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  אפרק 

 אבינו  בירור טוב ורע ע"י יעקב
 

 

 

 וילך   שבע  מבאר   יעקב   ויצא
 . י(, כח )בראשית  חרנה

 'יודעי טוב ורע' 
הכל התחיל באדם הראשון שנצטוה שלא לטעום מ'עץ הדעת טוב ורע' אלא מ'עץ 

 החיים' בלבד.

כי  אהבעש"ט הק' מבאר  'עץ  ,  לפניו  עולם של תענוג    -החיים'  אדם הראשון ראה 

ה'.  בו    ,רוחני על  ומתענגים  בדביקות  היום  כל  החיים'  נמצאים  'עץ  של  אתה  בעולם 

ירידות בלי  דבר,  יום אותו  כל  כל הזמן בעליה,  בלי שום מציאות של  ונפילות   נמצא   ,

א מהשי"ת,  והסתר  מוחלטת    תה 'רע'  בדביקות  החיים  בחיי  היום  כל  בלי    -דבוק 

 ציאות וישות.להרגיש את עצמך כמ

בערבוביא,   והרע  הטוב  משמשים  שם  ורע',  טוב  הדעת  'עץ  נוסף,  עץ  עמד  לצידו 

כמציאות עצמך  את  מרגיש  אתה  השכל    ,שם  שהוא  ה'דעת'  בחינת  ידי  על 

שבאדם ומות,    ; והערמומיות  חיים  והתרחקות,  התקרבות  וירידות,  עליות  יש  שם 

וצ  וצער, חדוה  אושר  ועצבות,  כל המושגים הללו  השתדלות הפרנסה, שמחה  כי  רה, 

אם לכולם אין מה לאכול ולי יש כסף רב, אני נחשב עשיר,    - הם רק ביחס כלפי אחרים 
 
 

 

ספה"ק  .  א לשון  טובכזה  שם  ע"ד)  תר  כג  ושום  :  (ח"ב  רע  שום  היה  לא  השבירה,  לולא  באמת  כי 
וחיות   ושרפים  האופנים  כמו  שמו  יתברך  בבורא  דבקים  היו  הברואים  כל  רק  בעולם,  חומריות 
הקודש, אבל השבירה גרמה התרחקות והתעבות, ופירוד מן השי"ת, והכל למען נסותינו להטיבנו 

 ל ידי מצוות הבורא של מאכלים כשרים וטהורים. באחריתנו כשנזדכך במעשים ונברור טוב מרע ע
 עכל"ק.

צופים'ו ב'רמתים  י(  עיין  אות  שמחה   מביא בשם הרה"קש  )פ"ג  מפשיסחא  רבי  : בזה"ל  ,זי"ע  בונם 
פירוש על פסוק   זי"ע  כב(שמעתי מאדמו"ר  ג,  שקודם   )בראשית  לפי  כאחד ממנו',  היה  'הן האדם 

כך עד כל  דבוק בהשגת אלהות  תמיד  ומשיג,   החטא היה  ומרגיש שהוא המחשב  יודע  שלא היה 
והיה זה בלי הפסק כלל, וכל חיותו וחושיו היה מלובש בזה תמיד בלי הפסק, וכל עבודת הצדיקים  

ר החטא להגיע לזה המדריגה על כל פנים איזהו זמן, ונמצא זה המדריגה היה באמת מדת אַיִן, ואח
 עכ"ל.  .נפל מזה והרגיש שהוא משיג
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  -וכך לגבי שאר הדברים שבעולם שנגררים אחר ה'דעת' שיודע להבחין בין טוב לרע  

'יודעי טוב ורע', אבל כאשר מסלקים את הדעת, ולא מרגישים את עצמינו כמציאות  

 אין טוב ואין רע.בו אל 'עץ החיים', כלל, חוזרים 

ורע' היה נראה מעניין ומאתגר, לעומת 'עץ החיים'. "כי   העץ   טוב  'עץ הדעת טוב 

  האשה מפריו   ותקח  ,ו(,  ג  )בראשית  להשכיל"   העץ  ונחמד  לעינים   הוא   תאוה  וכי   למאכל

 ויאכל.  עמה לאישה  גם  ותתן  ותאכל

והתחיל   דעת,  הראשון  אדם  קיבל  לפתע  פתאום  כמציאות.  עצמו  את  להרגיש 

 הבחין שאין לו בגדים, ויתפור עלה תאנה ויתכסה בהם.

ערום'   'שהיה  הנחש  לפתע להשכיל, כאשר  התחיל  במקום התמימות המוחלטת, 

 מסייע לו ברוב ערמתו. הערמימות ניצחה את התמימות.

ה,  ואז הגיע שלב הקללות. האדם נתקלל עד סוף כל הדורות, ועמו נתקללה האדמ

את   להם  נתן  אלא  בהם,  'נקם'  לא  הוא  אותם,  'העניש'  לא  הקב"ה  והאשה.  הנחש 

מעשיהם  הפרטים  בתוצאות  כל  עם  אותו  וקיבלו  ורע'  טוב  הדעת  ב'עץ  בחרו  הם   .

משום   זאת  וכל  ישות.  עצבות,  הפרנסה,  דאגת  הסתר,  רע,  צער,  מיתה,  הנלוים: 

דבר שאין בו עירוב טוב ורע,  שהטוב והרע נתערבו בכל פרטי הבריאה, ומעתה אין לך  

עבודת   יושלם  וכאשר  הטוב,  את  ולברר  הרע  את  לדחות  הדורות  בכל  ועבודתינו 

 הבירורים יגיע העולם לשלימותו בגאולה השלימה.

ה'רע' בלבד. מי שעסוק כל   ה'טוב' אינו זקוק לתיקון, אלא  גדול:  יוצא כלל  מכאן 

ו מקיים את תפקידו בעולם. וכמו  היום עם חלקי הטוב ואינו פונה לברר את הרע, אינ

. כל מטרתה של הנשמה היא  גכן, הנשמה אינה צריכה תיקון בעולם, אלא הגוף בלבד 

 ולהעלותו לצד הטוב.ואת הרע לברר את החומר ולסייע בידו רק לתת כח אל הגוף  

ומבואר בכתבי האריז"ל כי בתחילה לאחר חטא עץ הדעת היה הרע שולט בתוקפו  

בירור.   בירור אחר  ולכן התחיל  ולהוציא את הטוב שבו,  היה שייך להתחבר אליו  ולא 

ובניו,   נח  רק החלק המבורר של  ונשאר  היקום,  ידי המבול שאז נמחה כל  על  תחילה 

ח שנתברר  עד  ההפלגה  בדור  שוב  התרבו  מכן  ע"ה  לאחר  אבינו  באברהם  הטוב  לק 

 
 

 

בדברי  ו  .נתקנו  בו,  שקלקלו  בדבר  :( ע  סנהדרין)  הדעת  עץ  חטא  לענין  ל"חז  שאמרו  כמו  .ב ראה 
ב כתב  וכן  להלן.  דבשהראב"ד  ט)ח"ב    יערות  אף :  (דרוש  לעונש,  היה  אילו  כי  עונש,  כאן  אין  אבל 

המיתה לא באה לו בתורת עונש, :  :(שבת נה)  בניהו בן יהוידע  . וכן בספרבעולם הבא היה חטא מיתה
 .ה ממילא מארס אכילת עץ הדעת טובאלא בא

 להמשיך   רק  במצות  לעצמה  תיקון  צריכה  אינה  שהנשמה  לח( וז"ל:  )פרק  התניאכדאיתא בספר    .ג
 והגוף.  החיונית נפש לתקן אור
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ועדיין   אחריו,  בו  וזרעו  ע"י  ופסולת  היה  יצא  יצחק  של  והפסולת  ישמעאל,  ע"י  יצא 

 עשו, ורק יעקב אבינו ע"ה היתה מטתו שלימה ללא פגם.

 האמת שבמידת התפארת 
הסדר   לפי  כי  ידע  ע"ה  אבינו  גבורה תפארת'    -יצחק  בן    -'חסד  לו  להיוולד  הולך 

 חה את חלקי הרע ויברר את חלקי הטוב שבו.שיתעסק עם הרע, יד

ויעקב' הם כנגד 'חסד גבורה תפארת', מידת החסד אומרת   שהרי 'אברהם יצחק 

אפשר   מה  תמיד  מסתכל  החסד  'לא'!  תמיד  אומרת  הגבורה  ומידת  'כן'!  תמיד 

סוף   בלי  להתפשט  רוצה  הוא  לשני,  לעזור  ניתן  כיצד  להתקדם,  אפשר  איך  לעשות, 

ה את  רואה  ולא  ואינו  לעצור  צריך  לפעמים  כי  חסרון  בו  יש  ולכן  השליליות,  סיבות 

מדי.   יותר  על    מאידך,להתפשט  תמיד  מביטה  הגבורה  על  המידת  השלילי,  חלק 

כי   חסרון  בה  יש  ולכן  ההתפשטות,  את  לעצור  היא  מהותה  כל  המעכבות,  הסיבות 

 לפעמים כן צריך לעשות ולפעול.

החסד קם בבוקר ושואל את עצמו: מה    אדם בעל נטיה למידתכך גם בעבודת ה'.  

אני הולך לעשות היום? כמה דפים אני רוצה ללמוד היום? להיכן אני יכול להתקדם?  

הגבורה קם ושואל שאלות  הוא מתמקד בעשיה חיובית. מאידך, אדם הנוטה למידת  

היום, איך   הולך לעשות  'לא'  היום? מה אני  על מה אני הולך להתגבר  אחרות לגמרי: 

 ול להוסיף עוד חומרה, לא לדבר לשון הרע, לא ללכת למקום פלוני, וכן כיוצ"ב.אני יכ 

 כיון שהחסד והגבורה הם מידות קיצוניות, חסר בהם חלק ה'אמת'.  

בכל פולמוס שעולה על הפרק, בכל ספק שמתעורר בעולם ההלכה או ההשקפה,  

עורר ספק  יש אחד שאומר: הכל בסדר! למה לחפש בעיות? ויש אחד שאומר: אם הת

 אני אוסר את הכל!  -

. התורה היא מידת  מדי  והשני 'פרומער'  מדי,  אחד 'קל'השניהם אינם צודקים כאן,  

ואין כזה דבר 'הכל    ,התפארת שדרכה להלך באמצע, אין כזה דבר 'הכל כן' 'הכל מותר'

אסור' 'הכל  התורה לא'  דברים    .  יש  הרע,  ובין  הטוב  בין  ומבדילה  דבר  כל  מחלקת 

 .בכח הדעת המבדיל בין טוב לרע  שמותר ויש דברים שאסור. זהו הבירור של התורה

לעצמו:   אומר  ה'מיקל'  אזי  שאלה,  שמתעוררת  פעם  בכל  בעומק,  כי  א"כ,  נמצא 

אצטרך  לא סוג כזה שכל מי שמוציא מודעה ברחוב   אני לא אוהב סתם פרומקייט,    אני

ואילו ה'מחמיר' אומר לעצמו, הרי  ולשנות את הכל בשביל  מחמיר, יש כאן הרי    אני . 

 יכול להמשיך לעשות דבר זה. אנישאלה חמורה, חשש איסור, וכיצד  

איך 'אני'  שני הצדדים הללו התעסקו עם עצמם: מה 'אני' מרגיש ביחס לשאלה זו,  



           פרשהאש ה | בירור הטוב מתוך הרע  ◆    ויצא          ד

שב לעצמו: אני מצד  וארת ח מידת התפ  -אך הצד השלישי  אמור להגיב במצב הזה.  

כנס לגופו של ענין, נבדוק  יעצמי אינני מיקל ואינני מחמיר, הבה נחפש את האמת, נ

אסור.   או  מותר  הוא  האם  האמת,  שיכול  מהלך  מהו  ה'דעת'  בכח  'בירור'  נקרא  זה 

,  (ה"ב  סוף   ה"פ  ברכות  ירושלמי)הבדלה מנין'    -להבחין ולהבדיל בין טוב לרע, 'אם אין דעת  

עץ הדעת גרם  . כי  וזהו התיקון לפגם 'עץ הדעת' שעל ידו נעשה האדם 'יודע טוב ורע'

שיתערב טוב ורע בכל פרט בעולם, והתיקון לכך הוא על ידי הדעת, שמבחין ומבדיל  

 בין טוב לרע.

' אדם הראשון,  של  התיקון  היה  אבינו    ' דאדם   שופריה   מעין  דיעקב  שופריה יעקב 

נמצאים בקו האמצעי שמכריע  כי מידת ה'תפאר  ,(פד.  ב"מ) ה'דעת' שניהם  ומידת  ת' 

 בין שני הקצוות. הדעת מכריע בין חכמה ובינה, והתפארת מכריע בין חסד וגבורה.

מתעסקת עם הטוב  הבירור השלם נעשה על ידי מידת התפארת, כי מידת החסד  

את הרע לגמרי    עסוקה לדחות. מידת הגבורה  כלל  הרע   אל  פונה  ואינה  בלבדהגמור  

ולברר מתוכו את חלקי הטוב  ה אינו כעת, לאחר שנעשה אברהם  אך  .  מנסה להוציא 

עתיד   כי  יצחק  ידע  הגבורה,  למידת  מרכבה  נעשה  ויצחק  החסד,  למידת  מרכבה 

והוא    -  להיוולד בן שהולך להיות מרכבה למידת התפארת יעשה  אשר  מידת האמת, 

יד 'זה כן, וזה לא', יוציא  את הבירור האמיתי של הרע, הוא יכנס ויתעסק עם הרע, ויג

 .דאת חלקי הטוב וידחה את חלקי הרע הגמור 

 
 

 

בספה"ק    .ד תרע"ט(  )פר'  משמואל  שםראה  ונראה  ויצא,    אבי   ק "כ  בשם   הגדנו   כבר  דהנה  בזה"ל: 
  משורש  שיצאו  ב ורעטו  הדעת  ועץ  החיים  עץ  כמו  היו  ועשו  שיעקב  ה"]האבני נזר[ זצללה  ר"אדמו
ורע ע   ועשו  ,החיים  עץ  יעקב,  אחד טוב  הדעת  ורע'  'עץ  בבריאת  והנה.  ד" עכת,  ץ  טוב   כבר   הדעת 

  נבראו   האילנות  דשני  והיינו,  ו"ח  אדם  בני  לפני  מכשול  ליתן  כדי  ולא  נברא  גדולה  שלתועלת  הגדנו
  דביקות   מהותו  החיים'  'עץ  כי,  טוב  ועשה  מרע  סור  ענין  והם,  לשלימותו  ידם  על  יזכה  שהאדם

ורע'  ו'עץ ,  בשרשו  האדם  נפש   את  המקשרים  ט"ומעש  מצוות  כענין,  החיים  במקור טוב   הדעת 
  לו מתאוה להיות האדם  את  למשוך המשכה כח  בו ה והי דעתו  אחר והולך  לעצמו נפרד להיות מהותו

 שהאדם  והכוונה,  להשכיל  העץ  ונחמד  לעינים  הוא  תאוה  וכי  למאכל  העץ  טוב  כי  '(ג  בראשית)  ש"כמ
  לעומתו  יבוא  ז"ועי,  מרע  סור  ענין  והוא  ,ממנו  ויברח  הדעת  עץ  של   המשכתו  כח   על  יתאמץ

  של  מהותם  היתה  עצמו  וזה.  בקדושה  לעומתו  בא  הרע  מן   בורח  שהאדם  מסת  לפי  כי,  בקדושה
  איש   תעודתו  ממלא  ההי  וכך,  טוב   עשה  י"ע  לשלימותו  יזכה  יעקב.  נבראו  כך  דעת  ועל  ועשו  יעקב

  שיתאמץ  היתה והכוונה, רע  לכל אותו מושכין השהי  רעות  תכונות   עם נברא ועשו. אוהלים יושב תם
 ממלא   ההי  אם  ובודאי.  מאד   גדולות  למדריגות  לעומתו  יבוא   ז"ועי  הרע  מן  ויברח  טבעו  על  בכח

 אבי  ק"כ  שהגיד  מ "עפ  יעקב  משל  גבוהות   עוד   אולי   ונשאות  רמות  למעלות   זוכה  ההי  תעודתו
  אבל,  ט"ומעש  מצוות  התעוררות  י"ע   להשיגן  שקשה  מאד  גבוהות  מדריגות  שיש  ה"זצללה  ר"אדמו

    עכל"ק. .ד" עכ , ההיפוך מן הבריחה  י"ע להשיגן נקל
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 יעקב אבינו מקבל את תפקידו של עשו להתעסק עם הרע 
הרע   את  שלוקחים  יש  רע.  של  וחלקים  טוב  של  חלקים  בו  יש  שנולד  אדם  כל 

אותו   ומכניעים  הטוב  את  שלוקחים  להיפך,  ויש  הטוב,  רשות  תחת  אותו  ומכניעים 

שהעובר מתרוצץ בקרבה, הוא רץ    בראותה התפלאה רבקה    לפיכך תחת רשות הרע.  

מד ובתי  כנסיות  לבתי  רץ  וחשק  תוקף  ובאותו  זרה,  עבודה  לא  לבתי  משהו  רשות. 

נכנע גם הרע אל   ובאותה מידה  נכנע אל הרע,  יכול להיות שהטוב  הסתדר לה, כיצד 

 כל אחד נופל לפעמים, אבל שינוי כה קיצוני דורש הסבר. הטוב, 'ותלך לדרוש את ה''.

אחד שיש לו 'טוב ורע' כדרך שאר  אדם  'ויאמר ה' לה, שני גויים בבטנך'. אין כאן  

 .השני אנשים נפרדים, יעקב כולו 'טוב', ועשו כולו 'רע'  בני אדם, אלא יש כאן

יותר   מאוד,  גבוה  מגיע  היה  הטוב,  אל  הרע  את  להעלות  בוחר  עשו  היה  אילו 

יעקב שכולו טוב, היה צריך לצאת אל השטח של הרע,    מאידך,. ווממדריגתו של יעקב 

 
 

 

  לפי  אחד  כל  חטאו  תקנו  הקדושים  אבותינו  וזל"ק: הנה  תולדות(  )פר'  חיים  דברי  כדאיתא בספה"ק  .ה
  ידוע   כי,  הגבורה   בחינת   תיקן  ויצחק ,  החסד  מדת  תיקן  אברהם  והנה  ( קיא:  בהר  ק"זוה)  כידוע  ערכו

 א "פ שם) חסדים וגמילת ועבודה תורה, (ח"מי א"פ אבות) ושלום אמת דין, קוים' ג הוא העולם שכללות

,  קוין  השני  תקנו  ויצחק  אברהם  כאשר  כן  ואם,  העולם  כללות  שורש  שזה,  רחמים  דין  חסד,  (ב"מ
 הכללי. תיקון הוא האמצעי שקו כידוע, האמצעי קו לתקן ונשאר

  העולם   גם  לתקן  הוא  התיקון  ועיקר ,  בניו  ידי  על  בכללו  העולם  שיתוקן  יצחק  כוונת  היה  והנה
 בראשית   מעשה  שכל   אנו  שמצפים  וכמו  ,קרבנות  מצות  דוגמת',  לה  ויקרב  שיזוכך,  הגשמי  החומרי

' כו  הארץ'  מן  הללוהו,  השמים   מן'  ה  את  'הללו  (א,  קמח  תהלים)  המשורר  וכמאמר',  לה  וישבחו  יעידו
  בתורה   שעוסק  יעקב  כנשמה  זה,  אחד  איש  בבחינת  המה  ועשו  שיעקב  בדעתו  היה  ולכן.  (ז ,  שם  שם)

  גם  ויקורב  בשלימות  הכל  שיהיה  ולברכו  לקרבו  רצה  ולכן,  העולם  בזה  הוא  ועשו,  אהלים  יושב
  שאכילת ,  למאכלו  יביא  עשו  בהם  שעוסק  הגשמיות  שממעשה  לו  צוה  ולזה',  לה  הגשמי  העולם

 להקדושה.  העולמות כללות לקשר רצה זה ידי ועל, קרבן בחינת כמו אבינו יצחק

  בספרים כמבואר קדושות  ניצוצות  איזה היו בפיו ורק, הקדושה מצד כלל היה לא עשו באמת אמנם
  יצחק   'ויאהב  ולזה,  פיו   כמו  קדושות  מניצוצות  כלול  הוא  שכולו  בדעתו  סבר  אבינו  ויצחק   הקדושים

 בלא ליעקב לברך יצחק שיטעה זאת  נסבה  היתה' מה ובאמת. (כח,  כה בראשית ) בפיו' ציד כי עשו את
 בברכת  מברכו  יצחק  היה  ולא,  תם  איש  היה  יעקב  אבינו  כי,  עשו  שהוא  בדמיונו  רק  לו  מכוונת  כוונה
  איזה  בו  שיש  שסבר  ורק,  חומרי   הוא  שעשו  יצחק  ידע  וזאת,  עשו  שהוא  שסבר  ורק,  הזה  עולם

  עולם  בטוב לברכו רצה ולכן, ל"כנ לו נשמה שהוא יעקב עם  ולהתחבר לטוב שיטהו קדושות ניצוצות
  ורק ,  עשו  יבורך  לא  ו"שח  האמת  ידע  ה"הקב  אך  '.וכו  ונפשו  העולם  הגוף,  הכל  לתקן  וכדי,  הזה

 יתוקן  וזרעו  יעקב  ידי  ועל,  שבו   קדושות  והניצוצות  הטוב,  החומרי  החלק   ממנו  יעקב  יקח  אדרבה
 הברכות  יעקב   יטול  ובאמת,  לעשו  שיברך   בדעתו  וידמה  יצחק  שיטעה   ה "הקב  סיבב   לזה,  הכלל

 ל. עכל"ק. "כנ

,  דא  סטרא  אתכפיא  דכד,  חשוכא  מגו  דנפיק  ההוא  אלא  נהורא  דלית  (קפד.  תצוה)  הזוהר  וכמאמר.  ו
 מגו  אלא,  הוא  בריך  דקודשא  פולחנא  ולית.  ביקריה  ואתייקר,  לעילא  הוא  בריך  קודשא  אסתלק
, הרע  צד  נכנע  שכאשר.  החושך  מתוך  כשיוצא אלא  אור  שאין-]  בישא   מגו  אלא טובא  ולית,  חשוכא
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   ולברר לחלקו אל הטוב.

ויעקב   הרע,  עם  לגמרי  התעסק  עשו  בפועל,  וכאן  אך  הטוב,  עם  לגמרי  התעסק 

עם    ע התגל מתעסק  העתיד,  דור  את  בעשו  רואה  יצחק  לרבקה.  יצחק  בין  מחלוקת 

אה שהוא  ואה אותו מברר את הטוב, אך רולא רעדיין  הוא    .הרע ומברר את הטוב שבו

עבר בפרישות  שם ויעקב נטמן בבית    בעוד בין שהוא בכיוון הנכון,  כך הפונה אל הרע ו

לו ואין  ניצוצות    מוחלטת  מוציא  בפיו,  ציד  כי  עשו  את  אהב  ולכן  כלל,  הרע  עם  מגע 

הרע  מתוך  אכן  זהטוב  שעשו  בעיניה  רואה  היא  כי  יעקב,  את  אוהבת  רבקה  אך   .

 .חמתעסק עם הרע, אך נמשך כולו לתוך הרע 

 
 יוצא  הטוב  ואין,  החושך   מתוך  אלא  ה"הקב  עבודת  ואין,  בכבודו   ומתכבד  למעלה  ה"הקב  מתעלה

 [.הרע מתוך אלא

  הרבי   ק"הרה  שאמר  וזל"ק: וכמו  ד("תרע  תולדות,  )פר'  משמואל  שםויש לציין מה שכתב בספה"ק    .ז
  תורה  ואומר   לבנים  לבוש   ההי  אלא   ,מגושם  כאיכר   נראה  ההי   שעשו   תחשבו  אל  ה,"זצללה  בונם'  ר

  ואין   כולם  בראש  וישב   עשו  יבוא  שלעתיד  (ח"ה  ג"פ  נדרים  ירושלמי)  במדרשות  ואיתא.  סעודות  בשלש
 השרת   ומלאכי  החומות  משומרי  שאף  הרי.  לחוץ  ישליכהו  ובעצמו  ה"הקב  שיבוא  עד  בידו  מוחה

.  כ"עאכו  שקרים  מלא  כולו  שהוא  ז"בעוה,  כך  אמת  כולו  שהוא  ב"בעוה  ואם,  רשעתו  נסתרת'  תהי
היה    לרבקה  שנודע  מה  ועל כן.  הרגיש  לא  הבנתו  ודקות  חכמתו  כל  עם  ה"אבינו ע  יצחק   אף  ועל כן,

 היו. עכל"ק.  נביאות האמהות כי הנבואה, במראה

תרע  )פר'  משמואל  שם  ראה בספה"ק  .ח  כל  את  יכניע  שעשו  היתה  יצחק   כוונתוזל"ק:    ד("תולדות, 
  כל  את  להכניע  בכחו  באמת'  הי  לבו  זדון  את  להכניע  רוצה  עשו'  הי  אם  בודאי  כי ,  לטוב  כולו  העולם
  כי  לעתיד  שיהיה  כמו '  והי  ,הכל  נכנע  הראשית   ובהכנע,  עשו  של  כחו  עמלק   גוים   ראשית   כי,  העולם

