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 ויצא פרשת פרי הארץבשיעור ]

 [תשע"ד תולדותפרשת  מוצש"קבנמסר 

 

 "קומפלימנט או מחייב... –בשבילי נברא העולם "
 

 במדרש ויקח מאבני המקום בתחלה היו הרבה אבנים וע"י יעקב נעשו אבן אחת, זהו שנאמר ויקח את האבן עיי"ש"."

רי הפרי הארץ כיצד לחיות מתוך שלוות הנפש אף בימים טרופים העוברים עלינו. הפרי בבס"ד נלמד מד  השבוע

בן אחת. כאן טמון יסוד הארץ זי"ע מצטט את דברי רש"י הק' על כך שבתחילה היו הרבה אבנים ואח"כ נעשו לא

המעברים הרבים שעוברים עלינו. מצד אחד יכול אדם לבחון את חייו שיש לו הרבה  עם יותנו כיצד לחגדול עבור

כו'... אך כאן אנו למדים להפוך את כל האבנים חברה ואבנים בי בריאות, אבנפרנסה,  אבניאבני נגף בדרכו.  -אבנים 

התבוננות זו מביאה את  להרע לנו אם אין לו רשות מלמעלה. לאבן אחת, על ידי התבוננות שאין אדם בעולם שיכול

 האדם לקשר בורא, לשמוע את רצון ה' וממילא כל האבנים נהפכים לאבן אחת.

 –לסיבה, וכל מטרה  –שנוכל להפוך כל מצב שנראה כמציאות כדי אלו נותן לנו הפרה"א זי"ע את הכלים  בדברים

 לאמצעי להתקשרות עם השי"ת. 

בשבת האחרונה בשם הישמח ישראל בביאור הפסוק 'משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה', משמים  אמרנו

לקשר את  נותנים לאדם בחינה של דין כדי שיגיע למצב של ארץ יראה ושקטה, אך כאמור הדין הוא סיבה ואמצעי

האדם לבוראו. וזה מה שכתוב גם בפרשה הקודמת בברכת יצחק ליעקב, 'ויתן לך האלוקים', דייקא האלוקים ולא 

ויתן לך ה', כי בשביל לתת לאדם השפעה צריך קודם בחינת אלוקים בחינת דין. משום שהדין הוא הצמצום כדי לתת 

 חסד הוא מאת ה'.גבולות לאדם, וללא גבולות לא היינו מכירים אף פעם שה

נוטים כיום ברובם לבחון את מאורעות חייהם הקשים שהם עוברים בתור עונש, קללה, עין רעה, ועוד כל מיני  אנשים

שמות, אבל כאן אנו זוכים לבהירות הגדולה דרך אחת ויחידה שבה אין לאדם מכל אותם שמות מאומה, ואין אף אחד 

תקשר דרך כל סיבה עם הנהגת ה' שאין עוד מלבדו! וכשאדם הוא כשמ והעיקרשיכול לקחת ממנו את מה ששייך לו 

חי באופן זה הוא ממתיק את הדינים בשורשם, כי אמנם הוא עובר בחינה של דין אך בידו הבחירה להפוך זאת לקשר 

 בורא...

 . "..העולם הכל בשבילו יחידו ממש "אבל כללא דמילתא ארז"ל חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם וכן כל מאורעות

נברא העולם! זהו משפט אחד שאומרת הגמ' בסנהדרין אך הוא משפט כ"כ עוצמתי שמבאר לאדם שבאיזה  בשבילי

עברים מצב שנמצא הקב"ה רוצה אותו וממתין לו שם. כל העולמות על כל ברייתם וכל המצוות והמעשים טובים והמ

. וביתר ביאור למשל, מלאך אינו זקוק לסביבה שלו כי הוא נוצר עם דביקות וקשר שיש לאדם, הכל נברא בשבילו

לבורא ית' וזו כל חיותו ואינו יכול להיפרד ממנה. אך אנו נבראנו כאן בעולם הנעלם אחרי כל כך הרבה צמצומים עד 

ו הקב"ה את המשפט הזה שאדם יכול לחשוב שיש מציאות כזו שהוא מנווט את דרכו ללא מורה דרך ח"ו. ולכן נתן לנ

בשבילי נברא העולם, לא בכדי להביא את האדם לעליונות אלא שע"י שיביט בסביבה יגלה שיש יותר חזקים  –שנדע 

וזה ילמד את האדם שכל הסובבים אותו הם סיבות לתת לו את  .ויש יותר מוצלחים ממנו וכן להיפך ,ממנו וכן להיפך

 מציאות עצמית בלעדית.יות בדמיון של ההזדמנות להכיר את בורא עולם ולא לח

וא"כ זה חשוב לקב"ה א"כ מדבר זה שני רווחים לאדם. א. מעלה את ערכו שהקב"ה ברא כל אלה בשבילו   יוצא

ב. סיבת הדבר כדי שהיכן שאנו נמצאים ניתן על ידי הסתכלות נכונה על  שאנו כאן בכל מקום בו אנו נמצאים.

אותנו. וממילא אם אדם שומע את רצון ה' בסביבה הזו, הוא מביא על עצמו גאולה הסביבה קשר בורא שהוא מנהיג 

והשקט ובטח, חיים רגועים ושלות נפש. משא"כ אם הופך את כל הסיבות הללו למציאות, אזי הוא בעצמו גורם 

 לעצמו הארכת הגלות והרחקת הגאולה.
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ביל אחד כ"ש מאורעותיו של עולם אחר הבריאה... "שהרי דיו לעולם בצדיק אחד... ואם עיקר בריאת העולם הוא בש 

 לכן צריך כל אדם לדעת בעצמו איך שהוא גורם כל מאורעות העולם וחילופיהן"...

הארץ הולך לשיטתו שהמושג 'צדיק' הוא זה שמקשר כל דבר לבורא. ולפי זה אפשר להבין מה שכתוב 'הקב"ה הפרי 

יד עימם אף רים זה נראה חמור מאוד שהקב"ה מקפות הדבמדקדק עם צדיקים אפי' כחוט השערה', כי בפשט

והחל  ר' ברוך ממעז'יבוז' זי"ע שנשברה כוס בביתופך הוא הנכון, כידוע מעשה בביתו של בעבירות קלות. אך ההי

מיד לעשות תשובה. אמרו לו בני ביתו: הלא ס"ה זו כוס פשוטה שעולה מספר מטבעות ומדוע צריכים לעשות מזה 

ואם לא נתעורר  וכפי שאמרנו בשבילי נברא העולם, להם: שמכל דבר אדם צריך להתעורר לעבודת השי"תענין? ענה 

 בכוס ישברו לנו לבסוף את העצמות... 

מבאר הפרי הארץ שאנו גורמים את מאורעות העולם וחילופיהן, משום שאם היינו מתעוררים בתחילה לא היו  לכן

 ותר קשים ומצערים...צריכים לרמוז לנו מן השמים במקרים י

"לא על דרך האמונה והענוה בלי שום הבנה קרוב בפיו ורחוק מכליותיו, אבל צריך שיהיה לבו רואה את הערות 

ארציות שלו איש אדמה ואיך הוא רחוק מה' בכל דרכיו... וזהו סיבת מאורעות העולם ליסר את האדם לשוב עד ה' 

 בכל לבבו".

לנו הפרה"א שדרך חיים זו אדם צריך לחיות אותה ולחוש אותה, ולא רק להאמין בשכלו שאכן זה כך. כי אמנם  מדגיש

אם רואים איזו נפילה או צרה אצל השני זה בא לעורר אותנו שמן הראוי היה שזה יקרה לנו אך בגלל שאנו במצב זה 

כמו במראה אצל הזולת כדי  נו רק לראות זאתשנתן ל הם לא נעמוד בכלל אלא ניפול ביתר שאת, על כן רחמי ה' 

 לעבודת ה'. שנתעורר 

מבאר בספר בני יששכר על הפסוק 'דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים', שכשיהודי בא לצדיק להשיח את  כן מוכ

הוא יכול לקבל תיקון. משום שדרך הצדיק היא כפי שאמרנו לקשר כל דבר לבורא, וממילא אם מישהו  אצלו רקצערו, 

אלא חי עימו הצדיק לא רק משתתף עימו כלפי חוץ בשביל הרגשת ההקשבה וכדומ',  ,גיע להשיח את ליבו בפניומ

ממש שהקב"ה סיבב שהוא ישמע את זה כי זה שייך אליו ומתעורר לקשר בורא, וממילא כבר לא נצרכת הסיבה 

  והיהודי ההוא זוכה לישועה...

על אחד הצדיקים שנכנס אליו אדם עם בעיה כלשהי ואחר אותו אדם לא קיבל אותו צדיק אנשים כלל  מספרים

לתקופה ארוכה. ובאר למקורביו לאחר מכן כי כשאותו אדם פרש לפניו את צרתו לא יכל להרגיש קשר אישי לבעיתו 

 ם ליבו לכך... החמורה ועל כן ראה בעצמו שאינו ראוי לקבל עוד אנשים, עד שהתיישבה דעתו וש 

מספרים על ר' אשר זי"ע שפעם נכנס אליו פסיכולוג כדי להתייעץ עימו, ואמר לו ר' אשר שכל הפסיכולוגיה של  עוד

השני ועל פי זה קובעים את  הדבק', כלומר, אנשים לומדים לקרוא את תנועות גופו של –ימינו מבוססת על 'העתק 

ור לו, אך אותם אנשים גדלים ונשארים בלי שום חיות. והסיבה לכך היא בעייתו ורושמים לו תרופה כביכול כדי לעז

הצדיקים כל דבר שרואים אצל הזולת משא"כ כיון שהבעיה שלהם לא עברה דרכך אלא אתה רק פרשת אותם... 

הם חיים זאת על עצמם ממש. ואז על ידי בעיות השני הם מגלים כמה בעיות יש אצלם ואיזה חסד עושה עימם 

 יכולים הם להוציא אותו מצרתו... מכניסים קשר של נפש אצל השני וכך שהם במצב נורמלי וכו', ואז הםהשי"ת 

סיבת מאורעות העולם ליסר את האדם, כפי שהמשלנו באחד השיעורים כשאדם הולך לניתוח אין לו מה לפחד  וזהו

מחלה האם אנו מנותקים מהבורא זו  כי הניתוח הוא הפיתרון למחלה והפחד האמיתי צריך להיות מהמחלה. כמו כן

גם  כי הם מזכירים לנו שיש בורא. וכן לפחד, משא"כ מאורעות העולם הם שמחה עבורינואנו ה צריכים שממנ

? מכיון שכל אחד רואה את ה' במצבו 'ואמרו'מבארים את הפסוק' ואמר ביום ההוא הנה אלוקנו זה', מדוע לא כתוב 

 על פי דרכו המיוחדת.הוא, ולכן כל אחד בנפרד דווקא 

יוצא א"כ שאדם בכוחו לנווט את מאורעותיו על ידי שבוחר בדביקות בבורא. אם שמח ומרוצה בהנהגת ה'  םלסיכו

לעצמו חשבונות שמים אזי  שמחים איתו גם כן, אך אם אדם עושהאל לו לפחד מאיש מכיון שמה שהוא משדר כולם 

לעורר אותו ועד שלא יתעורר כדי  ובאהסיבות  אלואין לו שקט נפשי והוא מפחד אפי' מהצל של עצמו, משום שכל 

 אזי המאורעות לא יעזבוהו. 'בעל כרחך אתה חי'לדביקות בבורא כפי שכתוב 
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ל מעץ הדעת כיון שחששה שהיא אדם וחוה מובא באחד המדרשים כי כל הסיבה שנתנה לאדם הראשון לאכו אצל

תמות לבדה ואז הוא ילך וישא אשה אחרת... ביאר ר' אשר רעיון עצום שקשור לדברינו, הלא לא היתה שום אשה 

תתן נקודה של עבודת ה' שה' הקב"ה שתל בלבה מחשבת קנאה בכדי ש עלה בלבה כזה חשש? אלא  דועמלבדה ומ

הקנאה הזו מדמיון בלבד ליצירה גשמית, ואילו היתה מתאפקת  מנהיג את העולם, אולם היא הורידה את נקודת

ומתפללת לה' שיקח ממנה את נקודת הקנאה הזו, היינו חוסכים הרבה שנות גלות. ובזה אנו רואים כמה אדם יכול 

להרוס לעצמו על ידי דמיונות שאינם קיימים, או ליתר דיוק קיימים אך רק במחשבה בלבד כדי להביא את האדם 

 ת אמונה בה'.לנקוד 

 "כל חד וחד כפום שיעורא דיליה ואין חילוק בין אדם גדול לעבד נקלה"...

הפרה"א כי כל אחד עובר את המעברים שלו לפי דרכו וערכו, אך מצד שני כפי ששמענו מר' אשר באחת  ממשיך

שהשני יוכל להתחיל  ההזדמנויות, כי כל אחד שעובר מצב יכול לתת לשני את נקודת האמונה במצב הזה שעבר בכדי

 את עבודתו מהיכן שהראשון אוחז כעת...

"ומעתה בכל מאורעות העולם חייב כל אדם לומר בשבילי שכן הוא האמת וביד כל אדם לתקן המאורע על ידי יחוד 

 קוב"ה ושכינתיה בעצמו".

אהרן הכהן שקיבל חלישות הדעת  על ידימעט מתקרב חג החנוכה, ואם נתבונן נבחין כי כל חג חנוכה נעשה  עוד

שבאותו היום נפטרו בניו של  מהנשיאים ואז אמר לו הקב"ה, שלך גדולה משלהם. אך כידוע שהסיבה היתה מכיון

ומבארים בספרים שלא זו היתה חלישות דעתו, אלא מה שנחלש היה מחמת שכל דבר היה רגיל להגיע על  אהרן...

יעים לדרגות גבוהות בעבודת ה' והוא לא, חשש שמא פטירת בניו היא ידו לקשר בורא וכשראה את הנשיאים מג 

המשפיע על זה... וזו היתה חלישות דעתו כי כשאדם נמצא בסערה הוא צריך להלחם כדי לראות את השי"ת מנהיג 

אותו שם. ומנקודת האמונה החזקה שנתן אהרן הכהן במלחמה הזו זכה להמשיך את האור הגנוז שממנו אנו מתחיים 

הוא מצד אחד קומפלימנט  'רא העולםבבשבילי ניוצא ש'וא"כ  בכל שנה מחדש עד עצם היום הזה באור חג החנוכה.

 לאדם ומצד שני מחייב גדול שאדם צריך לשמוע בכל דבר את רצון הבורא ולחיות את הנהגתו.

* 

 

 פרשת ויצא חורש"ישיעור ב]

 [בשנת תש"סנמסר: 

 

 'להוריד את האבן'
  

. ובהמשך 'לףאורת צעקב יירא ו' –אומרים בשם צדיקים כי ויצא הוא ר"ת  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"."

 יתבאר. 

 

'רשב"ג פתח שיר למעלות אשא עיני אל ההרים. אשא עיני  ]רבה ס"ח ב[את המדרש הידוע, עיניים מבאר  המאור

ה גמלים וגו', אל ההורים... מאין יבוא עזרי, אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב ביה ויקח העבד עשר

ידוע שכשאליפז בא במצות אביו להרוג את יעקב אבינו ע"ה, אמר לו יעקב: קח ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד'... 

וכך תוכל לומר לעשיו שהרגתני. ואכן כך היה. אמר יעקב, ראו שאצל  ,לעני והעני חשוב כמת הפךאת כל רכושי ואז א

יבוא  –'... ואני אפי' נזם אחד אין לי ומאין יבוא עזרי? מבאר המאור עיניים כי זהו התירוץ עצמו, מאין אבי כתיב וכו

מרי מצורתו הישנה לא יוכל להצמיח עזרי. ומביא משל לאדם שרוצה לזרוע גרעין באדמה, עד שלא יירקב הגרעין לג

כדי ובאצל יצחק אבינו ע"ה היו יעקב ועשיו.  היו שני בנים, יצחק וישמעאל.ע"ה חדש. כמו כן אצל אברהם אבינו 
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ין זה שתהיה מיטתו של יעקב מיטה שלימה כידוע, צריך הוא להתנתק לגמרי מכל מה שיש לו ולבוא לבחינת 'אין'. א  

שכביכול יש כאן מציאות של מספיק שאליפז לקח את כל רכושו אלא צריך גם להוציא מליבו כל מחשבה זרה, 

ולחיות שהקב"ה גלגל עליו את המעבר  מה שזהו רצון הבוראיללכת רק באמונה של.. אלא אליפז שלקח לו משהו.

 הזה לטובתו בלבד.

 

יסוד זה כבר מצאנו  .יבוא עזריע"י שחי עם נקודת האין שאין לו כלום ומאת ה' היתה זאת, ממילא  – מאיןהביאור,  זהו

, כיצד נבראו שמים וארץ? תחילה כתוב ים וארץ''עזרי מעם ה' עושה שמבתורה הק' ורמז לזה הוא בפסוק הבא: 

, רואים שהקב"ה קבע מתחילה 'ויהי ערב ויהי בקר'. כמו כן 'ויאמר אלקים יהי אור'ואח"כ  'והארץ היתה תהו ובהו'

שכך זה יתנהל, כדי לבוא לדבר חדש ולהשפעה חדשה צריך קודם לעבור את המצב של תהו ובהו, ערב, חושך, ושם 

ת ה'אין' ולהאמין שהקב"ה מנהל אותנו ביד רחבה ומשפיע לנו רק טוב כי הקב"ה הוא טוב וטבע להתבטל למציאו

 הטוב להיטיב כמובא, ועי"ז נמשכים כל ההשפעות.

 

בדרך מספרים  כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך'.והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך... '

נכנס לרה"ק הרב מרוז'ין זי"ע, וביקש ברכה מאחר ויש לו הרבה זי"ע שסיפר על יהודי ש  קובטורמהרה"ק מצ'מליצה 

צרות. ברכו הרבי: 'ה' יעזור'. הודה היהודי ופנה לצאת מהחדר, אולם לפני שיצא חזר ושאל: 'ומה יהיה עד שה' 

, שיזכור שבכל מצב שרק לא יהיה לו הרבי מרוז'ין: ה' יעזור'... הבטחה זו הבטיח הקב"ה ליעקב אבינו יעזור?'... ענה

רק צריך להאמין בזה ולחיות את זה ולבקש על זה, ואז  ואחד. תמיד השי"ת נמצא עימו ומוליך אותו, וכן בכל אחד

 אפשר לקבל את הבהירות הזו בכל מצב ומצב.

 

פי הבאר והשקו  'וירא והנה באר בשדה... והאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל

 את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה'. 

 

השפ"א, מדוע התורה צריכה לספר לנו שיעקב אבינו ראה את הבאר, הלא באר שפתה גבוהה מהמישור ונראית  מק'

 לכל ומה החידוש בזה, היתה התורה צריכה לכאורה לכתוב 'וישא רגליו והנה באר בשדה'? וכמו כן מהו ביאור המילה

 מדוע אומר להם יעקב מוסר –'והאבן' בהא הידיעה, אפשר לכתוב בפשטות 'ואבן גדולה על פי הבאר'? ועוד קשה 

' הרי היה צריך להבין שאף אם הוא גיבור חיל ויכול להסיר האבן ישנם לא עת האסף המקנהמדוע התאספתם כאן '

 כאלה שאינם יכולים?

 

היא רומזת לתורה הק'. ואותיות התורה הק' יש בהם  –זי"ע על פי דרכו את יסודות הדברים. באר  השפ"אמבאר 

ואותיות  'הסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא'. חיות רוחנית שעימה ברא הקב"ה את העולם כמובא בזוה"ק הק'

ת שונה על כל דבר ודבר התורה הק' הן המחברות את האדם לבורא ית'. וא"כ בהסתכלות של תורה ישנה הסתכלו

בעולם. יעקב אבינו חיפש בכל מצב שעבר לגלות שם את האותיות הללו המחיות את אותו המצב, וכך חיו כל 

הצדיקים כפי שאנו מוצאים בהמשך הדורות גם בדוד המלך ע"ה שחיבר את ספר התהילים. מהו ספר התהילים? 

ה? אלא דוד המלך ע"ה עבר מעברים קשים ומרים, אך בכל וכי הוא מורכב מפזמונים וחרוזים שחיבר דוד המלך ע"

מעבר שכזה ובכל ניסיון ראה 'אותיות פורחות באויר', וגילה את החיות האלוקית הטמונה בכל ניסיון, ובמקום לעשות 

הק'  כך נתהוה לו ספר התהליםו ,מכל ניסיון מציאות מדומה של רע, הפך והפך בכל פעם לגלות את החיות הזאת

 האותיות שמצא בכאבים שעבר...מתוך 
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 'והאבן גדולה על פי הבאר'כן יעקב אבינו ע"ה כשראה את הבאר, הבין שיש כאן ניסיון שרבים נכשלים בו. וזהו  כמו

האבן רומז ליצר הרע שמושך את האדם לחיות בטבע ובהסתר ולעשות אותו למציאות וממילא לתת לו כח יניקה 

 לסט"א. 

 

ל אבן מעל פי באר'ובאחד מהקטעים מובאות המילים הבאות:  גשם ישנו פיוט בתפילת ַחד לב ְוגָּ , פעם שאלו את 'יִּ

לא לב? ענה להם ר' אשר זי"ע: ור' אשר זי"ע מדוע כתב הפיטן 'יחד לב וגל אבן' הלא כדי להוריד אבן צריך כח 

יעקב אבינו  של כאבים וניסיונות מהלב, זהו דבר הרבה יותר גדול מאשר להוריד אבן מעל פי הבאר'... להוריד אבן'

ע"ה היה בכזה מצב של עבודת ה' לאחר שאליפז לקח את כל רכושו ונשאר ממש בלא כלום, וחי שזו מציאות השי"ת 

וא ג"כ סייעתא דשמיא ומאת ה' וכבר , וממילא להוריד את האבן מעל פי הבאר הוכל מה שמסביב אלו הן רק סיבות

 הרבה יותר קל.

 

אחד מהם להוריד את  אף הצליחיש להקשות, מדוע באמת מתוך כה הרבה אנשים שנתאספו שם מדי יום לא  אמנם

האבן? ומתרצים שלאחר שהראשון והשני ניסו ולא הצליחו כבר התיאשו האחרים מלנסות. ואמנם מחדש השפת 

ו אותם אנשים שהמתינו עד שנהיו חבורה אחת ואז הצליחו להסיר את האבן, וכמו כן בכל אמת זי"ע כי דבר טוב עש

התאספות ואחדות של קדושה יכולים לבסוף להסיר את עצת היצר... אך בכל אופן ישנו הבדל משמעותי ותוספת 

האבן על פי הבאר  'ונאספו שמה... והשיבו אתמהותית בדרכו של יעקב אבינו ע"ה, כי אותם אנשים מה כתיב בהם: 

ר הרע להפיל את אותם אנשים כשהם אינם יחד. משא"כ צלאחר שנתפזרו חזרה האבן למקומה, חזר הי למקמה'...

