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'. עשה אליך יםקאל אמר אשר כל ועתה ולבנינו הוא לנו מאבינו יםקאל הציל אשר שרוהע כל כי' )¬êñ ,ï(כתיב בפרשתן 

בזה ויש לתמוה  '.האויב ומן הרעה מן שמפרישו, הפרשה לשון שבמקרא הצלה לשון כל וכן, הפריש לשון - הציל' י"שובר

 יםקאל ÏˆÈÂ'כתיב כד ,ה בתוה"ק, לעיל מיניה בפרשה זו בפסוק ט'כבר הוזכר ‰ˆÏ‰הנה תיבת כמה תמיהות, ראש לכל 

	ÏÁ˙ ולמה לא פירש רש"י שם את לשון הצלה, והמתין מלפרשה עד הכתוב המאוחר. ועי' ב'. לי ויתן אביכם מקנה את

·˜ÚÈ עיי"ש. ,נדחק בזה ·˘„‰·‡¯ ובספר  ,שתמה בזה והשאיר בצ"ע  

  

−³ñ®íî−³ñ®íî−³ñ®íî−³ñ®íî    −þô®−þô®−þô®−þô®    −³¾õî−³¾õî−³¾õî−³¾õî        
  

שמצינו עוד ב' פעמים שרש"י נדרש לפרש תיבת הצלה, ובב' הפעמים הביא רש"י את דברי עוד, לתמוה יש להוסיף וו

 ולקחתי אשוב לכן'  −ë) ,(ê דברי הכתובעל  הושעכן הוא בפירושו לואחריו את הכתוב השני, הכתוב המוקדם תחילה, 

 ÁÈÎÂÓÂ הוא והפרשה תרומה לשון שבמקרא הצלה כלכתב רש"י 'וגו'.  ופשתי צמרי והצלתי במועדו ותירושי בעתו דגני

ÂÈÏÚ ÏˆÈÂ Ï‡˜ÌÈ ˙‡ ‰	˜Ó ÌÎÈ·‡, אח"כ רק '. הרי שהקדים רש"י להביא את הכתוב הראשון, והציל אשר העושר כל כי

'. אמת דבר מפי תצל ואל' )š, èô−¬(הביא את הכתוב השני, וכך היא המידה. ועוד מצינו בפירושו לתהילים בדברי הכתוב 

'. הרי שתיבת הצלה הכתובה בכתוב המוקדם, ‡·˜Ó ÔÎÈ	ÂÓÎ ÏˆÈÂ Ï‡˜ÌÈ ˙‡ ‰ אמת דבר מפי תבדל ואלשכתב וז"ל '

התימה למה הניח רש"י מלפרש את הכתוב הראשון, והמתין הוראתה לשון הפרשה והבדלה, ומעתה תגדל ביותר 

  מלפרש עד הכתוב האחרון, והלוא דבר הוא.
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דבר ה' שציוה את יעקב אבינו קרא לרחל וללאה אל השדה לומר להן שלשון הכתובים עצמם, ב שינויעוד יש להעיר על 

 את יםקאל ויצלהאריך ברשעות לבן הארמי, שרימה והיתל בו שנים רבות, ויאמר להם 'ועליו לשוב אל ארץ אבותיו, 

‰	˜Ó ויתן אביכם 'ÈÏהצלת  . לא הזכיר אלא את ‰	˜Ó‰' כל כי, ואילו רחל ולאה אמרו ¯˘ÂÚ‰ יםקאל הציל אשר 

  '. הוסיפו את ענין העושר, ואת ענין הבנים, ויש להבין טעם הדבר.·ÏÂ	È	Ï ‡Â‰ Â	Â מאבינו
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 אבותיך ארץ אל שוב יעקב אל ה' ויאמר' (è ,êñ)ובעיקר הענין יש לתמוה תמיהה רבתי, הנה בתחילת הענין כתיב 

 אשר מצבה שם משחת אשר אל בית האל אנכי וגו', יםקהאל מלאך אלי ויאמר' ê−)-−(è'. ועוד כתיב עמך ואהיה ולמולדתך

'. ומעתה מה מאד יפלא שיעקב אבינו ע"ה, בחיר מולדתך ארץ אל ושוב הזאת הארץ מן צא קום עתה נדר שם לי נדרת

זכה וחזר ושבאבות, נצרך להיוועץ בנשותיו קודם שהוא שב לארץ אבותיו, אחר ששמע כן מפורש יוצא מפי הגבורה, 

יש בתשובה שהשיבו האמהות לשאול בנשותיו כלל. ועוד תימה  נצרךמה ללשמוע להדיא בחזיון לילה מפי המלאך, ו

 שרוהע כל כי, וגו', אבינו בבית ונחלה חלק לנו העוד לו ותאמרנה ולאה רחל ותען' ¬ð− ,êñ) -(ïהקדושות ליעקב אבינו ע"ה 

 גודלב נצרכו להאריך'. וצע"ג למה עשה אליך יםקאל אמר אשר כל ועתה ולבנינו הוא לנו מאבינו יםקאל הציל אשר

אחר כל הצרות והעינוי שעברו  ומשמע שרק עתה '.עשה אליך יםקאל אמר אשר כל ÚÂ˙‰'רשעות לבן, וסיימו ואמרו 
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תחת יד לבן, ראוי להן לצאת מביתו ולילך לארץ הקודש, והוא דבר תימה, הלוא נצטוו להדיא מפי הגבורה לצאת מתחת 

אליך עשה'. ותו לא מידי, ולשון ועתה מורה שקודם לכן לא היה די  והיה להן לומר רק 'כל אשר אמר אלקיםיד לבן, 

 אילו וכי שתמה כן וז"ל 'ויש לדקדק טובא (í¼ ½"³ì"³)כאן  Ì˙Á‰ ¯ÙÂÒועיין לשון  בציווי שנצטוה, והוא דבר תימה ופלא,

(î¼"¼ לדרכו  כלל'. עיי"ש בדבריו מש"כ להם שאל מאי טעמא יעקב וגם', ה דבר לשמוע ממאנים היו ונחלה חלק להם היה

 þõ½ë¾õò ³ë−¾ô¾õò ³ë−¾ô¾õò ³ë−¾ô¾õò ³ë−¾ô    öòìî− îò−ëþñöòìî− îò−ëþñöòìî− îò−ëþñöòìî− îò−ëþñ    ê−þîñê−þîñê−þîñê−þîñ ð"¼þ ½ïñê)³−¾êþë ,  (ð ,êñíïë ×"¾ô ’−¼î ,ëëëë³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš  ’þõö−ò¼í ëî¾−−ë ¾ðîìô µñíô ¼"¾³ ê®−î(.  
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 אל באתי ז'ומא ×³îô¾) í ,(èנזכיר עוד ב' עניני הצלה שיש לעיין בהם, הראשון בדברי הכתוב שאמר משרע"ה לפני הקב"ה 

'. והוא דבר תימה ופלא שמשרע"ה יאמר דברים קשים כאלו, עמך את ‰ˆÏˆ‰Â ‡Ï ˙Ï הזה לעם הרע בשמך לדבר פרעה

 ישלחם חזקה ביד כי לפרעה אעשה אשר תראה עתה משה אל' ה ויאמר' (¾ê ,î ó)שהשיב לו הקב"ה  ועוד יש לתמוה במה

על טענתו 'והצל לא הצלת את עמך'. עוד יש לדקדק שם בכפל  בזהיש '. ואין מובן מה תשובה מארצו יגרשם חזקה וביד

  '.מארצו יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד כילשון הכתוב '

  

þ®îþ®îþ®îþ®î    óíñóíñóíñóíñ    ñêþ¾−ññêþ¾−ññêþ¾−ññêþ¾−ñ    ðêôðêôðêôðêô    óí−òõôóí−òõôóí−òõôóí−òõô        
  

דחנוכה המאירין ובאין עלינו לטובה, ומצינו לשון  ו, סמוך ונראה ליומיןא בחודש כסלוהנה בכל שנה קורין פרשת ויצ

 יון כשמלכו שני בבית' õ)è (ê"í"בריש הלכות חנוכה  ¯·È	‰ Â	Ì"·Ó¯‰ ÏÂ„‚‰ ¯˘בעניני חנוכה, בלשון גם  בדייקאהצלה 

 ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם ופשטו, ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו

 יקאל עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום מפניהם מאד לישראל להם וצר, הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל

בחינת ההצלה מהי , ויש להבין ‰ˆÏ‰'. נמצא שאחר הישועה, עשה הקב"ה נס נוסף של ÌÏÈˆ‰Â מידם והושיעם אבותינו

  אחר הישועה.

  

¹ðþî¹ðþî¹ðþî¹ðþî    ó³îêó³îêó³îêó³îê    ñîšñîšñîšñîš    íñ¼íñ¼íñ¼íñ¼    òòòò−−−−¹ð¹ð¹ð¹ð        
  

פל רח"ל ומן היישוב נהנה כאשר אדם ונראה לומר ביישוב כל התמיהות, בהקדים יסוד חשוב ונכבד בתורת הנפש, 

עב רבו בעבודת פרך בייסורים קשים, בעוני מחסור והשפלה, ב יםשתעבדהמבשבי ביד רשעים אכזרים רוצחי נפשות, 

 מ"מבן חורין בגופו, נעשה כאשר הוא משתחרר בפתע פתאום מן השבי, אע"פ שהוא משך זמן מרובה, אז  וצמא נורא,

נפשו עדיין שבויה תחת קושי השעבוד, וגם אחרי שנים רבות קשה מאד לינתק ולהשתחרר מהרגשת השעבוד, ואין 

צריכים להביא ממרחק לחמנו, ידוע ומפורסם לכל, בדור האחרון ושקדם לו, שאותם השרידים אשר ה' קורא, יוצאי 

רציחות ומיתות משונות ואכזריות, וצרות מחנות המות, שעברו את שבעת מדורי הגיהנום הנורא ביותר, שחיטות 

