
 בס"ד

 כוחו של יעקב אבינו –שפת אמת ויצא 

 ספר בראשית פרק כח 

ַאבְּ  א ַהֶשֶמש ַוִיַקח מֵּ ם ִכי בָׁ ֶלן שָׁ קֹום ַויָׁ ַגע ַבמָׁ נָׁה: ַוִיפְּ רָׁ ֶלְך חָׁ ַבע ַויֵּ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ צֵּ קֹום ַויֵּ נֵּי ַהמָׁ

יו ַרֲאֹשתָׁ ה  ַויֶָׁשם מְּ מָׁ יְּ מָׁ רֹאשֹו ַמִגיַע ַהשָׁ ה וְּ צָׁ ב ַארְּ ם ֻמצָׁ ִהנֵּה ֻסלָׁ קֹום ַההּוא: ַוַיֲחֹלם וְּ ַכב ַבמָׁ ַוִישְּ

ִביָך  ם אָׁ הָׁ רָׁ י ַאבְּ יו ַויֹאַמר ֲאִני ה' ֱאֹלהֵּ לָׁ ב עָׁ ִהנֵּה ה' ִנצָׁ ִדים בֹו: וְּ ֹירְּ י ֱאֹלִהים ֹעִלים וְּ ֲאכֵּ ִהנֵּה ַמלְּ וְּ

ֶרץ  אָׁ ק הָׁ חָׁ י ִיצְּ תָׁ וֵּאֹלהֵּ ַרצְּ ֶרץ ּופָׁ אָׁ ֲעָך ַכֲעַפר הָׁ יָׁה ַזרְּ הָׁ ֶעָך: וְּ ַזרְּ ֶננָׁה ּולְּ ָך ֶאתְּ ֶליהָׁ לְּ ב עָׁ ה ֹשכֵּ ֲאֶשר ַאתָׁ

ְך ּושְּ  ֹנִכי ִעמָׁ ִהנֵּה אָׁ ֶעָך: וְּ ַזרְּ ה ּובְּ מָׁ ֲאדָׁ ֹחת הָׁ פְּ ל ִמשְּ ָך כָׁ כּו בְּ רְּ ִנבְּ ה וְּ בָׁ ֹפנָׁה וֶָׁנגְּ צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ ה וָׁקֵּ ִתיָך יָׁמָׁ ַמרְּ

ֹכל ֲאֶשר ת ֲאֶשר  בְּ ִשיִתי אֵּ ָך ַעד ֲאֶשר ִאם עָׁ בְּ ה ַהזֹאת ִכי לֹא ֶאֱעזָׁ מָׁ ֲאדָׁ ְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל הָׁ לֵּ תֵּ

ִתי: ַוִיירָׁ  עְּ ֹנִכי לֹא יָׁדָׁ אָׁ קֹום ַהֶזה וְּ ן יֵּש ה' ַבמָׁ כֵּ נָׁתֹו ַויֹאֶמר אָׁ ְך: ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמשְּ ִתי לָׁ א ַויֹאַמר ַמה ִדַברְּ

א ַהמָׁ  ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַוִיַקח ֶאת נֹורָׁ כֵּ ִים: ַוַישְּ מָׁ ֶזה ַשַער ַהשָׁ ית ֱאֹלִהים וְּ ין ֶזה ִכי ִאם בֵּ קֹום ַהֶזה אֵּ

קֹום ַההּו ם ַהמָׁ א ֶאת שֵּ רָׁ ּה: ַוִיקְּ ה ַוִיֹצק ֶשֶמן ַעל רֹאשָׁ בָׁ ּה ַמצֵּ ֶשם ֹאתָׁ יו ַויָׁ ַרֲאֹשתָׁ ם מְּ ֶאֶבן ֲאֶשר שָׁ א הָׁ

א ל וְּ ית אֵּ ַרִני בֵּ מָׁ ִדי ּושְּ ֶיה ֱאֹלִהים ִעמָׁ אֹמר ִאם ִיהְּ ִראֹשנָׁה: ַוִיַדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר לֵּ ִעיר לָׁ ם הָׁ ם לּוז שֵּ ּולָׁ

ִבי וְּ  ית אָׁ לֹום ֶאל בֵּ שָׁ ִתי בְּ ַשבְּ ֹבש: וְּ ַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִללְּ נָׁ ְך וְּ ֹנִכי הֹולֵּ יָׁה ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָׁ הָׁ

אֹלהִ  ר ה' ִלי לֵּ ֹכל ֲאֶשר ִתֶתן ִלי ַעשֵּ ית ֱאֹלִהים וְּ ֶיה בֵּ ה ִיהְּ בָׁ ִתי ַמצֵּ ֶאֶבן ַהזֹאת ֲאֶשר ַשמְּ הָׁ ים: וְּ

ְך: ֶרנּו לָׁ  ֲאַעשְּ

 

 

 פרשה סח פסקה א  -מדרש רבה בראשית 

ְך  לֵּ ז תֵּ ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח )משלי ג( אָׁ

ֶבַטח ַדרְּ  א ִמַפַחד לָׁ נֶָׁתָך: ַאל ִתירָׁ ה שְּ בָׁ רְּ עָׁ תָׁ וְּ ַכבְּ שָׁ ד וְּ חָׁ ַכב לֹא ִתפְּ ָך לֹא ִתגֹוף:  ִאם ִתשְּ לְּ ַרגְּ ֶכָך וְּ

ֶכד: אז תלך לבטח ָך ִמלָׁ לְּ ַמר ַרגְּ שָׁ ֶלָך וְּ ִכסְּ ֶיה בְּ בֹא: ִכי ה' ִיהְּ ִעים ִכי תָׁ שָׁ ֹאם ּוִמֹשַאת רְּ זה  -ִפתְּ

וישכב  -מעשו ומלבן. ושכבת וערבה שנתך -ב לא תפחדיעקב דכתיב ויצא יעקב. אם תשכ

 במקום ההוא:

 

 

 שפת אמת פרשת ויצא תרל"ב

'. בודאי הי' יציאה זו הכנה ועצה על הגלות שנוכל לתקן עצמינו גם ויצא יעקב מבאר שבע

בחו"ל. ויעקב אע"ה הכניס עצמו ברצון במקום שנסתר ונעלם כבוד ה' להמשיך גם שמה כבוד 

 שמו.

  

ובאר שבע הוא בחי' שבת והיא הנקודה הנותנת חיים לכל הדברים שנכללים בשבע מדות. 

ומ"מ אף שיצא משם. הפי' ג"כ שהי' מקודם דבוק בפנימיות החיות שהוא באר שבע דהיינו 

 שלא הי' דבוק בגשמיות ומדות רק בחיות השי"ת בלבד. 

 

שיר שפי' ז"ל הדביקות בבחי' הח' ובמדרש אז תלך לבטח ויצא יעקב כו'. כי פי' אז כמו אז י

שלמעלה מהטבע שנכלל בז' מדות וא"ז גי' ח' והיינו שיעקב אבינו ע"ה הי' בטל אליו ית' בכל 

הבחי' ולכך הי' בכחו להכניס עצמו במקומות המסוכנים. וזהו ויצא מבאר שבע דייקא. שעי"ז 

 הי' יכול לצאת ומבחי' באר שבע הי' היציאה.

 

מוד עצה היעוצה במדרש הנ"ל קודם עשיות כל דבר גשמי למסור נפשו וכן יש לכל אחד לל

 לה' אחד להתדבק בפנימיות החיות מהשי"ת בלבד. ועי"ז יוכל להתקדש אף במעשה גשמיי. 

וכן בכל שבת קודש למשוך חיות לכל ימי השבוע ע"י התקשרות בכל לב בש"ק שיש התגלות 

 .לך חרנה בחי' ימי המעשה ועבודהלכל איש ישראל. ובאר שבע בחי' שבת כנ"ל. וי



 

 שפת אמת ויצא תרל"ה

בזוה"ק מי שרוצה לירד לבור עמוק צריך מקודם לקשר עצמו בחבל חזק שלא ישתקע שם. כן 

ויצא יעקב מבאר שבע שנשבע להקב"ה בכל לבו. כנודע ששבועה הוא כלל חיות האדם. 

 שהוא הז' מדות שיש באדם. ואז הלך לחרן. 

 

במדרש אז תלך לבטח כו'. כי כשמוסר אדם כל הז' מדות שלו ונעשה בו רק רצון אחד  וז"ש

 תמיד להשי"ת. נק' אז. והוא למעלה מהטבע. ואז יכול לילך לכל מקום שרוצה בלי פחד. 

 ויפגע במקום שהרגיש גם שם נקודה הפנימיות והוציא יקר מזולל. 

 

אז יש תערובת טו"ר. והוא מצא בתוך וז"ש חז"ל תיקן תפילת ערבית שלילה נקרא ערב ש

 התערובות הנקודה הטובה הנ"ל. 

 

ויעקב אבינו ע"ה הכניס עצמו באלה המקומות בעבור להכין דרך עבורינו. לכן יחסו זכות יעקב 

שהי' לו צער גידול בנים. לכן נקרא מובחר שבאבות כי שם אבות הוא על הכנתם לבנים. ובעל 

ז הי' הכנה בעבור בניו שירד יעקב אע"ה בכל המקומות אלו הקורה נכנס בעובי הקורה. וכ"

שיוכלו בנ"י אח"כ לילך בעקבותיו. ואין שום מקום נסתר וחושך לבני ישראל שלא דרך בו 

 ב.יעק

 

ויפגע במקום שאין לך דבר שאין לו מקום והוא הנקודה של אמת הגנוזה בתוכו כי שקר אין לו 

רגלים א"כ בע"כ יש בכל דבר נקודה של אמת ומי שהוא איש אמת בכל מקום שבא מצא מין 

את מינו והשקר בורח משם. ויקח מאבני המקום כו' במדרש י"ב אבנים מתאימות כו' נעשו 

דברים הנפרדים אל השורש האחדות כי כל דבר כשבא אל הראשית אבן אחת פי' שחיבר 

ם מראשותיו שהוא התדבקות ונדבק בשרשו נתוסף בו חיות והתחדשות תמיד. וזהו ויש

 .להראשית

 

ויפגע במקום וילן. י"ל ע"פ מ"ש בשם הרב מפרשיסחא ז"ל ע"פ אדם ביקר בל ילין נמשל 

ם למחרתו. אינו דבר של קיימא. ונמשל כבהמות נדמו. ופי' כי השגה שאינה נשארת באד

 כבהמות נדמו עכ"ד. וי"ל ויפגע וילן שנשאר בו ההארה כנ"ל. 

 

 

 שפת אמת ויצא תרל"ט

בפסוק והנה סולם מוצב ארצה כו' ולא כתיב נצב. כי סולם זה צריך האדם להעמידו כאשר 

י אלקים לם שגופו למטה ונשמתו מגיע השמימה ומלאכומתקן מלא קומתו. והוא הוא הס

 עולים ויורדים בו. כי גופו למטה מהם. ושרש נשמתו למעלה מהם. 

 

לכן אדם נקרא מהלך בכל אלה המדריגות של הסולם. כי בודאי סולם זה כולל כל שרשי 

נשמות בני אדם. ונודע כי כל מה שנמצא בכלל נמצא בפרט. כי האדם נקרא עולם קטן. לכן 

 יש בכל אחד ככל אלה המדריגות. 

 

יב אח"כ ויירא כו'. כי כך צריך להיות ע"י השגת המדריגות שרואה האדם עד היכן כח וכת

 נשמתו מגעת. ואשר כל התחתונים והעליונים תלויין בו. צריך ליפול עליו אימה ופחד ביותר. 

 

לכן ג"כ וידר נדר כו'. אף שהבטיחו הבורא ית'. אמרו חכמים שאין הבטחה לצדיקים. הוא ג"כ 

"ל. שהאדם המהלך ונשתנה בכל עת ועת מן דרגא לדרגא במדריגות הסולם מתישב לפי הנ

 הנ"ל. נמצא תמיד הולך בדרך חדש לגמרי. וצריך סייעתא דשמיא ביותר בכל עת כנ"ל:


