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בשבת פרשת ויצא נוהגים אנשי שלומנו "
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 – חידה

א ליבנאל ש היא להבי"דעתו של מוהראהאם 

 את –אם כן ו ?ש"רבנים מבחוץ שידרשו לאנ

 ...בחוברת את התשובהפשו ח ?מי להביא
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 חשובהבקשה 
 

 "ילדי חן" שיכול לעזור לתלמוד תורהמי 
 ע"זי ש"אר מוהר"אדמו ק"שהקים כ

ליצור נא  –בגיוס כספים או בתרומות 
 .איתנו קשר

 
 מאד מאד חשוב ונצרךזה 

יברך את כל התורמים בזכות תינוקות  וה'
 של בית רבן.

 
055-6647255 
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מי שרק ילמד ב"אשר בנחל" ...פעם בעת שדיבר עם אנשי שלומנו אמר : ""
ואם ר' נתן ז"ל אמר שהלקוה"ל מובטח לו שלעולם לא יעזוב את הקב"ה. 

"אשר בנחל" שלי זה  –שלו זה הגן עדן של הקב"ה, אז אני אומר לכם 
. אם תעיינו שם מה תמצאו? רק את הקב"ה. מה אני אומר הקב"ה בעצמו

שם? ומה אני כותב שם? תברחו רק אל הקב"ה, תתפסו רק את הקב"ה" 
)ופעם בעת שיחה לבחורים הזכיר את הדיבור מר' נתן ז"ל שהליקוטי 
הלכות הם הגן עדן של ה' יתברך וסיים : "אבל אשר בנחל זה לא הגן עדן 

הזה ולא העולם הבא אלא הקב"ה בעצמו"(. לאחר ולא הגיהנום. לא העולם 
 ."מכן נדפס ב"אשר בנחל" עצמו )חלק נ"ב מכתב ט' תתסו(
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 ברכות דף מה :

 שלושה שאכלו כאחת חייבין לזמן.
 

אלישיב זצ"ל )על דף נ.( שאחד  בעניין להיחלק בזימון, עיין בשיעורי מרן הגרי"ש
שאל : שלושה שאוכלים יחד וכיוונו מתחילה שלא להיצטרף. האם מועיל לפוטרם 

 שלא להתחייב בזימון?
 

שלא  והשיב הרב אלישיב : אין מועיל כוונה לא "להתחייב" בזימון, דזה כמו שיכוין
להתחייב לברך ברכת המזון... אלא צריך כוונה לא "להצטרף" עם האחרים. שיחשב 

 כמו שלא אכל בשלושה. ואמנם אין לדבר זה מקור ומכל מקום כך נוהגים, ע"כ.
 

כתב )אשר בנחל חלק כ', מכתב ב' תתצז( : אודות שאלתך ואדמו"ר מוהרא"ש נ"י 
רוצה להיפרד ולברך ביחידות מפני שאתה יושב בצותא והם מאריכים בסעודה ואתה 

 שאתה רוצה ללמוד תורה. 
 

מחמת צורך מצוה מותר להיפרד ולברך ביחיד. מכל שכן כשאתה רוצה ללמוד ואתה 
רואה שהם יושבים ומבטלים את הזמן. וכדאי שתעיין בשאלות ותשובות "לבושי 

ך, עיין שם מרדכי" )או"ח סי' ל'( שמדבר מכעין זה ויכולין להביא את זה אל ענינ
 ותבין, ע"כ.

 
ודעת לנבון שכל זה מדובר בשאר ימות השבוע, אך בסעודה שלישית שכולם 
מתאספים יחד לשמוע דברי תורה, בזה יש לשמור שלא להיפרד ולהיחלק וכמו 

)אשר בנחל חלק קפו, מט תרסד, יום חמישי ז' טבת אמר אדמו"ר מוהרא"ש נ"י ש
עם התקרר דבר זה והתחילו לעשות קבוצות תש"ע( : והנה לאחרונה שמעתי ששוב פ

מ"ם -קבוצות בבתים פרטיים סעודה שלישית, ואני מוכרח להגיד לך שזו עצת הסמ"ך
לעשות פירודים בין אנשי שלומנו, ואף שיש אולי לכל אלו שמארגנים את זה כוונות 
טובות, עם כל זאת אני מוכרח להגיד לכם שזה הקטרוג של המן עמלק שאמר "ישנו 

ולכן אני מוכרח להגיד לך שדבר זה גורם קטרוג בשמים אחד מפוזר ומפורד".  עם
 . ואחר כך סובלים מזה כל השבוע

 
ולכן אני מאד מבקש אותך שדיקא תבוא לאכול ביחד עם אנשי שלומנו סעודה 
שלישית באולם וביחד תשירו את הזמירות בקול נעים וכן תשמעו דברי תורה, ואני 

מ"ם מפורר את אנשי שלומנו, ואנחנו צריכים -ה, כי כך הסמ"ךמאד מאד מקפיד על ז
לשמור מזה, כי כל עניינינו רק להיות מאוחדים באחדות אחת ובפרט בעת רעוא 

 דרעוין, רצון שברצונות שהוא זמן סעודה שלישית, עיי"ש והבן למעשה.
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 אדם כי יקריב מכם

המטוס שעשה את דרכו מארצות הברית לקייב היה עמוס 
בחסידי ברסלב. מקייב הם ימשיכו לאומן ושם יבלו את ימי ראש 

 השנה הקדושים כציוויו של רבנו ז"ל. 

דרכם אך לא רק חסידי ברסלב היו במטוס. גם יהודים שעשו את 
למקומות שונים בעולם היו שם. הללו ינחתו בקייב ומשם 

 ימשיכו במטוס אחר אל מחוז חפצם.

כאלו היו בני הזוג הצעיר שאך לאחרונה התחתנו. את ימי ראש 
 השנה הם מבקשים לבלות בארץ ישראל. 

המושבים במטוס היו מסודרים בשלשות. וכיון שכך, ישבה 
את האברך ) מצדו השני דיהאשה הצעירה לצד בעלה, ואברך ספר

אנשי הצוות כן, אך מושבו נקבע שם על ידי מלפני כירו הזה לא ה
 .המסדרים את המקומות כידוע(

היו חמשת אלפים דולר  לאברך הצעיר שישב שם עם זוגתו
לפתע נפלו פניו. הוא החל לבדוק בכיסיו  והנהכיסו ב

 בקדחתנות, התרומם מהכסא, בדק פה ובדק שם והגיע למסקנה
 שהכסף איננו!

הוא החל לצווח ולזעוק שסכום גדול כזה נעלם ממנו ולא נחה 
 שישב לידו. ספרדיהאברך הדעתו עד שהטיל את האשמה על 

גם את מי שאירגן עבורם  בין כל חסידי ברסלב שהיו שם, היה
  : שהגדיל לעשותאת הטיסה 
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שאין  הוא לקח את האברך הספרדי, ביזה אותו בכל מיני בזיונות
ויחד קרא לדייל הראשי  –כדאי לבזבז עבורם את הדיו, ובנוסף 

את תיקו, חיפשו בבגדיו ובמכנסיו ובכל דרך אפשרית  לקחו
 הלבינו את פניו ושפכו את דמו.

והאברך הספרדי מצעק לעומתם : "לא לקחתי את הכסף..." אך 
 הדברים נפלו על אזניים אטומות.

כשהמטוס ינחת יקחו אותו ""אין ברירה" אמר הדייל הראשי, 
 ."באזיקים לבית סוהר על שגנב חמשת אלפים דולר

שקט, הרי קצת אם מישהו חשב שלפחות עד הנחיתה יהיה 
שהוא טעה. מארגן הטיסה הפך להיות ראש המדברים ושוב 

 ושוב טען : "אני יודע שהאברך הספרדי הזה גנב את הכסף".

ועל פניו  היה שם חסיד ברסלב נוסף שכל העניין לא היה לרוחו
היה ניכר שהוא בצער גדול מכל המתרחש. היה זה מוהרא"ש 

 הקדוש שעשה אף הוא את דרכו לאומן.

האברך הספרדי השבור זיהה את הבעת פניו של הצדיק והרגיש 
שהנה יש כאן אדם שמרחם עליו. הוא ניגש אליו והחל לשפוך 

 י...".את לבו : "אני לא יודע מה רוצים ממני ולמה חושדים ב

מוהרא"ש הקדוש השיב לו : "אם אתה יודע בבטחון מלא שלא 
נטלת את הכסף, דע לך שבזיון הוא מאד חשוב בשמים 

אני מקנא  –ומשלמים על זה הון רב! אם אתה אכן חף מפשע 
 בבזיון שלך!".
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וכך המשיך הצדיק לחזקו באמונה פשוטה בו יתברך עד שרוחו 
 החלה לשוב אליו. האיששל 

השעה חלפה ולפתע מצא האברך שהקים את כל כמחצית 
המהומה את כספו בתוך אחד מהתיקים שלו. הוא פשוט שכח 

 - - -שהניחו שם 

התנצל והוסיף : "אתן לך  ,ניגש אל האברך הספרדי עתה
 מאתיים דולר על שחשדתי בך בחינם". 

, היתה התשובה"את הבזיון הזה אינני מוכר במאתיים דולר" 
 "ואפילו לא במיליון דולר. הבזיון הזה יהיה לי לכפרת עוונות".

כשהמטוס נחת בקייב פנה כל אחד לדרכו : האברך ואשתו לארץ 
 ישראל וחסידי ברסלב לאומן.

כשחלפו ימי ראש השנה וחברי הקבוצה כבר תפסו את 
, גם שיעשה את דרכו חזרה לארצות הברית מקומותיהם במטוס

 שם ועיין בספר כדרכו בקודש. מוהרא"ש הקדוש היה 

לפתע ניגש אליו האיש שאירגן את הטיסה והחל לספר בשברון 
לב : "אל תשאלו מה היה לי עכשיו בקייב לפני שעלינו 

י חמשת אלפים דולר שאינם שלי אלא של אצללמטוס... היו 
הנוסעים שהיו חייבים לי והיה עלי להעביר את הסכום הזה 

 . עובדבה אני  ת הנסיעותלחבר
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כשהגעתי לביקורת בשדה התעופה שאלו אותי כמה כסף יש לי 
בכיס והשבתי שלוש מאות דולר. אחד השוטרים שעמד שם 
 ביקש שאראה לו ובדק בכיסים שלי ומצא חמשת אלפים דולר. 

הוא לקח את כל השטרות )שהיו שטרות קטנים של דולר, חמש 
החלו לספור דולר, עשר דולר(, הניחם על הדלפק וכל השוטרים 

את הסכום. אילו בושות היו לי שם לעיני המפקד, השוטרים וכל 
 האנשים שהיו שם ולבסוף גם החרימו לי את כל הכסף...

מוהרא"ש הקדוש לא שכח מה האדם הזה עשה בטיסה לפני 
ראש השנה לאברך הספרדי. שומו שמים! כל כך מהר האדם 

 הזה קיבל את עונשו.

"הרי כתוב "אדם כי יקריב מכם  לא נשאר לצדיק אלא לומר :
מ'ידה כ'נגד מ'ידה. לפעמים אדם  –קרבן". 'מכ"ם' ראשי תיבות 

צריך לשלם קרבן מידה כנגד מידה. אתה לא חושב שביזית 
 בחינם אברך קבל עם ועדה? 

והנה הקדוש ברוך הוא שילם לך בחזרה בדיוק באותו סכום 
 ."- - -שחשדת בו 

. 
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 שיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 

מג( כשהגעתי ללמוד אצלו נ"י ב'היכל הקודש' וראיתי כמה משקיע 
זה. ופעם אחת הסביר לי מכוחו ומזמנו בתלמידים וכו', והתפלאתי על 

שיש הורים שמתלוננים כאילו שחסר לילדיהם איזה דבר כשהם אצלו, 
 ממוןכמה אז יהיה טוב שכשאחזור לארץ אסביר להם מה שראיתי ; 

הוא משלם עליהם, כמה מזמנו היקר הוא מקדיש להם וכו' אשר אין 
 בשביל לחנך ילדים של אחריםכזו אחד בדור הזה שיעשה מסירות נפש 

)ונוהג גם לעבור בלילה בחדרי השינה של הבחורים ומכסה את מי 
שנוהג עם הבחורים כרחם אב  שהשמיכה נפלה לו ועוד עניינים נפלאים

וכתבתי את זה למען ישאר לדורות שידעו מה היה כאן ואיך  .(על בנים
 ראוי לנהוג עם תלמידים גם אם אין ההורים מכירים טובה.

