
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 פרשת ויצא תשפ"ג
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  כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקללה"ה מאת תורה דברי

áåç øåòéùå ùî úùøô é"ùøàöéå ùúà"é  

•  çåøáì êéøö á÷òé äéäå ,åòùøá ãîò åéúåðååò åìçîðå äùà àùðù óà åùò

.äðøç åéðôî  

• ìéôú úéáøò ììôúä åðéáà á÷òé äçðîä âìô ïéáù øö÷ä ïîæä êùîá äøö÷ ä

.äîçä úòé÷ùì  

•  ïëìå ,åéìò äçåúî ïéãä úãéîù ïéáä ,åéôá äøåâù åúìéôú ïéàù á÷òé äàøùë

.úåòø úåéçî øîùéäì áæøî åùàøì äùò  

•  äìéìä åúåàá ïëìå ,íåãà úåìâá íåéä åðéúåìâ ìò äøåî ïøçì á÷òé úàéöé

 ïáà á÷òé íù ,áàá äòùú ãâðë ïååëî äéäù ÷åñòìî òðîðå åéúåùàøî

.áàá äòùúá åîë äøåúá  

•  ïî øúåé äáåùç ,áöîä ìôùá àåäùë ú"éùä úà ãáåò íãàäù äãåáòä

.ìë áåøî äìåãâ äðååëá ú"éùä úà ãáåò àåäù äãåáòä  

•  ïéáäìå äìéôúáå äøåúá ÷ñåò àåäù øçà íòô ìëá ïðåáúäì ìàøùé øá ìò

äìéçúî úéðù ìéçúäì åéìòå ,íåìë äùò àì ïééãòù.  

• .äæá íé÷éãöî úåãáåòå ,íé÷éãö ìöà äúéäù äðéùä úãåáò úìòî ìãåâá  

•  ùã÷úú ìàøùé õøàù éãë åðéáà á÷òé úçú ìàøùé õøà ìë úà ìôé÷ ä"á÷ä

.äéìò á÷òé úáéëù éãé ìò  

•  éøèåð åéäéù äéä êëì éàðúä ,úåîåàä ìë åëøáúä á÷òé ìù åúåëæáù óà ìò

.'äîãàä úåçôùî' úðéçáá úéøá  

• éäéù éãé ìò.àèçä ïî øîåùî äéäé ú"éùäá ÷åáã á÷òé ä  

•  åá ãáòù íå÷îä ìà åàåáá ,úîà úãéîá äúéä åúãåáòù óà åðéáà á÷òé

.íøåâ íå÷îäù äàøéä úãéî àåä íâ ùéâøä ,äàøéä úãéîá ú"éùä úà ÷çöé  

•  ìãáääå ,íéçåúô íéîù éøòù åáù øçùä úåìò øçà ãéî äìéôúä úìòîá

ì øçàúäì íéìåëéù íé÷éãöä ïéá äæá úò øçà øãäì íäéìòù íòä ïåîä ïéá

.ïåöø  

•  ,øúåé äìåãâ äìòî àéäù äøåúá ú"éùä úà ãáò øáò úéáá á÷òé äéäùë

.äãåáòáå äìéôúá ú"éùä úà ãåáòì ìçä äðøç êìäùëå  

•  ,äàîåèã äøåáâä úãéîî äð÷úìå äúåìòäì øúåé ì÷ð äàîåèã ãñç úðéçá

æåì' øéòä íù úàéø÷á ä"ò åðéáà á÷òé ìòô åæ äìåòôå.'ìà úéá' '  

•  'ä úàøéìå 'ä úáäàì íäéãé ìò àåáì íéãå÷éøáå äøéùá ïååëîä ø÷éò

.áìä úåéîéðô êåúî íéùòð íðéàùë íäá úìòåú ïéàå ,úåéîéðôá  

 

  



  שליט"אכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק  מאת דברי תורה

úéîéðô úåáäìúä øøåòî äôá äìéôúä øåáéã  

•  ìåëé àåèçì äáøéäù íãà óàã ,ùãå÷ òøæ ÷"äôñî åìá÷éù 'ä ìà ììôúäì

 'ì úåàå äèî úãøåéù '÷ úåà åá ùéù ,"ìå÷" úáéú æîøî äæ ìòå ,äáäàá

.äìòîì äìåòù 

•  úåéîéðôá íéáäìúî íé÷éãöù ,äìôúä úãåáò êøã ìò õòåé àìô ÷"äôñî

 äìéçú íéëéøö íòä éèåùô åìéàå ,äìéôúä éøåáéã éãéì íéàá äæáå íùôð

,úåìéîä ùåøéô ïååëìå úåáéúì øù÷úäì .úåéîéðôá åøøåòúé êëå 

•  úåìåòô úåùòì øåñàå ,áìä úåøøåòúä àåä ø÷éòäù ,íéùåã÷ä íéøôñî

.íéðôá áìä úåáäìúäî øúåé õåç éôìë úåéðåöéç 

•  ìò åòéôùéù õåçáî úåìåòô úåùòì åøéúä åðøåãáù ,íéùåã÷ä íéøôñ øàùî

.úåéîéðôä 

• åã éë íéàåø íà éøä ,íéîìåò ìë àøåáá ãéîú íé÷åáãù íé÷éãöä úòá à÷å

 äî ,'ä úìçðá çôúñäî åùøåâ éë çëåî æà ,äøæ äáùçî íäì ìôåð äìéôúä

.íò éèåùô ïë ïéàù 

•  ìöà åìéàå ,äöøà áöåî øãâá åäæ íé÷éãö ìöàå ,"ìå÷" àéøèîéâá "íìåñ"

.äîéîùä òéâî åùàøå åäæ íòä éèåùô 

• äáéúå úåà ìëáù ùîùå øåàîä éøáã éô ìò ,åá íéãøåéå íéìåò íé÷ìà éëàìîå 

.íéëàìîå úåîìåò éôìà íééåìú äìéôúáù  

  ישמח לב מבקשי ה'

  בהלל והודות להשי"ת שמחים אנו להרנין כל ישרי לב
  כי זכינו בס"ד לההדיר מחדש בפאר והדר רב

  את כל שבעת הכרכים של ספרי הקודש

  "דברי יציב" שו"ת

  וכן זכינו בס"ד להוציא לאור עולם
  מהדורה חדשה של הספה"ק

  שנת תשמ"ב שות חומש רש"י"שפע חיים" דר
  שנדפס בפאר ובהדר רב

  ים במחיר מבצע מיוחדהספרלרגל ההוצאה לאור נמכרים 
  וכל הקודם זוכה!

  052-7140042לפרטים יש להתקשר בארה"ק בטלפון: 

 845-320-2558בארה"ב בטלפון: 



  

  דברי תורה
  מכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקללה"ה

áåç øåòéùå ùî úùøô é"ùøàöéå ùúéà"  

 יעקב מבאר שבע וילך חרנה.

  (בראשית כח, י)

לבאר סמיכות הפרשיות, לכתוב 
בסוף הפרשה הקודמת, פרשת 

וילך עשו אל ישמעאל  (כה, ט)תולדות 
ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם 
אחות נביות על נשיו לו לאשה. דהנה 

(ירושלמי ביכורים ג, ג; ממקרא זה דרשו חז"ל 

 )ג ,לו להלןרש"י ; וראה א ,יזק פר מדרש שמואל
וילך שחתן מוחלין לו כל עוונותיו, שנאמר 

עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת 
וכי מחלת שמה והלא בשמת  ,ישמעאל

  .נותיוואלא שנמחלו לו כל עו ,שמה

אחר שנמחלו עוונותיו היה 
אפשר להעלות על הדעת 
שעשו היטיב את מעשיו ועשה תשובה 

עוד מכאן ולהבא, ושוב אין שלא יחטא 
ליעקב להתיירא ממנו ואינו צריך ללכת 
חרנה, לכן הודיענו הכתוב, שאף אשר 
וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת 

שכאמור נמחלו עוונותיו, בכל זאת  וגו'
 עמד עשו ברשעו כמאז כן עתה, ולכן,
, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

  לברוח על נפשו מפני עשו אחיו.

�  

  במקום וילן שם כי בא
השמש ויקח מאבני המקום 

 וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא.
  (כח, יא)

ורבותינו פירשו וכו', ויפגע 
 טז) ,(ירמיה זכמו  ,להילשון תפ

לת יקן תפיואל תפגע בי, ולמדנו שת
ע"כ. והכוונה לדברי הגמרא ערבית. 

 ,לת ערביתיקן תפייעקב ת )ב ,ברכות כו(
מר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה שנא

  וכו'. להיאלא תפ

זקנים לבעלי התוספות כתבו: 
וזו  ,להילשון תפ ,ויפגע במקום

שהרי  ,לת ערבית טרם בא השמשיתפ
 כתיב ויפגע במקום והדר כי בא השמש

עכ"ל. ודברים אלו עולים כפי שיטת  וכו',
שזמן תפילת  (ברכות כו, א)רבי יהודה 

א מפלג המנחה ואילך, ולכן ערבית הו
היה יעקב אבינו יכול להתפלל ערבית 

  .(ועיין גור אריה כאן)קודם ביאת השמש 

הנה כפי המבואר במגן אברהם 
(עיי"ש בשו"ע או"ח סימן רס"א סק"י 

, פלג המנחה שהוא ובמחצית השקל שם)
שעה ורביע קודם צאת הכוכבים לשיטת 
התרומת הדשן, קודם לתחילת שקיעת 

חמה ג' מינוטי"ן, שהרי שקיעת החמה ה
הוא ע"ב מינוטי"ן קודם צאת הכוכבים 
כשיעור ד' מילין, נמצא שפלג המנחה 
שהוא ע"ה מינוטי"ן קודם צאת הכוכבים 

  ויצא

  נראה

  ומעתה

  יפגעו

  ברש"י,

  ובדעת

  אכן



 ה/  ויצא

הוא רק ג' מינוטי"ן קודם תחילת שקיעת 
החמה, (ובאמת לפי זה נמצא שאין שהות 
להדליק את הנר בערבי שבתות קודם 

  אם ג' מינוטי"ן). תחילת שקיעת החמה כי

לפנינו שיעקב אבינו שהתפלל 
תפילת ערבית אחר פלג המנחה 
קודם ביאת השמש, בהכרח שהתפלל 
בתוך זמן קצר בג' מינוטי"ן. וצריך לומר 
שהתפלל אז תפילת 'הביננו' כדין המהלך 

, )א ,סימן קי"ע או"ח שו(ברכות כט, א; בדרך 
, ולכן סיימה בזמן קצר כל כך. ויתכן לומר

שמזה הטעם אמרו תפילת ערבית רשות 
, אף שהיא מתקנת יעקב (ברכות כז, ב)

אבינו ע"ה, כי גם יעקב אבינו עצמו לא 
התפלל תפילת ערבית כתיקונה אלא 
התפלל תפילה קצרה, ולכן תפילת ערבית 

  שתקנה יעקב היא רשות.

�  

עשאן כמין  ,וישם מראשותיו
מרזב סביב לראשו שהיה ירא 

ע"כ. ולכאורה יש  ות רעות.מפני חי
לתמוה איך היה אדם גדול כיעקב אבינו 

  ע"ה מתיירא מפני חיות רעות.

(ברכות לומר, על פי מה ששנינו 

מרו עליו על רבי חנינא א לד, ב)
בן דוסא, שהיה מתפלל על החולים 

אמרו לו מנין אתה  ,ואומר זה חי וזה מת
לתי בפי יאמר להם אם שגורה תפ ,יודע

ע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני יוד
ע"כ. הרי לנו שכשרואה שהוא מטורף. 

האדם שאין תפילתו עולה בידו כראוי, 
  ידע שמידת הדין מתוחה עליו.

כן גם יעקב אבינו ע"ה בהיות אשר 
ויפגע במקום וילן שם כי בא 

, שהתפלל תפילת ערבית עוד השמש

קודם ביאת השמש במהירות ובחיפזון, 
אין תפילתו שגורה בפיו, ומזה ראה ש

הבין שמידת הדין מתוחה עליו, וכיון שכן 
הוא זקוק לשמירה, כמו שאמרו חז"ל 

 )ב ,סימן שצג"ע או"ח שו(מועד קטן כג, א; 
(עיין שהאבל לא יצא מפתח ביתו, והטעם 

משום שמידת  יערות דבש, חלק א, דרוש יב)
 , ולזה(עיין ברכות נד, ב)הדין מתוחה כנגדו 

 קח מאבני המקום וישם מראשותיווי
  שיהיו לו לשמירה מחיות רעות.

�  

לא הזכיר הכתוב  ,ויפגע במקום
באיזה מקום אלא במקום הנזכר 
במקום אחר, הוא הר המוריה שנאמר בו 

וכו'.  וירא את המקום מרחוק ד) ,(לעיל כב
לשון מיעוט באותו  ,וישכב במקום ההוא

ם מקום שכב, אבל ארבע עשרה שני
ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה 

  . ע"כ.עוסק בתורה

נודע ששלושה בתי המקדשות הם 
כנגד שלושה האבות ובית המקדש 

(ראה השלישי מכוון כנגד יעקב אבינו ע"ה 

; מגלה עמוקות, פרשת ואתחנן, אופן א ,פסחים פח

; דאות מאמר א  ,אמרי מרחשוןמ ,בני יששכרלז; 

, וגלותו של יעקב אות שכב) ,אגרא דפרקא
לחרן היא רמז על גלותינו היום בגלות 

(בראשית רבה בפרשתן אדום, ואיתא במדרש 

שאותו הלילה שפגע במקום הראו  סח, יג)
  לו את כל הגלויות עיי"ש.

כשם שבתשעה באב כתבו 
(עיין שו"ע או"ח סימן תקנה, ב הפוסקים 

יש להניח אבן תחת  וברמ"א שם)
קב נתן אבן מראשותיו, כן גם יע

מראשותיו. וכשם שיום תשעה באב אסור 
(תהלים יט, בלימוד התורה, משום שנאמר 

  הרי

  ברש"י,

  ונראה

  על

  ברש"י,

  הנה

  לכן



 ויצא/  ו

(שו"ע או"ח פקודי ה' ישרים משמחי לב  ט)

, גם ביעקב אבינו נאמר )א ,סימן תקנד
באותו מקום שכב  ,וישכב במקום ההוא

אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר לא 
  שכב בלילה שהיה עוסק בתורה. והבן.

�  

והנה סולם מוצב ארצה 
וראשו מגיע השמימה והנה 

  (כה, יב). מלאכי אלקים עולים ויורדים בו

לומר, דהנה נודע מה שכתב 
 ,בשער הגלגולים(רבינו חיים ויטאל 

מה שאמר לו רבו האר"י  )הקדמה לח
דע לך, כי אין גדולת הנפש הקדוש: 

תלויה כפי מעשה האדם, רק כפי הזמן 
כי מעשה קטן מאד בדור  ,והדור ההוא

ות גדולות שבדורות והזה שקול בכמה מצ
כי בדורות אלו הקליפה גוברת  ,אחרים

בדורות ה שאין כן מאד מאד לאין קץ, מ
וכו', עיי"ש. הרי לנו שבעת  ראשונים

שהאדם נמצא בשפל המצב ובכל זאת 
הוא מתחזק כפי כוחו לעבוד את השי"ת, 
עבודתו חשובה לפני השי"ת יותר מן 
העבודה הגדולה שהוא עובד את השי"ת 

  כשהוא ברום המעלה.

ויחלום והנה פי זה יתבאר הכתוב, 
, שיעקב אבינו סולם מוצב ארצה

נצטער בחלומו על מצבו בעת ההיא 
שהוא עומד בסתר המדריגה, גולה מבית 
אביו ואמו, נרדף מעשו אחיו, אליפז נטל 

, והוא בן (רש"י להלן כט, יא)את כל ממונו 
ג שנים ועדיין לא נשא אשה, והיה ס"

תמה ואומר מאין יבוא עזרי כדאיתא 
, והיה לו צער (בראשית רבה סח, ב)במדרש 

כי אינו עוסק עתה בתורה כדרך שהיה 
רגיל בבית שם ועבר, וגם את התפילה 

שהתפלל הוכרח להתפלל על אם הדרך 
  בקצרה ובמהירות כמו שנתבאר.

לה הראו לו מן השמים שדווקא תפי
זו שהתפלל לפי מצבו עשתה רושם 

והנה גדול בשמים. הן סבור אתה כי 
, שאתה נמצא סולם מוצב ארצה

בשפלות עד לארץ, אך דע לך כי דייקא 
וראשו מגיע  בגלל כך ובזמן שכזה אז

, תפילה זו מרוצה לפני השי"ת השמימה
ועומדת ברום המעלה בשמי שמים ממעל 

  יותר מן התפילה בכוונות גדולות.

על הרה"ק רבי שמואל מקאריב 
זי"ע, מתלמידי הרה"ק הרבי 
מלובלין זי"ע, שבאחת השנים בחג הפסח 
כשנכנס לערוך הסדר ומצא הכל ערוך 
ומוכן, היתה לו הרחבת הדעת דקדושה 
וערך את הסדר בהתלהבות ורשפי אש 
והרגיש בעצמו התרוממות רבה ודביקות, 
 וכן עבר עליו כל היום בבהירות. ביום

המחרת לפני עריכת הסדר הלך לנוח 
קצת, אבל כשקם ראה שנתאחרה השעה 
וכבר סמוך לחצות, והוא הקפיד לאכול 
אפיקומן קודם חצות גם בליל שני של 
פסח, ולכן החל לערוך הסדר במהירות 
גדולה עד מאד, כשבזמן הזה לבו נשבר 
בקרבו על שבאופן הזה הוא עורך את 
הסדר לעומת הסדר הנעלה שערך 
אתמול, וכה ערך את כל הסדר במרירות 
ובמהירות. אחרי החג כשבא לרבו 
הקדוש, נענה ואמר לו: ר' שמואל, את 
הסדר הראשון שלך לא ראיתי כלל, אבל 
הסדר השני עלה עד עולם האצילות 

  ושום אדם לא היה יכול לעלות כמוך.

