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ליל שבת
"יעקב ובניו ינוחו בו"

)ובו יבואר סוד מנוחת השבת וסוד החן היהודי, וסוד המובא במדרש שיעקב 
אבינו קבע תחומין(

 בריאה ושמה 'מנוחה'

"ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" )בראשית ב, ב(, דרשו רבותינו חז"ל )מובא 
ברש"י שם(: "מה היה העולם חסר, מנוחה. באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה". 

מבואר, שהמנוחה אינה רק העדר עשיית מלאכה, אלא בריאה חדשה הנקראת 'מנוחה'. 

על בריאה זו נאמר בתפילת שחרית דשבת: "ולא נתתו ה' אלוקינו לגויי הארצות ולא הנחלתו 
כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע  וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים,  מלכנו לעובדי פסילים 

מציאות  הינה  'מנוחה'  אך  מלאכה',  'העדר  רק  שייך  הגויים  אצל  כי  בחרת",  בם  אשר  יעקב 
הקיימת רק בישראל.1

'מנוחה' אותיות 'חן'

וקדושת  השבת  לסוד  השייכת  המנוחה  ענין  בשורש  נפלא  פתח  לבאר  יש  החסידות  ובאור 
חן  המוצא  רק  שכן  בחן.  תלויה  המנוחה  כי  'חן',  אותיות  יש  'מנוחה'  בתיבת  הנה  ישראל. 

במקומו וחי טוב עם עצמו, יכול לבוא למנוחת הנפש. כדאיתא בחז"ל )סוטה מז ע"א(: "חן 
המקום על יושביו". ומכל שכן, כאשר ימצא חן בעני ה', בא בסוד המנוחה.2

יחדיו  "בשלום  המלך:  דוד  וכדברי  הדעת,  מנוחת  בעקבות  שבאה  בלילה  השינה  וכאופן 
יחדיו  - מבלי פחד 'אשכבה ואישן'  ופי' המצודות; "בשלום  ד, ט(  אשכבה ואישן" )תהילים 

תכופים זה לזה, כי הדואג ומתפחד נגזלה שנתו לבל יוכלו לישן מיד כאשר ישכב, אבל אני 

1 בגמ' מגילה )ט ע"א( איתא, שאחד מהדברים ששינו חכמי ישראל לתלמי המלך הוא פסוק זה, וכתבו: "ויכל ביום השישי 

ביום  ויכל  כתיב  דהא  כן עשה מלאכה בשבת,  יאמר אם  - שלא  ביום הששי  "ויכל  ד"ה  רש"י  ופי'  ביום השביעי",  וישבות 

השביעי, והוא לא יקבל עליו מדרש חכמים שדרשו בו מה היה העולם חסר מנוחה, באתה שבת באתה מנוחה, וזהו גמרו". 

ולמדובר י"ל עוד, שהגוי נשגב ממנו להבין דבר זה שיש בריה הנקראת 'מנוחה', כי "לא נתתו ה' אלקינו לגויי הארצות ולא 

הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה".

2 ספר קדושת לוי )סוף פרשת בראשית(: ונח מצא חן בעיני ה'. אם אדם מוצא חן בעיני ה', אז הוא נח לשון מנוחה, שיש לו 

מנוחה בהמצאו חן בעיני ה'.
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בטחתי בה' ולא אירא ולזה אשכב ואישן יחד סמוך זה לזה. כי אתה ה' - המושל בכל ובידך 

הוא להושיב אותי בבטח מבלי פחד". והיינו שבהיותו נושא חן בעיני השי"ת, כבר השינה היא 

בבחינת "מנוחת שלום ושלוה שאתה הוא רוצה בה".

הארת ה'חן' בינו לבין קונו

אבל  רבו,  לפני  למבחן  הנדרש  ההספק  כל  את  למד  שלא  לתלמיד  דומה,  הדבר  למה  משל 

מזליה גרם וכשהועמד למבחן נשאל רק על אותם מקומות שלמד וידע לענות על כל השאלות 

שנשאל. העריפו עליו שבחים רבים, אך התלמיד אינו שמח בחלקו ואינו מרוצה בשבחים, כי 

מרגיש בלבו את האמת שאינו בצדק, שהרי במקום שלא שאלו אותו, אינו יודע להשיב.

את  שעשה  בעצמו  יודע  כאשר  הכל,  וידע  למד  שלא  אף   - בשבחים  שמח  והתלמיד  יש  אך 

המוטל עליו ולמד וחזר כפי כוחו, שמאחר ושמח במה שהוא ועם מה שכן יודע, יוכל לשמוע 

תולה  ואינו  שהוא  במה  ושמח  מרוצה  שהתלמיד  החן,  הארת  היא  זו  שמחה  השבחים.  את 

שמחתו בהצלחות שאינם שייכים לו. 

והנמשל: שלכל יהודי יש את נקודת החן בינו לבין קונו, אך יזכה להאיר מדה זו בנפשו רק 

אחר שיפרוק מעליו את החשבונות רבים של "קנאה ושנאה ותחרות". 

כשם שלא ימצא אדם מנוחה מהנעשה בינו לבין הבריות - ואף היודע שכל ישראל קומה אחת 

אך  ברגל.  יהיו  ושאחרים  ולב  במח  להיות  שרוצה  יאמר  ברגל,  ויש  ולב  במח  ששורשם  ויש 

כאשר ימצא את הארת החן שיש לו בינו לבין קונו, ימצא מנוח לנפשו. כי מאמין שמעלה נחת 

ושעשועים בעבודתו שלו, כפי מה שהוא 'כאשר עשאו האלוקים'.

'רצה נא במנוחתנו'

כפי  מציאותו,  בעצם  לו  טוב  לא  שיהודי  זמן  שכל  השבת,  מנוחת  פנימיות  היא  זו  שמחה 

נא  'רצה  ריצוי:  בלשון  השבת,  בתפילות  מבקשים  כך  ועל  הנפש.  מנוחת  לו  אין  שהוא,  מה 

במנוחתנו', וכמבואר באבודרהם: "תתרצה שנהיה ככלתך ותנוח כלתך בך, כדאיתא במדרש 
)רות רבה( בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, מכאן שאין לאשה מנוח אלא באישה".3

3מדרש רבה רות )פרשה ב פסקה טו(: "יתן ה' לכם, אמר רבי יוסי כל אותן הטובות והנחמות שעתיד הקב"ה ליתן לשלמה 

דכתיב )מ"א ה( ויתן אלהים חכמה לשלמה יהיו מכם ומצאנה מנוחה ומצאן כתיב אחת מוצאת שתים לא מוצאות אשה בית 

אישה מכאן שאין קורת רוח לאשה אלא בבית בעלה.
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דרכנו למדנו, שיסוד המנוחה בשבת הוא כאשר היהודי מוצא את חינו הפנימי, שהוא  ולפי 

החן האלוקי שיש בכל יחיד מישראל, שכל אחד הוא בסוד ה"אשת חיל עטרת בעלה", וככלה 

הנושאת חן בעיני בעלה, שאין לה מנוחה ושמחה אלא במחיצתו, כמו כן כל יהודי באשר הוא 

בבית מלכו של עולם.   

"נחלה בלי מיצרים"

בלי  נחלה  לו  נותנים  השבת,  את  המענג  "כל  ע"א(:  קיח  )שבת  חז"ל  דברי  לבאר  יש  ובזה 

מיצרים". כי 'מיצרים' הוא ביטוי למי שאינו שמח בחלקו וחפץ בגוונים של אחרים, שאכן אין 

לו מנוחה. אך הזוכה ל'חן', הרי הוא בבחינת "נחלה בלי מיצרים", ששמח עם מציאותו כפי 

מה שהיא.

שלעתיד  חיים  על  והרי  'חן'.  אותיות  גם  יש  'נחלה'  תיבת  אותיות  שבשורש  פלא,  זה  וראה 

לבוא נאמר: "נחלה בלי מיצרים", כדאיתא במדרש )בראשית רבה לד, טו(: "ברוך שנתן חן 

מקום בעיני יושביו - אף לעתיד לבא, שנאמר )יחזקאל לו( והסירותי את לב האבן מבשרכם 

ונתתי לכם לב בשר - לב בוסר של חבירו".4 

כי 'נחלה' היא ביטוי למנוחה, וכמו שנאמר בדור המדבר: "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה 

בלשון  המנוחה  בקשת  את  שבת  בתפילות  רבותינו  יסדו  ולכן  ט(.  יב,  )דברים  הנחלה"  ואל 

ישראל מקדשי שמך",  וינוחו בה  וברצון שבת קדשך,  ה' אלוקינו באהבה  "והנחילנו  נחלה: 

רמז לסוד: "והאכלתיך נחלת יעקב אביך". 

מנוחת הנפש של תלמידי חכמים

והארת החן הזו נעשית על ידי התורה הקדושה הנקראת: "איילת אהבים ויעלת חן" )משלי 

ה(, על שם "שמעלת חן על לומדיה" )עירובין נד ע"ב(. כי תלמיד חכם הוא בחינת שבת )זוה"ק 

ח"ג כט ע"א וע"ב(, שעל ידי התורה שעוסק בה זוכה למצוא חן בעצם מציאותו – וכמאמרם 

)אבות דרבי נתן פכ"ה ה"א(: "כל שדעתו נוחה מפני חכמתו, סימן יפה הוא לו".

4 וז"ל המדרש: ר"ש בן לקיש הוה יתיב לעי באורייתא בחדא אילטיס דטבריה נפקון תרתין נשין מן תמן אמרה חדא לחברתה 

בריך דאפקין מן הדין אוירא בישא צווח להון ואמר להון מה הן אתון אמרין מן מזגא אמר אנא חכם מן מזגא ולית בה אלא 

תרתין עמודין אמר ברוך שנתן חן למקום על יושביו חד תלמיד מן דר' יוסי הוה יתיב קודמוי הוה מסבר ליה ולא סבר ליה א"ל 

למה לית את סבר א"ל דאנא גלי מאתראי א"ל מהיכן אתר את א"ל מן גובת שמאי א"ל ומה אינון אוירא דתמן א"ל כד ינוקא 

מתיליד אנא גבלין ליה אדמדמני וטושין מוחיה דלא יכלוניה יתושיה אמר ברוך שנתן חן מקום בעיני יושביו, אף לעתיד לבא 

כן שנאמר )יחזקאל לו( והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו' לב בשר לב בוסר של חבירו, ע"כ.
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וכנראה בחוש כיצד נסוך על לומדי התורה חן מיוחד, כי מחמת היותם שרויים במנוחת הנפש 

בינם לבין קונם, נושאים חן ושכל טוב בכל מקום שהם – וכנאמר ביששכר: "וירא מנוחה כי 

טוב" )בראשית מט, טו(, דהיינו שראה שיותר טוב לשבת ולעסוק בתורה בארצו ונחלתו ולא 

ללכת למרחקים כזבולון )כמבואר בפי' הרשב"ם והריב"א(. 

ולפי המבואר יש להבין, שמחמת שהיה יששכר בבחינת 'שבת', מצא חן בארצו ומקומו ולכן 

זכה לתורה. כי בזכות נקודה זו קיבל עליו עול תורה, וכמו שנאמר: "ויט שכמו לסבול", לפי 

שהיה מסור בכל לב ונפש לעסוק בתורה משום שהתחבר לנקודת החן המיוחדת לו 'בינו לבין 

קונו'. 

סוד החן של יעקב אבינו

הנאמר  את  יסדו  שעליו  אבינו  יעקב  לבין  השבת  מנוחת  בין  השייכות  גם  יובן  זה  פי  ועל 

בתפילה: "יעקב ובניו ינוחו בו". כי שורש 'מנוחת השבת' הוא סוד החן, שיהודי מתהלך עם 

לו:  ואומר  בו  יחיד למלכו של עולם השמח  בן  לו מאומה, בהיותו  הרגשה טובה שלא חסר 

"עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" )ישעיה מט, ג(.

חנני  "כי  לעשו:  שאמר  וכמו  ה'חן',  לנקודת  זכה  אבינו  שיעקב  א(  )סי'  בל"ק  איתא  והנה 

אלוקים וכי יש לי כל" )בראשית לג, יא(. והיינו מפני שבא בסוד התלמיד חכם בחינת שבת 

בהיותו אחוז במדת ה"תתן אמת ליעקב" וזכה לתורה "שמעלה חן על לומדיה", לפיכך מצא 

את נקודת החן שלו לפני ה', עד שהרגיש שבאמת אינו חסר לו מאומה.

ענין  כי  דיעקב אבא קדישא,  עידן סעודתא   - הוא בעת המנחה  מנוחת השבת  שלימות  ולכן 

המנוחה הוא סוד החן המתגלה בשעה בה נתרצה השי"ת למשה רבינו במתנת חינם שהוא סוד 

זמן "רעוא דרעוין" )וראה בספר ישראל בחירי ח"ב פרק סז(.

"נחלת יעקב אביך"        

ה'  על  "אז תתענג  יד(:  נח,  )ישעיה  את הפסוק  ע"א(  קיח  )שבת  בגמ'  יובן מה שדרשו  עוד 

"כל  ואמרו:  שבת',  'עונג  לענין   – אביך"  יעקב  נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך 

בארץ  התהלך  קום  בו  שכתוב  כאברהם  לא  מצרים,  בלי  נחלה  לו  נותנין  השבת  את  המענג 

לארכה ולרחבה, ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב 

שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה".
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שורש 'נחלה' הוא 'חן', שיהודי מרוצה במקום בו קבע לו השי"ת להאיר את שכינתו ית'  כי 
בתחתונים. והרי יעקב היה בסוד ה'חן' ולפיכך הסמיכו עליו את שלימות המנוחה: "והאכלתיך 

נחלת יעקב אביך", "נחלה בלי מיצרים".5

"יעקב קבע תחומין"

ועל פי הקדמות אלו יש להבין מה שפירשו הראשונים )שבלי הלקט סי' קכו, הובא בב"י או"ח 
סי' רצב( את הנאמר בתפילה: "יעקב ובניו ינוחו בו" על פי דברי רבותינו במדרש )בראשית 

רבה יא ז(: "יעקב שכתוב בו שמירת שבת שנאמר )שם לג( ויחן את פני העיר, נכנס עם דמדומי 

חמה וקבע תחומין מבעוד יום, ירש את העולם שלא במידה שנאמר )שם כח( והיה זרעך כעפר 
הארץ".6

לבין  בינו  הכללית  לשייכות  בנוסף   – אבינו  יעקב  סוד  עם  שייכות  יש  שלתחומין  ומבואר, 
השבת. הנה נודע כי תכלית המכוון באיסור תחומין אינו רק על דרך השלילה - שלא ילך דרך 

ארוכה בשבת, אלא בעיקר על דרך החיוב – שיהיה נשאר במקומו, וכמשמעות הפסוק )שמות 

י,  ישעיה  רש"י  בפי'  )ראה  ביום השבת"  איש ממקומו  יצא  אל  איש תחתיו,  "שבו  כט(:  טז, 

ד(. ורק משום שעיקר מקומו של אדם הוא בתוך העיר ועד אלפים אמה קבעו שאסור לצאת 

מתחום זה, אך האמת שעיקר המכוון שישב במקומו דייקא.

יושביו'  על  המקום  'חן  בסוד   - ה'חן'  בהארת  הוא  בשבת  המנוחה  ששורש  המבואר  ולפי 
זו במקום ששובת בו תוך התחום הוא סוד מנוחת השבת. כי המטולטל  יש להבין ששביתה 

בדרכים הוא רק מפני שחסר לו מנוחת הנפש למצוא מחסורו במקומו, אבל ע"י קדושת השבת 

5 בניהו בן יהוידע )זבחים קיט.(: מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים. נ"ל בס"ד כי ידוע יוסף הצדיק ע"ה בבית שיש לו בחושן 

נוסף לו שם ב' אותיות ו"ן של ישורון, וגם בשמו הטוב הוסיף לו השי"ת אות ה"א כשמלך במצרים דכתיב ]תהלים פא, ו[ עדות 

ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, הרי אותיות הו"ן וכנזכר במפרשים, ולכן מנוחה זו שילה כי מנוחה הוא חם הון, והיינו 

חם ר"ל ראה כי תרגום ראה חמא ושורש חמא חם. ונחלה זו ירושלים כי ירידת האש מן השמים בראשונה היתה במדבר ובשניה 

היתה בירושלים בבית המקדש שבנה שלמה המלך ע"ה וירידת האש מן השמים נקראת כבוד ה' שהוא מספר חן כמ"ש ]ויקרא 

ט, ו[ זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' דקאי זה על ירידת האש.

ולכן ירושלים נקראת נחלה חלק התיבה לשתים וקרי בה נח לה, כי ירידת האש היא כבוד ה' שהוא מספר נח. ולמאן דאמר 

נחלה זו שילה, נ"ל בס"ד נחלה היא חן לה כי יוסף הצדיק ע"ה הוא בעל החן דכתיב ]בראשית לט, ד[ וימצא יוסף חן, ולכן 

כתיב ]שם מט כ"ב[ בן פרת יוסף שהוא ר"ל חן.

6 ונמשך הדבר מחזרתו מחרן לארץ ישראל, וכמו שנאמר בפסוק )בראשית לג, יח(: "ויבא יעקב שלם וגו' ויחן את פני העיר", 

ופי' רש"י: "ערב שבת היה". ואמרו חז"ל )בראשית רבה עט, ו(: "נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום וקבע תחומין 

מבעוד יום". ולפי שהיה רכושו רב והיה לו נוח לעמוד מחוץ לעיר )כדאיתא בחזקוני(, היה צריך להיזהר יותר בתחום שבת. 

ועיבורה של עיר שנחשבת כהעיר עצמה, ומשם ועד אלפים אמה נחשב לתחום שבת )עירובין לב ע"ב(. ובספה"ק ביארו שלא 

נכנס לעיר משום שלא רצה להתחבר עם אנשי שכם הרשעים, ואכמ"ל.
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בכל  חש  מצוי,  הוא  בו  במקום  לו  יחסר  אשר  מחסורו  כל  ומוצא  הנפש  מנוחת  יהודי  מקבל 
מקום "כאילו כל מלאכתו עשויה".7

זהו תכלית המנוחה בשבת, שיהודי ימצא את נקודת ה'חן' שלו לפני השי"ת, ויהיה לבו סמוך 
ובטוח בהשי"ת במקום שלו, ולא יחפש מנוחה ומרגוע במקומות אחרים.

תכלית המנוחה בשבת קודש

והעצה  השבת.  למנוחת  המפתח  שהיא  מיוחדת  חן  נקודת  יש  שליהודי  האמור:  מן  המורם 
לזכות לה, שלא יחשוב שהינו רצוי לפני השי"ת רק משום סיבות - כי בכך תמיד מרגיש שיש 

לו זכות קיום רק בדרך אמצעי, בגלל מעלה מסוימת הקיימת אצלו או שמבקש להשיגה, אלא 

שיחיה תמיד בהארת ה"אוצר מתנת חינם".

'חן', ורק הנושא חן בעיני עצמו מעצם היותו מזרע ישראל, ימצא מנוחה  'חנם' אותיות   כי 
במעמקי הנפש בהיותו מעלה בדעתו כמה רצוי הוא לפני השי"ת באופן קבוע ובלא שום תנאי, 

וגם עליו כיחידי בעולם, נאמר: "ישראל אשר בך אתפאר". יזכנו השי"ת להסתכלות זו, תכלית 

המנוחה בשבת קודש. 

***

7 ל"ת )סימן נו(: כשיש להאדם לב אין שייך אצלו מקום כלל. כי אדרבא, הוא מקומו של עולם וכו'. כי האלוקות הוא בלב, כמו 

שכתוב )תהלים עג( "צור לבבי". ואצל השי"ת נאמר )שמות לג( "הנה מקום אתי" שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. 

נמצא, מי שיש לו לב ישראלי, אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו, כי אין שייך אצלו מקום כלל, כי אדרבא, הוא מקומו 

של עולם, ואין העולם מקומו, כנ"ל.
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והלכת בדרכיו

קטונתי דעת הראשונים.

א. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת וגו' )בראשית לב יא( ונחלקו רש"י וסייעתו, והרמב"ן 
וסייעתו, שרש"י וסייעתו ס"ל שירא יעקב אבינו שמא יגרום החטא ויגרום לו להמסר ביד עשו 

ושמא ע"י החטא התקלקל ההבטחה שהבטיח לו הקב"ה. 

אבל הרמב"ן וסייעתו חולקין על רש"י דא"כ מהו הבקשה של יעקב ואתה אמרת היטיב אטיב 
לכל  ראוי  מהיותו  הוא  קטון  כי  לומר  "קטונתי"  אבל  לשונו,  וזה  הרמב"ן  פירש  וע"ז  עמך, 

כל  לסבול  יכול  מהיותו  ב(,  ז  )עמוס  הוא  קטון  כי  יעקב  יקום  מי  וכן  עמו,  שעשה  החסדים 

הנגזר עליו וכן אמרו בבראשית רבה )עו ח( קטונתי, רבי אבא אמר איני כדאי והחסדים הם 

הטובות שעשה עמו בלא נדר, והאמת הטובה אשר הבטיחו ואימת לו הבטחתו יאמר שאיננו 

ראוי שיבטיחנו ויעשה לו אותן טובות שהבטיחו בהן, ולא לטובות אחרות רבות שעשה עמו:, 

בתפילתו  שיתבונן  לאדם  שראוי  מכאן  החסדים.  מכל  קטונתי  )שם(  בחיי  הרבינו  לשון  וזה 
ושיתבונן  עבדך.  את  שאמר  זהו  עבד,  אליו  הוא  אשר  האדון  ואדנות  ופחיתותו  עצמו  חסרון 

בריבוי חסדי ה' יתברך וטובותיו עליו, וזהו שאמר דוד ע"ה )תהלים טז, ב( טובתי בל עליך. 

על  האדון  טובות  אותם  מיטיב  העולם  לכל  אדון  שהוא  יתברך  ה'  בדרכי  אני  מתבונן  יאמר 

העבד לא בחיוב, רק חסד גמור, זהו טובתי בל עליך, כלומר איננה חיוב שתהא מוטלת עליך. 

ואחר שיתבונן בכל זה ישאל צרכיו. וכן אמר יעקב הצילני נא: ומה שאמר מכל האמת, והוא 

הדין, וטוב הקב"ה וחסדיו על האדם אינם בדין רק בחסד עכ"ל.

מה זה עשה לי

ב. והנה יעקב אבינו היה כאן בצר ומצוק מאד ופחד שמא יהרוג עשו אם על בנים רח"ל, והנה 
יעקב אבינו עד שלא ברח מעשו היה יושב אהלים ועסק בתורה ולא ידע כלום מצער וממצוק, 

ואז בא אליו רבקה אמנו ע"ה, ודברה עמו שיגנוב את הברכות מעשו, ויעקב אבינו פחד מאד 

לעשות כן כמוש"כ בפסוקים, ורבקה אמרה עלי קללתך בני וגו', ויעקב הלך בעל כרחו, שלא 

ברצונו לגנוב הברכות, ומיום זה קפצו עליו צרות רבות, בתחלה היה עשרים שנה בבית לבן 

הארמי שביקש לעקור את הכל, ויעקב אבינו לא היה לו פנאי ללמוד תורה ועבד ביום ובלילה 

ונפטר ממנו  וברח מלבן  ישראל  חזר לארץ  ואז כשכבר  כמו שמתארים הפסוקים,  לבן  בצאן 

וארבע  גדולה  למלחמה  לקראת  עשו  הלך  ועכשיו  עשו,  של  רוגזו  עליו  קפץ  בנסים,  בקושי 
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זה  בלבו, מה  יצעק  והקטן  אבינו הדל  היה מתאים עכשיו שיעקב  ולכאורה  עמו,  איש  מאות 

עשה לי אלקים, הלא כל מה שרציתי הוא רק לגלות כבוד שמים, שהרי לעצמי הייתי שקוע 

ואז  הבכורה,  לגנוב  הלך  אמו  וכבוד  שמים  כבוד  למען  ורק  לכלום,  צריך  הייתי  ולא  בתורה 

התגלגלו עליו כל הצרות, וכן היה צריך לצעוק מרוב כאבו אל הש"י.

לשמוח בהנהגת הוי'.

ג. ואנו רואים כאן ההיפוך ממש שלא רק שלא התלונן בלבו על הש"י, אלא עוד אמר קטנתי 
מכל החסדים ומכל האמת וגו', ואיך אפשר להבין מדתו של יעקב אבינו בזה והתמיה גדולה 

והקימו  שמים  כבוד  למען  נפשם  שמסרו  אנשים  על  מעשיות  הרבה  שיש  וכמו  מאד,  הוא 

מוסדות תורה או חסד, ובסוף נסתבכו בחובות ובצרות משונות עקב כך, והצעקה הגדולה בלב 

הוא, הלא כל מה שעשיתי היה רק בשביל כבוד התורה וכבוד שמים ולהטיב להבריות, ולמה 

מגיע לי חיים מרים כאלה, וח"ו בוודאי אינו מהרהר על דרכי הש"י, רק ששואל וצועק בלבו 

מה זאת, ואינו יכול לשמוח בהנהגת הש"י עמו, ואיך זה שיעקב אבינו ע"ה אומר במצב כזה 

קטנתי מכל החסדים וגו'.

לא הלכתי בגדולות.

לו  הפריע  לא  וממש  הש"י,  בעבודת  תורה ועסק  ולמד  בשקט  שישב  אדם  לפעמים  ויש  ד. 
שום דבר בעבודת הש"י, וכשראה חבלי משיח רח"ל בעולם וראה כמה צער ועגמת נפש יש 

וינצל  אדם  יעשה  מה  צח(  )בסנהדרין  חז"ל  מאמר  לקיים  בלבו  התעורר  ושעל,  צעד  כל  על 

ולהתעסק  אמותיו  מד'  לצאת  בלבו  והחליט  חסדים,  ובגמילות  בתורה  יעסוק  משיח  מחבלי 

בחסד עם אנשים וכו', ואז התחילו אצלו כל הצרות, הלא הוא עומד ממש במקומו של יעקב 

אבינו, ובוודאי יש שיגידו לו אתה בעצמך אשם כל צרותיך שהלא דוד המלך אמר "לא הלכתי 

מכוחותיך  שלמעלה  בדברים  ועסקת  הלכת  ולמה  קלא(  )תהלים  ממני"  ובנפלאות  בגדולות 

אמיתית,  התעוררות  היה  שלו  שהתעוררות  באמת  יודע  הוא  קונו  לבין  בינו  אבל  ודרגותיך, 

עוד  האיש  זה  יכול  ואיך  רוח,  ורמות  גאוה  שום  בו  היה  ולא  יכולתו  כפי  לעשות  והשתדל 

להודות ולהלל על מצבו.

גם זו לטובה.

ה. וכמו"כ באופן כללי בדורנו זה שנתרבו הצרות רח"ל, הפרנסות התמעטו, ומצב בני ישראל 
בעולם במצב קשה ושנאת הגוים עולה על גדותיו, ומי ששומע מה שקורה מסביבנו לבו נחמץ 

אחריו  ואין מהרהרין  הוי'ה  עם  לבם שלם  ישראל הכשרים  ובוודאי  ח"ו,  ומפחד מהתוצאות 

ומתחזקים  לטובה,  שהכל  ומאמינין  מתחזקין  מיד  ותמיהות  קושיות  בלבם  שיש  וגם  ח"ו, 
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שבוודאי יבואו זמנים טובים וכו' ויהיה גאולה שלימה וכו' אבל איך אפשר במצב כזה לומר 

זאת של הודאה ושמחה הוא תנועה  )ובפרט שתנועה  ולהודות להש"י,  קטנתי מכל החסדים 

הפוכה של הכנעה וקבלת דין באהבה ואכמ"ל(.

מרחוק הוי' נראה לי.

