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  מגדל, יום חמישי, פרשת 'ויצא', ה' כסלו תשע"ה. 

  ממש"–איך מגיעים מ"ויצא" ל"וישלח מלאכים 

  והשליחות של כל אדם בחייו עבודה הבירורים של כל אדם, 

  "ויצא יעקב":

 –כל כותרת של שם הפרשה מאפיין את כל המהות של הפרשה. יש את פרשת נוח, ויש את תולדות 

היציאה היא כל עניינה של הפרשה. מה  –כל הפרשה מתבסס על שמא. פרשת 'ויצא' והמהות של 

שקורה בפרשה שלנו זה הכי הכי יציאה שיכול להיות, מתחילת הפרשה עד סופה. יעקב יוצא. ליציאה 

"אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני". יעקב הגדול עוזב את –הזאת מגיעים הכי הכי למטה 

"וילך חרנה". זה  –הלי שם ועבר, והוא עוזב את יצחק ורבקה ואת הבית, ויוצא אל החרון ביתו, ואת או

חרון אף של מקום שנמצא במקום הכי תחתון של העולמות. הרמאויות בשיאם, וההתמודדיות עם לבן 

  הכול במקום הכי תחתון.  –

כולו נולד בפרשה ה נולדים בפרשה זו, ועם ישראל -ודווקא בפרשה הזאת הכול מתרחש. שבטי י

שלנו. כל השבטים, להוציא את בנימין שיוולד בפרשת וישלח, הכול בפרשה שלנו. כל סוד הגלות 

"צא ולמד מה ביקש לבן הארמי וכו'". הגלות  –נמצא כאן. שנרצה ללמוד את הגלות נגיד  –והגאולה 

מהאפס.  –לה שמתחילים הכול מההתח –הזאת היא ההתחלה של הכול. כי כאן יש נקודת התחלה 

ומכלום הכול מתחיל להיווצר. ולא סתם, אלא "ויפרוץ האיש מאד מאד ויהי לו וכו'". רק אצל יעקב 

אבינו רואים את זה, ואפילו אם נדבר רק  על המדרגה הכי גשמית כלכלית. יעקב פורץ, ולא סתם 

  פורץ אלא מאד, לא סתם , אלא פורץ מאד מאד. 

שיהושע וכלב אומרים כנגד המרגלים. וכשמתאר הקב"ה את  –ד" על א"י נאמר "טובה הארץ מאד מא

זה הנצח. כלומר האינסוף מתואר  –אברהם לעתיד לבוא הוא אומר: "והרבה את זרעך במאד מאד" 

  כמאד מאד. אבל אצל יעקב זה תיאור של ההווה. 

"עבודת הבירורים". יש שתי  –זה מה שאנו קוראים לו ובחסידות  –כל הפרשה היא יציאה. לצאת 

פרשות שאנו בתווך ביניהם: בפרשת תולדות יעקב הוא יושב אוהלים. כל הזמן הורגלנו על רש"י 

שהוא יושב באוהלי תורה, למרות שהפשט יכול להיות גם אוהל של מקנה. אבל בפרשת תולדות אנו 

שה על רש"י. בסוף פרשת לא מוצאים לגבי יעקב תיאור של מקנה. אבל סיום פרשת תולדות קצת מק

שנים אצל יעקב, והוא שם אותו בבית המדרש של  14תולדות הוא עושה חשבון ארוך, ובסוף חסר לו 

  אוהלי שם ועבר. 

אבל בפרשת ויצא אנו נפגשים עם צאן וצאן וצאן ועוד ועוד. הוא כבר חולם על כבשים עולים יורדים, 

רגילה, והמשכורת זה צאן. "ויהי לי שור וחמור צאם וכו'. כל הפרשה היא כבר צאן. אין לו משכורת 

שזה המשכורת שלו. כל הדיונים עם לבן הם על הצאן. שורש המילה  –ומסביר רש"י  –ועבד ושפחה" 

עם הצאן. כשאני מתאר את ה"ויפרוץ" של יעקב לא מדובר רק יוצא הוא צא. כי הרועה   –"צאן" 

  כלכלית. 

"סולם מוצב ארצה ומלאכי אלוקים עולים יורדים בו". הוא פוגע  תחילת פרשת "ויצא" בחלום הגדול:

במקום, ומתקן את תפילת ערבית, והוא רואה את בית אלוקים. ובסוף פרשת ויצא: "ויעקב הלך לדרכו 

ויפגעו בו מלאכי אלוקים". תחילת הפרשה היא פוגע במקום ורואה בחלום מלאכי אלוקים, אבל בסוף 

ממש. בסופה של הפרשה הוא  –אים אליו. ואז "וישלח יעקב מלאכים" הוא הולך והמלאכים כבר ב

  כבר שולח מלאכים בשליחות, והוא ממנה אותם. 
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היכן שהוא רוצה. אבל בפרשת ויצא יעקב נמצא בדיוק היכן שהוא לא  –בפרשת תולדות יעקב נמצא 

כל עניינו של  אלא איפה שהקב"ה רוצה. כל אחד מן האבות עבר בין מקומות כאלה, אבל –רוצה 

  יעקב הוא עבודת הבירורים. 

זה לא שהקב"ה עוזר לך להגיע לאן שאתה רוצה, פעם חשבתי כך. אבל היום אני  - 'סיעתא דשמיא

מבין ש'סיעתא דשמיא' היא שהקב"ה עוזר לך לא להגיע לאן שאתה רוצה. פעם חשבתי שיוצאים 

 –שנים בבית לבן  20עליהם. אבל אחרי מפרשת תולדות ויש עדיין אווירה של מלאכים ולכן חולמים 

שכשיוצאים מן הישיבה, המלאכים הם רק חלום, אבל  –כבר חולמים על כבשים. אבל היום אני מבין 

  ישראל נוצר. לא בפרשת תולדות, אלא בפרשת ויצא. -יש מציאות אתה צריך להתמודד. כאן עם

  אביך":  "נכסוף נכספת לבית –בין יחס אב לבן, לבין יחס צאן ורועה 

מה ההבדל בין לימוד תורה לבין עבודת הבירורים? יש לימוד תורה, אבל יש מצוות ודברי הרשות. 

לימוד תורה הוא כשהקב"ה נתן לי תורה, ואני וודאי צריך ללמוד אותה מתוך "ונפשי כעפר לכל תהיה" 

לא מבין את  הם השכל שלי. אם אני –וללמוד אותה בביטול. אבל הכלים אתם אני לומד תורה  –

בן ואב. הקשר  –הסוגיה יכול להיות שלא יצאתי ידי חובת תלמוד תורה. זה לימוד תורה, ולזה קוראים 

הבן הוא חלק מהטיפה שבמוח  –בין הבן לאב הוא שהבן הוא חלק מהדי אן אי של האב. בן ואב 

  יש סוג של נתק. –מהאבא. אבל מצד שני בין הבן והאב 

בן ואב. אני לומד את רצון ה', אני לומד לא רק את המסקנות אלא גם את תלמוד תורה הוא יחס של 

אני לא  –אמינא. אני רוצה שנחשוב סתם על מקרה שראובן הלווה כסך משמעון ונתן ללוי - ההוא

  יפסוק מכך שום הלכה, אני פשוט רוצה ללמוד. 

לצאן  זה כבר קשר אחר. "אנו צאנך ואתה רוענו". –אבל רועה וצאן  אבל צאן ורועה זה בדיוק הפוך.

אין שום דעה משל עצמה. הוא בהתבטלות מוחלטת לרועה. אין לצאן שום מחשבה. יש רק רועה והוא 

  מנתב את הצאן, והוא מתגלה עם הרועה בחוץ. 

אבל עכשיו בעבודת ה' מה הנמשל? כשאני מתגלגל למקום מסוים, ואפילו לא תכננתי להגיע לשם. 

ני חלק מן הצאן של הרועה. ועכשיו הוא מנהיג אותי, ועכשיו אני מזכך את העולם. וכל שניה שישאלו א

"נכסוף נכספתי לבית אביך". אבל למרות שזה מה  -אלא לחזור לאבא –אותי אני לא ירצה להיות פה 

  שאני רוצה, אני כאן כי זה רצון ה'. 

אבל זה –וד את כל הלכות תפילין ואת כל הסברות בעומק זה ההבדל בין תורה למצוות. אני יכול ללמ

בן ואבא. אבל כשיהודי מניח תפילין, ומקיים מצוות תפילין, ,למרות שהוא לא מבין בכלל מה הוא 

עושה, הוא לוקח את העור של הבהמה ומזכך אותה ומגלה את האלוקות שלה. איך אני עושה את 

ריך להפעיל את השכל כדי לעשות את המצווה, זה? עם הרבה דרכים, אבל רק בלי השכל. אם אני צ

אז זה כבר אני ולא הוא. במצווה אני עושה הכול כי הוא אמר לי, והוא מנתב אותי. עבודת הבירורים 

  למעלה.  –זה להעלות את הכול 

אפשר  –את ההפך ממה שבני אדם חושבים. כי מ"אנו בניך ואתה אבינו"  –פרשת ויצא אומרת לנו 

אד גבוהות אבל מוגבלות כי כל אחד מאתנו הוא מוגבל. האסון של האדם הוא בכך להגיע להשגות מ

לפרוץ את הגדרים  –שהוא חושב שהוא לא מוגבל. ממה אפשר להגיע ל"ויפרוץ האיש מאד מאד" 

זה שהקב"ה עוזר לי לא להגיע לאן שאני רוצה, כי  -אפשר רק מעבודת הבירורים. 'סיעתא דשמיא' 

  וץ את הכול.רק אז אני יכול לפר

יעקב מגיע חזרה הביתה ורוצה לשבת בשלווה. הוא רוצה לחזור להיות אב ובן, ומספיק לו רועה וצאן. 

ואמר לו האם הוא סיים את עבודת הבירורים  –הוא רוצה כבר גאולה. אבל קפץ עליו רוגזו של יוסף 

  כבר במצרים? 
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  בראשון של הפרשה כתוב: 

וַ"ְִפ0ַע ַ&ָ/ק.ם וַ"ֶָלן ָ$ם ִ-י ָבא ַהֶ,ֶמ$ וַ"ִַ+ח ֵמ*ְבנֵי   {יא}וַ"ֵֵצא יֲַעקֹב ִמְ&ֵאר ָ$ַבע וַ"ֵֶל� ָחָרנָה:  {י}

וַ"ֲַח7ם וְִה6ֵה ֻס5ָם ֻמ3ָב *ְרָצה וְרֹא$. ַמ0ִיַע   {יב}ַהָ/ק.ם וַ"2ֶָם ְמַרֲא$ָֹתיו וַ"ְִ$ַ-ב ַ&ָ/ק.ם ַהה1א: 

וְִה6ֵה יְהוָה נ3ִָב ָעָליו וַ"ֹאַמר ֲאנִי יְהוָה ֱא7ֵהי   {יג}ַהָ,ָמיְָמה וְִה6ֵה ַמְלֲאֵכי ֱא7ִהים עִֹלים וְיְֹרִדים &.: 

וְָהיָה זְַרֲע9  {יד}*ְבָרָהם ;ִבי9 וֵא7ֵהי יְִצָחק ָה;ֶרץ ֲאֶ$ר ַאָ:ה $ֵֹכב ָעֶליָה ְל9 ֶאְ:נ6ֶָה 1ְלַזְרֶע9: 

וְנְִבְרכ1 ְב9 ָ-ל ִמְ$ְ>חֹת ָהֲאָדָמה 1ְבַזְרֶע9:  �ָפַרְצָ� יָָ�ה וֵָקְדָמה וְָצפָֹנה וֶָנְגָ�הַ-ֲעַפר ָה;ֶרץ 

וְִה6ֵה ;נִֹכי ִעָ/� $ְ1ַמְרִ:י9 ְ&כֹל ֲאֶ$ר ֵ:ֵל� וֲַהִ$בִֹתי9 ֶאל ָהֲאָדָמה ַה=ֹאת ִ-י 7א ֶאֱעָזְב9 ַעד   {טו}

  . י ֵאת ֲאֶ$ר ִ<ַ&ְרִ:י ָל�ֲאֶ$ר ִאם ָע2ִיתִ 

"והנה ה' נצב עליו" ושיגיד לו קודם כל שהוא יהיה עמו וישמור  –צריך להיות הפוך  הסדר לכאורה היה

עליו ואח"כ שיגיד לו שהוא יפרוץ? אלא מי שמבין את יעקב ואת עבודת הבירורים מבין שהיעד 

אז בשביל מה באת?  - המרכזי הוא "ופרצת". כי אם אתה באת לעולם בשביל שהקב"ה ישמור עליך

צריך שהקב"ה ישמור עליך. לכן רש"י  –שהמטרה היא "ופרצת", אבל כדי שתפרוץ  אלא צריך להבין

  ) 770בגימט'  –(ופרצת  אומר שזה לשון חוזק, כי זה הרבה חוזק בעבודת הבירורים. 

  השאלה היא איך עושים את עבודת הבירורים הזאת, ולהיות בשמחה של פריצה? 

  ציווי ולא רצון:  –תנאי ראשון 

תמיד. אבל בשביל עבודת בירורים צריך כמה דברים שהם תנאים לה. תנאי  –מוד תורה אדם יכול לל

הוא בסוף פרשת תולדות. יעקב אבינו בפרשת תולדות הוא יושב האוהלים,  –א' לעבודת הבירורים 

כורחו את ברכת עשו. הוא רק - הוא הולך ליצחק ומקבל בעל –והוא מתחיל את העבודה באופן פסיבי 

והמפרשים מסביר לא רק טכנית, אלא זה שתי נפשות אחרות, אז  –אומר "הן עשו זעיר ואנכי חלק" 

מה הוא יעשה עם ברכת עשו? הרי הוא לא צריך את הברכה המתאימה לעשו. ומכאן הכול התגלגל 

  י  בכלל לא רוצה להיות שם. שאנ –עד שיצא לחרן. וזה התנאי הראשון 

היא  –רצון שלי, אז זה לא עבודת הבירורים. 'סיעתא דשמיא'  2%אם אני יוצא לעבודת הבירורים עם 

  להכווין אותי למקום שאני לא רוצה. 

מספרים על השליחים הראשונים, כשהרבי הריי"צ שלח את השליחים הראשונים באמריקה 

לרבי, והרבי אמר שיש לו שליחות, אבל היהודי לא הבין למרוקו, ועמד שם יהודי אחד שנכנס 

 –שהוא צריך לנסוע למרוקו. הוא יוצא מהרבי –כי זה היה רק בהתחלה. אז הסביר לו הרב  –

ומישהו ראה אותו עומד בכניסה, ושאל אותו:'הכול בסדר'? הוא עונה לו : 'כן, רק איפה זה 

  מרוקו?'

זה ציווי רבקה  –מע בקולי לאשר אני מצווה אותך" אז למה יעקב עושה את זה? "ועתה בני ש

הוא בורח מעשיו, ועשיו ירדוף אחריו. הוא  –מאותה שניה יעקב יסבול כל ימיו שקיבלה בנבואה. 

היא כל הזמן עד שלא  –מסיים את לבן וחשב שסיים, אבל אומרים לו ששליחות של עבודת הבירורים 

  אומרים לך אחרת. 

עושה הכול מהר. לכן יצחק אומר לו :" מה זה מהרת בני למצוא". והוא עונה יעקב מקבל את הציווי ו

  אני לא מבין כלום, אני רק עושה מה שאומרים לי.  –לו" כי הקרה ה' אלוהיך לפני" 
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  ". יֲַעקֹב ַרְגָליו וַ"ֵֶל� *ְרָצה ְבנֵי ֶקֶדם וִַ"ָ אתחילת שני: "לכן ב

שא לבו את רגליו ונשא קל ללכת".( יש ביטוי מדהים שמופיע ואומר רש"י: משנתבשר בשורה טובה.. נ

שיהודי לאחר שאכל ושתה, שאלו אותו איך הוא רץ כ"כ מהר? אז הוא ענה שהבטן  –באחרונים 

  עוזרת לרגליים. )

  יעקב לא רוצה ללכת, אבל הלב מושך את הרגליים. זה השלב הראשון בשליחות. 

  

  סיום הציווי: יש משלח שתמיד רוצים לחזור אליו.  -תנאי ב'

יֲַעקֹב ְּבנָּה ַהָּקָטן ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהּנֵה ֵעָׂשו ָאִחי� ַוּיֻּגַד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבנָּה ַהָּגדֹל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא לְ  {מב}
ְויַָׁשְבָּת ִעּמֹו יִָמים   {מד}ְל� ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרנָה:  ְוַעָּתה ְבנִי ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוקּום ְּבַרח {מג}ִמְתנֵַחם ְל� ְלָהְרגֶ�: 

ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחי� ִמְּמ� ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי  {מה}ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחי�: 
ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל יְִצָחק ַקְצִּתי ְבַחּיַי ִמְּפנֵי ְּבנֹות ֵחת  {מו}ָלָמה ֶאְׁשַּכל ּגַם ְׁשנֵיֶכם יֹום ֶאָחד:  ּוְלַקְחִּתי� ִמָּׁשם

  י ַחּיִים: ִאם 4ֵקַח יֲַעקֹב ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ ָלָּמה ּלִ 

  

יעקב מחכה עשרים שנה אצל לבן, אבל למה הוא לא בורח לפני כן? הרי בכל מקרה הוא בורח? אז 

  מדוע לא לצאת משם יותר מוקדם? 

  השליחות: 

התשובה מוחבאת בפסוקים, רבקה מצווה אותו שהוא לא חוזר, עד שהיא תגיד לו.  טוב נו אז למה 

  הוא יוצא? כי בהתחלה רבקה אמרה לו בנבואה, אבל הוא עדיין לא צווה: 

ֶּדנָה ֲאָרם קּום ֵל5 ּפַ  {ב}ַוּיְִקָרא יְִצָחק ֶאל יֲַעקֹב ַויְָבֶר5 אֹתֹו ַויְַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו 4א ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכנַָען:   {א}

ְוֵאל ַׁשַּדי יְָבֵר5 אְֹת� ְויְַפְר� ְויְַרֶּב�  {ג}ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמ� ְוַקח ְל� ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמ�: 

ָּת5 ְלִרְׁשְּת� ֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻרי� ֲאֶׁשר נַָתן ְויִֶּתן ְל� ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְל� ּוְלזְַרֲע� אִ  {ד}ְוָהיִיָת ִלְקַהל ַעִּמים: 

ָלָבן ֶּבן ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ֲאִחי ִרְבָקה ֵאם ַוּיְִׁשַלח יְִצָחק ֶאת יֲַעקֹב ַוּיֵֶל5 ַּפֶּדנָה ֲאָרם ֶאל   {ה}ֱא4ִהים ְלַאְבָרָהם: 

  יֲַעקֹב ְוֵעָׂשו: 

סיפור השליחות התחיל ב"ועתה בני שמע בקולי לכל אשר מצווה אותך", ועכשיו התוקף על השליחות 

" ורש"י אומר אם יעקב ועשוהוא אצל יצחק. עכשיו השליח יוצא לעבודת השליחות. והשליחות היא "

להגיד לנו. ר' אליהו מזרחי אומר שרש"י ידע את כל המפרשים, אבל הוא אומר שזה  איני ידוע מה בא

כי בגאולה נבין מה זה. אם היינו מבינים מה בא ללמדנו, כבר היינו  –בא ללמד אותנו הרבה יותר.  

  חברותא של המשיח. 

  אבל כאן נכנס עשו: 

ַויְַצו ָעָליו ַוּיְַרא ֵעָׂשו ִּכי ֵבַר5 יְִצָחק ֶאת יֲַעקֹב ְוִׁשַּלח אֹתֹו ַּפֶּדנָה ֲאָרם ָלַקַחת לֹו ִמָּׁשם ִאָּׁשה ְּבָבְרכֹו אֹתֹו  {ו}

ַוּיְַרא ֵעָׂשו ִּכי  {ח}ַוּיְִׁשַמע יֲַעקֹב ֶאל ָאִביו ְוֶאל ִאּמֹו ַוּיֵֶל5 ַּפֶּדנָה ֲאָרם:   {ז}ֵלאמֹר 4א ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכנַָען: 

ַוּיֵֶל5 ֵעָׂשו ֶאל יְִׁשָמֵעאל ַוּיִַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם  {ט}ָרעֹות ְּבנֹות ְּכנַָען ְּבֵעינֵי יְִצָחק ָאִביו: 

  ֲאחֹות נְָביֹות ַעל נָָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה:

עשו רואה את הציווי של יצחק ליעקב. הוא מבין את הברכה, ואת השליחות, ואת הציווי. ואז "וישמע 

שהוא –שעשו ראה שברך יצחק, שצווה, ששלח, ובעיקר  –, מדוע חזרה? אלא מסביר רש"י יעקב" 

 –רואה שיעקב שומע בקול אביו ובקול אמו. גם עשיו מכבד אבא, אבל לשמוע בקול אביו ובקול אמו 

זה להיות השליח שממשיך את הציווי. עשו רואה שיעקב שומע בקול אביו ובקול אמו. ואז עשו לוקח 

  כי הוא רוצה באמת לכבד את אבא, אבל הוא לא קיבל ציווי.  –עאל את ישמ
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ואז מגיעים ל"ויצא", והרי הוא מיותר? אלא כל סיפור ויצא זה כאן. זה שם הפרשה כי זה תוכנה. 

שהוא יוצא   –השליח חייב לצאת מבאר שבע, וכמו שכתוב בספרים הקדושים  (אור החיים) 

ע היא על שם השבועה של אברהם ושל יצחק. השליח יוצא מהשבוענה של סבא ושל אבא. באר שב

מבאר שבע! את יעקב עוד לא ראינו בבאר, אבל עוד מעט הוא יגיע לבאר עם שלושה עדרי צאן עם 

  הולך חרנה.  –אנשי החרון. הוא יוצא מבאר שבע והולך לחרון 

  זה חירות. זאת חירות המגיעה רק ע"י עבודת הבירורים.  שחרן זה חרון, וחרן–הרבי אומר בשיחה 

עם מה? עם מקל, (כמתואר בוישלח) ועם הרבה שנאה, אבל עם שליחות מאחוריו  –הוא הולך לחרן 

  של ההורים. "וישמע וילך", ורק אז אפשר להגיע ל"יציאה". 

  "והנה ה' ניצב עליו":  –' תנאי ג

  יעקב יוצא ואז? 

וַ"ְִפ0ַע ַ&ָ/ק.ם וַ"ֶָלן ָ$ם ִ-י ָבא ַהֶ,ֶמ$ וַ"ִַ+ח ֵמ*ְבנֵי   {יא}וַ"ֵֵצא יֲַעקֹב ִמְ&ֵאר ָ$ַבע וַ"ֵֶל� ָחָרנָה:  {י}

וַ"ֲַח7ם וְִה6ֵה ֻס5ָם ֻמ3ָב *ְרָצה וְרֹא$. ַמ0ִיַע   {יב}ַהָ/ק.ם וַ"2ֶָם ְמַרֲא$ָֹתיו וַ"ְִ$ַ-ב ַ&ָ/ק.ם ַהה1א: 

וַ"ֹאַמר ֲאנִי יְהוָה  וְִהֵ$ה יְהוָה ִנָ#ב ָעָליו  {יג}ַהָ,ָמיְָמה וְִה6ֵה ַמְלֲאֵכי ֱא7ִהים עִֹלים וְיְֹרִדים &.: 

  . ְל9 ֶאְ:נ6ֶָה 1ְלַזְרֶע9 ֱא7ֵהי *ְבָרָהם ;ִבי9 וֵא7ֵהי יְִצָחק ָה;ֶרץ ֲאֶ$ר ַאָ:ה $ֵֹכב ָעֶליהָ 

"ומה היה אומר בלילה? ואומרים  –רק בירורים. שואלים חז"ל  –כאן הוא שכב, אבל מכאן והלאה 

  תוב "שיר המעלות יאמר נא ישראל". חז"ל היה אומר ט"ו המעלות, הוא שכ

שהוא בונה הכול עליו. קשה להגיד את זה,  –"והנה ה' ניצב עליו". פירוש, הקב"ה ניצב עליו ואומר לו 

עליכם, אני בונה 'שלום  –אבל הקב"ה נמצא מעליו, הקב"ה בנוי על השליח. הקב"ה אומר ליעקב 

  עליך'. 

  התניא בפרק מ"א כותב שאדם צריך להתחיל מהיראה, כי זה האחריות ואז הוא כותב: 

ומייחד מלכותו וכמו שכתוב: "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא", ומניח העליונים ותחתונים 
הוא  כי חייב אדם לומר: בשבילי נברא העולם. והוא גם על עמו ישראל בכלל, ועליו בפרט,

והנה ה' נצב מקבל עליו מלכותו, להיות מלך עליו, ולעבדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. 
ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי. ועל כן צריך ומלוא כל הארץ כבודו,  עליו,

ויעמיק במחשבה זו ויאריך בה, כפי יכולת  לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך.
ת מוחו ומחשבתו וכפי הפנאי שלו, לפני עסק התורה או המצוה, כמו לפני לבישת טלית השג

  ותפילין. 

ומלא כל הארץ כבודו. הקב"ה  –זה "והנה ה' ניצב עליו" הקב"ה מייחד את מלכותו על כל אחד ואחד. 
זה הווה מתמשך, כי  –מביט על כל אדם האם הוא עובד כראוי את עבודת הבירורים. "והנה ה' ניצב" 

  ק. -ו-ק-זה מידת הרחמים, י' -זה כל הזמן. "והנה ה'"

  שתלוי רק בעבודת הקוצרים.  –"והנה ה' ניצב עליו". זה בועז ש"ניצב על הקוצרים" 

ואז כתב השליחות: "ופרצת" ולכן "והנה אנכי עמך". ולבסוף: "והשבותיך אל האדמה הזאת". אני 

  ות, אלא כי גם כאן יצטרכו שתברר את הכול. אשיב אותך לא כי נגמר השליח

  הוראה למעשה: –עיקר התפקיד  -תנאי ד' 

וַ"ִיָרא וַ"ֹאַמר   {יז}וַ"ִיַקץ יֲַעקֹב ִמְ,נָת. וַ"ֹאֶמר ;ֵכן יֵ$ יְהוָה ַ&ָ/ק.ם ַהֶ=ה וְ;נִֹכי 7א יָָדְעִ:י:   {טז}

ֹ   {יח}ַמה 6.ָרא ַהָ/ק.ם ַהֶ=ה ֵאין ֶזה ִ-י ִאם ֵ&ית ֱא7ִהים וְזֶה ַ$ַער ַהָ,ָמיִם:  ֶקר וַ"ְַ$ֵ-ם יֲַעקֹב ַ&&

וַ"ְִקָרא ֶאת  {יט}וַ"ִַ+ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶ$ר 2ָם ְמַרֲא$ָֹתיו וַ"2ֶָם אָֹת? ַמ3ֵָבה וַ"ִצֹק ֶ$ֶמן ַעל רֹאָ$?: 
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וַ"ִַ<ר יֲַעקֹב נֶֶדר ֵלאמֹר ִאם יְִהיֶה   {כ}ם ַהה1א ֵ&ית ֵאל וְא1ָלם ל1ז ֵ$ם ָהִעיר ָלִרא$ֹנָה: ֵ$ם ַהָ/ק.

וְַ$ְבִ:י  {כא}ֶר� ַהֶ=ה ֲאֶ$ר ;נִֹכי ה.ֵל� וְנַָתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל 1ֶבֶגד ִלְל&ֹ$: ֱא7ִהים ִעָ/ִדי $ְ1ָמַרנִי ַ&<ֶ 

וְָהֶאֶבן ַה=ֹאת ֲאֶ$ר 2ְַמִ:י ַמ3ֵָבה יְִהיֶה ֵ&ית  {כב}ֵלא7ִהים:  ְבָ$ל.ם ֶאל ֵ&ית ;ִבי וְָהיָה יְהוָה ִלי

  . ִלי ַעֵ@ר ֲאַעְ@ֶר16 ָל�ֱא7ִהים וְכֹל ֲאֶ$ר ִ:ֶ:ן 

א מתחייב להקים בית מדרש. הוא מתחיל את השליחות במעשים. הוא ישר מחפש מה לעשות. הו

  עושה מצבה, וקורא למקום בית אל.  הוא

עזרי  -בשיר המעלות שיעקב מתפלל כתוב: "עזרי מעם ה' (עד) עושה שמיים וארץ". ומסביר הרבי 

  אבל זה יופיע בשמיים ובארץ. איך? ע"י השליח. –ק - ו- ק- מי

בסוך ימים שואלים את האדם שלוש שאלות: קבעת עיתים תורה, עסקת בפריה ורביה? ציפית 

הרי שתי השאלות הראשונות הם שאלות שקשה לענות עליהם בצורה  –לישועה? החפץ חיים שואל 

חיובית בוודאי, כי הרי אם אדם יגיד שבוודאי, אפשר יהיה להוכיח לו תמיד מתי הוא לא קבע עיתים, 

ציפית לישועה,  –אלו הם שאלות מעשיות. אבל השאלה השלישית –א לא עסק בפריה ורביה ומתי הו

  בוודאי שאדם יגיד שכן. הרי את זה אי אפשר להוכיח. 

כדי לצפות. לא מספיק רק  –זה לא האם רק ציפית, אלא זה מה עשית  -לכן מסביר החפץ חיים 

  לצפות במוח, צריך לעשות מעשים. 

  ליחות: שמחה בש -תנאי ה' 

? מדוע דווקא אלו? אלא עונה הרבי, שאני מבין יעקב אומר בלילה הרבי שואל מדוע ט"ו שירי המעלות

מדוע דווקא שירים?  –שהוא אומר תהילים להתחזק, כדי להתפלל, אני מבין הכול. אבל אני לא מבין 

  איך הוא יכול לשמוח בצרות הללו? 

כי  –רוץ האיש". מדוע? כי הקב"ה ברא את העולם אם אדם מבין שעבודת הבירורים מביאה ל"ויפ

יתרון האור שיבוא מתוך החושך הוא יותר גדול. זה ירידה לצורך עליה. (אם לא הקב"ה לא היה בורא 

אז אני יכול לשמוח, ואז  –את העולם). אם אני ממוקד במטרה שהחושך יביא אותו לאור יותר גדול 

  י זה הקב"ה. לא כי זה אני, אלא כ –אני רוצה את זה 

יכול להיות שאדם חושב שהוא בשלום, אבל היצר הרע תמיד  –"אני שלום וכי אדבר המה למלחמה" 

"שיר  -במלחמה, וכל הבירורים שהקב"ה שולח לי תמיד ינסו אותי, לכן מה אני יעשה? אני יתפלל לה'

"מהאין יבוא עזרי".  "מאין יבוא עזרי"? ואח"כ רק אני אבין –המעלות". אני יתפלל קודם כל בשאלה 

  מכאן יבוא עזרי.  –מהאין הגמור אליו הגעתי 

  רחל ולאה:

מדוע היא לא אומרת ליעקב מראש? ואם  –אם רחל לא רוצה להתחתן לפני לאה  –הרי יש להבין 

  היא רוצה אז למה היא מוסרת לה את הסימנים? 

אז מה היה הניסיון בזה? זה מה  –אלא יש להבין זה עבודת הבירורים. אם הכול היה הולך חלק 

דווקא את מה שאתה לא מתכנן. זה 'סיעתא דשמיא'. הקב"ה סידר שצריך את רחל  -שהקב"ה מסדר

יעקב לאחר שהמלאך אומר לו,  –ולאה ליד יעקב בעבודת הבירורים שלו. לכן בסוף השליחות של לבן 

  ת עכשיו שאפשר לחזור. הוא הולך לוודא זאת עם רחל ולאה. הוא בודק האם אמא רחל אומר

  תולדות השליחות: 

  בסוף רביעי כתוב: 
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וַַ:ַהר וֵַ:ֶלד ֵ&ן   {כג}ָמ?: וַ"ְִז-ֹר ֱא7ִהים ֶאת ָרֵחל וַ"ְִ$ַמע ֵאֶליָה ֱא7ִהים וַ"ְִפַ:ח ֶאת ַרחְ  {כב}

וִַ:ְקָרא ֶאת ְ$מ. י.ֵסף ֵלאמֹר יֵֹסף יְהוָה ִלי ֵ&ן *ֵחר:  {כד}וַ:ֹאֶמר ;ַסף ֱא7ִהים ֶאת ֶחְרָ>ִתי: 

ר יְָלָדה ָרֵחל ֶאת י.ֵסף וַ"ֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל ָלָבן 5ְ$ֵַחנִי וְֵאְלָכה ֶאל ְמק.ִמי 1ְל*ְרִצי: וַיְִהי ַ-ֲא$ֶ   {כה}

ֶ$ר ָעַבְדִ:י אְֹת9 ָ&ֵהן וְֵאֵלָכה ִ-י ַאָ:ה יַָדְעָ: ֶאת ֲעבָֹדִתי ֲאֶ$ר ְ:נָה ֶאת נַָ$י וְֶאת יְָלַדי אֲ  {כו}

  . יְָבְרֵכנִי יְהוָה ִ&ְגָלֶל9ֵחן ְ&ֵעינֶי9 נִַחְ$ִ:י וַ וַ"ֹאֶמר ֵאָליו ָלָבן ִאם נָא ָמָצאִתי  {כז}ֲעַבְדִ:י9: 

  מדוע דווקא עכשיו יעקב רוצה לעזוב? 

" אש בלא שבית יעקב יהיה אש" ובית יוסף להבה, ובית עשו לקו ודלקו בהם ואכלום"–אומר רש"י 

וישלחהו מעמק להבה לא יכולה לעשות כלום. ומשנולד יוסף נולד השליח. לכן אח"כ יעקב ויוסף: "

 –חברון".  הוא גם שולח את יוסף לבירור הבא מהמקום הכי נמוך. רחל מולידה את יוסף על שם 

  שהוא כל הזמן יוסף והוא הלהבה.  –"יוסף ה' לי בן אחר" 

והוא חייב  –את יוסף. משה רבנו יוצא ממצרים  - יעקב יורד למצרים, אבל הוא חייב תור ביטוח חובה

היא תורה  - כי אש בלי להבה –את עצמות יוסף עמו ארבעים שנה. בלי יוסף אף אחד לא הולך 

אבל בלי הלהבה. זה השליח שיורד לעשות את עבודת הבירורים. זה השליח  –אדירה, תורת אמת 

  שנכנס למקומות הכי נמוכים לבורות. 

  זה יוסף.  –משכה של הכול. להבה זה התלהבות. ולהגיע מהשמחה אל ההתלהבות זה הה

לאחר שיוסף מגיע, יעקב לא חולם על מלאכים, אלא יעקב עובד עם מלאכים ממש. זה השיא של 

וזה סופה. והמלאך יגיד בסוף ליעקב: "שלחני כי עלה השחר", ומה יענה לו יעקב: :לא  - הפרשה

אז מה  –הוא במלחמה  מה פירוש "כי עלה השחר"? הרי –אשלחך כי אם ברכני". והרי צריך להבין 

שהוא מלאך של בוקר, ולכן הוא צריך ללכת. אומר לו  –כי יש בוקר? אלא רש"י אומר  –הוא בורח 

שזה לא משנה מה התפקיד של המלאך , אני יודע שהתפקיד שלי כאן הוא לבנות דירה  –יעקב 

  לכן תברך אותי.  –בתחתונים 

  ל'מלאכים ממש':  –מ"ויפרוץ האיש מאד מאד" 

"מאד מאד". ועוד דבר אחד  –שמשלח מלאכים ממש. רק הוא בעולם בעבודת הבירורים  –זה שליח 

 –היא ארץ שבעת עממים  –א"י. כי אף פעם היא לא נקראת א"י, אלא ארץ החיתי והיבוסי והגרגרי 

 –כי רק בעבודת הבירורים  –ורק לאחר כל עבודת הבירורים היא א"י. לכן היא נקראת "מאד מאד" 

  לעבודת הבירורים.  –יא "מאד מאד". זה ויצא יעקב ה

השליח גם אם הוא לא רוצה, הוא יוצא ברכוש גדול מן השליחות. יעקב אומר "לא תתן לי מאומה", 

חוץ ממה שהוא הרוויח משלו. הוא לא מקבל שום דבר שאינו שלו, הוא לוקח רק מה שהוא עבד 

  הוא רק מזדכך ומזדכך.  –בשבילו. זה פריצה בגשמיות. אבל ברוחניות 

"ויפרוץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן וכו'". כאן זה קודם כל  הצאן ולבסוף השור והחמור. אבל אצל 

זה צאן. כל העבודה של  –"ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה". מדוע? אלא מה שהיה ליעקב   - עשו

קודם כל הצאן. אבל כשהוא  –מקנהו"  זה "אנו צאנך". כשהוא בורח כתוב " וינהג את כל –הבירורים 

אלא צאן  –הולך לפגוש את עשו והוא לא יודע מה הוא מתכנן, אז הוא מראה לו שצאן זה לא בטלנות 

זה ביטול לקב"ה. הוא מראה לו שאין לו כלום, וכל מה שיש לי זה "כי חנני אלוקים". כל הילדים זה של 

  צאן.  קודם כל –הקב"ה. זה מול עשו. אבל מול האמת 

כל אחד יש לו את השליחות שלו. כל אחד חייב ללמוד את לכל אחד יש את עבודת הבירורים שלו. 

עבודת הבירורים של יעקב, כדי לקבל ממנו כוח לעבודה האישית שלו. כל יום אדם מברר ומעלה 

לקבל ומתמודד עם הדברים הכי קשים. אבל כדי לעלות את הכול ולבנות לו דירה בתחתונים, חייבים 

את התנאים של השליחות מיעקב. שנזכה כל אחד לברר את הדברים האמיתיים ולעשות את הכול 

  הרואה והאבא.  –למען הקב"ה 