בזה, כי בכל קיום המצוות על 
האדם להתבונן בעצמו אחר 

המצוה ולהבין שעדיין לא פעל עשיית 

  לוםויח

  נראה

  על

  לכך

  סופרמ

  הענין



 ז/  ויצא

לומר  (ברכות ד, ב)מאומה, כפי שהתקינו 
אחר התפילה, יהיו לרצון אמרי פי והגיון 

, (תהלים יט, טו)לבי לפניך ה' צורי וגואלי 
כמי שבא להתחיל את התפילה. כן נהגו 
לומר אחר סדר התפילה 'אדון עולם' כפי 
שנהגו לומר קודם התפילה, להורות 

רצוננו לחזור אל ראשית שאחר התפילה 
התפילה מתוך הבנה שלא התחלנו כלל 
להתפלל. לכן גם נוהגים בכל סיום 
מסכתא לומר 'הדרן עלך' וחוזרים מיד 
ללמוד מראשית המסכתא, להורות שאך 

  מתחילים ללמוד המסכתא.אנו זה עתה 

והנה זה רמזו לו ליעקב אבינו ע"ה, 
, כאשר האדם סולם מוצב ארצה

וח בדעתו ורואה עצמו כמוצב הוא שפל ר
. אבל וראשו מגיע השמימהארצה, או אז 

, שהוא והנה מלאכי אלקים עולים כאשר
סבור להיות כמלאך אלקים לעלות 

 ,ויורדים בו השמים, אזי באמת הם
(וע"ע בזה בשפע חיים, נופלים מטה מטה. 

  .ח)-רעוא דרעוין, פרשת שמות, מאמר ו, אות ז

�  

וגו'. ויחלום במקום וילן שם 
והנה סולם מוצב ארצה וראשו 
מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים 
עולים ויורדים בו. והנה ה' ניצב עליו 
ויאמר אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי 

  יג)-(כח, יאיצחק וגו'. 

צדיקי אמת זכו בעת שינתם 
למדריגות גבוהות וגדולות. הרבה 
עובדות ידועות על כך ורק מעט מהן 

ה, בהקדם מה שידוע מדרכו אספר
(שעל  בקודש של הרה"ק מראפשיץ זי"ע

יחיד בדורו בחכמת מצבתו ציוה לחרוט '
שהיה הולך לשמחות נישואין ), קים'אל

גם של פשוטי עם, חייטים ובעלי עגלות, 
ואומר שם דברים שהיו נראים כדברי 
בדחנות, אך באמת היתה אמירתו לגבוה 

ופר, בייחודין עילאין. אודות כך מס
שחותנו התבייש מאד מדרכו זו של חתנו 
הרה"ק מראפשיץ, ושלח לקרוא את אביו 
הרה"ק רבי מנחם מענדל מלינסק זי"ע 
שיבוא ויראה ויוכיח את בנו לחדול 
מאמירת הבדחנות. כן עשה הרה"ק 
מלינסק והגיע אליו באחד השבתות, ויהי 
בליל שבת אחר קידוש עזב הרה"ק 

מחת שבע מראפשיץ את אביו והלך לש
ברכות לשמח שם בדברי בדחנות. הלך 
אחריו אביו הרה"ק מלינסק ושמע את 
החרוזים שאמר בנו הרה"ק מראפשיץ על 
סדר האל"ף בי"ת. נענה הרה"ק מלינסק 
ואמר: עד האות יו"ד עוד הבנתי את 
דבריו, אבל מן האות יו"ד ואילך כבר היו 

  )àהדברים למעלה מהשגתי.

                                                          
(à  äàøëù äîã÷äá ìòá ÷"äøä áú ì÷ç

 ÷çöé' øôñì ì"÷åöæ à÷ðéôñîóñåé éøîà' 

 åéáàî(æ úåà ,â øîàî) : ÷"äâäù éúòîùå

 àì÷éãá åéîç ìöà øã åúåéäá õéùôàøî

 ïéàåùðä éìò ïçãá úåéäì êøã åì ç÷ì

 äæá ùééáúî äéä åðúåçå ,äìëå ïúç çîùì

òå ,ãàî ïë ì åéáà éøçà úçà íòô çìù

ù ì"öæ ÷ñðéìî î"îøäî ÷"äâä ,åéìà àåáé

 øùà úòá åúéáì àåáéù òñîä úà ìäéðå

 .äéä ïëå ,ïéàåùðä éìò ì"ðä ÷"äâä åðá äéäé

 øîàå ,åëøãî åì åøôéñå ,åðá éìò ìàùå

 ,øîåà àåä äî òîùðå äîù åàåá ,åéáà

 òåîùì ãîò íùå úéáä ïúôî ãò åîò åëìäå

 éëä ,íäì øîà æàå .åðá ìù ïéîàøâä úà

ìä ,øîåà àåä äî íéòãåé íúà øîåà àåä à

ñä ìù íéøîàîùåã÷ä øô  êìäå ,íééç õò

.å÷éñôäì äöø àìå åúéáì  

 úçðî ìòá ÷"äøä áúëù äî äàø ãåò

 ì"÷åöæ ùèà÷ðåîî øæòìà) ,äøåú éøáã

æö úåà ,àî÷ àøåãäî( : åðéúåáøî åðòãé

  דבר

  ויפגע

  הנה



 ויצא/  ח

יה מעשה אף גודל מעלתו בזה, ה
אצל רבה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע, 
שפעם אחת כשהניח את עצמו לישן 
וראה שאינו נרדם, שלח אחר הרה"ק 
מראפשיץ לראות במה הוא עוסק, 
ומצאוהו כשהוא נמצא במזמוטי חתן 
וכלה ומחריז בדברי בדחנות. שלח הרבי 
ר' אלימלך לאמור לו שיפסיק מאמירת 

לה הבדחנות, מפני שכל הפמליא של מע
מתאספת סביבו לשמוע את דברי קדשו, 
עד שאינו יכול להירדם, ואכן כאשר כילה 
הרה"ק מראפשיץ מלדבר יכול היה הרבי 
ר' אלימלך לתת תנומה לעפעפיו. הרי 
שעל אף גודל מעלת אמירת הבדחנות 
מפה קדשו של הרה"ק מראפשיץ, בכל 
זאת שינתו של הרבי ר' אלימלך היתה 

  חשובה אף ממנה.

אאמו"ר כ"ק שמעתי מוסף נ
שסח לו הרה"ק רבי יוסף  ,זי"ע

, 'דער גוטער אידהנקרא ' מניישטאט זי"ע
בנו של הרה"ק בעל מאור ושמש זי"ע, 
שאחר פטירת רבותיו הקדושים ביקש 

ד לעצמו רבי ולא עלה הדבר בידו, ע
                                                          
ò"éæ è"ùòáä éãéîìú éëøãî ì"æ íéùåã÷ä, 

 åðååë íäìù àúåçéãáã éìéîá íâ øùà

àøåð úåãåñ ãéîúúå, ò"éæ ÷"äâä éðé÷æ åîë 

 àúåçéãáã éìéîá åëøã äéäù õéùôàøî

íé÷éãöä ìë åîéëñäå,  åéúåáø íâæò"é,  éë

åòîë ÷åø÷ç ïéà ãò åúðå.  ïøî åãéîìúå

 øîà íééç éøáã ìòá ò"éæ æðàöî ÷"äâä

åéìò,  õéùôàøî áøä éøåî øîåà äéäù úòá

ë ÷îåòá àúåçéãáã àúìéîååéãåçéå åúðå, 

íéîùä åùòø.  

