Explications du Rav Harlap

Profondeur de l’Endroit
Avec le Rav Tsvi Yehouda et la Nazir de Jérusalem, le Rav Harlap
est le troisème élève du Rav Kook.
Dans son ouvrage Mei marom, il commente chaque paracha.

Le Rav Harlap

 הרב חרלפ פרשת ויצא,מי מרו
 יֵ! יְהוָ ה ַ ָ קוֹ הַ ֶה לעומת#ֵכ% , וַ ֹאמֶ ר, ִמ ְנָת ֹו,ִיק יַעֲ קֹב
ַ  ַו
מה שראה בחלומו "סל מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלו)קי עולי
 יש ד' במקו הזה" לא רק#ויורדי בו והנה ד' נצב עליו") כשהקי משנתו השיג כי "אכ
 ולא רק, ולא רק סול כדי לעלות למעלה,ההשגה השלילית אלא ג ההשגה החיובית
 אלא שדוקא פה למטה, ולא רק שמלאכי אלו)קי עולי ויורדי בו,שראשו מגיע השמימה
) הוא עיקר השראת השכינה) בית אלו, מקו קודש הקודשי,באר הקודש בהר המוריה
 רשות למלאכי להכנס כי# מקו ששמיא וארעא נשקי אהדדי ושמה אי,קי ושער השמי
" ורק לילוד אישה "וכל אד לא יהיה באוהל מועד אפילו מלאכי שפניה כפני אד.א א
( יומא פ"ה ה"ב,)ירושלמי
ויפגע במקו
 ומה מאושר. הברכה מצויה רק כשהוא על מקומו# ממקומו המיוחד לו ואי.כל דבר מתבר
" יעקב אבינו הוא אשר פגע במקומו המיוחד לו "ויפגע במקו.הוא אד המוצא את מקומו
 "סל מוצב ארצה וראשו מגיע, הנצחי# התעלה לרוממות גדולתו ונגלה לו החזו,וש
"השמימה והנה מלאכי אלו)קי עולי ויורדי בו והנה ד' נצב עליו
 מפני# שכ, כבוד ד' ממקומו" לפי שהכל תלוי ממקומו.ג כשמקלסי להקב"ה אומרי "ברו
 עולמו מקומו# שהוא מקומו של עול ואי.זה נקרא הקב"ה מקו
Mei Marom, Rav Harlap, Sidra Vayetse
Jacob, s'étant réveillé, s'écria: « Assurément, l'Eternel est présent en ce lieu… ».
Jacob a vu dans son rêve : « Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le
ciel ; et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle». Lorsqu’il
se réveilla de son rêve il comprit qu’ «assurément, l'Eternel est présent en ce lieu». Il n’a
ainsi pas seulement saisi les aspects négatifs de cette révélation, mais aussi les aspects
positifs. Ce n’est pas seulement une échelle pour atteindre les hauteurs, pas seulement une
échelle dont le sommet atteind le ciel, pas seulement avec des anges qui y montent et y
descendent mais bien au contraire, c’est ici bas, sur la terre sainte, sur le mont Moria,
l’endroit du Saint des Saints, que se trouve l’essentiel de la résidence divine -la demeure de
Dieu et la porte céleste, l’endroit où le ciel et la terre s’embrassent l’un à l’autre ; là ou nul
ange n’est autorisé à y entrer, seulement celui enfanté par une femme. « Aucun homme ne
se trouvera dans la tente d’assignation, même pas les anges car ils ont un visage humain »
(Talmud de Jerusalem, traité Yoma chapitre 5)

II arriva dans un endroit
Toute chose trouve sa source dans son endroit originel, et il n’y a pas de source de
bénédiction ailleurs qu’à cet endroit. Et quel est l’homme heureux ? C’est celui qui a trouvé
sa place. Jacob notre père est celui qui s’est heurté à son endroit spécifique. « Il arriva dans
un endroit ». Et c’est là que montera à lui et se dévoilera la vision rédemptrice : « Une
échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel ; et des messagers divins
montaient et descendaient le long de cette échelle».
Il en est ainsi, lors des louanges au Saint-Béni-Soit-Il, lorsque nous disons : « Bénie soit la
gloire de l’Eternel en son lieu ». Car tout dépend de l’endroit dans lequel Il se révèle. C’est
pourquoi le Saint-Béni-Soit-Il est aussi nommé « Makom » (l’endroit), car Il est l’endroit du
monde mais le monde n’est pas son endroit.
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