בביהכנ"ס חורבת רבי יהודה החסיד בשנת תש"ג, , בעצרת התפילה ‰¯‰"˜ ‰‡ÚÈÊ ˙Ó‡ È¯Ó"‡קשות ורעות, אשר כלשון 

כמוה מאז היה ישראל לגוי'. והנה  ש'עת צרה היא ליעקב אשר לא היתה בתוך דבריו מדודים, ואמרשאמר שם דיבורים 

 הרוצחים מתחת ידורים, אחד מעיר ושנים ממשפחה, אשר התנערו מעפר הכבשנים, ויצאו לחירות פאותם יהודים ס

לא  כל ימי חייהם נפשם היתה פצועה דווייה ושפלה עליהם, וכמעט מ"מהגרמנים ימ"ש, אף שבגופם היו בני חורין, 

  מחנות.נשתחררו מאימי ובלהות ה

ב, שעבר את אימי המלחמה חמש שנים ו, שהיה נער צעיר מפיעטרק˜‡ÈÓ	ÈËÂÓ '¯ Á"‰¯‰ Ï'Ï"Ê È˜Òשח לי בענין זה ו

מעולם לא יצאה ממנו,  בוכנוואלד מ"מ, מבוכנוואלד, שאף שהוא עצמו יצא בבוכנוואלדבמחנות המות, ובמחנה המות 

ובנפשו הוא נשאר שם על דרגשי העץ, בודד ועזוב, ללא אב ואם, ללא אחים ואחיות, מעונה ומסובל בצרות ועינויים, 

בקושי השעבוד הנורא, ברעב וצמא, בהשפלות נוראיות, בפחדים ובהלות, וכידוע שהיו רבים מניצולי המלחמה שעד יום 

סתר, לפי שלא הצליחו להשתחרר מן המחסור הנורא והרעב המעיק, ובילדותי מותם הטמינו פרוסות לחם במקום 
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הכרתי יהודי אחד בבית וגן, אשר בכל עת שהיה נשמע קול צפירה ברחוב העיר, היה אוחזו אחילו של עצמות, בחלחלה 

ול הרשעים ומורא, והיה רועד בכל גופו ומלמל בחרדה נוראה משפטים סתומים בשפה הגרמנית, לפי שהיה נזכר מק

 נדף עלה קול תםוא ורדף' ×êþš−î) (îñ ,î, ונתקיים באותם שרידי חרב מעונים וסחופים, הקללה הנוראה שאמר הכתוב ימ"ש

  .רודף' ואין ונפלו חרב סתומנ ונסו

  

−þí−þí−þí−þí    îòêîòêîòêîòê    îò−òëîîò−òëîîò−òëîîò−òëî    ó−ðë¼î¾ôó−ðë¼î¾ôó−ðë¼î¾ôó−ðë¼î¾ô    îò−−íîò−−íîò−−íîò−−í    í¼þõñí¼þõñí¼þõñí¼þõñ    ó−þ®ôëó−þ®ôëó−þ®ôëó−þ®ôë        
  

 ובנינו אנו הרי, ממצרים אבותינו את הוא ברוך הקדוש הוציא לא ואלובזה מאמר בעל ההגדה 'ומשכבר אמרתי לפרש 

'. והתמיהה ידועה, הלוא כבר היה לעולמים עמים שלמים, וגם אנשים במצרים לפרעה היינו עבדיםומש בנינו ובני

שאילו לא הוציא הקב"ה את  היכי תיתי לומרפרטיים, שיצאו מעבדות לחירות, בלא שנעשו להם ניסים ונפלאות, ומ

שנות  מ"מאבותינו ממצרים היינו עד עתה משועבדים, אך ביאור הדבר כנ"ל, שאף שהיו עמים שיצאו לחירות הגוף, 

 אשר דורות רבים אחרי כן עדיין היו השאירו רושם וחקקו חקיקה עמוקה בלבבות העבדים, עדהנוראות העבדות 

הנס ביציאת מצרים, שבורא כל עולמים תוקף בני חורין, וזה היה עוצם  משועבדים בנפשם וברוחם, אף שבפועל הם

הוציא את עם בני ישראל ממצרים, ולא די שהוציאם ממצרים, אלא הוציא ועקר את שעבוד מצרים מהם, מנפשם 

ת , ברוממות הרוח וגבהווגוי קדוש ורוחם הפנימית, וכבר אחר חמישים ימים עלו למעלה העליונה של ממלכת כהנים

  .î)¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾  ’þõí"½¾³ îþ³−, (íï ö−ò¼ë ó−þëð ³î×−þê¼−’  הנפש הפנימית

  

ñ×îñ×îñ×îñ×î    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    í³êí³êí³êí³ê    íêîþíêîþíêîþíêîþ    −ñ−ñ−ñ−ñ    êîíêîíêîíêîí        
  

עיקר נקודת לבן הארמי וגודל , בבירור ’ ÚÈÊ ˙Ó‡ È¯Ó‡‰ ˜"‰¯‰ )íðîí− −¬îš−ñíðîí− −¬îš−ñíðîí− −¬îš−ñíðîí− −¬îš−ñ õþ(êîë³"‡מאמר יקר שאמר  עודנקדים 