ïë  éáö øæòéìà éáø ÷"äøä áúë íâ

 úùøô ,éç øäæ åøôñá) ì"÷åöæ àðøàîà÷î

éçéå( ,éìúôð éáø ÷"äáø éøåîì éúéàø :

 ,úåàìôð úåéìëù íéãåçé åéä åéøáã ìëáù

.ù"ééò ,'åëå íäéìò ãéòøî éúééäù ãò  

  שהגיע לצאנז אל זקה"ק בעל דברי
ם חיים זי"ע. בהיותו שם ראה בכל המעשי

  ה"ק רק קושיות ופליאות,שעשה זק
כגון שראה שזקה"ק קרא לגוי שיטלטל 
מנורת כסף מעל השולחן אל חדר אחר 

, והיה הדבר (עיין שו"ע או"ח סימן רעו, ג)
לפלא בעיניו. בצר לו מאד שאינו מוצא 
רבי כלבבו, פנה אל בית אכסנייתו והחל 
ללמוד בכתבי הקודש שהיו עמו מאביו 

, ובתוך הרה"ק בעל מאור ושמש זי"ע
לימודו החל לבכות במרירות לב בבכיה 
גדולה עד כלות הנפש עד שנרדם. 
בחלומו נגלה אליו אביו הרה"ק בעל 
מאור ושמש, ואמר לו: אל תבכה, כי 
במקום הזה נמצא צדיק הדור והוא יהיה 
רבך, וזה לך האות, לך עכשיו אל ביתו 
של הרה"ק מצאנז, ותמצא את כל דלתות 

תיכנס עד החדר הבית פתוחות, וכך 
הפנימי ותראה את הרה"ק מצאנז ישן, 

יסורו כל וכשתראהו בשינתו ממילא 
ואז תדע  ,וייעלמו כל קושיותיך תמיהותיך

אכן כך הוה,  כי הוא הוא אכן צדיק הדור.
הרה"ק מניישטאט נכנס אל ביתו של 
זקה"ק וראהו ישן, ומני אז קיבל עליו את 

 אאמו"רכשהפציר בו מרותו של זקה"ק. 
לו מה ראה אז, הוא מיאן ואמר גלה שי

שאינו יכול לגלות את אשר ראו אז 
  á)עיניו.

לפנינו שצדיקים זכו למדריגות 
גדולות בעת שינתם. אודות כך 

(סימן תקצח, יצויין מה שכתב במטה אפרים 

                                                          
(á  äàø éøáãá äæ øåôéñì úôñåð àñøéâ

öæ à÷ðéôñî ÷çöé ì÷ç ìòá ÷"äøä÷å ì"

îà øôñä úîã÷äá óñåé éø)æ úåà ,â øîàî( ,

ù äîì øôéñå ä ÷"äøæééø÷î ïøäà éáø -

æðàö .ò"éæ íééç éøáãä ïøî ìù åðá ,ì"÷åöæ 

  על

  מעשה

  הרי



 ט/  ויצא

לגבי שינה בראש השנה,  באלף למטה סק"א)
שהביאו האחרונים על האריז"ל שהיה ישן 

חר חצות, אכן הלוואי בראש השנה א
שיהיה ביכולתנו לעשות כמעשהו בהקיץ 
אחד מני אלף ממה שהוא ז"ל היה מתקן 

  בשינתו, עכ"ל.

ספר פרי מובא על האריז"ל, ב
שער קריאת שמע שעל (עץ חיים 

ומעשה שהיה ישן וז"ל:  )פרק א ,המיטה
מורי ז"ל ביום שבת שינת צהרים, ונכנס 

ה ישן ב' או רבי אברהם הלוי ומצאו שהי
ג' שעות, והיה אומר כי השינה מכלל עונג 

ומצאו שהיה מרחש בשפתיו. בין  ,שבת
כך ובין כך נתעורר הרב, אמר לו ימחול 

, מר לואדוני שהקצתי אותו משינתו. א
, מר לוא .ומה היה אדוני מרחיש בשפתיו

חייך שעסקתי עכשיו בישיבה של מעלה, 
ר ואמ רים נפלאים.בפרשת בלק ובלעם דב

לי מהני מילי עלת כבוד תורתו לו, יאמר מ
, חייך אם הייתי דורש מר לומעלייתא. א

שנים רצופים יומם ולילה מה  שמונים
. עכ"ל, ששמעתי עתה, איני יכול להשלים

פרק  ,הקדמה השלישית, עמק המלך(וכן בעיי"ש 

  .)אות י ,מערכת גדוליםלהחיד"א, שם הגדולים ; ב

"ה בעת בזה גם יעקב אבינו ע
שינתו נגלו אליו מראות אלקים, 

על  (בראשית רבה סט, ז)וכמו שדרשו חז"ל 
וייקץ יעקב משנתו,  (להלן כח, טז)הפסוק 

אל תקרי משנתו אלא ממשנתו, הרי שגם 
  בהיותו ישן היה עוסק במשנתו.

�  

ה' ניצב עליו ויאמר אני ה' אלקי 
אברהם אביך ואלקי יצחק הארץ 

לך אתננה  אשר אתה שוכב עליה
  .ולזרעך

קיפל הקדוש ברוך  ,כב עליהוש
הוא כל ארץ ישראל תחתיו, 

  . ע"כ.רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו

לומר שהקב"ה קיפל את כל ארץ 
ישראל תחת יעקב אבינו כדי 
שתתעלה ארץ ישראל ותתקדש על ידי 
שכיבתו של יעקב אבינו עליה. ולזה אמר 

עליה לך  הארץ אשר אתה שוכב לו,
, ובכל זאת על אף שהתעלתה על אתננה

ידי שכיבתך להיות קודש קדשים, גם 
  אתננה. ולזרעך

�  

זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה 
וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך 

  (כח, יד)כל משפחות האדמה ובזרעך. 

להבין למה נקט 'משפחות האדמה' 
  דייקא.

דהנה אף שבזכותו של יעקב 
נו התברכו גם אומות אבי

 העולם, כמו שביאר באור החיים הקדוש
, בכל זאת אחרי ככלות הכל אין (בפסוק זה)

הברכה שורה אלא על מי שהוא נוטר 
ברית, כי מי שח"ו איננו נוטר ברית עליו 

כי בעד אשה  (משלי ו, כו)הכתוב אומר 
. והנה (עיין סוטה ד, ב)זונה עד ככר לחם 

מירת הברית שם 'משפחות' מורה על ש
(עיין להידבק רק במינו, כמו שדרשו חז"ל 

פרשת נח  ,מדרש תנחומאירושלמי, תענית א, ו; 

(בראשית ח, יט, ועיין רש"י על הפסוק  )סימן ה

למשפחותיהם יצאו מן התיבה, אלו  שם)
  שדבקו במינן.

, ונברכו בך כל משפחות האדמה
רק אותם הגויים שהם בבחינת 

אלו שהם נשמרים מן 'משפחות' האדמה, 
  העריות ונזהרים להידבק רק במינם.

  וכזאת

  כיוצא

  והנה

  ברש"י,

  נראה

  והיה

  יש

  והנראה,

  וזהו,



 ויצא/  י

�  

אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר 
תלך והשיבותיך אל האדמה 
הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי 

  (כח, טו)את אשר דברתי לך. 

לבאר, על פי מה שאמרו בגמרא 
על דוד המלך ע"ה, כל  (שבת נו, א)

שנאמר  האומר דוד חטא אינו אלא טועה,
ויהי דוד לכל דרכיו  (שמואל א יח, יד)

משכיל וה' עמו, אפשר חטא בא לידו 
ושכינה עמו. הרי שכל מי שהשכינה עמו 

  אי אפשר שיבוא חטא על ידו.

, כלומר אם לא והנה אנכי עמך
תפסיק מדבקותך בהשי"ת, אז על 

, לא ושמרתיך בכל אשר תלךידי כך 
ר אומרם תבוא חטא על ידך. וזה גם ביאו

על הכתוב יברכך  יא, ה)רבה במדבר (עיין ז"ל 
בממון וישמרך מן  'יברכך הה' וישמרך, 

  .החטא
�  

יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' 
במקום הזה ואנכי לא ידעתי. 

  (כח, טז)

פי פשוטו אמר כן בענוותנותו 
אכן יש ה'  כמתוודה על עוונותיו,

, ואף על פי כן מחמת מך במקום הזה
, לא הרגשתי ואנכי לא ידעתירכי ע

  בקדושת המקום.

�  

ויאמר מה נורא המקום הזה אין 
זה כי אם בית אלקים וזה שער 

  (כה, יז) השמים.

כנודע אברהם אבינו מידתו חסד, 
יצחק אבינו מידתו יראה, ומידתו 

של יעקב אבינו היא מידת האמת, ככתוב 
תו תתן אמת ליעקב. אכן בהיו (מיכה ז, כ)

במקום הזה הרגיש יעקב אבינו ע"ה 
בחינת יראה, מידתו של יצחק, וגמר אומר 
כי בהכרח שהמקום גורם, שבהיות 
שבמקום זה עבד אביו יצחק את בוראו 
לפי שורשו, הרגיש בו גם הוא את מידתו, 

  מידת היראה.