אצל יעקב אבינו לא כתוב ששבה האבן למקומה. זהו ההבדל העצום בין דרכו של יעקב אבינו לבין דרכם של אנשים 

בות כדי לעורר יך של אמונה היו צריכים כל הזמן עוד ועוד סמכיון שלא ניסו כל אחד לבד לעבוד בדראחרים. כי 

 אותם. אך יעאע"ה לאחר שהעלה את הסיבה על ידי אמונה כבר אין טעם שתחזור שוב. וז"ל השפ"א זי"ע:

 

'כי הצדיק שאינו מחשיב הבלי העולם... השקר בורח מלפניו, וכ' גדולה עפ"י הבאר כי כל ההתחלות קשות ורק על 

]זה מה שביארנו שכשהם נאספים יכולים על ידי אחדות לגבור על הרע, הכלל יכולים לפתוח לפי שעה. ידי ביטול 

ואח"כ כתיב והשיבו את האבן, כמו שכתב במדרש לאחר שיוצאין מבית הכנסת חוזר יצר  אך עכ"פ רק לפי שעה[

בד בעצמו על ענין הקשר בורא ]כלומר שמכיון שאין כל אחד עוהרע למקומו. ולכן הם  תמיד אצל ההתחלות קשות. 

והאמונה ולא מאמין בעצמו ורק מחכה להתאספות כולם יחד תמיד הם יישאר באותו מצב שהאחדות אמנם גוברת 

אבל ביעקב לא כתיב שהשיב האבן למקומו שהיה  אולם לאחר מכן חוזרים כל הניסיונות וא"כ מה התועלת בכך[...

 ניתקן כולו ולכן ברח השקר מלפניו'.

 

מאין יבוא עזרי, כשאדם מביא עצמו לאין עי"ז הוא מבטל את הטבע ומתקשר בקב"ה.  הפשט שאמרנו בתחילה וזה

, שבכל דבר ראה יעקב לף, כדאיתא מצדיקיםאורת צעקב יירא וויצא ר"ת  'ויצא יעקב מבאר שבע',וזה מה שכתוב 

הכוחות המסתתרים בכל המעברים של האדם, היא הרומזת לאותיות הקדושות שהם  –אבינו ע"ה את צורת האלף 

 ודרך זה הגיע לבחינת אין המקשרת כל טבע לבורא ועי"ז זכה למיטה שלימה.

* 

 

 ם-שיעור שפ"א פרשת ויצא יום ד' בי

המשל דרך אחד תחילתו  (קה"ר א יד)דאיתא במדרש  .)משלי ג כג( אז תלך לבטח (ב"ר סח א)במדרש )תרל"ט( 

הרי יעקב ברח מעשיו? על זה  'יעקבמדוע כתוב 'ויצא לכאורה  .והב' תחילתו קוצים וסופו מישור ,מישור וסופו קוצים
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זאת אומרת אפי' שיעקב ידע שהוא צריך לברוח מהר אך הוא  ,עקב לא ברח אלא הוא יצאבאה התורה ומעידה שי

 הלך כמו אדם רגיל.

לא  'ויצא וילך'אעפ"כ כתיב  ,כי באמת ברח יעקב מפני עשיו ,במדרש אז תלך לבטח ,וכן מקשה השפ"א בתרס"א

 .מה' מצעדי גבר כי הבטוח בה' באמת מבין כי ,יסוד עצום , על זה אומר השפ"אבלשון בריחה

יעקב היה יכול לקחת את המצב הזה בתור מציאות  ,כל הדרך שאנו מדברים אפשר להכניס במילה אחת "סיבה"

 ,דהוא זה אשר מסובב הסיבות ,או שבידו לקחת את זה בתור "סיבה" שמה' מצעדי גבר ,שהוא צריך לברוח מפני עשיו

כי אם לא  ,ולחן בביהמ"ד השולחן נמצא בתור סיבה בביהמ"דכמו ש ,דהיינו הרבש"ע מנהיג ומסובב את כל הסיבות

והנגר  ,ד וממילא סיבב לכך שיגיע לשם ג"כ שולחן"סיבב הרבש"ע שיבנו ביהמ ,הי' ביהמ"ד לא היו צריכים שולחן

העבודה  .א"כ יוצא שבהכנת השולחן הוא ג"כ סיבה מאת הבורא ב"ה ,עשה את זה ג"כ בתור סיבה כי צריך כסף

כמו שאנו מוצאים אצל יעקב אבינו שיש בידו לקחת את הבריחה  ,בעבודת ה' הוא להכיר את הסיבהשל האדם 

 ,וליעקב אבינו הי' ג"כ ברירה לקחת את הבריחה בתור סיבה שמה' מצעדי גבר ,שהוא בורח מעשיו בתור מציאות

 ,ה בתור מציאות כזהוא"כ יוצא אם האדם לוקח את הבריח .והכל בהשגחה פרטית והרבש"ע רוצה מהאדם משהו

אך אם האדם  ,והוא מסכן ואין לו לאיפה ללכת ,והוא נשבר שהוא צריך לברוח ,אדם נכנס ליאוש לעצבות להפקרות

 .ויש פה עילת העילות ,אז הוא מכיר שיש פה אחד שהוא מסובב את כל הסיבות ,לוקח את זה בתור סיבה

לה זה מלשון , עיוזה גם ברוחניות וכן גם בגשמיות ,וטיבציה(יש כל מיני דרכים איך להביא את האדם שירצה משהו )מ

יש לו איזה קשר והשתלשלות  הכל דבר בעולם הז  ,וממילא בכל עילה יש ג"כ עילת העילות עד אין סוף ב"ה ,רוחני

ובמקום הזה יש להאדם  ,אז כבר לא שייך החשבון שכך וכך ,וכשאדם מגיע לשיא ההבנה שהוא משיג ,עד אין סוף

 ,הכנעה זה שהאדם יודע שאין מציאות שהוא ישיג את האין .אפשריות א. יאוש הפקרות כעס ועצבות. ב. הכנעה שני

משל , החכמה שהרבש"ע ברא את העולם מאין ליש )איוב כח יב(, אה של הקב"ה והחכמה מאין תמצאיכי הבר

הכח הזה שהאדם יסכים  .עולםכך ברא הקב"ה את ה ,זה כאילו ברא יש מאין ,סמיותוקוסם שעושה כל מיני קל

בשביל הדבר הזה צריך האדם את  ,להגיד שכל מה שהוא שומר על עצמו וכל מה שהוא עושה מגיע מאין סוף ב"ה

הוא מסכים להגיד שאין לו השגה כי  ,כי נסתרה דרכי ה' ,ההכנעה שמסכים להבין שהוא עצמו לא מבין את דרכי ה'

וממילא אין הכי נמי יעקב היה צריך לברוח  ,"ע הוא בלי סוף ובלי גבולהמוח שלו לא יותר גדול מכף היד והרבש

 אך לקח את זה בתור סיבה. ,מעשיו

משום שיעקב הוא  ,אעפ"כ כתיב ויצא וילך ,כי באמת ברח יעקב מפני עשיו ,וזה מה שאומר המדרש אז תלך לבטח

שהוא צריך לעשות  "ה הבין שכל צעדנו שיעקב אבינו עדהיי ,הבוטח בה' באמת והבין כי מה' מצעדי גברהיה 

כמו שאנו מוצאים הרבה פעמים אצל האדם שרצה ללכת למקום אחד  ,הרבש"ע סיבב אותו שיעשה את הדבר הזה

ולא יתלה הדבר  ,גיע לשם, צריך שידע שזה סיבה ממסבב כל הסיבות שי ובסוף מוצא את עצמו שהלך למקום אחר

בכל דבר שזה לא מקרה אלא זה ההשגחה פרטית שמנהיג את  דהיינו שהעבודה של האדם זה לחפש ,במקרה

קבל 'תמים תהי' עם ה' אלקיך  )דברים יח יג(כמו שכתוב ברש"י בפסוק  ,)כה כז( בחי' יעקב איש תם ווזה .העולם

 .'הכל בתמימות

די' גאון סע , ענה לו רבשאל אותו המלך לאן אתה הולך, אותו הולך ברחוב פגש' גאון שהמלך יסעדמסופר על רב 

וכי מה זה נקרא כשהמלך שואל  ,מרשהוא לא יודע הניח אותו בבית המש ועל דבר זה שהמלך שמע  ,שהוא אינו יודע

כשהמלך שאל אותו להיכן זלזל במלך ש ש עללימים עשו לו משפט  ,להיכן אתה הולך ואומר איני יודע )איזה חוצפה(

כשיצאתי מהבית ללכת  תכננתיאני  ,שפט וכי המלך לא רואהאמר ר' סעדי' גאון במ ,נה איני יודעהוא הולך הוא ע

וכי ידעתי שלשם אני הולך א"כ המלך רואה שמה שעניתי שאני לא יודע זהו  ,מרולבסוף הגעתי לבית המש  ד"לביהמ

אך אם האדם יודע  ,וזה שהאדם יודע להיכן הוא הולך זה דווקא אם האדם יודע היכן מובילים אותו .תשובה נכונה

 "ע מוביל אותו אזי באמת האדם לא יודע להיכן הוא הולך ומתי הוא הולך ואיך הוא הולך.שהרבש

כי רש"י אומר כל תיבה  ',וילך לחרן'מה הסיבה שלא כתוב  ,וילך חרנה)כח י( דאיתא  ,אומר השבוע 1הישמח ישראל

יעקב אבינו ע"ה  :ישראל מסביר הישמח .במקום לחרן כתוב חרנהו ,שהיו צריכים ל' בתחילתה הטיל לה ה' בסופה

                                                           
 לא מצאתי בישמח ישראל. 1
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וזהו וילך חרנה  ,שיעקב אבינו הבין שבידו לראות את הרבש"ע בכל דבר ,מרומז על השכינה הק' ה"ההלך לחרן אך 

שיעקב אבינו ע"ה היה איש תם כמו דאיתא  ,ולא יתלה הדבר במקרהכמו שהשפ"א אומר  ,דהיינו עם השכינה הק'

 ,אלא פשוט הלך למקום אחר ,דהיינו שלא נכנס לעצבים ולא נשתנה ,תמים תהי' עם ה' אלקיך קבל הכל בתמימות

סתם אדם אפי' אם היה שם חומות  ,אח"כ אנו מוצאים שיעקב אבינו ע"ה הלך לישון במקום שנמצאים שם חיות

יעקב אבינו שם איזה מסגרת של אבנים  ,ברגע שהוא רק ידע ושמע איזה קול של חי' כבר הוא לא הי' יכול להירדם

שהרבש"ע  תלך לבטח ארצךש רק ידע לכאורה איך יעקב אבינו ע"ה היה יכול לישון בכזה מקום?  ,נות וישן טובקט

 וממילא הצליח לישון. ,שלח אותו לשם

וזה מדת  ,שתנה כלל על ידי בריחה זו, ויעקב אבינו ע"ה לא נוזהו תמים תהי' עם ה' אלקיך קבל הכל בתמימות

וזה אז תלך  .כמו שכתוב בספרים הטבע,מן  ז הוא התקשרות בשורש שלמעלהא .ההשתוות שכתב בחובת הלבבות

וזה עצמו פי' באר  .שצריך האדם לשמוע את האלופו של עולם בתוך ז' ימי הטבע ,א' על ז' ימי הטבעדהיינו  ,לבטח

והוא אור שבעת  ,דהיינו שיעקב אבינו ע"ה הפנים מהיכן המקור שמגיע ז' הימים ,המקור שמשם נובעין ז' הימים ,שבע

 .דהיינו שלא ברח אלא הלך עם הרבש"ע ,לכן ויצא וילך לבטח ,ולפי שיעקב אבינו ע"ה היה לו דביקות שם .הימים

 ילך בטח. , הואהיינו שמקבל הכל בתמימותהולך בתם  ,בטחבתם ילך הולך ( משלי י ט)וכן כתוב 

דאיתא במדרש המשל דרך אחד  .מעם עשיו משמע שיעקב אבינו ע"ה הלך רגוע ,במדרש אז תלך לבטח)תרל"ט( 

בפשטות אפשר להגיד שיש פה שני דרכים ללכת כמו  ,לתו קוצים וסופו מישורוהב' תח ,תחילתו מישור וסופו קוצים

דהיינו שאפשר ללכת שמאלה ואפשר ללכת  ,ארוכה והוא קצרה קצרה והוא ארוכה)מסכת ד"א פ"ד ה"ג( שמצאנו 

כי אין דרך  ,זה רק תלוי איך האדם מסתכל על ,ואומר זה לא שני דרכים זה דרך אחד מגיע השפ"א עם מהלך ,לימינה

יסוע יש אנשים שצריכים ל ,בזה טוב ורע וכן כל דבר שהאדם עושה מעורב קוצים,שאין בזה מישור ואין דרך שאין בזה 

זאת אומרת שהאדם  ,דרך הזהאיך אני ישרוד את ה ,ם הם כבר מתגנחים אין לי כחיעלאיזה מקום, עוד לפני שהם נוס

אז סופו  -ואחרי שהוא גמר את הנסיעה אזי האדם אומר זה לא היה כל כך נורא  ,הזה מיד בהתחלה יש לו קוצים

וזה  -אך כשמתחילים אזי הם רואים את הקוצים  ,אך יש אנשים שבהתחלה אומרים זה לא כל כך נורא ,מישור

 תחילתו מישור וסופו קוצים.

דהיינו ברגע  ,אך מי שדרך הנראה לפניו מישור רואה ומבין שהוא קוצים ,ם נמצאים אצל כל אישוב' אלו הדרכי

כי בכל דבר יש את המניעות  ,ושלא יעבוד על עצמו שאין שם קוצים ,שהאדם נמצא במישור שידע שיש שם קוצים

 ,שידע שיש שם קוצים וממילא אם האדם רואה מישור ,את המלחמות את ההתנגדות את זה לעומת זה עשה אלוקים

 ,דהיינו מי שהלך בתחילה עם מישור שידע שבסוף יש קוצים ,אז אחר כך בבוא הסוף רואה שדרך הב' הוא המישור

 .האדם חייב כל הזמן לעמוד מול הסכנה של הנפילה ,מי שנדבק בדרך שנראה מישור נשאר בסוף בקוציםולכן 

)טז ח(, ושויתי ה' לנגדי תמיד )לח יח( מכאובי נגדי תמיד נא ה( )דוד המלך ע"ה אומר בתהילים חטאתי לנגדי תמיד 

דבר זה בא להגיד לך  ,וכי מה הסיבה שדוד המלך ע"ה היה צריך לזכור את החטאתי ואת המכאובי נגדי תמיד

יצרו של האדם מתגבר עליו בכל  )שם צד יז(, לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי ,שהקוצים כל הזמן נמצאים

כי הקב"ה  ,ומה הסיבה שעכשיו האדם לא נמצא בתוך הקוצים)סוכה נב:(, ום אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו י

וזה שויתי ה' לנגדי תמיד חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי  ,אבל האדם בגלל המציאות שלו היה נמצא בקוצים ,עוזרו

וממילא אם  ,יה יכול להיות שנהיה בקוציםזאת אומרת שאף בפועל האדם לא נמצא בקוצים אבל בכח ה ,תמיד

אבל בכח בוודאי ובוודאי שהיה יכול להיות  ,האדם הולך עם מהלך שבפועל הוא לא נמצא בכאבים כי הקב"ה עוזרו

הכל אני  ,אך אחד שכל הזמן חושב הכל חלק .וממילא הוא ג"כ במישור ,אז הוא כל הזמן הולך עם הקוצים ,בכאבים

מי מה שהשפ"א אומר  והוז  .בסוף הוא נפגש ונשאר עם הקוצים ,"ע שומר עליו מן הקוציםעושה ולא זוכר שהרבש

כי בכל דבר נמצא טוב ורע והטוב מתברר  ,קוצים ואינו רואה ישרת הדרךבדרך שנראה מישור בסוף נשאר ב שנדבק

קשה  ,הוא צריך לקום האדם הולך לישון ובבוקר ,זאת אומרת שבלי יגיעה לא מגיעים לאף מקום ,בסוף אחר היגיעה

אך אם האדם רואה  ,כי הקוצים זה חלק מן המישור ,אז צריך האדם לדעת שהוא בדרך המישור ,הלך לישון מאוחר ,לו

 אזי אותו אדם לא יקום. ,דהיינו שלא רואה את הסכנה בזה שהוא נשאר לישון ,רק את הקוצים או רק את המישור

השפ"א הולך עם מהלך מעשה אבות סימן  .ות בעבור להכין דרך עבורינוויעקב אבינו ע"ה הכניס עצמו באלה המקומ

 ,הק' עשו הם עשו את זה רק בעבורנו שכל מה שהאבות)פר' לך יב ו( הרמב"ן אומר )עיי' תנחומא לך ט(, לבנים 

 בכדי להגיע למישור ושהאדם ,ואפי' שהאדם רואה את הקוצים .שיהי' לנו ג"כ את הכח לעבור את הדברים האלה
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שמפני זה היה  ,לכן יחסו זכות יעקב שהיה לו צער גדול בנים ,ג"כ לא יעבוד על עצמו שבכל פעם צריך שיהי' מישור

 מיטתו שלמה.

עזרי  ,שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזריב( -)קלא אמסביר את המילים של תהילים  (?)המאור עיניים 

אמר לו יעקב  ,יעקב אבינו הלך אל לבן ובא אליפז ורצה להרוג אותו אומר המאור עינים ,מעם ה' עשה שמים וארץ

ונגמר )נדרים סד:( קח את כל הכסף ממני וברגע הזה אני נהי' עני ועני חשוב כמת , אבינו בשביל מה להרוג אותי

הרים ועכשיו יעקב אבינו ע"ה צריך ללכת לעשות שידוך אז אשא עיני אל ההרים אל תקרי ה ,)ספר הישר( הסיפור

דהיינו שבשעה שהלך )שם ע יב(, אליעזר עבד אבי אבא כתוב כל טוב אדניו בידו  )עיי' ב"ר סח ב(, אלא ההורים

אעפ"כ יעקב  ,ויעקב אומר לי אין לא נזם ולא זהב דהיינו שאין לי עם מה ללכת לשידוך ,לשידוך של יצחק היה לו הכל

ם כמו גרעין שמכניסים לאדמה ובכדי שיגדל עוד גרעינים מתרקב מסביר המאור עיני ,אבינו ע"ה ידע שמאין יבוא עזרי

וממילא אז  .ואין אור בלי תהו ובהו ,וכך היה בריאת העולם קודם כל היה תהו ובהו ואח"כ ויהי אור ,ואז יוצא חדשים

כת וא"כ יעקב אבינו ידע שהוא צריך לל  ,תלך לבטח שיעקב אבינו ע"ה הבין שזה השגחה פרטית שהקב"ה שלח לו

וזה עצמו שהאדם מסכים עם זה ולא נכנס ליאוש ולעצבות ונותן הכנעה שזה הדרך של  ,עם מהלך של מסירות נפש

וממילא יעקב אבינו ע"ה זכה שמיטתו שלימה וכל  ,דהיינו שמוסר מוחו ולבו ,זה המסירות נפש של האדם ,הקב"ה

ל ידע שאין בכלל אליפז אלא ידע שהקב"ה שבא אליפז ולקח ממנו הכמשום שהוא נתן את העבודה, כהסיבה לכך 

שהרי האדם נקרע  ,ת נפש עצומהוודבר זה הוא מסיר .וממילא אז תלך לבטח ,שלח אותו והכל זה סיבה ולא מציאות

ת נפש זוכה אח"כ לדברים ואותו דבר אדם שנתן מסיר ,במקום הזה וממילא כמו גרעין שמתרקב ויוצא דבר חדש

אבינו ע"ה ידע שהכל זה מאיתו ית' וידע שאין אליפז ואין כלום ונתן שם את המסירות  וממילא יעקב ,שלא היה בכלל

והקוצים הגיעו בשביל  ,וזה מה שהשפ"א אומר שכל דרך יש את הקוצים ואת המישור .זכה למיטתו שלימה לכןנפש 

סו זכות יעקב שהיה לכן יח ,בכדי שיזכה לראות את האור הגנוז שמונח בתוך החושך ,המסירות נפש שלו ולהכנעה

ובעל הקורה נכנס בעובי  ,תם לבנים, כי שם האבות הוא על הכנלכן נקרא מובחר שבאבות ,לו צער גידול בנים

 .הקורה

והוא  ,קוב"ה ושכינתי' - למקומו של עולם . מקום הכונהשאין לך דבר שאין לו מקום ,ויפגע במקום)כח יא( איתא 

 ,כל הפחדים וכל המניעות שיש להאדם מסביב נקרא שקר, אין לו רגלים כי שקר ,הנקודה של אמת הגנוזה בתוכה

ומי  ,א"כ בעל כרחו יש בכל דבר נקודה של אמת ,ואם האדם שומע שזה הכל מאיתו ית' אזי בורחים כל המניעות

 .בכל מקום שבא מצא מין את מינו והשקר בורח משם - שהוא אמת

שהרי )שם סח ג(, מס דונג מפני אש )תהלים צב י( כה עלי און תפרדו כל פוי 2משםמשל הפרי הארץ משתמש עם 

וממילא אין לכל המניעות  ,אך באמונה זה עולם שכולו אמת ואין שם הלעומת זה של שקר ,בכל דבר יש זה לעומת זה

 אחיזה שם ולכן הם בורחים.

פי' שחיבר  .ו' נעשה אבן אחתי"ב אבנים מתאימות וכ )עיי' ב"ר סח יא(ופי' המדרש  ,)כח יא(ויקח מאבני המקום 

שיעקב אבינו ראה שכל אבן יש בו חיות מאת הקב"ה וממילא אין הכי נמי  ,נפרדים אל השורש האחדותהדברים 

כי כל דבר כשבא אל הראשית ונדבק  ,בחיצוניות הם נראים נפרדים אבל בפנימיות הכל אחד והכל שורש אחד

ודה של האדם בתפילה זה שהקב"ה משפיע השפעות ע"י כל העב .בשרשו נתוסף בו חיות והתחדשות תמיד

הוי תוספת  ,אומר השפ"א שהשפעה שהאדם מקבל מכתוצאה של התפילה שלו ,האיתערותא דלתתא שהאדם נותן

מחדש בכל יום תמיד  שהרי הקב"ה ,שהרי כל בוקר יש אתערותא דלעילא בלא אתערותא דלתתא ,מרובה על העיקר

ואח"כ כשאדם מתפלל ומקיים מצוות ועושה אתערותא דלתתא  ,את השמש כל בוקרהקב"ה מוציא  ,מעשה בראשית

דהיינו שזה השפעה הרבה  ,אזי אתערותא דלעילא שמגיע מפני האתערותא דלתתא הוי תוספת מרובה על העיקר

, נלחם ק בשורשו דהיינו יעקב אבינובוממילא הנד  ,יותר גדולה מהאתערותא דלעילא לפני האתערותא דלתתא

וזה היינו טעמא דשופר והיינו טעמא  .דהיינו שהכיר שהכל מאיתו ית' ,אבנים אלא זה אחד בשורש 12ע שזה לא מולש 

כשנדבק בשורשו נתוסף בו הכל אחד הוא וממילא אז  ,וקורה שהאדם לא מסתדר עם חבירו )סוכה מג.(. דמגילה

וזהו וישם מראשותיו  .ובה על העיקרדהיינו שהאדם מקבל השפעה חדשה שזה תוספת מר ,חיות והתחדשות תמיד

                                                           
 משהו חסר פה. 2
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כך  ,כמה שיותר הכנעה כמה שיותר מבטל את עצמו ,ואיך האדם מגיע אל הדרך הזאת ,שהוא התדבקות להראשית

 מגיע אל הדרך הזאת.

יש שני סוגי הסתכלות א. רוחנית  אומר הפנים יפות)בראשית ג ז(, איתא ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם 

ילד קטן כשהאדם מתחבא אזי  .דהיינו רוחני ,בהמה רואה רק את הגשמי אדם רואה גם כן דבר נסתר .תב. גשמי

כי הילד אין לו את  ,וכי מה הוא צוחק ,זר הילד צוחקווממילא כשאדם ח ,זהו נעלמת ,הילד חושב שאתה לא נמצא

לא רק את הגשמיות אלא גם הדעת שהרבש"ע נתן לנו זה שיש לנו כח לראות  ,השכל להבין שאבא שלו מתחבא

וממילא אדם הראשון קודם החטא  )איוב יט כו( מבשרי אחזה אלוק,כמו שאומרים  ,לראות מהמוח דהיינו משהו רוחני

דהיינו  ,אז וידעו כי ערומים הם ,ותפקחנה עיני שניהם דהיינו שפתאום הם התחילו לראות גשמי ,ראה רק רוחניות

 וממילא וידעו כי ערומים הם. ,יום רואים גשמישהראי' הזאת שאתמול ראו רוחני ה

בחינה זו נמצא בכל דבר ובכל ג(. -)כט בוירא והנה באר בשדה וכו' ג' עדרי צאן וכו' ונאספו שם כל העדרים  ,תרל"ב

כל אדם יש ל ם כמו ש,זה הקב"ה שמחי' כל דבר ואתה מחי' את כול ,השפ"א מסביר מה זה הבאר .איש ישראל

 ומם ובכל צומח מונח שם באר שמחי' את אותו הדבר.אותו דבר ד ,נשמה

והעבודה של  ,שיש בכל דבר נקודה הנותנת חיים ומחי' הדבר ההוא ,ובחינה זו נמצא בכל דבר ובכל איש ישראל

מדבר לא  ,שדה גודל שם משהו ,מדברבין שדה ל מה הנפק"מ  ,וזהו באר בשדה .האדם זה למצוא את הבאר הזאת

ואם יש באר  ,דהיינו שיש חיות בורא כל עולמים וצריך למצוא את זה ,ב להיות שיש שם בארבשדה חיי ,גודל כלום

ושכל האדם יכול  ,שנדמה להפקר כשדה אך נגנז בה נקודה הנ"למה ואף  ,אזי יכול לגדול משם משהו כי שם יש באר

אך ילד  ,ראות את הדבר הזהשלילד קטן אין את השכל ל ,וזה הנפק"מ בין ילד גדול לילד קטן .להרגיש ולידע זאת

 ,חב"ד ,וזהו ג' עדרי צאן ,לידע זאת תמידוממילא צריך  ,גדול יש לו שכל מהקב"ה להבין שיש משהו מוחבא שם

 דהיינו שבכל דבר שנפעל חייב להיות ,שבכל דבר יש כח הפועל בנפעל ,שבחכמה ושכל מבין האדם זאת הפנימית

אך , וזה סיבה מאת מסובב הסיבות ועילת העילות עד אין סוף ב"ה ,ומה שהאדם רואה זה רק תוצאה ,עלופיש ש

לזה הוא והעצה  ,שאין השכל דבוק במעשה תמיד ,אר היינו כשמתפשט הגשמיות יש הסתרוהאבן גדולה ע"פ הב

 וועל ידי זה וגלל ,הוא לאסף כל הרצונות וכל רמ"ח איברים וגידים למסור נפשו לה' יתברך קודם כל מעשה ,ונאספו

ואם יאסוף הכל לבורא כל  ,שהאבן עולה על הגשמיות ,דהיינו שיהי' בכח האדם לראות את הרבש"ע ,ת האבןא

 מס דונג מפני אש.יתפרדו כל פועלי און כהם מיעול 

 שיעור חורש"י מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א פר' ויצא תשע"ג

, ויקם יעקב וישא ם העולים על הצאן וכו'ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתודיויאמר אלי מלאך האלוקים בחלום וכו' 

חלם  , דיעקב הבין דכשיצא מבית אביוואי' מהחידושי הרי"ם דפי' את סמיכות הפסוקים .ז(יב, י-)לא יא את בניו וכו'

ומיד ויקם יעקב וישא את  ,ועכשיו חולם הוא על דברים גשמיים ,ב(אלוקים עולים ויורדים בו וכו' )כח יוהנה מלאכי 

 .'בניו וכו

יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלוקי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר ( לא כט)ועוד אי' מהחידושי הרי"ם עה"פ 

וא"כ מדוע אמר לבן ליעקב  עכשיו לבן אינו יכול להזיק ליעקבוהק' דהא מ"מ  ,ר עם יעקב מטוב ועד רעלך מדב

י' דכוונת לבן היתה לומר שהקב"ה ושה, ותמר לו שלא ידבר עמו אינו עשהקב"ה א ורק משום ,שביכלתו להזיקו

התגלה אליו, ואה"נ מה שאמר לו הקב"ה זה בושה בשבילו כיון דהקב"ה א"ל השמר לך מדבר עם יעקב וכו', אבל 

 וע"כ סיפר זאת ליעקב. ,כיון שלבן היה בעל גאוה לא חשב שע"י גאותו הוא משפיל את עצמו, דבעל גאוה אינו חושב

למדנו שכל  :וברש"י שם וז"ל ,וירדוף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אותו בהר הגלעדא כג( )לועוד איתא בפרשתן 

, עכ"ל. והק' הרה"ק מקוברין זי"ע מדוע הוצרך הקב"ה לעשות הלך לבן ביום אחד מה שהלך יעקב בשבעה ימים

ים ולא ישיג ילך ז' ימהא הקב"ה יכל לעשות שלבן ג"כ  ,וכו' השמר לך מדבר עם יעקבללבן קפיצת הדרך ולומר לו 

הארץ, אבל להצר ליהודי י' דהרבש"ע רצה להראות ללבן דאפי' שהוא בעל מופת גדול שקופצת לו את יעקב כלל, ות

נו ומשפחתו ולבן יכול והק' עוד לאידך גיסא מדוע חשב יעקב שבריחתו תצליח הא הוא הולך עם כל צא אינו יכול.

אין )כח יז( , דהרי כשיצא מא"י לחרן קפצה לו הארץ, כמ"ש רש"י עה"פ י' דיעקב עשה לעצמו ק"ומהר להשיגו, ות

אמר לו הקב"ה דכיון שלא בטח בו  זועכשיו שהוא בא לא"י לא כ"ש שתקפוץ לו הארץ, וע" ,זה כי אם בית אלוקים
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שלא  והתערב בחשבונות עליונים ע"כ לא תקפוץ לו הארץ, אלא לבן ישיגו ואעפ"כ לא יגע בו לרעה, והעיקר כדי

 יתעסק כלל בחשבונות העליונים, אלא יתן לקב"ה לעשות כרצונו.

ואי' בשפ"א תרס"א )ד"ה במדרש( דלכאורה יעקב  .(וכו' )כח י מבאר שבע וילך חרנהויצא יעקב ועוד איתא בפרשתן 

, ומבאר וילך דהיינו כדרך היוצאים בניחותא, הלא יעקב יצא במרוצה עשיו אחיו, וא"כ מדוע כתי' ויצא ברח מפני

בל א"צ לרוץ א את מוחו דאה"נ צריך לברוח מהצרה והוא החזיק ,דליעקב אבינו ע"ה היו במשך ימי חייו צרות רבות

מאבדים את ישוב הדעת, ויעקב ידע דאין זה נפק"מ היכן הוא נמצא דהא לולי ה' עזרתה לי  בגלל זה, דע"י הריצה

כי באמת צא ביישוב הדעת ולא בבריחה, והיינו די 'יצא יעקבו', וע"כ כתי' )תהלים צד יז( כמעט שכנה דומה נפשי

כי הבוטח בה' באמת מבין כי מה' מצעדי גבר ולא  ,לא בלשון בריחה 'ויצא וילך'אעפ"כ כתי'  ,ברח יעקב מפני עשיו

. והאדם צריך ליכנע למצב שבו הוא נמצא ולהכיר שגם זה מאיתו ית' הוא, )כמסופר מיהודי היתלה הדבר במקר

אשר בכל מקום שהגיע לשם פנה למרא דאתרא ושאלו האם להמשיך למקום אחר ולהיכן, ולימים  ,ות הזעםבשנ

ר גרודזינסקי בעל האחיעזר זצ"ל האם להמשיך לעיר אחרת ואמר לו שישאר וזהגיע לוילנא ופנה לגאון ר' חיים ע

( כה כז)ויעקב היה איש תם (. א היה מהיחידים ששרדו מהמלחמהשם, ורוב אנשי העיר המשיכו למקום אחר, והו

ולא נשתנה כלל  ,קבל הכל בתמימות ופי' דתמים היינו ,תמים תהיה עם ה' אלוקיך (יח יג)דברים כמ"ש רש"י עה"פ 

וזהו מדת ההשתוות דאה"נ צריך לברוח, אבל א"צ לעשות זאת במרוצה ובפזיזות אלא בישוב הדעת,  ,ע"י בריחה זו

 .שכתב בחובת הלבבות

חג"ת  –חב"ד, ואח"כ בא המדות  –י"ב( דבמעשי האדם קודם הוא השכל רך מצותיך )שער התפילה פתא מהדואי

נהי"ם, ואח"כ באה המחשבה הדיבור והמעשה, כלומר דהמידות של האדם הולכים אחר שכלו, והיינו שלא כל מה 

והשכל הוא הרמ"ח  שהאדם חושב הוא רוצה, אלא מה שהאדם רוצה הוא חושב, כיון דהמחשבה באה לפני הרצון,

מצוות עשה ושס"ה לא תעשה שהאדם ממלא בהם את גופו ונשמתו. וצריך רק לגלות זאת. וע"י מעשה המצווה 

דהרי יש לו רמ"ח איברים ושס"ה גידים, ובכל איבר ואיבר ובכל גיד וגיד יש איזה  ,מתגלה דבעצם זה בגוף האדם

עלמים שבו, וככל שהאדם עסוק יותר בשכלו דהיינו בתורה מצווה בתוכה, וע"י מעשה המצווה מגלה את הכוחות הנ

 וח"ו גם להיפך. ,ומצוות ומעש"ט, אז מחשבותיו הם טובות יותר

על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו הלך עשיו אל  :וברש"י שם וז"ל .()כח, י ויצא יעקב מבאר שבע

ומשגמר חזר לענין הראשון, עכ"ל. וצריך  גו',עשיו כי ברך והפסיק הענין בפרשתו של יעקב וכתיב וירא  ,ישמעאל

ביאור מדוע הפסיק הכתוב מיעקב ודיבר מעשיו, ומבאר השפ"א )תרמ"ג( דאין כוונת הכתוב לומר דהיה פעם איזה 

את  יעקב ועשיו, אלא דלכל אחד יש בו יעקב ועשיו, דהיינו יצר טוב ויצר הרע, ויעקב אבינו ע"ה היה צריך לילך לעבוד

בוראו י"ד שנים בבית עבר, ולולא זה שהיה עשיו מבקש להמיתו לא היה הולך ללמוד בבית עבר, והקב"ה נתן לו 

ויראה דמה שעשה עד עתה אינו מספיק וצריך להיכנס  ,בכוונה תחילה את עשיו כדי שירגיש את הסכנה הקרובה אליו

כיון דהתוה"ק מבארת מדוע דווקא אז הלך  ,רה מעשיולבית עבר י"ד שנים רצופות, וע"כ התורה הפסיקה ביעקב ודיב

אז  ,רואה את הסכנה שבו הוא נמצא כשהאדםד  , כיון שהיה עשיו מבקש להמיתו.י"ד שניםמשך יעקב לבית עבר ל 

או שהוא מושך זאת כלפי מעלה דהיינו באמונה דממנו ית' הוא, או דהסכנה מושכת אותו כלפי מטה, דהיינו יאוש 

לשון מיעוט הוא דרק באותו מקום שכב, 'ש"י עה"פ )שם יא( וישכב במקום ההוא, וזהו שכתב ר עצבות והפקרות,

 ידע את הסכנה שבו הוא נמצא וע"כ לא נתן תנומה לעפעפיו.', וזהו כיון שאבל י"ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב

קת ביניהם כמו יצ"ט ויצה"ר, וכל וולאום מלאום יאמץ, ותמיד יש מחל (כה כג)והענין הוא דכתיב  :וז"ל השפ"א )שם(

תחבולה עד שהפסיק ענינו היה )וישמע עשיו( מבקש תחבולות לקלקל מעשה השני, לכן מסתמא ע"י שמיעה זו  אחד

ויעקב הבין דאם התוה"ק מפסיקה מענינו אז הוא צריך להיות יותר בקשר בורא, וכך הוא הדרך כגרעין  ,של הצדיק

והוצרך למצוא מחדש דרך  .זורעים אותו באדמה ושם נרקב עד שמצמיח עוד יבול ,דכאשר רוצים שיגדל ממנו עוד

דאם בא עשיו והתורה מפסיקה מענינו של  ,, יעקב אבינו אדם בן שמונים ושש שנה התחיל מחדש את דרכואחר

 וצריך להתחיל הכל מחדש. וכמסופר מר' אשר זצ"ל דפעם כעס ,הצדיק זה סימן שמה שהיה עד עכשיו הוא בטל

והוא ע"י שהטמין  להתחיל הכל מחדש.ואמר דאם הוא כועס זה סימן שעבודה של שבעים שנה יורדת לטמיון וצריך 

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע  ,ועי"ז הגיע לבחינת צדיק , דעי"ז מצא דרך אחרת בעבודת השי"ת,עצמו י"ד שנים

 החיות רצוא ושוב.ו)יחזקאל א יד( . וכך הוא דרך העולם ע"ד הכתוב )כח יב( השמימה
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"ש לעיל דמחשבות מרומז על הז' מידות )חג"ת נהי"ם( וכ 'באר שבע'והרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע פי' ד

'. והדרך לשלוט על הכעס, זה ע"י ריבוי והאדם נשלטים לפי מידותיו, כגון אדם שהוא מידת גבורה הוא כועס וכד

הו שכתוב וז עס ויתפלל לרבש"ע שלא יביאו לידי נסיון של כעס. יתרחק מן הכ, והיינו שדזה מעל המחשבה ,השכל

על המחשבות שהם שולטים דהיינו דהאדם נשלט לפי שכלו, ששכלו הוא השולט  ',לפי שכלו יהלל איש)משלי יב ח( '

 ,הוכרח להיות יעקב בחינת חכמה ,דהיינו על הז' מידותבאר שבע ויעקב הוא חכמה, וכדי לשלוט על ה על המידות.

כיון דשכלו שולט על  ,, דזה לא שולט על האדם אלא האדם שולט ע"זהוא יוצא מכל הדברים הרעים וילך חרנהואז 

 המידות.

ופי' דיעקב אבינו  ,ובשפ"א )תרל"ב( עמד על הכתוב ואנכי לא ידעתי .ז()כח י במקום הזה ואנכי לא ידעתי אכן יש ה'

 דהיה בטל במציאות. ,הוא עצמו לא היה שם אנכית הבורא, ע"כ "ז שראה שם את גדלויע"ה הגיע לביטול במציאות ע

והנה אנכי ו( אמר לו הקב"ה יניה )פס' טוקשה דהא לעיל מ )שם כ(. וכו' וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלוקים עמדי

 ווהנה הוי"ה ניצב עלי)פס' יג( דלעיל כתיב  ,. וזקה"ק מרן החקל יצחק זי"ע מבארעמך ושמרתיך בכל אשר תלך

נו אלוקים יחנ)תהלים סז ב( וכמ"ש האלשי"ך עה"פ  ,דהיינו בחי' רחמים, ויעקב אבינו ע"ה רצה דיהא במידת הדין

דזה הרי  -משא"כ במידת הדין  ,, דבמידת הרחמים אדם מתבייש מזה שמרחמים עליוויברכנו יאר פניו אתנו סלה

, על אחד מרחם ועל חבירו אינו מרחםוי במרחם ש, דזה תללכל אדם ו עפ"י דין. וכן מידת הרחמים אין זהמגיע ל

דלאחר זמן יתכן ולא ירחם, משא"כ  - בא לכ"א עפ"י המגיע לו. וכן מידת הרחמים אי"ז תמידמשא"כ מידת הדין ש 

דאנו מבקשים מהקב"ה שיתן לנו את צרכינו עפ"י דין  ',אלקים יחננו'מידת הדין דזה תמיד, ועפי"ז מבאר את הכתוב 

' סלה'דזה לכל אחד ואחד, ו 'אתנו'ו ,מדין ייש דאי"ז בא מרחמים אלאדעי"ז לא נתב 'יאר פניו'כיון ש ,עפ"י רחמים ולא

כי שם הוי"ה אקרא הבו גודל  )דברים לב ג( יצחק זי"ע את הפסוק ועפי"ז מבאר זקה"ק מרן החקל דזה לתמיד.

רחמים, אבל אתם בנ"י הבו גודל  –יהא הוי"ה  מרע"ה אמר לבנ"י דהוא יתפלל לרבש"ע שהכל, דהיינו לאלוקינו

ויעקב אבינו ע"ה ביקש מהרבש"ע שיתן לו הכל עפ"י דין ולא  עשיכם יוכלו לעמוד אפי' עפ"י דין.לאלוקינו, דהיינו דמ

ועי"ז חי באמונה שהכל מאיתו ית',  ,אליפז וכו', עפ"י רחמים, והקדושת לוי זי"ע מבאר דליעקב אבינו היה צרות רבות

דהאדם מוכרח לחיות שהכל ממנו  ,'על כרחך אתה חידברי חז"ל )אבות פ"ד מכ"ב( 'שעל מו שאמר ר' אשר זצ"ל וכ

וזהו שביקש יעקב מהרבש"ע  יכול ח"ו לשכוח ממנו ית',הוא מפאת צרותיו, אבל כאשר לאדם אין יסורים הוא  ,ית'

דהיינו דביקש שיהיה באמונה גם כשירוח לו  ,לחם לאכול ובגד ללבושגם כאשר כבר נתן לי  אם יהיה אלוקים עמדי

 מצרותיו.

עפימ"ש המדרש דבאר  3, ומבאר'ושם באר בשדה'והק' השפ"א )תרל"ב( דהול"ל  .)כט, ב( וירא והנה באר בשדה

דבכל טבע גם בו יש באר דהיינו דבר שמחיה אותו ע"ד  ,ושדה היינו טבע ,היינו הדבר שמחיה בו הקב"ה את הכל

)ב"ר על הג' רגלים  יםמרמזש  שלשה עדרי צאןע לזה הוא ע"י ואתה מחיה את כולם, והדרך להגי ו( )נחמיה ט הכתוב

)בראשית וכמ"ש הבית עין עה"פ  .שבהם האדם יכול להתקרב אליו ית', וכן שאר הימים טובים כחנוכה הבעל"ט ,ע ח(

כלומר דאומרים  'ויגד ליהודה לאמר' ,דהיינו דכבר עבר מהימים נוראים שלוש חדשים ',ויהי כמשלוש חדשים'לח כד( 

דהיינו להוציא את הנרות  ',הוציאוה ותשרף'דהשכינה הק' עונה  'ויאמר' ,דהיינו בנ"י 'זנתה תמר כלתך'לשכינה הק' 

 ועי"ז נוכל שוב להתדבק אליו ית'. חנוכה

שלשה עדרי וזה ע"י  ,דהיינו הכיר שבכל דבר יש בו חיות מאת הבוכ"ע ,באר בשדהוזהו מש"כ המדרש דיעקב ראה 

 'ואתה מחיה את כולם'האדם יודע שכלומר דרק עי"ז ש  כי מן הבאר ההיא ישקו העדריםדהיינו השלשה רגלים, צאן 

ונותן לו  ,דהיינו היצה"ר לא נותן לאדם לחיות שהכל ממנו ית' הוא אבן גדולה על פי הבארהוא יכול לחיות, אבל 

גללו את האבן עפ"י וע"י האחדות , דהיינו שונאספו שמה כל העדרים לחיות שהכל הוא טבע ומקרה, והעצה היא

אבל הבעיה היא  ונוכל לחיות שוב באמונה בו ית'. שקו את הצאןוה, אפשר להוריד את היצה"ר מעל פי הבאר הבאר

 מקוברין, דהיצה"ר חוזר להפריע לאדם, ומפ' הרה"ק והשיבו את האבן על פי הבאר למקומהשלאחר שנאספים אז 

כתוב אח"כ דיעקב ולא , ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו)פס' י( זי"ע דע"כ כתיב 

 וריד את האבן ולא להחזירה למקומה.החזיר את האבן, כיון דליעקב היה כח לה

                                                           
 לא מצאתי פי' זה בשפ"א, רק הקושיא, והמדרש מביא במקום אחר (בפרשתן). 3
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, דהא להוריד את האבן 'יחד לבו'ן ינ, והק' מה עמים באריחד לבו וגל אבן מפי )תפלת גשם(  ור' אשר זצ"ל פי' הפיוט

פי הבאר על את האבן מ י' דלהוריד את האבן מהלב צריך יחד לבו, ועי"ז שיחד לבו והוריד, ותולא לב לזה כחצריך 

הקב"ה ש וכתב השפ"א דיעקב אבינו ראה בכל דבר את החיות שבו  הוריד את האבן מעל פי הבאר זה קל.עי"ז ל 

 להוציא את כל אחד ממקומו שהיה שם., ועי"ז יכל באר בשדהמחיה את הכל, וזהו 

 פרשת ויצא –טיש ליל שב"ק 

ו שמה כל העדרים וגללו אספונ ,רוהאבן גדולה על פי הבא ,וכו' עדרי צאןוירא והנה באר בשדה והנה שם שלושה 

קב ויגל את האבן ויגש יע ,וכו' ,ו את האבן על פי הבאר למקומהן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבאת האב

 .י(-)כט ב ע"כ הפסוקים ,אחי אמולבן את צאן  ל פי הבאר וישקמע

וצריכים אנו להבין מהו השינוי  ,ויגלואצל יעקב כתוב  וגללוא' שאצל העדרים כתוב  ,ולכאורה קשה כמה דברים

והנה שם באר 'דהוה ליה למימר  ,הוא מיותר ויראולכאורה  ,וירא והנה באר בשדהב' קשה לשון  .הלשון שיש כאן

, ר שאצל העדרים כתוב שהם השקו גם את הצאן לפני יעקבואיהב ג' צריכים אנו להבין מה .ומהו הלשון וירא 'שדהב

משא"כ אצל יעקב אבינו כתוב ויגל את האבן ושוב  ,האבן חזר אח"כ למקומה אחרי שהם גמרו לשתות אבל אצלם

 לא חזר בכלל.ולכאורה מהו ההבדל שפה זה חזר ופה זה  ,זה לא חזר למקומו אף פעם

דהיינו שבכל דבר  ,והנה יש לתרץ דהדרך עבודה של צדיקים זהו לראות בכל דבר שיש רבש"ע אשר מחיה אותו דבר

אבל אנו צריכים לדעת שהחיות שיש שמה זה לא בפני עצמו אלא משהו למעלה שמחיה  ,שיש בעולם יש שמה חיות

ואתה ' ואח"כ אומרים 'גדולה והגבורה והתפארת והנצח וההודלך ד' ה'בתפילה )ויברך דוד( וכמו שאנו אומרים  ,אותו

דהיינו בכל דבר אפשר להסתכל ע"ז בתור חיצוניות ואפשר  ,שהכל ממש הקב"ה מחיה אותו 'מחיה את כולם

 ,מסתכלים איךדהיינו בכל דבר אשר קורה בעולם יש הסתכלות ויש הסתכלות ורק תלוי  ,להסתכל ע"ז בתור פנימיות

אך אפשר להסתכל על כל דבר שאין מציאות אלא הכל  ,על כל דבר בתור מציאות ולא סיבה ח"ו אפשר להסתכל

 .סיבה מאת המסובב כל הסיבות אשר הוא מחיה כל דבר

וכן הם  ,העדרים הסתכלו על כל דבר רק בתור מציאות ולא סיבה ,וזהו היה ההבדל בין העדרים ליעקב אבינו ע"ה

 הגיעו להבאר הזה שהיה שמה אבן שזה היצר הרע שהוא נמשל לאבן כאשר , לכןהלכו רק חיצוניות ולא פנימיות

קאי באר בשדה ו ,הם ראו שבמציאות זה מפריע ואין מה לעשות ,אבן שזה יצר הרעה אתהם ראו כש  )עיי' סוכה נב:(,

שזהו להחזיר  ב(' )כד סבאר לחי רואינה 'והכווזהו  ,על הענין הזה למצוא את הקב"ה בכל דבר ולהחזיר הכל למעלה

א"כ הם ידעו שיש דרך אחד איך אפשר להלחם עם היצר  ,הכל להקב"ה ואז יש באר שזה השפעות מאת הקב"ה

 ,שזה היצר הרע ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן , לכןואז אין הרע שולט כלל ,הרע וזהו אך ורק ע"י אחדות

אלא מסביר  .תחילו לחיות עם הקב"ה בכל מצבשהם ה ,בארמעל פי ה ,הם הורידו אותו ע"י כוח האחדות שהיה להם

זאת אומרת ברגע שהם יוצאים  ,דהם היו רק בחיצוניות ,ולמה ,בו את האבן למקומהיוהששאח"כ כתוב  ברינערוהק

זאת אומרת דהדרך היחידי להלחם עם זה עד הסוף זהו אך ורק  ,מהאחדות אז הם כבר לא חיים עם הקב"ה כל הזמן

הוא לא מכניס לתוכו  ,שיש אחדות אז אין רע שלא חי אותו כל הזמן רק עכשיו בזמןאבל מי  ,ו כל הזמןמי שחי אות

אבל יעקב שהוא הצדיק שהוא  .אז האבן חוזר על המקום שלו ,א"כ לא נשאר כלום ,והוא לא מפנים את זה לעצמו

עוד את האבן שזה היצר הרע  יבלא הש ושוב ,ויגל את האבןכתוב  , אצלווהוא חי אותו כל הזמן ,קישר הכל לרבש"ע

 למקומה.

