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פרשת ויצא, ירידת יעקב אבינו חרנה 
לישראל  מלמדת  הקלי’  ראש  הארמי  לבן  אל 
וכל  אבינו,  יעקב  נקודת  ישנו  דרך, שבכל אדם 
אחד נשלח לירד לחרן הפרטי שלו. והענין הוא 
שהתורה הקדושה הוא אור אלוקי אותו הלביש 

הבורא בלבושים שונים, כאשר כל עולם 
יש לו לבוש שלו, בעולם העשייה לבוש 
ממנו  ולמעלה  התורה,  פשט  הוא  האור 
אחד  כל  התורה  וסודות  ודרוש  רמז 

בבחינה אחרת. 

להתדבק  כשמבקש  אדם  בכל  וכן 
מצוות  לו  משמשים  עשיה,  בבחינת 
התורה כלבוש רוחני לנשמתו, וממעשי 
השגחה  המידות,  טוהר  לומדים  התורה 

דעולם  פשט  ע”ד  הכל  ואמונה,  פרטית 
העשיה. אמנם כשמפשיטים את לבושי התורה 

ומביטים לעומק רמזי וסודות התורה אזי מתגלה עולם 
הקב”ה  שנתאוה  הוא  התורה  תכלית  ונורא, שכל  חדש 

מתדבק  שהאדם  ע”י  וזה  בתחתונים,  דירה  לו  להיות 
בקדושת התורה, כמו שעשה הקב”ה בית המקדש בעולם העשיה כשהוא מכוון 

כנגד המקדש הרוחני שבעולמות שלמעלה ממנו.

וכשמפשיט אדם את לבושי עולם העשיה, ובפרט ביום שבת קודש בו ניתן כח 
לישראל להביט ביקרא דמלכא, כדאיתא בזוה”ק שאנשים פשוטים יכולים לראות 
כך  עצמו,  במלך  לחזות  יכולים  המלך  אל  הקרובים  אמנם  המלך,  לבושי  את  רק 
האדם מישראל ביום שבת קודש יכול לראות ביקרא דמלכא כביכול גם אם הוא 
אדם פשוט. אמנם היסוד הראשון הוא שיאמין שבאמת כן הוא, ושיש לו הכח באמת 

לראות.

לעשות  ה’  פי  וממרה  חלילה  אדם  עובר  קדישא, שאם  בתניא  איתא  ובאמת 
גדולה או קטנה שלא כרצונו יתברך, גורם לו שלא יוכל להתדבק בפנימיות קדושת 
התורה ובעל כרחו הוא דבוק רק בלבושי חיצוניות התורה, אמנם זהו רק בימות 
החול, כי קדושת השבת שהוא גופא סוד התשובה עילאה, מסוגל לדבק את נפש 
האדם עם עצם קדושת התורה בלא לבושים אם רק יחפוץ בכך, וכאשר מתדבק 
אדם בתורה הק’ באופן כזה, מדרכת אותו התורה בתוך נשמתו איך  יהיה הדרך 
ישכון אור שילך בו כדי לחלץ עצמו מחשכות העולם, כמו שאמרו שהמאור שבה 
יחזרינו למוטב. ואז אע”פ שהוא במצב חשיכה של “וילן שם כי בא השמש”, יש לו 
עצה של “וישכב במקום ההוא” המבואר בזוה”ק שהוא סוד י”ש כ”ב אותיות התורה 
בהם גנוז אור א”ס ב”ה, וכמאמר האוה”ח הקדוש בהקדמתו לספרו “ואמרות ה’ בהם 
ה’”, אכן אתה א”ל מסתתר בתוך האותיות, לכן אם הוא במצב של “וילן שם” בלא 
מוחין, “כי בא השמש” ששרוי בחושך בלי כח הבחנה בין טוב לרע כדוגמת השמש 
שמאיר דרכו של אדם, אז העצה הוא “וישכב במקום ההוא”, להתדבק בפשטות 
באותיות התורה הק’ כל אחד כפום שיעורא דיליה, בתוך י”ש-כ”ב אותיות התורה 
וכהנה,  כהנה  אזי  התורה  בפנימיות  להתדבק  זוכה  ואם  בפשט,  התורה  ביגיעת 

העיקר שיהיה דבוק בתורה שזו העצה לצאת מן החושך.