שסיפר דו"ז הרה"ק משינאווא זי"ע 
על זקה"ק בעל ישמח משה זי"ע, 

ברבנות העיר שינאווא  שבעת כהונתו
הזדמן לו להתפלל במקום מסויים והיתה 
תפילתו שם בכוונה גדולה, והרגיש 
שמעלת המקום גרמה לו, וכשחקר על 
אודות המקום ההוא, הוגד לו שבאותו 
המקום התפלל הרה"ק הרבי ר' שמעלקא 
מניקלשבורג זי"ע, שאף הוא כיהן שם 

(ראה בתהלה למשה, שבריש ברבנות לפניו 

  .ה"ק ישמח משה)הספ

כיון שהרגיש יעקב את  ,וייראכן 
מה נורא  ויאמרמידת היראה, 

בידוע שהמקום הוא הגורם  ,המקום הזה
  שארגיש בו את מידת היראה.

�  

ויאמר מה נורא המקום הזה אין 
זה כי אם בית אלקים וזה שער 
השמים. וישכם יעקב בבוקר ויקח את 

תה האבן אשר שם מראשותיו וישם או
  יח)-(כח, יז מצבה ויצוק שמן על ראשה.

 ,וזה שער השמיםהטורים כתב, 
לומר שבעלות  ,וסמיך ליה וישכם

השחר פותחין שער השמים והוא זמן טוב 
  . ע"כ.להילתפ

הדברים נבין מה שהובא בשם 
(צוואת מרן הבעש"ט הקדוש זי"ע 

  והנה

  נראה

  וזהו,

  וייקץ

  על

  ויירא

  הנה

  כפי

  על

  ויירא

  בבעל

  באלה



 יא/  ויצא

הריב"ש דף ג, א, הובא בבעל שם טוב עה"ת פרשת 

, שראוי להשכים ולהתפלל לט) נח אות
כי אז עדיין שחרית עוד קודם הנץ החמה 

עיי"ש. וכבר תמהו על  יכולין לבטל הדינין
 כך שהוא לכאורה נגד דינא דשולחן ערוך

שאין להתפלל לכתחילה  (או"ח סימן פט, א)
שחרית קודם הנץ החמה. והגה"ק בעל 

(או"ח דעת קדושים זי"ע באשל אברהם 

 ש"טליישב, שכוונת הבע כתב סימן פט, א)
שיקדים לומר בקשות ותחנונים ואת רוב 
סדר התפילה קודם הנץ החמה, ויתפלל 
תפילת שמונה עשרה עם הנץ החמה 

  .(וכ"ה בצוואת הריב"ש בפירוש)כדין, עיי"ש 

לומר טעם לשבח, מדוע נזכר 
'וישכם יעקב בבוקר' שהקדים 
להתפלל מיד אחר עלות השחר דייקא 

, כי הנה בזמן ששערי שמים בפרשה זו
פתוחים ואין מסך מבדיל בין ישראל 
לאביהם שבשמים, אין קפידא כל כך 
להקדים ולמהר להתפלל מיד אחר עלות 
השחר כששערי שמים נפתחים, ואפשר 
להתפלל גם בשעה מאוחרת. אולם 

כי אם  (ישעיה נט, ב)כשמתקיים בנו ח"ו 
עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין 

ם, בדור שיש בו רשעים, ראוי אלקיכ
להדר אחר עת רצון שבו שערי שמים 
פתוחים ולהקדים להתפלל קודם הנץ 

  החמה.

למה הדבר דומה, לשמחת 
נישואין, אשר גדולי העם בכל 
שעה שיבואו יתקבלו בכבוד ויהיו כל 
הפתחים פתוחים בפניהם, ולכן 
האפשרות בידם לבוא אל החתונה 

אם יאחרו לבוא באיחור, אבל המון העם 
לא ימצאו מקום, ולכן אם רצונם 
להשתתף בשמחת החתונה עליהם למהר 

ולבוא כמה שעות מקודם. כן מבשרי 
, המון העם אם (איוב יט, כו)לוה - אחזה א

הם רוצים שיכנסו תפילותיהם למרום, 
עליהם להקדים לבוא ולהתפלל בעת 
רצון, אבל הצדיקים המתפללים לפני 

ו, והם מקדשים את השי"ת כעבד לפני רב
ד' אמותיהם בקדושת ארץ ישראל, ואין 
מסך מבדיל ביניהם לבין אביהם 
שבשמים, המה יכולים להתפלל באיחור 
כדי לקבץ את כל תפילות ישראל 

  ולהעלותם לפני ולפנים.

כן גם יעקב אבינו ע"ה, כל עוד 
שהיה בארץ ישראל בבית שם ועבר, 
אשר הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש 

, היה דרכו (כתובות קיג, ב)לוה - לו א
להתאחר בתפילתו, שהרי שם בארץ 
ישראל ובביתו של יצחק שערי שמים 
פתוחים בכל עת, אבל בצאתו מארץ 
ישראל היה ההכרח עמו להשכים קום 
קודם הנץ החמה, בזמן ששערי השמים 
פתוחים, כדי להתפלל. לזה דייקא עתה 
הקדים יעקב להשכים בבוקר להתפלל 

  אחר עלות השחר. מיד

�  

יש לומר, כי הנה כל עוד שהיה 
יעקב אבינו בבית עבר והיה עוסק 
בתורה תדיר, היה פטור מן התפילה, כדין 
מי שתורתו אומנותו שפטור מן התפילה 

. ומעלת התורה גדולה עד (שבת יא, א)
מאד, שהרי אין לו להקב"ה בעולמו אלא 

, ואמרו (ברכות ח, א)ד' אמות של הלכה 
 (פרשת אחרי, ח"ג עג, א)בזוהר הקדוש 

  דקודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד.

עתה שיצא יעקב אבינו מבית עבר 
היתה לו ירידה מדרגתו שהיה 

  ויתכן

  משל

  על

  עוד

  אבל



 ויצא/  יב

דבוק בתורה הקדושה והתחייב בתפילה. 
אין זה כי אם בית אלקים וזה לזה אמר, 

, אין זה וגו' הוא לשון שער השמים
י בשמים מיעוט, הכוונה עד עתה היית

ממש דבוק באורייתא ובקוב"ה, אבל עתה 
אין זה כי אם בית אלקים וזה שער 
השמים בלבד, ולא השמים עצמם שהייתי 

  דבוק בהם עד עתה.

לעסוק  וישכם יעקב בבוקרעכשיו, 
בעבודת התפילה בזמנה דייקא 
שהתחייב בה כאשר יצא מבית עבר, 

ויקח את האבן אשר שם  ולכן,
ותה מצבה ויצוק מראשותיו וישם א

, כי כלפי שעד עתה עבד שמן על ראשה
את השי"ת בתורה, מעכשיו החל לעבוד 
את השי"ת בעבודה, הן בתפילה והן 

  בעבודת הקרבנות והנסכים.

�  

את שם המקום ההוא בית אל 
 ואולם לוז שם העיר לראשונה.

  (כח, יט)

להבין לאיזה צורך השמיענו הכתוב 
ראשונה. גם שלוז היה שם העיר ל

לוז שם העיר לראשונה'  ואולםאומרו '
  שהוא לשון מיעוט, צריך ביאור.

בדרך רמז, כי הנה זה לעומת 
, (קהלת ז, יד)זה עשה האלקים 

כשם שיש כמה בחינות ומדריגות בצד 
הקדושה, יש לעומתם מידות ובחינות 
בצד הטומאה. כנגד מידות האהבה 

ו ע"ה והחסד, מידותיו של אברהם אבינ
בצד הקדושה, ישנה בחינת חסד 

(ויקרא כ, דטומאה, כדכתיב בפרשת עריות 

חסד הוא, שהם ההולכים אחר תאוות  יז)
ליבם להיות זוללים וסובאים ושמחים 

וכדומה. ולכן מאברהם אבינו שהוא 
בחינת חסד דקדושה יצא ישמעאל שהיה 
פרא אדם, בבחינת חסד מצד הסטרא 

  אחרא להיות נואף וכדומה.

