
-א-    /

"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  ויצא )ב(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



לקבלת המאמרים בדוא"ל:

nezerisroel@gmail.com

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' בעילום שם  שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתפף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר'  אהרן יוסף קליינברגר  שיחי' 

בארא פארק 



-ג-    /ליקוטיםפרשתוייא

ליקוטים פרשת ויצא

הגלות ועומק הגלות / הקב"ה חישב את הקץ

א. יעקב הגולה על שם העקביים

טעמא  והיינו  למטה,  הבירור  דמשיחא,  עקבתא  לשון  העקביים,  שם  על  יעקב  נקרא  כידוע 

בפשטות דלא מצינו צורה של גלות אלא בו, דהוצרך להניח את ביתו, ואת אביו ואמו ולצאת 

יציאתו  עם  השי"ת  לו  דהבטיח  יעקב,  אצל  שהתחדש  בחידוש  אף  ניכר  זה  דבר  ולברוח. 

"והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך וגו'" )שם כח, טו(. דבהבין שלא יקרא גולה באמת 

אלא מי שהניח בית ומקום שהוא שורשו )ונאלץ להתנתק משם(, מובן שההבטחה של "והשיבותיך" 

מצטרפת לצורה החדשה של גלות, דכאן צריך לחזק את מי שנעקר ממקומו ולומר לו שעוד 

ישוב, דיחזור הוא למקומו ולשורשו )מה שאין כן מי שאין לו מקום מסוים וקביעות איתנה, דאפילו יהיה מטלטל כל 

היום, אין בזה צורה של גלות, דלא נאלץ להתנתק מהשורש(.

ב. הקב"ה חישב את הקץ

והנה אם אכן היינו מייחסים את ראשית הגלות ליעקב הוי ניחא כפי הפשטות הנ"ל, אך הרי 

יג(  טו,  )שם  שנה"  מאות  ארבע  אתם  וענו  ועבדום  להם  לא  בארץ  זרעך  יהיה  "גר  שמנין  מצינו 

מתחיל מלידת יצחק )עיין ברש"י ז"ל שם(, דעל זה איתא שהקב"ה חישב את הקץ, דהגם שבמצרים 

לא היו אלא מאתיים ועשר שנים, מנה להם השי"ת מעת לידת יצחק )וכמו שהביא רש"י ז"ל שם שכתוב 

"בארץ לא להם" ולא "בארץ מצרים"(.

ג. תמיהה בדבר השתייכות יצחק לגלות

במשמעות  בדוחק  שמעמיסים  באופן  עסקינן,  לשון  בדקדוקי  לא  ודאי  דהרי  זה,  בכל  וצ"ב 

המלים מה שאינו שייך כלל. וממילא אם מחשבים את הארבע מאות שנה מהעת שנולד יצחק 

ביאור, דמדוע  גופא טעון  לזה אכן קשר עם הגלות עצמה. אלא שזה  לאברהם בהכרח שיש 

לגלות  )כמו שהארכנו(  וטוב  וראה הפלגות של הצלחה  יצחק שישב במקומו  ענין  יצטרף  באמת 

שענינה )כנ"ל( טלטול וניתוק מהשורש )ומה נפשך, אם משום מה יש ליחס ליצחק גלות, כל שכן שראוי לייחס זאת 

לאברהם שהתנסה והטלטל(.
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ה. החסרון מורגש דוקא במקום שקדמה שלימות

דתראה  קצת.  נרחיב  ושוב  כאן,  להאיר  שיש  הכללית  ההסתכלות  את  תחילה  נציג  ולפתוח 
העליה  שבו  אופן  ירידה,  לצורך  עליה  יש  כך  עליה,  לצורך  ירידה  של  מושג  שיש  דכשם 

העני  ויתיישב הדבר במשל, דתראה שאצל  הירידה שמגיע לאחריה.  המוקדמת מעצימה את 

שבלאו הכי אין לו כמעט כלום, החסרון בדברים קטנים לא יורגש כמעט. מה שאין כן אצל 

העשיר, דדוקא משום שהינו מורגל כל כך בטוב, לכך החסרון הקטן ביותר יגרום לעגמת נפש 

ויסורים שיהיה קשה לו לסבלם. 

דוגמא נוספת )וקרובה אל המכוון( יש להביא מהמורגש בעבודת ה', דחזינן שבבחינת "יוסיף דעת 
יוסיף מכאוב" )קהלת א, יח(, ככל שיזכה אדם לרגע של גדלות וחיבור יתייסר לאחר מכן בהעדר 

הדבר, וכדמצוי שאחד ישמע את חברו נפול על מצבו בתורה או תפלה, ויתפלא על מה שנראה 

לו כהפרזה בדכדוך הנפש )שהרי רבים מתפללים ולומדים כך ואין המצב גרוע כלל(, ואינו מבין שחברו זכה 

את  הופכת  אתמול  הגדלות של  דממילא  בתפלה,  או  בתורה  חבור  של  אחד  לרגע  לכן  קודם 

החסרון הדק של היום לדבר מורגש עד למאד, פעמים אף למשא כבד ממש.

ו. העצמת צער הגלות בזכירת הטוב כדי להחיש את הקץ

לידת  את  מצרפים  שבו  הקץ"  את  "חישב  של  עליון  חסד  שיש  שזהו  להבין  כן  אם  ונתחיל 
יצחק )והלאה( לחסרון הגלות. דהרי הגלות מצד עצמה, המצב שבו יעקב נעקר ממקומו וישראל 

התיסרו בארץ זרה, קשים ומרים מצד עצמם, ובפשטות היה מקום למדוד את סאת היסורים 

ויהיו ישראל  הזו בלבד, את מה שנקרא גלות כפשוטה, וע"פ זה לבדוק אימתי יגמר הבירור 

ראויים ליגאל.

אך הקב"ה ריחם על ישראל והביא בחשבון הדברים את העצמת הכאב והיסורים הנגזרת כנ"ל 
ממעבר חד מגדלות וטוב וחבור להעדר הדבר, והיינו דחישב מהזמן שבו אברהם הוליד את 

וכעת מושלך,  גובה  ברום  מי שהיה  היסורים של  צופן בחובו את  הזכרון בעצמו  דזה  יצחק, 

דאפילו חסרון קטן מורגש בשינוי שכזה, כל שכן גלות מרה שתהיה בהערכה זו מרירה יותר 

ויותר, והיינו דמצטרף הדבר לעצם הגלות, לזרז את קץ הבירור.

ז. "צערא שלים" נגזר מהתפנוקין שקדמו

יש לתמוך את עצם הדבר שיש מושג שבו הטוב שקדם מגדיר את תקף הגלות, בדברי הזהר 
ודאי  אלא  וכו'.  דחמא  מה  כל  גלי  אמאי  הוה  מהימנא  נביאה  יחזקאל  "אי  ב:(:  )ח"ב  הקדוש 

גלי כל מה  וברשותא דקב"ה  וכל מה דחמא במהימנותא איהו  נביאה מהימנא הוה,  יחזקאל 
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דגלי וכלא אצטריך. אמר רבי שמעון מאן דרגיל למסבל צערא, אף על גב דאתי לפום שעתא 

צערא, סביל מטלנוי ולא חייש. אבל מאן דלא רגיל בצער, והוה כל יומאי בתפנוקין ועידונין, 

ואתי לית צערא, דא איהו צערא שלים, ואל דא אצטריך למבכי. 

כך ישראל כד נחתו למצרים רגילין בצערא הוו, דהא כל יומאי דההוא זכאה אהובהון בצערא 
וכו', מאי  הוה צערא שלים  גלותא דבבל ההוא  יאות. אבל  גלותא כדקא  דא סבלו  ועל  הוה, 

טעמא, בגין דהוו בתפנוקי מלכין דכתיב בני ציון המסלאים וכו', והשתא הוו נחתין בגלותא 

וכו' וכד עאלו בעלמא בבבל חשיבא דהא לית להו קיומא לעלמין דהא קב"ה שביק לון ולא 

אתם  להיות  בניו  עם  המרכבה  כל  את  הוריד  ]ומסיים שם שהקב"ה  וכו'  לעלמין  דהון  ישגח 

בגלות, ולכך הורשה יחזקאל לגלות מה שרואה, לעודד את רוחם שלא עזבם ה' ולא עזבם[.

הרי לן להדיא שמאן "דהוה כל יומי בתפנוקין ועדונין ואתי ליה צערא דא איהו צערא שלים", 
דהגדרת הגלות בתקפה לוקחת בחשבון את הטוב שקדם, דזהו כנ"ל שמעצים פי כמה וכמה 

את היסורים שאחרי, עד כדי כך שבאופן יוצא דופן הורשה יחזקאל לפתוח פיו ולגלות להם 

שה' אתם ולא יעזוב אותם, דלולי זה, כיון שהיו מורגלים בטוב, היו מתיאשים.

וכשנחזור לסוגיין, הגם שיעקב )כשורש לגלות מצרים( לא היה בו את אותו שינוי קטבי מתפנוקין 
ועדונין לחשך שהיה בגלות בבל )וכנ"ל בזהר הקדש(, היינו דוקא מצד עצמו. אבל כאשר מחשבים 

את הקץ, כאשר לוקחים בחשבון את תקופת הגדלות שקדמה שלא היתה כדוגמתה )ובפרט כנ"ל 

אצל יצחק דמצינו בו כעין לעתיד לבא(, ממילא מתקבלת אותה בחינת "צערא שלים" אף ביעקב שיצא 

לגלות.

ח. סוד הבטחת "והשיבותיך אל האדמה"

עמך  "אני  יעקב  של  הגלות  בפתח  שאמר  השי"ת  בהבטחת  חדש  טעם  שיש  מעתה  ודו"ק 
וכו' והשיבותיך אל האדמה הזאת וגו'". ד"האדמה הזאת" מכוון אמנם בכלליות לאר"י, אך 

בפרטיות מתייחס להר המוריה שהיה בו אז יעקב, למקום "שהתפללו בו אבותי" )לשון רש"י ז"ל 

שם טז, יז(. וממילא תראה שמרומז כאן החסד של חישב את הקץ שמעצים לטובה את מרירות 

הגלות ע"י הזכרון של הטוב של "אבותי", תקופת האבות מעת שנולד יצחק. והיינו דההבטחה 

ויצחק( מורה שהתעורר כאן צער המעבר החד ממצב  )שענינה מקום אברהם  שישיב אותו ל"אדמה" 

ויסורים, וממילא בדומיא דיחזקאל שבציווי  שיש בו כל הטוב ותפנוקין כו' למצב של גלות 

עליון יצא מגדרו לספר שה' אתם ולא עזבם, אף כאן מצינו הבטחה חדשה של השגחה פרטית, 

דהשי"ת אמר לו "אנכי עמך", והבטיחו שישיבו לאותה נקודת גובה שמתייסר כעת מחמתה - 

"והשיבותיך אל האדמה" )ובדומה לבחינה שכזו בגלות בבל שהיה בה גילוי מרכבה )ויחזקאל סיפר מה שראה לנחמם(, 
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אף כאן כדאיתא לא רק שהראה השי"ת ליעקב את המרכבה העליונה, אלא שהראה לו שהוא 

בעצמו חקוק בה, ואכמ"ל(.

ט. קושי השעבוד וחישוב הקץ עולים בקנה אחד

בטרם נמשיך נציין שמלבד הביאור הנ"ל, ודרכי העבודה שנפתחים )כדלהלן(, יש בהנ"ל ליישב 
את מה שדברו בו המפרשים. דדקדקו במה שאיתא כנ"ל שחשבון הארבע מאות שנה מתקבל 

במצרים  השעבוד  "קושי  של  אחר  טעם  מצינו  דלכאורה  יצחק,  לידת  מעת  הקץ  חשבון  ע"י 

השלים את הקץ" )עיין גרי"ז הלוי שמות יב, מ, במה שתירץ(. ובהנ"ל יובן דהם הם הדברים, והיינו דקושי 

השעבוד אינו רק הקושי הגדול של העבודה הקשה במצרים מצד עצמה, אלא הקושי העצום 

דהוי  רק שאיננו, אלא  לא  וכעת  נפלא שהיה  אותו הטוב  מזכירת  שנגזר מ"חישב את הקץ", 

בהיפך ממש.

י. "כי ידעתי את מכאוביו"

ודאתינן עלה נדרוש המקרא כמין חומר, ונקדים דברים נפלאים שכתב הגרי"ז הלוי ז"ל )שם 
ידעתי את מכאוביו' דהיינו דכיון שנצטרכו  'כי  ז(  ג,  )שמות  בסמוך ליישוב קושיא הנ"ל(: "וזהו שאמר 

עבדות  לשיעור  דומה  הקטן  בזמן  בקושי  ועינוי  עבדות  שיעור  שיהא  השעבוד  קושי  לשער 

ועינוי של ת' שנה, ולשער זאת אין בשר ודם יכול לעשות, ורק הקב"ה בעצמו רק הוא יכול 

בידי  'ידעתי',  הקושי  דהיינו  ד'מכאוביו'  מכאוביו',  את  ידעתי  'כי  שאמר  וזהו  זאת.  לעשות 

לשערנו בחשבונו הנכון, וידעתי כי הגיע הזמן", ע"כ.

וזה לשון הפסוק כולו: "ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי 
מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו". חזינן שיש כאן חלוקה לשנים, החלק הראשון הוא ראיית 

"ואת  הוא  השני  החלק  נמצאים(,  ששם  ידעינן  )ולכאורה  במצרים"  "אשר  בה  שמודגש  עמי"  "עני 

צעקתם שמעתי מפני נגשיו", וחתימת הדבר הוא "כי ידעתי את מכאביו" )לשון רבים, דלכאורה היה 

אפשר לכתוב מכאובו(.

יובן שיש  יותר מהראיה,  זה( שכתב שהשמיעה היא דקה  )על פסוק  רבינו בחיי  דברי  ובהקדים 
של  הצער  לעצם  מתייחס  ראיתי"  "ראה  של  הראשון  דהחלק  והיינו  הנ"ל.  מההסתכלות  כאן 

הגלות במצרים מצד עצמו )בלי להשוותו למה שקדם(, והיינו דמודגש "אשר במצרים", מה שאין כן 

החלק השני שמדבר על ענין דק יותר של "ואת צעקתם שמעתי", דכאן מדובר בענין עדין יותר 

בבזיון(,  בהם  ונוגשים  מושפלים  הם  )ועכשיו  שקדם  מהטוב  שנגזר  הצער  בתקף  דאיירי  הצער,  בחשבון 

והיינו כנ"ל דמסיים "כי ידעת את מכאביו", דאת שני מיני הכאב שוקל תמים דעות כשמחשב 

את הקץ ברחמים למען פדות עמו.
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יא. במה תלוי חשבון הקץ

כדי להעמיק במה שיש בו תועלת בשבילי העבודה, נעורר מספר נקודות בסוגיין שיש לדקדק 
בהם. ראשית כל ישאל השואל שאלה פשוטה על כל המבואר לעיל, דאמרינן שהקב"ה חישב 

את הקץ היינו שלקח בחשבון את הגדלת הצער הנגרמת מהטוב שקדם. דלכאורה הרי מדובר 

הפשטות,  זוהי  אזי  הצער,  את  מגדיל  שקדם  שהטוב  היא  החיים  מציאות  דאם  נתון,  במצב 

הקב"ה  של  החידוש  כן  אם  ומהו  ויותר(,  יותר  היסורים  בחשבון  )שעולה  יותר  גדול  צער  יש  דבאמת 

"חישב את הקץ", במה הדבר תלוי.

יב. צער שמצטרף לתשובה

וזה  בסוגיין(,  פתח  להלן  )שיפתחו  התורה  על  הש"ך  בדברי  להתבונן  נוסיף  המכוון  אל  נגש  בטרם 
הם  וראייה למה  גלות,  עליהם  ראייה למה שנגזר  ראיות,  ראיתי. שתי  ראה  ה'  ויאמר  לשונו: 

נגאלים קודם הגיע הקץ הגזור שהוא ארבע מאות שנה, ואמר ראה כלומר סיבת הגלות ידוע 

הוא, אבל על מה שאמרת למה הם נגאלים קודם הזמן הגזור, הוא שראיתי את עני עמי וגו' 

כי ידעתי את מכאוביו, שידעתי שכל המכאובים והעינוי והשיעבוד שהיה ראוי לבוא עליהם 

בארבע מאות שנה כולם באו באלו המאתים ועשר שנה שישבו בגלות, אם כן תם הקץ, וזהו כי 

ידעתי:

)ח"ב קצ"ט.( והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה  סיוע לדברי מהזוהר פרשת תשא  ומצאתי 
באחרית הימים ושבת וגו', אמר רבי יוסי כמה סתימין כל אורחין ושבילין מכל בני גלותא ולא 

ולא  גלותא  יכלין למסבל  ודרא דלא  אי הכי להוי כמה דהוי בכל דרא  לון פתחון פה,  שביק 

אגרא ויפקון מדינא דאורייתא ויתערבון בשאר עמין, והאריך שם ואמר )בעמ' ב'( מאי באחרית 

ואילו  בגלותא  דסבלו  כל מה  סבלו  ועמה  הימים  ההיא אחרית  קדישא  איהי אמא  דא  הימים 

יהדרון בתיאובתא אפילו חד ביש או חד צערא יתחשיב עלייהו כאילו סבלו כולא עד כאן, ואם 

על גלותנו שבא בעוונותינו אמר כן דאייתי עליהון חד ביש או חד צערא יתחשיב כאילו סבלו 

כולא, כל שכן בגלות מצרים דלא היה בחובייהו אלא בגזירה דגזר קודשא בריך הוא על ההיא 

מלה דאמר אברהם במה אדע, דעל חד צערא דסבלו במאתים ועשר שנה אתחשיב כאילו יתבי 

בגלותא כל ארבע מאות שנה )מתוך פירושו על שמות ג, ז(.

שמשקל  ידע  שהשי"ת  לכך  מתייחס  מכאוביו"  את  ש"ידעתי  שפירש  דבריו  בתחילת  והנה 
הכאבים שבאו אליהם במאתיים ועשר שנים ראויים לארבע מאות, היה אפשר להבין בפשטות 

שכוונתו כפירוש הגרי"ז הנ"ל שפירש כך. אך מתוך המשך דבריו, דהביא ראיה מדברי הזהר 

יותר. דהרי עיקר ראייתו היא ממה שנתגלה ש"אילו  הקדוש, רואים שיש כאן נקודה פנימית 

יהדרון בתיאובתא אפילו חד ביש או חד צערא יתחשיב עלייהו כאילו סבלו כולא", דמתוך כך 
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נשא קל וחומר ואמר שכל שכן שבגלות מצרים )שלא סבלו בשביל חטאם( ראוי "חד צערא" להיחשב 

לארבע מאות שנה. 

הרבה  שמעריך  כזה  למשקל  מתייחס  מכאוביו"  את  שה"ידעתי  כוונתו  שאין  כן  אם  וחזינן 
צערא"  "חד  שאפילו  אמר  ראייתו  בתורף  שהרי  שנה,  מאות  בארבע  לבא  הראויים  יסורים 

לכאורה  הדברים  כן  ואם  המתבקש.  הגלות  אורך  את  להשלים  בו  די  תשובה  מתוך  שמגיע 

סתומים, דאם אכן אין הדבר תלוי אלא בתשובה )בתוספת צער כלשהו(, מהו ענין חישוב הקץ שיש 

בו מחשבון היסורים, וצ"ב.

יג. אתערותא דלתתא של זכרון הטוב

יש מצבים שבהם  נמי,  דאין הכי  דיובן  ועל אחרון אחרון.  לענות על ראשון ראשון  ונתחיל 
אין  דבאמת  הקודם,  הטוב  מחמת  יותר  עצום  כאב  שיש  היא  החיים  של  הפשוטה  המציאות 

מתייסר  מנכסיו  היום  שירד  העשיר  שפלוני  להבין  כדי  הקץ"  את  "חישב  של  בחידוש  צורך 

בכפל כפלים, ופשיטא גם שבאים הם בחשבונו של מלך אוהב צדקה ומשפט.