ואז כשמתדבק בתורה הקדושה, נגלה לעיניו פתאום שאע”פ שהוא אדם פשוט, 
אמנם הוא “סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים 
בו”, כמאמר הזוה”ק זכה יהבין ליה נפש, זכה יתיר יהבין ליה רוח זכה יתיר יהבין 
ליה נשמה, שנשמת כל אדם מסוגלת ומוכנה לעלות במעלות הסולם וכל מעשיו 

פועלים נצורות למעלה בשמים.

והאדם שמבין מעט, ומפשיט מעצמו את לבושי חיצוניות התורה, אזי שומע את 
זעקת התורה הקדושה, כמו שגילו בזוה”ק בפרשתן )ח"א קס"ה ע"א( “ויעקב הלך 
לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים, רבי אבא פתח ואמר, "זכר ונקבה בראם" וגו', כמה 
אית לן לאסתכלא במילי דאורייתא, ווי לון לאינון אטימי לבא וסתימי עיינין, הא 
אורייתא קארי קמייהו "לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי", "מי פתי יסור הנה חסר 
לב אמרה לו", ולית מאן דישגח". ואמרו עוד בזוה"ק בפרשת קדושים )ח"ג פ' ע"א( 
"בכמה זמנין אורייתא אסהידת בהו בבני נשא, כמה זמנין ארימת קלין לכל סטרין 
משגיחין"...  ולא  מסתכלין  לא  בחוריהון,  בשינתא  דמיכין  וכולהו  להו,  לאתערא 
ואם  התורה,  לעסק  פנימה שיתעורר  האדם  נשמת  בתוך  קולות  מעורר  שהבורא 
האדם מביא עצמו למצב לשמוע הקולות האלו לפחות בהרגשת נשמתו, אז אלו 
הקולות עצמם מאירים לו ונותנים לו עצה ודרך איך לצאת ממקום הנפילה, ע”י 

“וישכ”ב במקום ההוא” כנ”ל.

בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנקרא  "כל 
הנה  ז'(,  מ"ג  )ישעיה  עשיתיו"  אף  יצרתיו 
ג”כ  הוא  אבי”ע,  עולמות  לד’  שמרמז  מה  מלבד 
פשוט שכל ענייני העוה”ז נבראו כדי שיתעלו ע”י 
האדם, “שהכל ברא לכבודו”, שהמאכלים מתעלים 
מזרעים שהוא דומם לצומח, וממנו לחי בעת 
למדבר  וממנו  השדה,  בהמות  ע”י  שנאכל 
האדם,  ע”י  בקדושה  נאכלת  שהבהמה 
מתגלגלים  בעולם  שיש  העניינים  כל  וכן 
מאיש לאיש ע”י משא ומתן, ועובר מרשות 
לרשות עד שחוזר לרשות עליון. וזה סיבת 
האדם,  על  שעוברים  והסיבובים  הגלגולים 
הזה שכל  הסוד  לגלות  תכליתו  האדם  כי 
נעשה  עשיתיו  אף  יצרתיו  בראתיו  אשר 

לכבודו ית”ש. 

התורה  בקדושת  שמתדבק  אחר  לכן 
ובכ”ב אותיותיה, זוכה לבוא למעלת “וישא יעקב 
רגליו וילך ארצה בני קדם” שמעלה את כל ענייני עוה”ז 
ממצב  מדרגה  אחר  מדרגה  העליון,  לשורשם  למעלה 
בחי’  המדרגות  לראש  עד  נה”י  סוד  רגליים  של  התחתון 

“קדם” בחינת ראש.

וזה הכתוב רומז לכל אדם מישראל שנשמתו מכונה בשם יעקב, שכל אדם 
נשלח לעולם כדי ללחום עם עשיו, אשר כבר בבטן אמו החלו מריבים ביניהם בהיות 
שזו סיבת הירידה לעולם, “ויעקבני זה פעמיים”, ואח”כ כשמנצח את עשיו נשלח 
לרדת עוד לעומק הקלי’ אל לבן הארמי להכניעו במקומו, ודייקא משם להעלות 
רגליו לבני קדם. וכבר איתא בספרים הקדושים, שאם יש לו לאדם נסיונות, ובפרט 
עליו לשולחו למקומות  וסמכו  בו  הוא שמן השמים האמינו  אות  נסיונות קשים, 
הנמוכים האלו כדי לברר שם את הטעון בירור, וכמשל השליח מאת המלך, ככל 
שהשליחות חשובה יותר כך תהיה מעלת המשולח גדולה יותר. ועל האדם להיזהר 
מאד שלא למעול בשליחותו, כיון שהגיע למקום הזה מוכרח שיש לו הכח לברר 
הבירורים מהמקום הזה, ולא לטעות לומר ששלחו אותי למקום הזה משום שאין 

חפצים בהצלחתי חלילה.

ואין  בעולם  פירוד  שום  שאין  בידיעה  בעולם  והולך  האדם  כשמתחזק  ואז 
“וירא והנה באר בשדה”, השכינה  והיינו  כח בעולם מלבד אור ה’ שמחיה הכל, 
הבאר  מן  נמשך  העולם  חיות  שכל  ורואה  כידוע,  שדה  בשם  המכונה  הקדושה 
ישקו העדרים”, כח השכינה המחיה את הכל,  “כי מן הבאר ההוא  העליון הזה, 
או אז ישיג וידע נאמנה שהכח בנפשו להעלות את כל ענייני העולם שביסודם הם 
כלולים בג’ מידות אהבה יראה והתפארות שהם “שלושה עדרי צאן רובצים עליה”, 
ג’ מידות האבות הקדושים שבכוחו להעלות ממידות הנפולות מהם מורכבים כל 
התשוקות והרצונות בעולם, אל הבאר בשדה הקדושה העליונה שרובצים עליה ג’ 
עדרי צאן ישראל, אברהם יצחק ויעקב, ע”י שיהיה משתוקק תמיד מתי יגיעו מעשי 

למעשי אבותיי.

ובא  בקדושה,  הקדושים  האבות  במידות  להתדבק  שזוכה  בעת  גם  אמנם 
למעלה של המשכת שפע עליון מן הבאר, עדיין “ואבן גדולה על פי הבאר”, עדיין 
סתום השפע מעל רקיע שעשה הבורא להסתיר את אורו מן הברואים התחתונים, 
והאבן גדולה מסתרת את שפע המים העליונים ע”י רקיע שעומד ומפריד באמצע, 
והם נסיונות קשים ומרים שעוברים על עובדי השם בבואם להתקרב אל הקדושה, 
שצריכים לבקוע תחילה את הרקיע ולגלול את האבן מעל פי הבאר, אבן של תאוות 

גשמיים. 

אמנם אור הנשמה הקדושה השוכנת בקרב כל איש ישראל והוא נקודת יעקב 
אבינו פני אדם שבמרכבה, אינו מבין על מה הסער, ומבקש להבין מדוע נמשכים 
בני אדם אחר ההבל המדומה, “ויאמר הן עוד היום גדול וגו' השקו הצאן ולכו רעו", 
וזה מפני שרואה שכל הבריאה מליאה ניצוצות, וכל העניינים שבאים על האדם הם 
גלגולי ניצוצות שעל האדם לתקן, וכמו שממשיך הכתוב מיד “עודנו מדבר עמם 
כי רעה הוא", שרחל היא השכינה הקדושה,  ורחל באה עם הצאן אשר לאביה 
"רחל מבכה על בניה", היא רועה את צאן אביה שבשמים שנפזרו בתחתונים עד 

שיהיה התיקון השלם.

ותיכף בראות יעקב את רחל "ויהי כאשר ראה יעקב את רחל", שמבין שכל 
ענייני העולם הם ניצוצות השכינה הקדושה שנפזרו בעולם, והאבן הם העניינים 
הגשמיים מונעים בעד האדם להעלות בירורים מתתא לעילא להמשיך שפע עליון 
אחי  לבן  צאן  את  וישק  הבאר  פי  מעל  האבן  את  ויגל  יעקב  "ויגש  מיד  רוחני, 

ויצא

רעווא דרעווין
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אמו", ברגע בהתעוררות הכח הרוחני של הנשמה, "יחד לב וגל אבן", וביארו בספרים 
עצום  יחוד  לבו  בקרב  יעקב  שהעיר  אבן",  ל"גל  הלב  יחוד  של  השייכות  הקדושים 
שהמשיך לו כח, כמו שמצינו בשמשון אחר נפילתו בידי פלשתים חזרה אליו הגבורה 
נבואה שחזר לפעום  כי אם כח  גבורה גשמית  זה  וביארו שם שלא היה  לזמן קצר, 
לאדם  מביא  הנבואה  כח  והתגלות  הלב  שיחוד  והיינו  ה',  עליו  אחר שריחם  בקרבו 

כוחות עליונים.

