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פירש רש"י הק' :ויאבק איש  -מנחם פי' ויתעפר איש מלשון אבק שהיו מעלים עפר
ברגליהם ע"י נענועם .ולי נראה שהוא מלשון ויתקשר עיי"ש.
הגמ' במס' סוכה )דף נ"ב ע"ב( אומ' :אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר
עליו בכל יום ומבקש להמיתו ,שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ,ואלמלא
הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו .שנאמר ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו
בהשפטו.
ובמס' קידושין )דף ל' ע"ב( אומ' :אמר רב יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום
שנאמר רק רע כל היום.
נלמד ממאמרי חז"ל אלו ,שהיצה"ר עושה את העבודה שלו ,ובכל יום ויום מתחדש
אורב ומתגבר להפיל את האדם ולהכשילו ,כי זה תפקידו בעולמו בכדי שיהיה
בחירה בעולם אזי ברא אותו השי"ת ,ונתן לו את הרשות לפתות ולהוביל את בני
האדם לחטוא כדי לתת לאדם את היכולת בלחור בטוב ולהלחם ברע שעי"כ יגיע
לתכלית האמיתי בעולם שזה דרך ה' מתוך הבחירה שימאס ברע ויבחר בטוב.
אמנם מלחמת היצר היא מלחמה קשה מאוד ,באשר היצה"ר מתחדש בכל פעם
בתחבולות אחרות להכשיל את האדם ,וא"כ איך יוכל לעמוד מולו ,לזה חז"ל הק'
מלמדים אותנו שאלמלא הקב"ה עוזרו לא יוכל לנצח.
ועתה צריך להבין דאם גם זה רק בידי השי"ת ,שאלמלא עוזרו אין יכול לו אזי אין
כאן ענין של בחירה כלל ,ולשם מה ענין היצה"ר בכלל אם לנצחו ג"כ אינו ביד
האדם כלל.
אמנם הכתוב אומר ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו ,שכל המאבק העיקרי של
היצה"ר אינו רק להחטיא את האדם ,כי החטא הוא רק התוצאה ,אלא עיקר עבודת
היצר היא לנתק את האדם מהשי"ת ,שלא יחשוב מהשי"ת שלא יתקשר עם
השי"ת ,ומכניס בלב האדם מצב כזה שנדמה לו שהכל זה דרך הטבע ,מההוא יש לו
פרנסה ,ומזה יש לו כבוד ,ומההוא יש לו צער ובזיון ,וכל מחשבות היצר הם רק רק
כל היום להכניס באדם להיות בטבע לחיות את האנשים ,את העולם ,ולעשות
מהכל מציאות כאילו יש כאן משהו ,וברגע שהאדם מתפתה ללכת אחרי היצה"ר,
הוא יכול ללמוד ולהתפלל ולעשות מצוות חבילות חבילות אבל הכל מלא
בחשבונות ואינטרסים מה יצא לי מלימוד זה ,ומה יבוא לי מהמצווה הזו ,וכך
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האדם יכול אפי' להיות עובד ה' אבל הכל זה בחיצוניות בלבד ,אין לזה שום קשר
להקב"ה כלל וכלל רח"ל.
כי כל עבודת היצה"ר להכניס בלבו של האדם טבע ,מציאות אחרת מלבד מציאות
ה' ,וזה הביאור יצר הרע ,סטרא אחרא ,רשות אחרת כאילו יש עוד משהו ח"ו
מלבד ממציאות ה'.
וזה הפירוש במאמר הגמ' יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ,מה
זה להמיתו ,הלא ההיפך הוא רוצה שיחיה ולהחטיא אותו ,אלא שהוא רוצה
להתגבר עליו ולהכניס אותו לחיים של טבע חיים של כפירה יחד עם תורה ותפילה
ומעש"ט של טבע ששם לא רואים את ה' שם חיים עם כבוד חשבונות ושארי
הבלים ושטותים ופניות ,וחיים כאלו הם מות ממש ,משום שברגע שהאדם מנותק
מהשי"ת אפי' שלומד ומתפלל רק שהוא מלא עם חשבונות אזי חייו הם מות ממש,
כי לא עושה את תפקידו האמיתי בעולמו ,כי תפקיד האדם הוא להדבק ולהתחבר
עם השי"ת ולראות בכל מצב ובכל מאורע שקורא עמו איך להדבק בהשי"ת ,ואיך
לעשות כל דבר נקי לשמו ולכבודו יתברך ,ובלי זה למה לו תורה למה לו תפילה,
למה לו מעש"ט ,ולזה אמרו חז"ל הק' ואלמלא הקב"ה עוזרו היינו בשביל להתגבר
על היצר הזה שעושה כל היום תחבולות איך לנתק אותך מה' ,העיצה לזה
להתחבר כל הזמן לעזר ה' לחיות בכל דבר אותו ,להתחבר אליו ,לרצות את
המטרה לחתור למטרה לא לותר לא לאבד את התכלית לזכור בכל דבר הכל ממנו
יתברך אין כלום מלבדו יתברך.
וזה מ"ש בפסוק ויותר יעקב לבדו ,שכל עבודת יעקב היינו איש הישראלי להשאר
בכל בחינה ומצב לבדו ,לבודד כל דבר מהמציאות שבו שלא לחיות שום דבר רוחנ
וגשמי בתור מציאות ,אלא בתור סיבה להתקשר להשי"ת ,וזה כל המאבק של
היצה"ר עם האדם ,וזה ויאבק איש עמו על זה כל המאבק ,וזה מה שאומר רש"י
הק' ויאבק ויתקשר כל המאבק על הקשר.
ולזה צריך האדם לא להליז מעיניו את המטרה ,להדבק ולהתחבר בכל עת ורגע עם
השי"ת ,בכל מאורע בכל מצב רוחני שמתפלל ולומד ועושה מעש"ט ,וכן בכל עניניו
הגשמיים לרצות דבר אחד ויחיד איך אני יכול כאן לעבוד את השי"ת ,כמו שאנו
אומרים בכל יום אתה הוא עד שלא נברא העולם ,אתה הוא משנברא העולם ,אתה
הוא בעולם הזה ,ואתה הוא בעולם הבא ,ומה יתרון לו לאדם מכל עמלו שיעמול
תחת השמש אם לא הענין הזה ,להיות עם ה' לחפש את ה' בכל דבר ולהדבק אל
ה' בכל עת ורגע.
וכל מלחמת היצר היא רק במוחו ובמחשבתו של האדם להיות עם ה' או לאו ,ומזה
באים אח"כ כל התוצאות לטוב או למוטב.
ע"כ אחים אהובים שימו לבבכם ועיניכם לענין זה ,ואל תשכחו מהמטרה שלנו
שהיא חיינו ואורך ימינו בזה ובבא ,למצוא אותו יתברך בכל עת ורגע ,כי בלא זה
אושרו של האדם הוא מדומה ,כי כל אושר והצלחת האדם בזה ובבא תלוי רק כמה
שחי עמו יתברך ,ומה לו לאדם לחשוב מזה או מזה בלאו הכי האדם וכל העולם
מונהג אך ורק ע"י השי"ת ,והכל ממנו יתברך ,וע"כ אשרי אדם עוז לו בך שמתחזק
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בכל עוז לאחוז רק בו יתברך עד שנעשה הדבר מסילות בללבם וזוכה בכל מחשבה
דבור ומעשה להיות כלול ודבוק בה' יתברך.
וע"כ צריך תמיד בעיקר לרצות ולבקש מהשי"ת ,בקשה אחת שבה כלול הכל,
לחיות את הכל עמו יתברך ,ובודאי השי"ת לא ימנע טוב מהרוצים ללכת בדרך
הנכון והאמיתי ויזכינו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם אכי"ר.

ספרי חסידות
לפרשת ויצא

ספה"ק דגל מחנה אפרים
ויותר יעקב לבדו וגו'.
ואיתא במדרש )בראשית רבה ע"ז ,א'( הדא הוא דכתיב )ישעיה ב' ,י"א( ונשגב ה'
לבדו ביום ההוא עד כאן .והנה המדרש הזה הוא תמוה מאוד ,ויש לפרש על פי
הגמרא )סנהדרין ל"ז (.כל אחד מחויב לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי עד
כאן ,והנה כשנשים לב על דברי הגמרא זו הוא מוסר גדול ודרך ישרה להדרכת
האדם כי כשעולה בדעתו שכל העולם לא נברא אלא בשבילו נמצא הוא יחיד
בעולם וכל העמדת העולם וקיומו תלוי בו בהטבת מעשיו הוא מקיים את העולם
וח"ו להיפוך הוא מחריב את העולם ואינו צריך לעשות עבודתו באיזה פניה
שישבחוהו בני אדם או כיוצא בזה כי הוא העיקר בעולם וכל העולם טפלים אליו
ואינו צריך להם רק כולם צריכים לו וזה מדריגה גדולה מאוד כשזוכה לזה ואז
בודאי הוא עובד לה' לבדו בלי שום בלבול ועירוב מחשבה ופניה אחרת וגורם בזה
ביטול כל הקליפות ונכנעים תחת יד הקדושה והשכינה כביכול ,וזה יש לומר
שמרמז המדרש ויותר יעקב לבדו היינו כשזכה למדריגה גדולה זו שהבין והאמין
שהוא לבדו יחיד בעולם וכל העולם תלוי עליו ועל מעשיו אז ונשגב ה' לבדו היינו
שבודאי עבודתו תמה ושלימה ונקיה וביטול כל הקליפות ונכנעים תחת יד הקדושה
ונראה ונגלה כי נשגב ה' לבדו והוא לבדו ואין בלתו רק הוא אחד ושמו אחד והבן:
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ויאבק איש עמו עד עלות השחר.
יש לפרש כי ידוע שיש לאדם ב' יצרים יצר טוב וכו' והם שני מחשבות ומזה נמשך
שאף לרשע גמור נופל לפעמים הרהור תשובה רק שיצר הרע גובר עליו אך לרוב
ישראל שהם נשמות קדושות אין ליצר הרע שליטה עליו עד שמכניס בלבו שקרנות
וחניפה מחמת שצריך לשקר או לחנוף לבני אדם מחמת פרנסה ושח"ר ראשי תיבות
ש'קר ח'נופה ר'ע שמגדיל את הרע ומקטין את הטוב ,וזהו ויאבק איש עמו היינו
היצר הרע עד עלות השחר היינו עד שמעלה המדות של ראשי תיבות שחר והבן:

ספה"ק מאור ושמש
עוד בענין הנזכר לעיל .ובפירוש רש"י ז"ל על גרתי ותרי"ג מצות שמרתי מה הודיע
לעשו בזה.
וגם יש לדקדק על ואחר עד עתה מה הודיע לו בזה ,האם לא ידעינן שאיחר עד
עתה מאחר שלא בא מקודם ,ובודאי היה ליעקב איזה כונה בזה .גם על הזכרתו
בלשון יחיד שור וחמור וגו' .ונראה לי לפרש דהנה במדרש איתא שיעקב אבינו
בשליחותו זה היה רצונו שיחזיר את עשו בתשובה .ונראה לי דהנה האמת הוא
בעבודת האדם את הבורא יתברך שמו שיהיה באמת ובתכלית השלימות ,כי יכול
האדם לקיים כל המצות וללמוד הרבה אבל שיהיה באמת לאמיתו לשמה שיהיה
נדבק על ידי התורה והמצות להבורא ברוך הוא ,זה קשה מאד לאדם אפילו לעשות
מצוה קטנה בשלימות באמת לאמיתו מעומקא דלבא ,כי לזה צריך הזדככות רב
להזדכך חומרו מכל התאוות הגשמיות ומכל חטאות הנעורים בתשובה שלימה אז
יכול לבוא לעבוד את ה' באמת לאמיתו ובאם לאו אזי נותן ח"ו עוד כח להסטרא
אחרא בתורתו ותפלתו שלא לשמה ,וביותר קשה לו לאדם לעשות תשובה שלימה
על מה שנדמה להאדם שעוסק בתורה ועבודה תמיד ואינו רואה בעצמו שום חסרון
בעבודתו וסובר בעצמו שהוא צדיק גמור ועל מה ישוב נמצא נשאר בסכלותו ואין
תרופה למכתו .ובאמת מי שאינו משגיח על עצמו בלי הפסק לתקן מעשיו
הראשונים ולמצוא חסרונות בעבודתו בכל שעה שאינם בשלימות ושיתחרט בכל
עת ולהרהר בתשובה שלימה על החסרון השלימות שהיה לו בעבדות בודאי הוא
עדיין רחוק מהבורא ברוך הוא וכל העבדות שלו אינו כלום .כמו ששמעתי
מאדמו"ר הרב מו"ה יצחק מלובלין זלה"ה על הגמרא ועכשיו שנברא יפשפש
במעשיו ,ויש שני נוסחאות בגמרא נוסחא אחת יפשפש במעשיו ונוסחא אחת
ימשמש במעשיו .ואמר הוא ז"ל החילוק שבין השני נוסחאות הוא כך יפשפש
במעשיו הוא לחפש אחר העבירות למצוא אותם לעשות תשובה עליהם ,ופירוש
ימשמש הוא אם אינו נמצא לו עבירות בפועל אזי ימשמש במעשיו הטובים שלו אם
הם כתקנם ,כי אי אפשר לעשות בלי חסרון כי ימצא בהם איזה פניה חלילה וחס או
שהיה לו לעשות אותם ביותר דביקות ויותר בדחילו ורחימו .נמצא מכל הנזכר לעיל
שהצדיקים האמיתיים ההולכים בדרך ה' באמת לאמיתו בעומקא דלבא הם תמיד
בתשובה שנמצא להם תמיד חסרונות בעבדות שלהם ,ומי שהולך בדרך זה אזי כל
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הטובות עולם הזה אינם חשובים אצלו לכלום ואינו נהנה מהם כלל .והנה איתא
במדרש אין ועתה אלא תשובה שנאמר ועתה ישראל וגו':

ספה"ק זרע קודש
וישלח יעקב כו' עם לבן גרתי .ופירש רש"י גרת"י בגימטריא תרי"ג ,כלומר עם לבן
הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי כו'.
להבין כפל לשון שפירש רש"י עם לבן הרשע גרתי ,הלא חד הוא מה שפירש עם
מה שמפורש בכתוב ומה צריך לכפול ,גם כוונת רש"י בתיבת כלומר ,כאילו בא
לחדש דבר חדש .רק הוא על דרך שפירשתי )פ' תרומה דף קפז( הכתוב )תהלים א,
א( אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים כו' ובמושב לצים לא ישב כי אם
בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה ,שלכאורה ההיפוך מקצה לקצה בלי
ממוצע ,שיאמר שאינו רשע גמור רק צדיק גמור גדול וקדוש ,ויוצדק לומר על צדיק,
שאינו בינוני רק צדיק ,ולמה התחיל כאן בקצה האחר שרחוק מאוד מדרך זה
הקדוש:
רק יובן על פי אמרם ז"ל )אבות פ"ד מ"א( איזהו חכם הלומד מכל אדם ,שנאמר
)תהלים קיט ,צט( מכל מלמדי השכלתי ,ולהבין איך ילמוד מכל אדם ,א"כ ילמוד
ח"ו ממעשי הרשע גם כן ,וגם בכתוב אמר רק מכל מלמדי ,ולא מכל אדם .רק כי
באמת צריך האדם ללמוד גם ממעשי הרשע ,על דרך שכתוב בספרי מוסר ,שילמוד
האדם מהרשעים איך לא ישנו אם לא ירעו ונגזלה שנתם אם לא יכשילו )משלי ד,
טז( ,מחמת שתאוותם בוער בקרבם במאוד מאוד ,ולאור יקום רוצח כו' ועין נואף
שמרה נשף )איוב כד ,יד .טו( ,וכל התחבולות עושים למלאות רצון היצר הרע
ותאוותם הרעה ,מזה ילמוד איך לעשות תחבולות ולהתגבר בעבודתו ית"ש ,במעט
שנות מעט תנומות ובכל מיני התגברות ,וזהו שאמרו הלומד מכל אדם על דרך
הנ"ל ,וזהו שאמרו מכל פירוש מכל מיני תחבולות בני אדם לצרכם ותאוותם ,מזה
מלמדי השכלתי ,שמכל זה השכלתי לעצמי לימוד דרך לעבודתו ית"ש .וזהו שנאמר
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכו' כי אם בתורת ה' חפצו ,פירוש שלא
הלך בין הרשעים רק לתכלית הטוב הזה ,מחמת שבתורת ה' חפצו ,ורוצה ללמוד
מהם תחבולות לעבודתו ית"ש ,לתכלית טוב הזה לבד הלך בעצתם ובדרכם ,אבל
לא ח"ו מצד חפצתו דרכם ,וזהו היה ענין היות יעקב אצל לבן הרמאי שהחליף את
משכורתו עשרת מונים בכל מיני תחבולות ,וכן מכל עשיותיו של לבן ברשעתו,
מהכל למד אבינו יעקב ממנו דרך לעבודתו ית"ש בתחבולות וחכמות גדולות ,ועל
ידי זה בירר מאתו כל הניצוצות קדושות ,כמו שפירשתי הכתוב )בראשית לא ,א(
ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה ,וכן הפסוק )שם יד( העוד לנו חלק ונחלה
בבית אבינו ,על דרך זה כמו שכתבתי במקום אחר )להלן דף עו בד"ה וי"ל עוד
בענין זה( ,וזהו שרמז כאן לעשו ,עם לבן גרת"י בגימטריא תרי"ג ,פירוש שעמו ועל
ידו של לבן הרשע ,תרי"ג מצוות שמרתי ,שלמדתי מאתו איך להתגבר על היצר
הרע בתחבולות ,וזהו שפירש רש"י כלומר ,עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות
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שמרתי ,להורות הפירוש הזה ,שמרשעתו של לבן למדתי איך להזהר בשמירת
תרי"ג מצוות ,והורה לעשו בזה שלא יהיה יכול להתגבר עליו ולבטלו מעבודתו
ית"ש ,ואדרבא ממנו יקח ראיה איך לעבוד ]את[ ה' ,וזהו שנאמר גם כן ויהי לי שור
וחמור ,שור בחינת הקדושה בהמה טהורה ,חמור בחינת הקליפה טמאה ,שגם
קליפת חמור היה לי לטובה לעבודתו ית"ש כנ"ל ליקח ממנו ראיה לעבודתו ית"ש,
כי גם מהקליפה עצמה והיצר הרע יכולין ללמוד עבודתו ית"ש ,על דרך הנ"ל
שלוקחין ראיה מאת היצר הרע איך רודף אחר האדם תמיד ואינו מרפה ממנו
אפילו רגע אחת כלל וכלל ,כך ילמוד האדם איך לא ירפה מעבודתו ית"ש ,צאן גם
כן מורה על בחינת הקדושה )יחזקאל לו ,לח( צאן קדשים ,ועבד ושפחה בחינת
הקליפה הכל היה לו סיוע לעבודתו יתברך ,וגם לעשו אמר באמת אחר כך עד אשר
אבוא אל אדוני שעירה ,שגם ממנו ילמוד איך לעובדו ית"ש:

ספה"ק עבודת ישראל
ואלה המלכים אשר מלכו וגו',
ידוע מס' רבינו רד"ב זצ"ל כי כל אדם אשר מתנשא רוחו בקרבו לאמר אני למדן
ואני עובד ה' הוא ממלכין דמיתו ומאנין תבירין ר"ל .והתיקון הוא ע"י שם מ"ה
לדעת כי מה הוא זולת שפע הבורא ב"ה עי"ש באורך .וזהו שאמר הכתוב ואלה
המלכים שהם ז' מלכין דמיתו לפני מלך מלך לבני ישראל כי מלך לבני ישראל הוא
היוצר כל ,וכשח"ו האדם מתנשא נגדו ברוח גבוה כלומר שהוא יש בפני עצמו זולת
המלך הנ"ל אז הוא עצמו מאלה המלכים:
וזהו שאמרו חז"ל )שבועות לה ע"ב( כל הנטפל לשם מלפניו הוא נמחק .פירוש הגם
שאדם עובד ה' ונטפל להשם ,אבל מלפניו כלומר שנדמה לו כי הולך לפני השי"ת
ואינו צריך לעזר הבורא כי הוא עובד ה' ולומד תורה בכח עצמותו אז הרי זה נמחק
מסטרא דקדושה ואין בו ממש כי הוא ממאנין תבירין .אבל הנטפל לשם מאתריו
ופירשו בו חז"ל )שם( כגון כינוי אלהינו אלהיכם רומז מי שעובד הש"י ונדמה לו
שאין עושה כלום רק השי"ת ההולך לפניו הוא מנהיגו ונותן בו דעה והשכל ללכת
מישרים והוא רק הולך אחריו הרי זה אינו נמחק שכבר קדשו השם כי הקב"ה
מקדשו בכל פעם יותר ויותר על ידי הכנעה וענוה כנ"ל:
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ספה"ק קדושת לוי
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ואנשים ותוכל.
הענין ,כי יש אדם שהוא דבוק תמיד בהבורא ברוך הוא אפילו כשהוא מדבר עם בני
אדם ויש אדם שהוא דבוק בהבורא ברוך הוא בעת שעוסק בעבודתו ובתורתו
ובמצותיו אבל כשמדבר עם בני אדם אינו יכול לדבק מחשבתו להבורא ברוך הוא
והבחינה הא' נקרא ישראל ,כי הוא אותיות ישר אל וגם לי ראש והבחינה הב'
נקרא יעקב יו"ד עקב .וזהו לא יעקב וכו' ,כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ,כלומר
שאתה דבוק באלהים אפילו כשאתה מדבר עם בני אדם וזהו עם אלהים ואנשים,
ותוכל לדבק מחשבתך תמיד להבורא יתברך:

ויקרא שם המקום כו' כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי.
כי הנה יש אדם שעובד את הבורא ברוך הוא בעבור שישפיע עליו כל הטובות
כשיעבוד אותו ויש בחינה גדולה מזו שאדם עובד את הבורא ברוך הוא בגין דאיהו
רב ושליט ,ואין כוונתו כלל על קבלת הטובה והבחינה הזאת נקרא פנים בפנים ,כי
הוא עובד את הבורא ברוך הוא בגין דאיהו רב ושליט והבורא ברוך הוא כביכול
פונה אליו פנים בפנים .והבחינה הא' נקרא פנים באחור ,כי הבורא ברוך הוא פונה
אליו פנים והוא כביכול עובד בכדי לקבל טובות מאתו .וזהו כי ראיתי אלהים פנים
בפנים ,זהו הבחינה הב' .וזהו הרמז ותנצל נפשי ,לשון הפרשה ,הרמז שלא עלה על
לבו לעבוד בשביל הדבר הנוגע לעצמו ,דהיינו בכדי לקבל טובות מאתו יתברך וזהו
ותנצל נפשי ,לשון הפרשה בדבר הנוגע לנפשו והבחינה הזאת הוא לשמה והבחינה
הא' שלא לשמה:

