
 ס"ד ב

 ובכך הסתיימה המריבה  –האבנים התחברו 

קֹום" )כח יא(  ַקח ֵמַאְבֵני ַהמָּ  "ַויִּ

אומר רש"י: "התחילו מריבות זו את זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו,  
וזאת אומרת עלי יניח, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת, וזהו שנאמר ויקח את 

 מראשותיו".האבן אשר שם 

ם את הראש לא שהמריבה לא נפתרה כי הרי יעקב  וראיתי ששואלים שעדין  
 ? על כל האבן וכל אחת תאמר עלי יניח צדיק 'ראשו'

 בספרים שברגע שיש אחדות כבר הכל מסתדר! ומתרצים 

והאליהו רבא )הובא בשערי תשובה סימן מב( מביא ראיה מכאן שאם רוצה 
מהתפילין רוצה לקרב וכדו', השאלה   להפוך את הרצועה שהחלק שרחוק

רואים שאין נפק"מ איזה  ואצלינו  האם נקרא העלאה בקדושה או הורדה, 
 חלק דסו"ס הכל נחשב דבר אחד, 

אך למעשה השע"ת דוחה הראיה וכותב "והראיה שמביא הא"ר בשם זקנו,  
אינו ראיה כ"כ דכיון דמעשה נסים היו, שמא לא היו בדרך דבקות זה בזה כי 

אגדה  אם   מדברי  ראיה  אין  בלא"ה  אך  מכולם,  בלול  אחד  גוש  נעשה 
 . עיי"ש.  "ואסמכתא בעלמא קאמר

והעירוני לבאר את מחלוקת הא"ר והשע"ת האם החיבור של האבנים היה  
'מזגית' דהיינו האם נהיו באמת אבן אחת והכל  'שכונית' או בצורה  בצורה 

ת בעלמא ]וכך נקט  התערב ]וכך נקט השע"ת[ או שהתחבר חיבור של שכינו
הא"ר[ ולצד זה יש הוכחה ממה שבכל זאת לא רבו שהאחדות השלימה את 

רבה מקומות הפער שביניהם ועי' מש"כ בקונטרס רמזים על חנוכה שיש ה 
 , עיי"ש.שאפשר לחקור חקירה זו

)א.ה. מצאתי בספר 'תפארת יעקב' עמ"ס חולין שמבאר על פי המדרש שהיו 
י"ב   שבטים וכל אחד רצה שיבנה בית המקדש בחלקו ואז י"ב אבנים כנגד 

המוריה   הר  את  וקנה  כסף  מכולם  לקח  שדוד  שכתוב  כמו  כולם  התחברו 
מארוונה היבוסי ובזה בעצם התחברו כולם אך מקום המקדש היה למעשה  

 בחלקו של יהודה ושל בנימין(. 

 

 למה המלאכים היו צריכים סולם? 

ֻמצָּ  ם  ֻסלָּ ֵנה  ְוהִּ ַהשָּ "ַוַיֲחֹלם  יַע  ַמגִּ ְורֹאׁשֹו  ה  ַאְרצָּ ֱאֹלקִּ ב  ַמְלֲאֵכי  ֵנה  ְוהִּ ה  ְימָּ ים  מָּ
ים ּבֹו" )כח יב(  ים ְויְֹרדִּ  עֹלִּ

שאת כל לימודו    יהכנ"סהיה שמש בזצ"ל  בזמן המהרי"ל דיסקין  מסופר ש
הוא היה כותב הרבה  ו  לבד ומעולם לא למד עם 'חברותא' וכדו'היה לומד  

לפני שנפטר ביקש שיקברוהו עם החידושים    ,תורהחידושים שחידש בדברי  
חידושים אמיתיים וחבל ' חשבו אולי יש שם  חברא קדישא'האנשי  הללו, אך  

 כתוב  הובו הי  'דף אדיסקין זצ"ל הביאו לפני המהרי"ל  ,תותם איואשיקברו 

ובכך    – האבנים התחברו  
 הסתיימה המריבה 

 

למה המלאכים היו צריכים  
 סולם? 

 

 חלם בגימ' האבות הקדושים 

 

הקדמת רוחניות לגשמיות או  
 גשמיות לרוחניות? 

