
 
 

  הפרשהפנימיות ב
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

יׁש ַוֵיָאֵבק ְלַבּדו ַיֲעֹקב ַויִּוֵָּתר ַחר אִּ ּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהשָּ   (בראשית ל"ב) עִּ

 ךאלא במימד הוראתי ששייהזוהר הקדוש לומד את כל הפרשה הזאת לא במימד ההיסטורי אשר שייך לעבר "

ב" כמו שכתוב ;ְלַבּדֹו ,ַויִּוֵָּתר ַיֲעֹקב :לדור שלנו ךלהווה ,ששיי ד יְִּשֹכן וַבּגֹויִּם ֹלא יְִּתַחשָּ דָּ ם ְלבָּ ", יעקב שהוא ֶהן עָּ

 ן, למעלה מההיגיו, למעלה מהשכלהולך בדרך האמונה למעלה מהדעת ,, נשאר לבדובחינת ישראל שבאדם

 ., החסד ואהבת הזולתהוא לבדו הולך בדרך ההשפעה לזולת

יש ַוֵיָאֵבק ַחר אִּ ּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהשָּ אז , שגאולתנוהפצעת אור  עת –: עד עלות השחר הכוונה אומר הזוהר הקדוש עִּ

 ., וכך יהיה לעתיד לבואעברה וחלפהשבאדם , הרצון לקבל , בחינת ממשלתו של עשיו

כל מה שעושה  . וכןעד נכון היום ,, בדומה לשחר שהולך ואורישראל ויוציאם מהגלות שהקב"ה יקים אתובזמן 

י גבוכל זה נכון הן לגבי כללות ישראל והן ל ...הקב"ה לישראל ולצדיקים מושיעם לאט לאט ולא בפעם אחת

לה להיות בבת אחת ומהר? . ומדוע אין הפצעת הגאולה יכו: הפצעת האור היא לאט ובהדרגההאדם הפרטי

. כפי שרואים שאם פותחים אור בחדרו של אדם ישן בבת אחת אזי ' ח"ו ? אלא זהו לטובת האדםהתקצר יד ה

 .כך גם מבחינה רוחנית - הוא מסתנוור ומתעוור

 

 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

ואחר שנתבאר, שכל התכלית הנרצה להבורא ית' מכל הבריאה אשר ברא, היא להנות לנבראיו, בכדי 

, ולא על ...רים הגדולים שהתכלית הזו לא תחול, לא על הדוממים והכדו ...שיכירו אמיתיותו וגדולתו, 

הדומים להם, ואיך יחול  חסרים מהרגש זולתם אפילו מבני מינםמין הצומח, ולא על מין החי, שהרי 

הרי שתכלית כוונת הבריאה של כל העולמות לא היתה אלא בשביל  ...עליהם ההרגש האלקי והטבתו. 

 האדם.

 (הקדמה לספר הזוהר ל."זצ יהודה ליב אשלג הרב)

 השונים בטבע.  סדריםמשתמש רבנו בעל הסולם במשל של ה ,סדר התפתחות הרצון אצל הנבראאורו יבת

הרצון הקטן ביותר, הוא רצון העוברי. זה סוג רצון בלתי מודע, אינסטינקטיבי, של מילוי הצרכים העצמיים בכוח 

. זה השלב :)דה ל" )ניאוכל ממה שאמו אוכלת, ושותה ממה שאמו שותההוא "ירך אמו, האם ורחמה. העובר 

, כמו שלדומם אין שום תנועה עצמית. "דומם"שכל הרצון מוכתב מבחוץ בלי עצמאיות כלל. ורצון זה נקרא 

, שכבר אפשר לזהות תנועה של המשכת הנאה ודחית סבל. אצל הצמח יש "צומח"השלב הבא הוא שלב ה

נועה זו עדיין נטולת מודעות עצמית. ת הגדילה לכיוון השמש. אבל תיהתפשטות של שורשים לכיוון המים, והטי

 לא במודעות עצמית.לאצל האדם, התינוק היונק כבר עושה פעולות לקבל מזון )בכי, מציצה( אך עדיין 

וגם מודעות עצמית נבדלת. זה שלב שבו הילד חש את עצמו כישות  ,רואים גם תנועה "חי"ה שלשלב הבא רק ב

פותח, והיא מנוסף תכונה יחודית לאדם ה ,לב האחרוןשופועל פעולות להשלמת המחסור שלו. ב ,נפרדת

הינה  הרגשת צרכי הזולתה זאת מתגלה בשתי צורות. במדרגה הנמוכה, אפשרות לחוש את הזולת. אך תחוש

למלא את לשרת את ה"אני", הווה אומר, אני מעוניין להכיר את צרכי הזולת רק על מנת א רק כלי נוסף שב

 היה , אני אשתדל לברר מה הוא()דבר המשרת את ה"אני" מישהולמשל אם אני רוצה למצוא חן בעיני  צרכיי. 

  )המשך בשבוע הבא( שאני אעשה עבורו. רוצה

 פנינה לשבת
 זתשע"  שלחויפרשת 

 



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 

הננו נמצאים בתקופה בה מתגלין רזין טמירין אשר היו צפונים ומשומרים בנפשם של יחידי סגולה, 
ועתה  את השכינה מהי. ההמון אנשי סוד ומעשה לאורך כל הדורות האחרונים אשר לא ראתה עיני

 .ולהזריעה מחכמה סתימאה היא עת חפץ המלך להחזיר המלכה להזדווג עמהללא ספק 
: אכן רוח היא באנוש )איוב לב, ח(והנה עיקר הסוד הגדול הינו סוד ה'נחת רוח' להשי"ת בסוד הפסוק 

 ונשמת שדי תבינם".
 זצ"ל וז"ל:מלבי"ם ופירשו ה

רק דעי התבונה , עתה ראיתי שלא כן הוא, שהחכמה לא תיקח התחלותיה מן החוש והנסיון, אכן"
להים, נחלה הם לו מצד -ות טבועות בקרבו ברוח אצפונים ברוח האדם, ונמצא ברוח האדם אמתי

, היא רוח באנוששורש נפשו, וגם הצעיר לימים ישאב מים ממקור רוחו ברוח ה' עליו, ראיתי שהחכמה 
להי ממעל -, הנשמה שהיא חלק אונשמת שדי תבינםהוא רוח נאצל ממרום נטוע בו ממקור נשמתו, 

)ע"ש בהמשך אמיתיות ויוציאו דבר מדבר וכו'" היא תשפיע את הבינה על האדם, שבה יבינו את ה
 הפסוקים(.

 ליבי אומר לי שמה שראו עם ישראל בהר סיני בשעת מתן תורה הוא ההתגלות של נקודה זו ודו"ק.
ועוד ליבי אומר לי שכל השפע הכלול בנקודה זו הוא אור האין סוף שצמצם את עצמו, היינו שנעלם 

 ונחתם בעצמותו של האדם.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 השליחות למציאת חן באמצעות דברי תורה הנשמעים בנחת
 

בין  שיחמוד לפתוח בללמלשון היא שלנו  השליחותהמרמזת כי  וישלחפרשת פרשת השבוע הפרושה לפנינו היא 
אל הארץ שוב יעקב ומשפחתו בבשדה. ואכן,  לשוחאבינו יצחק כשיצא ממש כמו ובין אדם למקום. אדם לאדם 

את לסגור  צריךפשוט שהוא , האתגרשונה הוא בוחר להתמודד מול בראש וברא .המובטחת לאבותיו אברהם ויצחק
יר, ְשֵדה ֱאדֹום")וישלח לב,ד(-ל אז יעקב שולח עם אחיו עשו. הלא פתור ענין ה ה ֵשעִּ  .שלוחי המקוםמלאכים,  "ַאְרצָּ

 משקעי העבר. על בונקום יכעס עליו, שלא ללמצוא חן בעיני אחיו בתקוה שיתרצה ולא בכדי 
  

ם :המלאכיםשציווה את , וזוהי לשון ברכת יעקב ן -"ֹכה ָאַמר, ַעְבְּדָך ַיֲעֹקב, עִּ בָּ ילָּ ה-, וֵָּאַחר ַעדַגְרתִּ תָּ י עָּ י שֹור -ַוְיהִּ לִּ
ְמֹצא י, לִּ יד ַלאֹדנִּ ה ְלַהּגִּ ה וֶָּאְשְלחָּ ְפחָּ לא נעשיתי -גרתי"רש"י מפרש: .ו(-ה וישלח לב,)ֵחן ְבֵעיֶניָך"-ַוֲחמֹור, ֹצאן ְוֶעֶבד ְושִּ

שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני:הוה גביר לאחיך, שהרי לא נתקימה בי. דבר אחר 
 ,לעניות דעתי". מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים ותרי''ג גרתי, כלומר עם לבן הרשע תרי''גבגימטריא  גרתי

כביכול שמתנשא על יעקב וכבר  עשושנוא אותו כי זה לעשו אין טעם לתקימו ביעקב נלא עדין מכיון שברכות יצחק 
כי הוא צדיק ושמר על תרי"ג  עשו,מזהיר את יעקב אך  .לכן אין טעם במלחמה ,תו, כאילו עשו קם ויעקב נפלוצח אני

את עדיין אם ירצה להשמיד  שצריך להיזהר עשוהוא לא ישיבו ריקם, לכן זה ואם ישא תפילה לבורא  אצל לבן מצוות
ְמֹצא"אונקלוס מתרגם את  .מחנה יעקב ין" ב "ֵחן-לִּ א ַרֲחמִּ עשו למתק  רחמי, כי יעקב מבקש את יםהמרמז"ְלַאְׁשכָּחָּ
  והעתיד של שניהם. מחראת מה שעבר עליהם לטובת השכוח את כעסו ול

אין לי לירא ממך, שהרי נולד יוסף -שור "ויהי לי ו:מעשמדוע יעקב לא צריך לירא פרטים,  מדרש תנחומא מוסיף
חמור. זה משיח בן דוד, שנאמר: )זכריה ט( עני ורוכב על -וחמור .הדר לו שורושנקרא שור, שנאמר: )דברים לג( בכור 

ואריה כבקר יאכל  ) ... גם יהודה שטנו של עשו, שנאמר: )ישעיה יצאןאלו זכותן של שבטים, שנקראו בניהם -צאן
ה יוסף, יאכל תבן, כלומר זה יוסף ז ,כבקר .יהודה אריהפירש אריה שהוא יהודה, שנאמר: )בראשית מט( גור   ,תבן

 ה עבדזה משה, שנאמר )דברים לד( משה  ועבדשידין עשו שהוא תבן, שנאמר: )עובדיה א( ובית עשו לקש...
שנמשלו לשור , יוסף ויהודהכלומר יעקב מתפאר במה שהשיג: הולדת ".זו רות, שעתיד דוד לצאת ממנה.. ושפחה'

משיח בן יוסף הוא . כלומר ו= וישלח+ת ראש יהודה(ור)ו+=משוח+ר)ראש יוסף(חמורשור+חבור של וחמור: 
משה וזכות  ,שנמשלו לצאן זכות השבטים ?התפאר יעקב עוד ובמה .שטן לעשו ומשיח בן דוד יהיהידין את עשיו  אשר
 'תעם ארבע מאות איש או  בוחר לצאתשו ע ,. אך למרות כל זאתרות והמלך דודועבד ה' שקיבל את התורה,  רבינו

כי כמות חומרית זו של אנשי עשו הוא כנגד כל ההשגות הרוחניות יעקב את המלאכים,  וישלחאנשים כנגד פעולת 
  יעקב כנכתב במשוואה כנ"ל. ם יוצאי חלציו שלמשיחיהו

 ואתמצתוענין התו מציאת חן א,א( הסבר השופך אור על ברסלב )לקוטי מוהר"ן אצל רבי נחמן מיגעתי ומצאתי 
ים":תורתו ְתַפְּללִּ ים ומִּ שֹות, ֶשָאנו ְמַבְקשִּ ל ַהַבקָּ יּלֹות ְוכָּ ל ַהְתפִּ ים כָּ ְתַקְבלִּ ה נִּ י ַעל ְיֵדי ַהתֹורָּ יבות ֶשל  ּדע, כִּ ְוַהֵחן ְוַהֲחשִּ

ֵאל  ייְִּשרָּ ל מִּ ְפֵני כָּ ְתַעֶּלה ְונְִּתרֹוֵמם בִּ י. נִּ י ֵהן ְבַגְשמִּ נִּ ין ֵהן ְברוחָּ יכִּ י .ֶשְצרִּ יתִּ ֲאמִּ יבות הָּ ים ֵחן ַוֲחשִּ ַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינו הָּ ו בָּ י ַעְכשָּ כִּ
ֵאל נַָּפל ַקר ַהחֲ  ֶשל יְִּשרָּ ו עִּ י ַעְכשָּ םכִּ יבות ְוַהֵחן הוא ֶאְצלָּ ֵאל .שִּ יבות ֶשל יְִּשרָּ ה, נְִּתַעֶּלה ַהֵחן ְוַהֲחשִּ ל ַעל ְיֵדי ַהתֹורָּ י  .ֲאבָּ כִּ

ים ְוַיֲעַלת ֵחן בִּ ה נְִּקֵראת:"ַאֶיֶלת ֲאהָּ ה ֵחן ַעל לֹוְמֶדיהָּ  "ַהתֹורָּ הרבי ממשיך שאיש ישראלי צריך להסתכל ולקשר . "ֶשַּמֲעלָּ
ובכור יעקב זכה לבכורה וכי השכל הוא מאיר את כל דרכיו אל השם יתברך. , כל שיש בכל דברהחכמה והש אל עצמו
האות  .עם הארץעקב הם ביוסף שהיה משביר לכל ותולדות י. באור גדולראשית החוכמה כשמש המאירה הוא 

, יות של כל דברהחכמה והשכל הוא החש , כמוחיותמלשון כי היא  חןשבתיבה  חיתהאות שמסמלת רעיון זה היא 
המתקיים  הזהאת האור הגדול גם כלי שיכול לקבל  לכן צריך .חי החיים והמחיה של הבורא הכח המשפיע ,כלומר

בית דוד משבט יהודה מלכות הקבלה הוא כמו  הכלי. כי אין היא מקבלת כלום אלא מן השמש ,הלבנה באמצעות
הוא מבין  ינון, כי חןשבתיבה  נוןהאות האות שמסמלת רעיון זה היא , הממלכהנתיני את כל  הכוללת ומכילה

 . שמותיו של משיח בן דוד
, אצל המקבל נוצר חקיקה ומקום זכרון של אותו רושם מאותה חוויה בין המקבל למשפיעשל דבקות וכשיש קשר 

"ו" ותהאות האות שמסמלת רעיון זה היא  יתָּ תָּ ְתוִּ ְתַבֵקש  "ְכמֹו ֶשכָּתוב: "ְוהִּ קֹום ְבֵלב ַהּמִּ ם מָּ ק ְונְִּרשָּ י ַעל ְיֵדי ַהֵחן ֶנְחקָּ כִּ
ה שָּ יו ְלַקֵבל ַהַבקָּ רָּ ְתַקְבלו ְּדבָּ י ַעל ְיֵדי ַהֵחן נִּ ים ...כִּ עִּ ים ְבַנַחת נְִּשמָּ מִּ ְבֵרי ֲחכָּ יַנת  ַנַחת "ְוֶזהו: "ּדִּ א, ַהְינו ְבחִּ ַהַנ"ל  ֵחןּדְיקָּ

יֹות ַהַנ"ל  תְוהַ  תֹו ַכַנ"לַנַחתְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה אֹותִּ שָּ יו, ְונְִּתַקֵבל ַבקָּ רָּ ים ְּדבָּ עִּ   .", ְוָאז נְִּשמָּ
 

אשר ביזה את יעקב קם ועשו, שבעצם  יוצא לאחר שיעקב ניצח את שרו של עשו במאבק וקיבל את שמו ישראל
  רוחנית. כמו השראה בליבונחת , אשר יעקבדברי לשמוע ללכבוש כעסו ו" השתכנע"עשו לכן נפל.  ,הבכורה

 , אכי"ר.את רצוננו לעשות את רצון ה'המיצרים אלו כל את בנחת לנצח בזכות התורה בע"ה שנזכה ו
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