  
ביקש  ימים שהגעתי ללמוד ב'היכל הקודש' מד( בעת ההיא, לאחר כמה

ממני ומעוד בחור אחד )אשר היינו שנינו היותר גדולים משאר 
ואמר בזו הלשון "תזכירו  הצעיריםשנעזור קצת עם הבחורים  הבחורים(

הם שכחו מי זה  –להם מי זה מוהרא"ש, מרוב שהם נמצאים איתי 
על  ח"א סי' רמ"ג בלקו"מאת התורה ללמוד איתם מוהרא"ש". וביקש 

שאין העולם יכול  דש קדשיםוק הצדיק שהוא בחינת שיר השירים
 ללמודוביקש  ב קדושתו ועל כן הוא מסתיר את עצמו וכו'ולסובלו מר
 כדי שידעו מי זה מוהרא"ש. איתם את זה

 
מוהרא"ש נ"י אמר שצריך לסיים את הליקוטי מוהר"ן כל כך הרבה מה( 

 פעמים סיים. פעמים עד אשר לא יזכור כמה
 

פעם נשפך שמן על הרצפה ב"היכל הקודש" )ליד המטבח( מו( 
 כמה שעות לאחר מכן והשמן עדיין היה לח. ומוהרא"ש נ"י ירד לשם

בשעה מאד מאוחרת בלילה. וכשראה זאת אמר שזו ממש כבר וזה היה 
וחזר כמה פעמים  .שמישהו לא יחליק ח"ו ,מצוה לנקות את זה



12 

 

להביא  מיהר מאדו לפני עיור לא תיתן מכשול"בהתלהבות על הפסוק "
שזכיתי לקחת  רוך ה'מגב ונטלה מלאה במים ושפך שם כדי לנקות וב

וראיתי אז באיזו התלהבות מתלהב לעשות  .את המגב ולנקות במקומו
אלא חזר על הפסוק העוסק בלבד את רצון ה', כי לא הסתפק בלנקות 

מכשול" והחייה את עצמו  במצוה שנקרתה לפניו : "לפני עיור לא תתן
 שזוכה לעשות את רצונו יתברך.

 
החכם  – "שמאלוללב חכם לימינו ולב כסיל הפסוק "פירש את מז( 

כמה דפים כבר למדתי, ומחייה  - הספר של ימיןצד תמיד מסתכל על 
)כי כשמסיים דף בעת לימודו אזי מעבירו לצד  ומשמח את עצמו עם זה

וכיון שרואה  שמאל כמה יש עוד ללמוד, והכסיל מסתכל על צד ימין(
 .שנשאר עוד הרבה מתייאש ופוסק מן הלימוד

 
'ת א'ך להקדוש ברוך הוא אמר למשה "קח ש מוהרא"ש נ"י אמרמח( 

יכולים להיות  ביבנאל פה .'ון" וגו' ראשי תיבות יבנאלנ'ן ב'הושע י
)כראוי לתלמיד אמיתי  יחזיק מעמד כןתלמיד נאמן של הצדיק, עד שגם 

אחר שכתבתי לו אשר רבנו לואמר את זה  .שמחזיק מעמד בכל אופן(
ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' מ"ז( שעיקר ארץ ישראל היא נחלתו של 
נפתלי כי נאמר שם 'וארץ ישראל היא בחי' הנותן אמרי שפר' אשר זה 
סובב על נפתלי כמבואר בפנים. וידוע אשר יבנאל שוכנת בחלקו של 

רא"ש נ"י אשר ביבנאל יכולים להיות תלמיד נפתלי ועל זה אמר מוה
ת פטירת ודוכשקראו ב"היכל הקודש" או נאמן של הצדיק וכו' כנ"ל.

הראה לו  ברךתי 'שה ונאמר שם )תש"ס( ביום שמחת תורהבנו משה ר
את הארץ; ארץ נפתלי, ארץ יהודה וכו', אמר מוהרא"ש נ"י שקודם 

בחלקו של נפתלי,  הראהו את ארץ נפתלי שהכוונה על יבנאל שנמצאת
ועיקר כוונתו  הראהו את ירושלים שנמצאת בחלקו של יהודה. ואחר כך

 יהודהשראה את ראה קודם )יבנאל( היתה להראות שאת נפתלי 
וזה היה בשעה שמוהרא"ש נ"י עלה לסיים את התורה  .)ירושלים(

ולאחר שהבעל קורא קרא את הפסוקים האלו, קרא מוהרא"ש נ"י לר' 
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 ז"ל שעמד בסמוך לו ואמר לו את כל הנ"ל ותיכף אמר ליפייבל ליבל 
)אשר  טמון ביבנאל דיבר מוהרא"ש נ"י הרבה אך אמרש)ובעניין מה 

אסור לי לומר, אני מושבע  –מה שמונח פה :  בנחל קכ, כח שעד(
שמי שגר ביבנאל יש לו חלק  םועומד. אבל יגיע הזמן ויתגלה לכ

רבנו ז"ל התבטא פעם ש ת( )אשר בנחל עט, יזוכן סיפר  בגאולה!
שהכניסה בעצמה שנכנסים לעיר מעדוודיוקא ששם גר תלמידו רבי 

אותו הדבר הוא ביבנאל. . ויודל, הרי הוא כבר חשוב כמו פדיון נפש
. , כי יבנאל תהיה עיר רבנו ז"לזהו כבר פדיון נפש –הכניסה ליבנאל 

נ"י : "מי ואודות אלו שיוצאים מיבנאל, שגור על לשונו של מוהרא"ש 
 –ברוך ה'". הינו מי שבא לגור ביבנאל  –ברוך הבא. ומי שהולך  –שבא 

ברוך הבא וכו'. ואמר שעל כל אחד שעוזב את יבנאל יבואו עשרה 
אשרי הזוכה לציית אחרים במקומו וכן ראינו בחוש כמה וכמה פעמים, 

 .(ולקבוע את מושבו ביבנאל
 

נתן ז"ל לר' נחמן  אמר ר'שאלתי את מוהרא"ש נ"י על מה שמט( 
טולטשינר ז"ל שבשבת לא אומרים 'אוי' )כי ר' נחמן טולטשינר ז"ל 

(, והרי לפי ודשהתאנח תוך כדי שניגן ניגון של דביקות בשבת ק
הכוונה והשיב על זה ש מותר לו. –הפוסקים מי שיש לו עונג לבכות 

הוא שאסור להיות בעצבות. אבל בפירוש מובא שר' עקיבא היה בוכה 
בת בשעה שהיה אומר שיר השירים, ולמדו מזה, שמי שיש לו תענוג בש

( וזו לשונו : אורח חיים סימן רפח)בית יוסף )עיין ב לבכות בשבת, מותר לו
לי הלקט )סי' צג( דאיתא בהגדה שמצאו תלמידיו וביכתב האגור )סי' תב( בשם ש

בנתי ומתוך הדברים ה .(לרבי עקיבא שהיה בוכה בשבת ואמר זהו עונג לי
שר' נחמן טולטשינר ז"ל נכנסה בו עצבות בשעה שניגן את הניגון ועל 
זה אמר לו ר' נתן ז"ל שבשבת לא אומרים 'אוי'. אך מי שמתעורר 
לדבקות בו יתברך עד שעל ידי דיבוריו וכיסופיו לה' יתברך מוריד 
דמעות ומרגיש את גודל שפלותו וגעגועיו לה' יתברך, בזה אין שום 

אם מילת הגוף דוחה את השבת, מילת הלב על אחת  –ה איסור ואדרב
 כמה וכמה כמבואר בספרים.
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מוהרא"ש נ"י אמר שצריך להיות חכם ולא רק צודק, כי עם צדק לבד נ( 

הינו שאחד  …תרדוף" - כמו שכתוב "צדק צדק …יכולים להיות רודף
 צועק "צדק! צדק!" והוא לא תופס שהוא ממש רודף.

 
לתלמידים בשעה שביקר בתלמוד תורה : 'מי רוצה לזכות נא( אמר פעם 

שירים את ידו' וכל התלמידים הרימו. ענה ואמר  - לגילוי אליהו הנביא
לדבר אל ה' יתברך  –להם : 'עכשיו אלמד אתכם דבר גדול יותר 

)ואמר )אשר  ו הנביא אלא עם ה' יתברך בעצמו!'בעצמו! לא עם אליה
ֶדר ִמ בנחל  ִני ְלסֵׁ ֵׁ ט ה'תשע"ביֹום ש  בָּ ְ ִטים כ' ש  ָּ פ  ְ ב ( : ש  רַּ ֲאלו  ֶאת הָּ ָּ ם ש  עַּ ַּ פ 

ין ִ ְלְטש  ו  ן ִמט  ְחמָּ ן ר' נַּ ם ב ֶ הָּ ְברָּ ם ר' אַּ עַּ ם מֵׁ רָּ ִסיד מו  ֹום  ֶהחָּ י  ש  הַּ ִאם יֵׁ "ל הַּ זַּ
גֹות ְדרֵׁ ש  מַּ ר יֵׁ מַּ ה ְואָּ נָּ ִביא? עָּ נ ָּ הו  הַּ ִלי ָּ י אֵׁ ו  ֹוֶכה ְלִגל  ז  ֶ ר  ִמי ש  ה יֹותֵׁ ְרב ֵׁ ם הַּ הֵׁ ֶ ש 

בֹוה ִביאג ְ נ ָּ הו  הַּ ִלי ָּ י אֵׁ ו  ל  . עוד עיין מזה ב'אשר בנחל' חלק מט מכתב ֹות ִמג ִ
ט' רג : מי אינו רוצה לראות עכשיו את אליהו הנביא?! אם יאמרו לכם 

תלכו לכרך פלוני, רבע קילומטר ביציאה מהכפר תחת העץ ישנו פתח  –
לכם מערה, תכנסו לתוכה ותראו את אליהו הנביא, מה הייתם עושים? כו

הייתם רצים לשם בקוצר רוח להגיע למקום זה ולהיפגש עם אליהו 
 הנביא!

 
אתם יודעים שגם אליהו הנביא היה ילוד אשה, בשר ודם, וכיצד זכה 
לעלות לשמים חי? התבודד הרבה להקדוש ברוך הוא, תמיד דיבר אליו 

למה לכם לטלטל עצמכם  –יתברך עד שזכה להיות אליהו הנביא. אם כן 
ידח ולחפש את האילן והמערה ולמצוא את אליהו הנביא... רק לכפר נ

תצאו לחוץ לשדה, או תעצמו עיניכם ותלכו למקום פנוי שאין שם בני 
אדם, ותפתחו את הפה ותדברו אל הקדוש ברוך הוא. כשיש לאדם את 

לא אופנים, ולא שרפים ולא חיות  –הבורא יתברך שמו, כבר איננו צריך 
 .(את הקב"ה, זה עניין ההתבודדותהקודש. הוא צריך רק 
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ופעם כשדיבר עם תלמידים קטנים וסיפר להם סיפורים על צדיקים 
גדולים כמו נח שמסר את נפשו בתיבה ובזכותו המשיך העולם 

וכו' ולאחר שסיים לספר,  , ודוד המלךלהתקיים, ור' שמעון בר יוחאי
שאל את התלמידים : "נו, אז כמו איזה צדיק אתם רוצים להיות?". 

שם  אמרוכשעמדנו שם היה נראה פשוט בעינינו שכל אחד מהילדים י
רבי שמעון או נח וכו' מאותם צדיקים שמוהרא"ש נ"י  –של צדיק אחר 

חד : הם זה עתה. אך כל הילדים ענו יחד כאיש אחד בלב אילעסיפר 
מנו ". וזה היה פלא גדול כי מאנחנו רוצים להיות כמו מוהרא"ש!"
עצמו לא סיפר להם בכלל. וראינו אז כמה אהבה אוהבים אותו ב

התלמידים וכן הנחת רוח שהיה לו לשמוע את זה, אשרי הרגעים שזכינו 
 לעמוד לפניו ולראות דברים כאלה.

