
פרשת ויצא תשע"ז
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

היצה"ר את  סוקלים  שבו  האבן  הוא  התורה  לימוד 
הנה בגמ' )סוטה כא.( אמרו שלימוד התורה מציל את האדם 
אינו  בזמן שהוא  ובין  בתורה  עוסק  בזמן שהאדם  בין  היצה"ר  מן 

בתורה. עוסק 

בשעה  היצה"ר  מן  מצלת  שהתורה  זה  דבר  לענין  והנה 
משום  שהוא  זה  את  לבאר  שיש  הרי  בתורה,  עוסק  שהאדם 
ומשמרתו  עליו  מגינה  בה[  עוסק  ]שהוא  התורה  אור  שקדושת 
מן היצה"ר אבל איך נוכל להבין ולהסביר את הדבר הזה שלימוד 
אינו  שהוא  בשעה  אפילו  היצה"ר  מן  האדם  את  מצלת  התורה 

בה. עוסק 

 - התורה  קדושת  שאור  הוא,  בזה  שהביאור  לומר  נראה  והי' 
נפרדת ממנו  אינה  בתורה,  תורה בעת עסקו  על הלומד  ששרתה 
לאחר שהוא גמר ללמוד אלא היא נשארת עמו גם בשעה שהוא 
אינו עוסק בתורה ולכן אור הקדושה הזאת משמרתו ומצילתו מן 
]וכמדומה שכך  בתורה  עוסק  האדם  אפילו בשעה שאין  היצה"ר 

החיים[. הנפש  כתב 

אולם עפי"ד האוה"ח )כח יד( יתבאר הענין באופן אחר, דהנה 
לאבנים  התורה  נמשלה  שבגללה  הטעם  את  מסביר  האוה"ח 
ונרגם  נסקל  התורה[  ע"י  דהיינו  ]באבנים  "שבהם  משום  שהוא 
וכותב  האוה"ח  וממשיך  האוה"ח(.  )לשון  וכוחותיו"  הרע  יצר 
בזמן  בין  הרע  מיצר  מצלת  תורה  כא.(  )סוטה  ז"ל  אומרם  "והוא 

בה". עוסק  בזמן שאינו  בין  בה  שעוסק 

התורה  מצלת  שבו  והצורה  שהאופן  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
הוא  בה  עוסק  אינו  שהוא  בשעה  גם  היצה"ר  מן  האדם  את 
והרגה  סקלה  כבר  היא[  הרי  האדם  למד  ]שכבר  שהתורה  עי"ז 
ולכן  הרע  היצר  את  לז([  )ז  ויקרא  אוה"ח  ע'  מסוימת.  ]בבחינה 
שאין  בשעה  גם  א"כ  מסוימת,  בדרגה   - היצה"ר  שנתבטל  כיון 
שהיצה"ר  כיון  היצה"ר  מן  משומר  הוא  הרי  בתורה  עוסק  האדם 
מקודם. האדם  למד  שכבר  התורה  לימוד  מכח  ונהרג  נסקל  כבר 

את  פועלת  שהיא  משום  לאבן  נמשלה  שהתורה  והיינו 
דבר  הם  שהאבנים  שכמו  היצה"ר,  לענין  אבנים  של  הפעולה 
זריקתם על האדם הרי הם הורגים אותו כמו"כ הוא  שבאמצעות 
והורג  סוקל  האדם  התורה  לימוד  שבאמצעות  התורה,  של  הכח 

הקדוש[. האוה"ח  כוונת  עומק  ]כנלע"ד  שלו  היצה"ר  את 

עומד" ד'  היכל  "ועליה  השתיה  אבן  את  הכין  אבינו  יעקב 
)כח  אלוקים"  בית  יהי'  מצבה  שמתי  אשר  הזאת  "והאבן 
אבן  זו  היא  כי  יראה  וגו'.  הזאת  "והאבן  האוה"ח  ומפרש  כב(. 
שהאבן  הוא  הפסוק  שכוונת  דהיינו  למקדש"  שהזמינה  השתיה 
"בית   - המקדש  הבית  יעמוד  שעליו  היסוד  תהא  בעצמה  הזאת 
הזאת[  האבן  ]על  "ועליה  מהמדרש  הרמב"ן  הביא  וכן  אלוקים", 

עומד". ד'  היכל 

עצי  שהזמין  ]ליעקב[  לו  "ומצינו  וכותב  האוה"ח  ומוסיף 
שיטים למשכן במדבר" היינו שלא רק זה שיעקב הכין את האבן 
בשביל  הכנה  עשה  גם  שיעקב  אלא  המקדש  בית  עומד  שעליה 
בשביל  שיטים  העצי  את  הכין  שהוא  עי"ז  שבמדבר  המשכן 

במדבר. ישראל  שעשו  המשכן 

שיטים  העצי  את  אבינו  יעקב  הכין  האם  לשאול  יש  והנה 

הבית המקדש  בשביל  האבן שתיה  את  הכין  לפני שהוא  למשכן 
יעקב  או שמא הקדים  לפני הבית המקדש[  נבנה  ]שהרי המשכן 
העצי  את  הכין  שהוא  לפני  לביהמ"ק  שתיה  האבן  את  להכין 

המשכן. בשביל  שיטים 

המקדש  שהבית  שאע"פ  מבואר  הנ"ל  האוה"ח  לפי"ד  והנה 
נבנה אחרי הבנות המשכן מ"מ יעקב אבינו הכין את האבן שתיה 
בשביל  שיטים  העצי  את  הכין  שהוא  לפני  המקדש  בית  בשביל 

המשכן.

ארזים  נטע  אבינו  שיעקב  כתב  טו(  כו  )שמות  רש"י  דהנה 
מבואר  הנ"ל  האוה"ח  ומדברי  שיטים,  העצי  בשביל  במצרים 
זמן  הרבה  המקדש  הבית  בשביל  שתיה  האבן  את  הכין  שיעקב 
לפני שהוא ירד למצרים וא"כ מבואר מזה שיעקב אבינו הכין את 
העצי  את  הכין  שהוא  לפני  המקדש  הבית  בשביל  שתיה  האבן 

המשכן. בשביל  שיטים 

שעשה  זה  הוא  אבינו  שיעקב  הטעם  את  לבאר  יש  ]ואולי 
שהוא  והמקדש  המשכן  בשביל  הראשונה  ההכנה  את  בפועל 
מצד  נבעו  ובמקדש  שבמשכן  השכינה  שהשראת  זה  משום 
]וכמוש"כ  במשכן  שהיו  והלוחות,  הארון   - התורה  אור  קדושת 
"עמוד  הוא  אבינו  שיעקב  ולפי  תרומה[  פרשת  ריש  הרמב"ן 
המקומות  את  ולשכלל  לייסד  שנבחר  זה  הוא  לכן  התורה" 

ועיין[. הללו.  הקדושים 

וקם" צדיק  יפול  סוד שבע  "והוא 
בכלליותם  ישראל  כלל  שלענין  כתב  כח(  )מז  האוה"ח  הנה 
אולם  להיפך  הוא  ולפעמים  רצונו של מקום  עושים  לפעמים הם 
תמיד  הי'  אבינו  יעקב  כי  כן  לומר  אפשר  אי  אבינו  יעקב  לענין 

מקום". רצונו של  "עושים  במצב של 

וז"ל האוה"ח )שם( "הן אמת כי בעדת ישראל מצינו שישתנה 
הם  ולפעמים  "ישראל"  נקראים  הם  דלפעמים  ]היינו  השם  להם 
נקראים בני יעקב[ כפי מעשיהם, כש]הם[ עושים רצונו של מקום 
כשהם  ]היינו  ולהיפך  ]הכתוב[  אותם  יכנה  ישראל  בשם  ]אז[ 
לא  זה  וטעם  כו'  יעקב  שמם  יקרא  מקום[  של  רצונו  עושים  אין 
זה למה נקרא יעקב לפעמים בשם  יוצדק ביעקב ]להסביר על פי 
פעלו  ישר  כי  "ישראל"[  של  בשם  יקרא  ולפעמים  "יעקב"  של 

בתמידות".

