
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ליכת יעקבה
ויצא יעקב מבאר שבע וילך הפסוק הראשון של הפרשה הוא "

הרי  ',ל הפסוק הזה, למה לא כתוב 'וירדע ". שואל הקדושת לויחרנה
כשה' אומר  ?ל יהודי מהארץ לחו"ל נקראת ירידהכל יציאה ש

לאברהם "לך לך" וכתוב "וילך אברם" )ה"וילך" הראשון בתורה( אני 
מבין שהוא הולך, עולה בקדש, כמו שכתוב )והוא לא מביא( "ילכו 
מחיל אל חיל", תמיד עולים ומעלים בקדש. העליה נקרא וילך. איך 

יורד למקום הכי נמוך, לחרן, מקום של חרון אף יעקב זה שכאשר 
"? הוא מסביר שב"ויצא יעקב מבאר לךלם, כתוב "וישל מקום בעו

לכן "פנה הודה, פנה  –שבע" הכוונה שלקח איתו את כל הקדושה 
זיוה, פנה הדרה". עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות, וודאי תגיע 

וגם אחרי זה. הוא לוקח אתו את ארץ  –גבולות ההבטחה  –לפרת 
יחות, לברר מה יש לו שם של –ישראל וממשיך את קדושתה לחו"ל 

להוליד נשמות ישראל. לכן ההליכה של יעקב -שצריך ולהעלות
 אבינו לחרן לא נקראת ירידה. 

על "ויצא ]יעקב[" כותב רש"י "לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב 
חרנה וכו'", נמצא שהפעל העיקרי בפסוק, על פי פשט, הוא "וילך". 

עקב י –שאר המלים  תאשי תיבומשני הפעלים "ויצא... וילך", ר חוץ
. כל העבודה של יעקב אבינו, משיחאותיות  –רנה חבע שבאר מ

הליכתו לחו"ל להקים בית ישראל הוא להביא לימות המשיח. מה 
 . בעצם הוא הולך למשוח את מלך המשיח.ימשח סדר האותיות?

הפסוק הזה, עם המלה "וילך", חוזר כמה פעמים, כתוב גם בסוף 
וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה וב "הפרשה הקודמת. שם כת

". וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם" ואחר כך "ארם
 –אני כבר יודע שהוא הלך לשם, כתוב  –קודם כתוב "וישלח... וילך" 

ואז שוב כתוב שהוא הלך לשם "וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך 
 פדנה ארם". 

כיבוד הורים )גם כיבוד אב וגם כיבוד אם( מאד גדול. מי  יעקביש ל
אמר לאברהם ללכת לארץ? ה'. מי אמר ליעקב אבינו ללכת לחו"ל? 
אבא ואמא. יש פה השוואה, כמו שצריך לשמוע לה' וללכת לארץ, 

לא מספיק אבא,  –יותר מובן, כך יעקב צריך לשמוע לאביו ולאמו 
  .פדן ארםוללכת ל –כתוב "אל אביו ואל אמו" 

כתוב קודם פעמיים "וילך פדנה ארם" ופעם שלישית כתוב "וילך 
חרנה", "חרון אף של מקום בעולם", ודאי משמעותי. אבל יש עוד 

"וישא יעקב  –בתחלת "שני" של ויצא, שכעת נכנסים אליו  –פסוק 
רגליו וילך ארצה בני קדם". תופעה מענינת, שהיעד משתנה, אותו 

קודם נקרא "פדנה ארם" )פעמיים(,  –שונים מקום אבל עם שמות 
שהיא כבר  –אחר כך "וילך חרנה", ובפעם הרביעית שכתוב "וילך" 

"וישא יעקב רגליו", לכתחילה אריבער, עם הבטחת  –לשון שמחה 
 ה', הבטחה של "ופרצת", "וילך ארצה בני קדם". 
? כל התורה היא הלךבכמה פרשיות בתורה יש בפסוק הראשון שרש 

להיות מהלך. קודם שאלה יותר פשוטה, איפה ההליכה הראשונה 
בתורה? הכלל הגדול אצלנו שכדי לעמוד על טיב מילה או מושג 

 צריך לחפש את ההופעה הראשונה שלו. 
מי ההולך הראשון? איפה הפעם הראשונה בתורה שכתוב שרש 

השלישי ושם הנהר " כתוב שה בראשית? בסיפור השני של מעהלך
]והנהר הרביעי הוא פרת[", השלישי חדקל הוא הֹהלך קדמת אשור 

מארבעת הנהרות שיוצאים מהגן, "ומשם יפרד והיה לארבעה 
ראשים". יש פישון, גיחון, חדקל ופרת. מה המיוחד בחדקל? שדווקא 
הוא ההולך הראשון, המקורי )שני הראשונים 'סובבים', בחינת 

ינת יושר(. ולאן הוא הולך? מכאן אפשר עיגולים, אך הוא 'מהלך', בח

ללמוד לאיפה צריך ללכת. קודם צריך להיות חדקל, תיכף נסביר מה 
 אתה הולך קדמת אשור.  ,זה, ואם אתה חדקל
"ארץ חדרך" )"משא דבר הוי' בארץ חדרך  – יש בזכריה ביטוי

ודמשק מֺנחתו כי להוי' עין אדם וכל שבטי ישראל"(, שנאמר על 
חד לאומות העולם ורך  –דורשים שמשיח הוא חד ורך חז"ל משיח. 

לישראל, בדיוק המסר שזקוקים אליו היום. המסר של היום הוא 
חד לאומות העולם  –שצריך להיות חדרך, זו המדה של מלך המשיח 

קל, חד לאומות העולם -מפרשים חדקל כמו חדרך, חד ורך לישראל.
 קל לישראל. יהודי הוא נושא הפכים. -ו

הרבי אומר שהיום אשור היא אמריקה. תרבות המערב בכלל 
ואמריקה בפרט. "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים" 

אשור היא אמריקה ומצרים היא רוסיה. "הוא הֹהלך קדמת אשור",  –
צריכים להגיע יותר גבוה מאשור. צריך להתקדם ולהגיע לקדמת 

ונה פשוטה. צריך להשתלט אשור, גבוה מתענוג אשור דקדושה, לאמ
הליכה  בהןיש שחמש פרשיות בתורה יש על האשור, לכוון אותו. 

 : כנגד נרנח"יוהם  בפסוק הראשון
אלה " –בבראשית יש הרבה הליכות, אך לא בפסוק הראשון. נח 

תולדת נח, נח איש צדיק תמים היה בדרתיו, את האלהים התהלך 
התהלך הם אבינו, "שיא הפסוק הוא הליכה. לא כמו אבר – "נח

"את  –", שהוביל כביכול את ה', אבל בכל אופן זו מדרגה לפני
האלהים התהלך נח". הפרשה הראשונה, של אברהם, שמתחיל 

". הפרשה השלישית עם הליכה בפסוק לך לךלהיות תיקון, היא "
ה". מה ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנהראשון היא השבוע, "

זוכרים, כי היא נקראת פרשת  הפרשה הרביעית? את החמישית
בשתי פרשיות שם הפרשה הוא הליכה, "לך  –" וילך משה" –"וילך" 

" עולה ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנהלך" ו"וילך". כל הפסוק "
". יש עוד פרשה מאד חשובה שמתחילה בפועל וילך משהג"פ "

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם. ונתתי " –הליכה 
 ו'". כל הברכות תלויות בכך שהולכים "בחקתי". כם בעתם וגגשמי

, נפשהוא ה נחחמש הפרשיות הן כנגד נרנח"י ממטה למעלה. 
המדות, "וילך חרנה" לברר בירורים -רוחהיא כבר ה אברהםהליכת 

שממשיך את א"י  יעקבבמקום של חרון אף היינו על ידי השכל של 
, "נשמת שדי נשמהלחו"ל, הפוך מהליכת אברהם, והיינו סוד ה

-חיה" היינו התורהתבינם"; "אם בחקתי תלכו", "שתהיו עמלים ב
 –החכמה )"אורייתא מחכמה נפקת"(; הכי גבוה מהכל "וילך משה" 

 (ו"ג' כסלו ע)        הכתר. -יחידהה -נ-הולך ומסתלק, הולך לשער ה

 
 ע של השנה-יום ה - ' כסלוי

חג הגאולה של ר"ח כסלו הוא חדש כסלו הוא חדש של גאולה. 
כ' כסלו -וי"ט י' כסלו הוא חג הגאולה של אדמו"ר האמצעיהרבי, 

הוא חג הגאולה של אדמו"ר הזקן )והגאולה השניה של אדמו"ר 
הזקן היתה בז"ך כסלו, נר שלישי של חנוכה, או, לפי מסורת 
החסידים, בכ"ט כסלו, נר חמישי, וי"ל ד"אלו ואלו"(. י' כסלו הוא יום 

 מראש השנה, יום השבעים של השנה.  ע-ה
לזכות לעינים )"עינים  היא עהמשמעות הפשוטה של הגעה לגיל 

שצריך לפקוח עינים  –לראות"(, כמו שהרבי אומר לגבי משיח 
 לראות שהנה הנה משיח בא. 

גאולה היא "עין בעין יראו בשוב הוי' ציון", דווקא הסתכלות, "רצוננו 
לראות את מלכנו". בגלות לא רואים את ה', אבל תמיד שומעים 

רים "שמע ישראל הוי' אומ –אותו, אין זמן שלא שומעים אותו 
אלהינו הוי' אחד", "והיה אם שמוע תשמעו". החידוש הוא הראיה. 

 312 גליון מס' זתשע" ויצא ב"ה שבת פרשת   



כשמגיעים לשבעים זוכים לעין, "לאסתכלא ביקרא דמלכא", "מלך 
 ביפיו תחזינה עיניך", בחינת ראיה. זה פשט המלה עין.

. נדבר על עיש הרבה דברים במסורה, במדרשים, שכתובים לגבי 
חשמל" שמופיע במעשה הין עהוא "ם שמבינהאחד החשובים 

מרכבה. בעצם המלה חשמל, הכי סודית בתנ"ך, מופיע שלש פעמים 
כולן עם "עין", במובן של גוון. כתוב "עין חשמל",  –במעשה מרכבה 

כולן עם  –"עין החשמל", "עין החשמלה". שלש פעמים חשמל 
מל, כאשר -המלה "עין". את המלה חשמל עצמה מחלקים לחש

מל, ה"מל" הראשון לשון ברית -מל-חש –מתחלק לשנים  ה"מל"
מילה וה"מל" השני לשון "מי ימלל גבורות הוי'", לשון דבור ולשון 

 המתקה )המתקת גבורות ה'(.
הכי חשובה  –יש בחז"ל כמה מסורות של שבעים בתנ"ך, ואחת מהן 

היא לגבי פרק כ' בתהלים, "יענך הוי' ביום צרה  –בכוונות האר"י 
. פרק שאומרים כל יום, והרבי הריי"צ תיקן שאם לא אומרים וגו'"

את זה בתפלה יאמרו אחר כך. בשביל מה צריך לומר ביום טוב או 
בשבת? אם לא אומרים בתפלה שיגידו אחר כך. הסוד של הפרק 
שיש בו שבעים מילים. כתוב בזהר שלפני שהאילה, שרחמה צר, 

שבעים קולות ואז  יולדת בא נחש ומכיש לה ברחמה והיא צועקת
האילה היא כנסת ישראל  –יולדת. זה רומז ללידת מלך המשיח 

והיא צריכה ללדת את המשיח. לשם כך היא צריכה לצעוק שבעים 
קולות שהם שבעים המילים של פרק כ'. משהו מאד חשוב. מכאן 
כבר אפשר להבין למה הרבי הריי"צ כל כך רצה שיגידו את הפרק 

בא, סימן שצריכים להוליד אותו )"היום"!(, אם משיח לא  –ם וכל י
 ומולידים אותו עם שבעים הקולות של הפרק הזה. 

שיש בפרק שבעים מילים,  –האריז"ל אומר משהו עוד יותר מופלא 
כוונה מובהקת  –אותיות. מהמסורות הכי נפלאות  חש-מילים, ו מל

 חששל חשמל. האר"י לא אומר בפירוש, אבל מובן בפירוש למה 
מלה  –הוא מספר המילים. מל לשון מילה  מל-מספר האותיות ו הוא

חש. צריך  –מדברת. כל אות בפני עצמה, בלי ניקוד, לא שומעים 
ניקוד כדי לקרוא, וכשיש ניקוד זו כבר מילה. אז האותיות הן ה"חש", 
ההעלם, ה"שתוק כך עלה במחשבה לפני". איך עולים במחשבה 

בל המל הוא הדבור )שהוא בחינת )כדרשת החסידות(? על ידי חש. א
המשכה, וכן לשון הנהגה, להנהיג את המציאות(, רק שבין חש 

