
המתפלל כראוי שערי שמים פתוחים לו לקבל תפילתו
והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה )כח, יא(.

ומתפלל תפילה בשלימות הראוי  כי אם עומד האדם  נראה, 
בקדושה וטהרה ובכוונה, ומכניע עצמו בכובד ראש עד לארץ, אז 
"וראשו מגיע השמימה", שערי שמים פתוחים עבורו ועולה תפילתו 

לפני ה' שומע תפילות.
ועל דרך זה יש לפרש המשך הכתוב והנה מלאכי אלקים עולים 
ויורדים בו, כי המתפלל כראוי לפני ה' בכוונה הראויה, אזי "מלאכי 
אלקים עולים", כי מכח תפילתו פורחין המלאכים לעלות תפילתו 
למעלה, ולעומת זה "ויורדים בו", שאם אינו מתפלל כראוי בלב טהור 
באמת ומחשבתו קשורה בהבלי העולם הזה, הוא מוריד תפילתו 

למטה ח"ו.
*

יעקב אבינו ע"ה לא היה ישן כי אם מעט מן 
המעט כפי ההכרח לצורך הגוף

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה )שם פסוק טז(. 
כרחך  דעל  הלשון,  יתור  לכאורה  הוא  משנתו'  'וייקץ  אומרו 
ד'וייקץ' היינו משנתו, דהא לא יתכן לומר על אדם שהוא ער לשון 
וייקץ. ונראה, שהוא רמז כי אף וטבע האדם לישן כל צרכו כל אחד 
לפי טבעו, וביותר שהיצר הרע מסית את האדם באומרו שצריך לישן 
)דברים ד, טו( ונשמרתם  כראוי לחזק את גופו, לקיים מאמר הכתוב 
מאוד לנפשותיכם. ברם יעקב אבינו ע"ה לא נהג כן, אחר שהיה איש 
תם והיה מחפש תמיד האיך לעבוד את ה' ולעשות רצונו ית', ע"כ 
היה משבר את גופו וטבעו, ולא נתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו 

רק מעט מן המעט מה שהוא הכרח גדול. 
וזהו דכתיב "וייקץ יעקב משנתו", כי הגם דלפי טבע כוחותיו 
וגופו של יעקב אבינו ע"ה היה נחוץ לו עוד לשכב ולישן, אעפ"כ מיד 
כשהרגיש התגלות אור הקדושה שיבר את טבעו והקיץ משנתו, ולא 
חשש כלל לכוחות גופו וטבעו, וקם לעבודתו ית' בכל פרטי חושיו 
ואיבריו, כמאמרם ז"ל )בבא בתרא י.( מאי דכתיב )תהלים יז, טו( אשבעה 
בהקיץ תמונתך, אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם בעולם 

הזה.
*

בזמן הגלות תפילה במקום קרבן קאי להשפיע 
על ישראל שפע חסדים ורחמים

ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי )שם(.
יש לדקדק, דפתח הכתוב 'אכן יש ה' במקום הזה' בשם הוי"ה, 
מורה למדת החסד והרחמים, וסיים )לקמן פסוק יז( 'ויירא ויאמר מה 
נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים' בשם 'אלקים' הרומז 

למדת הדין. 
ונראה ע"פ מאמרם ז"ל )ב"ר סט, ז(, שהראה הקב"ה ליעקב אבינו 
ע"ה את בית המקדש בנוי וחרב, וזהו שאמר יעקב "אכן יש ה' במקום 
הזה", והזכיר את שם הוי"ה הרומז למדת החסד, שראה הזמן שיהא 
בית המקדש קיים, והאדם החוטא יהיה מביא קרבנו לבית המקדש 
ומתרצה לפני ה', ומתוך כך יופיע עליו הא-ל הגדול בהשפעת חסד 
ורחמים. ואע"פ "ואנכי", הוא הדיבור הראשון של עשרת הדברות, 
"לא ידעתי" לא קיבלתי עדיין, כי אם בני הם עתידים לקבל את 
עשרת הדברות, מ"מ יודע אני כי הבורא ית"ש הוא עילת כל העילות 