 
יקוטים יקרים בשם מובא בספר לשאלתי את מוהרא"ש נ"י על מה שנב( 

הבעש"ט הק' זי"ע, שמי שרואה אדם שטובע בנהר ועושה תנועות 
משונות בכדי להציל את עצמו מהמים השוטפים אותו בודאי לא ילעיג 

אין להתלוצץ עליו שהוא מציל  –עליו. כן כשמתפלל ועושה תנועות 
  ו.יפות הבאים לבטלו ממחשבתו בתפלתעצמו ממים הזידונים שהם הקל

 
( שאין מקומותמר )לקו"מ ח"א סי' ע"ב ועוד ורבנו ז"ל אלכאורה ו

והשיב על זה  לעשות תנועות משונות כשבאות לו מחשבות וכו'.
מובא )לקו"מ ח"ב סי' ה'( שבהתחלה צריך הרבה להתייגע על כל ש

הינו שגם לפי דעת רבנו ז"ל בתחילת דרכו עד שיזכה למה  פרט ופרט.
הרבה ובין כך יוצא שעושה כמה תנועות  צריך להתייגע ,שצריך לזכות

)ולא שצריך לעשות בדוקא תנועות משונות כשהוא בתחילת  משונות
דרכו, אלא שכך יוצא ממילא יען שעדיין לא זכה למח מיושב כראוי 
וכו', אך במשך הזמן ככל שנכנס יותר בעבודת ה' אזי מבין ומשיג 

נות וכמו שאמר שבכדי לעבוד אותו יתברך אין צריכים לתנועות משו
כי יש טועים סוברים שצריכין להכיר את רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' קטז( 

שה להכירו בפניו בצלמו ודמותו, שיהיה והצדיק או שאר דבר שבקד
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נה בדמותו ובתנועותיו דיקא, ובאמת לא כן הוא. כי הצדיק הוא ומש
 וכו', עיי"ש(. לם ככל האנשים ואין בו שום שנויבדמות וצ

 
מאחר שרבנו ז"ל גילה 'תיקון הכללי', ואמר והבטיח שהוא אלתי שנג( 

תיקון גמור לכל העוונות. מה העניין לחפש ולדבר מתיקונים אחרים, 
ד תעניות וכו' ושאר תיקונים "כגון סעודת פדיון הבן שעולה במקום פ

. וכן האם זה לא נוגע לפגם באמונת חכמים אשר בספרים המובאים
אחר תיקונים  קון גמור, ומה יש עוד לחפשרבנו ז"ל אמר שזה תי

רת תיקון הכללי זה תיקון על בוודאי אמיש . והשיב מוהרא"ש נ"יאחרים
עם כל זאת כדאי לקחת עוד עצות מחכמינו הקדושים, ואין זה אך  הכל

)ונראה כוונתו הקדושה כי הגם שזוכה לתיקון הכללי, אך  ירה כללתס
כו' כנ"ל. כי כשנתקן מוחו על ידי דיקא בגלל זה ראוי לקחת עוד עצות ו

תיקון הכללי שגילה רבנו ז"ל, אזי מבין שכל דברי הצדיקים אמת וכדאי 
ללמוד מכולם וכל תיקון שגילו הצדיקים מתקן בעניין ואופן אחר והכל 
נצרך. מה שאין כן קודם שזוכה לתיקון הכללי אזי מוחו אטום ופגום 

 .את אף אחד וכו', והבן היטב(וכו' וחושב שכבר יודע הכל ואינו צריך 
 

ן הבן, עיין ב'אשר בנחל' )חלק נה, מכתב י' תרנב( : ובעניין פדיו
'ושמעתי אומרים בשם הצדיק הקדוש ה'ישמח משה' זי"ע שגם בפדיון 
הבן בא אליהו הנביא זכור לטוב, ורמזו בפסוק )שמות יג, ב( : "קדש לי 

אותיות  –כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה ל"י הו"א" 
 כל מנהגיהם תורה היא' וכו'.אליה"ו. אשריהם ישראל ש

 
מוהרא"ש נ"י אמר שבשעה שאומרים תיקון הכללי, צריך להשתדל נד( 

לאומרו בחדר מסוגר, שאין שם אף אחד כדי שלא יפסיקוהו בעניית 
קדיש, קדושה וברכו וכו' כי משמע מלשון רבנו ז"ל שאמר לומר עשרה 

אם כבר , כןואף על פי . בדיבור באמצע מזמורים וכו' שאסור להפסיק
. ואמר שעל ציון רבנו ז"ל, אני צריך לענות אזי נזדמן ואמרו קדיש וכו'

לא שומע אף אחד ולא רואה אף אחד כי רבנו ז"ל אמר שצריך לתת 
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,  ולא ואסור לעשות הפסק באמצעפרוטה לצדקה ולומר עשרה מזמורים 
 אני באתי אל ציון רבנו ז"ל לקבל .צריך לעניין כל המניינים שיש שם

 תיקון ועל כן אסור להפסיק. 
 

'נו, מי שאומר אחרת, אשרי לו, אבל מלשון רבנו ז"ל משמע  : ואמר
כי מי שרואה שבשעה שיגיד  כללו של דבר הוא) שאסור להפסיק'.

תיקון הכללי, יאמרו קדיש או ברכות וכו', אזי עדיף שילך לאיזה מקום 
יקון לאחר תדבר גדול לומר קדיש  הואשאין שם איש, אבל בודאי ש

לצורך זה כן צריך ומוהרא"ש נ"י בעצמו תיקן את זה, ר שאהכללי, 
  לומר במניין(.

 
 גם וכתב )אשר בנחל קסג, מכתב מב תק( : 'אמירת תיקון הכללי שייך

לאשה כי זה תיקון על הכל. ואשרי האשה שגם כן אומרת בכל יום את 
 התיקון הכללי והיא סגולה לבריאות ולפרנסה ולישוב הדעת'.

 
 מוהרא"ש נ"י שיבנאל היא כמו אומן וציון רבנו ז"ל לעניין הזה ואמר

)הינו שכשם שלא צריך להפסיק לענות לקדיש כשאומרים תיקון הכללי 
נו ז"ל כנ"ל, כן לא צריך להפסיק בזה כשאומרים באומן אצל ציון רב

שהעליה לבית הכנסת 'היכל הקודש' ופעם אמר . תיקון הכללי ביבנאל(
ביבנאל )כשמגיעים מטבריה ועולים לכיוון בית הכנסת מהכיכר שיש 

יום( מזכירה לו את העליה שיש באומן מהיכן שהאוטובוסים כשם 
עוד כמה עניינים שיבנאל דומה  וכן הביא עוצרים לכיוון ציון רבנו ז"ל

לאומן ועיין ב'אשר בנחל' )חלק פ, מכתב יז תקס"ח( : 'כי יבנאל יש בה 
איך  –אותה קדושה של אומן בלי שום ספק ויש על זה הרבה רמזים 

 שרבנו ז"ל רצה מאד להיות בארצנו הקדושה ובפרט ביבנאל'.
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 מאמרים על הפרשה כפי ההקדמות שזכינו לקבל

 מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

פרש"י כל זמן שהצדיק בעיר הוא הודה ויצא יעקב מבאר שבע וגו'. 
  כו'.ו

 

"וירד  לכתוב ראוי , היהמדוע כתוב "וילך חרנה"והיקשה בקדושת לוי 
ההולך מארץ ישראל לחוץ לארץ כתיב ש בכמה מקומות שרויחרנה" כפ

ותירץ שבאמת ארץ ישראל  "וירד" שארץ ישראל גבוה מחוץ לארץ.
ברוחניות הקדושה מחוץ לארץ לכן כתיב 'וירד', מה שאין כן  הגבוה

רוש יפנה הודה. פביציאת הצדיק כיעקב אבינו ע"ה, כשיצא מבאר שבע 
ישראל הלכה עמו דהוא ההוד שההוד פנה והלך עמו וקדושת ארץ  –

וזה כונת חז"ל  ולזה כתיב 'וילך חרנה' ולא וירד שיעקב לא ירד כלל.
שנעקר הר המוריה ובא לכאן  –ומובא ברש"י בפסוק "והנה אנכי עמך" 

שת ארץ ישראל שהר המוריה הלך עמו, עד וכו' שבעבורו ילך עמו קדו
 כאן לשונו הקדוש.

 

רץ ישראל יצאה עמו שלכאורה הוא צריך להבין עניין זה שקדושת או
סותר פסוק מפורש בתורה "ארץ אשר תמיד עיני הוי"ה אלקיך בה וגו'", 
'תמיד' דיקא. הינו שעיני השם ית' תמיד בארץ ישראל ללא הפסק רגע 

 )א(.  והוא עיקר קדושתה בין אם הצדיק נמצא בתוכה ובין אם לא

 

בארץ ישראל הוא על מה שתמיד עיניו ית' ובאמת אינו סותר כלל. כי 
שמה כמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' מ'( דיקא וידי הצדיק 

זה  ,שנמשך ונתעורר זאת אצל השם ית', דהינו בחי' עיניים להשגיח
נעשה על ידי נשמות ישראל שהשם ית' מתפאר בהם בבחי' "ישראל 
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ועל ידי ההתפארות נעשין בחי' תפלין שנקראין פאר  אשר בך אתפאר".
חין ונכנסין לפנים ובוקעין בעינים ומזה נעשה ופלין הם בחי' מוהת

ועל  שעל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל. השגחת השם ית' כביכול
ושתה מבחי' "ישראל אשר בך שם זה נקרא ארץ ישראל שמקבלת קד

 אתפאר" כנ"ל.

 

ועיקר ההתפארות שהוא ית' מתפאר בעמו ישראל הוא על ידי שעוד 
וכל מה שנתוספין יותר רבים מישראל רב להשם ית' אחד מישראל נתק

לעבדו ולהתקרב אליו אזי נתגדל ונתוסף יותר התפארותו ית' שרוצים 
המתקרבים אליו ועל ידי זה ההתפארות שהוא ית' מתפאר בעמו ישראל 

 חין ומזה נעשה קדושת ארץ ישראל.ונעשין תפלין מ

 

בני אדם לעבודתו ועיקר הדבר נעשה על ידי הצדיק האמת שהוא מקרב 
ית', והוא עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמים, נמצא שהוא 
בעצמו ההתפארות שמתפאר השם ית' בעמו כי על ידו כל ההתקרבות 

וכן מי שמסתכל באמת בזה הצדיק האמיתי אזי הוא גם כן  וההתפארות.
חין כנ"ל ומקבל מן ההתפארות הזאת ונעשין אצלו גם כן בחי' תפלין מ

 .וכו', עיי"ש עשין עיניו גם כן בבחי' עיני השםואזי נ

 

כי באמת כל קדושת ארץ ישראל היא על ידי ועל פי זה יובן היטב 
שמקרב בני אדם לעבודתו ית' שעל ידי זה מתפאר בעמו  הצדיק האמת

  אלקיך בה". 'ונעשית השגחה בבחי' "ארץ אשר תמיד עיני הישראל 

 

נו יצאו כלל נשמות ישראל שממויעקב אבינו היה אז הצדיק האמת 
והוא עיקר ההתפארות אצלו ית' וכמ"ש "ישראל אשר בך יתפאר", 

דמות דיוקנו בכסא  הועל כן חקוק ישראל דיקא שהוא יעקב אבינו
כי  .מחמת ההתאפרות שהוא ית' מתפאר בו )תיקונים דף סה:( הכבוד
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אך עיקר ההתפארות היא  בעת ההיא הגם שהיה את יצחק אבינו ע"ה
  .א מצדיק כזה שמקרב בני אדם לעבודת השם ית'דיק

 

אודות מה שאמר רבנו  אדמו"ר הקדוש והנורא נרו יאירשאלתי את  כי
ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ח'( שהצדיק הגמור שזכה לברר מעצמו את הרע 
הוא זה שיכול לרדת לצינור של הרשע להכניעו בבחי' "וירד אברם 