כנגד מידות היראה והגבורה, מידותיו 
של יצחק אבינו ע"ה, כמו שנאמר 

לולי אלקי אבי אלקי אברהם  (להלן לא, מב)
ופחד יצחק היה לי, ישנה בחינת יראה 

א, וממנה נובעים מצד הסטרא אחר
מידות העצבות והכעס וכדומה. ולכן 
מיצחק שמידתו יראה יצא עשו, שנאמר 

(עיין זוה"ק על חרבך תחיה  (לעיל כז, מ)בו 

, והיה אדמוני פרשת תולדות, ח"א קלז, ב)
, איש יודע (רש"י לעיל כה, כה)שופך דמים 

, שהיתה בו מידת (שם כו)ציד איש שדה 
(פרקי דרבי אליעזר, רציחה והרג את נמרוד 

  .פרק לא)

שתי מידות אלו, הקשה יותר היא 
מידת הגבורה דטומאה, על דרך 

מצפון תפתח הרעה,  מיה א, יד)(ירהאמור 
היינו שמצד צפון שהיא בחינת מידת 

 ,י עץ חיים(עיין פרהגבורה תיפתח הרעה 

 ,של"ה הקדוש; פרק ג ,שער ר"ח חנוכה ופורים

, אות רמזי אותיות לחתימת ההקדמה ,תולדות אדם

. ואילו מידת החסד דטומאה קרובה )שעב
ונוחה יותר להיתקן ולהתקרב אל 

ן הנמשך אחר תאוות עריות הקדושה. ולכ
יותר נקל שישוב בתשובה, אבל על 
הכועס שהוא מבחינת יראה דסטרא 

כל  (זוה"ק ח"ג קעט, א)אחרא, אמרו חז"ל 
הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ולזה 
מצינו שישמעאל שהוא מבחינת חסד 

(בבא בתרא דטומאה לבסוף עשה תשובה 

, כי בהיות שרשעתו היתה רק מצד טז, ב)
וה, היה אברהם יכול להתפלל עליו התא

לו ישמעאל יחיה לפניך, עד  (לעיל יז, יח)

  לכן

  ויקרא

  יש

  והנראה

  כן

  מבין



 יג/  ויצא

שעשה תשובה, ואילו עשו שהוא מבחינת 
גבורה דטומאה עמד ברשעו מתחילתו 

  ועד סופו.

שם 'לוז' ירמוז שהוא לומר כי ה
מלשון 'עליז', על דרך האמור 

שאון עליזים, שפירושו הוא  (ישעיה כד, ח)
וריקוד, לרמז שטומאת אותה לשון צהלה 

העיר היתה מבחינת חסד ואהבה דסטרא 
אחרא, ולכן יעקב אבינו בכח קדושתו 
תיקן את העיר ויקרא שם המקום ההוא 

ל היא בחינת חסד - בית אל, כי א
 (תהלים נב, ג)דקדושה, על דרך האמור 

ל כל היום, כנגד מה שהיה נקרא - חסד א
  שמה תחילה 'לוז' בחינת חסד דטומאה.

ויקרא את שם כן אמר הכתוב, 
, להעלות את להמקום ההוא בית א

ל' - העיר שהיה שמה 'לוז' להיות 'בית א
בחינת חסד דקדושה, אכן זה היה בכח 

, אך ואולם לוז שם העיר לראשונהאשר 
ורק מפני שמתחילה היה שם העיר 'לוז' 
מבחינת חסד דטומאה, ולכן היה נקל 

ילו היה ליעקב להעלותה ולתקנה, אבל א
שם העיר לראשונה מבחינת גבורה 
דסטרא אחרא ברציחה וגניבה וכדומה, 
לא היה בכוחו של יעקב אבינו לתקנה 

  ל. והבן.- לבחינת בית א

�  

יתכן לומר, כי הנה עבודת השי"ת 
עיקרה בפנימיות הלב, ועיקר הצרה 
היא שבני אדם אינם משכילים להבין איך 

עשיהם לעבוד את השי"ת, וכיון שאין מ
בפנימיות הלב הם טועים להתיר לעצמם 
דברים שאין להתירם, ואך לאחר שנים 
רבות הם נוכחים לראות שלא פעלו 

מאומה לכבודו ית"ש, כי בהיות שכל 
מעשיהם היו מבלי מורא שמים ומבלי 
פנימיות הלב, היתה כל יגיעתם להבל 

  ולריק.

בזה גם שירות ותשבחות 
ק וריקודים הם כולם אך ור

לבושים לבוא על ידם לעבודת ה' 
בפנימיות הלב. יתכן שיזיע האדם כולו 
מכח ריקודי ההקפות בשמיני עצרת 
ושמחת תורה, ובאמת לא עשה כלום. כי 
העיקר בכל אלה שיהיו עם דעת, שיבוא 
על ידם לידי אהבת ה' ויראת ה', ולידי 
דבקות בהשי"ת ועבודת ה'. עיקר מטרת 

על ידה אל  השירה והניגון הוא לבוא
העיקר שהוא עבודת ה' בפנימיות הלב, 
כנודע על הרה"ק הרבי ר' שמעלקא זי"ע, 
שבהיותו בדביקות היה פותח את פיו 

  והיה הניגון יוצא ממנו מאליו.

כן בדורות הקדמונים היו גויים 
שהאמינו בהשי"ת, אלא לפי שלא 
השכילו לדעת את דרכי עבודתו יתברך, 

ונים לעסוק המציאו לעצמם דרכים ש
בריקודים וכדומה, עד שבאו כמריהם 
והנהיגו אותם בעבודות אחרות כפי 
דעתם, מבלי לבוא אל פנימיות העבודה. 
וזו היתה בחינת העיר 'לוז' מלשון שאון 
עליזים כנ"ל, שהיו עולזים ורוקדים מבלי 
יכולת להגיע אל העבודה הפנימית, עד 

ויקרא את שם המקום שבא יעקב אבינו 
בית אל ואולם לוז שם העיר ההוא 

, כי יעקב אבינו למדם דעת איך לראשונה
ל' - לעשות מבחינת 'לוז' בחינת 'בית א

לבוא על ידי כך לפנימיות עבודת השי"ת. 
  והבן.

��  

  ואפשר

  על

  עוד

  כיוצא

  על



 ויצא/  יד

  

  דברי תורה
  שליט"אמכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק 

úéîéðô úåáäìúä øøåòî äôá äìéôúä øåáéã  

קב ויצא יע )יב- בראשית כח, י(
מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע 
במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני 
המקום וישם מראשותיו וישכב במקום 
ההוא, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה 
וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים 

  עולים ויורדים בו.

, 'קול'בגימטריא  'לםהטורים, 'סו
שקול תפלת הצדיקים הוא סולם 

  וכו' עיי"ש.לות בו למלאכים לע

  הרמז בתיבת 'קול'
  שהקב"ה מעלה התפילות

יש לומר ברמז תיבת 'קול', דאיתא 
מהרה"ק מראפשיץ זי"ע בספה"ק 

לפרש  (פרשתן, ד"ה ויחלום)זרע קודש 
קולי אל ה' אקרא  (תהלים ג, ה)הכתוב 

ויעננו מהר קדשו סלה, דלכאורה תיבת 
' קולי מיותר, דהוה ליה למימר אני אל ה

אקרא. ומבאר דהנה יתכן שיאמר האדם 
לעצמו, היאך אתפלל לפני המקום ב"ה, 
הלא אני מלא עוונות וחטאים, ואילו 
התפילה היא מדברים העומדים ברומו 

ואם כן איך אפתח  ,)ברכות ו, ב(של עולם 
פי להתפלל לפני השי"ת. אך אין לומר כן, 
כי הבטיחנו הבורא כל עולמים ברוב 

אם יהיה נדחך בקצה  ), דדברים ל(רחמיו 

והיינו  השמים משם יקבצך ה' אלקיך וגו',
דאף אם יהיה האדם במצב של שפלות 
ובדיוטא התחתונה, מכל מקום ישמע 
הקב"ה לקול תפילתו ויקבץ תפילותיו 

  ממקום שהודח שם.

הרמז בתיבת 'קול', שיש בו אות ק' 
שרגלו יורדת מטה, וכן יש בו אות 

לה, לרמז שהקב"ה ל' שהוא עולה למע
ברוב רחמיו וחסדיו פושט ידו לקבל 
התפילה גם כשהאדם נמצא במדרגה 
תחתונה ונמוכה, ומעלה אותה למעלה. 

מעורר הכוונה, שיתבונן  הקולוזהו ברמז 
בתיבת 'קול' ויבין מזה שיתקבלו 

ולכן אל יתייאש שמא אין  תפילותיו,
תפילותיו מרוצים ח"ו אלא יתפלל אל ה' 

  ול רם.בכוונה ובק

שם מהרה"ק הרבי ר' אלימלך 
 ,(יומא כבז"ל זי"ע לרמז בדברי ח

וכבר צווח אנא השם ונשמע קולו  ב)
ביריחו, שצריך לצווח זמן רב עד שישמע 
קולו לפניו ית"ש להיות לריח ניחוח לפניו 

. ולזה אמר דוד המלך ע"ה, ית"ש כביכול
, שבכל מצב שאהיה קולי אל ה' אקרא

י הנרמז בתיבת קול, ובסופו אקרא לה', כפ
, הר ויעננו מהר קדשו סלהשל דבר 

קדשו רומז לאות ל' למעלה, והיינו שמן 
השמים יסייעוהו לעלות למקור שורש 

  מחצבתו.

  בתוה"ק

  בבעל

  עוד

  וזהו

  ומביא



 טו/  ויצא

, סולם והנה סולםמפרש, 
בגימטריא קול, רומז דגם כשהוא 

בתחתיות ארץ ובשפל  מוצב ארצה
וראשו המצב כמו רגל הקו"ף, מכל מקום 

, מורה על האות ל' השמימהמגיע 
שעולה למעלה, ויסייעו השי"ת שיוכל 

  לחזור בתשובה שלמה, עכדה"ק.