 היכן, ותמוה אבי בדוא ארמי ó−þëð) î× ,(í שנאמר הכל את לעקור בקש ולבן ל פסחש בהגדה איתא'רשעותו, ואלו דבריו 

 הבנות יעקב אל ויאמרן לב ויען' )êþë êñ, èô¾−³( כתיב אכן ,הכל את לעקור בו השהי כזה מעשה לעשות לבן שביקש מצינו

 מעורב אחד יהיו והגוי שהיהודית לעשו רצה שלבן היינו ,'והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי הוא בני והבנים בנותי

יש  ,וכל אשר אתה רואה לי הוא בני והבנים בנותי הבנות' íðîí− −¬îš−ñíðîí− −¬îš−ñíðîí− −¬îš−ñíðîí− −¬îš−ñ (ö³¾þõë('. ועוד הובא בשמו הכל את לעקור נקרא וזה

 רק ,'הוא לי רואה אתה אשר לוכ' ואמר הכפיל למה, 'והצאן צאני בני והבנים בנותי הבנות' אמר שכבר אחרי דקדקל

 ,הדורות כל סוף עד ראה ה"עאבינו  יעקב כי רואה אתה אשר וכל וזה ,ח"ו הדורות כל סוף עד לישראל להרע רצה לבן

Â‰¯‰"˜ ‰„ÈÁ‰ È˘Â¯Ì"È ‡"ÚÈÊ ו שכתוב כמ ,התקרבות י"ע להרע ביקש לבןאמר, ש)êñ, ï×-×(ì בוותגנלברוח  נחבאת למה 

, צריך ההי זמר לכלי וכיוגו'.  תיוולבנ לבני לנשק נטשתני ולא. ובכנור ףובת ריםיובש בשמחה ואשלחך לי הגדת ולא אתי

 עם להתערב ביקש שלבן ולבנותי, לבני לנשק נטשתני ולא וזה ,התקרבות י"ע קדושות ניצוצות להוציא ביקש לבן רק

  '.הכל עקירת ו"ח זה הגוי עם ההתערבות כי הכל את לעקור ביקש ובזה יעקב

  

îë öëñ þ¾ê ñ×îë öëñ þ¾ê ñ×îë öëñ þ¾ê ñ×îë öëñ þ¾ê ñ×        
  

של לבן הארמי, שהוא מבקש להתערב עם יעקב אבינו וזרעו הקדוש, ולערב פסולת וזמורת עיקר שורש בחינתו נמצא 

באותן עשרים שנה שהיה יעקב אבינו בביתו, להכניס זר באותן הנשמות הקדושות, ובענין זה עמל לבן הארמי בכל כוחו 

 „‚ÁÓ Ï	ÌÈ¯Ù‡ ‰יתא בספה"ק ובניו הקדושים, וא האמהות הקדושות,תערובת מרעתו וטומאתו בלבבות יעקב אבינו 

õ)þëš¼−ëî í"ð −³îšîìë ’ , ¼"¼îôôôôó−ò−¼ þîêó−ò−¼ þîêó−ò−¼ þîêó−ò−¼ þîê  ,ö³¾þõ ¾−þëîîîîëëëëñêîô¾ô ó¾ñêîô¾ô ó¾ñêîô¾ô ó¾ñêîô¾ô ó¾ ö−ò¼ë í"ð ð"¼þ³ ê®−î(  בפרשתן לרמז בלשון הכתובñ) ,(íñ 'ההוא ביום ויסר 

'. בניו ביד ויתן בכשבים חום וכל ·ÏÎ ¯˘‡ Ô·Ï Â תואווהטל דותוהנק זיםיהע כל ואת איםווהטל דיםוהעק התישים את

להכניס את נקודת הטומאה שבו ביעקב אבינו, בבניו ובנשיו, ועד כדי שאפילו מקנהו ביקש שנרמז בזה שלבן הרשע 

'כל אשר לבן בו', ויעקב אבינו עמל להפריד בין הדבקים, ולהסיר את כל הסיגים וזו הכונה יהיה מעורב בו נקודת לבן, 

  חזירם לחלק לבן.הרעים והמחשבות הטמאות מרישומא דלבן, ולסלקם ולה



−"íë    ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõîîîîê®−ê®−ê®−ê®−    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   ð 
ëš¼− ð−þõí ó−¾ë×íëš¼− ð−þõí ó−¾ë×íëš¼− ð−þõí ó−¾ë×íëš¼− ð−þõí ó−¾ë×í        

  

נשוב לבאר את דברי רש"י בפרשתן, יעקב אבינו ע"ה אשר נס מפחד עשיו הרשע, הגיע אל בית לבן בחרן, בית  עתה

רשע ומקום אנשי רשע, והוצרך לעמול עשרים שנה להלחם כנגד קליפת לבן הארמי, שביקש לעקור את הכל ע"י 

ו ע"ה ובניו, וכל ימיו של יעקב אבינו בבית לבן עמל קשות להפריד ולחלק בין התערבות והתדבקות ביעקב אבינ

וזכה יעקב אבינו וניצח הדבקים, והכבשים הפריד יעקב, ולהבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים, 

ועניניו, עד אשר  באותה מלחמה קשה וכבידה, וסילק את יד הנכרי מאמצע, ולא היתה שותפות גוי כלל בכל מעשיו

הפריד ועקר את כל אשר לבן בו, ועל כן תיכף ומיד כאשר נצטוה לשוב לארץ אבותיו לא היסס כלל, ומיהר לצאת ולנוס 

  על נפשו.

  

¼®ôêë −þ×ò ð−¼®ôêë −þ×ò ð−¼®ôêë −þ×ò ð−¼®ôêë −þ×ò ð−        
  

אך ענין אחד ביקש יעקב אבינו ע"ה לברר קודם שייצא מבית לבן, אם באמת יציאה זו שייצא מבית לבן היא באמת 

יציאה חלוטה וגמורה, בחינת התבדלות והפרשה גמורה מן הרע, או שח"ו אף שהוא ובניו ונשיו יצאו מבית לבן, מכל 

ת אוירת ורוח בית לבן אל ארץ הקודש, מקום מגורי מנפשותיהם, וח"ו שמא יביא עמו אמהם מקום בית לבן לא ייצא 

וע"כ אע"פ שכבר נצטווה יעקב אבינו ע"ה מפי הגבורה לחזור אל ארץ מגורי אביו, עם כל זה ביקש אביו יצחק ע"ה, 

ושמא מתוך  זו, שבערו ועקרו את כל אשר לבן בו, אלהימלך באמהות הקדושות, לשמוע אם גם הן הגיעו כבר לדרג

לא הצליחו להסיר והן מעורות בגידין בביתו ובכל עניניו, שמא בביתו של אותו רשע, וגדלו בביתו שנים רבות, שנולדו 

את כל אשר לבן בו, ועדיין יד נכרי באמצע, וניתותרו ניצוצי טומאה מתערובת לבן הארמי, וע"כ נמלך באמהות 

  ., ע"מ לידע את מצבם ומדרגתםהקדושות לשאול לדעתם

  

ðî¼íðî¼íðî¼íðî¼í    îòñîòñîòñîòñ    ñìñìñìñìšššš    íñìòîíñìòîíñìòîíñìòî    ³−ëë³−ëë³−ëë³−ëë    îò−ëêîò−ëêîò−ëêîò−ëê        
  

 לנו מאבינו יםאלק הציל אשר שרוהע כל כי ,אבינו בבית ונחלה חלק לנו העוד לו ותאמרנה ולאה רחל ותעןכתיב ' ע"כ

הארמי, ואין  טומאתו של לבןואמרו שאף הן עמלו ונלחמו כנגד השפעת על שאלתו המסוימת '. השיבוהו ולבנינו הוא

שכבר סילקו עצמן מכל וכל שייכות עם אביהם הרשע, ולא די במה שהן עצמן אין לפי להן עוד חלק ונחלה בבית אביהן, 

 הוא לנו מאבינו יםאלק ‰ˆÏÈ אשר שרוהע כל כיאלא הוסיפו בזה עוד חידוש ואמרו 'להם חלק ונחלה בבית אביהן, 

'. האויב ומן הרעה מן שמפרישו, הפרשה לשון שבמקרא הצלה לשון כל וכן, הפריש לשון - ‰ˆÏÈוכדפירש"י ' '.ולבנינו

ועל כן הוסיפו רחל ולאה בדבריהן ב'  .גבוהה של הצלה, לשון הפרשה והבדלה גמורה מידי הרשע אשהן הגיעו לדרג

'. שבקשו לרמז ·ÏÂ	È	Ï ‡Â‰ Â	Â מאבינו יםאלק הציל אשר ‰ÂÚ˘¯ כל כיענינים שלא הוזכרו בדברי יעקב אבינו, שאמרו '

איזה השפעה זרה של לבן הרשע, אלא אפילו בכל העושר אשר להם, לא נשאר שום שותפות שלא רק בהם לא דבקה 

  ה, והן ברכושם.-לבן, והכל הוא בלתי לה' לבדו, הן בהם הן בבניהם שבטי י

  

ñ®−îñ®−îñ®−îñ®−î    ó−šñêó−šñêó−šñêó−šñê    ³ê³ê³ê³ê    íòšôíòšôíòšôíòšô    ó×−ëêó×−ëêó×−ëêó×−ëê    ö³−îö³−îö³−îö³−î    −ñ−ñ−ñ−ñ        
  

 כל כי'ומטעם זה המתין רש"י מלפרש תיבת הצלה במקרא, שהיא לשון הפרשה והבדלה, עד הפסוק שדברו רחל ולאה, 

 ÏˆÈÂ'ולא הקדים לפרשה בכתוב הקודם, בדברי יעקב אבינו ע"ה  '.ולבנינו הוא לנו מאבינו יםקאל ‰ˆÏÈ אשר שרוהע

שאף וודאי שגם בכתוב זה ביאור תיבת הצלה מלשון הפרשה והבדלה, ובאמת לפיכך '. לי ויתן אביכם מקנה את יםקאל

ם המתין רש"י אולמצינו ב' פעמים שהביא רש"י בפירושו כתוב זה דייקא להוכיח שתיבת הצלה היא מלשון הפרשה, 

ם שאל לפי שביקש רש"י להשמיענו עומק ענין זה, מה טעמלפרש תיבת הצלה עד כתוב בתרא שאמרו האמהות, 

והתשובה היא שבירור זה היה כדי לעמוד על מעמדם ומצבם של נשיו ונתייעץ יעקב אבינו בנשיו קודם שברח מלבן, 



−"íë    ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõîîîîê®−ê®−ê®−ê®−    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   í 
ועל כן פירש את ענין ההצלה ובניו בשורש הפירוד מלבן הארמי, אם באמת הם מופרשים ומובדלים לגמרי מקליפת לבן, 

עצמן ממקור גידולן ויניקת חיותן, את לנתק ע"מ ת לעמול יותר , לפי שהן היו צריכודייקא רחל ולאה בדברישבמקרא, 

, הן ובניהם וכל אשר להם, והסירו ובדבריהן איכא רבותא טפי שבדקו ומצאו שהפרישו עצמן לגמרי מאביהן הרשע

היינו ש'ועתה', כאשר  ',עשה אליך יםקאל אמר אשר כל ÚÂ˙‰לגמרי את כל אשר לבן בו, ואשר על כן סיימו ואמרו '

נתחדש ענין זה שאין להם חלק ונחלה עם אביהם לגמרי, והם מופרדות ומופרשות הימנו לגמרי, שוב אפשר לקיים את 

  .'. ודו"קעשה אליך יםקאל אמר אשר כלציווי הבורא, '

  

−³ñ®íî−³ñ®íî−³ñ®íî−³ñ®íî    ó×³êó×³êó×³êó×³ê    ó³ðîë¼ôó³ðîë¼ôó³ðîë¼ôó³ðîë¼ô        
  

והגמורה מכל עניני הרע, שלא די ביציאה הגשמית  נשוב לענין שדברנו בו, ענין ההצלה המורה על ההפרשה הברורהו

 רואמ לכן' )³îô¾ î ,î-ì( לשון הכתוב בד' לשונות של גאולה יובן מעתהבפועל, אלא עקירת השפעת הענינים מן הלבבות, 

אתכם וגו' ולקחתי וגו'. ומה  וגאלתי דתםומעב אתכם È˙Ïˆ‰Â מצרים תוסבל מתחת אתכם והוצאתי' ה אני ישראל לבני

של הצלה,  טעם הוצרכו אחר היציאה לענין ההצלה, אלא שאחר היציאה הגשמית, צריכים לבוא לבחינה הנוספה

, וענין השעבוד לא ירדוף הפרשה והבדלה גמורה, שאחר היציאה ממצרים לא תתלוה רוח טומאת מצרים עמהם

 שלא - מעבודתם אתכם והצלתישם ' ‰¯Ô"·Ó העמיס דברים אלו בדבריחקק בחדרי לבבם. ויש לאחריהם מאתר שנ

 מתחת נפטרים יהיונמשך אחריו בפירושו 'שה ¯·È	ÈÈÁ· Â'. ולשון עובד למס במקומם להם להיות כלל בהם ימשלו

 ממשלתם תחת יהיו ושלא רשותם מתחת שיצאו הבטחה והיא. מעבודתם אתכם והצלתי שאמר זהו, לגמרי רשותם

  '. גמורים חורין בני יהיו אך ,כלל עובד למס

  

−×−×−×−×    ð−ëð−ëð−ëð−ë    íšïìíšïìíšïìíšïì    óìñ¾−óìñ¾−óìñ¾−óìñ¾−    ð−ëîð−ëîð−ëîð−ëî    íšïìíšïìíšïìíšïì    ó¾þè−ó¾þè−ó¾þè−ó¾þè−    î®þêôî®þêôî®þêôî®þêô        
  

 לדבר פרעה אל באתי ומאז' ועל דרך זו יש ליישב את התמיהה שתמהנו לעיל בדברי הכתוב, שאמר משרע"ה לקב"ה

(¾³îô שלעיל מיניה כתיב  ,מך'. והוא דבר תימה שיאמר כן, אמנם הביאור בזהע את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך

¬− ,í-ê×( 'הםיאל ויאמרו .פרעה מאת בצאתם לקראתם נצבים אהרן ואת משה את ויפגעווגו',  ישראל בני טריוש ויראו 

'. וכאשר שמע להרגנו בידם חרב לתת עבדיו ובעיני פרעה בעיני ריחנו את הבאשתם אשר טווישפ עליכם ה' ירא

(¾šî½õ ó  משרע"ה את דברי השוטרים, שחששו מפרעה ועבדיו, אע"פ שכבר שמעו הבטחת הקב"ה, טען לפני הקב"ה ואמר