מל לשון ברית  –השתיקה ומל הדבור יש ממוצע המחבר אותם 
מילה, לכרות את הקליפה המפריעה שלא נותנת לי לדבר. ברגע 

"פתח פיך ויאירו דבריך",  –שאני כורת את הקליפה אני יכול לדבר 
מתקה, על ידי ההבדלה. לכן צריך חש של הכנעה, מל של בחינת ה

 "מי ימלל ]ימתיק[ גבורות הוי'".  –הבדלה ובסוף מל של המתקה 
לשון עיון, להתבונן עמוק, לעיין באותיות עין.  –צריך עין  עבשנת 

"עין החשמל" היא לעיין בסוד החשמל. כתוב בגמרא שהיה ילד 
לכן מסוכן  –החשמל והתחשמל  שעדיין לא היה ראוי לזה, עיין בסוד

ללמוד קבלה )ללא הקדמת לימוד החסידות(. היום לא מסוכן יותר 
גם שהחשמל יפקח לנו את ו)ב"ה תורת החסידות התפשטה בעולם(. 

הסברנו שקשור לאדמו"ר האמצעי  .העינים לראות את מלך המשיח
דווקא, כי אם יש אחד שכל הענין שלו הוא "לאסתכלא ביקרא 

תו לא הוא אדמו"ר האמצעי. יפה שחג הגאולה שלו יוצא דמלכא" ו
 (ר"ח כסלו ע"ה)                                   של השנה. ע-דווקא ביום ה

 
 התפעלות של אדמו"ר האמצעי-יפורי התפעלות וָאןס

פעם אחת רבי שמואל גרונם, המשפיע בתו"ת של הרבי הרש"ב, 
נכנס לרבי הרש"ב. מהסיפור הזה שומעים כמה הוא היה 'היימיש' 
עם הרבי, שהיה יכול לדבר דברים מהלב. הוא אמר שאנשים 

ור אומרים שבזמן שאומרים עשרת הרוגי מלכות בצבור ביום כפ
האם זה נכון? כי  –אתה לא אומר עם כולם, אלא אומר תהלים 

מקובל אצלי שכך היה אצל אדמו"ר האמצעי, שבזמן שאמרו עשרת 
הרוגי מלכות הוא אמר תהלים. בכך הוא השוה בין אדמו"ר האמצעי 

 לרבי הרש"ב. 
איך הגיב הרבי הרש"ב? שאל איך אתה משווה אותי לאדמו"ר 

האמצעי אמר תהלים בזמן של הרוגי מלכות האמצעי?! כשאדמו"ר 
צריכים לחנך את הילד לומר  הכפה שלו נעשתה רטובה מהצד השני.

, והסימן לכך י כסלותהלים כמו אדמו"ר האמצעי, בעל הגאולה של 
 הוא שהכפה תהיה רטובה מלמעלה.

הרבי האמצעי היה מפורסם  .על הרבי האמצעיסיפור נספר עוד 
מתפלל לא הזיז אבר, לא כמו אדמו"ר הזקן  כ'מוחין' לגמרי. כשהיה

שכאשר התפלל בינו לבין עצמו היה כמו רבי עקיבא, שנזרק מקיר 
לקיר. כשהוא התפלל במנין הוא החזיק את עצמו, אבל כשהיה לבד 
הוא 'עף', היו צריכים לרפד אצלו את הקירות שלא ישבור את 

רת העצמות. אבל אצל אדמו"ר האמצעי, הבן, היתה הנהגה אח
שהיה דומם, התפלל לבד כאבן דומם. עד כדי כך, סיפור  –והפוכה 

מופת, שהיה אפשר לסובב אותו תוך כדי שהוא בדבקות בלי שהוא 
תמורת , שהגוןמסופר שהיה לו משרת אחד, לא  ירגיש שום דבר.

זה נודע מסובב אותו לחסידים שיראו אותו מתפלל. כשהיה כסף 
 תו משרת. הוא פיטר את או לאדמו"ר האמצעי

החסידים שלו, שלא הבינו אותו עד הסוף, הבינו שהאידיאל הוא 
ההתפעלות  התפעלות, כמו הרבי. לכן בקונטרס-להיות לגמרי ָאן

שבכלל לא נכון,  –שלו, בהקדמה, הוא צריך לשלול את ההו"א הזו 
ועיקר תכלית הכוונה להגיע להתפעלות בנפש, עיקר התיקון של 

ה גאון אמר שתיקון האדם הוא תיקון האדם. כמו שרבינו סעדי
 )י' כסלו ע"ה(                                               המדות, תיקון הלב. 

 
 

אכן יש הוי' במקום הזה ואנכי לא בהקיץ יעקב מחלומו הוא אומר "
, "מרום מראשון מקום הר הבית". מהו ה"מקום הזה" בפשט? ידעתי

עים את הערך של עבודה עברית גם יודכמו שהיהודים לא מקדשנו". 
ו, כר הבית. אברהם אבינו הכיר בעריודעים בדיוק את הערך של ה אינם

אבל ואמר שאם לא תתן לי את הר הבית כאילו לא נתת לי כלום, 
כי אם בית  אפילו יעקב אבינו לא הכיר בתחלה, לא ידע ש"אין זה

 (ב"חשון ע ז"כ)     ., מה שמתגלה לו אזאלהים וזה שער השמים"

 
מה זה טוב? סתם טוב הוא בלב. רבן יוחנן בן זכאי שאל את תלמידיו 

?". היו לו חמשה תלמידים, וכל איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם"
 רבי אלעזר בן ערך אמר שהכי חשוב שיהיהאחד אמר משהו אחר. 

. אמר כל שאר המדות הטובותיותר חשוב משכל ו –לאדם לב טוב 
הרבי, רבן יוחנן בן זכאי, "רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם 

 –שבכלל דבריו דבריכם". כל מה שאמרתם, כל אחד אמר משהו אחר 
יש הכל. אם כן, עיקר  –הכל כלול במה שהוא אמר. אם יש לב טוב 

 הטוב הוא בלב. 

פסוק . לכן יש דעתזה נקרא  –הוא בין המח ללב שרש הטוב כתוב ש
". הדעת נקראת מפתח, "מפתחא דכליל גם בלא דעת נפש לא טוב"

שית" בלשון הקבלה. כל שש המדות, הרגש של הלב, כלול קודם כל 

, הצדיק, זה שמחבר בין הרגש יסודבדעת. הוא מסתיים בספירת ה

אמרו צדיק כי " –שגם נקרא טוב ספירת המלכות. להבעה, לדבור, 
עת, שמחבר את השכל לרגש, עיקר הטוב ". אם כן, טוב מתחיל מהדטוב

והטוב מתבטא, מופיע שוב, ביסוד, סוף  –לב טוב  –הוא בלב עצמו 
הרגש, שמחבר את הרגש עם הדבור, עם ההבעה של האדם. כל זה 
נקרא "טוב". מי שטוב בלב הוא ראוי להיות מנהיג. מי המשיח? "כי 

 (ו"ט כסלו ע"י)                                          מרחמם ינהגם".

 
דברים טפלים. מה הנפק"מ? ומר שיש בחיים דברים עיקריים והרבי א

עד כמה צריך מסירות נפש. אנחנו אוהבים לצטט זאת, כי זו הוראה 
על דבר עיקרי בחיים צריך מסירות נפש,  –שקבלנו בעצמנו מהרבי 

העיקרים(. על דבר  עיקר  –, עשרה עקשנים )על משיח צריך עקשנות
אם  –בלשון הרבי  –פחות עיקרי לא חייבים למסור את הנפש, ואז 

הולך עשה זאת ואם לא עזוב, עשה משהו אחר. זה אומר שיש עיקר 
מה חשוב ומה לא  –לעומת טפל וצריך לדעת מה עיקר ומה טפל 

 – פחותמה חשוב ומה  –יבות כתוב בכמה מקומות שחוש בחשחשוב. 
הוא מצד מוחין דאמא. מחשבה )מחשבת הערכה בין מושגים וכו'( 

 –בכלל, והמושב 'חשוב' )דבר חשוב, אדם חשוב(, הם בינה. צריך להבין 
מה העיקר ומה הטפל. בינה, מוחין דאמא, היא  –להבין דבר מתוך דבר 

כל דבר, גם הלכה, לאסוקי  –כמו תלמוד בבלי. כדי ללמוד סוגיא טוב 
                   צריך לדעת מה העיקר ומה הטפל. –יבא דהלכתא שמעתתא אל

 (ו"ט כסלו ע"י)                                                                     
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