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 הרב נ.י

"ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה" )בראשית 
ל-א(

אנו מורגלים לחשוב שהדרך להתגבר על הנטייה לקנאות 
באחרים, היא ע״י שנמנע מלהביט במצבו הפרטי של הזולת, 

ובכך אנו מובטחים להיות שמחים בחלקנו.
אולם רחל באה לחדש לנו עצה נוספת איך להינצל מקנאה, 
והוא ע״י שהאדם יסיח דעתו מגורלו הקשה וימנע מלהתבונן 

בחלקו העגום,

רחל  ותקנא  ליעקב  ילדה  לא  כי  רחל  "ותרא  שכתוב  והוא 
כה, היא לא קינאה בלאה למרות  באחותה", ומשמע שעד 
רחל  עתה,  עד  כי  והטעם,  בנים,  למספר  זכתה  כבר  שהיא 
מהעובדה  והתעלמה  המר  ממצבה  דעתה  הסיחה  עצמה 

שהיא עצמה טרם זכתה להיפקד.
והתייחסה  העצמי,  במצבה  הביטה  שהיא  ברגע  אולם 
לידי  באה  מיד  היא  אז  או  בנים,  לה  אין  שאכן  למציאות 
קנאה.  )מנחת חיינו(

עצה להנצל מן הקנאה

במסכת  חז"ל  אמרו  חרנה".  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא 
חרנה"  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  כתוב  צה,  סנהדרין 
וכתוב "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש", כאשר הגיע 
יעקב אבינו לחרן אמר: אפשר עברתי על מקום שהתפללו 
בו אבותי ואני לא התפללתי בו? רצה לחזור, כיון שהרהר 

בדעתו לחזור קפצה לו הארץ מיד ויפגע במקום.
לכאורה קשה, הרי יעקב אבינו היה במצב של סכנת נפשות. 
אליפז רדף אחריו ורצה להורגו. גם עשיו רצה להרוג אותו 
לברוח.  והצליח  נס  לו  עשה  וה'  טבריה  לחמי  נכנס  והוא 
כל זאת מלבד היותו בדרך לביתו של רוצח הלא הוא לבן 

הארמי שבקש לעקור את הכל.
ההשתדלות הראשונה שכל יהודי היה עושה במצב כזה הוא 
תפילה! איך יתכן שיעקב אבינו עבר על פני ירושלים ולא 
התפלל? איך יתכן שהוא הגיע עד הגולן ורק אז נתן דעתו 

שלא התפלל במקום שהתפללו אבותיו?
שמעתי הרגשה נפלאה המבארת את הענין:

ואגב  מסוים,  ענין  לצורך  לירושלים  שנוסעים  כאלו  יש 

אני  כבר  "אם  לכותל:  וקופצים  ההזדמנות  את  מנצלים  זה 
בירושלים, ויש לי חור של שעה - אקפוץ לכותל"...

הכותל איננו אתר תיירות שקופצים לשם לביקורים. לכותל 
נוסעים במיוחד כדי להתפלל!

יעקב אבינו עבר בדרכו בירושלים ליד מקום שהתפללו בו 
אבותיו, והוא היה זקוק לתפילה, אבל להתפלל כבדרך אגב, 
שבמקרה עברתי כאן - זו לא תפילה. כשהגיע לרמת הגולן 
בדרכו לחרן אמר "אני זקוק לסיעתא דשמיא! ברצוני לחזור 
במיוחד למקום שהתפללו בו אבותי, ולהתפלל שם". משנתן 

דעתו לחזור – קפצה לו הארץ!
כתוב כאן יסוד גדול: מתי ארעה לו קפיצת הדרך? כאשר 

הוא נתן את דעתו לחזור!! 
- לעשות את הצעד הראשון.  אדם צריך להרים את הרגל 
ללמוד  מאוד  רוצה  "אני  ואומר  במקומו  שיושב  אדם  אבל 
מאוד  רוצה  אני  מצוות,  לקיים  מאוד  רוצה  אני  תורה, 
להתחזק" - אבל אינו עושה את הצעד הראשון – לא יזכה 
לקפיצת הדרך.  )שש באמרתיך(

"ויפגע" — על האדם להרבות בתפלה ללא הרף, כדוגמת פגע שאינו 
נותן מנוחה. )רבי דוד מלילוב, לקוטי דברי דוד(

"ויפגע במקום" — כל תפלתו של יעקב לא היתה אלא עבור המקום 
ב״ה — על צער השכינה. )רבי אלימלך מליז׳נסק, נועם אלימלך(

"במקום" — עצם התפלה שאדם מתפלל אף היא מכוחו של הקב״ה 
— במקום — שהרי הוא נותן לאדם כה לעמוד לפניו.)רבי ישראל מקוז'ניץ, 

עבודת ישראל(

רש״י: "ויפגע" — לשון תפלה — התפלה חייבת להיות שתמיד יהיה 
דבוק — "במקום" — בו ית׳. )רבי אהרן מקרלין, בית אהרן(

מיוחדת  תפלה  תיקן  אמת  שמדתו  אבינו  יעקב   — ולמדנו  רש״י: 

ולפיכך צריכים להתפלל  לילה וחשיכה קשורים בשקר,  כי  ערבית, 
להינצל משקר ולהתדבק באמת. )רבי מנחם מנדל מרימינוב, מנחם ציון(

רש״י: שתיקן תפלת — אף בשעה של חושך והסתר פנים — ערבית 
— ניתן להתקרב אליו ית׳. )רבי אברהם מסוכטשוב, נאות הדשא(

רש״י: ערבית — שלשת האבות תיקנו שלוש תפלות, אברהם אבינו 
שחרית — כנגד בית ראשון שהיה בו גילוי ההשגחה כדוגמת בהירות 
הבוקר, יצחק אבינו מנחה — כנגד בית שני, שאם כי חסרו בו חמשה 
דברים עדיין האיר האור כדוגמת צהרים, ואילו יעקב אבינו שראה 
יזכו  ידה  שעל  חשיכה,  לעת  מיוחדת  תפלה  תיקן  הגלות  את  כבר 
)פניני התורה( ישראל לבית השלישי. )רבי ישכר דוב מוולכרוז׳ — אהל ישכר(  

"ויפגע במקום" - פירש רש"י, כמו "ופגע ביריחו", "ופגע בדבשתה", ורבותינו פירשו לשון תפלה "ואל תפגע בי", ולמדנו שתקן תפלת ערבית.
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ז' כסלו ]תקעב[: הגאון רבי יוסף דוד בר יצחק זינצהיים זצ"ל מח"ס "יד דוד" ועוד

רבי יוסף דוד בר יצחק זינצהיים מחכמי צרפת. הרב 
נולד  החדשה.  בעת  צרפת  ליהודי  הראשון  הראשי 
בשנת  בפריס  נפטר   .)1745( ה'תק"ה  בשנת  בטרייר 
בווישי. לאחר  ישיבה  )1812(. שימוש כראש  ה'תקע"ב 
שסבל מן הטרור בימי המהפכה, עזב את פריס ועבר 
הנכבדים  ל"אסיפת  זומן  בשטרסבורג.  כרב  לשמש 
היהודים" שכינס נפוליון בפריס בשנת ה'תקס"ו )1806( 
ועליו הוטל לנסח את התשובות על שאלות השלטונות 

בדבר אפשרות התמזגות היהודים בצרפתים. השכיל 
להשביע את רצון הקיסר מבלי לפגוע בעיקרי האמונה. 
מונה כראש ה"סנהדרין" שהקים נפוליון והיה ל"איש-
אמונים" של המשטר. התנגד בתוקף לכל מגמה של 
על  חידושים   – דוד"  "יד  חיבוריו:  ביהדות.  חידושים 
הש"ס; "מנחת עני" – חידושים מסודרים לפי נושאים. 
ישראל  לבית  )אנציקלופדיה  נדפסו בשנים האחרונות.  כולם 

– הלפרין(

חזקי ויזל

א. מדברי החתם סופר: "אשר כזה היה ממש הצדיק הזה 
זצ״ל  דוד  מו״ה  הגאון  הרב  בהספדו  עוסקים  אנו  אשר 
זינצהיימער בעל המחבר ספר יד דוד אשר בהיותו מכובד 
דברים  כמה  על  ונשאל  בפאריס,  למלכות  מאד  וקרוב 
והשיב שואליו דבר, והיה גדול ומכובד מאד בעיני המלך 
והשרים וכבוד עשו לו במותו כידוע, ובכל זאת היה גדול 

ליהודים עוסק כל ימיו בתורה והחזיר הש״ס 
ואחרונים  וכל ספרי ראשונים  כמה פעמים 
מספרו,  כנראה  בפיו  שגורים  ממש  היו 
ומכירו הייתי בילדותי וגם עתה ע״י חילוף 
נמצא  ותמותו,  צדקתו  ראיתי  עמו  כתבים 
מלבד שנעשה אדון ע״י חכמתו בנימוסיית 
ובמדיניית עוד נשאר הוא המושל בגבורתו 
ח״ו  אחריהם  שיתפתה  בו  הם  משלו  ולא 
לכסות  חזר  טפח  להם  שגילה  אחר  אלא 

טפחיים וצד תמותו במקומו עמד וריחו לא נמר )ירמיה מח, 
לז' טבת  ]דרשות חתם סופר, דרוש  פג.  יא( מתרגמי׳ לא 

עמוד פ״א[
מעיר  זינצהיים  יצחק  בכמוהר״ר  דוד  יוסף  כמוהר״ר  ב. 
סטרצבורג הוא היה הראשון שבאסיפת פקידת העיירות 
שבעיר המלוכה פאריז בשנת התקס״ו ונקרא שם הנשיא 
הודו  ראה  שלא  מי  וכל  צרפת.  של  הקיסר  ציווי  פי  על 
ותפארתו של הרב הנזכר בפאריס, לא ראה תפארת ישראל 
בגלות! והדברים ארוכים וכבר נדפסו, ואנכי הצעיר זכיתי 
ליהנות מתורתו של הרב הנ״ל והיה כמעין הנובע וענוה 
מורה  דוד"  "יד  נחמד  ספר  חיבר  הוא  מכולם.  גדולה 
ואחרונים  ראשונים  חכמים  ששנו  מה  כל  לאמר  מקום 
הגדולה  כנסת  הרב  דרך  בו  ודרך  ומפרשיו  התלמוד  על 
ויגיד  בהלכה  ונותן  נושא  מקומות  ובהרבה  הטורים.  על 
לנו דעתו הרחבה ונדפס על סדר זרעים ומועד. והגיד לי 
שיש לו בכתב יד חלקים אחרים על כל הש״ס. ועוד חיבור 

על שו״ע יו״ד. ועשה השגות לספר נודע ביהודה להר״ר 
יחזקאל לנדא ושלחם להרב המחבר. וכבר הזכירם בספר 
יד דוד מסכת פסחים פרק אלו עוברין. והיה נושא ונותן 
סיניגאלייה  יעקב שמשון  כמוהר״ר  עם  ובפלפול  בתורה 
דף  יעקב  אביר  בספריו  כדמוכח  יע״א  אנקונא  מק״ק 
ונח נפשיה  קט״ו ע״א, מתת אלקים, וספר שבת של מי. 
בשנת התק״ע. ]תולדות גדולי ישראל, זכר 

צדיקים לברכה, בערכו[
ג. בספר "זמרת עריצים" שנדפס במנטובה 
דוד  יוסף  רבי  לכבוד  שיר  הובא  תקס"ז 
של  קורא  "קול  שם  הובא  עוד  זינצייהם. 
הסנהדרין הגדולה בפאריש אל כל קהילות 
ישראל להתפלל בעד נצחונו של נפוליאון". 
שלא  הסנהדרין  תפילת  שם  הובא  ועוד 
של  לשאלותיו  בתשובותיה  תיכשל 

נפוליאון.
)רבנן קדישי(  
וכך העיד עליו הגאון ר׳ יהודה לייב קארלבורג זצ"ל )מגדולי 

תלמידיו של הגאון ר׳ נתן אדלר זצ״ל(, בהספדו "נפש דוד":

זיונו, פנה הדרנו, נפלה עטרה ראשנו  ״... פנה הודנו, פנה 
- הרב הגאון המופלג בתורה, בהכמה וביראה חטא, נשיא 
ישראל מוהר"ר יוסף דוד זינצהיים דללה״ה... כי הרב הזה 
זצ״ל, עם היותו זקן ותש כח, עסק בהורה בעיון ובשקידה 
בני  עניני  וכל  הכלל,  תועלת  על  ולבו  עיניו  והיו  רבה, 
כולכם  ידעתם  הלא  יחנו...  פיו  ועל  יסעו  פיו  על   - עמו 
שלמות מעלותיו ומדותיו, הוא היה גדול בתורה, כל הש״ס 
ומפרשיו והפוסקים ושאלות ותשובות - חדשים גם ישנים 
- היו כחושן על לבו, גדול ביראת ה׳ לבלתי סור מן המצוה 
מביא  מי  תבונה,  ורב  בחכמה  גדול  ושמאל,  ימין   - הקלה 
לנו חליפתו, מי מביא לנו תמורתו ומי מביא לנו כיוצא בו, 

הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו".

ענין הסולם שראה יעקב אבינו ע״ה: דע: כי הסולם הוא דרך לעלות בו יעקב 
ולא היה  אבינו ע״ה לחצר המלך יתעלה, כאדם היודע מלכות השם יתעלה 
יודע מאיזה צד יכנס בו, והראה לו השם יתעלה דרך הכניסה על ידי הסולם 
הנזכר... ענין אחר: הראהו בחלום הנבואה כי כל הנעשה בארץ נעשה על ידי 
להתהלך  שלח  אשר  ה'  מלאכי  כי  שעליהם,  עליון  בגזירות  והכל  המלאכים 
בארץ לא יעשו קטנה או גדולה עד שובם מהתיצב על אדון כל הארץ, לאמר 
לפניו התהלכנו בארץ והנה היא יושבת בשלוה או מלאה חרב ודם, והוא יצוה 

כי הוא יתעלה נצב על  והראהו:  להם לשוב ללכת בארץ לעשות שליחותו. 
הסולם ומבטיחו ליעקב הבטחה גדולה, שלא יהיה ביד המלאכים רק יהיה חלק 
ה' תמיד, ועל דעת רבי אליעזר הגדול היתה זאת המראה כענין בין הבתרים 
לאברהם, כי הראהו ממשלת ארבע מלכיות מעלתן וירידתן, וזה טעם מלאכי 
אלהים, כענין שנאמר בדניאל )ני, יג( שר מלכות יון ושר מלכות פרס. בראשית 
רבה )בה, יח( עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה, ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של 

מטה, מלמד: שדמות יעקב אבינו ע״ה חקוקה בכסא הכבוד. )רקאנטי(
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ה' כסלו שצ"ב: שצב: ר׳ שמואל אליעזר ב״ר יהודה הלוי איידלס זצ"ל, המהרש״א

שהיו  להגוים  טומאה  היה  ז"ל  רבינו  מקום  באוסטראה 
היהודים צריכים לילך עם נפטר דרך המקום הזה )כי לא היה להם 
דרך אחרת( אז היו מצלצלים וכו' וכל מי שהלך דרך שם המיר 

מהעולם  נפטר  יהיה  שכאשר  ז"ל  רבינו  וציוה  רח"ל,  דתו 
וישאו דרך שם, יניחו עליו חיבור המהרש"א שעשה ועשו 
והעמידו  לצלצל  והתחילו  הכומרים  כל  התאספו  ושם  כן, 
את מטתו, וישב רבינו ז"ל א"ע והתחיל לדפדף את הדפים, 
והתחילה הטומאה עם האנשים להבלע בארץ, ונבלעו כולם 