וכו'. ושאלתי הרי אצל יצחק  מצרימה", מה שאין כן צדיק שאינו גמור
אבינו שהיה עולה תמימה, אמר לו הקב"ה "אין אתה כדאי לירד 
מצרימה" ולכאורה הוא קשה מהתורה הנ"ל כי אדרבה! דיקא בגלל זה 

שכל  אדמו"ר נרו יאירשהיה צדיק גמור היה ראוי שכן ירד לשם. והשיב 
דתו היתה שמי אמרבחי' כלולה מהכל. ויצחק אבינו היה בחי' אחרת. ו

גבורה והבחי' הזו אינה יכולה לסבול את הרשעים. ושוב שאלתי על זה 
ממה שכתוב אצל יעקב "וישב בארץ  מובא שיצחק גייר גרים הרי כןש

קירב רשעים.  ומוכח שכן ,שהיה מגייר גרים כאביו -מגורי אביו" 
והשיב על זה שלא הוא בא לקרב אותם אלא הם באו אליו. אחר כך 

התלמידים שלו קרבו אותם ולא  –ב "ויחפרו עבדי יצחק" הוסיף שכתו
 .(ב) , עד כאןהוא

 

שיצחק עסק בלקרב רחוקים אך השלמות היתה אצל יעקב ונמצא שהגם 
שכתוב בפסוק הזה בעצמו שיצא מבאר וכמו )עיין לקו"מ ח"א סי' י'( 

שבע לחרן הינו לעסקי העולם הזה לקרב נפשות אליו ית' ובאמת 
שבטי  ומשם יצאו כלל נשמות ישראלשא את רחל ולאה מהיציאה הזו נ

כיעקב אבינו וזה שדייק בקדושת לוי "מה שאין כן ביציאת הצדיק  .י"ה
כי הגם שהיה שם יצחק אבינו אך  , כשיצא מבאר שבע פנה הודה".ע"ה

נו שעסק בלקרב רחוקים לעבודת דיקא יציאתו של צדיק כיעקב אבי
 השם, דיקא ביציאתו יצא ההוד.
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עתה מובן מאד המעשה מהבעש"ט הק' זי"ע שאמר לתלמידו ר' נחמן ו
כי ארץ ישראל מקודשת  זי"ע שהארון נמצא במעז'בוז'.מהורדענקא 

ואז היה  מכל הארצות ועיקר קדושתה מהארון שנמצא בקדש הקדשים.
וממילא  הארון במעז'בוז' כי הבעש"ט הק' זי"ע היה אז הצדיק האמת

אדוננו, וכעין זה אמר פעם  ה לשם על ידו.כל קדושת ארץ ישראל נמשכ
שארצות הברית קדושה בקדושת ארץ לאחד  מורנו ורבנו נרו יאיר

 .פארק-וכן אמר פעם למישהו שכעת הארון נמצא בבורו ישראל

 

ממילא יצאה עמו כל קדושת ארץ  ,ועל כן כשיצא יעקב מבאר שבע
אומר רבנו וכמו ש 'ישראל' ישראל אשר נעשתה על ידו ונקראת על שמו

)לקו"מ ח"א סי' מ"ז( שארץ ישראל, עיקר קבלתה מבחי' יעקב ז"ל 
עם לבן אז דיקא הלך יעקב לחרן ושם עסק ו .כמ"ש "וישב יעקב בארץ"

ומשם החלה המשכת נשמות ובירר וליבן ניצוצות קדושים כמובא 
אשר נעשינו לעם בעת מתן תורה על ידי עד  ישראל אל זה העולם כנ"ל

 משה רבנו.

 

, נ:(דף תיק' ב)עיין  בכל דור ודור צדיקים בארץ ישראל ומאז נמצאים
)סנהדרין צז:( חכמינו הקדושים  יםמרוכמו שאו תלמידי הצדיק האמת
 )ג( הנמצאים בארץ ישראל צדיקי" תלתין ושיתא"לא פחות עלמא מ

ידי שמקרבים בני אדם  אשר הם ממשיכים ומגלים את התפארותו ית' על
  .וגו' "נעשית ההשגחה בבחי' "ארץ אשר תמיד לעבודת השם ומזה

 

ועל כן באמת גם בזמן הגלות אשר חרב בית מקדשנו ונפלנו בהסתרה 
גם עכשיו בודאי מתקיים הפסוק הזה ותמיד עיני השם שבתוך הסתרה, 
גם אם הצדיק האמת לא נמצא בארץ ישראל אך כי  בארץ ישראל.

כן אמת העין ב קדושיםה תלמידיו האמתיים שזכו להסתכל בו ובספריו
ומהם נמשכת לעבודתו ית' סקים בלקרב רחוקים ועהם ו שם נמצאים

 ההשגחה כי מגלים לכולם אשר הכל מושגח ממנו ית' בפרטי פרטיות.
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ן בזמן יעקב אבינו שרק הוא עסק בזה בשלמות כראוי כנ"ל, מה שאין כ
 ממילא כשיצא מבאר שבע יצאה עמו כל קדושת ארץ ישראל.

 

ן מ"ה פס' הלבן מה שאמר יוסף לאחיו אחר שהתודע אליהם )לובזה יו
"מהרו ועלו אל אבי וגו'" ופרש"י "ארץ ישראל גבוה מכל ט'( 

שההליכה אל יעקב אביהם היא ממש כי בזה רמז להם  הארצות".
הההליכה לארץ ישראל והיא  )עיין בספה"ק דברי יואל  להם ודו"ק  ֲעִלי ָּ

 ענייןחנו וכו'. שם מבאר עניין ארץ ישראל ופרשת בהעלותך ד"ה על פי השם י
 .נמשכת לחוץ לארץ(שקדושת ארץ ישראל 
__________________ 

וכמובא באור החיים הקדוש זי"ע שארץ ישראל תמיד בקדושתה עומדת ואפילו )א( 
בגלות וכן הוא בשיעור קומה )אות גלות שכינה( : "וישראל היושבים בארץ ישראל 

ין תורתם ומצוותם ונשמתם עולה על ידי השר הטמא מפני כו' יש להם רווחה שא
קט"ז( וכן מובן מדברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי'  שאין קליפות שולטות בארץ ישראל.

פרו לו שם החשובים שהיו שם, שבאו ממדינות אלו יבארץ ישראל, ס שכשהיהשסיפר 
רץ ישראל, לא דם שהיו באופרו לו שקירסם. וסווקבעו דירתם שם בארץ  ישראל כמפ

 -ישראל היא עומדת בזה העולם, והיו סוברים שארץ  -יר לעצמן שארץ יהיו יכולים לצ
אר בספרים. וישראל המב -שת ארץ ודל קדו, לפי גגמריישראל הוא עולם אחר ל

ישראל כמה וכמה פעמים, והתורה  -שת ארץ ורש בתורתנו הקדושה מעלת קדוומפ
שתה העצום והנורא מאד ודל מעלתה וקדול לגישרא -בעצמה מפרשת כל גבולי ארץ 

ישראל יהיה בזה העולם,  -יר לעצמן בעיניהם, שארץ יכן לא היו יכולין לצ -מאד. על 
כי באמת בדמות  וכו' ישראל היא בזה העולם ממש -אשר באו לשם וראו, שארץ  דע

כן  -פי  - על -ישראל ובין שאר מדינות, להבדיל, ואף  -ותמונה אין חלוק כלל בין ארץ 
היא קדושה מאד מאד בתכלית הקדשה עצומה ונוראה מאד. אשרי הזוכה להלך שם 

, זכרונם לברכה וכל הספרים בעצם ותינואפלו ארבע אמות וכו', כאשר הפליגו רב
וכו', עיי"ש. ורבנו ז"ל סיפר מזה בימיו ונמצא שמחזיק שכל  קדשתה הגדולה והנוראה

 קדושים בשבח ארץ ישראל שייך גם עתה בימינו.קדושתה וכל מה שהפליגו חכמינו ה
אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת וזה מדוקדק במדרש )בר"ר פפ"ד( : ')ב( 

את הנשים ומה ת"ל אשר עשו אלא מלמד שהיה אברהם אבינו מכניסן לתוך ביתו 
ר ומאכילן ומשקן ומקרבן ומכניסן תחת כנפי השכינה יעקב גייר גיורים דכתיב ויאמ

יעקב אל ביתו וגו' ויתנו אל יעקב וגו' ביצחק לא שמענו והיכן שמענו רבי יצחק ותאני 
לה משום רבי הושעיא רבה בשם ר' יהודה בר סימון כאן כתיב וישב יעקב בארץ מגורי 
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ורי אביו'. הרי שעל אברהם ויעקב נאמר בפירוש שעסקו מגי – אביו מאי מגורי אביו
שמענו' אלא שנלמד מתוך דיוק כנ"ל. ועל פי הנ"ל  בלקרב רחוקים, אך 'ביצחק לא

מובן היטב שהרי לא עסק בזה כפי שעסקו אברהם ויעקב אלא רק אם באו אליו או על 
במגלה עמוקות על  )ג( עיין ידי תלמידיו וכנ"ל. שהרי היתה בו בחינה אחרת ודו"ק.

 : "אלה ע"ב צדיקים שצריכין להיות בכל דור אל"ה מולהתורה )פרשת לך לך( : 
מאור בו וכו', עיי"ש. וכן עיין ל" ם כןג ץ לארץ"ואלה בחו ,ל"ו רץ ישראל"אלה בא
כי בכל דור יש צדיקים בבחינת משה ואהרן והאבות, ועולה ( : פרשת האזינו)ושמש 

מספרם ע"ב מספר חס"ד ועליהם קיים בנין העולם, ויש להם כח להכניע האומות 
דת השם יתברך ולמעט כבוד שמים חס ושלום. ושריהם לבל יוכלו להרע ולעכב עבו

כבר היו מוכנעים יו"ד  -ולנגד זה חיבר רבינו הקדוש ששים מסכתות, כי בעת שחוברו 
וכו',  ובחוץ לארץ יש לעולם ל"ו צדיקים אומות, והכניע בהם הששים הנשארים.

וסך  עיי"ש. וכיון שבחוץ לארץ יש לעולם ל"ו, אזי בארץ ישראל לעולם יש ל"ו אחרים
 הכל עולה מספרם ע"ב.

*** 

ויצא כו' וילך חרנה. חכמינו הקדושים אמרו )והוא מיבמות יג: ומובא 
מקומות( כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה ה"י  כמהברש"י ב
  בסופה.

 
)לקו"מ ח"א סי' ס"ה( שצריך לחשוב מהתכלית  אומר כי רבנו ז"ל

שהיא בחי' 'אחד'. הינו שאדם צריך תמיד לזכור את עצמו בקב"ה 
ולקשר את הכל אליו ית'. ואז הוא נכלל בשורש האחדות כי מבין שכל 
הבריאה וכל הדברים הנפרדים הם בעצם אחדותו ית' וזו התכלית. שזה 

חילת תיבה וה"י בסוף תיבה'. הינו ה"י בת –בחי' 'מנצפ"ך צופים אמרו 
תמיד זוכר מהתכלית  –שאין אצלו הפרש בין תחילת התיבה לסופה 

 עיי"ש. 
 

כי כשאדם יוצא לדרך עליו להתחזק ביותר שלא לצאת מדרכי התורה 
. כי כל זמן שאדם יושב בביתו הוא בבחי' אפילו כחוט השערה חלילה

"ש 'כתפארת אדם לשבת 'עייל' )כמבואר לעיל בפרשת נח סי' ז'( וכמ
 בית'. אך צריך גם לצאת החוצה ואז הוא עיקר הנסיון.
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וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' מ'( שמסעי בני ישראל, הינו 
הטילטולים שמטלטלים את עצמם הוא תיקון לעבודה זרה. וכמו 

כדי ליתן  –שאמרו חכמינו הקדושים )מכילתא בשלח הקדמה( "הדרך 
. כי ביותר צריך להתחזק בקיום התורה כשהוא בדרך להם את התורה"

 ולא לשכוח מהתכלית. 
 