וסיבת כל הסיבות. 
אמנם "אין זה" כי אין כאן במקום הזה השפעת חסדים ורחמים, 
"כי אם בית אלקים", 'כי' משמש בלשון אלא )עי' ראש השנה ג.(, ר"ל 
'אלא אם בית אלקים' קיים, דבזמן הבית הוא שיהיה המזבח מכפר 

על בני ישראל, והחוטא יהא מקריב קרבן ומתרצה לפני ה'.
ומשראה יעקב כי עתיד בית המקדש ליחרב, היה דואג האיך 
יתקיימו ישראל לפני ה' אחר שגברה מדת הדין, ובמה יכפרו עליהם 
ויושפע עליהם שפע חסדים ורחמים, לזה קאמר "וזה שער" לעלות 
תפילתם "השמים", על דרך הכתוב )הושע יד, ג( ונשלמה פרים שפתינו, 
כי אף בזמן החורבן שאין המזבח מכפר על בני ישראל, תפילה 

במקום קרבן קאי, ועי"ז יושפע עליהם שפע חסדים ורחמים.
*

גיליון ז
פרשת ויצא

תשפ"ג

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה )כח, י(.
מעלת תפילת ערבית בבחינת 

ואמונתך בלילות
רבי  הגאון  בפרשתן  דרש  נאה  דרוש 
אברהם אורנשטיין זצ"ל רב דק"ק בוקרשט 
)הדרוש והנאום אות א(, דהנה מצאנו במקרא ב' 

יציאות שיצא יעקב, הראשון הוא יציאתו 
יעקב  'ויצא  וכדכתיב  לחרן,  כנען  מארץ 
מבאר שבע וילך חרנה', והשני הוא יציאתו 
מביתו של לבן לשוב אל בית אביו בארץ 
יעקב  'ויקם  יז-יח(  לא,  )לקמן  שנאמר  כנען, 
וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג 
כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה 
קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק 

אביו ארצה כנען'.

אמנם חילוק גדול מצאנו בין אלו הב' 
כתיב  לחרן  כנען  מארץ  כשיצא  יציאות, 
)לעיל כז, מג(, אשר אמר יצחק ליעקב קודם 

יציאתו, 'ועתה בני שמע בקולי וקום ברח לך 
אל לבן אחי חרנה', וכך נאמר למעשה )הושע 
יב, יג( 'ויברח יעקב שדה ארם', ויצא במרירות 

ועגמת נפש כנרדף, וכדכתב בבעל הטורים 
שפרשה  האומרים  בטעם  ויצא(  ד"ה  י  )כח, 

וברח  יעקב בסתר  לפי שיצא  זו סתומה, 
בהחבא. וזאת עוד אשר שקעה לו השמש 
שלא בעונתה, כדכתיב )לקמן פסוק יא( 'ויפגע 
במקום וילן שם כי בא השמש', ופירש רש"י 
וזה לשונו, 'כי בא השמש משמע ששקעה 
לו חמה פתאום שלא בעונתה כדי שילין 

שם'.

ולעומת זה כשיצא מחרן לשוב אל ארץ 
והקדימה  רב,  וברכוש  בעושר  יצא  כנען 
השמש לזרוח בעבורו, שנאמר )לקמן לב, לב( 
'ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל', 
ודרשו חז"ל )חולין צא:( וכי שמש לו לבד זרחה, 
יצחק  רבי  אמר  זרחה,  העולם  לכל  והלא 
לשקוע  שהקדימה  בעבורו  הבאה  שמש 
שלא בעונתה כדי שישכב ללון, הקדימה 

עתה לזרוח בעבורו'.

ובאותה יציאה שיצא יעקב מבית אביו 
נחלקו בה במדרש, אם  בארץ כנען לחרן 
יצא מבית אביו בעושר ובממון הרבה או 
לא, דאיתא )ב"ר סח, ב( 'רבי חנינא אמר גדוד 
כדי שלא  כלום,  בלא  ריקם  היינו  שלחו', 
הממון  אהבת  מחמת  עשיו  אחריו  ירדוף 
לוי אמר שילח עמו  בן  יהושע  'רבי  שלו, 
עושר וממון הרבה, אלא שעמד עשיו ונטלה 
ממנו', וכדכתב רש"י )לקמן כט, יא( שאליפז בן 

עשיו רדף אחר יעקב במצות אביו להרגו, 
ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך 
את ידו מלהרוג את יעקב, 'אמר לו אבי גזר 
עלי להרגך מה אעשה לציווי של אבא, אמר 
לו יעקב טול את כל נכסי אשר בידי, ובזה 

תקיים מצות אביך שהעני חשוב כמת'.

