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הדרך קפצה ליעקב כדי שיוכל הדרך קפצה ליעקב כדי שיוכל 

  עיוןעיוןבבללמוד באותו יום ללמוד באותו יום 
ופירש  ,ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש

 קפצה לו הדרך רש"י,

לבאר הענין בזה שזכה יעקב  נראה  
אע"ה לקפיצת הדרך, על פי מה שכתב 

( שרה)פרשת חיי  תפארת שלמה בסה"ק

שהטעם שזכה אליעזר עבד אברהם 
לקפיצת הדרך כשהלך לפדן ארם, היה 
בכדי שלא יפסיד אף יום אחד מלשמוע 
חידושי תורה מפי אברהם אבינו ע"ה, 
לדלותם ולהשקותם לאחרים. כי על ידי 
חידושי התורה שמחדשים הצדיקים בכל 

 העולם באותו היום, ולכן לא מתקייםיום 
הפסיד אף יום אחד מלשמוע חידושי 
תורה מפי אברהם אע"ה בכדי שיתקיים 

 העולם, ע"כ.

לומר שעל כן קפצה הדרך ליעקב  ישו  
 יחסרבדרך האדם הולך אשר אע"ה, כי כ

ישוב הדעת ללמוד בעיון ולחדש לו ה
חידושים. ולכן קפצה לו הדרך בכדי 
שיוכל ללמוד באותו יום בבית מתוך עיון 

על ידי חידושיו ובלא להיטלטל בדרכים, 
 יתקיים העולם.

יעקב  "ויפגע במקום" ביאור הפסוק וזהו  
אע"ה זכה לקפיצת הדרך וכפי שדרשו 

 "וילן שם". מכאן שקפצה לו הדרך חז"ל,

עם לזה הוא, בכדי שיוכל ללון והט
בעומקה של הלכה ]וכדרך שדרשו חז"ל 

וילן על הפסוק  )ילקו"ש יהושע רמז טו(
 [.מקה של הלכהומלמד שלן בע יהושע,

ללמוד את התורה היינו  "כי בא השמש"
 פסחים)]וכדרך שאמרו חז"ל בבהירות כשמש 

ועל ידי , [אם ברור לך הדבר כיום (ב:
בתורה יהיה קיום החידושים שיחדש 

  .לעולם באותו היום

 (ליל שב"ק פרשת ויצא תשנ"ו)מתוך 

  

כיון שהיה יעקב אע"ה שפל ברך, כיון שהיה יעקב אע"ה שפל ברך, 
  קפצה לו הדרךקפצה לו הדרך

אמר  ,רשו חז"לוד, ויפגע במקום וילן שם וגו'
אפשר שעברתי על מקום שהתפללו יעקב, 

בו אבותי ולא התפללתי וכו', וקפצה לו 
 הדרך

על פי  בביאור דברי חז"ל,לומר  נראה  
שנתקשר אחד עשיר גדול ב המעשה

והחל  להרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע
להתעלות בדרכי התורה והיראה, ותיכף 
 ומיד לאחר מכן ירד לפתע מנכסיו עד

מדוע המגיד הק' . כששאל את שהעני
דווקא כשהתחיל לעבוד את השי"ת ירד 

כי אי אפשר  ,, ענהו המגיד הק'מנכסיו
כי דיו, לתורה ולעשירות להיות יח

וכמו שאמרו נמצאים הם  בשני מקומות 
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הרוצה להעשיר יצפין ולהחכים " חז"ל
 ".ידרים

אמר לו המגיד הק', העצה שיזכה  אולם,  
הוא על  האדם לתורה ולעשירות גם יחד

ולא  בענוה ושפלות הרוח ידי שיתנהג
 יוכלו להתקייםשאז יתפוס מקום בעצמו, 
י כי מבכפיפה אחת,  אצלו שני המקומות

שאינו תופס מקום בעצמו יוכל להיות 
 .ע"כבכל מקום, 

שאינו שהעניו  על פי זה, לומרראה נו  
יוכל לזכות לנס בעצמו מקום תופס 

שאינו תופס מקום קפיצת הדרך, כי מכיון 
 .בעצמו יוכל להיות בכל מקום

יעקב הביאור, שמכיון שאמר  וזהו  
אפשר שעברתי על מקום  אע"ה,

מוכח  שהתפללו בו אבותי ולא התפללתי,
כי  ,שהיה יעקב אע"ה עניו ושפל ברך

תלה את זכות קבלת תפילותיו בזכות 
קדושת המקום שבו התפלל ולא בזכות 

שהאדם הקובע )ברכות ו:( ]וכפי שכתב הצל"ח עצמו 

מקום לתפילתו הרי זה מורה על ענוה ושפלות רוח, 

קבלות תפילותיו בזכותו, רק בכוח שאוחז שאין מת

ולכן קפצה לו  קדושת המקום שמתפלל שם[,
  .הדרך

 (ליל שב"ק פרשת ויצא תשנ"ו)מתוך 

 

  

גם כשנראה שהצדיקים מדברים גם כשנראה שהצדיקים מדברים 
דיבורים בעלמא אין זה אלא דיבורים בעלמא אין זה אלא 

  שיח לפני קונםשיח לפני קונם
ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו 

מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים 
 ויורדים בו

דהנה יש לפרש בדרך רמז,  נראה  
שהם מדברים שאף כשנראה צדיקים 

, אין זה אלא שיח לפני דיבורים בעלמא
 וכפי שפירשו בספה"ק את הפסוקקונם. 

"ויברך דוד את ה' לעיני כל  )נחמיה ט, ח(
 שדרכו בקודש של הקהל ויאמר דוד"

שהסתיר את  ,התדוד המלך ע"ה הי
 עם כשהיה מדבראף שיחתו לפני קונו, ו

, היתה שיחתו לפניו ית', ורק י אדםבנ
 וזהונראה היה כמדבר עם בני אדם. 

"לעיני כל  ולםא ,"ויברך דוד את ה'"
כי לעיני בני אדם היה נראה  הקהל"

מדבר לפניהם  כאילו "ויאמר דוד"
היה מברך אך באמת דיבורים בעלמא, 

 את ה'.אז 

הרה"ק החוזה מסופר על זה  בעניןו  
נסע לברית עם אחת שפ מלובלין זי"ע
אחר ל, וערב שבת קודשמילה ביום 
ביקשו  ,לשוב לביתו רצההברית כש

הדרך עדיין מכיון שממנו תלמידיו ש
השם של קפיצת  יכוין אתאפשר  ,ארוכה
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 כך יוכלו להקדים להגיע לביתם.הדרך ו  
בלשונו "יא ווער  החוזה הק' ואמרנענה 

קפצה להם הדרך  , ועל ידי זהען היינט"כ
 .לביתם קדימו לשובהו

כי  ,הענין בזה החוזה הק' את וביאר  
 "יא  ווער  כען  היינט" ראשי התיבות של

של  ופי התיבותהוא סש, יוה"ךהוא 
, כי מלאכיו יצוה לך )תהלים צא, יא(הפסוק 

וכשאמר  .והוא השם של קפיצת הדרך
אלו פעל שהמלאך של קפיצת  תיבות

שעל אף . הרי מזה הדרך יעשה מבוקשו
שלעיני בני אדם היה נראה שאמר 
דיבורים בעלמא, מכל מקום התכוון בזה 

שה המלאך את לדברים נעלים, שיע
 .רצונו

)או"ח סי' קיז  עטרת זקניםבספר ואיתא ]   

ברכת אחרונים בנוסח על מחלוקת ה ס"א(,
אם נה עשרה, התפילת שמו"ברך עלינו" ב

 ,"מטובך"או  "ושבענו מטובה"לומר יש 
בודאי אדם ההולך בדרך צריך ב, שהוכת

ופי , מפני שס"ושבענו מטובך"לומר 
 "פני האדמה ושבענו מטובך"של התיבות 

 [הוא השם של קפיצת הדרך.ש יוה"ך,הם 

"והנה סולם מוצב רמז הפסוק  וזהו  
כתב ד"סולם"  ובבעל הטורים ארצה"

ודיבור שקול  והיינו "קול", מטריאבגי
 בענינינראה כמדבר וצב ארצה יהצדיק נ

"וראשו באמת  ולםא ארציות בעלמא.

כוונתו לדברים גבוהים  מגיע השמימה"
"והנה מלאכי  בכוח דיבורוונעלים, עד ש

פועל  אלוקים עולים ויורדים בו"
 ו.מבוקשאת יעשו  שהמלאכים

  תשנ"ז( מלוה מלכה פרשת ויצא)מתוך 

 

יזהר שההשתדלות אחר הממון יזהר שההשתדלות אחר הממון 
  לא תביא ירידה ח"ולא תביא ירידה ח"ו

כמה צריך נראה לומר שבא לרמז עוד   
להזהר שההשתדלות אחר הממון לא 

בני ההרה"ק כמו שכתב  תביא ירידה ח"ו,
שצריך  )מגיד תעלומה דף לב ע"א( יששכר זי"ע

האדם להזהר מאוד בעוסקו בדברים 
ראה בעיניו כמה וכמה שבממון, כי כבר 

בעלי מדריגה שהכניסו ראשם לעניני 
 ח"ו.ממון עד שנתרוקנו מכל וכל 

 מהחוזה הק' מלובלין זי"עאיתא אכן   
שכאשר זוכה  )זרע קודש פר' וישלח ד"ה ויאבק(

האדם לשפע ממקום קדוש, אין ממון זה 
מזיק, ואדרבה יחד עם הממון נשפע אף 
דעת ויראת שמים שיבין שהשי"ת הוא 
הנותן לו כח לעשות חיל ואין זה משלו 

ונמצא שכאשר זוכה לשפע מצד כלל. 
יוכל לשמוח בחלקו שנתן לו הקדושה, 

מאחר שהוא בטוח שלא יהיה לו  השי"ת,
שום נזק ברוחניות מחמת הממון, אלא 

 אדרבה יתווסף בו קדושה ויראת שמים.
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"ויחלום והנה סולם שיתפרש,  וזהו  
 "סולם"ובבעל הטורים,  מוצב ארצה"

והיינו שהממון של  "ממון".בגימטריא 
האדם מוצב למטה בעולם הזה, אך 

שיכול לפעול בו ראשו מגיע השמימה" "ו
הרבה מאוד למעלה על ידי שירבה בו 
בצדקה וחסד וכדומה, אמנם צריך 

"והנה מלאכי להזהר בזה מאוד כי 
אף הבעלי מדריגה  אלקים עולים"

שעולים ומתעלים בעבודת ה', אף הם 
יוכל להיות להם ירידה ח"ו  "ויורדים בו"

 על ידי הממון.

הנה אלא לשון " אין ואמנם "והנה  
אימתי יוכל האדם )במדב"ר ג, ד(, שמחה 

"ה' נצב לשמוח בממון הנשפע לו, בזמן ש
שזוכה שהעשירות נשפע אליו  עליו"

מהשי"ת ומרגיש שה' ניצב עליו והכל 
ששפע  "לשמרו"ממנו ית', ופירש רש"י 

כזה יש בו שמירה מן היצר הרע שלא 
 יבא ממנו נזק ברוחניות. 

 שת ויצא תשע"א()מתוך ליל שב"ק פר

 

הצדיקים חפצים לעשות נחת רוח הצדיקים חפצים לעשות נחת רוח 
  שכרםשכרםלבוראם בעוה"ז יותר מלבוראם בעוה"ז יותר מ

  שבעוה"בשבעוה"ב
הגה"ק החתם  על פי מה שכתב נ"ל  

)תורת משה פרשת שמות ד"ה ולבא(  סופר

 העולם הזהשהגם שבסתם בני אדם 
שהוא הבל תעתועים  ,דומה ללילה
, כי דומה ליום העולם הבאוחושך, ואילו 

 לם הבארוח בעושעה אחת קורת יפה 
אצל הצדיקים  לם הזה. אולםמכל חיי העו

, העולם הזה הוא אצלם הוא להיפך 'הק
בבחינת "יום" שבו יכולים לקיים מצוות 
ומעשים טובים ולעשות נחת רוח 
להשי"ת, וכשבאים לעולם הבא אפילו 
שיודעים שנכנסים עתה לאור עולם, הרי 
זה אצלם כעוברים מאור לחושך, כי אינם 

בשכר שבעולם הבא. ועל זה  חפצים
קדשים הלילה "ב )חולין פג.(אמרו חז"ל 

שאצל הצדיקים  ",הולך אחר היום
הקדושים, העולם הבא שלאחר פטירתם 

 מהעולם הזה הוא כלילה אחר היום.

על  רומז "סולם מוצב ארצה"והנה   
"וראשו מגיע  לם הזה, ואילוהעו

כדפירש , לם הבאעל העו השמימה"
 ."יעלה השמימה" הבעל הטורים,

העולם "והנה סולם מוצב ארצה"  הו,וז  
אינו אלא "וראשו מגיע השמימה" , הזה

לעולם הבא שהוא  כדי שיזכה לאחר מכן
 )אבות פ"ד מט"ז(חז"ל  כמאמר, התכלית

התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס "
 "והנה מלאכי אלקים"אמנם  .לטרקלין"
 )נדרים כ:(כמו שאמרו חז"ל  ,הצדיקים

"עולים ויורדים  .מאן מלאכי השרת רבנן
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 ר כךעולים תחילה ואח" ,ש"יש רופיר בו"  
 "הסולם מוצב ארצה"שאצלם  ,"יורדים

. הוא עליה להם ,שבתחילה העולם הזה
העולם  "וראשו מגיע השמימה" אולם
הוא להם כירידה, כיון  שלאחר מכן,הבא 

שליבם אין חפץ בשכר אלא בקיום 
 .הזה לםבעו מצוותיההתורה ו

 (שיעור חורש"י פרשת ויצא תשס"ט)מתוך 

 

על קיום מצוות לשמה השכר על קיום מצוות לשמה השכר 
בעולם הבא ועל שלא לשמה רק בעולם הבא ועל שלא לשמה רק 

  בעולם הזהבעולם הזה

בסה"ק נועם  המבוארלומר על פי  יש  
שהעובד )פרשת ויקרא ד"ה ועד"ז(  מגדים

בעולם  יזכה לשכרלשמה את השי"ת 
יזכה שלא לשמה  אולם העובד ,הבא

 .בעולם הזהרק  לשכר

)פרשת וישלח  בסה"ק בת עיןאיתא והנה   

המלאכים הנבראים מן ש ד"ה בפירוש(
התורה והמצות הנעשים לשמה נקראים 

ואילו המלאכים  ,"מלאכי ארץ ישראל"
המצות שלא לשמה נקראים הנבראים מ

 "מלאכי חוץ לארץ".

 תורה ותפילה,רומז על  והנה "סולם"  
 "סולם"כדכתב בבעל הטורים ד

קול קול ' ורומז על ,"קול" ריאבגימט

כדרשת חז"ל של תורה ותפילה,  'יעקב
בזמן שקולו של יעקב מצוי  )ב"ר סה, כ(

  .בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

"ויחלום והנה א אל הביאור ונב ובזה  
שלא  עסק התורה והתפלה ,סולם"
משפיע שפע רק  "מוצב ארצה" לשמה,

החלק הנעלה  "וראשו", אך בעולם הזה
שבתורה ותפילה כשעוסק בהם לשמה, 

לעולם מביא לאדם שכר  "מגיע השמימה"
]וכדרך שפירש באוה"ח הק' הבא בגן עדן 

בראשית ברא אלקים את השמים" "בפסוק 

קאי  "ואת הארץ" לם הבא,עובשכר דקאי על 

 .[לם הזהעובשכר על 

"והנה מלאכי אלקים עולים זה  ובדבר  
ארץ  "מלאכיופירש רש"י  ויורדים בו"

 הנבראים ארץ ישראל מלאכי ישראל"
 להכין לו שכר "עולים" ,מהמצות לשמה

"ויורדים מלאכי חוצה בגן עדן, ולעומתם 
המצות שקיים לשמה  לארץ ללוותו"

המלאכים שנבראו מהם נקראים ש
לעולם יורדים עתה  ,"מלאכי חוץ לארץ"

לשמור עליו מכל פגע  "ללוותו"הזה 
 בעולם הזה.

 (פרשת ויצא תשס"ו יל שב"ק)מתוך ל
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כשבני ישראל ממליכים את כשבני ישראל ממליכים את   
השי"ת ממליך אותם השי"ת על השי"ת ממליך אותם השי"ת על 

  כל העולםכל העולם
והיה זרעך כעפר הארץ ונברכו בך כל 

 משפחות האדמה ובזרעך

ישראל ממליכים את השי"ת  כשבני  
"אנו עליהם מתוך הכנעה וענוה בבחינת 

ממליך אותם  עבדיך ואתה מלכנו",
השי"ת על כל האומות, כי כיון שהם 
ממליכים את השי"ת עליהם, עושה 
השי"ת שהם יהיו מושלים על כל 
האומות, שאז נמצא שהשי"ת מושל על 

 כל העולם. 
)דברים  באור החיים הק'שמבואר  כמו  

שכאשר בני ישראל מושלים על  לב, ט(
כל העולם, ממילא הקב"ה מולך על כל 

שכיון שבני ישראל ממליכים את , העולם
השי"ת, עושה השי"ת שכל קיום האומות 
וסמיכתם הוא באמצעות ישראל, כדי 
שעל ידי כן יהיה הקב"ה מולך על כל 

 העולם כולו.
" הכוונה והנה "והיה זרעך כעפר הארץ  

 בכלי יקר,שימליכו את השי"ת, כדפירש 
למידת הענוה כאברהם אבינו שיזכו 
. ואנכי עפר ואפר ז()לעיל יח, כשאמר 

זה שאברהם אבינו המליך את והכוונה ב
"ואנכי עפר כמו שפירש רש"י השי"ת, 

ואפר, וכבר הייתי ראוי להיות עפר על 

ידי המלכים ואפר על ידי נמרוד, לולי 
שאברהם אבינו  רחמיך אשר עמדו לי".

המליך את השי"ת והכיר שהכל בא לו 
מגודל חסדי הקב"ה והוא בעצמו לא 

 כלום.עשה 
שבני  וזהו "והיה זרעך כעפר הארץ"  

ישראל ימליכו את השי"ת מתוך הכנעה, 
ונברכו בך כל משפחות ועל ידי כן "

דרך בני ישראל תבוא  האדמה ובזרעך"
ההשפעה והברכה למשפחות האדמה, 
והם ימשלו על כל העולם. כי כיון שהם 
ממליכים עליהם את השי"ת, ראויים הם 

כדי שיהיה מלכותו למשול על כל העולם, 
 בכל משלה.

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ויצא תשע"ו(

  

בכח האמונה מתוך שמחה בכח האמונה מתוך שמחה 
  ניצולים מכל הפורענויותניצולים מכל הפורענויות

 והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך 
הרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג   

פירש, שכוונת הפסוק על האמונה  זי"ע
הטהורה, להאמין שהשי"ת הוא אלקינו, 
שבכוחה להציל מהפורענות. ורמז 

כאשר יהא  "והנה אנכי עמך"הכתוב 
 "אנכי"עמך אמונה הנרמז בתיבת 

ותאמין  "אנכי ה' אלקיך",ככתוב 
 בהשי"ת בתום לב.
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תזכה  אז "ושמרתיך בכל אשר תלך"    
כח לשמירה והגנה מכל רע, כי ב

 האמונה ניצולים מכל פורענות, ע"כ.

"והנה אנכי להוסיף לרמז באומרו  ויש  
דהנה שלימות האמונה היא רק  עמך",

כאשר האמונה באה עם שמחה, כי יש 
פעמים שהאדם מאמין שהכל בא 
מהשי"ת אבל אינו מקבל זאת באהבה 
ובשמחה, ובלבו מקנא בחבירו ואינו 
מרוצה במה שיש לו. ואין זו אמונה 
שלימה, אלא שלימות האמונה היא 
שיקבל הכל באהבה ויהא שמח בחלקו, 

)פרק יד,  בט מוסרבסה"ק שכמו שכתב 

שכאשר האדם בטוח בה' באמת ליבו יז( 
שמח עליו תמיד, ועל זה אמר הכתוב 

מי שהוא בטוח  "וטוב לב" )משלי טו, טו(
 "משתה תמיד"ביוצרו ומאמין בו כראוי, 

הוא בשמחה כאילו הוא במשתה תמיד, 
מה שאין כן אם אינו מאמין, הוא עצב 

 ודואג תמיד.

"והנה אנכי עמך", שרמז הכתוב  וזהו  
)במ"ר ג, השמחה ]כדרשת חז"ל  "והנה"

אין והנה אלא לשון שמחה[, יחד עם  ד(
האמונה, שיאמין האדם בהשי"ת,  "אנכי"

ובד בבד יהא בשמחה ויקבל הכל 
באהבה שזהו שלימות האמונה, אז 

יזכה "ושמרתיך בכל אשר תלך" 
 לשמירה והגנה.

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת ויצא תשע"ז(

, , עניועניולאחר המצוה נשאר לאחר המצוה נשאר   אםאם
  סימן שעלתה המצוה לרצוןסימן שעלתה המצוה לרצון

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

לבאר הרמז במקראי קודש,  יש  
 בסה"ק ערבי נחלבהקדים מה שכתב 

שאם לאחר  )פרשת חוקת ד"ה והנ"ל בהקדם(
שהתפלל או עשה מצוה, הוא נשאר שפל 
בדעתו ואינו זוכר כלל את מעלת המצוה 
שעשה, סימן הוא שמצוותו התקבלה 
והמלאך שנברא מהמצוה כבר פרח 
למעלה, ולכן נשכחה המצוה מליבו. 
אולם אם ירגיש התנשאות ויזכור את 
המצוה ויתגאה בה, סימן הוא שעדיין לא 

אך נשאר עלתה המצוה למעלה והמל
מקושר עמו, ולכן לא נשכחה המצוה 

 ממנו.