לסכנת  אז  נדון  נבג"מ, כשיצא ממאסרו בפטרבורג שהיה  רואים אצל אדמוה"ז  אנו  והנה  ו. 
מות כידוע, שכל מאסרו היה בעוון הפצת החסידות שעשה רעש גדול, והמשכילים וכו' ראו 

כל זאת בעין רעה, ואז כשיצא אמר המאמר המפורסם "קטנתי מכל החסדים" וגו', 

וזה לשונו )אגרות הקודש פ"ב( קטנתי מכל החסדים ומכל כו'. פי' שבכל חסד וחסד שהקדוש 
ב"ה עושה לאדם צריך להיות שפל רוח במאד. כי חסד דרועא ימינא. וימינו תחבקני. שהיא 

למעלה  והגבה  שאת  ביתר  ה'  אל  הקרוב  וכל  מלפנים.  שאת  ביתר  ממש  אלהים  קרבת  בחי' 

מעלה. צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה כמ"ש מרחוק ה' נראה לי. וכנודע דכולא קמי' 

דווקא כלא חשיב. וא"כ כל שהוא קמי' יותר הוא יותר כלא ואין ואפס וזו בחי' ימין שבקדושה 

וחסד לאברהם שאמר אנכי עפר ואפר. וזו היא ג"כ מדתו של יעקב. ובזאת התנצל על יראתו 

מפני עשו ולא די לו בהבטחתו והנה אנכי עמך כו'. מפני היות קטן יעקב במאד מאד בעיניו 

מחמת ריבוי החסדים כי במקלי כו'. ואינו ראוי וכדאי כלל להנצל כו'. וכמארז"ל שמא יגרום 

החטא שנדמה בעיניו שחטא. משא"כ בזלע"ז הוא ישמעאל חסד דקליפה. כל שהחסד גדול 

הוא הולך וגדל בגובה וגסות הרוח ורוחב לבו. 

ולזאת באתי מן המודיעים מודעה רבה לכללות אנ"ש על ריבוי החסדים אשר הגדיל ה' לעשות 
ומותרות  כשיריים  עצמו  שמשים  ישראל  ושארית  עמו  שאר  יעקב  של  במדותיו  לאחוז  עמנו 

ממש שאין בו שום צורך. לבלתי רום לבבם מאחיהם כו' ולא להרחיב עליהם פה או לשרוק 

עליהם ח"ו. הס מלהזכיר באזהרה נוראה רק להשפיל רוחם ולבם במדת אמת ליעקב מפני כל 

אדם בנמיכות רוח ומענה רך משיב חימה. ורוח נכאה כו'. וכולי האי ואולי יתן ה' בלב אחיהם 

כמים הפנים וגו' עכ"ל, וראה זה פלא שאדמוה"ז הודה להש"י על כל החסדים, )והיה זה בי"ט 

כים  הרשעים  שהרי  קשה  במצב  עדיין  שהיה  ואע"ג  הודאה(  ימי  לחנוכה  סמוך  שהוא  כסלו 

נגרש כי השקט לא יוכל )ישעיה נז, כ( ובוודאי לא ינוחו עד אשר יבצעו זממם, ומהו השמחה 

שעוד יודה על כל החסדים.

שהכל מתנת חינם.

ז. אמנם סוד ענין ההודאה על החסדים הוא הסוד של השפלות רוח של הצדיקים, שהצדיקים 
יודעים שהכל הוא מתנת חנם ממנו ית', ואין מגיע להם כלום בדין )וכלשונו של הרבנו בחיי 
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בפסוק קטנתי כנ"ל(, ולכן שמחים הם על כל הטוב והחסד שעושה להם הש"י, שהסתכלות 

שלהם הוא שהכל ריוח ממנו ית' לטובה, וכמו"כ יעקב אבינו למרות שהוא ידע היטיב שהוא 

לו הכל  ישאר ממנו, אבל עדיין היה  ידע מה  ולא  ועשו עומד להשמידו,  גדולה מאד  בסכנה 

להודות ולהלל להש"י על כל הטובות, שע"ז אמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי 

לשני מחנות, והנה כשאמר לשני מחנות, הרי הזכיר בזה את הצרה הנוראה שהיה לו עכשיו 

שפחד שאולי לא ישאר לו רק מחנה אחת לפליטה, )ועי' ברמב"ן שם שמבאר שכן הוא בכל 

הדורות בכל גליות ישראל, שכשהיה צרה במקום אחד, אז במקום אחר נשאר פליטה, 

וכמו שאמר החפץ חיים זי"ע לפני המלחמה ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש )עובדיה א(, 
ההפטרה לפר' וישלח, המשך למש"כ בפרשה, והיה המחנה הנשאר לפליטה, שנא' אצל עשו(, 

ובכל זאת היה ליעקב אבינו כח ההודאה להכיר בחסדי הש"י בתוך עומק הצרה, ולהסתכל על 

המתנות שנתן לו הש"י, ונתן הואה על זה שהקים י"ב שבטי י-ה, וכו' 

בצר  קצה(  קמא  )לקו"מ  וז"ל  ההרחבות,  למצוא  הצער  עוצם  שבתוך  רביה"ק  וכמוש"כ 
הרחבת לי )תהלים ד(, הינו שגם אפלו בהצרה בעצמה, השם יתברך מרחיב לנו, כי אם יסתכל 

האדם על חסדי ה'. יראה, שאפלו בעת שהשם יתברך מצר לו, גם בהצרה בעצמה, השם יתברך 

נתת  הינו אפלו בתוך הצרה בעצמה,  לי",  וזה: "בצר הרחבת  ומגדיל חסדו עמו,  לו,  מרחיב 

לי הרחבה בתוכה, מלבד מה שאנו מצפים שהשם יתברך יושיענו בקרוב מכל הצרות, וייטיב 

עמנו מאד, אך אפלו גם בהצרה בעצמה מרחיב לנו:

חסד וטוב.

ח. ומעשה שהיה ביהודי יקר שעבר עליו הרבה צרות והרפתקאות רח"ל, ותמיד כשדברו עמו 
הודה להש"י על כל החסד, והיה מרגלא בפומיה שהש"י עושה עמו רק חסד וטוב, והיה נראה 

לאנשים שיהודי הזה אינו מהחכמים וכו', אבל כשמתבגרין מבינים שהיה ליהודי הזה הסוד 

והתעלם מכל  והצער,  יעקב אבינו שאמר קטנתי מכל החסדים באמצע שנות התהפוכות  של 

ית' הוא מתנת  והודה להש"י על הטוב, שידע שכל מה שמקבלין ממנו  הקושיות והתמיהות 

חנם ואחר כל הצרות הלא עדיין נשאר בידו כל כך הרבה רווחים וחסדים.

ט. להודות להלל

וזה לשון מהרנ"ת זי"ע בלקוטי ברכות )כלאי בהמה ד' אות ד( וזה בחינת חנכה, כי ימי חנכה 
חנכה  שבימי  הינו  הזאת,  בהתורה  כמבאר  וכו',  הבא  עולם  שעשוע  בחינת  הודאה  ימי  הם 

בזמן  בימים ההם  עמנו  יתברך  ה'  והנוראות שעשה  והנפלאות  הנסים  ידי תקף  על  הקדושים 

הזה על ידי זה אנו ממשיכין הדרך הזה של תודה הודאה בעולם, דהינו לעסק תמיד להודות 

הנה  עד  עולם  מימות  ועמנו  אבותינו  עם  והנפלאות שעשה  הנסים  כל  על  יתברך  לה'  ולהלל 
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בכלליות ובפרטיות. ולזכר היטב ולבלי לשכח כל הטובות הנוראות שגומל עמנו בכל עת ועת, 

כמו שכתוב, "ואל תשכחי כל גמוליו"... 

כמו  מאד  יתברך  מה'  רחוק  שהוא  וממון  ונפש  בגוף  צרותיו  גדל  רואה  שכשהאדם  הכלל, 
ואפלו  העולם  ברב  ששכיח  כמו  יסורין  כן  גם  לו  יש  ובגוף  בפרנסה  וגם  בעצמו  יודע  שהוא 

כשבא עליו איזה צרה ממש חס ושלום הוא צריך לבל יתבלבל לגמרי מחמת הצרות והיסורין 

חס ושלום. רק בכל עת ועת בפרט בעת צרה חס ושלום יתן עיני לבו ודעתו להסתכל ולהתבונן 

היטב על חסדי ה' וטובותיו שעשה עמו עד הנה. כי כל אדם כמו שהוא מאחר שהוא בכלל 

לתן  לו  ראוי  ויום  יום  בכל  פעמים  יתברך  שמו  ומיחד  יום  בכל  ותפלין  טלית  ומניח  ישראל 

הודאה ותודה לה' יתברך בכל יום ויום על עצם חסדו וטובו יתברך עליו שזכה להיות בכלל 

ישראל מקבלי התורה מכל שכן שכל אחד יודע בנפשו כמה טובות נפלאות בפרטיות שגמל 

ה' יתברך עמו מעודו עד אותו היום וצריך להרגיל את עצמו להודות ולהלל לה' יתברך על כל 

הטובות שעשה עמו. 

ועל ידי זה יהיה לבו נכון בטוח שגם עתה ה' יתברך לא יסיר חסדו וטובו מאתו ויחזק את לבו 
לצעק ולהתחנן לה' יתברך שיצילהו גם עתה מכל הצרות והיסורין כמו שאמר דוד, מי יבילני 

עיר מבצר מי נחני עד אדום הינו שמי שעזר לי עד הנה ונחני עד אדום הוא יובילנו עיר מבצר 

גם כן. 

וזה, מהלל אקרא ה', שטרם שאני קורא אליו יתברך על צרותי אני מהללו ומשבחו על הטובות 
ידי זה אני יכול לקרותו כנ"ל. וזה, זבח לאלקים  והחסדים שעשה עמי עד הנה, כי דיקא על 

תודה וכו' וקראני ביום צרה, הינו שגם קדם שיוצאין מהצרה של עכשו וצריכין לקרותו יתברך 

צריכין מקדם להביא תודה על העבר כנ"ל. ואז דיקא 'וקראני ביום צרה' כנ"ל. וכמו שאמרו 

רבותינו זכרונם לברכה שצריכין להיות מודה על העבר ומבקש על להבא, כי כשאין מודים על 

העבר קשה מאד לקרותו יתברך מגדל אטם הלב שנתאטם מרבוי הצרות כנ"ל. 

והפרנסה  ושלום  חס  מחברו  מרבה  צרתו  שאין  יום  אין  שכמעט  הגלות  בארך  עתה  בפרט 
והקטגוריה  והמחלקת  ולרחב  לארך  ואחד  אחד  כל  על  מתפשט  דבר  והבעל  מאד  דחוקה 

לצאת  שצריכין  ממה  לצאת  להתחיל  שרוצים  מה  וכל  פעם  בכל  מתרבה  והשנאה  והקנאה 

ולהתקרב לאיזה עבודת ה' אין מניחין אותו ומתגרין בו יותר חס ושלום ומעצם רבוי המניעות 

אין יכולין לפתח פה לפרש שיחתו לפניו יתברך, על כן צריכין לילך בדרך זה מאד שבכל פעם 

יזכיר את עצמו רבוי  יתברך או להתקרב לאיזה דבר שבקדשה  ה'  בבואו לפרש שיחתו לפני 

הטובות והחסדים שעשה ה' יתברך עמו מעודו עד היום הזה. ועל ידי זה יתחזק לבבו לבטח 

בה' שישמע תפלתו גם עתה ועל ידי זה יוכל להתקרב אליו יתברך ולפרש לפניו שיחתו כראוי 

כנ"ל: 
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סעודה שלישית

ויצא תשע"ח

שיחה א' רעוא דרעוין

הרצון  והאבן שתיה - השורש דנשמת ישראל

עומדים אנו בזמן של ואני תפילתי לך הוי"ה עת רצון, שנשפע מלמעלה השפעה של רצונות, 
והזמן שבו מתגלה רצון ה', דרצונו יתברך  )תהילים קמט( כי רוצה ה' בעמו.

ודע דהיחידה היא  הכח הרצון  שבנפש, דהרצון היא מעצם אחדות הנפש )כידוע דאין טעם 
בו  שאין  הפשוט  היסוד  דהיא  בד"ח9(,   )ועי'  היולי  כוח  בספרים  נקראת  היא  ועוד  ברצון(8, 

הרכבה, וממנו נמשכים אח''כ את כל היסודות כולם )ואכמ"ל10(.

וזה היא הסוד של אבן השתיה, דהיא סובב הולך על כח הזה, כח היחידה וכח הרצון, כי היא 
הכח היולי של העולם  - התחלת ההויה, שממנו הו'שתת' את העולם, ד'שתיה' היא לשון יסוד 

כמה דכתיב )תהלים יא ג( כי השתות יהרסון וגו', דהיא היסוד הפשוט שהכל נמשכים ממנו, 

8 הנה הנפש נקראת בתנ''ך בה' מיני לשונות )ובפרט בתהילים(, ובלשונו של האריז''ל הם נקראים - נר''ן ח''י, וביאורם בקיצור 

היא כך, - נ'פש היא הנפש השורה בדם, - ר'וח היא החיות שבלב, וכן החיות שבדופקים )'פאלס'( שמניעים את כל מחזור הדם, 

מהלב להגוף, ומשם שוב להלב, - נ'שמה היא החיות של המוח, הנמשכים לכל הגוף ע''י הגידין הדקין הלבנים )'מאסעלס'(, 

- ח'יה י'חידה הם סוג אחר לגמרי הנקראים מקיפים, שתפקידם היא להקיף ולאחד את כל חלקי האדם לאחד,  החי היא מקיף 

פרטי, המאחד את האדם הפרטי, והיחידה היא החלק אלוקי ממעל - אור אין סוף – המאחדת את כל בריאה כולה ואין בו פירוד 

כלל.

9 דברי חיים )פרשת פרה( וכמו כן עתה לאחר בריאת מעשה בראשית, בכל דבר יש בו כח הרצון הראשון שנקרא היולי, ובכח 

זה יש לו כח ללבוש צורה ולפשוט צורה, אבל אם פרח צמרו מיניה לא מוציא אפרוח כמבואר בש"ס )פסחים נה ע"ב( משום 

דכח היולי של כח בעלי חיים הלך לו וכלה לגמרי, שוב אין לו יחוס להלבשת צורת בעל חי, אבל קודם שפרח צמרו, ורק שנרקב 

עד כלות כל חלקי התפשטות צורתו הראשונה, ולא נשאר רק נקודת ההיולי שבו, אז תתלבש צורה אחרת בעל חי, כמו כן הוא 

הטבע בכל הברואים:

10 ע"ח )שמ"ב דרושי אבי"ע פ"א-ב )ועי' נה"ש יא טו"ב( כתב כי מן האין סוף נמשך ונתפשט ניצוץ א' שהוא בחי' אלהות וזה 

הניצוץ נתלבש בכח ניצוץ אחד נברא מכח עוצם הארתו והוא נשמה דקה מאד מאד והיא נקרא יחידה וזו יחידה יש בה שורשי 

כל הי"ס בהעלם ודקות גדול שאאי אפשר להיות לנאצלים יותר דקות ממנו ועל הניצוץ הנז' נאמר בנים אתם לה' אלהיכם ואני 

אמרתי אלהים אתם. ויעל אלהים מעל אברהם. האבות הם הם המרכבה והיא נשמתא דחיי נשמתא דכולא דבעי לאשלפא לה 

מדרגא לדרגא. 

תפיסת  בו  שאין  הא"ס  שהוא  המוחלט  האפס  זולתי  עוד  אין  מהתוהו  למעלה  אשר  ובוהו  תהו  הנק'  הם  האלו  בחינות  וב' 

המחשבה וב' נצוצות אלו נק' בחי' כתר הכולל.



-טו-    /תבודהשלישית

כמו  העולם  לכל  וחיות  גידים  נמשכים  היו  ומשם  הקדשים,  בקודש  בביה''מ  היתה  ומקומה 

שאמרו חז''ל. 

כל הבריאה נברא בשביל ישראל, כמ"ש חז"ל בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, דכל 

תכלית הבריאה היא, כדי שבני ישראל יעבדו ויתפללו אל ה' בביה''מ בקודש הקדשים, מקום 

התפילה, ויעוררו שם את כח הרצונות )ואני תפלתי לך ה' עת רצון(.   

ודוקא שם בקוה''ק ששם היתה מונחת ה'אבן שתיה', דע''י התפילה והרצונות במקום ההוא, 

נמשך שפע לכל העולם כולו,  ושם בקוה''ק היא גם כן מקום התורה, ושורש התורה, דהרי שם 

גנוזים הלוחות, ועיקר התורה והתפלה ברצון, וכמ"ש רחמנא ליבא בעי11, ועי' בת עין )קרח12(.

שורש הבריאה

'ויצא יעקב מבאר שבע וכו' ויפגע במקום' )בראשית כח(, יעקב אבינו מצא את עצמו עומד 

במקום המקדש המקום השרשי של כל הבריאה כולה, מקום התפילה והרצונות.   'ויקח מאבני 

לקח משם  ולכן  וכו',  קודש  אבני  כדכתיב תשפכנה  ישראל  נשמת  סוד  הם  האבנים  המקום', 

י''ב אבנים )כמו שאמרו חז''ל(, דהם סוד הי"ב שבטי י-ה ]כללות ישראל[, ונעשה נס ונעשו 

מכולם, אבן גדולה אחת, והנה האבן הזאת שנעשה אחת, הוא הסוד של 'אבן השתיה' שיש לו 

את כח האחדות, ולכן ע''י התאחדו כל י''ב האבנים להיות אחד, דהאבן השתיה מגלה בי''ב 

השבטים את כח הרצונות, דכולם יש להם רק רצון אחד לעבוד את ה', ועי''ז מתאחדים כל י''ב 

שבטי קה להיות אחד,  וזה מה שאמר יעקב אח''כ 'והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית 

אלקים' דרמז בזה להאבן השתיה, שמזה יבנה הביה''מ - הבית תפילה – הבית שמאחדת את 

כל הרצונות להיות אחד.

11 הרקאנאטי )וירא( ודע כי יש אנשים ששואלים אחרי שהקדוש ב"ה יודע לבות בני אדם ורחמנא ליבא בעי. מדוע הצריכו 

רז"ל להוציא התפלה בפה ולא יספיק בה המחשבה לבד. ועל דרך הקבלה יש לך לדעת כי כל עניני התחתונים צריכין לצאת 

בפועל או במעשה דהיינו מצות המעשיות או בדיבור כגון תפלה ותלמוד תורה ועקיצת שפתיו הוי מעשה ואינו מספיק הכוונה 

לבד: 

ביאור הגר"א )משלי טז א( לאדם מערכי לב בעת שיצטרך לדבר לפני מלך ולפני שר אין לו רק לערוך לבבו לה' ומה' יהיה מענה 

לשונו וכל אשר ישים ה' בפיו אותו ידבר וכן הוא בתורה רחמנא ליבא בעי וכאשר ישים מגמת נפשו לעיין בתורת ה' בכל לבבו 

ובכל נפשו ובכל מאודו ה' יתן לו דעה ובינה והשכל ללמוד וללמד:

12 בת עין )קרח( וכ"ז מרומז בל"ב חוטין של ציצית ובהם חוט של תכלת, שהל"ב חוטין מרמזין על בחי' התורה ותרי"ג 

מצותיה שהיא ל"ב ליבא דעלמא, )וכתיב )ירמיה יז י( אני ה' חוקר לב, ורחמנא ליבא בעי )סנהדרין קו ע"ב( שלא תהיה בשעת 

עבודה הכוונה בלב רק מצד יראת עצמותו ית' יראה פנימיות יראה עילאה, וכו'. ולכן אמר דוד המלך ע"ה )תהלים טז ח( שויתי 

ה' לנגדי תמיד, היינו מצד יראת עצמותו ית' מצד זה כי מימיני בל אמוט:
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)ואע"פ שיש משא ומתן )בחז"ל ראשונים ואחרונים( על דיוק המקום היכן היתה, לוז, בית 
אל, ביהמ"ק, אבל דע דברוחניות הם כולם מקום אחד.(

ויירא ויאמר אכן יש הוי"ה במקום הזה ואנכי לא ידעתי, במפרשים עמדו על זה, איך אפשר 
שלא ידע כי יש ה' במקום הזה, הלא אמרו חז"ל )חולין צב.( דהוא בעצמו הצטער על זה ואמר 

ויהב דעתיה למיהדר, ומה זה שאמר ואנכי לא ידעתי. אלא הביאור  מקום שהתפללו אבותי, 

ישן  היה  לא  מגיעין  היכן  עד  יודע  היה  דאם  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  ידעתי  לא  אכן  היא 

במקום הזה.

הרצון

שיש ברצון – וכח השמירה שבווהנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, מה היה  הדרגות 
ד'שמירה'  ישן,  שעליה  שתיה  מהאבן  שקיבל  הרצון  הכח  היא  הקב"ה,  לו  שנתן  השמירה 

היא לשון רצון כדכתיב )בראשית לז יא( ואביו 'שמר' את הדבר וגו' שהיה ממתין ומשתוקק 

להדבר, והיה לו רצון להדבר, )עי' מה שכתבנו בזה במקום אחר(, דרצונות טובים זהו השמירה 

היותר גדולה ליהודי.

רצון ומזיד

בנגלות התורה יש סוגיא ארוכה בגדרו של 'רצון', ואם יש חילוק בינו לבין 'מזיד'. כגון הא 
דמבואר במסכת ב"ק )כו:( "אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן סימא את עין 

חבירו ושיבר את הכלים משלם נזק שלם, תנא דבי חזקיה אמר קרא פצע תחת פצע לחייבו על 

השוגג כמזיד ועל האונס כרצון". 

דאע''פ  כ"ה:13(  מנחות  נ"ד.,  )ע"ז  היא  רש"י  דדעת  'רצון',  של  גדרו  ומהו  'מזיד'  גדר  מהו 
נג: ד"ה  )יבמות  ודעת התוס'  ורצון' הם דבר אחד,  'מזיד  ואונס הם שני דברים, אבל  דשוגג 

הבא14( דגם 'מזיד ורצון' הם שני דברים, ובמפרשים מסבירים ההבדל ביניהם, דרצון היא יותר  

ממזיד, דלא רק שהיא מזיד ומכוין, אלא הוא גם רוצה בהדבר )עי' בהערה, וביתר ביאור דכמו 

כן  נעשה מאליו,  כאילו  נחשב דהאדם עשה את הדבר אלא  לא  כי  יותר משוגג,  הוא  שאונס 

13 רש"י )מנחות כה:( מזיד ורצון חדא מילתא היא אלא איידי דתנא אונס תנא רצון:

14 תוספות )יבמות נג:( הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד - איכא למימר דמזיד ורצון תרי גווני נינהו דרצון היינו דמכוין 

למצוה אע"ג דפשיטא הוא קתני ליה דהכי אורחיה בכל דוכתא אבל בפ"ב דב"ק )דף כו: ושם( גבי אדם מועד לעולם קשה מה 

בין מזיד לרצון וי"מ דה"ק בין שיהא אותו שוגג ומזיד באונס שאנסו לעשות כן בין שיהא ברצון: 

וברש"ש שם, תד"ה הבא. אבל כו' גבי אדם מועד לעולם קשה כו'. ול"נ דמזיד היינו כוונה להזיק ורצון היינו שעושה לאיזה 

תכלית נרצה כגון שקוצץ אילן חבירו בעבור הצטרכותו לעצים והוא כעין רצון דהכא:
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היא גם ברצון אבל בהיפך דע''י הרצון נחשב ביותר  דהוא ה'גברא'  עשה את הדבר, ועי' גם 

ובענין הרצון הפנימי( ואכמ"ל. הרצון כמה עמוק  בתורת אדמוה''ז על הדרגות שיש ברצון, 

הוא זה, ומדה טובה מרובה.

במזיק  חייב  אונס  דסתם  דאע''פ  גמור,  אונס  בדין  בראשונים  דנו  בב''ק,  הנ''ל  סוגיא  )לגבי 
אבל אפשר דאונס גמור פטור, והיא ע"פ דברי הירושלמי, די"א )תוס' ב"מ פב:15( שפטור, ויש 

)ועי' בהל' גיטין  אומרים )רמב"ן שם16( דאפילו אונס גמור חייב, לבד כשהשני פשע עי''ש, 

דגם  בזה  רואים  ז'(.  סי'  גזילה  הל'  גם במחנה אפרים  ועי'  גט מעושה,  לגבי  דאונס,  בדרגות 

באונס איכא כמה דרגות בדבר, וכמו כן היא ברצון, ומידה טובה מרובה(

והאמת הוא שכל אדם יש לו את הכוחות בפנימיות לבחור בטוב והכל היא ע''י רצונות טובים, 
דהרצונות של האדם הם הם פנימיות נפשו, וכשיהיה לו רצונות טובים יראה דברוב הימים יטו 

אותו הרצונות לעשות רק טוב, והם ישמרהו שלא יפול ח''ו ברעה, וכמו שנתבאר לעיל ביעקב, 

דבזה ברכו ה' שיהיה לו רצונות טובים לשמירה. וזה היא בעיקר, מה שיש תביעה על האדם, 

טובים,  הרצונות  ידי   על  הנסיונות  על  להיתגבר  הכח  את  לו  דהיה  טובים,  רצונות  על  דהוא 

ולכן  יש לו לאדם ליזהר להחשיב את הרצונות שלו ולחיות עמהם, וידע דהם מגיעים למעלה 

למעלה ) רעוא דרעוין(.

השמירה

כאלו,  בניסיונות  ולחם  הנמוכים  המקומות  בכל  כשירד  לשמירה,  עמו  אבינו  יעקב  לקח  וזה 
רשע  אצל  מעמד  כ''כ  החזיק  האיך  פלאים  הדברים  דבפשטות  הנסיונות.  ושאר  לבן  כבבית 

כזה 'קליפת לבן הארמי', שאפילו עשו הגיבור רעד ממנו )כמבואר בזוה"ק, ומבואר דקליפה 

דערמימיות היא יותר מקליפה דגבורות(, ואיך יעקב החלש, החזיק מעמד כ''כ.

אכן יעקב אבינו זכה בחלום הזה, לגילוי הרצונות מהאבן שתיה, וכמו שנ''ל, ולכן אע''פ שכל 
משבריך וגליך עלי עברו, עליות וירידות,  סולם מוצב ארצה - וראשו מגיע השמימה, באיזה 

מצב שהיה, היה מחזיק מעמיד בכח הזה, כח הרצונות דכח הזה נשאר לו לאדם בכל מצביו, 

משתוקק  וכסדר  טוב,  לעשות  רצון  עכ''פ  לו  יש  עדיין  שנפל,  למקום  נפל  שהאדם  דאע''פ 

את  ליעקב  לו  הראה  דהקב"ה  טובים.  יותר  זמנים  ויבואו  הנסיונות,  כל  כבר  שיעברו  ומצפה 

15 שם וז"ל. "אבל באונס גמור פטור אדם המזיק כדמשמע בירושלמי דאם היה ישן ובא חבירו וישן אצלו והזיקו זה את זה 

הראשון פטור והשני חייב".

16 שם וז"ל. "ומצאתי תוס' בב"ק )כ"ז ב'( שמפרשים אותה משום אדם המזיק, וא"כ למה פטרוהו לדברי האומר אנוס הוא 

והלא אדם מועד לעולם בין באונס בין ברצון, והם השיבו שאינו חייב באונסין גדולים וסמכו אותה מן הירו' שאמרו בישן ובא 

חבירו וישן אצלו הוא המועד, ואי אפשי להעמידה דהתם משום דשני פשע בעצמו":
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כח  ע''י שקיבל מהאבן ההיא, את  היהודי,  זה את הכח  עם  ביחד  לו  ונתן  והירידות,  העליות 

הרצון, - כח של האבן שתיה, דהיא הכח האחדות שמאחדת את כל העליות והירידות, דהכל 

היא רק דבר אחד לגלות את רצון ה' בבריאה.

הרצון היא הדביקות

וכח היהודי כח הרצון, היא כח הדביקות, ועל זה נאמר 'הנה אנכי עמך כי לא אעזבך', דע''י 
הכח הזה 'מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה' )אהבה מלשון 'אבה' דהיא לשון רצון ותאוה 

לרצות את הוי'( דאין שום מקום וזמן שאינו דבוק לה' אלקיו. 

יעקב אבינו בכל המצבים ע''י כח הרצונות

יעקב אבינו קיבל את הכח הזה מהוי', דוקא עכשיו בעת שהלך לישא את רחל ולאה ולהעמיד 
בית וילדים, והיה צריך להתחיל להביא טרף לביתו והתחילו כל הנסיונת של פרנסה,  והנה כל 

בחור, וכל יהודי שנושא אשה וצריך לירד ולהתחיל להכניס ממון, הנה הוא מרגיש שמגיעים 

אליו פתאום עליות ירידות, והמצב זועקת מהלב מה היא כל זה, והאיך מתטפלים בו, והתשובה 

היא, דההיתחזקות בזה מקבלים אנו מיעקב אבינו, שראה בחלומו 'סולם מוצב ארצה וראשו 

בגי'  היא  ד'סול"ם  כידוע  בהקיץ,  שיש  הסולם,  על  משמים,  בזה  לו  ורמזו  השמימה',  מגיע 

ממו"ן, דהפרנסה והממון היא דבר שמלאכי אלקים עולים ויורדים בו - עליות וירידות,  וכל 

אחד יש לו בזה את הזמנים והגולגולים משלו ואכהמ''ל, אבל את זה צריך האדם לידע, דאע''פ 

שנפל ח''ו למקומות לא טובים, ולמצבים של יאוש וחרון אף בחי' 'חרנה', עדיין נשאר לו את 

הכח של הרצונות טובים, ועל ידיהם יוכל להחזיק מעמיד ולעבור את כל הנסיונות.

השותף השליש היא כח הרצונות

את  עושה  האב  דהנה  ואמו,   - אביו   - הקב"ה  באדם,  יש  שותפים  ג'  לא:(  )נ'  חז"ל  אמרו 
חלקו, מה שמוטל עליו לצורך ההולדה, והאם עושה את מה שמוטלת עליה, דכל אחד ואחד 

בו כאחד, היא בהרצון, דשניהם הם  והמקום שמתאחדים  עליו,  עוסק בחלקו במה שמוטלת 

ברצון אחד להוליד בנים, והיא הכח של השותף השלישי חלק הקב"ה.  ובעיקר מתגלה הדבר 

בהרצונות הטובות שלהם, שיש להם רצון אחד להוליד ביחד בנים ובנות כשרים, כדי לגלות 

את שמו יתברך בעולם,  דהלא זהו עיקר רצונם של כל אב ואם, דרוצים שהרצונות הטובות 

שלהם, ימשכו אחריהם ויתגלו בזרעם.

אנחנו  'ונהיה  נא,  דוהערב  בהתפילה  בוקר  בכל  צאצאיהם,  על  ואם מבקשים  מה שאב  וזהו 
וצאצאינו וכו' כולנו יודעי שמך', 'שמך' דוקא ד'שמ"ו היא בגי' רצו"ן, דשמו יתברך היא היא 
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בבנינו  שלנו,  הרצונות  את  שיתגלו  מבקשים  אנו  זה  ואת  בלבינו,  שגנוזים  הטובים  הרצונות 

אחרינו, ועי''ז יתגלה בנו 'שמו' יתברך, - השותף השלישי.

ודע דכמו שהיא בהיחוד בין דכו"ן, כן היא גם כן בכל יחוד ויחוד, כגון עם החברים שלומדים 
בהם, ועם האנשים שעוסק עמהם בעבודה, דאע''פ שכל אחד ואחד יש לו את החלק והעסק 

משלו, אעפ''כ הם מתאחדים בהרצון וכנ''ל. 

וכל זה אנו אנו מבקשים עכשיו מהקב"ה, בעת רצון רעוא דרעוין, עננו ברצון עננו, שיתעוררו 
את כל הרצונות הטובים הגנוזים בכל יהודי, ונחשיב כל רצון ורצון שרוחשים עמוק בלבינו, 

ונזכה להעריך את השוויות האמיתית שלהם,  שח''ו לא נסתכל עליהם בהסתכלות חיצוניות 

וכו',  וכו'  כאלו  מרצונות  שבעים  אנו  וכבר  ברצונות,  נרויח  כבר  יכולים  מה  כאילו  וגשמיות 

אלא אדרבא נזכה להבין את הערך הגדול של הרצונות, ומה הם פועלים בפנימיות נפשינו, - 

אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך.

***
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שיחה ב' 

אשגבהו כי ידע שמי 

ברכת אתה קדוש ויעקב אבינו

עיי"ש17.  החיבוק  ברכת   – קדוש  אתה  ברכת  קורא  ה(  העמידה  דרושי  )שעה"כ  הק'  האר"י 
ונתבונן קצת בענין החיבוק, והנה חיבוק נזכר ג"פ בתורה, וכולן מצינו ביעקב אבינו, הראשון 

ויחבקהו  ד(  לג  )שם  עשו  אצל  שנית  וגו',  לבן  ויחבק  יג(,  כט  )בראשית  לבן  אצל  בפרשתן 

וגו', שלישית באפרים ומנשה )שם מח י(, ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם. והוא פלא 

דהמושג חיבוק בתורה מקושרת דוקא עם יעקב. 

חיבוק והקו האמצעי

אכן כשנתבונן במציאות החיבוק נראה, דלא שייך לעשות חיבוק רק עם שתי הידים ביד ימין 
וביד שמאל ביחד, דביד אחד לבד אין כאן חיבוק כלל אפילו לא חצי חיבוק, דצריך לזה הכח 

קו  הוא  דאברהם  דידוע  יעקב,  של  כוחו  היה  וזה  ביחד,  וגבורה  חסד  שכולל  האמצעי  דהקו 

הימין )יד הגדולה, שמות יד לא(, יצחק קו השמאל )יד החזקה, שם יג ט(, ויעקב קו האמצעי 

החיבוק,  סוד  הוא  דהקו האמצעי  החיבוק  ענין  שייך  אליו  דוקא  ולכן  ח(,  יד  הרמה, שם  )יד 

הימין מצד זה והשמאל מצד האחר, ומתגלה מביניהם היד הרמה18.

יעקב אבינו וכח ההפכים

י''ל  יעקב ועשו, והטעם  הג' האבות הקדושים מצינו דוקא ביעקב שנולד עם תאומים,  מכל 
כנ''ל דמיד בההולדה נולד עם הכח של ימין ושמאל, דעשו היא הצד השמאל של יעקב. ולכן 

את  לו  היה  דהוא  קודש,  כולו  שיהיו  והבכורה  הברכות  להעלות  הכח  את  לו  היה  הוא  דוקא 

הכח של הליכה ממצב של עליה לירידה, ולהיפך מהירידה להעליה, להעלות את כל השמאל 

והגבורת של עשיו, שימתקו ויתבסמו בימין.

17 שם. "בברכת אתה קדוש תכוין כי הנה בברכת אתה גבור נותן שמאלו תחת לראשה כנ"ל ועתה בברכת אתה קדוש הוא 

וימינו תחבקני כי הימין מחבק אותה ומחברה עם גופא דיליה ת"ת קו האמצעי וז"ס מ"ש בזוהר כי בברכת אתה קדוש הוא 

לחברה אותה באמצעיתא".

18 ע"ח )שמ"ו פ"ז מ"ת( והענין הוא כי הנה סוד מ"ב הוא ג"פ י"ד וג"פ י"ד גימטריא מ"ב והם סוד ג' ידים שהם י"ד הגדולה 

מימינא יד החזקה משמאלא יד הרמה באמצעיתא כנזכר בתקוני והם סוד חג"ת.
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הרמה  היד  כנגד  הוא  ד'ישראל'  'ישראל',  בשם  להקרא  יעקב  אח''כ  נתעלה  דמשם  והבן 

האמצעי, וכמ"ש "ובני 'ישראל' יצאים ביד רמה", )ועי' בת עין בפרשתן19(.

וירידה, בצאתו מארץ ישראל לחוץ לארץ הראו לו  כמה פעמים מצינו לו הכח דעליה  ועוד 

)בראשית כח יב( והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, והנה אנכי עמך וגו' גם בתוך הירידות, 

וכן בירידתו למצרים אמר לו ה' )שם מו ד( 'אנכי ארד עמך וגו' ואנכי אעלך וגו'', גם כאן נזכר 

ירידה ועליה. כי זה היא כחו של יעקב אבינו, שיש בו שני הכוחות, כח הימין וכח השמאל, 

ובשניהם הוא חי עם הוי', וחי עמו כי אתה עמדי ואנכי אהיה עמך.

ג' ברכות הראשונות ומעלת אתה קדוש

רק  שמשבחים  לבדו  לה'  בלתי  שבחים  דהם  רואים,  הראשונות  הברכות  בב'  כשמתבוננים 

אותו יתברך, אבל בברכת ואתה קדוש רואים דמוזכר בו גם בני ישראל המשבחים אותו, וכמו 

יורדים  יום יהללוך סלה'. וקשה למה דייקא בברכה המופלגת הזו,  'וקדושים בכל  שאומרים 

שמזה  כלל,  להשיגו  יכולין  דאין  ומובדל,  מופרש  מבטא  'קדוש'  הלא  ישראל,  מבני  לדבר 

אינו  שבח  דהלא  כלל,  לשבחו  יכולים  שאין  וכמעט  לשבחו,  גדולה  יראה  מתעורר  לכאורה 

מעלה ומוריד כנגדו, וכאן דייקא יורדים לדבר מבני ישראל, ואדרבה בברכה גדולה כזו היה 

צריך להיות כולו שבח הוי'. 

אכן באמת נראה, דגם זה בעצמו הוא באמת השבח של ה' יתברך לא של ישראל, דדיקא זה 

היא  החידוש בגדולת ה', 'וקדושים בכל יום יהללוך', שבמקום שאתה מוצא גדולתו יתברך 

שם אתה מוצא ענוותנותו הגדולה, שנתן לבני ישראל עמו, המקום ורשות לשבחו ולהללו, )עי' 

בחיד''א )מחזיק ברכה סי' קט''ו( שלא יסיימו כאן סמוך לחתימתו 'כי קל מלך וכו', אבל שאר 

ועוד( כתבו שיש לאומרו דיש להזכיר מעין החתימה סמוך לחתימתו,  )עי' אבודרהם  ספרים 

19 שם. והנה כשיש לאדם לב נשבר ונדכה, ועושה תשובה מעומקא דליבא, ומיחד המדות קדושות לשמו הגדול, מכונה בשם 

יעקב. וכשיש לו התבוננות בשכלו הקדוש שאי אפשר להשיג בחינת הכנעה מאור התשובה כזה מצד מעשיו כי אם מצד זכות 

אבות, ואז יש כח בבחינת התשובה כזו להזריח ולהופיע לבחינת חשך, ואז הוא מכונה בשם ישראל, גימטריא או"ר חו"שך, 

שהוא בחינת )תהלים קיב ד( זרח בחושך אור לישרים על ידי בחינת חנון ורחום וצדיק...

ותנצל נפשי, היינו שעבדות נפשי האלהית היה רק על ידי בחינת ותנ"צל, מרמז על בחי' אברהם ויצחק, שבחינת אברהם הוא 

עיקר בחינת חסד, ואעפי"כ כלול בו מדת גבורה, ובחינת יצחק הוא עיקר בחינת גבורות קדושות, ואעפי"כ כלול הוא בבחינת 

נפשי האלהית  עיקר העבדות  היינו שכל  ותנ"צל,  גימטריא  גבו"רה  ושני פעמים  ע"ב(, שני פעמים חס"ד  קיח.  )זח"א  חסד 

היא רק על ידי הבחי' ותנ"צל המרומז בו בחי' אברהם ויצחק, שהן המה הגורמים לעמוד לימין עזרי שזכיתי לאור התשובה, 

ולהופיע למקום חשך בחינת ישראל גימטריא אור חשך, זרח בחושך אור לישרים על ידי בחי' חנון ורחום וצדיק, עד גשתו עד 

אחיו, להכניס בחינת אור התשובה לעשו עד שנפל על צואריו ויחבקהו, והשפיל הסטרא אחרא אל אחר לגמרי, ויהי רצון שנזכה 

לזה לבער רוח הטומאה מקרבנו אמן:
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ד'הקל  מעין החתימה  קצת  ג''כ  היא  יום  בכל  דקדושים  החיד''א  דעת  קצת  ניחא  הנ''ל  ולפי 

הקדוש' דזה בעצמו היא השבח שלו יתברך(.

יעקב באהלי תורה ובבית לבן

דייקא ביעקב מצינו שני כוחות הפכיים, דמצד אחד היה איש תם יושב אהלים )בראשית כה 
כז(, ע"ז שנים כולו תורה ועבודה, ) ס"ג שנים היה בעת קבלת הברכות, ועוד י"ד בבית מדרשו 

משם,  לברר  נמוכים  למקומות  לרדת  האחרון  ימיו  בחצי  כח  לו  היה  ואח"כ  ועבר(,  שם  של 

וכנ''ל, ושורשו בשני הפרצופים  יעקב היא שני הכוחות  מה שהיה צריך לברר. אכן כחו של 

יעקב,  של  במצב  לפעמים  להיות  הכח  את  לו  היה  בעצמו  דיעקב  וישראל',  'יעקב  דאצילות 

ולפעמים במצב של ישראל.

אתה קדוש הממוצע

אתה קדוש היא נגד יעקב מדת תפארת ששורשו בדעת, ולכן הוא הכנה לכל הברכות  ברכת 
האמצעיות של אח''כ, ודייקא המילים האלו "וקדושים בכל יום יהללוך סלה" הם הם הממוצע 

בין ברכות הראשונות לברכות האמצעיות, דהיא הכח של כלל ישראל – נשמת ישראל, שקיבלו 

מיעקב אבינו את הכח הממוצע כח ה'דעת', )ולכן עי' בסידור אר''י דהניקוד של ברכת אתה 

קדוש היא, הן הניקוד דתפארת, והן הניקוד דדעת, דהיא יעקב מדת תפארת העולה לדעת, ועי' 

ברמח''ל ובסידור הגר''א(.

אתה חונן

אע"פ שבברכת אתה חונן הסברנו )שפתי תפתח עיי"ש( דהברכה דאתה חונן לאדם 'דעת' וכו' 
הוא הממוצע והמעביר בין הג"ר והו"ק, כי הרי ספירת 'הדעת' ידוע באריז"ל ובכל הספרים 

דהוא הממצע בין הג"ר להו"ק, נמצא דאתה חונן נחשבת להמחבר והמקשר בין ג' הראשונות 

לי"ב ברכות האמצעיות, עכ"ז במדת מה יובן, שבשבח זו 'קדושים בכל יום יהללוך סלה' הוא 

גם כן הממוצע.

ביאור דעת עליון ודעת תחתון

והביאור לפי דברי האריז"ל ובפרט מרן הרש"ש ז"ל )בדרוש הדעת ועוד( יובן היטב, כי יש 
לתוך  הנכנס אח''כ  דעת התחתון  הוא  דעת  חונן לאד"ם  ולכן אתה  ודעת תחתון,  עליון  דעת 

והספירות הק', אבל אתה קדוש  כלל שיעבור השפע בהמידות  לא שייך  דבלי דעת  המידות, 

הוא דעת העליון.
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ידוע שדעת הוא חיצוניות הכתר, ובתוכו גנוז הכתר כידוע, ובפרט הדעת העליון, ולכן דייקא 
הכח  את  יש  בו  דייקא  לכן  יעקב,  נגד  מכוון  והיא  העליון  דעת  נגד  דהיא  קדוש  אתה  ברכת 

ד'קדושים בכל יום יהללוך' כח נשמת ישראל המושרשים בכתר )עי' בנועם אלימלך(, דהוא 

דרגת נשמת ישראל בשלימות, יעקב שלימתא, )ושם עצמו בהדעת עליון ותחתון מחולק עוד 

הפעם, דעת תחתון דדעת עליון ואכמ"ל(.

עכ"פ יעקב יש לו כח הזה, שיש בו שני כוחות, עליות וירידות, יעקב וישראל,. ולכן דייקא 
בברכה זו דהיא נגדו, בו נתגלה החידוש ד'קדושים בכל יום יהללוך' כנ''ל דבמקום גדולתו שם 

אתה מוצא ענותנותו, ובזה מובן גם כן, מה שבו דוקא אומרים בר''ה 'המלך' הקדוש כי היא 

דעת העליון הכתר. ושוב בכל השנה אומרים האל הקדוש הדעת התחתון, דהיא כמו בישראל 

ויעקב בעולם האצילות, דהיחודים הולכים לישראל, ושוב יעקב, וחוזר חלילה וכ''כ כאן .

שם הקדוש י'ב'ק

ב'רכה  י'חוד  יב"ק  שם  גי'  י'ום[  ב'כל  ק'דושים  בר"ת  ]הרמוז  'יב"ק  הקדוש  השם  סוד  וזה 
ק'דושה, השם שמצינו אותו במיוחד ביעקב, כדכתיב )בראשית לב כג( ויעבור את מעבר 'יבק' 

וגו', מעביר וממוצע.

***
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שיחה  ג

קרבה אל נפשי

ר ָהָיה ְלָך  י ְמַעט ֲאׁשֶ י: ּכִ ר ָהָיה ִמְקְנָך ִאּתִ יָך ְוֵאת ֲאׁשֶ ר ֲעַבְדּתִ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאּתָ

ן  ה ַגם ָאֹנִכי ְלֵביִתי: ַוּיֹאֶמר ָמה ֶאּתֶ ה ָמַתי ֶאֱעׂשֶ ְפרֹץ ָלרֹב ַוְיָבֶרְך ְידָֹוד ֹאְתָך ְלַרְגִלי ְוַעּתָ ְלָפַני ַוּיִ

ֹמר.  ה ָאׁשּוָבה ֶאְרֶעה צֹאְנָך ֶאׁשְ ָבר ַהּזֶ י ַהּדָ ה ּלִ ֲעׂשֶ ן ִלי ְמאּוָמה ִאם ּתַ ָלְך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב לֹא ִתּתֶ

)בראשית ל כט-לא(:

יעקב יורד לברר נשמות ישראל

י-ה, אחר מו"מ ביקש  הקדושה אומרת ומספרת, אחרי שיעקב אבינו העמיד שבטי  תורתינו 

מלבן "מתי אעשה גם אנכי לביתי", יעקב אבינו רוצה לברר את חלקו, ולכן אומר לו "לא תתן 

לי מאומה", איני רוצה לקחת ממך כלום.

אבינו ירד למקומות נמוכים מאוד, "וילך חרנה" ארם נהרים מקום הרמאות )בראשית  יעקב 

לו  כי הברכות שנתן  אביו,  ליעקב', מכח הברכות שקיבל מיצחק  'תתן אמת  גילה  ושם  כח(, 

רוחניות, אלא הברכות  בענייני  להיות  צריך  היה  ולכאורה  גשמיות,  בענייני  היה  אבינו  יצחק 

בא  "הנפש  סט(:,  קמא  )לקו"מ  כמו שכתב  י-ה,  והבירר שבטי  לבן,  עם  על ההתעסקות  היה 

ממקום שהממון בא", ויצחק אבינו שהיה לו עשירות גדולה מאוד, בירך את יעקב כדי שיוכל 

להוליד לגלות נשמות ישראל.

"ויצא יעקב מבאר שבע", הספה"ק מבארים כל אחד בדרכו בקודש, לבאר עניין יציאת יעקב, 

יעקב אבינו יוצא לגלות "כי בא השמש" חשכות והסתרת פנים, עד שהקב"ה מתגלה לו, והוא 

אומר "אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים", יהודי נמצא בגלות בחי' לילה וחולם על 

שער השמים, ויש לו את הכוח להחיות את עצמו בעוצם חשכות הגלות. 

שאמר  אבינו  מאברהם  הכוח  לו  היה  הקדושה,  מהיפך  להתבדל  היה  אבינו  יעקב  עבודת 

רוצה  אינו  יעקב  אברם,  את  העשרתי  אני  תאמר  ואל  וכמ"ש  לך"  קח  "והרכוש   ) )בראשית 
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שייכות עם לבן, אלא עומד במקומו בד' אמות של הלכה, ושם מברר גם מה שלבן אינו חושב 

שיכול להוציא מתחת ידו, ולא עוד ומה ששייך לו בא לבן להחזירו )בעש"ט ויצא אות יח20(, 

רמאות  ע"י  לבלבלו  כוחו  בכל  מנסה  ישראל  בנשמות  עוסק  שיעקב  איך  לבן  כשרואה  וגם 

יום ולילה ומברר ברורים, כמו  ויעקב אבינו עומד ואינו מתבלבל  בעקודים נקודים וברודים, 

שאמר ללבן "הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדר שנתי מעיני".

היעקב שבכל דור ודור

ידוע מה שכתוב בספה"ק במאור עינים ובתולדות יעקב יוסף, שכל מה שכתוב בתורה הינם 

נצחיים ושייכים לכל יהודי בכל זמן ובכל מקום, ובכל יהודי יש נשמת יעקב, ולבן הוא היצר, 

צריך  עכשיו  והנה  ובכולל,  בישיבה  שנים  בתורה  ועסק  שלמד  אברך  רואה  הקדושה  ההיפך 

לצאת אל הפרנסה על המחיה ועל הכלכלה, והסטרא אחרא חוגגת 'הנה עכשיו ילך אצלו הכול 

לטמיון', וחושב שהאברך כבר מונח אצלו ויזכה מההפקר, ופתאום רואה שהיהודי עושה תורה 

ומצוות ומגלה רצונו ית' מתוך מקומו ומצבו, הוא בא ומתחיל לבלבלו "והחליף את משכרתי 

עשרת מונים".

וכעין מה שאמרו חז"ל )ויק"ר לה א( "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך )תהלים קיט(,  

אמר דוד רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך 

והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך". וכמ"ש 

הבעש"ט הק' )ואתחנן אות פב( "כשאדם רוצה לקום בחצות לילה, והיצר בוודאי יקטרג עליו 

ויפיל עליו שינה, וכן כל כיוצא באלו ענינים, עצה היעוצה להתעורר לאיזה ענין גופניי, לעשות 

צרכיו ולעסוק בעניני הגוף, ואחר כך ואשיבה רגלי אל עדותיך".

20 שם. ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו וכו' הנה נודע כי סוד יעקב הוא הדעת, כי בחינת יעקב ובחינת משה הן אחד, רק 

שזה מלגאו וזה מלבר, כי זה פנימיות הדעת וזה חיצוניות הדעת כנודע, וקודם הליכת יעקב לבית לבן, לא היה התגלות הדעת 

והתורה כי אם בהעלם, וכמה שרשי התורה היו מפוזרין במדרגות תחתונים על ידי שלא היה התגלות הדעת בעולם, ובבית 

לבן היו כמה שרשי תורה מלובשין שם, שזהו התורה הנכתב בספר תורה מסיפורי מעשיות שעשה יעקב בבית לבן, שבהם היו 

מלובשין השרשים ההם שהוציא יעקב ובירר וצירף אותם מעומק קליפות לבן, כנודע גודל הקליפות שלו, והנה יעקב אבינו 

עליו השלום הוציא משם השרשים ההם בעשרים שנה שהיה שם וכו':

וכמו שאמר הבעל שם טוב זללה"ה נשמתו בגנזי מרומים שמה שרדף לבן אחר יעקב הוא, כי עדיין נשאר אצלו התלבשות 

התורה ההוא שהם אלו הפסוקים שנכתבו בתורה איך שרדף לבן אחר יעקב ואיך שנתווכחו זה עם זה, עד סוף הפרשה, כל 

הענין, שזאת התורה שבאלו הפסוקים נשארו עדיין בהתלבשות אצל לבן, מה שלא בירר עדיין יעקב, וסיבב השם יתברך כך 

שירדוף אחריו להביא אליו את התורה שעדיין לא נשלמה להתברר, ששם בהשיגו את יעקב, על ידי דיבורו עמו אלו הדיבורים 

שנכתבו שם, בירר יעקב זה את זה, עד שלא נשאר אצלו כלום, וכל מה שעשה אצל לבן בכל העניינים הכתובים במקרא, היה 

הכל תורה ועסק עבודה לשמים, לגלות התורה מבחינת חרן שהוא עומק הקליפות, להביאה לידי התגלות הקדושה, לכוללה 

לתורה עליונה: )מאור עינים ר"פ ויצא(
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הוא  כבר,  לפתותו  צורך  שאין  אברך  או  בחור  איזה  על  דבר  להבעל  נראה  לפעמים  כן  כמו 
והאברך  ובפרט היום שהעוה"ז כל כך מושך עם פיתויו,  כבר כל כך מושקע בענייני עוה"ז, 

מתחזק שיש לו הברכות של יצחק אבינו דהיינו הצדיק שמברך ומלווה את היהודי לפני שיוצא 

תורה,  קצת  ולומד  הנפש,  בהשתפכות  קצת  להתפלל  ומנסה  בבוקר  קם  והאברך  העולם,  אל 

דברים שהיצר  עם  ושם מתעסק  דייקא,  לפרנסתו בעסקי מסחר בהכשר הרבנים  יוצא  ואח"כ 

אינו מעלה בדעתו שאפשר לעשות מהם אלוקות, ונראים 'ככבשים חולים ובעלי מומים' שלבן 

נותן ליעקב, הנה קח לך אי אפשר לעשות איתם כלום, והיהודי עומד ומדבר קצת אל השי"ת, 

ומבקש קצת על נפשו, טאטע העלף מיר, כל פעם באיזה מחשבה אחרת, פעם בענייני יראת ה' 

פעם בענייני אהבת ה', ולפעמים קצת אמונה פשוטה, ולעיתים חוטף איזה פסוק בתורה, איזה 

יצחק  של  הברכות  נכנס  ובזה  וכסופים,  השתוקקות  של  גרגירים  רק  ולפעמים  הלכה,  משנה 

אבינו, ומגלה השי"ת במקומו.

ולבן היצר המכונה לבן הארמי אינו סובל זאת אחר שקלט והבין הנעשה, ומנסה לגזול החיות 
ירמו אותו והעשרת  דקדושה, ומצד שני השי"ת שומר על יעקב שיצליח, ועוזר ליעקב שלא 

מונים נתהפך לטובה ולברכה. 

ובפרט כמ"ש "וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו 
עשה את כל הכבד הזה: וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום", ודייקא שם 

יעקב  הוי'ה אל  "ויאמר  )וצאצאיו(  לו הגילוי  זמן רב שלא היה  מתגלה השי"ת ליעקב  אחר 

שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך וגו' ואלהי אבי היה עמדי". וכתב הרד"ק, ואלהי 

אבי היה עמדי, הוא שונא אותי מקנאתו כי רכושי רב, ולא משלו אלא כי אלהי אבי היה עמדי 

והצליח דרכי:

קושי ההתעסקות עם הרמאי

הובא בספרים על מהותו של ציד שכל היום חושב מחשבות איך לרמות ולהתחכם על  כבר 
יעקב אבינו צועק אל השי"ת,  כן  ונעשה רמאי ערמומי, כמו  החיות, וממילא מושפעת נפשו 

שבגלל שהוא צריך להיזהר כל היום מלבן, הוא מתנסה עם מהות של רמאי. וכמוש"כ בספה"ק 

שהמנקה ארובות נעשה מלוכלך, אע"פ שמנקה, אבל כיון שעוסק עם לכלוך בע"כ שזה ידבק 

בו.

ודברים  בדין  היום  כל  ומתעסקים  ולחו"מ  לאבה"ז  דינים  בבתי  שעוסקים  הרבנים  כן  כמו 
בענייני רמאות ובכל מיני הלכות שלא על הדעת שפלות כאלו, וכמאחז"ל )בבא בתרא פט(: 

זכאי: אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אומר – שמא  יוחנן בן  "על כולן אמר רבן 
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במעשה  בקיאין  חכמים  תלמידי  אין  הרמאין:  יאמרו  שמא   – אומר  לא  ואם  הרמאין.  ילמדו 

ידינו. איבעיא להו: אמרה או לא אמרה? אמר רב שמואל בר רב יצחק: אמרה, ומהאי קרא 

אמרה: 'כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם' )הושע יד י(". 

יושב אהלים", מטתו שלימה,  תם  איש  "יעקב  אבינו שהוא  מיעקב  לוקחים הכח,  איך  ואכן 
ומצד שני יש לו את הכח להפוך את כל הרמאות, לקחת את ה'רמאי' ולהפוך אותו ל'מאיר', 

יעקב אבינו סלל את הדרך לכל הדורות הבאים אחריו שכל אחד שצריך  עיני חכמים,  מאיר 

לצאת אל העולם עם הנסיונת והרמאות, אומר לו השי"ת 'אינך לבד יש לך זכות אבות', כמו 

שידוע שדוד המלך עבר בחייו כל מה שכל יהודי יעבור במשך כל הדורות וכל הנסיונות בכל 

כמים  ליבו  ולשפוך  עצמו  את  למצוא  כל אחד  יכול  ושם  תהילים  וחיבר את הספר  המצבים, 

יהודי לעבור לצורך פרנסתו,  והנסיונות שצריך  נוכח פני ה'21, כמו"כ אותו דבר כל היסורים 

וביצאתו להעוה"ז, הכול כבר עבר יעקב אבינו. 

פרנסתם,  למען  וסבלו  כפים  ביגיעת  שעסקו  הקדושים  והאמוראים  מהתנאים  גדול  לנו  מי 
הראשונים שכתתו רגליהם אל עבר עבודתם, ובתוכם מ"ש הרמב"ם הק', שעבד קשות בבית 

החזיקו  ואיך  כאלו,  במקומות  נסיונות  עליהם  עבר  איך  משיג  אינו  האנושי  והשכל  המלך, 

מעמד, רק הברכות שקיבל יעקב מאביו יצחק, ע"י המסירות נפש של רבקה אמנו, שדאגה על 

השתלשלות הדורות הבאים, שרבקה אמינו השכינה הקדושה עוררה רחמי שמים, ויעקב נכנס 

מה  כל  דומה  ואינו  תורה,  למד  ושם  ועבר,  תורה בשם  ללמוד  הלך  כך  ואחר  הברכות  לקבל 

שלמד ס"ג שנים לעומת מה שלמד שם, כי היה זה תורה שלמדתי באף שעמדה לו.

בבית מדרשו של שם ועבר

בפרפראות,  קצת  ניגע  רק  לזה,  להיכנס  אפשר  ואי  מאוד,  עמוקים  סודות  יש  באמת  והנה 
כשרבקה אמינו הייתה מעוברת ביעקב ועשו, "ותלך לדרוש את הוי'ה - לבית מדרשו של שם", 

וכידוע דברי הרמב"ן )בראשית כז ד( "שלא הגידה רבקה מעולם הנבואה אשר אמר ה' לה ורב 

וחזר למעי  נתעבר שוב,  ועבר, כאילו  וכשיעקב הלך ללמוד אצל שם  יעבוד צעיר" עיי"ש22, 

21 ליקו"מ, מענין אמירת תהלים דבר עם אחד ואמר לו, שעקר אמירת תהלים לומר כל מזמורי תהלים על עצמו, למצא את 

עצמו בתוך כל מזמור ומזמור. ושאל אותו זכרונו לברכה: איך, ופרש לו רבנו, זכרונו לברכה, קצת, כי כל המלחמות שבקש 

דוד המלך, עליו השלום, שיצילהו השם יתברך מהם הכל צריכין לפרש לעצמו על מלחמת היצר הרע וחילותיו, וכיוצא בזה 

בשאר המזמורים.

22 שם. בעבור תברכך נפשי היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם לנחול את הארץ, ולהיות הוא בעל הברית 

לאלהים כי הוא הבכור:

 ונראה שלא הגידה לו רבקה מעולם הנבואה אשר אמר ה' לה ורב יעבוד צעיר, כי איך היה יצחק עובר את פי ה' והיא לא תצלח 

והנה מתחלה לא הגידה לו דרך מוסר וצניעות, כי ותלך לדרוש את ה', שהלכה בלא רשות יצחק, או שאמרה "אין אנכי צריכה 
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אמו, ושם עבר הבירורים שנתן לו הכוח אחר כך, כי 'י"ד שנים ששמש בבית עבר, לא שכב 

בלילה, שהיה עוסק בתורה' "תורה שלמדתי באף" ואז למד חלקי התורה שברמאות, המכונה 

שהרבנים  היא  שבחו"מ  הקשה  שהחלק  תמיד  שאומרים  כמו  בקרבה",  הבנים  "ויתרוצצו 

הגדולים צריכים ללמוד ולידע איך להתחכם ולהתפתל עם הרמאים, ולהיות בקי בכל הטענות 

בזוה"ק  שכתוב  כמו  ישראל,  נשמות  סודות  יש  ושם  בתורה,  ששורשם  'מיגו'  ואמתלאות 

)ח"ב צד ע"א(: "פתח רבי שמעון ואמר: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום ואלין 

דיניא דתסדר קדמיהון, אלין אינון סדורין דגלגולא, דינין דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל 

עונשיה". סודות התורה שיש בתוך הדינים הקשים של גניבות ורמאות, וכן השאלות הקשות 

מתעסק  שהתורה  ביותר  והעדינים  הדקים  בדברים  ביותר  המסובכים  העניינים  העזר  שבאבן 

בהם, כל זה למד באותן י"ד שנים וכך נתגלה על ידו התורה, וכן מצינו במתן תורה שניתנה 

התורה בהר סיני בחוץ לארץ, וזה סוד שירד יעקב למקום חרון אף, בלי להיכנס למשא ומתן 

היכן עמד בית מדרשו של שם, ששם היה בחינת מדבר שממה מקום נידח.

גזלן ורמאי דקדושה

אבינו יצא מבאר שבע עם רכוש גדול מאוד, עוד יותר מאליעזר כשיצא לחפש שידוך  יעקב 
ליצחק, כי ליצחק היה רכוש יותר מאברהם, ורבקה אמנו ידעה שאצל אחיה לבן 'הכסף יענה 

את הכול', ושלחה את יעקב עם רכוש גדול, ובא אליפז וגזל את הכול, ואז הלך יעקב ללמוד 

תורה, "תורה שלמדתי  באף" אחרי שההיפך הקדושה גזל ממנו הכל, ירד ללמוד כל הדינים 

של גניבות וגזילות, בין גניבת וגזילת שבחו"מ, ובין הדינים הקשים שיש רח"ל גניבת וגזילת 

סוד  גם  שזה  ובפרט  ואכמ"ל,  וגזילת  מגניבת  שורשם  אלו  שעניינים  שמובא  כמו  באה"ז, 

'בלילה' ואכמ"ל.

ומשם הוציא יקר מזולל נשמת ישראל בני אל חי בצאן לבן, בכל מיני אופנים עשרת מונים 
ליעקב כשאמר "בא אחיך במרמה  זה  נתן כח  יצחק  והבן. אבינו  בירורי עשר הספירות הק', 

ויקח ברכתך", אז נתן לו מרמה דקדושה, שיוכל לירד במקומות נידחים מאוד, 'במרמה' בגי' 

'אפיקומן', שבליל פסח עוסקים בדבר זה, וממתיקים כל הרמאיות, ומקבלים כח לכל השנה.

'נבל' ברשות  דייקא, שהוא הלבנונית העליונה של היפך הקדושה,  ירד אל לבן  אבינו  יעקב 
את  יעקב  קיבל  ולכן  דקדושה,  הלבנונית  נגדו  שמכוון  זה  הוא  ויעקב  'לבן',  אותיות  התורה 

השם 'ישראל – לי ראש', כי הוא זה שנתעסק בקומת הכתר, אריכות אפים, לובן העליון, ויש 

בזה סוד עמוק.

להגיד נבואה לנביא כי הוא גדול מן המגיד לי", ועתה לא רצתה לאמר לו "כך הוגד לי מאת ה' טרם לדתי" כי אמרה, באהבתו 

אותו לא יברך יעקב ויניח הכל בידי שמים, והיא ידעה כי בסבת זה יתברך יעקב מפיו בלב שלם ונפש חפצה או הם סבות מאת 

ה' כדי שיתברך יעקב, וגם עשו בברכת החרב, ולו לבדו נתכנו עלילות:
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וכן אפשר לרמוז, לקיחת הברכות היה בפסח לדעת מדרשי חז"ל ורש"י, ובראש השנה לדעת 
הזוה"ק, ובשני זמנים אלו אנו לובשים קיטל, בגד לבן, כי אז אנו יכולים להתעסק במקומות 

גבוהים אלו, עם שמירה מההיפך הקדושה שהם אינם יכולים לבלבל אותנו ח"ו. 

מסירת נפש עבור נשמות ישראל

יעקב אבינו יצא לגלות ועבר עליו הסתרת פנים חשכות איומה בסוד וילן שם 'כי בא השמש', 
עד כשנגלה אליו הקב"ה אמר "אנכי לא ידעתי", ולכאורה ידע וידע שהרי אמרו חז"ל )חולין 

כד  לא התפללתי  ואני  'מקום שהתפללו אבותי'  על  "כי מטא לחרן אמר אפשר עברתי  צא:( 

יהיב דעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא", אלא לא ידעתי עד היכן הדברים מגיעים, עד אז לא 

ידע על מה ולמה הוא צריך לרדת כל כך, אלא אז נגלה לפניו יודע תעלומות במקום בו נעקד 

יצחק אביו, מקום המסירות נפש, ויעקב צעק ואמר "אכן יש הוי'ה במקום הזה" התחיל להבין 

עד היכן הדברים מגיעים, מדובר בנשמות ישראל, שצריכים למסירת נפש, אותו קיבל מרבקה 

אמנו כשאמרה "עלי קללתך בני".

ידוע שהאימהות הם המשך נשמה אחת, כמו שרואים ביצחק "ויקח את רבקה ותהי לו לאשה 
כן,  כמו  יצחק אחרי אמו", שרבקה המשיכה עבודת שרה כמו שאמרו חז"ל,  וינחם  ויאהבה 

כשאמרה רבקה "עלי קללתך בני" מסרה נפשה בשביל נשמות ישראל, ורחל המשיכה עבודתה 

כשגנבתה התרפים, ולקחה על עצמה המסירת נפש של עלי קללתך בני.

בני בכורי ישראל

כתבנו )באריכות במ"א( בעניין התרפים שהוא מראש בכור וכמ"ש חז"ל, ורחל גנבתה  כבר 
התרפים, כי לבן פגם בבכורה, ובלבל "כוחי וראשית אוני" של יעקב, על כן מסרה נפשה לגנוב 

את התרפים שנעשה מבכור דייקא, כדי להחזיר אל הקדושה ה"בני בכורי ישראל", והדברים 

עמוקים.

זכות אבות

המקומות  בכל  יעקב  שירד  מונים",  עשרת  משכרתי  את  "והחליף  יעקב  שאמר  הסוד  וזה 
שיהודי יורד וירד בעת שמחפש ושט לצורך פרנסתו עד סוף כל הדורות, וסלל את הדרך עבור 

י-ה, בעת שיהיה להם נסיונות בין בענייני חו"מ ובין בענייני אבה"ז, הכול עבר יעקב  שבטי 

והחזיק עצמו בהשי"ת, עד כדי כך שאמר "עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי", ובזה הנחיל 

לנו לדורות הבאים, הכוח לעבור במקומות אלו, עם התורה הקדושה.

יעקב נקרא ישראל בגלל שעבר נסיונות אלו, אע"פ שאברהם גם כן עבר עשרה נסיונות, אבל 
יעקב עבר נסיונות יותר קשות וכבר ארכנו, ואפי' אחרי שקיבל את השם ישראל, אהדרה קרא, 
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בו,  ועמד  לבן  אצל  נסיונות  עבר  הנסיון,  במקום  תמיד  מצוי  הוא  כי  יעקב,  לו  קוראים  עדיין 

ומבקש לישב בשלווה וקפץ עליו ניסיונות אחרים וקשים יותר, שלפעמים גם הס"מ קורא לו 

ישראל, ורוצה להפילו על ידי הצלחות בתורה ומצוות, זה גם נסיון.

ולכן אומרים כל יום שלוש פעמים, "אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב" מזכירים זכות 
אבות, כי לולא הם איך יכול יהודי לעבור בכל יום ויום מה שצריך לעבור, יהודי יוצא יום יום 

במלאכה,  עושים  'ואנחנו  קכח(,  )שם  תאכל'  כי  כפיך  'יגיע  קד(,  )תהלים  לפעלו'  אדם  'יצא 

מעלות השחר עד צאת הכוכבים' )נחמיה ד(, וקם בבוקר עומד ומתפלל מבקש ומתחנן אתה 

חונן, סלח לנו, השיבנו, רפאינו, וברך עלינו, וכו' וכו', אבל הוא צריך לצאת 'ראה נא בעניינו' 

לצאת אל העולם ומבקש 'גואל ישראל' גאולה על נפשו, ומהיכן מקבל הכח, מאלוקי יעקב, 

יום יהללוך  'וקדושים בכל  וכן ברכת 'אתה קדוש' שהוא ברכה שלישית נגד יעקב, מבקשים 

סלה', שיוכל לקדש אותו ית' בכל יום על ידי עסקיו בעולם הגשמי, כמו יעקב שירד, והרים 

הכול לאלוקות.

נשמות ישראל מבקשים מהשי"ת שייתן לנו הכוח, הכוח לעבור את החיים עם התורה 'וחיי 
ויראת ה', מי  עולם נטע בתוכנו', שנזכה לחיות מכח האבות הקדושים, לחיות עם אהבת ה' 

שלומד תורה כל היום אשרי לו ואשרי חלקו, אבל מי שצריך להתעסק כל היום בגשמיות צריך 

לידע שהוא מתחבר לאבות הקדושים, מתחבר ליעקב אבינו שנקרא ישראל, צריך לידע שהוא 

בכל  יש  "כי  יז(:  קמא  )לקו"מ  רביה"ק  שאומר  וכמו  ליעקב,  בן  הוא  כי  ישראל  בשם  נקרא 

אחד ואחד מישראל התפארות בפרטיות, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות, ואפילו בפחות 

שבישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן שם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל, יש 

ואינו  יוצא לפרנסתו,  יהודי  בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות". ובזה 

מפחד לפגוש את לבן, כי יודע שה' שומר אותו.

מבקשים מהשי"ת תן לנו כח זה, תן לנו את האמונה שיש לנו זה הכח, שנזכה במצבים של 
עוקבתא דמשיחא, עקביים, לחיות עם כוחו של יעקב, וגם שנזכה לחיות עם אורו של משיח 

שהוא ישראל – לי ראש.

שנזכה כל אחד ואחד לפי דרגו ולפי מה דמשער בליביה, שיזכה לחלקו בתורה חלקו בתפילה 
חלקו בפרנסה, חלקו בחינוך הילדים, שיאיר לכל אחד פרשתנו הקדושה, כח זכות אבות, כח 

יעקב אבינו, כח שבטי י-ה, ונזכה לכח האימהות הקדושות הצניעות והחסידות, לחנך הבנים 

והבנות על דרך התורה והמצוות, שנזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

***
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ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין ליל יצחק

השראת שכינה ויראת שמים בחג הסוכות

חיבת העליה לרגל לירושלים

מן  הזה  בזמן  השמחה  מצות  שחיוב  אומר,  אריה  שאגת  השואבה.  בית  שמחת  זמן  בסוכות 
התורה, אף על פי שאין בשר שלמים. אנו יודעים, שגם אחרי החורבן עלו לרגל. הגמרא )נדרים 

כ"ג.(, מספרת, מעשה באדם, שהדיר את אשתו מלעלות לרגל ועברה על דעתו ועלתה לרגל. 

לומדים,  מכאן  הבית.  בזמן  היה  לא  יוסי  רבי  הנדר.  והתיר  פתח  לו  ומצא  יוסי  רבי  לפני  בא 

הרבנים,  דרשות  לשמוע  אולי  נשים,  וגם  לרגל  עלו  המקדש,  בית  היה  שלא  שאף  ראשונים, 

בבתי מדרשות, שבירושלים. 

יהודי ובית

לומדים מפסוק )פסחים ח:(, שמי שאין לו קרקע, פטור מעליה לרגל. חז"ל התכוונו שיש קשר 
יהודי עם עליה לרגל. רואים מכאן, שיהודי צריך שיהיה לו בית. ביהמ"ק היה  בין ביתו של 

ביתו של יהודי. בית המקדש בית, מקום ישוב. כאשר אין קרקע, אין בית, אין ישוב. הקב"ה 

ולכאורה  ישראל,  וזהו ארץ  וגם קרקע  יצחק  בין הבתרים לאאע"ה את נשמת  הבטיח בברית 

הלא לא ביקש אלא בנים. אלא נשמה בלי קרקע, כאור בלי כלי, הקרקע מכונה בערכין כגוף 

לנשמה. 

לכן כאשר יש קרקע, בית אפשר לעלות לרגל.

השראת שכינה

בבית המקדש הייתה מקום השראת השכינה. בשמחת בית השואבה אמרו חז"ל, משם שאבו 
רוח  את  ה'.  כבוד  גשמי,  דבר  בכל  לראות  כוחה,  הקודש,  רוח  שכינה.  הקודש, השראת  רוח 

של השראת  מקום  היה  המקדש  בית  דבר.  הטוב שבכל  ראית  רוחנית.  ראיה  מיחדת  הקודש, 

השכינה. השראת השכינה, פירוש, כמו שאמרו חז"ל )תנחומא נשא( נתאווה הקב"ה להיות לו 

דירה בתחתונים.  היינו, שכל הדברים הגשמיים, אומרים כבוד ה'. כל זה נתגלה בבית המקדש. 
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זו  אין  אולם  חטאים.  על  לכפר  באו  הקורבנות  חטאים.  עם  המקדש  בית  את  מקשרים  אנו 
ההסתכלות הנכונה. בית המקדש הוא מקום, שמבטא את רצון ה', להתגלות בזה העולם. 

רוח הקודש והשראת יראת שמים

במעשר שני נאמר )דברים יד כג( "למען תלמד ליראה את ה'". ומעשר שני אכלו בירושלים. 

בירושלים השיגו יראת שמים מיוחדת. אפשר ללמוד זאת מדברי הגמרא )ב"ב כ"א.(. הגמרא 
תינוקות  מלמדי  להעמיד  שני(  בית  בימי  גדול  )כהו  גמלא  בן  יהושע  תקנת  את  שם,  מביאה 

בירושלים, ודרש מהכתוב )ישעיה ב ג( "כי מציון תצא תורה". מפרשים התוספות : "כי מציון 

תצא תורה לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה היה מכוון לבו יותר ליראת 

שמים וללמוד תורה כדדרשי' בספרי, למען תלמד ליראה וגו'. גדול מעשר שני שמביא לידי 

עוסקים  שכולם  רואה  והיה  שלו  שני  מעשר  שיאכל  עד  בירושלים  עומד  שהיה  לפי  תלמוד 

במלאכת שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה".

בירושלים ראו בגדי כ"ג בגדי כהונה. ראו יהודי עולה לרגל, עם קרבנו וכולו אומר תשובה 
ויראת שמים. ראו יהודי ובידו "תודה", ופניו קורנות משמחה. הרגישו את רצון ה', שיתגלה 

כבודו בזה העולם הגשמי. משם שאבו רוח הקודש ויראת שמים.

עליה לרגל ושמחת בית השואבה

"כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים". הכהן לעס בשיניו את בשר הקורבן ולבעליו היה מתכפר 
מחטאיו. אולם יש עוד חטאים, כאשר איננו מאמין, שבעולם גשמי זה, מבקש ה' שיגלה את 

כבודו. 

מבינים, שיין בא לחזק אדם ברגעים קשים, "למרי נפש". אולם בביהמ"ק, "אין שמחה  אנו 
יותר. בימי  ויין רוחניים  יו"כ, בשר  ויין דבר גשמי. אחרי  אלא ביין". בימינו, ביום חול בשר 

החג רואים אנשים רוקדים ושמחים. כך שואבים רוח הקודש.

)יומא כא:, נד.( מספרים כמה דוגמאות שהראו לישראל בעת עליה לרגל חיבתן לפני  חז"ל 
הקב"ה, "בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים 

סילוקו  וכו'". "הלחם הפנים  'חבתכם לפני המקום'  ואומרים להן ראו  זה בזה  שהיו מעורים 

כסדרו".וכן בעליה לרגל ראו את הציץ של כ"ג, "קודש לה'". 

קשה לאדם, להרים את רגליו, כאשר חטאים רובצים עליו,. בביהמ"ק, אחרי שנתכפר לו, לבו 
נשא את רגליו. הייתה לו שמחת הלב.

באנו לעולם הזה, לגלות כבוד ה'. זו רוח הקודש. זו השראת שכינה.
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יו"כ, יהודי היה בריאה חדשה. גם אם לא היה מיושבי בית המדרש, היה עולה לרגל  אחרי 

ומאמין, שבמקום שה' הניח אותו, יש רוח הקודש והשראת שכינה בתחתונים. 

קשה לנו במושגים שלנו, לתאר מה הייתה עליה לרגל. מושג, מה, אפשר לקבל, בעליה לרגל 

למירון, בל"ג בעומר. השתפכות הנפש כמים, נחלי דמעה, שירות ותשבחות ריקודים בתופים 

ובמחולות,  אוהלים, חלוקת אוכל ושתיה, נפגשים איש ברעהו. מבט אחר על החיים. כך מעין 

בירושלים,  מינים.  ושאר  לולבים  וטף,  נשים  צאן,  טעונים,  לירושלים.  לרגל  עליה  הייתה  זה 

גם, לנו בבואם לירושלים בסוכות, "ראשו ורובו". ובעיקר היו שמחים ורוקדים בשמחת בית 

השואבה. משם שאבו רוח הקודש. כל זאת, אחרי יו"כ, בסוכות, כאשר אדם נקי. אז מרגישים 

יראת שמים וקרבת ה'. בסוכות לא היו מגבלות פסח – מצה ולא חמץ "עצם לא תשברו בו", 

ו"עד חצות". היו משוחררים יותר. אמנם היו טרודים במציאת סוכה ללון ואוכל לסעודת חג. 

אבל, כאשר הלב נקי, וטהור מחטאים, הכל טוב. 

אלו שיצאו מירושלים, חזרה לביתיהם, באמצע חול המועד, שהו בדרך, כשבוע ימים. באותם 

ימים, יש שפגעו בהם, ימי הושענא רבה, או שמחת תורה. במקום שנקלעו, שם האיר להם. כל 

שנה, מקום שנשתהו בו, סיפק להם חוויה חדשה. 

כאשר הלב פתוח, רואים הכל אחרת. אנו מבקשים, לב פתוח אל ה'.

כאשר יש תשובה, יש לב נקי.

***

אושפיזין דיצחק קודם מוסף

מה הם חיים טובים ?

חיים טובים הם מסירות נפש, למען שמו ית'

יום שני של סוכות. הבעטלער השני אומר, התפאר שיש לו חיים טובים. מהם חיים טובים ?

אדה"ר אבד את חיותו, כאשר לא שמע בקול ה'. קול קשור בחיים. כאשר שאל הקב"ה את 

מי  פה:(  )ב"ק  חז"ל  ג(. אמרו  )בראשית  ואירא"  קולך שמעתי  "את  לו  ענה  "איכה",  אדה"ר 

שהחרישו את אוזניו וניטלה שמיעתו, חייבים דמי כולו, כאילו איבד חיותו.  אדה"ר התנתק 

מבוראו, וכאילו ניטלו חייו. חיים טובים, פרושו, לחיות עם ה' - "לא טוב, היות אדם לבדו" 

)בראשית ב(. 



-לד-

בלי  חיים,   : פירוש  אותך".  ייקח  טוב  "שהלא  לה,  אמר  המלך  האבודה,  המלך  בת  בסיפור 
חיות, "לא טוב". מסירות נפש למען ה', אלו חיים טובים. קשה לחיות במסירות נפש, כאשר 

העולם מקיף אותנו עם כל פיתויו. רוב התעסקות אדם, עם מילוי חסרונותיו. אדם שמח, כאשר 

חסרונותיו מתמלאים. בכל, מרגיש אדם חיסרון, במאכל, בלימוד, בתפילה. רק בדבר אחד אין 

חיסרון, בדבקות בקב"ה. רק במסירות נפש, למען שמו ית', אין חוסר. תכלית מסירות הנפש, 

ואין לך מילוי  דבקות בבורא. ושם אין חוסר. במסירות נפש, מוותר אדם על סיפוק המילוי. 

גדול מזה. עיקר חיים טובים, כאשר יהודי מוסר נפש למען שמו ית'. ראיה לכך, מדברי מהר"מ 

הרגישו  לא  ה',  קידוש  על  נפשם  מסרו  יהודים  כאשר  מאבותיו,  קבלה  שמביא  מרוטנבורג 

הוא  אולם  הזה.  העולם  עם  שייכות  לו  אין  ית',  למען שמו  נפשו  מוסר  אדם  כאשר  ייסורים. 

מועד לאבד זאת, בהשפעת מותרות העולם הזה. בשעה שאדם נפגע, מר לו מאד. אך אם הוא 

בולם פיו, זוהי מסירות נפש והוא מרגיש שנפשו מרוממת, כדברי מהר"מ רוטנבורג. קשה מאד 

לעמוד במסירות נפש, אך כאשר עומדים בה, מקבלים "חיים טובים".

מסירות נפש בהושענות

סתירה  יש  האם  לעצמו  שואל  לפעמים  שמחה,  יש  כאשר  לולב,  ונטילת  ובהלל,  בנענועים 
בלב, עם מסירות נפש. ההושענות, הן בחי' מקיפין. במקיפין אין סתירות בלבו של יהודי, עם 

מסירות נפש. לכן, שם אפשר לדבר, "למענך" – מסירות נפש, על קידוש ה'.  ואומנם, מאמר 

"למענך", משולב בהושענות, שבכל יום. 

מסירות נפש במדבר

בתקופת ענני הכבוד במדבר, אירעו פרשיות קשות : קורח, בלק, פנחס. אולם קיימת השקפה 
אחרת על תקופת ענני הכבוד. הייתה זו תקופה של מסירות נפש. אפשר לפרש, את אשר נגזר 

לראות  אפשר  אחרת.  הסתכלות  גם  יש  אולם,  כעונש.  המרגלים,  וחטא  ע"ג  חטא  בעקבות 

במיתה, שנגזרה אחרי חטאים אלו, מתנה של מסירות נפש למען שמו ית'. 

הכבוד אינם רק ענין לארבעים שנות המדבר, אלא לכל הדורות. ענני הכבוד נטעו בעם  ענני 
יהודים  מיתת  על  מיתה במדבר, מלמדות  גזרות  ואותן  ה'.  כבוד  הוא  הבנה, שיהודי  ישראל, 

בכל הדורות, למען שמו ית'. בענני הכבוד הייתה הסתרה. היו חטא ע"ג וחטא המרגלים. אולם 

אותם עננים מגלים שיש מסירות נפש למען שמו ית'. אותה מיתה שנגזרה על מתי מדבר, היא 

דוגמת זו, של הנמסרים למיתה בידי בית דין, סקילה, שרפה, הרג, חנק, שתכלית מיתתם, גילוי 

כבוד ה'. אותה מסירות נפש מתגלה בעבודת הקורבנות ביהמ"ק. כל מה שנעשה בקרבן, בעליו 

מעורר על עצמו. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים ומקבלים חיים טובים.



-לה-    /ממבייניהישובה

מסירות נפש בעליה לרגל

יהודי שהרגיש רחוק מן ה', כאשר עלה לירושלים וראה כהן גדול וכוהנים בעבודתם, מבטו 
נתקן. הוא נעשה יהודי של מסירות נפש והתחדשו לו חיים טובים.

יש שמידות טובות כבושות בתוכנו, ואנו מרגישים דחויים מלפניו ית'. זוהי בחינה של מסירות 
יושבים בסוכה, תחת ענני הכבוד, בשמחת החג, אפשר לרוממם הרגשות אלו,  נפש.  כאשר 

לרוחניות ולהרגיש דבקות ה'.

מסירות נפש בערב שבת קודש

בערב שבת קודש, צריך גם, מסירות נפש. כל ימות החול יהודי חי בבחי' עבדות. בערב שבת 
פיו.  יצא איש ממקומו", כאשר הוא בולם  יהודי מזכך את עצמו, מתוך שפלות, "אל  קודש, 

נא  "מחני  אמר,  כאשר  ישראל,  עם  למען  נפש  למסירות  שזכה  מרע"ה  מכח  משתלשל  והכל 

מספרך". 

***


