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טהורות ויצא—אמרות אפרשת

ויצא פרשת

תש"פ קודש שבת ליל

יעקבבפרשתן הכין כיצד למדים, אנו

י"ב להקים עצמו את ע"ה אבינו

שנה י"ד עצמו את שהטמין ע"י שבטים,

יצא ואח"כ בתורה, ועסק ועבר שם בבית

כל ולאחר שלו. השידוך בענייני להתעסק

השכיב שלא ועבר שם בבית שנים י"ד אותן

ונוראים גדולים לגלויים זכה לישון, עצמו

וגו'". עליו ניצב ד' "והנה שנתו, בעת

הזה במקום ד' יש "אכן אמר, משנתו וכשקם

נורא מה ויאמר, ויירא ידעתי. לא ואנכי

שער וזה אלוקים בית כי זה אין הזה, המקום

יהי' אם לאמר, נדר יעקב וידר השמים.

אנוכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי אלוקים

וגו'. ללבוש ובגד לאכול לחם לי ונתן הולך,

בית יהי' מצבה שמתי אשר הזאת והאבן

לך". אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל אלוקים,

ישראלובספה"ק הרה"קלאוהב זקה"ק
זי"ע "תוכחתמאפטא כתב,

לקחת הישראלי איש כל יוכל גדול, מוסר

מחשבתו ולפנות הפרשה, מזאת לעצמו

באהבת ולדבק המדומה, הזמן מהבלי

ובמעשים ובתפלה בתורה ולעבדו השי"ת

מעשי שכל ועיקר, וזך. אמת בשכל טובים

ראי', שמיעה, דיבור, הילוך, היינו, האדם

יהי' דבר בכל וכדומה, וקימה שכיבה,

לעבודת וזך אמת שכל בתוכו מעוטף

ולמד צא ח"ו. ופסולת סיג שום בלי השי"ת,

פקח בעקבותיהם, ולך הקדושים מאבותינו

של גשמיות ממעשה איך וראה עינך

הקדושה תורה מהם ונעשה נארג אבותינו,

הכל הי' גדול ועד מקטן מעשיהם שכל וכו'.

אלוקית, בחכמה מיושבת ודעה בהשכל רק

עליונים לדברים עניניהם בכל רמזו והאיך

האדם ויתבונן וכשיסתכל ונוראים. ונפלאים

וענוה בבושה להתלבש לו ראוי היטב, בזה

אדם בינת ולא מדעת נבער הוא איך גדולה,

של חלומו כחולמים היינו והלוואי וכו'. לו

עכלה"ק. וכו'", יעקב

שאמר(ליקוטים)ישראלובאוהב דמה כתב,

במקום ד' יש "אכן אבינו יעקב

הי' עתה שעד היינו ידעתי", לא ואנוכי הזה

על רק הוא השי"ת עבודת ענין שכל סבור

שם בבית ישן לא ולכן ותפלה, תורה ידי

את לעבוד שאפשר לו נודע עתה אבל ועבר,

ידה על לזכות ואף שינה, ע"י גם השי"ת

אצלו, חידוש הי' וזה אלוקית. להתגלות

ידעתי". לא "ואנכי אמר ולכן

גילווהיינו לחרן, אבינו יעקב צאת שלפני

העבודה דרכי את השמים מן לו

לפני לו נחוץ הי' שזה הזה, עולם בענייני

ובהקמת לבן, בצאן עסק בו השנים התחלת

הקדושות. האמהות עם הקדוש ביתו

טובובספר שם שט"ז)כתר בשם(סי' איתא

זי"ע, יעקבהבעש"ט דברי ברמז



ויצאב טהורות—פרשת אמרות

כי זה אין הזה, המקום נורא "מה ע"ה אבינו
עפ"י השמים", שער וזה אלוקים בית אם

לא:)מאז"ל על(שבת חבל ינאי, רבי "מכריז
עביד", לדרתא ותרעא דרתא, לי' דלית
ליראת שער בית היא שהתורה פירוש,
המורי' הר שהי' הזה במקום והנה שמים.
"מה אמר ולכן גדולה, יראה יעקב הרגיש
זה "אין יעקב, אמר ולזה הזה". המקום נורא
עיקר היא שהיראה אלוקים", בית אם כי
הלימוד פירוש "וזה" שלי, והדירה הבית
רק הוא עבר, בבית שנטמנתי שנה בי"ד שלי
לדרתא. תרעא פירוש השמים", "שער
שעה שבאותה יתבאר, ולהנ"ל עכדה"ק.
של ומעלתה גדלותה אבינו ליעקב נתגלה
עיקר שהיא גשמיים, בעניינים השי"ת עבודת
להיות הקב"ה לו שנתאוה הבריאה, תכלית

ה וכמ"ש בתחתונים. דירה דאע"פתניא,לו
אפשר באי מ"מ כולם, כנגד תורה שתלמוד
מעשיות מצות אחרים, ע"י לעשותה
תיקון לענין עדיפה התורה אמנם כי קודמות.
אחרים, ע"י לעשותו כשאפשר ולכן הנפש,
המעשיות המצות אבל מלימודו, יפסיק לא
הנפש ירידת ועיקר הבריאה, לתיקון עדיפות
ולעשות הבריאה את לתקן כדי הוא למטה,

להשכי דירה מיבה כשאין ולכן הקדושה, נה
מלימודו להפסיק עליו המצוה, שיעשה
אבינו יעקב שאמר וזהו המצוה. ולעשות
שעיקר אלוקים", בית אם כי זה "אין ע"ה,
בתחתונים, השכינה להשראת הדירה תיקון
גשמיים, בענינים השי"ת עבודת ע"י הוא
בישיבתו שנים בי"ד עכשיו עד של ועבודתי
לעבודה וכניסה שער בבחינת הוא עבר, של

זו. קדושה

לקדשוכשנודע העבודה, נשגבה מה לו
עניני וכל והשינה האכילה את

בתוך גנוז שהי' השמן את לקח הגשמיות,

לימודו, לצורך בו השתמש הנה שעד מקלו,

ב התורהש"ךוכמ"ש רזא,ובעל ויצקפענח

בזה, לרמז כדי עליה שישן המציבה על אותו

יש שמים, לשם שינה של הקודש שעבודת

לענין התורה, מלימוד יתירה מעלה בה

היסוד יסד ובזה הגשמית. הבריאה תיקון

ענין שהוא המקדש, בבית קרבנות שיקריבו

אכילה כל וכן לגבוה. הבהמיות העלאת

קרבן בבחי' הוא לש"ש, בקדושה כשהוא

כידוע. וזבח,

יצחקובספה"ק יצחקלאור רבי הרה"ק

זי"ע, עה"פמראדוויל כתב

חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא

שהי' ועבר שם מבית יעקב יצא שכאשר

שינה, ללא ולילה יום בתורה ועסק שם טמון

"וילך וקצירה, בחרישה שעוסקים וראה

חיי ששבקו על אף בחרון שהלך חרנה",

שהקפידו וכמו שעה. בחיי ועוסקים עולם

כשיצאו בנו אלעזר ורבי רשב"י התנא ע"ז

כמבואר בתורה, שם ועסקו המערה מן

שבת שהשי"ת(לג:)בגמרא שראו מאחר כי .

הקפידו לכן במערה, צרכם כל להם הזמין

בשם שם וכתב אומנתו. תורתו שאין מי על

זי"ע, מדועהבעש"ט להבין צריך שלכאו'

לכבוד בידו הדסים ושני שרץ זקן ראו כאשר

חביבין "כמה באמרם דעתם, נח שבת,

מקודם ידעו לא וכי ישראל", על מצוות

ובמעש"ט. במצוות באהבה עוסקים שישראל

שהצדיקים שאע"פ זי"ע, הבעש"ט וביאר

מאוד, גדולה מעלתם תמיד בהשי"ת הדבקים

שעוסקים באלו יתרון איזה יש מקום מכל

בבחי' נמצאים שהם שמכיון ומתן, במשא



טהורות ויצא—אמרות גפרשת

להם יש לכן מים", בלי ועייף צי' "ארץ
לידם וכשבא המצוה, לקיום יותר צמאון
המצוה את מחבבים הם אזי מצוה איזה

ע"ה המלך דוד שהתפלל וזהו (תהיליםיותר.

בשריס"ג-ס"ג) לך כמה נפשי לך "צמאה ,
שיזכה וגו'", חזיתיך בקודש כן וגו'.
פנימה בקודש בהיותו גם המצוה לחביבות
צמאון לו משהי' פחות לא בתמידות,

צי'. בארץ במדבר כשהי' והשתוקקות

בפעםולזה המערה מן רשב"י כשיצא
ושני רץ הזקן את וראה השנית,
שחביבות התבונן שבת, לכבוד בידו הדסים
בה יש ובמתן, במשא העוסקים של המצוה
בדביקות שהם לפי יתירה, וחשיבות עילוי
וראה בא ואמר, דעתו נחה ואז לפרקים. רק
רבינו עכ"ד ישראל. על מצות חביבין כמה

בספה"ק ועי' זי"ע. אורהבעש"ט תורה
התניאל בפסוקבעל י"ז)זי"ע, ז' (בראשית

את וישאו המים וירבו וגו', המים "ויגברו
יתרון בעניין מ"ש הארץ", מעל ותרם התבה
במלאכתם לעוסקין שיש החושך, מן האור

ותפילה. התורה בעסק

שבתחלהועד"ז יצחק, אור בספה"ק ביאר
בחרון הי' שבע מבאר יעקב כשיצא
לאחר אך וזריעה, בחרישה העוסקים על אף
בו שקבלו המורי', הר זה "במקום" פגע מכן
שאע"פ שראה כלומר התורה, את ישראל
את מחבבים הם מ"מ ומתן, במשא שעוסקים

וכמ"ש מסיני, כנתינתה ביותר, (תעניתהמצות

אזכ"ו:) תורה", מתן זה לבו, שמחת "וביום
עכדתה"ק. שם", "וילן דעתו, נחה

בספה"קועד"ז יוסףכתב יעקב תולדות
דעתי' שיהיב דמה שם, וביאר

בחולין כמ"ש ע"ד(צא:)למהדר היינו ,

שלא כדי למערתכם", "חזרו לרשב"י שנאמר

במקום", "ויפגע וביאר העולם. את יחריב

המקום, אנשי עם להתפייס דעתו שנתן

ע"ש. עליונה, למדריגה ולהעלותם

הזקןואולי את כשראה דעתו שנח דמה י"ל,

כי שבת, לכבוד הדסים שני עם רץ

כי קודש, בשבת לגשמיות עלי' שיש ראה

בשבת בו להריח הגשמי, הצומח את לקחו

נהנית שהנשמה דבר הוא שהריח קודש.

דנשמתא יומא הוא ושבת הגוף, ולא ממנו

של היגיעה שכל נמצא דגופא, יומא ולאו

להתעלות סופה השדה, בעבודת החול ימות

כנגד "אחד הזקן שאמר ובמה רוחני. לצורך

שאמרו למה רמז שמור", כנגד ואחד זכור

עה"פ ח')רז"ל כ' השבת(שמות יום את "זכור

כל שבמשך לשבא, בשבא מחד לקדשו",

כל ולעשות השבת, את לזכור צריך השבוע

וארז"ל שבת. כבוד לצורך (ראשהעבודה

כ"ז.) אחדהשנה בדיבור ושמור "זכור

השבת יום זכירת שחשיבות כלומר נאמרו",

בפועל שבת לשמירת שוה החול, בימות

בערב שרץ הזקן חביבות וכשראה ממש.

מיום שכבר מזה הבין ההדסים, שני עם שבת

השבת, ליום תשוקתו בוערת בשבת ראשון

ועיף צי' בארץ וגו' נפשי לך "צמאה בבחי'

אל יתירה חביבות לו בא ומזה מים", בלי

דעתו. נח ובזה המצווה, קיום

לקראתולפי הכנה זה כל הי' לעיל, המבואר

לבן בצאן לעסוק לחרן, יעקב צאת

ומן שבטים. י"ב ולהעמיד ביתו ולהקים

עבודת מעלת ויראה שיבין סבבו השמים
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לשמים. לבם מכוונים כאשר השדה, אנשי

ד' יש "אכן אמר, משנתו כשהקיץ ולכן

את יצק ולכן ידעתי". לא ואנכי הזה במקום

התורה, ללימוד בו שנשתמש הקודש שמן

ונתגלה קודש, שינת עליו שישן המצבה על

ושינה באכילה השי"ת עבודת מעלת שם לו

שמים. לשם ומתן, ומשא

ג"כוביציקת נרמז המצבה, על השמן

בו שנעשה חנוכה, ימי קדושת

רשות סעודות נתעלו ובו השמן, בפך הנס

שנרמז וכמו ותשבחות. שירות אמירת ע"י

בהם להשתמש רשות לנו "ואין במאמר

של ענין קיים אין ישראל שאצל וכו'",

ע"י גבוה, לצורך מתעלה הכל רק רשות,

והמצוות. התורה עסק

עיןובספה"ק רומזבת "לאה", דבחי' כתב

ובחי' ואור, אהל מלשון לתורה,

עש"ב. מעשיות, למצוות רומז "רחל",

שראה שלאחר אפשר, בדרך י"ל ולהנ"ל

הגשמיות העלאת מעלת גודל יעקב

שהוא רחל, בחינת להקדים ביקש לרוחניות,

הגשמי, בעולם שעושים מעשיות מצוות

אמנם התורה. למוד מצות שהיא לאה לבחי'

שהיא לאה שתקדים נסתבב השמים מן

לימוד שנות י"ד שקדמו כשם לרחל, התורה,

אבינו. יעקב אצל ועבר, שם בישיבת התורה

שגבה כמה הלימוד, לנו נשאר עכ"ז אבל

לעשות שמטרתה ארץ, דרך עם תורה מעלת

כולה. הבריאה כל את תורה'דיג

בלשוןויתכן רמז בדרך הנ"ל כל להעמיס

ליודעך", חסדך "משוך הפייטן,

על חסדים ולהמשיך טוב להמליץ שיש היינו

ובקציר", "בחריש העוסקים העם פשוטי

אמונה דהיינו "יודעך", מעלת להם שיש כיון

שהי' אע"פ ונוקם", קנא "א-ל פשוטה.

ועוסקים עולם חיי שמניחים אף חרון עליהם

עליהם להמשיך ניתן מה וע"י שעה. בחיי

ליום "נוטרי שהם לפי ורחמים, חסד

שומרים שהם להקם", ושמור זכור השביעי,

שרץ זקן אותו כמו השבת, ליום ומצפים,

מצות לקיים כדי הדסים, שני עם שבת בערב

עסק לכל עלי' יהי' ועי"ז וזכור", "שמור

אנו ולכן החול. בימות שלהם הגשמיות

בחריש בשביעי לשובתים "עזור מבקשים,

שעוסקים אותם דהיינו עולמים", ובקציר

קודש לשבת הנכנסים ובקציר, בחריש בשדה

קטנה", פסיעה בו "פוסעים יתירה. בחביבות

וממהרים רצים שבו שבת מערב להיפוך

ה"סועדים של מטרתם וכל השבת. לקראת

להתענג פעמים", שלש "לברך הוא בו",

תצהיר "צדקתם ולכן ותשבחות. בשירות

שלא שבחם להגיד הימים", שבעת באור

כל את שמעלים אלא עולם, חיי עזבו

ממה מוכח וזהו גבוה. לצורך הגשמיות

שהם תמים", אהבת ישראל אלוקי ש"ד'

נפלא באופן מצוה של לחביבות זוכים

בתמימות השי"ת את אוהבים והם ומיוחד,

לעשות הבריאה תיקון עבודת ומכל נשגבה.

ל"תשועת ונזכה בתחתונים, דירה ית' לו

אמן. בימינו במהרה עולמים",

%
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תשפ"א קודש שבת ליל

לכללחיים:באמירת שנזכה יעזור השי"ת

בשבוע שב"ק. של ההשפעות

של דהילולא יומא חל הר"רהבא הרה"ק
זי"ע, ממעזיבוז שפעםברוך עובדא, והוה

על בפניו והתאונן אחד איש אצלו בא אחת

כבר והנה בתפילתו, טעם מרגיש הוא אין כי

לכך. זכה לא ועדיין למות ימיו קרובים

דכתי' הרר"ב ב')והשיבו ס"ג "צמאה(תהילים

בקודש כן וגו'. בשרי לך כמה נפשי לך

בזה, והרמז וכבודך", עוזך לראות חזיתיך

נעימות להרגיש להשי"ת וכמה שצמא שמי

בקודש ל"כן יגיע בסוף אזי בתפילתו, וטעם

פעם לכה"פ תפילתו, טעם שירגיש חזיתיך",

היתה שלא הימים אותם אף ובזה אחת.

מכח כי נתקנים, כך כל נעלית תפילתו

נעלית. לתפילה זכה בהם לו שהיה הצמאון

וישוהנה קראת", אותו ימים "חמדת שרנו

שפעמים אף דעל כנ"ל, בזה לרמז

נעלים ה' ועבודת התפילה אין החול בימות

לשבת וכוסף חומד שהאדם ע"י מ"מ כ"כ,

חמדה מרגיש הוא השבת בהגיע אזי קודש,

אף נתקנים ועי"ז השבת, בתפילות ומתיקות

ימים", "חמדת וזהו החול. ימות שאר

מסוגלת שהיא מה לבד קודש שהשבת

היא ה', בעבודת ומתיקות נועם להרגיש

גם שיהיו ה"ימים", שאר את אף מתקנת

"חמדה". בבחי'

שלבשבוע דהילולא יומא גם חל הבא

זי"ע, עין" ה"בית בעל הרה"ק
אזי ישראל, לארץ לעלות חפץ כאשר ויהי

לאמר שאלוהו מתלמידיו, הפרדו בטרם

נסיעתו. לאחר לדבוק עליהם צדיק באיזה

הדבק חז"ל אמרו "הנה להם, ויאמר ויען

במידותיו הדביקות כי השי"ת, של במדותיו

אתם חפצים אם ולכך בו, לדביקות מביאה

עבודתי ועיקר במדותיי. הדבקו בי לדבוק

מגסות ההיפך שפלות הא' מידות, בג' היא

הג'. הרע, מלשון התרחקות הב' הרוח,

כהיום דאפי' יאמר, ולדידן משקר. התרחקות

ע"י מתלמידיו להיות בידינו היכולת הזה,

במידותיו. הדיבוק

מאמרובהקדמה לפרש כתב, לספרו

ט')המשנה ג' "כל(אבות

חכמתו לחכמתו, קודמת חטאו שיראת

ליראת קודמת שחכמתו וכל מתקיימת,

דמי דהכוונה מתקיימת", חכמתו אין חטאו,

דברי שמשמיע קודם עוד שמים ירא שהוא

פסוקי את בזה מפרש הוא ובחכמתו תורה,

זו חכמה כי זו, לחכמה קיום יש הרי התורה,

שחכמתו מי אך שמים. יראת באמת מביאה

שאין אף שעל דהיינו חטאו, ליראת קודמת

ענייני בחכמתו מפרש הוא שמים, יראת לו

אין הרי התורה, פסוקי בתוך שמים יראת

מתקיימת. חכמתו

חטאווהנה יראת היתה ודאי עין הבת

בספרו הלומד וא"כ לחכמתו, קודמת

עי"ז ונזכה מתקיימת". "חכמתו בו יתקיים

בשלש בדבריו לדבוק ושנזכה שמים, ליראת

בב"א. גוא"צ ולביאת האלו, העניינים
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וישםקודש:שיחת המקום מאבני "ויקח

ב איתא וגו'", מדרשמראשותיו

י"א) ס"ח רבה, האבנים(בראשית לו שנעשו

דהנה בזה, לרמז ויתכן וכסתות. ככרים

על זי"עמסופר מאווריטש בתבעלהרה"ק

שהי'עין, אחד שד"ר אחת פעם לו שאמר

באור זוהרים שבא"י שהאבנים מדריגה, בעל

זי"ע עין הבת וכשעלה מרגליות. כמו יקרות

שאכן א"ל שד"ר, אותו שם ופגש לא"י

אינו אך מאוד, עד שגבה הארץ קדושת

בא"י שהאבנים זו גבוהה בחינה מרגיש

שכפי השד"ר, א"ל יקרים. כפנינים נוצצים

זו, מדריגה להשיג לעמול עדיין זקוק הנראה

תקופה, למשך והתבודד עין הבת ונסגר

שכבר ואמר ויו"ט, שמחה יום עשה וכשיצא

מא"י אבן כל כיצד לראות זו מדריגה השיג

יעקב והנה ומרגליות. טובות כאבנים נוצץ

תקופה, למשך לחו"ל לצאת נזקק אבינו

מקושרול להיות הדרך את ישראל לעם יסד

לקח לכן בגלות. בהיותם גם א"י לקדושת

מתוקים והיו מראשותיו, ושם המקום מאבני

וכסתות, ככרים המקום אבני לו וערבים

לאחר ורק ישראל. ארץ אבני חיבת מרוב

לחוץ לצאת יכול הי' זו, למדריגה שזכה

הארץ. בקדושת היטב נתקשר כי לארץ,

הקב"הזי"עואאזמו"ר שקיפל אמר,

לו לרמז תחתיו, א"י אדמת

הארץ קדושת את ולהעביר לטלטל שניתן

גם אפשר וכשזוכין למקום, ממקום

זו. קדושה לשם להמשיך לחו"ל כשיוצאים

ע"ה אבינו יעקב שנתקשר שמכיון ויתכן

לכן זו, גבוהה בבחינה ישראל ארץ בחיבת

יוכל שעתה לו לומר תחתיו, א"י נתקפלה

וזה שילך. מקום בכל זו קדושה עמו לקחת

בחיבת המתקשר שכל הבאים, לדורות סימן

קדושה להמשיך יוכל ישראל, ארץ קדושת

"ויפגע שם כתיב ולכן מקום. בכל זו

עולם, של מקומו ית' שהוא וארז"ל במקום",

מקום שום שאין זו, בחינה נתגלתה שעתה

מקומו הוא השי"ת כי א"י, לקדושת מוגבל

עולם. של

זי"עוהנה מןאאמו"ר עשה הכיצד שאל,

להגן לראשו סביב מרזב כמין האבנים

ועי' גופו. כל את והפקיר רעות, החיות מפני

יצחקב הנחל עפ"ד יקר,שפירש שידעכלי

אלוקים, בית יהי' זה שמקום אבינו יעקב

המקום מאבני עשה הקודש חיבת ומצד

דמה זי"ע, אאזמו"ר וביאר לראשו. שומר

לקליפות הכונה רעות, מהחיות ירא שהי'

למקום סובבות אשר רעות, חיות המכונות

וכמ"ש ט')קדוש, י"ב רשעים(תהילים "סביב

ע"י האדם את לטמא ומבקשות יתהלכון",

אבינו יעקב עשה ולזה רח"ל. רעות מחשבות

הקדושות. מהאבנים לראשו שמירה

המדרש,ואאמו"ר עפ"ד אמר זי"ע

המזבח, מאבני היו שהאבנים

שלא בא"י הר כל לך שאין ארז"ל כי והטעם

יש שנדלדלו הר אבני ולכן ע"ז, עליו עבדו

קימ"ל והנה מע"ז. שהם כ"ה.)לחוש (פסחים

בהקדש אבל מע"ז", חוץ מתרפאין "בכל

נפש, פיקוח במקום להתרפאות דמי שפיר

מבשר אותה מאכילין שהריחה דאשה

שהי' המזבח מאבני דוקא לקח ולכן הקודש,

גופו על להגן אכן עצמו. על להגן כדי קודש

יכול והי' הי', גדול גבור כי צורך, לו הי' לא
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הכה הדוב ואת הארי את "גם בנפשו לקיים

וגו'" ל"ו)עבדך י"ז א, ראשו(שמואל על אבל .

