
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק." )בראשית כח יט("

אם יצחק הוא בן אברהם, ברור שאברהם הוליד את יצחק?! ה"ברכת  מה הכפילות?לשם  –כל המפרשים שואלים 

רבנו בעל הסולם: רואים אנו שמי שהולך בדרך האמונה,  יסוד גדול שמופיע בכתבישמונח כאן  שלום" זצ"ל הסביר

עולה מעלה מעלה, מחיל אל חיל. ומי שהולך בדרך הידיעה והקבלה, יורד מטה מטה, מדחי אלל דחי. בכמה 

רואים שאם אדם מסוגל  ואין נצרכת על כך אמונה. ובאמתורואים זאת  ומקומות כותב רבנו בעל הסולם שאנ

ללכת למעלה מהדעת שלו, אז הוא דבוק באלוקים חיים, ואם האדם דבוק בקב"ה, בבורא, אינו צריך יותר מכך 

דבר. אבל אם האדם דבוק ברצון לקבל שלו, בשכל החיצוני שלו, בשכל של האהבה העצמית שלו, הוא נותר ללא 

 דבר.

ינו: כל אחד באופן אישי, באופן פרטי, וכולנו יחד בתור חברה. כלפי מה הדברים אמורים? הדברים אמורים לגב

האדם מצווה להתבונן בעין טובה על מה שיש לו, ולשמוח בלימוד התורה ובקיום המצוות, וכל קשר, יהיה גם 

החיצוני ביותר שיש לו עם הבורא, צריך לקום ולרקוד מחמתו. ואם הגוף לא נותן ולפעמים ממלא את ראשו 

ורים, יש לצפצף עליו, לקום ולרקוד. ומדוע אנו מצווים לעשות זאת? מפני שזו האמת, שהבורא הוא בציורים שח

גדול, וכמה שלא נעריך את גדלותו עדיין לא הגענו לאפס קצהו. וכן אמת שהאדם הוא שפל, וכמה שאנו מרגישים 

רא כל כך גדול, לכן לא מגיע לנו את שכלותנו, גם פה עוד לא הגענו לאפס קצהו. וכיוון שהאדם כל כך שפל, והבו

ר קטן שיש לנו. יש לשמוח בקיום המצוות המעשי, ועל ולהעריך כל דבכלום. ולכן אנו בהחלט יכולים לשמוח, 

האדם להודות על כך שזכה מבין הרבה מיליארדים להניח תפילין. וכן שזוכה ללמוד תורת ה'. על כל זה צריך 

ם ללמוד פנימיות התורה, ללמוד מאמרים לשמוח. ואם זוכה גם לחשוב על ה', אינו צריך יותר מכך דבר, ואם זוכה ג

 של עבודת ה' המדריכים כיצד להתקרב לה', והולך קצת בדרך זו, מה צריך יותר מזה?

 מתוך: במעגלות השנה, פרשת תולדות
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

נִּים ַויְִּתֹרֲצצּו( כב)" ּה ַהבָּ ְרבָּ ם ַוֹתאֶמר ְבקִּ ן אִּ ה כֵּ מָּ י ֶזה לָּ ֶלְך ָאֹנכִּ ְדֹרׁש ַותֵּ ּה' ה ַוֹיאֶמר( כג': )ה ֶאת לִּ  גֹויִּם ְׁשנֵּי לָּ
ְטנְֵּך ים ּוְׁשנֵּי ְבבִּ ַעיְִּך ְלֻאמִּ מֵּ דּו מִּ רֵּ ְלֹאם ּוְלֹאם יִּפָּ ץ מִּ יר ַיֲעֹבד[  והזקן] ְוַרב ֶיֱאמָּ עִּ ֶלֶדת יֶָּמיהָּ  ַויְִּמְלאּו(  כד: )צָּ  לָּ

נֵּה ם ְוהִּ ְטנָּּה[ תאומים] תֹומִּ י( )...( כו) ְבבִּ ן ְוַאֲחרֵּ א כֵּ יו יָּצָּ ב ֹאֶחֶזת ְויָּדֹו ָאחִּ ו ַבֲעקֵּ שָּ א עֵּ ( כח) ַיֲעֹקב ְׁשמֹו ַויְִּקרָּ
ה)...(  ְבקָּ  כג(-)בראשית כה כב" :ַיֲעֹקב ֶאת ֹאֶהֶבת ְורִּ

 :הפסוקים פשט

 לה שיש מבשר' ה. הנבואה פי על הדבר סיבת את להבין מבקשת והיא, גדול שקט באי שבה שהעובר חשה רבקה
 .יעקב ואחריו ראשון נולד עשו. יריבים גויים שני יצאו שמהם תאומים

 (סג פרשה רבה בראשית)  :הפסוקים על האגדה

 ובשעה, לצאת[ לוחץ] מפרכס יעקב מדרשות ובתי כנסיות בתי על עומדת יתהישה בשעה, בקרבה הבנים ויתרוצצו
 .לצאת ומפרכס רץ עשו כוכבים עבודת בתי על עוברת תהישהי

 :למחשבה נקודות

 הילד את שמסעירים מנוגדים כוחות חשה היא אך. בהריון ורבקה התקבלו התפילות עקרות של שנים לאחר
 תיתכן איך! אברהם לוהי-א את לעבוד לצאת רוצה הוא פעם, זרה עבודה לעבוד לצאת הילד רוצה פעם. שבבטנה

 !תאומים בבטנה יש: החידה את פותר לרבקה שניתן ההסבר? יצחק של בילד מביכה כה סתירה

 הנערים ויגדלו: " הרוח בענייני יעסוק, יעקב – והשני, אדמה איש, החומר בענייני עסוק  איש יהיה, עשו – הראשון
 (.כז פסוק"  )אהלים ישב תם איש ויעקב שדה איש ציד ידע איש עשו ויהי

 :אדם כל המרכיבים המנוגדים החלקים את מסמלות הדמויות שתי

 .המוות לאחר יחזור האדמה ואל מהאדמה הנוצר וףהג. א

 .הגוף מות לאחר רוחני לעולם שתחזור לוהי-א חלק שהיא הנשמה. ב

. הזו החלוקה את לנו מזכיר" אדם" השם. האדם של החיים שנות בזמן קצרה לתקופה מתחברים אלה הפכים שני
ה: אליו להדמות לבורא להתקרב, לרוח שואף האדם השני מצד. ֲאָדָמה:  השפל מהחומר בא האדם אחד מצד  .ֲאַדמֶּ

 הזמן כל האדם את מושכים אלה היצרים שני.  הרע ויצר הטוב יצר שמכונה מה של השורש הם אלה כוחות
 של לכיוון מושך הטוב יצר. האגואיסטי והרצון הגופניות ההנאות של לכיוון מושך הרע יצר. מנוגדים לכיוונים
 .ובלבול מבוכה לאדם גורם זה מתח. הרוחני והחיפוש לזולת הדאגה

 הרע יצר ידי על מלידתו שבוי הוא כי שבו הכוחות בין להבחין מתקשה שהאדם מוסיף ל"ז אשלג ליב יהודה הרב
 בסוף. המצוות וקיום התורה לימוד  ידי על נקנית ורע טוב בין להבחין היכולת(. לעצמו ורק אך לדאוג הרצון)

 .הטוב יצר ידי על הרע יצר את לכופף האדם יצליח התהליך

 :היצרים מלחמות מול להתנהלות הדרכה: חדש ברובד שלנו הפסוקים את לקרוא עכשיו נוכל

ְרָבּה ַהָבנִּים יְִּתֹרֲצצּווַ  ר" ,שבך היצרים מאבקי את תרגיש כאשר – ְבקִּ ם ַוֹתאמֶּ ן אִּ י זֶּה ָלָמה כֵּ  כך על ותחוש – "ָאֹנכִּ
ְך, רבה מבוכה לֶּ ְדֹרׁש ַותֵּ ת לִּ ר .התורה בחכמת עזרילה עליך היצרים מהות את להבין כדי - 'ה אֶּ  ְׁשנֵּי ָלּה' ה ַוֹיאמֶּ

יר ַיֲעֹבד ְוַרב גֹויִּם י .הטוב יצר ישלוט בסוף - ָצעִּ ן ְוַאֲחרֵּ יו ָיָצא כֵּ זֶּת ְוָידֹו ָאחִּ ב ֹאחֶּ ָשו ַבֲעקֵּ  יצר על  - ַיֲעֹקב ְׁשמֹו ַויְִּקָרא עֵּ
ְבָקה  .במציאות להתפרץ הרע מיצר למנוע הטוב ת ְורִּ בֶּ ת ֹאהֶּ  בכל ששולט הטוב יצרך על תשמח ואז  - ַיֲעֹקב אֶּ
 .נפשך

  



 דיומאפניני      
 (מנחם סוכותהרב )

 להריח...

 .אנחנו כל כך אוהבים וודאות, ממש קשה לנו כשדברים לא ברורים

אבל האמת היא . וודאות? אנחנו רוצים שיהיה אפשר לראות, למשש, להסיק לוגית בצורה חד משמעית ומה היא
 .שלפעמים צריך משהו הרבה יותר עמוק מהוודאות הזו

ברכתו והוא שומע את  "עשו" מגיע לקבל את .בטוח שעשיו הוא הבן שראוי לברכה, ופתאום משהו מתערער יצחק
י. הוא ממשש, מוכיח לעצמו ועדיין קולו של יעקב. אז הוא שוב מנסה "להוכיח", ְגָׁשה ָנא משהו כאן לא  ַוֲאֻמְׁשָך ְבנִּ

ָשו ,ברור י עֵּ  .ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדיִּם ְידֵּ

י, הוא מבין שצריך "להרגיש" את בנו בצורה אחרת י ְבנִּ  .כאן הוא מבין שצריך משהו אחר, ְגָׁשה ָנא ּוֲׁשָקה לִּ
יַח ְבנִּ  ה רֵּ ר ְראֵּ הּו, ַוֹיאמֶּ יַח ְבָגָדיו ַוְיָבֲרכֵּ ת רֵּ ֲרכֹו הומה אז קורה? ַוָיַרח אֶּ ר בֵּ ה ֲאׁשֶּ יַח ָשדֶּ  .'י ְכרֵּ

כל כך ברור. גם כשעשו יגיע  כשאני נותן לעצמי להשתחרר מכל ה"הוכחות" ומנסה לחוש בפנימיות, ה"ריח" הוא
ליעקב היה הדבר הנכון. למרות החרדה הגדולה, הערעור של  בצעקה גדולה ומרה, יצחק מבין שלתת את הברכה

 .""ַגם ָברּוְך יְִּהיֶּהמבין ש כל מה שהוא חשב, הוא

יָניו יְִּׁשּפֹוט ְוֹלא" מתאר זאת ישעיהו הנביא ,כשיגיע המשיח ה עֵּ יחֹו ְביְִּרַאת ה' ְוֹלא ְלַמְראֵּ יַח".  ַוֲהרִּ ְׁשַמע ָאְזָניו יֹוכִּ ְלמִּ
וילמד אותנו כמה חשוב לנו הריח, כמה חשובה לנו ההרגשה  משיח יגאל אותנו מהבריחה להוכחות החיצוניות

 .מיתהפני

לעצמנו לטעות אחר  וחברים אהובים, שנזכה תמיד "להריח" מה באמת נכון לנו, שלעולם לא ניתן חברות
 בת שלום.אותנו ממי שאנחנו באמת. ש "עובדות" שמרחיקות

 

 

 

 דיבורי נשמה

 )הרב דניאל שוסטר(

 

 ואלה תולדות יצחק

אל אחר אסתרס " כי הסטרא אחרא נאמר עליה עיקר הבירור בין דרך הקדושה לסטרא אחרא הוא בעניין התולדות.

מדרגא  כל ההולכים בדרך ה' הוא סוד הכח ללכתולא עושה פירות[. ועניין הפירות  ]אל אחר נסתרס  "ולא עביד פירי

ועניין הפרי האמיתי הוא שבו עצמו ישנם זרעים כדי  כי עניין זה שאדם נתקע באותו דרגא הוא עניין היצר. לדרגא.

, רואים שבעיקר עניין הפרי זה "אשר זרעו בוכמו שכתוב בתורה הק', בפ' בראשית "ו להמשיך את שרשרת ההולדה.

א בחינת ו הויועש חק הוא בעיקר יעקב, שהוא הזרע ועצם הפרי.והתולדות של יצ שיש לו בעצמו כח של המשכיות.

, "איש שדה"וכן היה  ."עריכולו כאדרת שעניינו הוא חיצוניות, כמו שכתוב "ועל כן כל קליפת הפרי, השומרת עליו, 

י שלא לקדושה היא נעשית שמירה כקליפה השומרת על הפרי, כדי שמ וכשמכלילים החיצוניות שרומז על החיצוניות.

כי בשורשו עשיו הוא גבורות וע"כ יצחק אהבו, כי חשב שהוא  בסופו של דבר. וזה עניין תיקון עשיו ראוי לא יקרב.

 שנזכה לזה. , והוא יהיה טפל לבחינת "המשפיע".אבל רק לעתיד לבא יתוקנו הגבורות, שהוא עניין "המקבל" מתוקן.

 שבת שלום לכולם.

.  

 



 פניני תפילה
 איתי אשכנזי(הרב )

 תפילה זה לא עוד פרויקט

הכנה קורס  קורס הכנה להודו. עשיתי. קורס הכנה ללידה. עשיתי. עשיתי. קורס הכנה לצבא.
  .לא עשיתי הכנה לתפילה? לתפילה...

כי תפילה היא מהדברים שהם חשובים, מרכזיים, משפיעים, אבל אנשים מזלזלים בהם. לא  למה לא?
מזלזלים באופן בוטה. אלא מזלזלים בה בזה שלא משקיעים בה כמו שום דבר שהם לוקחים ברצינות 

ך יסבוק. איפה לומדים? מי ידריך? אייבחיים. כל פרויקט עסקי יזכה לקורס, מלווה עסקי, שיווק בפ
 .עושים? שלח לנו את המייל שלך ונספר לך על עשר הטעויות המרכזיות של השיווק הדיגיטלי

"מקום רוחני  זה אמור לבוא ספונטאני. אז זהו. שזה לא עובד ככה. בתפילה, זה אמור לבוא בפוקס. אבל,
העולם,  הוא מקום מציאותי", אמר הרב אשלג. כלומר, העולמות הפנימיים, הנפש שלנו, הפנימיות של

כמו שיוצאים לטיול בהודו, כך כשיוצאים לטיול בעולמות . והם לא מיסטיקה. הם מציאות ממשית
אפשר להתחיל להתמצא  ,שעם מפה ומדריך, החדשות הטובות הן יך. צריך מפה. הפנימיים, צריך מדר

, ננסה אז בדברים הבאים שנכתוב במרחב הזה. במקומות שהעין לא רואה, אבל הלב רואה גם רואה.
 .להתחיל לשרטט איך מתכוננים לטיול בפנימיות

 אם רוצים להוציא את הפנימיות של העולם מהזלזול, אז צריך לתת לה מקום .היחס - אבל קודם כל
 .והדרכה ולימוד

 

 

 קשר

 .ממשי קשר הוא' ה עם קשר

 . בו מתרחש מה לב לשים להתחיל צריך אבל. אותו להמציא צריך לא. קיים קשר גם הוא

 רואים שאנחנו מה ואת בחיים עלינו שעובר מה את לחבר היא הקשר למצב לב לשים להתחיל הראשונית הצורה
 . אליו סביבנו

 במה שותף הפחות לכל או אחראי הוא - פשוטה בשפה. בפרט פרטית ובהשגחה בכלל בהשגחה האמונה כלומר
 . עלי שעובר

 מתנה קיבלתי אתמול למשל. בלב לי מעורר זה מה בודק אני אז. עלי שעובר למה אותו מחבר שאני נניח ואז
 . מתוסכל. כועס. פגוע אני אז. מהעבודה פוטרתי שלשום אבל. אותו אוהב. שמח אני אז. גדולה

 . עליו - כועס. ממנו - מתוסכל. כיוון מקבלים שלי הרגשות אז חיי לאירועי אותו מחבר שאני ברגע

 שעובר מה בין הנתק, ההשגחה באמונת הנתק. מוסתר באופן רק קודם שם היה הוא בעצם. ברור קשר פה התחיל
 .אותו להעמיק מאפשר לא גם ואז. הקשר מצב את לראות מאפשר לא' ה לבין עלי

'. ה מול במקום המציאות מול או אנשים מול להיות יכולים למשל קשים רגשות אז כי. בנתק מנחם משהו יש אמנם
 שני מצד אבל. בינינו הקשר על שומר זה לכאורה אז. הוא ולא שלי לפיטורין אחראית הכלכלית המציאות, כלומר
 .ארוך בטווח גדול יותר מחיר שיש לי נראה הזה לדבר. קשר בלי מקום'. ה בלי מקום. נתק יצרנו הזו השמירה לצורך

 .התפילה מתחילה. צריך אם אותו לרפא. אותו להעמיק להתחיל אפשר. לתודעה הקשר את שהחזרנו עכשיו

 האתר של הרב איתי אשכנזי –ניגון פנימי 
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