
לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
בס"ד, שנה ה', גליון ר"ב, פרשת ויצא, תשפ"ג לפ"ק

סילוק חרון אף - בזכות יום מנוחתנו

י(. )בראשית כח,  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 

על נוסח התפילה: "שלא  כ"ק מרן מהר"ש זי"ע  יש לפרש בדרך רמז בהקדם פירושו של 

ויגון ואנחה ביום מנוחתנו", שאנו מתפללים להנצל מכל צרה וצוקה ומכל מיני  תהא צרה 

דינים וגבורות בזכות יום מנוחתנו, ויתפרש "ביום" מלשון בשביל יום מנוחתנו, כי יפה כוחה 

)שבת יב, א(. של שבת קודש ו"יכולה היא שתרחם" 

השפעת  כלול  שבו  קודש  לשבת  רמז  הוי"ה,  שם  פעמים  שבע  בגימטריא  יעקב  והנה, 

)"כל שיתא יומין מתברכין מיומא שביעאה", זוה"ק ח"ב סג, ב(. רחמים וחסדים של כל שבעת ימי הבנין 

ימי  שבעת  לכל  קודש  שבת  שהשפעת  שבע",  מבאר  יעקב  "ויצא  בפסוק:  הרמז  זהו 

בזכות  ואנחה  ויגון  צרה  תהא  ולא  ויסתלק,  ילך  אף  שהחרון  חרנה",  "וילך  היא,   הבנין 

יום מנוחתנו. 

)סעודה א' תשכט(

בירור הקדושה מתוך הטומאה בזיווגי יצחק 
ויעקב - מכח התורה הקדושה

י(. )בראשית כח,  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 

א(,  קכא,  )תהלים  ההרים'  אל  עיני  אשא  למעלות  "'שיר  ב(:  סח,  רבה  )בראשית  במדרש  איתא 

אשא עיני אל ההורים... 'מאין יבוא עזרי', אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב 

חזר  אחד...  צמיד  ולא  אחד  נזם  לא  ואני  וגו',  גמלים'  עשרה  העבד  'ויקח  י(  כד,  )בראשית  ביה 

עושה  ה'  מעם  'עזרי  אלא  מבוראי(,  תקוותי  מאבד  )אינני  בריי  מן  סברי  מובד  אנא  לית   ואמר... 

שמים וארץ'". 

זיווג עבור יצחק, היה לו להכנס בתוך טינופת, בתוך זוהמת  כאשר הלך אליעזר לחפש 

האוכל מתוך הפסולת, הקדושה מתוך  את  לברור  מזולל,  יקר  ולהוציא משם  ובתואל,  לבן 

הטומאה, ולקחת את רבקה ממשפחתה ובית אביה.

תזכהו  וכן  ומהזוהמא,  מהטינוף  עליו  ותשמור  שתגן  התורה  לכח  זקוק  היה  כך  לצורך 

בסייעתא דשמיא במלאכת בירור הקדושה מתוך הטומאה.

משום כך לקח עמו את גמלי אדוניו, ועשה סימן, שאם תאמר "שתה וגם גמליך אשקה" 

אבות  עבדי  של  שיחתן  )"יפה  שלימה  כתורה  נחשב  הרי  זה  וסיפור  ליצחק,  הולם  שידוך  זה  הרי 

ולסייע  עליו  להגן  התורה  כח  בידו  היה  זה  בסיפור  העסק  ומכח  ח(,  ס,  ב"ר  בנים",  של  מתורתן 

בעדו להצליח בשליחותו. 

לוחות מצומדות",  לשני  רמז   - צמידים  )"שני  לתורה הקדושה  רמזו  לה  כן, הצמידים שהעניק  כמו 

רש"י בראשית כד, כב( שמכוחה היה בכוחו לפעול את שליחותו כהוגן.

זו  בידו שיחה  היה  לא  מד(,  כז,  לעיל  )ראה  אחיו עשיו  לבן מחמת  לבית  יעקב כשהלך  ברם, 

הנחשבת כתורה, וגם לא היה בידו נזם וצמיד )הרומזים לתורה(, ולכן חשש פן ושמא לא יצליח 

זיווגו מתוך זוהמתו של לבן הארמי. בשליחותו להוציא יקר מזולל, ולברור את 

שהעזר  וארץ",  שמים  עושה  ה'  מעם  "עזרי  ואמר:  לנפשיה  דינא  עביד  מחשבה  לאחר 

)"שמים"(  מרומים  מגבהי  שנשתלשלה  הקדושה  בתורה  עסקו  ידי  על  לידו  יבואו  והסיוע 

ולכן  וארץ"(,  שמים  )"עושה  מכוחה  היא  הבריאה  חיות  וכל  )"ארץ"(,  ארץ  ליושבי  במתנה  וניתנה 

י"ד שנה, כדי שזכות התורה תעמוד לו להוציא יקר מזולל בהצלחה  נטמן בבית שם ועבר 

רבה וללא נזק ומכשול. 

)סעודה ג' תשלו(

חיותם וקיומם של בני-ישראל בגלות - על 
ידי לימוד התורה הקדושה

ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש... וישכב במקום ההוא. ויחלום... והנה מלאכי אלקים 
)בראשית כח, יא-יב(. ויורדים בו  עולים 

הגלות,  בחשכת  יהיו  בני-ישראל  שכאשר  לדורות,  הכנה  עשה  אבינו  שיעקב  לפרש  יש 

ויהיו נתונים למשיסה בין שבעים זאבים, יוכלו לשרוד ולהתקיים בקדושתם על ידי התורה 

הקדושה, שבכוחה ניתן להמשיך את כל הקדושות לכל המצבים והזמנים. 

הכנה שכאשר תשקע השמש  אבינו עשה  בא השמש", שיעקב  כי  "וילן שם  דכתיב:  זהו 

על  להתקיים  יוכלו  וערפל,  ענן  חושך  'לילה'  של  למצב  'יום'  של  ממצב  ייצאו  ובני-ישראל 

ידי "וישכב במקום ההוא", וישכב נוטריקון ויש כ"ב, כי אף שיהיו בגלות עדיין תאיר עליהם 

קדושת כ"ב אותיות התורה להחזיקם ולהחיותם. 

בזמן  מפיהם  תורה  לשמוע  בו"  ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי  "והנה  אלא  בלבד,  זו  ולא 

הגלות.

השמיעיני',  לקולך  מקשיבים  חברים  בגנים  "'היושבת  יג(:  ח,  השירים  )שיר  רש"י  כפירוש   

ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות...  הקב"ה אומר לכנסת ישראל, את הנפוצה בגולה... 

מלאכי השרת חבריך, בני אלקים דוגמתך, מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיות".

)סעודה א' תשכט(

הגילוי של יעקב אבינו - שיש גבוה מעל גבוה
וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי. ויירא ויאמר... אין זה 

)בראשית כח, טז-יז(. כי אם בית אלקים וזה שער השמים 

גבוהה,  שמימית  להשגה  זכה  שפעם  זי"ע,  מהר"ש  מרן  כ"ק  על  המסופר  פי  על  יתבאר 

והיה שרוי בשמחה רבה, ואמר על כך: "יותר ממה שאני שמח עם ההשגה עצמה, אני שש 

ושמח בכך שאני רואה שיש גבוה מעל גבוה". 

דרך זו היא דרכם של צדיקים בני-עליה המבוארת ב"נועם אלימלך" )ליקוטי שושנה(: "עיקר 

מדת הצדיקים כך הוא, בכל מה שעובד יותר להבורא ב"ה הוא מבין יותר שאינו יכול להגיע 

אל תכלית העבודה, כי אין סוף בדבר". 

שערי  לו  שיפתחו  אומר  הצדיק  פירוש,  לי',  'פתחו  יט(:  קיח,  )תהלים  הכתוב  שאמר  "וזהו 

העבודה לבוא בם לעבוד הבורא, לפי שסובר שלא עשה כלום עדיין ולא פעל בעבודתו כלל 

שאינו  זה  לידע  העבודה  עיקר  היא  היא  פירוש,  לה'',  השער  'זה  כ(:  )שם  לו  ומשיבין  עדיין, 

יכול לגמור העבודה, כי דבר שאין לו סוף ותכלית".

הזה",  במקום  ה'  יש  "אכן  בחלומו:  לה  שזכה  השמימית  ההשגה  לאחר  יעקב  שאמר  זהו 

עכשיו  לי  נתגלה  מכך  יותר  אמנם,  ונעלית,  נפלאה  להתגלות  זה  קדוש  במקום  זכיתי  אכן 

אני  כי  ידעתי',  'לא  של  במצב  עדיין  אני  וההתגלות  ההשגה  אף  שעל  ידעתי",  לא  ש"ואנכי 

לה'",  "השער  זו היא  ידיעה  כי  "שער השמים",  גופא הוא  "וזה"  גבוה,  גבוה מעל  רואה שיש 

)כדברי הרבי ר' אלימלך זי"ע(.  והיא עיקר עבודת הצדיקים 

)סעודה ב' תשכט(

א ווארט אויף די פרשהא ווארט אויף די פרשה

לעילוי נשמת הרבני החסיד המפואר מוהר"ר ר' מנחם שמואל חיים בן הרה"ח ר' אפרים ז"ל פריעדמאן

יוצא לאור על ידי מערכת "מסילות באור החסידות" שע"י מכון אור הצפון דחסידי בעלזא

מוסדות דחסידי בעלזא קרית גת - בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ברוב יקר וכבוד אנו מביעים את איחולנו בברכת "מזלא טבא וגדיא יאה" להאי גברא, המסור בכל לבו ונפשו למען קדשי בית בעלזא, העסקן הדגול והמפו' לשו"ת, עושה ומעשה ללא ליאות למען הכלל והפרט ה"ה 

הרה"ח יוסף מאיר הלוי הורוביץ שליט"א - מראשי הנהלת אהבת חסד
מנהל ישיבות קטנות אשדוד וקוממיות, וישיבה גדולה "ישמח לב" 

ומסור בכל לו"נ לכל צרכי קהילתינו הק'
 לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי בתו תחי' 

יהא רעווא שתרווה רוב נחת דקדושה, דורות ישרים ומבורכים שיראת ה' הוא אוצרם מתוך רוב אושר עושר וכבוד בריות גופא ונהורא מעליא  ותזכה להמשיך בפועלך הטוב ללא שום מניעות דאגות וטרדות, וכט"ס.
המברכים ברוב הערכה על כל פעלך הטוב: אהרן קליין - יהושע וואלף  ווידער 

 ג"א מצטרפים: יחיאל קליין - יצחק פיליפ     ב/מיזם הרחבי קרית גת



 תודתינו והוקרתינו נתונה לידידינו שתרמו מהונם להצלחת הוצאת גליון זה

יצחק אייזיק פריעד שליט"א מדור זה נודב ע"י ידידינו הרה"ח ר' 
פריעד ז"ל  אברהם צבי  לעילוי נשמת אביו החסיד המפואר המפורסם הבלתי נשכח, אש קודש לבעלזא ר' אלכסנדר ב"ר 

הרה"ח ר' מנדל בר"נ טייכמן שליט"א – י-ם
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט ובשעטו"מ

ביום ב' אולם "אחוזת פרידמן" אשדוד

הרה"ח ר' אליהו דייטש שליט"א – י-ם
לרגל שמחת נישואי בנו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' דוד שמואל לעבל שליט"א – לונדון
לרגל שמחת נישואי בתו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' גבריאל מושקוביץ שליט"א – אשדוד
לרגל שמחת הולדת בנו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' שלמה נחמן שליט"א – אשדוד
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו

 הבה"ח מרדכי אפרים פישל ני"ו במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' חיים שמעון וינד שליט"א – ב"ב
רלג שמחת נישואי בתו במז"ט ובשעטו"מ
ביום ד' אולם "ארמונות פרידמן" בני ברק

הרה"ח ר' יצחק דייטש שליט"א – י-ם
לרגל שמחת הולדת בנו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' ישכר דוב גאנצפריד שליט"א – י-ם
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט ובשעטו"מ

ביום ב' אולם "נחלת יהודה" ירושלים

הרה"ח ר' הלל פירר שליט"א – י-ם
לרגל שמחת הולדת בתו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' אהרן יהודה פרלשטיין שליט"א – ב"ב
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט ובשעטו"מ

ביום א' אולם "נחלת יהודה" ירושלים

הרה"ח ר' הרשל טרויבע שליט"א – אשדוד
 לעילוי נשמת 

מרת דבורה גיטה בת הרה"ח ר' אברהם יהודא הלוי ע"ה

הרה"ח ר' מנדל ברא"ז ווייס שליט"א – י-ם
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט ובשעטו"מ

ביום ב' אולם "אחוזת פרידמן" אשדוד

לעילוי נשמת 
הרה"ח ר' ברוך ב"ר אברהם מרדכי ז"ל ומרת ביילא בת הר"ר אהרן זאב ע"ה שוורץ

לעילוי נשמת 
העסקן הדגול הרה"ח ר' אברהם יהודה ב"ר ישעיהו עקיבא ז"ל פיינר 
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ראו על  הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זי"ע,  פעם כשחזרו קבוצת חסידים מנסיעה לרבם 
פניהם ארשת שמחה מחמת עריבות נעימות וידידות הקדושה שהושפעו עליהם בצל הצדיק. 

עמד שם יהודי כפרי אחד וראה בשמחתם, וחשב לעצמו: "הנה אני כבר זכיתי להרבה תענוגי 
עולם הזה, ובכל זאת אף פעם לא זכיתי להיות שמח ומרומם כמו חבורת חסידים זו", וגילה 
וקחו אותי  נוספת  וביקש מהם: "במטותא מינייכו, סעו לצדיק פעם  להם את מחשבות לבו 

עמכם, וההוצאות עלי, אבל רק בתנאי שגם אני אזכה לאותה תענוג כמותכם".
החבורה הסכימה, ונסעו יחד עמו, ונכנסו לרבי לספר לו את סיבת בואם. במשך השבת לא 
הרגיש הכפרי כל טעם ותענוג, והיה מלא אכזבות, וכבר המתין לצאת השבת, שאז יוכל לשוב 
הביתה, ואף רמז לחסידים שיצטרכו ליטול חלק בהוצאות הנסיעה מאחר שלא נתקיים התנאי 

שהתנה עמהם.
ברם, בסעודה שלישית קיבל הכפרי התעוררות גדולה, ונתמלא לבו ברגשי תשובה וקירבת 

אלקים, עד כדי שרצה להשאר בטשערנאביל גם אחר השבת. 
במוצאי שבת נכנסו החסידים לרבי, ושאלוהו לפשר הדבר, וענה להם: "כאשר ראיתי את 
הכפרי בבואו אלי, חיפשתי ופשפשתי במעשיו ולא מצאתי בו שום דבר טוב שיהא לי חיבור 
ושייכות עמו כדי להשפיע עליו התעוררות רוחנית, ולכן לא הרגיש שום התעלות בצל קורתי. 
בשבת  אחת  שפעם  מצאתי  ואז  קדם,  מימי  במעשיו  שוב  חיפשתי  שלישית  בסעודה  אולם, 
עובדא  ובכוח  קודש',  שבת  'לכבוד  המילים  את  מפיו  הוציא  באכילתו  שקוע  כשהיה  קודש 
לבו להתעוררות תשובה  יכולתי להצית את  כך  ומתוך  ושייכות עמו,  זו הרגשתי חיבור  טבא 

ולהתעלות רבתית"... 
)סעודה ב' פר' תולדות תשסד(

הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל  זי"ע נפטר על פני אביו  הרה"ק ר' מנחם נחום ממקארוב 
זי"ע, כשנה לפני פטירתו, והיות ורבי אהרן כבר היה אז זקן וחלוש ביקש שהמיטה תעבור דרך 

ביתו כדי שיוכל להשתתף בהלויה. 
וניגש אל מיטת הנפטר ואמר עליו את  יצא רבי אהרן מביתו  כשעברה ההלויה ליד ביתו, 
אשר  המקום  אל  ולהביאך  בדרך  לשמרך  לפניך  מלאך  שולח  אנכי  "הנה  כ(:  כג,  )שמות  הפסוק 

הכינותי", והפטיר: "קענסט גיין, דארפסט פון גארנישט מורא האבן". 
לאחר מכן המשיכו הגבאים ובני-הבית ובני-המשפחה ללוות את הנפטר, ורבי אהרן נשאר 
בבית עם כמה אורחים מעניי אר"י, וקבעו סימן, שלאחר סתימת הגולל יזרקו לפיד אש כלפי 

מעלה, ואז יידע רבי אהרן שעליו להתיישב 'שבעה' אחר פטירת בנו.
על  והתיישב  שבעה  אהרן  רבי  עליו  קיבל  החיים',  מ'בית  האש  בלפיד  שהבחינו  לאחר 
הקרקע. אחד העניים האורחים אמר לו: "הרבי הוא מלך ישראל, 'מאן מלכי רבנן', ומלך פטור 
מלישב שבעה, ולכן הרבי יכול להתרומם מן הארץ, ולישב על כסא רגיל". אמר לו רבי אהרן: 
"כמו שאתה רצית להרים אותי מן הארץ כך יקוים בך הכתוב )תהלים קיג, ז( 'מאשפות ירים אביון'".
לא עבר זמן רב ונהפך הגלגל של עני זה כלפי מעלה, והפך לעשיר גדול בעל נכסים רבים 

בזכות אותה ברכה. 
)ח' כסליו תשכט; תשסג(

שיש ענין גדול להרבות בלימוד  הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זי"ע,  באחד השיחים אמר 
התורה בערב שבת כשבני-אדם טרודים בצרכי שבת ואין להם פנאי לעסוק אז בתורה. 

ורמז כן בפסוק )תהלים קיט, קכו(: "עת לעשות לה' הפרו תורתך", שבאותם זמנים שבהם רוב בני-
אדם "הפרו תורתך" מחמת טרדות ההכנה לשבת, דייקא אז הוא ה"עת לעשות לה'" - לדבקה 

בו על ידי התורה הקדושה.
)סעודה א' פר' תולדות תשלב(

הרה"ק ר' מרדכי  שליח לציון אביו  זי"ע  הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל  לעת זקנתו שלח 
מטשערנאביל זי"ע באנטיווקא, לאמר לו בזו הלשון:

 "אבי אבי, הבטחת לי אז איך וועל דער לעבן משיח'ן, וכעת ישנן הרבה צרות על בני-ישראל, 
ואינני יכול לסבול זאת, ולכן אני מבקש ממך שתוותר על ההבטחה, כי אינני יכול עוד"...

)ח' כסליו תשלח(

סיפורי קודשסיפורי קודש
על הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זי"ע - ח' כסליועל הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זי"ע - ח' כסליו

)בראשית כט, א(. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם 
עבודת  אודות  זי"ע  מהר"ש  מרן  כ"ק  אביו  את  פעם  שאל  זי"ע  מהר"י  מרן  כ"ק 
לומר  יכול  איני  הריקודים  "כוונת  לו:  השיב  זי"ע  מרן  וכ"ק  תורה,  בשמחת  הריקודין 
זוכות  ימות השנה,  זוכות לעלייה בכל  לך, אבל זאת אומר לך, שכל התפילות שאינן 

לעלות למעלה על ידי הריקודין בשמחת תורה". 
)סוכה מח, א(: "שמיני  זה את מאמר הגמרא  יסוד  זי"ע על פי  ופירש כ"ק מרן מהר"י 
בכל  לעלייה  זכו  שלא  המפוזרות,  התפלות  שכל  קש"ב",  פז"ר  לענין  עצמו  בפני  רגל 

מקשיב להם ומקבלם לרצון.  השנה, עולות למעלה בשמיני עצרת והקב"ה 
והנה מבואר בזוהר הק' )ח"ג קד, ב(: "יעקב - רישא דחדוותא", דהיינו, ששמיני עצרת 

הוא כנגד יעקב אבינו.
על  רמז  רגליו",  יעקב  "וישא  שלפנינו:  בפסוק  זה  ענין  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק  ורמז 
הריקודין בשמיני עצרת )שכנגד יעקב אבינו(, שבהן האדם מגביה את רגליו טפח וטפחיים 
עולם  של  קדמונו  להקב"ה  רמז  קדם",  בני  ארצה  "וילך  זה:  ידי  ועל  קרקע,  גבי  מעל 
כל  את  עמו  לוקח  הוא  כך  ומתוך  אלו,  עילאין  בריקודין  לחזות  כדי  לארץ  שיורד 

התפלות הפזורות למטה ומעלה אותן למעלה לקבלן לרחמים ולרצון. 
)קידושא רבה תשס(

כשבני-ישראל אינם ראויים - השפע מוסיף חיות בסטרא אחרא
יז(.  כח,  )בראשית  וגו'  אלקים  בית  אם  כי  זה  אין  הזה  המקום  נורא  מה  ויאמר  ויירא 