 

נתינת רחל ולאה ליעקב רמוזה  
 בתשובת לבן 

 

אהבת עצמו לעומת אהבת  
 רצון ד' 

 

 הויכוח של יעקב עם רחל 

 

 להולדה מסוגל   – האות ה'  

 

 א צוי



היו המלאכים    מדוע  -הוא הקשה שם    ,על הסולם של יעקב
בהם יכולים  כנפייםם יש למלאכיהרי  ,בסולםצריכים לעלות 

וי"ל " –שם לטפס על סולם? ותירץ  ולמה להם לפרוח באוויר
כנפיהם צימחו  שלא  צעירים  מלאכים  זאת   "...שהיו  ראה 

תו אותם איפשר לקבור  אם אלו החידושים אואמר  המהרי"ל  
  בלי שום חשש....

והמסקנא מקומות  בכמה  מובא  זה  שאל   סיפור  המתבקשת 
על   להתחכם  זחז"ל  דברי  לנו  )תענית  "שאמרו  על .(  חרב 

שונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד בתורה ולא עוד 
  אלא שמטפשין שנאמר ונואלו" וכו' עיי"ש.

דהנה    ואמנם בסיס,  קצת  לדבריו  פרשת יש  בסוף  הרא"ש 
הפס'  בראשית   כי  "על  האדם  בנות  את  האלקים  בני  ויראו 

וכו' הנה  כאן(  "טובות  זקנים'  ב'דעת  מובא  שהיתה   )וכעי"ז 
לו  ואמרה  היא  טובה  כי  אותה  ראה  שהמלאך  אחת  בתולה 

יא ברחה ממנו, ואותם  שיביא לה משכון את הכנפיים שלו וה
לא יכלו לעלות למעלה בלי כנפיים ורק בסולם של מלאכים  

לעלות,   יכלו  נכונה כן  -אםיוצא  יעקב  היתה  שהשאלה 
 והתשובה אמנם לא היתה צודקת.

 

 חלם בגימ' האבות הקדושים 

"ַוַיֲחֹלם וגו' ַויֹּאַמר ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואֹלֵקי ִיְצָחק" )כח  
 יג( 

 638חלם )בלי ו'( 

 .638חשבתי זה בגימ' ג' האבות אברהם יצחק יעקב סה"כ 

 

 הקדמת רוחניות לגשמיות או גשמיות לרוחניות? 

ֶלֶחם   ִלי  ִלְלבֹּׁש"ְוָנַתן  ּוֶבֶגד    ָאִבי   ֵבית   ֶאל   ְבָׁשלֹום   ְוַׁשְבִתי  ֶלֱאכֹּל 
 ( כא - כ   כח " ) ֵלאֹלִקים  ִלי   ְייָ   ְוָהָיה 

היתה פעם חתונה גדולה בה השתדכו הצאצאים של הרה"ק 
יחדיו,  זצ"ל  התניא  הבעל  ושל  מברדיצ'וב  יצחק  לוי  ר' 
בעל  הרה"ק  השני,  את  אחד  בירכו  בשמחה  שהיו  הצדיקים 

ירך את הרב מברדיצ'וב שיזכה ל'גשמיות ורוחניות'  ה'תניא' ב
גשמיות  מקדים  הוא  כיצד  מברדיצ'וב  הרה"ק  אותו  שאל 
ויצא  בפרשת  מצאנו  כך  התניא'  ה'בעל  לו  ענה  לרוחניות? 
"ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש והיה ד' לי לאלקים" הקדים 
יש   כלום  מברדיצ'וב  הצדיק  שאלו  לרוחניות,  הגשמיות  את 

הגשמיות של יעקב לגשמיות שלנו? השיב הבעל    לדמות את
לרוחניות   יעקב  של  הרוחניות  את  לדמות  יש  'וכלום  התניא 

 שלנו...' )מובא בסיפורי חסידים(.

מעשה נוסף, בחתונה אחת שהיה נוכח גם הבעל התניא רצו 
מאוד   הבדחן  התניא,  הבעל  מילים על  כמה  יאמר  שה'בדחן' 

ה לבקשתם ואמר כך: פחד אך בסוף לאחר הפצרות הקהל נענ
הרבי גם    -'מה ההבדל בין הרבי לביני, הרי כל מה שאני יודע  

יודע, כל מה שהרבי לא יודע גם אני לא יודע, ההבדל רק מה 
שאני לא יודע והרבי יודע, אבל כל זה כאין וכאפס לעומת מה 
ששנינו לא יודעים... הבעל התניא בשמעו זאת התחיל לבכות 

 בכי נורא...

 

   פנינים נפלאים 
 "בית אברהם" 

רבי אברהם   ר "מכתבי זקננו האדמו
 מלוצק )תל אביב( זיע"א

 

 "ַוִיְפַגע ַבָמקֹום ַוָיֶלן ָׁשם" )כח יא( 

לשון   כו:(  )ברכות  פירשו  "ורבותינו  רש"י:  פירש 
 תפילה, כמו ואל תפגע בי )ירמיה ז, טז.(", 

)בבא קמא    'חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה איתא בגמ' '
 .... מתי האדם מתפלל כאשר פוגעת בו הרעה ,פח א(

]א.ה. כוונת רבינו ז"ל שכך מתנהג מי שבגדר 'שוטה' 
או 'קטן' ואיננו בר דעת.... אך מי שהוא בגדר בר דעת  

 מקדים תפילה לצרה[ 

   

 "ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ" )כח יד( 

והי' זרעך כעפר הארץ, כמו הארץ, אם הולך מטר טוב  
כל   יערוף  וגדל  כענין  תורה,  על  מרומז  מטר  דבר, 

טובים   זרעך  יגדלו  אזי  ב(  לב  )דברים  לקחי  כמטר 
 וישרים. 

   

 "ַוָיבֹּא ַגם ֶאל ָרֵחל ַוֶיֱאַהב ַגם ֶאת ָרֵחל ִמֵלָאה" )כט ל( 

שמחה גדולה מן בכיה, שאצל בכיה עכ"פ יש שערים 
 , אבל שמחה אין לה שערים כלל,כידוע, שערי דמעה

ששוברת כל המחיצות, וזה לאה שבכתה תמיד שלא  
אהב אותה כ"כ יעקב, ורחל שלא בכתה כי אם היתה  

 בשמחה "ויאהב גם את רחל  מלאה". 

   

ִכי   לֹו  ִהִגיד  ְבִלי  ַעל  ָהֲאַרִמי  ָלָבן  ֵלב  ֶאת  ַיֲעקֹּב  "ַוִיְגנֹּב 
   בֵֹּרַח הּוא" )בראשית לא כ( 

זאגן   צו  ניט  ציט אים  ]הלב דאס הארץ  שבורח הוא 
 אינו מושך אותו לומר ללבן שהוא בורח[ )מגאון( 

   

"ַוֵתֶרא ָרֵחל ִכי ֹלא ָיְלָדה ְלַיֲעקֹּב ַוְתַקֵנא ָרֵחל ַבֲאחָֹּתּה  
ַותֹּאֶמר ֶאל ַיֲעקֹּב ָהָבה ִלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹּכי" )ל  

 א( 

מי שיש לו בנים שיאמרו עליו קדיש אצלו שייך לומר  
נקרא  בנים  לו  שאין  ומי  מת,  ]לא[  ניט  שכיבה  עליו 
מת, וזה טען רחל "ואם אין מתה אנכי" וכן אצל דוד  
יואב נאמר מיתה שלא הניח בן   נאמר שכיבה ואצל 

 , כמותו כשר

 

 משך בעמוד הבא ה 

 



 

 

 נתינת רחל ולאה ליעקב רמוזה בתשובת לבן 

י"   ָמדִּ יׁש ַאֵחר ְׁשָבה עִּ י אָֹּתּה ְלאִּ תִּ תִּ י אָֹּתּה ָלְך מִּ תִּ "ַויֹּאֶמר ָלָבן טֹוב תִּ
 )כט יט( 

  ' מתתי'  ,9בגימ' קטנה  ,  810' בגימ'  תתי '  רמז:  בספרים הקד' כתבו
 , 4ובגימ' קטנה  ,850בגימ' 

, בסוףמרומז מה היה  כאן    ,9קטנה  לאה בגימ'  ,  4  קטנה  רחל בגימ'
 .שנתן את שניהם ליעקב

 

 אהבת עצמו לעומת אהבת רצון ד' 

ים ְבַאֲהָבתֹו אָֹּתּה" )כט כ(  ים ֲאָחדִּ ְהיּו ְבֵעיָניו ְכָימִּ  "ַויִּ

הרי בדר"כ כשאדם מצפה למשהו הוא מרגיש שהזמן   ,שואלים
 לא זז..

זאתו ששמעתי  )כמדומה  שליט  מבארים  פרידמן  ר"י מהגר"י  "א 
יה אחד שאמר שהוא אוהב דגים ושאלו אותו אם הוא תפרח( שה

   אוהב אותם אז למה הוא אוכל אותם?

  ' הב את עצמו או'דבר אהבה גשמית הוא  הב  שמי שאו  ,התשובה
אוכל דגים כי הוא לא אוהב אותם אלא   ולכן הואולא את הדבר,  

הבניין   ,'אהבה רוחנית'הכוונה על    ' תו אותהבאהב'אבל  את עצמו,  
 , הרוחני של עם ישראל

זה   מה  שואל  בחיי  אשתי"רבינו  את  בחיי  הבה  רבינו  ועונה   ?"
וטהורותשאצל קדושות  מחשבות  היה  הכל  שכל   ,ם  צדיקים 

]א.ה. כמו   לדבר בלי מחסום.היה  ל  ו כן יכל  ,מחשבתם לשם שמים
 שאצל אדם הראשון לא שם לב שהוא ערום עד שחטא...[. 

 

 הויכוח של יעקב עם רחל

ַחר ַאף ַיֲעקֹּב ְבָרֵחל ַויֹּאֶמר ֲהַתַחת  ֵמְך  ֱאֹלקִּ   "ַויִּ י ֲאֶׁשר ָמַנע מִּ ים ָאנֹּכִּ
י ָבֶטן" )ל ב(   ְפרִּ

' ישלח פוטרמן שליט"א ]יה"ר שדשמעתי פעם מידידי הגאון הרב  
יעקב אבינו   –  "התחת אלקים אני" :  בתושח"י[  לו רפואה שלימה
את חושבת שזה בא ממידת הדין, ואת מצפה  ע"ה אומר לרחל:  

שאני ירכך את הדין וימליץ טוב, אך זה לא בא משם ולכן אין לנו 
 אלא לצפות לישועה שתבוא בעזרת השם. 

 

 להולדה מסוגל  –האות ה' 

י   ָבֶנה ַגם ָאנֹּכִּ ְרַכי ְואִּ ְלָהה בֹּא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל בִּ י בִּ ֵנה ֲאָמתִּ "ַותֹּאֶמר הִּ
ֶמָנה" )ל ג(   מִּ

ההולדה קשורה באות ה' אברם אינו מוליד שרי לא  כ' בספרים ש
וכן בטעמי המנהגים למי שלא יכול להוליד לעשות ה'   מולידה,  

צריך להוסיף ה'( ולכן לרחל לא היה ה' )לכן ליוסף היה  מכסף,  
נקבה  לשון  כלל  שבדרך  כתוב  בגאון  להוליד,  יכולה  היתה  לא 
מסתיים בקמץ ה', שכל כבודה בת מלך פנימה זה קמץ, והה' זה 

 לבלהה יש שתי ה' ויועיל לבנות את רחל ממנה.  ה' של האשה.

   פנינים נפלאים  -המשך 
 "בית אברהם" 

 

ליורשו   בן  מניח  שאינו  מי  כל  הגמ'  פירוש  וזה 
( עברה  עליו  מלא  א(.  הקב"ה  קטז  בתרא  בבא 

עליו   שיאמר  בקבר  לבנו  יורש  שהאב  פירוש 
קדיש, רק כל אחד צריך להשתדל שיהיה לו בנים  

 כשירים.   

   

יֶכם   ֲאבִּ ֵואֹלֵקי  ָרע  ָמֶכם  עִּ ַלֲעׂשֹות  י  ָידִּ ְלֵאל  "ֶיׁש 
ם ַיֲעקֹּב   ַדֵבר עִּ ָשֶמר ְלָך מִּ ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֵלאמֹּר הִּ

ּטֹוב ַעד ָרע" )לא כט   ( מִּ

אמר   רעה"לבן  עמכם  לעשות  ידי  לאל    " יש 
ידי  הסימן שיש לכם שהיה לאל  ראשית לא כט[  ]ב

הפסוק המשך  הוא  רע  לכם  ואלקי "  לעשות 
אם לא היה    "אמר אלי השמר לך וכו'אמש    אביכם

רעה לך  לעשות  צריך    בכוחי  היה  לא  האלקים 
זאת, לי  לעשות   לומר  בכוחי  שיש  סימן  זה 

 ...עמכם

דבריו   סתר  שלבן  לרבינו  הוקשה  לכא'  ]א.ה. 
דאמר שיש בידו לעשות עמכם רע וסיים שאין לו 
רשות לעשות כן הרי מעשה לסתור? ותירץ רבינו  
שהקב"ה  מזה  ארישא,  לגלויי  אתא  דהסיפא 

   הוצרך לומר כן סימן שהדבר בידי וביכלתי[

   

ַלֲעׂשֹות  "ָלָמה   י  ָידִּ ְלֵאל  ֶיׁש  וגו'  ְברַֹּח  לִּ ַנְחֵבאָת 
ָמֶכם ָרע" )לא כז  כט( - עִּ

-מחמת ה  ,מדוע יכול לבן לעשות רעה עם יעקב
לברוח"נ שיעקב  חבאת  כדי"  תחבולות   עשה 

 לצאת מבית לבן.

   

י   ְצָחק ָהָיה לִּ י ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ּוַפַחד יִּ "לּוֵלי ֱאֹלֵקי ָאבִּ
י ַעָתה ֵריָק  יַע ַכַפי ָרָאה  כִּ י ְוֶאת ְיגִּ י ֶאת ָעְניִּ ַלְחָתנִּ ם ׁשִּ

ים ַויֹוַכח ָאֶמׁש" )לא מב(   ֱאֹלקִּ

שזכות   אמר  מסאוואראן  זכות הה"ק  בלא  אבות 
, וצריך יחוס עצמו ג"כ, ראי'  עצמו לא שוה כלום

שיעקב אמר "לולי אלקי אבי אברהם ופחד יצחק  
זכות אבות  אם רק    היה לי כי עתה ריקם שלחתני",

לי היה  בכך, לבד  די  אין  את  אבל    ,  "ראה  הקב"ה 
ורק זה עזר לי )ביחד עם   " וכו'גיע כפיעניי ואת י

 .הזכות אבות(

   

 



ה:  נָׁ רָׁ ֶלְך חָׁ ַבע ַויֵּ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעקֹב ִמבְּ צֵּ ם ִכי  "ַויֵּ ֶלן שָׁ קֹום ַויָׁ ַגע ַבמָׁ ַוִיפְּ
קֹום  ַכב ַבמָׁ יו ַוִישְּ ַרֲאשֹתָׁ ֶשם מְּ קֹום ַויָׁ י ַהמָׁ נֵּ ַאבְּ א ַהֶשֶמש ַוִיַקח מֵּ בָׁ

ה  ַההּוא:  מָׁ יְּ מָׁ ַהשָׁ ַמִגיַע  רֹאשֹו  וְּ ה  צָׁ ב ַארְּ ֻמצָׁ ם  ה ֻסלָׁ ִהנֵּ וְּ ַוַיֲחֹלם 
ִדים בֹו" ]בראשית כח י־יב[  יֹרְּ י ֱאֹלִקים עִֹלים וְּ ֲאכֵּ ה ַמלְּ ִהנֵּ  וְּ

", מאוצר הנשמות, וזה ויצא יעקב מבאר שבע הענין מזה " 
תהיה צדיק ואל תהיה רשע ואפילו השבועה שמשביעין אותו " 

" )נדה ל היה בעיניך כרשע   -כל העולם אומרים לך צדיק אתה  
 ב(. 

'היה להבין מקודם ענין השבועה, מה זה שמשביעים אותו  
שאם הוא צדיק אינו   -, הלא אחת היא  צדיק ואל תהיה רשע' 

רשע? אך הכונה שתהיה צדיק לד' ואל תהיה רשע לבריות, 
 שזה ביחד צדיק ורשע,  

וזה "אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלקים כופרו" )תהלים 
 מט ח(,  

מכלל לאו אתה שומע הן, מעבירות תשמע על המצות, 
'עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר' )משנה סוף 
יומא( ולמה אין יוה"כ מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו, 
אלא על שלו היינו מה שבין האדם לבין קונו יכול השי"ת 

 לכפר, אבל לא על חטאים שבין אדם לחבירו,  

רואים אנו שאצל השי"ת כביכול הצרות של האדם חשובות 
 אצלו יתברך יותר מהצרות שלו. 

וזהו שאמרו 'מכלל לאו אתה שומע הן' שכמו כן אצל המצוות, 
צדקה שאדם נותן לעני חשוב אצלו יתברך יותר מקיום 

 המצוות שלו.

" פירוש, שאתה ואפילו כל העולם כולו אומרים שאתה צדיק " 
"תהיה בעיניך צדיק כנגדם, בגלל מעשי הצדקה שלך, עכ"ז  

 -, כיון שנכשלת בעבירה אתה צריך לעשות תשובה  כרשע" 
כמו הרשע, הצדקה שלך אינה יכולה לכפר על אי הנחת 
תפילין וכדומה, דהא 'אין מצוה מכבה עבירה' כידוע מספרים 

 הקדושים.

", לבסוף האדם בא וילך חרנה נחזור לדברינו: מבואר בספרים "
לחרן, דהיינו בגלל שהלך בדרך עקלתון, 'חרנה' שמביא עליו 
'חרון אף' מהקב"ה שבצרתם לו צר וכל היסורים שמקבל 
האדם לאחר מותו ע"י עונותיו, כביכול גם להקב"ה יש לו 

 יסורים מזה,  

" אפילו כאשר היהודי עומד ומתפלל, נגד רצונו, ויפגע במקום" 
באים עליו המקטרגים ומביאים לו מחשבות זרות שמנקרות 

", כי בא השמש במוחו, מי, מה והיכן כידוע, והם דואגים " 
ולא תאיר יותר לאותו   -המקטרגים רוצים שתשקע ה'שמש'  

 אדם,  

" היינו שיקח את היצה"ר ויקח מאבני המקום העצה לזה היא " 
יזכיר לעצמו את   –"  וישם מראשותיו ששמו 'אבן' )סוכה נב ב( " 

הראשית שלו, שהשביעו אותו בעת לידתו "היה צדיק ואל 
ועל כל עבירה שאדם עושה אח"כ יצטער   -תהיה רשע"  

ויתחרט מאוד הן על העבירה וגם יצטער על ה'שבועת שוא' 
 שנשבע,  

ממשיכה התורה ואומרת לנו: כיצד אנחנו יכולים לדחות את 
" פירוש לדחות וישכב במקום ההוא היצר הרע מעלינו? וזהו " 

את היצר הרע מאיתנו, כיצד דוחים אותו על ידי שממעטים את 
ערכנו וחשיבותנו כי זה מביא שגם הוא ימעט בנסיונותיו 

לשון   -להזיקנו וזה מרמז לנו רש"י שכתב "במקום ההוא  
 מיעוט..." וזה יעזור לנו לדחות את היצר הרע מעלינו,

]א.ה. בכך מתבאר מאמר חז"ל הנ"ל "ואפילו אומרים לך 
שאתה צדיק היה בעינך כרשע", דזה יועיל לך להינצל 

 מהיצה"ר[

מלשון חלום חוזק, ]א.ה. כן איתא בספרים ובשם   -"  ויחלום " 
הבעש"ט ראיתי שדימה ללשון הגמרא 'עתים חלים עתים 
שוטה', חלים מלשון בריא כמו שאומרים על מי שהתרפא 

והנה סולם מוצב כי "   -שהחלים[ שהאדם יחזק את עצמו וידע  
גם   -", אמת, האדם הוא כמו סולם שעומד על הקרקע  ארצה 

כשהוא נמצא על הקרקע, במצב שפל מאד ועושה דברים 
" כאשר יתקן את חטאיו וראשו מגיע השמימה שפלים, אבל " 

 וישוב בתשובה יכול הוא לתקן הכל וראשו יגיע לשמים.  

וזהו "אמור מעט ועשה הרבה" )אבות פ"א מט"ו(. ]א.ה. על ידי 
 שממעט עצמו זוכה לעשות הרבה[ 

וזהו "היתה יהודה לקדשו" )תהלים קיד ב( כשהיהודי מקדש 
עצמו הוא יכול להגיע לבחינת "ישראל ממשלותיו", לקבל 
בחינה של ממשלה בעליונים, כענין 'הקב"ה גוזר והצדיק 
מבטל', וזה 'גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה', 
כך היה אצל ישראל שלמרות שהיו במצרים שקועים במ"ט 

 "ים ראה וינוס".-שערי טומאה זכו להגיע לבחינה גבוהה שה

האדם גדול עוד יותר ממלאך, שהרי "כי מלאכיו יצוה לך 
לשמרך בכל דרכיך" ומי גדול השומר או הנשמר ודאי 
שהנשמר גדול יותר וגם "רק הכסא אגדל ממך" ועד הכסא 

 אתה גדול מכולם "ועל פיך ישק כל עמי" כל המלאכים כידוע.

" המלאכים שנבראו והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו " 
ממצוות האנשים 'עולים' להקב"ה להמליץ בעדו ואח"כ 
'יורדים' עם השפע והחיות לאדם הנ"ל והם מתאחדים להוריד 
את השפע של המצוה וכשהמצוה נעשית טוב כדבעי גם 
השפע הוא טוב והמלאך מוריד את השפע ההוא לאדם וכו' 

 וכו'

 "בית אברהם"
 מכתבי זקננו האדמו"ר רבי אברהם מלוצק )תל אביב( זיע"א

 דרוש נפלא על פרשת ויצא