פירוש  .וכו' צב עליו ויאמר וכו' הארץ אשר אתה שוכב עליהוהנה ד' נ)כח יג( על הפסוק עבודת ישראל וזה מסביר ה

תם לא היתה בלעדי להכין כסא למלך ד' צבאות ולדעת בארץ ווכל עסקיהם ומחשב ,כי האבות הן הן המרכבה

הארץ וזה שהבטיחו הבורא ב"ה ליעקב  )ישעי' סו א(, ת נקרא ארץ על שם והארץ הדום רגליובחינת מלכו ,מלכותו

שתזכה עם יוצאי חלציך  לך אתננה ולזרעך, ' מדת המלכות אשר כל מגמתך עליהיפ ,אשר אתה שוכב עליה

 ולכן ,ילה טז.()מג כבים ולה לכוכי אומה זו משולה לעפר ומש ,והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ,כל הימים להמליכני

 ,ם מלשון בריכה"פירוש הרשב ונברכו בך ,לארבע רוחות העולם ופרצתמקום  הבטיחו הגם שתהיה כעפר הארץ מכל

וצא מזה דהאבות הקדושים י . עכ"ל.ומהם תהיה הבריכה העליונה יהיו שרשי עולמות ויסוד אבן פינתם,דהיינו שהם 

, וכן הסירו את האבן "כ הם היו מרכבה להשכינה הקדושהועי ,לוםאין כ וחיו כל הזמן שהכל מאתו ית' ממש ובלעדי
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ברגע שהם יצאו מהכוח האחדות  ןכול  ,משא"כ העדרים הם לא חיו כל הזמן עם הקב"ה ,ללכוזה לא חוזר על עצמו ב

 מיד האבן שזה היצר הרע חזר להמקום הראשון שלו. ,שהיה להם

כי הצדיקים העובדים  ,ונראה הרמז .יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויצא)שם י( את הפסוק עבודת ישראל ובזה מסביר ה

ולכן  ,ואדרבא נדמה להם תמיד כאילו הם מתרחקים תמיד מהקדושה ,את ד' באמת הם מלאים חרטה ושפלות רוח

אף גם כל אחד דרכו  ,מה שאין כן הרשעים ואנשי שקר לא די שסרים מאחרי ד' ,מתחזקים בעבודת השם לעבוד אותו

מי שהוא  ,ויצא יעקב מבאר שבע . וזה שאמרכמ"ש במ"א ,בד ד'ויניו ומתהלל בלבו כי הוא ישר ונאמן ועישר בע

 ,וילךאבל  ,היא הקדושה העליונהבאר שבע לו הוא יוצא ומתרחק מינדמה לו כא ,כיעקב צדיק וחסיד ובבחינת עקב

 .הוא מביא חלילה חרון אף ,חרנה ,כלומר מי שהוא מלא גיאות כי הולך הוא

ע"ח שער השבת שם האר"י ז"ל )פ ופירש ,לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך)תהלים לד א( וזהו שאמר הכתוב 

פירש כשהאדם נעשה בעל תשובה ומשנה טעמו וריחו  ,חו לפני אבינו שבשמים עיי"שורי בשנותו את טעמופי"ט( 

, ואדרבה כי הולך הוא ,וילך' שהוא מגרש בחינת פירוש הסימן הראשון מעובד ד ,ויגרשהו וילךאז  ,לפני אבינו שבשמים

דברנו מקודם שזאת אומרת כמו  , עכ"ל.עד ירחמהו השם ית' ויקרבהו ,ניו ונדמה בנפשו כי רחוק הואהוא נכנע בעי

א"כ כל הזמן עסוק לחפש  ,והוא מחזיר הכל לרבש"ע ,הצדיק חי כל הזמן בקשר בורא ולא שוכח את זה אפילו לרגע

אז  ,א"כ הוא חי בנתק כל הזמן ,משא"כ הרשע הוא לא מחפש אותו כל הזמן ,בכל מקום שרק יהיהולמצוא אותו 

 רים את האבן כל הזמן.ימחז

דהיינו  .שזהו אלופו של עולם ,לף'ורת א'עקב צ'ירא י'שר"ת ויצא הוא ו ,על הפסוק ויצא יעקב 4וקותלה עמואיתא במג 

 .ת"ללהקב"ה וזהו  והחזיר הכל ,שבכל דבר ראה שהכל מאתו ית' שמו

א"כ וירא  ,דהיינו שיעקב אבינו היה חי בקשר בורא כל הזמן ,שזהו הענין של וירא )תרל"ב(וזהו מה שהשפ"א מסביר 

בחינה זו נמצא בכל דבר ובכל איש וזהו וירא והנה באר בשדה  ,היינו להסתכל כל הזמן ולחפש למצוא אותו בכל דבר

נדמה להפקר כשדה ואף מה שנראה  ,ר בשדה, וזהו באיים ומחיה הדבר ההואשיש בכל דבר נקודה הנותנת ח ,ישראל

דהיינו לאדם יש את הכוחות ואפשרות לחיות  ,ושכל האדם יוכל להרגיש ולידע זאת תמיד ,אך נגנז בה נקודה הנ"ל

כי ערמים ותפקחנה עיני שניהם וידעו )ג ז( ואיתא בפנים יפות על פרשת בראשית על הפסוק  .עם הרבש"ע כל הזמן

 ,אלא מתרץ כנ"ל דיש שתי סוגים של הסתכלות ,היה צריך לכתוב ויראו כי ערמים הם 'וידעו'מהו הלשון  והקשה ,הם

כולו  היהא"כ אדם הראשון לפני החטא  ,דהיינו או מציאות או סיבה ,יש להסתכל רק רוחניות ויש להסתכל גשמיות

אבל לאחר החטא אז  ,ות ורק שמות הקדושיםיחנוא ראה רק ראלא הו ,שזו גשמיות -רוחניות ולא ראה אשה בכלל 

דהיינו שכל  'וידעו'וזהו הלשון  תחיל לראות שיש אשה והם ערומים,ואז ה ,הם התחילו לראות גשמיות ולא רוחניות

אלא וידעו דהיינו שהם התחילו לראות  ,הם ראו לפני זה ג"כ ודוירא ו,ולא וירא ,ההסתכלות נהפך לאחרת לגמרי

ועבודה שלנו זה  ,ואותו דבר כאן כל אדם יש לו את האפשרות להסתכל על כל דבר ברוחניות או בגשמיות .יותגשמ

 למצוא את הבאר בשדה בכל דבר ולהסיר האבן.

 ,שאין השכל דבוק במעשה תמיד ,היינו כשמתפשט בגשמיות יש הסתר 'והאבן גדולה על פי'אך  :וממשיך השפ"א

, ועל ת כל הרצונות וכל רמ"ח איברים וגידים למסור נפשו לד' יתברך קודם כל מעשההיא לאסוף א ,והעצה ונאספו

כי כשכל הבריאה מתאחדת אליו יתברך נתבטל  ,להכניס עצמו בכלל ישראל ,גם יש לומר ונאספו .גללו האבןידי זה ו

ם בפרט כשמבטל ד אף א  ,ועתה בני ישראל שמאספין הכל אליו יתברך .וזה יהיה לעתיד במהרה בימינו ,ההסתר

ב ביעקב . וזהו שכתוויוכל לגלול ולהסיר ההסתר ,שה בעבור כולם נקרא בשם כנסת ישראלועעצמו לכלל ישראל ו

ויגל מעצמו  ,שכל העולם נתקיים בזכותו ,וגם היה צדיק יסוד עולם ,שהיה כלל ישראל ,וכו' מעצמו 'ויגל'אבינו ע"ה 

 .כנ"ל

וכמו שכתוב בספרים על הכובש את יצרו שהוא גדול  :ויגלל וגללובין  ההבדל )תרל"ה(וזהו מה שמסביר השפ"א 

 ,דהיינו שיש מלאכים למעלה אשר משבחים את הקב"ה ,בול תחתיורק הוא כובשו להיות כ ,יותר ממי שאינו שומע לו

 משא"כ היצר הרע עם היצר ,ושמה אין אף אחד שרוצה לגנוב את המקום של השני וכל אחד שמח עם המקום שלו

                                                           
פי אותיות'. אך באמרי נועם מביא כך מהמגלה עמוקות. (והרבה ספרים להערה בלבד: במגלה עמוקות מובא ר"ת אחר 'וירא יעקב צירו 4

 מביאים מהמגלה עמוקות שמובא באמרי נועם).
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א"כ מי שמהפך את היצר  ,כל אחד רוצה את הכל ממש ושלא ישאר מהשני כלום, ד הטוב זהו ממש מלחמה אמיתית

זר וומשום דמחר הוא ח ,זהו הרבה יותר גדול ממי שסתם אינו שומע לו עכשיו ,הוא יהיה טוב ממשגם הרע לגמרי ש 

 ,אבל הוא לשעה, לגלול זה היצר הרעוכל מי שצריך לשאוב מפי הבאר צריך  .להמקום שלו של אתמול ושלשום

שנתגלה על ידי כל הפנימיות שיש בהאבן  ,אבל ביעקב ויגל לשון גילוי, (ב"ר ע ח)ב במדרש ולמקומו כמו שכת יבווהש

וזהו החילוק בין וגללו לויגל  ,כמו שיהיה לעתיד הכל מתוקן ,ובירר שהכל טוב ,שנהפך לטוב ,עצמו הוא היצר הרע

 .כנ"ל

נמצא יעקב  ,כל אותם ג' ימים שהלך המגיד להגיד ללבן הלך יעקב לדרכו' ,ומסביר רש"י)לא כה(.  יעקב את וישג לבן

ולכאורה  '.למדנו שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים הלך לבן ביום אחד ,ובשביעי השיגו לבן ,רחוק מלבן ששה ימים

 )פס' כד(, בר עם יעקב מטוב עד רעהשמר לך פן תד קשה למה נעשה הנס ללבן שיהיה לו קפיצת הדרך ולצוותו 

ל הזמן א"כ הוא פחד כ ,ויש מתרצים דיעקב אבינו הרי ברח כאן מלבן ,באם לא נעשה לו הנס לא היה צריך להזהירו

אז הביא אליו הקב"ה את לבן והראה לו תראה הוא לא יעשה לך כלום ואין לך מה לפחד  מה יהיה והוא היה בלחץ,

 ,אפילו שאתה כבר בעל מופת גדול דהיה לך עכשיו כאן קפיצת הדרך ,להראות לו ללבן ,ברינער מתרץואך הק .כלל

ברינער על הענין וועוד אמר הק .דהיינו ליהודי אי אפשר לעשות משהו ,אבל עם כל זה ליעקב לא תוכל עשות מאומה

שבוודאי יעשה לו ואמר שיעקב חשב  ,האיך לא חשב שלבן יוכל לרדוף אחריו ,הזה שיעקב ברח מפני לבן הארמי

ולמד קל וחומר ומה בלכתו מארץ ישראל ללבן נעשה לו קפיצת הדרך כל שכן בלכתו  ,הקב"ה נס של קפיצת הדרך

דהיינו שאסור  ,והראה לו הקדוש ברוך הוא שאין הצלתו של אדם בדרך חשבון שכך יעשה או כך יעשה ,לארץ ישראל

אלא הפוך הקב"ה עשה שללבן יהיה קפיצת הדרך  ,יםלאדם להכנס לעשות חשבונות להקב"ה איך לעשות דבר

ובכל זאת הצילו הקדוש ברוך הוא באופן שיעקב לא חשב על  ,שילך כאן ביום אחד מה שיעקב אבינו הלך בז' ימים

 זה כלל.

ואיתא בחידושי הרי"ם בשם הרה"ק רבי בונים זצ"ל )שם כט(.  ואלקי אביכם אמש אמר אליל ידי וכו' יש לא 

שבזמן שהוא יספר את זה אז  ,אמר שקשה להבין למה לבן גילה להם שהוזהר משמים לבל יזיק להםש ,מפשיסחא

כה אלא איש כלבן שז ,ישמע את גנותו גם כן שהוא נזהר מפי הקב"ה לבל יגע ח"ו בשום פנים ואופן ביעקב אבינו

ואפילו  ,תמול גילוי מהקב"הספר את זה לאף אחד שהיה לו אפעם אחת למדריגה אי אפשר לו לעצור את עצמו ולא ל 

 במקום גנותו ממש.

 ,מדובר על תעלוליו ואיומיו של לבן הרשע כלפי יעקב אבינוש הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב זי"ע אמר על פרשת ויצא 

ל ידי לעשות עמכם יש לא , אחרי שנפגש עם יעקב אמר לו והזהירו הקב"ה להשמר מלדבר עם יעקב מטוב ועד רע

)פס' מב( יעקב הגיב על דבריו ואמר  ,ש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רערע ואלקי אביכם אמ

כח ואת עניי ואת יגיע כפי ראה אלקים וי ,קם שלחתניאברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריאלקי י לולי אלקי אב

 .אמש

את יעקב מכוונותיו הרעות של  כי רק אזהרת הקב"ה הצילה ,לכאורה שניהם גם יעקב וגם לבן לדבר אחד התכוונו

אין לו די לבן טוען שליעקב עצמו  ,אך כאשר מעמיקים היטב בתוכן דבריהם עומדים אנו על השינוי בלשונם ,לבן

ואלא מאי זכות אבותיו היא  ,ולכן אם המדובר הוא ביעקב עצמו אין כל מניעה מלפגוע בו ,ת שבגללו ינצל מידויוזכו

ל ידי לעשות עמכם יש לא דבר זה בא לידי ביטוי בדבריו המתרברבים  ,נותיו הזדוניותאשר עומדת לו ומצילתו מכוו

אמש אמר אלי השמר  'אביכם'ואלקי ואולם מחמת הסיבה של  ,כי למעשה אין לכם כל זכויות שיצילו אתכם מידי ,רע

יב ועל דברים אלה הש .היינו הודות לזכות האבות שיש לכם נמנע ממני מלהרע לכם לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע

לו היתה יהיינו א לולי אלקי אביכי  יעקב לא כפי שסבור אתה שאין לי בכלל זכויות משלי וכל כוחי נובע מזכות אבותי,

את אלא  ,לא היית מתחשב בכך ולא כלום ם שלחתניכי עתה ריק, לי אך ורק זכות אבותי הקדושים כפי שנדמה לך

הקב"ה לבל תדבר עמי מטוב  בודת השם דבר זה גורם לכך שהזהירךגיעתי בעי את כלומר  ,עניי ויגיע כפי ראה אלקים

אלא בזכות עצמי ואת יגיעתי בעבודת השם ית'  ,אך לא בגלל זכות אבות לבד הצילני מידך כפי שסבור אתה ,ועד רע

 שמו.

 :קדושת לויואיתא ב. )שם כז( כנורבואשלחך בשמחה ובשירים בתוף ו ,אותי ולא הגדת לי למה נחבאת לברוח ותגנוב

אבל באמת בלבו היה מתחבא לעשות  ,הגם שלבן הרשע דיבר עמו ויעקב השיב לו בפה שלום ,יעקב אבינו ,הכלל

כי באמת  ,רק שבפה היה נדמה ללבן הרשע כי יעקב אבינו מחזיק בדרכיו ,כל מעשיו ולדבר כל דבריו אל ד' לבדו
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אף על פי כן אי אפשר לרע לסבול הטוב ומרחקו ומשלחו  ,ק עמוהגם שמגיע לו טוב בזה שהצדי ,רשע שונא לצדיק

אבל  ,ובזה היה מקרבו ,רק שהיה נדמה ללבן הרשע בזה שיעקב אבינו היה מדבר עמו כדבריו שהוא דומה לו ,ממנו

 ,ריו צדקת ד'וביוכל מעשיו וכל ד ,ותמיד בלבו היה מתחבא ובורח ממנו ,אחר זה כאשר נתוודע לו צדקת יעקב אבינו

ואשלחך בשמחה אילו הגדת לי  ,ולא הגדת ליתמיד היית בורח ממני  ,נחבאתאז אמר כאשר נתוודע לי עכשיו כי תמיד 

 כי אין הרע סובל הטוב. ,כי אין רצוני כלל בטוב ,ובשירים ובתוף ובכנור

אמר אם יהיה אלקים וידר יעקב נדר לכא( -)פס' כואח"כ כתוב )כח טו(, וכו'  והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך

ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ד' לי  ,עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש

הלא הקב"ה הבטיחו לו לפני זה  ,ולמה כאן היה לו ספק אם יהיה אלקים עמדו ,קדושת לויב . והקשהלאלקים

. ותירץ דידע הו הבקשה אחרי שיש הבטחה גמורה ושמרתיךועוד מ .ק כאןא"כ מהו הספ ,ושמרתיך בכל אשר תלך

או להכנע או  ,דאז יש לאדם שתי אפשרויות ,לך ח"ו לאדם שום כלום אז הוא חייב להגיע לעזר אלקיושלא השכ

ואז יודע באמת שהכל  ,לו כלל אז בטח הוא נכנע מסתובבאדם נמצא בכאב והוא לא דכש ,ליכנס ליאוש ולהפקרות

אז בדרך כלל אדם  ,שכן הולך לאדם והכל טוב לו , אלא השאלה מתחילה בעתובלעדיו אין כלוםמאתו ית' שמו 

וזהו מה שהיה  .ואז מתחיל כבר לשכוח שיש בורא בעולם ,מתחיל לחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

א"כ אז  ,א נשאר בלי כלוםשהוא הרי עבר מלא מעברים עם עשיו ואליפז שהם לקחו לו הכל והו ,כאן עם יעקב אבינו

בתי בשלום ש , אבל אני רוצה שיהיה לי את הקב"ה גם כן כשבטח שהוא חייב להגיע לעזר אלקי דאין לו ברירה אחרת

בזמן גם אז  ,יהיה ד' לי לאלקיםואז דווקא אני ג"כ רוצה לזכור שהכל מאתו ית' ואז  ,הכל טוב ואז יהיה ליאל בית אבי 

 .השני כאן של יעקב ושמרתיךיה וזה ה ,שזהו ושבתי בשלום

דבכל השבוע אדם יש  ,' הוא כנ"ליאלא הת .בשבת בלילה שלום עליכםשאומרים ונראה להסביר לפי זה, מהו הענין 

דלכאורה מתי אני מדבר  ',שלום עליכם'וזהו  ,לו קשיים ומעברים ואז הוא חייב להגיע ולראות שהכל מאתו ית' שמו

 ,בכל מצב שהכל מאתו ית' לוהמלאכים האלו שהם שומרים לו כל השבוע להזכיר אלא הכוונה הוא  ?עם מלאכים

דהיינו שאני כבר  ,שהם הולכים ממנוצאתכם לשלום אבל ב ,מלך מלכי המלכים הקב"הואז אני בטח זוכר שהכל מ

מלכי ממלך וע"ז מבקשים שגם אז תזכיר  ,צם ידי עשה לי הכלואז אני יכול להתחיל לחשוב שכוחי וע, שמסודר

 ולא בזמן אדם נמצא בקושיהש  בטחה היה בזמןה, שהוזה היה בקשת יעקב אבינו אחרי הבטחה .המלכים הקב"ה

 שאזכור שהכל מאתו ית' שמו. ,ושבתי בשלוםביקש שג"כ  וע"כ ,שהלך לו טוב

)שם  ללבושוידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד 

וי"ל עפמ"ש בפירוש  :חקל יצחקומתרץ ה .הא כבר הבטיחו הקב"ה והיה אנכי עמך וכו')ב"ר ע ד( והקשה המדרש כ(. 