בארץ, ועד היום יש סימן מזה שנבלעה בארץ.
*

זצ"ל  קליין  דוד  הגאון מוהר"ר  מורי חמי  סיפר 
שרבינו ז"ל למד יומם ולילה, אולם על ידי גודל 
אז  העצומה  ושקידתו  לתורה  ואהבתו  צמאונו 
ז"ל  רבינו  גדל  לימוד,  כדי  תוך  ירדם  שלא  כדי 
את שערות ראשו וקשרן לתקרה, כך היה מנהגו 
אחד  לילה  אף  מידו  הוציא  ולא  ז"ל  רבינו  של 

בלא תורה. אולם היה לילה אחד בשנה בו לא עסק רבינו 
ניטל,  זה היה ליל מיתת הנוצרי הקרוי  ז"ל בתורה לילה 
אותו לילה נהג רבינו ז"ל לחשב את הכנסותיו למען דעת 
המקרה  אירע  והנה  לעניים.  מעשר  להפריש  עליו  כמה 
שנשא  אוסטראה,  מתושבי  ופושע  דעת  קל  אחד  ואיש 
בלבו טינה על רבינו ז"ל הלך והלשין עליו בפני המלכות, 
שהוא מחרף ומגדף את הנוצרי כהוכחה לדבריו הביא את 
ניטל  בליל  ז"ל הנמנע מלעסוק בתורה  רבינו  מנהגו של 

באשר אוירתו של לילה זה טמאה היא. רבינו ז"ל שלא ידע 
את המתרחש ישב כמנהגו בהגיע אותו הלילה אל השלחן 
לערוך את חשבונותיו, והנה תוך כדי כתיבה נפל פתאום 
ספר מתוך ארון הספרים ארצה, רבינו ז"ל מהר לקום גחן 
והרים את הספר נשקו והעמידו במקומו, אולם לא עברו 
ז"ל  רבינו  ממקומו,  אחר  ספר  נפל  והנה  ספורות,  דקות 
מיהר שנית להרים את הספר, כשחזר המקרה ונפל ספר 
בפעם השלישית נפעם רבינו זצ"ל והרהר בלבו הלא דבר 
לעיין  נתכון  כאלו  ופתחו  בידו  את הספר  נטל  הוא  הוא, 
ושוטרי  בחזקה  הדלת  נפתחה  רגע  אותו  בו, 
העיר עם מפקדם נכנסו בבהלה החדרה בלוית 
ולומר  יושב  רבינו  את  הללו  כשראו  המסור, 
לאחוריהם  מיד  נרתעו  בידו  כשספר  בשלוה 

ועצת הפושע הופרה.
 *

פעם אחת נכנס לבית מדרשו אחד מן הנחתומים 
זה  בנחתום  ז"ל  רבינו  הציץ  בצבור,  להתפלל  כדי  שבעיר 
וראה שפניו עגומות, קרא לו ושאלו מפני מה פניך עצובות, 
שהיה  דשוקא  יומא  צערו,  את  הנחתום  לפניו  הביע  רבי 
לשוק  פת  הכינותי  מרובה,  הספר  לי  גרם  בעירנו  השבוע 
ולא מכרתי כמעת כלום, אמר לו רבינו ז"ל לך והבא לביתי 
כל הלחם אשר ברשותך כשהביא את הלחם צוה רבינו ז"ל 

לשלם לנחתום את דמיו, ואת הלחם חלק לעניים. 
)תולדות המהרש"א(  

דדרשינן  למאי  הרא״ם  וכתב  תפילה,  לשון  פירשו  ורבותינו  רש״י 
"ויפגע" מלשון תפילה יהיה פירוש "במקום" - שמו של הקב״ה וכו׳ 
עכ״ל. ורבינו טען ואמר, ואין צורך כיון דתרתי משמע, כמו שפירש 

רש״י בשמעתין דפרק גיד הגשה דדרשינן "ויפגע במקום" כאדם הפוגע 
בחבירו שבא כנגדו ודרשינן ליה נמי לשון תפילה כדכתיב "אל תפגעי 

בי" מתפרש שפיר "במקום" כפשטיה, על מקום בית המקדש וק״ל.

מדברי המהש"א על פרשת ויצא מתוך ספר מהרש"א על התורה"

ללכת בדרך האבות

ב(,  כו,  )בראשית  וגו׳.  מצרימה"  תרד  אל  ויאמר  ה׳  אליו  "וירא 
בימי  אביו  שירד  כמו  למצרים  לרדת  דעתו  שהיה  וברש״י, 
הרעב, אמר לו אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה כו׳ 
להתנהג  היתה  הנהגותיו  שכל  יצחק  אצל  מצינו  הנה  ע״כ. 
כאביו ולא לשנות, שרצה לירד למצרים שכן עשה אברהם 
כמו  שמות  לבארות  וקרא  היא",  "אחותי  אשתו  על  ואמר 

שקרא להם אברהם. 
וכן ראינו אצל רבותינו האמיתיים זי״ע שכל מעשיהם עפ״י 
מעשי אבותיהם, הוא מגודל יראת חטא פן יטעו ח״ו ולא רצו 
לסמוך על עצמם בשום דבר לחדש מה שלא קבלו, להיפך 

מהקטנים, שכל מגמתם וגאוותם לשנות מסורת אבות.
ואפשר מפני כך גם כשנאמר ליצחק ברכת זרע וברכת הארץ 

לא נתקררה דעתו וחשש פן אינו ראוי לכך עד שנאמר עקב 
אליקים שלעזינגער  רבי  הגדול  הגאון  - מאת  אב"  "בית  )מתוך ספר  וגו׳.  אברהם 

שליט״א(

*
הביננו...

אמר הגר"ד קוק שליט״א, ידוע מש״כ בברכות )כט ע״א( שאם 
י״ח, שמתפלל תפלה  יכול להתפלל תפלת  ולא  אנוס  אדם 
ברכות  כל  של  תקציר  והיא  "הביננו",  שנקראת  קצרה 
"מלמד  כנגד  שהיא  "הביננו"  של  הפשט  ומלבד  העמידה, 
הגמ׳  בלשון  ]כמבואר  חונן,  אתה  ברכת  של  בינה"  לאנוש 
שם, ובפרש״י ד״ה הביננו[, יש כאן עוד ענין, שהאדם אומר 
כעת  להתרכז  יכול  לא  אני  אותי,  תבין  אבא,  עולם,  לבורא 
)רבי יקותיאל אוהב ציון שליט"א( בתפלה כצורתה הרגילה...  
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המכון התורני )ירושלים יפו 208 קומה 3; א-ה בין 9:00 ל-18:00( מציע שירותי הקלדה, הגה"ה, עריכה, עימוד ועיצוב ברמה מקצועית לספרי קודש, 
yoelf@asiatec.co.il :חוברות, עלונים. לפרטים: 0504108058. בענייני העלון נא לפנות לעורך שיחי': 0527145386; להערות והארות

א(  תשובה:  סופר(  יוחנן  רבי  הגאון  זצוק"ל  מערלוי  האדמו"ר  הוא  השאלה  )שולח 

בפ"ג  מעיר דממשמעות הרמב"ם  ב',  סעיף  בסימן תע"ר מחבר 
וכו'  האלו  ימים  שמונת  שיהיו  שכתב:  חנוכה[  ]מהלכות  ה"ג 
וכן  בסעודה,  בחנוכה  להרבות  דמצוה  נראה  והלל,  שמחה  ימי 
לדברי  לזה  ומציין  וכו'.  ע"ב  י"ח  דף  תענית  בתוספות  מבואר 
שו"ת מהרש"ל סוף סימן י' פרק ה שכתב: מצוה לשמוח בחנוכה 
ומשום הכי קראו יו"ט והן ימי שמחה וכן פסקו הרמב"ם והמרדכי 

ארוך וכו'. ע"כ. 
והנה ביותר היה לו לכבוד תורתו הגדולה להביא בזה מדבריו בים 
של שלמה בבא קמא פרק ז סימן ל"ז ששם מפורש על הסעודה, 
שהם  נראה  חנוכה  בימי  שעושים  סעודות  דאותן  שם,  דכותב 
סעודות מצוה, דלא כדברי מהר"ם וכו' אלא כדברי הרמב"ם וכו', 
וגם מבאר שם בהדיא דזהו מלבד מה דקבעו יו"ט משום חנוכת 
המזבח עיין שם, ורק נראה מדבריו שם שמבאר דלפי המרדכי, 
הלהודות ולהלל נקבעו משום הנס, והימי משתה ושמחה נקבעו 
משום חנוכת המזבח, וזאת לפי מה דאיתא במגילת תענית דקבעו 
יו"ט משום חנוכת המזבח, ואילו לפי מה שמוכיח להלן בדבריו 
שם מתלמודא דידן בפרק במה מדליקין, משמע שמבאר דמשום 
הנס גופיה הוא דקבעו גם יו"ט כפשוטו ולמשתה ושמחה, ורק 

לא אסרום במלאכה כיעויין שם. ויש להאריך.
אציין גם למקור חדש שמובא בשו"ת לבושי מרדכי מהדו"ד סי' 
הרב  אשר  המציאה  על  שמח  המחבר  שהגאון  שם  יעויין  קי"ט 
ג"כ קבעו  השואל שם מצא במגילת אנטיוכס כי ביומי דחנוכה 
וקורא  ותשובת מהרש"ל,  ושמחה כמשמעות הרמב"ם  למשתה 
קילוס גם לטעמו שכתב לו משום דהוה כיום מתן תורה הקדושה 

דלכולי עלמא בעינן לכם, וכותב שהוא טעם מתוק, עיין שם.

ציץ אליעזר חלק יג סימן ע: אם יש מצוה להרבות בחנוכה בסעודות 

שלא  במסעדה  אוכל  להזמין  מותר  האם  שאלה: 
טובלים כלים, וע״י הזמנת הלקוח, בעל הבית משתמש 

בכלים שאינם טבולים כדי לספק מאכל ללקוח.
שמובא  ]סוויד[  רפאל  מנחת  בספר  הראוני  תשובה: 
עם  הלך  בילדותו  זצ״ל  גריינימן  שהגר״ח  מעשה 
החזו״א והיה צמא, וקנו כוס גזוז בחנות, ושאלו הגר״ח 
דין על  ואמר החזו״א שזהו  זו אינה טבולה,  כוס  הרי 
בעל החנות, ושאל הגר״ח הרי עוברים בלפנ״ע, ואמר 
אין הבדל כמה פעמים  החזו״א שלגבי החיוב טבילה 

שתו בכוס זו.
מעיד  שליט״א  לנדא  דב  רבי  שהגאון  העירוני  אמנם 
בשם הגר״נ שולמן שהחזו״א התיר מטעם שאין איסור 
טבילה  חיוב  שיש  אלא  טבול  שאינו  בכלי  להשתמש 
איסור  לו  אין  החיוב  עליו  מוטל  שלא  שמי  כך  וכו', 
הגרשז״א,  בשם  בעולם  ידועה  זו  ]וסברא  להשתמש. 

וכבר קדמו באבני נזר[.
ומרן הגרח״ק זצ"ל העיד בשם החזו״א שאסר לשתות 
וכדו׳ מתוך כוס שאינה טבולה. ודברים אלו  בקיוסק 
הובאו בכמה מקומות )ארחות רבינו, ספר טבילת כלים ועוד(. וכ״כ 
יו״ד סי׳  יט,  )ע״ז סי׳  יושר"  גריינמן שליט״א ב״אמרי  הגר״מ 
קב ס״ח(. ע״ש שכתב שצריך להזהר בשתיית המשקאות 

בחנות כשהכלים אינם טבולים שהרי גם השואל חייב 
לשתות  שאין  החזו״א  בשם  אומרים  ושיש  בטבילתן, 

מהם. ע״כ.
וכן הורה הגאון רבי דב קוק שליט״א לבנו ידידינו הרה״ג 
ר׳ יוסי קוק שליט״א שלא לאכול במקום שסומכים על 
קולא של כלי סחורה בכלים של מסעדה, כי קולא זו 
אינה נכונה, ]וכבר הבאנו במקו״א דברי הדרכי תשובה ולבושי מרדכי בענין זה, ועוד פוסקים גדולי עולם, וכעת אכמ״ל[, 
ובכל פעם שמזמין אוכל משם, מכשיל את בעה״ב באיסור שימוש בכלי לא טבול, כי אכן יש איסור "ריבוי בשיעורין" בכל 
פעם שמשתמש שוב בכלי לעשות בו בישול וכיו״ב. ואם כבר בישל בודאי שהמאכל לא נאסר כמבואר ביו״ד )סי׳ קב(. )מאת הרה"ג 

רבי יקותיאל אוהב ציון שליט"א(

הזמנת אוכל ממסעדה שלא טבלו כלים

ויש  ודרך רשעים תאבד",  יודע ה' דרך צדיקים  "כי  ו(  )תהלים א,  כתיב 
שהכל  שלימה  באמונה  להאמין  אדם  שצריך  זו,  דרך  על  לומר 
להיות  יוכל  נמצא  הזמן.  במקרה  ולא  מהבורא  פרטיות  בהשגחה 
מאמינים  שצדיקים  צדיקים,  דרך  זה   - ה'"  יודע  "כי  כך,  הפירוש 
שהכל יודע הבורא. אבל "דרך הרשעים" - "תאבד", כביכול מהבורא, 

כי מקרה הזמן הוא. 
 - צדיקים"  "דרך  וזה  התקשרות,  לשון  יודע"  "כי  לומר  נוכל  ועוד 

להתקשר כל הדבורים להבורא.
נקרא  למה  ע"א(,  רטו  )ח"ב  הקדוש  בזוהר  שהובא  כמו  לומר  נוכל  ועוד 
- לשון שרבים  לכל, ש"דרך"  כבושה  "אורח צדיקים", שאין הדרך 

ה' דרך "צדיקים", אלא  יודע  כי  דורכים בה, וקשה למה נאמר כאן 
שזה ידוע כשהצדיק הולך בדרך ועושה מצוה בה או מקשר ]הדרך[ 
להבורא, הוא עושה דרך רחב שאפילו שאר בני אדם יכולים לעבוד 
את הבורא בזה הדרך, רק כשהרשעים הולכים בה מאבדים אותה 
שצדיקים  ה'",  יודע  "כי  הפירוש  וזהו  אורח,  ונעשה  כבראשונה 
"ודרך  וזהו  יכולים לעשות דרך רחב, רק שרשעים מאבדים אותה, 
)תולדות אהרן( רשעים תאבד".  

כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד
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הפרשה מאורות

       . 
אחרים על מהודו מאציל הצדיק

חרנה",פירש יעקב "וילך אלא לכתוב צריך היה לא רש"י,
יציאתו הזכיר המקוםולמה מן צדיק שיציאת מגיד אלא ?

הוא זיוה, הוא הודה, הוא בעיר שהצדיק שבזמן רושם. עושה
הדרה. פנה זיוה, פנה הודה, פנה משם, יצא הדרה.

ש"חכמתוהיפ"ת והחכמה, התורה לימוד היינו 'זיו' מבאר,
פני "והדרת כענין הכבוד, היינו וה'הדר' פניו". תאיר אדם
היינו ו'הודה', אותו. ומכבדין אדם כל שמכבד ר"ל, זקן".
למען עליו מהודך "ונתת שנאמר כענין עליהם, מורא הטלת

עכ"ל. וגו', ישמעו"
להוסיףועדיין לתורה שכדאי בזה מלמדנו מה הסבר, צריך

שבע" מבאר יעקב "ויצא מלים הד' ?באלו
אמיתייםואפשר צדיקים שדרך אותנו, מלמדת שהתורה לומר

עלהיא, משפיעים הם אלא לעצמם בצדקתם להסתפק לא
נמצאים הם בו כמוהמקום כי המקום. והדר הוד, זיו, והם

לעני לתת העשיר מחוייב וכדומה, כסף כגון גשמי, ברכוש
הצדיקים כן - בממונו וגמ"ח בצדקה לעסוק ומחוייב הנצרך,
גם צריכים טובים ובמעשים בחכמה בתורה, בדעת, העשירים

תורה לענין ז"ל כאמרם אחרים, על מהודם להאציל (אבותכן

מ"ח) לעצמך",פ"ב טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת "אם
אחרים. גם תלמד אלא לעצמך זה תחזיק אל פי'

רובמן) מאיר רבי – מאיר (זכרון
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נזק יקרה לא התורה לימוד בכח

היההנה לחרן אביו מבית ע"ה אבינו יעקב שהלך בעת ידוע
ואיה לבן. לבית כשבא היה ע"ז ובן רש"י, כפירוש ס"ג בן
ועבר שם אצל שהיה חז"ל אמרו שבינתיים, שנים י"ד היה

מדרשם. בבית שם ולמד
והעונהוהנה העת זו וכי ע"ה, אבינו יעקב על קשיא לכאורה

שום עדיין לו היה ולא היה שנה ס"ג בן והלא תורה, לתלמוד
על לצאת הצריכה הקדושה הישראלית שאומה ובפרט זרע,
ידוע זה וכל אחר, איש ולא לזה מוכשר הוא רק האדמה פני
מלאו "כי הפסוק על רש"י שפירש כמו אבינו ליעקב היה

עיי"ש. שבטים, י"ב אעמיד ואימתי ימי"
כמווהנה לבן בית אל תכף שילך גדולה מצוה בודאי כן אם

את ולהפריש להתעכב ולא אישה, ולישא יצחק לו שאמר
שנה. עשרה ארבע תורה לתלמוד עצמו

כיולתרץ בלבן ידע אבינו יעקב דהנה בפשיטות, נראה זה כל
מתנה זה עבור שיקבל בלתי בתו לו ליתן יתרצה לא בודאי
וידוע וגו'. לו" נחשבנו נכריות "כי שכתוב וכמו גדולה,
בודאי כן אם אליפז. ידי על בדרך עני נעשה אבינו שיעקב
כמו מבנותיו ולישא עבד עבודת אצלו לעבוד מוכרח יהיה
אבינו יעקב ירא והיה לבסוף. שהיה וכמו יצחק לו שציוה
וגם הוא רמאי כי לבן את ידע כי שמה ולהתעכב אצלו לרדת
לבסוף הכתוב עליו שהעיד וכמו העולם, מן להאבידו ירצה
בעזרו היה אברהם שאלהי לולא להורגו ורצה אחריו שרדף
נגד לעמוד בכחו ואין תרפים טומאת מלא ביתו וגם והצילו,

לא לבן ובבית התורה. קדושת בזכות בלתי כזו רבה טומאה
לתורה. דבוק להיות באפשרותו יהיה

ולמדועל שנה, י"ד ועבר שם אצל ונס עצמו את הקדים כן
אחת פעם לישן שכב לא שנה הי"ד כל כי רבה, בהתמדה שם
ההוא", במקום "וישכב הכתוב עליו שהעיד כמו קבע, שינת
בבית כך אחר יתעכב כי אף כזה ובלימוד שם. רש"י וכפירש

מאומה. לו יזיק לא שנים איזה לבן
חיים) החפץ רבינו – פ"ח שע"ג הלשון (שמירת


לבן בית מפחד עבר של מדרשו בבית יעקב הכנת

"וישמעיעקב""ויצא נאמר כבר והלא לוי, בן ר"י אמר ,
"ויצא ת"ל ומה ארם", פדנה וילך אמו ואל אביו אל יעקב
בארץ מטמין אבינו יעקב עשה חזקיה, אמר אלא יעקב",

שנה עשרה תלמודוארבע כלמברר וכשבירר עבר, זקינו אצל
יעקב" "ויצא נאמר ולכך יצא, כך אחר פ'תלמודו הגדול (מדרש

.ויצא)
בןנפלא, כבר והוא מקטנותו אהלים" יושב תם "איש יעקב

שנה פס"ח)ס"ג רבה מדרש עכשיו.(עי' תלמודו לברר לו למה
כדיאמור רבתי, בהכנה אבינו יעקב עצמו הכין שכך מכאן,

שמרתי", מצות "ותרי"ג גרתי לבן עם לבן. ממעשי ללמוד לא
י"ד משך תלמודו שבירר קודמת, הכנה מבלי יתכן היה לא זה
קודם, בידו כבר היה שתלמודו ודאי ויצא. אח"כ ורק שנה,
מה בחינת תלמודו", "לברר כדי רק שנה לי"ד זקוק היה אלא
האדם אצל ויתאמת שיתברר ישרים במסילת הרמח"ל שכתב

בעולמו חובתו נכריה")מה בארץ כ"גר לבן של במקומו "גרתי"(להתנהג
דייקא.

ימיםמה עמו "וישבת לו אמרה רבקה הלא הוא, יותר שנפלא
אחיך" חמת תשוב אשר עד מד)אחדים כז, ואמרו(בראשית ,

פס"ז)חז"ל שנים(ברבה שבע לבן בבית יּ ׁש ב היתה שכוונתה
אבינו יעקב היה שנים שבע לבן עם לגור שכדי הרי בלבד.
רבה במדרש שאמרו מה וזה שנה. י"ד שתים, פי להכנה זקוק

אהלים" יושב תם איש "ויעקב יעקבלפיכךפע"ט, "ויבא
קבעה היא עבר, של המדרש בבית שעשה ההכנה שלם".

וע לבן. מבית בשלום לךשבא לך פרשת זוהר מה(פא:)יין ,
עצמו את שהקריב מצרימה" לבא הקריב "כאשר שכתב

כאן. הדברים הן והן הקריב", "ופרעה כמש"נ לתשובה
שלם""ויבא יח)יעקב לג, בממונו(בראשית בגופו שלם ,

שנאמר שכח יוסף אבל מא)ובתורתו, אלקים(בראשית נשני "כי
אומר הוא ולהלן עמלי", כל טז)את עמלה(משלי עמל "נפש

שם)לו" ע"ט ויעקב(רבה תלמודו שכח יוסף למה נתבאר לא ,
חזנא היה יעקב גם כי עסוקים, היו שניהם הלא שכח לא

ב)דמתא צג, ע"ש.(ב"מ ,
זכהאבל לא ויוסף שנה, י"ד הכנה עשה שיעקב לפי יתכן

זו. להכנה
י"בבלי להקים אפשרות היתה לא שנה, י"ד של הכנה

אמר לבן, בבית שנים ז' כשגמר מיד ולכן לבן, בבית שבטים
וגו' אשתי" לי "הבה כא)ללבן כט, י"ב(בראשית אעמיד ואימתי ,

עבר של המדרש בבית כך כל איחר למה ולכאורה שבטים,
תאומות ולאה שרחל איתא פ"ב עולם בסדר הרי שנה, י"ד עד
עבר בבית נטמן ולכך מיצחק, יעקב שנתברך בעת ונולדו היו
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ע"כ שנה י"ד בנות שהיו ע"ש)עד ט"ז אות פ"ע מהרז"ו בפי' .(הובא
זו. רבתי הכנה בלי אחרת, יתכן דלא מכאן אמור אלא

ביתנפלא אל בשלום "ושבתי יעקב של תפלתו היא יותר
כא)אבי" כח, "שלא(בראשית החטא מן שלום רש"י ופירש ,

זקוק הוא עדיין כזו רבתי הכנה אחרי גם לבן", מדרכי אלמד
בקש לבן הרי כי תמיד. מפחד אדם ואשרי ולרחמים, לתפלה
ולהסתכל חדא, בצוותא אתו לחיות ועליו הכל, את לעקור
שגם בזה, ועוד רבתי, הכנה עם תפלה, חייבים לכך במעשיו,

כדאיתא בתפלה, להרבות הפסיק לא לבן פע"ד)בבית כל(ברבה
ע"ש. אבינו, יעקב אמר תהלים ספר

שפירא) צבי שלום רבי – שבתורה (המאור


      

ס"ח)רבהבמדרש פ' אל(בראשית עיני "אשא חז"ל] [אמרו כאן
המלמדים [לרבותי ולמעבדני, למלפני ההורים אל ההרים"
שם] יוסף עץ - ה' בעבודת אותי ולמדריכים - תורה אותי
רבקה את להביא שהלך בשעה אליעזר עזרי". יבוא "מאין
נזם לא ואני וגו' גמלים" עשרה העבד "ויקח ביה כתיב מה

אחד, צמיד ולא ואמראחד ברייחזר מן סברי מובד אנא מה
ושלום חס בוראי מן בטחוני מאבד אני ושלום,?[וכי חס [!

מבוראי] בטחוני מאבד אני [אין בריי מן סברי מוביד אנא לית
ה'" מעם "עזרי קכא)אלא ב')(תהילים ס"ח פרשה .(ב"ר

ובודאיובמפרשי 'חזר', תיבת ומחקו הגיהו המדרש
היה שתחילה משמע 'חזר' שמתיבת דבריהם צדקו בפשיטות
על לומר יתכן לא וזה מהיאוש, שחזר אלא ח"ו כמתיאש

אתקטר. קטירא בחד יומי דכולי ע"ה אבינו יעקב
ה'ויש על ומשליך בה' הבוטח איש דודאי הגהה, בלי לפרש

שהוא יתברך ה' על סומך אלא חשבונות, מחשב ואינו יהבו
מאד. טובה מדה בעל הוא לטוב מצעדו ויפלס דרכו יישר
לו שאין ומבין דרכו המחשב הוא ממנו טוב שעוד נראה אבל
דרך עפ"י איננה חיותו וכל והצלה רווח שום הטבע דרך עפ"י
אף לנפשו ואומר וחוזר עצות, אובד איש והוא כלל, הטבע
ומקוה מייחל הנני מקום מכל הטבע דרך עפ"י תקוה לי שאין
הטבע, מן למעלה מאתו יתברך ה' בעזר ובוטח ה', לתשועת

יותר. טוב זה
חושךוהוא שיש שלעומת החושך", מן האור "יתרון כענין

תועלת בו ועוד יותר, עוד האור ומתיקות טובת ירגיש בעולם
הזמנים באחד פן חשש עדיין יש כנ"ל כלל מחשב הבלתי כי
האדם כי הטבע, בדרך תשועתו כי לחשוב רוח עליו יעבור
הזמנים שינוי ובכל עת בכל יחכמו רבים ולא שינוי בעל
לו שאין בטוב ומבין המחשב אבל גופו, הרכבת מצב ושינוי

הנ חשש תחת עוד איננו הטבע, דרך עפ"י "ל.תשועה
למהר"לובספר ה'" ד')"גבורות כתובות(פרק דבש"ס (סו)בהא

מלקטת שהיתה אחת ריבה שראה זכאי בן יוחנן ברבן מעשה
רבי לו אמרה וכו', ערביים של בהמתן גללי מבין שעורין
לתלמידיו להן אמר וכו', כתובתי על כשחתמת אתה זכור
אלף בה קורא והייתי זו של כתובתה על כשחתמתי אני זכור
יוחנן רבן בכה חמיה, משל חוץ אביה מבית זהב דינרי אלפים
של רצונו עושים שאתם בזמן ישראל אשריכם ואמר זכאי בן
עושים אתם וכשאין בכם, שולטת ולשון אומה כל אין מקום
אומה ביד ולא שפלה, אומה ביד אתכם מוסר מקום של רצונו

וכו'. שפלה אומה של בהמתן ביד אלא שפלה

ופירשודקדק, מקום. של רצונו עושים כשאין השבח מהו
ישראל של וחיותם מציאותם שכל מורה שבזה הוא שהשבח
והראיה מציאות, שום להם אין ובלעדיו יתברך מה' רק
המציאות נעדרי כאילו הם מקום של רצונו עושין שכשאין
הגלגלים משטרי תחת שהם אומות שאר כמו ואינם לגמרי,
מציאות להם יש מקום מכל הגלגל עליהם שנהדף שאף

עכ"פ. נמוכה
מראהויש שהקב"ה לישראל הוא שהשבח דבריו, על להוסיף

ושלא שמו, יתברך מאתו הוייתם שכל שידעו בפועל זה להם
לחשוב ארץ יכסה החושך בעת הזמנים שבאחד אופן יהיה

יהודה. בית הגוים שככל
הטבעוהוא דרך עפ"י אשר ומבין שהמחשב הנ"ל כדברים

ואומר חוזר והוא עצות, אובד כאיש והוא דרכו נסתרה
ה' מאת אלא כלל הטבע בדרך אינה הוייתי כל הלוא לנפשו
טוב זה סומך, הנני ועליו בוטח אני בו ובכן לי, זאת היתה
עפ"י איננו שהוייתו בעיניו רואה ואינו מחשב מבלתי יותר

בכלל. אמונה בדרך זה מאמין שהוא אלא הטבע דרך
חשבוןועפ"י שעשה ע"ה אבינו ביעקב לפרש יש האמור

תקוה, לו אין הטבע שבדרך לנפשו ואמרצודק היינווחזר -
עושה ה' מעם "עזרי לנפשו ואמר בטבע מהשקפתו שחזר

ש ממה חזר הפירוש ואין וארץ", כמתיאששמים תחילה היה
דרך עפ"י תקוה לו שאין בדרכיו עוד מהשקיף חזר אלא ח"ו
עושה יתברך מה' היא הוייתו שכל מה על והשקיף הטבע,
על החושך, מן האור ויתרון שכתוב כענין והוא וארץ, שמים
ירגיש ובזה האור, על כך ואחר החושך על מקודם השקיף כן

כנ"ל. תועלת בו יש ועוד יותר, עוד האור מתיקות
תרע"ח) שנת  ויצא פרשת משמואל (שם
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מצב בכל התפילה חובת

ב)חז"לאמרו כו, אברהם(ברכות וכו', תקנום אבות "תפלות :
שנאמר שחרית, תפלת כז)תקן יט, אברהם(בראשית "וישכם

אשר המקום אל ואיןעמדבבקר תפלה,עמידהשם", אלא
ל)שנאמר קו, תפלתויעמד"(תהלים תקן יצחק ויפלל". פנחס

שנאמר סג)מנחה, כד, יצחק(בראשית לפנותלשוח"ויצא בשדה
ואין שנאמרשיחהערב", תפלה, א)אלא קב, "תפלה(תהלים

ישפוך ה' ולפני יעטוף כי תפלתשיחולעני תקן יעקב ."
שנאמר ואיןויפגע"(כאן)ערבית, שם", וילן פגיעהבמקום

שנאמר תפלה, טז)אלא ז, ואל(ירמיה וגו' תתפלל אל "ואתה
בי".תפגע

דוקאמה שחרית אבינו אברהם תיקן מנהיגטעם בבוקר כי ?
עמוד שהוא אברהם ולכן החסד, במדת עולמו את הקב"ה

החסד בזמן שחרית תפלת תיקן הצהריםהחסד אחר אבל !
מרגיש בשחרית שהחולה תראה וכן הדין, מדת מתחיל כבר
הדין ומדת לעלות. החום מתחיל הצהרים ואחר יותר, טוב
הוא כי אבינו, יצחק תיקן המנחה תפלת ולכן "גבורה" נקראת

שכתוב וכמו גבורה, שהיא הפחד נג)מדת לא, "וישבע(בראשית
בא מתגברים, שהדינים ובערב, יצחק". אביו בפחד יעקב
דהיינו תפארת מדת הוא כי ערבית, תפלת ותיקן אבינו יעקב

שכתוב וכמו כז)תורה, כה, יושב(בראשית תם איש "ויעקב
נ לעמוד יכולים התורה ידי ועל הדיניםאהלים", גד
הלילה. בחשכת והולכים המתגברים
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א)חז"לאמרו לד, סוטה הנה(ראה לבנים". סימן אבות "מעשה
שכתוב ממה למדים אנו - שחרית תפלת שתיקן אברהם
עמידה ואין שם", עמד אשר המקום אל בבקר אברהם "וישכם
ממטתם, קמים שהאנשים החסד בזמן והיינו וכו', תפלה אלא
לבני ומאירה הארץ פני על עולה והשמש מיגיעתם. שנחו
ומקבלים זקופה, בקומה "עומדים", בבחינת הם הרי - האדם

רוח בנחת תפלההחסד אלא עמידה אין אז גם אבל והיינו! !
מזהיר במצב עומדים ישראל שכלל בזמן שגם לבנים, סימן
שחרית תפלת אברהם תיקן - השמש להם תזרח בקר וכאור

בבקר תפלה.חסדך"להגיד אלא עמידה אין כי ,"
במדתיצחק לבנים סימן כבר הוא כי המנחה, תפלת תיקן

חז"ל שאמרו כמו יהיההדין, גר "כי עה"פ י"ג ט"ו, בראשית רש"י (ראה

יצחקזרעך") "ויצא וזהו מצרים, גלות חשבון מתחיל שמיצחק
תפלה. אלא שיחה ואין - בשדה" לשוח

כייעקב שם וילן במקום "ויפגע שנאמר ערבית, תפלת תקן
אבינו יעקב הנה וכו'. תפלה אלא פגיעה ואין השמש", בא
חורבן הישראלית, באומה הדינים התגברות ענין מסמל ע"ה

" הלילה חשך והוא והגלות, השמשהמקדש בא וכןכי ."
בחז"ל קי"ט)מפורש רמז וגו'(ילקוט שבע" מבאר יעקב "ויצא :

הה"ד - וגו' יעקב" "ויצא בגלויות, קראי פתר ריב"ל (איכה-

ו) המקום"א, מאבני "ויקח וכו', הדרה" כל ציון בת מן "ויצא :
הה"ד - א)וגו" ד, כל(שם בראש קודש אבני "תשתפכנה :

וכו'. חוצות"
כלועוד נעשה לעבור, בקש במקום", "ויפגע שם אמרו

לשון "ויפגע" מפרש [השתא לפניו כותל כמין כולו העולם
פגע כאילו וה"ל לפניו, ככותל נעשה העולם שכל פגיעה,
לפניו ובא בעונתה שלא חמה שקעה שאז והכוונה בכותל,

ככותל וערפל חשך הקודש)עמוד רבנן(נזר השמש", בא "כי .[
חמה גלגל הקב"ה שהשקיע מלמד השמש", בא "כי אמרי,
משל בצנעה. אבינו יעקב עם לדבר בשביל בעונתה שלא
את כבו המלך, אמר לפרקים, אצלו שבא מלך של לאוהבו

כב וכו'.הנרות, בצנעה אוהבי עם לדבר מבקש שאני הפנסין, ו
עלהרי לבניו סימן יעקב האיך שלימה פרשה חז"ל שדרשו

הנה אבינו יעקב כי וגו"', יעקב "ויצא הגאולה, ועל הגלות
מפני ומתיירא ומפחד בגלות, והולך מרדין, מחמת הוא בורח
ואין עצה ואין לארץ, בחוץ לבן ומפני ישראל, בארץ עשו
בתורה, לעסוק ועבר שם בבית עצמו שיטמין אלא תבונה
מועדות פניו כך ואחר השנים, אותן כל לישון שוכב ואינו

לעבור, ורוצה לבן אצל העולםלילך כל לו שם הקב"ה אבל
לפניו שיתפלל במקום שיפגע בכדי לפניו ככותל וגםכולו ,

וכו'. מלך של לאוהבו משל השמש", בא "כי האורות מכבה
לאפיאן) אליהו רבי – אליהו (לב


ע"הבעל אבינו שיעקב אומרת הגמרא אמר, ז"ל נזר אבני

והמדרש ערבית. תפילת א')תיקן סט, פ' הפסוק(ב"ר זה על מביא
ב) סג, ועיף(תהילים ציה בארץ בשרי לך כמה נפשי לך "צמאה

כן לך צמאה שנפשי כשם וגו', חזיתיך" בקודש כן מים בלי
שיעקב היינו ע"כ, וכו', לך צמאים בי שיש אברים רמ"ח
מדריגה עצמו שזה לך, צמאה שנפשי שכשם אמר ע"ה אבינו
מדה באותה כך - ה'" את נפשי "ברכי דוד שאמר כמו גדולה,
מדרגת וזהו לך", כמה "בשרי משהו, חסרון בלי להט ובאותו
הוא אבינו יעקב שהרי הוא, שכן כרחך ועל ע"ה. אבינו יעקב

לה' כמה בשרו היה לא ואם ליעקב", אמת "תתן האמת, מידת
מה היא האמת שמדת האמת. במידת חסרון זה היה נפשו כמו
היה לא ואם אופן. בשום שינוי מקבל ואינו צד מכל שמתאים
הגוף בין שינוי היה שבנפשו, הכמיהה אותה אבינו יעקב בגוף
אמת שאינו אמת, שבנפשו ההרגש נקרא היה ולא והנפש,
ולא נפשיי, ע"ה אבינו יעקב של גופו גם היה זה ולפי לאמיתו.
"יעקב הגמרא פירוש להיות יכול וזה להנפש. כלבוש רק
האמת. למדת ומתנגד שינוי הוא מיתה גם כי מת", לא אבינו

עיקרהנה והלא ופדרים, איברים הקטרת כנגד ערבית תפילת
הזה וענין בו, מתכפר שהנפש דם הדם זריקת הוא הקרבן
רק יכול היה זה הקרבן, כעצם להיות יכולים האיברים שגם
ובמדריגה אחד. - והנפש הגוף היו שאצלו - ע"ה אבינו יעקב
רק מליצה, בגדר רק תאמרנה" עצמותי "כל הפתגם אין כזו
כמוך", מי "ה' אומרים היו לדבר, יכולים היו אם שהעצמות

הנפש. כעצם לה, וצמאים כמהים שהם
הזוהרוראיתי מאמר זה על שמביא תולדות)מי פרשת (בראשית

הוי דּ לא נׁש , בּ בר ביּה  דּ קיימא וׁש ייפא ׁש ייפא כּ ל ל "ולית
לך שאין באדם הנמצא אבר לך [ואין בּ עלמא", בּ ריה לקבליּה 
ומביא כנגדו", בתורה דבר לך ואין בעולם], כנגדו בריה
בזה והפירוש עלמא. קב"ה ברא באורייתא שהרי זה על ראיה
דבר בכל יש הרי עלמא, קב"ה ברא שבאורייתא שכיון הוא
שהוא והאדם מהתורה. מאוד הוא רחוק כי אם התורה אור
לאור לבוש הוא שבו אבר כל כן אם לתורה, יותר קרוב
כן אם האבר, את וימלא המסך את האור יפרוץ ואם התורה,
ושאין כנגדו בריה שאין שייפא לך אין וע"כ תורה, כולו הרי

כנגדו. בתורה דבר שארר)לך גדליהו רבי – גדליהו (אור


ומהטעמא רשות, ערבית תפילת דאמר מאן דאיכא דמילתא

דאיתא הא לפי הביאור, התפילות. משאר זו תפילה נשתנית
ב)בברכות תפילת(כו, תיקן אברהם תיקנום. אבות תפילות

ערבית. תפילת תיקן יעקב מנחה, תפילת תיקן יצחק שחרית,
בשבת ואיתא כידוע. התורה עמוד הוא א)ויעקב שתלמידי(יא,

פטורים וחבריו יוחי בר ר"ש כגון אומנותן שתורתן חכמים
השנה ובראש א)מתפילה, מתפלל(לה, היה יהודה שר' אמרו

"] יום לשלושים יום דמתלתיןמשלושים כיון יהודה רב שאני
מצלי הוה יומין לתלתין הלילה,"]יומין תפילת היא וערבית ,

בעירובין שאמרו כמו לגירסא אלא סיהרא איברי א)ולא ,(סה,
ערבית תפילת תיקן לא התורה עמוד שהוא אבינו יעקב ולכך
שויוה הדורות ירידת מחמת והאידנא רשות. אלא חובה

כחובה. אויערבאך)עלייהו הגר"ש בשם אש" ("בלבת


   . 
הדעתאין בהיסח לתוכנו עלינו נופלים הגדולים הדברים

מצידנו. והכנה התעוררות מבלי
חקוקידועים אשר האבות בחיר אבינו יעקב על הגמרא דברי

ובפירוש במקום". "ויפגע הפסוק על העליונה, במרכבה
ליעקב וקפץ ממקומו נעקר המוריה שהר אני אומר רש"י,

אבינו.
רבנומה של דבריו פי על הים, מן כטיפה להבין שאפשר

הקדושה, במעלות הזהב בלשונו ישרים, במסילת הרמח"ל
ונצרך צריך כאשר ברוחניות, ושקוע החי השלם האדם אשר
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אליו הגשמי מתקרב יותר הגשמיים, לצרכים אדם הוא באשר
אנשים גם הגשמיות. אל מתקרב הוא מאשר בו, לרוחניות
לקבל ניתן המוריה, הר בקדושת מתבוננים כאשר כערכנו
במציאות רחוקים כאשר אף המקום מקדושת השפעה
כאשר ומובן מאד. עצום הרוחניות כח מקום. מאותו הגשמית
המוריה, הר בקדושת מתדבק האמת עמוד האבות בחיר
הגבוהה בצורה אליו, נמשכת המקום שרוחניות בודאי
אשר המקום, של הגשמי העפר גם אשר עד ביותר, והשלמה
במציאות גם ובא נמשך המקום, לרוחניות קיבול כלי הוא
אבינו. יעקב אצל אשר העצום הרוחני הכח אל שלו, הגשמית

שאלוועם זה שם)כל ויצא בפרשת התורה על רש"י כשעבר(לשון וא"ת
איהו ז"ל ואמרו שם. עכבו לא מדוע המקדש בית על יעקב
של בשלימות הרוחני האדם גם כלומר וכו'. לביה יהיב לא
המקום, לאותו מרחוק במחשבתו בהיותו אשר אבינו, יעקב
בעמדו גם בעצמו הוא זאת בכל אליו, ומגיע נעקר המקום
יהיב לא איהו ואי מצידו, להתעוררות מוכרח ממש, שם

מעצמו. זה כל כ"כ עליו שורה אין לביה,
אויערבאך) שמואל רבי – רחל (אהל


     

שניםוברש"י, י"ד אבל שכב מקום באותו מיעוט לשון
בתורה. עוסק שהיה בלילה שכב לא עבר בבית ששמש

בזוה"קהוא שכתוב מה פא)כעין "כאשר(ח"א דכתיב באברהם
"כאשר מאי ליה' מבעי קרב 'כאשר מצרימה", לבוא הקריב
להו אקריב דאיהו הקריב" "ופרעה כדכתיב אלא הקריב",
לקב"ה גרמיה דאקריב 'הקריב' הכא אוף לתיובתא, לישראל
דרגין באינון לאשגחא מצרימה" "לבוא יאות, כדקא
["כאשר מצרים מעובדי ולאתרחקא מנייהו ולאתרחקא
"כאשר אומר ולמה קרב', 'כאשר לומר צריך היה הקריב",
שהוא שביאורו, הקריב", "ופרעה שכתוב, כמו אלא הקריב",
יורה "הקריב", כאן אף תשובה. לעשות ישראל את הקריב
"לבא כראוי, הוא ברוך להקדוש עצמו את שהקריב
שבמצרים, המדרגות, באלו להסתכל פירושו, מצרימה",

מצרים. מעובדי ולהתרחק מהן, הסולם)ולהתרחק ע"כ.(פירוש ,[
הכישוף מקום לבן לבית כשהלך יעקב ענין היה נמי כן

כבזוה"ק קסו)והטומאה שאת(ח"א ביתר עצמו התקשר כן על ,
ילבן. בבית ח"ו יאבד שלא בידו תחזיק שהיא בתורה

משמואל) (שם
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י"א)במדרשאיתא אות ס"ח פר' ר'(ב"ר ההוא", במקום "וישכב
בבית טמון שהיה שנה י"ד כל אבל שכב כאן אמר, יהודה

ע"כ. שכב, לא עבר
בתורהוהנה לעסוק עכשיו יעקב הלך מדוע להתבונן יש

לו שאמר אביו מצות לקיים נזדרז ולא ועבר, שם (כח,בבית

וגו'.ב) אמך" אבי בתואל ביתה ארם פדנה לך "קום
הולך,ואפשר הוא לאן יודע היה אבינו יעקב דהנה לומר

בו לקיים יצטרך אשר מדעתו והבין הארמי, לבן של לביתו
הכתוב כז)(שממאמר כב, ב' וממילאואל תתפתל", עקש "עם

בחיצוניותן אשר פעולות לעשות אבליראוּ יצטרך כרמאות. 

שכשמתנהגים אלא זאת. כל לעשות לו מותר היה באמת
לכח יעקב צריך היה ולזה בנקל, להכשל עלולים זה בדרך

ח"ו. יכשל שלא עליו ותגן שתשמור התורה
בתורהעל ועסק שנים, י"ד ועבר שם בבית ללמוד הלך כן

דבקות השיג זה ידי ועל קבע, שינת לישן בלי ולילה יומם
י"ד אחרי משכבו על שעלה הראשונה שבפעם עד בה' גדולה

הנבואה למראה זכה יב)שנים מצב(כח, סולם והנה "ויחלם
בדביקות אלא ופרד, כסוס נרדם שלא והיינו וגו', ארצה"

עליו". נצב ה' "והנה וראה זכה כן ועל הבורא,
עצמווכמבואר את לבחון החפץ שאדם הקדושים בספרים

על חולם שהוא בחלומות יבדוק בהש"י, דבוק הוא אם
זה ולפי הםידעמשכבו, החלומות כי עומד. הוא דרגה באיזו 

הם חלומותיו גם ה' ויראת בתורה וכשדבוק לבו, מהרהורי
בית חובשי תורה לבני גדול לימוד וזהו אלו. מענינים

המדרש.
למדאמנם שיעקב הק' בתורה נזכר לא מדוע ביאור צריך

ועבר. שם בבית
לחכמיםואמרתי דרק והיינו ברמיזא, לחכימא די צחות, בדרך

ז"ל חכמינו אמרו דהנה הדברים, וכוונת זאת, פ"הרימזו (אבות

וכדכתיבמכ"א) לחופה, י"ח יג)בן כא, אשה(ויקרא "והוא
ח"י, בגימטריא "והוא" הטורים בעל וכתב יקח", בבתוליה
אך ח"י. הוא יקח'" בבתוליה' "אשה' תיבות הסופי וכן עכ"ל.
בתורה, חשקה שנפשו עזאי בן בבחינת שהיה אבינו יעקב

שנים פ"ד בן ג)ובהיותו הותר(מט, לו אוני", וראשית "כוחי
אינו אשר פשוט אדם כן שאין מה נישואיו, זמן את לאחר

יתירבמדריגה שלא ובכדי כן, לעשות לו אסור זאת גבוהה
וכתבה זאת התורה הסתירה כן על כזאת, לעשות לעצמו אדם

ברמז. רק
לואך שאמר אביו ציווי על עבר איך קשה ב)עדיין "קום(כח,

לפרש, כתב בחיי וברבינו אשה". משם לך וקח ארם פדנה לך
אשה", לך "קח לו שאמר אביו כוונת את ביאר אבינו שיעקב

לאשה. שנמשלה התורה על דכוונתו
לונדון) ראדומישלא ואבד"ק רב היילפרין אלחנן רבי  חן .(אמרי
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ארצה'.יש 'עומד למימר ליה דהוה "מוצב", לשון לדקדק

