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 'א'ורת צעקב יירא ו'

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

 

נו ע"ה היתה לראות את אלופו של ייעקב אבכל שאיפתו של  '.א ורתצ עקבי יראו – נוטריקוןויצא 

' וכיצד חיו אותם מצבים שעברו האבות הק הואנו נביא השבוע אי"ה כמה וכמ ,בכל מצב עולם

כל  ,אדם הן אותיות א' דם ובהמה .'אדם ובהמה תושיע ה''כתיב והנחילו אותם לדורות הבאים. 

אלופו של עולם. ע"י שרואים שרומזת ל – הא'תפקידו לגלות את הבהמה זהו על אדם שיש ל יתרוןה

לצרף את האות א' לדם וממילא נהיה אדם. וזהו וירא יעקב צורת א'  מיםאת הקב"ה בכל דבר גור

 על ידי שבכל דבר הסתכל בפנימיות זכה להשלים את תפקידו כאדם.

 

יעקב  '.ץק  'לשון מוגם  'התעורר'גם לשון  את הלשון ויקץ, חסידים מבארים ',ויקץ יעקב משנתו'

מספרת ועתה כשכבר ישן קץ משנתו. עכ"פ אבינו קץ בשנתו שהרי אצל שם ועבר לא ישן י"ד שנה, 

ו ש  מע   – 'אם תשכב לא תפחדמדרש ובשראה בחלומו מלאכים עולים ויורדים וכו'. לנו התורה הק' 

מדוע היה צריך דווקא ומקשים  .'זהו יעקב – לבטח דרכךושכבת וערבה שנתך אז תלך  ן.ב  ומל  

להתגלות לו כל זה בחלום בצורה של שינה? יכול היה לראות מלאכים בהקיץ או בהתגלויות שונות 

 משינה? אחרות

 

.  כלומר כשאדם חי שכל מידת ההשתוותיש לבאר את הדרך שלימדו אותנו האבות הק', והיא  אלא

מהלך שעושה 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 

ו תפקיד אחד, והוא  לחפש שם את הקשר בינו ובין הבורא ודווקא במצב המיוחד שזימן לו כעת ל

 השי"ת.

 

וישכם 'הפסוק על  מביאים ביאור נפלא בפרשת העקידהמגור זי"ע לב שמחה בעל ההרה"ק בשם 

לישן  דםכיצד מסוגל אקשה אם השכים משמע שישן בלילה אך  לכאורה .'אברהם בבוקר

והעלהו לעולה? אך אברהם אבינו ע"ה  ה אותו כזה ציווי איום ונורא קח נא את בנך...כשהקב"ה מצוו

שהכל מידו טוב הוא ואין רע  יואת גדלות הבורא ית' וסמך על ראהמידת ההשתוות. ובכל דבר חי ב

'. וממילא לא חשש לישן. כמו כן כשהתורה מספרת לנו את עניין שנתו של יעקב אין יוצא מאיתו ית

 .הנ"ל יסודאת הזה סתם ספור בעלמא אלא בא ללמד אותנו 

 

שאליפז רדף אחרי יעקב אבינו ע"ה, ורצה להורגו שכן היה לו ציווי של כיבוד אב, עשו. ומצד  מובא

שני יעקב אבינו היה רבו, אמר לו אליפז שיורה לו כיצד לנהוג? אמר לו יעקב אבינו קח את כל רכושי 

בשביל  כל מה שנתנה רבקה ליעקב ,ומכיוון שהעני חשוב כמת ייחשב לך כאילו הרגת אותי. וכן היה

הנדוניה שלו לקח אליפז. נו, מי מאתנו היה מסוגל לאחר כאלו מעברים ללכת לשידוך? 

 ון שחי גם הוא את מידת ההשתוות.ומכי ואעפ"כ יעקב אבינו אפי' ישן בלילה,

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

 



 ב

 

 

 

כן הרועים רבו על הבאר הראשונה ו. חפראבינו ע"ה שיצחק אודות הבארות ראנו קקודמת בפרשה 

'ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה וכמאמר הכתוב  בבאר השלישית מצאו מים ולא רבובשניה, אולם 

ומספרת לנו התורה  תתבו. אך לאחר מכן כוגו'... 'ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו

כשרבו על הבארות וסתמו לו כל מה שחפר ניחא שרצה ולכאורה מילא , 'ויעל משם ברא שבע'הק', 

 אךלברוח משם אך דווקא בבאר שלא רבו וכבר יש לו מים ומדוע היה צריך לעלות לבאר שבע? 

 אך. אתנו נמצא ה"שהקב לזכור הזמן כל עבודה יש אז ושטנה עשק כמו מעברים שיש זמן שכל להיפך היא האמת

 ולכן' מה ו"ח שישכחו ביותר הגדולה הסכנה את יש כעת רחובות שמה וקרא מים ומצאו להם שרווח רגע באותו

'אם יהיה אלקים עמדי ושמרני ביקש וזה מה שכתוב השבוע שיעקב אבינו ע"ה  .שבע לבאר עלה מיד

מנחם מנדל  ה"ק ר'ר, מבארים בשם הבדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש'

הקב"ה  לא ראינו שהקב"ה קיים את בקשתו? והטעם הוא כי אצלזי"ע, שהקשה שבאמת רימנוב מ

ולראות בעין בשר  הביתה אין צ'ק פתוח אלא צריך בכל יום לקום ולחשוב כיצד מביאים פרנסה

 'אם יהיה אלקים עמדי'אבינו,  כיצד הקב"ה מנהל ומנהיג את זה. זו כל העבודה, וזה מה שאמר יעקב

  ניים כל הזמן הנהגת ה' ואראה זאת.יל העואם יהיה לי מ אני מסכים לכל הברכות והשמירה רק

 

המדרש  מלאכים? אומראותם מי היו לכאורה  עולים ויורדים בו' והנה מלאכי אלקים'כתוב בפרשה 

המלאכים שבאו להפוך את סדום. ולכאורה מה קרה ששוב ירדו למטה. דבר פלא, שהיו הם אותם 

 משחיתים אנחנו'מה אמרו? להפוך את סדום מלאכים הכשהלכו אך על פי דרכנו יתבאר נפלא, ש

אמרו ושנתגאו  אמר ר' חמא בר חנינא עלונענשו שנדחו ממחיצתן מאה ושלושים ושמונה שנה. ו –

וזהו שכתוב קודם עולים  ]מדרש רבה וירא פרשה נ אות ט[. את המקום הזה' משחיתים אנחנוכי 

. רואים כאן יסוד עצום נוסף שהמלאכים אין להם גוף ואין להם , על שהתעכבו בעוה"זואח"כ יורדים

עאכו"כ בן  משחיתים אנחנוהשפיע עליהם שאמרו התמודדויות ומעברים ובכל זאת כששהו בסדום 

 אדם שכולו מעברים ומלחמה תמידית בין הגוף לנפש כמה עוז ועצומות צריך.

 

וירא 'ת הק' חיו עמו והנחילו אותו לדורות עולם. כן בפרשת וירא אנו רואים את היסוד הזה שכל האבו כמו

מבאר רש"י לבקר את החולה. אמר רבי חמא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו.  ''אליו ה

ולכאורה ק' הלא לשאול בשלומו היינו הך לבקר את החולה ומה חידש כאן רבי חמא? אלא מבארים נפלא 

ות שם את הקב"ה ולהתחזק באמונה מחמת שהכאב תופס אותו. שהרי כשלאדם יש כאבים קשה לו לרא

 ושאל ה"הקב בא כ"ואאת השלימות של הקב"ה.  ובאה להראות ל האדם אך האמת היא שאי השלימות של

 גם האם לראות שבא ה"הקב על הולך שלומו, החולה אצל שלם ה"דקוב שמא האם אלא החולה שלוםל הכוונה אין בשלומו

-ומעבר זה הביא אותו לזעוק מן המיצר קראתי י .בשלימות ה"הוי שם לראות אמונתו בתוקף עומד הוא הזה במעבר

 ה ומשם יכול להגיע לתיקון העניין לראות את שם הוי"ה בשלימות.-ה דווקא מתוך המיצר אדם רואה י

 

 .אשא עיני אל ההרים אל תיקרי ההרים אלא ההורים'השבוע, ל ידי שאמר כמובא במדרש יעקב אבינו ע גם

באליעזר כתיב ויקח העבד עשרה גמלים... ואני לא נזם אחד  –משם יבוא עזרי  'אין'דווקא מ ,ירמאין יבוא עז

א עזרי מעם ה'. ולא צמיד אחד... אמר יעקב מה אנא מובד סברי מן בריי ח"ו לית אנא מובד סברי מן בריי אל

וזה מה שפתחנו וירא יעקב צורת א'. ועל ידי שחי כך גרם לעלות את כל הבריאה עמו יחד ואפילו המלאכים 

 זכו לעלות גם הם ולהיתקן.ע"ה  יעקב אבינועבודתו של של סדום שנתגאו ונאלצו להישאר כאן, כעת על ידי 

 

כשחיים כך במידת ההשתוות שכל מצב שהקב"ה מעביר אותנו יש לנו שם תפקיד לגלות אותו א"כ  ממילא

  גם יכול היה לישון ועליו נאמר אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך.

 