דהנה הצדיקים במעשיהם הטובים יכולים לעמוד אף נגד  ,כי שם ד' אקרא הבו גודל לאלקינו( ג)דברים לג הכתוב 

נים ומכ"ש הרשעים אינם יכולים לעמוד נגד מדת ינואמנם הב ,רועצדיקים ניזונים בז( ברכות יז:)כמאמר חז"ל  ,דיןה

אכן אין זה תכלית רק העיקר להכשיר  ,וצריכים אנו לבקש שהשי"ת יתנהג עמנו במדת הרחמים והחסד ,הדין

דהנה מי שניזון ( תהלים סז ב)כפי' הר"מ אלשיך ז"ל אלקים יחנני ויברכני  .המעשים שגם מידת הדין יסכים לטובתינו

דמאן דאכיל לאו דיליה בהית לאיסתכולי' באפי' כדאיתא  ,א' שיש לו בושת פנים ,ממדת החסד יש לו ג' ריעתות

 ,אבל הניזון ממדת הדין אין לו בושת פנים ,ג' שאין זה לעולם ,ב' שאין זה לכל איש ואיש ,)ערלה פ"א ה"ג( בירושלמי

 ע"כ דבריו הקדושים. ,סלה ר"ל לעולם ,םוזהו יאר פניו אתנו ר"ל לכול  .והוא לעולם ,והוא לכולם

שמא לא  ,ה שהיא מדת החסד-שאני אתפלל להמשיך עליכם שם הוי ,כי שם ד' אקראוזהו אמר משה רבינו ע"ה 

ר"ל הכשירו מעשיכם שתוכלו לעמוד גם נגד מידת הדין  ,הבו גודל לאלקינואבל אתם  ,תוכלו לעמוד נגד מידת הדין

נתיירא שמא לא יוכל לעמוד נגד מידת  ,מדת הרחמים אני ד'ו הזקן כששמע שנאמר לו וע"כ אבינ .שהיא שם אלקינו

שאזכה למעשים הטובים שאוכל לעמוד נגד  ,אם יהיה אלקים עמדיע"כ התחנן ואמר  ,הדין מפני שאין מעשיו כהוגן

, דה זרה ושפיכות דמיםמלשון הרע ומגלוי עריות ומעבו)שם( וכו' ואיתא במד"ר  בדרך הזה אשר ושמרני, מידת אלקים

ואז אוכל לעמוד גם נגד  ,דמהמצוות נעשה לבושים להנשמה ,היינו המצוות ובגד ללבוש ,זו תורה לחם לאכול ונתן לי

 עכ"ל החקל יצחק. מידת הדין שתסכים לטובתי ולטובות וישועות ישראל אכי"ר.

גילוי שכינה שראה  וונראה לפרש דהיה כמ(. )שם טז ויאמר אכן יש ד' במקום הזה ואנכי לא ידעתי ויקץ יעקב משנתו

וזה מה  ,ולא היה בכלל שייך להכניס מחשבה זרה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ,ממש שהכל מאתו ית'
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שאז היה מבוטל לגמרי כל האנכי שהיה לו עד  ,היינו שהיה כזה גילוי שכינה ,לא ידעתי ותהיינו היש ואנכישאמר 

 עכשיו.

ביר אדמו"ר והס .וכו' 'שיחול שמו עלי מתחילה ועד סוף שלא ימצא פסול בזרעי'ופרש"י )שם כא(,  י לאלקיםוהיה ד' ל

ת וא"ו זהו יעקב ווא ,ואות י' זהו יצחק ,האות ה' קאי על אברהם -ה -שהשם יהו ,א זי"עזצ"ל בשם הרה"ק מבארש

וזהו אך  ,שאני רוצה שהשם יהיה שלם ,אמרוזה מה ש ,שזה והוסיףת ה' האחרונה קאי על יוסף הצדיק ווא ,במלא

 ה בשלימות ממש.-ואז יהיה השם הוי ,ואז יכול לצרף אותו לארבע האותיות ,שזהו יוסף לא ימצא פסול בזרעיורק אם 

ולכאורה קשה הלא אף אחד לא מדבר פה מכסף א"כ למה מכניסים )שם כב(.  וכל אשר תתן לו עשר אעשרנו לך

י' בשפ"א ות .ולמה לא עשר לך עשר אעשרנו לךועוד קשה מהו הלשון הכפול  ,עשרפה עכשיו את הענין של מ

אז מתחיל לחשוב  אדם שיש לו כסף והכל מסתדר לו,זאת אומרת  ,פירוש שיהיה הכל מקושר בכוח המעשר (תרמ"ג)

מקבל הכל ואפילו המשכורת שהוא  ,אבל הרי אדם חייב לדעת ולחיות שהכל מאתו ית' ,כוחי ועוצם ידי עשה הכל

בזה שאתה נותן אז , וזהו ענין של הכנעה דאתה חייב לתת, ולך לתת מעשר תמרובגלל זה התורה א, ומאתו ית' שמו

וכן הוא הענין של לתת צדקה בתפלה  .מקושר להרבש"ע ואתה יודע שהכל מאתו ית' שמו מביא שהלך אחדאתה 

א"כ אדם שהוא מתפלל והוא רוצה  ,ד כסא הכבודע תעמג ולה צדקה ש גד( מדרש משלי יד לד)דאיתא  ,בויברך דוד

וזהו הענין  .זה התפילות עולים עד למעלה ביחד עם הצדקהש צדקה ובכח יואז מפר ,עד למעלה שהתפילות יגיעו

 ,בתפילה אפילו עשר אגורותלתת אלו האנשים שהם לא מוכנים , א"כ יוצא ששל מעשר להיות מקושר עם הרבש"ע

א"כ אדם חייב להרגיל את עצמו ולהכנע לתת כמה שהוא יכול אבל  ,וכנים להכנע בכללזהו משום שהם פשוט לא מ

 לתת.

 ,את וכו' יתולא חמור אחד מהם נשאת ולא הרע)במדבר טז טו( על הפסוק  ,ואיתא בנועם אלימלך פרשת קורח

וטא להיות רשע אז ההנאה הזאת תביאהו שלא במהרה הוא ח ,מהנה ת"ח וצדיקים מנכסיודהנה כן הוא ה :ומסביר

 ,גם הגערה הזאת פועל בו שלא ישתקע בחטאו ,וגם זאת אם הצדיק גוער באיזה אדם ,גמור לכפור בתורה חלילה

, כלומר אני גרמתי להם זאת ,לא חמורוזהו שאמר  .ח הקליפה של הרשעהצדיק בגערתו שגוער בו הוא משבר הכ כי

וגם לא  ,מהם היה מגין עליהם זאת לבלתי יחטאו ייתשאם נהנ ,ה גרמה להם שחטאומהם ז  לקחתישעל ידי שלא 

וגם עוה"ב ראוי ליתן להם אחר  ,ם חייבים כ"כ לעונש בעוה"ז, ונמצא אינבשום רעה וגערה הרעתי את אחד מהם

 העונש שיעשו על חטאם.

ו היצר ומתקשר בקשר של קיימא עם הצדיק שלא ישיאה ,ה לצדיק נשברים כוח הקליפותוהיוצא לנו מזה שע"י נתינ

]את משמרת  לךואני הנה נתתי  )שם יח ח( [כונת הכתוב] וזהו .ואדרבה יתקשר ע"י הצדיק ,לחטוא בחטא גדול ח"ו

ואמר לו השי"ת הנה הדבר הזה אני מטיל עליך להיות נתון בידך  ,לכהן תרומה לתת צוה ה"ב י"דהשתרומותי[, 

שרואים כאן את הכוח  ,והיוצא מזה מרים וכו'.ומששע"י התרומה שיתנו לך יהיו  ,תרמתישל  משמרתשתהא אתה ה

 .זה אתה מראה להקב"ה שהכל מאתו ית' , וע"ישזה כוח של הכנעה ,של הנתינה

ה מראה שלא רק המעשר שייך להקב"ה , אז בז מהלך הזה ונותן מעשראח"כ ממשיך השפ"א שאם אדם הולך בו

כי הקב"ה נתן מצוות המעשר כדי  ,כל מאתו ית'ואז אתה מראה שאתה חי שה ,אלא אז אתה מקדיש הכל להרבש"ע

 .והכל ממש נעשה קדוש והכל מאתו ית' ,רמשויועל ידי זה נמשך קדושה לכל ה ,להיות חלק להקדושה בכל הדברים

וזהו שכתוב  ,ולכן נכלל הכל בהמעשר ,והצדיק שמבטל הכל אל המעשר והחלק גבוה חשוב אצלו יותר מהשאר

ואז אני חי  ,ולא רק המעשר יהיה נחשב לקדוש אלא הכל יהיה קדוש ,הכל אעשרנו לךאז  ,אתה נותן מעשר - עשר

 באמת שהכל מאתו ית'.

* 

 

 ]פרי הארץ פרשת ויצא

 נמסר: מוצש"ק תולדות תשע"ג[

  

mailto:spinkarebbe@gmail.com


17 
 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

 "לשם יחוד"
 

"כללא דמילתא ארז"ל חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, וכן כל מאורעות העולם הכל בשבילו יחידו ממש שהרי 

כל שכן מאורעותיו של  דיו לעולם בצדיק אחד כמאמר צדיק יסוד עולם... ואם עיקר בריאת העולם הוא בשביל אחד

עולם אחר הבריאה אם טוב ואם רע, לכן צריך כל אדם לדעת בעצמו איך שהוא הגורם מאורעות העולם וחילופיהם... 

 אבל צריך שיהא לבו רואה את הערות ארציות שלו איש אדמה ואיך הוא רחוק מה' בכל דרכיו נרגן מפריד אלוף"...

 

]קהלת ג יד[ ידעתי כי כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע והאלקים עשה "

מבאר רש"י במקום, ידעתי כי כל אשר עשה: הקב"ה במעשה בראשית הוא ראוי להיות לעולם ואין שיראו מלפניו". 

ה כדי שייראו מלפניו... כשאדם יוצא לדרך, לשנותו לא בתוספת ולא בגרוע, וכשנשתנה, האלקים צוה ועשה שישתנ

מתכנן היטב מה הוא צריך לקחת, אך קורה לפעמים ששוכח משהו או שלוקח דבר אחד יותר מדי... משא"כ הקב"ה 

ברא את העולם לפרטי פרטים וכל מה שאדם עובר בדרך הטבע מתוכנן בדיוק בשבילו וכפי שנבאר בהמשך הדברים 

מדרך הטבע כגון המלחמה שאנו מצויים בה כעת, או שאר דברים שהם לא על דרך אי"ה. ומה שבכל זאת שונה 

זוהי קרבת ה'! הפרי  –הישר שלנו, הם גם מאת ה' שמשנה בכוונה תחילה את הטבע כדי שייראו מלפניו, ובעצם 

הוא שאדם הארץ השבוע מטביע בנו יסודות עמוקים של חיי היום יום. אנשים מפחדים מפגעי המלחמה, והיסוד כאן 

צריך להפנים את המלחמה כשהיא עדיין רחוקה ממנו, לפני שהיא תתקרב אליו, ונבאר: לדוגמא אדם חי על ידי 

שנושם חמצן. ברגע שינתק את עצמו מזה סופו למות כי אין לו מקור חיות. כמו כן הוא אדם שאינו מקושר לה', ולא 

לות אותו, מאבד את מקור חיותו רח"ל, ואז גורם לעצמו מנסה לגלות בכל "מציאות" את הסיבה שהקב"ה שלח לו לג 

שהקב"ה ייסר אותו וכמו ששמענו רק לפני כמה ימים שנופלים טילים בדרום ולפתע זה כבר הגיע ממש אלינו, רואים 

כי אנו ממש גורמים את הדבר הזה, כדי שנתעורר לשוב בתשובה שלימה לקשר בורא, כי כל מאורעות העולם הם 

 ילינו.בשלנו ובשב

חד וחד לפום דרגה דיליה, הקב"ה ברא בטבע הבריאה שהגוף תמיד מנסה לעשות בעלות על מאורעות העולם,  כל

 והעבודה שלנו היא לבטל את רצון הגוף מפני רצון ה', ולהמליך את ה' עלינו.

כל לבבו, ומלאה הארץ דעה את ה', כל חד וחד כפום "וזהו סיבת מאורעות העולם ליסר את האדם לשוב עד ה' ב

שיעורא דיליה ואין חילוק בין אדם גדול לעבד נקלה הכל לפי מעשיו... ומעתה בכל מאורעות העולם חייב כל אדם 

 לומר בשבילי שכן הוא האמת וביד כל אדם לתקן המאורע ע"י יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בעצמו.

 –ביארנו מספר פעמים בענין בריאת העולם, כי הקב"ה המכונה אצלינו אור אין סוף ב"ה, הוא הנקרא קוב"ה כבר 

והוא מכונה  –אור מקיף לכל דבר גשמי. וישנו גם בתוך הדבר הגשמי בצמצום יותר והוא החיות של כל דבר גשמי 

לשון 'שוכן בתוכם'. אך בעצם הכל אחד הוא ורק כדי שיהיה בר השגה עבורינו הכניס זאת הקב"ה בתוך  שכינתיה

 הגשמי. 

 

אם נראה אדם הולך, אין זה האדם ההולך אלא נשמה חיות אלוקית המוליכה אותו. וזה השגה בשבילינו מהי  מעתה,

כשאין חיות האדם הוא מת. ומכיון שרק כך אנו חיות אלוקית, שכשרואים אדם הולך משיגים שזה חיות ה'. משא"כ 

 דרך דברים גשמיים נתן לנו הקב"ה את העבודה הזו דרך הגשמיות. –מסוגלים להשיג זאת 

 

שזה היינו הך, רק כל החילוק הוא  משיג את האור הנקרא שכינתיה, הוא בעצם מגלה את הקוב"ה מכיון כשאדם

שהאור הפנימי הוא בתוך הגשמיות ומחכה שהאדם יכיר בזה שיש כאן מציאות אלוקית שמובילה את כל מהלך 

החיים שלו ולא טבע פשוט... אך כשמכיר האדם בזה הוא מגלה את האור הזה ומוציא את האור הזה להתייחד עם 

ואור חדש לעולם. אך אם לא מגלים את האור הזה, ובמקום זה אדם משקיע האור המקיף קוב"ה, ועי"ז מתווסף חיות 

שאם אחד מכעיס אותו הוא כועס עליו בחזרה ונוקם ונוטר וכדומ', גורם לאור הפנימי  –את עצמו בתוך הטבע, כלומר 
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צא כפי הזה שיצטמצם עוד יותר ויתלבש עוד יותר כי הקב"ה ממשיך להחיות את אותו הדבר/המצב/החפץ, א"כ יו

שמבאר לנו הפרי הארץ זי"ע, שהאדם הוא הגורם לשכינה את הצמצום הזה והלבושים הנוספים עד שיתעורר לראות 

 את מציאות ה' באמת במקום המציאות המדומה שהוא יצר לעצמו.

 

עב מבאר בספר 'אור המאיר' את הפסוק שקראנו בשבוע קודם, 'ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון', הוא הר עפי"ז

הרוחני הוא הרעב האמיתי, ולכן כתוב בזה 'ויהי' לשון צער, משום שלקחו את הרעב האמיתי הרוחני ועל ידי שגישמו 

 אותו נאלץ להיות רעב גשמי ג"כ כדי שיתעוררו עי"ז לעבודת ה'. 

 

 גשמי בשנית.הביאור, 'מלבד הרעב הראשון אשר היה', שאם היו מתעוררים אז, כבר לא היה צורך להביא גם רעב  זהו

"והנה ענין יחוד קוב"ה הביננו הכתוב באמרו קודם החטא אדם הראשון ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא 

יתבוששו ואחר כך וידעו כי ערומים הם ויעש ה' להם מלבושים כתנות עור, פירוש כי החיות שבאדם הוא החיות 

ריאה שהוא כל התורה כולה כארז"ל הסתכל בתורה וברא... וא"כ הגופים הן הן גופי תורה ואין שבכולן בכל סדר הב

שום בושה בגוף ערום אחר שהוא גוף תורה, אם אמנם נאמר חמוקי ירכייך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, 

ם. משא"כ אחר החטא מסתיר את התורה להיותה בתוכו וחי' בה]או כל דבר גשמי הנקרא גוף לנשמה[ הרי הגוף 

שהגוף נפרד וידעו כי ערומים הם ויעש ה' להם כתנות עור וכל התורה היתה צריכה להתגשם על דרך הגוף במצוות 

 גשמיים והיו צריכים עוד ללבושים.

 

כתוב בתורה הק', שאדם הפרי הארץ כי כל הטעם ללבושים הרבים הם גם מפני חטא אדם הראשון, וכפי ש  מבאר

הראשון קודם החטא חי וראה כל דבר במובן הרוחני שלו והיה בדרגה כזו שלא היה נצרך ללבושים גשמיים מחמת 

גודל קדושתו, ורק לאחר החטא עשה הקב"ה להם מלבושים כדי לקרבם בחזרה ע"י השפעת האורות הלאה באופן 

רך התורה, א"כ כל גוף או כל מצב שאנו מגלים את החיות השייך שישיגו אותם. ואחר שכל העולם ברא הקב"ה ד

הרוחנית שבו ע"י מעשינו הטובים ועבודת המידות והשתקת התאוות והכרת מציאותינו השפלה שאנו צריכים כל 

 ב"ה ושכינתיהתורה, וזהו ייחוד קורגע את רחמי ה' שלא נגשם את הבריאה, כל גוף כזה הוא גוף ה

"והנה מעין המאורע בעולם ידע איניש בנפשיה איך הוא נגד ה', כדרך העבד שכל טוב אדוניו בידו ובורח מאדונו בכל 

מקומות ממשלתו, ובאומרו כי בורח הוא מיסרים אותו שם ושם שמים לו חוק ומשפט. אבל מדרך עבד בן שפחת 

ם היותו עבד מיום היוולדו וגם מעשה אבותיו בידו, הנה עבד כזה הבטוח שלא יברח אינו אדונו בודאי לא יברח משו

 צריך לשום ניסיונות ומשפטים וזה שאמר דוד המלך ע"ה אני עבדך בן אמתך פתחת למסרי".

 

אחיו ר' אלימלך  מליזענסק, הרי כולנו היינו חלק מנשמת אדם הראשון קודם שפעם שאל ר' זושא זי"ע את מספרים 

החטא וכיצד זה נתן לו לחטוא? ענה לו: אילו לא היה חוטא היה מסתובב עד היום עם מחשבת הנחש שאם היה 

ולעבוד אוכל היה נהיה כאלוקים. עתה, ראה שחטא ואכל ועדיין לא נהיה כאלוקים... אדם צריך להכיר את מידותיו 

איתם ועליהם, וזה מה שביקש דוד המלך ע"ה מה', שישנו עבד רגיל כלומר שהיה לפני כן משוחרר ונאלץ למחייתו 

להימכר לעבד. עבד כזה מחפש כל הזדמנות לברוח מחמת שחפץ בחיי הפקרות ללא שיעבוד. משא"כ עבד שנולד 

נחנו רוצים להיות עבדי ה', אך הגוף מנסה כל הזמן בבית אדוניו אף פעם לא טעם טעם שחרור ואינו חפץ בו... הנה א

לברוח, ולכן צריך הקב"ה לתת לנו גבול וייסורים כדי שנשוב איליו. אך דוד המלך ע"ה הרגיש שהוא כעבד בן שפחה 

שלעולם לא יברח כיון שטוב לו היכן שהוא ובפרט שאדונו חפץ בטובתו, ולכן אמר 'פתחת למסרי'. גם אנו אם נעבוד 

כעבדים בני שפחות, עם קשר בורא, לא נצטרך לכל הייסורים הללו, בעז"ה. צריך ללמוד את התורה יחד עם  את ה'

 .חוזר בחזרה לתיקונויראה ואהבה והתקשרות ואז הכל 

* 
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 ]שיעור בפרי הארץ פרשת ויצא

 נמסר במוצש"ק פרשת תולדות תשע"ד[

 

 קומפלימנט או מחייב..." –"בשבילי נברא העולם 
 

 "במדרש ויקח מאבני המקום בתחלה היו הרבה אבנים וע"י יעקב נעשו אבן אחת, זהו שנאמר ויקח את האבן עיי"ש".

 

עוברים עלינו. הפרי בס"ד נלמד מדברי הפרי הארץ כיצד לחיות מתוך שלוות הנפש אף בימים טרופים ה השבוע

הארץ זי"ע מצטט את דברי רש"י הק' על כך שבתחילה היו הרבה אבנים ואח"כ נעשו לאבן אחת. כאן טמון יסוד 

גדול עבורנו כיצד לחיות עם המעברים הרבים שעוברים עלינו. מצד אחד יכול אדם לבחון את חייו שיש לו הרבה 

יאות, אבנים בחברה וכו'... אך כאן אנו למדים להפוך את כל האבנים אבני נגף בדרכו. אבני פרנסה, אבני בר -אבנים 

לאבן אחת, על ידי התבוננות שאין אדם בעולם שיכול להרע לנו אם אין לו רשות מלמעלה. התבוננות זו מביאה את 

 האדם לקשר בורא, לשמוע את רצון ה' וממילא כל האבנים נהפכים לאבן אחת.

 

 –לסיבה, וכל מטרה  –זי"ע את הכלים כדי שנוכל להפוך כל מצב שנראה כמציאות  אלו נותן לנו הפרה"א בדברים

 לאמצעי להתקשרות עם השי"ת. 

בשבת האחרונה בשם הישמח ישראל בביאור הפסוק 'משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה', משמים  אמרנו

דין הוא סיבה ואמצעי לקשר את נותנים לאדם בחינה של דין כדי שיגיע למצב של ארץ יראה ושקטה, אך כאמור ה

האדם לבוראו. וזה מה שכתוב גם בפרשה הקודמת בברכת יצחק ליעקב, 'ויתן לך האלוקים', דייקא האלוקים ולא 

ויתן לך ה', כי בשביל לתת לאדם השפעה צריך קודם בחינת אלוקים בחינת דין. משום שהדין הוא הצמצום כדי לתת 

 נו מכירים אף פעם שהחסד הוא מאת ה'.גבולות לאדם, וללא גבולות לא היי

 

נוטים כיום ברובם לבחון את מאורעות חייהם הקשים שהם עוברים בתור עונש, קללה, עין רעה, ועוד כל מיני  אנשים

שמות, אבל כאן אנו זוכים לבהירות הגדולה דרך אחת ויחידה שבה אין לאדם מכל אותם שמות מאומה, ואין אף אחד 

בה עם הנהגת ה' שאין עוד מלבדו! וכשאדם שיכול לקחת ממנו את מה ששייך לו והעיקר הוא כשמתקשר דרך כל סי

חי באופן זה הוא ממתיק את הדינים בשורשם, כי אמנם הוא עובר בחינה של דין אך בידו הבחירה להפוך זאת לקשר 

 בורא...

 "אבל כללא דמילתא ארז"ל חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם וכן כל מאורעות העולם הכל בשבילו יחידו ממש"... 

 

 

נברא העולם! זהו משפט אחד שאומרת הגמ' בסנהדרין אך הוא משפט כ"כ עוצמתי שמבאר לאדם שבאיזה  בשבילי

מצב שנמצא הקב"ה רוצה אותו וממתין לו שם. כל העולמות על כל ברייתם וכל המצוות והמעשים טובים והמעברים 

כי הוא נוצר עם דביקות וקשר  שיש לאדם, הכל נברא בשבילו. וביתר ביאור למשל, מלאך אינו זקוק לסביבה שלו

לבורא ית' וזו כל חיותו ואינו יכול להיפרד ממנה. אך אנו נבראנו כאן בעולם הנעלם אחרי כל כך הרבה צמצומים עד 

שאדם יכול לחשוב שיש מציאות כזו שהוא מנווט את דרכו ללא מורה דרך ח"ו. ולכן נתן לנו הקב"ה את המשפט הזה 

, לא בכדי להביא את האדם לעליונות אלא שע"י שיביט בסביבה יגלה שיש יותר חזקים בשבילי נברא העולם –שנדע 
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ממנו וכן להיפך, ויש יותר מוצלחים ממנו וכן להיפך. וזה ילמד את האדם שכל הסובבים אותו הם סיבות לתת לו את 

 ההזדמנות להכיר את בורא עולם ולא לחיות בדמיון של מציאות עצמית בלעדית.