ואור השכינה שבתוך נשמת האדם, נקודת יעקב אבינו צד הקדושה שבאדם, 
יש לו הכח הזה לייחד הלב ולגול את האבן מעל פי הבר, אם מאמץ נפשו להתרחק 
נעשה  אמיתית,  ובדבקות  הבורא  עם  הלב  ביחוד  הקדושה  אל  ולקרוב  הרע  מן 
האבן קל בידו לבקוע הרקיע המסתיר את המים העליונים, ולגול את האבן מעל 

פי הבאר.

ותיקון  ולאה,  רחל  יחוד  ויצא,  שבפרשת  העליונים  היחודים  כל  נמשכו  ומזה 
העולמות עקודים נקודים וברואים, יחודים אשר כל נשמה עוברת בעולם באיתכסיא 
ובאתגליא, לא נשאר לו לאדם רק להסיר המסך המבדיל מעל עיניו, ולשמוע את קול 
התורה הקדושה, אשר אלו היחודים והתיקונים שבפרשה זו מרעישים מתוך אותיות 
התורה הקדושה על תכלית האדם בעולמו, "אורייתא אסהידת בהו בבני נשא, כמה 
זמנין ארימת קלין לכל סטרין לאתערא להון"! התורה אומרת "מי פתי יסור הנה", גש 

הלום ואלמדך איך לחיות בעולם, רק אל תהי שוטה ופתי לאבד הזמן לריק.

צ'ורת  י'עקב  ו'ירא  ר"ת  ויצ"א  עמוקות  במגלה  איתא  יעקב מבאר שבע",  "ויצא 
ללבן  בירידתו  אדמות,  עלי  הארוך  לדרכו  כשיוצא  לאדם  לו  מלמדת  התורה  א'לף, 
הארמי בתוך תאוות העוה"ז, שיראה בכל דבר צורת א', ויזכור את אלופו של עולם 
השורה בכל דבר ובכל ענין שבא עליו, כי הכל אותיות התורה הקדושה ומכל מעשה 
נעשה צירוף אחר לתקן עולמות במלכות שד"י, עד שלבסוף יצטרף הכל אל תיקון 
אחד שלם ויהיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, העיקר 
לא לאבד הסבלנות ברגע האחרון של הגלות, "חכי כמעט רגע" שפתאום יבוא להיכלו 
השכינה  ממשיכים  שבזה  נפש,  במסירות  התורה  בעסק  להתגבר  ובינתיים  האדון, 
למטה, בפרט אם חיים באופן כזה שיודעים שכל דבר בעולם הם אותיות עליונים, כמו 
שגילה משיח צדקינו למרן הבעש"ט הקדוש ששאלו אימתי קאתי מר, והשיבו כאשר 
יתגלה לימודך ויתפרסם בעולם, ולימד לו שבכל אות ואות יש עולמות נשמות ואלקות 
שעולים ומצטרפים ונעשין תיבה, והיינו חיי האדם עלי אדמות בידיעה שכל דבר הוא 
בהשגחה פרטית וכל דבר יש בו ניצוץ קדוש שבא אל תיקונו ע"י מעשיו, חיים כאלה 
ממשיכים השכינה לעולם באתגליא, עד שיבוא יום בו יתקיים בנו "הרנינו גויים עמו כי 

דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו" במהרה בימינו אמן.

)רעוא דרעוין פרשת ויצא תשפ"ב(

יום ג' י"ב כסליו יו"ד של הרה"ק ר' אברהם דוב מאווריטש זי"ע בעל ה"בת עין". 
תקופה קצרה אחר שהגיע הבת עין לארה"ק, סגר הבת עין את עצמו בבית למשך ימים 
רבים ולא ידע הציבור מה אירע, עד שיום אחד יצא הבת עין מהחדר המסוגר וערך 
סעודה גדולה, וסיפר להם שבהיותו עדיין בחו"ל פגש פעם במשולח מארץ ישראל 
שהיה אדם צדיק, ושאל אותו איך ארץ ישראל נראית, והשיב לו המשולח "מה אומר 
ומה אדבר, האבנים הם מרגליות והקרקע הוא ממש זהב וכו'..", וכששמע זאת הבת 
עין גדלה תשוקתו יותר ויותר עד שאכן עלה לארה"ק, אולם למעשה כשהגיע לארץ 
ישראל לא ראה שהאבנים הם אכן מרגליות וכו' ונצטער מאד שאינו זוכה להשיג את 
קדושת ומעלת א"י, לכן סגר את עצמו ועשה מה שעשה משך תקופה עד שהיום זכה 
לראות שהאבנים בא"י הם אכן מרגליות והקרקע כולה זהב, ועבור זה ערך סעודה 

גדולה.

ר'  מהרה"ק  זצ"ל ששמע  קסטלניץ  ישראל שמעון  מר'  מעשה  ראיתי  זה  מענין 
מוטל מסלאנים זי"ע שיחד עם הבת עין עלה לא"י יהודי בשם ר' זלמן שהיה נכד של 
החכם צבי, ובתחילה נתפס יהודי זה להשכלה ובהשפעת כמה צדיקים יצא מזה והיה 
כמשמש אצל הבת עין ואח"כ היה הכותב של דברי תורתו. פעם אחת בעת שהתפלל 
הבת עין עמד ר' זלמן מצד אחד והמרא דאתרא של צפת הגה"צ ר' שמואל העליר זצ"ל 
שהיה חסיד גדול של הבת עין עמד מהצד השני, וראו איך שבעת אמירת 'כתר' התלהב 
הבת עין מאד יותר מן הרגיל, ואחר התפילה דיברו ביניהם שלא לחינם התלהב הבת 
עין כ"כ ובודאי יהיה איזה חדשות אצל הבת עין, ואכן אחר תפילה זו קרא הבת עין לר' 
זלמן וציוה עליו לכתוב עבורו מכתב המיועד אל הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זי"ע 
וכתב שם שכבר עברו שלושה שנים מאז שעלה לארץ ישראל וכיון שהרגיש שלא זכה 
להשיג את מעלת א"י כבר התחרט והיה בדעתו לחזור לגור בחו"ל, והיום בעת אמירת 
'כתר' זכה למדריגות אלו של קדושת א"י שאליהם השתוקק, וכעת לא רק שאינו חפץ 

לחזור לחו"ל אלא הינו מתחרט שלא עלה לא"י עוד קודם..

הולך  זצ"ל  העליר  שמואל  ר'  צפת  של  דאתרא  המרא  את  עין  הבת  ראה  פעם 
באמצע היום למקוה, כששאלו לפשר הדבר, השיב לו ר' שמואל שכיון שעיסקו גם 
בחכמת הרפואה והוא צריך לקרא מדי פעם בספרי רפואה שלא היה מקורם בקדושה 
דייקא, ואחר שהוא קורא הינו מרגיש שהם מפריעים לו ברעיוניו ע"כ הוא הולך למקוה 
אחר הקריאה בספרים אלו, אמר לו הבת עין "למה לא אמרת לי, הייתי מעביר את ידי 

על מצחך וברגע אחד היית שוכח הכל..

הבת עין לא זכה לזרע של קיימא, והיה בטבעו רך מזג ובפרט לעת זקנותו, והיו 
וכו'  ומושכים במעילו  'סבא'..  לו  והיו קוראים  ילדים מלוים אותו בכל מקום שהלך 
דבר שאינו נמצא אצל אדמורי"ם.. ואפשר לראות זאת בספרו הק' בת עין שכולו ענוה 

ושפלות. 

מנהגו של הבת עין היה לא להשתתף סתם בסעודות מצוה רק בסעודת שלישי 
למילה, באמרו שבמילה מגיע אליהו הנביא, אולם בשלישי למילה כתיב וירא אליו ה', 
שהשי"ת בעצמו בא אליו, אולם פעם אחת היה הבת עין בברית, ובסעודה שתה הרבה 
יותר יותר מהרגיל עד שלא יכל לחזור לביתו בעצמו והיו צריכים לסעדו, ואמר אז 
בדרך צחות על מאמר חז"ל "פורתא סעיד טובא גריר" פורתא – אם שותים מעט יין, 
סעיד, מספיק שיסעדו אותו בדרכו, אולם טובא, אם שותה הרבה יין, גריר, כבר צריכים 
לגוררו.. זמן קצר אחר שהגיע הבת עין לביתו התחיל לירד דם רב מהרך הנימול והיה 
סכנה גדולה, ותחילה סברו בני הבית שאין מה להזכיר כעת אצל הרבי כי הרבי ממילא 
שתוי מאד, אולם למעשה כשלא היתה ברירה באו אליו הורי הרך הנימול שיתפלל 
עבור התינוק, כשהגיעו לביתו מצאו לגודל פליאתם את הבת עין עומד בפתח הבית, 
ואמר להם הבת עין שתיכף בחזרו מהברית ישב ללמוד וזכה ליישב קושיה גדולה של 
הבעל המאור ותיכף בא אליו הבעל המאור להודות לו על כך וכעת ליוה אותו החוצה, 
]וכל זאת במצב שהיו צריכים לגרור אותו לביתו..[ והזכירו אצלו את התינוק ופעלו 

אצלו ישועה.          

וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו )לא, יח(. יש להתבונן 
בענין ירידתו של יעקב לחרן כי יעקב אע"ה היה בחי' תפארת, וארץ ישראל היא בחי' 
מלכות כידוע, וא"כ כשיעקב מדת תפארת נמצא בא"י יש יחוד של ת"ת ומל' ואילו 
זיווגו רחל ולאה  ויותר מסתבר היה שימצא את  כשיורד לחו"ל הרי זה כפירוד ח"ו, 

בא"י. 

העליונים  העולמות  לבריאת  דוגמא  היה  האדם  שבריאת  הענין  ביאור  ואפשר 
כמו  חז"ל  בדברי  כמבואר  פרצופים  דו  וחוה  אדם  נבראו  לכן  השתלשלותם,  וסדר 
שנבראו העולמות דו פרצופים בחי' אב"א )אחור באחור( ואח"כ היה דורמיטא )בחי' 
שינה( ונסירה וחזרת פב"פ )פנים בפנים(, ואולי ז"ס ירידת יעקב לחו"ל שהוא ענין 
נסירת הדכר ונוק' קודם חזרת פב"פ ורק אח"כ חזר לא"י בבחי' חזרת פב"פ ליחוד 

השלם. 

דיש  האריז"ל  וכתב  בקרי"ש  הדבקות  אותיות  ששים  ענין  בתיקו"ז  אי'  והנה 
)אפי' אלו  וכו'  ולטטפות  והם האותי' הכפולות כמו לבבך  להפרידם בסוד הנסירה, 
שבאמצע התיבה( אשר ע"י שמפרידים ביניהם באמירת התיבה זהו בחי' של נסירה 
לצורך חזרת פב"פ עבור היחוד המתעורר בתפילת שמונה עשרה. וז"ס הכתוב שנאמר 
בדרך יציאתו של יעקב לחו"ל "וילן שם כי בא השמש" )כח, יא(, בא השמש בגימ' 
תרמ"ח כמס' ט' פעמים ע"ב, וע"ב הוא מספר האחוריים דשם הוי"ה )ההוי"ה בריבוע( 
)מלבד ספי' הכתר(  דנוק'  ט' ספירות  סוד הפרדת  הוא  כמבואר באריז"ל שהנסירה 
מאחוריים דדכר, וכשנוסיף למספר תרמ"ח את הכולל יעלה בגימ' תרדמ"ה ותרגו"ם 
כמבואר בכתבי האריז"ל סוד שניים מקרא ואחד תרגום, והיינו כי בירידתו לחרן היה 

ענין הנסירה כמבואר.

ובזה נרמוז ג"כ בפסוק ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו עה"כ גימ' המספר 
של כל שישים אותיות הכפולות הדביקות בק"ש, וכן עולה בגימ' כמס' הפסוק בסוף 
הפרשה )לב, ג( ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלקים זה ויקרא שם המקום ההוא 
מחנים עה"כ, לרמוז שנעשה בחי' מחני"ם, ב' מחנות מאחר וננסרה מאחוריו ואינו יותר 
מחנה אחד לבד כמו קודם הנסירה, וגם הפסוק הזה )ויאמר יעקב וגו'( עולה בגימ' 
מספר האותי' הדביקות כי רומז לנסירה כמבואר. וזהו שאמר בעת יציאתו מא"י אלו 
ידעתי לא ישנתי, שכשיש בחי' דעת דהיינו זווג פב"פ אז אין תרדמה, אולם כיון שהיה 

כעת מצב של נסירה שהוא תרדמה לכן ישן.

ג' אלפים  ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם גימ'  גם 
תתי"ג, מס' השם מ"ב עם עוד מס' יב"ק, והיינו שהעלה כל היחוד שעשה בשם מ"ב 
שהוא כידוע המעלה מ"ן, והיחוד השלם הוא יב"ק וזהו שכתוב בפ' וישלח בדרך חזרו 

לא"י ויעבור את מעבר יב"ק.

נדבת ידידנו הר”ר יהושע העשל וואלף שליט”א לרגל השמחה השרויה במעונו בלידת בנו שיחי’ למזל טוב
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