
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

                     

אני ה' אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך  :"והנה ה' ניצב עליו, ויאמר

ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות  אתננה

 יג( ,)בראשית כח ".האדמה ובזרעך

רע, היינו הכרת הרע -זה –מפרש מה זה 'זרע', מלשון  ל הסולם, רבנו הקדוש בע"והיה זרעך כעפר הארץ"

ע, אני רע, אני התגלמות הרע בעולם. כאשר ר-המרבית של האדם. היינו כאשר אדם מצביע על עצמו ואומר זה

אדם מגיע למצב כזה, זה נקרא שיש לו זרע. בגשמיות מזרע יכולים לנבוט ולצמוח עצים גדולים, כך גם ברוחניות, 

רע', כאשר הוא מגיע לאמת הזאת, לצורך לעזרת ה', ע"י כך יכולים באמת -כאשר אדם רואה את הרע שבו, 'זה

 "והיה זרעך כעפר הארץ",דולות של האלוקות, עבודת ה' גדולה. וזהו שאומר הפסוק לצמוח בנפשו הכרויות ג

כלומר מצד אחד עפר הארץ מורה על דבר שאין בו חפץ, על דבר נמוך שכולם דורכים עליו ואין לו שום חשיבות. 

"זרעך כעפר  מצד זה אפשר לומר שכאשר אדם רואה שהוא רע, אז הוא מרגיש שהוא בחינת עפר, וזה הפירוש של 

 . הוא מרגיש שהוא כדוגמת עפר, שאין בו חפץ, שאין בו שום חשיבות. הארץ"

, דע לך שדווקא ע"י הכרת הרע הזו, דווקא כאשר אתה "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה"מצד שני כתוב 

דבר, דווקא מרגיש את עצמך בשיא השפלות ובשיא הנמיכות, שאתה לא יוצלח לשום דבר, ושאין לך סיכוי לשום 

לארבע  "ימה וקדמה צפונה ונגבה"אתה תפרוץ, תעשה חיל.  "ופרצת", -, ומבטיח"הנה ה' ניצב עליו"אז 

רוחות השמים, מורה על ד' אותיות הוי"ה, כלומר אתה תשיג את השלמות המרבית של נשמתך. עד כדי כך תשיג 

חלקים בנפשו של האדם, שהם הכוונה לכל ה "משפחות". "נברכו בך כל משפחות האדמה"שלמות עד ש

כלומר שרוצים להדמות לעליון, שרוצים להגיע לדבקות בה', כל הבחינות האלו שבנפשו של  "אדמה"מבחינת 

האדם כולם יתברכו ממך, כולם יסתייעו מהברכה הזאת שאתה קבלת. בזכות מה קבלת את זה, בזכות הכרת הרע 

 הגדול שנמצא בתוכך, רק ע"י כך יכולים להתקדם. 

 

נמצא אם כן לפי זה, שדרך ההתקדמות של האדם היא קודם כל ע"י כך שהוא מכיר ברע שלו, לא שהוא הולך 

אדם שמתחיל בעבודת  .למעלה אלא להפך, שהוא מכיר בכל הבחינות של המטה שיש בו, וע"י זה יכולים להתקדם

ה', הוא בד"כ סבור שהוא הולך לכבוש הרבה מדרגות, ולעלות למעלה ועוד יותר למעלה, אבל הדרך היא הפוכה, 

קודם כל צריך האדם להכיר את הבחינות הרעות שבו, וע"י שירצה לתקנן יכול להמשיך אור  .הדרך היא למטה

 מעלה. -לנשמתו ויעלה ע"י כך מעלההעליון השייך 

 אמר תרס"דמ

 

 

 
 פניני השפעה ואמונה

 (א.נ.) 
 

 ברגע. העיניים מול התכלית את רק לראות צריך יהודי... שלי התכלית אל רק אותי כוון!  עולם של ריבונו
 ברוך, אליו חייך מישהו עכשיו. חיים לו אין כבר אז, עליו יגידו אנשים מה לו שאכפת, לבריות נצרך שהוא
 דרגת) האמיתית התכלית לא שהוא דבר מכל להתנתק צריך. שבור כבר הוא, אליו חייך לא עכשיו. השם

 מדברים שאנשים לי איכפת מה אז', ה אל מחובר וכשאני ממני רוצה' ה מה זה האמיתית התכלית. (חי
 ....אומרים מה לי אכפת ומה

 
 
 
 

 פנינה לשבת
 חשע"ת ויצא

 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 זמן רץ וזמן עומד

 

וה. ואין ענין מחוסר זמן נוהג בו ומשמשים כאחד, והעתיד משמש לו כהוה ו"...כי בנצחיותו ית', העבר והעתיד והה

 ית'."

 הקדמה לספר הזוהר אות יג

 

כל המציאות את חובק החידת הזמן מעסיקה את האנושות מימיה הראשונים. אנחנו חשים את הזמן כממד 

מהותו היסודית חמקמקה.  והחיים, אך מתקשים להגדירו. ולמרות שאנחנו יודעים למדוד אותו בדיוק רב ביותר,

האם מדובר בישות אובייקטיבית או שמא הוא לחלוטין קשור למודעות שלנו? אנחנו מרגישים שהוא חלק 

אנחנו פועלים, כמו המקום והחיים עצמם שסופם ידוע מראש. ניתן להגיד שקוצר  םשבה יםמהגבולות הקשוח

בלשון רבנו. במילים אחרות, הזמן הוא אחד המאפיינים הזמן הנובע ממציאות המוות גורם לנו לחוש "מחוסרי זמן" 

חסרון וחוסר השלמות. אנחנו מרגישים שאנחנו רק בהווה, אשר זורם הים של המציאות הנבראת בעלת יהעיקר

"ואין ענין מחוסר זמן נוהג בו ית'" מיידית לעבר, והעתיד לעולם לפנינו בלתי מושג. אבל הוא ית', תכלית השלמות, 

 כנ"ל. 

 

של העבר והעתיד. העבר  השפעתו בהווהעם כל זאת, אצל האדם קיימת גם היכולת הפלאית להרגיש את ו

לי( או שהיה שחסר לי משהו עכשיו , ומפעיל בהווה רגשות כגון עצב )אני מרגיש בזכות הזיכרוןנמצא בתודעתנו 

שלנו,  הכוח המדמהלי(. העתיד מתקשר אלינו דרך  היהשנוסף לי משהו שלא  עכשיושמחה )אני מרגיש 

המאפשר לחיות אירועים שטרם התקיימו. והדמיון של העתיד מפעיל בנו בהווה רגשות של פחד או תקווה, שהם 

 שלוחות של העתיד.

 

רוב רבנו מלמד אותנו שבעולם הרוחני אין מקום ואין זמן במובנים המוכרים לנו מהעולם הזה. המקום )ריחוק או קי

בין שתי ישויות( מוגדר כגודל שינוי הצורה שביניהם. למשל, שני אנשים נמוכים נקראים "קרובים" ביחס לגובהם. 

זאת ממשיך רבנו ומסביר את המושג של ההגדרה הה. ועל יסוד ואבל אדם נמוך נחשב "רחוק" לעומת אדם גב

בהם כמעט בכל מלה בחכמה הזאת. אכן "עוד נשאר לבאר דבר הזמן והתנועה, שאנו נתקלים תנועה רוחנית: 

ונה היא על התחדשות הצורה, שכל ותדע, שהתנועה הרוחנית איננה כתנועה המוחשית ממקום למקום, אלא הכ

חידוש צורה אנו מכנים בשם תנועה. כי אותו החידוש, דהיינו שינוי הצורה שנתחדשה ברוחני, במשונה מצורה 

יא נבחנת, שנתחלקה ונתרחקה מרוחני ההוא, ויצאה בשם ובשליטה לפי הכללית הקודמתו שבאותו הרוחני, הרי ה

עצמה. שבזה היא דומה לגמרי למהות גשמית אשר נפרד ממנה איזה חלק, ומתנענע והולך לו ממקום למקום. 

 (. חלק א ס)תע" "ולפיכך מכונה החידוש צורה בשם תנועה

 

"ודבר הזמן בהגדרתו הרוחני,  עניין הזמן הרוחני:את תנועה, חוזר ומסביר המרחק והואחר שהגדיר את מושגי 

תבין, כי כל עיקר מושג הזמן אצלנו, אינו אלא הרגש של התנועות. כי מוח המדמה שבאדם, מצייר ומרקם מספר 

מסוים של תנועות, שהרגיש בהן בזו אחר זו, ומעתיקם בדמיון "זמן" מסוים. באופן, שאם היה האדם עם סביבתו 

וחלטת, לא היה יודע אז ממושג הזמן ולא כלום. והנה כן הדבר גם ברוחנים, שסכום מסוים של במצב של מנוחה מ

חידושי הצורות, הנבחנות לתנועות רוחניות כנ"ל, המסובכות זו בזו בדרך סבה ומסובב, מכנים אותן בשם "זמן" 

 .)שם(" ברוחניות. וענין "קודם ואח"כ" פירושו תמיד כמו סבה ומסובב

 

לזמן ממשות וקביעות, כי הוא מוגדר רק כסכום של שינויי צורה או "תנועות" אצל הצופה המרגיש  יוצא, שאין

כאן התחושה של שעמום שבנפש שאנחנו מרגישים כאשר לא קורה כלום והזמן "לא עובר".  תתם. ואולי מושרשוא

 ם משתנים. ולהיפך אנו מרגישים שהזמן "רץ" בעת שאנחנו עסוקים ומרוכזים בפעילות מלאת פרטי

 

אך אם נזכור שכל שינוי צורה נובע בסופו של דבר משינוי ברצון, ושכל רצון בא על מנת להשלים חסרון, נבין 

"עד שאין אנו עושים שום תנועה אם שהזמן והתנועה הם עצם הבריאה והחיים, כפי שכתוב במאמר "מתן תורה": 

לטת, ללא שום תנועה ח"ח ולכן הוא נמצא במנוחה מו". לעומת זה הבורא אינו בעל חסרון חולא להשגת המנוחה

 וזמן. 

 

 

 



 

הלשון בסוד  
(בלו יוסף)  

 

 יעקב ממשיך דרכו של יצחק -ויצא לשוח בשדה 

שראל ירץ אלגלות מ לצאת מהפרשה הקודמת אמו רבקה ציווי" מעידה כי יעקב אבינו מקבל את ויצאפרשת "

לחרן, בורח בנפשו ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע עשו אחיו, מכוון "ויעקב אבינו גלה חרנה, לדודו לבן הארמי. 

קֹוםבהר המוריה,  והיכן? ויצא סימן א( )מדרש תנחומא, שראהו הקב"ה בצרה גדולה נגלה עליו בחלום"  "ַויְִּפַגע ַבמָּ

ם... ַוַיֲַּֽחֹלם י א   ַויֶָּלן שָּ נֵּה ַמְלֲאכֵּ ה ְוהִּ ְימָּ מָּ יַע ַהשָּ ה ְוֹראשֹו ַמגִּ ב ַאְרצָּ ם ֻמצָּ נֵּה ֻסלָּ ֹו")ויצא כח,יא-ְוהִּ ים בַּֽ ְרדִּ ים ְויַֹּֽ ים ֹעלִּ -ֹלהִּ

רבותינו פרשו  - במקום ויפגעהדרך בדרך נס בעודו מתקן תפילת ערבית, כמו שמפרש רש"י: " אצהליעקב יב(. 

, ללמדך 'ויתפלל' , ולמדנו שתקן תפלת ערבית. ושנה הכתוב ולא כתבי'ואל תפגע ב' כמו )ירמיה ז טז( ,להילשון תפ

של  יגיעה, כלומר על ידי פה גע יהיש הצרוף  פגיעהומדוע פגיעה לשון תפילה? כי בתיבה . שקפצה לו הארץ"

ולמצוא את ה' ממש כמו בן את אביו. ואז ניתן להאמין, כי יש בכוח המתפלל להפוך להגיע , ניתן פהדבור הבל ה

אכן, ניתן להפוך את הגזירה, כמו ב(.  לה ו,י)מסכת מג "יגעתי ומצאתי, תאמין"כמו שכותב רבי יצחק  -את הגזירה 

, המרמז כפהוא ה הפךשכתבו חז"ל: "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים". גם מצאתי כי צירוף של הפועל 

 להפוךבצורה זו את רצונו על אביו. ולעתים גם מצליח  הכופהלדוגמה, על האב שנכנע לדבוריו המתוקים של בנו 

 את רצון אביו, למתק את מידת הדין ולזכות למידת הרחמים. 

 

ז כי . המרמפ+קב בגימטריה יוצאיעקב מקבי ממש. שכן  לוחםאת חלום הסלם אבל הוא גם  חולםיעקב הצדיק 

ניתן ללמוד מיעקב שתיקן את תפילת ערבית, שצריך לפתוח את פינו ובאמצעות השיחה ודבור אמיתי של מלים 

)בפטיש( את לב האבן, האוטם את המקום לחבור רגשי בין אדם  במקבת וחיתוך האותיות ניתן לשבור לרסיסים

י נחמן מברסלב, ששינת יעקב במקום לאדם ובין אדם למקום. חזוק לכך מצאתי בדברי רבי נתן, תלמידו של רב

הינו שבתקף הגלות שמתגברת  "מרמז על תקף הגלות הזה שהתפלה הוא בבחינת שנה בלי כונה כעת... ההוא

הסטרא אחרא מאוד על עבודת התפלה, אז אין שום עצה להנצל כי אם על ידי האמת, דהינו לראות לדבר הדבור 

סלם בגימטריא קול, בחינת  ת מן החושך ולעלות בתכלית העליה...האמת ממקום שהוא. ועל ידי זה יכולין לצא

)הלכות  כי עקר עלית התפלה ותקונה הוא רק על ידי האמת כנ"ל" הקול קול יעקב, שהוא קול היוצא באמת..

 לכן כה חשובה היא כל כך מעלת עצת ההתבודדות שמציע רבי נחמן מברסלב לאיש הישראלי. .אות ג( חנוכה ו,

 

אל הפועל. כמו שמימש  להוציאםאת כוחותיו ואז  לגלותבחרן אלא בכדי  לגלותמארץ ישראל  יצאיעקב אמנם 

אה. ומהן לו לאת עצמו הן חומרית והן רוחנית, כשרעה את צאן לבן וגם כאשר התחתן עם בנותיו: רח

מהות ולישראל היא . האות המשותפת בשמות כל ארבע האלפה נולדו י"ב שבטי ישראלהה וזלומשפחותיהן: ב

ימים  40) מ)ה(+ד)י(להצרוף  למדמד. האות הגבוהה ביותר מכל כ"ב אותיות שפת הקודש. בתיבה להאות 

י השתוקקו בנ"י לתורה( המרמזים על ההשתוקקות של האמהות ללדת בנים, כמו שקוראת רחל ליעקב  ה לִּ בָּ "הָּ

י" ה ָאֹנכִּ תָּ ם ַאיִּן מֵּ נִּים, ְואִּ כמו כל האמהות ידעו כי י"ב הבנים יהוו את הבסיס להיות עם כי רחל  )ויצא ל,א(. בָּ

סגולה מבין כל העמים גם להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש". רמז נוסף לכך, שאם נכתוב את האות למד במילוי 

 זו התורה שבעל פה שאותה קבל רק עם ישראל.  - תלמודואז נקרא את התיבה ו -לת-למדנקבל 

 

 ללמוד תורה ללמדה ולקיימה הלכה למעשה אמן כן יהי רצון.אז בע"ה שנזכה להשתוקק 

 

 

  



 

 פניני בינה
 (פעת אדלרי)

 
 יח(-)בראשית כט יז "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות, ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת תַֹּאר ִויַפת ַמְרֶאה. ַוֶיֱאַהב ַיֲעקֹּב ֶאת ָרֵחל."

ייתכן שיעקב אהב את רחל יותר מלאה רק בגלל כשאנחנו קוראים את הפסוקים עולות בנו מספר קושיות. האם 

 שהייתה יפת תואר? למה לבן התעקש שיעקב יתחתן קודם עם לאה? ולמה לאה הייתה שנואה על יעקב?

מסביר לנו הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל בברכת שלום מאמר צח ענין לאה ורחל: "'ויאהב את רחל מלאה', הנה 

שהוא עיני לאה רכות. ולאה נקראת עלמא דאתכסיא לאור פניו ית'...  התורה מראה לנו את דרכי ה' איך לזכות

ורחל נקראת יפת תואר שהיא בחינת עלמא דאתגלייא, . סוד ההסתרעיניים הוא סוד ההשגחה, רכות הוא 

 ."שהוא סוד השגחה גלויה

בחינת לאה. לוהית נסתרת מעינינו. וזוהי -עלמא דאתכסיא הוא הנהגת העולם על פי הטבע כאשר ההשגחה הא

לוהית על העולם גלויה לעינינו. וזוהי בחינת -הנהגה מגולה של העולם שבה ההשגחה האעלמא דאתגליא הוא 

 רחל.

"מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו היא על בחינת עלמא דאתגליא. עניין רצונו של ממשיך ומסביר הרב"ש: 

מגולה ומורגשת אצל התחתונים וזוהי הקב"ה להיטיב לנבראיו הוא בעניין זה שתהיה מציאות האלוקות 

 . בחינת רחל"

בפרשתנו. יעקב רצה להמשיך את האור הגלוי של מטרת הבריאה ולכן בחר  ניםוכך נוכל להבין את מהלך העניי

ברחל. אבל אומר לו לבן:  "לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה". כלומר, לפני שמגיעים לגמר 

א, שהוא בחינת רחל, צריך לעבור קודם דרך מדרגת עלמא דאתכסיא שהיא בחינת לאה. התיקון, לעלמא דאתגליי

השגה בעלמא דאתכסיא ההסתרה והעדר האור הם אלו שמאפשרים לנו את הבחירה ואת היגיעה. אם הייתה לנו 

מרים השגחה גלויה אז מעשים שמקרבים אותנו לקב"ה היו מתוקים לנו ומעשים שמרחיקים אותנו ממנו היו של 

לנו ולמעשה לא הייתה לנו בחירה. ההסתר מאפשר לנו בחירה ויגיעה ולזכך את עצמנו ולהפוך את הרצון לקבל 

ולקבל את אורו של ה' על מנת  אשלנו לרצון לקבל על מנת להשפיע, ורק אז אנו יכולים להגיע לעלמא דאתגליי

 להשפיע נחת רוח לבורא.

הייתה דעתו של יעקב נוחה מלאה כי בחינה זאת היא רק בחינת תיקון  ה' ראה שלא –"'וירא ה' כי שנואה לאה' 

שהפרייה הבריאה ולא מטרת הבריאה עצמה. אז השי"ת נתן לו פריה ורביה דווקא מלאה, הראה הקב"ה ליעקב 

והרבייה בתורה ועבודה נעשים דווקא ע"י אור הדבקות בזמן ההסתר. ורק לאחר מכן אפשר לעבור 

 ".לם הגילוילמדרגה הבאה של עו

 עניין זה של לאה ורחל מסביר כמה עימותים במהלך ההיסטוריה. מסביר בעל הסולם בשמעתי מאמר רלד:

העימות בין שאול לדוד נוצר מכיוון שדוד הוא משבט יהודה כלומר בחינת לאה, עלמא דאתכסיא, ולעומת זאת 

 הו מקור ההפכיות שלהם.שאול הוא משבט בנימין, כלומר הוא בחינת רחל, מעלמא דאתגליא, וז

וכן ידוע הסיפור על ירבעם בן נבט: "וזה עניין החטא של ירבעם בן נבט, שהקב"ה אחז לו בבגדו ואמר לו: אני ואתה 

לא בעינא ]איני רוצה[".  –ובן ישי נטייל בגן עדן. ושאל: מי בראש? ואמר לו הקב"ה: דוד בן ישי בראש. אז השיב 

ף, כלומר הוא בחינת רחל, עלמא דאתגליא ודוד הוא משבט יהודה בן לאה, עלמא ירבעם הוא משבט אפרים בן יוס

 דאתכסיא. וגם כאן העניין הוא שסדר המדרגות הוא מקודם עלמא דאתכסיא ואחר כך עלמא דאתגליא.

 שנזכה לעלות מעלה מעלה במדרגות ולהגיע לגילוי פני ה' יתברך.
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