ובתרגום: "לית דין אתר הדיוט, אלהין אתר דרעוא ביה מן קדם ה'".
בפרשת הברכות שהעניק יצחק ליעקב נאמר )בראשית כז, כח(: "ויתן לך האלקים מטל 
השמים" וגו', ופירש רש"י: "'האלקים' - בדין, אם ראוי לך יתן לך, ואם לאו לא יתן לך, 

אבל לעשיו אמר 'משמני הארץ יהיה מושבך', בין צדיק בין רשע יתן לך". 
בעל  שהוא  ישראל  תפלתו,  סידר  הבית  כשעשה  שלמה  למד  "ממנו  רש"י:  ומוסיף 
'ונתת לאיש כדרכיו אשר תדע  יקרא עליך תגר, לפיכך  אמונה ומצדיק עליו הדין לא 
תשמע  'ואתה  מג(:  )שם  אמר  לפיכך  אמנה,  מחוסר  נכרי  אבל  לט(,  ח,  א  )מלכים  לבבו'  את 

וגו' ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי', בין ראוי בין אינו ראוי".  השמים 
ולכאורה קשה, איך יתכן שהגוי יקבל במצב של "אינו ראוי", ואילו היהודי – שהוא 

תמיד מצוי במדריגה נעלית מהגוי – לא יקבל שפע במצב כזה?!
ונראה, שבוודאי גם במצב כזה יקבל היהודי שפע מכח "קל וחומר בן הגבירה מבן 
האמה" )רש"י בראשית יז, יט, שאם "בן האמה" - ישמעאל - מקבל, כל שכן ש"בן הגבירה" - יצחק - אמור לקבל(. 
זו לבין השפעה המגיעה לאדם כשהוא ראוי לכך: א.  אלא שיש הבדל בין השפעה 
ראוי, ההשפעה  וכשאינו  הדין,  מדת  "אלקים"  מצד  הוא מקבל השפעה  ראוי,  כשהוא 
כשאינו  ב.  הדין.  משורת  לפנים  הרצון  התעוררות  מצד  רק  הדין,  שורת  מצד  אינה 
רק  מקבלה  שהיהודי  מאחר  אחרא,  ולסטרא  לגויים  חיות  מוסיפה  ההשפעה  ראוי, 
בזכותם, ואילו כשהוא במצב ראוי, אז ההשפעה אינה בזכות הגויים, וממילא אין להם 

תוספת חיות מכך.
"אם  האלקים",  לך  "ויתן  בדרך  אלקים",  בית  אם  כי  זה  "אין  אמר:  אבינו  יעקב  לכן 
שפע  לקבל  יצטרכו  שבני-ישראל  הראוי  מן  זה  אין  לכתחלה  כי  לך",  יתן  לך  ראוי 

כשאינם ראויים, ויוסיפו חיות בגויים ובסטרא אחרא.
ראויים  בני-ישראל  יהיו  לא  שבה  הגלות  תקופת  על  נתקן  התרגום  אולם, 
הוי"ה",  קדם  מן  ביה  דרעוא  "אתר  בדרך  תבוא  ההשפעה  ואז  עצמם,  מצד  לשפע 
לפנים   - ו'רצון'  'רעוא'  התעוררות  מכח  הרחמים  ממדת  הנמשכת  השפעה   דהיינו, 

משורת הדין. 
וגו',  ה'"  "ובני הנכר הנלוים על  ו-ז(:  נו,  )ישעי'  ואז תהא המשכת השפע בדרך הכתוב 
וזבחיהם  "עולותיהם  זאת,  עם  השלימות,  מן  ומרוחקים  נכר"  "בני  בבחינת  שהם  אף 
ואופן  הדין,  משורת  לפנים   - רצון  התעוררות  מצד  לשפע  יזכו  מזבחי",  על  לרצון 
ההמשכה יהא על ידי "כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים", על ידי קל-וחומר מ'כל 

העמים', שאם הם מקבלים בוודאי אנו צריכים לקבל.   
)סעודה ג' תשמח( 

אמירה נעימהאמירה נעימה
על פרשת השבועעל פרשת השבוע

הארה נפלאההארה נפלאה
על פרשת השבועעל פרשת השבוע

 תודתינו והוקרתינו נתונה לידידינו שתרמו מהונם להצלחת הוצאת גליון זה


