
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

יעקב שולח מלאכים לעשו אחיו. לפני שנכנסים לפרטים, צריך להבין קודם כל בכללות את הדברים מבחינה 

הגוף דטומאה שבאדם. יעקב הוא נקודת הקדושה שבאדם  -עשו  בחינת הנשמה שבאדם,  יעקבפנימית. הנה 

שמאופיינת בעניין אהבת הזולת, בעניין אהבת ה'. ואילו עשו הוא הגוף, הרצון לקבל של האדם, הנקודה 

 .'וכוהאגואיסטית שבאדם, היצרים התאוות 

מלאכים יעקב שולח  - ""וישלח יעקב מלאכיםאנו רואים שיש כאן מגע בין יעקב לעשו, בין הנשמה לגוף.  ,אם כן

הוא סידר מתנה, ותפילה  - הוא התכונן לשלושה דברים: לדורוןחז"ל אומרים ש .בכדי להתפייס עם עשו אחיו

ההכנות האלו האדם צריך לעשות בקשר לעשו שבתוכו,  ההכנות האלו הוא עשה. ולמעשה שלוש ומלחמה. שלוש

ו, עם הרצון לקבל של םלהילח, והאדם צריך למלחמהצריך להתכונן  מצד אחדשלו.  ון לקבלדהיינו בקשר לרצ

הוא ודאי לא  ,הוא לא צריך לזרום איתם, הוא לא צריך ללכת שולל אחריהם .עם היצרים שבו, עם התאוות שלו

 םלהילחבכדי לחנך את האדם  צריך להסכים לכל תביעה שהגוף שלו תובע. ובעצם כל קיום התורה והמצוות בא

זוהי כל המלחמה. כי היצרים והתאוות שלנו, עליהם נאמר "עבדא בהפקרא ניחא ליה",  .ועם האהבה העצמית של

 םלהילחצריכים  .היו רוצים שיהיה הכול הפקר גמור, שיוכלו לעשות מה שרוצים, ואנחנו לא צריכים לתת להם

 בזה.

 שלו עם היצר הרע. , אדם צריך להתפלל לה' שיעזור לו שיוכל להצליח במלחמה מצד שני צריכה להיות תפילה

. והעניין ון לקבל. דיש לפעמים שהאדם צריך להפריש מתנה לרצהיינו מתנה ,מצד שלישי צריך להיות גם דורון

הזה ידוע ומפורסם בחכמת הקבלה, שצריכים תמיד להפריש חלק מהקדושה לס"א. זה עניין של שעיר לעזאזל 

כל הדברים האלו נתקנו בכדי  .ים בתפילין, עניין של מים אחרונים, עניין של שערה של עגל ששמם הכיפוריםביו

לסמל שהאדם צריך להפריש איזו מתנה, איזו הארה מתוכו, מהקדושה שבו, לצורך קיום הס"א. וזהו שיעקב אבינו 

שולח מתנות לעשו אחיו. המתנות הללו בפשטות, כפי שאנו יודעים, בשביל שעשו לא יתרגז עליו, לא ירצה לנקום 

ון באופן כללי האדם צריך ללכת במלחמה חזיתית מול הרצ .כך גם ברוחניות .ר ביניהםבכדי שיוכלו להסתד ,בו

אבל לפעמים צריך להפריש גם איזה תענוג, כפי  ו.שלו, ולא להסכים לתביעות של היצרים והתאוות של לקבל

גם שלא ינבח, בכדי שלא יפריע. כך  צריכים לזרוק עצם לכלב. בכדי שלא יזיק, בכדי -שאומרים בגשמיות 

 שבאדם, בכדי שיהיה רגוע ולא יפריע. ון לקבלברוחניות, לפעמים צריך להמשיך איזו הארה לרצ
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 מחשבה פנימית       
 )יואל אופנהיימר(

 
 ממה אני מפחד?

ּתֹו ְוֶאת ַהֹצאן ְוֶאת ַהָבָקר וְ " ְשנֵּי ַמֲחנֹותַויִּיָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַויֵֶּצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶשר אִּ ים לִּ  ."ַהְגַמלִּ
 )בראשית לב, ח(

 פשט הפסוק:

  יעקב חושש מהמפגש עם אחיו עשו ומתכונן לעימות אפשרי.

 

 :א(  )תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד  הפסוקים  האגדה על

אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, 
החטא ]שאיני יודע עם חטאי ימנעו ממני לקבל שכר[;  שמא יגרום -אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו! 

ְך )בראשי לֵּ ר תֵּ ְך ּוְשַמְרִתיָך ְבֹכל ֲאשֶׁ ת כח(, כדרבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב בר אידי רמי, כתוב: "ְוִהנֵּה ָאֹנִכי ִעמָּ
ְמָך ה' ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו וכתוב ]בפסוק שלנו[: "ויירא יעקב מאד"! אמר: שמא יגרום החטא, כדתניא: "ַעד ַיֲעֹבר עַ 

" )שמות טו(; עד יעבר עמך ה'  ִניתָּ זו ביאה  -זו ביאה ]חזרה לארץ ישראל מגלות[ ראשונה, עד יעבר עם זו קנית  -קָּ
שניה; מכאן אמרו חכמים: ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, 

 נס[.אלא שגרם החטא ]ולא זכו ל

 

 נקודות למחשבה:

לארץ ישראל מבית לבן על יעקב להתמודד שוב עם הסכסוך הישן הפתוח בינו ובן אחיו עשיו. לאחר   בחזרתו
א'  שנודע לו שעשיו בא לקראתו עם ארבע מאות איש, נאחז יעקב בפחד גדול. ומסביר רש"י על הפסוק שלנו: "'ַוִיירָּ

ר לו' אם יהרוג ה וא את אחרים". סלידתו של יעקב ממלחמה נובעת ראשית מאהבתו לחיים. אך שמא יהרג, 'ַויֵּצֶׁ
היא גם מבוססת על האינסטינקט הקדמון, הטמון גם אצל בעלי החיים, להימנע מכל סכנת פגיעה או מוות. אך 

אדם הפחד ממוות נובע גם מתנועה רגשית עזה המתבססת באופן פרדוקסאלי על האופן שבו האדם תופס   אצל
 חיים דווקא.את ה

עבור אדם שאינו מאמין במציאות של בורא לעולם, היקום הוא תופעה מקרית ללא משמעות רוחנית, והחיים הם 
רק התארגנות מורכבת של חומרים כימיים ואנרגיה, וגוף האדם הוא הביטוי המשוכלל ביותר של תופעה זו. המוות 

רבות אחרות. ברובד התודעתי, אין לאחר החיים כלום,  שלנו מסמן את סוף הפעולה של מערכת ביולוגית אחת בת
המוות מפחיד, כי הוא מסמן את כיליון כל פעולה, מחשבה, תענוג ורגש. המוות הוא חור שחור שבו נמחק כל   ולכן

 קיום, הוא האובדן הסופי של האני.

שמה האלוקית הנצחית. בהשקפה האמונית קיימים בתוך האדם שני מרכיבים נפרדים: הגוף הגשמי הנפסד והנ
חיבור שני הפכים אלה הוא סוד החיים, פירודם הוא סוד המיתה. החיים הם רק תחנת מעבר של הנשמה הבאה 
מהעולמות העליונים וחוזרת אליהם. לכן אמרו: "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך 

המוות עשוי להפחיד משני היבטים. ברובד הראשון, מצפה בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין" )אבות ד(. עבור המאמין 
לנשמה לאחר המוות בדיקה של זכויות מול חובות. אך אין אדם יודע אם הוא צדיק או רשע. וזו השאלה של יעקב 
על פי אגדתנו: שמא בגלל חטא כל שהוא, איני נמנה עם הצדיקים הזוכים לשכר המובטח? הרובד השני 

שכר ועונש. על פי התפישה שהנשמה נשלחה בעולם הזה לבצע משימה מוגדרת, מנקרת מעבר לחשבון של   כבר
בלב המאמין שאלה עוד יותר נוקבת: האם ביצעתי את שליחותי בעולם? ונזכיר בהקשר זה סיפור חסידי מפורסם. 

ישאלו אותי: [ לאחיו רבי זושא: "אני מפחד שכשאגיע לעולם האמת 18-אמר רבי אלימלך מליזנסק ]פולין, המאה ה
למה לא היית במדרגה של משה רבנו?". ענה לו רבי זושא: "אני מפחד שישאלו אותי למה לא היית במדרגה של 

  זושא?"



 פניני דיומא
 (מנחם סוכותהרב )

ר ַיֲעֹקב  ְלַבּדֹו" "ַויִָּותֵּ

 .לנו על מישהו שלבד, אנחנו מרחמים עליודרך כלל אנחנו לא אוהבים להיות לבד, כשמספרים ב

 ?אבל אתם יודעים מה זה להיות באמת לבד עם עצמנו

לצרף ל"קואליציה" שלנו עוד ועוד  הפחד להיות לבד מול כל היקום הביא אותנו ד.כל אחד מאתנו הגיע לעולם לב
 .תומכים, כאלו שיגנו עלינו בשעת הצורך

כויות יהגנות ומעטפות, השתי ד" שלי, אני ממציא לעצמי כל מינימתוך הבריחה מההתמודדות עם תחושת ה"לב
 .ותארים שממקמים אותי בתוך קבוצה והגדרה

כמעט ולא נוכח. הצורך  מרוב מכסים ועטיפות ה"אני" שלנו הולך ונדחק לחדרים פנימיים כל כך עד שהוא
שביל זו שתתקבל בעיני המעגלים הזהות הפנימית שלי ב בתמיכה החיצונית הזו גורם לי יותר ויותר למחוק את

 .לא את החיים שלי התומכים בי, אני חי אבל

בו אני פוגש את עצמי, את ה"אני" הפנימי שלי, כמו שע רג ,בו אני מצליח לרגע להיות לבדשונן, כואז מגיע רגע מ
 .לפעמים, אבל ממש מרומם שהוא. זה רגע לא פשוט

ר ַיֲעֹקב ְוִנְשַגב " המדרש מבהיר, זה לא לבד עצוב, זה ממש מצב נשגב, כמו .ְלַבּדֹו" אז בפרשה מסופר על יעקב "ַוִיּוָּתֵּ
הדימויים נעלמים וזה רק אתה כאן. יעקב אחרי כל תלאותיו  ם מה זה אומר, שכליה' ְלַבּדֹו ַביֹום ַההּוא", אתם מבינ

 .בו הוא פוגש את עצמושהזה  ומסעותיו זוכה לרגע

ק ִאיש ִעמ להשתיק  ,מנו בעמל כה רב מנסה לחזור לשליטהאישיות שלו, אותו דימוי שיצרנו לעצ ֹו" היאואולי "ַויֵָּאבֵּ
ר עֹוד ִשְמָך, כִ " –עצמו  את ה"אני" הזה שהתעורר. אבל יעקב לא רק מנצח, הוא מגלה את מי שהוא י ֹלא ַיֲעֹקב יֵָּאמֵּ

ל אֵּ ִריתָּ ִעם א  כִ " –שאני עוקב", לא נגרר, אני יכול להיות מי " . אני כבר לא"ִאם ִיְשרָּ ל ֹלִהים-י שָּ  ."ְוִעם ֲאנִָּשים ַותּוכָּ

חברות וחברים, שנאפשר לעצמנו להיות גם לבד לפעמים, שנזכה לגלות מי אנחנו באמת ולחיות את מי שאנחנו, 
  .מי לי –כי אם אין אני לי 

  שבת שלום

 

 

 

 

 שירהפניני 
 אהרן בס()

 

 

י ֶשָטַעם ַפַעם   מִּ
יקות ָהָרצֹון   ֶאת ְמתִּ
ם ְוטֹוב ְהיֹות ָשלֵּ  לִּ

 ָכל ַחָייו ַיַהְפכו ֹקֶדש
ְרָדף ַאַחר ַהַטַעם  ְלמִּ

 ַהנְִּפָלא ַהֶזה

 .שכָ ְוֶזהו ַטַעם נְִּר 

 

 



 פניני תפילה

איתי אשכנזי(הרב )  

 האם ליבך ברשותך?

  ד.סביר להניח שלא תמי

  .אבל אנחנו רוצים להתחיל להתאמן שקצת יותר

למשל, אם הוא היה סגור  ם.מת להביא את הלב שלי ממקום למקויכולת מסוי ליבי ברשותי פירושו שיש לי
 .אם הוא אדיש אז שכבר לא ,שייפתח. למשל

את הלב  אני בחרתי לנסות להתקרב. ואז אני צריך להתחיל להביא -כשאני מתיישב או נעמד למצב של תפילה 
  .שלי למצב של התקרבות

 .געמה קורה לי בלב כר -אני בעולם. או באופן קצת יותר ממוקד  הצעד הראשון יהיה לבדוק היכן

  '.זה לא חייב להיות רגש שקשור באופן מובהק לתפילה. או לה .מה אני מרגיש? מה אני מרגיש באופן כללי

 .כל רגש חי שקיים כרגע במערכת הנפשית

 ?נו ואז

 .ואז נראה

 .אבל השלב הראשון חייב להיות יציב

 .אני חייב לייצר יציבות ביכולת לפנות אל ליבי ולזהות מה קורה שם

תפילה היא עבודה שבלב. אבל עוד לפני העבודה היא מחייבת קשר עם הלב. מודעות ללב. ידיעה. תשומת לב. 
 .ללב

 .זהו שלב ראשון. מוזמנים לנסות

 

 

 

 יגון פנימי אתר נ 

 יעוריםש -אידרא רבא 
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 פניני בינה
 יפעת אדלר()

 צחון הקודש והטהרהינ –חודש כסלו 

לכל חודש יש הארה מיוחדת ועבודה מיוחדת השייכת לאותו החודש. חז"ל קבעו את חנוכה ואת פורים לזכר 
נקבעו החגים דווקא לזכר הניסים האלה? הרי היו ניסים גדולים לא פחות  הניסים שהתרחשו בכסלו ובאדר. מדוע

במשך הדורות. בימי חזקיהו, למשל, ממלכת אשור מעצמת העל של העולם בתקופה ההיא הובסה בדרך ניסית 
ומופלאה. למה אנחנו לא חוגגים את הניצחון על ממלכת אשור? הסיבה לכך היא שנס זה היה חד פעמי וחז"ל 

 –" בימים ההם בזמן הזהחגים בימים שבהם ההארה מופיעה לדורות. אנחנו מברכים "אשר עשה ניסים קבעו 
הניסים של חנוכה ופורים ארעו בגלל שבתאריכים אלה מופיעה הארה מיוחדת שיכולה להוליד ניסים כאלה. מהי 

 ההארה המיוחדת של חודש כסלו ומה המשמעות שלה לגבינו?

רות לשלוט על כוחה של יוון. מהו כוח זה? איפה הוא מתגלה בימינו? ומה הכלים בחודש כסלו יש לנו אפש
 שיכולים לסייע לנו לבנות את הקדושה בחיינו ולסלק את התרבות היוונית מתוכנו?

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן  –"וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום 
לא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום גדול, ולא היה בו א

 ימים טובים בהלל ובהודאה" )שבת כ"א ב(.

לוהית. חוכמה זו היא למעלה מההיגיון והשכל שלנו. שורש התורה נמצא -השמן הוא רמז לאור החכמה הא
"החכמה תחייה בעליה" )קהלת ז  -תורה אין חיים  "אסתכל באורייתא וברא עלמא", וללא  -לוהית -בחכמה הא

יב( ובאיוב כתוב "ימותו ולא בחכמה". כשהיוונים טימאו את השמנים הם שאפו לנתק את עם ישראל מן האור 
לוהי הזה של החכמה, וכדי לממש את זממם הם הציעו חלופה שהיא חכמת יוון המבוססת על ההיגיון והשכל -הא

לבטל את התורה של הקב"ה ולהעביר  –אפו "לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" האנושי בלבד. היוונים ש
 את ישראל מהחוקים של הקב"ה שהם למעלה מן השכל.

ניסו לפגוע בשורש של עם   היוונים  החושך של יוון הוא גלות וניתוק היחס היסודי בין ישראל לאביהם שבשמיים.
"ו. הם השאירו את ישראל על אדמתם ואיפשרו להם להמשיך ישראל, פעולה שתשפיע לרעה על כל הקומה ח

קביעת  –ללמוד תורה, כדי שיחשבו שכל מעשיהם לטובה, אך לא התירו לקיים מצוות של למעלה מהדעת וההיגיון 
סגולה פנימית  -החדשים, שבת ומילה. אבל זממם לא יצא אל הפועל מכיוון שהקב"ה נטע בעם ישראל חיי עולם 

לה חידלון והפסק. בעם ישראל גנוזה נקודת אור פנימית שאין אף אומה ולשון יכולים לטמא. עם מיוחדת שאין 
לוהי בעולם. לכן במצבים של חושך כמו שהיה בגלות יוון, צריכים לחדור -ישראל הוא ה"מוליך" של האור הא

בין כי במקום הקודש פנימה אל שורש ישראל עד שמגיעים לבחינת הסגולה הזאת של חיי עולם נטע בתוכנו ולה
הפנימי הזה נשאר תמיד פך אחד של שמן שאין יד הזרים שולטת עליו לעולם, ומשם ניתן להדליק מחדש את אור 

 ממנורה, אור החכמה.

בחודש כסלו יש מסר שקורא בקול גדול בכל הבריאה ואומר: "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא 
חידלון לישראל כי הוא קרוץ מחומר עליון ושום כוח שבעולם לא יוכל לעקור או להנחם" )שמואל א טו כט(. אין 

האור הגנוז  –לבטל את הקשר הפנימי הזה בין הקב"ה וכנסת ישראל. גם אם אנחנו מתרחקים וסוטים מהדרך 
 הזה שהוא סוד חכמת ה' נשאר טמון בנו. חודש כסלו הוא חודש הניצחון של הקודש והטהרה על הכוח הגשמי

לוהית בחיי שעה. זו השפעה מעולם של אמת כוללת על עולם -המוגבל בזמן. חודש כסלו הוא זרמיה של נצחיות א
 שמעלים את האור תמורת רגעי תאווה חולפים.

 
 חודש כסלו, הרב יואל בן הראש( –)על פי ניגוני הזמן 

 

 

                       