 

 

וא"כ זה חשוב לקב"ה כ מדבר זה שני רווחים לאדם. א. מעלה את ערכו שהקב"ה ברא כל אלה בשבילו א" יוצא 

ב. סיבת הדבר כדי שהיכן שאנו נמצאים ניתן על ידי הסתכלות נכונה על  שאנו כאן בכל מקום בו אנו נמצאים.

זו, הוא מביא על עצמו גאולה הסביבה קשר בורא שהוא מנהיג אותנו. וממילא אם אדם שומע את רצון ה' בסביבה ה

והשקט ובטח, חיים רגועים ושלות נפש. משא"כ אם הופך את כל הסיבות הללו למציאות, אזי הוא בעצמו גורם 

 לעצמו הארכת הגלות והרחקת הגאולה.

"שהרי דיו לעולם בצדיק אחד... ואם עיקר בריאת העולם הוא בשביל אחד כ"ש מאורעותיו של עולם אחר הבריאה... 

 כן צריך כל אדם לדעת בעצמו איך שהוא גורם כל מאורעות העולם וחילופיהן"...ל 

 

הארץ הולך לשיטתו שהמושג 'צדיק' הוא זה שמקשר כל דבר לבורא. ולפי זה אפשר להבין מה שכתוב 'הקב"ה הפרי 

אף  מדקדק עם צדיקים אפי' כחוט השערה', כי בפשטות הדברים זה נראה חמור מאוד שהקב"ה מקפיד עימם

בעבירות קלות. אך ההיפך הוא הנכון, כידוע מעשה בביתו של ר' ברוך ממעז'יבוז' זי"ע שנשברה כוס בביתו והחל 

מיד לעשות תשובה. אמרו לו בני ביתו: הלא ס"ה זו כוס פשוטה שעולה מספר מטבעות ומדוע צריכים לעשות מזה 

כפי שאמרנו בשבילי נברא העולם, ואם לא נתעורר ענין? ענה להם: שמכל דבר אדם צריך להתעורר לעבודת השי"ת ו

 בכוס ישברו לנו לבסוף את העצמות... 

 

מבאר הפרי הארץ שאנו גורמים את מאורעות העולם וחילופיהן, משום שאם היינו מתעוררים בתחילה לא היו  לכן

 צריכים לרמוז לנו מן השמים במקרים יותר קשים ומצערים...

 

בלי שום הבנה קרוב בפיו ורחוק מכליותיו, אבל צריך שיהיה לבו רואה את הערות  "לא על דרך האמונה והענוה

ארציות שלו איש אדמה ואיך הוא רחוק מה' בכל דרכיו... וזהו סיבת מאורעות העולם ליסר את האדם לשוב עד ה' 

 בכל לבבו".

 

מין בשכלו שאכן זה כך. כי אמנם לנו הפרה"א שדרך חיים זו אדם צריך לחיות אותה ולחוש אותה, ולא רק להא מדגיש

אם רואים איזו נפילה או צרה אצל השני זה בא לעורר אותנו שמן הראוי היה שזה יקרה לנו אך בגלל שאנו במצב זה 

לא נעמוד בכלל אלא ניפול ביתר שאת, על כן רחמי ה' הם שנתן לנו רק לראות זאת כמו במראה אצל הזולת כדי 

 שנתעורר לעבודת ה'. 

 

מבאר בספר בני יששכר על הפסוק 'דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים', שכשיהודי בא לצדיק להשיח את  כן כמו

צערו, רק אצלו הוא יכול לקבל תיקון. משום שדרך הצדיק היא כפי שאמרנו לקשר כל דבר לבורא, וממילא אם מישהו 

אלא חי עימו ת ההקשבה וכדומ', מגיע להשיח את ליבו בפניו, הצדיק לא רק משתתף עימו כלפי חוץ בשביל הרגש 

ממש שהקב"ה סיבב שהוא ישמע את זה כי זה שייך אליו ומתעורר לקשר בורא, וממילא כבר לא נצרכת הסיבה 

  והיהודי ההוא זוכה לישועה...
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על אחד הצדיקים שנכנס אליו אדם עם בעיה כלשהי ואחר אותו אדם לא קיבל אותו צדיק אנשים כלל  מספרים

ה. ובאר למקורביו לאחר מכן כי כשאותו אדם פרש לפניו את צרתו לא יכל להרגיש קשר אישי לבעיתו לתקופה ארוכ

 החמורה ועל כן ראה בעצמו שאינו ראוי לקבל עוד אנשים, עד שהתיישבה דעתו ושם ליבו לכך... 

 

שכל הפסיכולוגיה של  מספרים על ר' אשר זי"ע שפעם נכנס אליו פסיכולוג כדי להתייעץ עימו, ואמר לו ר' אשר עוד

הדבק', כלומר, אנשים לומדים לקרוא את תנועות גופו של השני ועל פי זה קובעים את  –ימינו מבוססת על 'העתק 

בעייתו ורושמים לו תרופה כביכול כדי לעזור לו, אך אותם אנשים גדלים ונשארים בלי שום חיות. והסיבה לכך היא 

אתה רק פרשת אותם... משא"כ הצדיקים כל דבר שרואים אצל הזולת כיון שהבעיה שלהם לא עברה דרכך אלא 

הם חיים זאת על עצמם ממש. ואז על ידי בעיות השני הם מגלים כמה בעיות יש אצלם ואיזה חסד עושה עימם 

 השי"ת שהם במצב נורמלי וכו', ואז הם מכניסים קשר של נפש אצל השני וכך יכולים הם להוציא אותו מצרתו...

 

סיבת מאורעות העולם ליסר את האדם, כפי שהמשלנו באחד השיעורים כשאדם הולך לניתוח אין לו מה לפחד  וזהו

כי הניתוח הוא הפיתרון למחלה והפחד האמיתי צריך להיות מהמחלה. כמו כן אם אנו מנותקים מהבורא זו המחלה 

זכירים לנו שיש בורא. וכן גם שממנה צריכים אנו לפחד, משא"כ מאורעות העולם הם שמחה עבורינו כי הם מ

מבארים את הפסוק' ואמר ביום ההוא הנה אלוקנו זה', מדוע לא כתוב 'ואמרו'? מכיון שכל אחד רואה את ה' במצבו 

 הוא, ולכן כל אחד בנפרד דווקא על פי דרכו המיוחדת.

 

שמח ומרוצה בהנהגת ה' יוצא א"כ שאדם בכוחו לנווט את מאורעותיו על ידי שבוחר בדביקות בבורא. אם  לסיכום

אל לו לפחד מאיש מכיון שמה שהוא משדר כולם שמחים איתו גם כן, אך אם אדם עושה לעצמו חשבונות שמים אזי 

אין לו שקט נפשי והוא מפחד אפי' מהצל של עצמו, משום שכל אלו הסיבות באו כדי לעורר אותו ועד שלא יתעורר 

 י' אזי המאורעות לא יעזבוהו.לדביקות בבורא כפי שכתוב 'בעל כרחך אתה ח

 

אדם וחוה מובא באחד המדרשים כי כל הסיבה שנתנה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת כיון שחששה שהיא  אצל

תמות לבדה ואז הוא ילך וישא אשה אחרת... ביאר ר' אשר רעיון עצום שקשור לדברינו, הלא לא היתה שום אשה 

ה שתל בלבה מחשבת קנאה בכדי שתתן נקודה של עבודת ה' שה' מלבדה ומדוע עלה בלבה כזה חשש? אלא הקב"

מנהיג את העולם, אולם היא הורידה את נקודת הקנאה הזו מדמיון בלבד ליצירה גשמית, ואילו היתה מתאפקת 

ומתפללת לה' שיקח ממנה את נקודת הקנאה הזו, היינו חוסכים הרבה שנות גלות. ובזה אנו רואים כמה אדם יכול 

צמו על ידי דמיונות שאינם קיימים, או ליתר דיוק קיימים אך רק במחשבה בלבד כדי להביא את האדם להרוס לע

 לנקודת אמונה בה'.

 

 "כל חד וחד כפום שיעורא דיליה ואין חילוק בין אדם גדול לעבד נקלה"...

 

כי כל אחד עובר את המעברים שלו לפי דרכו וערכו, אך מצד שני כפי ששמענו מר' אשר באחת  הפרה"א ממשיך

ההזדמנויות, כי כל אחד שעובר מצב יכול לתת לשני את נקודת האמונה במצב הזה שעבר בכדי שהשני יוכל להתחיל 

 את עבודתו מהיכן שהראשון אוחז כעת...

 

ומר בשבילי שכן הוא האמת וביד כל אדם לתקן המאורע על ידי יחוד "ומעתה בכל מאורעות העולם חייב כל אדם ל

 קוב"ה ושכינתיה בעצמו".
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מעט מתקרב חג החנוכה, ואם נתבונן נבחין כי כל חג חנוכה נעשה על ידי אהרן הכהן שקיבל חלישות הדעת  עוד

ו היום נפטרו בניו של מהנשיאים ואז אמר לו הקב"ה, שלך גדולה משלהם. אך כידוע שהסיבה היתה מכיון שבאות

אהרן... ומבארים בספרים שלא זו היתה חלישות דעתו, אלא מה שנחלש היה מחמת שכל דבר היה רגיל להגיע על 

ידו לקשר בורא וכשראה את הנשיאים מגיעים לדרגות גבוהות בעבודת ה' והוא לא, חשש שמא פטירת בניו היא 

ם נמצא בסערה הוא צריך להלחם כדי לראות את השי"ת מנהיג המשפיע על זה... וזו היתה חלישות דעתו כי כשאד 

אותו שם. ומנקודת האמונה החזקה שנתן אהרן הכהן במלחמה הזו זכה להמשיך את האור הגנוז שממנו אנו מתחיים 

בכל שנה מחדש עד עצם היום הזה באור חג החנוכה. וא"כ יוצא ש'בשבילי נברא העולם' הוא מצד אחד קומפלימנט 

 צד שני מחייב גדול שאדם צריך לשמוע בכל דבר את רצון הבורא ולחיות את הנהגתו. לאדם ומ

* 

 מאירר בודי
 

אצל אליעזר מצאנו כשהגיע לביתו של לבן "ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דברי, ויאמר דבר", "ויאמר עבד אברהם 

 ...'אנוכי" וגו

" שהוא לשון של דיבורים קשים כגידין, ותיכף אח"כ כתוב "ויאמר", כלומר דיברתימתחילה כתוב "נשאלת השאלה, 

 .אמירה רכה

 ??? מה קרה ? מה התהפך בין רגע מדיבורים קשים כגידים, עד כדי אמירה רכה

 :אלא ביאר הרבי

כמובן ברגע הראשון הוא נתקף הרי פסוקים אלו נאמרו בשעה שאליעזר גילה שהכניסו לו רעל קטלני בתוך האוכל, 

 ...בנחשולי זעם מוצדק על לבן הנבל שזמם בדם קר לרצחו נפש על לא עוול בכפו

כמובן שבאותו רגע עלה בדעתו של אליעזר שברגע שרק יתנו לו לפתוח את הפה, הוא לא ישאר חייב ללבן הרשע, 

כסיל את הרצון לחזור על טעות כזו פעם הוא יטיח בו את האמת בדיבורים קשים כגידים שיסלקו סופית מלבן ה

נוספת... דיבורים כאלו שיקח ללבן הרבה מאוד זמן להתאושש מהם. בעצם הוא רצה להטיח בלבן בדיוק את מה 

 ...שאנו היינו מטיחים בו ברגע כזה של כעס בלתי נשלט על מי שתכנן לגדוע את פתיל חיינו עבור בצע כסף

העצים, הוא גדל אצל אברהם אבינו, והרי אצל אברהם אבינו ע"ה, כל דבר היה סיבה אלא שאליעזר הרי לא גדל בין 

להתקשר בקשר יותר אמיץ לבורא עולם, אין חבר שרוצה להרוג, אין נבל שרוצה לרצוח, יש רק בורא עולם שעומד 

 ...ומחכה לנו ומסמן לנו בכל מיני איתותים דרך כל מיני אנשים

 ...שפה של צעקות, לא היה נוסח של דברים קשים כגידין בבית של אברהם אבינו לא היה

ולכן ברגע שהתחיל אליעזר לומר "עבד אברהם אנוכי", הופס... פתאום התפוגג כל הכעס... כל הרוח יצא מהבלון... 

 ...זה לא לבן... זה הרבונו של עולם

בינו מפנים את מה שהשם רצה עבד אברהם לא משחרר קיטור על ראשו של הסיבה המזדמנת... עבד של אברהם א

 ...ממנו באותו רגע להפנים... הוא רואה את מי שעומד מאחורי הסיבה

 !!!ובכלל, זה לא הוא, זה אתה

 ...ואם כן, אין טעם לצעוק, אין טעם להשפיל, אין הגיון לשחרר קיטור

 ..."ויאמר... עבד אברהם אנוכי"

 ...שליט"א מכירים את זה מקרובמי כמונו הסתופפים בצלו הגדול של רבינו 

 ..."זה הרגיז, זה דגדג...השכן מלמעלה בנה מעליך בלי רשות... ועוד ועוד... בא לנו "לא יודע מה לעשות לו
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אבל פתאום עולה לנו דמותו האבהית והרחמאית של הרבי מהנהן בראשו ואומר "בני, כלום כך למדנו ?!... זה השכן 

 ."...בר איתנו עכשיו... רבותי: עבוידה.. עבודיה ושוב עבוידה? זה החבר ? זה הרבש"ע שמד 

 ...ובאותו רגע יוצא לנו כל הרוח... מילים קשות כגידין מתהפכות לאמירה רכה

 .אשרינו

מה ראשונות באמונה, אף אחרונות  ,ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות", וכך מסביר רש"י: "אחרות הקישן לראשונות

 ."פי שברמאות בא עליו ואף על ,באמונה

הסדרתי טרף את הקלפים -התורה מספרת לנו איך יעקב אבינו עבד אצל לבן שבע שנים עבור רחל, ולבן הרמאי

וברגע האחרון דחף את לאה במקום רחל. כך שרצונו של יעקב לשאת את רחל לאשה התקיים רק אחרי שהוא 

 ...ותהמשיך לעבוד את חמיו הנוכל עוד שבע שנים ארוכות וקש

 ...כולנו מכירים את הספור הזה מימי הגן

אבל הרבי פקח לנו עיניים לדברי רש"י שמסביר את דברי הפסוק "ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות", וכך מסביר 

 ."ואף על פי שברמאות בא עליו ,מה ראשונות באמונה, אף אחרונות באמונה ,רש"י: "אחרות הקישן לראשונות

 !? ב שהבוס מאחר חודשיים במשכורות... האם נמשיך להגיע בזמן לעבודהבא נתאר לעצמנו מצ

עכשיו בא נתאר לעצמנו שעבדנו אצלו שנה תוך הבטחה שהכסף מופקד לנו באיזה חשבון בנק עלום על שמנו, 

כשהוא תופח שם על מנת להטפיח. וכך אנו מזיעים ועובדים עם כל הנשמה שנה שלימה ועגולה, ולבסוף מתברר 

 ...שחשבון הבנק המדובר קיים רק בחלומותיו של הבוס "היקר"... ואף משל הוא לא היהלנו 

בא נדלג על התחושה הראשונית, בא לא ננסה לחשוב איזה נקמה מתוקה היינו מתכננים לו לנוכל הנבל שעשק את 

 ...פהכספינו וכילה את כוחותינו שנה שלימה ללא כל תמורה, כשהוא "עובד עלינו בעינים" כל התקו

בא נחשוב רק מה היינו עושים במקרה שהגנב בא אלינו אחרי כל השנה המדוברת, ומציע לנו בחיוך ערמומי וסדיסטי: 

 ...רוצים את הכסף ? אין בעיה! באו לעבודה עוד שנה שלימה, ואז תקבלו את הכסף שהבטחתי לכם

בהנחה שהיינו נעתרים לו ובאים לעבודה, האם היינו יכולים להמשיך לעבוד אצלו באותה אמינות ? האם גם בשנה 

השניה היינו עושים הכל כדי שהבוס המרושע ימשיך להרוויח מליונים מעבודתינו המסורה ? האם היינו מסוגלים 

 ??? לות מלאות במצלצליםלראות איך מה שאנחנו עובדים בשבילו מזרים לכיסו של הבנדיט חבי

עכשיו נעיין ברש"י, ונשתומם נראה איך יעקב אבינו גמר לעבוד, לא יום אחד, לא חודש, גם לא שנה. שבע שנים ! 

 ! שבע ! שנים

 ? תמורת מה

 ...תמורת הבטחה שהנה הנה הוא יקבל את המגיע לו, תיכף הוא יקבל את המשכורת המובטחת

לא משכורת ולא נעליים. לבן עושה חתונה גדולה, אולם חשוך ויוקרתי בוחר לו  אלא שאחרי כל השבע שנים האלו,

 ...הנכלולי לחתן את הבת שלו... אבל שוד ושבר, השחר עולה, הזריחה שולחת קרני שמש מאירות, והנה היא לאה

 למה רמיתני יעקב ממהר לחמיו הטרי, עוד לפני ארוחת הבוקר של הזוג הצעיר... הכאב לא נעדר מסימני השאלה:

?! 

אבל לבן, לבן השרלטן כלל לא מתבלבל, רוצה את המשכורת ? בבקשה, אין בעיה, רק תעבוד עוד פעם שבע שנים 

 ...מוסיף לבן בחיוך ערמומי נוטף דבש -ותקבל...אל תדאג חתן טרי אני לא יקפח אותך 

 ?ויעקב

סירות ובאותה אמינות וישרות שהוא עבד יעקב ממשיך לעבוד עוד שבע שנים, אבל לא סתם, אלא בדיוק באותה מ

 ...שבע שנים ראשונות, כאילו לא עשקו אותו, כאילו משכורתו שולמה בזמן
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 ? איך עושים את זה

 ...באמונה כך אחרונות ,באמונה וכאן הבליח הרבי את ההארה בלשונו של רש"י: מה שבע ראשונות

 ! אמונה

 .זה התשובה

בד את השם. שבע שנים ראשונות הוא עבד עם צאנו של לבן כי כך רצה השי"ת, יעקב אבינו לא עבד אצל לבן. הוא ע

 .כך גזרה חכמתו יתברך

 ? הקב"ה רוצה עוד שבע שנים

 ...נו נו

 ? מה יש להתלונן על לבן

 .לבן מנהל את העולם ? האם בגלל שלבן היה השליח והסיבה אני יציא עליו את התסכול ? הרי עבד השם אנוכי

היה נוכל ורמאי בסדר גודל בינלאומי, גם אני יפסיד את היושר שלי ? אני יפסיד את הנסיון שהקב"ה  האם בגלל שלבן

 ...הביא לי עכשיו על מנת להתחשל ממנו ולא ח"ו להכשל ממנו

זה הפשט ברש"י יעקב עבד באמונה. האמונה בהשי"ת כי ממנו הכל, זה גרם לו שלא שום שינוי בעבודתו בין שבע 

  ...לשבע אחרונות שנים ראשונות

באו ננסה יחד ללמוד בתובנה מעוררת זו, כשבוס מרגיז אותנו... כשהשכן מלמטה לא מסכים שנבנה סוכה... או סתם 

 ...ככה כשהבן שלנו מתאום מחליט לערר לנו את השיווי משקל

 ? האם זה הוא ? זה השכן ? זה הבוס ? זה הילד

 ! זה הקב"ה

 ? לשלוף חרב פיפיות ולנקום בסיבה מה יש לנו להשחיז מילים ? למה

 ...נקח את הניסיון ונעשה עבוידה, נגדל מזה, נתחשל, הקב"ה מדבר אלינו עכשיו

 

 אנו רואים ביעקב ועשיו שהיו מפרכסים לצאת כשהיו במעי רבקה.

: מילא עשיו הרשע מפרכס לצאת, זה מובן היטב, הרבה סבלנות ללמוד תורה עם המלאך לא שואל החידושי הרי"ם

 היה לו בלשון המעטה... בתי עבודה זרה משכו יותר את ליבו הקטנטן עוד במעי אימו.

אולם יעקב אבינו למה היה מפרכס לצאת לבתי כנסיות ? מה רע לו לשבת שם עם המלאך ולמלא כריסו בש"ס 

ר מהשמים ? נר דלוק על ראשון ומלאך מלמדו תורה ! לא צריך לישון, לא צריך לאכול, אין חשש טלטול ופוסקים יש

 בשבת, ואפילו לא חשש "גרמא" בפתיחת דלת המקרר... מה יש לו לנסות לצאת משם ? לאיפה הוא רץ ?

 אלא שבספינקא כמו בספינקא הרבי לא משאיר כזה שאלה ללא תירוץ חודר כליות ולב.

 כה תירץ הרבי:ו

אדם יכול ללמוד תורה כל ימי חייו ולהיות אדם השלם בינו לבין קונו, קומתו התורנית ודאי גובהת ומתגבהת מיום 

 ליום, ידיעותיו בש"ס ופוסקים לא יתנו לערעור, הם יהפכו קרוב לודאי לעצם מעצמותיו.

 אולם...

 אולם מה יהיה עם "עבוידה" ?!
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ד, ועבוידה כידוע מספק לנו הסביבה שלנו בכמויות גדולות ב"ה... החיים בין ועם אנשים הלא הגענו לעולם כדי לעבו

מצריך עבוידה כמעט כל רגע נתון. להבליג, לפרגן, לאהוב, לעזור, לרחם, להקריב את עצמך בשביל השני. את כל 

שה שלך...(. וזה עוד זה אפשר לעשות רק כשנמצאים בין אנשים )בעיקר כאלו שיודעים לזהות איפה נקודת החול

 לפני שהגענו למה שיש לאדם ללמוד מכל אדם שנמצא בסביבתו.

 געוואלדיג!

יעקב אבינו ידע עוד בהיותו ברחם אמו כי מללמוד תורה עם המלאך ונר דלוק על ראשו אמנם הוא אולי ידע ש"ס, 

ו... אבל זה לא מספיק. עיקר אולי הוא יהיה גדול וענק בתורה, שאלות קשות ברחבי הש"ס ימצאו את דרכן אלי

 העיקרים זה "עבוידה", ולכן כל זמן שעברה אמו בפתחי בתי כנסיות היה מפרכס לצאת, רץ לעשות רצון קונו.

* 

 

 'וירא יעקב צורת א''
 

 . וישכב במקום ההוא. ויחלם וגו'". ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"

 

כל שאיפתו של יעקב אבינו ע"ה היתה לראות את אלופו של עולם בכל מצב,  '.א ורתצ עקבי יראו – נוטריקוןויצא 

ואנו נביא השבוע אי"ה כמה וכמה מצבים שעברו האבות הק' וכיצד חיו אותם והנחילו אותם לדורות הבאים. כתיב 

אדם הן אותיות א' דם ובהמה, כל היתרון שיש לאדם על הבהמה זהו תפקידו לגלות את  'אדם ובהמה תושיע ה''.