 (סה  ב"ר)  המדרש  דברי  יובנו  האמור  ולפי'.  ה  בשם  כולם  לקרא   ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז
'  ד  כל  את  שיגביה  עשו  את   יצחק  שחשב  והיינו.  המלכויות  ארבע  לו  שרמז'  וגו  כליך  נא  שא  בפסוק

 לעתיד.  שיהיה כמו להקדושה נכנעות לעשותן אותן ויגביה להקדושה מתנגדות שהן המלכיות

  הטומאה  צד  מתגבר  שהיה  להיפך  עוד'  הי  הברכות  משיג  היה  ו"ח  ואם,  לעשות   הרע  עשו  באשר  אך
 יעקב  שרצון  ואף  ליעקב   תימסר  אתכפיא'  בחי  שגם  רבקה  עצת  היתה  על כן,  להיפך  ו"ח  מכניע  והיה
  יצחק  את  לרמות  אותו  מצוה  שהיא  עצמו  בזה  מ"מ,  רצונו  את   להכניע  אצלו  שייך  ולא  לטוב  רק   הוא

 וכבמדרש  ,בטובתו  שלא  כ"ע  ויעשה  רצונו  את  יכניע  מ"ומ  מאוד   עליו  קשה'  שהי  הברכות  את  ליטול
  כ" ג  זכה  בזה,  אם  כיבוד  מצות  מחמת  רצונו  את  מכניע  והיה,  ובכה  וכפוף  אנוס  ויקח  וילך  (ה"ס'  פ)

 לעתיד.  עד אחריו וזרעו הוא הקדושה תחת  העולם כל את להכניע אתכפיא' לבחי

  להכניע  הענין  היה  לו  לא  כי,  אוהלים  יושב  בשלוה  יעקב  ישב  כה  שעד  נכון  על  יבוא  זה  דרכנו  ולפי
  העולם   כל  את  להכניע  אתכפיא  מדת  גם  אחריו  וזרעו  לו  ומסרה  רבקה  שחידשה  אחר  אך,  ל"כנ

  עשו  צד  מכל  מלחמות  לו  והיו,  להכניעו  לבן  בית  אל  ללכת  צריך  הוהי  אחר  פרק   התחיל,  ה" להקב
 אלה. עכל"ק. כל לו נצרכים היו לא הנה שעד מה, מפיהם בלעם את והוציא אותם הכניע ובזה, ולבן

  תורה  בליקוטי)  ל"ז  י"האר  מרן  שכתב  מה  פי  וזל"ק: על  יט(  פרק  וירא  )פר'  חיים  מים  בארוראה בספה"ק  

  ויאהב   (כח,  כה  בראשית)  הפסוק  בסוד   '( וגו  מאדום  חכמים  והאבדתי  (ח,  א  עובדיה)  בפסוק  ובפרט  פעמים  כמה
  נשמת   הקדושה  שורש   כח  נבלע  היה  בעשו  הנה  כי  הדברים  ותוכן,  בפיו  ציד  כי   עשו  את  יצחק

  הנשמות  אלו  בכח  אתו  ודיבר  אצלו  מתנכר  היה  אביו  לפני  עשו  ובבוא  מאתו  שבאו  ואבטליון  שמעיה
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מצד עשו, צריך יעקב להכנס לשטח, להתעסק  לבירור הרע במצב כזה, שאין סיכוי  

בודה הזאת מעשו הרשע. הוא צריך להתלבש עם בגדי עשו,  עם הרע, ולקחת את הע 

, להכנס לתחום של שקר ורמאות כדי לברר מהם את חלקי  בכורך'  י עשוכאנ'להגיד  

השושלת ממשיך  של  התואר  את  רשמי  באופן  לקבל  וכך  יצחק    :הטוב,  'אברהם 

צא . עשו יט ויעקב', אך לא כ'יעקב' איש תם, אלא כשהוא כלול מהחלק של עשו אחיו 

יעקב   נמצא  ובמקומו  כולו ברע המוחלט שאין לו תיקון,  ונכלל  נדחה  הוא  מהתמונה, 

ו'ישראל' 'יעקב'  כפולה,  אישיות  וישריעם  תם  וישורון',  'יעקב  בבחינת  תם  ,  הוא    -. 

הוא לעשות את   -תמימות, טוב טבעי וטהור, בלי להפעיל את השכל ואת הדעת. וישר 

וכשנצ והישר,  האמיתי  הנכון  הרמאות הדבר  ואת  השקר  את  לקחת  יש    -  לידים   רך 

 .'אחיו אני ברמאות'

 לגלות את הטוב שבחלקי הרע 
הטוב   בירור  על  רומזת  'לאה'  אחריו.  בזרעו  מתבטא  יעקב  הכפולה של  האישיות 

ו'רחל' רומזת על טוב מוחלט בלי להכנס אל הרע.    להפך חשוכא לנהורא,  מתוך הרע,

וכ  דרכו,  לפי  אחד  כל  לאה,  ובני  רחל  בני  קבוצות,  לשתי  נחלקו  השבטים  גם    פי וכך 

 שיתבאר לקמן בהרחבה.

הקדושה,   מצד  עשו  של  דרכו  את  מבטא  לאה,  בן  יהודה  מזרע  ע"ה,  המלך  דוד 

 .יאאדמוני, שופך דמים, אבל 'טוב עינים וטוב רואי' 

 
  תוכו   אשר  סבר  כי  אביו  אהבו  ולכן.  מדבר  היה  ובם,  לבד  הטוב  כח  אז  והגביר  אתו  ניצודין  היו  אשר
 עכל"ק. שבו. הטוב  בכח  דיבר לפעמים רק , רע  כולו היה כי היה כן לא ובאמת, בטוב הולך  ותמיד כברו

בספר    .ט שכתב  מה  לציין  אחת  וז"ל:  תולדות(  )פר'  קודש  שרפי  שיחיש    אחד   אברך  שאל  פעם 
דרך    עם  תורה  'טוב  ויהיה  הקעסט  בעת  מעט  מסחר  לו  שיעשה  נכון  אולי,  ל"ז  מ"הרי   החידושי ל

 בפיו   צייד   כי   עשיו את  יצחק   ויאהב  כתיב,  ל"ז  ם"הרי  החידושי  לו  ואמר,  במסחר  מעט  להתרגל,  ארץ'
 יעקב  לעבודת  זאת  עבודה  נחשב  ומה  בכך  מה,  היא  אמת  ואם  והקשה  ,'וכו  מעשרין  כיצד  י"ופירש

  בטלן   איש  הוא  יעקב  אשר  סבר  דיצחק  התירוץ,  אך.  ועבודה  בתורה  אוהלים  יושב   תם  איש  ה"אע
 בתורה  עוסק  אשר  הרבותא  מה  כ "וא,  ש"ע  פיו  כן   כלבו   תם  איש   י "רש  ש"כמ  ברמאות  בקי  ואינו

  ליצחק   חשוב  זאת'  והי'  וכו  מעשרין  כיצד  שאל  כ"ואעפ,  שדה  איש,  היה סוחר  עשיו  אבל,  ועבודה
 בהברכות  יעקב  לו  שעשה  הערמה  לו  וסיפר  עשיו  בא  כאשר  ולכך  כמובן  יעקב  מעבודת  יותר  אבינו
  בתורה  לומד  כ"ואעפ  ממך  יותר  רמאי  הוא  שיעקב  רואה  אני  שעכשיו  כיון  אבינו,  יצחק  על זה  אמר
 יהיה'. עכ"ל. ברוך ו'גם ממך יותר חשוב והוא ולילה יומם

בזוה"ק  .  י ס"ת(ואיתא  קמז:  ועמד    )ויצא  קשים  בנסיונות  והתנסה  לארץ  לחוץ  שיצא  לאחר  רק  כי 
 בכולם וחזר לארץ ישראל, קרא לו הקב"ה בשם 'ישראל'. 

 עם  אדמוני  :א( בזה"ל"ע  )כז  אורה  שעריט( שהביא מספר    דוד, אות  )ערך  ראובני  ילקוטראה    .יא
.  שער   כאדרת  כלו  אדמוני  אלא ,  יופי  ולא   טוב  תערובות  בו  אין  עשו  של   באדמוני.  רואי  טוב  עינים  יפה
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  שמואל )  דכתיב  אדמוני  דוד  את  שמואל  שראה  כיון:  סג, ח(  )ב"ר וכך דרשו חכמינו ז"ל  

  לו   אמר ,  כעשו  דמים   שופך   זה   אף   ואמר נתיירא "אדמוני  והוא ויביאהו וישלח"   (טז, יב  א'

 .הורג הוא סנהדרין מדעת  זה אבל הורג  הוא עצמו מדעת   עשו, "עינים יפה"  הקב"ה

נמצא, כי דוד המלך ע"ה, כאשר הרג את הפלשתים על פי תורה, עשה דבר נעלה  

ונשגב, ואילו סתם אדם שהרג את רעהו הוא רוצח נתעב. כי מידת האמת אינו אומר:  

כלום',   או  הכל  ומכריע   תבודק  אלא'או  השטח  לכאן.    ולפעמים לכאן  לפעמים    ה את 

 אותה לצד הקדושה.מידת האמת לוקחת את הרציחה שהיא דבר רע, ומעלה 

ובאם   פלוני,  על  אותי  שואל  מישהו  אם  אך  טובה,  כמידה  נחשבת  האמת  מידת 

האמת כל  את  לו  לפרוץ  ,אגלה  מפני    עלול  לשנות  התורה  אותי  מצווה  וריב,  סכסוך 

השלום! במקרה כזה נחשבת האמת כדבר רע וכדבר מפריד שצריך להתרחק ממנו.  

לפעמים עובדים בה את    בל דה רעה, אמידת השקר, שנחשבת בכלולתה כמי  ך גם וכ

וכן שאר כל המידות, אין להם ציון של    הבורא ית' כאשר צריך לומר שקר על פי תורה.

 .רע ובין העם כח הדעת, להבדיל בין טוב   טוב ורע, וצריך להשתמש

עקשנות, רציחה,  גאוה, התנשאות,  אנו מביטים על המידות הרעות: שקר, רמאות,  

עם 'קצוות' חסד או גבורה, אזי חסד אומר: יכנס כולו לקדושה,  אכזריות. אם הולכים  

שואלת: מה האמת    -  מידת האמת  -  וגבורה אומרת: ידחה כולו. אך מידת התפארת

צריך להכניס את העקשנות לעבודת ה', את    כאן? אין עקרונות, אין קצוות, יש אמת! 

האכזריות  את  הרמאות,יבהעזות,  את  וההתנשאות,  ,  הגדלות  המידות    את  כל  ואת 

 
  ירש   ה"ע  ודוד  ד,"וש  החרב  ירש  הרשע  עשו  כי  למד  נמצאת.  עינים  יפה  עם  אדמוני  כתיב  בדוד  אבל
, עינים   יפה  מתלבש  דוד  כשהיה  לפיכך'.  כו  הדין  פי  על  ולהרוג  ורחמים  חסד  לעשות  המלכות  מדת
  היה,  אדמוני  במדת  מתלבש  וכשהיה.  יפה  בעין'  חסדי  כמה  עמהם   ועושה   לישראל  מפרנס  היה

  לעמקי   יורד  היה,  רואי  טוב   במדת  מתלבש  וכשהיה.  ריקם  חרבו תשוב  ולא '  ה  אויבי   במלחמות  נלחם
 התורה.  ולסתרי התורה

,  דוד  יעקב   יצחק   אברהם',  ד  להיות  צריך  היה  , וז"ל: המרכבהרזיא  גליבשם ספר    י(  עוד כתב )אות
 כי  והטעם.  תחתיו   עשו  להם  ונתן  יצחק  מן   לצאת  ראויה   היה  ודוד  ויעקב.  בדוד  יוסף  נתחלף  כ"ואח

  של   בזרעו  חלק  לו  שיהיה  באומרו  נתרצה  לסוף'  כו  העקידה  ועל  יצחק  בריאת  על  קטרג  ל"סמא
 אמר ,  ל"סמא  ושמח.  לדוד  והביא  לגבריאל  שלחו,  בו  חותמי  ואשים  הראוני  ל"א.  הבכור  בבן  יצחק

 וחתם  אדמוני  אותו  שראיתי  וזהו  ישראל  מלך  יהיה  והוא  לאדם  ה"הקב  אותו  שהראה  מכירו  אני
 עד   דוד  שהיה  חושב  היה  ולעולם  בדרכו  שילך  כדי  זוהמא  ביה  זרק  הריון  ובשעת.  שער  מלא  בחותמו

 ובכורתו.  ברכתו ולקח ונצחו אותו רימה שיעקב שראה

 

במי   ( .כב  )עירוביןכדאיתא  .  יב אלא  נקנית  התורה    ביתו   בני  ועל  בניו  על   אכזרי  עצמו   שמשים   'אין 
 . כעורב'
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 .יגהרעות. כי כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו 

 בירור הטוב מתוך הרע 
אהב',  לכןו כאשר  'מטעמים  אבינו  יצחק  ביקש  כאשר  הרע  ,  חלקי  על  שרומז 

נכנס יעקב אבינו אל חדרו של יצחק אביו, לא כרמאי, לא כשקרן,    ,ידים לטוב כהמתהפ

על ידי כח ה'דעת' שאינו הולך לרמות    והכריע לעצמורר את הטוב מתוך הרע,  אלא בי

מצד    את אביו לגמרי, וגם אינו הולך לומר את כל האמת לגמרי, אלא משהו באמצע,

אחד להגיע בערמה עם בגדיו של עשו אחיו, ומצד שני להשאר בתמימות, להשמיע  

 עשו'.  והידים ידי   -את קולו בלי שינוי. 'הקול קול יעקב 

והוא   בתורה,  ועוסק  היום  כל  שיושב  האברך  יעקב,  את  לפניו  רואה  אבינו  יצחק 

לא   הוא  השושלת.  ממשיך  להיות  המיועד  אכן  הוא  אבינו  יעקב  כי  לראות  מופתע 

'יקוב הדין את   כל האמת בבחינת  עם  הוא לא הולך  עם הטוב המוחלט,  מתעסק רק 

זרוע   אלאההר',   על  החמודות  עשו  בגדי  עם  גם  התלבש  שני  ומצד  צווארו.  ועל  ותיו 

הוא לא נכנע לגמרי אל הרע, אלא מברר את הטוב מתוך הרע.    ,אינו רמאי ושקרן גמור

והידים ידי עשו', העניק ליעקב בנו את    -ולכן לאחר שהסיק לעצמו כי 'הקול קול יעקב  

 כל הברכות, ובכך הכתיר אותו לחוליה השלישית של האבות הקדושים.

מטיל שעה  על    באותה  מיעקב  יצחק  האלקים  לך  "ויתן  חדש:  תפקיד    טל בנו 

 .  כח(, כז )בראשית " שוותיר דגן  בוור   הארץ ומשמני   השמים

[, מקבל כאן ברכות שהיו אמורות  )ב"ר סח, ה(יעקב אבינו, אברך כולל ]בן ס"ג שנה  

 לחול על ראשו של עשו אחיו: כסף, גשמיות, משמני הארץ.

יש צד   עסקת החבילה, אך  וגשמיות הם הצד הראשון של  זה: נוסף  כסף    למטבע 

, יעקב  מא(,  כז  )בראשית"  אחי   יעקב  את  ואהרגה   אבי  אבל  ימי   יקרבו  בלבו   עשו   ויאמר "
 
 

 

 הגדולה  המעלה  כי.  הרע  וביצר  טוב  ביצר,  יצריך  בשני'  לבבך  בכל'  (נד.  ברכות)  ל"חז  שדרשו  וזהו  .יג
 אלא,  גרידא  הטובות  והמידות  הטוב  היצר  כוחות  עם  רק  האדם  יעבוד  שלא  היא  הבורא  בעבודת

  ונמצא ,  הטוב  לצד  אותן  שיעלה,  שבקרבו  הרעות  והמידות  הרע  היצר  כוחות  עם  גם  קונו  את  יעבוד
 . הרע וביצר טוב ביצר, יצריו בשני' ה את עובד שפיר

שיש שני מיני נחת רוח לפניו ית' למעלה, האחד, כשמבטלים    )ח"א פכ"ז(  התניא  כדאיתא בספר  .יד
אחרא,  הסטרא  את  וכופה  הרע  עם  ונלחם  נאבק  כאשר  והשני  'צדיק',  בחינת  שזהו  לגמרי,  הרע 

'בינוני'. וזה שאמר   רבים,  לשון  'מטעמים'  אהבתי',  כאשר  מטעמים  לי  'ועשה  הכתוב  שזהו בחינת 
 שבמטעמים   וכמו.  בתיקונים'  כדפי  ישראל   כללות  ניהלב  השכינה  מאמר  והוא  רוח,  נחת  מיני  שני

  חריפים   מדברים  והשני   ומתוקים,  ערבים  ממאכלים  אחד  מעדנים,  מיני  שני  יש  דרך משל  גשמיים
 הנפש. עכל"ק. להשיב מעדנים שנעשו עד היטב ומתוקנים  מתובלים שהם רק חמוצים או
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  -  להרגך"   לך   מתנחם  אחיך   עשו   "הנה   אבינו נכנס למצבים שלא הכיר, איומים על חייו.

 .מב בשם המדרש(,  כז בראשית י")רש .'תנחומים של  כוס עליך  שתה ו ,בעיניו מת אתה כבר'

" מרבקה  מפורשת  הוראה  מקבל  גם  חרנה  אחי   לבן   אל   לך   ברח   קום הוא  וכך   ,"

  אשה   משם  לך  וקח   אמך  אבי   בתואל  ביתה   ארם  פדנה  לך   קום מיצחק שמצווה עליו "

 ".אמך אחי  לבן  מבנות

התמים,    ך וכ האברך  לו  הולך  ,  תורה  של   הלה בא  הספוןיוצא  אחר,  לעולם  למסע 

ביותר,  פנים אל פנים  עם הרע לראשונה  להפגש   הניצוצות הנעלות  , לברר משם את 

כשמתמודד עם הרע באופן נכון כפי    יהודי מרויחרחל ולאה, ולהרויח את כל השכר ש

 .טוהתורה הקדושה 

  

 
 

 

בספה  .טו  את  ממלא  שעשו  חושב  היה  ויצחק:  וזל"ק  (ט"תרע,  ויצא'  פר)  משמואל  שם  ק"ראה 
 בחכמת  מכיר  היה  אבינו  יצחק  שבודאי,  רשע   שהוא  פרצופו  בצורת  בו  הכיר  לא  כ"וע,  תעודתו 
 עשו  של  בפרצופו  רואה  כשהיה  חושב  יצחק  שהיה  מפני,  עשו  ברשעת  הכיר  לא  מ"ומ,  הפרצוף
  אך .  ונשאה  גבוהה  לקדושה  לעומתם  וזכה  מהם  ברח  הוא  אבל,  מתולדה  הן  אלה  שכל,  רעות  תכונות
.  בליעל  אדם  גמור  רשע  שנעשה  עד  הרעות  תכונותיו  אחר  נמשך  היה  ועשו,  היה  כך  לא  באמת
  אז  עד  כ"וע .  בשתיהן  יעקב  ויזכה  ליעקב  תמסר  מרע  סור'  בחי  שגם  והשתדלה  זה  הרגישה  ורבקה

  ומן,  מהן  ולברוח  עליהן  להתאמץ  שיצטרך  ורדיפות  מניעות  שום  לו  היו  ולא  בשלוה  יושב  יעקב  ההי
 איוב)  ש"כמ   וצרות  רבות  רעות  ורדיפות  מניעות  ימיו  כל  לו  שהיו  חדש  פרק   אצלו  התחיל  והלאה  אז

  ועל   מהמשכתן  ולברוח  אלה  כל  על  להתאמץ  והוצרך,  רוגז  ויבוא  נחתי  ולא  שקטתי  ולא  שלותי  לא  (ג
 .ק"עכל.  לותוכ אנשים  ועם אלקים עם שרית  כי ישראל שמו ונקרא  ההן הגבוהות למעלות זכה ידן
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  בפרק 

 יעקב אבינו בבית לבן 
 

 והלילה יעקב אבינו נפגש לראשונה עם החושך 
 ".חרנה  וילך   שבע  מבאר   יעקב ויצא"

למקום של  'חרנה',  יעקב אבינו יוצא מ'באר שבע' מהשבע מידות הקדושות, והולך  

 .טזחולין וחרון אף
 
 

 

ידוע  ויצא(  )פר'  חיים  דברי ראה בהרחבה בספה"ק  .  טז   האבות   מעשה  שכל  (קיא:  בהר  ק "זוה)  וזל"ק: 
  מעץ   לאכול  שלא  לתקן  צריך  היה  הראשון  שאדם  וידוע  , הראשון   אדם   מחטא   העולם  לתקן  היה

 למסעיו  וחזר  למצרים  הלך  ה"ע  אבינו  אברהם  כן  שאין  מה,  ביינו   נתפתה  נח  וכן,  תיקן  ולא  הדעת
  במקום  הוא   אם  הוא  התיקון  שעיקר  היינו.  .(פג  לך   לך)  ק"בזוה  כמבואר  לקדושתו  היינו  (ג,  יג  בראשית)

  וזה,  ויראה  בתורה  מחזיק   כן  פי  על  ואף ,  מהוגנים  שאינם  אנשים  ובין,  לפניו  והבחירה ,  מתוקן   שאינו
 התיקון.  עיקר

  ויצא  ..(קמז   ויצא  ק"זוה)  כן  נקרא  הקדושה  שמדתו,  שבע  מבאר  שיצא  ה"ע  אבינו  ביעקב  הרמז  ולזה
  'מקום'   נקרא  ה"שהקב  ( ט,  סח  ר"ב)  דידוע  היינו,  במקום  ויפגע.  (שם)  חרון  לשון,  חול  מקום,  חרנה

 (צא:  נז '  תי  ז "תיקו)  מיניה   פנוי  אתר  לית  ובאמת,  מקומו  העולם  ואין  עולם  של   מקומו  שהוא  משום
 הבורא  לפני  ואפס  לא  הכל  באמת  מקום  מכל,  להקדושה  מתנגד  שנראה  הגרועים  במקומות  ואפילו

 רק   דבר  ואין,  באמת  לא  הכל  כי,  ידחיקהו   ולא  ירחקהו  לא  דבר  שום  כי,  שמה  ה"והקב  ש"וב  ה"ב
  זה   ברואים  שברא  מה  פניו  כביכול  והסתיר  עולמו  ברא  שבחכמתו  ורק.  עוד  ואין  ש"וב  ה"ב  הבורא
  מה   זולת  מציאות  דבר  לשום  ואין,  לא  הכל  באמת  אבל,  אחר  כרשות  לשוטים  שנראה,  זה   לעומת

 הגדול  כשהצדיק  ולכן,  ניצוצות   בתוכן  יש  גרועים  בברואים  ואפילו,  ממציאו  עולמים  כל  שהבורא
  הניצוצים  משתוקקים  צדקתו  ידי  על,  בסתר  שם  משוקעים  שהניצוצים  מקום  לאיזה  בא'  בד  הדבוק

 יתברך.  השם כבוד רק ושומע רואה אינו הצדיק ולכן, זאת ידע והצדיק ממצולה להעלות קדושים

  עולמים  כל  בהבורא ,  במקום  פגע  בצדקתו  הוא,  לקדושה  התנגדות  מקום  לחרן   כשהלך  יעקב  כן  ואם
  השמש   שבא  ידע,  כערב  חשוב  המקומות  שהיו  הגם  היינו,  שם  וילן,  עולם  של  מקומו  שנקרא
  קדושים   הניצוצים  לברר  הצדיקים  מגמת  כל  זה  והנה.  הקדושה  ויתגלה  קדושים  הניצוצים  ויתבררו

  וידוע,  גדול  לעומק  שנפלו  עד  ובהסתר  הקדושה  צמצום  מכח  באים  הקדושים  שהניצוצים  וידוע
 באתוון '  ה  כביכול  נקרא  המלוכה  ובהתגלות  (יא:  ויקרא  ק"זוה)  גבורה  בחינת,  אלקים  נקרא  שהצמצום

 .(ג, לג ר"ב) הרחמים למדת הדין מדת להפוך הצדיקים ומדת .(סה אחרי שם) רחמים על שרמז מפורש

  כאן   שיש  ידע  שלא  היינו,  הזה  במקום'  ה  יש  אכן  (טז ,  כח  בראשית)  ה"ע  אבינו  יעקב  שאמר  וזה
  חולין)  הארץ  לו  שקפצה  מכתובים  הנראה  לפי  דהא,  השם  בהסתר   שעדיין  חשב  כי,  אלהות   התגלות

  הוא  שבאמת  היינו  ,אלקים'  בית  אם  כי  זה  'אין  אמר  ולכן,  קדוש  במקום  אינו  שעדיין  סובר  והיה  (צא:
 באים   אלקים  שמבחינת  היינו,  השמים   שער  וזה,  לרחמים  הדין  מדת  להפוך  באין  ידו  שעל  מקום

 . עכל"ק. (רנא: א"ח ק"זוה) שמים שמכונה רחמים של  שם לבחינת
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יעקב אבינו נפגש לראשונה עם הלילה. י"ד שנה נטמן בבית עבר ולא שכב לישון,  

עם   נפגש  הוא  כעת  אך  לילה.  של  מצב  אצלו  קיים  היה  לא  ולילה,  יומם  למד  הוא 

החושך, הוא מפחד על נפשו מחיות טורפות, וכאשר חשוך, מאיים, מפחיד, הוא מוצא  

יעקב תיקן  כאן  ומתפלל.  עיניו  את  נושא  עצמו  ערבית    את  הוא  :(כו  ברכות)תפילת   ,

 התחבר אל התפילה מתוך החושך, ואמונתך בלילות.

