
   

 "ג תשפ ח' כסלו    – ויצא  פרשת  קנד )ח( גליון  '  שנה ד     תורות בעלזא'  עינה הנובע של בעלזא מבית ' ממ 

 
 

לאחר מכן  -בתחילה הדחיק אהבתו ליצחק 'ויפגע במקום'  -'וילך חרנה'  
 הדביק עצמו באהבת השי"ת ולא חשש לילך למקום שהתפללו אבותיו

 .יא( -)בראשית כח, י ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וגו' 

, יש לו שני עצות, עצה אחת היא שידחיק את כל הנה כשהאדם עומד בנסיון

האהבה שיש לו וידחנה, ועל ידי זה יוכל לעמוד בנסיון ולעשות את רצון ה', ויש מדריגה 

גבוהה יותר, שיתדבק באהבת המקום וממילא יתבטלו כל האהבות האחרות שיש לו 

 בפני האהבה הזו.

צריך ללכת לחרן, כי  כן היה אצל יעקב אבינו בעת שנפרד מיצחק אבינו והיה

ליעקב אבינו היה אהבה גדולה מאוד להוריו יצחק אבינו ולרבקה, והיה יעקב אבינו צריך 

: יא(  -)שם כח, י להדחיק את האהבה הגדולה הזאת כדי שיוכל לנסוע לחרן, וכמו דכתיב 

'ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום', ולא כתיב שיצא מבית הוריו, כמו 

"י מקשה שם, והיינו מפני שהדחיק את אהבתו להוריו יצחק אבינו ורבקה. 'ויפגע שרש

במקום' היינו שיעקב התדבק באהבת הבורא וזה ביטל אצלו את כל האהבות האחרות 

 שהיו לו.

שיעקב אבינו עבר בדרכו לחרן ליד  )פסוק יז ד"ה כי(ובזה יובן מה שאומר רש"י לקמן 

ם, וכשהגיע לחרן אמר: "אפשר שעברתי על מקום מקום המקדש ולא רצה להתפלל ש

 שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו" ורצה לחזור.

ויש להבין מה היה שם, אלא יעקב אבינו היה צריך ללכת לחרן ומפני כך הדחיק 

את אהבתו להוריו, ולכן לא רצה ללכת להתפלל במקום המקדש, שהרי הוא מקום 

יתעורר אצלו אהבתו להוריו ולא יוכל ללכת שהתפללו אבותיו, וחשש שאם יתפלל שם 

לחרן, "כי מטא לחרן" חשב הרי יש לי עצה אחרת, שאני יכול להתדבק באהבת המקום 

וממילא יתבטלו כל האהבות בפני אהבה זו, ואם כן: "אפשר שעברתי על מקום 

ל וקפצה לו -שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו, יהב דעתיה למהדר, וחזר עד בית א

 .הארץ"

 לדוד מזמור טיש תשס"ו –ראש השנה 

 שיזכה אף מכח מידת הדין  -'אם יהיה אלקים עמדי' 

ובהמשך . : והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה()בראשית כח, יגבחלום יעקב נאמר 

אל  והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבותיך טז( -)שם, טו נאמר 

שר דברתי לך. וייקץ האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את א

וישכם יעקב בבוקר... וידר יעקב : כא( -)שם יח ואחר כך נאמר . יעקב משנתו..

נדר לאמר אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי 

 לי לאלקים"' לחם לאכול ובגד ללבוש. ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה

מפרשי התורה על דברי יעקב אבינו, מה היה חפצו ומבוקשו  ונתעוררו

מאת הבורא ב"ה בשעה זו, לאחר שכבר הבטיח לו הקדוש ברוך הוא על כל 

הדברים, ואם כן מה זה שביקש עתה "אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה 

א זה מה שהבטיח לו השי"ת באמרו "והנה אנכי עמך אשר אנכי הולך", הל

 .ל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך"ושמרתיך בכ

אמנם ביאור הענין הוא, כי כל ההבטחות שהבטיח לו השי"ת בחלומו, 

כולם היה בשם 'הוי"ה', ועל ידי מדת הרחמים, שהרי כתיב "והנה ה' נצב עליו", 

ולכן התפלל יעקב אבינו "אם יהיה אלקים עמדי ושמרני  "ויאמר אליו אני ה'".

זה", שמדת הדין תיהפך למדת רחמים ואפילו מצד מידה זו יזכה בדרך ה

 לשמירה, "אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה".

שיוכל להאכיל ולהלביש אחרים 'והיה ה' לי לאלקים'  -'לחם לאכול ובגד ללבוש' 
 על ידי הצדקה מתהפך מידת הדין לרחמים -

ושוב ביקש יעקב אבינו "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש", והיינו כאמור, 

כי תפילתו היתה שאף מדת הדין תחפוץ לשמרו, ולתת לו לחם ובגד. שהרי 

לכאורה יש להבין מה היתה כוונתו של יעקב אבינו, באמרו "ונתן לי לחם 

אינו לאכול ובגד ללבוש", כלום יש לחם שאינו לאכילה, או שמא יש בגד ש

ללבישה, אלא על כרחך צריך לומר שכוונת יעקב אבינו היתה, שיתן לו הקדוש 

ברוך הוא לחם שיוכל גם כן להאכיל אחרים לשובע נפשם, וכמו כן יתן לו 

 השי"ת בגד שיוכל לכסות בהם אנשים אחרים. 

ושוב אמר "והיה ה' לי לאלקים", כי על ידי חסדיו עם הבריות, יזכה שאף 

ע למדת הרחמים ויומתקו הדינין, שכן גדול כח מצות צדקה מדת הדין תכנ

 שעל ידה הופך הקדוש ברוך הוא את הדינים לחסדים ורחמים.

 לדוד מזמור טיש תשע"ד –ראש השנה 

שאף בזמן מדת הדין  -"אם יהיה אלקים עמדי ושמרני" וגו' 
 יושפעו חסדים ורחמים

נה וה, ליעקב אבינו השי"ת, שהבטיח  כח, טו(בראשית )כתוב בפרשת ויצא 

וידר יעקב נדר  כ(שם, )ואחר כך כתוב  .אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך

 .ושמרני בדרך הזה אשר אנכיו הולך לאמר אם יהיה אלקים עמדי

, "אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב וכו', )יב, ב(איתא בגמרא ברכות 

לל 'המלך הקדוש' חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים, שמתפ

ל הקדוש' יצא, שנאמר -ו'המלך המשפט'. ורבי אלעזר אמר, אפילו אמר 'הא

, אימתי ויגבה ה' צבקות במשפט והקל הקדוש נקדש בצדקה'' )ישעיה ה, טז(

'ויגבה ה' צבאות במשפט', אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכפורים, 

 ל הקדוש'".-וקאמר 'הא

 ו שכתוב)כמל' הוא מדת החסד -זר, דהנה שם 'אויש לפרש כוונת רבי אלע

, ודרש רבי אלעזר, שאפילו בעת שיהיה "ויגבה (חסד קל כל היום"" -תהלים נב, יג  -

ל הקדוש -ה' צבקות במשפט", דהיינו בימי דין ימי משפט, גם כן יהיה "והא

 נקדש בצדקה", שגם בעת הזאת יושפעו חסדים ורחמים לבני ישראל.

יעקב אבינו "אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה",  והוא מה שביקש

שאפילו בעת שתהיה מדת הדין גם אז יהיה "ושמרני בדרך הזה", שיושפעו 

 .חסדים ורחמים

 לדוד מזמור טיש תשע"ט –ראש השנה 

הוא מידת  –אם השם הוא בצירוף והי"ה 'לי לאלקים'  –'והיה ה'' 

 ממעיני הפרשה



 

על ידי התשובה יסיר השי"ת כל המסכים  -'עד ה' אלקיך' 
 -יטהר את הנשמה 'ונשלמה פרים שפתינו'  -המבדילים 'קח טוב' 

 על ידי לימוד התורה

. קחו עמכם דברים ושובו אל שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך

 .ג( - )הושע יד, בה' אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו 

'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו' 

לפני ה' תטהרו',  -וצריך להבין מהו כפילות הלשון 'לטהר אתכם  )ויקרא טז, ל(

ני דברים, האחד שפוגם בנשמתו כי על ידי אלא שכשיהודי חוטא עושה בזה ש

החטא שחטא נפגם נשמתו, והשני שעל ידי החטא נעשה מסך המבדיל בינו 

לבין השי"ת וחוצץ בינו לבין השי"ת, ועל ידי התשובה מתקן הפגם שפוגם 

 בנשמתו ועל ידי זה שובר המסך המבדיל שחוצץ בינו לבין השי"ת.

שעל ידי  ,יך כי כשלת בעונך''שובה ישראל עד ה' אלק רושוזהו הפי

כי  ,שישוב בתשובה יסור את כל המסכים המבדילים והיינו 'עד ה' אלקיך'

, 'אמרו אליו כל תשא עון א(, )יומא פו"גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד" 

היינו שעל ידי זה ינקה השי"ת את הנשמה מכל הפגמים שנפגמו על  ,וקח טוב'

 .ידי החטא 'ונשלמה פרים שפתינו'

 דברי כיבושין לפני כל נדרי תש"ס –יום הכיפורים 

שיתוקן על ידי התשובה אף הפגמים שנעשו  -'עד ה' אלקיך' 
 והוא על ידי ריבוי התשובה -למעלה 'ושובו אל ה'' 

טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך', ואיתא במדרש ' )תהלים כה, ח(כתיב 

: "למה הוא טוב, שהוא ישר, ולמה הוא שם( ר טובמדרש שוח ;)ילקוט תהלים רמז שיב

ויש לומר הכונה, דהנה כאשר נכשל אדם בחטא חלילה, אזי  .ישר, שהוא טוב"

מלבד עצם החטא שחטא נעשה פגם גם למעלה בעולמות העליונים, לכן 

ר האדם בתשובה, הרי מלבד שיש עליו לתקן את עצם החטא, יש כאשר חוז

לתקן גם הפגם שנגרם בעולמות העליונים, וכשהאדם חוזר בתשובה ומתקן 

שיוכל לתקן גם את הפגמים  דוש ברוך הואאת עצם החטא, עוזר לו הק

 שנגרמו בעולמות העליונים.

מקבל  ברוך הואדוש וזהו הרמז בדברי המדרש: "למה הוא טוב", למה הק

את התשובה על עצם החטא בעוד שהאדם לא תיקן עדיין את הפגמים שגרם 

מתנהג לפנים משורת הדין  דוש ברוך הואלמעלה, "שהוא ישר", מפני שהק

ועוזר לאדם שיתוקנו הפגמים שנעשו למעלה, "ולמה הוא ישר שהוא טוב", 

"שהוא  מתקן גם את הפגמים שלמעלה, דוש ברוך הואולמה הוא כן שהק

טוב", מפני שהאדם על ידי שחוזר בתשובה מתקן את עצם החטא, לכן 

 מסייע בידו שיתוקן הכל. דוש ברוך הואהק

 ,וזהו הכונה בדברי הנביא: 'שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעוניך'

כלומר, שעליכם לשוב בתשובה ולתקן גם את הפגמים שלמעלה 'עד ה' 

עמכם דברים ושובו אל ה'', שתרבו בתשובה, אלקיך', והעצה לזה הוא: 'קחו 

כי על ידי ריבוי התשובה יכולים לתקן את הכל, 'אמרו אליו כל תשא עון וקח 

טוב', וברש"י: "'כל תשא עון'. כל עוונותינו סלח", שיתוקן החטא לגמרי מכל 

וכל, ולא ישאר ממנה כי אם מעט הטוב שבו, והוא מה שעל ידי החטא בא 

והרי "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם  האדם לידי תשובה

, וזהו 'וקח טוב' שישאר ממנו רק מעט הטוב שבו, ב(, )ברכות לדעומדין" 

 .'ונשלמה פרים שפתינו'

 דברי כיבושין לפני כל נדרי תשס"א –יום הכיפורים 

 

 

בימי החנוכה נפתחים שערי תשובה מיוחדים עד שאפשר לשוב גם על 
 שהחטיא חלילה אחרים

שבימי חנוכה, לבד ממה שהוא  )עיין בספר דברי חיים דרושים לחנוכה(איתא בספרי יראה 

פש כל חדרי בטן' ו'נר ה' נשמת אדם ח ,זכר לנסים הגדולים הוא גם כן זמן תשובה

מרמז לנר חנוכה, שבחנוכה נשפע אור שיורד למטה מעשרה, ואפילו  ,)משלי כ, כז(

 ברשות הרבים בחוץ, ומאיר האור בנשמות ישראל ומעורר את בני ישראל לתשובה.

)שבת  ראעל מה דאיתא בגמ )פרשת מקץ דרוש לחנוכה ד"ה ויהי מקץ(איתא במאור עינים 

שבת מדליקין בהן בחנוכה "פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן ב ב(, כא

בין בחול ובין בשבת", שהפירוש הוא כשאדם רוצה לשוב בתשובה, הנה שבת הוא זמן 

שמסביר את הגמרא  תחילת סימן רמב( רח חיים)או ורי זהבמסוגל לתשובה, כדאיתא בט

"כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו",  ב(, )שבת קיח

שיש ד' חילוקי כפרה ואחד שחוטא ועובר  )יומא פו, א(דאיתא בגמרא  על פי ףפירוש שא

תשובה עם  כל מקוםעל כריתות ומיתות בית דין וחילול ה' לא עוזר לו תשובה לבד, מ

שבת מועיל לו, וזהו "כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש" 

 .שובהשחייב מיתה, אף על פי כן מועיל לו שבת עם ת

ומפרש המאור עינים, שיש רשעים שאפילו בשבת גם כן אינם יכולים לשוב 

בתשובה, וכמו שאמרנו שהכונה לחוטא ומחטיא את אחרים שדלתות התשובה 

נעולות בפניו, וצריך שהשי"ת יחתור לו חתירה מתחת כסא הכבוד, מכיון שאינו יכול 

 להחזיר בתשובה את כל האנשים שהחטיא.

ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת", מי שהוא חוטא וזהו "פתילות 

ומחטיא את אחרים שגם בשבת אין לו תיקון, אף על פי כן יש לו תיקון בחנוכה, 

והשי"ת משפיע האור למטה  ל כך"מדליקין בהן בחנוכה", שאור חנוכה הוא גדול כ

מכל מקום האור  ,א(, )סוכה ה עשרהשהשכינה אינה יורדת למטה מ ף על פימעשרה, וא

 ף על פי, וא)שבת שם(, "ומצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ" עשרהכן יורד למטה מ

 ,שבחוץ שוררת חשכות, אך עם כל זאת כשמגיע חנוכה אפשר להשפיע אור התשובה

ואור השי"ת יורד ומאיר את נשמות ישראל, ואפילו שמצב האנשים הוא שפל מאוד 

אין צורך שהשי"ת יחתור חתירה מתחת כסא  קוםכל מ, מ'למטה מעשרה', ו'מבחוץ'

שכל אחד יכול להיכנס דרכה,  ל כךהכבוד, משום שדלתות התשובה נפתחים בחנוכה כ

ואפילו מי שהוא חוטא ומחטיא את הרבים שאינו יכול לשוב בתשובה, שאינו יכול 

להשיב את כל באי כחו, מכל מקום אם שב בתשובה בחנוכה יכול אור התשובה 

 להשפיע לאותם האנשים שהחטיא אותם שגם הם יתעוררו בתשובה.

דליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה וזהו "פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מ

בין בחול ובין בשבת", שחנוכה הוא זמן גדול וגבוה מאוד, שאור השי"ת אור אין סוף, אור 

התשובה נשפע מבחוץ מלמעלה למטה, ולכן כשיהודי שב בתשובה, ואפילו אחד שהוא 

ון, ועל חוטא ומחטיא את אחרים שגם בשבת אין לו תיקון, מכל מקום בחנוכה יש לו תיק

 ידי התשובה ששב בחנוכה אפשר לעורר בתשובה אפילו את מי שהחטיא.

"נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוך לפתח והיכא מנח ליה וכו'  'וזהו ביאור הגמ

והלכתא משמאל כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין", מזוזה הוא שומר 

האדם מאמין בהשי"ת 'ה' אלקינו , ומרמזת שאם ש"הפתח, מזוזה היא הפרשה של קרי

יש  כ"פעה' אחד', יכול ליכנס ולפתוח את כל השערים, וזהו כשחטא האדם לעצמו, א

לחזור, אבל אדם שהוא חוטא וגם מחטיא את  תשובה שתמיד יוכל לו הפתח של

הרי אינו יכול  מ"הרבים, שאכן יכול לשוב בתשובה על מה שחטא בעצמו, אבל מ

ת האחרים בתשובה, וזהו בכל השנה שהשערים סגורים בפניו וצריך להגיע להחזיר א

אבל בחנוכה כוח התשובה כה גדול,  ,שהשי"ת יחתור לו חתירה מתחת כסא הכבוד לזה

שיורד מלמעלה אור גדול, שלא רק שמחזיר בתשובה את החוטא, אלא מחזיר 

 ה".בתשובה גם את כל האנשים החוטאים מכוחו ש"מבחוץ ולמטה מעשר

 התשובה כל בני וזה מרמז ענין מזוזה ונר חנוכה, שבחנוכה יכולים להיכנס בשערי

אפילו מי שחוטא ומחטיא ישראל, כל מי שרוצה לשוב בתשובה, ואור התשובה מחזיר 

  .את אחרים עמו

 נר ז' תש"ס –חג החנוכה 

 ממעיני המועד ממעייני ההפטרה