  מהותשני אופנים ב
  דרכי התפילה

ביאור יש לומר, בהקדם דברי דו"ז 
הרה"ק רבי מרדכי דוב 
מהורנוסטייפל זי"ע בספה"ק פלא יועץ 

פרשת וירא, ד"ה וירא ה' [הב']; פרשת תולדות, (

, שבשורש ענין התפילה )יצחק ד"ה ויעתר
ישנם ב' אופנים. האופן הראשון הוא על 

חסידים  )ברכות לב, ב(דרך שאמרו חז"ל 
הראשונים היו שוהין שעה אחת 
ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם 

. והיינו שעבודת התפילה שבשמים
התחילה אצלם על ידי שהכינו עצמם 
בפנימיות, בעבודת המוח והלב, כאשר 

נו קודם בגדלות הבורא עד שלבם התבונ
בא לידי התפעלות והתרוממות ברשפי 

ה, ומזה נתעוררו להוציא - אש שלהבת י
בפיהם את דיבורי התפילה מתוך דביקות 

  ותשוקה וצמאון.

השני הוא מי שאין בכוחו 
להתבונן במוחין ובכך להשפיע 
מהפנימיות החוצה, אלא על ידי שמוציא 

ה על ידי זה הוא מפיו את תיבות התפיל
משפיע התעוררות לפנימיות נפשו, 
להביא את לבו ומוחו לידי התלהבות 

  והשתוקקות.

זה תלוי בהתנהגות האדם ובמעשיו 
בכל עניניו הגשמיים, דאם מקדש 

עצמו במותר לו ומכניע את חלק החמדה 
, )משלי ג, ו(שבו לקיים בכל דרכיך דעהו 

אזי לא תהיה לו מניעה מלהתקשר 
בוננות קודם התפילה ולהכין המוחין בהת

שישפיע על דיבורו מבחוץ. מה שאין כן 
מי שלא זיכך עדיין את חומריותו להיות 
כל מעשיו לשם שמים בעניני גשמיות, 
ולפעמים הוא נלכד ברשת התאוה, הרי 
אדם כזה יש לו מניעות ובלבולים ואין 
ביכולתו לקשר הפנימיות מבלי שיוציא 

ה בפיו, עיי"ש תחילה תיבות התפיל
  דבה"ק באריכות.

  מעלת הצדיקים
יותר  השהתפילה בפה אינ

  מההתלהבות הפנימית

זהו יסוד גדול המובא בספרים 
הקדושים, וכן בספרי ראשוני 
תלמידי אור שבעת הימים הבעש"ט 
הקדוש זי"ע, שראשית עבודת אדם 
מישראל צריך להיות בפנימיות ובעבודה 

ניות על ידי שבלב, ולא בפעולות חיצו
איברי הגוף, דכך הוא סדר העבודה 
שמתחילה יעורר האדם בקרב לבו 

ה ועל - השתוקקות רשפי אש שלהבת י
ידי זה יבוא אחר כך לפעולות באיבריו 

(ועי' זוה"ק, פרשת יתרו, ח"ב דף צג, החיצוניים 

בפסוק  (תענית ב, א). וכן דרשו חז"ל ב)
ו ולעבדו בכל לבבכם, איזה (דברים יא, יג)

עבודה שבלב הוי אומר זו תפילה, כי 
  עיקר העבודה הוא בפנימיות הלב.

(פרשת כתב בספה"ק נועם מגדים 

 הוא גדול , דכללמשפטים, עה"פ אם כסף)
 עבודתו וכל האמת בדרך האדם שילך
יותר.  ולא הלב רצון כפי באמת תהיה

והביא בשם הרה"ק הרבי ר' זושא זי"ע 

  בזה

  ביתר

  והאופן

  וכל

  ובאמת

  כן



 ויצא/  טז

מנין  )מה, א ברכות( ז"ל דזה נרמז במאמרם
לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן 

 הנשמה הוא המברך עיקר כי, רך וכו'המב
 הנשמה כל )תהלים קנ, ו(ועל דרך הכתוב 

 אמן כעונה אלא אינו ה, והגוף- י תהלל
 יגביה אלואמרו  הנשמה, אחר ונגרר
 יותר , היינו תנועות הגוף,קולו

  והנשמה. הנפש היא המברך מהתלהבות

אם כסף  )שמות כב, כד(הכתוב  מבאר
אם , תלוה את עמי את העני עמך

, היינו שאם יהיו לך כיסופין כסף
, את העניוהשתוקקות לעבוד את ה', 

היינו הדיבור שאתה מוציא מפיך בקול, 
וענית  )דברים כו, ה(ועל דרך הכתוב 

, יהא )סוטה לב, ב(ואמרת, דהיינו בקול רם 
יות, , רצ"ל לא יותר מחלק הפנימעמך

עכדה"ק בהם מזהיר שלא יעשה האדם 
פעולות חיצוניות יותר מההשתוקקות 

ה אשר מתלהב - רשפי אש שלהבת י
  בפנימיותו.

(פרשת תרומה, בספה"ק אור המאיר 

האריך בזה בדברים  ד"ה ומקבת והגרזן)
 בני רבות הרואות עינינו נוקבים וזל"ק, כי

 מרים, ותפלה בתורה דברו בא בעת אדם
 כף על כף ומכים למרחוק ותרי קולם

 ורוקדים, איברים מתנועות וכדומה
 עמי הם ורבים, עלמא כנהוג ברגליהם
 תולה שבזה בנפשם המדמים הארצות

 ומהראוי כן אינו והאמת, התפלה עיקר
 באימה בתפלה יעמוד שהאדם להיות

 אם כי ישמע לא וקול, ישרה ורגל וביראה
 פירוש שבארנו דרך ועל, נעות שפתותיו

 על בקולה עלי נתנה )ח, יב ירמיה( הפסוק
 לאדם אזהרה בקיצור והענין, שנאתיה כן

 בעת, שכלו מאזני בפלס לשקול שיתבונן
 יותר, קולו יגביה שלא בתפלה קולו מרים

 בפנימיות ויראה אהבה לו שיש ממה
 צריך בודאי כי, יתברך אליו מחשבתו

 ואם, אחד בדומה שוים ולבו פיו להיות
 בלתי המה מפיו שמוציא האותיות לאו

 מן בהם הנמשכת עליונה הארה לחלוחית
  המחשבה. קדימת

 עלי נתנה הנביא, בדברי לרמוז
 האמור להורות ירצה, בקולה

 להזהר יודעים שאינם עמינו בני רבות על
 נתנו אם כי, שוה ולבם קולם להיות
 שיש ממה יותר כלומר, עלי בקולם

 לבם בקרב תקוע אלקות התעוררות
 כי שנאתיה כן על, מחשבתם ובפנימיות

 חשובה ואינה לפני שנואה כזאת תפלה
 תפלתם להיות בידם אין ומאומה, וספונה

 טרם להיות הראוי וכו', והכלל מקובלת
 יתמלא, יתברך לפניו להתפלל עומדו
 בקרבו ויכנס ויראה אהבה תחלה

 ואחר, יתברך סוף אין וגדלות רוממותו
 תנועות בלי חהונ ברורה בשפה יתפלל כך

זרות,  מחשבות מעליו לדחות איברים
עכלה"ק, עיי"ש שמאריך בדבריו 
הקדושים, ותסמרנה שערות ראש מחומר 

  הענין.

בפשוטי העם ראוי להגביר 
פעולה החיצונית כדי לעורר 

  את הפנימיות

(היכל הרה"ק מקאמארנא זי"ע 

תמה מאד על  )פרשת דבריםהברכה, 
יכות נפלאה דברים אלו, והאריך באר

דבזמננו אין זו הדרך, דרק בדורות 
הראשונים אשר לבם היה בוער בקרבם 
ברשפי אש שלהבתיה, אזי היה ביכולתם 
להתחיל בעבודה מפנימיות הלב ובכך 
להשפיע על איבריהם החיצוניים, מה 

  בזה

  וגם

  ואפשר

  אמנם



 יז/  ויצא

שאין כן הדורות האחרונים אשר אינם 
במדרגה כזו, אזי אדרבה הקול מעורר 

האדם ילמד ויתפלל הכוונה, ועל ידי ש
בקול רם ויעשה פעולות ותנועות 
באיברים החיצונים, על ידי זה ישפיע על 
פנימיות לבבו ויעורר בקרבו להתלהב 

  לעבודת בוראו.