(è× 'מך'. היינו שאפילו אם יצאו עם בני ישראל ע את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז

שאף  פשם, וזהו 'והצל לא הצלת את עמך',בתוך לבבם ונעדיין שורש המצרים לא יצא מהם, ונשאר רושם זה ממצרים, 

יות מופרדים ומובדלים מהם לגמרי בעומק שהובטחו על היציאה הגשמית בפועל, עדיין לא הובטחו בבחינת ההצלה, לה

 חזקה וביד ישלחם חזקה ביד כי לפרעה אעשה אשר תראה עתה' ó¾(ê ,î ( נפשם. ולזה השיב הקב"ה למשרע"ה לאמר

יפעל פעולה של ממש בנפשם, עד אשר תיעקר מהם  חזקה, שהשילוח והגירוש ביד חזקה '. נכפל ענין בידמארצו יגרשם

  שעבוד מצרים, עד בלי השארת שריד ופליט, ודו"ק. לגמרי הרגשת

  

ó¼−¾îíîó¼−¾îíîó¼−¾îíîó¼−¾îíî    óð−ôóð−ôóð−ôóð−ô    óñ−®íîóñ−®íîóñ−®íîóñ−®íî            
  

 עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום מפניהם מאד לישראל להם וצר, 'בהלכות חנוכה ‰¯Ì"·Óובזה יש ליישב לשון 

בפירוש נוסח ועל הניסים, וזה  ÈÏ‡· )õþ³ ’−½(ê"š½ ë‰ ¯·‡'. בהקדים חידוש שכתב ÌÏÈˆ‰Â מידם והושיעם אבותינו יקאל

 ומצינו ,ביוצרות תאכדאי הזמן באותו שהיו ישראל פריצי על כוונתו 'דיםדז'נראה לי  ביד עוסקי תורתך,'וזדים לשונו 

ביאור דבריו ו '.תורתיך עוסקי ביד אמר לכך' וכו כלים והם המדרש בבית עליהם והערב השכם דקאמר(ï.)  דגיטין ק"בפ

ובכל ענינם, וצר  בלבושם מבני ישראל שנמשך לבם אחר תרבות יון הרשעה, ונדמו להם במעשיהםכנודע היו רבים ש

להם לישראל מאד מפניהם, ואחר נס הישועה, שעמדו מתתיהו ובניו כנגד היונים ונצחום, עדיין הוצרכו לבחינת 



−"íë    ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõîîîîê®−ê®−ê®−ê®−    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   î 
 ',ÌÏÈˆ‰Â מידם והושיעם' ההצלה, להפריד ולסלק ולעקר כל שם ושארית ורישומא דטומאת יון, וזהו שכתב הרמב"ם

  שהיה נס של הצלה, שנתחדש אחר נס הישועה.

  

îë³îë³îë³îë³    êñ¬šñêñ¬šñêñ¬šñêñ¬šñ    ê−ðô¾ôê−ðô¾ôê−ðô¾ôê−ðô¾ô        
  

 ולא ישראל בארץ שרויים גוים שהיו מפני ,משמדיא לקטלא תבו באלול ותרין בעשרין' (î"õ)ובאמת מצינו במגילת תענית 

 ,תשובה יעשו אם ימים שלשה להם המתינו משם שיצאו וכיון ,משם שיצאו עד שבהם ברשעים יד לשלח ישראל יכלו

שהיו  ,'. ובביאור הענין כתבו המפרשיםטוב יום עשאוהו שהרגום יום ,והרגום עליהם נמנו ,תשובה עושין שאין כשראו

א אחר זמן מרובה, מבני ישראל שנמשכו אחר היונים, ורצו להורגם ולסלק השפעתם, ולא היו יכולים לעשות כן אל

  אלול, ועד אותו הזמן עמלו לסלק ולעקר כל השפעת תרבות יון הרשעה. ו ועד חודששעבר מחודש כסל

  

ö−êö−êö−êö−ê    óðêóðêóðêóðê    ñî®−òñî®−òñî®−òñî®−ò    öíôöíôöíôöíô    ñ×ëñ×ëñ×ëñ×ë    óî−óî−óî−óî−        
  

 תפלה ועיון עבירה הרהור ,יום בכל מהן ניצול אדם אין עבירות שלש' (ð½š ë"ë:)נראה עוד לפרש עפ"ז את דברי הגמרא ו

מהם בכל יום, לרמז על הענין הנ"ל, שאף שבפועל יתכן שאינו  	ÏÂˆÈרע'. נקטו לשון הצלה דייקא, אין אדם ה ולשון

עושה את אותן העבירות, מכל מקום ידי הרהור לא יצא, ועדיין מעורב בו תערובת זר מקליפת לבן הארמי, וצריך לעמול 

  ולעקר ולשרש מכל וכל, את התערבות כוחות הרע.