שרומזת לאלופו של עולם. ע"י שרואים את הקב"ה בכל דבר גורמים לצרף את האות א' לדם וממילא נהיה  –הא' 

 .אדם. וזהו וירא יעקב צורת א' על ידי שבכל דבר הסתכל בפנימיות זכה להשלים את תפקידו כאדם

 

ץ'. יעקב אבינו קץ בשנתו  'ויקץ יעקב משנתו', חסידים מבארים את הלשון ויקץ, גם לשון 'התעורר' וגם מלשון 'קָּ

שהרי אצל שם ועבר לא ישן י"ד שנה, ועתה כשכבר ישן קץ משנתו. עכ"פ מספרת לנו התורה הק' שראה בחלומו 

ן.מע   –'אם תשכב לא תפחד מלאכים עולים ויורדים וכו'. ובמדרש  בָּ ו ומלָּ ושכבת וערבה שנתך אז תלך לבטח דרכך  שָּ

ומקשים מדוע היה צריך דווקא להתגלות לו כל זה בחלום בצורה של שינה? יכול היה לראות מלאכים  '.זהו יעקב –

 בהקיץ או בהתגלויות שונות אחרות משינה?

 

ר כשאדם חי שכל מהלך שעושה .  כלוממידת ההשתוותיש לבאר את הדרך שלימדו אותנו האבות הק', והיא  אלא

וכל מעבר שקורה לו הוא מאת ה' ומחפש דבר ראשון לגלות כיצד הקב"ה מנהיג אותו בעולם, ממילא לא מפחד 

משום מעבר ואין מצב שיכול להפתיע אותו, מכיוון שבכל מעבר יש לו תפקיד אחד, והוא  לחפש שם את הקשר בינו 

 ו כעת השי"ת.ובין הבורא ודווקא במצב המיוחד שזימן ל

 

 'וישכם אברהם בבוקר'.הרה"ק בעל הלב שמחה מגור זי"ע מביאים ביאור נפלא בפרשת העקידה על הפסוק בשם 

לכאורה קשה אם השכים משמע שישן בלילה אך כיצד מסוגל אדם לישן כשהקב"ה מצווה אותו כזה ציווי איום ונורא 

חי במידת ההשתוות. ובכל דבר ראה את גדלות הבורא ית' קח נא את בנך... והעלהו לעולה? אך אברהם אבינו ע"ה 

וסמך עליו שהכל מידו טוב הוא ואין רע יוצא מאיתו ית'. וממילא לא חשש לישן. כמו כן כשהתורה מספרת לנו את 

 עניין שנתו של יעקב אין זה סתם ספור בעלמא אלא בא ללמד אותנו את היסוד הנ"ל.
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ע"ה, ורצה להורגו שכן היה לו ציווי של כיבוד אב, עשו. ומצד שני יעקב אבינו  שאליפז רדף אחרי יעקב אבינו מובא

היה רבו, אמר לו אליפז שיורה לו כיצד לנהוג? אמר לו יעקב אבינו קח את כל רכושי ומכיוון שהעני חשוב כמת ייחשב 

ז. נו, מי מאתנו היה מסוגל לך כאילו הרגת אותי. וכן היה, כל מה שנתנה רבקה ליעקב בשביל הנדוניה שלו לקח אליפ

 לאחר כאלו מעברים ללכת לשידוך? ואעפ"כ יעקב אבינו אפי' ישן בלילה, מכיוון שחי גם הוא את מידת ההשתוות.

 יסוד נוסף מתבאר מהאבות הק' והוא כיצד חיים קשר עם הבורא בכל רגע. 

 

הבאר הראשונה וכן בשניה, אולם  קודמת קראנו אודות הבארות שיצחק אבינו ע"ה חפר. הרועים רבו עלבפרשה 

'ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי בבאר השלישית מצאו מים ולא רבו וכמאמר הכתוב 

ולכאורה מילא 'ויעל משם ברא שבע', וגו'.... אך לאחר מכן כותבת ומספרת לנו התורה הק', עתה הרחיב ה' לנו' 

מה שחפר ניחא שרצה לברוח משם אך דווקא בבאר שלא רבו וכבר יש לו מים כשרבו על הבארות וסתמו לו כל 

אך האמת היא להיפך שכל זמן שיש מעברים כמו עשק ושטנה אז יש עבודה ומדוע היה צריך לעלות לבאר שבע? 

כל הזמן לזכור שהקב"ה נמצא אתנו. אך באותו רגע שרווח להם ומצאו מים וקרא שמה רחובות כעת יש את הסכנה 

'אם יהיה וזה מה שכתוב השבוע שיעקב אבינו ע"ה ביקש  הגדולה ביותר שישכחו ח"ו מה' ולכן מיד עלה לבאר שבע.

, מבארים בשם הרה"ק ר' מנחם אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש'

ו? והטעם הוא כי אצל הקב"ה אין צ'ק מנדל מרימנוב זי"ע, שהקשה שבאמת לא ראינו שהקב"ה קיים את בקשת

פתוח אלא צריך בכל יום לקום ולחשוב כיצד מביאים פרנסה הביתה ולראות בעין בשר כיצד הקב"ה מנהל ומנהיג 

אני מסכים לכל הברכות והשמירה רק אם  'אם יהיה אלקים עמדי'את זה. זו כל העבודה, וזה מה שאמר יעקב אבינו, 

 זמן הנהגת ה' ואראה זאת. יהיה לי מול העיניים כל ה

 

לכאורה מי היו אותם מלאכים? אומר המדרש דבר פלא, שהיו  'והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו'כתוב בפרשה 

הם אותם המלאכים שבאו להפוך את סדום. ולכאורה מה קרה ששוב ירדו למטה. אך על פי דרכנו יתבאר נפלא, 

ונענשו שנדחו ממחיצתן מאה ושלושים ושמונה  –'משחיתים אנחנו שכשהלכו המלאכים להפוך את סדום מה אמרו? 

. ]מדרש רבה וירא פרשה נ חמא בר חנינא על שנתגאו ואמרו כי משחיתים אנחנו את המקום הזה'שנה. ואמר ר' 

אות ט[ וזהו שכתוב קודם עולים ואח"כ יורדים, על שהתעכבו בעוה"ז. רואים כאן יסוד עצום נוסף שהמלאכים אין 

עאכו"כ  משחיתים אנחנוו השפיע עליהם שאמרלהם גוף ואין להם התמודדויות ומעברים ובכל זאת כששהו בסדום 

 בן אדם שכולו מעברים ומלחמה תמידית בין הגוף לנפש כמה עוז ועצומות צריך.

 

 'וירא אליו ה''כן בפרשת וירא אנו רואים את היסוד הזה שכל האבות הק' חיו עמו והנחילו אותו לדורות עולם.  כמו

ובא הקב"ה ושאל בשלומו. ולכאורה ק' הלא מבאר רש"י לבקר את החולה. אמר רבי חמא יום שלישי למילתו היה 

לשאול בשלומו היינו הך לבקר את החולה ומה חידש כאן רבי חמא? אלא מבארים נפלא שהרי כשלאדם יש כאבים 

קשה לו לראות שם את הקב"ה ולהתחזק באמונה מחמת שהכאב תופס אותו. אך האמת היא שאי השלימות של 

וא"כ בא הקב"ה ושאל בשלומו אין הכוונה לשלום החולה אלא קב"ה. האדם באה להראות לו את השלימות של ה

האם שמא דקוב"ה שלם אצל החולה, שלומו הולך על הקב"ה שבא לראות האם גם במעבר הזה הוא עומד בתוקף 

ה דווקא מתוך המיצר אדם -ומעבר זה הביא אותו לזעוק מן המיצר קראתי י אמונתו לראות שם הוי"ה בשלימות.

 ומשם יכול להגיע לתיקון העניין לראות את שם הוי"ה בשלימות.ה -רואה י

 

'אשא עיני אל ההרים אל תיקרי ההרים אלא ההורים. מאין יעקב אבינו על ידי שאמר כמובא במדרש השבוע,  גם

העבד עשרה גמלים... ואני לא נזם אחד ולא צמיד  באליעזר כתיב ויקח –יבוא עזרי, דווקא מ'אין' משם יבוא עזרי 

וזה מה שפתחנו אחד... אמר יעקב מה אנא מובד סברי מן בריי ח"ו לית אנא מובד סברי מן בריי אלא עזרי מעם ה'. 

וירא יעקב צורת א'. ועל ידי שחי כך גרם לעלות את כל הבריאה עמו יחד ואפילו המלאכים של סדום שנתגאו ונאלצו 

 כאן, כעת על ידי עבודתו של יעקב אבינו ע"ה זכו לעלות גם הם ולהיתקן.להישאר 
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כשחיים כך במידת ההשתוות שכל מצב שהקב"ה מעביר אותנו יש לנו שם תפקיד לגלות אותו א"כ גם יכול  ממילא

  היה לישון ועליו נאמר אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך.

* 

 

 !סבל, סבלונות ובל,ס
 

 למירון הנסיעה רחוק הלא בעבר. ע"זי אשר' ר עם למירון הנסיעות את מארגן היה ר"האדמו ידיד ל"ז מרגלית יהושע

 כדי אחר דבר כל עם ומי רכבים עם מי עצמאי באופן להתארגן צריכים היו ואנשים, שונים בקשיים כרוכה היתה

 בזמנים או ח"בר, אקראי כמעט באופן התרחשו עצמן הנסיעות. אלו בנסיעות משתתף שהיה הרב הציבור את לשנע

 באחת יהושע' ר החליט הנסיעה על להקל כדי... ע"זי אשר' ר פתאום בפתע מתריע היה שעליהם מיוחדים אחרים

. האוטובוס נתקע מירון של בעליות. יחדיו יגיעו כולם וכך בעלויות ישתתף אחד כל, לכולם אוטובוס להזמין הנסיעות

 הדברים מטבע למירון. למירון עד לקרטע הנהג הצליח הבעיה על להתגבר הנהג ושל שלו רבים ניסיונות לאחר ורק

 אשר' ר היכן הוודאות חוסר וגם וטף נשים אנשים שכללה הארוכה הדרך על גם, וכועסים מותשים כולם הגיעו

 במשא עימם לבוא והחל לחברה התקשר רגע של בהחלטה. מרגלית יהושע' ר ספג אלו כל ואת... יגיע ומתי בדרכים

 מה ושאל ע"זי אשר' ר הגיע כך כדי תוך... חילופי אוטובוס מיד ושישלחו הנסיעה את כך להמשיך יתכן שלא ומתן

 במירון כאן תבדקו, חילופי אוטובוס פתאום מה: אמר מיד אשר' ר. הדברים השתלשלות את יהושע לו סיפר. קורה

 במירון, היה כך ואכן... שמאי בכפר תמצאו לבטח מישהו יהיה לא ואם הבעיה את לתקן שיכול ניק'מוסכ יש אם

 את והחזיר טיפל שאכן אחר מוסכניק הגיע משם שמאי לכפר מיד אותם ושלח לתקן הצליח לא אך מישהו נמצא

 מילא? עשיתי טוב לא מה: ושאל אשר' לר ניגש הרגשות בסערת שקוע שהיה מרגלית יהושע' ר. לתקינותו האוטובוס

 אני הלא? זה דבר לדעת לי מהיכן אני אך, אשר' ר אתה כי, יהיה שמאי ובכפר מוסכניק יהיה לא שבמירון יודע אתה

!  ת ו נ ל ב ס: אחת מילה אשר' ר לו אמר... אוטובוס עוד הזמנתי כן ומחמת והתרגזו עלי צעקו ואנשים בתווך הייתי

, לשמוע היית יכול אתה גם כך שמאי וכפר מירון על הזו התשובה את שמעתי שאני כפי בדיוק, לו ביאר מכן לאחר! ! 

 .רגשות לסערת נכנס היית ולא! קשוב היית רק לּו

 

... צריך שהוא הדברים כל את לפניו לפרט והתחיל התניא לבעל חסיד נכנס שפעם מספרים? אמורים דברים במה

 מה לחשוב אחת פעם לך יצא האם אולם צריך שאתה מה על וחושב עסוק אתה היום כל: 'התניא בעל לו אמר

 בעבודת סבלנות מתבטאת במה. הסבלנות היא' ה עבודת'. ה לעבודת כאן אותנו צריך ה"הקב?'... ממך צריך ה"הקב

 אנו אותו מגלים שאנו פעם וכל הגשמיים הדברים בתוך ז"בעוה כאן אלינו מתגלה ה"שהקב דיברנו כבר'? ה

 פעם אמר וכבר. ה"ב סוף מאין כוחות מכך מקבלים ואנו הגשמיים את שמחיים הללו הרוחניים למושגים מתחברים

 אחר יהודי אותו עובר עליו שעובר מעבר שכל האדם שיחשוב, המעברים עם להתמודד אפשר איך התולדות בעל

 עצה שצריך, ע"זי חיים האמרי מליצה בדרך כך על אמר. בעצמו יעשה לחברו שייעץ ומה... לעשות מה עמו ומתייעץ

 ...זו לעצה גם

 

 העלבונות את להכיל סבלנות צריך קהל בפני מרצה': לדוג. החיים של שונות בווריאציות לפגוש ניתן הסבלנות את

 שונים פערים עם ילדים, לילדיהם סבלנות צריכים בבית אנשים. מרוצה יהיו שלא בקהל מסוים מסקטור שיקבל

 מידת עם ההתמודדות את שם נפגוש תמיד, פחות או יותר לחוצות בתקופות שונות יממה בשעות, שונים בגילאים

!! הדגים – אחרי עד דיבור תענית עושים שבת בליל – בית לשלום כסגולה אצלנו המקובלת אמרה ישנה! הסבלנות

 !שלו למציאות המינימאלית ההכרה בשביל רק וזאת, השתיקה את עליו לקבל צריך הוא רעב כשאדם
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 מתפללים שאנו התפילה את לכך ונקדים הסבלנות על אותנו שילמד מדהים דבר העקידה בפרשת מוצאים אנו

 אבינו שאברהם זמן באותו היה מה ולכאורה'. יעננו הוא המזבח גבי על כשנעקד בנו ליצחק שענה מי, 'בסליחות

... השחיטה את ויפגום פחד מרוב יזוז שלא תפילה לחש שיצחק בפשטות המבארים יש? המזבח גבי על בנו את עקד

 . העניין כל את לנו שיבאר יותר עמוק ביאור ישנו אך

 

ֶבל: לאחד אחד ונבארם. חלקים' מג בנויה הסבלנות מידת ל, ס  ְבלֹונֹות, ַסבָּ  סבל פעם ראיתם(. בארמית מתנות. )וסִּ

 עדן מי ששיית עם בקושי מתמודדים שאנו בשעה זאת עושה הוא כיצד? ממידותיו ארבע פי ענק מקרר נושא

 הדרך, עובר שהאדם במעברים הוא כן כמו. לעשות עליו מה יודע והוא לכך מתכונן הוא!! זאת לומד הוא... מהסופר

 וייאבד מופתע אליהם יגיע לא שהאדם כדי, המעברים את ולחוות לראות כיצד הראשוני הלימוד היא מדברים שאנו

 שהמעברים הדבר את טכנית לסדר צריך', ה לעבודת שמגיעים לפני אמנם. ]חדשה להארה שלו ההזדמנות את

' שולט' כשאדם גם עדיין אך[, המצב על ששולט זה יהיה שהוא אלא הכל את ייאבד ואז עליו ישלטו לא עובר שהאדם

 טראומה גרוע היותר במצב או מועקה זה אם, המעבר של נעימה הלא התחושה ממנו תימלט לא, טכנית המצב על

 !הֶרַוח היא התשובה? שלהם לתכלית המעברים את לנווט הכוחות את לנו יתן מה כ"א... חווה שאדם ממש של

 

 של הדוגמא את הבאנו קודם בשיעור. מעשה לעשות שיתחיל לכך המפתח הוא מסוים מדבר מרויח שהאדם הרוח

 ואנשים מלכלוך חוץ מאומה רואה אינו שכעת אף על, האדמה במרבצי לו הממתינים ביהלומים שמאמין אדם

 אף על הלואה לתת מסכים בנק גם, דבר בכל זה וכך. שעושה בדבר להאמין אותו מובילה בֶרַוח האמונה, מיוזעים

 שלהם העוצמות כל את מכילים ואנו בבית שלנו הילדים את מגדלים כשאנו גם כך. הרוחים את כעת רואה שאינו

 נקודת זו... הפירות את לקצור נזכה שלבסוף בכך שלנו ברוח דבר של בסופו מאמינים אנו, בצרכים והן במריבות הן

 . עוברים שאנו המעברים של הפתיחה

 

 הוא כך, לנצח שלנו הנשמה את שמחיה בורא קשר של רוחנית הארה היינו – מתנה הינו שהמעבר יודע שאדם ככל

ל ויותר סבלן יותר להיות יסכים ְבלֹונֹות=  סבלנות. מתנה כעת לקבל הולך שהוא יודע הוא כי שמח יותר וגם ַסבָּ ! סִּ

 .שם לעמוד הכוח את לאדם שנותנת נקודה וזו

 

 שכל המדרש מספר''. ה יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה אם' ה"ע המלך שלמה אמר זה על

 המדרש ממשיך. מזה לו רע כביכול, חרב מקדשו ובית, ושאננים שלוים הם כיצד הגויים על מסתכל ה"הקב בוקר

 ה"הא ישראל שמע ואומרים ומייחדים מדרשות ובתי כנסיות לבתי שחרית נכנסים שישראל כיון': לשונו את ונצטט

 משנברא הוא אתה העולם נברא שלא עד הוא אתה לפניו ואומרים ה"הקב אצל השרת מלאכי כל מתקבצים, אחד

 מיד אלו מילים ה"הקב ששומע כיון, שמך מקדישי על שמך את קדש ב"לעוה הוא ואתה ז"בעוה הוא אתה העולם

 החשיבות את לדעת צריך אחד כל כלומר'! ישראל בשביל דעתו ומיישב עולמו מחריב ואינו ה"הקב של דעתו נחה

 רק מתבטא אינו' ישראל שמע. 'יום יום עושים שאנו העבודה זו. עולמו מחריב אינו שבגללו ת"השי אצל לו שיש

 במתנה מאמינים שאנו ידי על', ית שמו את שם ומייחדים מעברים עוברים אנו בו מקום בכל גם אלא בתפילה

 סיפור. המדוברת בסבלנות שם לעמוד שנצליח' לה התפילה את לתת מסכימים אנו כך ובשל לנו משפיע ה"שהקב

 היה ברחוב רואה שהיה מי וכל פנס עם בבוקר להסתובב נוהג שהיה, ע"זי מגור ישראל הבית על מספרים הוד נורא

 בארץ לגור שהתקרב שואה ניצול היה והוא, לביא נפתלי ושמו חי איננו שכבר יהודי היה. עמו ומדבר עליו מאיר

. כן ואמר נפתלי הנהן'? שם' היית האם נפתלי' ר: אותו ושאל, ע"זי ישראל הבית בבוקר אותו פגש אחד יום. ישראל

 גם ראיתי? כ"ג ראית מהארובות יוצא העשן ואת. השיב, כן אכן. לשאול הרבי המשיך? הגדולה האש את ראית והאם

ַה , נפתלי ענה ראיתי מ   זכית גם האם העשן דרך עולה ה"הוי שם ואת: הרבי הקשה ואז. זו שיחה מובילה לאן תָּ

 !!מקום בכל אותו לגלות ונחפש שנראה מאתנו מצפה ה"הקב??? לראות
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 ה"הקב אומר מכן לאחר'... בקרבה שרה ותצחק' התורה מספרת. בן לה והבטיח אמנו לשרה נתגלה ה"שהקב מובא

 להבין יש לכאורה! צחקת כן לה משיב ה"והקב, צחקתי לא, מכן לאחר עונה ושרה', שרה צחקה זה למה' לאברהם

 כי, הנקודה את יחדד גם וזה לעיל שהבאנו מה י"עפ לבאר יש אך? ה"הקב על מדברים אנו הרי? כאן קורה בדיוק מה

 בעצמו להאמין מצווה האדם, ע"זי הכהן צדוק' ר שכותב כפי. ב. עולם בבורא להאמין. א: באמונה חלקים' ב ישנם

 מה זה' ה העבודת את שיתן לו מצפה ה"שהקב בעצמו מאמין כשאדם כלומר'... בה להאמין שמצווה ממה פחות לא

 בזה כי, בן לה יתן ה"שהקב כך על לא אמנם צחקה אמנו שרה... במעברים לעמוד להמשיך כוחות ונותן שמדרבן

 הצחוק אך. הקשים הנתונים כל אף על, בן לה ולתת הטבע את לשנות הכח בידו יכול כל שהוא ה"שהקב האמינה

... אליה – יתגלה ה"שהקב יתכן כיצד בהכנעה כך כל עצמה הרגישה?! אליה מתגלה ה"שהקב כך על לכאורה היה

. בן לי יתן ה"שהקב ליבי בכל האמנתי כלומר – צחקתי לא אמנו שרה עונה, שרה צחקה למה ה"הקב לה אמר ז"ע

 אחד כל... אלייך אתגלה שאני ראויה שאת מאמינה לא שאת השני החלק על – צחקת כי לא, לה אומר ה"הקב אך

 .שלו במעברים השכינה את לגלות יזכה אכן ואז, השכינה לגילוי ראוי שהוא להאמין צריך מאתנו

 

 שההכנעה אומרים תמיד שאנו מה כל את סותר לכאורה וזה! עצבות מביאה שההכנעה מובא ע"זי לוי הקדושת בשם

 לעשות בידו אין כי עצבות מביא ההכנעה: 'היא לוי הקדושת של לשונו אך... ורוגע פנימית לשמחה האדם את מביאה

 המעביד או שלי הילד מול, אתו מתמודדים שאנו הטבע מול רק הם והכאב והקושי העצבות כלומר'... וחפצו כרצונו

 של השליטה שחוסר היא האמת אך. השולט הוא שלי שהגוף האפשרות את לי שלוקחת המזדמנת הסיטואציה או

 שאיני לטבע נותן שאני הזו שההכנעה כלומר –' סיבה מול הכנעה' נקרא וזה, הנפש של מלאה שליטה מוליד הגוף

 של המגע מזה ויותר, פנימית ולשמחה לאמת אותי מביא זה –' לה להתפלל כסיבה אלא כמציאות אותו מפרש

 ונותנת, בורא קשר – אומר הוי הבריאה כל את שמחיה החיות עם מגע יוצרת ההכנעה של הזאת בעת שלי הנשמה

 הכוח של המקור הוא שם, הכנעה שם לתת אותו שם ה"שהקב מקום מאותו דווקא שואב שהאדם כח לאדם

 ...והשמחה

 

 בינתיים. בן לו שיוולד וחמש שבעים בגיל התבשר ה"ע אבינו אברהם. בוריו על העקידה עניין את לבאר נחזור כעת

 והוא', אליעזר דמשק הוא ביתי משק ובן' ה"לקב פונה אבינו אברהם. כלום ואין מאה לגיל אבינו אברהם מחכה

 מאוחר שנולד יצחק, קשה לכאורה אך'. זרע לך יקרא ביצחק כי' לו אומר ה"הקב אך. היורש להיות הולך לכאורה

 שיוולד ראוי היה באמת אולי, והמעברים הניסיונות את, ה"ע אבינו אברהם של היפות השנים כל את לכאורה' הפסיד'

 הסבלנות. ת ו נ ל ב ס: חשוב יותר הרבה דבר ה"אאע את מלמד ה"הקב אך??? לחיים דרך שיקבל כדי מוקדם

 לאחר יצחק עם ילמד אבינו שאברהם התורה. הדרכה ובלי מורה בלי, שמלמדת זו היא הסבלנות היינו – משתלמת

 מלמד וזה. האחרונות שנים המאה בכל אליעזר עם שלמד התורה מכל כמה פי איכותית תהיה, בסבלנות שחיכה

 .האדם את בונה שהסבלנות אותנו

 

. עוקדים מה לו לגלות טורח לא אבינו ואברהם לעקידה הולך יצחק. המזבח גבי על כשנעקד בנו ליצחק שענה מי

 אז נמצא אם'... בני לעולה השה לו יראה אלקים, 'ה"ע אבינו אברהם לו עונה'? לעולה השה ואיה' בדרך יצחק שואל

 ואת הסבלנות מידת את נראה כעת! עצה באותה!! יחדיו שניהם וילכו... השה במקום תהיה אתה אז לאו ואם, שה

, לעולה והעלהו רק אמרת הלא ע"רבש. להתפלל ומתחיל המזבח גבי על נעקד יצחק. שלה המופלאות התוצאות

 על מילה שום אומר ולא שאשתוק עלי רחם!! הציווי היה לא זה – אותי לשחוט סכין מוציא שאבי רואה אני והנה

 שאולי משהו כאן שיש שיודע אף על' ה להנהגת עצומה הכנעה נתן יצחק. יותר ולא שהתפלל התפילה זו!!! כך

 ויאמר אברהם אל' ה מלאך ויקרא. 'הדברים השתלשלות המשך את נראה כעת. לא כבר כ"ואח לשנות כעת אפשר

 אילו לעצמנו נתאר'... בסבך נאחז אחר איל והנה וירא'... 'הנער אל ידך תשלח אל'. 'הנני ויאמר – אברהם אברהם

 אבינו לאברהם ואומר, קטן הכי מאורע מכל להיכנס נוטים להבדיל שאנו כפי רגשות לסערת חלילה נכנס יצחק היה

 היה יכול לא כבר, ביניהם ודברים דין מתפתח והיה לו משיב היה ה"ע אבינו ואברהם, לשחוט התכוון לא ה"שהקב

 אם גם אדרבה אלא'. הנער אל ידך תשלח אל אברהם אברהם' אליו הנגלה המלאך דברי את לשמוע אבינו אברהם
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 פעמים כמה התחפש שהשטן כמובא לו להפריע השטן של מהניסיונות חלק שזה חושב היה אולי זאת שומע היה

 העת כל זמין שלו ברוגע יישאר אבינו שאברהם לכך גרמה ה"ע אבינו יצחק של שהסבלנות אומר הוי'... וכדו לנהר

 !!!בקרבו המדבר' ה דבר אל לשמוע

 

 של אחרים פתרונות לחפש צריך היית לא רגשות לסערת נכנס היית לא אילו, לתלמידו ע"זי אשר' ר שענה מה זה

 שייעשה מה באמת משנה זה אין כי. לעשות לך אומר ה"הקב מה לשמוע מנסה שאתה לפני חילופי אוטובוס הזמנת

 . כאן נמצא ה"שהקב לשמוע ההזדמנות את ניצלנו האם אלא

 על הזה במצב וההכנעה השלוה את לו יתן ה"שהקב? ביקש הוא מה – המזבח גבי על כשנעקד בנו ליצחק שענה מי

 גוף וכאב סערה שתחילתה הזאת בהכנעה לחיות שנזכה מבקשים אנו כן – יעננו הוא. האדירה הרגשות סערת אף

 .הנפש את שבונות אדירות ועוצמות פנימית ושמחה שלוה סופה אך – עצום

* 

 

 

 הפרשה על י"בחורש שיעור

 ח"תשע ויצא שישי ליל: נמסר

 

 אמונה של סיפור
 

 כבר כתוב הלא' מק י"ברש'. א צורת יעקב וירא ת"ר א"ויצ עמוקות המגלה בשם'. חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא'

 . רושם עושה המקום מן צדיק שיציאת, בא ללמדנו אלא? הוריו של בציווי לחרן הלך אבינו שיעקב קודמת בפרשה

 

 '.העוני מניסיון גדול העושר ניסיון'

 ואינו'. אביו מבית כשיצא ה"ע אבינו ליעקב שהיה הלב שברון גודל לשער ואין לתאר אין' – ע"זי אייגר לייבל' ר בשם

 הציווי היה וגם ת"השי מאת ציווי היה שגם. אראך אשר הארץ אל לך לך ה"הקב לו שאמר אבינו לאברהם דומה

 לו שאמרו הזקנים בעצת רק' ה בציווי הלך שלא אבינו יעקב כ"משא... המובטחת' הק הארץ שהיא ישראל לארץ

 לך לך יותר גדול ניסיון איזה מסתפק שהמדרש אלא עוד ולא. הארמי לבן אל טומאה לארץ הלך וגם, ואמו אביו

 שברון לו שהיה ודאי כ"א, אלה בכל היה לא – אבינו יעקב ואילו. יצחק בעקידת המוריה ארץ אל לך לך או מארצך

 . מאוד גדול לב

 שיאמרו ביקש ה"ע המלך שדוד מובא. ה"ע אבינו יעקב של הגדול הניסיון היה מה מספרת' שהגמ, וכותב ממשיך

 אמר.  שהתנסו' הק האבות כמו ניסיון לעבור לכן קודם שצריך' ה לו ואמר'. הק האבות אצל כמו דוד אלקי ע"בשמו

 . השני מהצד נגד תגובת קיבל שעשה מה כל. ערוך לעין קשה ניסיונו היה אבינו יעקב אך'... ונסני' ה בחנני' דוד

 

 .הניסיון זהו –' לו וטוב רשע לו ורע צדיק'

 להוסיף ישמעאל אל הולך עשו וגם, שידוך לו לחפש ואמו אביו ידי על נשלח יעקב. גמור רשע ועשיו, תמים צדיק יעקב

? בשמת אותה קורא להלן והלא' מחלת' שמה נקרא מדוע י"ברש כמבואר אלא בלבד זו ולא, רשעתו על רשעה עוד לו

? רואה יעקב מה. עוונותיו כל על לו שמחלו מלמד. אשה והנושא, לגדולה והעולה, גר, עוונותיהם להם מוחלים' ג אלא
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, ללבן הולך הוא ואילו, עוונותיו ומוחלים בקלות אשה נושא, מלכים חיי חי מדינות על שולט טוב כל מלא רשע, עשו

 השנים שבע וכשנגמרים, שנים שבע בשבילו לעבוד צריך שידוך שמוצא ועד, קשה ז"וע בכשפים מלאה הטומאה ארץ

 – כואב זה כמה נחשוב בוא אלא בלבד זו ולא... אותו וגוזלים גונבים ושעל צעד כל ועל... שנים שבע עוד לעבוד נזקק

 חשוב העני כי... הבגדים את' אפי הכל לו ולקח אליפז בא כבר למחרת ויום העשירות של הברכות את קיבל שיעקב

 ???ניסיון כזה עם מתמודדים כיצד. הירדן את עברתי במקלי כי הירדן את כשעובר אומר והוא. כידוע' וכו כמת

 

 שנים מהו. דלעיל התמיהות כל על אור שישפוך עצום יסוד' הק י"רש מבאר –'. אחרות שנים שבע עוד עמו ויעבוד'

 זהו!!! באמונה אחרונות אף באמונה ראשונות מה, לאחרונות הקישן אלא –? נוספות שנים כתוב לא ומדוע' אחרות'

 ניסיון בכזה עמד. יעקב של הניסיון גודל את להראות כדי, עשיו של השידוך בסיפור התורה הפסיקה ולזאת הניסיון

 '.הק האבות מכל יותר

 

 גיהנם ראה, בא כשעשו ואילו, עדן גן ריח יצחק הריח, ליצחק בא שכשיעקב שכתוב מה מבארים ע"זי אשר' ר בשם

 אך. עדן גן ריח זהו בורא בקשר שהיה רגע כל כן ועל ת"השי את שישכח רגע כל פחד אבינו שיעקב משום... פתוחה

 ...ידי ועוצם כחי היתה דרכו כל עשיו

 

 בגד אצלו הזמין והמלך מאוד מוכשר שהיה אחד חייט היה. בפשיסחא מספרים שהיו זה בעניין נפלא מעשה יש

 מות ובן אותו הולם ולא יפה לא שהבגד לצעוק המלך החל הבגד את למלך הגיש והוא היום כשהגיע. לאירוע מיוחד

 הצרה על לו סיפר בוכים ובקול, ע"זי רבי לפשיסחא נשבר בלב החייט הלך. וכהנה כהנה ועוד לתקנו מיד וחייב הוא

 החייט הלך. שוב צורה באותה אותו תפור מכן ולאחר הבגד כל את ופרום לביתך לך הרבי לו אמר. לפתחו שבאה

. אעשה וכך אמר הרבי כך אך... המלך אותי יהרוג בטח לבד זה דבר ובשביל גדול צחוק זהו וכי לעצמו ואמר החסיד

 מכליו יצא – והמלך. הבגד את בשנית למלך הגיש ואימה מפחד רועד וכשהוא אותו תפר ושוב הבגד את ופרם הלך

 לשמוח כדי לרבי החסיד חזר... סליחתו את ביקש ואף ותקילין טבין לו שילם. הוא נח וכמה הבגד של יופיו לגודל

 השיב? לשניה הראשונה בפעם התפירה בין ההבדל מה: ושאל להתאפק היה יכול לא אך, המופלא הנס על ולהודות

 ישוה ומי אצלך מזמין המלך' ואפי המוכשר החייט שאתה מחשבה מתוך הבגד את תפרת הראשונה בפעם: הרבי לו

 ההצלחה את ה"הקב נתן אז, ושפלות הכנעה עם ברירה חוסר מתוך אותו ותפרת הבגד את שפרמת לאחר אך... לך

 . המלך בעיני חינך את והחזיר בידך

 כשיוצא תכף, הדרך להוצאות ועוד ועגלה סוס לו ויש לדרכו שיוצא עשיר לאדם משל ממשילים קלוגר שלמה' ר בשם

 לשם שיגיע עד כי פסיעה כל על רגע כל חושב לפראג מוורשא שיוצא עני כ"משא... שם עצמו את רואה כבר לדרך

 זה', בה מאמין שהוא מי אך פשוטים באנשים הוא זה שכל עצום יסוד מוסיף אך. לעבור יצטרך ניסים כמה יודע מי

 את לו שיזמין ה"הקב על וסומך בכיסו פרוטה לו שאין אף על לדרך יוצא פרוטה לו שאין העני כי. להיפך בדיוק

 סמך ה"שהקב כלל יזכור לא, חפצו למחוז יגיע אם אף כי יודע ומי הסוס שקר על סומך העשיר אך, הדרך הוצאות

 לו היה קודמת ובפרשה מאחר', חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא' ומספרת התורה חוזרת מדוע הפשט זהו... אותו

 סיפור. 'לגמרי אחר סיפור כבר זה, כמותו מאין בניסיון ומתנסה הכל ולקח אליפז שבא כעת אך, כעשיר ויצא טוב כל

 '.אמונה של

* 

 

 את הפקקוח תלפ
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ירא והנה באר בשדה". שפת אמת תרמ"ח: 'לכאורה וירא מיותר מאחר שהיה באר כולם ראו. אכן ודאי הגם כי באר ו

במדרש. מכל מקום אמת שהיה באר כפשוטו ג"כ. אכן יעקב אבינו ראה באר זו  זו רומזת לכמה עניינים כדאיתא

 שכתובה בתורה, ובכח זה שנעשה ממנה פרשה בתורה'...

 

זי"ע בא ללמדנו יסוד חשוב בהסתכלות של האדם על מהלך החיים שלו, ופותח בקושיה ידועה. הלא באר השפ"א 

החידוש בכך שהתורה הק' מספרת לנו שיעקב אבינו ע"ה  היא דבר מוגבה מהקרקע עם חומת אבנים גדולה ומה

ללא המילה  'והנה באר בשדה'ראה באר זו, הלא כל מי שעבר במקום ראה אותה בודאי, וא"כ היה לתורה לכתוב 

 ?'וירא'המיותרת לכאורה 

 

אחרת מכולם. אנו יודעים שכל מילה שכתובה בתורה יש בה משמעות  ההסתכלות של יעקב אבינו ע"ה היתה אמנם

א"כ מילה  'איסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא'.עמוקה מעבר להבנה הפשוטה של האדם. וכמו דאיתא בזוה"ק 

הכתובה בתורה הינה התגלות של הקב"ה בעולם. יעקב אבינו ע"ה ראה את הקב"ה בבאר זו, משום שזה התפקיד 

 ם לראות בכל דבר את הקב"ה. ומכח עבודה זו נכתבת פרשה בתורה!! וכפי שנבאר אי"ה בהמשך הדברים.שלו בעול 

 

על הרה"ק משינווא זי"ע, שכשהגיע לארץ ישראל ליווהו הרה"ק מלעלוב זי"ע למקום קבורת האבות הק'.  מסופר

שזכו שהאבות הק' דרכו  לכשהגיעו אמר הרה"ק מלעלוב: רואים הנכם את ההרים הרוקדים? רוקדים הם משום

עליהם... והביאור הוא בעומק העניין שמקומות אלו שמוזכרים בתורה הק', מלבד זאת שהתורה מספרת עליהם, הן 

הם האותיות הקדושות של התורה שיש בהם משמעות הרבה יותר עמוקה ורחבה מסתם הרים... וזהו הפשט בפסוק 

 –מבין שמה שהוא רואה מעשי ה' המה, אזי דרושים לכל חפציהם כשאדם 'גדולים מעשי ה' דרושים לכל חפציהם'. 

 המשמעות שלהם גדילה.

 

'ובודאי נמצא בכל מעשה בראשית סודות התורה, אך הצדיקים שמתגלה להם אלה הסודות מוציאים מכח אל הפועל 

עשרה שנעשה מזה פרשיות בתורה'. 'וזה שאמרו חז"ל לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים העולם שנברא ב

 מאמרות'.

 

עיניים זי"ע השבוע מבאר על פי דרך זו את הפרשה. מסופר במדרש שיעקב אבינו הלך לחפש לעצמו שידוך.  המאור

בדרך פגש בו אליפז שלימדו יעקב תורה, ובא במצות אביו כדי להרוג את יעקב. אמר לו יעקב: כך את כל רכושי ושוב 

שהעני חשוב כמת. לאחר שנשאר בחוסר כל, אמר יעקב אבינו: אליעזר עבד אבא  לאביך ואמור לו שאני מת, מכיון

כלומר 'לית אנא מוביד סברי מן בריי, הלך לחפש אשה ליצחק וכל טוב אדוניו בידו, ואני אין עמי מאומה? בכל זאת 

שכשזורעים גרעין באדמה מבאר המאור עיניים  אלא מאין יבא עזרי, עזרי מעם ה''...אין אני מוריד את בטחוני מה',  –

י שדרכו הוא מתחדש. כמו כן יעקב  אין הוא מצמיח מחדש עד שלא נרקב לגמרי ורק נשאר ממנו אותו חומר ֶהיּולִּ

אבינו היה לכאורה 'מסודר', בן של יצחק נכד של אברהם, ויעקב אבינו בכבודו ובעצמו, ומה יעמוד בדרכו?... אך על 

יעקב אבינו כי אם הוא רוצה שתהיה מיטתו שלמה ולא כאבותיו שהיו להם גם  דרך עבודתם של האבות הק' הביןפי 

בנים לא ראויים כישמעאל וכעשיו, אזי הוא צריך לעבור מצב של ביטול מוחלט, היינו לבטל לחלוטין את כל עברו 

משם יבוא מהמצב הזה של אין שכרגע אני נמצא בחוסר כל,  –כדי לקבל השפעה חדשה לגמרי. וזהו שאמר 'מאין' 

 עזרי עזרי מעם ה'...

 

רואים אנו א"כ שמכל המעברים הללו שעבר עם אליפז ועם לבן וכל העבודה הגדולה שעבד שם להכיר שה' מנהיג 

אותו לטובה, מזה נעשה פרשה בתורה! כלומר שהצדיקים על ידי עבודתם לוקחים כביכול חלק פעיל בפרשיות 
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ואין לבן אלא כמו שביארו צדיקים את הפסוק, 'והארץ היתה תוהו ובהו'... התורה... והעבודה היא לדעת שאין אליפז 

יהי אור, רבש"ע תאיר לי את  –'ויאמר אלוקים יהי אור', כשאדם עובר מצב של תוהו ובהו, אזי צריך לומר: אלוקים 

בר וביטל המצב הזה... וכן מבאר בעל הדגל מחנה אפרים שכך חיבר דוד המלך ע"ה את התהלים ע"י המצבים שע

 עצמו להנהגת ה' כך זכה שייכתב על ספר כל זה בבחינת אותיות הקדושות.

 

'ובאר רומז לברית מילה לכן אבן גדולה על פי הבאר שבכל מקום שיש פנימיות יש מכסה לַעוור עיני הרשעים ובני 

 ותם אות ברית קודש'.ישראל זכו לבריתו של אברהם אבינו ע"ה וניתן להם מצות מילה להסיר הערלה ונתגלה להם ח

 

הרשעים עסוקים כל הזמן עם בחינת אליפז ועושים מכל מקרה מציאות במקום לראות שם את הנהגת ה', ועל כן 

יש להם מכסה. משא"כ בני ישראל זכו שעל ידי הסרת הערלה הם יכולים לבוא תמיד לבחינה של ביטול ודביקות 

"א זי"ע משנת תרמ"ד: 'והבאר גדולה על פי הבאר. והוה ליה בורא. וכדי לחדד דברים אלו נצטט קטע נוסף מהשפ

למימר ואבן גדולה? ויתכן לרמוז כי האבן מכשול שהוא היצה"ר הוא נמצא בכל מקום אבל עפ"י הבאר הוא גדול 

 ביותר והוא שאינו מניח לפתוח הפה בתפילה שהיא עבודה שבלב שהיא בחינת הבאר תורה שבע"פ שהיא תפילה'... 

 

שפ"א שהיצר הרע עומד תמיד לפתחו של האדם ודווקא בענייני התפילה, מכין שיודע כמה התפילה מבאר ה

משפיעה על חיי האדם. כי התפילה היא הקשר של האדם עם בוראו בבחינת תורה שבע"פ שהיא תפילה. אמנם 

פ"א בהמשך כיצד באמת יזכה האדם להתפלל כראוי? על ידי שמצרף לתפילה גם מעשים בפועל. וכן מבאר הש 

לאחר יום שלם של עשייה צריך האדם לאסוף את כל המעשים  –הדברים את הפסוק, 'ונאספו שמה כל העדרים' 

'עבודה שבלב' לאמר, עבודה  –טובים שעשה ואז מזה הוא יכול לקבל כוחות להתפלל. ולכן קראו חז"ל לתפילה 

 תו היום.גדולה היא זו עניין התפילה, שבאה מהלב כפי השתוקקות הלב באו

 

א"כ, ככל שעבודת הלב במשך היום יותר גדולה, כן האדם מקבל כוחות להסיר את האבן שהיא רומזת ליצר שבא 

להפריע את התפילה. ועל כן ונאספו שמה כל העדרים, כדי להתפלל ועל ידי מעשיהם הטובים של כל היום הסירו 

בשם ר' אשר זי"ע. בתפילת גשם אנו אומרים את הפיוט  את האבן ואז יכלו להתפלל. עוד ביאור נפלא בעניין זה נביא

הבא: 'יחד לב וגל אבן מעל פי הבאר'... שאלו את ר' אשר זי"ע, מה הפשט בזה הלא כדי להרים אבן צריך כח ולא 

לב? נענה ר' אשר זי"ע ואמר: יעקב אבינו עבד על עצמו לחיות בכל דבר את הנקודה הפנימית שהקב"ה מחיה אותה, 

יחד לב, ליחד את הלב בכל  –ות ממנה מציאות, וממילא זכה להסיר את האבן לבדו מעל פי הבאר. אמנם ולא לעש

 מצב לרבש"ע זהו הרבה יותר קשה מלהסיר אבן מעל פי הבאר... ממשיך השפ"א:

 

ירה 'וביעקב כתיב ויגל דרשו כמעביר הפקק מעל פי החביות. הרמז כי הצדיק יודע ומבין כי זה האבן הוא טוב לשמ

מעולה כמו שהחביות צריך פקק לשמור מהפסולת... והעומד בחוץ נדמה לו כאילו ח"ו משמים מעכבין אותו. ומשימין 

 אבן על ליבו. אבל הוא רק לטובה'...

 

מסיים השפ"א עם רעיון נפלא ומחזק לחיים, אותם מצבים בחיים שחשוכים לאדם שלא ייבהל מהם, אלא יידע 

תן לו את הרגעים של ההצלחות שיש לו, וזה יכול האדם להבין רק במצבים שלא מצליח, שהקב"ה רוצה שיכיר מי נו

אז הוא עוצר בעל כורחו לראות את האמת, שהקב"ה נותן לו את כל השפע. א"כ כשאנו רואים 'פקק' כלומר מצב 

א לא רוצה לתת שחוסם אותנו יש לנו שתי זוויות שונות של הסתכלות על המצב הזה. א. הקב"ה חוסם אותי כי הו

לי, כלומר כאן אני לא שייך. זה מצב של ייאוש. אך במצב הב. אנו מבינים את מה שהצדיק מבין, ובעצם במשל 

לשמור את המשקה בשביל האדם שלא  –החביות, הפקק נוצר לא כדי לאסור על האדם לשתות, אלא להיפך 
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חיובית אנו יכולים להשיג שהקב"ה שהוא  יתלכלך!!! כל החסימות שיש לנו בחיים הם הפקק שבעצם בהסתכלות

השלימות שלנו רוצה לתת לנו מוצר מוגמר ללא פגם, אך המתחייב מאיתנו שנשיג את זה, ונכיר שהוא נותן לנו. וכל 

זמן שהאדם חושב שהוא זה שמשיג לעצמו את השפע בכל תחום שהוא אזי הוא מלכלך את תכולת החבית וממילא 

מה היא לא להתייאש במצבים הללו, וכבר ידוע המעשה על הבעש"ט הק', שהיה פעם צריך לשים לו פקק. אך החכ

באיזה מקום ושכח כל התלמוד והכוונות וכו', והתחזק בעצמו שיודע את אותיות הא"ב, וחזר עליהם כמה פעמים 

ה, וצריך חזור ושנן, עד שנזכר בכל... מעשה זה מלמד אותנו שלפעמים אדם מגיע לכזה מצב שלא זוכר את הקב"

 להוריד אותו מכל מדרגותיו כדי שיתחיל את ההכרה בבורא מתחילה.

 

אמנם השפ"א מדבר על עניין התפילה, ומבאר כי כשיש לאדם הרגשת חסימה בתפילה, והוא מרגיש כביכול לא 

יידע  רצוי לפני השי"ת ח"ו. אם זה על ידי שאין לו חשק ואם ע"י מחשבות זרות המפריעות אותו בעבודת התפילה,

זהו פקק שנועד לאותת לו עד כמה רצויה תפילתו בשמים עד כדי כך שמרמזים לו ע"י סגירת הפקק  –שאדרבה 

ודווקא משום שתפילתו חשובה כ"כ, על כן יהיה זהיר הרבה יותר ויתאמץ להתפלל, ועי"ז יבוא לדביקות בורא עד 

 שיסירו ממנו את האבן.

* 
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