כשתקפוץ אחד ברגע כי להגן, בהכרח הי'

על משא"כ להמלט, יוכל לא ראשו על חי'

רצה לא ולכן נפש, פקוח הי' לא גופו, שאר

עכדפח"ח. הקודש, באבני להשתמש

השמיםועדיין מן כן סובבו אמאי צ"ב,

באבני עצמו על להגן שיצטרך

התורה, כל דוחה שפקו"נ דאע"פ הקודש,

היא דחוי' אלא הותרה לא רובהרי (לדעת

לזה.הפוסקים) לבא אבינו יעקב הוצרך ואמאי ,

דיעקבואולי בספה"ק, מ"ש ידוע דהנה י"ל

לעבוד הדרך ליסד צריך הי' אבינו

הנה עד כי גשמיים, בעניינים גם השי"ת את

ועתה העוה"ז, מן ופרוש אוהלים יושב הי'

לאחר ובפרט העוה"ז. גם לקדש יצא

"מטל ע"ה אבינו יצחק בברכות שנתברך

להתעסק הוכרח הארץ", ומשמני השמים

השי"ת. את בהם ולהמליך גשמיות, בעניני

ב ישראל,וכמ"ש יעקבאוהב הקיץ שכאשר

ואנכי הזה במקום ד' יש "אכן אמר משנתו

אפשר בשינה שגם ידע שלא ידעתי", לא

שהי' שנה י"ד כל כי השי"ת, את לעבוד

לעיניו. תנומה נתן לא ועבר שם בבית

זי"עוהרה"ק תורהמלעכווויטש אמר לא ,

אמר כי ויצא, בפרשת פ"א

נעשה שכשזוכין איך למדים אנו זו שבפרשה

והעבודה השינה שגם תורה, דבר מכל

אבינו יעקב של והנישואין הצאן במרעה

היו הכל הבאר, מעפ"י האבן וגלילת ע"ה

וממילא בתורה, נכתבו ולכן עליונים יחודים

יכו דבר הנראהמכל וכפי תורה. לעשות לים

לפעמים כי תורה, גופא ע"ז לומר רצה לא

ואין תורה הדבר מתיקות עם יד"ח יוצאים

בזה שיתעמקו רצה לכן למעשה, זה עושים

ו תורה. בדברי יסתפקו מאפטאולא הרה"ק

ישראלבזי"ע מוסראוהב שתוכחת כתב,

שכל איך זו, מפרשה לקחת לנו יש גדול

נשגבות, בכונות הי' אבינו יעקב של מעשיו

בענין נראים אנו איך מזה להתבייש לנו ויש

יעקב שהי' מה בהקיץ היינו הלואי כי זה,

ליעקב שנתגלה וזהו שינה. בשעת אע"ה

הן ושתי' והאכילה השינה שגם ההיא, בעת

דשמיא סייעתא ע"ז וביקש קודש. עבודת

יהי' "אם וכמ"ש הטבע, את לקדש שיוכל

ובגד לאכול לחם לי ונתן וגו', עמדי אלוקים

אלוקי"ם לאלוקים", לי ה' והי' ללבוש.

השי"ת את להמליך שיזכה הטב"ע, בגימ'

הטבע. בתוך

אבניולכן על דייקא שישן השמים מן סובבו

שהשינה לו שיתגלה כדי המזבח,

קרבנות כמו הוא יהודי של והשתי' והאכילה

ראש על שמן נסך ולכן המזבח. ע"ג ונסכים

ולהודיע לידע לדורות, אותו וקידש המזבח

הבוב"ה. את ימליכו זו בעבודה שגם

מאז"לובזה קי"ח.)י"ל את(שבת המענג "כל

מצרים כל נחלה לו נותנין השבת,

וקדמה ימה "ופרצת בו שכתוב כיעקב וכו',

רק השי"ת את לעבוד שזוכה מי דהנה וגו'",

ומצרים, גבולות לו יש עדיין הנה ברוחניות,

השי"ת, את לעבוד יכול דבר בכל שלא

בעניני גם השי"ת לעבודת שזוכה מי משא"כ

יכול מקום ובכל רגע בכל הרי גשמיות,
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יעקב עתה נתברך ולזה השי"ת. את לעבוד

כיון וגו'", וקדמה ימה "ופרצת זו בברכה

קרבנות להקריב שיוכל לו נתגלה עתה שזה

כשהוא וכו' ושתי' אכילה ע"י מקום, בכל

ב וכמ"ש אהרןלש"ש. הרה"קבשםבית

זי"ע, מקרלין אתר"ש לעבוד יכול מי

לנו שיש לנו טוב כמה אבל כראוי, הבורא

אזוי ווי מ'איז, "ווי ית', לעבדו האפשרויות

בכל [כלומר, ס'איז" וואס מיט און מ'איז,

ובכל שנמצאים, מצב בכל שנמצאים, מקום

שעוסקים]. דבר

בעוה"רוהנה מאוד רחוקים בודאי אנו

ע"י אולם ע"ה, אבינו יעקב ממדריגת

וכמ"ש כראוי, שבת עונג מצות קיום

שבתב של השבת"סידורו את ד"המענג

זוכין עי"ז בשבת, עצמו המענג ולא כתיב

בלי נחלה שהיא ע"ה, אבינו יעקב לבחי'

גם השי"ת את לעבוד זוכים עי"ז כי מצרים,

גשמיים. בעניינים

ויהיוהנה וגו', ברחל יעקב "ויעבוד כתיב

אותה", באהבתו אחדים כימים בעיניו

ב הברכהואיתא מקאמארנאלהיכל אא"ז

"שמעזי"ע, היחוד פסוקי בגימט' דהוא

כבוד שם ברוך אחד, ד' אלוקינו ד' ישראל

הי' הנשואין עסק דכל ועד". לעולם מלכותו

עילא יחודא כדוגמת ע"ה אבינו יעקב אצל

השגה שום לנו שאין וכמובן תתאי, ויחודא

אבותינו קדושת גודל נלמד מזה אך בזה,

בזה. נגיעה לכה"פ לנו שיהי' ושנשתוקק

בשם אמרנו שעבר בשבוע המבשרוהנה

מזלאטשוב זי"ע ימיםצדק עמו ד"וישבת

מ"ד)אחדים" כ"ז של(בראשית לשנה רומז

לו אין כי אחד יום נקרא השבת כי שבתות,

יתכן ולפ"ז זוגו. בן הוא וישראל זוג, בן

אחדים", כימים בעיניו "ויהיו דמ"ש לרמז

כמובן הוא לישראל שבת שזיווג דכמו היינו

של הזיווג עסק גם כך לגמרי, רוחני זיווג

לגמרי. רוחני הי' ע"ה אבינו יעקב

ה')במשנהוהנה ב' "חתן(ברכות איתא,

שקרא בר"ג מעשה וכו', מק"ש פטור

שומע איני א"ל וכו', שנשא ראשון לילה

שעה אפילו שמים מלכות ממני לבטל לכם

שענין במדריגה הי' ר"ג כי והיינו אחת",

"שמע קריאת כדוגמת אצלו הי' הזיווג

טיר שום אצלו הי' לא ולכן וגו'", דהישראל

שמע. מקריאת אותו שתבטל

מכןוהנה ז')לאחר ו', שם, עוד(שם, מביא

במה גמליאל, רבן של מעשים ב'

ושקבל אשתו, שמתה ראשון בליל שרחץ

נראה ובפשטות עבדו, טבי על תנחומין

בעצמו ר"ג שנהג דוגמאות ב' עוד שמביא

יתכן אולם לתלמידיו. ששנה ממה בשונה

גודל לבאר רוצה שהתנא אפשר, בדרך

ראשון ליל ק"ש שקרא במה ר"ג מדרגת

הי' נטרד שלא שמה תאמר שלא שנשא,

מקבלת שאינה כזו נפש בעל שהי' משום

אמר לזה טירדא, לו הי' לא לכן התפעלות

לאידך אדם מכל שונה הי' בטבעו שאדרבא,

נטרד האסטניס והרי אסטניס, שהי' גיסא

קדושתו מגודל זה הי' ובע"כ דבר, מכל בקל

ממש. שמע קריאת כמו הנשואין אצלו שהי'

אסטניס שהי' יימר דמאן לדחות, תרצה ואם

אבלות, בענייני מקיל שהי' יתכן והרי כ"כ,

לזה אבלות, בימי ברחיצה גם הקיל לכן
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לקבל עבדו טבי לגבי שהחמיר המשנה מביא
שונה ובאופן בזה. יחיד שהי' אע"פ תנחומין
ברחיצה שהקיל דמה תימא דלא י"ל, קצת
אבל גופו, בעניין הי' שאיסטניס מפני הי'
הי' לא לזולתו מהתקשרות להתפעל לעניין
ביום ק"ש לקרא יכול הי' ולכן מתפעל
הי' עבדו לטבי שאפילו אמר לזה נשואיו,
שהי' ובודאי שבעה. עליו וישב רגש מלא
שק"ש שידע שכיון אלא מנשואיו. מתפעל

לא לכן אחד, ענין הוא יהודי של וזיווג
הדבר. לו הפריע

אבלובודאי מאוד, מזה רחוקים שאנו
זי"ע מאפטא הרה"ק כדברי
שאנו מזה להתבייש לכה"פ אנו צריכים
נזכה עצמה הבושה וע"י מזה. כ"כ רחוקים
בזכות אבותינו, למעשי נגיעה איזה לנו שהי'

אכי"ר. קודש. שבת קדושת

%

תשפ"ב קודש שבת ליל

שליט"א מרדכי הרב של בנו ני"ו, לנכדו זכר שלו'

להקיםבפרשתן, שבע", מבאר יעקב "יצא
השי"ת לו ונתגלה שבטים, י"ב
כל עבד אבינו ויעקב הברכות. בכל וברכו
מאודו. בכל ונתברך לבן, בצאן השנים אותן
רדף ישראל, לארץ לשוב הזמן וכשהגיע
את למצוא כליו כל את ומשש לבן אחריו

וגו'". בלבן וירב ליעקב "ויחר התרפים,

יצחקובספה"ק שהצדיקחקל דידוע כתב,
להמשיך ידיו, קדושת בכח
לבן ואילו בו. שיגע במה ורפואה קדושה
מאוד הזיק יעקב כלי את שממש במה

ליעקב. כ"כ חרה לכן לקדושתם,

הוביאר דוראריז"ל,עפ"ד דנשמות
ונפלו גבוהות נשמות שהיו המבול,
וכל לבן, בצאן נתגלגלו הקליפות, לבין
לידי לבן מידי השי"ת שהציל והמקנה הצאן
זקוקין שהיו נשמות אותן כל היו יעקב,

בנשמות להתגלגל הוסיפו ואח"כ לפדיון,

הברזל. בכור להזדכך למצרים שירדו ישראל

תיקונם נגמר לא באמת מדוע ולכאורה

אלא לבן, בצאן אבינו יעקב של בעבודתו

את שמשש במה זאת כל וקלקל הזיק שלבן

וירד אבי אובד "ארמי וזהו יעקב. של רכושו

ה')מצרימה" כ"ו לבן(דברים מעשי שעבור ,

ע"ש. למצרים, לירד ישראל הוצרכו הארמי,

ועמקווהנה מבינתנו, נשגבים הדברים

יתכן אולם הסוד, בתורת מאוד

מצאנו, דהנה העבודה. עפ"ד מעט להסביר

ואמר לבן בצאן לעבוד יעקב התחיל שכאשר

לבן לו אמר לביתי", אנוכי גם אעשה "מתי

לי תתן "לא ענה ויעקב לך", אתן "מה

ואמר זי"ע,מאומה". שיעקבאאזמו"ר

במתנת חפץ הוא שאין להודיעו, ביקש אבינו

ליעקב, העושר בא שמצידו יחשוב שלא ידו,
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דהו, כל השתדלות פעולת יעשה הוא אלא
ד'. מאת תבוא והעושר והברכה

מןויתכן לעקור רוצה הארמי, לבן שקליפת
שכל הטהורה, האמונה את השורש
רק תלוי' והצלחתו האדם של פרנסתו
אבינו יעקב של הקודש ועבודת בהשי"ת.
העולם, לכל ולהודיע זו, קליפה לעקור הי'
ית"ש. מלפניו ורק אך הוא והכבוד שהעושר
הפסוק על בספה"ק שכתבו הרמז וזהו
את לאבד מבקש שהוא אבי", אובד "ארמי
נותן והאב אבינו, הוא שהשי"ת הידיעה

הצטרכותם. כל לבניו

מאמיןולכן שהוא באמרו יעקב את רימה
עבור הוא צאנו שנתברך הברכה שכל
אולם בגללך", ד' "ויברכני לו שאמר יעקב,
ואמר הטמאים, תרפיו את בדבר לשתף ניסה
לקבל הסכים ויעקב וגו'". ויברכני "ניחשתי
באופן יבא שהעושר באופן רק שכרו,
ואכן שמים. ברכת שהיא הכל, וידעו שיכירו
שעשה שאע"פ הלילה, בחזון ליעקב נתגלה
מכל ברהטים, ששם המקלות עם השתדלות
בשום יתיחס לא המופלגת ההצלחה מקום,
הבורא. לנפלאות אלא זו, להשתדלות אופן
גשמי בעסק לעסוק זו, קדושה ובעבודה
פדה ית"ש, מאתו שהכל ולדעת ולהאמין
של בשבי שהיו הנשמות את אבינו יעקב

עולם. לחרות ויצאו לבן,

אתאכן לחפש יעקב אחר לבן כשרדף
רכושו. כלי כל את ומשש התרפים,
שלו הכפירה קליפת את שוב להכניס ביקש
יעקב, אל לבן שאמר וזהו יעקב. של ברכושו
וכל צאני, והצאן בני, והבנים בנותי, "הבנות
טעמו, את ושינה הוא", לי רואה אתה אשר

הי' עצמו של הברכה שכל אמר בתחלה כי
בכוחו יעקב ברכת תלה ועתה יעקב, בזכות
יעקב בירידת הצורך גרם שבזה ויתכן הטמא.
חלק בספה"ק שרמז וכמו למצרים, ובניו
וירד אבי אובד "ארמי עה"פ הנ"ל יצחק
עברו שבמצרים לפי והטעם, מצרימה".
שמצרים זו, קליפה להסיר נוסף זיכוך ישראל
המזלות, בכור שהוא טלה למזל עבדו
האדם, הצלחת את סובבות שהם והאמינו
נזדככה במצרים הטבע מערכות שידוד וע"י

זו. מקליפה ישראל נפדו ועי"ז האמונה,

שרואיםוהנה המקום היא הקודש ארץ
רב בגלוי השי"ת השגחת את בחוש
רק ממונה, לשום שליטה שום ואין ועצום,
ועד שנה מראשית בה אלוקיך ד' "עיני

שנה" י"ב)אחרית י"א ירד(דברים וכאשר .
הקודש ארץ את הקב"ה קיפל לחרן יעקב

וביאר זי"ע,תחתיו, רצהאאזמו"ר שבזה
ישראל ארץ קדושת להמשיך שניתן להורות,
היהודי שכאשר והיינו אחרים. למקומות גם
מלבדו, עוד שאין לדעת במחשבתו מתאזר
להמשיך יוכל אלוקיו, הוא השי"ת ורק

לארץ. לחוץ גם זו קדושה

עיןובספה"ק בהר)בת עה"פ,(פרשת כתב
ארץ שכן טוב ועשה בד' "בטח

אמונה" ג')ורעה ל"ז ב(תהילים וכתב זוה"ק,,
וקיום משכן לך יהי' בהשי"ת בטחון דע"י
לבטח" הארץ על "וישבתם וזהו בארץ.

י"ח) כ"ה שרק(ויקרא ובטחון אמונה שע"י ,
ואין חי, לכל משביע הוא ית"ש ברצונו
ולכן ית', בכוחו הכל רק כלום עושים אנחנו
שפע תמיד לנו שיתן בד' בטוחים אנחנו
לכך, ראויים אנו שאין אע"פ הטוב ברצונו
הקדושה. ישראל בארץ קיום לנו יהי' עי"ז
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הארץ,ולכן שמיטת מצות יש הקודש בארץ
לבדו שהוא בהשי"ת האמונה לגלות
מאתו. ורק אך הוא השפע וכל העולם, מלך
יש האמונה, את שמאירה זו מצוה ובזכות
מי משא"כ השנים. בכל קודש שפע לנו
הארץ, שמיטת על ועבר ממון חייב שח"ו
אחוזתו, ולמכור מטלטליו, למכור סופו

ב א)מדרשכמ"ש כ"ו רבא כל(ויקרא כי ,
בזכות רק הוא הקודש בארץ אחוזתנו

בהשי"ת. הבטחון

לארץוהוסיף דבחוץ עין, הבת עוד שם
קדושת בחינת הוא שבת, קדושת
לדבק יכול שבת אכילת שע"י ישראל, ארץ
אכילת ע"י כמו עליונה, לקדושה עצמו
לדבק יכול החול ובימות ישראל. ארץ פירות
אכילה, ע"י ג"כ הקדושה לבחינת עצמו את
עש"ב. ישראל, ארץ בחינת תמיד שיזכור ע"י

תלוי'הרי ישראל, ארץ קדושת שעיקר לנו
אמונתו ובגודל האדם במחשבת
ליעקב נתגלה וזה ית"ש. הבורא בהשגחת
יקיים שכאשר הקודש, מארץ ברדתו אבינו
פעולת כל שאחר טוב", ועשה בד' "בטח
יזכה אזי בד', יבטח בפרנסתו השתדלותו
בו ויקויים בחרן, גם ישראל ארץ לקדושת

אמונה". ורעה ארץ "שכון

עםויובן שהי' הסיפור הבתבזה הרה"ק
זי"ע, לעלותעין בדעתו גמר שכאשר

ואמר ז'יטומיר, עיר דרך עבר הקודש, לארץ
זי"ע,לו מזיטומיר אהרן רבי שהיותהרה"ק

מארץ ,מים רפואתו, לצורך זקוק והוא
לארץ לעלות בדעתו כבר והוא ישראל,
זו. קדושה אצלו שיש נמצא ממילא ישראל,
יהי' המים, מן פיו לתוך יתן כאשר לכן

ויועיל ישראל ארץ מקדושת כשיריים

מאווריטש הרה"ק זאת והפליא לרפאותו.

החלטתו על לאיש עדיין סיפר לא כי זי"ע,

הרה"ק ואילו הקודש, לארץ לעלות

זאת. הרגיש מזיטומיר

זי"ע,והרה"ק סלונים לזהר"מ הסמיך

ה עיןמדברי וישלח)בת שהביא(פ'

ז"למ בסוףהרמב"ן שנאמר מה על להעיר,

ארץ מלאכי יעקב לקראת שבאו הפרשה

מה מחניים, המקום שם קרא וע"כ ישראל,

שבאו לחו"ל, כשיצא כן מצאנו שלא

ב [ועי' לארץ, חוץ מלאכי יצחקלקראתו נחל
בדרך החזיק שכבר דכיון ותירץ, בזה]. מ"ש

קדושת בבחי' הי' כבר ישראל, לארץ לחזור

בשם כן כתב הנ"ל [ובספה"ק ישראל. ארץ

בקו' שהרגיש אע"פ שלכאו' אלא הרמב"ן,

תי' הרמב"ן תירץ לא מ"מ ויצא, בסו"פ זו

של המראה אליו שנגלה שם כתב אלא זה,

הם שרבים לחזקו כדי ישראל, ארץ מלאכי

ע"ש]. שומריו, מחנה

רומזוידוע, וברודים נקודים עקודים דענין

ומרמז בקבלה, עמוקים לענינם

עד צמצום, אחר בצמצום העולמות להתהוות

שיעקב נמי, ירמז ולדרכינו העשי'. לעולם

תכלית את לגלות בקדושתו פעל אבינו

מלכותו לגלות כדי שהוא העולמות, התהוות

העם של התכלית וזהו הטבעיים. בתוך ית'

פדה זו קודש ובעבודת העמים, מכל הנבחר

הארמי. לבן משבי ישראל נשמות את

יששכרובספה"ק מאמרבני השבתות (מאמרי

ח') אות ד"עקודיםא' כתב,

דיש וכתב, שבת. בגמט' וברודים" נקודים
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דנשמתא, יומא דהוא השבת שביום רמז בזה

בג' המרומזים הסוד, בתורת לעסוק ראוי

נמי, יבואר ולהנ"ל יעו"ש. אלו תיבות

בתוך ית"ש מלכותו מתגלה קודש דבשבת

קודש שבשבת עין, בת בספר וכמ"ש הטבע,

בד' "בטח שהוא ישראל, ארץ בחי' מתגלה

בשבת כי לארץ. בחוץ גם טוב", ועשה

ענין מתגלה השביעי יום שהוא מלכתא

הוא בשבת, השביתה וענין ית"ש, מלכותו

שהוא השמיטה, בשנת השביתה דוגמת

המעשה, ימי בששת ההצלחה שכל לגלות

עשה לבדו והוא ית"ש, בו הבטחון ע"י הוא

בזה לרמז [ויש המעשים. לכל ויעשה ועושה

דהוא אחדים", כימים בעיניו "ויהי משה"כ

כמו זוג, בן בלי יחיד שהוא קודש לשבת רמז

ה יששכרשהביא ספרבני צדק,בשם מבשר

עם אבינו יעקב של הקדושה עבודתו שכל

כנ"ל). קודש שבת לקדושת מקושר הי' צאנו,

לארץובזה להכנס זוכין דכאשר יובן

מצות לקיים וזוכים הקודש,

ולהגיד ית"ש, מלכותו כבוד לגלות ביכורים,

יודעים ושאנו טובה, כפויי אנו שאין לפניו

וכו' והשדה האילן וכל שבכרה שהתאנה

"ארמי אז מזכירין לכן ית"ש. שלו הוא הכל

לאבד ביקש הארמי שלבן אמי", אובד

הוא שהכל שנחשוב ורצה מאתנו, זו אמונה

"הבנות שאמר וכמו ח"ו, ידי ועוצם כוחי

מצרימה, לירד הוצרכנו ולכן וגו'", בנותי

אל לבוא שזכינו ועתה האמונה. לזכך כדי

ומגלים ביכורים מביאים אנו הקודש, ארץ
יתעלה. שלו שהכל דעתינו,

באוהנה הוא הרי תינוק, כשנולד ארז"ל
וב עמו. יששכרוכיכרו (מאמריבני

כ') אות ח' מאמר בשםהשבתות תלמידיכתב
וגו'"האריז"ל, רועי ד' לדוד ד"מזמור

א') כ"ג על(תהילים להורות אותיות, ז"ן בו יש
בו ויש לכל. ומפרנס זן הוא כי האמונה
ברכ"ה, בגימט' שהוא זכ"ר, כמנין אותיות

ידינו. מעשה בכל ברכה ד' שישלח

עלוידוע בנו לפניו שבכה הצדיקים מאחד
וכי ואמר, האב נענה הפרנסה, דוחק
ואבי אבי, הוא שהשי"ת חושב, הנך מה
ומעולם מאז אבי שהוא כמו הלא אביך,
לך ויתן ממנו שאל ולכן אביך, גם הוא כן

משאלותיך. כל

לפניופ"א אחד הכהןבא מהר"צ הרה"ק
זי"ע לומרימנוב שאין בקובלנא,

וביקש בבנים, מטופל שהוא מחמת פרנסה
מלדת. זוגתו שתעמוד בעדו שיעתיר ממנו
למד שלא מזה נראה כי בשחוק, הרה"ק אמר

ביבמות כי(ס"ז.)המשנה מאכיל", "ילוד ,
הילדים. בזכות באה הפרנסה

ותהאויהי הארמי, לבן מקליפת שננצל רצון
בל כיתד בליבנו תקועה ית' אמונתו
הנלוות ההשפעות לכל ונזכה תימוט,
בשנת השבתות, בימי ובפרט זו. לאמונה
הזמן שמסוגל ישראל, ובארץ השביעית,
טוב ועשה בד' "בטח למידת שנזכה ביותר

אכי"ר. אמונה", ורעה ארץ שכון

%
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תש"פ ג' סעודה

יעקב,סעודת כנגד שהיא דרעוין, רעוא

לברכה לזכות ביותר העת מסוגלת

"נחלה בפרשתן, אבינו יעקב בה שנתברך

וקדמה ימה "ופרצת שנאמר מצרים", בלי

בין ומניעות, הגבלות בלי היינו וגו'",

בגשמיות. ובין ברוחניות

יעקבוביאור הנה כי בס"ד, יתכן הענין

ואיתא ערבית, תפלת תיקן אבינו

קודש,בספה"ק שתיקןזרע בזה דהכונה

גם להשי"ת, ולהתקשר להתפלל שיוכלו

שתקנו וזהו ללילה. הדומה הגלות בחשכות

בעת שאף בלילה, ואמונה" "אמת לומר

הוא שאז ביום, כמו מגולים החסדים שאין

צריך מקום מכל חסדך", בבוקר "להגיד בחי'

ולכן לישועה. ולצפות באמונה אז להתחזק

לארץ, לחוץ כשיצא ערבית תפלת יעקב תיקן

השמש", בא "כי גלות, בחינת שהוא

ועכ"ז לעולם, חשכות ובא החסדים שנתכסו

שאנו שאף ראה, ואז באמונה. נתחזק

מוצב "סולם בבחינת נמוכה במדריגה

השמימה", מגיע "ראשו עכ"ז ארצה",

גבוה למקום מגיע הגלות בימי שעבודתינו

עושים שאנו ופעולה פעולה כל וע"י מאוד.

את בונה השי"ת ומעש"ט, בתומ"צ

לשון ד'", ירושלים "בונה וכמ"ש ירושלים,

ד' "והנה הגלות, הסתר בזמן עתה וגם הווה.

אין וארז"ל רע, מכל לשמרינו עליו" ניצב

התבוננות שע"י שמחה, לשון אלא "והנה"

שמחה של להתחזקות לבוא יוכל הנ"ל, בכל

ומרפא צרי שהם עכתדה"ק הגלות, בעת גם
נפש. לכל

יעקבהרי"םובחידושי ענין ג"כ ביאר
שגם ערבית, תפלת תיקן אבינו
שאינו ח"ו, פנים ובהסתר בחושך כשהאדם
אליו, ולהתפלל השי"ת אל להתקרב יכול
מי אל לו שאין יודע שהאדם במה עכ"ז
הוא ומוכרח השי"ת, אל אלא לפנות
להתקרב, יוכל גופא עי"ז אליו, להתפלל
זו תפלה אכן האיך. כלל יודע שאינו הגם
במקום", "ויפגע וכמ"ש "פגיעה", נקראת
הוא עכ"ז להתפלל במה לו שאין שאף
שפוגע כמו וזה טעם, שום בלי מפציר
"ואמונתך בחי' צריך ולזה טעם. בלי בחבירו
הוא ההסתר שכל להאמין דהיינו בלילות",
החושך, בתוך עצמו את שיחזק כדי לטובתו,
אין אבל להשי"ת, רוח נחת יותר יש שעי"ז
ובאמת להאדם. באמת להסתתר השי"ת כונת
כיון תפילה, מכל יותר מועלת זו תפילה
מהשי"ת והכל כלום, לו שאין יודע שהאדם
ואין לגרמי', הכונה אין וא"כ להשי"ת, והכל
על רז"ל פרשו וכן לטרדו. יכולה הסט"א
וגו'", ופרצת הארץ כעפר זרעך "והי' מ"ש
וכמ"ש עצמו, אצל כעפר שהאדם שע"י
לכוין זוכה עי"ז תהי'", לכל כעפר "ונפשי
בלי לנחלה זוכה וממילא להשי"ת, רק

עכתדה"ק. מצרים,

הי'וכאשר ערבית תפלת יעקב תיקן
אליפז שנטל כל, ובחוסר בעירום
עצמו וחיזק במקלו רק ונשאר רכושו כל את
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ב וכמ"ש אלוקיו. רבה,מדרשבד' (בראשית

ב') יבואס"ח מאין ההרים אל עיני "אשא

א')עזרי" קכ"א אבינו(תהילים יעקב שאמר ,

ושלום חס בריי, מן סברי מובד אנא "מה

"עזרי אלא בריי, מן סברי מובד אנא לית

וגו'". ד' מעם

במדרשועוד י')כתוב בא(שם, "כי ,

השמש כיבה אמרי רבנן השמש",

אצלו שבא מלך של לאוהבו משל וכו'.

את כבו הנרות את כבו המלך אמר לפרקים,

אוהבי עם לדבר מבקש שאני הפנסין,

שלא חמה גלגל הקב"ה השקיע כך בצנעה.

בצנעה". יעקב עם לדבר בשביל בעונתה,

הקב"ה, אומר שכביכול בזה, הכונה ויתכן

הנרות כאשר גם אלי אהבתו לראות רצוני

ושיחתו תפלתו את ולשמוע מכובין, והפנסין

הטעם שזה ויתכן הסתרה. של בעת גם לפני

כאשר שלישית בסעודה לישב רבים שנהגו

בחושך אשב כי "גם בבחי' מכובין, הנרות

לי" אור ח')ד' ז' של(מיכה בסעודתו כי ,

בבחי' אתנו לדבר השי"ת של רצונו יעקב,

החיבה מתגלה דייקא ואז השמש", "כיבה

שבשמים, לאביהם ישראל בין שיש יתירה

דרעוין". "רעוא בבחי'

מסתתרובסעודה "א-ל אומרים, שלישית

הנעלם השכל חביון, בשפריר

בכתר מוכתר העילות עילת רעיון, מכל

שלישית בסעודה כי ד'", לך יתנו כתר עליון,

כי מתגלה הסתרה, בבחי' בחושך שיושבים

ההסתר שתכלית מסתתר", א-ל אתה "אכן

היום" כל א-ל ה"חסד את לגלות (תהיליםהוא

ג') הנ"ב בשם ואיתא המצבים. בכל אריז"ל,

ב יצחקומובא "מאתךאור כי על בפרשתן,

מנוחתם" שבת)היא של במנחה ,(שאומרים

העליון רצון שהוא "כתר", לבחי' רמז שהוא

"מאת נוט' "מאתך" כי ההוא, בעת שמתגלה

בספה"ק ואיתא דבורה,כתר". שבבחי'תומר

הוא ולכן כלל, דין של צד שום אין הכתר

לגלות ההסתרה, תכלית וזהו דרעוין. רעוא

כולם. המצבים שבכל החסד אתת

ונתבקשוכאשר השמש, את השי"ת כיבה

לדורות ולתקן להתפלל אבינו יעקב

והן הכלל גלות הן הגלות, תפלת את הבאים

אל "קרבה שמבקשים הפרטית, הנפש גלות

פירוש במקום", "ויפגע כתוב גאלה", נפשי

הכי אפילו בעולם מקום שאין לו שנתגלה

השי"ת כי השי"ת, את שם ימצא שלא נידח,

מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא

מקום לו ונתגלה הארץ, לו קפצה ומיד

המקום בתוך עומד והוא ממש, המקדש

עליו", ניצב ד' "והנה ביותר. המקודש

מרכבה בחי' אז נעשה עצמו שהוא כלומר

בתוך ביותר הגדולה להתגלות וזכה לשכינה,

הסתרה. אותה

שכאשרובזה עולם, לדורות היסוד יסד

ביותר הגדול במיצר נמצא יהודי

אפל, הכי החושך בתוך כל, ובחוסר בעירום

ככותל לו נעשה העולם כח,וכל ב"ר (כמאז"ל

החשוךיא) ממקומו לזוז אפשרות לו שאין ,

וזועק באמונה מתחזק הוא אם והאפל,

מיד בריי", מן סברי מובד אנא "לית ואומר

באופן השי"ת אל קרוב עצמו את מוצא הוא

עצמו והוא ממש, המקדש במקום נשגב, הכי

וזהו לשכינה. מרכבה בבחי' להיות זוכה
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מצרים", בלי "נחלה יעקב לה שזכה המתנה
להגביל המסוגל וחשכות מיצר שום שאין
אבינו יעקב כי יעקב. קדושת על ולהחשיך
מקום בכל השי"ת, את למצוא שיוכלו תיקן
תמימותו בזכות כי מצב, ובכל זמן ובכל
מקומו שד' נצחית, להתגלות זכה ואמונתו
אין וממילא מקומו. העולם ואין עולם של
ולהחשיך להעלים שיכול וחושך העלם שום
ישראל עם יוכל ותמיד יעקב, של לזרעו

ית"ש. בד' להתחזק

משום"ותפלת זה, בשם נקראת ערבית"
ומתוקה עריבה זו שתפלה
שאר מכל יותר השי"ת, לפני ומקובלת

הרי"םוכמ"שתפלות. זי"ע,החידושי
החושך, מתוך מתפלל שאדם שתפילה

תפילה. מכל יותר מועילה

בוהנה א')מדרשכתוב ס"ט רבה, ,(בראשית
ד' אני ויאמר עליו, ניצב ד "והנה
לך "כמה פתח, זמרה בר יוסי רבי וגו'",

מים" בלי ועיף צי' בארץ ס"גבשרי (תהילים

כךב') לך, צמאה שנפשי כשם אמרי רבנן ,
היכן לך, צמאים בי שיש אברים רמ"ח
בקודש "כן מים". בלי ועיף צי' "בארץ
"לראות חזיתיך. בקדושה כן על חזיתיך",
ד' "והנה "וכבודך", שלך. פמליא זו עוזך",
שהי' שלפי פירוש, עכ"ל. עליו", ניצב
בלי ועיף צי' "בארץ ישראל, מארץ מרוחק
לראות זכה עי"ז ית"ש, לקדושתו צמא מים",

עליו. ניצב ד' והנה אלוקים, מראות

שע"יויסד הבאים, לדורות הדרך את בזה
בלי ועיף צי' בארץ והצמאון התשוקה
גם אלוקים, מראות לראות יוכלו מים,
שצריך אלא עוד, ולא נידח. הכי במקום

נזכה כאשר שגם שהלוואי תפלה, להוסיף

קודש לגלויי נזכה פנימה, בקודש להיות

בספה"ק וכמ"ש יצחקכאלו. בשםאור

זי"ע, "כןהבעש"ט הבקשה כונת דזה

וגו'". חזיתיך בקודש

בועוד י"א)מדרשאיתא ס"ח דבאותם(שם, ,

לבן אצל ע"ה אבינו יעקב שהי' שנים

המעלות שיר ט"ו אמר אלא בלילה, שכב לא

שם שנאמר תהלים, א')שבספר קכ"ד (תהילים

ישראל", נא יאמר לנו שהי' ד "לולא

דוד והנה אלו. דיבורים אמר סבא שישראל

כאשר המעלות, שיר ט"ו אמר ע"ה המלך

התהום וביקש המזבח, של השיתין את כרה

סכנה חשש הי' ואח"כ תבל. פני את להציף

צמאון ויבא מדאי, יותר למטה המים שירדו

העלה המעלות שיר ט"ו וע"י לעולם, ויובש

והראוי. הנכון למקומם המים את

כאילווהרמז ונראה נדמה שכאשר בזה,

באופן הן ח"ו, העולם וסוף קץ הוא

עד מים "באו בבחי' ומציף עולה שהתהום

פוגעים המים מן הנצמחים שהתאוות נפש",

וצמאון יובש בבחי' והן רח"ל, הנפש עד

שמרוחק מים", בלי ועיף צי' ב"ארץ הנרמז

מתיאש, ואינו השי"ת בעבודת תענוג מכל

ט"ו המעלות שיר ואומר מתחזק אלא

נצחית. בישועה להוושע אז זוכה פעמים,

מנסכין שבו למזבח השיתין נכרו דייקא ואז

כזה במצב שדייקא בזה, יש ורמז הנסכין,

בשעה יהודי, כל של הנפש שיתי נכרין

"שיר ואומר החושך, בעת באמונתו שמתחזק

ד'" קראתיך ממעמקים ק"להמעלות (תהילים

לפניא') שיחו לשפוך יוכל אלו נפש ובשיתי ,

לאלוקים. ועורגת שוקקת ונפש בלב השי"ת,
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כאשרוכאשר בישראל גדול חושך הי'
בישראל, מגיפה ל"ע שלטה
המכה המלאך את בראותו ד' אל דוד "ויאמר
העויתי, ואנכי חטאתי אנכי הנה ויאמר בעם,
ובבית בי ידך נא תהי עשו, מה הצאן ואלה

י"ז)אבי" כ"ד ב' אליו(שמואל נתגלה ומיד ,
בגורן מזבח תיכף לבנות לו ואמר גד, הנביא
המגיפה "ותעצר ומיד שם, שעמד ארונה
וקדושת המזבח קדושת יסוד כי העם". מעל
הכי החושך מן להתפעל לא הוא המורי', הר
מסתתר". א-ל אתה "אכן כי אז ולזכור גדול,
בבחי' ביותר, הגדולה ד' לקרבת זוכין ואז
הדינים כל ונמתקין עליו", ניצב ד' "והנה

ישראל. מעל

"שובהובפרשתן של ההפטרה קורין
כי אלוקיך", ד' עד ישראל
פני מאת שנתגרש מרגיש יהודי כאשר
אבינו שיעקב לזכור עליו חטאיו, ע"י השי"ת
הזאת. לעת ערבית תפלת את לנו תיקן
יחשיך לא חושך "כל כי יתבונן וכאשר

י"ב)ממך" קל"ט שהוא(תהילים והשי"ת ,
מקום בכל אליו קרוב נמצא עולם של מקומו
וזהו ד'. אל לשוב ימהר ממילא נידח, הכי
שעל פירוש אלוקיך", ד' עד ישראל "שובה
ומצפה אליך, וקרוב "אלוקיך" הוא הכל אף

אליו. שנשוב

פירושומיד למהדר", דעתי' "יהיב כאשר
לשוב דעתו נותן יהודי כאשר
המורי' הר את רואה הוא תיכף בתשובה,
לקבלו עליו", ניצב ד' "והנה עיניו, לנגד

המזיקין. מן ולשמרו שלימה, בתשובה

זי"עוהרה"ק ממעזבוז ברוך ר' זעקהרבי
"קדושינו עולם של רבונו פעם,
שקידשת כפי אותנו נא קדש יעקב", קדוש
יעקב קדושת שהרי כלומר, אבינו. יעקב את
ונפולים, ונמוכים חשוכים הכי במצבים הי'
מישראל ואחד אחד לכל דרך שיהי' כדי
שזכה ומכיון ית'. בקדושתו ולהתקדש לשוב
כל יכול ממילא מצרים, בלי לנחלה יעקב
יעקב של בזכותו לקדושה לזכות או"א

ע"ה. אבינו

ית"שוכאשר שאורו האורה, ימי מתקרבים
טפחים, מעשרה למטה ויורד בוקע
וגבולות, מצרים בלי קדושה בחי' ג"כ שהוא
שהשריש יעקב, של קדושתו כח מתגלה
לגלות שיוכלו יון, מלכות של החושך לימי
של הגנוז האור את ההוא החשוך במצב גם
ויהודי. יהודי בכל הנמצאת השי"ת קדושת
מתוך לנו שיאיר מהשי"ת ומבקשים
ושמחה אורה מתוך לעבדו ויזכנו החשיכה,
להיוושע נזכה ובמהרה לבב, ובטוב

אכי"ר. עולמים, בתשועת

%

תשפ"א ג' סעודה

יעקב"מי אביר גדולות, עושה כמוך א-ל
שומע ישראל תפארת תהילות, נורא
יעקב ד'". אביונים אל שומע כי תפלות,

התפלה שהיא ערבית תפלת תיקן אבינו
כפול בחושך ירוד, במצב אפי' האמורה
שהוא וגדולותיו, נוראותיו הן ואלו ומכופל.
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ברוחניות, אביונים של אפילו תפלות שומע

מתקבלת לב, בשברון הנאמרת צעקה כי

גדול. הכי בחושך אפילו מרומים שוכן אצל

לייסד עליו הי' לחרן כשיצא אבינו ויעקב

ולכן כאלו, תפלות עבור והמסילה הדרך

כל לו ונעשה בעונתה, שלא חמה לו שקעה

לו נתגלה שם ודייקא ככותל, כולו העולם

אזנו ומטה כתלנו, אחר נצב שהשי"ת

והנדכאים. האביונים תפלות את לשמוע

ההפטרהישנם שקורין בשנה פעמים שתי

היא האחת ישראל", "שובה של

"דרשו של הזמן שאז תשובה, ימי בעשרת

קרוב" בהיותו קראוהו בהמצאו (ישעיהוד'

ו') וכמונ"ה רענן", כברוש "אני אומר ואז ,

השי"ת כך למטה שנכפף כברוש שפרש"י

התשובה. לקבלת להם ומצוי לישראל נכפף

כפול בחושך מצוי יהודי כאשר גם אכן

ומסובב מרוחק עצמו ומרגיש ומכופל,

אצלו, מצוי השי"ת אז גם ברזל, של כחומה

אזנו להטות הכותל אחורי עומד ית' והוא

שיסד זו בפרשה גם ולכן שוועתו. לקול

לאביונים התפילה את ע"ה אבינו יעקב

"אני כתוב שבה זו הפטרה קורין ודלים,

רענן". כברוש

א')מדרשבואיתא ס"ט רבה, ,(בראשית

כשהרגיש ע"ה אבינו שיעקב

לך כמה נפשי לך "צמאה אמר, במצוקתו

בקודש כן מים. בלי ועיף צי' בארץ בשרי

ב'-ג')וגו'" ס"ג בדבר,(תהילים יש ורמז .

צמאה ונפשו צי' בארץ נמצא האדם שכאשר

אלוקים קרבת אותה לו יש להשי"ת, ושוקקה

עוזו לראות פנימה, בקודש חוזה שהוא כמו

אבינו ליעקב נתגלה זה ודבר כביכול. וכבודו

לאחר אלוקים, מראות וראה כששכב

משנתו וכשקם צי', בארץ בצמאון שהרגיש

לא ואנכי הזה במקום ד' יש "אכן אמר

והוא חדש, שמים שער לו נתגלה כי ידעתי",

מתוך להשי"ת צמאון יש כאשר צי', במקום

והמיצר. החושן

"במחשכיםוכאשר בבחי' מרגיש האדם

ו')הושיבני" ג' לדעת(איכה עליו ,

לנסות ועליו אצלו, נמצא שהשי"ת זאת,

כפי החושך מתוך גם השי"ת עם לדבר

לעשות עליו המצות, בקיום וכן יכלתו.

מאירה המצוה כשאין גם יכולתו כפי המצוה

כמאז"ל לו, שתאיר וסופו סנהדרין(לו, עיין

שבע,צ"ה:) מבאר כשיצא לו ששקעה שמש

מצליעתו. כשנרפא לבסוף זרחה

אליהם"וזהו ידבר ענן צ"ט"בעמוד (תהילים

לדעתז') יש המסתיר, ענן עמוד כשיש ,

שרוצה השי"ת, אתנו מדבר גופא שבזה

ולעת הענן. בתוך אותו עובדים לראותנו

בסבלנות להמתין צריך החשכות, בימי עתה

בטעם המצות לקיים שיוכל האור, לזמן

"ואביו מלשון עדותיו", "שמרו וזהו והשגה.

הדבר" את י"א)שמר ל"ז ובינתיים(בראשית .

בלי גם המצות לקיים יש למו", נתן "וחוק

גדול דבר עצמו וזה חוק, כמו והשגה טעם

המצוות. לו ויאירו יחזור זה ובזכות מאוד,

היינוועד"ז תם", ניני "הבדיל בפיוט, י"ל

השי"ת שעבד אבינו יעקב של נכדיו

תפלת שתיקן להורותם", "חוקים בתמימות,

החמה, אור חשכה שכאשר להורות ערבית
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שאין גם חוק בבחי' המצוות לקיים יש

אותם יעשה "אשר והארה. טעם מרגיש

בכל המצוה לעשות ישתדל אם האדם",

"וחי", בו יקויים לבסוף השגת, כפי יכולתו

לחיותו. שיחזור

מקוריץשביארוכמו פינחס רבי הרה"ק

הלךזי"ע, "ויעקב הפסוק בדברי

שיעקב אלוקים", מלאכי בו ויפגעו לדרכו,

בעת גם יכולתו כפי המצוות בקיום עסק

מלאכי בו פגעו ולבסוף האור, מיעוט

עסק רק אחריהם חפש לא הוא אבל אלוקים,

תומו. לפי במצוות

זי"עוהרה"ק ברוך "כיהר"ר עה"פ אמר

אמרתך" שמך כל על הגדלת

ב') קל"ח מצוה(תהילים עושים שאם ,

מכוונים מאשר יותר גדול זה הרי כמאמרה,

מזה מגיעים ולבסוף הקודש, שמות כל את

כנ"ל. ההשגות לכל

זי"ע,והנה ברוך ר' הרבי פעםהרה"ק צעק

קדוש "קדושנו המזון, ברכת אחר

כפי אותנו קדש עולם, של רבונו יעקב",

וכתב אבינו". יעקב את בבוצינאשקדשת

קדושדנהורא, אבינו יעקב שהי' דאע"פ

ושכב לחרן כשיצא מ"מ צאתו, ועד מבואו

בדברי וכדאיתא המלאכים, בו נתקנאו לישון

שמעוני)רז"ל דיוקן(ילקוט דמות שראו

בו ונתקנאו יעקב, של דיוקנו ודמות העליון

לשמרו עליו ניצב והשי"ת לסכנו, ובקשו

וביאר זי"ע,מהם. מסאווראן הרה"ק

לשמור יכול אשה ילוד כיצד ראו שכאשר

נתקנאו גרעון, שום בלי האלוקים צלם על

נצב והשי"ת בקדושתו, לפגוע ובקשו בו

לשמרו. עליו

מיניויעקב כל לעבוד צריך הי' אבינו

הדרך להכין כדי ההסתרות,

שמנסה למי לימוד וזהו אחריו. לצאצאיו

עליו שוקעת ופתאום ויותר, יותר להזדכך

וירידה חשכות שמרגיש בעונתה, שלא חמה

לדעת עליו לו. מתאימים שאין ונסיונות

שאפילו להיות יתכן כי אותו, מנסה שהשי"ת

י"ד לאחר אבינו, כיעקב קדוש היותר היהודי

והמלאכים ועבר, שם של בבהמ"ד שנה

אכן בקדושתו. לפגום ומבקשים בו מתקנאים

המזיקים, מן לשמרו אז גם עליו נצב השי"ת

השי"ת אל לצעוק עלינו כזה חשוך ובמצב

כתלנו, אחר עומד שהשי"ת ולזכור לנו, בצר

שעוותינו. לשמוע וקרוב

כ"ו:)חז"לולמדו במקום"(ברכות ד"ויפגע

אצל שנאמר ממה תפלה, לשון הוא

ט"ז)ירמי' ז' בעד(ירמיהו תתפלל ואל "ואתה

שומע אינני כי בי, תפגע ואל וגו', העם

שגם גדול, כוחה זו דתפלה וירמז, וגו'".