אומר  כד(  )משלי  הפסוק  שהרי  ביאור  צריך  זה  דבר  אמנם 
וצדיק  צדיק  לכל  שיש  מזה  ומשמע  וקם"  צדיק  יפול  "שבע 
יעקב אבינו ש"ישר  וא"כ איך כתב האוה"ח על  נפילה  זמנים של 
הזאת  השאלה  את  לדחות  שיש  אמת  ]והן  בתמידות"  פעלו 
האמיתי  ההסבר  יבואר  להלן  אמנם  כלל  כאן שאלה  ולומר שאין 

הקדוש[. החיים  האור  שביארו  מה  כפי  בזה 

צדיק  יפול  "שבע  של  זה  יסוד  נאמר  שלא  לתרץ  יש  ואולי 
הי'  אבינו  שיעקב  שכיון  לומר  יש  ולכן  הצדיקים  כל  לענין  וקם" 
יפול  "שבע  של  זה  ענין  עליו  נאמר  לא  לפיכך  בצדקותו  מופלג 
פעלו  "ישר  הי'  אבינו  שיעקב  האוה"ח  כתב  ולכן  וקם"  צדיק 

בתמידות".

אולם מדברי האוה"ח )כט יח( מבואר שהיסוד הזה של "שבע 
יפול צדיק וקם" נוגע לכל צדיק וגם על יעקב אבינו נאמר היסוד 
לא  אבינו  שיעקב  האוה"ח  שכתב  מה  את  להבין  צריך  ולכן  הזה 
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עושים  של  במצב  תמיד  עמד  הוא  אלא  נפילה  של  זמנים  לו  היו 
מקום. רצונו של 

"ויאהב  והביאור בזה כתב האוה"ח )שם( דהנה הפסוק אומר 
הקטנה"  בתך  ברחל  שנים  שבע  אעבדך  ויאמר  רחל  את  יעקב 
עד  גשתו  עד  פעמים  שבע  ארצה  "וישתחו  כתיב  ועוד  יח(.  )כט 

ג(. )לג  אחיו" 

יכוון  זה  צדיק  שנים.  שבע  "אעבדך  יח(  )כט  האוה"ח  וכותב 
וגם  שבע  של[  זו  בבחינה  הרע,  ]לבחינת  עצמו  להכניע  תמיד 
וקם  צדיק  יפול  סוד שבע  והוא  לאחיו שבע פעמים,  בהשתחויתו 

נפלו". אחרי 

שמוכרח  שכיון  הוא,  האוה"ח  בדברי  שהביאור  ואפשר 
להתקיים הדבר הזה של "שבע יפול צדיק וקם" כי כן יסד ד' את 
והכניע  למכה  רפואה  אבינו  יעקב  הקדים  לפיכך  העולם  הנהגת 
יתקיים  שעי"ז  כדי  וללבן  לעשו  דהיינו  הרע  לבחינת  עצמו  את 
כעין  הוא  זה  ]וכנראה שכל  וקם"  צדיק  יפול  "שבע  הענין של  בו 

בנסתרות[. עסק  לי  אין  אמנם  לעזאזל,  השעיר  הענין של 

בתמידות" העליון  בעולם  יתלוו  "הזוגות 
ילדתי  כי  אלי  אישי  ילוה  הפעם  ותאמר  בן  ותלד  עוד  "ותהר 
צריך  זה  ודבר  לד(.  )כט  לוי"  שמו  קרא  כן  על  בנים  שלשה  לו 
מקודם  וכי  ילוה"  "הפעם  באומרה  כוונתה  היא  "מה  שהרי  ביאור 
לא נתלוה לה" ]יעקב אבינו[ )לשון האוה"ח(. והיינו כיון שבוודאי 
לוי א"כ למה  ילדה את  גם לפני שהיא  יעקב אבינו  נתלווה אליה 

אבינו. יעקב  אליה  יתלוה  לוי  הולדת  אחרי  לאה שרק  אמרה 

אישי"  "ילוה  באומרה  "נתכוונה  לשונו  וזה  האוה"ח  ומתרץ 
בת  להיותה  ממנו  תפרד  לא  הזה  מעולם  יציאתה  בזמן  גם  כי 
בעולם  יתלוו  הזוגות  כי  קב.(  משפטים  )זוהר  ז"ל  וכמאמרם  זוגו 
העליון בתמידות. ואמרה הטעם כי ילדתי לו שלשה בנים ובג' הוי 

אני". זוגו  בת  כי  חזקה 

לה  יש  עי"ז  א"כ  בנים  ג'  ליעקב  ילדה  שלאה  כיון  דהיינו 
בה מאמר  יקויים  זה  ידי  ועל  יעקב  זוגו של  בת  הוי  חזקה שהיא 
עדיין מקושר לאשתו. העליון האדם  בעולם  הזוהר שאומר שגם 

לאה  נתכוונה  לא  דוודאי  הוא,  הפסוק  בדברי  הביאור  ולפי"ז 
יעקב  אליה  שיתלווה  הוא  אז  לוי  לה  שנולד  אחרי  שרק  לומר 
אליה  יעקב  נתלווה  לוי,  את  ילדה  שהיא  לפני  גם  שהרי  אבינו 
שעכשיו  הי'  אלי"  אישי  ילוה  "הפעם  באומרה  לאה  כוונת  אלא 
"כי  בזוהר  שכתוב  וכמו  העליון  בעולם  גם  אליה  יעקב  יתלוה 

בתמידות". העליון  בעולם  זה[  עם  ]זה  יתלוו  הזוגות 

הדרך קפיצת  ע"י  מלבן  יעקב  את  ד'  הציל  לא  למה 
לקח  שיעקב  כיון  אולם  הארמי  מלבן  ברח  אבינו  יעקב  הנה 
לנסוע  היכולת  את  ליעקב  הי'  לא  לכן  ביתו  בני  כל  את  אתו 
ולהשיגו  אחריו  לרדוף  ללבן  אפשרות  היתה  ועי"ז  במהירות 
ימים  שבעת  דרך  אחריו  וירדף  עמו  אחיו  את  "ויקח  וכמוש"כ 

כג(. )לא  הגלעד"  בהר  אתו  וידבק 

יעקב בהליכה  "יש לחקור למה נשתנה  ושואל האוה"ח )שם( 
שאפילו  ומצינו  שמו,  לאוהבי  כמשפט  הארץ  לו  קפצה  שלא  זו 

לכתוב  האוה"ח  ודקדק  ]הערה.  הארץ"  לו  קפצה  אביו  עבד  לאליעזר 
אברהם.  של  עבדו  ולא  יצחק  של  עבדו  לאליעזר  דהיינו  אביו"  עבד  "לאליעזר 

והביאור בזה הוא מפני שלפני שהלך אליעזר אל ארם נהרים בכדי למצוא אשה 

)רש"י  רכושו  כל  על  מתנה  שטר  ליצחק  וכתב  אברהם  הקדים  יצחק,  בשביל 

הארץ  שקפצה  שבשעה  האוה"ח  כותב  ולכן  ליצחק  אליעזר  נקנה  ועי"ז  י(  כד 

מדברי  כן  ללמוד  יש  ובאמת  אבינו.  יצחק  של  העבד  אליעזר  הי'  כבר  לאליעזר 

היינו   - הזה  האיש  הוא  מי  אליעזר  את  רבקה  שכששאלה  סה(  )כד  הפסוק 

אדני"[. "הוא  אליעזר  לה  אמר   - יצחק 

"ומן הנכון אליו יאות עשות ]היינו  וכותב[  ]וממשיך האוה"ח 
להצילו  גם  אבינו[  ליעקב  הדרך  קפיצת  לעשות  שראוי  שכ"ש 
לא  למה  מקשה  שהאוה"ח  והיינו  לבן"  משיגו  הי'  ולא  מהרודף 
כדי  אבינו  יעקב  בשביל  הדרך  קפיצת  של  הנס  את  ד'  עשה 

לו. ולהרע  להשיגו  לבן  יוכל  מלבן שלא  להצילו 

קפיצת  של  זה  נס  ד'  שעשה  מצינו  שהרי  האוה"ח  ומוסיף 
אבינו  שיעקב  שכן  כל  וא"כ  עבד  רק  שהי'  אליעזר  בשביל  הדרך 
גדול  צורך  כאן  שהי'  ובפרט  הדרך,  קפיצת  של  כזה  לנס  ראוי 
]ומשא"כ  זה ליעקב אבינו בכדי להצילו מלבן הארמי  נס  לעשות 
למה  וא"כ  הדרך[  קפיצת  של  זה  לנס  צורך  הי'  לא  אליעזר  אצל 
אבינו. יעקב  הזה של קפיצת הדרך בשביל  הנס  ד' את  לא עשה 

הזה  הנס  את  ליעקב  ד'  עשה  שלא  שהטעם  האוה"ח  ומתרץ 
של קפיצת הדרך הוא משום שאם הי' ד' עושה לו נס זה אז הי' 
נראה מזה כאילו אין לד' ח"ו את היכולת להציל את יעקב מלבן 

הארמי. מלבן  יעקב  את  להבריח  ד'  הוצטרך  ולפיכך  הרשע 

יעקב  אחרי  לרדוף  האפשרות  את  ללבן  ד'  נתן  ולפיכך 
שעי"ז  כדי  לבן  של  מידיו  יעקב  את  ד'  הציל  ואעפ"כ  ולהשיגו 
יעקב  והיכולת להציל את  לד' את הכח  כל באי עולם שיש  יכירו 

הארמי. לבן  מידיו של 

באופן  לבן  של  מידיו  יעקב  של  שהצלתו  האוה"ח  ומבאר 
כיון  הדרך  קפיצת  ע"י  לבן  מידי  גדול מהצלתו  יותר  נס  הוא  כזה 
בחירתו  את  מלבן  שלל  שד'  עי"ז  נעשית  מלבן  יעקב  דהצלת 
ליעקב  להרע  בחר  שלבן  הרי  לבן  של  בחירתו  לפי  כי  החפשית 
ואעפ"כ מנע ד' אותו מלהשתמש בבחירתו החפשית ולכן נחשב 

הדרך. קפיצת  מהנס של  גדול  יותר  לנס  זה  דבר 

]שלא  בזה  הוא  ברוך  האדון  לו  הגיד  כי  "ואולי  האוה"ח  וז"ל 
לברוח  צריך  שאין  הדרך[  קפיצת  של  הנס  את  ליעקב  עשה 
דיבור  אפילו   - אליו  דבר  היוכל  לבן  שהדביקו  הגם  כי  ]מלבן[ 
]רע[, וזולת זה ]פ' אם ד' הי' עושה ליעקב נס של קפיצת הדרך[ 
לבן"  מיד  ל[הצילו  ח"ו  ]ד'  יכול  לא  כי  ח"ו  מראה  זה[  ]דבר  הי' 

הדרך[. קפיצת  הנס של  את  ד'  לו  עשה  לא  ]ולכן 

]פ'  שהוא  שהגם  הזה  הנס  "וגדול  וכותב  האוה"ח  ומסיים 
בחירתו  אותו[ מעשות  ]ד'  ימנע  ]אעפ"כ[  בחירה  בעל  הי'[  שלבן 
]פ' מלהשתמש בכח בחירתו במה שנוגע ליעקב, כי לבן  ביעקב" 
אותו  ומנע  ד' ממנו את בחירתו  ואעפ"כ שלל  ליעקב  בחר להרע 

בחירתו[. בכח  מלהשתמש 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל


