
 ב"התשע    בכסלו  'ו                                                                                                 ד"סב

  ויצא–עצה בפרשה                            
א יצא מארץ הקודש וזיווגו בה  בניגוד ליצחק אביו של-)י, כח("ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"

כדי למצוא את זיווגו כי רעות ', למקום שחרון אף ה,  חרנה–ל "יעקב אבינוהיה צריך לצאת לחו, אליו
 שנה 14 כשיצא מבאר שבע לאחר שנטמן וִּשמש 77יעקב היה בן .בנות כנען בעיני יצחק ורבקה

ני עשו אחיו שאיים להורגו על יעקב גם ברח מפ.בישיבה של שם ועבר שבה עסק בתורה כל הלילה
 )לו, כז('שלקח ממנו את הבכורה והברכה דכתיבויעקבני זה ַפֲעַמִים וגו

, כח("ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא"
ת בראשי(ל אבות הראשונים התקינו שלש תפילות אברהם תיקן תפלת שחרית שנאמר"דרשו חז)יא

ויצא יצחק לשוח בשדה :)בראשית כד(יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר'וישכם אברהם בבקר וגו):יט
ל שיעקב תיקן תפלת ערביתשנאמר ויפגע במקום ואין פגיעה אלא תפילה "ל למדו חז"ומהפסוק הנ

 .צבקות' יפגעו נא בה:)ירמיה כז(שנאמר
ויהי ערב ' היום מתחיל מהלילה כדכתיב וצריך לשאול למה דייקא בסדר הזה תוקנו התפילות שלכאורה

 -נמצא שיעקב היה צריך לתקן את התפילה הראשונה ולא האחרונה )בראשית א('ויהי בוקר יום אחד
 . בסדר התפילות ערבית 

' וכו)שקעה(ל שהיה לו לכתוב ויפגע במקום כי בא השמש"וכן צריך להתבונן בסדר העניינים בפסוק הנ
 . כדי שילין שםפתאוםשלא בעונתּהל ששקעה לו חמה "י ז" שפירש רשכפי 'ואחר כך וָילןשם וכו

ונראה להסביר בסייעתא דשמיא על דרך הרמז שסדר זה של תיקון התפילות בא לרמוז על ציר הזמן 
של קיום העולםביחס לאבות הקדושים וזהו שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית דייקא כי היא בלילה 

את יעקב וגאלו ' כי פדה ה:)ירמיה לא( שנאמרירהזמן את תקופת הגאולהבחינת אפלה כי יעקב מסמל בצ
ל זכו "שעליה אמרו חז' עקבתא דמשיחא'ועוד זה רמוז בשמו שיעקב מלשון עקב בחינתתקופת ' וכו

 –לא זכו , ולכן אקדים את זמנה)א שם"מהרש( שעשו תשובה מרצון–זכו ) סהנדרין צח(אחישנה לא זכו בעתה
 !והכל תלוי בנוומכאן שניתן לזרז את הגאולה , גאולה תהיה בעתהה

ל כי וילן זה בחינת שנה בחינת הסתלקות הדעת כפי שרואים "וזה שהקדים וילן לכי בא השמש כנ
ל וחורבן בית המקדש "בחוש שאדם ישןאין בו דעת וזה רומז על הסתר המשיח בתקופת הגאולה כנ

 .שהם בחינת הסתלקות הדעת
פתאום בהיסח  דהיינו תחילת הגאולה תהיה פתאום השמש כלומר ששקעה לו חמה וכי בא
וכל אחד ייתפס איפה שייתפס באותה נקודת ) סהנדריןצז(דידוע שאין בן דודבא אלא בהיסח הדעתהדעת

 בחינת לא בעתה דהיינו ולא בעונתּה, )ברכות ט(זמן כמו שהיה במצרים שהתחילה להםגאולה מבערב
 !חמים גמוריםה בר"אחישנה בע

משפט וצדקה ביעקב עשית דייקא כי יעקב זה : )תהילים צט(ודע שיעקב הוא בחינת צדקה כמו שכתוב
ציון : )סהנדרין צח(ה לעשות תשובה מרצון שנאמר"י צדקה נזכה בע"ל וע"בחינת עקבתאדמשיחא כנ

ה ולגלות י זה נזכה לזרז את תחילת הגאולה ולצאת מאפלה לאור"ועושביה בצדקהבמשפט תפדה 
 !אמן כן יהי רצון, את משיח צדקנו ובניין בית המקדש ולהתגלותהדעת

  מתורותיו של רבי נחמן מברסלב-פינת העצה               
וממשיכין חסד , ומבטלין החרון אף מן העולם, וממשיכין השגחה שלמה, י צדקה משברין תאוות ממון"ע

י זה יכולין להעלות "וע, וא התגלות הדעתונמשך התגלות משיח ובנין בית המקדש שה,בעולם
י זה זוכה להביא התגלות "וע, י זה נעשה יחוד קודשאבריך הוא ושכינתא"וע,נפשות ישראל ולחדשם
, סימן צדקה(גם נחשב כמקטיר קטֹרת; ונעשהתיקונאדֶמרַּכבתאעלאהותתאה, התורה של לעתיד לבוא

 ).אות ג
 "נשמת אדם' נר ה"                                                 

 ה"תנצב, א"ד במרחשוון התשע"ע בי"נלב, ל"זקני מסעוד עמר בן תמו ז-נ מור"לע, מוקדש
 ה"תנצב, ז"באדר התשס' ע בא"נלב, ה"סבתי רחל אילוז בת עישה ע-נ מרת"ולע          

 ה"תנצב, א"נבכסלו התש' ע בב"נלב, ל"זשקד בן רחל )אילוז( אהרןדודי-נ מור"ולע            
    ה"תנצב, ה"ו בתמוז התשס"ע בט"נלב, ה"דנה טובה רחמוט בת דייזי ענ"ולע             

        ה"זיווג הגון ותשובה על תשובה בע, ולהצלחת תמר עמר                           
            050-6262044 -ליאור עמאר                                           

 !שבת שלום                                                      
 ללאתמורה, מותרלהפיץלזיכויהרביםבלבד, איןלהעתיקאולהפיץלצורכימסחר, כלהזכויותשמורות© 