פירש "אכן יש ה' במקום הזה" על  והנה  
שהשכינה שורה במקום בתרגום יונתן, 

. והנה השראת השכינה פירושו הזה
 שהקב"ה מקבל את עבודת האדם ברצון

 )שמות כט, מה(על הפסוק הספורנו כדכתב 
לקבל עבודתם  ושכנתי בתוך בני ישראל,

 ברצון ולשמוע תפלתם.

 "ויקץ יעקב משנתו"כה יתפרש,  ומעתה  
אל תיקרי משנתו אלא ודרשו חז"ל 

שעסק בתורה ועבודת השי"ת,  ממשנתו,
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עבודתו  "ויאמר אכן יש ה' במקום הזה"

התקבלה לרצון, כדפירש בתרגום יונתן 
שהשכינה שורה במקום הזה לקבל 

איה, כי ברצון את תורתו ועבודתו, והר
שלא ידעתי ולא זכרתי  "אנכי לא ידעתי"

את העבודה שעשיתי, וזה סימן מובהק 
 שעלתה העבודה לרצון.

)מתוך קידושא רבה לנכדת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, בת הרב 

 יהושע אהרן שליט"א, פרשת ויצא תשע"ב(

  

כשעוסק בתורה בידיעה שרק כשעוסק בתורה בידיעה שרק 
השי"ת משפיע דעת, יתגבר על השי"ת משפיע דעת, יתגבר על 

  יצרויצרו
דהנה על האדם  ,הרמז לומר יש  

על  "לא" ולומר תמידעל יצרו להתגבר 
 , כמבוארכל המכשולות שמציב לרגליו

 לפרש פרה( רשת)לפ בסה"ק בית אברהם
כיצד יוכל . "מי יתן טהור מטמא לא אחד"

טהור, על ידי למטמא אדם להתהפך 
, "לא אחד" איין מאהל נייןשמקבל עליו 

כפיתויי שבשום אופן שבעולם לא יעשה 
 .היצר

ולומר להתגבר על היצר הרע  העיצהו  
 'הוא רק על ידי עסק התורה הקלו "לא", 

הנותנת דעת לאדם לומר לא ליצרו, 
אם פגע בך מנוול  )קידושין ל:( כמאמרם

 זה משכהו לבית המדרש.

)פר'  בסה"ק מאור עיניםכתב  אולם  

להתגבר  שאימתי התורה מועילההאזינו( 
מאמין שהשי"ת  רק כאשר, על יצרו הרע

רה להשכיל בתו דעת הוא זה שמשפיע
יוכל בכוחות עצמו , אך אם יחשוב שהק'

להשיג התורה, לא תועיל התורה נגד 
 .היצר

 "ויקץ יעקב משנתו" הביאור, ווזה  
 ממשנתו,ז(  )ב"ר סט,אמרו במדרש ו

ויאמר אכן יש , "הק' שיעקב עסק בתורה
שלימוד תורתו היה ה' במקום הזה", 

שידע שרק השי"ת הוא הנותן באופן 
על כן ו, חכמה להשכיל בתורה ולא מכוחו

ידע לומר "לא" ליצר  "ואנכי "לא" ידעתי",
 הרע ולהתגבר עליו.

 (רעוא דרעוין פרשת ויצא תשס"ו)מתוך 

 

כיון שזכה לבן לשפע בזכות כיון שזכה לבן לשפע בזכות 
  יעקב, ניזון יעקב מהשי"ת עצמו יעקב, ניזון יעקב מהשי"ת עצמו 
אם יהיה אלקים עמדי ונתן לי לחם לאכול 
ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי 

 והיה ה' לי לאלקים 

מפשיסחא הרבי ר' בונם וביאר הרה"ק   
ונתן לי לחם "שיעקב אע"ה ביקש  זי"ע

דהיינו שיהיה הנתינה מה' לבדו  לאכול"
ויש לבאר היכן  ע"כ. ,ולא על ידי שליח
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יזון בבית נתקיימה בקשתו, והלא היה נ  
 לבן.

, שפעם בעת המעשה לומר על פי נראהו  
הרה"ק בעל חקל יצחק מספינקא שבירך 

"ונא  את ברכת המזון והגיע לתיבות זי"ע
אל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם 
ולא לידי הלואתם כי אם לידך המלאה 

אמר זאת  הפתוחה הקדושה והרחבה"
 .בהתלהבות ובקול רעש גדול

שתמה אדם אחד  הרה"ק עמד מאחורי  
במחשבתו על זאת שמרעיש הרה"ק כל 
כך בתיבות אלו, והלא כל פרנסתו של 

, מן רק ממתנת בשר ודםהרה"ק היא 
הפדיונות שמקבל מאנשים בעת קבלת 

הכיצד מרעיש כל כך ו .קוויטלאךה
ונא אל תצריכנו לידי מתנת  בתיבות

 בשר ודם.

לאחר  הרגיש במחשבתו, ותיכף הרה"ק  
סובב את ראשו  סיים את ברכת המזוןש

לאותו אדם, ואמר לו, אבאר לך את 
יהודי אל אשר בא הנה כ כוונת בקשה זו.

, ונותן פדיון נפשבבקשת ישועה הצדיק 
ומיד פועל לו הצדיק ישועה, אזי הצדיק 
מקבל את המעות בדין, כשכר לפעולתו, 
והמעות הללו אינם בגדר מתנה. אך אם 

ולבסוף לא זכה  נתן אדם מעות לצדיק
המעות מקבל הצדיק את  לישועה, אזי
ופעמים שהצדיק נוטל ה. בגדר מתנ

 ההישועה בא אולם איןהמעות מן האדם 
ובאופן זה אין  ,רק לאחר זמןאלא  ,מיד

לבסוף זכה המעות בגדר מתנה שהרי 
 , אך מכיון שקיבל הצדיק אתישועהל

הרי ישועה, זמן מה קודם שזכה להמעות 
 .בגדר הלואה זה

ונא אל תצריכנו " שאנו מבקשים וזהו  
שלא יהיה  "לא לידי מתנת בשר ודם

ואז  לא יזכה האדם לישועה,כזאת ש
ולא לידי " יקבל את המעות בגדר מתנה.

זכה לישועה רק אחר וכן שלא י "הלואתם
כי "המעות בגדר הלואה.  זמן, ואז יהיו

אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה 
 ,יזכה לישועה תיכף ומידאלא  "והרחבה

אז יקבל הצדיק את השפע מהשי"ת ו
 בעצמו ולא ממתנת בשר ודם.

מזה שכאשר מקבל הצדיק שפע נמצא ו  
על ידי שהוא משפיע ישועה לשני, אין זה 
בבחינת מתנת בשר ודם, אלא שפע הבא 

 מהשי"ת בעצמו.

אשר היה יעקב הנה כיובן, דמעתה ו  
בזכותו בית לבן נתברך בית לבן אע"ה ב

נחשתי ויברכני ה' וכמאמר הפסוק "
, ועל כן קיבל את השפע כשכר "בגללך
ולא בגדר מתנת מהשי"ת בעצמו,  פעולה

מכיון שתיכף זכה לבן לשפע בשר ודם, 
ונתן "ביקש יעקב אע"ה  בזכותו. ועל זאת
יזכה שהשפע שדהיינו  "לי לחם לאכול
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על ידי  ,יבוא אליו מהשי"ת בעצמו  
 לבן.ל א תיכף הברכהובשת

 תשנ"ז( ליל שב"ק פרשת ויצא)מתוך 

 

על ידי עסק התורה הק' יזכה על ידי עסק התורה הק' יזכה 
  לדעת וימנע מלחטואלדעת וימנע מלחטוא

 רה הק'התואחר יש לומר, דהנה  באופן  
שלא  ר הרעמן היצעל האדם  נהמגי

תורה  )סוטה כא( אמר חז"לוכמיחטא, 
אם  )קידושין ל:(מגינא ומצלא, וכן אמרו 

אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים 
 בידו.

זאת שהאדם דהנה  בזה הוא, הביאורו  
 כדאיתאחוסר דעת ו חוטא הוא מחמת

אמר ריש לקיש אין אדם חוטא  )סוטה ג:(
. ואילו נכנסה בו רוח שטות לא אם כןא

, לא יחטאהאדם הוא בר דעת  כאשר
עסק הדרך לבוא לדעת הוא על ידי והנה 

חכימת פתי כמאמר שהיא מהתוה"ק 
תורת ה' תמימה  תהלים יט, ח()הכתוב 

משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת 
אורייתא  )זוה"ק ח"ב פה.(וכן איתא  .פתי

על כן כאשר האדם עוסק ו .מחכמה נפקת
בתורה וזוכה לדעת, יוכל להתגבר על 

 יצרו ולא להכשל בחטא.

רומז לדעת, וכמו  והנה "ה' אלקים"  
)מאמרי חודש  יששכרבסה"ק בני  שכתב

"ה' אלקים" ד תשרי מאמר גדולה תשובה דרוש יא(
 )דברים ד, לט(הוא שם הדעת, כמו שנאמר 

וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא 
 ע"כ.האלקים, 

"אם יהיה אלקים הכתוב  ביאור זהוו  
איתא ו ",עמדי ונתן לי לחם לאכול

ונתן לי לחם, זו תורה,  )ב"ר ע, ה(במדרש 
. והיינו שיזכה שנאמר לכו לחמי בלחמי

 לעסוק בתורה הק', אזי על ידי זה
ש ופיר ,"ושבתי בשלום אל בית אבי"

מן  והיינו שינצלש"י "שלם מן החטא" ר
הטעם שבכח התורה ינצל מן , והחטא

 "והיה ה' לי לאלקים"החטא, הוא משום ש
שעל ידי לימוד התורה יזכה לדעת 

ינת "ה' אלקים", ועל ידי הדעת ינצל בבח
 .מהחטא

 תש"ס( ליל שב"ק פרשת כי תצא)מתוך 

 

החטא יוכל החטא יוכל ממכשהאדם נקי כשהאדם נקי 
    מן השמיםמן השמיםלראות שאף הטבע לראות שאף הטבע 

הנה כדי שיזכה האדם יש לומר, ד עוד  
דבר  להכיר בבירור גמור שכלולראות 

 לא יהיה אצלושנעשה בעולם הוא נס, ו
בגלוי, יראה את הנס אם כלל בין חילוק 

הדבר כאילו הוא ראה לבין אם לעינים י
ל הוא אלא תמיד ידע שהכהטבע,  כדרך
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לזאת  ,על פי נס למעלה מדרך הטבע  
זך ונקי מן החטא. יזכה על ידי שיהיה 

נקיים מכל שמץ הצדיקים הוכפי שידוע ש
של חטא ועוון, היו מרגישים וחשים 
בבירור גמור שכל הבריאה וכל מהלך 

אה כדרך הטבע, הכל החיים, גם מה שנר
הוא נס כאמרינו "על ניסיך שבכל יום 

 עמנו".

)מאמרי  בסה"ק בני יששכרכתב ש מווכ  

העולם שהנהגת תשרי מאמר ד דרוש ג אות יג( 
הוא על ידי שם  ,הטבעעל פי דרך 

אילו בגימטריא הטבע, ו " שהואאלקים"
הוא  ת העולם בדרך נס שלא כטבענהגה

כאשר יש ניסים והנה  ".הוי"ה"על ידי שם 
שלא כדרך הטבע, מודים כולם שזאת 
הוא בהשגחתו של השי"ת הפועל 
ישועות, אולם בהנהגת העולם שעל פי 

מי שאינו שלם באמונה, דרך הטבע, אזי 
 אבל הכל נעשהבדעתו ספיקות שעולים 

דמיונות ההסברות ו ווכל אל ח"ו.השגחה 
מונהגים הכאילו יש דברים , הכוזבות

אדם מחמת ת לובא ,בדרך הטבע
שהעבירות מכסים את אור השכל 

בתשובה שלימה  ך כשישובהישראלי. א
, מסך המבדיל בינו לבין השי"ת ולא יהיה

יאיר אליו אור השכל הישראלי  ממילא
ת אף "השיהשגחת את ויראה עין בעין 

 ., ע"כעניני הטבעב

דרך זה יש לפרש מאמר יעקב  ועל  
 ""ושבתי בשלום אל בית אביאבינו ע"ה 

 .ש"י, בשלום, שלם מן החטאש רופיר
"והיה אז ומחטאים,  היינו שיהיה זך ונקיו

יזכה למדריגה זו שיכיר  ה' לי לאלקים",
היינו ההנהגה ד "הוי"ה"וישיג שהשם 

שולט אפילו במה  "לי לאלקים" ,הניסית
"לי" היינו לעיני האדם "לאלקים" שנראה 

בחינת באצלו  אף זאת יהיהכדרך הטבע, 
מדרך  למעלה שישכיל ויבין שזהו ,הוי"ה

 הטבע.

 (ליל ג' דחנוכה תשס"ח)מתוך 

 

נקי לגמרי מחטאים יוכל נקי לגמרי מחטאים יוכל מי שמי ש    
  השי"ת להיות עמו כדייןהשי"ת להיות עמו כדיין

לבאר בדרך אחרת, על פי מה  יש  
בשם  )תמוז ד, ד בסה"ק בני יששכר שכתב

חפץ  שי"תכאשר הש (הרמ"ע מפאנו זצוק"ל
להצדיק את בני ישראל ולמחול להם על 

, הואלזה עונותיהם, אזי אחד מן הדרכים 
שהשי"ת אינו בא במשפט עמנו כדיין, 
אלא כבעל דין הבא להתדיין עם בעל 
דינו, שאז ההלכה היא שצריכים להיות 
התובע והנתבע מלובשים באותם 

עני ועשיר  שבועות לא.()מלבושים, כדאיתא 
ים לעשיר לבוש כמוהו אומר ,באים לדין

אנחנו על ש מכיוןו. או הלבישהו כמותך
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לבושים באנו מלובשים  ינוידי עונות  
 ואילו השי"תאדומים כשנים וכתולע, 

לבושיה כתלג )דניאל ז, ט(  וכביכול נאמר ב
על כן השי"ת מלביש אותנו  חיור,

 בלבושו ומוחל לנו על עונותינו, ע"כ.

אז  ,האדם חוטא ח"ושכש נמצא ומעתה  
עמו  שי"תטובה היא לו שלא יתנהג ה

בכדי שילבישוהו כדיין אלא כבעל דין, 
וימחלו לו על , כלבושו של השי"ת

עונותיו, אולם כאשר האדם נקי מחטאים 
הנה ו .יוכל השי"ת להיות דיין אצלו

 .)רש"י שמות כא, ו(דיין כוונה לה "אלקים"

"ושבתי בשלום אל בית  הביאור וזהו  
כאשר ו"י שלם מן החטא, שש רופיר אבי"

"והיה ה' לי מחטאים, לגמרי יהיה זך ונקי 
היינו שאז יוכל הקב"ה להיות  לאלקים"

דיין שלו, ולא צריך להיות עמו כבעל דין 
 דייקא.

 תשס"ד( חיי שרה שתשב"ק פר)מתוך ליל 

 

המתגבר על תאוותיו יזכה לבנים המתגבר על תאוותיו יזכה לבנים 
  טוביםטובים

בדברי  לבאר על פי המבואר נראה  
כשהאדם עומד בנסיון שבא ש ,הקדמונים

זכה לבנים טובים, ילידו וכובש את יצרו, 
אם הדם  ומה מכות כג:()אמר המשנה וכמ

הפורש ממנו  ,שנפשו של אדם קצה ממנו
מקבל שכר, גזל ועריות שנפשו של אדם 
מתאוה להן ומחמדתן, הפורש מהן על 
אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו 

ורות. ולדורות דורותיו עד סוף כל הד
מתגבר על תאוותיו וכובש את שהוהיינו 
שיהיו לו  ,זכה לו ולבניו אחריוייצרו, 

 בנים טובים וכשרים.

מפרש  הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"עו  
"ואהבת את ה'  )דברים ו, ה(בזה הפסוק 

חז"ל  דרשוו אלקיך בכל לבבך וגו'"
"בכל לבבך" בשני יצריך ביצר  )ברכות נד.(

והיינו שיעבוד האדם  .טוב וביצר הרע
את השי"ת גם עם היצר הרע ויכוף אותו 

הכתוב  ל זה ממשיךלעבודת השי"ת, וע
 הוא כופה את יצרוהאדם להשכר ש

שיזכה לחנך את בניו  "ושננתם לבניך"
 ., ע"ככראוי

"אם יהיה אלקים יתפרש הכתוב  ובזה  
עמדי וגו' ונתן לי לחם לאכול ובגד 

 בי"ללבוש ושבתי בשלום אל בית א
והיינו  .מן החטא שלם ,ש"יש רופיר

כאשר שאף יעקב אע"ה ביקש מהשי"ת ש
"ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" 

 ם כל זאת יהיהע ,שיעסוק בעניני גשמיות
שגם מן החטא,  "ושבתי בשלום" שלם

יכוף וישבר את יצרו הרע בעניני גשמיות 
"והיה ה' לי יזכה לעבור זה ובלהשי"ת, 
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שיחול שמו עלי  ,ש"יש ר, ופירלאלקים"  
 .מתחלה ועד סוף שלא ימצא פסול בזרעי

כבישת היצר זוכים לבנים  כי על ידי
 טובים.

 ז(האזינו תשס"פרשת רעוא דרעוין )מתוך 

 

כשישיג שהשי"ת עומד עליו כשישיג שהשי"ת עומד עליו 
  ורואה במעשיו יתיירא מהחטאורואה במעשיו יתיירא מהחטא

יותר כפי שהאדם יש לומר, דהנה  עוד  
משיג ומרגיש שהקב"ה עומד עליו ורואה 

ירא כך יהיה יותר ירא שמים ו ,במעשיו
)סי' א' ס"א  בשולחן ערוךחטא, כדאיתא 

שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל  ברמ"א(
גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר 
הולכים לפני האלקים, כי אין ישיבת 

ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו  האדם
בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא 

דבורו והרחבת פיו  לפני מלך גדול, ולא
כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו 
כדבורו במושב המלך, כל שכן כשישים 
האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה 
אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו 

 )ירמיה כג, כד(ורואה במעשיו, כמו שנאמר 
"אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו 
 נאם ה'", מיד יגיע אליו היראה וההכנעה

 שתו ממנו תמיד.בבפחד השי"ת ו

שיעקב אע"ה  ,פרש הפסוקית בזהו  
 ביקש שיטיל השי"ת פחדו ויראתו עליו

שאנו  כפי, ובכדי שינצל מהחטא
נוראים "ובכן הת ימים ומבקשים בתפל

 הווז ."על כל מעשיך תן פחדך ה' אלקינו
ש ופיר "ושבתי בשלום אל בית אבי"

יעקב ש והיינו .שלם מן החטא ,ש"יר
זכה להנצל מכל חטא, אע"ה ביקש שי

שיטיל  "והיה ה' לי לאלקים" וזהו על ידי
 נתפחדו ויראתו בחי ועלי השי"ת

הוא שם היראה כידוע, ש "אלקים"
והאלקים  )קהלת ג, יד(הכתוב  מאמרוכ

. ועל ידי זה יהיה עשה שייראו מלפניו
 . שלם מן החטא

 (רעוא דרעוין פרשת ואתחנן תשס"ח)מתוך 

 

השב"ק לא יתגשם על ידי השב"ק לא יתגשם על ידי בכח בכח 
  האכילה ושתיההאכילה ושתיה

לומר ברמז הפסוק, דהנה בכח  יש  
קדושת השבת קודש, על אף שיאכל 
האדם וישתה, לא יתגשם ולא תהיה לו 
ירידה בעבודת ה' על ידי האכילה 

ביצה טז. ד"ה )רש"י  והשתיה. וכפי שכתב

האדם אוכל  שבשבת קודש נשמה יתירה(
וביארו , ע"כ. ושותה ואין נפשו קצה בהן

שהכוונה שהנפש האלוקית  בספה"ק
שבאדם לא תקוץ ולא תנזק על ידי 

 .האכילה בשבת קודש
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היה  חלום יעקבביאור הפסוק, כי  וזהו    
הגה"ק בעל בשבת קודש, כפי שכתב 

 אמר יעקב אע"הואז  חתם סופר זי"ע.
אם יהיה " בקומו משנתו בשב"ק בבוקר

 "לאלקים עמדי וגו' ונתן לי לחם לאכו
וסעודת  לחם משנהכאשר אוכל את ה

ואף אלבש  "ובגד ללבוש", שב"ק
)כמבואר מלבושים המיוחדים לשב"ק 

ושבתי בשלום אל ", בשו"ע או"ח סימן רס"ב(
עם כל זאת לא ארד ממדרגתי  "בית אבי

ואשאר שלם מן החטא, וכפי שפירש 
והטעם כי על  "לאלקים והיה ה' לי" רש"י.

ידי קדושת שבת קודש שהיא שמו של 
לא יזיקו לו  )כמבואר בזוה"ק(,השי"ת 

 המאכלים והמלבושים הנאים. 

 (ליל שב"ק פרשת ויצא תשנ"ז)מתוך 

 

המתגבר על יצרו יוכל להנצל המתגבר על יצרו יוכל להנצל 
  מאומות העולםמאומות העולם

לבאר על פי מה דאיתא בספה"ק  יש  
להתגבר  יצרו הרע, יזכהעל  שהמתגבר

 והביאור בזה, העולם,מות על אוגם 
יש ש )הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע(ידוע דהנה 
גלויות, גלות יהודים בין הגוים,  שלש

ומצירים זה  הרודפיםיהודים בין יהודים, 
אוסר את האדם היצר הרע הגלות ולזה, 

של התאוות, שזהו הגלות במאסר הרע 

מתגבר על יצרו אולם ה הקשה ביותר.
שה ביותר, ו הפרטית שהיא הקגלותהרע ו

מהגלות בין להנצל  אזי כל שכן שיזכה
 האומות שהיא קלה יותר.

אם יהיה אלקים עמדי יש לפרש " ובזה  
שינצל  ,ש"יש רופירושמרני בדרך הזה" 

 גלותהיינו שיזכה להנצל מהמעשו ומלבן, 
יזכה , וכיצד מות העולםישראל בין אושל 

 "ושבתי בשלום אל בית אבי" לזה, על ידי
על ידי ש .ם מן החטאושל ,ש"יש רופיר

מחטאים שזהו הגלות אצל יצרו  שינצל
יוכל גם להנצל מן הגלות אצל  ,הרע

 אומות העולם.

 ליל ו' פרשת ויצא ,שמחת חתן)מתוך לעקיך און בראנפין ל

 תשנ"ז(

   

כשמשפיעים על בנ"י השפעות כשמשפיעים על בנ"י השפעות 
  טובות מתמלא לבם בושה טובות מתמלא לבם בושה 

)בפתח יש לפרש על פי מה דאיתא  עוד  

שכאשר  לשו"ת קול אריה אות ו(טוב 
 רחמים וחסדיםמשפיעים על בני ישראל 

מחמת נשבר לבם בקרבם מן השמים, 
שהשי"ת משפיע להם טובות על  בושה,

אף עונותיהם, עד שבושה זו שהיא להם 
יסורים כמדקרות חרב בלבבם, ממרקת 
כבר את עוונותיהם, ואין צריך להענישם, 

 .ע"כ
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 "ושבתי בשלום"שאמר יעקב אע"ה  וזהו  
וכיצד  .שלום מן החטא ,ש"יש רופיר

 ,"והיה ה'"ש על ידיהיה נקי מכל חטא, א
שזאת שמשפיעים עלי מן השמים רחמים 
והשפעות טובות בבחינת שם הוי"ה 

זאת יהיה  ,לאלוקים" "לישהוא רחמים, 
דין ויסורים מרוב הבושה לאצלי 

מהשי"ת, ועל ידי היסורים והבושה הזו, 
  .כל חטאנעשה נקי מ

 (אושפיזא דיוסף תשנ"ז)מתוך 

 

על ידי היגיעה בתורה יקבל שכר על ידי היגיעה בתורה יקבל שכר 
  בעולם הבאבעולם הבא

מדרש תנחומא )לומר דהנה איתא  נראה  

היגיעה בתוה"ק  שעל ידי( פר' נח פרק ג
 .יזכה האדם לקבל שכרו בעולם הבא

קאי כאשר הולך  "בשלום"תיבת  והנה  
)ברכות חז"ל  , כמאמרהאדם לבית עולמו

אל יאמר לו לך  ,הנפטר מן המתסד.( 
)ב"ר ע, במדרש ולשלום אלא לך בשלום. 

האמור כאן קאי על  "לחם"פירשו ד ה(
 התורה הק'.

"אם יהיה אלקים עמדי ונתן לי  וזהו  
היינו שאזכה לאכול לחמה  לחם לאכול"
, אזי לעסוק בתורה ביגיעהשל תורה 

 הנשמהכאשר תשוב  "ושבתי בשלום"
יזכה  "בשלום",כמרומז בתיבת  ,למקורה

 ,שבשמים "אל בית אבי" לשוב בשלום
 לעולם הבא.  ללון בסתר כנפי השי"ת

 (נר ה' דחנוכה תשס"ו)מתוך 

   

כשזוכה לרגשי אהבה יתמלא כשזוכה לרגשי אהבה יתמלא     
  לא תאבד ממנו האהבהלא תאבד ממנו האהבהששיראה יראה 

מהרה"ק לפרש, דהנה איתא  ישעוד   
סק זי"ע פנדל מויטעעמנחם מ ביר

 ,אהבהלרגשי האדם זוכה שבשעה ש
פן  ,יראה ופחד שלא יחטאעליו להתמלא 

 .ממנו רגשי האהבה ויאבד

רגיש אהבת ה' להזוכה שכש ומתבאר  
מלא פחד שלא יפגום יתוקרבת אלקים, 

בדבר קל כדי שלא ירתק חבל  לואפי
אהבת השי"ת אליו והאהבה  של הכסף

לא  ועל ידי הפחד הזהשיש לו להשי"ת, 
 .יחטא

 ,אהבהרה על מו הוי"הידוע דשם  והנה  
הו הביאור, וז .יראהעל  אלקיםושם 

ירש ופ "ושבתי בשלום אל בית אבי"
יתרחק מן  כיצד, ום מן החטאושלרש"י 

רגשי  "והיה הוי"ה"ש ידיהחטא, על 
 "לי לאלקים"השי"ת, לו האהבה שמשפיע 

, כי מתוך האהבה יבוא ליראהיביאוהו 
יראה מחמת שלא תפגם האהבה, ו ליראה

 .מהחטאזו, ישמר 
 (נעילת החג שמחת תורה תשס"ז)מתוך 
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כשתהיה יראת ה' לנגדו לא כשתהיה יראת ה' לנגדו לא 
  יתבייש מהלועגים עליויתבייש מהלועגים עליו

עוד לפרש ברמז הפסוק, על פי  נראה  
 )פר' יתרו( בסה"ק נועם מגדיםמה שכתב 

 שו"ע או"ח א, א()מ"א לבאר את דברי הר
שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים 

. שלכאורה כיצד עליו בעבודת השי"ת
יוכל האדם שלא להתבייש מהם, והרי 
הבושה טבועה היא באדם. אך העצה היא 

שויתי ה' כפי שכתב הרמ"א קודם לכן "
" שכאשר תהיה יראת השי"ת לנגדי תמיד

לנוכח האדם בכל עת, אז לא יתבייש 
משום אדם, כי איך יתבייש מבשר ודם 
ויעבור על מצות השי"ת העומד לנגדו, 

 ע"כ.
ת הפסוק שכאשר נראה לפרש א ובזה  

הלך יעקב אע"ה אל בית לבן התיירא 
מאוד אולי יתבייש ולא יוכל לעבוד את 
 השי"ת למול השחוק והלעג של לבן, ולכן

 "ושבתי בשלום אל בית אבי"התפלל 
שאוכל לשוב מבית לבן נקי מחטאים ולא 
אמנע מעבודת ה' מחמת הבושה מלבן, 

 ,בשלום מן החטא"רש"י וכפי שפירש 
והיה ה' לי " ".מדרכי לבןשלא אלמד 

ולזאת אזכה על ידי שיהיה ה'  "לאלקים
שויתי ה' לנגדי נגדי תמיד בבחינת "

 מפני המלעיגים. לא אבושואז  "תמיד

 , לאחר הבדלה(ויצא תשנ"ה)מתוך פרשת 

כשיטהר נפשו מחטאים ממילא כשיטהר נפשו מחטאים ממילא 
  יזכה שתבער בו אהבת השי"תיזכה שתבער בו אהבת השי"ת

בסה"ק לומר על פי מה שכתב  נראה  
)פרשת כי תבוא ד"ה עוד  באר מים חיים

שהעצה לזכות יתבארו הכתובים וכו'( 
לאהבת ה' הוא שישוב בתשובה ויטהר 
נפשו מכל חטא ועוון, וכשיתנקה 
מחטאים תתאוה נפשו מאליה להדבק 

שלא יהיה  ",יךקה' אל"בבחינת בהשי"ת 
עליך שום רשות אחרים חלילה רק ה' 

 (:)הוריות יאכמאמר חז"ל , יךקיהיה אל
 ,יוקה' אל צוותמכל מ )ויקרא ד, כב(בפסוק 

וכשיהיה , יוקמי שאין על גביו אלא ה' אל
דבוק מהשי"ת כבר ירגיש מעצמו אהבה 
ותשוקה עזה להשי"ת, כי הסיבה שאין 
מרגישים אהבה להשי"ת הוא מחמת 
העוונות המפרידים בין האדם לשכינה 
הק', וכשיתנקה מעוונותיו ממילא ירגיש 

 צומה.מאיליו אהבה גדולה וע

יש לבאר מאמר יעקב אבינו ע"ה,  ובזה  
ופירש  "ושבתי בשלום אל בית אבי"

שעל ידי שיהיה שלם מן החטא, רש"י, 
"והיה ה' לי מטוהר מהחטא, אזי 

 שיחול שמו עלי.ופירש רש"י,  לאלקים"
שאז ישים השי"ת את שמו עליו בבחינת 

שיוכל להדבק בו בלי שום  "ה' אלוקיך"
מסך המבדיל, וכיון שיהיה דבוק 

 "והיה ה' לי לאלקים"בהשי"ת, ממילא 
"שקיבל עליו לעבוד  הכלי יקר,ופירש 
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 "והיה ה' לי לאלקים"בהשי"ת, ממילא   
"שקיבל עליו לעבוד  הכלי יקר,ופירש 

שיעבוד את  את ה' מאהבה ולא מיראה".
השי"ת מאהבה ובכלות הנפש, שכיון 
שישוב בתשובה יהיה דבוק בהשי"ת 
ותרגיש נפשו ממילא אהבה עזה ותשוקה 

 עצומה לבורא כל עולמים. 

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת נשא תשע"א(

 

העובד את השי"ת מאהבה יזכה העובד את השי"ת מאהבה יזכה     
  לכל ההשפעות בעולם הזהלכל ההשפעות בעולם הזה

האור יש לפרש על פי מה שכתב  עוד  
דמה שאמרו חז"ל  )ויקרא יח, ה( 'החיים הק

שכר מצוה בהאי עלמא  )קידושין לט:(
, אין זה אלא בעושה מיראה, אבל ליכא

 העושה מאהבה מקבל שכר בעולם הזה,
 מלבד הגמול הקבוע לו בעולם הנצחי.

נודע שכאשר שכר מצוה בהאי  והנה  
שכר המצוה מגין על עלמא איכא, אזי 

שלא האדם וזוכה לשמירה מן השמים 
, כמבואר בגמרא יארע לו שום רע

 עיי"ש. )שם(קידושין 

"אם יהיה אלקים ביאור הכתובים  וזהו  
עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי 

ישמור לי את ופירש רש"י,  הולך"
"והנה  )שם כח, טו( ההבטחה שאמר לי

והיינו שיהיה נשמר מן  אנכי עמך",
"ונתן לי לחם הפורענות מעשו ומלבן, 

ויזכה לכל  גד ללבוש"לאכול וב
"ושבתי בשלום אל ההשפעות טובות, וכן 

בשלום מעשיו ופירש רש"י,  בית אבי"
, והיינו שיזכה לשפע ברכה ומלבן

ולשמירה מן הפורענות. והכיצד יזכה 
 "והיה הוי"ה לי לאלקים"לכל זה, על ידי 

שיעקב אבינו קיבל הכלי יקר, ופירש 
עליו לעבוד את ה' מאהבה ולא מיראה, 

עבודה מאהבה, זה  "והיה הוי"ה"וזהו 
שבמידה זו יעבוד את  "לי לאלקים"יהיה 

ועל ידי עבודת השי"ת בוראו כל ימיו. 
מאהבה יקבל השפעות טובות בעולם 

 הזה. 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת קרח תשע"ב(

  
מי שגומל חסד יעזרהו השי"ת מי שגומל חסד יעזרהו השי"ת 

  להתגבר על יצרו הרעלהתגבר על יצרו הרע
אי אפשר להתגבר לבאר, דהנה נראה   

 היצר הרע אלא בסייעתא דשמיאעל 
יצרו של אדם  )קידושין ל:(כמאמרם ז"ל 

מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה 
מהרה"ק הרבי ואיתא  עוזרו אין יכול לו.

)חידושי  ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע
שעל כן צריך האדם רר"ש סוכה נב:( 

לחפש עצות שיהא הקב"ה עוזרו להתגבר 
 על היצר הרע.
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שיגמול חסד שאחד מהעצות הוא  וי"ל    
)בפירוש , דהלא כתב הרמב"ם עם חבריו

שעל מצוות שבין  המשניות פאה פ"א מ"א(
אדם לחבירו מקבלים שכר גם בעולם 

 )קידושין לט:, עיי"ש(ומבואר בגמרא  הזה.
שמצוה שיש עליה שכר בעולם הזה, 
. בכוחה להגין על האדם מן החטא
 ומעתה נמצא שבזכות מצות גמילות

חסדים שיש עליה שכר גם בעולם הזה, 
יזכה האדם שיהא הקב"ה בעזרו להשמר 

 מן היצר הרע.

 והנה הגה"ק רבי שלמה לוצקער זי"ע  
מפרש )דברת שלמה על הפסוק שלפנינו( 

"ונתן לי לחם לאכול ובגד הפסוק 
דלכאורה פשוט הוא שלחם  ללבוש",

אוכלים ובגד לובשים, אולם כוונת יעקב 
ליתן  "לחם"יתן לו השי"ת אבינו היתה ש

ליתן  "בגד"לאורחים, וכן  "לאכול"
 לאחרים. "ללבוש"

"אם יהיה שאמר יעקב אבינו  וזהו  
ליתן לאחרים  אלקים עמדי ונתן לי לחם"

 "ללבוש",ליתן לאחרים  "לאכול", "ובגד"
אזי בזכות מצוה זו של גמילות חסדים, 

ופירש  ושבתי בשלום אל בית אבי""
. אזכה להנצל חטאשלם מן הרש"י 

מהיצר הרע, והטעם שבזכות החסד ינצל 
"והיה ה' לי לאלקים" מהחטא הוא משום 

 "שיסייעני בכל מעשי"ופירש הרשב"ם 

שהעוסק בחסד יסייעהו השי"ת בכל 
מעשיו להתגבר על היצר ולהנצל 

 מהחטא.

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ויצא תשע"ד(

 

כדי שיזכה כדי שיזכה הוא הוא הכוונה בנישואין הכוונה בנישואין 
  ברוחניותברוחניותלקנינים לקנינים 

נראה על פי מה דאיתא, שבעת  עוד  
הנישואין כאשר בא האדם לבנות ביתו, 
צריך שתהיה כל כוונתו לעניני רוחניות 
לגדל בנים עוסקים בתורה ובמצוות ולא 
לגשמיות כדירה נאה ומעות וכדומה. ואם 
אכן תהיה כוונתו לרוחניות, אז יזכה 
לזיווג הגון שיסייעהו לגדל בניו לתורה 

)יבמות נצל מן החטא כמאמר חז"ל ולה

דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו סב:( 
 מן החטא.

בית " )משלי יט יד(בזה הפסוק  ופירשו   
אם לא תהיה כוונתו  והון נחלת אבות"

בעת הנישואין לדירה נאה ולמעות, אלא 
יסתפק בנחלת אבותיו שהעניקו לו, וכל 

"ומה' כוונתו תהיה רק לרוחניות, אזי 
יזכה לזיווג הגון לאשה  אשה משכלת"

משכלת לדבר ה' לגדל בניו לתורה 
 ולהנצל מהחטא.  

"אם יהיה אלוקים יתבאר,  ומעתה  
אם כל כוונתו תהיה למען השי"ת  עמדי"
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"ונתן לי לחם לעניני רוחניות, בעת   
שנושא אשה, דלחם זו אשה  לאכול",

כי אם הלחם אשר  )בראשית לט(כדכתיב 
אזי  זהו אשתו.רש רש"י ופי הוא אוכל,

יעזור לו השי"ת שיזכה לשני דברים, 
ופירש  "ושבתי בשלום אל בית אבי"

. להנצל מן החטא. שלום מן החטארש"י 
ופירש רש"י,  "והיה ה' לי לאלקים"וכן 

לגדל בניו  שלא ימצא פסול בזרעי.
 לתורה ולמעשים טובים.

 )מתוך שמחת חתן פרשת ויצא(

 

בזמני בזמני העובד את השי"ת גם העובד את השי"ת גם 
  קטנות יהיו זרעו עובדי ה' באמתקטנות יהיו זרעו עובדי ה' באמת

האדם לידע שאסור שיהיה חילוק על   
בקיום התורה והמצוות, בין הזמנים שיש 
לו רגשות בעבודת ה' ובין הזמנים שאין לו 
רגשות בעבודת בוראו, אלא בכל זמן ועידן 
הוא מחוייב לעבוד את בוראו, ולשמור 
ולעשות את כל התורה כולה. ואם כי יש 

שמרגיש יותר התלהבות ויש זמנים  זמנים
פחות, כל אחד לפי מדרגתו, אבל בקיום 
התורה והמצוות בפועל אסור שיהיה שום 
חילוק בין זמן לזמן, אלא בכל מצב שהוא 

 עומד צריך לעשות רצון הבורא.

תקבע עבודתו גם בלב זרעו אחריו, ואז   
בראותם את אביהם מתחזק לעשות את 

בעת נסיונות  רצון בוראו בכל מצב, גם
 וקטנות המוחין.

"שיחול יש לפרש את דברי רש"י,  ובזה  
שאעבוד את שמי עלי מתחילה ועד סוף" 

העבודה  "מתחילת"השי"ת תמיד הן 
והן בשעה  "ועד סוף"כשבאים נסיונות 

שכבר אזכה לבהירות, ובזכות זה אזכה 
שיהיו הבנים  "שלא ימצא פסול בזרעי"

 עובדי ה' באמת.
 דרעוין פרשת כי תשא תשע"ג()מתוך רעוא 

 

השכינה הק' שורה כאשר השכינה הק' שורה כאשר 
  מזוככים מהחטאמזוככים מהחטא

השכינה שרויה בישראל אלא אין   
כאשר נקיים ומזוככים מכל דבר חטא 

קודם  )סוטה ג:(ועון, כמו שאמרו חז"ל 
שחטאו ישראל היתה השכינה עם כל 

לאחר שחטאו נסתלקה מהם אחד ואחד, 
 שכינה.

"אם יהיה כן אמר יעקב אבינו ע"ה  ועל  
אלקים עמדי וגו' ושבתי בשלום אל בית 

וכיון  "שלום מן החטא",ופירש רש"י  אבי"
שאהיה שלום מן החטא, אזכה אשר 

"שיחול ופירש רש"י  "והיה ה' לי לאלקים"
שכאשר האדם שלום ומזוכך  שמו עלי",

מן החטא הרי הוא זוכה להשראת 
 השכינה. 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת תזריע תשע"ו( 
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הנזהר להזכיר השמות הק' הנזהר להזכיר השמות הק'   
  בכוונה, יזכה לכל ההשפעות בכוונה, יזכה לכל ההשפעות 

 והיה ה' לי לאלקים

בסה"ק דרך לומר על פי שכתב  נראה  
)מצוה ל חלק המחשבה אות ג(  פקודיך

שכאשר יזהר בתפלתו ובברכותיו 
בכוונה  להזכיר את השמות הק' כראוי

יזכה לכל ולא בדרך ארעי ומקרה ח"ו, 
ויהיה לו הקב"ה לעזר  ההשפעות טובות

ולסעד בכל עניניו, כי כשמזכיר את שם 
השי"ת פועל הויה חדשה כפי תפילתו 
הנצרכת לו באותה שעה, להשפיע עליו 

 כל המצטרך.

רומז והנה "והיה ה' לי לאלקים"   
שהשי"ת יהיה לנו לאלקים ולדיין 

זקה"ק . כדפירש להשפיע לנו כל טוב
)אמרי שפר פרשת  נז ריסקא זי"עאבד"ק גי

 )שמות כט, מה(בכתוב  תצוה ד"ה ושכנתי(
שהשי"ת יהיה לנו  "והייתי להם לאלקים"

 להשפיע לנו כל משאלותינו.לאלקים 

ופירש "והיה הוי"ה" יתפרש  ומעתה  
היינו בכח  "שיחול שמו עלי",רש"י, 

הזכרת שמו הק' בכוונה כראוי, שבזה 
יהיה  לקים""לי לאפועל הוי"ה חדשה, 

הקב"ה לו לאלקים להשפיע לו את כל 
 המצטרך.

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת ויצא תשע"ב(

לרחמים לרחמים   כשמידת הדין מתהפכתכשמידת הדין מתהפכת
  ישארו הרחמים לעולםישארו הרחמים לעולם

 החיד"אלפרש על פי מה שכתב  יש עוד  
שכאשר מידת הדין )בספרו דבש לפי( 

מתהפך למידת הרחמים, יש לרחמים אלו 
 כח גדול שישארו לעולם ולא יסורו ממנו. 

כשהרחמים  "והיה ה'"יתפרש  ובזה  
באים  "לי לאלקים"בבחינת שם "הוי"ה", 

אלי מצד מידת הדין בבחינת שם "אלקים", 
יהיה  "יחול שמו עלי מתחילה ועד סוף".אזי 

 .למידת הרחמים קיום לעולם

 )מתוך פרשת תולדות תשמ"ה(

  

  מי שאין בו חטא זוכה לפרנסהמי שאין בו חטא זוכה לפרנסה

הפרנסה שנשפע לאדם הוא ענין  שפע  
איתא כד ,של נס ואינו בדרך הטבע

קשין מזונותיו של )פסחים קיח.( בגמרא 
הרשב"ם, ופירש אדם כקריעת ים סוף, 

נס גדול עושה לו הקב"ה למי שנותן לו "
מזונות כאשר עשה לישראל שקרע להם 

 . "ונפקא מינה למבעי רחמי ,ים סוף

כדי לזכות לנס צריך להיות  והנה  
כדאיתא  ,תחילה השראת השכינה

בכל אתר דבעי קוב"ה " ני זוהרבתיקו
שכינתא אקדמת לההוא  ,למיעבד נס
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 י אפשרובלא השראת השכינה א ."אתר

 לזכות לנס.