בין כך ובין כך הלך יעקב לדרכו ערום 
'שיר  שם(  )ב"ר  ואמר  ופתח  כל,  בחוסר 
)תהלים קכא,  למעלות אשא עיני אל ההרים 
א(, אשא עיני אל ההורים למלפני ולמעבדני', 
שנשא עיניו ללמוד מדרכי אבותיו, ואמר 
שהלך  בשעה  אליעזר  עזרי,  יבוא  'מאין 
להביא את רבקה מה כתיב ביה )לעיל כד, י(, 
ויקח העבד עשרה גמלים וגו', ואני לא נזם 
אחד ולא צמיד אחד', ושוב התחזק עצמו 
שלא לאבד תקוותו ואמונתו בהשי"ת, 'מה 
אנא מובד סברי מן בריי', וכי אאבד תקוותי 
אנא  לית  ושלום  'חס  בהשי"ת,  ואמונתי 
מובד סברי מן בריי, חלילה אין אני אובד 
מעם  עזרי  'אלא  בהשי"ת,  אמונתי  את 
ה''. ובאותה שעה אחר שהתחזק באמונה 
ובטחון מתוך החושך והצרה, תיקן יעקב את 

תפילת ערבית.

למה  לשאול  מקום  יש  באמת  כי  אם 
אחר  ערבית,  תפילת  לתקן  יעקב  הוצרך 
שכבר תיקנו אברהם ויצחק תפילת שחרית 
ומנחה, ומה צורך יש להוסיף ולתקן עוד 
תפילה. אמנם חילוק גדול יש בין תפילת 
שחרית ומנחה לתפילת ערבית ולא קרבו זה 
אל זה, כי אברהם תיקן את תפילת שחרית 
מעשיו,  בכל  דרכו  מצליח  שהיה  בשעה 
כדכתיב )לעיל כד, א( 'ואברהם זקן בא בימים 
וה' ברך את אברהם בכל', וכן יצחק אף שלא 
הצליחה דרכו כמו אביו, מכל מקום גם הוא 
הצליחה ידו הרבה בכל מעשיו, כדכתיב )לעיל 
כו, כח( 'ראה ראינו כי היה ה' עמך', ועל כן 

תיקנו אלו התפילות בשעות היום, הרומז 
לשעה המאירה לו לאדם והוא מצליח בכל 

מעשיו.

מה שאין כן הוא אצל יעקב, שברח מבית 
אביו ונרדף ומושפל על ידי עשיו, ואינו יודע 
יגיע לבסוף, האם לבית לבן, והאם  להיכן 
יקבלו לתוך ביתו, ובאותה שעה ששקעה 
עליו שמשו והחושך יכסה את עין הארץ 
שלא הצליחה דרכו, הוא שתיקן את תפילת 
ותקוה, אשר כל  ערבית המלאה באמונה 
תכליתה לעורר את האדם להחזיק עצמו 

באמונה בשעותיו הקשות.



אף  מצאנו  זה  יסודי  והבדל  חילוק 
שחרית  בתפילת  כאשר  התפילה,  בלשון 
אומרים 'המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה 
בראשית', והוא השעה המאירה לו לאדם כאשר 
כל הברואים כולם משבחים ומרננים לפני הבורא ית' בשמחה וחדוה. ומאידך 
בתפילת ערבית אומרים 'ומעביר יום ומביא לילה', הוא השעה אשר החושך 
יכסה את עין הארץ, ונצרך לשמירה יתירה 'שומר עמו ישראל לעד'. ועל כל בר 
ישראל להאמין אפילו באותה שעה שהוא מעריב ערבים, מתוך אמונה ובטחון 

בהשי"ת, כי פדה ה' את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, להיות ואמונתך בלילות.