אין לכאו' הנראה שכפי ריחוק של בעת

אצל וכמ"ש תפלתו לשמוע חפץ השי"ת

יתאמץ אם עכ"ז ירמיה, להגיעהנביא (יזכה

וכמ"ש) עולם, של במקום".למקומו "ויפגע

מלעלובוכמש"א דוד ר' "זיךזי"ע,הרה"ק

בסופו הנה ריבוש"ע", די און אהן-פעגען

שזהו ממש, אלוקים לקרבת יזכה דבר של

במקום". "ויפגע משמעות

ב')איתאתנחומאובמדרש שיעקב(ויצא ,

עולה בבל של שרו ראה אבינו

אדום של שרו ואת ויורד, שליבות שבעים
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מאוד ויירא יורד, אותו ראה ולא עולה ראה

השי"ת וא"ל ירידה", לו אין לזה "שמא

הנני כי וגו', יעקב עבדי תירא אל "ועתה

וגו'" מרחוק י')מושיעך ל' והרמז(ירמיהו .

נתירא האחרון גלות ראה שכאשר בזה,

ונראה וההסתר החושך גודל ראה כי מאוד,

הנני "כי אותו ניחם והשי"ת ותכלית, קץ בלי

שבגלות דאע"פ פירוש מרחוק", מושיעך

ביותר, גדול וההסתר הריחוק יהי' השלישי

ד' "מרחוק הנה הגדול, הריחוק בתוך אולם

לי" ב)נראה ל"א הריחוק(ירמיהו ובתוך ,

שבו בעשי"ת כמו השי"ת, נמצא וההסתר

ו"אכן רענן. כברוש אלינו מתכוף השי"ת

מסתתר" א-ל ט"ו)אתה מ"ה ומן(ישעיהו ,

להם בצר כי לישועה, יזכו עצמו הריחוק

בב"א. לגאולה ויזכו וימצאוהו, ד' את ידרשו

%

תשפ"ב ג' סעודה

האבות"מעשה לבנים", סימן אבות
לבניהם הדרך סללו הקדושים
בכל השי"ת את לעבוד שיוכלו אחריהם
הדרך סלל האבות בחיר אבינו ויעקב מצב.
הכי ההסתרות ובשעת בגלויות לישראל,
הוצרך ולכן המוחין. קטנות ובמצבי גדולות,
ולעבוד לחרן, ולרדת ישראל, ארץ את לעזוב
לבן אצל שנה עשרים במשך השי"ת את
זה וכל שכינה. וסילוק הסתר מתוך הארמי
שלא אחריו, לזרעו הדרך הכן למען הי'

הגלות. חשכת בעת גם תקוה יאבדו

אפריםובספה"ק מחנה כתב,דגל
יעקב "ויצא הפרשה דבפסוקי
סלם והנה וגו', המקום מאבני ויקח וגו',
גדלות סוד בכאן יש וגו'", ארצה מוצב

מ כידוע הק'.וקטנות, החיותהבעש"ט כי
אחת מדריגה על לעמוד וא"א ושוב, רצוא
עלי', צורך והירידה ויורד. עולה רק תמיד,
ומתפלל בקטנות שהוא ויודע לב על כשנותן
אלוקיך" ד' את משם "ובקשתם ע"ד ד', אל

כ"ט) ד' "ויצא(דברים וזהו שם. שהוא ממקום ,

חרנה", "וילך ממדריגתו, שנופל וגו'", יעקב

"ויפגע מיד בזה, וכשמרגיש לקטנות, שנופל

"ויקח להשי"ת, ע"ז מתפלל שהוא במקום",

שם, שהוא ממקום היינו המקום", מאבני

לשוב התעוררות יקח דייקא נפילתו שממקום

"ובקשתם עה"פ הבעש"ט שאמר ע"ד ד', אל

והנה "ויחלום ואז אלוקיך". ד' את משם

השמימה", מגיע וראשו ארצה מוצב סולם

הוא ארצה, מוצב שהוא שהירידה היינו

גדולה. יותר למדריגה אח"כ לעלות סולם

מלאכי והנה השמימה מגיע "וראשו וזהו

מתנהגים כולם הצדיקים כל היינו אלוקים",

ירידה, להם שיש בו, ויורדים עולים כך,

אברם "ויעל וכמ"ש עלי', צורך הוא והירידה

א')ממצרים" י"ג דייקא(בראשית שמהמצרים ,

"עולים" והזכיר עכדה"ק. עלי', לו הי'

במחשבה מעשה סוף כי "יורדים", ואח"כ

אא"כ "עולים" להיות שא"א והכונה תחלה,

"יורדים". בחי' גם יש
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א')מדרשבוהנה ס"ט רבה כתוב,(בראשית

לך "צמאה של במצב אז הי' שיעקב

וגו'" בשרי לך כמה ב')נפשי ס"ג ,(תהילים

לארץ מושלך האדם שלפעמים בזה, והרמז

השתוקקות לו שיהי' כדי מים, בלי ועייף צי'

לו תהי' ועי"ז ד', בנועם לחזות וצמאון

יסד אבינו ויעקב מבתחילה. יותר התקרבות

בזמני גם עצמו להחזיק האדם שיוכל הדרך,

ועשה מרע "סור לקיים והסתרה, ירידה

ולש יזכהטוב", ואז כוחו, בכל עצמו מור

לעלי' יבוא ומזה חי, לא-ל ותשוקה לצמאון

מבתחילה. יותר

אלוזהו להתפלל ערבית, תפלת יעקב שתקן

תקוה לאבד ולא חשכות, בזמן גם ה'

עלי'. צורך זו שירידה לדעת רק ההיא, בעת

עלות עד וזמנה קבע, לו אין זו ותפלה

לעשותה וא"א לו, שיאיר עד היינו השחר,

חושך של זמן על שנוסדה כיון חובה,

תיקונו לזה, שנצרך בעת אמנם, והסתר.

מאוד. גדול

זי"עובסידור נמצאהרב שלפעמים איתא,

נמצא כאילו במצב האדם

בתפלה. פיו לפתוח יכול ואין במסגרים,

בכל השי"ת אל משתוקק הוא כאשר ואעפ"כ

הוא כי גדולים, תיקונים ידו על נעשים כוחו,

הקליפות. בחשכות השי"ת את ממליך

מןויעקב המבריח התיכון בריח בחי' הוא

יהודי כל ולכן הקצה. אל הקצה

יעקב, של ממדתו נקודה בנפשו למצוא יכול

ההסתר במקום גם השי"ת את למצוא ויוכל

לגלול אפשר יעקב של ובכוחו ביותר. הגדול

סעודת בעת ובפרט הבאר, פי מעל האבן את

ד' בחושך אשב "כי שלישית, סעודה יעקב

לי" ח')אור ז' הרבים,(מיכה בכח ובפרט .

את וגללו העדרים, כל שמה "ונאספו וכמ"ש

שלפעמים ואע"פ הבאר". פי מעל האבן

יעקב של בכוחו אבל למקומה, האבן חוזרת

לפעול אפשר שלישית, בסעודה אבינו,

לגמרי. האבן להסיר

מצרים",ולכן בלי ב"נחלה יעקב נתברך

דכיון וגו'", וקדמה ימה "ופרצת

כל בכל השי"ת את למצוא אפשר שבכוחו

גבולות שום לו אין ממילא הסתרה,

היהודי יוכל מקום בכל כי ומצרים, ומניעות

של בכוחו השי"ת את ולמצוא להתחזק

ע"ה. אבינו יעקב

זי"ע,והרה"ק עין הבת לארץבעל כשעלה

קדושת בעת אחת פעם ישראל,

כוחו. בכל לך" יתנו "כתר הה"ק צעק כתר,

אז שהרגיש הנ"ל, הרה"ק של סופרו וסיפר

למחרת ואכן חדשות", "יהי' כבר שמחר

לו וציוה זי"ע, מאווריטש הרה"ק לו קרא

ל אגרת מרדכילכתוב רבי הרה"ק

זי"ע, בואומטשרנוביל "מעת לו, כתב וכך

על התחרט שנים, שלש זה ישראל, לארץ

מעתה אבל ערלים. שנים שלש לכאן, בואו

בא שלא הקודמות השנים על מצטער הוא

זי"ע, מטשרנוביל והרה"ק מכבר", לכאן

ומי האגרת. תוכן את כשקרא דמעות הוריד

ואעפ"כ זי"ע, מאווריטש מהרה"ק גדול לנו

בחי'" פנים הסתר שנים ג' במשך לו הי'

לארץ בואו על שהתחרט עד ערלים",

וזכה לחושך, קץ השי"ת ששם עד ישראל.



טהורות ויצא—אמרות כאפרשת

בא זה וכל השנים. כל במשך זכה שלא למה
המונח באבן האדם מרגיש שכאשר ללמדינו,
בעונתה, שלא חמה לו ששקעה וחש לבו, על
יפול ואל לרוממו, רוצים השמים שמן ידע
כמה נפשי לך "צמאה יקיים ורק בקרבו, לבו
ואז מים", בלי ועייף צי' בארץ בשרי לך

וגו'". חזיתך בקודש "כן בו יקויים

ב')ובמדרש ס"ח רבה, איתא,(בראשית
עיני "אשא אמר אבינו שיעקב

עזרי" יבא מאין ההרים, א)אל קכ"א ,(תהילים
מן סברי מובד אני "מה אבינו יעקב ואמר
בריי, מן סברי מובד אנא לית וכו', בריי
וארץ". שמים עושה ד' מעם "עזרי אלא
של במצב נמצא האדם שכאשר פירוש,
העלולות הסיבות כל וישנן אור, ולא חושך
נקודה בו מתנוצץ ח"ו, ליאוש להביאו
מאבד אני אין לומר ע"ה, אבינו מיעקב
וארץ", שמים עושה ד' מעם "עזרי תקותי,
הארץ ואת השמים את ברא שהשי"ת כמו
יש אותי לחדש יכול הוא כך מאין, יש

בגשמיות. והן ברוחניות, הן מאין,

י"ב)ובמדרש ס"ח רבה, איתא(בראשית
דמות וראו עלו שהמלאכים
וירדו הכבוד, בכסא חקוקה יעקב של צורתו
והשי"ת עליו, לקטרג ובקשו ישן, אותו וראו
כאשר שגם בזה, והרמז לשמרו. עליו נצב
הוא אם תרדמה, של במצב נמצא האדם
מרע סור ולקיים בקדושתו, להשאר משתדל
יעקב, בקדושת נשאר הוא הרי טוב, ועשה
קרוץ יכול כיצד זאת, מבינים אין והמלאכים

בתרדימה הישן חקוקהמחומר תהי' ועכ"ז ,
של יתרון זהו כי האמת אך למעלה. צורתו

חי, א-ל נשמת בו שיש מחומר קרוץ
נפשית, ותרדמה ירידה של בזמן שאפילו
לשכינה. מרכבה בבחי' נשאר הוא עכ"ז
וכמה נפשו צמאה הזה, במצב אפילו שהרי

לאלוקים. בשרו

שלובפרשתן ההפטרה את אנו אומרים
כבר כי ישראל", "שובה
החיתום, גמר שבו חנוכה של אורה מתנוצץ
לזכור ועלינו התשובה. אור עלינו ומתחדש
ד' עד ישראל "שובה הנביא אמר כי
שאתה לך שנראה שהשי"ת פירוש אלוקיך",
יושב והוא "אלוקיך", הוא עדיין ממנו, רחוק
שנעשה ההסתר יכול קטן וברגע לך, ומצפה
תמצא ואז וענן, עב כמו להמחות חטא ע"י

כביכול. מולך עומד השי"ת את

עיןובספה"ק שמיני)בת בביאור(פ' כתוב
ל"ג.)מאז"ל אדם(ברכות "כל

כי בימיו", בהמ"ק נבנה כאילו דעה בו שיש
קרבן מביא האדם הי' קיים שבהמ"ק בזמן
בהמה כשמביא כי והטעם, לו, ומתכפר
הבהמית נפש את זובח הוא לקרבנו,
זוכה הוא ולכן החטא, בשעת בו שהתגברה
הנפש את שמכניע דעה, בו שיש ומי לכפרה.
כפרה, מזבח נעשה עצמו הוא הרי הבהמי,
עצמו והוא לבו, בתוככי בהמ"ק נבנה וכאלו

השכינה. להשראת משכן נעשה

מתוךויהי שלמה לתשובה שנזכה רצון
שהשי"ת תמיד ונזכור ורחמים, חסד
בעת בין ולב, כליות ובוחן תמיד עלינו ניצב
בלב לעבדו ונזכה ההסתרה, בעת ובין האור

אכי"ר. שלם,

%
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 אמרים יקרים

 אמונה בהשי"ת המחזיר נשמות שיתן גם פרנסה

לצאת  הכפרי ונודע לו שמנהג ,ים מטשערנאביל זי"עיר עינוהרה"ק המאבא כפרי אל  חתאעם פ

מדוע אינו מתפלל קודם, ענה לו הכפרי  למשא ומתן בשוק ואח"כ להתפלל. וכששאלו המאו"ע

 שחושש שכל הקונים יקנו אצל אחרים, ועד שיבוא מביהכ"נ כבר לא יעלה בידו למכור מרכולתו.

בא אורח למקום שאינו מכיר איש, והי' איתו סכום עצום  חתאעם שפ ,משל ינייםער סיפר לו המאו

הוצרך להפקיד  ודשקבת גיע ששל כסף שצבר משלושת שנים של מלומדות בכפרי הסביבה. ובה

וכל השבת דאג מה יהא עם המעות ושלא יכפור  ,א אף שלא הכירויהמעות אצל בעל האכסנ

והתחיל לספור  ,הפונדקי בפקדונו. ובהגיע מוצ"ש ביקש ממנו פקדונו והחזירו לו במאור פנים

לספור  וכשהתחיל .מטבעות הזהב ומצאם שכולם נמצאים, וכן במטבעות הכסף לא חסר מאומה

הרי ראית שמהזהב והכסף לא חסר מאומה וכי  ,את פרוטות הנחושת נענה לו האכסנאי, עד כאן

תחשוש שדווקא מהפרוטות חסר לך, הלא אם ענתה בי צדקתי בכסף ובזהב, וכי אשלח ידי 

הן אתה ראית שהחזיר לך הקב"ה את  וביאר הנמשל, יםינענה המאור עינ .בפרוטות עלובות

 , היינוותר, ומדוע תחשוש שלא יחזיר לך וידאג לך גם עבור פרוטות הנחושתנשמתך היקרה בי

 .הפרנסה והלחם לפי הטף

 

 ישועה ע"י ביטחון בהשי"ת לבדו

 היינו ,"ו'גהתחת אלוקים אני ו" ,אמר לרחל דברים קשים בינואב יעקהטעם שמבאר ש הרמב"ן

אשה אחת  הרה"ק ר' מאיר מפרימישלאן זי"עכי רצה שתתלה בטחונה רק בהקב"ה. פ"א באה ל

שבנה הי' ל"ע משותק וישב בחוץ, והיא נכנסה לבקש ברכה. ודרכו בקודש הי' לבקש פדיון סך 

אמנם היא היתה אלמנה עני' ובקושי קיבצה פרוטה לפרוטה וקופיק"ע  ,של רובל לכל אחד

 ,בידה הסכום, וכך נכנסה אליו ואמתחתה בידה. אמר לה הצדיק בקול זועף עד שאגרה ,לקופיק"ע

ובאומרו זאת השליכם בעד החלון. לב האשה נשבר  ,מדוע הבאת הנה כל המעות הקטנות הללו

ולתדהמתה ראתה את בנה "המשותק" אוסף את  ,את פני הצדיקמה החוצה אובבכיה יצ ,בקרבה
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הבה נהלך מהרבי הזועף הזה, שכבר עזר לנו השי"ת הרחום.  ,כל הפרוטות שנתפזרו. מיד אמרה לו

 שרצה הרה"ק שתתלה בטחונה בהקב"ה בעצמו. ,והיינו כנ"ל

 

 להודות על העבר ומיד לבקש על העתיד

בוודאי  אמר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ,שעשה קידוש של הודי' על איזה נס שאירע לו לאחד

להמשיך ולבקש על  מיד אמנם צריך ",הפעם אודה את ה'"אתה להודות כדאי' בפרשתן  צריך

שרק הודתה על  משום ,"ותעמוד מלדת" טעם שנתקיים בלאהש ,מאור ושמשלהבא. כדאי' ב

צריך גם לבקש  ,לא בקשה להבא. וכך תמיד בחדא מחתא עם ההודאה על העבראבל  לידת יהודה,

 על להבא. 

הביא יונגערמאן אחד 'תיקון' בכולל, שעבר הכביש ואיזה רכב כמעט פגע בו וניצל בנס.  ופ"א

הכביש ואפי' לא מדוע, אמר שב"ה היום עבר  הו'תיקון', וכששאלו רלמחרת הביא יונגערמאן אח

 קרב אליו רכב, וע"ז בוודאי שצריך להודות.

 

 הצדיקים אינם מאמינים בעצמם

שחשש שמא יגרום  ,מבאר רש"יבלשון ספק, הנה  "שאמר יעקב "אם יהי' אלוקים עמדי מה

וכדמאתמרי' משמי'  .הצדיקים אף פעם אינם בטוחים בעצמם שהם במדרגה גבוההש ,החטא

בעצמו שצדיק הוא, יאמין לזה רק בכבודו ואף אם יאמר לו הקב"ה  ר,שאמ מלובלין זי"ע דהרבי

 לאותו הרגע, אך רגע כמימרא אח"כ כבר לא, דאולי כבר נפל ממדרגתו.

 

 באשפה ותהיו טמונ האמהותנשמות 

שככל שהאבן יקרה יותר, מכוסה באשפה גדולה שלא יראוהו ויגזלוהו. כך נשמות  ,המאמר ידוע

 היו מונחות באותם מקומות כלבן ובתואל. זמןהאותו בש אמותינו הקדושות,
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 לבן הארמי הסכים לכל פירושי הרמאות

 רתו של יעקב עשרתווכיצד החליף משכ ,בענין רמאותיו של לבן האלשיך הקדושדרש  פ"א

שלבן ישב שם בדרשה, והנהן בראשו על כל רמאות ורמאות, לאמר אכן  ,האר"י ז"לוא"ל  .מונים

 חוץ מאחד שאת זה טען שלא עשה. ,כך עשיתי

 ,תשפ"ב ליל שב"ק פרשת ויצא ,)באגלייטן אחר השוה"ט 

 (מתוך כתבי הבחורים

             

 רחל אמנו נקראת כך על שם מסירות נפשה לעם ישראל

המאמע של כל כלל ישראל, וגם של בני לאה, הטעם הוא דהרי  ,שנקראת רחל "מאמע רחל" מה

ורק רחל אמנו הצליחה  ,מצאנו במדרש שבזמן החורבן כל האבות הקדושים בכו לפני הקב"ה

ובזכותה נפעל עבורם , לפעול כשהזכירה הסימנים שמסרה ללאה. ובחורבן הרי היו כל כלל ישראל

 מאמע.ישועה, וזה נקראת 

המעט קחתך את " ,וביקשה רחל מלאה ואמרה לה ,שכשהביא ראובן הדודאים ללאה ,ידוע גם

של לאה לומר לה "קחתך את אשי",  אמינא ולכאו' מה ההוא ",אישי ולקחת גם את דודאי בני

תזכיר לה ש ,ה גופא רצתה לאה שרחל תענה להזד ,והרי היא מסרה לה הסימנים. ופירשו בספה"ק

נפקדת בבנים. אמנם רחל לא רצתה לנצל  ההיית זו תי לך הסימנים, ובזכות הזכרת זכותהן אני מסר

שיתכן שלא יהא  ,אלא לשומרו לדורות הבאים. והיינו שמסרה עצמה ,עכשיו את זכות הסימנים

  .מאמע"'דאס מיינט אאון בשביל כלל ישראל. " ,לה בנים

 לבן ושני בנים לרבקה,היינו שבכתה בגלל שאמרו שתי בנות ל ",ועיני לאה רכות" תא,אי וגם

 ,. ולכאו' רחל הרי גם ראתה שבסוף לאה נישאת ליעקביעקב הקטןוהקטנה ל הגדול הגדולה לעשיו

אלא רחל ידעה שדמעותיה' חשובות הן  .ל בחלקו של עשיווהיא תיפ עכשיוומדוע לא בכתה ש

 אלא לשמרן לדורות הבאים. עצמה,השתמש בהן לבזמן החורבן, וע"כ לא רצתה ל

 ,תשפ"ב ליל שב"ק פרשת לך לך ,)באגלייטן אחר השוה"ט

 (מתוך כתבי הבחורים
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 ע"י לימוד התורה ניתן אף בעוה"ז לזכות לחסדים נגלים

גם כאשר אין החסדים  עכשיו על היין ברכת "הטוב והמטיב", הרבש"ע הוא כולו טוב בירכנו

שיהיו החסדים אך אנו מבקשים מיטיב עימנו בכל יום,  ך הוא, אנגלים ואין שכלנו משיג הטוב

)עירובין  כמ"שעושים ברכה זו על היין דייקא, . ונגלים, ויהיו מובנים לכל, וזהו "הטוב והמטיב"

חסדים יש מהם שאינם נגלים, ואנו ההיינו שד ,רך רמזדויל"פ ב יין יצא סוד","נכנס  ס"ה.(

מתפללים "הראינו ה' חסדיך" שנזכה לראות בעיני בשר את חסדי השי"ת, וזהו "נכנס יין יצא 

שהשי"ת "הטוב", ייטיב עמנו באתגליא,  היינודסוד", שבזכות היין ניתן לברך "הטוב והמיטיב", 

 .ויותר לא יהיה הטוב בגדר סוד

 )שאומרים לפני התקיעות(כתוב "ויבא לו יין וישת", וכתוב בזוה"ק  כ"ה()בראשית כ"ז השבוע  בפרשת

שבחינת יצחק  ה, על המתקת הדינים והתעוררות מידת הרחמים.לשזה מרמז על השמחה למע

 מרמז למידת הדין, ושתיית היין מרמז לשמחה, שנמתקו הדינים ונתגלו החסדים.

"נהורא דנפיק מגו  והוא בבחי'משמחה זו, שיש כעת שמחה של סיום הש"ס, אין דבר גדול  ב"ה

ה מפי הקב"ה לומדת תורש ,בטרם עתמעימנו  יא"צ של נשמה קדושה שנסתלקה הואחשוכא", ש

 .בכבודו ובעצמו. וכמ"ש בגמרא, שהקב"ה יושב ולומד תורה עם התינוקות שנפטרו בטרם עת

 הריי"צכ"ק אדמו"ר מסופר על  הוא רק פרוזדור לטרקלין. יהודים יודעים שהעוה"זאצל  אמנם

חקרו אותו על יהודים נוספים המקיימים מצוות  בזמן שלקחוהו לכלאש, מליובאוויטש זי"ע

ואמר, ואיים עליו  והחוקר הוציא נשק ., והוא לא רצה להלשין על יהודים נוספים ח"והשי"ת

יי"צ, "כלי זה יכול להפחיד מי שיש לו עולם "הכלי הזה לימד הרבה שתקנים לדבר". ענה לו הר

". כלל זה לא מפחיד אותיוממילא יש שתי עולמות ובורא אחד,  אני,אחד, ושתי אלוהות, אבל 

והיינו שאצל היהודים העוה"ז הוא רק פרוזדור, ואי אפשר להחשיך ולהפחיד את עיניו ורוחו של 

הכל מתחיל ועוה"ז הוא פרוזדור לטרקלין, כי אצל הגוי העולם נגמר כאן, אבל אצלנו שה היהודי.

 שם למעלה.

יהיו רק  הזה כאן בעוה"ז באיתגליא, ובבית שמעתה יהי' לנו חסדים מאירים גםמתפללים  ואנו

יהיה הבית ו לוי., אבל רק מתוך שמחה וחסד גויהיו עוד ועוד שמחות כאלה של 'סיום' .שמחות

 מלא ברכת ה'.

 יצחק דייטש שליט"א, הג"רש"ס ע"י ה םסיו)
 ,רגל יום השנה לילדו הפעוט רפאל ע"הל

 (, פרשת תולדותחשון תשפ"ג כ"טאור ל ג'יום 
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