)בראשית יב ב( וכבר כתבנו במקום אחר שתלמיד אחד פירש את הפסוק 
שהדרך גורמת לשלושה דברים ואחד מהם ופרש"י "ואעשך לגוי גדול" 

שהדרך ממעטת את השם ית'.  והסביר התלמידהוא שממעטת את השם. 
שלא לשכוח  מאד דרך צריך לשמוריום שאדם נמצא בב והוא כנ"ל, כי

ממנו ית' וכמו שאמר רבי שמעון )אבות פ"ג משנה ט'( המהלך בדרך 
ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר 'מה נאה אילן זה, ומה נאה ניר זה' מעלה 
עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כי הדרך גורמת להפסיק ממשנתו 

 כנ"ל.
 

ריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה ה"י בסופה'. כי וזה פירוש 'כל תיבה שצ
שמות של מקומות כמו חרנה, מצרימה וכו'. והיה ראוי  ןהתיבות האלו ה

לכתוב למ"ד בתחילתן, הינו שתחילה וקודם שיוצא למקומות אחרים 
לשון לימוד. שיקבל על עצמו להתחזק להוציא עצות  –צריך למ"ד 

וכו. וכמובא בספר המידות ולימו"דים מכל מה שיראה וישמע בדרך היל
)דרך ח"ב סעי' ד'( 'על ידי נסיעת הדרכים האדם נעשה מבין' והוא 

 דיקא כשהולך באופן הזה ומתבונן ברמזים שבכל דבר.
 

וכן עליו לקבל על עצמו שלא לבזבז את הזמן היקר בדרך אלא לקיים 
'ודברת בם וכו' ובלכתך בדרך'. וכמו שאמר ר' נתן ז"ל על עצמו שלא 

 טל תורה גם כשהיה מטולטל בדרך. בי
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ב העולם רחוקים מזה מאד כי ואך מאחר שמאד קשה לקיים את זה ור
דיקא בדרך מתגברות המניעות וקטנות הדעת וכו', על כן העיקר הוא 
שעל כל פנים יזכור מהתכלית ולהישמר מעוונות וגויים וכו' ובזה הוא 

פה'. כי ה"י בסוף פירוש 'הטיל לה ה"י בסו אשר זהמתקן הרבה כבר 
תיבה הוא בחי' התכלית כנ"ל בסי' ס"ה. ולכן לא נכתב באותן תיבות 

חא סביל דא. אך ולמ"ד בתחילתן כי מאד קשה ללמו"ד בדרך ולאו כל מ
כי זה כל אדם יכול לזכור מהתכלית ועל כל פנים  בסופן הטיל להן ה"י

:  וזה שביקש אברהם בשעה שרץ לקראת המלאכים להישמר מעוונות.
"אל נא תעבור מעל עבדך" ופירש ב'מאור עיניים' )פרשת וירא( 
שאברהם ביקש שכשם שאינו מסיח דעת ממנו יתברך בפתח האוהל 

, בחי' הליכה שהוא בחי' בית ודבקות, כן יזכה לזה גם כשילך לאורחים
 בדרך.

 
מהתכלית שיכול כל אדם הוא על ידי תפלה. כי לדבר אל  ןהזיכרוועיקר 

חו בעיון ופשר בכל מקום ובכל זמן ואינו צריך לאמץ את מא ה' יתברך
אליו באיזו סוגיא קשה וכו'. ועל ידי זה הוא זוכר מהתכלית שהרי מדבר 

. וגם זה נרמז באות ה"י בסוף תיבה שהיא רמז על ה' מוצאות הפה ית'
 שבהם מתפללים.

 
וזה שפירשו חכמינו הקדושים את הפסוק "ודברת בם" על קריאת שמע. 

מוד התורה שצריך לדבר בזה ילמרות שפשוטו של מקרא סובב על ל כי
ולא בדברים אחרים וכמובא )ברכות כא(. אך חז"ל ידעו שלא כל אדם 

גילו זוכה להתמיד בתורה הקדושה ולא לדבר בדברים אחרים, על כן 
בתכלית, בחי' תפלה שמזכיר  ןעל קריאת שמע שהיא הזיכרו שסובב גם

וזה נקל לו לזכור ולקיים מאשר אחד ו הוי"ה את עצמו שהוי"ה אלקינ
 ללמוד. ועל ידי זה, ברבות הזמן  יוכל לבוא גם ללימוד התורה.

 
תשמ"ט( שלימוד התורה  ז',)אשר בנחל  אדמו"ר נרו יאירוזה שכתב 

צריך מקום קבוע וכו' כי אי אפשר ללמוד בשעה שהוא טרוד והולך נע 
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היות בכל מקום שהולך וכו' ונד כידוע. מה שאין כן התפלה יכולה  ל
אמר להם יוסף  –'אל תרגזו בדרך : י:(  )תענית . וכן אמרו )א( עיי"ש

 בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך', והבן למעשה. לאחיו אל תתעסקו
______________ 

)א( וזו לשון קדשו : וראיתי עכשיו בילקוט הראובני שמביא מהספר כנפי יונה : 
וכן הוא אומר "אלה פקודי המשכן",  המקדש היה בסוד רחל.המשכן היה בסוד לאה ו

א'ל'ה אותיות ל'א'ה, עד כאן לשונו. ויש לומר על פי המבואר בלקוטי הלכות )ראש 
היא התורה. והנה המשכן לא עמד  –היא התפלה, ורחל  –השנה הלכה ה'( : לאה 

א "בית במקום אחד, רק נתגלגל במקומות שונים, מה שאין כן בית המקדש שנקר
עולמים", כי שם נשאר בקביעות. הינו כי לימוד התורה צריך מקום קבוע, שישב שם 
וילמד בלי שום טירדה ועיכוב. כי אי אפשר ללמוד בשעה שהוא טרוד והולך נע ונד 
כידוע. ועל כן דומה לבית המקדש שעמד במקום אחד, מה שאין כן התפלה יכולה 

עבור עליו ולהיכן שיתגלגל, גם משם יכול להיות בכל מקום שהולך, כי מכל מה שי
לפתוח פיו בשיחה בינו לבין קונו ויכול לדבר עמו יתברך ועל כן דומה למשכן 

 שנתגלגל ממקום למקום, והבן לעובדה וכו', עיי"ש.
*** 

 
  ויחלום והנה סלם וגו' והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו.

 
ולא במציאות כאשר באו צריך ביאור מדוע באו המלאכים בחלום דיקא 

 לאברהם כשישב פתח האוהל וכן להגר. 
 

ולא הורשו ומובא בתרגום יונתן שהיו אלו שני המלאכים שהלכו לסדום 
לחזור למחיצתם משום שגילו את מסטוריו של השם ית'  כשאמרו "כי 

מטורדים עד זמן שיצא יעקב מבית אביו והם משחיתים אנחנו" והיו 
וביום ההוא עלו חזרה לשמי מרום ואמרו לכל ליוו אותו עד בית אל 

המלאכים שיבואו לראות את יעקב אשר דמותו קבועה בכסא הכבוד 
 אשר הייתם חומדים לראותו.

 
וצריך להבין מדוע שיבחו את יעקב דיקא בעניין הזה שדמותו חקוקה 

 בכסא הכבוד ולא בעניין אחר שיש בו כגון התמדת התורה וכו'. 
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איזה טעם קראו לכל המלאכים לבוא ולראות את עוד צריך להבין ל

 יעקב.
 

רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' א'( שאיש הישראלי ויש לומר על פי דברי 
נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל 

עתידין  כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )ירושלמי שבת פ"ב(
קב ערת שנאמר "כעת יאמר ליצדיקים שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי הש

אך צריך לשמור מאד ולראות שיהיה לו כח  ולישראל מה פעל אל".
לעמוד בממשלה זו שלא יקנאו בו מלאכי השרת ויפילו אותו ח"ו, כי 
המלאכים מתקנאים מאד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם. והעצה על 

זה ו זה לקשר עצמו עם נשמות ישראל ועל ידי ההתקשרות נצול מהם.
בחי' "מאחז פני כסה" שצריך לאחוז עצמו בשרשי הנשמות החצובות 

 מתחת כסא הכבוד.
 

בהתנשאות שגילו את מסטוריו של והנה הפגם של אלו המלאכים היה 
כמובא  בעצמם דברואמרו "כי משחיתים אנחנו" ותלו את ה השם ית'
זה עונשן של מלאכים על שאמרו כי שלעיל י"ט פס' כ"ב( בפרש"י )

תים אנחנו ותלו הדבר בעצמן, לפיכך לא זזו משם עד שהוזקקו משחי
 לומר שאין הדבר ברשותן.

 
מבית יעקב העת שיצא ועל כן עיקר התיקון שלהם היה להמתין עד 

צח את ישנ להלןוכמובא גדולה מן המלאכים אביו. כי מעלתו של יעקב 
כמ"ש "וישלח יעקב ושרו של עשו וכן עשה שליחות במלאכים 

  .מלאכים"
 

ועיקר מעלתו של יעקב היתה שממנו יצאו כלל נשמות ישראל כי היתה 
אשר זה הוא בחי' שצריך לקשר את עצמו עם  מטתו שלמה בלא פסול

המלאכים ויש לו ממשלה צול מקנאת יכלל נשמות ישראל ועל ידי זה נ
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מראה המלאכים העולים ויורדים עליהם וזה אשר פירש הרמב"ן ז"ל על 
לאכים והכל בגזרת עליון עשה בארץ נעשה על ידי המכי כל הנ בסולם

צב על הסולם ומבטיחו יעליהם. והראה הקב"ה ליעקב כי הוא ית' נ
ויהיה  'בהבטחה גדולה שהוא לא יהיה ביד המלאכים אבל יהיה חלק ה

דברינו הנ"ל שיעקב אבינו גדלה מעלתו כל והוא כ , עיי"ש.עמו תמיד
 על המלאכים.

 
כים להמתין עד העת שיצא יעקב מבית אביו ולא ועל כן הוזקקו המלא

לא על ידי יעקב  אףו זכו לתיקון קודם לכן על ידי אברהם או יצחק
 על ידי יעקבדיקא כי עיקר המשכת נשמות ישראל לעולם היה  .בעצמו

ובפרט בעת הזו שיצא מבית אביו לחרן על מנת לישא אשה ולהעמיד 
 תולדות קדושים שבטי י"ה.

 
והולך חרנה  ו המלאכים את יעקב יוצא מבית אביוועל כן כשרא

וזכו לעלות חזרה לשמים ליוו אותו  להתחיל להקים את בית ישראל,
בעת החלום דיקא שאז ראה אותם עולים בסולם וקוראים לחבריהם 

  בו אשר צורתו חקוקה בכסא הכבוד.שיבואו להביט 
 

 אז הוא בחי'חין )לקו"מ ח"א סי' ל"ה( וונייחא למ הואנה יכי בעת הש
אשר שם כל הדברים הם עדין בכח ולא  כח המדמה )לקו"מ ח"ב סי' ח'(

כי באמת עדין לא נמשכו נשמות ישראל אל זה העולם  יצאו אל הפועל.
גם עתה כשרק יצא  אך רק אחר שהגיע יעקב אל בית לבן ונשא את נשיו.

ן מבית אביו לחרן כבר החל העניין הזה לצאת מן הכח אל הפועל ועל כ
 הכח עם הפועל ביחד ונעוץ נאחזו בחלום אשר שם אחוזאלו המלאכים 

בבחי' הכשר כלים הלכה ד'( עיין לקוה"ל ) ואין ביניהם שום הפרש
ילו מסטוריו של על מה שג "ישראל עלה במחשבה" וכבר זכו לתיקונם

כל עניינו הוא ביטול ודיקא על ידי יעקב שהשם ית' ותלו הדבר בעצמם 
מה שאין כן אם לא היו נאחזים בחלום אלא ממשיכים  .אל האין סוף

ללוות את יעקב בדרכו לחרן, היה עליהם להמתין עד שיולד אחרון 
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הושלמה המיטה והומשכו כלל נשמות ישראל אל זה השבטים שרק אז 
 העולם.