*  *  *

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה )שם(.
יעקב אבינו ע"ה היה מוכתר בשני המעלות תורה עם דרך ארץ

אמרו חז"ל במדרש )ב"ר סח, ב(, 'רבי שמואל בר נחמן פתח )תהלים קכא, א(, שיר 
למעלות אשא עיני אל ההרים, אשא עיני אל ההורים למלפני ולמעבדני, מאין 
יבוא עזרי, אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב ביה )לעיל כד, י(, ויקח 
העבד עשרה גמלים וגו', ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד וכו', חזר ואמר מה 
אנא מובד סברי מן בריי, חס ושלום לית אנא מובד סברי מן בריי, אלא עזרי מעם 
ה''. פירוש, בשעה שיצא יעקב אבינו ע"ה לחרן ליקח לו אשה מבנות לבן, נשא 
עיניו ללמוד מדרכי האבות, ונזכר מעושרו של אליעזר בשעה שהלך לחרן ליקח 
את רבקה לאביו, והוא הולך בלא כלום, ולכך הקשה 'מאין יבוא עזרי', ושוב אמר 
'וכי אני מאבד את חוזקי ובטחוני בבוראי', אלא 'עזרי מעם ה''. ויש לבאר שייכות 

דברי המדרש עם המקרא שלפנינו 'ויצא יעקב מבאר שבע'.

דוד  רבי  הגאון  כתב  שלפנינו,  המקרא  עם  המדרש  דברי  שייכות  לבאר 
מאשקאוויטש זצ"ל )גלילי זהב בפרשתן ד"ה ויצא יעקב ה'(, בהקדים דהנה מתחילה סבר 
יצחק אבינו ע"ה כי יעקב וזרעו ישבו תמיד בבית המדרש ובבית הכנסת ויעסקו 
בתורה ועבודה לפני ה', ועשיו וזרעו יעסקו בדרך ארץ, והמה יספיקו לבני יעקב 
את מזונם. ברם רבקה הבינה בחכמתה דאין זה מן הראוי שימתינו בני יעקב 
לבני עשיו עד שיביאו להם מנחה, ועל כן אמרה ליעקב אשר גם הוא ילך ויביא 
מטעמים לאביו, להראות כי כוחו יפה אף בעסק העולם הזה, כי כן גזרה חכמתו 
יתברך לאחד את כח התורה עם דרך ארץ, כמאמרם ז"ל )אבות פ"ב מ"ב( 'יפה תלמוד 

תורה עם דרך ארץ'.

וכל שראה יצחק כי יעקב מוכתר בשני המעלות, אמר )לעיל כז, ב( "הקול קול 
יעקב", כי קולו של יעקב נמצא תמיד בבית הכנסת ובבית המדרש, ועם כל 
זה "והידיים ידי עשיו" בידו לעסוק בדרך ארץ, ואשר על כן ראוי הוא לברכה 

"ויברכהו".

ולכאורה קשה, למה בירך יצחק את יעקב בשם 'אלקים' הרומז למדת הדין, 
כדכתיב )שם פסוק כח( 'ויתן לך אלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירוש'. 
אלא כי נודע דכל ברכה ושפע הנשפע משם הוי"ה היא בלתי מוגבלת, ואינה 
תלויה במעשה והשתדלות האדם בעסק הפרנסה בעולם הזה, אלא מלאכתו 
זוכה לזה, אלא מי  יורדת תמיד ולאו כל אדם  ידי אחרים. ואינה  נעשית על 
שמעשיו ראויים לפני ה' והוא דבוק בהשי"ת ועושה רצונו של מקום. וזו היתה 
מדתו של רבי שמעון בן יוחאי וחבריו, כדאיתא )ברכות לה:( 'רבי שמעון בן יוחאי 
אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וכו' תורה מה תהא 
עליה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים'. 
מה שאין כן בשפע הנשפע משם אלקים, שהיא באה בדרך הטבע ואינה עוצרת 
לעולם, ותלויה במעשי האדם והשתדלותו בעסק העולם הזה, וזו היתה מדתו 
)יהושע א, ח( לא ימיש ספר התורה הזה  של רבי ישמעאל, כדאיתא )שם( 'כתיב 
מפיך, יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר )דברים יא, יד( ואספת דגניך, הנהג בהן מדת 
דרך ארץ'. ואמרו )שם(, 'הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן 

יוחאי ולא עלתה בידן'.

ואחר כי ראה יצחק דלא הניח יעקב מזה ומזה, וידיו רב לו אף בעסק העולם 
הזה, על כן בירכו בשם 'אלקים' ואמר "ויתן לך אלקים מטל השמים ומשמני 
הארץ", הוא השפע התלוי במעשה והשתדלות האדם בעסק העולם הזה שאינה 
עוצרת לעולם, כדעת רבי ישמעאל 'הנהג בהן מדת דרך ארץ' להיות תלמוד 

תורה עם דרך ארץ.
ואמר עוד "מטל השמים", לרמז למה שאמרו חז"ל )תענית ד.(, 'כנסת ישראל 
שאלה שלא כהוגן והקב"ה השיבה כהוגן, שנאמר )הושע ו, ג( 'ונדעה נרדפה לדעת 

1. יש להסמיך כאן דברי הגה"ק הכתב סופר זצ"ל )בפרשתן ד"ה ושבתי בשלום(, שכתב לדקדק בלשון הכתוב 'ושבתי בשלום 
'אל בית אבי'. והוא, דהנה יש צדיק  'ושבתי בשלום' סתם, ולמה הוצרך להאריך לומר  אל בית אבי', דהוי ליה לומר 
דכל צדקותו הוא כנגד בני דורו שהם אנשים רעים וחטאים לה', וכנגדם הוא דחשיב לצדיק, אמנם אילו היה בדור 
של צדיקים לא היה נחשב לצדיק, ועל כן ביקש יעקב אבינו ע"ה 'ושבתי בשלום אל בית אבי', כי אף וכנגד לבן הארמי 

ומשפחתו היה נחשב לצדיק ושלם, הוסיף לבקש שאף כנגד בית אבותיו הק' הצדיקים יהא חשיב לצדיק ושלם. 

את ה' וגו' ויבוא כגשם לנו, אמר לה הקב"ה ביתי את שואלת דבר שפעמים 
לעולם,  המתבקש  דבר  לך  אהיה  אני  אבל  מתבקש,  אינו  ופעמים  מתבקש 
ו( אהיה כטל לישראל'. כלומר, דכנסת ישראל ביקשה מאת  יד,  )שם  שנאמר 
השי"ת שיושפע עליה שפע משם הוי"ה התלוי במעשי האדם אם ראוי הוא 
או לא, כגשם שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש, והשיבה השי"ת 'אהיה 
כטל לישראל', להשפיע שפע משם 'אלקים' שאינה עוצרת לעולם, ודרוש לזה 
השתדלות ומעשה האדם בעסק העולם הזה, כטל שהוא דבר המתבקש לעולם, 

ועוד זאת שהיא עולה מן הארץ רומז לעסק האדם בדרך ארץ. 

ובאמת כי יעקב אבינו ע"ה חשקה נפשו בתורה, כענין דמצינו אצל בן עזאי 
)יבמות סג:( דחשקה נפשו בתורה ולא אבה לישא אשה, ועתה שגזרו עליו אביו 

ואמו לשנות ממנהגו ולצאת לחרן לישא אשה ולעסוק בדרך ארץ, נבוכה עליו 
דעתו האיך יוכל לכבוש ההר הזה לעסוק בתורה ולהתייגע בדרך ארץ, וכסברת 
רבי שמעון בן יוחאי 'תורה מה תהא עליה', ולכך כשיצא מבית אביו לחרן פתח 
ואמר, "אשא עיני אל ההורים" ללמוד מהם האיך אפשר כדבר הזה, "למלפני" 
לעסוק בתורה, "ולמעבדני" לישא וליתן בעסק העולם הזה, "מאין יבוא עזרי" 
לעשות שתי אלה, וחזר ואמר "עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ", דכשם שברא 
השי"ת את השמים והארץ וחיברם יחד, כן הוא תכלית האדם בעולם הזה לאחד 
שמים וארץ לעסוק בתורה ובדך ארץ, והוא שלימות האדם לקשר ולאחד החלק 

הרוחני והגשמי יחדיו, לקיים מאמר הכתוב )משלי ג, ו( 'בכל דרכיך דעהו'.

*  *  *

וישב לבן למקומו, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים )לב, א-ב(.
כל זמן שהיה יעקב אבינו ע"ה דר בבית לבן לא 

היה יכול להשיג השלמות הנרצה
הגאון רבי אברהם יעקב דערברמדיגער זצ"ל אבדק"ק גאלאץ )לנפש חיה בפרשתן ד"ה 
וישב לבן( כתב לפרש לשון המקרא, כי מורה הכתוב כי כל זמן שהיה יעקב אבינו דר 

בבית לבן, לא היה בידו להשיג השלמות הנרצה ולעלות במעלה ומדרגה עליונה.

ועל דרך דפירש הגאון רבי שמעון בצלאל ניימאן זצ"ל )פנינים יקרים בפרשתן ד"ה 
)לעיל כח, כא( 'ושבתי בשלום אל בית אבי', דלכאורה  בפסוק ושבתי בשלום( הכתוב 

קשה, דהלא אמרו חז"ל )ברכות סד.( 'הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא 
לך לשלום, הנפטר מן המת אל יאמר לך לשלום אלא לך בשלום', ואם כן למה 
אמר יעקב 'ושבתי בשלום אל בית אבי', הא הוי ליה לומר 'ושבתי לשלום' כפי 

שאומרים לאדם החי.

ותירץ, דטעם החילוק שהנפטר מחבירו צריך לומר לו 'לך לשלום' והנפטר 
'לך בשלום', כי לשון 'שלום' מורה על שלימות, ועל כן  מן המת צריך לומר 
האדם החי שבידו להשיג מעלות ומדרגות נשגבות בעולם הזה אומרים לו 'לך 
לשלום', להורות שיוסיף שלימות על שלימתו להתחזק בתורה ומצוות לבוא 
לידי שלימות הנפש, אבל המת שהוא חפשי מן המצוות, כדאמרו חז"ל )עירובין 
כב.( היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם, אין בידו להשיג עוד שלמות נפשו יותר 

ממה שקנה בימי חייו, על כן אומרים לו 'לך בשלום', עם אותו השלום והשלמות 
שקנה משך ימי חייו. 

ומהאי טעמא אמר יעקב אבינו ע"ה 'ושבתי בשלום אל בית אבי', כי כיון 
שירד יעקב אל בית לבן הארמי עד שישכך כעסו של עשיו עליו, וידע בנפשו 
שלא יהיה בידו להשלים עצמו לעלות במעלות עליונות בבית לבן, ואדרבה שהוא 
צריך לסייעתא דשמיא ושמירה עליונה שלא יפול ממדריגתו שהשיג עד עתה, 
עד שהוצרך הקב"ה להבטיחו 'והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך' )לעיל 
כח, טו(, לכך ביקש 'ושבתי בשלום אל בית אבי', שיוכל לעמוד באותו השלימות 

והמעלה שהשיג עד עתה עד הזמן שישוב אל בית אביו1.

וזהו דכתיב "וישב לבן למקומו", כי אחר ששב לבן לביתו ונפרד מיעקב 
אבינו ע"ה, אזי "ויעקב הלך לדרכו", לילך בדרך ה' להשיג השלימות הנרצה לבוא 
למדרגה עליונה בלא שום מכשול, "ויפגעו בו מלאכי אלקים". וכענין דמצינו כן 
אצל אברהם אבינו ע"ה, דכתיב )לעיל יג, יד( 'וה' אמר לאברהם אחרי הפרד לוט 
מעמו', ופירש רש"י וזה לשונו 'כל זמן שהרשע עמו היה הדבור פורש ממנו', 
ועתה שנסתלק ממנו לוט לילך לדור בסדום, זכה אברהם אבינו ע"ה לגילוי 

השכינה לבוא להשיג השלימות הנרצה.

התודה והברכה*  *  *
גיליון זה נתנדב ע"י ידידנו הנעלה והנכבד
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