כן האדם החוטא מאבד את  ועל  
 .()קידושין פב פרנסתו, כמאמר חז"ל

הרעותי את מעשי וקיפחתי את "
 כאשר האדם חוטאשהלא  ."פרנסתי

הרי הוא מגרש מעליו כביכול את  ח"ו,
 ראהשכינה הק' רח"ל, וכדאיתא בגמ

קודם שחטאו ישראל היתה ")סוטה ג:( 
שכינה שורה עם כל אחד ואחד, כיון 

 . "שחטאו נסתלקה שכינה מהם

שאין כ "הרעותי את מעשי"כאשר  ולכן  
"קיפחתי את  ,בדרך הישר ח"ו הולכים
מאבדים את הפרנסה, כי  פרנסה"

אין השראת  ,כשאין הולכים בדרך הישר
לזכות לנס  י אפשרוממילא א ,השכינה

 .של הפרנסה

"אם יהיה אלקים עמדי ונתן לי וזהו   
השי"ת שפע  יאם יתן ל לחם לאכול"

ושבתי בשלום" הרי זה סימן ש" ,פרנסה
שאני  ".טאשלום מן הח"ופירש רש"י, 

והיה ה' לי "נקי מחטאים. כיון ש
שאי אפשר לזכות לנס של  לאלקים"

פרנסה, אלא אם כן השכינה שורה, וכיון 
שזכיתי לפרנסה, אות הוא שאני נקי 

 מחטאים ולכן השכינה שורה עלי.

 (מלוה מלכה פרשת ויגש תשס"א)מתוך 

על ידי האחדות לא יוכל היצר על ידי האחדות לא יוכל היצר 
  להתגדל מחוץ למקומולהתגדל מחוץ למקומו

 וברש"י,ונאספו שמה כל העדרים וגו', 

רגילים היו להאסף לפי שהיתה האבן 
 גדולה

נראה לומר, דהנה  בביאור דברי רש"י  
היצר הרע הנמצא בחלל השמאלי של 

היצר  חפץ תמיד להתפשט לגבולהלב 
כפי  הטוב הנמצא בחלל הימיני של הלב

 וארא ')פר בסה"ק אגרא דכלההמבואר 

ונראה דהעצה להתגבר עליו  .(ד"ה ויאמר ה'
על ידי האחדות ואהבת ריעים, וכמו הוא 

 )פרשת ויגש( תפארת שלמהבסה"ק שכתב 
 "ערוב עבדך לטוב" )תהלים קיט( שעל ידי

שבני ישראל ערבים זה לזה, באחדות 
לא  "אל יעשקוני זדים" כאיש אחד,

תורתו ומצוותיו של  תעשוק הסט"א את
 האדם.

רגילים היו , "הרמז בדברי רש"י וזהו  
הטעם שבני ישראל מתאספים  "להאסף

לפי שהיתה " ומתחברים יחד כאיש אחד
הוא מחמת שהיצר שהוא " האבן גדולה

לב האבן, מתגדל בקרב האדם וחפץ 
 ועל ידי להתפשט גם בחלק הימין שבלב,

לא יתפשט היצר ההתאספות והאחדות 
  .הרע מחוץ למקומו

 (ליל שב"ק פרשת ויצא תשנ"ז)מתוך 
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לבנים כדי שלא לבנים כדי שלא   השתוקקההשתוקקהרחל רחל   
  תצא נפשה מרוב דבקות תצא נפשה מרוב דבקות 

ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב 
 הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי  

 בסה"ק תפארת שלמהלפרש, דהנה יש   
כתב על דברי חז"ל  )תולדות ד"ה בדרך הלצה(

"מפני מה היו אמותינו  )עיין יבמות סד.(
עקרות מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן 
של צדיקים", שמדרך העולם שהבנים 
מבטלים אבותם מתלמוד תורה ותפילה 
ועל כן היו אמותינו עקרות כדי שיוכלו 
להתפלל בדעה מיושבת, כי הקב"ה 

 מתאוה לתפילתן של צדיקים, ע"כ.

שאצל הצדיקים הגדולים שרפי  וי"ל  
מעלה שדביקותם בהשי"ת במדריגה 
גבוהה ונעלה מאוד, אזי טובה הוא 
שיהיה להם בנים זרע ברך ה' כדי 
שיפסיקו אותם מעט מדביקותם ולא 
תפרד מהם נשמתם לגודל תשוקתה 

 ושאיפתה להתדבק בחי העולמים ב"ה.

הרה"ק רבי שהיה בעת הסתלקות  וכמו  
)מרום הרי"ם טשוב זי"ע יחיאל מיכל מזלא

שפתאום בחד קטירא אתקשר דף מ"ד ע"ב( 
ואתדבק בחי העולמים, בסעודה שלישית 
בעת הילוכו אנה ואנה בדביקות נפלא 
בחדר שלו, ואמר בהאי רצון אסתלק 
משה, כי לערך שני שנים קודם פטירתו 

היו צריכים לשמור אותו שלא יצא 
נשמתו מרוב דביקות בוראו, והיה צריך 

ה שמירה יתירה מבניו הקדושים, לז
ובעת הזאת לא היה שם עמו שום אדם, 
והיה רץ בחדרו אנה ואנה ואמר בהאי 
רצון אסתלק משה, עד שראתה בתו 
הצדקת ואמרה לאחיה הצדיק, ורץ 
לחדרו לבלבל אותו ולהורידו מדביקותו, 
ואיחר המועד ויצאה נשמתו בדביקות 

 ליוצרה.

ותה "ותקנא רחל באחיתפרש  ובזה  
שרחל  ותאמר אל יעקב הבה לי בנים"

אמנו ע"ה היתה משתוקקת שיהיה לה 
כי בלא בנים  "ואם אין מתה אנכי"בנים, 

היתה מתה מחמת שתפרד נפשה ממנה 
 מגודל דביקותה בהשי"ת.

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת כי תצא תשנ"ו(

  

המעמיד בנים כשרים יזכה המעמיד בנים כשרים יזכה 
  לעמוד ביציבות בעבודת השי"תלעמוד ביציבות בעבודת השי"ת

כתב שהעצה  מטארנפאל זצוק"להגה"ק   
לאדם שלא יפול ממדריגתו ויעמוד יציב 
בעבודת השי"ת לעולם, הוא על ידי שיגדל 
את בניו לתורה ועבודה, וכשבניו יהיו 

ם הוא ישאר ביציבות בעבודת כראוי, ג
וגם כי יזקין לא יסור ממנו, כי השי"ת 
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האדם נשפע מאוד מבניו, ובניו ישמרו עליו   
 גתו.שלא יפול ממדרי

"הבה לי שאמרה רחל ליעקב אע"ה  וזהו  
ואגדל אותם לתורה ועבודה, ואז  בנים"

יהיה מובטח לי שאתנהג אני בעצמי כראוי, 
ואם לא כן אפשר  "ואם אין מתה אנוכי"

" "מתשאפול ממדריגתי ואהיה בבחינת 
מאן דנחית מדרגיה  בזוהר הק'כמו דאיתא 

מת קרינן ביה, אולם על ידי הבנים לא 
 ול ממדריגתי. אפ

 )מתוך פרשת תולדות תשד"מ(

 

המחנך את בניו כראוי הוא קרוב המחנך את בניו כראוי הוא קרוב 
  לשכר מלהפסדלשכר מלהפסד

)עירובין יש לפרש, דהנה אמרו חז"ל  עוד 

שכיון  יג:, ובמהרש"א מכות כג: ד"ה תרי"ג(
מרובים  שס"השהם  לא תעשהשמצוות 

וקרוב האדם  רמ"ח,שהם  ממצוות עשה
לעונש על הלאווים יותר מהשכר של 

נח לו לאדם שלא נברא מצוות עשה, על כן 
, מפני שהאדם קרוב להפסד יותר משנברא
 יותר מלשכר.

לומר כיצד יזכה האדם שיהיה נח  ונראה  
לו שנברא, העצה לזה הוא על ידי חינוך 
הבנים כראוי, שאז כל המצוות והמעש"ט 

כותו, כדאיתא שבניו עושים נזקפים לז

)פרשת תולדות מזקה"ק זי"ע באמרי שפר 

שהמחנך את בניו בדרך התורה, ד"ה ואלה( 
יש לו חלק בשכר טוב שיגיע לבניו עבור 

ומאידך העבירות של הבנים  מעשיהם.
אינם מוטלים על ראשו, כי מי"ג שנה ואילך 

)מג"א נפטר האב מן העונש על מעשי הבן 

וב לשכר ונמצא שהאב קר סי' רכה סק"ה(.
מלהפסד, שאף אם יחנך רק ילד אחד, כבר 

, אחד ב' פעמים רמ"ח מצות עשהיש לו 
בחלק הלאוין שלו והאחד של בנו, ואילו 
, כי העבירות יש לו רק פעם אחת שס"ה

של הבן אינם מוטלים עליו, וזהו העיצה 
 שיהיה נח לו שנברא.

כדי לחנכם בדרך וזהו "הבה לי בנים"   
ואם לא תזכה  מתה אנכי""ואם אין התורה, 

לבנים, מה לה לחיות, הרי תהיה קרובה 
להפסד יותר מלשכר ונח לו שלא נברא, 

 .על ידי הבנים יהיה נח לו שנבראורק 

 )מתוך מלוה מלכה פרשת תולדות תשס"ד(

  

כשמודה להשי"ת על הישועה כשמודה להשי"ת על הישועה 
  יתפלל מיד על העתידיתפלל מיד על העתיד

ותלד בן ותאמר אסף אלקים את חרפתי 
לאמר יוסף ה' לי בן ותקרא את שמו יוסף 

 אחר
יפלא שהפסוק פתח שנקרא  לכאורה  

"אסף אלקים את בשם יוסף מחמת ש
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"יוסף ה' לי בן , וסיים בטעם אחר חרפתי"  
 אחר".

מהרה"ק לומר בהקדם מה דאיתא  ויש  
)ליקוטי ד"ת אות נא, ועיין  החוזה מלובלין זי"ע

שבשעה שהשי"ת  מאו"ש ויצא ד"ה ותהר עוד(
לאדם, אזי כשמודה שולח ישועה 

ישועה זו יבקש תיכף גם על  להשי"ת על
, כי אם לאו, יפסק השפע ממנו, העתיד

"הפעם אודה וכמו שמצינו בלאה שאמרה 
ולא ביקשה מיד על העתיד, ולכן  את ה'"

 ."ותעמוד מלדת" כתיב

ה יובן שתיכף לאחר שנתנה ומעת  
הודאה להשי"ת על העבר וקראתו יוסף 

 את חרפתי", "אסף אלוקיםעל שם 
ביקשה מיד גם על העתיד וקראתו יוסף 

  ."יוסף ה' לי בן אחר"על שם 

 )מתוך קידושא רבה פרשת האזינו תשנ"ז(

 

כדי להגיע לתורה לשמה יש כדי להגיע לתורה לשמה יש 
  לגנוב דעת היצר הרעלגנוב דעת היצר הרע

וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב 
  וגו' את כל אשר לאבינו

( פרשת וישלח) בסה"ק תולדות יעקב יוסף  

כדי להגיע למדרגה של תורה מבואר, ש
לשמה צריך לילך בערמה ורמאות נגד 

שרוצה  במפורש, כי אם יאמר הרע היצר

מאוד, רק היצר ללמוד לשמה יתגרה בו 
ויאמר  היצר הרע תחילה יגנוב דעת

ואז יוכל להגיע  ,שכוונתו שלא לשמה
 ., ע"כלמדרגת לשמה ר כךאח

"וישמע את דברי בני  יתפרש, ומעתה  
לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר 

יעקב אבינו ש בכלי יקר ופירש ",לאבינו
למד מלבן לקח את כל הרמאות מלבן, ו

עם יצרו  איך להתנהג דרך ערמה וגניבה
 הרע. 

" ובכח הרמאות שלקח ומאשר לאבינו"  
ואמרו  עשה את כל הכבוד הזה"" מלבן,

 אין כבוד אלא תורה.)אבות פ"ו( ל "חז
יצרו בערמה הגיע לכל  שנהג עם שעל ידי

 המדרגות האלו של לימוד תורה לשמה.
עשה את כל "להוסיף עוד בביאור  ויש  

מדרש שמואל דהנה ב ,הכבוד הזה"
כל העוסק " על המשנה )אבות פ"ו מ"ב(

 ",בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה
תורה לשמה זוכים לכל  מבאר שעל ידי

בני חיי בעולם הזה ההשפעות טובות 
 ומזוני.

ואמרו  עשה את כל הכבוד הזה"וזהו "  
אין כבוד אלא כסף  )ב"ר עג, יב( חז"ל
שכיון שעל ידי הרמאות זכה . וזהב

וכל  לכסף וזהבזכה  לתורה לשמה,
 .ההשפעות טובות

 תשס"א( וישלחפרשת ליל שב"ק )מתוך 
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יש צדיקים שאינם יכולים לסבול יש צדיקים שאינם יכולים לסבול   
  קרבת עוברי עבירהקרבת עוברי עבירה

מאור בסה"ק  יש לפרש, דהנה כתב עוד  
דיש מדרגה אצל צדיקים  )פר' וירא( ושמש

אשר מרוב קדושתם אינם יכולים לסבול 
שהם  לוקרבתם של עוברי עבירה, ואפי

רק אין זה אלא מקרבים את הרשעים 
לפי שעה, אבל שיהא להם עמהם שייכות 

זה אי אפשר בשום אופן  ,וקשר אמיץ
 . , ע"כלרוב קדושתם

איננו  נהוירא יעקב את פני לבן וה"וזהו   
אין והנה אלא לשון "ל "ואמרו חז עמו"

, שאין ליעקב שמחה בראותו את "שמחה
כמו שהיה  "כתמול שלשום"פני לבן 

שעד עתה עוד היה יכול לסבול . מקודם
אבל עתה כאשר הגיע  ,להיות עם לבן
בשמחה  לא יכל להיותלמדרגה זו 

 .במחיצת לבן
ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ ולכן "  

שאל  ,"אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך
כי שאר בחו"ל במחיצת עוברי עבירה י

א וביאלא  ,אינו יכול לסבול קרבתם
לארץ ישראל להיות במחיצת הקב"ה 

 .והצדיקים

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ויצא תשס"א(

  

בארץ ישראל יקומו המתים בארץ ישראל יקומו המתים 
  לתחיה קודם לשאר הארצותלתחיה קודם לשאר הארצות

ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך 
)ב"ר עד, א( ובמדרש ולמולדתך ואהיה עמך, 

 ארץ שמתיה חיים תחלה לימות המשיח

מהחוזה הק' לבאר, דהנה איתא  יש  
)דברי אמת פרשת שלח(  מלובלין זי"ע

שטבע ארץ ישראל להשפיע ענוה 
לדרים בה, ורמזו זאת  ושפלות הרוח

ארץ המביאה  "ארץ כנען"בשמה 
 להכנעה. 

זוכים בארץ ישראל להשראת  ולכן  
ארץ  )דברים יא, יב(כדכתיב השכינה 

, דהלא אשר ה' אלקיך דורש אותה תמיד
השראת השכינה בא על ידי ענוה 

אשכון את דכא  )ישעיה נז, טו(כדכתיב 
, וכיון שבארץ ישראל נשפע ושפל רוח

 ענוה, זוכים שם להשראת השכינה.

בעת תחיית המתים יקומו ומטעם זה   
המתים בארץ ישראל קודם מתי שאר 

"ארץ שמתיה כמאמר המדרש  הארצות
, דהנה כתב חיים תחלה לימות המשיח"

)ליקוטים חדשים ד"ה  בסה"ק אוהב ישראל

דהגם דאיתא במדרש שבתחיית  איתא(
המתים יקומו בני ישראל לפי שמותיהם 

העניו ושפל רוח בסדר האלף בית, אך 
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וכיון שבארץ חילה לפני כולם. יעמוד ת  
ישראל זוכים לענוה, יקומו שם בתחיית 

 המתים לפני כולם.

"ויאמר ה' אל יעקב שוב יתבאר,  ובזה  
לארץ  אל ארץ אבותיך ולמולדתך"

תשרה  "ואהיה עמך"ישראל, ושם 
השכינה הק' עליך כי בארץ ישראל שורה 
השכינה, והטעם ששורה בה השכינה, 

שמתיה חיים "ארץ הסמיך המדרש 
ששם יעמדו  תחלה לימות המשיח"

תחילה בתחיית המתים, שזה מורה 
שהדרים בה הם ענוים ושפלי רוח הקמים 
לתחיה לפני הכל, ומזה הטעם שורה שם 
השכינה כי על הענוים תשרה השכינה 

 הק'.

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ויצא תשע"ג(

  

רשע שהפליג ברשעותו אינו יכול רשע שהפליג ברשעותו אינו יכול 
  לסבול אף יהודי פשוטלסבול אף יהודי פשוט

 מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי  
מפרש, הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע   

דהנה דרך הרשעים לשנוא את הצדיקים, 
ולכן כשברח יעקב אע"ה מלבן היה על 
לבן לשמוח שנפטר ממנו, אולם כשראה 
יעקב אע"ה שלבן רודף אחריו להחזירו 

"מה לביתו, דאג ופשפש במעשיו ואמר 

כיון חרי" פשעי ומה חטאתי כי דלקת א
שאני רואה שמצאתי חן בעיניך כנראה 
יש בי ח"ו איזה פשע וחטא, כי אילו לא 
היה בי חטא לא היית משתוקק ודולק 

 אחרי להחזירני לביתך, ע"כ.

לומר בזה ביתר שאת, על פי מה ויש   
)פרשת ויצא ד"ה  בסה"ק ישמח משהשכתב 

שככל שמעלת הצדיק יותר  ונקדים עוד(
יותר שנאה ומיאוס  גדולה כך יש לרשע

, שמי שהוא קצת רשע הוא עדיין כנגדו
יכול לסבול אנשים פשוטים יראי ה', ורק 
צדיק גמור אינו יכול לסבול, אולם מי 
שהפליג ברשעותו אינו יכול לסבול אפילו 
אדם פשוט ירא ה', וקץ ומואס בכל מי 
שהוא שומר תורה ומצוות, ע"כ. והנה לבן 

מרינו היה גדול ועצום ברשעו וכא
 לבן ביקש לעקור את הכל, )בהגדש"פ(

ומחמת כן היה שונא כל יהודי אפילו 
הפשוט ביותר, ועל כן אמר יעקב אע"ה 
שבאם לבן רודף אחריו ואוהבו הרי זה 

 סימן שאינו אפילו בדרגת יהודי פשוט. 

"מה פשעי ומה אמר יעקב אע"ה ולכן   
מה פשעתי, חטאתי כי דלקת אחרי", 

שאינו יכול לסבול שרשע גדול כלבן 
אפילו יהודי פשוט, רודף אחרי שאחזור 

 לביתו. 

 )מתוך שיעור חורש"י פרשת בלק תשס"ב(
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המשתוקק לקדושת ארץ ישראל המשתוקק לקדושת ארץ ישראל   
  נחשב כאילו הוא בארץ ישראלנחשב כאילו הוא בארץ ישראל

ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים 
 וכו' ויקרא יעקב שם המקום ההוא מחנים 

שהיו שם שני מחנות של  ופירש רש"י  
מלאכים, מלאכי חוץ לארץ שבאו עמו 
עד כאן, ומלאכי ארץ ישראל שבאו 

שהלא יעקב  והקשה הרמב"ןלקראתו. 
אע"ה היה עדיין בחו"ל ומדוע באו 

 לקראתו מלאכי ארץ ישראל.

 החתם סופרלבאר על דרך שכתב  ויש  
שמקום האדם הוא )תו"מ פר' וישלח ד"ה עם( 

]וכידוע יסוד זה מצאת היכן שמחשבתו נ
ולכן אם לבני [, מהבעש"ט הק' זי"ע

ישראל הדרים בחו"ל יש תשוקה לא"י 
ועובדים את ה' בדביקות בתורה ומצוות 

והיו עיני וליבי שם  )מ"א ט, ג(כמו שנאמר 
כל הימים, אזי יש להם דין של יושבי 

 ארץ ישראל, אפילו כשהם בחוץ לארץ.

יובן, שהלא יעקב אע"ה עמד  ומעתה  
לבוא לארץ ישראל וכל מוחו הגה בארץ 
ישראל, ומחמת כן זכה כבר לקדושת 
ארץ ישראל כאילו הוא מיושבי א"י, ולכן 
באו לקראתו שני מחנות מלאכים, מלאכי 
חו"ל כיון שבפועל היה בחו"ל, ומלאכי 
ארץ ישראל כיון שעל ידי מחשבתו 

 נחשב כאילו הוא בארץ ישראל. 

 )מתוך סעודת פורים תשנ"ח(

כשמודה להשי"ת על הישועות כשמודה להשי"ת על הישועות 
  פשפש במעשיופשפש במעשיויי

 הפעם אודה את ה' 

כאשר הקב"ה משפיע לפרש, דהנה  יש  
על האדם מטובו ניסים ורחמים וחסדים 
יש לחשוש פן ינכו לו מזכיותיו לעולם 

שכן מי  )עיין שבת לב.(, הבא בשביל נס זה
יאמר זיכיתי ליבי שהוא ראוי לטובות 
הללו, ואם כן יש לחשוש שבטובות הללו 
יפסיד שכרו בעולם הבא, כמו שכתב 

 )פרשת עקב ד"ה למען( בסה"ק פנים יפות
לפרש אמרינו בברכת המזון שאנו 

כל הטובות שנשפע  "וכל טוב"מבקשים ש
הבא,  , "ומכל טוב לעולם"לנו בעולם הזה
לא "אל יחסרנו" הבא  היינו שלעולם

ינוכה לנו מחלקינו בעולם הבא מחמת 
 טובות העולם הזה, ע"כ. 

העצה לזה הוא שכאשר נעשה  אולם  
לאדם ניסים ונפלאות, אזי מלבד מה 
שאומר שירות ותשבחות להקב"ה על כל 
הטוב, יוסיף גם לפשפש במעשיו ולהרהר 
בתשובה על כל חטאיו ובכך יהא ראוי 

א ינוכה משכרו להשפעת הטובות ול
 בעולם הבא. 

 "הפעם אודה את ה'"שאמרה לאה  וזהו  
"על כן קראה שמו על כל רחמיו וחסדיו, 

מלשון הודאה ותשובה על  יהודה"
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העוונות ]ד"הודאה" הוא לשון תשובה   
שמודה על עוונותיו, כדפירש רש"י 

"זבח של תשובה והודאה"[.  )תהלים נ, כג(
וב שיחד עם השבח וההודאה צריך לש

בתשובה על עוונותיו ובזה יהיה ראוי 
 לכל ההשפעות רחמים וחסדים. 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת וארא ר"ח שבט תשע"ג(
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  תוכן העניניםתוכן הענינים  
הדרך קפצה ליעקב אע"ה כדי שיוכל 

 דד..................עיוןבללמוד באותו יום 

כיון שהיה יעקב אע"ה שפל ברך, 
 דד...............................קפצה לו הדרך

גם כשנראה שהצדיקים מדברים 
דיבורים בעלמא, אין זה אלא שיח 

 הה.......................................לפני קונם

יזהר שההשתדלות אחר הממון לא 
 וו..............................תביא ירידה ח"ו

הצדיקים חפצים לעשות נחת רוח 
מהשכר לבוראם בעוה"ז יותר 

 זז........................................שבעוה"ב

על קיום מצוות לשמה השכר בעולם 
הבא ועל שלא לשמה רק בעולם 

 חח................................................הזה

כשבני ישראל ממליכים את השי"ת 
ממליך אותם השי"ת על כל 

 טט............................................העולם

בכח האמונה מתוך שמחה ניצולים 
 טט............................מכל הפורענויות

אם לאחר המצוה נשאר שפל 
בדעתו, סימן הוא שעלתה המצוה 

 יי..............................................לרצון

כשעוסק בתורה בידיעה שרק 

השי"ת משפיע דעת בתורה, יתגבר 
 אאיי.........................................על יצרו

כיון שזכה לבן לשפע בזכות יעקב, 
ניזון יעקב מן השי"ת בעצמו ולא 

  יאיא................................בתורת מתנה

על ידי עסק התורה הק' זוכה האדם 
 יגיג....לדעת ועל ידי זה ימנע מלחטוא

כשהאדם נקי מן החטא יוכל לראות 
הוא בהשגחה  בבירור שאף הטבע

 יגיג.....................................מן השמים

נקי לגמרי מחטאים יוכל מי ש
 ידיד...............השי"ת להיות עמו כדיין

המתגבר על תאותיו וכובש את יצרו 
 טוטו.......................יזכה לבנים טובים

כשישיג שהשי"ת עומד עליו ורואה 
 טזטז...........במעשיו יהיה ירא מהחטא

בכח השב"ק לא יתגשם על ידי 
 טזטז............................האכילה ושתיה

המתגבר על יצרו יוכל להנצל מן 
 יזיז................................אומות העולם

כשמשפיעים על בנ"י השפעות 
 יזיז.............טובות מתמלא לבם בושה

על ידי היגיעה בתורה מקבל שכר 
 יחיח..................................בעולם הבא

שזוכה לרגשי אהבה יתמלא יראה כ
 יחיח............תאבד ממנו האהבהשלא 
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כשתהיה יראת ה' לנגדו בכל עת,   
לא יתבייש מבני אדם הלועגים 

 יטיט..............................................עליו

כשיטהר נפשו מחטאים ממילא יזכה 
 יטיט.............שתבער בו אהבת השי"ת

העובד את השי"ת מאהבה יזכה לכל 
  ככ.........ההשפעות טובות בעולם הזה

מי שגומל חסד יעזרהו השי"ת 
 ככ....................להתגבר על יצרו הרע

הכוונה בנישואין צריך שיהיה כדי 
 אאככ............שיזכה לקנינים ברוחניות

העובד את השי"ת גם בזמני קטנות 
 כבכב...........עובדי ה' באמתיהיו זרעו 

השכינה הק' שורה כאשר מזוככים 
 כבכב.......................................מהחטא

הנזהר להזכיר את השמות הק' 
בכוונה כראוי, יזכה לכל ההשפעות 

 גככ...........................................טובות

כשמידת הדין מתהפך למידת 
 כגכג...לעולםהרחמים ישארו הרחמים 

מי שאין בו חטא זוכה לשפע 
 גגככ..........................................פרנסה

על ידי האחדות לא יוכל היצר 
 כדכד...........להתגדל אף מחוץ למקומו

רחל אמנו היתה משתוקקת לבנים 
כדי שלא תצא נפשה מרוב הדבקות 

 כהכה.......................................בהשי"ת

המעמיד בנים כשרים יזכה לעמוד 
כל חייו ביציבות בעבודת 

 כהכה.........................................השי"ת

המחנך את בניו כראוי הוא קרוב 
 כוכו.............................לשכר מלהפסד

כשמודה להשי"ת על הישועה יתפלל 
 כזכז..............................מיד על העתיד

להגיע לתורה לשמה יש לגנוב כדי 
 כחכח............................דעת היצר הרע

בארץ ישראל יקומו המתים לתחיה 
 כחכח...................קודם לשאר הארצות

רשע שהפליג ברשעותו אינו יכול 
 כטכט............לסבול אפילו יהודי פשוט

המשתוקק לקדושת ארץ ישראל 
 לל.....נחשב כאילו הוא בארץ ישראל

כשמודה להשי"ת על הישועות 
שנעשו עמו אז הוא הזמן לפשפש 

 לל..........................................במעשיו
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  פנינים יקרים מספה"קפנינים יקרים מספה"ק
  מוסר גדול מפרשה זומוסר גדול מפרשה זו

)בפרשתן ד"ה  בסה"ק אוהב ישראל  

תוכחת מוסר גדול יוכל כתב, תוכחת( 

כל איש ישראלי ליקח לעצמו מזאת 

, ולפנות מחשבתו מהבלי הזמן הפרשה

המדומה. ולדבק באהבת השי"ת ברוך 

הוא וברוך שמו ולעבדו בתורה 

ובתפלה ובמעשים טובים בשכל אמת 

וזך. ועיקר שכל מעשי האדם היינו 

הילוך, דיבור, שמיעה, ראיה, שכיבה 

וקימה וכדומה. בכל דבר יהא מעוטף 

בתוכו שכל אמת וזך לעבודת הש"י 

ולת ח"ו. וצא ולמד בלי שום סיג ופס

מאבותינו הק' ולך בעקבותיהם, פקח 

עיניך וראה איך ממעשה גשמית של 

אבותינו הק' נארג ונעשה מהם תורה 

הקדושה. ואיך התורה מספרת לנו 

הליכת יעקב מבאר שבע, ובאיזה 

מקום ישן, והדיבורים שדיבר עם 

רחל, ואיך שהיה רועה את צאן לבן, 

יוצא ותחבולותיו שעשה המקלות, וכ

באלו. הלא מזה מוכח שכל מעשיהם 

מקטן ועד גדול היה הכל רק בהשכל 

ודעה מיושבת בחכמת אלקות, והיאך 

רמזו בכל עניניהם לדברים עליונים 

)מתוך ליל שב"ק נפלאים ונוראים. 

 פרשת ויצא תשע"א(

 לא אמר תורה בפרשה זולא אמר תורה בפרשה זו

)בפרשתן ד"ה כי  בסה"ק בית אברהם  

 מרדכי הרה"ק רביכתב, כי  בו שבת(

שב"ק לא אמר תורה במלעכוויטש זי"ע 

, וכששאלוהו מדוע, ענה כי פרשת ויצא

בפרשה זו נהיה כבר תורה שלימה 

ממה שאיש יהודי אוכל ושותה, מגדל 

בנים, ועוסק בעסקיו אפילו בערמומיות, 

מכל מקום אם הוא לשם שמים הוא 

תורה, כמו שמצינו בפרשה זו אצל 

ת טיש פירו)מתוך יעקב אבינו ע"ה. 

 (פרשת ויצא תשס"ב ב"קליל ש

  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 

 זקה"ק אבדק"ק גינז ריסקא זי"ע  

מפרש )אמרי שפר פרשת ויצא ד"ה ויצא( 

שיעקב אע"ה לפני צאתו לבית לבן 

כדי שבכח התורה  הלך לעסוק בתורה

יהיה בן חורין מהיצר הרע, כמאמר 

אין לך בן חורין )אבות פ"ו מ"ב( חז"ל 

, ואז אלא מי שעוסק בתלמוד תורה

יוכל לעמוד איתן בכל הנסיונות ולא 

 ילמד מדרכי לבן וממעשיו הרעים.

לילך  וזהו "ויצא יעקב מבאר שבע"  

"וילך לבית לבן הרשע, ולכן בתחילה 
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הלך להיות בן חורין מן היצר  חרנה"

הרע על ידי עסק התורה, כדי שלא 

ילמד מדרכי לבן. ולכן כתיב לאחר 

"וישא יעקב  )בראשית כט, א( מכן

שאחרי רגליו וילך ארצה בני קדם" 

עוסקו בתורה הק' היה יכול לילך 

לארץ בני קדם והיה בטוח שלא ילמד 

)מתוך רעוא דרעוין ממעשיהם. 

 פרשת לך תשע"ג(

)פרשת ויצא  בסה"ק עטרת ישועה  

מבאר שיש בני אדם העוסקים אות י( 

בתורה הק', אולם הסטרא אחרא 

ח"ו מתורתם, מחמת שמזלזלים יונק 

בתפילה ומדמים בנפשם שהתורה לבד 

היא העיקרית, ולכן הם מתפללים 

במהירות בלי פירוש המילות, וישנים 

 בשעת התפילה. 

"ויצא הדבר במאמר הכתוב  ורמז  

"מבאר פעמים שהתלמיד חכם  יעקב"

"וילך העוסק בתורה הקדושה,  שבע"

נותן חיות לסטרא אחרא  חרנה"

"חרנה"  את חרנה כנודע, וגם]הנקר

שעושים חרון אף ח"ו  חרון אףלשון 

"ויפגע בתורתם[, והסיבה היא מחמת 

שכשהוא בא אל התפילה  במקום"

וילן שם וישכב הנקראת מקום, "

הוא ישן ואינו מתפלל  במקום ההיא"

בהתלהבות ולכן תורתו הולכת לסט"א 

 רח"ל.

י לנו עד היכן הדברים מגיעים הר  

שאסור לזלזל בתפילה או לחטוף 

תיבות התפילה ואפילו אם ממהר כדי 

לעסוק בתורה, וצריך לזכור כי אותו 

הבורא שציוונו לעסוק בתורה הוא 

אשר ציוונו להתפלל לפניו, ]פארן 

זעלבן באשעפער וואס מען לערנט 

)מתוך רעוא פאר עם דאוונט מען[. 

 רי קדושים תשע"ג(דרעוין פרשת אח

כתב  (בפרשתינו) קדושת לויסה"ק ב  

 ומרלהכתוב לכאורה היה צריך ש

שהרי ארץ ישראל  "וירד חרנה"

וכשהולך מארץ  ,מכל הארצות הגבוה

 ."וירד" הלשון הואישראל לחרן 

כשיוצא מארץ  שכל אדם ומבאר  

יורד במדריגה, אולם לא , הוא ישראל

עימם את כן הצדיקים שנוטלים 

 לכל מקוםקדושת ארץ ישראל 

בחוץ ירידה  להם כללאין ו ,שהולכים

מארץ ישראל יעקב ולכן כשהלך לארץ. 

וילך "כתיב  ,לקח עמו הקדושהולחרן 

כי לא היתה לו  וירד"ולא " "חרנה

 .כלל ירידה

בזה את דברי רש"י  ופירש  

שביציאת יעקב אבינו מבאר שבע 
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 "פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה"  

פנה והלך ארץ ישראל  שההוד של

שזכה לקדושת ארץ עם יעקב אבינו, 

 ישראל אף בהולכו לחוץ לארץ. 

היה  הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"עו  

קפצה לו בעת שאומר שיעקב אע"ה 

זכה ובא אליו הר המוריה  ,הארץ

אף בחוץ לארץ לקדושת בית המקדש 

מלוה מלכה )מתוך  שלא במקומו.

 (פרשת ויצא תשס"ג

מבאר, שדרכו  נועםבסה"ק אמרי   

של היצר הרע להפיל במחשבת האדם 

בעת עמדו בתפלתו, שהוא איש חוטא 

ורב מרי, ואיך עתה בפיו ידבר 

דיבורים קדושים לפני מלך מלכי 

המלכים הקב"ה, היודע הכל ומביט 

המחשבות כולם. והאדם שפגם בנפשו 

בלכתו ובקומו וכדומה יצרי מעללי 

בורי איש, ואדרבה יוכל להיות אשר די

התפילה שלו יהיו נאחזים חלילה 

בסבך הקליפות והסטרא אחרא, ועל 

ידי זה נופל בעצבות ומרה שחורה. 

 ומבלבל תפלתו. 

האדם המשכיל בכל דרכיו  אמנם  

יבין את זאת, כי אין זאת רק פיתוי 

היצר להטרידו מעבודתו להפילו לבאר 

שחת, ובאמת הכל בכח האדם, אף 

לדו, יוכל אם עושה עבירות כל ימי ח

ברגע אחד לעלות במסילה העולה 

ל, באם ייטיב דרכו מעתה -בית א

ויקדש מחשבתו כראוי, ואז העבירות 

שעשה מקודם לא יזכרו עוד והיו 

כלא היו, אדרבה יתהפכו לזכיות 

ולעלות ברום המעלות. ואם האדם 

יזכור זאת, לא יפול בעצבות, אדרבה 

יחזק עצמו ביותר ויעבוד את השי"ת 

 .בשמחה

 וזהו "ויצא יעקב מבאר שבע'"  

האדם שיצא מגדר הקדושה ורוצה 

לשוב בתשובה וחפץ שתפילותיו 

 "ויחלום"יתקבלו ברצון, עצתו הוא 

שיחזק את עצמו ]מלשון והדר חלום[, 

 "והנה סולם מוצב ארצה"בזאת שהגם 

שהוא מגושם ]ארציות'דיג[ והוא 

במדריגה התחתונה, עם כל זאת 

" יוכל לפעול ה"וראשו מגיע השמימ

 במעשיו הטובים להגיע לרום המעלות.

לסייעהו  "והנה ה' נצב עליו"  

ומבטיחו "ושמרתיך להיטיב דרכיו, 

בכל אשר תלך והשיבותיך אל 

שתזכה לתשובה שלימה  האדמה"

שהוא  "אדמה"להיות צדיק בחינת 

 "כי לא אעזבך"מלשון אדמה לעליון, 

 בחטאך לעולם.

מיד ירא יעקב אבינו היה ת והנה  

שמא יגרום החטא, ועל כן עתה 
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מתוך  "ויקץ יעקב משנתו ויאמר"

"אכן יש ה' במקום עניוות קדשו 

שגם במקום הזה ובעת הזאת  הזה"

שהוא מלוכלך בחטא, שורה בו רוח 

ה' המסייעתו להטות מפיתויי היצר 

הרע ולהדביק שורשו בקדושת אלקי 

עולם לבל יהיה משוקע בעוונותיו 

 "ואנכי לא ידעתי"חלילה לעולם. 

"שאילו ידעתי לא ופירש רש"י, 

שמתוך גודל ענוותנותו אמר,  ישנתי".

שאם הייתי יודע שגם שבעת שהאדם 

חוטא שורה בו קדושת ה', לא הייתי 

נופל בעצבות ובשינה, רק להתחזק 

 תמיד בעבודת ה' כי זה כל האדם.

צריך האדם לידע תמיד,  וזאת  

שבכל מצב שהוא נמצא, ברגע אחד 

יוכל לשוב בתשובה שלימה ולקבל על 

עצמו קבלות טובות, ומיד יתרצה אליו 

השי"ת ויעלו תפלותיו ותורתו ברצון 

)מתוך רעוא דרעוין פרשת לפני ה'. 

 ויצא תשע"ז(

ויפגע במקום וילן שם כי בא ויפגע במקום וילן שם כי בא 

  השמש השמש 

 ר' פנחס )ב"ר סח( במדרש איתאו  

שמע  ,בשם ר' חנין דציפורן אמר

בא  ,קולן של מלאכי השרת אומרים

אתא  אתא שמשא ,בא השמש השמש

 .שמשא

מדוע כפל לבאר  בספרים איתא  

אתא  ,בא השמש" המדרש ואמר

הלא לב' הלשונות יש אותו  "שימשא

משמעות, וההבדל ביניהם הוא רק 

 בלשון. ומבארים, דהנה פירש רש"י

שקעה לו חמה , שכי בא השמש"

יעקב שוהיינו  .שלא בעונתה"פתאום 

, מנחהתפילת רצה להתפלל אע"ה 

זמן  ועברחמה השקעה אולם לפתע 

. להתפלל ולא היה באפשרותו ,מנחהה

 ימן)או"ח ס בשולחן ערוךוהנה נפסק 

שאדם שנאנס ולא התפלל  (בקח ס"

מנחה, יתפלל ב' פעמים שמונה 

עשרה בתפילת מעריב, פעם ראשונה 

תפילת מעריב, ופעם שניה  מחמת

 בשביל תשלומין לתפילת מנחה.

עולה תפילת מנחה שידוע  הנהו  

ואילו  ,על ידי המלאך גבריאל למעלה

על ידי שאר עולה מעריב תפילת 

מלאך גבריאל מבין הנה מלאכים, ו

מלאך גבריאל , דהלא בלשון ארמי

, ואם כן לימד את יוסף שבעים לשון

ל ידי העולה עתפילת מנחה נמצא ש

אף אפשר להתפלל מלאך גבריאל 

, ואילו שאר התפילות אי בלשון ארמי

קיימא אפשר להתפלל בלשון ארמי כד

בלשון  שואל צרכיוהש )סוטה לג.(לן 
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, נזקקין לומלאכי השרת ארמי אין 

מחמת ששאר המלאכים המעלים את 

 .התפילות אינם מבינים לשון זה

אחר של ביאור המדרש וזהו  

יעקב אע"ה שמע  השמש,ששקעה 

בא "מלאכי השרת האומרים את 

 הזכירו לו להתפללשהיינו ו ",השמש

מעריב, ולכן אמרו לו זאת בלשון 

הקודש, כי בפעם הראשונה היה עליו 

להתפלל בשביל תפילת מעריב בלשון 

 אמרו לו בלשון ארמית, ושוב הקודש

להזכירו להתפלל בפעם  "אתא שימשא"

ל כן השניה בשביל תפילת מנחה, וע

אמרו זאת בלשון ארמית, כי תפילה 

)מתוך זו יוכל להתפלל אף בלשון זו. 

ת ויצא "ק פרשפירות טיש ליל שב

 (תשס"ב

הרה"ק רבי דוד מה שאמר  ידוע  

"ויפגע ע על הפסוק מלעלוב זי"

 )ברכות כח:(ואמרו חז"ל  במקום",

ואמר בקדשו  אין פגיעה אלא תפלה.

שזהו בא לרמז שהאדם צריך כביכול 

"פעגען דעם באשעפער", והיינו 

שצריך לבקש שוב ושוב, פעגען און 

מיטשע'ן, עד שתתקבל תפילתו. 

)מתוך שיעור חורש"י פרשת חוקת 

 תשס"ו(

)פרשת ויצא  בסה"ק מאור עינים  

כתב, שהאבות הקדושים  ד"ה ויצא הג'(

פו בכל התבוננו בעין שכלם הגדול, וצ

הדורות העתידים, ובכל התלאות 

והגליות שיעברו עליהם, ולכן היו 

מתפללים ומעתירים בעבורם, שיוכלו 

להחזיק עצמם בכל הגליות. וכן ראה 

יעקב אבינו ע"ה במראות הסולם 

שעתיד בית המקדש להחרב, ועל ידי 

זה ינעלו שערי תפילה כמו שאמרו 

משחרב בית המקדש  )ברכות לב:(

ולכן ביקש תיקון  י תפילה,ננעלו שער

לבניו שגם בזמן הגלות יהא בידם 

לאחוז בהשי"ת ולהתקרב אליו, ולזה 

הראהו השי"ת את כ"ב אותיות 

התורה שעל ידי התורה הקדושה 

נוכל להתקרב אליו אף בעומק 

 הגלות.

"ויפגע במקום בזה הפסוק  וביאר  

שעבר במקום שעתיד בית  וגו'"

 המקדש לעמוד בו, ונצטער על

החורבן וגלות בני ישראל, ועל כן 

הכוונה  "ויקח מאבני המקום וגו'"

על אותיות התורה הנקראים אבנים, 

שעל ידי אותיות התורה יוכלו ישראל 

להתקרב אל בוראם, והוא אומרו 

ואיתא בתיקוני  "וישכב במקום ההוא"
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יש שהוא נוטריקון )תי' יח לד.( זוהר   

, והכוונה שאף במקום ההוא אחר כ"ב

חורבן יהיה לבני ישראל תיקון על ה

להמשיך  כ"ב אותיות התורה,ידי 

)מתוך רעוא עליהם מדת רחמנות. 

 דרעוין פרשת נשא תשע"ד(

ויקח מאבני המקום וישם ויקח מאבני המקום וישם 

  מראשותיו מראשותיו 

)תולדות  הק' זי"ע ש"טאיתא מהבע  

נשמה  שכשבאה יעקב יוסף פר' ויצא(

אצילות אל עולם העשייה עולם המ

ועד הקליפה,  שםכיצד מתגברת ורואה 

נקל כבוד המלך רב ושליט  כמה

אז הוא מעורר את עצמו, או בעיניהם, 

יותר שבח לכבוד המלך מלכו של  לתת

 .שאין הוא כאחד מהםעל  ,עולם

ויקח מאבני המקום "שאמר  וזהו  

 יעקב אע"ה לקח ",וישם מראשותיו

לב , שהיה לבם כמוסר מאנשי המקום

 ".אבני המקום"נקראו ולכן אבן, ה

בראש  ושם זאת ",וישם מראשותיו"

יותר שבח והודיה  לתתמחשבתו 

)מתוך  .על שאינו כאחד מהם להשי"ת

 (ויצא תשס"ה פרשתלכה ממלוה 

והנה סולם מוצב ארצה וראשו והנה סולם מוצב ארצה וראשו 

  מגיע השמימה מגיע השמימה 

)ח"ב  בסה"ק סידורו של שבת  

מבאר, דהנה  דרוש ז' פ"א מאמר יב(

יעקב אע"ה פרש מכל עניני הגשמיות 

במשך ארבע עשרה השנים שלמד 

תורה בבית המדרש של שם ועבר 

)הובא יומם ולילה, כמו שדרשו חז"ל 

"וישכב במקום על הפסוק  ברש"י(

ההוא", כאן שכב אבל כל י"ד שנה 

שהטמין עצמו בבית שם ועבר לא 

 שכב.

שהפשיט עצמו מהגשמיות  ואחר  

ו הקב"ה דרך חדשה הראה ל

לעבודתו ית', שניתן לעבוד את 

 השי"ת גם עם צרכי הגוף והגשמיות,

ולכן השקיע הקב"ה את השמש שלא 

בעונתה כדי שישכב במקום ההוא 

להראותו שאף השינה שהיא צורך 

הגוף ושאר עניני הגשמיות, מכל 

 מקום יש זה עבודה גבוהה מאוד.

שלא הבין יעקב אבינו הכיצד  וכיון  

שר שיהיו נעשים יחודים בשמים אפ

מדברי גשמיות, על כן הראהו הקב"ה 

"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 

לרמז שכל עניני הגשמיות השמימה" 

אף שהם מוצבים ארצה בעניני 

ארציות, מכל מקום ראשם מגיע 
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השמימה למקום גבוה ונורא מאוד,   

היא  "והנה ה' ניצב עליו"ועבודה זו 

ברי ממש כהקרבנות הבאים מד

ארציות אולם ריחם עולה לשמים 

"ויקץ יעקב לאשה ריח ניחוח, ולזה 

משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום 

שגם בעניני ארציות כהשינה הזה" 

וכדומה, יש עבודת ה' בעבודה תמה 

ואני  "ואנכי לא ידעתי"וגדולה מאוד, 

"ויירא לא ידעתי מזה עד עתה, 

שזו  ויאמר מה נורא המקום הזה"

)מתוך רעוא ונוראה.  עבודה גדולה

 דרעוין פרשת וישלח תשע"ג(

)ראה מה שפירשו צדיקים נודע   

בסה"ק קדושת לוי פרשת ויצא ד"ה 

"סולם מוצב במאמר הכתוב ויחלום( 

האדם מוצב כאן בעולם הזה,  ארצה"

הוא  "ראשו מגיע השמימה"אמנם 

פועל הרבה בכל העולמות, עד 

"מלאכי אלקים עולים שאפילו 

עליית המלאכים וירידתם  ויורדים"

איך שעובד את "בו" הכל תלוי 

)מתוך נעילת חג השבועות השי"ת. 

 תשע"ה(

והנה מלאכי אלקים עולים והנה מלאכי אלקים עולים 

  ויורדים בוויורדים בו

נסע אל איש אחד ר שמסופ  

 .זי"ע מרוזין רבי ישראל הרה"ק

האם שאל את הרה"ק ובהיותו ברוזין 

שמו מששמע אמת הדבר מה 

]היינו  שמעולם לא ראה שיינער יוד

ענה מארץ ישראל, ו ערליכער יוד[

אמר הרה"ק שאכן אמר כן. ואמר ו

זה, ל הלה להרה"ק כי יש לו הסבר

שכמו  בחסד לאברהםדהנה איתא 

שמלאכי ארץ שכתוב אצל יעקב אבינו 

 ,ישראל ליוו אותו עד חוצה לארץ

ובהגיעו לחוצה לארץ עלו מלאכי ארץ 

כמו  ישראל וירדו מלאכי חוצה לארץ,

כשיוצא שכל איש ישראל וא אצל ה כן

הנשמה את מארץ ישראל מחליפים לו 

 ,ונותנים לו נשמת חוצה לארץ

וכשחוזר לארץ ישראל מחליפים לו 

אמר הרה"ק שוב את נשמתו. ולכן 

כער יוד מארץ ילא ראה מעולם ערלש

 .כי מחליפים את נשמתו ,ישראל

בשמעו והרה"ק מרוזין נהנה מאוד 

מלכה פר' מלוה )מתוך דברים אלו. 

 (וישב תשס"ה

  ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה 

 שהזכיר בטעם כתב הכלי יקר  

 ולא, זה כנגד זה המקבילין הרוחות

 במדרש שאמרו לפי, כסדרן הזכירן
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 התשועה אין (ב מד, תהלים מדרש עיין)

 שהם בזמן אם כי לישראל באה

 מד, תהלים) שנאמר, השפלות בתכלית

 מה ,נפשינו" לעפר שחה "כי (כו

. לנו" עזרתה "קומה בתריה כתיב

 בתכלית שאינן זמן שכל הדבר וטעם

' בה בטחונם תולין אינם השפלות

 יקוש מפח להנצל תחבולות וחושבים

 שאין כשיראו אנושיות. אך בתחבולות

' ה אל נשואות עיניהם, וסומך עוזר

' וה להם, צר בעת אליו לקרוא

 באה התשועה זמן ובאותו, שומע

 המעלה. תכלית אל השפלות מתכלית

אמר הכתוב שהתשועה באה  ולזה  

מן הקצה אל הקצה, מן תכלית 

השפלות אל תכלית המעלה, וזהו 

" ממקום הנפילה ושקיעת "ימה

זריחת  "וקדמה"החמה, משם יבוא 

שהוא  "צפונה"שמשם וגאולתם. וכן 

צד החושך, משם דייקא יבואו 

)מתוך ליל שב"ק לאור גדול.  "ונגבה"

 ויצא תשע"ו( פרשת

  והשיבותיך אל האדמה הזאת והשיבותיך אל האדמה הזאת 

 פירש הגה"ק החתם סופר זי"ע  

שהבטיח  )בפרשתינו ד"ה והשיבותיך(

הקב"ה ליעקב אבינו שאף על פי 

שיהיה זמן רב בחוץ לארץ, לא ידבק 

בו טבע ארץ העמים, אלא ישאר 

 תמיד חקוק בנפשו טבע ארץ הק'.

"והשיבותיך אמר לו הקב"ה  ולכן  

אני אשיב אותך  את"אל האדמה הז

לטבע האדמה הזאת של ארץ ישראל 

שהוא מעולה עד מאוד, שיהיה חקוק 

 בנפשך. 

)פסוק אמר יעקב אחר כך  ולזה  

, "ושבתי בשלום אל בית אבי" כא(

 שלום מן החטא,ופירש רש"י 

ולכאורה היכן מצינו שהבטיחו הקב"ה 

שיהיה שלם מהחטא. אלא שבזה 

 "והשיבותיך אל האדמהשאמר לו 

הבטיחו שיזכה לטבע ארץ  הזאת"

הקודש, ולא יתלכלך בטבע ארץ 

)מתוך רעוא דרעוין פרשת העמים. 

 ויצא תשע"ז(

ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש 

 ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתיה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי

דהנה על  החיד"א זצ"ל,פירש   

, פנים ארבעה יםכסא הכבוד חקוק

ואיתא  .אדם, אריה, כרוב, נשר

 הואדמות האדם ש צא:()חולין בגמרא 

 .ע"ה יעקב אבינו

ידע כי יעקב אבינו ע"ה והנה   

בכסא הכבוד חקוק צורת אריה כרוב 

ונשר, אולם לא ידע כי גם צורתו 
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שלו חקוקה בכסא הכבוד, אולם עתה 

סולם מוצב ארצה וראשו כשראה 

כסא את וראה  ,מגיע השמימה

 .שםגם צורתו חקוקה , ידע שהכבוד

"ויקץ יעקב  בפסוקהרמז זהו ו  

משנתו ויאמר "אכן" יש ה' במקום 

א'ריה  אשי תיבותר הוא "אכן" ,הזה"

 ידעתי שהםוהיינו שזאת  ,כ'רוב נ'שר

 "ואנוכי" בכסא הכבוד, אולםחקוקים 

זה בכסא הכבוד, חקוקה  ישגם צורת

פירות טיש ליל )מתוך  "לא ידעתי".

 (פרשת ויצא תשס"ב "קשב

מקלוינבורג פירש כ"ק האדמו"ר     

 הרה"קעל פי המסופר על , זצוק"ל

שפעם אמרה לפניו אשה  מצאנז זי"ע

מתמיד  אחת בשבחו של בנה שהוא

הוא האם לומד  שאלה הרה"קגדול, 

אמר לה לא, , ענתה בעת השינה

הרה"ק אם כן אין זה יקרא מתמיד, 

שאין נקרא בשם מתמיד אלא מי 

האר"י שידוע כן ו .שלומד אף בשינתו

פעם בראש השנה שעה אחת ישן  הק'

שנוהגים שלא לישן ביום ראש על אף 

השנה, ונענה אז ואמר כי עסק אז 

הק' בדברים שאי אפשר  בתורה

 להשיגם אף במשך שמונים שנה. 

, "ויקץ יעקב משנתופירש  ובזה  

שאף בשינתו  ממשנתו" ודרשו חז"ל,

ולא פסק פומיה עסק במשנתו 

 "קפירות טיש ליל שב)מתוך  .מגירסא

 (פרשת ויצא תשס"ב

ד"ה  ןפרשתב) בסה"ק פנים יפות  

בהקדם  ,כתב לבאר הפסוק עוד(

כתיב ויקח " חולין צא:()רא ביאור הגמ

וכתיב ויקח את האבן,  ,מאבני המקום

אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כל 

וכל אחת  ,אותן אבנים למקום אחד

ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה 

 ".ראשו, תנא וכולן נבלעו באחד

"ש ו)ילק דהנה אמרו חז"ל ומבאר  

אבנים היו מאבני ה םשאות ויצא קיט(

לכאורה ו אע"ה. מזבח שבנה אברהםה

יעקב היה צריך  , דאם כן מדועקשהי

 האבנים כדכתיב להקדיש אתאע"ה 

במשיחה  םוקידש ,"וישם אותה מצבה"

 "אשר משחת",כמו שאמר לו השי"ת 

"האבן הזאת יהיה אמר כן כתיב שו

הוצרך  כאורה מדועול אלקים",בית 

אע"ה כבר  אברהם ם, הלאלהקדיש

 הקדישם.

כיון שלקח התרוץ הוא שמ אולם  

מראשותיו, לאבן ושם היעקב את 
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ועל כן היה צריך לחולין,  ה האבןיצא  

 להקדישה שוב, וזהו שאמר יעקב

)פסחים  מא לןדקיי "ואנכי לא ידעתי",

במזיד אין  ,הקדש בשוגג מתחלל כז:(

ומכיון שלא ידע מזה, על כן  מתחלל.

התחללה האבן, והיה צריך להקדישה 

 שוב.

כתיב ויקח " ביאור הגמרא,זהו ו  

וכתיב ויקח את  ,מאבני המקום

כיון והיינו שמקשה הגמרא, שמ" האבן

אבנים אחרות, אף שהיו שם 

אחת כמשמעות הכתוב שלקח אבן 

נטל  ם כן מדוע"מאבני המקום", א

 לחולין השיצאאבן ה דווקא את אותה

מחמת ששם אותה למראשותיו, ועל 

כן הוצרך להקדישה שוב, הלא היה 

יכול לקחת אבנים אחרות שלא 

ועל כן אומרת הגמרא, שכל  נתחללו.

האבנים נתקבצו ונעשו אבן אחת, ולא 

 .היו אבנים נפרדות

היה ביאור הפסוק, דהנה  זהוו  

שקדושת ומורא המקום  מקום לחשוב

קדושת המקדש  היה מחמתההוא לא 

"ומקדשי  )ויקרא יט, ל(כדכתיב 

אבנים הקדושת מחמת תיראו", אלא 

בהר אע"ה אברהם  ל ידישנתקדשו ע

 ועל כן אמר יעקב אע"ה המוריה,

"אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא 

ומכיון ששכבתי עליהם בשוגג  ידעתי"

נתחללו האבנים, ועל כן אין קדושתם 

"מה נורא מאברהם אע"ה, אלא 

אין זה כי אם בית  ום הזההמק

וקדושתם  "אלקים וזה שער השמים

בית הוא מורא המקדש שהיא מחמת 

 "קליל שב)מתוך  אלקים ושער השמים.

 ח(פרשת ויצא תשס"

"אכן יש ה' ביארו הפסוק  בספה"ק  

האדם ש במקום הזה ואנוכי לא ידעתי"

צריך הק', שרה עליו השכינה תש החפץ

ולא תהיה האנוכיות מעצמו את שיוריד 

דעתו נתונה על אנוכיותו, ואז תשרה 

פירות טיש )מתוך  .עליו השכינה הק'

 (פרשת ויצא תשס"ב "קליל שב

 (בפרשתינו) בסה"ק דודאים בשדה  

שיעקב אבינו ע"ה השפיל עצמו  מפרש

 מתבונניםכדרך הצדיקים שבענוותנותו 

וסבר  ,בכל עת על שפלות עצמם

צריך לחשוב בכל עת הגם שבדעתו ש

א כל הארץ כבודו ושויתי ה' ושמל

בשולחן המחבר  כלשוןלנגדי תמיד, 

אינו דומה יושב לפני "בסימן א' ערוך 

", אולם הוא אינו במדריגה המלך וכו'

 אכן יש ה' במקום" זו, ולכן אמר

א כל ושמל עת צריך לחשוב שבכל "הזה
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 "ואנכי לא ידעתי"אבל  הארץ כבודו,

 עתכל בלהרגיש זו במדריגה  יאני אינ

מלוה )מתוך  ש"מלא כל הארץ כבודו".

 (מלכה פרשת ויצא תשס"ג

בכל דבר דהנה  ,כתב החתם סופר  

האדם להניח  עלנוגע לכבוד שמים ה

הנגיעות שיש לו בזה ולא  את כל

על רק אלא וכלל לחשוב על עצמו כלל 

אכן ופירש בזה הפסוק " .כבוד שמים

כשיש בדבר ענינים יש ה' במקום הזה" 

"ואנכי  ,שמים הנוגעים להשי"ת לכבוד

בדבר זה לא ידעתי  לא ידעתי"

ולא הסתכלתי כלל על נגיעות  ,"אנכי"מ

מלוה מלכה )מתוך  .אלא על כבוד שמים

 (פרשת ויצא תשס"ד

הנה ד, מפרש ויגד יעקב בסה"ק  

 שכר מצוה בהאי עלמא ליכא,שאף 

אך על מצות האמונה מקבלים שכר 

אין ישראל " כמאמרםאף בעולם הזה, 

וכנודע  ",ניזונים אלא בזכות האמונה

אנכי " שני הדברות הראשונותשעל 

שהם עיקר  ",לא יהיה לך"ו ",ה'

האמונה, מקבלים שכר אף בעולם 

 הזה.

קיבול השכר מכונה בשם  הנהו  

 להנחיל אוהבי "יש"," כדכתיב "יש"

מזה ילפינן שהשכר המתוקן לצדיקים ש

  ש"י עולמות.הוא 

 ,""יש" ה' במקום הזה "אכןוהו   

 נתלעתים נותן השי"ת את השכר בחי

בהאי עלמא,  "במקום הזה""יש" אף 

 "אנכי"על מצות  אנכי לא"ו"והוא על 

יש שכר גם  "לא יהיה לך"ומצות 

)מתוך ליל שב"ק פרשת  .בעולם הזה

 ויצא תש"ס(

 הגה"ק החתם סופר זי"ע מפרש  

 )תורת משה בפרשתינו ד"ה ויש לפרש(

, בעל ההפלאה זצ"לעל פי מאמר 

שאם האדם אינו אוחז מעצמו כלל 

כאילו הוא אינו, וכאילו אין לו 

מציאות בפני עצמו, אזי לא יתבייש 

)כדאיתא ברמ"א מפני המלעיגים עליו 

אבל אם  בריש סימן א' בשו"ע או"ח(,

יגבה לבו, ויחשוב עצמו לבעל מעלות, 

אז אכן יתבייש מהמלעיגים עליו 

מה יאמרו אחרים על בחושבו 

 )סוכה נג.(מעלותיו. וזהו שאמר הלל 

ויש לי מציאות בפני  אם אני כאן""

יפחד ויתבייש  "הכל כאן"עצמי, 

ואוחז  "אם איני כאן"מכולם, אבל 

לא יתבייש "מי כאן" עצמו לאין 

 מהמלעיגים עליו בעבודת השי"ת. 

כוונת יעקב אע"ה באומרו  וזה  
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ז שאאכן יש ה' במקום הזה" "  

"ואנכי לא התבטל ממציאות, ועל כן 

שלא הכיר עצמו, ובעיניו היה ידעתי" 

)מתוך ליל שב"ק כאילו אינו כלום. 

 פרשת ויצא תש"ע(

אפשר שעברתי על מקום  ברש"י,

 שהתפללו אבותי ולא התפללתי

לבית מדרש שהתפללו אנו  נכנסים  

יש בזה ו ,צדיקים בחיים חיותםבו 

שיעקב  צא:( )חוליןענין גדול, כדמצינו 

אפשר שעברתי על מקום " אמר

כי  ,"שהתפללו אבותי ולא התפללתי

במקום שהתפללו הצדיקים השאירו 

בספר קדושה לדורות, כמו שכתב 

שהרה"ק בעל הישמח  ייטב פנים

נכנס בשבת אחד בחדר  משה זי"ע

 'הרבי רהרה"ק שהתפלל בו 

ואמר שהרגיש מזה  שמעלקא זי"ע

 .התעוררות ליראת שמים בכל השבוע

נכנס שוב לחדר זה,  ר כךובשבת אח

ואמר שהרגיש מזה התעוררות לאהבת 

התעוררות זה בא מכח שוכתב  .ה'

 'הקדושה שהשאיר שם הרבי ר

שמעלקא זי"ע, והישמח משה בא לשם 

שנים רבות לאחר מכן והרגיש קדושה 

ום י )מתוך לעקיך און בראנפין. זו

, ד' פרשת וירא י"ז חשון תשס"ד

 (פראנקפורט דמיין

וירא ויאמר מה נורא המקום וירא ויאמר מה נורא המקום 

אין זה כי אם בית אלקים אין זה כי אם בית אלקים   הזההזה

  וזה שער השמים וזה שער השמים 

 זי"ע מקאמרנאמהרי"א הרה"ק   

דגל בסה"ק כתב מבאר על פי מה ש

 זי"ע ש"ט הק'הבעש ,מחנה אפרים

שומע ההוא נשבע שיש יהודי כי אמר 

לא ממלאך ולא משרף  ,בכל יום תורה

, ועם כל זאת אלא מהקב"ה בעצמו

בכל רגע שלא יפול לתוך הוא רא מתיי

הרי מזה  עומקא דתהומא רבה.

גודל ההתגלות כפי  'הצדיקים הקש

 להם יותר פחד היה , כןלהם היהש

 . ויראה שלא יפלו ממדריגתם

ע"ה יעקב אבינו היה אצל  וכן  

 ,כיון שזכה למראה הגדול הזהשדווקא 

ויראה גדולים נפל עליו פחד על כן 

יעקב " "ויראוזהו שלא יפול ממדריגתו. 

"ויאמר מה נורא  אע"ה התיירא,

שזכה להתגלות כיון  המקום הזה וגו'"

עליו  הלכן נפלנוראה במקום הזה, 

. שלא יפול ממדריגתו יראה גדולה

 (ויצא תשס"ז פרשתמלוה מלכה )מתוך 

)הובא  פירש הבעש"ט הק' זי"ע  

דהנה  בבעש"ט עה"ת פר' ויצא אות יב(

 התורההוא הבית, ו שמיםהיראת 
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הוא השער להכנס ליראת שמים,   

חבל על מאן " )שבת לא.(כמאמרם 

דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא 

 עבד".

יעקב אבינו ע"ה היה עוסק  והנה  

בתורה בבית עבר במשך י"ד שנים 

ועתה בבואו למקום )מגילה יז.(, 

המקדש נפל עליו יראה גדולה מפחד 

ה' והדר גאונו ית'. ועל כן אמר 

"מה נורא המקום הזה, אין עתה 

הפחד והמורא שנפל עלי עתה  זה"

הוא השורש  "כי אם בית אלקים"

כמו שנאמר  ביתוהעיקר בבחינת 

 "כי ביתי בית תפילה". )ישעיה נו, ז(

" אולם אלו י"ד שנים שעסק "וזה

"שער תורה בבית עבר, הם ה

שער והכנה לבוא ליראת  השמים"

)מתוך אושפיזא שמים שהוא העיקר. 

 דיעקב תשע"ז(

וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה 

  אלקים עמדי וגו' אלקים עמדי וגו' 

מדייק מהו  הרה"ק מרוזין זי"ע  

הלא לא שייך כאן  "לאמר"תיבת 

 אמירה לאחרים.

, שיעקב אבינו ע"ה תיקן ומבאר  

לדורות הבאים אחריו שכל איש ישראל 

יאמר תמיד בכל מעשה ידיו 

וכן  "אם ירצה ה'",ופעולותיו 

"וידר יעקב וזהו  "בעזרת השי"ת",

יעקב אע"ה תיקן לדורות נדר לאמר" 

הבאים אחריו, שכל איש ישראל יקדים 

"אם יהיה אלקים עמדי לומר תמיד 

ה עליו וכל שכל השמיר ושמרני וגו'"

מה שעושה הוא רק בעזרתו יתברך 

שמו, והנהגה טובה זו הנחיל יעקב 

אבינו לכלל ישראל שיהיה שם שמים 

שגור על פיהם בכל ענין וענין. 

)מתוך רעוא דרעוין פרשת מטות 

 תשע"ד(

כתב בשם  בספר בינה לעיתים  

הקדמונים, שיעקב אבינו ע"ה הסתפק 

האם אכן זכה להשראת השכינה 

ה אליו השי"ת בחלום, וההבטחה שיתגל

אכן אמת  "ושמרתיך בכל אשר תלך"

היא, או שאין זה חלום אמת. משום 

שחשש בענוותנותו שאין הוא ראוי 

שהשכינה תשרה עליו לגלות לו דברים 

אין השכינה בחלומו כיון שאמרו חז"ל 

שורה אלא במי שהוא חכם גיבור 

, וחשב בענוותנותו שאין בו ועשיר

אינו כיון  "חכם"אלו, שלשת מעלות 

שיצא  "ויצא יעקב מבאר שבע"ש

מארץ ישראל שאוירה מחכים ויצא 

"וילן אינו כיון ש "גיבור"לחו"ל, וכן 

שהלך לישון מיד  שם כי בא השמש"
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שהלך לישון מיד  שם כי בא השמש"  

בביאת השמש שלא כדרך אדם גיבור, 

ואף התיירא מחיות רעות כדפירש 

"ויקח אינו כיון ד "עשיר"רש"י. וכן 

ולא  מאבני המקום וישם מראשותיו"

היו לו כרים וכסתות להניח תחת 

ראשו מחמת שאליפז בן עשיו לקח 

 ממנו הכל.

"ויקץ נוסף היה לו כיון ש וחשש  

שהקיץ משנתו ולא  יעקב משנתו",

הקיץ מיד לאחר החלום, והלא ידוע 

שכאשר החלום אמת, יעוררו אותו 

מיד לאחר החלום כמו שמצינו בחלום 

"ויקץ פרעה והנה פרעה דכתיב 

 ".חלום

אם יהיה אמר יעקב אע"ה " ולכן  

 אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה וגו'"

אם אכן אזכה לכל ההבטחות שהבטיח 

לי השי"ת בחלומי שיהיה עימדי, 

וישמרני בדרכי, כדפירש רש"י, אז 

 "והיה ה' לי לאלוקים"אכן אדע ש

ששרתה עלי השכינה וחלומי אמת 

)מתוך פרשת מאחר שנתקיים החלום. 

 (ויצא תשמ"ח

  

ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש 

ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ושבתי בשלום אל בית אבי והיה 

  ה' לי לאלקיםה' לי לאלקים

 ,החתם סופר זי"ע מפרש הגה"ק  

מביא  הקב"האין אמרו חז"ל שדהנה 

ומבארים תקלה על ידי צדיקים, 

במידי  שזה נאמר רק ,בתוספות

 דאכילה ולא בשאר ענינים.

בשאר ענינים אין שכלל זה  אולם  

מובטחים שלא יבוא תקלה הצדיקים 

 ,צדיקיםסתם נאמר רק אצל  ,לידם

אבל צדיקים גמורים שזכו שהשכינה 

שורה עליהם בחייהם כמו האבות 

ייחד את שמו עליהם  שהקב"ההק' 

אלוקי אברהם אלוקי יצחק " ונקראו

הם השראת השכינה  אזי בכח ",ו'גו

שלא תבוא תקלה  נשמרים מהשמים

 על ידם בכל הענינים.

יעקב אבינו ע"ה סבר שהוא  והנה  

בא לידי תקלה ששכב במקום קדוש, 

רש"י ירש מקום בית המקדש, וכדפ

שאם ידעתי לא  ,ואנכי לא ידעתי"

 ."ישנתי

התפלל יעקב בקומו משנתו  ולכן  

 שישמראע"ה שיזכה לבוא למדריגה 

שלא יבוא תקלה על ידו גם בכל 
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"אם יהיה אלקים הענינים, וביקש   

י לחם לאכול" עמדי וגו' ונתן ל

ליתן לחם לאחרים והם יוכלו  שאוכל

"ובגד וכן  ,לאכול בלי חשש תקלה

שאפילו בגד שזה לא מידי  ללבוש"

וכל ליתן לאחרים ויוכלו א ,דאכילה

. וכיצד ללובשו מבלי לבוא לידי תקלה

כאשר יזכה לשמירה בכל הענינים, 

ש"י ש רופיר "והיה ה' לי לאלוקים"

ייחד  וכאשר ".שיחול שמו עלי"

יזכה לשמירה  ,את שמו עליוהקב"ה 

קידושא רבא )מתוך  בכל הענינים.גם 

 (פרשת ויצא תשס"ב

רך יב זי"עבעל התניא רה"ק ה  

 זי"עהרה"ק מבארדיטשוב את פעם 

שאלו  ,הצלחה בגשמיות וברוחניותב

קדים מדוע ההרה"ק מבארדיטשוב 

 ,גשמיות לרוחניות, ענה לובברכתו 

הלא כן מצינו אצל יעקב אבינו ע"ה 

בתחילה ברכות שבקש מהשי"ת 

ונתן לי לחם לאכול ובגד גשמיות "

 "ושבתי בשלום אל בית אבי ,ללבוש

והיה "ברכות רוחניות  לאחר מכןורק 

אמר לו הרה"ק  ".ה' לי לאלקים

מבארדיטשוב וכי לנו יש השגה 

ענהו בגשמיות של יעקב אבינו ע"ה, 

, אם הגשמיות הרה"ק הבעל התניא

היתה אצלו גבוה מעל גבוה, אזי 

שלו היתה גבוהה ונעלית  הרוחניות

רואים אנו  עד מאוד, ועם כל זאת

)מתוך  הקדים גשמיות לרוחניות.ש

 (תשס"ז שמות שתמלוה מלכה פר

ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם 

  וגו'   וגו'   
 זקה"ק בעל תהלה לדוד זי"ע  

שהיה מרבה  )תהלים ד"ה בני קורח(

מאוד לקונן על חורבן בית המקדש, 

מפרש, שהגאולה העתידה תהיה 

בזכות יעקב אע"ה שסבל טלטול 

וגלות יותר מהאבות הקודמים. אמנם 

כאשר בנ"י רוצים להתקשר עם יעקב 

אע"ה ולעורר את זכותו כדי לזכות 

"ויאמר להם יעקב, אחי לגאולה, אזי 

הכיצד תקראו אחיי  מאין אתם",

מקושרים עמי שאוכל לפעול ותהיו 

בעדכם לזכות לגאולה השלימה, הלא 

אני סבלתי עול הגלות ועם כל זאת 

תרי"ג מצות שמרתי, ואתם אינכם 

שומרים את המצות כראוי. ומשיבה 

רוח הקודש ואומרת בשם כנסת 

ודרשו  "הלא מחרן אנחנו"ישראל 

ד"חרן" הוא לשון  )ב"ר ע, י(חז"ל 

סובלים בכל "חרון אף". היינו שאנחנו 

עת ורגע את החרון אש של הקב"ה 
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וכשל כח הסבל מרוב הצרות וכובד   

עול הגלות, וזהו הגורם שאי אפשר 

לנו לעסוק במצוות ה' כראוי. ועל זה 

 "הידעתם את לבן"משיב יעקב אבינו 

רומז  "לבן"ד )שם(ודרשו חז"ל 

למחילת עונות שמלבן עונותיהם, 

והיינו שיעקב אבינו משיב האם אתם 

יודעים במה תזכו למחילת עונות 

אפילו שאינכם מתנהגים כראוי כל 

שיהיה ניחר  "בן נחור"כך, על ידי 

גרונכם לצעוק תמיד לפני השי"ת על 

הגאולה ועל אריכות הגלות, ועל זה 

אנחנו  "ידענו"משיבים בני ישראל 

מקבלים על עצמינו שהגם שיתמהמה 

הגואל נחכה לו תמיד ולא נסוג אחור 

"והנה נו ח"ו, ובזכות זה מאמונתי

שהוא רמז על השכינה  רחל בתו"

"באה כנודע,  "רחל"הקדושה שנקראת 

עם בני ישראל, שבזכות  עם הצאן"

האמונה והציפייה לגאולה יתעורר 

עלינו זכות אבות והשכינה הק' תשרה 

)מתוך עלינו לגאלנו גאולת עולם. 

 רעוא דרעוין פרשת דברים חזון תש"ע(

ך עצמי ובשרי ך עצמי ובשרי ויאמר לו לבן אויאמר לו לבן א

  אתה אתה 

מה מבאר  (שיר מעון) החתם סופר  

שלו אל ראה לבן למנות את הקשר 

אך עצמי " יעקב אע"ה באומרו לו

בפסוק הקודם אלא ש ."ובשרי אתה

ויספר ללבן את כל הדברים "כתיב 

שלא בא אלא " ,ש"יש רופיר "האלה

והיינו שסיפר יעקב  ".מתוך אונס אחיו

אע"ה ללבן את כל המעשה שגנב 

מעשיו את הבכורה בערמה, וכיון 

מחמת זה עשיו שוטמו ורוצה להורגו ש

על כן בא אל לבן. ובשומעו זאת אמר 

אחי  "אך עצמי ובשרי אתה"לו לבן 

, כמוהו שהיה יודע אתה בערמה

 ב"קפירות טיש ליל ש)מתוך  .לרמות

 (פרשת ויצא תשס"ב

  בראשובראשו  נענע לבןנענע לבן

היה  י הק'"שהארהמעשה  ידוע  

בשעה שדרש הק' האלשיך נוכח אצל 

ת יואת כל הרמאו וביאר ,בפרשת ויצא

כמובא אע"ה שרימה לבן את יעקב 

ישב שם האר"י באריכות, והק' בספרו 

 ,אמרנענה ואחר הדרשה לחק, ושו הק'

ועל כל רמאות  ,שלבן בעצמו היה שם

לבן בראשו  ענענהק' שאמר האלשיך 

, ועל כן שאכן זה היה כוונתו ,כמסכים

מלוה מלכה )מתוך  .בראותו זאת שחק

 (פרשת ויצא תשס"ד
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הפעם אודה את ה' על כן הפעם אודה את ה' על כן   

  קראה שמו יהודה קראה שמו יהודה 

)פרשת  זקה"ק המהר"ם שיק זי"ע  

כאשר מבאר, דהנה  ויצא ד"ה ותהר(

הקב"ה עושה טובות לאדם לא די לו 

להודות פעם אחת, אלא יתמיד 

להודות ולהלל בכל עת להקב"ה על 

ומטעם זה קראו חסדיו המרובים, 

האבות לבניהם שמות על ענין 

המאורע כדי שיזכרו תמיד את הטוב 

שהקב"ה עשה עמהם ויודו לו על כל 

 נפלאותיו. 

בזה מאמר הכתוב, שאמרה  וביאר  

בלשון  פעם אודה את ה'""הלאה 

תמיהה, וכי אחר כל החסדים האלו 

די לי אם אודה את ה' רק בפעם 

זו, הלא ראוי לי להודות ולהלל לשמו 

יתברך תמיד תהלתו בפי בלא הפסק, 

על שם  "על כן קראה שמו יהודה"ו

ההודאה להקב"ה, שתמיד בהעלותה 

על פיה את שם בנה יהיו לנגד 

תמיד עיניה טובותיו של הקב"ה, ו

תתעורר להודות לה' על רוב רחמיו 

)מתוך ליל שב"ק פרשת וארא וחסדיו. 

 ר"ח שבט תשע"ג(

  הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי 
שהאמונה בבהירות בלא ככל   

ספיקות כך זוכים לישועות בכל 

הרה"ק מהר"י הענינים, כדפירש 

שרחל היתה צריכה  מבעלזא זי"ע

להאמין בלא פחד באומרה ליעקב 

שאכן בזכות  "הבה לי בנים" אע"ה

יעקב יתן לה השי"ת בנים כי צדיק 

גזור והקב"ה מקיים, אולם כיון 

"ואם אין מתה שהוסיפה ואמרה 

שכאילו יש אפשרות שלא יהיה אנכי" 

לה בנים, על כן השיב לה יעקב 

אכן צדיק "התחת אלקים אני" אע"ה 

גוזר והקב"ה מקיים, וביכולתי לגזור 

"כי מנע 'ממך' שיהיו לך בנים, אולם 

הסיבה שלא זכית לזה הוא  פרי בטן"

בגללך שהיה לך ספק בדבר  "ממך"

)מתוך  ואם אין מתה אנכי".ואמרת "

 סעודת אסתר תשע"ג(

  ויחר אף יעקב ברחל ויחר אף יעקב ברחל 

שפעם הגיעה אשה אחת  מסופר  

 לזא זי"עהרה"ק מהר"א מבעאל בית 

בשעות הבוקר, בעת שהיה הרה"ק 

עוד קודם תפילת שחרית, וביקשה 

להכנס עם קוויטעל של אחד מבני 

משפחתה שהיה חולה מסוכן. הגבאי 

ר' שלום פויגל ניסה להסביר לה 

שקודם התפילה אי אפשר להכנס, אך 

היא התעקשה ובכתה שמוכרחת 
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להכנס עכשיו. הסכים ר' שלום שהוא 

זכיר את שם החולה יכנס במקומה לה

אצל הרה"ק, ואכן נכנס אל הקודש 

פנימה וסיפר שבחוץ עומדת אשה 

בוכיה שקרוב משפחתה חולה ומבקשת 

להכנס כעת עם קוויטעל, נענה 

הרה"ק שמסכים שתכנס אליו אך בלא 

 קוויטעל. 

נכנסה אל הרה"ק ומיד  האשה  

הוציאה הקוויטעל מאמתחתה והניחתו 

, מיד על השולחן והתחילה לבכות

הורה מרן שתצא מהחדר, והחל 

לצעוק על הגבאי ר' שלום מדוע 

הנחת לה להכנס, אתה שופך את 

דמי, מה עשית לי וכי מדוע שופך 

אתה את דמי, מדוע נתת לה להכנס 

קודם התפילה וכי מה אעשה עכשיו, 

כך צעק עליו הרה"ק בקולי קולות 

זמן מה באופן שטרם נשמע כמוהו, 

מדוע אתה  וחזר שוב ושוב לומר

שופך את דמי. ר' שלום נבהל ביותר 

שהרי מעולם לא שמע את מרן 

לצעוק כל כך ובוודאי לא דיבורים 

כאלו שהוא שופך את דמו, והתחיל 

לבכות. כשראה הרה"ק שהוא בוכה, 

מיד פנה אליו ושאלו מדוע הינך 

בוכה, ענה ר' שלום, לא התכוונתי 

כלל להפריע לרבי, ולא הסכמתי 

קוויטעל והיא מעצמה  שתכנס ליתן

נכנסה ונתנה הקוויטעל. מיד אמר לו 

הרה"ק ברכות, אל תדאג לא עליך 

צעקתי ולא אליך היתה כוונתי, 

ועכשיו תכניס את האשה הזאת, ואכן 

האשה נכנסה והרה"ק בירכה, ותוך 

ימים מספר הבריא החולה שכבר 

 כמעט לא היה בעולם הזה. 

ר' שלום כשהיה מספר הגבאי   

זו היה מוסיף לזה שאו אז עובדה 

הבין מה שכתבו בספה"ק על הפסוק 

שיעקב אע"ה  ויחר אף יעקב ברחל""

חרה אפו ועל ידי זה סילק 

המקטרגים והמתיק הדינים, וכן היה 

נראה בעובדה זו שגערותיו של 

הרה"ק היו כדי להמתיק הדינים מעל 

.  )מתוך סיום זמן קיץ, כ"א אשה זו

 אב תשע"ה(

  ויזכור אלקים את רחל וגו' ויזכור אלקים את רחל וגו' 

איתא מהרה"ק רבי ישראל מפיקוב   

הרה"ק מבארדיטשוב ]בנו של  זי"ע

[ לפרש שרחל אמנו ע"ה עומדת זי"ע

ומתפללת תמיד על בניה כנאמר 

, רחל מבכה על בניה)ירמיה לא, יד( 

ובזכות תפילתה ובקשתה הקב"ה 

 פותח את רחמיו על בני ישראל.
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 רחל" וזהו "ויזכור אלקים את  

המבכה על בניה, ובזכות תפילותיה 

נתעורר רחמים  "ויפתח את רחמה"

על בני ישראל ונעשה תגבורת מידת 

הרחמים. ועל זה מסמיך במדרש 

שכיון שנעשה תגבורת מידת החסד 

"עושה משפט והרחמים אז הקב"ה 

שבני ישראל יזכו לראות  לעשוקים"

"נותן לחם במפלת עושקיהם, וכמו כן 

כו לשפע מזונות, שבזמן שיזלרעבים" 

של תגבורת מידת הרחמים זוכים הן 

. למפלת האויבים והן לשפע פרנסה

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ויצא תשע"ז(

וישמע יעקב את דברי בני לבן וישמע יעקב את דברי בני לבן 

לאמר לקח יעקב את כל אשר לאמר לקח יעקב את כל אשר 

לאבינו ומאשר לאבינו עשה את לאבינו ומאשר לאבינו עשה את 

  כל הכבוד הזה כל הכבוד הזה 

סברו בני באמת וכי  ביאור,וצריך   

לקח את כל רכושו לבן שיעקב אע"ה 

האמת את והלא ידעו  ,מאביהם לבן

 קשה בשכרו אצל אביהם. שיעקב עבד 

 )פר' ויצא( בספר ויגד יעקב וביאר  

בא אדם כפרי עם שפ ,השמעעל פי 

הרה"ק ל צא ת קודשפשוט מאוד לשב

 ,הירש מזידיטשוב זי"ע בי צביר

כל משך הרה"ק מאוד בכיבדו ו

, וכל הרואים תמהו על זה ,השבת

אחר השב"ק שאלו את הרה"ק מה ל

 ווהשיב שהוא חייב ל ,ראה באדם זה

עם אחת הלך כי פ ,הכרת הטוב

לאיזה מקום באמצע הלילה והיה אז 

שלא היה יכול עד הקור גדול מאוד 

ועבר שם סמוך לביתו של  ,לסובלו

ולא היה שום אדם אחר  ,אותו כפרי

ודפק בפתח ביתו  ,בסביבתו שדר שם

 אולם הלה ,לביתו שיכניסו ובקש ממנו

ועל  ,בשום אופןלהכניסו  הסכיםלא 

קש והפציר בו לא הועיל ישב אף

נעתר  תחנונים רביםאחר לורק  ,כלום

 ,מקום הבעלי חייםחוץ בנוח בשילו 

לא  ומחמת הקור הגדול ששרר בחוץ

היה יכול לישון והוצרך להיות ער 

הרה"ק, ואמר  ,כל הלילהוישה ולמד 

גדול תענוג כי מעולם לא היה לו 

אז,  זכהשואורות גדולים כל כך כמו 

השגה חדשה בתוה"ק, אז הרגיש כי 

האם אין מגיע הכרת הטוב  ואם כן

לא הסכים להכניסו שעל לכפרי זה 

אם היה מכניסו לא היה לביתו, כי 

 .מגיע לכל זה
, דהנה אמרו חז"ל הביאורוזהו   

 .אין כבוד אלא תורה)אבות ו, ג( 

ליעקב אע"ה לילך והנה לבן לא הניח 

הייתי ביום אכלני " ו שנאמרלישון וכמ
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בני על כן טענו ו ",חורב וקרח בלילה  

ומאשר לאבינו עשה את כל "לבן 

שזכה לכל מדריגותיו  "הזה "הכבוד"

בתורה הנקראת "כבוד", מחמת 

הניח לו שלא אביהם לבן, שמפני 

יכל לשכב בכל העת שהיה לישון ולא 

זכה לכל  ,מחמת הקור הגדול ואצל

הוא שגם אך האמת  ,והללהמדריגות 

ללא זאת היה מגיע לכל מדרגותיו, 

ללבן יעקב אע"ה אמר  ל כןוע

שהשי"ת זיכני " י אבי היה עמדיקואל"

לכל המדרגות, ולא מחמת לבן, ולכן 

 .זהמגיע לו הכרת הטוב על  אין

מלוה מלכה פרשת כי תצא )מתוך 

 (תשנ"ו

מפרש,  הגה"ק מטארנפאל זצוק"ל

הנה פעמים יארע שאם לא זיכך ד

אדם את מידותיו כראוי בימי נעוריו, 

אזי בהגיע שנות העמידה יוכל לסטות 

 מעט מן הדרך וליפול ממדריגתו.

לזה הוא לחנך את בניו  והעיצה  

בדרך התורה והיראה, ואז לא יוכל 

ליפול, כי לא יוכל לשטות בעצמו 

ולעשות ההיפך ממה שחינך את בניו, 

וזה יהיה לו לתועלת שלא יפול 

 ממדריגתו לעולם.

ה שהיו בני יעקב -שבטי י והנה  

אע"ה, היו מצד שני גם נכדיו של 

לבן הארמי, והגם שכל מידה טובה 

אצלם באה מכח האבות הק' שנמצאת 

אברהם יצחק ויעקב, אך אם לפעמים 

נמצא בהם דבר שאינו הגון, הרי זה 

 בא מכח זקינם לבן.

 וזהו "וישמע את דברי בני לבן"  

יעקב אע"ה שמע את דבריהם של 

 "בני לבן"בניו שלו, שנקראו עתה גם 

מפני שדיבורים אלו שאמרו עתה לא 

, היו הגונים ובאו מכח זקינם לבן

"כי לקח יעקב את כל ומה אמרו 

אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את 

ומחמת דיבורים אלו  כל הכבוד הזה"

של הערכה ללבן, השפיע הדבר על 

אביהם יעקב, כי התנהגות הבנים 

"וירא יעקב את משפיע על האבות, 

פני לבן והנה איננו עמו כתמול 

שעל אף שעד עתה כשהיה שלשום" 

פני לבן לא יעקב אע"ה רואה את 

היה יכול לסבלו ולא היה מסוגל 

להסתכל בפניו, אולם עתה השפיעו 

עליו דיבורי בניו והחל לחשוב שלבן 

רוע כל כך כמו שחשב כתמול אינו ג

וכיון שלבן התחיל למצוא חן שלשום. 

"ויאמר ה' אל יעקב שוב בעיניו, מיד 
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ציוה עליו שילך  אל ארץ אבותיך"  

היה משם ויתרחק מלבן כדי שלא י

)מתוך מושפע מדרכו הלא טובה ח"ו. 

 ליל שב"ק פרשת בא תשנ"ה(

הלוא הלוא   וגו'וגו'ותען רחל ולאה ותען רחל ולאה 

נכריות נחשבנו לו כי מכרנו נכריות נחשבנו לו כי מכרנו 

 ויאכל גם אכול את כספנוויאכל גם אכול את כספנו

הגה"צ רבי זאב וואלף ציטראן   

כתב, שלכאורה  (ץ"אגדות מהרז)זצוק"ל 

מה היה טענתם של רחל ולאה 

, הלא כל מכספםואשאביהם לבן היה 

. אב לאכול ממאכל בנותיול מותר

ומבאר כי טענתם היתה על שהיה לבן 

קמצן בממונו, ואת ההכרחי לו לקח 

מממונו שלו, ואילו אם כשרצה מותרות 

 לקח זאת מרכוש בנותיו. ועל זה היה

שאכל את  ,"כי מכרנו ויאכל"טענתם, 

מה ו "וגם אכול", מממונו שלו שלו

את "מותרות גם שהוסיף לאכול 

 .היה אוכל מכספינו שלנו "כספנו

אצל הצדיקים היה להיפוך אולם   

נפשם עבור  מזה, שהיו מוסרים את

אדם מוסר עצמו "בניהם, וכמו שאמרו 

 פרשתמלוה מלכה )מתוך  ."בשביל בנו

 (ויצא תשס"ז

ויקם יעקב וישא את בניו ואת ויקם יעקב וישא את בניו ואת 

  נשיו נשיו 

)בפרשתינו ד"ה  בסה"ק בית אברהם  

 מפרש, על פי העובדא שהיה ויקם(

מנחם מענדל  הרה"ק רביאצל 

ישראל  בארץשבהיותו  בסק זי"עעמוויט

גדול, ולאחר  רעב ומחסורעבר עליו 

מכן הביאו לו השלוחים הרבה מתנות 

זהב וכסף ומעות, והניחום על שולחנו 

"רבש"ע הק', נענה אז הרה"ק ואמר, 

איך מיט  ,דיר זעך אויף צויב יאיך ה

 לפתעראו או אז " ומיינע אלע כלים

וכל הכלים התרוממו שהכסף וזהב 

 םזה היה כוחו על השולחן.מעצמם מ

ניצוצי את מגביהים  ושל צדיקים שהי

הקדושה שבחפץ עד שהחפץ היה 

 מתרומם.

ויקם יעקב "הפסוק  אתרש מפ ובזה  

אע"ה יעקב  "וישא את בניו ואת נשיו

מה שהיה לו את כל  להשי"תהרים 

והעלה את כל ניצוצות הקדושה 

למה גנבת "לו לבן ולכן אמר  .להשי"ת

הוציא  אע"ה שיעקב ורומז ",את אלהי

, מבית לבןוהניצוצות הק' ת וכל האלוק

ואמרו טענו בני לבן ע"כ. ולכן אף 

כי  "לקח יעקב את כל אשר לאבינו"
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כל  יעקב אע"ה מבית לבן את לקח

פירות )מתוך  .שהיו שם ניצוצי הקדושה

 (פרשת ויצא תשס"ב ב"קטיש ליל ש

ב יעקב את לב לבן הארמי ב יעקב את לב לבן הארמי ווויגנויגנ

  י הגיד לו כי בורח הוא י הגיד לו כי בורח הוא ללעל בעל ב

באופן נפלא מבאר האלשיך הק'   

את לב לבן, אע"ה גנב יעקב  כיצד

מרגיל את עצמו יעקב אע"ה היה ש

אני", ועל רח וב"לומר כל הזמן ללבן 

שלא  לבן משגיח כל העת היהכן 

שאין הוא  לבן עד שהתרגל ,יברח

ופסק  עושה זאת באמת ואינו בורח,

מלהשגיח אחריו, ואז אכן קם יעקב 

 ברח ממנו.ו אע"ה

"ויגנוב יעקב בפסוק ק ימדוי וזהו  

 "על בלי",, והכיצד את לב לבן הארמי",

"הגיד לו כי בורח  ,על כלוםעל ידי ש

אמר ללבן שהוא בורח, ולא עשה  הוא"

זאת באמת, וכיון שהתרגל לבן שיעקב 

אע"ה אינו מקיים את דבריו אלו, יכל 

פירות )מתוך לברוח כשבאה השעה. 

 (פרשת ויצא תשס"ב ב"קטיש ליל ש

את עניי ואת יגיע כפי ראה את עניי ואת יגיע כפי ראה 

  אלקים אלקים 

)ראה מש"ת בשם מצדיקים  איתא  

דהנה  הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב זי"ע(

"יש לאל ידי לעשות לבן אמר ליעקב 

עמכם רע ואלקי אביכם אמש אמר 

אלי השמר לך מדבר עם יעקב מטוב 

ויש לתמוה מדוע לאחר  ועד רע",

מכן בתשובת יעקב ללבן אמר לו 

לולי אלקי אבי אלקי אברהם ופחד "

יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני 

את עניי ואת יגיע כפי ראה אלקים 

ומה הוסיף יעקב  .ויוכח אמש"

בתשובתו זאת ללבן הלא הוא כבר 

אמר לו כדברים אלו ממש, שהיה 

ברצונו לעשות עימו רע ורק בזכות 

 אלקי אביו ירא לעשות לו מאומה.

לא הכוונה בזה, שלבן אמר א  

ליעקב שכל מה שניצל היה בזכות 

אלקי אביו וזכות אבותיו עמדה לו 

שהקב"ה יצילו מיד מבקשי רעתו. 

יעקב אבינו ללבן, לא כדבריך וענה 

שרק זכות אבות הועילה לי, אלא 

זכות אבות עמדה לי רק בצירוף 

יגיעתי בעבודת ה', וזהו שאמר לו 

"אלקי אבי באם רק זכות  "לולי"

ולא היה  אברהם ופחד יצחק היה לי"

"כי עתה ריקם לי גם כן זכות עצמי 

ולא היתה מועלת לי כלל  שלחתני"

"את עניי ואת עתה זכות אבות, אך 

הקב"ה ראה  ראה אלקים"יגיע כפי 
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את עניי ואת יגיעתי בעבודה במצות 

ומעש"ט, ורק על ידי כך "ויוכח 

)מתוך ליל שב"ק אמש" הצילני מידך. 

 פרשת תולדות תשע"ו(

יום אכלני חורב וקרח יום אכלני חורב וקרח בבהייתי הייתי 

  בלילה בלילה 

הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב   

 יוםחז"ל ד, דהנה אמרו פרשמ זי"ע

קאי  לילהו ,קאי על עניני עולם הבא

 .על עניני עולם הזה

שאמר יעקב אבינו ע"ה  וזהו  

בעניני עולם הבא  "הייתי ביום"כאשר 

כאש, אבל  בוער הייתי "אכלני חורב"

בעניני העולם הזה  "וקרח בלילה"

)מתוך  קר כקרח. הייתיהמכונה לילה 

 (מלוה מלכה פרשת ויצא תשס"ג

ופחד יצחק ופחד יצחק   וגו'וגו'לולי אלקי אבי לולי אלקי אבי 

    כי עתה ריקם שילחתניכי עתה ריקם שילחתני  היה ליהיה לי

לאחד מבעלי  פענח רזא בספר  

כתב שלבן היה רואה בחלומו  פות,התוס

עומד בתפילה שלא אע"ה את יצחק 

השי"ת ראה שואע"ה, יזיק לבן ליעקב 

נתפחד לבן מאוד , ומקבל תפילתו

ואלקי אביכם "לכך אמר זה. ו ממראה

והיינו שהשי"ת  "אמש אמר אלי וגו'

 לקי יצחק קיבל את תפלתו.א

לולי " אמר יעקב אע"ה ללבן ולכן  

 ",ופחד יצחק היה לי וגו'אלקי אבי 

אזי  ,תפילת יצחק שהפחידה אותךשלולי 

ותפילת יצחק אע"ה "ריקם שילחתני", 

מלוה מלכה )מתוך  היא שעמדה לי.

 (ויצא תשס"ז פרשת
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 פנינים יקרים  

מהרה"ק רבי אהרן 
 מטשרנאביל זי"ע

 יומא דהילולא ח' כסליו ]תרל"ב[ 

 

 לימוד משניות

נענה פעם  הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע  
ואמר, שמי שהביט על הרה"ק רבי אהרן 
מטשרנאביל זי"ע ראה לאיזה מדריגות 
נעלות יכול האדם לזכות על ידי לימוד 
המשניות, כי אף שצדיקים אלו למדו את 
כל התורה, מכל מקום יש כח מיוחד 
ללימוד המשניות שעל ידו יזכה האדם 

)מתוך סיום זמן חורף ג' למדריגות נשגבות. 

 המועד תשע"ו(דחול 

 פדיונות

)פר' ויקהל  בסה"ק שם משמואל כתב  

ראיתי כד הוינא טליא מכתב "תרע"ו רצב( 
אהרן מטשערנאביל  ביהרה"ק ר

שנתן ביד שלוחו לחזור בערי  ,זצללה"ה
לא ממון ישראל לקבץ ממון, וכך כתב, 

 ,אני צריך כי הכסף בביתי מצוי כאבנים
אלא שאני צריך להעלות תפילת ישראל 

ולדבר זה נצרך לי  לאביהן שבשמים,
, עתכ"ד כסף מקובץ מכל ישראל

 המכתב.

מאמרם ז"ל  ל פי זהלי ע והסברתי  
הלב תלוי בכיס,  (ירושלמי תרומות סופ"ח)

בכסף המקובץ  ם כןהלב הוא הרצון, וא
והוא לפועל  ,תלויים בו רצונות רבים
ילה לאחדם דמיוני לרצונות התפ

והיינו שהרצונות של כלל  ".ולהעלותם
 ל ידיישראל תלוי בממון שנותנים, וע

שממון זה מגיע לצדקה, הרי ליבם 
הצדיק ואז יכול  ,ורצונם הגיעו אליו

להעלות תפילתם, וזהו ענין הקויטלעך 
פרשת צו )מתוך יום שב"ק והפדיונות. 

 (תשנ"ו

 תיקון המאכלים

 הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע, סיפר  
שהיה מנהגו של זקינו הרה"ק רבי אהרן 

ביל זי"ע שמידי יום ביומו היה אמטשרנ
קורא לאנשי ביתו ולמשמשים והיה 
מספר סיפורי צדיקים, והרבה פעמים 
היה נמשך הדבר כמה שעות, והיה מונח 

 .בזה ענינים נשגבים מאוד

אחת קרא להם מיד אחר תפלת  פעם  
החל לספר ונמשך הדבר שעות ו ,שחרית

שעות עד שעבר עת הצהרים  ל גביע
ונתקרב לשעת בין הערביים, ואף אחד 

 .שלא טעם היום כלום עללא הרגיש רעב 

שת לבו אחד מן השומעים שכבר  לפתע  
עבר רוב היום ולא טעמו מידי, ופתח פיו 

משבחת  רהבשאלה דהנה מצינו שהתו
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בפליאה שמשה רע"ה עלה לשמים   
ובכל אותם הימים לא אכל  ,יום םארבעי

 ,ולא שתה, ולכאורה מה החידוש בזה
הלא אנו כבר עומדים כמה שעות 
ושומעים דברים נפלאים מהרבי, ומרוב 
עריבות ומתיקות ונעימות לא הרגיש אף 
אחד במחסור מאכל או משתה, והלוא 

 ,ע"ה שמע מפי קוב"ה עצמושה רבינו מ
ופשוט הוא שלא ירגיש במחסור אכילה 

 ושתיה. 

ביל ואמר, טעות אהרה"ק מטשרנ נענה  
היא בידך, משה רבינו ע"ה לא נתכוין 
להתפאר שלא אכל ולא שתה, אלא 
אדרבה הצטער צער רב על שכל אותם 
המאכלים והמשקים שלא אכל ולא שתה 

הימים שהיה בשמים לא קיבלו  םבאות
 לשורשם.  את תיקונם ולא העלה אותם

יש בתוך המאכלים ניצוצין ש הרי  
 ל ידיוהצדיקים ע ,קדישין שצריכים תיקון

אכילתן מתקנים אותם ומעלין הניצוצין 
שאוכלים  ל ידילשורשם, והתיקון הוא ע

ומברכים ואומרים דברי  ,כראוי וכיאה
אסרו  ,נשא שת"ק פרבליל ש)מתוך  תורה.

 (חג דשבועות תשנ"ו

 לב נשבר

שהרה"ק רבי אהרן מטשרנאביל  ידוע  
הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ברך את 

"זאלסט בצעירותו כשהיה אצלו  זי"ע
האבן א צובראכן הארץ פאר יידן'ס 

 קדושיםפרשת ליל שב"ק )מתוך  .וועגן"

 תשנ"ז(

הרה"ק רבי אהרן מטשרנאביל ש נודע  
זי"ע עלה על הבימה קודם תקיעת שופר 

"עלה אלוקים  )תהלים מז, ו(הפסוק  רשופי
 "עלה אלוקים" בתרועה ה' בקול שופר",

אימתי עולה ומסתלקת מידת הדין, 
שהאדם נשבר ליבו  ל ידיע "בתרועה"

 "ה'" .בקרבו וגנוחי גנח יילולי ייליל
ואימתי מסתלקת ועולה מידת הרחמים, 

אז  ,כשהאדם מחשיב עצמו "בקול שופר"
שורה עליו מידת הדין, ותיכף כשגמר 
דבריו נתעוררו כל הקהל בבכיה רבה 

 ועצומה.

בזה  רשמבניו הקדושים פי ואחד  
אם  "באין מליץ יושר" (מוסף לר"ה) אמרינו

אדם רואה שאין לו סניגור ומליץ יושר 
 מול ועמיד עצמי "מול"על חטאיו, אזי 

אמר לפניו כל יו "מגיד פשע"השי"ת 
וב בושה וכלימה, ושברון לב בר וחטאי

מוצאי צום גדליה )מתוך  כפר על הכל.יזה 

 (תשנ"ח

 חודש כסליו
רבי אהרן מטשרנאביל  שהרה"ק ידוע  

זי"ע נתעורר פעם בבוקר ביום ראש 
חודש כסליו ואמר שראה למעלה בשמים 
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שיום ראש חודש כסליו הוא  ,רעש גדול  
יום מחילה סליחה וכפרה כמו יום כיפור 

דידוע דחנוכה הוא גמר  ,וביאר .ממש
כל הנה ו ,הימים הנוראים וגמר החתימה

מה שיהיה במשך החודש כבר מתעורר 
 לכן בראש חודש, ואש חודשהכח לזה בר

יש כבר את הכח של המחילה סליחה 
וכפרה, והוא זמן שהאדם יכול כבר 

מלוה מלכה )מתוך  להתרצות להשי"ת.

 (פרשת תולדות תשנ"ח

 כח האחדות

אהרן  ביכי פעם קם הרה"ק ר ענוד  

ביל זי"ע בבוקר ממשכבו ובכה אמטשרנ

כשאני  "מודה אני לפניך"בכי רב באמרו 

איני  "לפניך"ומיהו  אני"מתבונן מיהו ה"

 ת עצמוכיון שהרגיש א .יכול לומר עוד

קטן מאוד שאינו יכול לומר מודה אני 

ל ע ם כל זאתלפניך, והוסיף ואמר, אך ע

בתוך כלל  עצמוכולל אדם את ש ידי

משלוח )מתוך . אפשר לומר זאת ,ישראל

 (פורים תשנ"ח, מנות

אהרן  ביהמעשה מהרה"ק ר ידוע  

לא היה ביכולתו  עםביל זי"ע שפאמטשרנ

ונכנס לבית המדרש וכפף  ,ללכת למקוה

ואמר  ,עצמו בין הציבור כטובל במקוה

שיעור חורש"י )מתוך  "מקוה ישראל ה'".

 תשנ"ז( פרשת קרח

 הסתלקותו
 רבי מרדכי מטשרנאביל זי"ע הרה"קל  

הרה"ק היה שמונה בנים, ושנים מהם היו 
הרה"ק רבי אהרן ומטריסק זי"ע 
 ביהרה"ק ר והנה ,מטשרנאביל זי"ע

קודם ו ,אהרן נסתלק בשנת תרל"ב
אמר שבאותה שנה יבוא  להסתלקותו

משיח, וכשאמרו זאת לאחיו הרה"ק 
רים מטריסק זי"ע אמר שהוא רואה שדב

מתכוון  אחיו הק'ו ,אלו אינם כפשוטם
שנה נסתלק הרה"ק  הובאות .לדבר אחר

הרה"ק מטריסק  , ונענה אזמטשרנאביל
א משיח וצדיק אומר שיבכי פעמים ש

מחמת שהוא מרגיש שכבר סיים את 
 .עבודתו בעולם

שנת  ,בשנת תרמ"טמכן  ולאחר  
אזי  הרה"ק מטריסק זי"עהסתלקותו של 

הרה"ק מטריסק בתחילת השנה אמר 
כך ר חשבאותה שנה יבוא משיח, וכשא

 עלשאמר  כי הדבריםהבינו  ,נסתלק
, התקיימו גם אחיו הרה"ק מטשרנאביל

סעודת ראש חודש תמוז )מתוך אצלו. 

 (תשס"ג

 ענין הריקודים

מה שאמר הרה"ק מהרי"ד  ידוע  
מבעלזא זי"ע בשם זקינו הרה"ק רבי 
אהרן מטשרנאביל זי"ע מהו ענין 

למעלה  כתדים, שהנשמה מושהריקו
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 ל ידיועלארציות, והגוף מושך למטה   
 למעלה,הגוף גם הרקידה מעלים 

 ומתקשרים לגמרי למעלה.

רק אני  מבעלזא,הרה"ק ואמר  והוסיף  
, אבל איך שאמר זאת הק' חוזר על דבריו

מלוה מלכה פרשת )מתוך  איני יכול לומר.

 (חיי שרה תשס"ד

 לכבוד שבת קודש

אהרן  ביעובדא אצל הרה"ק ר הוה  
חבורה אחת ש ,מטשרנאביל זי"ע

מחסידיו שבו לעירם אחר ששהו בשב"ק 
במחיצת קדשו, והיו פניהם קורנות 
מחדוה ושמחה על התענוג הרוחני שהיה 

ונסע שם עמהם אדם אחד  .מנת חלקם
נבער מדעת, גס ומגושם מאוד, שכבר 
טעם כל תאות ותענוגי עוה"ז, ובראותו 

השמחה של חסידים אלו שדבר ההנאה ו
חשק לבו גם הוא  ,זה לא היה לו מעולם

להתענג בתענוג זה, על כן אמר לחסידים 
אלו שברצונו לנסוע על שב"ק לרבם, 
והוא מבקש מהם שיצטרפו עמו, והוא 
ישלם מכיסו את כל הוצאות הדרך, אך 

 .בתנאי שאכן יזכה גם הוא לשמחה הלזו

שמחו מאוד על ההזדמנות  החסידים 
שנקרתה להם לנסוע שוב לרבם על 
שב"ק והסכימו עמו, ולשבת הבאה באו 
שוב להרה"ק רבי אהרן זי"ע, וכאשר 

נכנסו אליו סיפרו לו את כל הענין שאדם 
 .זה חפץ להרגיש השמחה שהיה להם

בא ליל שב"ק ואותו בן אדם אינו  והנה  
מרגיש מאומה, הגיע יום שב"ק ואינו 

גיש שום שמחה והנאה, וכבר תהה מר
ואף רמז  ,והתחרט על בואו לשב"ק

לחסידים שהתנאי לא מתקיים ויהיו 
נכונים לשלם הוצאות הדרך מכיסם, 
והנה באמצע רעוא דרעוין תכפו אותו 
לפתע הרהורי תשובה וחרטה על כל 
מעשיו ודרכו הנלוזה, ועלו בו נצנוצי 
תשובה, עד שלאחר שבת כבר לא אבה 

 ביתו אלא להשאר שם.לשוב ל

 להרה"קשב"ק נכנסו החסידים  לאחר  
ושאלוהו לפשר הדברים, ענה להם 
בקדשו, הנה כדי שאוכל להשפיע על 

צריך אני מקודם  ,אדם לשוב בתשובה
למצוא בו דבר טוב כדי שאוכל ללמד 

גס  ל כךעליו זכות, ואדם זה היה כ
ומגושם שלא מצאתי בו במשך כל השבת 
שום מעשה טוב או הנהגה טובה שאוכל 

אמנם בסעודה שלישית  .ללמד עליו זכות
ראיתי אצלו דבר טוב שהיה יושב ואוכל 
ושקוע באכילתו ובתוך כל זה הפסיק 

ואצל אדם  "לכבוד שבת קודש",ואמר 
 ל ידי זהכזה הוא מעלה גדולה, וע

בידי להשפיע  שמצאתי בו דבר טוב עלה
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רעוא דרעוין )מתוך  עליו לשוב בתשובה.

 (פרשת מצורע תשס"ג

 דביקות בשכינה הק'
לא  הרה"ק רבי אהרן מטשרנאביל זי"ע  

, השנשלושים במקוה במשך  לטבול הלך
ואמר שמאחר שהוא דבוק כל כך 

בשכינה הקדושה על כן אינו צריך 
לטהרת המקוה. וכן ידוע שכאשר הפצירו 

סירב באומרו  ,בזיווג שני בו שישא אשה
והוא דבוק  ,שהשכינה משולה לאשה

ליל שב"ק פרשת וירא )מתוך  .'בשכינה הק

 (ריןאשאשטאה אונג, תשס"ט
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