 
וזה שאמרו המלאכים לחבריהם שיבואו ויביטו ביעקב אשר דמותו 

יבחו את יעקב דוקא בעניין הזה מדוע ש והקשנוכסא הכבוד. בחקוקה 
שדמותו חקוקה בכסא הכבוד ולא בעניין אחר. ועל פי הנ"ל יובן היטב, 

וזה  כי כסא הכבוד הוא בחי' שרשי נשמות ישראל כמובא בסי' א' הנ"ל
עיקר שבחו של יעקב אבינו שדמותו חקוקה על כסא הכבוד כי הוא 

 ם לתיקונם.שורש נשמות ישראל ורק על ידי זה זכו אלו המלאכי
 

וממילא קראו לחבריהם שיבואו לראות את האדם הזה אשר יש לו 
כי בודאי לאו כל אדם זוכה שיצאו המלאכים ויכריזו  ממשלה עליהם.

ע למדרגה כזו שיש לו ממשלה עליהם, עליו כזאת מחמת שעדין לא הגי
יכך את עצמו המלאכים שולטים עליו ובפרט כל זמן שלא זאדרבה! 

אך אצל יעקב אבינו הכריזו המלאכים שיבואו  וא הס"מ.שרו של עשו ה
לראות מי הוא זה השולט עליהם מחמת שאוחז את עצמו יחד עם כלל 

 , ודו"ק.נשמות ישראל
*** 

 
והנה הוי"ה נצב עליו ויאמר אני הוי"ה אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק 

אע"פ שלא מצינו במקרא שיחד הקב"ה שמו על  –וגו'. פרש"י 
בחייהם וכו' כאן יחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא הצדיקים 

  בבית והרי הוא כמת ויצר הרע פסק ממנו.
 

בשלמות במדרגת  השיגכלומר ש –'שכהו עיניו וכלוא בבית'  ויש לרמז
)עיין לקו"מ  'בית' ומוצא אותו ית' בתוך כל פרטי וענייני העולם הזה

ע וה' יתברך מייחד את שמו . צדיק כזה כבר אין לו יצר הרח"א סי' י'(
 עליו.
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וגם אנו זכינו בדורנו זה להתוודע מצדיק קדוש שנכלל לגמרי בו ית' עד 
שכהו עיניו מלהסתכל בזה העולם וכל כולו קדש קדשים הלא הוא 

וכמו שהתפאר בעצמו שכבר מזמן  אדוננו, מורנו ורבנו הקדוש והנשגב
אמר שצדיק שאוחז אינו בזה העולם וכבר מת מן חיי העולם הזה. ו

 במדרגה כזו אפשר לתת שם אחריו וכו'. 
*** 

 ושבתי בשלום אל בית אבי וגו'. 
 

קשה איך אמר יעקב על עצמו ושבתי 'בשלום', וחכמינו הקדושים 
הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא ( : מועד קטן כט) הזהירו

וכו',  יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלוםהנפטר מן החי לא  .לך בשלום
 עיי"ש. ואיך אמר יעקב אבינו על עצמו לשון השייכת לנפטר מן המת.

 
ש לומר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ער"ב( על הפסוק "היום וי

ו" שאדם צריך לחיות רק עם היום הזה וכבר דיברנו אם בקולו תשמע
 מזה במקום אחר. 

 
כי 'אמת' היא א'היה מ'ת'. הינו שעיקר אדמו"ר מוהרא"ש נ"י  ואמר

האמת היא שעוד יגיע הרגע שאהיה מת ואי אפשר לחמוק מזה. 
וכשאדם חי באופן כזה, הוא משתדל למלא כל יום בתורה ותפלה וכו', 

ו, רק זוכר שעוד יגיע הרגע שיהיה מת ואין מלוין כי אינו מטעה את עצמ
 לו לאדם רק תורה ומעשים טובים בלבד.

 
נמצא, כשאדם זוכר מתכליתו הנצחית ויודע שיש לו רק את היום הזה 

וכן מובא  שעומד בו, האדם הזה חי עם אמת וזוכר שא'היה מ'ת' וכנ"ל.
 '.כריכין'ה תט'רון מ'אמת נוטריקון א( כי 'בראשית  מזבבעל הטורים )
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והנה מדתו של יעקב אבינו אמת וכמ"ש "תתן אמת ליעקב". ועל כן 
התמיד בתורה מאד וי"ד שנים שהיה בבית עבר לא ישן בלילות, רק 

 עסק בתורה מחמת שחי עם אמת ולא הטעה את עצמו. 
 

הפסוק  פירוש( אחרי מות דף ע עמוד בבזוהר ) ועל צדיקים כאלו מובא
כיון דכתיב ושבח אני את ' –" ים שכבר מתוושבח אני את המת: "

אלא שכבר מתו בהאי עלמא בפולחנא  ?המתים אמאי שכבר מתו
]כיון שכתוב "ושבח אני את המתים" מדוע כתוב גם "שכבר מתו" כי ' דמאריהון

בודאי המתים כבר מתו. אלא שכבר מתו בעולם הזה בעבודת ה' יתברך, הינו שהמיתו 
 ת[.את עצמם על התורה והמצוו

 
מה יעביד איניש ויחיה? אמרו ליה: ימית עצמו. מה ( : 'תמיד לבוזה )

הינו שהרוצה לחיות חיים  .'יעביד איניש וימות? יחיה את עצמו
אמיתיים, חיי נצח, עליו להמית את עצמו מחיי  העולם הזה ולא לרדוף 

את עצמיותו  –אחר תענוגות אלא אחר התורה. וזה 'ימית עצמו' 
מי שמחייה את  –ך אחר התורה שהיא תורת חיים. ולהיפך וגשמיותו ויל

ממשיך עצמו, הינו את עצמיותו והולך אחר הדברים הגשמיים, הרי הוא 
 על עצמו מר ממות.

 
לבקש 'והיה ה' לי יעקב אבינו שעוד הפליא אומר והאלשיך הק' 

'שיקרא אלקי יעקב'. ולשמא יאמר איש : ולמה יעשה כן,  –לאלקים' 
ו לא יאמין ואין ה' יתברך מייחד שמו על הצדיקים בחייהם. והן בקדושי

אמר ה' יתברך על יעקב : לית דין בר נש לבלתי האמין בו ולכן עליו 
יאמר 'אלקי ישראל' שאכנה שמי עליו בחייו, כי צדקתו לא תמוט 

ן שם והבן מגודל קדושתו של יעקב אבינו שיצא מגדר , עיילעולם
 אנושי.

 
מ'אימתי קורין את שמע, ומסיימת  –ל פה המתחילה באותה מ' )וזה רמז בתורה שבע

אל תקרי הליכות אלא הלכות. כי כשעוסק בתורה, ובעיקר בתורה שבעל פה  –באות ת' 
בזה נעשה 'מת' מהבלי העולם הזה וחי חיים נצחיים עוד בחיים חיותו. וזה שתיקנו 
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מדרש תהלים הקדושים )ואומרים חכמינו לומר בברכה השניה בתפלה : 'מחיה המתים'. 
אלו ישראל שאומרים ברוך מחיה המתים, ובאמונה ' –" אמונים נוצר ה'( : "מזמור לא

חם בהקב"ה שמחיה המתים, ועדיין לא בא תחיית ועונין אמן, שמאמינים בכל כ
כי ה' יתברך ממשיך חיות חדשה לכל אלו הנקראים '. ועל פי הנ"ל יובן היטב המתים

ואת המתים האלו מחיה ה' יתברך בכל ם בפולחנא דמאריהון. מתים על שממיתים עצמ
יום והם חיים בחיות חדשה בכל עת. אך כלל ישראל שאינם זוכים לאחוז בזה בשלמות, 
 אומרים באמונה מחיה המתים אף שעדין לא בא תחית המתים ואינם זוכים להרגיש בזה

ת איך נברך מחיה ואף זה שבחם של ישראל שמאמינים בו יתברך ולא מקשים קושיו
 (.המתים ועדיין לא בא

 
הנפטר מחבירו אל יאמר לו רש את המאמר הנ"ל על יוהריטב"א ז"ל פ

לפי שחבירו צריך תפלה על המקום  רוש ;לך בשלום אלא לך לשלום. פי
שהולך שם כי מכאן כבר הוא נפטר בשלום, והנפטר מן המת הוא 

ואם  .שם בודאי פך כי צריך שילך מכאן בשלום ואז ימצא שלוםיבה
אינו הולך מכאן בשלום שאין בידו מעשים טובים לא ימצא שם שלום, 

 לפיכך צריך שיעשו לו סימן טוב כי בשלום הוא הולך.
 

 על כן יעקב אבינו שאחז בזה בשלמות וחי עם אמת והמית את עצמו
ם בפולחנא דמאריה, כבר נחשב למת ועל כן אמר על עצמו בכל יו

כל מקום שהלך, הלך בשלום והיו בידו מעשים 'ושבתי בשלום' כי מ
טובים ולא התיירא שמא פתאום תגיע שעתו כי היה מוכן בכל עת ורגע 

 .לילך בשלום אליו יתברך
 

אך הנפטר מחברו, ואין חברו בדרגת יעקב אבינו, יאמר לו 'לך לשלום', 
ת השלום ותוכל לעסוק בעבודת קונך, הינו שבמקום אליו תגיע תמצא א

  ן עדין לא הגעת לשלום ולשלמות הנרצית.כי בכא
 

כי כתוב ". יעקב אבינו לא מת: ")תענית ה:(ובזה יובן מאמרם ז"ל 
ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע )בראשית מט( : "

אלא ומיתה לא נאמרה בו. כי באמת לא מת באותו פרק  עמיו" ויאסף אל
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ץ ישראל אל בית לבן, כבר אז מת שיצא מאר טרםעוד הרבה קודם לכן, 
יכל לומר 'ושבתי עד ש והמית את עצמו על התורה בפולחנא דמאריה

. ועל כן לא כתבה וכנ"ל כי כבר אחז בשלמות שהיא השלום בשלום'
קותו כי לא אז מת כי אם עליו התורה 'וימת' בעת שסיפרה על הסתל

שאמרו 'מה  באמת אינו מת כי אם חי, וכמו ,קודם לכן. ומי שנוהג כך
 והבן היטב. כנ"ל, וכו' יעביד איניש ויחיה'

 
ששאלו אותו איך מחזיק מעמד בשעה שעוברת עליו כ)וזה שאמר ר' נתן ז"ל על עצמו 

מחלוקת כזו ממתנגדים כאלו וכו', ענה ואמר : ציירתי לעצמי שאני כבר ארבעים שנה 
כבר אינו שייך לענייני  אחר ההסתלקות. ומי שחי באופן כזה, אינו מתפעל משום דבר כי

שגם הוא חי באופן הזה שכבר  אדמו"ר מוהרא"ש נרו יאירהעולם הזה. וכן אמר 
. וכמה פעמים שמענו ממנו שאמר 'אין מוהרא"ש! ארבעים שנה מאז שנסתלק וכו'

 (. מוהרא"ש מת!'

*** 
 

 ושבתי בשלום אל בית אבי וגו'. 
 

מינו הקדושים קשה איך אמר יעקב על עצמו ושבתי 'בשלום', וחכ
הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא ( : מועד קטן כטהזהירו )

וכו',  יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלוםהנפטר מן החי לא  .לך בשלום
 עיי"ש. ואיך אמר יעקב אבינו על עצמו לשון השייכת לנפטר מן המת.

 
ל על פי מה שכתב הנימוקי יוסף על הגמרא הנ" בדרך צחות ויש לומר

)שם במועד קטן( שאין לומר 'לך בשלום' וזו לשונו : 'ויש בני אדם 
אבל למי שאינו שמנחשין ומשימין דבר בלבם וכנגדן דיברו חכמים. 

 ', עיי"ש.אין הדבר מזיק כלום –מקפיד 
 

הרי שכל האיסור לומר 'לך בשלום' הוא דיקא למנחשים ומקפידים, אך 
עקב אבינו היה מאותם שלא עבור מי שאינו מקפיד אין הדבר מזיק וי

 מקפידים ולכן אמר על עצמו ושבתי "בשלום".
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וטעמו ונימוקו שלא הקפיד בדבר היה יוסף. דהינו מה שהלך בשעה 
ההיא לחרן, היה ביותר בשביל להביא לעולם את יוסף כמובא בשל"ה 
)מסכת פסחים, מצה עשירה( : "וכאשר ירד לשם היתה כל הכוונה על 

 יוסף". 
 

של יעקב על  'נימוקו'דבר זה ב'נימוקי יוסף' דיקא. כי  מבואר ועל כן
ושם ב'נימוקי יוסף'  כנ"ל, 'יוסף'שלא הקפיד לומר 'בשלום' הוא 

 ודו"ק. אין מזיק לו, –מבואר שמי שאינו מקפיד 
 

*** 

קנאה )פרש"י : 'תה וותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באח
ותאמר  '(במעשיה הטובים אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים

ויחר אף יעקב ברחל ויאמר . אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי
הנה אמתי בלהה בא ותאמר . ים אנכי אשר מנע ממך פרי בטןקהתחת אל

  .אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה
 

וצריך להבין שמאחר וקנאתה באחותה היתה על שצדקה ממנה ועשתה 
מעשים טובים יותר ממנה ובשכר זה זכתה לבנים, היה ראוי שתלך רחל 
לשאול את אחותה מה הם אותם מעשים טובים שצדקה בהם ממנה 

ה. ובמקום זה בחרה לילך ליעקב בכדי שתוכל לעשות אף היא כמות
 והוא תמוה.ולבקשו על הבנים 

 
ב( בהליכתה ליעקב היה לה לשאול אצלו אולי הוא יודע מה הם מעשיה 

וכעין שמצינו  הטובים של לאה אשר היתה קנאתה עליה בעבורם.
על שני בגמרא )תענית כב.( במעשה מרבי ברוקא שאמר לו אליהו 

ף ניגש אליהם רבי ברוקא בכדי לברר אנשים שיש להם עולם הבא ותיכ
וכך היה ראוי גם כאן שתשאל רחל את לאה מה מעשיה מה מעשיהם. 
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אך בפסוק מבואר שלא עשתה כן אלא ולכל הפחות שתשאל את יעקב. 
שאלה ממנו בנים וקשה מעתה מה החיבור של מה שנאמר קודם לכן 

. ויש שקנאה באחותה למה שנאמר אחרי כן שהלכה ליעקב ובקשה בנים
תה אשר נראה שלא להבין לאיזה צורך הזכירה התורה שקנאה באחו

 לצורך.
 
תשובת יעקב לרחל אינה מובנת וצריך להבין על מה היה חורי האף  ג(

 הזה ועל מה יצא קצפו על רחל.
 

מה שהציעה רחל ליעקב שיקח את בלהה אמתה צריך ביאור מה ד( 
 השייכות של זה לקנאתה באחותה.

 
א נצחית בכל אדם ובכל זמן כידוע וצריך להבין מה באה ה( התורה הי

  להשמיענו בכל המעשה הזה.
 

קר התפלה אינם יכי עויתבאר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' י'( 
כי יש בעלי גאוה, שאינם רוצים שילכו . יודעים כי אם צדיקי הדור

רים לצדיקים, ואומרים שהן בעצמם יכולים להתפלל, ומונעים גם אח
עליהם נאמר )בראשית כ(:  .כשיש להם צער או חולה לילך לצדיקים

אבי . נה בלשון אבימלךו"השב אשת האיש" וכו', כי זה הבעל גאוה מכ
ך, והינו אבימלך. כי באמת צדיק מושל ולשון רצון, כי הוא רוצה למל

והוא מתגאה  .בתפלתו, כמו שכתוב )שמואל ב כג(: "צדיק מושל" וכו'
נה בשם אבימלך, ול להתפלל ויש לו הממשלה, ועל כן מכבעצמו שיכו

וכו'. וכן מובא שם בסוף  ךוך ואומר: אנא אמלוכי הוא רוצה למל
 כי זה ידוע שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקיםהתורה הזו 

אבל בעלי גאוה אין הולכים אל  .וצריך לילך אצלם שיתפללו עליו
אין מניחים שאר בני אדם שילכו  צדיקים לבקשם שיתפללו עליהם, וגם

כי אמרו אלו בעלי גאוה, שגם הם  .אצל צדיקים שיתפללו עליהם



36 

 

צדיקים ויכולים להתפלל, ואין צדיק בארץ יותר מהם. ובזה הם נקראים 
 , עיי"ש.בשם אבימלך אבי לשון רצון, כמו "ולא אבה ה' אלקיך" וכו'

 
כן וכמ"ש : ובאמת שמעשיה הטובים של לאה התפרשו כבר קודם ל

שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו "ועיני לאה רכות" ופרש"י : '
הגדולה  ,שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן .ובכתה

עד  '. הרי שהיתה עוסקת בתפלה ותחנונים אליו ית'לגדול והקטנה לקטן
 . שנעשו עיניה רכות מרוב בכיה

 
היתה קנאתה של רחל באחותה  ובאלו המעשים טובים של תפלה ובכיה

ולכן הלכה ליעקב. כי מבואר בדברי רבנו ז"ל הנ"ל שעיקר התפלה אינם 
יודעים כי אם צדיקי הדור ואליהם צריכים ללכת בכדי שיתפללו עליו 

 וכן ילמדו אותו כיצד עליו להתפלל על עצמו.
 

וזה שביקשה רחל מיעקב "הבה לי בנים" והיתה כוונתה שיפעל 
ויעקב השיבה : "התחת אלקים ה וימשיך בנים בעבורה. בתפלתו עלי

ה' הא מני את בעיא הלא מן קדם אנכי" ותרגם אונקלוס שאמר לה : '
כי יעקב  ' )מה לך לבקש ממני?! הלא מלפני ה' ראוי לך לבקש!(.תבעין

אבינו, בחי' הצדיק האמת האוחז בחרב התפלה, מלמד את מקורביו 
ועל זה ממנו ית' על כל מה שצריכים.  שיש להם לפנות אליו ית' ולבקש

על שעשתה ממנו )א( וכמ"ש "ויחר אף יעקב ברחל" היה צערו גדול 
 .במקום לפנות אליו ית'עיקר 

 
מי להישען  כי הצדיק האמת מבקש להכניס בנשמות ישראל שאין על

אלא על אבינו שבשמים וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' יד( על 
שמאמין בה', שהקדוש ברוך  .זה בחינת תפלה -ל" "טוב ה' לכהפסוק 

הן לרפואה, הן לפרנסה, הן לכל הדברים. כשמאמין כך,  - הוא טוב לכל
ף אחר ודשא בריך הוא, ולא ירדוקר השתדלותו בתר קיבודאי יהיה ע
 .תחבולות רבות



37 

 

 
כראוי אלא זעיר שם וזעיר  וכשהצדיקים רואים שלא עוסקים בתפלה

ים מאד ומוכיחים בדרך של בזיון וכמו שאומר הם מצטער שם וכו',
צריכין אנו לקבל תוכחתם, אף על פי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ל'( ש

אף על פי כן  .שתוכחה שלהם היא לפעמים דרך בזיון שמבזים אותנו
כי מה שתוכחתם הולכת לפעמים בדרך  וכו' צריכין אנו לקבל תוכחתם

אין אדם נתפס על צערו, כי סובלים  זוי, צריך לדון אותם לכף זכות. כייב
לו מה שהוא טוב אצלנו הוא רעה אצל יצער גדול מאתנו. כי אפ

הצדיקים, וכעין מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )יבמות ק"ג(: 'כל 
לין וטובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים'. הינו כי עסקים ושיחת ח

ו, הינו התפלה שהיא לו טובותינישלנו הוא בודאי רעה אצלם, אלא אפ
בערכנו רק טוב, הוא רעה אצל הצדיקים בבחינת )שם(: "ותפלתי 

 וכו', עיי"ש. ברעותיהם", כי תפלתנו מבלבלת אותם
 

ועל כן ביקש יעקב להכניס ברחל שתתפלל אליו ית' ולא תסמוך אפילו 
וכי כך עשה עליה. כי מובא שם ברש"י שאמרה לו : 'שלו על תפלתו 
את אמרת שאעשה ' והוא השיבה : 'א התפלל עליהוהל ,אביך לאמך

ממך מנע  .אני יש לי בנים ,אבא לא היו לו בנים .אני איני כאבא ,כאבא
'. ואת כל זה עשה בכדי להכניס בה את הידיעה שאין מי ולא ממני

 אליו יש לה לפנות.רק שיוכל להושיעה מצרתה אלא ה' יתברך בלבד ו
 

בלה על עצמה לאחוז מעתה בחרב וכיון שרחל הבינה זאת ובודאי קי
ביקשה ללכת בדרך האבות והאמהות הקדושים שהיו לפניה התפלה, 

)של  הבוחר בדרכיהם)בר"ר פע"ו( שה' יתברך אומר : ' בא במדרשוכמו
מי שאינו  .אני מתקיים עליו -והעושה כמעשיהם  האבות הקדושים(

 ליו'.איני מתקיים ע  - בוחר בדרכיהם ואינו עושה כמעשיהם
 

כי את עיקר התפלה למדנו מהאבות הקדושים כמובא )ברכות כו:(. ועל 
כן המבקש שתתקבל תפלתו עליו לבחור בדרכם ולעשות כמעשיהם 
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ובזה יתקיים עליו ה' יתברך ויקבל את תפלתו. וזה שהשיבה רחל ליעקב 
זקנך אברהם היו לו בנים מהגר וחגר מתניו כנגד : )מובא שם ברש"י( 

אמרה לו אם הדבר  .זקנתי הכניסה צרתה לביתה קב : יע שרה. אמר לה
ובזה ביקשה '. הנה אמתי ואבנה גם אנכי ממנה כשרה - הזה מעכב

 לנהוג במנהג שנהגה בו שרה אמנו.
 

ם קיויזכור אלוזה שמובא במדרש )ילקוט תהלים, פנ"ה רמז תשעב( : '
 כלומראבות והאמהות'. בזכות ה 'רחל את'בזכותה,  'רחל' – את רחל

שהיה קשה למדרש מה באה המילה 'את' לרבות כאן. ומבאר שמתוך 
היא זכות עצמה  –שני דברים : 'רחל' ה' יתברך הפסוק יוצא שזכר לה 

בא לרבות את זכות האבות והאמהות  –' רחל אתשעסקה בתפלה. '
 שהלכה בדרכם והכניסה את אמתה כשם שהכניסה שרה. 

 
דת הדין ייקים שהן הופכים מאשריהם הצדוזה שמובא )בר"ר פל"ג( : '

וכו' ויזכור  ים הוא מדת הדיןקבכל מקום שנאמר אל .דת רחמיםילמ
אלקים את רחל' כי המדרש מפליג במעלת הצדיקים שעל ידי תפלתם 
הופכים את מידת הדין למידת הרחמים ומביא דוגמא מרחל שמידת 

 הדין התהפכה לה לרחמים וזכתה לבן.
 

כת לצדיקים והם מלמדים אותנו סדר כללו של דבר הוא שצריך לל
 תפלה. ועל ידי שהולכים בדרך האבות הקדושים ונוהגים במנהגם

, זוכים תר וכו'ווביותר במידת החסד שאחזו בה, להעביר על המידות ולו
  , והבן למעשה.)ב( שתתקבל התפלה לרצון

__________________ 
משה מאד" ופרש"י : וכעין שנאמר על משה רבנו )במדבר טז( : "ויחר ל)א( 

)ב(  צערם הגדול על הזולת. - כי זהו חרון אפם של הצדיקים 'נצטער עד למאד'.
כי בשעה שמבזים את האדם והוא שותק, אז הוא עת רצון גדול לבקש מלפניו 
יתברך על כל מה שצריך. וכמו שאמר דוד המלך )תהלים סט( על גודל הבזיונות 

שבי שער ונגינות וישיחו בי יני אמי וכו' שסבל : "מוזר הייתי לאחי ונכרי לב
", הינו שכולם משיחים בו ומדברים ממנו, דיקא אז קיים בעצמו : שותי שכר
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, הינו שדיקא בעת שביזו אותו עסק בתפלה כי היא "עת רצון ה'ואני תפלתי לך "
ומסכימה לקבל " נהפכת לטובה יםקאלעד שאפילו מידת הדין בחי' "עת רצון 

וזה שאומר רבנו ז"ל  ישעך". ב חסדך ענני באמתובר"וקיים ומתאת התפלות 
ק, תזכה שיענה הקדוש וכשתשמע חרפתך ותשת)ספר המידות, תפלה סעי' עז( : '

 '.ברוך הוא בקשתך
*** 

  מעניין הסימנים שמסר יעקב לרחל.
 

שאותם הסימנים היו הפאות שלו. כי הפאות הם  בדרך צחותיש לומר 
 ששגור על לשונו של אדמו"ר נרו יאירעיקר הסימן של עם ישראל וכמו 

' נתן ז"ל שהתימנים נוהגים לקרוא לפיאות בשם 'סימנים'. וכן אומר ר
)לקוה"ל גלוח ג' סעי' ב'( שעיקר דת ישראל ועיקר היהדות תלוי בזקן 
ובפאות ובהם ניכר היהודי, כי הוא מזרע ברך השם, מזרע ישראל. ומי 
שרוח אחרת עמו ח"ו, ורוצה לכפור ח"ו באלקי ישראל, תחילת הכפירה 
הוא שמשליך מעליו הזקן והפאות וכו' עיי"ש באריכות )ובפרט במה 

כתב "כי בודאי אין אדם מרים ידו להשחית פאת זקנו, ח"ו, כי אם ש
 ביקששככשפגם תחלה בברית קודש הרבה מאד( על כן דיקא עכשיו 

יעקב להקים י"ב שבטי י"ה שהם שורש כלל נשמות ישראל, מסר 
 כנ"ל. הודיסימנים לרחל שהם הפאות שבזה ניכר הי

 
עזר בן עזריה לרבי וזה שמובא בגמרא )ברכות יא( 'אמר לו רבי אל

ישמעאל, ישמעאל אחי אמשול לך משל למה הדבר דומה. משל לאחד 
רש ישאומרים לו זקנך מגודל אמר להם יהיה כנגד המשחיתים'. ופ

אומרים לאחד מפני מה אתה מגדל זקנך? אמר  ,הרשב"א ז"ל 'כלומר
להם כנגד אותם שהם משחיתים זקנם ולהוציא מליבם'. הינו שאדם 

לו עזות דקדושה ולא יתבייש מפני המלעיגים )שו"ע או"ח  צריך שתהיה
סי' א' בהגהה(, עד שגם אם יצחקו ממנו וישאלו 'למה יש לך זקן 

 אני מגדל!'. - ארוך...' תיכף ומיד ישיבם 'כנגד אלו שמשחיתים
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וכן מובא במכילתא )בא פרשה ו'( מהמחלוקת היכן היה מונח הדם 
הבית או מחוצה לו. ר' יצחק אומר  בפתחי ישראל כשהיו במצרים, בתוך

שה' לעולם מבחוץ כדי שיהו המצרים רואין ומעיהן מתחתכין. כי הגם 
יודע מי מרח את הדם על המזוזה ומי לא ואינו צריך שימרחו  יתברך

מבחוץ בשביל זה. אך בשביל שיצאו העיניים לשונאי ישראל אמר ר' 
הבים נשמות ובזה יראו כולם את האהבה שאויצחק שצריך בחוץ. 

את המצוות ולא מתביישים בהם. כן הדבר בפיאות וזקן שהם ישראל 
 יהיו כנגד המשחיתים! –להראותם לכולם שיש   עיקר היהדות כנ"ל

 
שעל כן כשהולכים עם וידוע שפאה עולה 'אלקים'. ושמעתי מאחד 

מה  .זנים ומראים אותם לכולם בזה מגלים אלקותו ית'והפאות לפני הא
זנים בזה גורמים הסתרת והא ירואחממסתירים אותם  שאין כן אם

  .לגמרי רח"לקות ח"ו, כל שכן אם משחיתים אותם ואל
 

 למסר את נפשו עש י"עמפאפא ז ה"קמהר אדמו"ר נרו יאירופעם סיפר 
שנאמר על פירש את הפסוק בעת מלחמת העולם השניה הזקן והפיאות ו

מילת 'מפני' מיותרת "ויקוצו מפני בני ישראל". שלכאורה : המצרים 
היה צריך לכתוב "ויקוצו מבני ישראל". אלא שהמצרים לא יכלו ו

הוציא אותם לסבול את הפנים של עם ישראל כי ראו זקן ופיאות וזה 
 . ודפח"ח לגמרי מדעתם

*** 

 לקים.הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א ויעקב
 

על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א ש זי"ע אדמו"ר מוהרא"ופירש בזה 
סי' ל"ד( כי כל אחד יש בו נקודה שאין בחברו ועליו לדבוק בנקודתו 

. וזה פירוש 'ויעקב הלך לדרכו' )א( ולא להחליש את דעתו מנקודת חברו
שהלך כפי הדרך והנקודה שלו מבלי להסתכל על הזולת. ואזי  –

'יפגעו בו מלאכי אלקים' כשאוחז בזה ואינו מתבלבל מאחרים זוכה ש
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ויגיע לדברים גדולים מאד. מה שאין כן אם מנסה לחקות את נקודתו 
 . (ב)של חברו אזי זה וזה לא נתקיים בו 

__________________ 

דה, מה וכי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקזו לשון רבנו ז"ל שם :  )א(
לא מצית  : ת כ"א:( שהשיבו לומנא )תעניושאין בחברו. כמעשה דאביי ואבא א

מנא וכו'. ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע ובדא דאבא אולמעבד כע
ומאיר ומעורר לב חברו, וחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו, כמו 

 וכלוכן מובא בתולדות יעקב יוסף )וישב, ג( : '". )ב( ומקבלין דין מן דין"שכתוב 
 'הרבה עשו כרשב"יכתוב 'שה נהג ע"פ דרכו. מה שאין כן וכו'. וזאחד צריך להת

' ומבואר בדבריו בכמה מקומות שהטעם הוא )ברכות לה ע"ב( לכך לא עלתה להם
 משום שהם לא רשב"י.

*** 
 הכי אחי אתה ועבדתני חינם.

 
א רצה שיעקב יעבוד אצלו בחינם כי אם בן לכי ליש לומר בדרך צחות 

היה ייגנבו הכבשים יהיה יעקב פטור מלשלם כדין שומר חינם. אך כש
בן על כל פנים את הקרן יקבל שכר על שמירתו, בזה יקבל לושומר שכר 

 (.ובשולחן ערוך אם ירצה יעקב לשלם ולא להישבע )כמבואר במפקיד
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 סיפורי מוהרא"ש

 אשר בנחל חלק טז מכתב ב' רצב
 

ז"ל גילה לתלמידיו, אשר אין לך עוד מידה רעה ירהא
העוקרת את האדם ממנו יתברך כמו הכעס והקפידות. 
ור' חיים ויטאל סיפר, שפעם אחת למד עם אחיו הקטן, 
ובאמצע הלימוד כעס והקפיד על אחיו, על שאינו נותן 
ליבו אל הלימוד, ואחר כך כשבא לא רבו האריז"ל, לא 

כל בפניו, ונבהל ר' חיים ויטאל, ולא ידע מה רצה להסת
זה ועל מה זה, והתחיל לבכות: "רבי, מה פגמתי" וכו', 

 כי לא זכר זאת. 
 

והשיב לו: "הלא אל זר על פניך, אתמול היית בקפידות 
על אחיך". ואז נבהל ונשתומם ר' חיים ויטאל, הגם 
בכעס וקפידות קטנים כאלו מאבדים את הנשמה?! אז 

צמו לשמור את עצמו מכאן ולהבא. וכן סיפר קיבל על ע
בנו ר' שמואל, שאביו היה עניו ושפל וסבלן כזה, אף 
שראה בבית הכנסת שעשו איזה דבר נגד ההלכה לפי 
דעתו, אף על פי כן שתק ולא אמר להם דבר, כדי שלא 
יגרם מחלוקת ומריבות, ומוטב להיות שוגגים וכו', והבן 

 את אשר אני מרמז לך כאן. 
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ן ִעְניַּ ִביא ב ְ ִנים ְלהָּ ב ָּ ץ רַּ חו  יד ֲאִני', ְוכו  ' ְוכו   ִמב ַּ ִ ְקפ  ל מַּ ם ֶזה עַּ ו  ש  ִנים ב ְ ָּ ֹאֶפן פ   וָּ
אֹ  ל  ֶ ה ש  ֲעש ֶ ר יַּ בָּ ֶזה ד ָּ ם ֶזה, כ ָּ ה ְסתָּ מ ָּ י כ ַּ ְרחֵׁ י אָּ ְרחֵׁ ָּ ם פ  ֲעמֵׁ ַּ ש  מ ְ ֶ ֶהם ש  ה, לָּ ִהל ָּ  ת ְ
ל אֵׁ ש   לָּ נו   יֵׁ נו   ֶאת לָּ ב ֵׁ ִנים ְצִריִכים ְולאֹ  ל"זַּ  רַּ ב ָּ ץ רַּ חו    '.ְוכו   ִמב ַּ

 
י ְסדֵׁ ם חַּ ֵׁ ש   ךְ  הַּ רַּ ין ִיְתב ָּ אֵׁ ֶ ֲאִני יֹום ש  ֶ ב לאֹ  ש  ֹותֵׁ י כ  ֵׁ ְנש  נו   ְלאַּ לֹומֵׁ ְ ב ש   ִמְכת ָּ

ק ז ֵׁ ר ְלִהְתחַּ ְלִהְתעֹורֵׁ יק לאֹ  ֶזה ְוִאם', ְוכו   ו  ִ ְספ  ֶהם מַּ י, לָּ ְלכו   ֲאזַּ י ֵׁ ֶ ר ש  גו  יפהֹ  לָּ  אֵׁ
ם הֵׁ ֶ ק ש  ה, רֹוִצים רַּ ִהל ָּ ק ְ נו   הַּ ל ָּ ֶ ְהֶיה לֹא ש  ר ת ִ ל ִאיש   ֶהְפקֵׁ ר כ ָּ ָּ ש  י ָּ יו הַּ ינָּ עֵׁ  ב ְ
ֲֲֶשהֲ   .יעַּ

ֹון יֹוםבנחל אשר )  ֶדר ִראש  ן' ב ְלךָּ  ֶלךְ  ְלסֵׁ וָּ ְ  (ה"תשע'ה ֶחש 

*** 

 

ן ִעְניַּ ְזִמין ב ְ ִנים ְלהַּ ב ָּ ידו   רַּ ג ִ י ַּ ֶ ֹות ש  ש  רָּ נו   ד ְ תֵׁ ְקִהל ָּ ה, ב ִ ב ָּ רַּ ד ְ ה אַּ ֹוב מַּ ה ט  מַּ ִעים ו  ל, נ ָּ  ֲאבָּ
ן בָּ ו  מ  ִריךְ  כ ַּ צ ָּ ֶ ק ִלְהיֹות ש  א רַּ ְבדָּ ה ְלעו  ֲעש ֶ ְלמַּ יד ְולאֹ , ו  ג ִ ר ְלהַּ סָּ ד ַרק, מו  י ֶאת ְלַלמ ֵּ ֵּ  ַאְנש 

נו   לֹומֵּ ְ  .ֲהָלָכה ש 
ֶדר ְרִביִעי יֹוםבנחל אשר ) ֹות ְלסֵׁ ט  ז ח"י מַּ ו  מ   (ד"תשע'ה ת ַּ
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יום טוב בן ג'וליה, מרים בת  ,וכל יוצאי חלציהם אליהו בן מרים, אסתר מלכה בת אורה:    להצלחת ורפואת
 , עמוס בןסולטנה בת קדן מריםסולטנה, 

 יקיר בן זוהרה,יצחק בן זכיה, נתן שמחה בן רחל, יהודית, 
 , ישראל בן ג'ולייה.לה, משה בן אירן, יצחק בן פיגהנייה רחל בת דבורה, דוד בן רחל 

 
 ולהבדיל : לעילוי נשמת ג'וליה בת סולטנה, אליהו בן ישראל,

 אורה בת נעמי, מאיר בן רחמים ולכל הנשמות הקדושות שאין מי שיאמר עליהם קדישאברהם בן ניסים 

 