  -להתעסק עם הרע    -כעת הוא פוגש לראשונה את עמוד התפילה, כי המצב הזה  

 העלה אותו לדרגת התפילה.

 "ואנכי לא ידעתי" 
'תורה ותפילה'. 'תורה' אינה רק לימוד התורה אלא הוא מהות של    : יש שתי בחינות

תורה', וכן על דרך זה 'תפילה' אינה רק מה שמתפללים להשי"ת, אלא הוא מהות של  '

 'תפילה'.

מלמעלה   מוריד  שהקב"ה  והדרכות  הוראות  היא  שה'תורה'  הוא,  הדברים  וביאור 

בהנהגה   גם  וכך  הגשמיים.  בעניינים  ופרט  פרט  בכל  להתנהג  כיצד  לנו  ומורה  למטה 

מטה, הוא מחליט אם האדם יהיה עשיר או  האלוקית, מנהיג אותנו הקב"ה מלמעלה ל

זה   הרי  ית',  נגד הנהגת הבורא  וכאשר האדם מנסה להתערב  ימות.  יחיה או  עני, אם 

ולכן, לפי הסתכלות זו    ?לכאורה חוצפה ועזות, וכי אתה מבין יותר טוב מבורא העולם

 לא שייך המושג של 'תפילה', אלא צריך להתבטל בתמימות בפני הנהגת הבורא ית'.

א מהות אחרת לגמרי. 'תפילה' הוא מה שהקב"ה יושב ומצפה  ימשא"כ 'תפילה' ה

שאנו בני ישראל נעלה אליו מלמטה למעלה דברי שבח והודאה על הבריאה הנפלאה,  

 ונבקש ממנו על בני חיי ומזוני ועל כל פרט ופרט.

ורד  אין מושג של 'רע' בעולם, 'אין רע י  ,היורדת מן השמיםמצד המהות של 'תורה'  

, ואם נגזר על האדם חלילה איזו צרה ומצוקה, הוא צריך להתחזק  נא, ג( )ב"ר   מן השמים'

 לטב עביד. -שהכל לטובה, כל מה דעביד רחמנא 

אך מצד המושג של 'תפילה', אם יש לאדם דבר של צער, חובה עליו להגביה עיניו  

כן   וכמו  ולהמתיקו.  לבטלו  וצריך  'רע'  יש  כי  הגזירה,  רוע  את  לבטל  ולבקש  למרום 

שביטל את הצרה והביא ישועה, הוא ביטל את  על  המושג 'הודאה' הוא שבח להשי"ת  

ת של 'תורה' שהרע עצמו הופך לטוב,  הרע והביא במקומו טוב. והרי זה להיפך מהמהו

הוא לא יוצא ממצב של 'רע' למצב חדש של 'טוב', אלא המצב של 'רע' גופא נעשה  

 ל'טוב', על ידי שהאדם משלים עם המצב ומקבל על עצמו הכל באהבה.

עצומה  הטובה  ב להכיר   -לפניו שתי דרכים: האחת    ות עני שאין לו פת לאכול, עומד 
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לו   לימשנגרמת  ידי  הדחק,  על  מתוך  תורה  לא  שוד  הבא,    נגרע בכך  לעולם  משכרו 

ש  עד  הנפש,  את  שמזככים  יסורים  ירגישוחביבין  רע    לא  אין כאן  צרה,  לו  שיש  כלל 

 ו מדחקו וירחיב מצבו בפרנסה בריווח.  נשיושיע  שי"תלהתפלל לה -כלל. והשנית  

חלט  הווי אומר: התורה אינה מתעסקת כלל עם הרע, אלא מבררת שהכל 'טוב' מו

התפילה מתעסקת עם הרע, האדם מבקש שה'רע' יתבטל ותחתיו    ואילו ואין רע כלל.  

 .יזיבוא 'טוב'

לראשונה   לו  הזדמן  הפסק,  י"ד שנה ללא  בתורה  שקוע  היה  אבינו  שיעקב  לאחר 

התפילה,   עמוד  את  השמיימהחוי'לפגוש  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והנה  ,  'לום 

, ותפילה זו מתגלה מתוך עסק הרע כנזכר,  :(השמטות רסו)זוה"ק ח"א    דא צלותא'  -'סולם  

ש כמו  הגשמיות,  טרדות  'ממון',    יחהק'  הבעש"טמפרש  ומתוך  בגימטריא  'סולם'  כי 

 , אשר מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה.   ובירור חלקי הרע   הוא העסק הגשמי

שבתוך  באותה שעה שמצא יעקב את מקומו האמיתי, לגלות את החלקים הטובים  

בדרכו   ויצליח  יפחד,  שלא  לו  והבטיח  לראשונה,  הקב"ה  אליו  שנתגלה  זכה  הרע, 

 החדשה.

ומבאר    לא  ואנכי   הזה   במקום '  ה  יש  אכן   ויאמר   ,משנתו  יעקב   "וייקץ  ידעתי" 

כי יעקב אבינו היה נרעש ונפחד, הוא היה רגיל    יט (ג"ע  ה   ב"ח  טוב  שם  כתר ) '  הק  ט"הבעש

והנ התורה,  בעסק  רק  עצמו  התפילה לדבק  את  לראשונה  פגש  את    ,ה  היראה,  את 

ידי  האמונה,   על  מתגלים  אלו  כל  לגילוי  אשר  זכה  כאן  ודוקא  הרע,  עם  התעסקות 
 
 

 

הרה"ק    .יז מלובלין וכתב  הכהן  צדוק  )דובר  רבי  ו  אות  מות  אחרי  פר'  צדק,  זי"ע  וזל"ק:    לכך ד( 
  וגבי  רשות,  ערבית  ותפילת,  כולו  היום  כל   שיתפלל  ולואי.(  כא   ברכות)  שאמרו  כמו  ביום  רק   התפילה

  ותפילה  תורה  הם  ולילה  יום  ובאמת,  בלילה  אלא  תורה  של  רנה  אין  (ה,  מז  רבה  שמות)  אמרו  תורה
  סגי   לא  הא  בלא  הא  מקום  ומכל  ,ביום   לילה  ומדת  בלילה  יום  מדת  ,הסדר   להפך  דייקא  וצריך  כנודע

 שמע  דקריאת  ולילה  ביום  הסמוכים  ותפילה  שמע  קריאת  סוד  וזה(,  ע:)   נדה  בשילהי  שאמרו  כמו
 . 'וכו ישראל שמע כטעם עצמו לעורר והוא' וכו אפילו( צט: מנחות) שאמרו כמו תורה דברי היינו

והנה  ויצא('  )פר  זהב  תוריראה בספה"ק    .יח   והנה  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  וזל"ק: 
 סולם  כי  ל"ז  ש"הריב   הקדוש  הרב  בשם  אומרים  שמעתי,  בו  ויורדים  עולים  אלהים  מלאכי

  רק,  וארציי  גשמיי  דבר  שהוא  ארצה  מוצב  ממון  שהוא  סולם  והנה  אומרו  וזהו,  ממון  בגימטריא
 ה. עכל"ק."זללה קדוש מפה שמעתי כאן עד .נצחיי שכר   שהוא  השמימה מגיע השני שראשו

, עביד  לדרתא  ותרעא   דרתא  ליה  דלית  על  חבל  ינאי'  ר  מכריז  (לא:  שבת )  הגמרא  פי  : עלנוזה לשו.  יט
 ד"י  עבר  בבית  נטמן  היה  שיעקב  ידוע  והנה,  ליראה  שער  בית  הוא  דהתורה  (עב:  יומא)  ל"ז  י"רש'  ופי

 כזו  יראה  עדיין  הרגיש  לא  שנה  ד"הי  כל  והנה  (יז.  מגילה)   לחרן  שהלך  קודם  בתורה  ועסק  שנה
 המקום  נורא  מה  רואה   שאני  מכח,  כך  אמר  כן  על,  המקדש  בית  מקום  המוריה  בהר  כאן  שהרגיש

  בית   'ביתי  (נו  ישעיה)  כמו  ודירתי  ביתי  עיקר  זהו,  אלהים  בית  אם   כי  זה  אין  ואומר  גוזר  אני  הזה
 לדרתא.  תרעא אלא שאינו, לבד השמים שער הוא, עבר מבית בידי שיש תלמודי פירוש  וזה, תפלה'
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ונורא על הרע כדבר שצריך    -  עצום  הוא הסתכל תמיד  נגלה אליו.  עצמו  ית'  הבורא 

  להתרחק ממנו בתכלית הריחוק, וכעת נתברר לו שדווקא שם זכה לגילוי הנורא, "אכן 

 .כידעתי"  לא ואנכי - הזה  במקום ' ה יש

 ישראל יהיה שמך
 'ישראל'.  -כעת מקבל יעקב שם חדש 

עצמו   הרע  עם  ונאבק  שהתמודד  עשיו  שרו    -לאחר  את    -של  הקב"ה  לו  העניק 

החדש   'יעקב'    -השם  הקודם  השם  עם  נשאר  הוא  עבודה    -'ישראל'.  על  שרומז 

כי    -בתמימות והתעסקות רק עם הטוב, אך בנוסף התעטר עם העבודה של 'ישראל'  

 שרית עם אלקים ותוכל, להאבק עם כוחות הדין, ולהצליח.  

 'רחל ולאה', וכדלהלן. -נשים וכנגד שני שמותיו 'יעקב וישראל', נשא שתי 
 
 

 

 לבאר  ונראה.  תמוה  והוא,  ממשנתו  יעקב  ויקץ  (ז ,  סט  ב"ר)  במדרש  ושמש': איתא  זה לשון ה'מאור  .כ
  אלהותו   להשיג  שמו  יתברך  בעבודתו  השלימות  לתכלית  לבוא  האדם  עבודת  שעיקר  ידוע  דהנה

  וגם,  חסיד  הארץ  עם  לא  כי  שני  בלא  אחד  להיות  יוכל  ולא.  והתפילה   התורה  ידי  על  הוא  שמו  יתברך
 יכ, תורה לו אין תורה אלא אין האומר כל (קט: יבמות עיין) ל"חז  כמאמר נפשו ישלים לא לחוד בתורה
  בנפשו  עצמו  ומדבק   לשמה  כשלומד  גדולה  לקדושה  לבוא  יכול  לשמה  התורה  עסק   ידי  על  בודאי

  והאהבה  היראה  לעיקר  לבוא  יוכל  לא   כן  פי  על   אף  אמנם ,  התורה  באותיות  ונשמתו  רוחו
  ובהתלהבות  נפש במסירות התפילה  ידי על רק  אלהותו ולהשיג שמו יתברך לעבודתו וההשתוקקות

   .הקדושים ספרי מכל כידוע

  סוד  עתה  עד  ידע  לא  הנה,  ערבית  תפילת  שתיקן  במקום  ויפגע  (כו:  ברכות)  ל"חז  מאמר  ידוע  והנה
, תורה   ולמד  ועבר  שם  של  מדרשו  בבית  יעקב  שנטמן  (יא,  סח  ב"ר)  ומצינו.  גדולה  היא  איך  התפילה

  אחר   עליו  שנתגלה  עתה  עד  שמו  יתברך  אלהותו  להתגלות  בא  לא  אמנם,  התורה  סוד  ידע  נמצא
, מתורתו   לומר  רצה,  ממשנתו   משנתו  יעקב  ויקץ   המדרש  פירוש  וזה.  התפילה  סוד  על   שעמד

  יש   אכן  ואמר  .לחוד  התורה  ידי  על  ההשגה  לתכלית  בא  שלא  והבין  הזאת  התפילה  ידי  על  שנתעורר
 עד  שהשיג  ממה  אלהות   התגלות  יותר  להבין  יוכל  הזאת  התפילה  ידי  על  לומר  רצה,  הזה  במקום'  ה

  ידי   על   כי   לומר  רצה,  אלהים'  בית  אם   כי  זה   'אין  זה  סוד  ידעתי  לא  ואנכי,  לחוד  התורה  ידי  על  עתה
  'בית'   ל"חז  בלשון  יקרא  אשר  הרוממות  ליראת  לבוא  האדם  יכול  והתלהבות  בהתעוררות  התפילה
  עיקר  היא  התפילה  כי,  השמים'  שער  'וזה'.  וכו  דרתא  ליה  דלית  על   חבל  (לא:  שבת)  ל"חז  כמאמר

,  אוצרו  היא'  ה  יראת  כי  השמים  את  הטוב  אוצר  שמים  ויראת  אלהות  להשגת  לבוא  השמים  שער
 הוא. עכל"ק. נכון כי היטב ק"ודו

 שהיה  שנים  ד"י  אותן  כי  לומר  ישוזל"ק:    (ויצא'  פ  חדשים  ליקוטים)  ישראל  אוהבוראה עוד בספה"ק  
  אבל ,  בלמודו  יתברך'  ה  את  ועבד  לומד  היה  רק  יעקב  שכב  לא  ועבר  שם  של  המדרש  בבית  נטמן

',  וגו  ויחלום  וישכב  ההוא  המקום  אל  בא  וכאשר.  יתברך'  ה  את  לעבוד  שאפשר  יודע  היה  לא  בשינה
  משנתו   יעקב  ויקץ'  וזהו  .יתברך '  ה  את   לעבוד   יכולת  כן  גם  בשינה   אשר  ה "ע  אבינו   יעקב  ראה   אז

  את   לעבוד  ויכולים  בשינה  כן  גם'  ה  שיש  היום  אנכי  רואה  פירוש,  'הזה  במקום'  ה  יש  אכן  ויאמר
 עכל"ק. .והבן. הנה עד ידעתי לא מזה פירוש,  'ידעתי לא ואנכי', בשינה הקודש עבודת
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 עבודת לאה ועבודת רחל 
לבן   אל  והולך  רגליו  אבינו  יעקב  נושא  החדשה,  העבודה  את  יעקב  שפגש  לאחר 

ניצוצות   את  משם  להוציא  כדי  הרע,  של  השטח  אל  הרֶשַע,  מקום  אל  הארמי, 

 הקדושה, רחל ולאה.

,  ויעקב   עשו,  לרבקה  לה  יש   בנים   שני:  אומרים  היו   אדם   בני   .( קכג  ב "ב)  ל "חז  אמרו ו

 .  לקטן וקטנה לגדול  גדולה , ורחל לאה , ללבן לו יש בנות  שתי

אבינו   ליעקב  מיועדת  היתה  ורחל  הרשע,  לעשו  השמים  מן  מיועדת  היתה  לאה 

ע"ה, אך כאשר נטל יעקב את הבכורה מעשו ויחד עמו לקח את העבודה בתוך עסק  

ביעקב   שנכלל  וכשם  לרשותו.  לאה  עברה  והגשמיות,  עבודה  הרע  עבודות:  שתי 

  -רוחנית שכולה טוב, ועבודה גשמית לברר הטוב מן הרע, כך יש לו שתי נשים, לאה  

 .כאאשר כולה טוב  -שרומזת על בירור הטוב מתוך הרע, ורחל 

הרע   את  לקחת  הרע,  בתוך  עבודתה  'לאה'  לגמרי.  עבודות  שתי  הם  ורחל'  'לאה 

היא בכתה,  היא  רכות',  לאה  'עיני  לטוב,  עשו    ולהפכו  את  לישא  עליה  שנגזר  ידעה 

וקרעה את הרקיעים עם תפילותיה ודמעותיה, והצליחה. ואילו רחל 'היתה יפת תואר  

 ויפת מראה', היא ראתה רק טוב, ולא היה לה עסק עם הרע כלל.

וכך גם בניה של לאה התעסקו עם הרע, ראובן בלבל יצועי אביו, שמעון ולוי הרגו  

שה תמר, כל אחד היה עסוק בשקו ותעניתו, אך דוקא  את כל שכם, יהודה נכשל במע 

 
 

 

 ,ולאה  רחל  ענין  ההי  עצמו  שזה  לומר  ויש  :וזל"ק  (ט"תרע,  ויצא'  פר)  משמואל  שם  ק"ראה בספה  .כא
 לעיל  שהגדנו  מה  ולפי .  דאתכסיא  עלמא  דוגמת  ולאה  דאתגליא,  עלמא  דוגמת  היא   שרחל  ק"דבזוה

לומר  ,  מרע  סור  י"ע  הגבוהות  למעלות  לזכות  יותר  קל יש  כן   עלמא  דוגמת  שהיא  שלאהועל 
  ורחל ,  מרע  סור  י"ע  בהן  זכתה  דאתכסיא  מעלמא  גדולות  הארות  בה  שיש  הפירוש  ובודאי  דאתכסיא

  יעקב  תעודת  לעומת  מותאמות  הן  כ" וא,  טוב   עשה  י"ע  בהן  זכתה  דאתגליא  מעלמא  הארות   לה  היו
  י "ע  יזכה  שזה,  ועשו  יעקב  ביצירת  שהיתה  הכוונה  לפי  ומעתה  הדעת טוב ורע.  ועץ  החיים  עץ,  ועשו
 ובודאי,  לעשו  ולאה  ליעקב  רחל  להם  נאות  היצירה  מתחילת  היה זיווגם,  מרע  סור  י"ע  וזה  טוב  עשה

  מה   לפי  לעולם  הוא  ההכרזה  כי]  לעשו   ולאה  ליעקב  רחל  לפלוני  פלוני  בת  המלאך  בהכרזת  היה  כך
 שהכרזת  מכלל,  זיווגו  בת  ממנו  מונעים  מעשיו  קלקל  אדם  שאם  ק"בזוה  הוא  וכן,  לזה   מוכן  שהוא
 והדברים,  חפשית  שהבחירה  בדין  וכן,  כ"אח  של  מעשיו  לפי  ולא  לעשות  מוכן  שהוא  מה  לפי  הזיווג

עת טוב הד  העץ   הוא  מרע  סור'  בחי  שגם  רבקה   זו   ביתה  בנתה  נשים   שחכמת  מאחר  אך  .[עתיקים
  שזכתה   אחר  לאה  גם  נעשית  שוב,  ליעקב  נמסרה  ונשאות  גבוהות  למעלות  ידו  על  לזכות  ורע

  היצירה  מתחילת  למדתו  רחל,  יעקב  של  זיווגו  בת  היא  גם  השתהי  דאתכסיא  עלמא  הארת  למדתה
  ז "ולפי  .עת טוב ורעהד  עץ  מרע  סור  רבקה  י"ע  מחדש  שהשיג  למדתו  ולאה,  החיים  ועץ  טוב  עשה

 העצמית'  לבחי  שלו  זיווגו  היא  שרחל  מפני  ללאה  רחל  והקדימו  בית  של  עיקרו  היתה  שרחל  מה  יובן
 חובה  תפילת  אחת  תפילות  שתי  לפניו שיש  למי  דומה  זה  למה  הא,  הנקנית  לבחינתו היא  ולאה  שלו

 . עכל"ק.תשלומין לתפילת בשעתה חובה תפילת שמקדים תשלומין תפילת ואחת בשעתה



           פרשהאש ה | בירור הטוב מתוך הרע  ◆    ויצא          טז

. כי כאשר מתעסקים  (א,  פה  ר "ב)   אורו של משיח   -משם התברר הטוב המבורר ביותר  

 רק עם הטוב. מהמתעסקעם הרע ומתגברים, עולים למקום גבוה ונעלה יותר 

קדושים,   כולם  צדיקים,  כולם  כלל.  הרע  עם  התעסקו  לא  רחל  של  בניה  משא"כ 

. יוסף עמד בצדקו בתוך תוקף הגלות,  .(יב  שם)  'הצדיק  בנימין',  (יומא לה: )  'צדיקה  יוסף'

"ויהי בצרה,  נמצא  שהוא  הרגיש  לא  לעבד  מכרוהו    איש   ויהי   יוסף  את'  ה  וכאשר 

"ה  מצליח". בו  נאמר  האסורים,  בבית  בבור  הושיבוהו  כאשר    הוא   ואשר  איתו'  גם 

לא הלך אף פעם עם גב    -בתקופות הקשות ביותר גם   -מצליח". יוסף הצדיק '  ה  עושה

 כפוף, תמיד היה 'מצליח', גם כשהוא עבד וגם כשהוא בבית הסוהר.

בבית   שישב  בשעה  ואדרבה,  ה',  אל  שהתפלל  נזכר  לא  יוסף  מכירת  פרשת  בכל 

חכמתו   גזרה  כך  כי  בתמימות  שם  נשאר  הוא  לברוח,  תחבולות  עשה  לא  האסורים 

וכתב   אמת' יתברך.  לברוח    כבה'שפת  רוצה  היה  אילו  לעכב    -כי  יכול  מישהו  היה  לא 

וגיבור. צא ולמד מה עוללו השבטים למי שניסה להתחיל   בידו. הוא היה עשיר, חכם, 

 עמהם, ובכל זאת נשאר בתמימות בבית האסורים ולא ניסה לשנות את המצב.

"כי  המשקים  לשר  'לרמז'  ניסה  אחת  פעם  מן    זכרתני  אם   רק  עונש  וקיבל  אתך" 

'רחל',   בנו של  הוא  יוסף  כי  בבית האסורים.  שנתיים  עוד  להמתין  עליו  נגזר  השמים, 

  נאלמה   גוזזיה  לפני  כרחל'  (ז,  נג  ישעיה)  הכתוב   כמאמר,  ושתיקה  התבטלות  על  שרומזת

על מחשבתה רעיון  ',  פיו  יפתח   ולא כלל  ואינה מעלה  כמו כבשה שגוזזים את צמרה 

',  ה  גזירת  לשנות   רוצה  ואינה  תמימותשתיקה וב ב  הכל  מקבלתלברוח מן המקום, היא  

 .כג' אתך זכרתני  אם כי ' המשקים משר שביקשכ  יוסף אצל פגם נחשב   כן ועל

בה שנאמר  רחל  אצל  מצינו    לי   הבה  יעקב  אל  ותאמר  באחותה  רחל  "ותקנא  וכן 
 
 

 

ה.  כב לשון  אמתזה  תרמ"ו(  שפת  תמים  :  )וישב,  כמ"ש  ית'  הנהגתו  אחר  ונמשך  בה'  מאמין  הצדיק 
הר וה' אלקיך. וכן מצינו ביוסף דכתיב ויהי בבית אדוניו המצרי. וכ"כ ויתנהו אל בית הסתהיה עם  

הס בבית  שם  והכוונהוויהי  הי  הר.  גדול  חכם  כי  משם.  ליצא  תחבולות  לעצמו  ביקש  וגם  ה שלא   .
יכול להציל עצמו מבית הסוהר. רק כי האמין כי   הבידו כל אשר לפוטיפר. ומסתמא הי  העשיר בשהי

 ע"כ. ברצונו. 'ויהי שם' ,מה' היא

  אלא ,  דוד  בן  ומשיח  יוסף  בן  משיח  :משיחין  תרין  בגאולה  יש  שהרי,  יוסף  בן  משיח  בחינת  וזהו  .כג
  גאולה   יש   זאת  ובכל  גלות  של   מצב  שנשאר  והיינו,  הגלות   של   גאולה  בחינת  הוא   יוסף'  בן  ש'משיח 

  גאולת  וזהו,  לישועה  נהפך  עצמו  הגלות  שמצב  ונמצא,  צרה  שום  רואין  ואין  בתמימות  מתבטלים  כי
  בתמימות   הכל  שמקבלת  ושתיקה,  התבטלות  על  שרומזת,  רחל  בן  הוא  יוסף  כי,  יוסף  בן  משיח
  שיוצאים   חדש   מצב  שהוא  דוד'  בן   'משיח  בחינת  יש,  שני  ומצד  '.ה  גזירת  לשנות  רוצה  ואינה

 ולהפכו  ת"השי של הצרה  את לשנות שרוצים, יהודה בחינת וזהו, גאולה של במצב ונכנסים מהגלות
  אותו   מנצחים  כאשר  ת"להשי  תענוג  שיש  אלא,  וההתבטלות  התמימות  היפך  נראה  וזה,  לישועה

  ושמח   אותו  שמנצחים  למי  זמרו',  לדוד  מזמור  למנצח'  דכתיב  מאי   .(קיט  פסחים)  ל "חז  אמרוכמו שו
 '.וגו' בחירו משה לולא להשמידם ויאמר' (כג, קו תהלים) שנאמר' כו
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"ויחר כך?  על  יעקב  לה  ענה  ומה    אנכי   אלקים  התחת  ויאמר  ברחל  יעקב  אף  בנים", 

 ? לך להרע  ו "ח  רוצה ת "שהשי ? שבתוח את  מהבטן", וכי   פרי   ממך מנע  אשר

  אלקים   רעה,  עלי   חשבתם  וכך אמר גם יוסף לאחיו בשעה שנתוודע אליהם: "אתם 

משהו    חשבה  כאן  שהיה  חושבים  אתם  תמיד  לטובה",  היה  השי"ת  אצל  אבל  'רע', 

 'טוב', אף פעם לא היה 'רע'.

כל אחת מהן תפסה מקצוע אחר. לאה    -שרחל ולאה    ( ה  , עא  )ב"ר כך איתא במדרש  

הודיה  של  פלך  ולשנותו  כדתפסה  כך  על  לחלוק  ניסתה  רע  מקרה  עליה  באה  שאם   ,

פ ואילו רחל תפסה  הרע לטוב,  נהפך  כאשר  להשי"ת  ונתנה הודאה  של  בתפילה,  לך 

התבטלות ושתיקה, קיבלה הכל בדומיה ותמימות ולא ניסתה לשנות את הנגזר עליה.  

הדורות   סוף  עד  אחריה  שזרעה  זכתה  מהן  אחת  שכל  הקב"ה  באותו    -ועשה  יתנהג 

 דפוס חיים.מטבע ובאותו  

המלך   דוד  בן    -אבל  יהודה  'ואני    -  לאהמזרע  בבחינת  'תפילה',  מהותו  כל  היה 

יים קשים, אחיו רדפוהו, חותנו רצה להרגו, וכך גם בנו אבשלום.  תפילה'. הוא עבר ח 

.  ה(,  סט  )תהלים  חינם"  שונאי  ראשי  משערות  הוא נמלט על נפשו, והעיד על עצמו "רבו

שה'רע'   ומתחנן  מבקש  ומתפלל,  יושב  היה  קשות?  שעות  באותם  עושה  היה  ומה 

ו מודה  היה  הישועה  הגיעה  וכאשר  'טוב'.  יבוא  ובמקומו  על  יסתלק  לבוראו  מהלל 

שאכן נתבטלה גזירת שמים. הצרות של דוד המלך ע"ה הולידו את ספר התהלים שבו  

 אנו מתחזקים ובו אנו פועלים ישועות עד היום הזה.

 שילוב עבודת לאה עם עבודת רחל 
ולמעשה, כאשר חלילה נופל על האדם צרה ומצוקה, מה יעשה באותה שעה? מצד  

הכל בתמימות, וכי הוא חכם יותר מהשי"ת, הלא כך  אחד, הרי צריך להתבטל ולקבל  

לך   שיהיה  להקב"ה  לו  איכפת  וכי  ומאידך,  לטובה.  הכל  ובודאי  יתברך  חכמתו  גזרה 

 .כהחיים שלוים ומאושרים, הוא פשוט רוצה את לשמוע את הקול שלך, שתתפלל אליו 

 
 

 

, שנותן הודאה על שנתבטל הרע ונעשה (א"תרל  חנוכה,  אמת  שפת)'  דפליגי  מכלל   מודים'  דרך  על  .כד
 טוב.

  ותולין   צועקים  התחילו  בהם  משעבדים  והיו   במצרים  כשהיו   (ה,  כא  ר"שמו)  במדרש  איתאדוכ.  כה
 בני   את   אלהים  וירא'  מיד  'ויזעקו'  וגו  ההם  הרבים  בימים  ויהי'  (ב  שמות)  שנאמר  ה"להקב  עיניהם
  את   לשמוע  מבקש  ה"הקב  והיה  ,נטויה   ובזרוע  חזקה  ביד  משם  מוציאן  ה"הקב  התחיל  'ישראל

  מיד   ,הקריב  ופרעה  שנאמר  ,אחריהם  לרדוף  לפרעה  גירה   ,עשה  מה  ,רוצין   היו  ולא  אחרת  פעם  קולם
 שנאמר  קולכם  לשמוע  מבקש  הייתי  לכך  ה"הקב  אמר  שעה   באותה  'ה  אל  ישראל  בני  ויצעקו
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  בעניני   והן  בריאות   בעניני   הן ,  ל"רח   לצרה  נופל   ישראל   שאיש   לפעמים  יש   ולכן

  זמן   שזה  מחמת  אליו   בא זה כל, ל"רח  נפש עגמת   ושאר  וטרדות   חובות  או,  ונחת חינוך

  שאינו   וכיון ,  קולו  את   לשמוע   וממתין   יושב   ה "והקב,  תפילתו   קול   את '  ה  שמע   שלא  רב 

  שיתעורר   בכדי   ל" רח  ומעיקין   ות טרד   מיני   כל  ת "השי  מסבב ,  בוראו  אל  להתפלל   רוצה 

  וכל  ומחלה   נגע  כל   מהם   סר   ואז , ת"להשי להתפלל  ויפנה , אמת  מתוך  הלב   בצעקת   לבו 

 .  כוהרצויה  הכוונה   נשלם כבר כי , וצוקה  צרה

וכל אחד כאשר נקלע חלילה לצרה ודוחק, ניצבים בפניו שתי אפשריות: להתבטל  

 .כזאו להתפלל. הוא מוטל בספק: האם לאחוז את עבודת רחל או את עבודת לאה 

 ? ומהו הדרך הנכונה

כיון שכולנו בני איש אחד אנחנו, ובמשך הדורות נתערבו השבטים זה בזה וכל אחד  

מאיתנו הוא מזרע רחל ולאה, על כן יש לשלב את שתי הדרכים יחדיו, כי כלל ישראל  

  ביתך   אל  הבאה  האשה   את '  ה  יתן'  (יא,  ד  רות)  ככתוב רחל ולאה,    -נשען על שני רגלים  

 '.ישראל  בית  את  שתיהם  בנו אשר וכלאה כרחל 

ולא   להתבטל  גם  יכול  אני  כיצד  מופרך,  כדבר  נראה  קצוות,  שני  בין  זה  מיזוג 

הגשמיות   עם  להתעסק  גם  יכול  אני  כיצד  להתבטל.  ולא  להתפלל  וגם  להתפלל, 

 
  שכבר  הקול  אותו  'קולך  את  השמיעני'  אלא  אומר  אינו  'קול  השמיעני'  הסלע  בחגוי  יונתי  (ב  ש"שיה)

 .  כ"ע. 'קולך את  השמיעני' כתיב לכך במצרים שמעתי

בשם הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא זי"ע,    (' ויצארפ)   בית יעקבוראה דברים נפלאים בספר    .כו
זי"ע,  וז"ל:   זצ"ל  מפרשיסחא  הקדוש  הצדיק  ממורי  לו  שמעתי  יחסר  שלא  ישראל,  בר  לכל  עצה 

מחסורו, ולהיות תמיד דבוק בעבודתו ית', הוא, שירגיל תמיד עצמו להתפלל ולבקש ממנו ית' על  
התבוד לזה  שצריך  אדם  יחשוב  ואל  גדול.  ועד  מקטן  דבר  מקום  כל  בכל  רק  ותפילין,  בטלית  דות 

כ נקי,  מקום  הוא  אם  יראה  בשוק,  אפילו  אז,  שכתובשעומד  קדוש'   מו  מחניך  ויבקש  ' והיה   .
 ע"כ.  מהשי"ת, ובודאי ימלא שאלתו, שומע תפלת כל פה. ועי"ז יהיה תמיד דבוק בה'.

בספה"ק   קודשוכתב  בוז"ל:    (תבוא  'פר)  זרע  תמיד  זה  דרך  על  להתפלל  צריך  ובכל  האדם  עת  כל 
התפלה   לשמוע  יתברך  לפניו  רצון  עת  שיהיה  עצמו,  על  יתברך  רחמנותו  מעורר  שיהיה  עד  שעה, 
אליו, ולא יהיה נסוג אחור מלהתפלל על זה תמיד לא יהיה עיף ויגע, ולא ינוח מלהתפלל עד שימצא  

מאמר חכמינו   )בס' נוע"א ר"פ וישלח(ז"ל    אלימלךעל דרך שפירש הרב הקדוש מורינו הרב    עת רצון,
כבז"ל   ביריחו,    ( :)יומא  קולו  ונשמע  השם,  אנא  צווח  קולו  וכבר  שישמע  עד  רב  זמן  לצווח  שצריך 

לפניו ית"ש, להיות לריח ניחוח לפניו ית"ש כביכול, כדרך המפתה את אחד לאיזה דבר, שמדבר יום  
אליו, שמתפתה  עת  שמוצא  עד  ית  יום,  לפניו  כן  האדם  שמדבר  הדיבור  זה  גם  זה  ובאמת  ברך, 

 בעצמו גם כן בעזרתו ית"ש, שהוא ית"ש מדבק ושולח את הדיבורים אלו בפיו.

 בזה  תפילתו  שהסדיר  ט"הבעש  בשם  שמעתי:  ל"וז  (וישלח'  פר)  איתמר  משמרת  בספר  וכתב  .כז
,  ממש  טובה  מרעה  לעשות  ותוכל,  אדם  ולא  אל  שאתה  אך,  לטובה  הוא  הרעה  שגם  יודע  אני  ,הלשון

 יתוקן  הנצרך  שהתיקון,  ענינים  בכל  לטובה  יהיה  כן  פי  על  אף,  רע   בחינת  שום  יהיה  שלא  פי  על  שאף
 עכל"ק. .גופא  מהטוב
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שניהם   הרי  הגשמיות,  מן  לגמרי  ומופרש  רוחני  להיות  וגם  הרע,  חלקי  את  ולהעלות 

 גדים זה את זה.וסותרים ונ

  שניהם , העבודה בדרכי  סתירה  יש  כאשר כי', הק  ט"הבעש בדברי  בותר  מצינו, ברם

 . שונים בשלבים שמדובר  אלא, אמת

,  באהבה   יסורים  לקבל  צריך  אחד  שמצד,  היסורים  קבלת  לענין  גם  הוא  כך

  ההנהגה   את  ולשנות   הגזירה   רוע   לקרוע ו   להתפלל   צריך   שני  ומצד ,  ובדומיה  בתמימות 

  כמה   בזה   יש   (יוסף   גנזי  ספר   בסוף   נחמדים  דברים  בספר   מובא )   ט "הבעש  ולפי .  העליונה

של  תחילה   כאשר ,  שלבים שלב    ותמימה   פשוטה  ובאמונה   בביטול "  צער  קבלת"  יש 

 .הגזירה לביטול " תפילה" הוא שלאחריו  והשלב ,  לטובה שהכל

בעבודה   קודש  כולו  שהם  מיוחדות  שעות  להקדיש  יש  העבודה,  לענין  כן  וכמו 

הרוחנית בלי להתעסק עם גשמיות, ושעות נוספות שהם כולו קודש בעבודה הגשמית  

 לשם שמים.  

שב והרע  הטוב  כי  הק',  הבעש"ט  שגילה  מהיסודות  אחד  אינוזהו  ה'    ם עבודת 

צדדים:  ל  ים מתחלק וגשמיות,  שני  ה'טוב',  'רו כי  רוחניות  בחלק  תמיד  נכלל  לא  חני' 

האם אני עושה לשם    :באופן אחר  יםוגשמי לא נכלל תמיד בחלק ה'רע', אלא מתחלק

עצמי. העוסק ברוחניות לשם הגדלת מציאותו   נכלל בחלק    -שמים או לשם  זה  הרי 

 הרי זה נכלל בחלק הטוב.  -הרע, והעוסק בגשמיות כדי להגדיל כבוד שמים 

של יעקב אבינו בחיר האבות, הוא בקו האמצע, קו האמת.  מידת התפארת, מדתו  

אין כאן עקרונות וקוים קיצוניים: אני רוחני לגמרי, אני גשמי לגמרי, אלא הוא בחינת  

'דעת' שיודע להבחין בין טוב לרע, אני מתעסק עם הטוב הרוחני לשם שמים, וגם עם  

 הרע הגשמי לשם שמים.  

 בירורי יעקב בבית לבן 
יעקב אב בלי שייכות לעסק  בלי  וטהורה לגמרי,  היתה התורה נשארת רוחנית  ינו, 

היתה   לא  אך  המותרים,  הגשמיים  לפרטים  יורדת  היתה  באם  ואף  כלל.  הגשמי 

מתעסקת עם חלקי הרע, כגון חלק חושן משפט שיש שם דין ודברים בין שני אנשים  

ר שהה  באופן שאחד מהם אומר שקר והתורה מבררת עם מי הצדק והאמת. אך כאש

הרע   חלקי  כל  את  משם  להוציא  הצליח  הארמי,  לבן  של  בביתו  ע"ה  אבינו  יעקב 

יש   ולחברם עם התורה. הוא העלה משם את הרמאות, את השקר, וכך  גם  שבעולם, 

 .  לעניינים אלו שייכות לתורה

כלים   במסכת  שלימה  משנה  מט"ז(יש  סוגי    )פי"ז  וכל  ה'שטיקלעך'  בכל  העוסקת 
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להיו שיכולים  'ועל הרמאות  מסיימת:  והמשנה  למעבידו,  פועל  בין    רבי   אמר  כולן  ת 

  -  אומר'  אם   לי  אומר', ופירש הרע"ב 'אוי  לא  אם  לי  אוי  אומר  אם  לי   אוי   זכאי,  בן  יוחנן 

  אין   הרמאין  יאמרו  שמא  -  אומר'  לא  אם  לי  לרמות. 'ואוי  אדם  בני  ממני  ילמדו  שמא

 יותר. לרמות  יבואו  כך ומתוך , ידינו במעשה  בקיאים  חכמים  תלמידי

ה עינים'וכתב  יעקב  הבעש"ט  בשם    כח( ויצא  פרשת)  'מאור  גם לאחר שברח  כי  הק' 

להכנס   איתו,  להתעסק  צריך  היה  ויעקב  אחריו,  לרדוף  לבן  המשיך  לבן,  עמו  מבית 

מול   והתחייבות  הסכם  לערוך  דבר  של  ובסופו  שלו,  השקרים  עם  ולהתמודד  לויכוח 

משום שהיו עדיין בירורים שנשארו    -יהיה לעדות. וכל זאת  לבן, ולהציב גל עד למען  

 בבית לבן ועדיין לא הוציאם יעקב בשלימות.

אפשר   אי  האמור,  מכל  רשמי  באופן  מסקנות  להסיק  קשה  הדברים:  ולסיכום 

ב שנטמן  האברך  ואילו  הרע,  חלקי  עם  להתעסק  שצריך  ולומר  מסמרות  ין  להציב 

 
 

 

  שזה   רק  ,אחד  הן  משה  ובחינת  יעקב  בחינת  כי  הדעת  הוא   יעקב  סוד  כי  נודע  זה לשון קדשו:  .כח
  לא   לבן  לבית  יעקב  הליכת  וקודם  כנודע.  הדעת  חיצוניות  וזה  הדעת  פנימית  זה  כי  מלבר,  וזה  מלגאו

  על  תחתונים  במדריגות  מפוזרין  היו  התורה  שרשי  וכמה  בהעלם,  אם  כי  והתורה  הדעת  התגלות  היה
  התורה  שזהו  שם  מלובשין   תורה  שרשי  כמה  היה  לבן  ובבית  בעולם,  הדעת  התגלות  היה  שלא  ידי

  ההם   שרשים  היו  מלובשים   ןשבה   לבן  בבית  יעקב  שעשה  המעשיות  מספורי  תורה  בספר  הנכתב
 שלו.   הקליפות גודל כנודע לבן הקליפות מעומק אותם וצירף ובירר יעקב שהוציא

  לבן   אצל  בחרן  שם  שהיה  שנה  בעשרים  ההם  השרשים  משם  הוציא  השלום  עליו  אבינו  יעקב  והנה
 שם  אשר  ההוא  שהמקום  שם  על  מקום  של  אף  חרון  לשון  שהוא  'חרן'  המקום  שם  נקרא  כן  שעל

  עבור   עמו  יעקב  עסקי  וכל  חרון,  בחינת  שהוא  גדול  קליפיות  מקום  היה  התורה  שרשי  מלובשין  היו
  הענין  זה  על  שיש  התורה  מסודות  כנודע  משם  התורה  שרשי  ולגלות  לברר  הכל  היה  וצאנו  בנותיו

  שהן   וברודים  נקודים  עקודים   הצאן  תלדנה  זה  ידי  שעל  ברהטים  המקלות  את  יעקב  שם  אשר  וענין
  זה  שכל  פה  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  סוד  שהן  ורחל  לאה  שנשא  וענין  גניזין  וסתרין  דרזין  רזין

 נעשה  הדעת  שהוא  ידי  ועל  יעקב  בוא  עד  בסתימו  שהיה  מה  למטה  התורה  התגלות  והתקין  ראה
 שבע. באר נקרא עליונה שהתורה שבע מבאר התורה התגלות המשכות

  שהלך   הבירורין  ידי  על  התגלות  לידי  להביאה  התורה  סתימת  מבחינת  שבע'  מבאר  יעקב  'ויצא  וזהו
 לדורות הכנה לעשות זה וכל בהן ומלובשת מכוסה התורה שהיה  קליפות מקום שהוא 'חרן' לבחינת
  ה "זללה  ט"הבעש  שאמר  וכמו  בהתכסות  שהיה  מה  בהתגלות  התורה  השגת  להשיג  שיוכלו  הבאים
 ההיא  התורה  התלבשות  אצלו  נשאר  עדיין  כי  הוא  יעקב  אחר  לבן  שרדף  שמה  מרומים  בגנזי  נשמתו

  סוף   עד  זה  עם  זה  שנתווכחו  ואיך  יעקב  אחר  לבן  שרדף  איך   בתורה  שנכתבו  הפסוקים  אלו  שהם
 בירר  שלא  מה  לבן  אצל  בהתלבשות  עדיין  נשארה  הפרשה  שבאלו  התורה  שזאת  הענין  כל  הפרשה

  נשלמה  לא  שעדיין  התורה  את  אליו  להביא  אחריו   שירדוף  כך  יתברך  השם   וסבב   יעקב   עדיין
  עד   זה  גם  יעקב  בירר  שם  שנכתבו  הדבורים  אלו  עמו   דבורו  ידי  על  יעקב  את  בהשיגו  ששם  להתברר

  תורה   הכל  היה  במקרא  הכתובים  העניינים  בכל   לבן   אצל  שעשה  מה  וכל  כלום  אצלו  נשאר  שלא
  לידי   להביאה  ועוד  הקליפות  עומק  שהוא  חרן  מבחינת  התורה  לגלות  לשמים  העבודה  ועסק

 עליונה. עכל"ק.  לתורה לכוללה הקדושה התגלות
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ה נכותלי  תפקידו  את  עושה  אינו  צריך  כולל  בודאי  כי  כזאת,  מלהזכיר  הס  אמנה, 

הטוב  בחלקי  ועקתא  בלבד  להתדבק  צרה  בלי  ומאושרים  רוחניים  לחיים  ולשאוף   ,

 רוחנית וגשמית.  

אבל בשעה שמסבב כל הסיבות מפגיש אותנו עם קשיים ברוחניות וגשמיות, אזי  

קר את  שאנו מתמודדים עם הרע, להעריך ולייניתן לשאוב חיזוק עצום באותם רגעים  

וכ הטוב,  חלקי  את  מתוכו  לברר  כדי  הרע  עם  העסק  כי    פי מעלת  מעידים  שרבים 

עליהם   נולד דוקא בשעה שלא שפר  ית'  עם הבורא  והקשר האישי שלהם  הדביקות 

אלא   נהורא  ולית  מתוך החושך',  'יתרון האור  בבחינת  בגשמיות,  או  גורלם ברוחניות 

 מגו חשוכא, כי זה חלקינו מכל עמלינו.

ותרי"ג מצוות שמרתי, שידר לו מסר ברור   -לח יעקב לעשו 'עם לבן גרתי' כאשר ש

מאוד: אני כבר לא יעקב שהכרת שהיה טמון בבית עבר, התמודדתי עם לבן, אחיו אני  

אני   תראה,  הנה  צאן,  של  שלמים  עדרים  ניהלתי  ושפחות,  עבדים  לי  יש  ברמאות, 

 , גמלים וחמורים.שולח לך עיזים ותיישים, רחלים ואילים, פרים ופרות

עמו,   להאבק  והתחיל  עשו  של  שרו  לו  נעמד  עשו,  עם  להפגש  בדרך  כשהוא  אך 

יקר  בכלי  לתפסו  כט ומבואר  עשו  של  שרו  ניסה  קטנים,  פכים  על  שחזר  לאחר  כי   ,

  ורם   לך   ירבה  וזהב  וכסף(  יג  ,ח  דברים)  שנאמרולהכניסו לרשתו שיתקיים בו ח"ו מה  

ח להתגבר עליו, ובכל זאת מבואר בזוה"ק )וישלח  אך יעקב הצלי  '.ה  את   ושכחת   לבבך 

קע.( כי כל משך הגלות הנקרא לילה, אנו נשאר נאבקים עם שרו של עשו, עד עלות  
 
 

 

 נזדווג  לא,  כלל  ביעקב  און  הביט  שלא  זמן  כל  כה( וז"ל: והנה  לב,  )בראשית  יקר  כליכדאיתא ב.  כט
  אותו  חנן  כי,  זו  ביציאה  קצת  גדרו  פרץ  שיעקב  כשראה  אך ,  וכל  מכל  שכלו  עיני  את  לסמא  אליו

 יעקב  ויוותר,  קצת  ההסתפקות  מגדר  יצא   ויעקב  וכבוד   ונכסים  עושר  ורוב  כל   את   לו  ונתן  אלהים
 בלילה   נשאר  והוא,  היא  המזיקים  לכל   קהלה  זמן  הלילה  כי  הסכנה  במקום  לכדו   אומרים  ויש  לבדו
  במקום   נותר  בוז  בחבלי  האחוז  מועט  דבר  ובעבור,  ונשאים  רמים  מחבלים  קטנים  פכים  עבור  יחידי
  עצמו   את  ועשה  בקלקלה   התחיל  שיעקב  מאחר  לי   און  מצאתי  האח  סמאל   אמר  אז,  לבדו  סכנה
  לא   האדם  ועיני(  כ  כז  משלי)  נאמר  עליהם  אשר  הממון  אוהבי  כמו  עיור  מי  כי,  מעיניו   עיור  קצת

  אבק  עיניו למלאות טומאה לו מוסיף והנני, אליו לחבק ועת לקרב עת הנה סמאל אמר אז, תשבענה 
  חק   עבר  כאשר,  לבדו  יעקב  ויוותר  שאמר  וזהו,  השכלי  מעין  גם  וכל   מכל  סומא  שיהיה  כדי  ועפר

 הנה  יסור   פתי   מי  כי,  אדם  כל  אצל  דעתו  בטלה  כי  לבדו  הוא   והרי,  לכדו  לבדו  ויוותר  ההסתפקות
 הממון כך כל לחבב ישרים אורח מני הטהו הותל לב אם כי  זה אין, כזה  מועט דבר בעבור עצמו לסכן

'.  ה  את  ושכחת  לבבך  ורם  לך  ירבה  וזהב  וכסף(  יג  ח  דברים)  שנאמר  כמו   ממעל  אלוה  שכחת  הגורם
  כמו   היא  ויאבק  ומלת,  וכל  מכל   אלוה  שכחת  לו   לגרום  סמאל  אליו  נזדווג.  עמו  איש  ויאבק  מיד

 לסמא   רצה  כי,  אבק  לשון  ממנו  לדרוש  כדי  ף"באל  ויאבק  ונכתב,  מתחלפות  ע"אחה  מלות  כי,  ויחבק
  לידי   להביאו  כדי  שכלו  עין  לסמא  בדעתו  עלה  כך  האדם  עיני   ומסמא  העולה  זה  כאבק  שכלו  עין

 זהו   כי   הכבוד  כסא  עד  עולה   האבק  שהיה(  א  צא   חולין)  ל "חז  שאמרו  וזה,  ממעל  אלוה  הכחשת
 יתברך.  כבודו כסא ומציאות יתברך הבורא אמונת בעצמות הנוגע צדקיהו של עיניו סימוי
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 השחר שהוא הגאולה העתידה.

כלומר, אם שנינו   לך.  ופירש רש"י בשוה  לנגדך',  ונלכה  'נסעה  ליעקב  ועשו מציע 

והשי ביחד.  נעבוד  לא  למה  הרע,  חלקי  עם  היא  עוסקים  המטרה  אכן  יעקב,  לו  ב 

אבוא   עד  לאיטי  אתנהלה  אנכי  רב,  זמן  נמשך  זה  אצלי  אבל  הרע,  עם  להתעסק 

שעירה. בעזר ה' עוד אגיע אל השטח שלך, אבל מבורר לגמרי בלי התדבקות של רע  

 .לכלל 

'סוכה'   סכותה,  נסע  ויעקב  הגמור,  הרע  חלק  אל  שעירה  לדרכו  נסע  ועשו 

יחוד   צ"א,  בין  בגימטריא  למזג  התפארת  במידת  לשלימותו  שהגיע  והגשמי,  הרוחני 

 הטוב ובין הרע על פי האמת והיושר.

 

 
 

 

בספה"ק.  ל והנהוישלח(    )פר'  לב  ייטב  ראה   זה  על,  לנגדך   ואלכה  ונלכה  נסעה  אמר  עשו,  וזל"ק: 
 כי,  ירוץ  מהרה  עד  דרך  עוברי  בחינת  יעבור  אדוני  כי,  פירוש,  עבדו  לפני  אדני  נא "  יעבר"  יעקב  השיב
 המלאכה   לרגל,  לאט  לאט  דרכים  הולכי  בחינת  ל"ר,  לאטי  אתנהלה  ואני.  חפצו  למחוז  כוונתו  עיקר
  אמר   וכן.  י"רש  כפירוש  שעירה  אדוני  אל   אבוא   אשר  עד,  הקדושים  ניצוצות  ללקט   לפני  אשר

 מלשון,  בדרך  תרגזו  אל  אליהם  ויאמר(  דייקא" )וילכו"  אחיו  את  וישלח(  כד,  מה  להלן)  ויגש  בפרשת
,  לאט   שילכו   אלא,  גסה   פסיעה  תפסיעו  אל   י "רש  שכתב  וזהו .  ממקומה  ארץ  המרגיז(  ו,  ט  איוב)

 עכל"ק. כאמור. , הדרך לתקן למען


