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ב"פה'תשכסלו ב ח'  ויצאש"פ      בס"ד    
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  על פרשיות השבוע 

 ∞ 

בית ישראל את יעקב אבינו בונה  

. הקודמתסוף הסדרה ל חוזרתו, ""ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה-ילה בחמתשלנו  פרשת השבוע

 כי התורה ,לכל מקוםוהוראה לדורות לכל זמן  איכמה פעמים, ה עליו שחוזר בתורה עניין הנהו

.נצחית היא  

אצל כריתות הברית בין  נעשהש העל השבוע .י טעמים: אנש ההשם באר שבע התורה מביאעל 

 אלו טעמיםשתי ה .אחר השלום עם אבימלך חפרושי עעל הבאר השבי .ב ,אבימלך ואברהם אבינו

"ל חז, כדברי משלום ין הוא להיפךיאך "וילך חרנה", הענ מצב של שלום אצל היהודים. גיםיצמ

."של עולם ]כעס[ אף ]הוא מקום של[ "חרון  

ו פונים מוצאים או נלאן שא – עש ברוך הוא נתן לנו מצוות בשפויש לשאול קושיה: הקדועל זה 

 נותאולהוריד מהיה לו צריך לכל הפחות  לא נפיה.ענפיה, או מהמצוות לא תעשה ועו המצוות עש

עוד, היה ראוי  את קיום המצוות? נוילע קללהכן ואת הדאגות, דאגת הגלות, דאגת הפרנסה וכו' 

 ליום באהלה של תורה לשבת יםיפנו נהיהאז ני עולם, וינו צריכים כלל להתעסק בעניייהשלא 

?ולילה  

באר שבע,  את ועזב ,היה צריך לבנות את בית ישראליעקב  נלמד הוראה מיעקב אבינו. והנה

 ., כפי שכתבנו לעיל"אף של עולםחרון "שם ועבר וללכת אל חרן, של לעזוב את הישיבות  צרךווה

הוא היה צריך להיות בבאר שבע, מקום של גילוי אלקות במוחש שבו קל  וכדי לבנות את ביתב אך

להגיע אל  הצטרך יעקב ,בכדי לבנות את בית ישראל בלא, יים את המצוות, ועבירות הם קשיםקל

ת, וקיום המצוות ולעבור עבירבחרן בו קל היות ו , מקום של העלם והסתר של אלקות.דווקא חרן

 מטתו " –הוא בנה את בית ישראל  ,יותבניסיונומד עבינו אשיעקב  זה י"עדווקא הוא קשה, 

.[שבטים 12מכל ה לא יצא ממנו אפילו בן אחד רשע לא כשרה]למראות הסביבה  .(1) "שלימה  

עומד בהם, הוא בונה בית היהודי כשסיונות שיש לו, וי: דווקא ע"י הנאחד ואחדוזהו הוראה לכל 

בשעה  :. והסדר לזה הוא בהמשך הסדרהובית ישראל בכלל[ –]בפרט  בית בהיר וחם –יהודי 

יצא ש פנימ לכאורה, .(2) התפלל –פגע במקום וי –שיעקב היגיע לחרן הדבר הראשון שהוא עשה 
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ללבוש  המקום,של מנהגים הופה שללמוד את ה בתחילהאת זיווגו בחרן, היה צריך  אלמצו בכדי

עם  הוראה לכל ,תורההוזהו, כמו כל סיפורי  עסק בתפילה.ו רחק מזהתה אבל. ?..לפי המקום וכו'

.הדורות ישראל, בכל  

עסקתי  ישבתי ולמדתי תורה,היום : עד שובחכאשר יהודי יוצא לבנות בית בישראל יוכל להרי ש

ק את יוללמוד ולהעת זאתזוב את עצטרך לאוצא לעולם, י יאנבתפילה ומצוות, אבל עכשיו כש

לא. על מה הוא  ועל זה אומרים לו: .., לרוץ אחרי יושבי המדינה וכו'שלוםוס ח, מנהגי המדינה

תפילה. זאת, ע במקום"על "ויפג –צריך להימסר   

עד בה  כל שכן הוא צריך להתפלל, יותר מאי פעם. כי כל תפילתו אשר הוא עסק ואדרבה, עכשיו

ה וואהש אלנסיונות בל –עכשיו במצב חדש, יוצא לעולם שהרי הוא  ,יותר לא מספיקה עכשיו

ואם יעשה כן, לא  .נותיווד בנסיומעל וכלשי דוש ברוך הואלבקש מהק ךרטלאלו מקודם, והוא יצ

(3) כל הדרך.לתו וא לווהי לבד, אלא יוכל להיות בטוח שהקב"ה צאי  

 _________________________  

עם הוספותיו המחבר  ,61-60ש, חלק א, דפ' "תרגום מלק הנ"ל (3) כו, ב. ב"ר סח, ט. ברכות( 2) בראשית, מח, לא, ברש"י (1)

.בסוגריים מרובעות  

ההלכה למעש  
התפילה יש לכל הקהל לשתוק ולכוין לברכות שמברך השליח צבור ולענות חוזר  כששליח צבור  

לברכותיו קרוב להיות ברכותיו לבטלה כי חזרת השליח צבור נתקנה לאמרה  מכווניןאמן ואם אין ט' 
)סדור תהלת ה', ע' לא( בעשרה.  

נהגה למעשהה  
יתעה גם ההולך במחשכי הלילה. לכוכבים המתנוצצים בשמי רקיע, אשר לאורם לא ישראל נמשלו  

מוסרי ורוחני, להשפיע להעמיד גם את מכיריו  כל אחד מישראל, בין איש ובין אשה, יש בו די כח
)היום יום, ה' חשון(. הומיודעיו בקרן אור  

זוטא מעשה  
למידות טובות ולמעשים ישרים. אל תתן ליום אחד לעבור בלי לעשות איזה מעשה טוב לעולם תדבק 

ת הריב"ש(א)הבעל שם טוב, צוובין גדול ובין קטן.   

∞ 

 שיתפרסם בעת, תדע בזאת, לי והשיב, מר אתי אימת משיח פי את ושאלתי"
א, טוב םש רכת, טוב שם הבעל" החוצ מעיינותיך יפוצו בעולם ויתגלה למודך  

∞ 
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