כך של מעבר  כל  קטבי  אין מצב  האדם  תפיסת  מצד  יותר שבהם  עדינים  ישנם מצבים  ברם 
)אצל המחוסר מהטוב( עד  ויסורים, ואפילו אם ישנו מעבר שכזה, אין מורגש  מטוב ותפנוקין לרע 

ממילא  שקדם,  נפלא  טוב  של  גובה  בנקודת  זוכר(  שאינו  )או  אחוז  דאינו  מגיעים,  הדברים  היכן 

הצער שלו נגזר בעיקר מההוה, מהיסורים הפשוטים של מה שמתרחש כעת.

ולהאחז  לשוב  האדם  שיתעורר  הפחות  לכל  דלתתא,  באתערותא  הדבר  תלוי  שכזה  ובמצב 
ברשימו של הטוב הקדום שהתנוצץ בדעתו, דאם אכן יתן דעתו ויזכיר עצמו במעלה הראשונה, 

רגיל  שהיה  מי  של  כאבו  עמיקתא(,  לבירא  רם  מאגרא  )של  קשים  היותר  היסורים  את  לפתע  ירגיש 

בתפנוקין. וממילא לא רק שיחשב לו הדבר לבירור )או כפרת עוון( גדול יותר, אלא שיעורר אצלו 

משיכה חזקה אל שורשו הטוב הנפלא )וזה בעצמו מהוה המתקה מסוימת לגלות שענינה בניתוק מהשורש וכנ"ל(1.

יד. יהיב דעתיה למיהדר

אלו נתחיל להתבונן בשורש בתורה של "חישב את הקץ", התייחסות לטוב קודם  ובדברים 
)שמעצים את הנפילה( שאינה מובנת מאליה. דהנה כנ"ל ראשית צורת הגלות שבה נעקרים מהבית 

1 הא לך לשון רבינו ז"ל )תורה יז קמא(: "ובתחלה זה הטוב הכבוש אצלם זוכר שבא ממקום קדוש ועליון מאד אך אח"כ הם 

מתגברין עליו כו' עד שהטוב בעצמו שכח מעלתו וכו'. ואזי נזכר זה הטוב את מעלתו איך שבא ממקום עליון מאד דהיינו שהוא 

חלקי נשמות ישראל שכל העולמות נבראו בשבילם וכו', ואזי מתחיל זה הטוב להצטער ולהתגעגע על אשר נפל ממקום גבוה 

כזה וכו', ורוצה להמשיך ולחזור למקומו וכו'" )עיין שם והבן השייך לעניננו(.
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ויוצאים נמצאת בפרשתן - "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" )שמות כח, י(. ותראה שלכאורה 

היה יכול להיות שיעקב יצא מביתו ויזכה באמצע הדרך למראה נבואה והבטחה )שיפה כחה לשכך 

קצת את המעבר לגלות( בטרם יגיע למקום הגלות בחרן, אך כפי שלמדונו חז"ל )חולין צ: והובא ברש"י ז"ל( 

לא כך היה: "כי מטא לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותי ואני לא התפללתי, 

כד יהיב דעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא, מיד 'ויפגע במקום'" )לשון הגמרא שם(.

וברש"י ז"ל )בפרשתן( הוסיף: "ואם תאמר וכשעבר יעקב אל בית המקדש מדוע לא עכבו שם, 

איהו לא יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו ומן השמים יעכבוהו וכו'. הרי לן סדר 

הדברים שיעקב הלך מיד והגיע עד לחרן, ובעקבות שנתן דעתו )באמירת אפשר שעברתי וכו'( קפצה 

לו הדרך ופגע בהר המוריה.

טו. להזכר להזדעזע ולשוב

ומבלי להאריך הרבה נאמר בהנ"ל כך. דיובן דהגם שהיתה יציאת יעקב מלווה בודאי ביסורים 

וקושי הגלות, אך היינו בגדר מה שהוא מובן בפשטות בשינוי שכזה. מה גם שכנ"ל הגם שישב 

אל הפלגת הטוב העצום שהיתה  לא השתווה הדבר  בטוב, מכל מקום  בביתו  זה  לפני  יעקב 

)ובפרט שמראה  בהולדת יצחק וגדוליו )שהארכנו בהם(, ממילא לא היתה כאן את הקטביות הגמורה 

נבואה יכול לשכך את הקושי(.

את  בניו  למען  ולהניח  לבחור  האפשרות  את  האבות  לבחיר  השי"ת  נתן  הגלות  בפתח  אך 

האתערותא דלתתא שבשורש "חישב את הקץ". דלא בכדי הלך יעקב בתחילה עד לחרן, ולא 

בכדי התעורר שם הענין של "אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותי וכו'", ולא בכדי הוליד 

דלא  יובן  דבהנ"ל  "והשיבותיך אל האדמה".  והבטחה של  להר המוריה  קפיצת הדרך  הדבר 

רק שהיה כאן מעבר מכוון מטוב לתקף הדינים שבחרן, אלא שנוספה כאן "נפילה" מסויימת 

שהיה אפשר שלא להרגיש בה, ניתוק מנקודה מאד יסודית בטוב שבאבות אשר לרוב דקותו 

היה אפשר שלא יגרום לזעזוע.

והיינו ד"אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ולא התפללתי" אינה תמיהה בעלמא. 

אלא דיש באמירה זו זעזוע עמוק של מי שתופס לפתע איפה אבותיו היו מונחים ואיפה הוא 

כי מתייסר מהמצב  )שאפילו לא עצר להתפלל(, הכרה של מי שמזכיר עצמו בשורש הטוב עד  כעת 

הרבה מעבר למה שהעין השטחית של המתבונן יכולה לתפוס )ומתוך כך נותן דעתו ולבו לשוב(.
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טז. מי שיודע קצת מקודשת ישראל בשורשם

ובזה נתחיל להתחיל להבין גם מדוע היה הפועל היוצא של הצער של יעקב )ונתינת דעתו לשוב( 

קפיצת הדרך לאותו שורש נכסף, מקום תפלת ותורת האבות. דהנה כתב רבינו ז"ל )תורה ז תנינא( 

וזה לשונו: כי עקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש  נוראות בדבר מציאות היהודי,  מלים 

נופלין חס ושלום בעוונות, כי זהו הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות, כי כל היסורים הקשים 

שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המשאוי הכבד של עוונות וכו'. 

זה משאוי כבד מאד שאי אפשר לשא כלל המשא  נופלים בעוונות חס ושלום  כשישראל  כי 

הכבד הזה וכו'. כי מי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים ויודע רוחניות ודקות של ישראל 

יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון ואין עוון שייך להם כלל לא לפי גדל קדושתם  הוא 

כנגד  למשאוי  נחשבים  אינם  שבעולם  היסורים  כל  וע"כ  ורוחניותם,  דקותם  וגדל  ושורשם 

המשאוי של עוונות וכו'".

והגם שמדבר כאן בעיקר מעוונות, היינו שעוון אי אפשר לסבול כלל וכלל. אך בהקדים )הידוע( 

שהמושג תשובה אינו דוקא על חטא )אלא לחזור לשורש שנלקח משם, עיין תורה לה קמא(, מובן שכעין זה 

ימצא אצל מי ש"יודע )קצת( קדושת ישראל מאין הם לקוחים וכו'", אף בדברים קטנים יותר, 

דאם וכאשר יזכה האדם להתנוצצות כזו של שורש הטוב, אי אפשר לשער את היסורים שלו 

על הניתוק )אפילו( הקטן ביותר, כל שכן אם נמצא בערך מסוים של גלות ממש.

יז. לזכות לרגע אחד של תשובה

ובזה יומתקו דברי הש"ך הנ"ל )בשם הזהר הקדוש(, דמי ששב בתשובה אפילו הצער הקטן ביותר 

בתשובה  דלחזור  דיובן  לעבור(.  שצריך  הגלות  בירור  כל  תשלום  )להיות  שנה  מאות  לארבע  אצלו  יחשב 

כלפי הנ"ל פירושו להתחבר לסוד שורש התשובה שבו היהודי חוזר ונזכר בשורשו הרם ונותן 

דעתו אליו. דממילא אם אכן זוכה יהודי לרגע תשובה נכונה שכזו )"איך עברתי על מקום שהתפללו בו 

אבותי"(, אי אפשר לשער את גודל היסורים והמשא הכבד שמרגיש. וכשנעשה הדבר באמיתת 

הלב שתופס את כאב הנפילה )מאגרא רם לבירא עמיקתא(, סגי באמת ב"צער חדא", דודאי שקול הוא 

ככל יסורי עלמא. ]וע"פ זה נבאר בדברי הש"ך שה"ידעתי את מכאביו" מתייחס לכך שהשי"ת 

ידע אז שנגעו ישראל באותו זיכוך נורא של יסורים שבא ע"י תשובה, ע"י זכרון הטוב העליון 

והרצון לנטות אליו[.
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יח. ביטול הזמן והמקום בסוד חישוב הקץ

ומעתה זהו שע"י צערו הנ"ל של יעקב, מה שהתעורר כנ"ל ע"י זכרון שורש הטוב, קפצה לו 

הדרך ופגע במקום הטוב הנכסף. דמאחר שנתבאר שע"י תשובה זו )שכרוכה כנ"ל בהעצמה לרגע של 

)ארבע  גורמים לכך שתכף ומיד מתבטל משך הזמן שהיה נצרך עד כה לבירור  נורא(  הגלות באופן 

מאות שנה(, מובן שבבחינת ההקבלה של עולם שנה )נפש( זהו שהתגלה בקפיצת הדרך הנ"ל להר 

בירר  נכונה,  בתשובה  המלוה  חדא"  "צערא  באותו  אבינו  יעקב  שאחז  דכיון  והיינו  המוריה. 

לפי גודל צער הגלות שחש את כל הבירורים )כאילו גלה לשנים רבות(, ממילא )במידת מה( שוב לא היה 

צריך לצאת ולגלות2.

ותראה נפלאות, דבאמת לא היה שם רק ביטול הגלות מצד המקום, בסוד קפיצת הדרך. אלא 

אף השורש של "חישב את הקץ" )ביטול הזמן( נמצא שם כפי שראוי בהנ"ל להמצא, דהיינו סוד 

"וילן שם כי בא השמש", כדאיתא בחז"ל שקעה החמה שלא בעונתה )ביטול הזמן(, ודו"ק.

יט. "והשיבותיך אל האדמה"

וזהו כנ"ל שבמטבע שבה נצטער יעקב בה ניחמו השי"ת. דתמורת גלותו הקשה שיסודה כנ"ל 

במה שנזכר בטוב האמיתי המופלג, במה שהשתוקק לשורש של מקום תפלת אבותיו, אמר לו 

השי"ת "והשיבותיך אל האדמה וגו'", דהבטיחו שודאי יזכה לשוב למקום שאליו שייך באמת.

כ. תשובה בסוד הזרקא

כחו  שיפה  תשובה  יסוד  הגלות,  עומק  בתוך  השזורה  קדושה  דרך  שיש  למדים  ונמצאנו 

להמתיק הררים של מרירות. דמורם מהנ"ל שמה שהקב"ה חישב את הקץ אינו דבר שאין לו 

יסוד במעשה התחתונים, אלא ששורש הדבר הוא במה שיעקב עורר את הניגוד החריף והכואב 

והזדעזע מכך  בין מקום מוצאו למקום שפלותו בהוה, דהזכיר עצמו במקום אבותיו הקדוש 

שאפילו לא עצר בו כעת, דע"י זה גופא גרם ל"חשב את הקץ" ולקפיצת הדרך, דהכל אחד.

2 עיין בבן פורת יוסף )די"ח ע"ד( שכתב: "'הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה וגו'' וברש"י ז"ל קיפל הקב"ה כל ארץ 

ישראל תחתיו וכו'. והוא מדברי רבותינו ז"ל בגמרא )חולין צא:( שמעתי בשם מורי ביאור הש"ס קיפל וכו' דהיינו שלא יצטרך 

לנסוע ממקום למקום לברר הנצוצין שלו, כי יבררן במקומו, ודפח"ח", ע"כ.

וכבר זכינו לשאת ולתת בדבריו באופנים שונים, דלכאורה  מהו שלא יצטרך לצאת, והרי כן יצא והמשיך בדרכו. אך כעת יובן 

)ו"יהיב דעתיה"( את מרירות  והיינו דבשורש הדברים כבר המתיק יעקב ברגע אחד של צער מופלג  שהוא סייעתא להנ"ל, 

וכו',  הכלל  גלות  את  ולפתוח  ישראל  בית  את  להקים  יצא  מקום  )ומכל  לברר  לצאת  נצרך  לא  עצמו  מצד  אכן  לכך  הגלות, 

ואכמ"ל(.
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)תיקונים שבסוף הזהר הקדוש  סוד התשובה הנ"ל של "זרקא דאזדריקת לאתר דנטילת מתמן"  וזהו 
קט:(, והיינו זריקה והשלכה דיקא. דכפי ההשלכה הנוראה מאגרא רם לבירא עמיקתא כן היא 

החזרה, דכאשר נאחזים נכון בכאב הגלות הזה נמתק הדבר ונשלכים בחזרה "לאתר דנטילת 

מתמן", כהרף עין.

כא. לפתוח שערי געגועים לנקודת הטוב שהיא שורשנו

הצדיקים כדרכם אינם משאירים את הדבר כתורה בלבד, כמהלך שבא לבאר את ענין הקב"ה 
שחישב במצרים את הקץ, אלא פותחים הדבר כדרך סלולה שלא רק שאפשר לילך בה, אלא 

שיפה כחה להמתיק עומקים של גלות. והיינו דמלמדים את היהודי להתחנן ולבקש מהשי"ת 

געגועים  שערי  לו  ולפתוח  שורשו,  שהיא  נתפסת  הבלתי  בקדושה  שלו,  בטוב  אותו  שיזכיר 

לנקודה זו - להרגיש בלבו מאין בא. והגם שע"י זה יהיו רגעים שיהיה קשה לשאת את יסורי 

גלות הנפש, דמי יכול לזכור האמת בדבר מוצאו ולסבול את מציאות נפילתו, מכל מקום בזה 

גופא יומתק הכל.

מכאוביו".  את  ידעתי  "כי  של  הבחינה  תתגלה  כאן,  דוקא  הצדיקים,  מלמדים  כך  דכאן, 
ונזכר  ושב  שלו  את  עושה  יהודי  כאשר  ז(,  ג,  )מלאכי  אליכם"  ואשובה  אלי  "שובו  דבבחינת 

בשורשו, מופיע עליו השי"ת לרפאו ולהבטיחו ב"השיבותיך אל הארץ", להמתיק בין רגע את 

כל הצער בהודעה שיודע הוא היטב כמה סבל, וכמה מסר נפש בתשובה להוסיף )בתחילה( צער 

על צערו בכסופיו לטוב.

כב. להכניע את עמלק שמנסה לעורר יאוש בשורש הגלות

הנה במקום הזה שבו האדם מסתכל איפה היה ולהיכן נפל לכאורה יש חשש מסוים. דהקטביות 
הזו יכולה לעוצם הכאב לעורר יאוש, דכן הרי אירע כמעט )כנ"ל( בעת שיצאו לגלות בבל, דלא 

בכדי הוצרך יחזקאל לצאת מגדרו ולגלות מראה המרכבה ולנחמם. ובאמת כאן נמצא הבירור 

של שורש הגלויות שהינו קלי' עמלק )עיין תורה ל קמא(. והיינו דבמקום עומק הגלות הזה, במקום 

להסיק  לגרום  לנסות  להאחז,  זו  קלי'  מנסה  עמיקתא,  לבירא  רם  מאגרא  של  הכאב  שנפתח 

בתורה  שדבוקים  שהצדיקים  אלא  להתיאש.  ראוי  כדוגמתה  שאין  הנפילה  שלאור  מסקנות 

ומעשי אבות מכניעים קלי' זו בגלותם האמת למי שמאמין וחפץ לשמוע. דבאמת לא רק שאין 

צורך לברוח ממקום זה אלא שפתחו של היכל התשובה הוא. תשוב בתשובה, תדע שאכן נפלת 

פלאים לעומקים של גלות, אך תסמיך לצערך מחשבה אחת של "יהיב דעתיה למהדר", באופן 

שהצער והגעגועים והנטיה הכנה לטוב 'יזרקו' אותך כהרף עין ל"אתר דאנטילת מתמן".
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כג. תפלה

אותי  וקרבת  ישראל עבדיך,  זרע  להיות בכלל  זכיתני ברחמיך הרבים  עולם, אתה  של  רבונו 
ברחמיך הרבים לצדיקי אמת, להאמין בהם ולהשתוקק להם עשה עמי כחסדיך בזכות הקדושים 

אשר בארץ המה, ועזרני וסייעני שיגיע לי הארה והתעוררות אמתי שיזכר ויתעורר את עצמו 

ונמשך, ממחשבה  נלקח  הוא  הגדולה, מהיכן  להטוב שבי מעלתו  ויתודע  באמת הטוב שבי, 

ואני  ישראל  נשמות  כלל  בתוך  תחלה  במחשבה  עליתי  שם  אשר  הוא,  בריך  דקדשא  עליונה 

ואני  עשיה,  יצירה,  בריאה,  אצילות,  שהם:  עולמות,  הארבע  מכל  למעלה  שבים,  קלה  בריה 

יתברך  ובנו נמלך השם  כי אנכי מזרע ישראל שעלו במחשבה תחלה  בשרשי למעלה מכלם, 

ונתיעץ עמנו לברא את כל העולמות כלם וכל אשר בהם, עד תכלית העשיה שהוא העולם הזה 

וכל אשר בו, בשמים ובארץ בימים וכל אשר בהם ועתה עתה, עזרני נא, חזקני נא, אמצני נא, 

הקיצני נא, עוררני נא, שאזכה ברחמיך וחסדיך האמתיים, להזכיר את עצמי היטב היטב, היכן 

אני, להיכן נשלכתי, להיכן נתרחקתי ממך עד הנה היאמן כי יספר שטוב אמתי כזה המשרש בי 

יהיה משלך במקום אפל וחשך כזה, במקום שפל כזה, באפלה מנדח כזה, במקומות פגומים 

להקרא בשם  ראויים  במקומות שאינם  כאלה,  מן הקדשה  ורחוקים  נמוכים  במקומות  כאלה, 

מקום כלל )מתוך לקוטי תפלות למוהרנ"ת זי"ע, תפלה יז(.

 *****
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הבירור של שם 'ישראל' שנקרא על 'יעקב'

א. יעקב לא עשה סמנים לברר את בת זוגו

יד  בית  הדברים  בדקדוק  יש  בקלות,  ליישבה  הפשטן  ביד  יש  כי  דאם  פשוטה,  שאלה  נציג 
להסתכלות פנימית בפרשיות אלו, דיש דברים בגו. דהנה כשהלך אליעזר להביא את הזווג של 

יצחק, הגם שידע שצריך ללכת למשפחתו של אברהם )כדעת רוב הראשונים ע"פ משמעות הכתוב בפרק כד 

פס' לח(, מכל מקום הציב סימנים כדי לבדוק ולברר מי היא בת הזוג שמיועדת ליצחק. מה שאין 

כן בפרשתן, כשהלך יעקב להקים את ביתו, לא מצינו בזה שום משא ומתן, דללא שום סמנים 

)ונהי דאפשר כנ"ל לתרץ בפשטות שכאן נאמר לו להדיא  ובירורים ידע את אשר לפניו ופנה לשאת את רחל 

ללכת ללבן, אך גם כאן היה אפשר להבחין באיזה בדיקה מסוימת שתברר בין רחל ולאה, ומכל מקום )גם בלי קושיא( יש כאן 

הסתכלות שראוי להציגה בקצור(.

ב. הגדולה לגדול והקטנה לקטן

ויובן ע"פ מה שהוארך בו במקום אחר, דנתבאר שהגם שלבן מצד עצמו עסק ודאי ברמאותו 
היה  מכוון  יעקב,  עם  החופה  תחת  לאה  את  להעמיד  שעשה,  החילוף  מקום  מכל  ורשעותו, 

לצורה האמיתית הראויה, דקמיה שמיא גליא שהיה צריך יעקב לשאת בתחילה דוקא את לאה 

]ממילא נסתבב הדבר ובא כמו שבא[.

ולאה היה דבר שדברו עליו הרבה  ועשו לרחל  יעקב  הנה אמרו חז"ל שהזווג של  פירושו: 
מראש, דהיו אומרים "הגדולה לגדול והקטנה לקטן" )ב"ר פרשה ע פסקה טז(. וע"פ הקדמות האר"י 

)"היו אומרים"( לנקודה השורשית הקדומה של  ז"ל נתבאר שרמזו חז"ל באמירה המוקדמת הזו 

מעמד הפרצופים בבנין הקדושה כפי שראוי להיות. והיינו דכנגד השיעור קומה ה"קטן" של 

ו"ק יש את הזווג הנקרא יעקב ורחל, וכנגד השיעור קומה ה"גדול" של ג"ר יש את זווג ישראל 

ולאה, דמתוך כך עשו שהיה הבכור ]ושורשו במקום גבוה[ מיועד היה ללאה )הגדולה(, ויעקב 

]שהוא בבחינת ו"ק[ השתייך ל"קטנה", לרחל.

ג. קניית הבכורה שינתה את כל מעמדו של יעקב

הרוחנית  הדרגא  מתוך  נגזרה  ללאה(  )ועשו  לרחל  יעקב  של  השייכות  כל  וכנ"ל  היות  וממילא 
שהיו מושרשים בה, דרק "בעל המוחין" הבכור יכל לעלות למקום "הגדול" ולשאת את לאה 

)ששורשה ביחוד בקומת הג"ר(, לכך כיון שקנה יעקב את הבכורה וזכה בברכה, העמיד עצמו ממילא 
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לאה  את  דוקא  בתחילה  לשאת  הוא  צריך  דמעתה  ישראל(,  )פרצוף  "הגדול"  של  העליון  במקום 

)"הגדולה"(, כפי שאכן נסתבב כנ"ל מן שמיא.

ד. יעקב לא ידע שהוא כעת 'ישראל'

קנית  שלאחר  דברינו  כנים  דאם  זה.  למהלך  פירכא  לכאורה  מזדקרת  וביה  שמיניה  וכמובן 
הבכורה והברכה "ירש" יעקב לגמרי את קומת הבכור, דהעפיל וטיפס למקום שבו לאה היא 

לו את  נתן  ומדוע התרעם על כך שלבן  כנגדו, מדוע פנה לשאת בתחילה את רחל,  העומדת 

לאה שמתאימה לו לכאורה ביותר.

והברכה,  ע"י הבכורה  לגמרי  למקום אחר  עצמו  הוא שיעקב אמנם העתיק  ביאור הדבר  אך 
ידע  לא  בעצמו  הוא  אך  )ה"גדול"(,  ישראל  פרצוף  של  המוחין  לדרגת  )גם(  באמת  דהשתייך 

מזה. והיינו דכיון שלא נקרא להדיא ישראל אלא כשנצח המלאך ]ואמר לו "לא יעקב יאמר 

וגו'"[, לכך הגם שידע ודאי גודל מעלת הבכורה שקנה, וערכם של  עוד שמך כי אם ישראל 

הברכות שקבל )דהרי טרח כל כך להשיגם(, מכל מקום תפס עצמו עדיין כ'יעקב' שזכה לתוספת מעלה 

מסויימת, ל'בחינה' של בכור, דטרם התברר ונודע לו שהוא 'ישראל' ממש, שבבחינת לי-ראש 

קאי  לגדול"  "הגדולה  )בכור(, ממילא  "הגדול"  לגמרי במקום  כעת  הוא  נצב  כידוע(  ישראל  )אותיות 

כעת עליו.

ה. הבירור הוא ביעקב בעצמו

ולאה,  רחל  לגבי  וסמנים  בדיקה  של  ענין  שום  רואים  דלא  בו,  דפתחנו  הא  יתיישב  ובזה 
היה  רבקה  שאצל  דבעוד  נמי,  הכי  דאין  מובן  ובהנ"ל  ושמור.  ברור  היה  שמקומם  דמשמע 

מהלך של בירור לידע אם היא הבת זוג, לגבי הזווג בפרשתן היה מקומם של רחל ולאה מוגדר 

וברור, דכבר ידעו ש"הגדולה" )לאה כנגד פרצוף לאה העליון( שייכת לגדול ו"הקטנה" )רחל בו"ק( לקטן. 

והגלות  התורה  כל  והחפושים,  התלאות  כל  ויצא,  תולדות  בפרשיות  הבירורים  כל  וממילא 

והתפלות, לא היו אלא בסוד הבירור ביעקב עצמו, דהיה מן הצורך לברר מיהו "הגדול", על 

מי חל שם ישראל, מהו מעמדו של בחיר האבות, דבאופן דממילא נגזר מכך מי תהיה הבת זוג 

]שמקומה מוגדר מראש[.

ו. תלאות ויסורים הנגרמים מאי ידיעה

והנה גדול לימוד שמביא לידי מעשה, ויש אם כן להתבונן במעשה אבות ולהוציא ממנו לקח 
טוב בהנ"ל. דהנה ע"פ האמור לעיל, נמצא שיעקב אבינו הסתובב זמנים הרבה בתלאות קשות 

יעקב  אני  היתה  בפשטות  שלו  התפיסה  כאשר  הרפתקאות,  וכהנה  וכהנה  לבן,  עם  ומריבות 
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לבן  ועכשיו  הורי,  בצווי  לחו"ל  וירדתי  בברכות  שהתעטרתי  קדושה,  בשביל  נפש  שמסרתי 

הברכה,  'יעקב' שהתעטר במעלת  היה  לא  כנ"ל,  ובאמת  וכו'.  זווגי  את  ומחליף  אותי  מרמה 

הרבה  כך  כל  על  חדש  אור  למפרע  שפכה  שנפתחה  שכיון  ידיעה  והיא  ממש,  'ישראל'  אלא 

מעברים, דנמצא שבאמת לא איבד בחילוף דבר, ולא נתייסר באופן המסוים שחשב שהתייסר.

ז. להכיר האמת ולזכות לישרת לב

נדגיש שחלילה לנו מלייחס לבחיר האבות מה שאינו ראוי, ופשיטא שיש להבין את הדברים 
בערך הנכון הדק, והעקר כנ"ל במה ש'דרי מטה' כערכנו נקח לעבוד את ה'. ומכל מקום לשבר 

את האזן נציין לדברי רבינו ז"ל )בתורה נה קמא(. דעיין שם שמדבר מצדיקים גדולים, ובתוך דבריו 

כי לבו  ויכול להתפלל,  נתחזק אמונתו  ה'  "וע"י חזוק הראיה של הצדיק שרואה צדקת  כתב 

וכו'. כי מתחלה נעקם לבו מלהאמין בשלמות  נתפשט מעקמומיתו שהיה לו קודם צדקת ה' 

בהשם ית' כי היה נראה לו שעות חס ושלום הקב"ה את הדין, אבל עכשיו שרואה צדקות ה' 

נתיישר לבו בשלמות אמונה ואז מחזק עצמו ומתפלל על צרכיו וכו'", עיין שם.

במה  אך  שמיא(,  כלפי  הדין  עוות  על  קושיות  היו  לא  )דליעקב  לסוגיין  לגמרי  דומה  הנדון  אין  כאמור 
ששייך אפשר להבחין כנ"ל שהרבה מהדברים שהיו נראים אצל יעקב בשעתו כדבר שנתעוות 

כהנהגה המתיישבת עם השורשים  ה',  הנכונה כצדקת  נתבררו בהארה  והחליף(,  רימה  )דלבן  עליו 

העליונים. דתכף כששמע יעקב שהוא 'ישראל', זכה ודאי )כפי בחינתו( במנה גדושה של ישרת לב 

)כלפי כל ההרפתקאות(.

ח. למודים יקרים בהתחזקות אמת

דברים אלו צופנים בחובם למודים לכל אחד ואחד, לא רק מצד הלמוד הפשוט של חשיבות 
כח ההמתנה )עד להופעת צדקת ה'(, אלא בנקודה יותר מהותית בעבודת הנפש והאמונה הפנימית. 

כפליאות  לפניו  שהופיעו  מהדברים  והרבה  יעקב,  של  מהתלאות  שהרבה  כנ"ל  חזינן  דהרי 

ועוותים )רמאות לבן(, נבעו מכך שחשב שהוא נתון במצב מוגדר שנקרא 'יעקב' )שיש לו מעלות וכו'(, 

וממילא שעקר עבודת הבירור והאמונה היא בהתייחסות של 'יעקב' למה שחוצה לו. ובאמת 

צריך  דהיה  והיינו  בעצמו.  יעקב  היה  והתברר,  הלך  שאכן  ומה  להתברר,  שהוצרך  מה  כנ"ל 

לברר אצלו שהוא 'ישראל', להביא אותו להכרה שמאז שקנה את הבכורה 'פשט צורה ולבש 

צורה', דאחוז הוא כעת )גם( בפרצוף העליון, לי ראש ]דזהו כנ"ל שהומתק הכל למפרע בעת 

שנודע בודאות ששמו ישראל[.

הלמוד לגבינו נוגע לכל כך הרבה נקודות. נאמר את הכלל, וכמה דוגמאות, ואידך  וממילא 
זיל גמור. דהנה שלפעמים עובר על היהודי מה שעובר, והוא מתגבר וממשיך באמונה, ומנסה 

עצה כזאת ואחרת, לנסות להמתיק או לפחות לשכך את מציאות הצמצומים שעל פניו נראית 
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וכאשר מרגיש העובד  )ו"מעוותת" בלשון קולמוס הלב של המצוי בקטנות(.  כ"לא מסודרת" בלשון עדינה 

רוח  אריכות  בכך  ומקבל  'בירורים',  זה  שהכל  מתחזק  הוא  יכול  לא  כבר  שהוא  הזה  הנאמן 

להמשיך הלאה עוד כמה ימים, אין צורך להאריך.

ישועת  יראה לבסוף  ועוד  נאמנותו הרבה מאד,  ושכר  לו,  יאמר  שהגם שודאי קדוש  ותראה 
ה', יש פעמים שיש בכל זה כביכול אריכות יתר שנובעת מהעדר ידיעה. והיינו דעם ה"שכל" 

הנכון, או האמונה המדוייקת, היה אפשר לתפוס את שורש הדבר ולהחיש הבירור על אמיתתו.

נבאר הדבר בדוגמא. נקח אדם ששרוי בקטנות ובחשך וממקום זה נאבק להמשיך ואף מתחזק 
מכח הבירורים שיש בזה. דתראה שמצוי הוא, שאדם זה תופס עצמו כקטן ועלוב וחסר דעת 

שצריך לברר את המציאות ולהתחזק וכו'. מתוך מקום זה מזכיר הוא לעצמו שיש לו מעלות 

מסוימות, מתוך מקום זה מנסה לשמוח קצת במשהו טוב שעשה פעם, וכן על זה הדרך.

כנ"ל מהפרשה, שאפשר שטועה הוא לעסוק בבירורים  וכן למדנו  מגלים הצדיקים,  ובאמת 
הצדיקים  שכזה  דבמקום  והיינו  בעצמו.  להתברר  הוא  לו  שחסר  מה  עקר  כאשר  לו,  מחוצה 

)רק( 'יעקב' שיש  שחיים ומניקים את הסוד של "ישראל יהיה שמך" אומרים לאדם: אתה לא 

'ישראל'. אתה לא קטן ומרוחק  'נקודה טובה', אלא הנקודה טובה מגלה ומבררת שאתה  לו 

)קצת(, אלא כל המציאות שלך היא השראת אלוקות, חלק אלוק  מהשי"ת שמותר לו להתחזק 

ממעל.

וראוי לכפול זאת שוב ושוב מחמת גודל התועלת שבדבר, להבין שהטיית אוזן לעצת צדיקים 
)לשכל עליון מבורר שמורה בכל מצב איפה אנחנו אוחזים(, אינה בגדרי החיזוק, אלא מסוד התיקון האמיתי 

מגדיר  הצדיק  ]שבה  אחת  אור  נקודת  של  כחה  שיפה  דפעמים  הבירור.  את  ממילא  שמחיש 

לאדם לאן הוא אמור לחתור כעת בבירור עצמו[ מהררי חזוקים שאפשר היה לחסוך אותם. 

)אולי תצליח בסוף להתגבר אבל יש לך רק כח של  'גם' מעלות אתה חלש  'יעקב' שיש לו  כאשר אתה רק 

ו"ק(. אבל כשהצדיק מאיר לך שאתה 'ישראל', או לכל הפחות שהעבודה שלך היא לחפש את 

הבירור הפנימי בקדושת ישראל שבך, הכל נראה אחרת3.

3 הנה מצינו ב'אגרת' הידועה )תורה מח בתרא( לשון נפלאה: "ושמענו מצדיק אמתי שאמר שאלו היה אומר לו אחד, יהיה 

מי שיהיה, בעת שעסק בעבודת השם בתחלתו אחי חזק ואחוז עצמך הייתי רץ ומזדרז מאד בעבודתו ית', כי גם עליו עבר כל 

הנ"ל ולא היה שומע שום התחזקות משום אדם, על כן מי שרוצה לכנס בעבודת השם יזכר זאת היטב וחזק עצמך מאד וכו'".

והגם שאין צורך למודעי, דהפשטות הנחוצה מורגשת ומועילה, מכל מקום יש בהנ"ל להדגיש נקודה אחת. דתראה שכל אחד 

קורא את זה ואומר שברוך ה' שלנו כן הודיעו שצריך להתחזק ולאחוז עצמנו, וממשיך הלאה ליפול במקומות שנותר בהם 

מסופק, מבלי להבחין שאף שם אוחזים אנו אחרי שנכתב כבר "ישראל יהיה שמך". והיינו דאפשר להמשיך ולנסות להתגבר 

בכח האגרת המועילה, אך עם תפיסה של 'יעקב' גרידא, מבלי להבחין שהצדיקים הודיעונו גם שעל כל יהודי נאמר "ישראל 

אשר בך אתפאר", דיש כאן בשורה בדבר המהות של מי שהוא "גדול", לדעת ששם ישראל נקרא עלינו )עם כל המשתמע(, 

ואכמ"ל.
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סוד הבירורים במחשבת לבן 

א. דבור אחר של שקר שמהפך את הכל

ונגע בה בקצור בנסיון לאחוז  בפרשתן פליאה אשר אף על פי פשוטו הוי מרפסן אגרא,  יש 

קצת בביאור הפנימי המסתתר מאחוריה. הנה הארבע עשרה שנים שעבד יעקב בשכר האמהות 

הסתיימו במה שכתוב "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל 

מקומי ואל ארצי" )בראשית ל, כה(, וכתב רש"י ז"ל )ומקורו בב"ב קכג:( "משנולד שטנו של עשו וכו' 

בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב". אלא שהדברים השתנו הדברים לאחר שלבן דבר עם יעקב 

בחלקת לשונו ואמר "אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני ה' בגללך וכו' נקבה שכרך עלי 

ואתנה" )שם כז-כח(, דבעקבות כך נשאר יעקב לשש שנים נוספות, אותם שנים שבהם היתה כל 

הפרשה של עקודים נקודים וברודים וכו'.

ולכאורה קשה מאד. דאם התורה מעידה שבהולדת יוסף רצה יעקב לצאת משמע שהגיע אכן 

העת לכך )בטעם הנ"ל(, וכיצד יתכן אם כן שדבור אחד של לבן, דבור שכלו שקר גס )שמציג עצמו כמי 

שמתפעל מהברכה שבאה בזכות יעקב ורוצה עכשיו לתת לו(, יגרום ליעקב להשאר שם שש שנים נוספות כדי 

)ולא שאלינן מצד עצם הדבר שהתעסק שש שנים בשכר, דפשיטא שכל מעשי האבות ברזין דרזין וכידוע, אלא  לקבל שכר. 

דכיצד יגרם שינוי שכזה, להקצות שש שנים למה שעד לפני רגע לא דובר עליו, בעקבות השקר העלוב של לבן הרשע(.

ב. איך אפשר לוותר על בירור הסודות של הבריאה

וכן יש להקשות על עצם הדבר שרצה לצאת קדם לכן. דבשלמא אם ענין עבודת השש שנים 

בשכר היה בבחינת 'פרט' מסוים בתורה, היינו אומרים שאפשר )משום מה( לוותר עליו, לפחות 

הויית המשכת  ז"ל, כל תבנית  כידוע כל עץ החיים שפתח בפנינו האר"י  לעת עתה. אך הרי 

העולמות והבירורים, הכל מיוסד על הפרשה הזו של עקודים נקודים וברודים )עולם העקודים ועולם 

האצילות לפני התיקון ואחר התיקון וכו', ואכמ"ל(, ואיך יתכן אם כן שכמעט והניח יעקב הדבר ויצא.

לדקדק במה שרואים שכאשר קרא לבסוף יעקב לרחל ולאה לשדה וספר להם על מה  ]עוד 

)מהעקדים נקודים וברודים(, ואילו מארבע  שעשה לו אביהם, לא דבר אלא מהשש שנים האחרונות 

עשרה השנים הראשונות שהם עיקר הזמן לא דבר מאום[.
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ג. העלאת מ"ן מצד הפך הקדושה

ולפתוח פתח בביאור כל זה נציב תחילה את ההסתכלות הכללית. דיובן דכשם שבקדושה יש 
מושג של מ"ד המגיע לאחר העלאת מ"ן, דלא תתכן שוב המשכה בלי שתקדם לכך אתערותא 

דלתתא מסוימת, כן יש למצא ביחס להפך הקדושה שצריכה להתברר ע"י בני אדם. פירושו 

שהגם שמוצאים כסדר ענינים שבהם באים במגע עם הרע ומבררים, היינו דוקא במה שהיתה 

התעוררות מסוימת של צד הרע לבלוע חלקי קדושה, דלזה יקרא שהיתה בחינה של "העלאת 

העבודה  פרצוף  שכלפי  זמן  כל  אך  הבירור.  עסק  ואת  הקדש  מלחמת  את  המזמינה  מ"ן" 

המדובר הפך הקדושה "שומרת על שקט" )אינה מעלה מ"ן בתנועה המראה נטיה שלה לבא במגע עם הקדושה(, 

אי אפשר באמת לצד הקדושה להתעסק עם הדבר כלל, דסימן מובהק הוא משמיא שעדיין לא 

הגיע הזמן, דאין עדיין את הכח ]או שאר טעמים מכבשי דרחמנא[.

ד. יעקב לא דוחק את הקץ

ומעתה תומתק להפליא התמיהה הנ"ל, דיובן דאין הכי נמי, כשרצה יעקב לעזוב )עם לידת יוסף( 
ידע ודאי שלא רק שיש עדיין בירורים שלא בירר, אלא שעקרים גדולים גנוזים תחת ידו של 

)שנגע קצת במהותו בסמוך(, וכלפי פרצוף  נוסף  לבן. ומכל מקום היות ומדובר בתחילתו של בירור 

עבודה זה לא הורגשה שום התעוררות )העלאת מ"ן הנ"ל( מצד הפך הקדושה, לכך בעל כרחו היה 

מנוע מלהתעסק בבירור זה, ממילא כעבד נאמן )שאינו דוחק את הקץ( בקש לצאת.

ה. יעקב הבין שצריך להשאר

ואמנם ברגע שלבן פנה אליו מעצמו והביע רצונו )המתמיהה( שישאר אצלו לעבוד בצאן תמורת 
שכר, שמע בזה יעקב את אותה אתערותא דלתתא הנצרכת )העלאת מ"ן מצד הפך הקדושה שענינה משמים 

עוררו רצון זה אצל לבן כדי לאפשר תחילתו של בירור זה(, והיינו אם כן דפנה ללא שום ספק לאחוז בעת רצון 

בניו.  ובני  בניו  והדורות באופן מבורר למען  שנתגלתה, להעמיד את אילן המשכת העולמות 

]ומובן שהיה זה מחסדו ית' שיעקב אבינו יתעסק בזה, דאי לאו הכי היו צריכים ישראל בגלות 

להתברר ר"ל באופן הרבה יותר קשה[.

ו. לידה וגידול

נשלב  ענין  איזה  יותר  גם בכלליות(, להגדיר  כי  )אם  יותר  את צורת הדברים באופן מצומצם  נציג 
עם לידת יוסף, ואיזה בירור כללי נחשב לקומה נוספת, לעבודה אחרת שמצריכה העלאת מ"ן 

חדשה )מצד הפך הקדושה וכנ"ל(. דהנה )בחלוקה כללית( יש את עצם הלידה של נשמת ישראל, של שבטי 

והבניה שלהם, את כל מה שצריך לעבור עליהם במשך שית אלפין  ויש את כל הגידול  י-ה, 
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שנין. ויובן כלפי הנ"ל שעד לידת יוסף הושלם ענין שלם, דנגמר הבירור של לידת שבטי י-ה, 

ישראל  נשמות  דמעתה מה שנאר הוא אמנם עקר העקרים, השלב השני של מה שיעבור על 

הגדלים ומגדלים שמו בעולם, אך מכל מקום הוא ענין חדש, לכך כנ"ל נמנע יעקב מלעסוק 

בדבר עד שניתן האות משמים בפי לבן.

ז. בירור בבחינת זכר ובירור בבחינת נקבה

נקבה  ובחינה של  זכר  להגדיר את שתי בחינות הבירורים הכלליים הנ"ל כבחינה של  נוסיף 
)התועלת תתבאר בסמוך(. דעצם ההמשכה של נשמות ישראל היא בבחינת אור ישר מלמעלה למטה, 

בחינת שפע הזכר. והמעברים שעוברים אליהם הם בבחינת הכלים והצמצומים שמתוכם בוקע 

הגילוי, בחינת נקבה )כלי(.

ח. שורש הנוק' בממון

ז"ל,  רבינו  ובתורת  בכתובים  למתגלה  נאמנת  הנ"ל  הכללית  הצורה  כיצד  לראות  נבא  ובזה 
בסוד  הנ"ל,  השני  הבירור  בסימן  כולם  היו  שנוספו  שנים  שהשש  בעליל  להבחין  דאפשר 

הפסוק  ברמז  כל  ראשית  שנמשכו.  לאחר  ישראל  נשמות  על  שעוברים  והבירורים  המעברים 

כתוב שאמר לבן ליעקב "נקבה שכרך עלי ואתנה" )שם פס' כח(, והיינו "נקבה" דיקא.

אך לבסס יותר הדברים נזכיר מדברי רבינו ז"ל שהאריך לבאר שהמשיכה לממון היא מחמת 
שהנפש באה ממקום עליון שמשם משתלשל הממון )תורה סח קמא(, וששייך הדבר בעקר לאשה, 

דנפש היא בחינת נוק' וכו' )סט קמא(. ונמצא אם כן שהבירור של שש השנים שנוספו שכל עקרו 

לאחר  ישראל  נפשות  של  הכללית  הבחינה  כנ"ל  והיינו  נוק',  בבחינת  הוא  הממון  סביב  היה 

שכבר נמשכו )ואכמ"ל(.

ט. לצאת מתאות ממון

ענינו לכל הנושא של תאות ממון, דאיירי כדאיתא  יותר מתקשר הדבר מצד  הפשוט  באופן 
ברבינו ז"ל בקלי' שקשה להוציא מי שנשקע שם, וממילא העסק של יעקב באותם שש שנים 

בכל התלאות  ישראל  נשמות  הבירורים של  כנגד  היטב  מכוון  ברווח ממון,  בו  שהיה מדובר 

והמעברים שעוברים עליהם, דבכלל מאתיים מנה.

י. קדושת הברית ובטחון כנגד תאות ממון

מונח  מה  דקדקנו  לא  אך  לפניו,  אשר  את  יעקב  הבין  לבן  אמירת  שע"י  לעיל  נתבאר  והנה 
בדבריו )מלבד שבכלליות רואים שמזמין את יעקב לבא ולברר(, וכן מה באמת נתחדש בלידת יוסף שאיפשר 
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להתחיל להתעסק בבירור השני )דלכך משמים גרמו שתהיה העלאת מ"ן מצד לבן(. ואמנם לאחר שנוכחנו 

שהבירור השני של השש שנים נוגע לבירור הממון בכלל, ולתאות ממון בפרט, נקדים דברי 

רבינו ז"ל בענין זה ונשוב לדקדוקים הנ"ל. דעיין בתורה )כג קמא(, דביאר רבינו ז"ל שע"י תיקון 

הברית נצולים מתאות ממון, מעצבון הפרנסה, דמי שהוא צדיק שמור מזה. עוד כתב שם )בתוך 

הדברים( "וזה שסיים 'ואני אבטח בך' - שהוא ההפך מתאות ממון, כי המשוקע בתאות ממון אינו 

בוטח בה' וכו'", ע"כ.

לשוב"  ורצה  בהקב"ה  בטח  יוסף  ד"משנולד  יוסף,  בלידת  הכל  שהתיל  שזהו  מעתה  והבן 
)לשון רש"י ז"ל(, יוסף )הצדיק( דיקא, ו'בטח' דיקא, דאכן כנ"ל הצדיק והבטחון הם העומדים כנגד 

אותה תאוה הנאחזת בגשמיות הממון, והיינו אם כן דתכף בסמוך היתה העלאת מ"ן מצד הפך 

הקדושה לבא לברר, דעכשיו דיקא אפשר לעסוק בזה ולהצליח.

יא. אל אחר אסתריס ולא עבד פרין

והנה באותה תורה ביאר רבינו ז"ל את הסוד של "אימא לן מילי דכדיבי )דברי כזב( אמר להו הוי 
לן כדינתא )פרדה( וילדה וכו'" )בכורות ח:(. ותורף הדברים הוא שהשקר הכי גדול הוא השקר של 

הע"ז של תאות ממון, דנראה לאדם כאילו הוא ירויח אבל באמת "אל אחר אסתריס ולא עביד 

פרין" )זהר הקדוש ח"ג קג.(, דהקלי' היא פרדה שאינה עושה פירות כלל, עיין שם.

יב. להפריך את השקר של הממון

ומעתה זהו שהדבור שעורר את הכל הוא מה שאמר לבן "נחשתי ויברכני ה' בגללך", דכתב 
רש"י ז"ל "כשבאת לכאן לא היו ל בנים וכו' ועכשיו היו לי בנים וכו'". והיינו בהנ"ל דעצם 

הדבר שלבן עומד ומתפאר בכך שיש לו הולדות, ושהצדיק פתח לו לידה של זכרים, כל זה 

להראות  שצריך  יעקב  מזה  שמע  דממילא  וילדה",  כדניתא  לן  "הוי  של  השקר  בבחינת  הוא 

שהקלי' היא אל אחר מסורס שאין לו כלום, ושהצדיק מכניע ומבטל את דמיון הריבוי שבהפך 

הקדושה, לכך כנ"ל נגש לברר.

יג. הבוטח בה' חסד יסובבנהו

משאירה  ובסוף  להרויח  אפשר  כאילו  לאדם  שמראה  הקלי'  שכנגד  תראה  ממש  ובפשטות 
אי  שלכאורה  למצב  להכנס  היה  וברודים(  נקודים  )בעקודים  יעקב  של  הבירור  כל  כלום,  בלי  אותו 

אינו  ההשפעות  וכל  הממון  ששורש  יסובבנהו,  חסד  בה'  שהבוטח  ולהראות  שירויח,  אפשר 

ראוי אלא לישראל המגלים אלוקותו ית' בכל מצב ותנועה.



-כב-

יד. הכל תלוי בבירור האחרון

שנים  השש  על  רק  להם  סיפר  לשדה  ולאה  לרחל  יעקב  כשקרא  מדוע  לעיל  דקדקנו  והנה 

האחרונות, ובכל הנ"ל הוא מבואר ממילא. דהרי מצד הבירור הראשון )של לידת נשמת ישראל( יכלו 

לצאת כבר בלידת יוסף אלא שנשארו לבסוף לברר אף את סוד העקודים וכו', את המעברים 

של נשמות ישראל בכל שית אלפין שנין. ולכך כעת שרצה לצאת בשנית, לא היה הדבר תלוי 

אלא בזה הבירור השני, בסודות שהיו גנוזים בשש שנים האחרונות, והיינו דלא דבר אלא בזה.

טו. לחקוק עדות הנשים לדורות

ממון,  תאות  בענין  היתה  הנ"ל  הבירור  כל  בה  מונח  העבודה שהיה  שנתבאר שצורת  והיות 

ומה שמע בתשובתם. דהנה  יעקב  ולאה, מה שאל  גם את העומק המונח בתשובת רחל  נבין 

להשגות  אפילו  ונצרך  וזך  גבוה  הוא  בשורשו  שהממון  מקומות  בכמה  ז"ל  רבינו  האריך 

אלוקות גבוהות, אלא שצריך לברר ולהפריד בין הגשמיות שצריך להרחיק והפנימיות שאפשר 

להשתמש בה )עיין תורות ס, סח וסט קמא(. 

ובענין זה מצינו שהלביש השגתו בפסוק של תשובת רחל ולאה ליעקב, וזה לשונו )ס קמא אות 

ד(: "ושליש שבקרקע הוא כנגד העשירות שנזכר אצל רחל ולאה, כי באמת עקר העשירות הוא 

וזה  זה העשירות היא רק בשביל נשים וקטני הדעת כמותן,  רק בשביל התבוננות, אבל בלא 

'כי כל העשר אשר הציל אלקים מאבינו לנו הוא ולבנינו', היינו שכל העשירות הוא  שאמרו 

רק בשביל נשים וקטני הדעת כמונו, אבל אתה - 'ועתה כל אשר אמר אליך אלקים עשה' )שם(, 

דהיינו שאתה צריך להעשירות בשביל התבוננות בגדולת ה' וכו'", ע"כ.

בין  להפריד  לדעת  הממון,  של  זה  בירור  ז"ל  רבינו  דהלביש  הא  להפליא  יתיישב  ובהנ"ל 

יעקב  שרצה  גופא  דזהו  דיובן  ליעקב.  האמהות  בתשובת  דוקא  לרע,  טוב  בין  לטפל,  עקר 

לברר במחשבה דבור ומעשה בטרם יצא. דלאחר שעמל באותם שנים לאחוז בשורש הזך של 

הממון )והבירורים בבחינת נוק'(, חותם הדבר היה שהנקבות דיקא יעידו הדבר בפיהם, לחקוק תועלת 

הבירור העמוק הזה למען הדורות שיבאו.

 ****
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ה"עזר כנגדו" של יצחק

א. תמיהה בדבר הנהגת רבקה כלפי מדת יצחק אבינו

בו  שיש  במהלך  זורע  שהיותו  ונתבאר  אבינו,  יצחק  של  הנפש  מסירות  בסוד  רבות  הארכנו 
רקבון, והיותו סומא, מורה על כך שממית ומוסר את הכל כל רגע ורגע, דאינו רואה ואינו יודע 

ואינו שואל, רק ממשיך הלאה לזריעה הבאה, בין אם יצא מזה משהו ובין אם על פניו לא יצא 

מזה כלום, הכל כנ"ל.

להקשות ממה שמצינו ברבקה, דלגבי ההריון שלה כתוב )בראשית כה, כב( "אם כן למה זה  ויש 
אנכי" )ופירש רש"י ז"ל 'מתאוה ומתפללת על הריון'(, ולגבי הנשואים של יעקב אמרה "קצתי בחיי מפני 

בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה וגו'" )שם כז, מו(. והגם שודאי נבע הכל מהרצון 

שאם  היא  בדבריה  הפשוטה  המשמעות  מקום  מכל  טוב,  היותר  באופן  הקדושה  להתגלות 

רוצה לחיות,  אינה  כרצונה  ישא אשה  לא  יעקב  ואם  בו,  רוצה  היא  אין  וכך  כך  יהיה  ההריון 

יצחק מצינו מה שנראה כהפך מדתו, דכפי  ולכאורה מה פשר הדבר שדוקא אצל אשתו של 

שלא  שכן  כל  שאלות,  הרי  שואלים  לא  וזורע[,  העלמין  בחי  ]שמאמין  נפשו  מסירות  מדת 

אומרים שרק אם הזריעה תהיה באופן מסוים מוכנים להתרצות ולחיות ולהמשיך.

ב. ה"עזר כנגדו" של יצחק

אך יובן )ונרחיב ונבסס להלן את הדברים( דאדרבא, דוקא משום שמדתו של יצחק אבינו היא הביטול 
הכלי  לכך  ונרקב"(,  )ש"הולך  האדם  של  ולהרגשות  להבנות  התייחסות  שום  שאין  באופן  הגמור 

המצמצם שלו, ה"עזר כנגדו", צריך להיות מה שיתן איזון מסוים - לחבר את הביטול הנורא 

הנ"ל למציאות חיים שמתיישבת בתפיסת הכלים של האדם הפשוט, לפי מקומו ושעתו.

אם  וכו'  בחיי  ו"קצתי  אנכי",  זה  "למה  ביטויים של  מצינו  רבקה  אצל  זהו שדיקא  וממילא 
לוקח יעקב אשה מבנות חת", דהכל כנ"ל מורה על נסיון להבין קצת איפה פה הטוב, היכן הוא 

פרי הקדושה שצריך להתגלות באופן הראוי, והיינו כנ"ל לחיות בתפיסה של הכלי ה"פשוט" 

שמחפש אחיזה במציאות הגלויה של בנין הטוב.

ג. "אלה מסעי" כנגד "אלה אלקיך ישראל"

ישראל"  בני  "אלה מסעי  תנינא(:  סב  )תורה  ז"ל  רבינו  בדברי  ע"י שנתבונן  להעמיק הדבר  ננסה 
)במדבר ל"ג(. איתא במדרש )א(, שמסעי בני ישראל, דהינו הנסיעות שבני ישראל נוסעין ממקום 
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למקום, הם מכפרין על אלה אלקיך ישראל, הינו על פגם עבודה זרה. כי אפלו כשאין עובדין 

עבודה זרה, יש פגם עבודה זרה, כי קלקול האמונה היא גם כן בחינת עבודה זרה, וכמו שמובא 

)בשם הבעל שם טוב( על פסוק )דברים י"א(: "וסרתם ועבדתם אלקים אחרים", שתכף כשסרים מהשם 

יתברך הוא בחינת עבודה זרה, ועל ידי הנסיעות של ישראל נתכפר. 'וכל זמן שיש עבודה זרה 

בעולם, חרון אף בעולם' )ספרי, פרשת ראה והובא בפרש"י שם(. נמצא כשנתכפר פגם עבודה זרה כנ"ל, 

נמתק החרון אף, ונמשך רחמנות. ועקר רחמנות הוא בבחינת )בראשית מ"ג(: "ואל שדי יתן לכם 

רחמים" 'לכם' דיקא. הינו שהשם יתברך יתן לנו הרחמנות, שימסר את הרחמנות בידינו. 

כי אצלו יתברך יכול להיות, שגם החולאת הקשה וכל היסורין הם הרחמנות שלו, כי בודאי כל 
מה שהשם יתברך עושה להאדם, אפלו יסורין קשים, הכל הוא רק רחמנות. אבל אנו מבקשים, 

שיתן וימסר בידינו את הרחמנות, כי אין אנו מבינים הרחמנות שלו וגם אין אנו יכולין לקבל 

אותו הרחמנות שלו הנ"ל, רק שהשם יתברך יתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם 

עלינו, ואצלנו הרחמנות בפשיטות, להתרפא מן החלי וכיוצא בזה. וזהו ישראל ראשי תבות: 

אל שדי יתן לכם רחמים, כנ"ל, כי הרחמנות נעשה על ידי מסעי בני ישראל כנ"ל.

ד. "לא בשמים היא"

של  לדקות  שנוגע  ע"ז  של  מקלקול  ר  ִדּבֵ בתחילה  דהנה  נפלאה.  נקודה  כאן  שיש  ותראה 
"וסרתם ועבדתם", דמדובר בבירור הנקיות הגמורה מע"ז, בשלימות האמונה שענינה לייחס 

ולהמתיק  הע"ז  של  הפגם  לתקן  שזוכים  חזינן שברגע  מפתיע,  באופן  אך  להשי"ת.  הכל  את 

הדין, נמשכת רחמנות שכל ענינה בבחינת "וא-ל שד-י יתן לכם רחמים" - דיקא לפי התפיסה 

של האדם עצמו, במושגי הרחמנות והטוב שלו.

ונמצא שצורת החיים של האמונה השלימה "לא בשמים היא" )דברים ל, יב(. דלא רק שאין צריך 
למחוק לחלוטין כל רשימו של הרגשה והשכלה של האדם לפי תפיסתו, אלא שלאחר שנמתק 

הדין, השי"ת מרחם דוקא באופן של "א-ל שד-י יתן לכם רחמים", דרוצה הוא שנתחבר אתו 

מתוך ההסתכלות שלנו, לפי מושגי הרחמנות והטוב שנקלטים בכלים המוגבלים שלנו.

ה. כל אחד יכול למצא עצמו בחיים של אמונה

כל  עם  דהנה  בדברים.  שמונח  נפלא  בחיזוק  ונבחין  ורבקה  ביצחק  למתגלה  נשוב  וכעת 
להתגנב  יכולה  "להרקב",  ומוכן  שואל  ולא  רואה  שלא  ביצחק  שראינו  העצומים  החידושים 

כך  לחיות  איך אפשר  אלי,  נוגע  זה  מה  אך  יצחק,  מזרע  הרגשה שאכן אשרינו שאנחנו  ללב 

]ונהי שנתבאר שכל מי שממשיך הלאה  יום.  יום אחרי  שעה אחת, כל שכן מהלך של חיים, 

למרות שבאמת אין לו כלום נוגע במסירות נפש זו, אך הרי פעמים שבאמת אין כח להמשיך 
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הלאה, או שמוצא את עצמו יהודי תקוע בצמצום של מדה או הרגשה של הכלים הדלים שלו, 

ואומר הוא אם כן איפה אני ואיפה האמונה[.

אף במעשה  מתגלה  הנ"ל  מה שע"פ  ז"ל,  רבינו  הנ"ל שפתח  הנפלא  הפתח  את  יש  כאן  אך 
)והבנה([ באופן  יותר נכון למסור כל פיסת חיים  אבות. והיינו דלא דורשים מיהודי לחיות ]או 

נגיעה  לך  שתהיה  תשתדל  ליהודי  אומרים  אלא  בכך.  לעמוד  יכול  שאינו  רישא  פסיק  דהוי 

במעשה אבות, בבירור האמונה בנקיות ובנאמנות - למסור את הכל להשי"ת בזריעה נאמנה. 

ודע לך שכיון שזכית לרגע של אמונה, כיון שטולטלת והרהרת בתשובה על פגם אמונה, תכף 

לפשטות  שלך,  לכלים  שלך,  למידות  שמתאים  ית'  אליו  חבור  ונפתח  רחמנות  נמשכת  ומיד 

]והיינו כנ"ל שאחרי כל הפלגות  ורגע.  החיים שיכול אתה למצא בה שייכות ברורה כל רגע 

הנוראות לגבי יצחק, בכלי עצמו )רבקה( נמצא גם גוון של "למה זה אנכי", דכל אחד יכול למצא 

הדבר  שיהוה  בלי  ולספר,  נפשו  על  ולבקש  ותחנונים  בחן  להשי"ת  לבו  להשיח  עצמו,  את 

סתירה לענין מסירות נפש שהינו שייך אליו.