  

½êô− êñ ¼þ ëî¬ êñ µþð ñ¼ ë®−−³−½êô− êñ ¼þ ëî¬ êñ µþð ñ¼ ë®−−³−½êô− êñ ¼þ ëî¬ êñ µþð ñ¼ ë®−−³−½êô− êñ ¼þ ëî¬ êñ µþð ñ¼ ë®−−³−        
  

Ï‡¯˘È ˙È·‰ ˜"‰¯‰ ¯"ÂÓ , יסוד מוסד לכל עניני העבודה, שזכיתי לשמוע מפה קדוש יקרה מאדואזכיר בזה הדרכה 

‡"ÚÈÊ בתחילת שימושי לפניו, כשמסר לי דרך העבודה והחינוך בקדושת בית ישראל וצעירי הצאן, והאריך והרחיב ,

והוסיף שאזכור כלל יסוד נכבד, דש, בענין זה מאד, וזכיתי לשמוע ממנו באותו העת, בשעות שלפנות הבוקר בחדרו הקו

'יתייצב על דרך לא טוב רע לא  (í ,îñ)דוד המלך ע"ה אמר בתהילים  תוכן דבריו הקדושים:כה היו וחשוב זה לכל ימי חיי, 

מורה על עמידה בתוקף  על דרך לא טוב, שתיבת 'יתיצב' ‰˙Â·ˆÈÈ˙'ימאס', ביקש להגדיר ולהראות באצבע מה קרוי '

 – אלומתי נצבה', 'קמה וגם אלומתי קמה 'והנה êþë) ïñ ,(ï¾−³עמידה במקרה, וכמו שכתב רש"י בדברי הכתוב ובחוזק, ולא 

על דרך  È˙Èˆ·בזקיפה'. ועיי"ש במפרשי רש"י. נמצא שדהמע"ה הגדיר את בחינת ' עמדה על לעמוד - נצבה נזקפה. וגם

, ללמדנו שההתייצבות על דרך לא טוב, Ò‡ÓÈ ‡Ïלא טוב', במה שאמר 'רע לא ימאס', רע יעשה אין כתיב כאן, אלא רע 

מי שאין נפשו מואסת ברע שעשה או שראה אחרים שעושין, ושאינו מואס ברע, אינה דוקא בעשיית הרע, אלא במה 

קשים ומרים, ולהגיע לדיוטא התחתונה ביותר, עד עומקי  תונומתייצב על דרך רעה, שיכול אדם ליפול בניסי בזה הוא

על דרך לא טוב, לפי  È˙Óˆ·תהום רבה, ואפילו לעבור עבירות חמורות ביותר רח"ל, אולם מכל מקום עדיין אינו קרוי 

או ישב על קהככלב שאחר כל חטא וחטא הרי הוא מתחרט ולבו נוקפו, והוא מואס בעבירה שעבר, אלא שיצרו אונסו ו

על הדרך הזו, לפי שהוא עדיין מואס ברע, ומתוך שהוא מתחרט  ÈÈ˙Óˆ·, אולם מכל מקום אינו באולתוכסיל שונה ה

ומואס ברע, הוא יכול להתרומם ולשוב בתשובה שלימה, אמנם המתייצב על דרך לא טוב קרוי אותו שאינו מואס ברע, 

אפילו שלא עבר בפועל עבירות חמורות, מכל מקום מאחר ואינו  שאינו מרגיש בעצמו חלחלה ומיאוס מעשיית החטא,

דה חזקה ומיוצבת על דרך לא טוב, שהוא כבר עומד נצב בעמי לפימואס ברע, הרי הוא כבר מתייצב על דרך לא טוב, 

 בעת נסיון ויעבור עבירה, לא וכאשר יכשלדיוטא הכי תחתונה רח"ל, לפי שאין הוא מואס ברע, לסופו שיבוא עד ו

אינו מואס ברע, ומתוך כך סופו שיבוא עד שאול תחתית, והכלל העולה מזה מחריד  לפי שהואיתחרט וינחם על מעשיו, 

  כל לב, שאין הרשעות תלויה במעשה החטא עצמו, אלא באופן ההתייחסות למעשה החטא, ודפח"ח.
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את כל 'ובאמת שזה עיקר עבודת האדם בזה העולם, לברר וללבן את כל בחינות הטוב, להוציא ולעקר את בחינות הרע, 

, שנדבק בו מקליפת לבן הארמי, ולהיות מואס ברע, אע"פ שהוא עדיין בדרגת עושה רע רח"ל, מ"מ יתאמץ 'אשר לבן בו

במעשיו, והנה הקריאה  ואינו יכול לסבול את תערובת הרע להשיג דרגת מואס ברע, שאינו יכול לשאת את בחינות הרע,

מעורר הזמן להתחזק בענינים הללו, לבער ולסלק את כל בחינות הרע, להיות מובדלים ומופרשים מכל הבלי העולם 

 מן אתכם ליואבד ה' אני קדוש כי שיםוקד לי והייתם' )×, ×êþš−î) î תובכר ההזה, תאוותיו ורצונותיו, ויקויים בנו מאמ

  אכי"ר. ,לי'. שנהיה מובדלים ומופרשים מהבלי העולם, להתקדש בקדושה של מעלה להיות עבדי ה' להיות העמים
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