
 
 

  הפרשהפנימיות ב
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

  

לשם מה הכפילות? אם : כל המפרשים שואלים" "אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק

" זצ"ל הסביר , שמונח כאן יסוד גדול ה"ברכת שלום ?, ברור שאברהם הוליד את יצחקםיצחק הוא בן אברה

, ומי , מחיל אל חיל, עולה מעלה מעלה: רואים אנו שמי שהולך בדרך האמונההסולם שמופיע בכתבי רבינו בעל

, שאנו . בכמה מקומות כותב רבינו בעל הסולם, יורד מטה מטה מדחי אל דחישהולך בדרך הידיעה והקבלה

, אז הוא דבוק . ובאמת רואים שאם אדם מסוגל ללכת למעלה מהדעת שלו, ואין נצרכת על כך אמונהרואים זאת

. אבל אם אדם דבוק ברצון , אינו נצרך יותר מכך דברבבורא וק בקדוש ברוך הוא ,ב, ואם האדם דבאלוקים חיים

לאמונה למעלה אברהם נבחן ... !, בשכל של אהבה עצמית שלו, הוא נותר ללא דבר , בשכל החיצונילקבל שלו

יצחק נבחן , בסופו של דבר נולד מזה יצחק. מהדעת שאם האדם הולך למעלה . והתורה רוצה להדגישמהדעת

, זוהי הדרך שאם ילך בתוך הדעת , כי האדם חושב . וזה לבד נגד השכל של האדםאופטימיות  , שמחה,לצחוק

להגיע ליצחק אם ברצונך "אברהם הוליד את יצחק ". ! לא–והתורה שוללת זאת ואומרת  .שתביא לו שמחה

יצחק הוא הצחוק "וזהו שמפרש הזהר הקדוש :  .לך בדרך האמונה למעלה מהדעת ,שמשמעותו צחוק ושמחה

 . "והשמחה שיהיו בעולם לעתיד לבא

 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
"וצריך להבין חומר ענין העונש וכו', שאינו ח"ו בדרך נקמה, אלא הוא ענין קודם ונמשך בחיוב..." 

 )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. מאמר סיכום הקדמה לפנים מאירות ומסבירות. מתוך הקדמות הסולם(

הגמול, נראה בפשטות שיש כאן מלך גדול ונורא המטיל חוקים על נתיניו. מי שמקיים את כשמתבוננים בתורת 

חוקי המלך, נחשב כבעל צייתנות ראוייה ומקבל על כך שכר. לעומת זאת, מי שאינו מקיים את חוקיו של המלך, 

לעבירה,   שר ישיראו אפילו מורד במלך ממש, נענש על כך כי פשע נגד כבוד המלך וממשלו. לעונש אין בהכרח ק

עבירת לשון הרע. אפשר להבין את תגובת  והן על כמו שופט המטיל את אותו קנס כספי הן על עבירת תנועה

 חזרה באדם. משתמע  הבורא על דרך "מידה כנגד מידה", הווה אומר, כפי שהאדם "פגע" בו יתברך, כך הוא יפגע

  ם.סוג של נקמה, של משחק אפס בינו לבין האדם, חס ושלו

. ראשית, אפשר לפגוע רק במי שהוא בעל פגיעות. במילים זו שטחית ומוטעת משתי סיבות עיקריות ההבנ

אחרות, הבורא שהוא תחליט השלמות, אינו זקוק להשלמה על ידי מעשי האדם וגם אינו חשוף לפגיעה כל 

ה' ֶמֶלְך, ה' ָמָלְך ה' ִיְמֹלְך, ְלֹעָלם "  שהיא מצידו. עניין ה"נקמה" לא מתחיל כי אין פה מי ש"יפגע" מעבירת האדם.

ָוֶעד". מלכות ה' היא "בטרם כל" ו"אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא", ללא שינוי, חסרון, או תוספת, מעצם 

מציאות הבריאה והנבראים. ושנית, גם אם ח"ו היתה מציאות של פגיעה אצלו, ברור שלא שייך אצלו עניין 

ה בפוגע בו, על מנת לגרום לזולתו סבל כמשקל ה"סבל" שהוא גרם לו. כי כפי שכותב הנקמה, קרי, פגיעה בחזר

רבנו, הבורא הוא "הטוב המוחלט", "שאי אפשר בשום פנים שבעולם שיגרום למי שהוא צער כלשהו". עם כן 

הטלת העונש אינו שייכת אצלו כלל לתורת הנקמה, ודרוש מאתנו שינוי תפיסה בסיסית בהשגחת הבורא. 

 )המשך בעוד שבוע(.

 פנינה לשבת
 זתשע"  תולדותפרשת 

 



 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 ": )איוב לב, ח(להשי"ת בסוד הפסוק  ה'נחת רוח'והנה עיקר הסוד הגדול הינו סוד 
 .באנוש 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 -יות טבועות בקרבו ברוח אצפונים ברוח האדם, ונמצא ברוח האדם אמת
, היא רוח באנוששורש נפשו, וגם הצעיר לימים ישאב מים ממקור רוחו ברוח ה' עליו, ראיתי שהחכמה 

להי ממעל -, הנשמה שהיא חלק אדי תבינם-ונשמת שהוא רוח נאצל ממרום נטוע בו ממקור נשמתו, 
)ע"ש בהמשך ויוציאו דבר מדבר וכו'"  האמתיותהיא תשפיע את הבינה על האדם, שבה יבינו את 

 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 
 

 
 איפה נמצא האלוקים?

 
ל ָהֱאֹלִקים ְלָך ְוִיֶתן ִים ִמטַּ ָשמַּ נֵּי הַּ  ְוִתירש. ָדָגן ְוֹרב ָהָאֶרץ ּוִמְשמַּ

הרבה יותר מכך, תן לך, זה ייל"ויתן לך האלוקים", לא רק אלוקים  נוספת משמעותהמדרש כאן מביא 
אם זה לא סותר את המשך מה זה אומר? ה .מאלוקותו -תן לך מ"האלוקים"שיי, אלהותא לך ויתן

 מטל השמים ומשמני הארץ..."? -הפסוק "
, שייתן נפרדות אך באמת המשמעות החדשה שנותן המדרש היא עמוקה מאוד. אין כאן כמה ברכות

תן גם משמני הארץ וכו'. הברכה המיוחדת שמברך כאן יצחק את יעקב היא שייתן לך ילך אלוקות וי
הארץ, מתוך כל דבר שתבוא עמו  מתוךטל השמים,  מתוך ,וראאת אלוקותו, את החיבור העמוק לב

 במגע. 
כשה' ברא את העולם הוא לא מתנתק ממנו, החיות הפנימית של כל נברא היא כוח הבורא, היא 

ּבּו ָמהקדושת ה'. " ֲעֶשיָך רַּ מוקה ". יש כל כך הרבה חכמה עִקְנָיֶנָך ָהָאֶרץ ָמְלָאה ָעִשיָת, ְּבָחְכָמה כָֻּלם ה', מַּ
מסתתרת הווייתו של הבורא. כשם שברמה הגשמית יש צורך בפעולת האדם בכל נברא, בכל עצם 

בכדי להוציא מהאדמה את מיטבה. כך אנו אמורים להבין ש"עבודה" רוחנית תפיק מאותם חפצים 
 גשמיים איכויות חדשות לחלוטין. 

, את החיים בלב המדבר מיםימיהם לחפור בארות, לגלות את ה הקדישו אתהאבות, אברהם ויצחק 
והעומק האלוקי הנמצאים בכל נברא. הם עמלו לפתוח את הפתחים עבורנו, עבור צאצאיהם הדבקים 
בדרכם. כאן מברך יצחק את בנו יעקב שיזכה לכך, שיזכה למצוא את האור האלוקי המסתתר בכל, 

ללא רק ב"ו ִים ִמטַּ ָשמַּ נֵּיכי אם גם ב" "הַּ  ".ָהָאֶרץ ִמְשמַּ
ְבתָ ואיך ניתן לגלות את הפנימיות של כל נברא, את רוח ה' אשר בתוכו? אנחנו מצווים " ת ְוָאהַּ  ה' אֵּ

", יש לנו צורות שונות להתחבר לדברים, יש והחיבור בלב ויש ְמֹאֶדָך ּוְבָכל נְַּפְשָך ּוְבָכל ְלָבְבָך ְּבָכל יָךֱאֹלקֶ 
להתחבר לכוח ה'  ,בכל אחד מאותם הרבדים שבנובנפש, יש בגוף ויש בממון. התורה מגלה לנו שניתן 

 ., את הבוראשבברואיו, ודרך החיבור שלנו, לאהוב אותו
 אך האם רק בנבראים חיצוניים לנו נוכל למצוא את אותו האור המוסתר?

 ושמנה ארבעים כנגד ,"באר באר," בתורה כתיב פעמים ושמנה ארבעים יוחנן, אמר רביהמדרש מביא, 
" לשמו ןיקניאת התורה, מה הכוונה באותו ה" ללמוד. ברור שכל אחד יכול התורה בם שנקנה דברים

 יש צורך בארבעים ושמונה דרכים?
ן ֲאֶשראחת מברכות התורה היא " ת ָלנּו ָנתַּ יֵּי ֱאֶמת תֹורַּ ע עֹוָלם ְוחַּ נּו ָנטַּ ", התורה לא רק ניתנה ְּבתֹוכֵּ

התורה, אפשר ללמוד אותה. אבל בשביל לגלות את בשביל להכיר את . עמוק בתוכנובידנו, היא נטועה 
התורה הנמצאת בעמקי לבנו, בשביל למצוא את הקניין, את הקשר המוחלט שיש בי לתורה, בשביל 
זה צריך ארבעים ושמונה דרכים, ארבעים ושמונה בארות, גילויים. צריך שוב ושוב להסיר את המכסים 

 , את מי שאנחנו באמת.המסתירים מאתנו את מה שנמצא במרכז הווייתנו
  (בענין -בענין, תר"ן -במדרש, תרמ"ח -תרנ"ה, תולדות, )מבוסס על תורתו של השפת אמת
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 והאקדח המעשן של עשו ,יעקב איש התם תולדות
 

אימנו, אשר  רבקהשל אחת דה למה שנולד מעל ה בפרטים וגם מבשרת דלאינה  ות-לד-תופרשת 
ָּבִנים, בניה.  ב'את  ה'אל קרב רצתה ל ניתרבכ ִיְתֹרְצצּו הַּ ּה"וַּ בָּ ִקרְּ ן, ָלָמה ֶזה ָאֹנִכי; -, וַֹּתאֶמר ִאםבְּ כֵּ

ֶלְך, ִלְדֹרש ֶאת רבותינו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה ...-ויתרוצצו"מפרש רש"י:  ה'")תולדות כה,כב(-וַּתֵּ
פתחי עבודה זרה עשו מפרכס  עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על

ן ותלך לדרש. לבית מתאוה ומתפללת על הריו -למה זה אנכי .ותאמר אם כן. גדול צער העבורלצאת...
 .רבקה לא תוכל" אל ה' תֹוִמםה"שני את לקרב  ,ומרכל."שיגיד לה מה תהא בסופהמדרשו של שם, 

ִיְך מוסיף ו ."כאן אחד צדיק ואחד רשע"לרמז כי כי התאומים נכתבו בכתיב חסר  ,מפרש רש"י עַּ "ִממֵּ
דּו" מלידה אחת יצאו ב' תולדות ". מן המעים הם נפרדים, זה לרשעו וזה לתמו (כג)תולדות כה,ִיָפרֵּ

וים, כלומר תויש ב' כי  "ות-לד-תו"תיבה ולקדושה של יעקב. מה שנרמז בקוטביות: לטומאה של עשו 
השתוקקה לדעת רבקה שמאחר ו .של ימין וקדושה ושל שמאל וטומאהאחרית: לתו ולשתי בחינות יש 

בנ"י השתוקקו ולילות כי ארבעים ימים ) ,, שעניינה השתוקקותמאם נוסיף את האות . לידתהל ע
. "תלמוד"התיבה ניתן לקרוא פעמיים את ואז , תו"-למד-"תולפנימיות שם הפרשה נקבל  (לתורה
תלמוד ויישום התורה הלכה למעשה התקון הרשע הוא על ידי תכלית תכלית תולדת הצדיק ו ,כלומר

  ושלמות. תוםב
לגילוי זכה  הואענן, ב תגשםהכבוד ה' ש כלול בתוךכל כולו וכשהיה  .מכל אדם ענוהמשה רבינו היה 

שהרי כולן כלולות באותיות התיבה , ענובתמונת האותיות של התיבה  נרמזכיזה . מדות הרחמים 'יג
וו. כלומר מי שמשתדל להיות ענו, אזי כלול חלקו יותר בענן. לכן -כי הנון סופית כוללת את ה, ענן

כולו כל כלול  עשו ,מדות הרחמים. ובאותו משקל 'יג-מ חלקובצורה טבעית ממנו ויוצא  בעצמו מגלה
אל  לא תקן את נפשו במרחבי הזמן והמקום עשוכלומר  פש.נ,נהשולם,עהן ראשי תיבות  -ן "עשב

 ,על פי רש"ישעישנו והקטירו נשותיו. , עבודה זרההקטורת של  עשןכולו בכל כלול היה הקדושה אלא 
יָניו  שליצחק:מבין הסבות  הוא אחדהעשן  ִתְכֶהיןָ עֵּ ְרֹאת""וַּ כי נולד בשמו,  נקרא עשו. )תולדות כז,א(מֵֵּֽ

, כמו שמתרגם אונקלוס, המרמז לכך שעשו "סמוק"אדמוני או  גברשל עם שער  עשויבר ככתנוק שזה 
נקרא בשמו,  יעקבוהוא היצר הרע ומלאך המות. ס"מ בתפילותיו לא לה' אלא למלאך הקדוש, ה קיוה

תקן את מדותיו מהעקב ועד לראש.  יתעקבבצורה דווקא ו השלם" עשוישל אותו " בעקבואחז הרי ש
 שבנ"י יהיו ,הבטחההמהווה , ישראלהשם קבל ממנו את שרו של עשו,  ולגבור עלזכה להלחם ש בעתו

  צאצאיו של עשו.העמים אלו על על כל העמים כולל  ,לתמיד לי ראש
 הארמיאחיה לבן שלמדה מהנהגות כמו  לרמות.ובכדי שזה התקיים הצליחה רבקה לשלוח את יעקב 

מפי יצחק להעביר מן הטומאה שפע ברכות הצליחו טומאה כלי של הונאה וולמעשה מתוך  .והרמאי
של  שיורשוהמרמז , (100)חצי קיש צירוף  יצחקבתיבה רמז לכך, הקדושה. של  השנילצד בן אברהם 

 איש התם.הבאמצעות יעקב אבינו חמישים אחוזים,  היוצאממנו,  יצחק הוא רק חצי
"ועל כותב רבי נתן תלמידו: שכתב רבי נחמן מברסלב,  "בן מלך ובן שפחה שנתחלפו",- הימעשיהעל 

כן השתדל יעקב אבינו עליו השלום, ליקח הבכורה מעשו, כי הבכורה היא בחינת מלכות...כי יעקב הוא 
להמשיך בחינת בן המלך האמת, ועשו נשמתו הוא בחינת בן השפחה, שרצה לרמות את אביו ורצה 

אז בע"ה שנזכה להתגבר על התמורות ולהפוך להיות מי ומה שאנו באמת, . הברכה והממשלה לעצמו"
 אכי"ר.

 
 

 
 


