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שיחת מו"ר שליט"א
לפרשת ויצא

ַע ֹקב ָה ָבה ִלּי
אמר ֶאל י ֲ
ַתּ ֶ
א ֹח ָתהּ ו ֹ
ַתּ ַק ֵנּא ָר ֵחל ַבּ ֲ
ַע ֹקב ו ְ
ָל ָדה ְלי ֲ
ַתּ ֶרא ָר ֵחל ִכּי ֹלא י ְ
וֵ
א ֹל ִהים ָא ֹנ ִכי
ה ַת ַחת ֱ
אמר ֲ
ַע ֹקב ְבּ ָר ֵחל ו ַֹיּ ֶ
ָב ִנים ְו ִאם ַא ִין ֵמ ָתה ָא ֹנ ִכי :ו ִַיּ ַחר ַאף י ֲ
שׁר ָמ ַנע ִמ ֵמּ ְך ְפּ ִרי ָב ֶטן:
אֶ
ֲ
ופי' רש''י הקדוש :התחת אלהים אנכי .וכי במקומו אני אשר מנע ממך .את אמרת שאעשה
כאבא ,אני איני כאבא ,אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים ,ממך מנע ולא ממני.

הנה כשנתבונן כאן במעשה הזה שקורא כאן נראה דבר נורא .רחל אמנו נמצאת
בכאב עצום היא רואה את כולם שזוכים להוליד ולגדל ילדים והיא אין לה ילדים,
ואז היא פונה ליעקב אבינו ואומרת לו בכאב גדול שיעזור לה שיפעל לה את
הישועה ,או שעדיף מותה מחייה.
ומספרת לנו תורתינו הק' "ויחר אף יעקב ברחל" ויאמר לה התחת אלוקים אנוכי,
הלא השי"ת מנע ממך ילדים ולא ממני.
והנה ידוע לכל מי שטעם מעט מסודות תורתינו הק' ,שכל מה שכתוב בתורה הק'
הוא סודות עליונים ונעלמים ,אולם בכל זאת לפי שכלנו הקט עלינו להבין מדוע
כעס יעקב אבינו על רחל שבאה אליו בכאב כ"כ גדול שטוב לה מותה מחייה ,ועוד
אומר לה תשובה כזאת ,כאלו מה היא רוצה ממנו ,אדרבא שינחם אותה שיעזור
לה בתפילותיו הטהורות ,והלא בודאי היה בכוחו לפעול הישועה ,ומדוע עונה לה
כך) .ראה מדרש רבה(.
אמנם לבאר הענין ,שיעקב אבינו ראה שרחל אמנו נמצאת בעומק הנסיון ,ומרוב
הצער שיש לה רוצה לקבל ממנו תמיכה וסיוע שיעזור לה בתפילותיו ,אבל יעקב
אבינו ע"ה הבין בקודשו שמאחר והוא לא נמצא בנסיון שלה ובכאב ובחסרון שיש
לה ע"כ אפי' אם יתאמץ בתפילותיו לא יוכל להועיל לה כמו שהיא תוכל להעולי
לעצמה כשתחזק את עצה בכאב להחבר לגמרי להשי"ת ,ואם יסכים להתפלל
עבורה כפי שהיא רוצה יהיה לה איזה סמיכות דעת שהיא שיעקב אבינו ג"כ
מתפלל עבורה ,וממילא לא תתאמץ בתפילותיה כפי שרוצים ממנה מן שמיא
בנסיון הזה,
ולכן הלביש את עצמו כאילו הוא בכעס ואמר לה התחת אלקים אנוכי ,אלקים
לשון דין וכי את רוצה שאני ימתיק ממך את הדין והנסיון ,הלא אני אין לי את
המצב והנסיון שלך כי לי יש ילדים ,אלא השי"ת מנע את הילדים ממך בדווקא ולכן
אם אני אעזור לך בתפילות גם לא אוכל לפעול כדבעי כי אין לי שם כאב ,וגם אני
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יפריע לך בעבודתך כי יהיה לך איזה אחיזה וסמיכות הדעת עלי ,ואז לא יצמח לך
תכלית הישועה ,אלא שכאן הנסיון הוא שלך לבד ולכן אל תסמכי עלי כלל אלא
תשליכי את עצמך לגמרי להשי"ת ואז תוכלי לפעול את ישועתך הפרטית והנצחית.
והנה אע"פ שאיתא בחז"ל דמי שיש לו חולה ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים,
א"כ אנו לומדים שיש ענין להזכיר אצל חכם שיתפלל ,אולם זהו רק לסייעו ולכוונו
בנסיון שיש לו לאדם לקרבו להשי"ת ,או שהוא רחוק כ"כ שאינו מסוגל להתפלל
אזי יבקש רחמים מהחכם שיעזרהו.
אולם לעולם שהאדם נמצא בעת עומק הנסיון אזי אין מי שיוכל להבינו ולעוזרו,
וזאת משום שרק אותו בלבד נתנו מן שמיא באותו הכאב והחסרון שנמצא ,וזה לא
בשביל שהשי"ת רוצה להכאיב לו חלילה ,כי אבינו אב הרחמן אוהב אותנו ומרחם
עלינו כרחם אב על בנו ,וכל רצונו בכאב או בחסרון הזה שנותן לאדם הוא בכדי
לנתקו מכוחו ועוצם ידו ומעולם הזה שהוא סומך עליו כ"כ ,ולחברו אליו יתברך
שיתלה וישען רק עליו יתברך ,וילחם מלחמת מצוה עם יצרו להדבק ולהאמין
בהשי"ת בכל לבבו שרק הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ורק הוא בלבד יכול
לעוזרו בכאב או בחסרון הזה שנמצא כי הוא יתברך בלבד שם אותו שם.
והנה בטבע העולם שהאדם שיש לו איזה כאב או חסרון תולה זאת על אחרים
ומחפש להאשים את פלוני או אלמוני שאשם במצבו ,או בעת שזקוק לאיזה סיוע
פונה ומחפש מהכא ומהתם להשען או להתלות על אחרים ואם אינם עוזרים לו או
מספקים את רצונו תיכף מתמלא עליהם כעס וטענות עד שנכנס למרמור על כל בני
העולם ואז הסבל והכאב והחסרון שלו נעשה כפול ומכופל ה' ירחם.
אולם בעת שהאדם מבין שזה הכאב או החסרון שליח הוא מההשגחה העליונה
מאת מסבב כל הסיבות ה' יתברך לא בשביל לחסרו או להכאיבו אלא לאלפו בינה
שהכל בכל מכל הוא מהשי"ת ,והחסרון הזה או הכאב הזה סיבה שלוחה היא מה'
לקשרו ולהשעינו שיסמוך וישען רק על השי"ת ,ושיחיה כל דבר שהוא מאת ה'
יתברך בלבד ,וידביק את עצמו ע"י האמונה והתפילות בו יתברך ,שרק הוא יכול
לעוזרו ולהושיעו ,ונלחם עם עצמו לא להשבר ולא להאשים ולא להתלות בשום
בריה ומשנן לעצמו בכל עת שמתגבר עליו הכאב או החסרון את האמונה שוב ושוב
אזי זוכה לא רק להמשיך על עצמו את ישועתו וחסרונו שימתלאו לו אלא שזוכה
להגיע לתכלית תיקונו הנצחי בעולם שהוא להדבק ולהתחבר להשי"ת.
ולזה בעת הנסיון צריך האדם להגיע לצדיק ולהזכיר את עצמו בפניו שעי"כ יורהו
הצדיק את הדרך האמונה לבל יפול רוחו בקרבו ולבל יתיאש אלא יבין שהחסרון או
הכאב הוא רק סיבה לקרבו להשי"ת כדרך שיעקב אבינו דחק ברבקה שהנסיון שלה
הוא בלבד ולא שלו וע"כ עליה לתת את העבודה ולהתפלל ולהפציר בהשי"ת ולכן
זכתה בכח האמונה והתפילות להמשיך נשמות קדושות כאלו שיאירו את העולם
וכלל ישראל עד סוף כל הדורות.
וכן הוא מי שזוכה לא להשבר ולא להחלש בעת הנסיון אלא להתגבר ביתר שאת
ועוז להבין ולהשכיל להתחבר בכל עוז להשי"ת דווקא בעת ההיא כדרך אבותינו
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ואמותינו הקדושים ,זוכה להמשיך על עצמו את אור האמונה והדעת להתחבר
להשי"ת ,וסופו שמקבל את מבוקשו וחסרונו מעל הטבע ,וגם מתקן את נפשו תיקון
נצחי וגם יכול אח"כ להאיר לנשמות ישראל הנמצאים בצרה ונסיון כמותו לאלפם
בינה שימשיכו על עצמם את אורו ודבקותו ית' שזה תכלית האדם בעולמו.

ספרי חסידות
לפרשת ויצא

ספה"ק עבודת ישראל
ויצא יעקב מבאר שבע.
נראה הרמז ,כי הצדיקים העובדים ה' באמת הם מלאים חרטה ושפלות רוח
ואדרבא נדמה להם תמיד כאלו מתרחקים תמיד מקדושה ולכן מתחזקים לעבוד ה'.
מה שאין כן הרשעים ואנשי שקר לא די שסרים מאחרי ה' אף גם כל אחד דרכו
ישר בעיניו ומתהלל בלבו כי הוא ישר ונאמן ועובד ה' כמ"ש במ"א ,וז"ש ויצא יעקב
מבאר שבע ,מי שהוא כיעקב צדיק וחסיד ובבחינת עקב נדמה לו כאלו הוא יוצא
ומתרחק מבאר שבע הוא הקדושה העליונה ,אבל וילך ,כלומר מי שהוא מלא גיאות
כי הולך הוא חרנה הוא מביא חלילה חרון אף .וזהו שאמר הכתוב )תהלים לד ,א(
לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ופירש שם האר"י ז"ל בשנותו את טעמו וריחו
לפני אבינו שבשמים עי"ש .פירוש כשהאדם נעשה בעל תשובה ומשנה טעמו וריחו
לפני אבינו שבשמים אז ויגרשהו וילך ,פירוש הסימן הראשון מעובד ה' שהוא מגרש
בחינת וילך כי הולך הוא ואדרבה הוא נכנע בעיניו ונדמה בנפשו כי רחוק הוא עד
ירחמהו השם ית' ויקרבהו:

ספה"ק אוהב ישראל
תוכחת מוסר גדול יוכל כל איש ישראלי ליקח לעצמו מזאת הפרשה
ולפנות מחשבתו מהבלי הזמן המדומה .ולדבק באהבת הש"י בהוב"ש ולעבדו
בתורה ובתפלה ובמע"ט בשכל אמת וזך .ועיקר שכל מעשי האדם היינו הילוך.
דיבור .שמיעה .ראיה .שכיבה .וקימה וכדומה .בכל דבר יהא מעוטף בתוכו שכל
אמת וזך לעבודת הש"י בלי שום סיג ופסולת ח"ו .וצא ולמד מאבותינו הק' ולך
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בעקבותיהם .פקח עיניך וראה איך ממעשה גשמית של אבותינו הק' נארג ונעשה
מהם תורה הקדושה .ואיך התורה מספרת לנו הליכת יעקב מבאר שבע ובאיזה
מקום ישן והדיבורים שדיבר עם רחל בת זוגו ואיך שנשק אותה ואיך שהיה רועה
את צאן לבן .ותחבולתיו שעשה המקלות .וכיוצא באלו .הלא מזה מוכח שכל
מעשיהם מקטן ועד גדול היה הכל רק בהשכל ודיעה מיושבת בחכמת אלהות.
והיאך רמזו בכל עניניהם לדברים עליונים נפלאים ונוראים .וכשיסתכל ויתבונן
האדם בזה היטב .ראוי לו להתלבש בבושה וענוה גדולה איך הוא נבער מדעת ולא
בינת אדם לו .והגם שהוא מתפלל ולומד הוא בלא שכל ודעת ותשוקה רק כאיש
חולם .והלואי שיחלום לנו בהקיץ כחלומו של יעקב .וגם צריך האדם לצייר בשכלו
ומחשבתו וידמה לו ממש שהאדם הוא סולם מוצב ארצה בתוך ארציות וגשמיות.
אך וראשו מגיע השמימה .היינו שכלו ושורש נשמתו הוא דבוק למעלה בשמים.
והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו .ר"ל כשהאדם מגביה את לבו ומוחו לעבודת
הש"י אז מעלה כל המלאכים לרום שמים העליונים ומשפיע להם חיות הקודש.
ובאם לאו ח"ו .אז ויורדים בו .יש להם ירידה על ידו כמחז"ל )איכ"ר א( מתישין כחו
של מעלה ח"ו .גם זאת צריך האדם להיות תמיד במחשבתו איך שכל הכוחות כולם
העליונים כולם כאחד תלויים במעשה האדם הן להעלותם או להיפך ח"ו .והנה ה'
נצב עליו .שצריך האדם לחשוב בכל עת איך שהש"י עומד לנגדו ומשגיח ורואה
במעשיו ויודע כל תעלומות .ומזה יבוא לו פחד ויראה גדולה .והלואי היינו
כחולמים חלומו של יעקב .ועיקר צריך האדם לטהר ולקדש איבריו וחושיו להיותם
כולם כאחד ראוים ומוכנים למרכבה לשכינה .וזה אינו תלוי באמירה לחוד .רק
בעשיה בפועל ממש באמת .בלי שום סיג ופסולת ח"ו .ושיהיו כל איבריו וחושיו
שלימים בלי שום פגם וחסרון חלילה .ואז קדוש יאמר לו ולשעבד רצונו ודעתו
לרצון ודעת העליון .ולייחד נפשו רוחו ונשמתו בשם הקדוש והטהור הוי"ה ב"ה
וב"ש בייחוד אמיתי .ואז יוכל להמשיך שכל אמת לעבודת הבורא ית"ש .לתורה
ולתפלה .ויה"ר שנקיים כל זאת באמת ותמים אמן ,והבן היטב:

ספה"ק תפארת שמואל
]ד[ ויחלום והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.
אפשר י"ל ע"פ המשנה בשלהי ברכות ,חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על
הטובה ,והיינו כי חוב קדוש הוא על כל איש ישראל להאמין באמונה שלימה ,שאין
שום דבר בכלל ובפרט שלא יהא בהשגחה פרטית מהבורא ב"ה ,כי הוא בורא
ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ,ומהוה כל
הויות ומסבב כל הסיבות ,וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד ,ומאתו לא תצא
הרעות ,ושורש הדין הוא חסד ,ובאמונה הזאת הוא ממתיק הדינים בשרשם ונעשו
רחמים וחסדים .ולזאת ,בעת המר הזאת שהצרות והדינים מתגברים בכל יום ,ואין
לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו ,צריך כאו"א להתחזק בד' אלקיו ,ובל יפול
מאמונתו ,וידע נאמנה שהכל הוא בהשגחת הבורא ב"ה בעל העולם ,ושכן צריך
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להיות ,ואמנם התכלית הוא לטובה אך טוב וחסד ,ועת צרה היא ליעקב וממנה
יושע:
וזהו שהראה הקב"ה ליעקב בחלום סולם מוצב ארצה ,ר"ל שהראה לו הגליות
והצרות של ישראל ,שיהיו מוצב ארצה ,בבחי' כי שחה לעפר נפשינו דבקה לארץ
בטננו ,עכ"ז ראשו מגיע השמימה ,שע"י אמונה שלימה ימתיקו כל הדינים ויהיו
לחסדים מגולים ,וירומם קרנם למעלה ראש .וזהו והנה ,כאמרם ז"ל והנה הוא לשון
שמחה ,כמאה"כ )שמות ד ,יד( הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו ,שיקבל
הדינים בשמחה ואל יבעט ביסורין שהם לטובתו ,וכדאמרינן בגמ' שם על המשנה
חייב אדם לברך על הרעה ,דליקבלינהו בשמחה .וזהו בבחי' והנה מלאכי אלקים
עולים ויורדים ,שבשעה שהם יורדים המה בשמחה כמו שהם עולים ,בידעם כי
רצון הקב"ה כך היא:
]ה[ אולי י"ל עוד במעלת האמונה,
ולפרש לשון המדרש שהובא לעיל ,שאמר יעקב אבינו ע"ה לית אנא מוביד סברי מן
בריי ,עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ .ע"פ מש"כ בפ' לך על דברי הילקוט בפסוק
ויוצא אותו החוצה ,שאמר הקב"ה לאאבינו ע"ה מאותו כוכב שאתה רואה שאני
אתה מוליד מראה אני לך שאתה מוליד ,היינו ע"י אמונת אומן שמבלעדי עזרתו
ית"ש אין עזרה ,ואם הוא ית"ש בעוזרו לא יחת מאותות השמים ומערכת הכוכבים,
ולא יפלא מד' דבר ,כי אצלו ית"ש הכל שוה ,ואין חילוק אצלו אם בטבע או בנס,
בזכות אמונה זו זוכה שהקב"ה בורא לו ישועה חדשה מתחת כסא הכבוד ,למעלה
מן הטבע ומערכת השמים .וזהו שאמר הקב"ה לאאבינו ע"ה מאותו כוכב שאתה
רואה ע"פ הטבע שאין אתה מוליד ,ועכ"ז מצאתי לבבך נאמן ,ומאמין אתה באמונה
שלימה כי לא יפלא מד' דבר ,מאותו הכוכב תראה נפלאות אשר אני מראה לך,
שתוליד ע"פ נס ,בישועה חדשה מתחת כסא הכבוד ,בזכות אמונתך השלימה:
וזהו שאמר יעקב מאין יבוא עזרי ,אף נגד הטבע ושכל האנושי ,כי עזרי מעם ה'
עושה שמים וארץ ,והוא עשה את השמים ואת הארץ ואת הכוכבים ומערכתם,
והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ,ובידו לשנותם ככל אשר יחפוץ ,שהרי כל
הבריאה היתה בשביל ישראל שנקראו ראשית ,שעל ידי ישראל יוודע שם ד'
העושה למו נסים ונפלאות אין חקר ,ובטוח אני בישועתו ובעזרתו ,אף שאין לי כל:
וזהו התחזקות שלנו ,שנאמין באמונה שלימה ,שכשיעלה ברצון ד' להושיענו ,אף
שע"פ הטבע והשכל תשועה נדחה מעצמנו ,הוא ית"ש מושל בכל ,ויברא לנו ישועה
חדשה מתחת כסא הכבוד ,ובזה נתחזק ונתאזר עוז לעבדו ית"ש מתוך תקות ישועה
ורחמים ,וכמו שהאריך הרמב"ן ז"ל סוף פר' בא שהאמונה השלימה הוא שכל
דברינו ומקרינו כולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם ,בין ברבים בין ביחיד,
אלא אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו ,ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו ,הכל בגזרת
עליון ,ע"ש דברים חוצבים להבות אש קודש לד' .ובזכות זה נזכה לישועה בכלל
ובפרט בגו"ר:
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ספה"ק מאור עינים
במדרש תנחומא שאלו לרבי שמעון בן חלפתא בכמה ימים ברא הקודשא בריך הוא
את העולם ואמר להם בששה ימים ושאלו לו ומאותו הזמן ואילך מה הוא עושה
והשיב עושה סולמות מוריש לזה ומעשיר לזה כמו שכתוב ה' מוריש ומעשיר משפיל
אף מרומם כמו שמצינו גבי יעקב ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וגו' ונאמר בו ויקח
מאבני המקום ובודאי אם היה לו כר לשכב עליו לא היה נוטלן ובחזירתו נאמר
ויפרוץ האיש וגו' וברכו הקודשא בריך הוא בחזירתו ומה ברכה ברכו ברכת אברהם
וה' ברך את אברהם בכל:
ונודע ממה שמבואר לעיל )ישעיה ס"ו ,א'( פסוק השמים כסאי וגו' כי הקודשא בריך
הוא מסר ההנהגה לשיראל לתקן ההדום רגליו מבחינת רגלין מדריגות הפחותות
לברר מהם ניצוצות הקדושים ולקרב את עצמן לבורא מכל הדברים שהם בחינת
ארציות ומזה יתרחב תענוג הגדול בכל העולמות על ידי שמתענג השם יתברך
כשמדברים פחותי הערך נעשין מרכבה לו יתברך ועל ידי זה נעשה כסא העליון רם
ונשא לשם בשלימות הגמור על ידי שמחזירין למעלה הדברים הנפולין ויעקב אבינו
ע"ה נאמר בו וישא יעקב רגליו בחינת רגלין כאמור אצלנו לעיל והנה כתיב )חגי ב',
ח'( לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צבאות ולמה אמר דווקא הכסף והזהב מיוחדין לו
יתברך הלא כל העולם ומלואו הוא עשהו ולו הוא כמו שכתוב )בראשית י"ד ,י"ט(
קונה שמיםוארץ אך מפני שכל הנהגות העולם והצטרכותן הוא על ידי הכסף
והזהב ועל זה אמר לי הכסף וגו' שצריך כל אחד מישראל לקרבן לי לשמי שהוא
ניצוץ הקדוש המלובש בתוכן כי אין לך דבר שאין בו ניצוצות הקדושות וגדול
התענוג שיש לו יתברך כשמביאין אצלו הניצוצות קדושות הנפולים במקום השפל
כזה שהוא יסוד עפר ממש שממנו נתהוה הכסף והזהב וכל זה עלידי גודל האמונה
בו יתברך ולהתנהג במשא ומתן באמונה באמת גמור שאמת חותמו של הקודשא
בריך הוא ועל ידי זה מסייעין אותו מן המשים כי הבא לטהר מסייעין אותו להעלות
את הקדושה שמלובש בתוכו עלידי שהמשיך את האמת חותמו של הקב"ה על
המשא ומתן ההוא ונמצא כי הוא יתברך כאן גם כן וממילא מתקרב גם כן הניצוץ
הוהוא אל האלקות שהמשיך למשא ומתן הזה על ידי עסקו בו על פי התורה
והאמת כי אורייתא והקודשא בריך הוא חד והבן ועל כן נקרא משא ומתן שהוא על
שם שמגביה הניצוץ הקדוש ממקום נפילתו שהוא לשון נושא ומתן שנותנו למקומו
מקור הקדושה ההיא ובשביל זה נפזרו ישראל בין המעים שעל ידי עוסקן עמהם
במשא ומתן ובדברים מוציאם מהם ניצוצות ההם המלובשים בהדברים שעוסק
עמהם ועל ידי זה עושה מרכבה לו יתברך בכל דבר שבעולם ומתקנין בחינת
ההדום רגליו וכסא עליון יתרומם ויתעלה בתוספת עילו גדול ולכן אמרו בגמרא
וכל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו כי על ידי הממון
יוכל להעמידו ולתקן בחינת הדום רגליו על ידי זה שיעשה באומנתו יתברך במאוד
ועל פי דת תורתינו הקדושה ובאמת ובהאמנה שגם שם צמצום אלהותו יתברך ואז
נעשה מרכבה לו יתברך מזה:
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ויעקב אבינו ע"ה עשה כן כמו שכתוב וישא יעקב רגליו כאמור כשנאבק עם שרו
של עשו נאמר )בראשית ל"ב ,כ"ה( וירא כי לא יכול לו כי מה שנתאבק עמו הוא על
כל המאורעות וענינים והנהגותה דורות העתידים לצאת ממנו שתיקן לנו יעקב
אבינו ע"ה על ידי המלחמה שהיה לו אתו שמחמת גודל כשרונו נצח להסטרא
אחרא בכדיש לא יפעול רעה ח"ו לבניו הדורות הבאים כמו שכתוב )מלאכי ג' ,ו'(
ואתם בני יעקב לא כליתם רצה לומר על ידי שאתם בני יעקב שנתחזק מאוד בכדי
שיהיה נקל לכם לעבוד את ה' ולא יוכל להרע לכם בכל האופנים שהיה יכול
לעשות לכם אם לא הכניעם ועכשיו לא יכול להרע לכם על ידי זה לא כליתם כי
יעקב אבינו ע"ה צפה עד סוף כל הדורות וראה לתקן להם דרך ה' ולהכניע המקטרג
והסטרא אחרא וזהו ענין ההתאבקות שכתוב בתורה הקדושה ויאבק איש עמו
שהוא עבור בניו הדורות הבאין עד ביאת משיחנו במהרה בימינו וזהו עד עלות
השחר זמן שנאמר בו )ישעיה נ"ח ,ח'( אז יבקע כשחר אורך שהוא ימות המשיח
וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ריכו ירכין הוא בחינת הרגלין כמו שכתוב ואת כל
היקום אשר ברגליהם כאמור לעיל ששם מצא לו הסטרא אחרא מקום אחיזה
לאחוז בו שעל ידי הממון לא די שאינו מעלה הניצוצות ומקרבין אותו אל הטוב
אלא אדרבה מתרחקין על ידי זה יותר ממנו יתברך ח"ו על ידי שהכניס להם את
החמדה בממון בקליפות ומה שהיא עבודה גדולה יותר מהעובד בעסקו בתורה כי
העוסק בתורה עושה יחוד בדבר עליון ובזה יש יותר תענוג כשמביאין החיות
הקודש ממקום שפל ובבחינה זו היא יותר העבדות מן העוסק בתורה אמנם צריך
לעסוק בתורה כדי שידע איך לעשותוגם עוד לטעמים אחרים כי הוא העיקר כי זה
גם כן תורה מה שעובד ה' במשא ומתן ושארי דברים הפחותים כי בודאי לולא
עסקו בתורה לא יבוא לידי זה ומחמת התורה יביא אם עצמו לזה השכל ששם גם
כן תורה כי התורה הוא גם כן בכל דבר כי אורייתא וקודשא בריך הוא חד באופן
שתאחז בזה וגם מזה אל תנח ידך והבן .ונמצא שהוא עבודה גדולה והוא התחכם
שאדרבה על ידי זה מרחיקין אור ממנו יתברך כידוע דבר זה בעוונותינו הרבים וכל
על ידי יצר הרע הנקרא גיד הנשה דמנשיא בר נש מפולחנא דמאריהון שהיה להן
לעבוד בזה ולכן נאמר בתורה על כן אל יאכלו בני ישראל את גיד הנשה שלא
יאכלו מזון פרנסתם ממון כזה שהוא בא מבחינת גיד הנשה משא ומתן שמצד היצר
הרע אשר על כף הירך שהוא בחינת רגלין שצריכין לקתן על ידי זה ההדום רגליו
ומודעת זאת מה שכתוב בספרים כי סולם ביגמטריא ממון:
וזהו ויחלום והנה סולם וגו' ויחלום הוא לשון חיזוק מכו ותחלימנו ותחיינו כי יעקב
נתחזק בעבודה להיות בחינת סולם שהוא הממון אף שהוא מוצב בארציות כפי
הנראה מכל מקום וראשו מגיע השמימה ששרשו ועיקרו הוא בשמים כי החיותה
מהווה אותו למקיימו הוא קדוש ממקום עליון והנה מלאכי אלהים ההם השרים של
אומות עולים ויורדים בו כאמור לעיל שעל ידי העסק בו בדעת בכוונת השם יתברך
מוצאין החיות מהן שאין להם חיות כי אם מצד הניצוצות המלובשים בהם ואז
יורדים בו בשבילו ולהיפך ח"ו עולין שאדרבה מתרחקין על ידי זה יותר מהשם
יתברך ומוסיפים להם עוד כח רחמנא ליצלן ח"ו ויעקב עשה בכוונתו יתברך בזה
כמו שאמר ויקח מאבני המקום שהוא יסוד העפר כאמור לעיל שכסף וזהב הוא
מעפר וישם מראשותיו וישם בראשו העליון מקור הקדושה אין סוף ברוך הוא:

