
רנה הנעשית מחרן
יבאר תכלית ירידת יעקב אבינו לחרן, על מנת לעשות מ'חרן' – 'רנה', דהיינו להפוך את 
העניינים הבלתי רצויים המפריעים להמשכת אור האלקות – לקדושה, בבחי' "צחוק עשה 

לי אלקים"

)תורה אור ויצא כב, ב(

ירידת יעקב לבחי' 'חרן'
שכתוב  מה  יעקב  ירידת  תכלית  להבין  הנה 

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה": 

הנה נודע כי "באר" הוא מקור ומעיין הנובע 
ממנו ז' מדות עליונות "לך ה' הגדולה ]=חסד[ 

והגבורה כו'", שהן בחי' "לך" - בחי' ביטול. 

רק  'גרון'.   בגמטרי'  'חרן'  כי  חרנה":  "וילך 
שבחי' 'גרון' סתם - היינו כשהקול יוצא כדרכו 
בלי עכוב ובלי מונע, אבל 'חרן'  אותיות 'נחר' 
- היינו כמו שכתוב "יגעתי בקראי נחר גרוני" 

]= שהגרון מפסיק ומונע מהקול לצאת[.

 וכך הוא בחי' חרן - היינו בחי' המפסיק את 
סוף  אין  ואור  מחיות  ההמשכה  שהוא  הקול, 
ב"ה,  שלא להיות ההמשכה כדרכה בקדושה 
דוקא, אלא שיש גם לקליפות ו"סטרא אחרא" 

יניקה ואחיזה בהמשכה זו. ואזי נקרא בבחינת 
שנפסק  שתיקה[,  ]לשון  דומי'"  "נאלמתי 
בין   - נפרד  בחינת  ונעשה  וההמשכה  הקול 
ישראל  גלות  ענין  שהוא  העולמות,  בהנהגת 
האש  תגבורת  מחמת  ובבל,  מצרים  ושעבוד 
ובין בכל נפש מישראל בעבודת  ותוקף הדין; 
נפרד,  בבחי'  הוא  שלו  התורה  שעסק  ה', 
מחמת  ב"ה,  סוף  אין  לאור  ביטול  בבחי'  ולא 
ונפש  גופו  שמצד  וחמימות  האש  תגבורת 

הבהמית אשר נמשך אחריהם. 

תכלית הידידה – הפיכת ה'חרן' 
ל'רנה'

יעקב,  בחי'  של  זו  ירידה  תכלית  הנה  אך 
מדות  מקור  שבע'  מ'באר   – רמה"  "מאגרא 
"לבירא  ית';  אליו  ביטול  שהן  העליונות, 

קטעים קצרים מתוך הספר תורה אור להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם 
הרחבת הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'"

ב"ה | ערש"ק פרשת ויצא ה'תשע"ו
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אלקות, עד אשר אדרבה – "אבן מקיר תזעק 
גו'"10, הגשמיות עצמה תגלה בקול צעקה את 
כח הפועל )הרוחני( ורצון העליון בכל העולם.

בדורנו - הכל מזוכך ומבורר
בכל  לבנ"י  ונוגע  שייך  לעיל  האמור  כל  ד.  
הדורות. על אחת כמה וכמה בדורנו זה ובזמננו 
סנהדרין,  )במסכת  חז"ל  סימני  שע"פ   – זה 
כבר  נמצאים  מקומות(  ובכמה  במדרשים 

בשלב הגאולה ממש,

שלאחר  לאחרונה,  פעמים  כמה  וכמדובר 
הריבוי המופלג של מעשינו ועבודתינו במשך 
כל הדורות, ובפרט לאחר עבודתם של רבותינו 
נשיאינו, עד לעבודתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא דורנו – כבר סיימו את כל הבירורים,

כולל גם הבירור של “עשו הוא אדום”11, כפי 
)בגלות  הזה  בזמן  בהנהגה  גם  זאת  שרואים 
אדום( של אומות העולם המתייחסות ל"עשו 
)כמו"כ  חסד  של  מלכות  בדרך  אדום",  הוא 
זו בעוד מדינות, כפי שראו  מתפשטת הנהגה 

ורואים בפרט לאחרונה( -

בו  במצב  כבר  נמצאים  שעתה  מובן,  הרי 
כבר  העולם  גשמיות  ואפילו  הגשמי  הגוף 
מוכן  "כלי"  הם  והרי  לגמרי,  ונזדככו  נתבררו 
לכל האורות והענינים הרוחניים, כולל ובעיקר 
הגאולה  אור  צדקנו,  משיח  של  אורו12   –
לגילוי העצמות  גם  ועד  והשלימה,  האמיתית 

של משיח צדקנו.

10. חבקוק ב, יא. וראה תענית יא, א. חגיגה טז, א.
11. וישלח לו, א.

12. זוהר ח"ג לד, ב.

 הדבר היחיד שחסר –
לפקוח את העיניים

יפתח  שיהודי   – הוא  שחסר  היחיד  והדבר 
מוכן  כבר  הכל  איך  ויראה  כדבעי,  עיניו  את 
לגאולה! יש כבר את ה”שולחן ערוך”, יש כבר 
את הלויתן ושור הבר ויין המשומר13, ובנ"י כבר 
אביהם"14  "שולחן   – סביב השולחן  יושבים 
משיח  עם  יחד  הקב"ה(,  המלכים  מלכי  )מלך 
ישנו  דור  שבכל  בספרים15  )כדאיתא  צדקנו 
משיח"(,  להיות  ראוי  שהוא  יהודה  מזרע  "א' 
אדמו"ר;  מו"ח  כ"ק  דורנו  נשיא  ובדורנו 
מו"ח  כ"ק  מהסתלקות  שנה  ארבעים  ולאחרי 
אדמו"ר יש כבר גם "לב לדעת ועינים לראות 

ואזנים לשמוע"16,

לדעת",  ה"לב  את  שיפתחו  רק  צריך  כעת 
את  ויפתחו  לראות",  ה"עינים  את  ויפתחו 
ה"אזנים לשמוע", ועל דרך זה – שינצלו את 
כל רמ"ח האברים ושס"ה הגידים הגשמיים – 
נוסף על לימוד התורה וקיום המצוות בכלל – 
ללימוד פנימיות התורה כפי שנתגלתה בתורת 
נשיאינו,  רבותינו  הוראות  וקיום  החסידות 
שזה  באופן  הגאולה,  בעניני  ללמוד   – כולל 
שיבינו,   – והאזנים  והעינים  הלב  את  יפתח 
יראו וישמעו בפשטות ממש בגשמיות העולם 
בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את   –
)פנימיות  משיח  של  תורתו  וללמוד  ממש, 
התורה( באופן של ראי', שכל זה כבר ישנו מן 
יראו  ואז  המוכן, צריך רק לפתוח את העינים 

זאת!

13. ראה ברכות לד, ב. ב"ב עה, א. ויק"ר פי"ג, ג. ועוד.
14. ברכות ג, סע"א.

15. פי' הברטנורא למגילת רות..
16. תבוא כט, ג.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749

yafutsu@gmail.com :דוא"ל

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

לזכות הרה"ת עקיבא יוסף שיחי' פרידמן 
לרגל חתונתו עב"ג בשעה טובה ומוצלחת, 

י"ג כסלו ה'תשע"ו

לרפואת אריה בן אמיליה
•
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והוראה  "סימן"  הוא  עשו,  ועם  לבן  עם  אבינו 
לבנים, לבני ישראל בעבודתם:

מרמז  חרנה"  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא 
של  נשמתו  בגוף5.  הנשמה  ירידת  את  בכללות 
בי  שנתת  "נשמה   – מישראל  ואחד  אחד  כל 
ספירת  שבע",  מ"באר  יוצאת   – היא"6  טהורה 
הבינה )מקור )באר( של שבע מדות דאצילות(, 
והיא יורדת לעולם הזה הגשמי והחומרי, "חרון 
וסטרא  קליפות  "מלא  שהוא  מקום",  של  אף 
קדושתה  על  ומסתירים  המעלימים  "אחרא"7, 
ר"ל  ביכולתם   – מזה  יתירה  ועד  הנשמה,  של 

להזיק ליהודי )כפי שיעקב פחד8(.

שאדרבה,  היא,  הגדולה  בירידה  הכוונה  אבל 
ההעלמות  כל  על  יתגבר  )יעקב(  שיהודי 
 – ואדרבה  )"חרנה"(,  העולם  של  וההסתרים 
של  לאופן  עד  בישראל,  בית  יבנה  שם  )דוקא( 

"מטתו שלימה"9.

הוא  בגוף,  נשמה  שבהיותו  זה  ידי  על  והוא 
מגלה – על-ידי קיום התורה והמצוות – את אור 
החומריות  את  מהפך  הוא  זה  ועל-ידי  נשמתו, 
בטלה  שתהי'  בהגשמיות  ופועל  לגשמיות, 
עד  שלו(,  )הנשמה  לרוחניות  לכלי  ועד  וטפלה 

שגופו הגשמי מתאחד עם נשמתו.

תכלית העבודה בתורה ומצוות
בתורה  העבודה  כללות  ותכלית  תוכן  וזהו  ג. 
הגוף  גשמיות  את  ולזכך  לברר  ומצוות: 
והעולם, ולעשותה "כלי" לרוחניות הנשמה, עד 
שהגשמיות עצמה מגלה את הכח האלוקי, ועד 
שנעשה דירה לו יתברך בתחתונים, לו לעצמותו.

כפי שיהי' בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית 
והעולם  הגוף  גשמיות  יזדכך  "שאז  והשלימה, 
יראה  עצמו  הבשר  ה'",  אור  גילוי  לקבל  ויוכלו 

5. אור החיים פרשתנו כח, יד.
6. נוסח ברכות השחר.

7. תניא פל"ו.
8. בראשית רבה פרשתנו פס"ח, יא. הובא בפרש"י שם כח, יא.

פרש"י  ה.  פל"ו,  רבה  ויקרא  ד.  פרשתנו  )באבער(  תנחומא   .9
ויחי מז, לא.

מלאכי ארץ ישראל
"והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו" 
יעקב מבאר שבע  יצא  כאשר  יב(.  כח,   (
לחרן ליווהו מלאכי ארץ ישראל, מלאכים 
את  להשרות  הכוחות  את  לו  נתנו  אלו 
בחוץ   – בנכר  גם  ישראל  ארץ  אווירת 
נאמר  ישראל  לארץ  ובחזרתו  לארץ. 
"ויפגעו בו מלאכי אלקים", מלאכים אלו 
ישראל.  בו על מנת ללוותו לארץ  פגשו 
היא  בגלות  הימצאותנו  מטרת  אנו:  כן 
לענייני  גם  ואלקות  קדושה  את  להביא 
נתנו  העבודה  בתחילת   – לארץ  חוצה 
על  להתגבר  הדרושים  הכוחות  את  לנו 
קשיי הגלות. ובחזרתנו מהגלות – כיום 
– נותנים לנו לחוש ולטעום מהגאולה – 
אלו הם המלאכים המלוים אותנו בחזרה 

לארץ ישראל.
)לקוטי שיחות חכ"ה ויצא שיחה ב'(   

ראש ורגל שווים
"ויפגע במקום . . וישכב במקום ההוא" 
)כח, יא(. ידועה השאלה, כיצד שכב יעקב 
'הר   – קדוש  כה  במקום  דווקא  לישון 
הביאור  המקדש?  מקום  הוא   - המוריה' 
ראשו  לישון  שוכב  שאדם  בשעה  בזה: 
ורגליו נמצאים בהשוואה, אין כלל הבדל 
העניינים  בפנימיות  לרגליו.  ראשו  בין 
מוחלט  וביטול  השתוות  מבטא  זה  דבר 
כלפי הקב"ה – שהרי לגבי הקב"ה מעלה 
ביותר  העליונה  המדרגה  שווים,  ומטה 
היא בהשוואה ממש למדריגה התחתונה 
המקדש  למקום  יעקב  וכשהגיע  ביותר. 
הרגיש גילוי נעלה זה, ולכך גרם לו גילוי 
זה להשתוות ראשו ורגלו. בגאולה יתגלה 
גילוי זה לכל יהודי - מצד עצם נשמתו, 

שלגביה כל הדרגות הם בהשוואה. 
)משיחת ש"פ ויצא ה'תשנ"ב(
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ומעכב  המפסיק  החרן,  מקום   - עמיקתא" 
את קול ההמשכה להיות בחי' נפרד, הוא כדי 
להיות אתכפיא ואתהפכא. ואזי נעשה מ'חרן' 

- 'רנה', כי החי"ת נפסק ונעשה ה"א. 

וזהו "ושבתי בשלום אל בית אבי": "ושבתי" 
יצחק.  בחי'  זהו   - אבי"  בית  "אל  מחרן,   -
ויצחק נקרא על שם "צחוק עשה לי אלקים", 

והוא בחי' רנה שנעשה מחרן. 

צחוק הנעשה מהתהפכות הרע לטוב
בביאת  דהיינו  עתיד,  לשון  הוא  יצחק  וכן 
המשיח במהרה בימינו, ש"אז אהפוך אל עמים 

שפה ברורה לקרא כולם בשם ד'" - אזי נעשה 
צחוק  משל  דרך  על  כמו  וחדוה.  צחוק  בחי' 
רחוק  דבר  התהפכות  מענין  והשרים  המלך 
- שזהו דבר חידוש,  וזר, כמו מצפור מדברת 
שייך  לא  בכך  שדרכו  המדבר  מאדם  משא"כ 

צחוק. 

על  יאמרו  שלעתיד  רז"ל  שאמרו  מה  וזהו 
ירידת  תכלית  כי   - אבינו"  אתה  "כי  יצחק 
ירידת  ותכלית  הזה  בעולם  בגוף  הנשמה 
ישראל בגלות ושעבוד ודוחק פרנסה, הוא כדי 
ויגיעו לבחי' יצחק, הוא הצחוק  ויבאו  שיעלו 

והחדוה כו'.

הכל מזוכך ומבורר
יבאר ההוראה מהסיפור בתורה אודות יעקב אבינו - לברר ולזכך את 'חרן' - חרון אף של 
מקום. ויבאר ההדגשה בזה בדורנו זה, מאחר שהכל מוכן לגאולה ועתה נשאר רק לפקוח 

את העיניים ולראות זאת.   

)משיחת ה'דבר מלכות' שבת פרשת ויצא ה'תשנ"ב(

דבר פלא בפרשתנו
א. בנוגע למסופר בתורה אודות עבודתו של 

יעקב אבינו מוצאים דבר פלא:

יעקב  עיקר הסיפור בתורה על עבודתו של 
אבינו, הוא לא בפרשת תולדות, שבה מדובר 
איך יעקב הי’ בבית אביו בארץ ישראל )בבאר 
על  מדובר  שבה  ויצא,  בפרשת  אלא  שבע(, 
– על  חרנה”1  וילך  שבע  מבאר  יעקב  “ויצא 
אף  "חרון2  חרן,  אל  שבע  מבאר  יעקב  יציאת 
הענינים  כל  עם  הארמי,  לבן  אל  מקום",  של 
הכי  ירידה   – בזה  הקשורים  רצויים  הבלתי 
להבטחתו  )ונזקק  יעקב  פחד  שלכן   – גדולה 

של הקב"ה "ושמרתיך גו'"3(!

והקים  יעקב  נישא  בחרן  דוקא  כן:  על  יתר 

1. ריש פרשתנו )כח, יו"ד(.
2. פרש"י ס"פ נח.

3. פרשתנו שם, טו.

את ביתו )רובם ככולם של השבטים( – היסוד 
של עם ישראל!

עבודת  על  הסיפור  עיקר  לכאורה,  שהרי 
ואדרבה  מהאבות,  אחד  בתור   – אבינו  יעקב 
על  להיות  צריך  הי'   – שבאבות"  "בחור   –
בקיצור  )ורק  ישראל  בארץ  בקדושה  עבודתו 
לבן  עם  ו"עסקיו"  עניניו  על   – בכלל  אם   –
הארמי ועשו הרשע(, כפי שזה בנוגע לסיפור 
ויצחק )שעיקר  בתורה אודות עבודת אברהם 

הסיפור הוא על עבודתם בארץ ישראל(?!

הכוונה בירידת הנשמה לגוף 
ב.  והביאור בזה:

לבנים”4,  סימן  אבות  ש”מעשה  הידוע  ע”פ 
יעקב  "מעשה"  על  בתורה  שהסיפור  מובן 

ו.  יב,  ו. רמב"ן לך לך  4. ראה תנחומא לך לך ט. ב"ר פ"מ, 
וראה לקוטי שיחות חט"ו ע' 76. וש"נ.
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