שלימות,ונראה לקנות אדמות עלי האדם תפקיד כי לפרש,
ומדריגה למדה שיגיע עד גופו, ולזכך מעלה מעלה לעלות
להם אין תאוותיהם אחרי הלהוטים אלה כי ידוע והנה נכונה.
על יבואו ולא וריק הבל חיי חייהם כל כי הנפש, שלוות
האדם כן לא נפשית. מריקנות תמיד סובלים והם סיפוקם
שלוות מתוך אשור קדמת הולך הוא דרכיו בכל כי הישר,
כי השמש, תחת יעמול אשר בעמלו סיפוק לו ויש הנפש,
רק לו הם אלה כי הזה, עולם וקניני הגוף הנאת לא מטרתו

הנפש. השלמת שהוא האמיתית להמטרה להגיע אמצעים
"מצבה",וזהו מלשון ארצה "מוצב" סולם והנה שאמר

במדרש אמרו א)כאשר נצבים "נצבים"(תנחומא ט)אתם כט, (דברים

מוכח וכן חזקה, עמידה על מורה זה בטוי כי מצבה, שעשאן
"וראשו בתנאי וזה בארעא, "נעיץ" סולמא והא כאן, בתרגום
להיות תוכל מחומר הקרוץ עמידת כלומר, השמימה", מגיע
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יחתור אם רק לחומריות, בנוגע גם ארץ עלי ויציבה מוצקה
הקודש. במעלות לעלות כדי מעלה כלפי

סופר) בנימין שמואל אברהם רבי  סופר (חשב


"בבעל בגמטריא "סולם" קול".הטורים,
ואמר)בספריםמובא ד"ה ע"א יד דף ח"א סופר חתם בדרשות שצריך(עיין

כי בשפלותו להתבונן שיחו, לשפוך שניגש קודם המתפלל
את להזכיר וכדאי ראוי הוא אין ובאמת מחומר, קרוץ הוא
בקשות לערוך גם ומה הקב"ה, המלכים מלכי מלך של שמו
העני תפלת שומע וחסדיו רחמיו ברוב שהקב"ה אלא מלפניו,

קוראיו. לכל הוא וקרוב
עלוזהו רומז - "קול" גימטריא שהוא סולם" "והנה שאמר

ארץ ממעמקי אם לומר, רצונו ארצה", "מוצב התפילה, קול
רק להתפלל ועומד שפלותו על שמתבונן היינו לה', יקרא
אזי השי"ת, ורחמי חסדי על יתידותיו תומך שהוא מפני
לקול ומקשיב מאזין שהקב"ה השמימה", מגיע "וראשו

ברחמים. עמו סופר)תפלת בנימין שמואל אברהם רבי  סופר (חשב


השמימה".והנה" מגיע וראשו ארצה מוצב בבעלסולם

"ממון". בגמטריא "סולם" הטורים
והלכתנראה בידך הכסף "וצרת שהמליצו מה פי על לפרש

בו" אלקיך ה' יבחר אשר המקום כה)אל יד, כי(דברים ,
שלא באופן וזה נאותה, צורה לכספו לתת אדם כל באפשרות
אין כזה באופן כי גשמיות, להנאות הבל לדברי כספו יפזר
משתמש אם אבל ילך, כן בא וכאשר והונו, לרכושו ערך
תשב"ר או חכמים בתלמידי להחזיק רוחניים. לצרכים בכספו
הכסף "וצרת" שאמר וזה תהיה. לעולם נחלתו אזי וכדומה,
על חומר, שהוא לכספך ותוכן "צורה" לתת תוכל אתה בידך,
תוציא אם בו", אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת ידי
לתמוך או חכמים תלמידי להחזיק נעלות למטרות כספך את
הנרצה תכלית זהו כי טובים, ומעשים מצוות ולסגל בעניים

ועושר. הון של
בגמטריאומעתה "סולם" הטורים הבעל בכוונת בינה נבין

גשמיי, ענין הוא לעצמו כשהוא שהממון הגם היינו, "ממון",
הממון כי שאם המעלה, לרום להעלותו אפשרות יש זאת בכל
למטרתו בו כשמשתמשים זאת בכל ארצה", "מוצב באמת

השמימה". מגיע "וראשו אזי העיקרית
סופר) בנימין שמואל אברהם רבי  סופר (חשב
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הראההמכוון כי לבנים, טוב סימן אבות מעשי כי הזה בסולם
הוא רמז הזה הסולם אף להם. ליארע שעתיד מה הכל להם
רמז השמימה, מגיע וראשו ארצה, מוצב שיהיה למזבח
מאד. אותם מוקיר והקב"ה למעלה עולה שריחם לקרבנות

הכהנים הם ויורדים העולים המביאים(הגדולים)והמלאכים
התורה את לקבל עתידים שבניו בזה יש רמז ואף הקרבנות.
ק"ל בגימטריא שסלם תראה וכן השמים. מן להם שהורדה
עלה שמשה ואהרן, למשה רמז הם והמלאכים סיני. וכן
לפי אלהים, מלאכי השם ויפה התורה. והוריד לרקיע
ישראל שבני הגלות גם לו ונרמז מלאכים. נקראים שהנביאים
ויסבלו ליחרב, המקדש בית ועתיד בגלות להיות עתידים

אמה ששים גבוה פסל שעשה נבוכדנצר בימי צער הרבה
ועזריה מישאל לחנניה רמז הם והמלאכים רחבו. אמות ושש

בזה יש רמז ועוד ניצולו. ידם דומהשעל הזה שהעולם
האנשים הם וכן יורדים, והללו עולים הללו הללולסולם, !

שאתה אע"פ לך לרמוז לעניים. הופכים והללו מתעשרים
לראשך, כר בלי הארץ על טובבטוחהיהמוטל יהיה שסופך 

כולי).מאד יעקב רבי  לועז (מעם


עםונראה את המקשרים ותפילה לתורה מרמז שהסולם

היהודי הוא ארצה מוצבות רגליו שבשמים, לאביהם ישראל
אצל מתקבלות שהן - השמימה מגיע וראשו בהן, המתעסק
הקדשים קדשי בית כנגד מכוון סולם של ושפועו הקב"ה,
ויורדים שעולים ומלאכים לשמים, תפילותינו עולות שמשם
היינו עולים, זו, מעבודה שנבראים המלאכים אלה - בו
במדרגתם, עולים הם השי"ת את עובדים כשישראל

ממדרגתם. יורדים המלאכים חוטאים ח"ו וכשישראל
שמיםאשרינו צבא לקשר האפשרות לנו שיש חלקנו, טוב מה

ואשרי השמים. בצבא פוגם ובזה שחוטא למי לו אוי לארץ.
זוכים שבזה בעולם, ישראל עם עבודת בחשיבות המתבוננים

אלקי. באור להתקדש
ברש"י,ועוד וכמבואר בשיפוע, עמד שהסולם לבאר נראה

וכל שבשמים, אבינו לבין בינינו מקשר שהסולם הוא ורמז
מעליו עומד איש ואין בסולם שלב על עומד מישראל אחד
יסתכל שלא לאדם ללמד משופע, הסולם שהרי מתחתיו, או

עולם, וצדיקי לגאוני היינו יכולותחלׁש למעלה, שלא דעתו 
לומר עצמו ויפטור למטה יסתכל לא וכן למעלתם, להגיע
ואין משלו שלב בסולם יש אחד לכל אלא ממנו, גרועים שיש
וכפי לעצמו, תפקיד נועד אדם שלכל למטה, ואין למעלה

תפקידו. למלא חייב כן נשמתו שורש
שטרנבוך) משה רבי – ודעת (טעם


שלכי פוסק שאינו אמיץ הקשר אל רומז הזה הסולם

את ומנהיג המקיימו הוא והשי"ת התחתונים, עם העליונים
ׁש מר גּ בּה  מעל גבּה  "כּ י שנאמר כענין הכל, על ומשגיח הכל
"והנה בכאן: אמרו לענין ממש מכוון והוא עליהם". וּ גבהים

עליו". נצב ה' והנה בו ויורדים עולים אלוקים מלאכי
אבינווזהו יעקב אל השי"ת שהודיעו הענין של הנכון הרמז

ואינו יתברך ממנו מושגח שהכל וידע בצרותיו, לנחמו כדי
האדם אל גדולה נחמה היא זאת כי ח"ו, המקרה אל מסור

ענייניו. הרמח"ל)בכל תלמיד זצ"ל וראלי דוד משה לג"ר שם עולם (אור
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יצרוצריך ידי על אלא אחת, במדרגה עומד שאין לידע האדם
בפנים לפתותו יום בכל עליו ומתחדש יום בכל עליו שמתגבר
הוא אם תמיד, משתנה הוא חז"ל] שאמרו [כמו חדשות
למעלה. ממטה והולך קדושה עליו נתוסף יצרו על מתגבר

מוצבוכבר שה"סולם הקדושים בספרים שאיתא מה ידוע
הוא ע"ה אבינו יעקב שראה השמימה" מגיע וראשו ארצה
או פעולות שתי לו יש שסולם וידוע האדם. מין על מרמז
ממטה עליו שעולין או למטה מלמעלה עליו שיורדין

למעלה.
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ותורתוועל ד' ביראת אומץ להוסיף יום כל אדם יתחזק כן
למשכיל" למעלה חיים "אורח שכתוב כמו מעלה, לעלות

ובבא. בזה לו וטוב אשרי ואז וגו',
חיים) החפץ רבינו – י פרק הבית (תורת
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בתנחומאידועים חז"ל ט)דברי וישלח, ב, אדם(תנחומא לך "אין
מהמעלות חוץ אבינו, ביעקב אבינו", כיעקב בתורה שהתייגע
היתה ודמותו עולם, של ברומו העומדים בדברים הנוראות,

בו" ויורדים עולים אלוקים "מלאכי וכתיב (בראשיתבמרכבה,

יב) ויורדיםכח, מעלה של בדיוקנו ומסתכלים עולים 'תניא -
מטה' של בדיוקנו ב)ומסתכלים צא, החידוש(חולין היה וזה ,

במרכבה. יעקב צורת שראו
זיע"אוידועים מאוסטראפעלא שמשון ר' הקדושיםדברי (בהזכרת

ישראל) כלל על -שנהרגו הזה" במקום ה' יש "אכן בפסוק ,
אריה,א"אכ"ן": כרוב,כ- ו"אנכי":נ- נשר, אריה,א- -

נשר,נ כרוב,כ- שאףי- ידעתי לא - ידעתי" "לא יעקב. -
במרכבה. חקוקה יעקב צורת

מוצבאך ה"סולם עם מלמטה מתחילים הגדולים הדברים כל
יכ חז"ל שרק בתורה, העצומה היגיעה עם לומר,ארצה", ולים

הכי בתורה היגע אבינו, כיעקב בתורה שהתייגע מי היה שלא
בישיבת הסטנדר על רצופים שנים עשר ארבעה שהיה, גדול
אחד]. בהיכל רבינו ומשה אבינו שיעקב [ומבואר ועבר שם
אויערבאך) שמואל רבי – שמו בקוראי (מובא
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בעצמיך תאמין אל

הקב"הפירש שיחד במקרא מצינו שלא פי על "אף רש"י
שמו יחד כאן פלוני, אלוקי לכתוב בחייהם הצדיקים על שמו
ויצר כמת הוא והרי בבית וכלוא עיניו שכהו לפי יצחק על

ממנו". פסק הרע
מביןוהדברים ואפילו ביותר, הגדול שהאדם מבהילים

שמו ייחד לא הקב"ה תמימה, עולה ונקרא חשוב היה האבות
הישר, מדרך יסורו שמא אדם בבני לחשוש יש שתמיד - עליו

חז"ל ד)וכמאמר ב, מותך",(אבות יום עד בעצמך תאמין "אל
אזי מפתהו, אינו שיצרו כמת ונעשה עינו, שכהתה אחר אלא

באלוקיו. שיבגוד לחשוש שטרנבוך)אין משה רבי  ודעת (טעם


מותך"ואם יום עד בעצמך תאמין אל גדול, בנסיון עמדת

לפי יותר, אחטא לא הגדול בזה חטאתי ולא הואיל לומר
אפילו לפיכך אתמול, לשל שוה היום של הרע יצר שאין
חטא לא דוד שהרי לסבול. תוכל לא למחר שמא דבר באותו
להרגו שרצו ברודפיו חטא לא דוד שבע, בבת וחטא באביגיל
יד לשלוח לאבישי רשות נתן ולא ה' במשיח ידו שלח ולא
תאמר שאם טובתו. מבקש שהיה באוריה חטא ולבסוף בו,
אתה הרי גדולה, מעבירה ונצלתי הואיל בי להאמין אוכל
ממי יותר אלא עוד ולא העליונים, מן יותר צדיק עצמך תופס

ב "הן שנאמר וחכמתך אותך מחזיק אתה אותך קדושיושברא
יאמין" טו)לא טו, תהלה"(איוב ישים יח)"ובמלאכיו ד, ,(שם

מאמין אינו להיות עתיד מה יודע שהוא הוא ברוך הקדוש
ובקדושיו, מתחלפים(וא"ת)במלאכיו שמחשבותיך [אתה]

וכה"א תאמין, שלא שכן כל לרעה יד)מטובה כח, "אשרי(משלי
לדעת דעת מלא לבך למד יחטא, שלא תמיד" מפחד אדם

וכתיב ה' סו)יראת קיט, [וגומ'(תהלים למדני ודעת טעם "טוב
חקיך" ס"ח)למדני] שם קסא)".(שם סימן חסידים (ספר
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עדהבטיח שכינה תלווהו לארץ בחוץ שגם ליעקב הקב"ה
הקב"ה אין שלעולם לישראל בזה ורמז למקומו, ישוב אשר
בבתי שוכנת והיא עמהם, שכינה גלתה וכשגלו עוזבם,
לאלוקינו, להתקרב ישראל ויכולים מדרשות, ובבתי כנסיות
ה' בית להקים הבטחתו יקיים אשר עד השי"ת יעזבנו ולא

שטרנבוך)לעולמים. משה רבי – ודעת (טעם


       

אלוקיהםובמדרש: על מתקיימין הרשעים יוחנן, רבי אמר
א)שנאמר מא, אבל(מקץ היאור", על עמד והנה חולם "ופרעה

נצב ה' "והנה שנאמר עליהם מתקיימין אלוקיהם הצדיקים
סט)עליו" .(ב"ר

להתרומםוהביאור תמיד משתוקק הצדיק כי הוא בזה
מה כל כי ממנו, למעלה תמיד ואלוקיו עליונה, יותר למדרגה
עוד שצריך ומכיר מרגיש הוא אלקיו הבנת למדרגת שהגיע
ומשתדל הימנו, שלמעלה אלקים להבנת ולהגיע להתעלות
אלקים ה' מה לדעת ומחפש ה', צווי אל להתרומם תמיד
על ועומד בידו ומחזיק מסתפק הרשע אבל ממנו, דורש
את והמצוה המסדר אינו אלוהיו אפילו כלומר אלוהיו,
דהיינו - שלו האידיאה את תמיד מתאים הוא אלא הנהגתו,
על עומד הוא נקרא ולזה ותאותו, רצונו לפי - אלוהיו

בלאך)אלוהיו. מאיר אליהו רבי – דעת (פניני


הנובעוהענין האדם של כוחו מגיע היכן עד למתבונן נורא

החיים ב"נפש כדמותנו". "בצלמנו פ"ג)מכח מה(ש"א הביא
לה)שנאמר סח, כתוב(תהלים ומאידך לאלקים", עז לב"תנו (דברים

כוחיח) מתיש האדם רעים מעשים ידי שעל תשי", ילדך "צור
שהוא לאלקים, עוז נותן הוא טובים מעשים ידי ועל מעלה של

כזה כוח לאדם יש ומהיכן מעלה. של כוחו כיוןמגביר ?
האדם את ברא הקב"ה כדמותנו", "בצלמנו נברא שהאדם
כך חיות. בו שנתן חיים", נשמת באפיו "ויפח וכתוב בצלמו,

מעשיו ידי על בחזרה להשפיע האדם בכח שעושהיש ובמה !
כביכול מעלה של כח להגביר בידו לאלקים"יש עז "תנו עד! !

כדמותנו" "בצלמנו ורוממותו האדם גדלות היא כך מיכדי !
ואף הדברים, ערך לשער שאין מבין זה את ושומע שמבין
כזו חשיבות על לשלם כדי בהם אין כסף מטבעות אלפי אלף

האדם חשובשל האדם כך כל חושבים! העולם אנשי ואילו !
אותם. המחשיבים שהם טפלים ענינים על

חז"לובזה דברי (ב))יבוארו ג סט וכו',(ב"ר עליו" נצב ה' "והנה
מתקיימים הרשעים יוחנן אלהיהםא"ר "ופרעהעל דכתיב ,

הצדיקים אבל היאר", על עמד והנה מתקיימיםחלם אלקיהם
מתישיםעליהם שרשעים כיון עליו", נצב ה' "והנה שנאמר

הרשע ממילא כדמותנו" "בצלמנו דרגת מכח מעלה, של כח
מהקב"ה, דבר שום לו אין אלהיו. על וכעומד כמנהיג הוא
"חובת שכתב כמו והוא וכד'. הטומאה כח כענין רק
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בפתיחה)הלבבות" הבטחון מסיר(שער בה' בוטח שאינו שמי
שכביכול ע"ש, עליו, שבטח מי ביד ומניחו מעליו השגחתו
מקרים, והכל הפגעים, לכל מופקר והוא לבד, תנהיג לו אומר
אבא הרחמן, אב אבינו שיאמר אפשר אי ואלוה, אב לו !ואין

"תנו כענין מעלה של כח שמוסיפים הצדיקים אבל לי. תעזור
נצב ה' "והנה הקב"ה, הוא המנהיג אזי לאלקים", ".עליועז

אחרת, מבינים ואם האדם, חשיבות את העמידה התורה כך
האמיתית. ההבנה זו ואין התורה דרך זו אין

טז)כתיב נא וליסד(ישעיה שמים לנטע וכו' בפיך דברי "ואשים
החיים" וב"נפש הבנתי(ש"א)ארץ" כעת אך בזה. מאריך

באפיו ה"ויפח כנגד הוא לאלקים" עז ש"תנו שנתבאר באופן
חיים" מחייבנשמת וזה בכוחותיו, הכרה לאדם מעניק זה !!

כראוי. תהיה שהנהגתנו יותר להתבונן מחייב זה
שך) מנחם אלעזר רבי – מוסר (מחשבת


          

  . 
שמים ביראת אהינו יעקב מדרגת

מביתהנה בו נפשו עוד כל מרדין מחמת בורח אבינו יעקב
אשר הארמי לבן לבית מועדות, פניו ולאן הקדוש, אביו
לכן הארמי, לבן מיהו זה צדיק ויודע הכל את לעקור ביקש
שנה עשרה ארבע ועבר שם של בישיבה ונטמן נתיישב
יוכל שלא סביב, קודש אש בחגורת עצמו לחגור רצופות,
נצטער כמה ומובן ח"ו, באמונה ולקררו להזיקו רשע אותו
חז"ל ואמרו וכו', גלותו ועל אביו בית עזיבתו על צדיק אותו

ההוא" במקום "וישכב הפסוק שם)על ההוא(ב"ר במקום ,
שכל כלומר שכב, לא ועבר שם של מדרשו בבית אבל שכב,
הספסל, על אף לישן עצמו השכיב לא שנה עשרה ארבע
השמש לו בא לבן, לבית והולך ברציפות זה סכום וכשגמר
סולם "והנה לו חלם מה וגו', "ויחלום" ההוא במקום וישכב
לו הובטח שכאן חז"ל ביארו וכבר וגו', ארצה" מוצב
את קיפלו הדורות, כל סוף עד העתידי הייעוד כל בנביאות
כעפר זרעך "והיה לו והובטח מתחתיו, ישראל ארץ כל
באושר השגה לך היש עליו", נצב ה' "והנה וגו' הארץ"
אמרו ועוד מעולם, אדם לה זכה שלא מזו, גדולה והצלחה

ב)חז"ל צא, חולין וראה שם, למעלה(ב"ר עולים שהמלאכים
משל עליו", נצב ה' "והנה וכו', ורואים במרכבה ומסתכלים

ע"ש. וכו' בנו מטת מעל הזבובים שגירש למלך
הגדולהואחרי הנבואה ומראות והיעודים ההבטחות כל

שואלים היו אם נא ונתבונן משנתו", יעקב "ויקץ הזה, בלילה
ברגעאותנו אבינו יעקב של הראשונה מחשבתו היתה מה

שמחה ברגשי שנתמלא משיבים היינו ודאי משנתו, שהקיץ
ההבטחות כל על להשי"ת והודיה שבח ונתן גדולה,
"ויקץ כתוב: הק' בתורתנו אבל האלו, הנוראים והגילויים
ויירא ידעתי לא ואנכי הזה במקום ה' יש אכן ויאמר וגו'

ידעתי", לא "ואנכי רש"י: ופירש וגו' ידעתיויאמר" שאילו
ישנתי .לא

לנפשוהנה וירא פחדים, בפחד אבינו יעקב ונבעת נפחד
לא ידעתי אילו ואומר ומכריז כזה, קדוש במקום ישן האיך
הנבואה, על ויתור ההבטחות, כל על ויתור זה הרי ישנתי,
במקום ישן היה שלא ובלבד עליו", עומד ה' "והנה על ויתור
כל על בלבו שמחה שום כעת הרגיש שלא כלומר קדוש,

שמא ורעדה בפחד נתמלא אלא אלו, והייעודים הגילויים
קדוש. במקום שישן בזה חטא

ומהיכןזוהי ביראה, אבינו יעקב של והנשגבה הרמה המדרגה
זו. בשינה חטא שמא של מחשש לה, חסמן)בא לייב רבי – יהל (אור


           

    . 
לקראתואיתא המקדש בית שבא כאן, ברש"י והובא במדרש

לא מדוע המקדש בית על יעקב וכשעבר וא"ת אל, בית עד
השמים ומן להתפלל ליביה יהיב לא איהו שם, עכבו
וקרא הנשה, גיד בפרק כדאמרינן אזל חרן עד איהו יעכבוהו,
שעברתי אפשר אמר לחרן מטא כי חרנה", "וילך מוכיח
דעתיה יהב בו, התפללתי ולא אבותי שהתפללו במקום

הארץ. לו וקפצה אל בית עד וחזר למהדר,
שביתויש הארץ, לו שתקפוץ ראוי היה אבינו יעקב אם לעיין,

בית קפץ לא מדוע כן אם אל, בית עד לקראתו יבוא המקדש
אם ועוד, שם. היה כבר אבינו שיעקב במקום חרן עד המקדש
מקום שהוא אל בית עד חזר וכבר לחזור, דעתו נתן כבר
המקדש שבית במה הגדולה התועלת מה לירושלים, סמוך

שכזה. מועט מרחק לקראתו קפץ
במדרגתאלא אדם שאפילו מכאן, למדים אנו גדול שדבר

עוזרו הקב"ה אין הכבוד, בכסא חקוקה שדמותו אבינו יעקב
השתדלות שום עושה ואינו לב על שם אינו אם במאומה,
ומן להתפלל ליביה יהיב לא "איהו וכמאמרם, לה', להתקרב

יעכבוהו שלאהשמים על והתחרט לב על כששם אבל ,"?
לעזרו הקב"ה בא אז וחזר, התפללו שאבותיו במקום התפלל

הארץ. לו וקפצה
תלוייםרואים האדם של וכשלונותיו הצלחותיו שכל מכאן

חפץ שהוא רואה וה' מה', ומבקש משתדל הוא אם במעשיו
בתורה הצלחה טוב, כל עליו משפיע הקב"ה אז כי באמת,
אין אז כי מה' מבקש האדם אין ואם שמים, ביראת ומדרגות

כלום. ולא מחסדו עליו משפיע ה'
ווכטפויגעל) מאיר נתן רבי – מוסר (שיחות


הואנמצינו ראוי אבינו שיעקב שאע"פ רש"י, מדברי למדים

אינו אם מ"מ המקדש, בבית שיתפלל כדי הארץ לו שתקפוץ
ורק השמים, מן אותו מעכבין אין שם להתעכב דעתו נותן
דשמיא הסייעתא את לו יש למיהדר דעתיה שיהב לאחר

המוריה. בהר להתפלל
לתתכלומר רוצים השמים ומן קיימים התנאים שכל יתכן

בכך, ורוצה עצמו את מעמיד לא הוא אם אך רב, שפע לאדם
וימתין למעלה ישאר והשפע בו, יעכבו לא מלמעלה אף
ומוכנים מצויים הכבוד ענני של המחיצות הכושר, לשעת
שרוצה מי אך בצלם, לחיות חפצה שנפשו מי כל את לקלוט
הכבוד ענני זה לאדם אדרבה זאת, לעשות יכול בחוץ להשאר

בחוץ. שישאר לו ועדיף בכלל, מתאימים אינם
קוטלר) שניאור חיים יוסף רבי – שיח (נועם


       . 

וכמוביארו ההכרחיות, את אלא יעקב ביקש לא כי המפרשים
לא השם, מאת הצדיקים שאלת "זאת שם בחיי רבנו שכתב
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לו אפשר שאי בלבד, ההכרחי הדבר רק המותרות ישאלו
בלעדיו". שיחיה לאדם

בהכרחיות.ולכאורה לו די כי הוא מותרות ביקש שלא הטעם
אלקים בבית המבי"ט כתב פ"ג)וכן התפילה אבינו(שער יעקב

לחם אלא וכבוד, עושר רוב יתברך השם מאת שאל לא ע"ה
העולם בזה להסתפק לצדיקים נאה וכן ללבוש. ובגד לאכול

ירק של באגודה מועט, ב)בדבר צד, מה'(סנהדרין לשאול ולא ,
בעושר וחפצם רצונם יתב' השם כשרואה ועכ"ז והון. בית
כראוי, בהם להשתמש שמים, לשם כוונתם בהיות וכבוד,
אינם הם כי גם ולפארה, התורה ולהחזיק עניים, לפרנס
רצונם. עושה ית' השם לשונם, על לפועל מחשבתם מוציאים

אמר המצב באותו אבינו כב)ויעקב שם תתן(בראשית אשר "וכל
לחם אם כי ממך שואל איני אני כלומר לך", אעשרנו עשר לי
ומבואר עכ"ל. לך, אעשרנו עשר יותר, לי תתן אם אבל ובגד,
שדי משום הוא וכבוד, עושר יעקב ביקש שלא דמה מדבריו

לו. יהיו שלא ביקש לא גם אבל בהכרחיות, לו

נטייתאבל כי "ובידוע כתב שם דבריו בהמשך בחיי רבינו
המו בקשת אחר ועלאדם רבות, מהומות לו גורם הוא תרות

בחלקו שמח שיהיה לו ראוי השם את ירא איש כל כן
ביראת לבו וייטיב המותרות יתאוה ושלא במעט ושיסתפק
הוא ההסתפקות, מדת על התפלל ע"ה המלך שלמה וכן השם.

ח)שאמר ל, חקי",(משלי לחם הטריפני לי תתן אל ועושר "ריש
גסות לעצמו ויקנה המותרות אל האדם יבא העושר שעם ביאר

שנאמר כענין לב, וגובה כג)הרוח יח, עזות",(שם יענה "ועשיר
שנאמר תועבה, שישימנו ה)עד טז, גבה(שם כל ה' "תועבת

במשלי נאמר אמנם [וכן "פן(שם)לב". הכתובים, בהמשך
בתורה שנאמר מה ע"ד והוא ה'", מי ואומר וכחשתי אשבע

והלאה) יב ח, וצאנך(דברים "ובקרך וגו' ושבעת" תאכל "פן
וגו']. אלוקיך" ה' את ושכחת לבבך "ורם וגו' ירביון"

יקרויותר בכלי כתב בעליו(שם)מזה עיני מעוור העושר :
שלמה בקש לחנם לא כי הישר, הדרך מן האדם את ומונע

ח)ואמר ל, חקי".(משלי לחם הטריפני לי תתן אל ועושר "ריש
יתן אלא פנינים, ורב זהב מן ה' שימנעהו יעקב אמר כן על
ולא ההכרחי, דהיינו ללבוש, כדי ובגד לאכול כדי לחם לו
ו"ללבוש" "לאכול" שהזכיר מה מיושב ובזה מותרות, לו יתן
שילבוש דעתך סלקא וכי ובגד', לחם לי 'ונתן לומר לו היה כי
ודאי אלא לאכול, לחם לפרש שהוצרך עד הבגד ויאכל הלחם
ובגד אכילתו, מכדי יותר לחם לו יתן שלא בזה לשלול שרצה
"ושבתי מיד אמר כן על החטא, מן וינצל צרכו, מכדי יותר
שלם בשלום לשוב אוכל זה בתנאי כי אבי" בית אל בשלום
דאם הכתוב מלשון דדייק והיינו רש"י. שפירש כמו החטא מן
ודי וללבוש לאכול הזכיר לחנם ההכרחיות, מן יותר ביקש לא
לשלול דמבקש וללבוש לאכול והדגיש ובגד, לחם שיגיד לו

מכך. יותר לו יתן שלא

"ויפרץוהנה נאמר שהרי בקשתו, נתמלאה דלא זה לפי נמצא
כל כי ולאה רחל לו ואמרו וגו', צאן" לו ויהי מאד מאד האיש
ומפורש וגו', הוא לנו מאבינו אלוקים הציל אשר העושר
וכן תפילתו. את אלקים קיבל דלא לומר וקשה יעקב. שנתעשר
מאד, עשיר היה והוא עושר, לו ינתן שלא ביקש דשלמה קשה
כבוד וגם עושר גם לך, נתתי שאלת לא אשר "וגם שנאמר וכמו

ימיך" כל במלכים כמוך היה לא יג)אשר ג, א' ונאמר(מלכים ,
הא מלכי מכל שלמה המלך ולחכמה""ויגדל לעשר כג)רץ י, .(שם

הואואולי כי להתעשר, שלא שמבקש מי הדרך, היא כך
ויוכל העושר, יזיקהו לא שבעושר, הרבות לסכנות מודע
התורה ולהחזיק עניים, לפרנס כראוי, בהם "להשתמש לנצלו
להם הקב"ה נתן ע"כ הנ"ל, אלקים בבית כמש"כ ולפארה"

בקשתם. נגד שמואלביץ)עושר שמואל רבי  ומוסר חכמה (ליקוטי


         
          

           
בזרעיפירש פסול ימצא שלא לאלוקים", לי "והיה רש"י,

וכו'.
כחוצפאוהדברים הדברים נראים דלכאורה עיון, צריכים

הוא גבוהות, כך כל דרישות מעמיד שיעקב מה שמיא כלפי
כל את ימלא ה' אם ואז ובגשמיות, ברוחניות הכל תובע

תמוהים. והדברים ה'. עבד יהיה הוא חפציו
אדםאך יבוא אם עולם, של מנהגו חזי פוק כן, הדבר אין באמת

שעד למחלה תרופה למצוא ידי לאל יש ויאמר, השלטונות לפני
שיעזרו ואנשים כסף צריך שאני אלא מרפא, חשוכת היא עתה
לו, הנצרכים לדברים דרישות הרבה עוד ויעמיד וכו', וכו' לי
ועד מהחל צרכיו כל לו ויתנו בקשתו את ימלאו ספק שום ללא
מטרה לעצמו מעמיד אדם בן אם ברוחניות, גם הדבר כן כלה.
את מה' מבקש והוא ברוחניות מסוימת רמה לידי להגיע בחיים,
מבוקשו, את וימלא חפצו יתן ה' ספק כל ללא לו, הנצרך כל

גדולות מטרות לעצמו שיציב ככל גבוההואדרבא דרגה להשיג
לו יתן ה' גם אז גדולות, יותר תהיינה ובקשותיו ברוחניות, יותר
במטרה יבחר ואם מושלמת, בחירה ניתנה לאדם כי ויותר. יותר
ככל גבוהה בדרגה יבחר ואם פחות, לו יתנו גבוהה כך כל לא
יעקב שהעמיד וזהו ממש. הכל את ית' ה' לו יתן אז שתהיה
את להשיג שיוכל כדי דרישות, הרבה כך כל ה' לפני אבינו
ישראל. כלל יסוד שהם י־ה שבטי י"ב להוליד הנעלה המטרה

בכלאלא שהרי בכוחותיו, אמונה תהיה אדם שלבן שצריך
שצריך אלא חקר, אין עד גנוזים כוחות טמונים מישראל אדם
"פתחו חז"ל אמרו הנה כי הפועל. אל הכח מן להוציאם עמל
של כפתחו פתח לכם אפתח ואני מחט של כחודו פתח לי
לו לפתוח זו בעזרה צורך לו אין השי"ת באמת כי אולם",
כדי להשתדל חייב אדם שבן אלא מחט, של כפתחו פתח
ה' ואז לעצמו, הציב אותה הרוחנית, המטרה את להשיג
את לנו פתח ה' שאכן אמונה, שצריך והעיקר לו, יעזור

אולם". של ה"פתחו
חיים"החפץ "חפץ הספר שאת עצמו על אמר זלה"ה חיים

לו נתנו ברורה" "משנה הספר את אבל בכוחותיו, כתב הוא
אל למקום, ממקום הרבה נוסע שהיה אף על כי המוכן, מן
למרות לו, הנצרכים הספרים את מצא הוא שבא מקום כל
בכך ראה והוא מצויים היו ולא נדירים היו מהם שחלק
זצ"ל חיים שהחפץ משום והיינו גלויה, דשמיא סייעתא
ברורה, המשנה ככתיבת גבוהה כך כל מטרה לעצמו העמיד

פנה. אשר בכל משמים נעזר לפיכך
יח)במשליהנה ["יפרע",(כט, עם" יּפ רע חזוֹ ן ""בּ אין כתיב,

עצתי" כל "תפרעו כמו ובטול, השבתה ציון)ענין ],(מצודת
"באין זה, פסוק לבאר ונראה שפירשו. מה במפרשים ויעויין
ושאיפה ציפיה לו אין חזון, אין כשלאדם דהיינו חזון",
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מאומה. ישיג לא הוא עם", "יפרע אז גדולים, דברים להשיג
זה ובגלל ועמוקה קשה אותה ומוצאים לסוגיא נגשים אם
שמלימוד הרי קלה, יותר לסוגיא ועוברים רפה הלב נעשה

בתורה. לגדלות להגיע אפשר אי כזה
מתפלליםפעם אנו אמר, והוא זצ"ל חיים החפץ אצל הייתי

י הוא לטוב","הרחמן זכור הנביא אליהו את לנו שלח
לבני ודאי יבוא, הוא למי בימינו, במהרה אי"ה יבוא וכשהוא
לא, גם סדר יודעים, אינכם ש"ס הרי אתו, תדברו ומה תורה,

כהלכתה. אחת מסכת לדעת עצמכם על תקבלו לפחות
וככלבן אתם, ולהתמודד אתגרים לעצמו להציב חייב תורה

סייעתא יותר יקבל הוא גדולים, יותר יהיו שהאתגרים
התורה בכל בקי שיהיה חזון להיות צריך תורה לבן דשמיא,
יעמיד ואם וכו', וכו' ספרי ספרא, ירושלמי, בבלי, כולה
להבין ודעת חכמה עליו שיאציל לה' ויתחנן זו, מטרה לעצמו

בעזרו. יהיה ה' ודאי התורה, עמקי
ווכטפויגעל) מאיר נתן רבי  מוסר (שיחות


           

  . 
מאוד,ומה הזמן מצוקות שמתרבה בימינו ונכון ראוי מאוד

מעשר ליתן שהבטיח לו צר בעת אבינו יעקב כמו שנתנהג
לאמר נדר יעקב "וידר וכדכתיב לו, יזמין הש"י אשר מכל
מביא מעשר ונתינת לך", אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל וגו'
המעשר כל את "הביאו וכדכתיב אדם, של ביתו לתוך ברכה
אפתח לא אם ה' אמר בזאת נא "ובחנוני וגו' האוצר" בית אל

די". בלי עד ברכה לכם והריקותי השמים ארובות את לכם
חיים) החפץ רבינו – ישראל (נפוצות


         
          
          

         
 

רבהעיין ח)מדרש ע, זה(פרשה בשדה", "באר זה פסוק שדרשו
קרואים, ג' אלו צאן", עדרי שלשה שם "והנה הכנסת. בית
"והאבן התורה, את שומעין היו שמשם וגו', הבאר" מן "כי
הצבור, זה העדרים" כל שמה "ונאספו הרע, יצר זה גדולה"
"והשיבו התורה, את שומעים היו שמשם האבן" את "וגללו
למקומו. חוזר יצה"ר להם יוצאים שהם שכיון וגו' האבן" את

בתורההרי עוסקים שבו הזמן את להחשיב שיש כמה
זוכים אז בתורה ועוסקים המדרש לבית נכנסים שכאשר
מיד המדרש מבית שיוצאים כיון אך הרע היצר מן להפטר
לגלול כבר כשזוכים שאף הרי כבראשונה. למקומו הוא שב
מיד התורה מן דעת מסיחים שרק מכיון הלב מן האבן את

למקומו הוא !חוזר
היצרולכן נגד תמידית במלחמה נתון שהוא לידע האדם על

באותו כי מאד, יקר זמן נכס הוא מנצחו שהוא רגע וכל הרע
הוא וכסיל זקן מלך של גדולים מצודים ומנתק קורע הוא זמן
מ"מ מצודים, עוד עליו לבנות יחזור שוב אם ואף הרע, היצר
לעולם כי להבין ועליו מאד גדול נצחון הוא נגדו נצחון כל

שעל אלא למקומו, שב הוא פעם בכל כי לגמרי ינצחו לא
ממנו. דעת להסיח שלא המשימה מוטלת הלומד

לוינשטיין) יחזקאל רבי – יחזקאל (יד


          

   . 
השתיקההנה כי לעיל שכתבנו מה על מעיר הזה הכתוב

ולהם, אבינו ליעקב לו מה כי חולה, היא העול במקום
ׁש פוֹ ט" ויּ ׁש ּפ ט לגוּ ר בּ א ט)"האחד יט, מנהג(בראשית כן כי אך , 

ונמהרים והחמס, העול לסבול יוכלו לא כי הקדושים אבותינו
בהם שיש ע"ה אבינו בראותו ולזה הצריך, במקום לדבר הם
"הן ויאמר בחכמה פתח פיו הבהמות, לבעלי מהאונאה קצת

גדול". היום עוד
רפאל") "המלאך המכונה ברדוגו מרדכי בן רפאל רבי – מנוחות (מי


היום.פירש פעולת שלמתם לא אתם שכירים אם רש"י,

ממנובעת לקח אליפז עצמו, בעניני טרוד יעקב היה ההיא
כמצות זווגו למציאת דרכו באמצע עומד והוא נכסיו כל את
לו, הם זרים - נמצא בהם והאנשים המקום וגם ואמו, אביו
מלהוכיחם נמנע לא מתאספים העדרים את כשראה ומ"מ

היום פעולת !שישלימו

ולעסקיהםויש לו מה וכי הפנאילתמוה, מצא כיצד וגם ?
מסביבו שנעשה מה על ולעמוד להתבונן לבו וכןבתשומת ?

להרגו שרצה מפרעה בברחו שמות בפרשת משה אצל מצינו
מלהבחין נמנע אלאבּ עולהלא יתרו לבנות הרועים שעשו 

יז)מיד נרדף(ד, שהוא כזה בזמן ויושיען", משה "ויקם
להבחין במחשבתו מקום מצא איך הנעשיתבּ עולהמפרעה 

לו הזרים ?לאחרים

במשליהענין ע"ה המלך שלמה דברי פי על טו)מבואר (כא,

פירוש, און". לפועלי ומחתה משפט עשות לצדיק "שמחה
הם עצמם, לבין בינם במשפט תמיד מתנהגים הצדיקים
את מענישים ואף השערה כחוט במעשיהם תמיד מדקדקים
- משפט הטעון לדבר וקרבה קשר להם יש וממילא עצמם,
בעוה"ב מאמינים שהם ובפרט במשפט, "טעם" להם יש
לרצות ומוכנים והנורא הגדול הדין מיום וחרדה חיל ומלאים
להם יחסר שלא כדי ארעי מקום שהוא בעוה"ז כאן ענשם את
משפט "שמרו בישעי' וכמ"ש בעוה"ב הקביעות בחיי חלק

להגלות". וצדקתי לבא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו

כלמשא"כ מתנהגים הם כי ממשפט רחוקים הם האון פועלי
דומים והם במשפט, מושג שום להם ואין בהפקרות חייהם
לו אין הרי גוונים, מראה לפניו ומעבירים סומא שנולד למי

האון פועלי כן בזה, חוש ואיןשום במשפט חוש כל להם אין
ורק למחתה, להם המשפט ולכן במשפט טוב שום רואים הם

במשפט. ומתוק טוב טעם יש להם הצדיקים

כלובזה אלו צדיקים ומשה. יעקב של מעשיהם מובן שפיר
להפרד יכולים אינם זמן ובכל מקום ובכל משפט מציאותם
זמן ובכל מקום ובכל אצלם קיימת המשפט תביעת ממנו.
לסבול יכלו לא ולכן משפט, תובעים סביבתם ומכל מעצמם

בקרבתם. הנעשית המשפט נגד שהיא עולה שום
לוינשטיין) יחזקאל רבי – יחזקאל (יד
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צאןיאמרהלבשהובדרך עדרי שלושה שם והנה "וירא , 
גדולה והאבן העדרים, ישקו ההוא הבאר מן כי עליה, רובצים
מעל האבן את וגללו העדרים כל שמה ונאספו הבאר, פי על
הבאר פי על האבן את והשיבו הצאן את והשקו הבאר פי
דרך על "בשדה" והיא הקדושה התורה היא "באר" למקמה",

מתנה" יח)"וממדבר כא, זוית,(במדבר בקרן מונחת שהתורה ,
"והנה ליטול. הבא לכל נתונה שהיא "בשדה" אמר ולזה
שמשולשים, ישראל הם עליה" רבצים צאן עדרי שלשה
העדרים" ישקו ההיא הבאר מן "כי ישראל. לוים כהנים
"האבן לב שהוא הרע יצר והנה לעולם. חיים שהתורה כולם,
אדם בני דוחה שהוא הבאר" פי "על עומד גדולה"
לא ידו על גם התורה. מן לטורדם ובתחבולותיו במועצותיו
את וגללו העדרים כל שמה "ונאספו בתורה. להבין יוכלו
החכמים קבוץ ידי על וגם, אותו. דוחה הרבים שזכות האבן",
פי על האבן את "והשיבו הסתומים. דברים כמה מתבררים
ספקות נופלים עוד שמבררים, פי על שאף למקומה", הבאר
ודור דור בכל "לחזור" עוד ויצטרכו נופלת השכחה וגם
באר פעמים ז' כתוב ולזה להסירה, "האבן" על לטרוח לעסוק
פסוק על ז"ל רבותינו כמאמר שבתורה, ספרים ז' כנגד

שבעה". עמודיה ברדוגו)"חצבה מרדכי רפאל רבי – מנוחות (מי


       . 

הזמןלכאורה אריכות עליו יקשה דבר לאיזה המצפה אדם
אחדים" "כימים כתוב כאן ואילו שישיגו, ?עד

היטב:ןהגאו הענין את ביאר לאפיאן אליהו רבי
אהבתהנה כגון בעולם, אותה יודעים שאנו אהבה מין כל

לפרש יכול אתה אין טבעית, אהבה כל – אדם או דבר, חפץ,
כלומר עצמו... את אוהב אדרבה אלא זולתו, אוהב שהאוהב

עליו. האהוב זה בדבר עצמו את לענג אוהב שהוא
מהמשל המלצר לו וכששואל לאכול, למסעדה שנכנס לאחד

אוהב אני "דגים לו: עונה הוא – אוהב כלאתה אף הרי ..."!
את אוהב אלא – הדגים את אוהב הוא שאין מבין רב בי בר

דגים... באכילת עצמו
הרבהאבל הטבע מן למעלה עלתה לרחל יעקב של זו אהבה

לזה, דוגמא וכלל. כלל להטבעים שייכות שום לה ואין מאד,
סופר שכתבם שבתפלין פרשיות אוהב אני אומרים שאנו כמו
וכדומה מהודר, שלו וכתב גדול, שמים ירא הוא כי פלוני
איש יוכל שלא כשם כי משל, רק הינו ודאי זה גם אך לזה.
להבין נוכל לא כן שבמרכבה', 'האדם זה מה להשיג מאתנו
ברור אמת ומ"מ מטבענו. שלמעלה זו קדושה אהבה מהות
הדין את ליתן עתיד אחרת, והמפרש דעת, בר לכל זה הוא

ח"ו בתורה פנים !כמגלה
אחדיםמעתה כימים בעיניו "ויהיו הכתוב שסיים מה גם נבין

שבע היו שלפיכך הכתוב הדגיש הנה אותה". באהבתו
כי ממש, להיפוך הוא העולם שבטבע אחדים, כימים השנים
בלתי אצלו אחדים ימים הרי – להשיגו ורוצה דבר האוהב
שהיא הטבעית, באהבה זה כל אבל שנים, כשבע נסבלים
הטהורה הרוחנית באהבה משא"כ שנתבאר, כמו עצמו אהבת
אלו כל שהרי אחדים, כימים רק שנים שבע באמת היו –

"באהבתו עוברים אהבתאותההשנים ולא דייקא אותה – "
וכאמור.עצמו !

לוויש שאין לאחד למעלה, שאמרנו המשל בזה להמשיך
בזה, בעצמו להתעסק צריך רק – להשיגם יכול ואינו תפלין
ומייבשו, העור, את ומפשיט טהורה, בהמה שוחט הוא והרי
תאמר האם וכו', הבתים ולעשות הפרשיות בו לכתוב ומתקנו
להפטר ורוצה סובלה האדם אין הזאת הקדושה העבודה שכל

רצוןממנה לעשות הוא בזה עסקו כל הלא הדבר, כן לא ?
להשלים שמגיע עד בהרבה ולעסוק לעמול צריך ואם קונו,
היא, מצוה בזה ועסק עסק כל הרי התפלין ולהניח המצוה

ככתוב לו, היא כו)ושמחה טז, לו".(משלי עמלה עמל "נפש
הרי תפלין, מצות במהות יותר ומבין שמשיג מה כל ואדרבה,
ולפום לקיומה, להגיע כדי זו במצוה בעסקו ביותר שמח הוא

אגרא !צערא


          
   

אלאהקשה כן, אומר אינו שבקלים קל והלא ז"ל, רש"י
כך. אמר תולדות להוליד

בלשוןוצריך לומר לו היה מקום דמכל שתירצו, מה ביאור
ביותר. צנוע

ליעקבויש הא ז"ל, רש"י קושית צ"ע לכאורה דבאמת לפרש,
ציצית, או תפילין כמו תולדות להעמיד מצוה היה אע"ה
יש שפיר כן אם החטא. קודם הראשון אדם אצל שהיה וכמו
נהי לומר צריך אך וגו'. אשתי" את "הבה בפשיטות לומר
העולם כל דאצל כיון מקום מכל כן היה אע"ה יעקב דאצל
לא כן, לדבר שלא צניעות גדר בזה ויש כן, גם תאוה בזה יש
בעיני נראה שיהיה הזה בלשון לדבר אע"ה יעקב צריך היה
"אלא ז"ל רש"י תירץ זה ועל הצניעות. מן כרחוק העולם
להוליד בזה רצה דיעקב כיון והיינו כן", אמר תולדות להוליד
אמת "תתן שנאמר כמו האמת, כח בהם וליתן תולדות
שראוי מה כפי האמיתי בלשון להגיד מוכרח היה ליעקב",
כיון כלל הצניעות מגדר יוצא זה דיבור היה לא שאצלו לו,
לצאת הדיבור זה ראוי היה המצות, ככל מצוה זה היה שאצלו
מגדר שיצא נראה יהיה העולם בעיני כי ואם זו. במצוה מפיו
שזה כיון מהאמת, לצאת יכול היה לא זה בשביל הצניעות

שלו. האמת כח בהם ולטעת תולדות להעמיד היסוד היה
ויחי) חמדה בכלי הובא נזר (אבני


         

    
ע"הכשהתורה אבינו יעקב של עשרו גודל את מתארת

הרי וכו', רבות" צאן לו ויהי מאד מאד האיש "ויפרוץ במלים
ומין מין מכל ליעקב לו היו אם מסתפקים היינו השערתנו לפי
וצאן, בקר אלפים עשרות כמה היותר לכל או אלפים כמה

והות די ספק ללא -וזה מועט כה בזמן להשיג ליעקב לו ר
וכל כלבים רבוא ששים לו שהיו איתא במדרש אך יחסית.
ששיערנו, ממה יותר הרבה משמע אחד, עדר על שמר כלב

הנ"ל. אחדות במלים בתורה מרומז זאת וכל
יסודותוכן מונחים קטן שברמז אנו מוצאים התורה בכל

גאון, סעדיה ר' בשם מובא וכן ותכלית. חקר אין עד וגילויים
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אמר אשר "דן" במלת מרומזים המצריים שקבלו המכות שכל
אנכי". דן יעבודו אשר הגוי את "וגם הקב"ה

לעוינשטיין) יחזקאל רבי – יחזקאל (יד



         
    . 

וכו'.הנה לי מי לי אני אין אם אומר היה שהלל איתא, באבות
על מרמז הוא פשוטו לפי מאד. מאד הרבה כולל המאמר זה
מזדרז בעצמו האדם אין אם ואומר ה' לעבודת זריזות ענין
וכמאמר לו, להועיל יכול מי בכוחו, ובעודו בחייו בעודו
דייקא. בכחך עשה", בכחך לעשות ידך תמצא אשר "כל הכתוב

יעשהועוד לא בעצמו האדם אם והוא, נורא, ענין בזה רמז
הענינים כל האמת כי רעה. לו לעשות יוכל מי רעה, לו
האדם הכל לרע, הן לטוב הן לאדם שניסבבים שבעולם
הירידה ענין בו, מדברים שאנו הזה והענין לעצמו. מסבב
ע"ה אבינו אברהם שאמר מפני הראשונה סיבה למצרים,
גר כי תדע "ידוע הקב"ה לו השיב אירשנה", כי אדע "במה
לירד אבינו יעקב היה ראוי חז"ל, ואמרו בארץ". זרעך יהיה
שנהגו לו גרמה שזכותו אלא למצרים, ברזל של בשלשלאות

במצרים. המולך לבנו לבוא כבוד דרך עמו

לו,וסיבת נכנעים יהיו בניו ושאר המולך יהיה שיוסף הדבר
יעקב של אפו שחרה בשעה לזה, בעצמו אבינו יעקב גרם ג"כ
לה וענה אנכי", מתה אין ואם בנים לי "הבה שאמרה רחל על
במדרש איתא בטן". פרי ממך מנע אשר אנכי אלהים "התחת

כך וכי הקב"ה שבניךשאמר חייך המעוקות, את עונין
בנה. לפני עומדים

שהואכלל בדבוריו, זהיר מאוד להיות צריך האדם הדבר
עמו יתנהגו אם לעצמו, ההנהגה את בזה מסדר בדיבורו

ח"ו. להיפך או החסד במדת
חיים) החפץ רבינו – ט פרק שני חלק הלשון (שמירת



          
         
          
         

           . 
שעדאמר ה', בעבודת יסוד רואים מכאן כי מקעלם הסבא

אל הדבר ולקרב הנסיון את להקטין האדם שיכול כמה
להאריך צריכות היו למה דקשה זה. את לעשות צריך השכל,
לך אמר אשר "כל העיקר, לומר להן היה בדברים, כך כל
את להקטין צריך שהאדם יסוד, רואים אלא עשה", אלקים
לקיים קל יותר לו שיהיה כדי השכל אל הדבר ולקרב הנסיון

לזה. מסכים כן גם שהשכל אחרי הדבר, את

הןוכן אדוניו אשת אל ויאמר "וימאן כתוב יוסף, אצל מצינו
איננו בידי נתן לו יש אשר וכל בבית מה אתי ידע לא אדני
אותך אם כי מאומה ממני חשך ולא ממני הזה בבית גדול
וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך אשתו את באשר
"וחטאתי העיקר מיד לומר יכול היה הלא וקשה לאלקים",

השכל, אל הדבר קירב מקודם אלא בזה, היה ודי לאלקים",
את בכך והקטין הדבר, את לעשות לו אין השכל מצד כי

לאלקים". "וחטאתי אמר ובסוף הנסיון,
ניימן) יערב רבי – מוסר (דרכי



          
הקטנים החסדים על אף להודות ישכח אל הגדולים חסדיו על להקב"ה אדם שמודה בשעה גם

וכו'.פירש עקרה שאני לחרפה שהייתי "חרפתי, רש"י,
במי לה אין בן לאשה שאין זמן כל סרחונה,ואגדה, לתלות

תאנים אכל מי בנך, זה כלי שבר מי בו. תולה בן לה משיש
בנך". אלו

לבן,ותמוה אמנו רחל של ותפילותיה בקשותיה הרי מאד,
אבינו, ליעקב בן מעצמה להעמיד שרצתה לבה מעומק היו
כלל של הקיום המשך תלוי יהיה ובו יה משבטי אחד שיהיה

ליעקב אמרה כן ועל א)ישראל. אין(ל, ואם בנים לי "הבה
במי לה 'אין של זה פעוט ענין אצלה שייך ומה אנכי". מתה

סרחונה'. לתלות

הסבאוביאר של בשמו הידוע פי על ברוידא, הגרש"ז בזה
להבחין בינה לשכוי "הנותן ברכת אודות שאמר, מסלבודקה
כה זו ברכה האם תמוה, שלכאורה לילה", ובין יום בין
שעל בינה קצת לתרנגול הקב"ה נתינת לאדם, היא חשובה
על בזה, וביאר הלילה. ובין היום בין להבחין הוא יודע ידה

בברכות הגמרא ב)פי רב(נט, אמר מברכין, "מאי גשם: לגבי
לנו". שהורדת וטיפה טיפה כל על לך אנחנו מודים יהודה,
כל על עולם, לבורא להודות האדם של שמחובתו ומבואר,
הדבר זה יהא ולו הגדולים, בחסדיו לנו שנותן ודבר דבר
טיפה כל על להקב"ה ולשבח להודות יש ולכן ביותר. הקטן
יקר כה דבר הינו האדם' 'שכל עצמה]. [בפני גשם של וטיפה
והדעת השכל על מלבד להקב"ה להודות שיש עד וחשוב,
בבריאה. שנתן ודעת' 'בינה וטיפת טיפה כל על גם בנו, שנתן
'בינת היא בבריאה ביותר והמועטת הקטנה בינה' 'טיפת
האדם על כן על לילה. ובין יום בין להבחין שיודע השכוי'
בינה של וטיפה טיפה כל על הראשונות בברכותיו להודות

בבריאה. הקיימת ודעת

אמנווכן רחל רש"י, שהביא האגדה מדרש פירוש הוא
רגשות מפעמים ובלבה לה, הנולד לבנה שם לקרוא בבואה
בחלקה שנפלה הגדולה הזכות על להקב"ה תודה הכרת
מושיען יהיה והוא הצדיק', 'יוסף מהשבטים, אחד להעמיד
ורוויית גדולה שעה באותה וכו'. מצרים בארץ ישראל של
ההודיה רגשות את אף מלבה ומסירה שוכחת היא אין רגש,
והם יוסף, לידת ידי על שיקרו ביותר הפעוטים הדברים על
משיש סרחונה, לתלות במי לה אין בן לאשה שאין זמן 'כל

בו'. תולה בן לה

להקב"הוהרי שמודה שבשעה לאדם, גדול השכל מוסר כאן
ושעה, שעה בכל יתברך עמו הוא שעושה הגדולים חסדיו על
קטנים' 'חסדים אותם את אף מלבו מלהסיר לו חלילה
עולם לבורא ולשבח להודות הוא וצריך הקב"ה, עמו שעושה

עליהם. אף
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צדיקים אצל היא רעה רשעים של טובתם

א)ביבמותבגמ' אצל(קג, היא רעה רשעים של "טובתן איתא:
עד מטוב יעקב עם תדבר פן לך "השמר שנאמר, צדיקים,
טובתן ש"מ אלא לא, אמאי טוב אלא לחיי, רע בשלמא רע",

צדיקים". אצל היא רעה רשעים של
חברתמעשה שם לייסד רצו שהציונים בריסק, בעיר היה

הגר"ח מרן אולם בהם, שתמכו הרבה והיו חולים", "ביקור
ואמר בתוקף כנגדם ויצא פעולה, עמהם לשתף לא ציוה
לעשות, רוצים המשכילים או שהציונים טוב דבר "בכל
אצל היא רעה רשעים של שטובתם להפך, ממש כוונתם
על להוכיח שברצונם דעתם לסוף הגר"ח וירד צדיקים",
את להפיץ יותר יוכלו זה ידי ועל טובים, אנשים שהם עצמם
את ולהפיץ רח"ל, הדת מדרך יהודים להדיח הציונות דרך
עפ"ל. חירותינו", נביא ידינו שב"מעשה הלאומיות שיטת

אסרתי התרת אשר את

גאוןורבינו ניסים דרבינו הוידוי מלשון דייק איש החזון
חודש) ראש בערב קטן יו"כ בתפילת אסרתי(שאומרים התרת אשר "את

את להתיר שהלא החזו"א, ותמה התרתי", אסרת ואשר
פתח למה וא"כ המותר, את מלאסור גרוע יותר הוא האיסור
שיותר מזה משמע אשר - אסרתי" התרת אשר ב"את תחילה
השורש פעמים שהרבה וביאר, המותר. את לאסור גרוע
תחילה שהקדים במה הוא האיסור את שמתיר מי של והיסוד
דמות קיבל הוא ההיתר, את שאסר ידי שעל המותר, את ואסר
ואנשים - האסור את להתיר הולך הוא זה ובכח צדיק,
שאוסר כמחמיר עליו מסתכלים שהרי דבריו, את מקבלים

המותר. את שטרנבוך)אפילו (הגר"מ


          

     . 
בנים,אמרו של פיוסן ולא אבות של קפדנותם זה, על ז"ל

"מה אלא לו אמר לא אפו, בחרות ללבן יעקב אמר מה ראה
יד לשלוח אבה שלא בפיוסו, דוד ואילו חטאתי", מה פשעי

כתיב כ"ו)בשאול, א' יבוא"(שמואל יומו או יגפנו ה' אם "כי
ותנחומא)וגו' .(במ"ר

למדים,מכאן אפילוׁש אלאנו במחלוקת אדם הצדקיחזיק 
יהיה "ולא הלאוין, במספר זה את מונים המצוות ומוני אתו.

וכעדתו". כקרח
ילמודואם אזי לריב לצאת הוא שמוכרח לפעמים יתרמי

הכתוב כעדות היטב, לו שחרה בעת שאף אבינו, מיעקב
אליו.ויחר" ריב דברי הטיח לא אעפ"כ בלבן", וירב ליעקב

במס' ז"ל הפליגו וכבר חטאתי". מה פשעי "מה לו אמר אלא
ב)גיטין שומעים(לו, וכו' עולבין ואינן הנעלבין בשבח

משיבים. ואינם חיים)חרפתם החפץ רבינו  התורה" על חיים ("חפץ


         

   . 
אב ברכת

אתהן". קלה"ויברך הדיוט ברכת תהי "אל אמרו כבר
האב שברכת להורות לבנותיו לבן ברכת סיפר אמנם בעיניך",
יותר שתחול ראוי ספק בלי נפשו בכל בניו על היא אשר

נפשי". תברכך "בעבור כאמרו המברך אלהים צלם בסגלת
(ספורנו)


     . 

אמראחר למקומו"כך לבן לד."וישב הלך (פס'רכו""ויעקב

מלאךב) אליו שנראה אחר לבן היה ראוי כי בזה, והרצון ,
וכולם וטענותיו לבבו יושר וראה יעקב, כבוד בשביל בחלום
להתדבק שזכה אחר אמן באלהי ויודה האמת שיכיר צודקות,
לו הועיל ולא מבנותיו, היה הקדש זרע זרעו וכל ביעקב,
ולמדרגתו לרשעו ששב אלא כן היה שלא אמר לכן קסמיו.

למקומו". לבן "וישב וזהו צדק. למד בל הראשונה,
 המור ספרד(צרור מגולי צבע. אברהם )רבי


לדרכו" הלך ויעקב למקומו לבן איש"וישב לו שיש מי כי פירוש ,

וחכמתו ממעשיו להתבשם ראוי הלא ביתו בתוך כיעקב קדוש
יחכם" חכמים את "הולך בו כ)ולקיים יג, וכאשר(משלי היה כן ולא ,

בדיעות הרע מצבו היינו הראשון, למקומו לבן שב יעקב הלך
שהצדיק לדרכו", הלך "ויעקב ממון. ואוהב רמאי ובמדות,
למעלות הראשון ממקום הולך הוא האמיתי חכם ותלמיד

שאמרו וכמו ברכות)גדולות, מנוחה(סוף להם אין חכמים תלמידי
ליום מיום ומעלה מעלה שמתוספים הבא, ובעולם הזה בעולם

והבן. וכו' מלאכי" בו "ויפגעו מדווינסק)ומיד שמחה מאיר רבי  חכמה (משך


        . 

אלהים"ויפגעו מלאכי שהיובו הפרשה בראש הנזכרים ."
הכירם כלומר ראם", "כאשר שאמר וזהו בו, ויורדים עולים

ביחזקאל כתוב וכן ראם. טו)שכבר אשר(י, החיה "היא
וגו'. ראיתי"

לומרולפי ראוי היה לדרכו" "הלך ואמר ביעקב שהתחיל מה
כאדם יעקב למעלת זה היה אבל אלהים', במלאכי 'ויפגע
לשמור היתה הזאת והפגיעה במלך, אנשים פגעו שאומר

בצדיקים האמור כענין יא)אותו צא, לך(תהלים יצוה מלאכיו "כי
דרכיך". בכל בחיי)לשמרך (רבינו


        . 

מלבן"ויעקב". שנפרד ויען הקדושה, לארץ לדרכו שהלך יען
אלהים מלאכי בו שפגעו גדולה מדריגה השיג מאתו, וילך

וירא. בפ' כמ"ש באברהם שהיה כמו (מלבי"ם)בהקיץ,


         

   . 
שבאופירש לארץ חוצה של מחנות, שתי "מחנים", רש"י,

לקראתו שבאו ישראל ארץ ושל כאן, עד ותנחומא)עמו .(ב"ר
ישראלהקשה לארץ יעקב הגיע לא עדיין שהרי הרמב"ן,

מזרחית דרומית שהיא יבוק מעבור את ויעבר משם היה ורחוק
כו'. ומואב עמון גבול לעבור לו יש ועדיין ישראל ארץ של

לאולפי הארץ, בקפיצת היה מהלכיו שכל רז"ל, שאמרו מה
מדי. ט"ז)קשה  דוד (דברי