זה דרש זקה"ק מסיגוט זי"ע 
(פרשת וירא, עה"פ ויהי בייטב לב 

 (תהלים פד, ג), וביאר הפסוק אחר הדברים)
י, דדרך האמת ל ח- לבי ובשרי ירננו אל א

, ובשריורק אח"כ  לביהיא שקודם יהא 
דמתחילה יעורר לבבו אשר בקרבו ואת 
מחשבותיו והרהוריו וחלק הנשמה 
שבמוחו, להתלהב בעבודת ה', ויקדש 
ויטהר עצמו להגיע לדביקות בבורא כל 
עולמים בהתעוררות רשפי אש 
שלהבתיה, ורק אחר כך ישפיע על אבריו 

(ברכות לא, דמצינו מבחוץ. ולמדנו כן מהא 

וחנה  א א, יג) (שמואלאצל חנה דכתיב  א)
רק שפתיה נעות  היא מדברת על לבה

שהיא וקולה לא ישמע, דהמכוון בזה 
היתה מדברת בפיה על ידי לבה, והראיה 

, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמעכי 
 הקול מעוררדאם כן ליכא למימר ו

, ובהכרח כי בלי נשמע קולה הכוונה
  ר את איבריה.שלבה עור

מי שהוא מקטני דעת שאין לו 
מוחין למדרגה זו, ואם יצפה 
וימתין עד שלבו ומוחו יתעוררו ויתלהבו 
לעבודת בוראו, לא ישיג מאומה, לו מותר 
להפך הסדר וראשית יתחיל על ידי 
פעולת אבריו בהתלהבות חיצונית, לקיים 
מצוות מעשיות ולהתאמץ בעמל וביגיעה, 

ע על פנימיותו לעורר לבבו עד שזה ישפי
  בקרבו לעבודת השי"ת, עכדה"ק.

אנשים כמונו יכולים להתפלל 
  בכל מצב שנמצאים

אאדמו"ר (שליט"א) [זי"ע] האריך 
שיעור חורש"י פרשת (בשיחת קדשו 

דאלו ואלו דברי אלקים חיים,  )קרח תש"מ
דצדיקים ובני עליה בוודאי צריכים לטהר 

בם לפני נפשם ונשמתם ולעורר את ל
התפילה, ועליהם איתא מהבעש"ט 

(ראה בעש"ט על התורה עמוד התפילה הקדוש 

שהאדם העומד להתפלל  צח)-אות צו
בכוונה, ובתוך התפילה נופלים בדעתו 
מחשבות זרות, עליו לדעת שהשי"ת 
כביכול מגרש אותו ואומר לו איני חפץ 

 (שופטים יא, ז)בשימושך, כמו שאמר יפתח 
ותי ומדוע באתם הלא אתם שנאתם א

משל למי שבא לחצר בית המלכות, ואלי. 
והמלך בכבודו ובעצמו יוצא לקראתו 
ומגרשו מעל פניו, ויהרהר בתשובה ויבכה 
בדמעות שליש ברחמים ותחנונים לפני 

  המקום שאל ישליכנו מלפניו.

דברים הוא מגמרא ערוכה ה
לעולם ימוד אדם את  ), ב(ברכות ל

את לבו יתפלל, ואם  עצמו אם יכול לכוין
היינו שאם אינו יכול לכוין  .לאו אל יתפלל

אסור לו להתפלל כיון דמשמיא קמדחו 
ליה, ודינו כיושב בסוכה וגשמים יורדים 

משל לעבד  ), ב(סוכה כחעליו, שאמרו עליו 
שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על 
פניו ואמר לו איני חפץ בשימושך, ואם אף 

ושב בסוכה הרי הוא נקרא על פי כן הוא י
, ואם כך תרלט, ז)סימן  חיים חר(שו"ע אוהדיוט 

אמרו במצות סוכה דאורייתא, מכל שכן 
והיינו דכיון שהם  בתפילה שהיא מדרבנן.

במדרגה שיכולים לעורר את לבם ומוחם, 
אזי כיון שבשעת התפילה מוחם ולבם בל 

  עמם, מוכח שאינם מרוצים ח"ו.

  ובענין

  אולם

  כ"ק

  ומקור



 ויצא/  יח

  ם עוסקאדם פשוט שכל היו
  בהבלי עולם הזה ולבו בל עמו,

  וןואין שום ראיה ממה שאינו יכול לכ
  שמדחים אותו מן השמים, לכך

כוונת התפילה  ושהרי אינו יודע כלל מה
  י בתפילתו,ן כראווומעולם לא כו

באיש וכל מעשיו הם במהירות ובחפזון, ו
  ואדם כזה סימנא לאו מילתא היא.

אשר כזה שפיר יכול להתפלל בפה גם כ
אין לבו ער ומתלהב, וכאשר יתחיל 
להתפלל אזי כולי האי ואולי ישפיע על 

  פנימיותו.

להחשיב כל תיבה וכל אות 
  מהתפילה

גדולה על בני אדם לידע, שכאשר 
מתפללים יש להם להחשיב 
ולייקר כל מה שמוציאים מהפה, ואל 
יחשבו דכיון שתפילתם אינה חשובה 

ה חשיבות ואינה מלכתחילה, הרי שאין ל
ח"ו. ועל ידי שיחשיבו באמת כל מה 
שמוציאים מפיהם וידעו שעושים בזה 
נחת רוח למעלה, יוכלו להשפיע גם חלק 

  הפנימות שלהם, בלב ובמוח.

וחיוב גדול על כל אחד ללמוד 
הקטע בספה"ק מאור ושמש 

וזל"ק בתוך  (ד"ה ויפגע במקום)בפרשתן 
תורתינו הקדושה באה ללמד הדברים: 

 ,לנו דרכי ה' לעבודתו יתברך שמו
שהעיקר העבודה היא בתורה ובתפילה 

שחלילה  ,להללו ולשבחו. וזאת צריך לידע
וחלילה לגשם שום תיבה או אות בתורה 

לחשוב שהמה פשוטי דברים  ,ובתפילה
חס ושלום, רק שצריך לחשוב בעת עמדו 
בתפילה שבכל תיבה ואות ואף בנקודה 

ולמות אשר קטנה תלוים אלפי אלפים ע

. יש להם קיום וחיות מקדושת האותיות
  עכלה"ק.

בעוונותינו הרבים היצר הרע 
מבלבל תמיד בני אדם, ואפילו 
בעת שעומדים בתפילה, ומפתה אותם 
שלא יארע כלום אם יחסירו אות אחת 
כאן ותיבה אחת שם, כי ממילא אין 
תפילתם בשלימות. וכאשר יתבונן האדם 

ים אלפי אלפים שבכל אות ואות תלוי
עולמות, ואלפי מלאכים ניזונים מכל אות 
היוצאת מפיו, בוודאי יקפיד על כל אות 
בכוונה ולא יזלזל חלילה בשום אות או 

  תיבה.

בתפילתו משפיע האדם 
  חיות ומזון למלאכים

הרמז במקראי קודש בפרשה, ויצא 
ויפגע יעקב מבאר שבע וילך חרנה 

דרשו אין  ), בברכות כו(, וחז"ל במקום וגו'
פגיעה אלא תפילה, וכיון שהתפלל יעקב 
אבינו יצאה אז הוראה לדורות על 
המדרגות בתפילה, כי מעשי אבות סימן 

, סולם ויחלום והנה סולםלבנים. לכן 
בגימטריא קול, והיינו קול התפילה, אשר 
אצל כת אחת כשצריכים להתפלל בקול 
נחשב להם הדבר כגריעותא ובבחינת 

, כי הם צריכים לפתוח עם מוצב ארצה
הפנימיות תחילה, באתערותא דלבא עד 
שיקויים אצלו ונפשי יצאה בדברו, ולא 

  שירימו קולם יותר מן המברך.

אצל פשוטי העם זהו לכתחילה 
, וראשו מגיע השמימהובבחינת 

כי אצלם הדרך לעורר את הפנימיות על 
ידי החיצוניות, ורק כשיוציאו התיבות 

גדול ויעשו תנועות בידיהם, בפה בקול 
  יוכלו להתעורר גם בלבבם פנימה.

  אבל

  חובה

  ומצוה

  והנה

  זהו

  ואילו



 יט/  ויצא

והנה מלאכי אלקים ואמר, 
, דעל ידי עולים ויורדים בו

שידקדק ויכוון באותיות ותיבות התפילה 
יזכה לזון מלאכים ושרפים חיות ואופני 
הקודש ששואבים חיותם מכל אות ותיבה 
שמוציא בתפילתו, בעוד שאם יזלזל בהם 

יגרום להם ירידה, וכדברי המאור  ח"ו

ושמש הנ"ל. ומזה ישים כל אדם על לבו 
גודל התענוג והנחת רוח שהוא מעורר 
בתפילתו, כל אדם לפי מדרגתו, שמשפיע 
חיות למלאכים וגורם שעשועין לפני 

  אבינו מלכנו ית"ש.

òø ïãéòá ÷"ã êåúî]ïéåòøã àå  

 ÷"ù[ã"ðùú àöéå úùøô  
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