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 המנחה על פניוותעבור  
 לפניומלאכים 

ישנה ששמעתי השבוע -תוח בתובנה חדשהאני מבקש לפ

ר' אשר הצדיק הירושלמי שליט"א, בשם  מהאדמו"ר מספינקא

חז"ל אומרים שבית המקדש השלישי עתיד לרדת  .פריינד זצ"ל

הרי אצל הקב"ה "מלא  -ים, ור' אשר היה שואל על כך ימן השמ

הבדל בין למעלה לבין מטה, אז מה  כל הארץ כבודו" ואין אצלו

בית המקדש  -השיב הוא פירוש שהוא יירד מן השמיים? ו

כבר בנוי ונמצא כאן, רק שהוא עתיד להופיע אכן השלישי 

למדרגה הכי כאשר אנחנו נרד מן השמיים. כלומר, כאשר נגיע 

כפי  )תהילים נ"א, ה'( "חטאתי נגדי תמיד"-נמוכה, נגיע להבנה ש

ולא איש  מלך, ונגיע למדרגה של "ואנוכי תולעתשאומר דוד ה

, אז יתבטלו כל הקיטרוגים ואז )שם כ"ב, ז'(חרפת אדם בזוי עם" 

 בית המקדש הנצחי והשלם יוכל להופיע.

את פסוקי  האחרונה חשבתי על כך כאשר קראנו בשבת

ההפטרה בספר עובדיה. ספר שלם בנביאים, עשרים ואחד 

אבא שלו לא היה שגר אדומי,  פסוקים שאומר עובדיה הנביא,

מבין בשורש, הוא דווקא וי מאדום וראש כולל או ת"ח, אלא ג

הפרשה יעקב מבקש להגיע  ארכה של במהות של עשו. בכל

"וישלח יעקב מלאכים  - השורש של עשו והוא אכן מגיע לכך אל

הוא מבקש  פנים שלו, אל הפנימיות ואל השורש.אל ה -לפניו" 

של עשו, ועובדיה יודע לתאר את  'בפנים', ל"אולי אכפרה פניו" 

על  ,הנקודה הפנימית של הקליפה הזו. הוא מדבר, זה מדהים

על גלות ירושלים אשר בספרד, וגלות ישראל אשר  ,אירופה

ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר "-סיים בבצרפת, והוא מ

דברי ניחומים על הפרשה  הן ,ל". כל ההפטרות, לפי חז"עשו

לראות בפרשת וישלח זה כל כך ברור, אי אפשר שלא  וכאן

כמדומני שחוץ משבת חזון, השבת את זה בבירור.  יןלהבו

שלפני תשעה באב בה מפטירים בחזון ישעיהו, רק ההפטרה 

שבת 'השבת גם היא כן, . "חזון עובדיה" -שלנו גם היא 'חזון' 

  -הוא מתאר את עשו כך . ו'חזון

ָ֙ ִהש  ִ  ך  ך  ְז֤דֹון ִלב ְ י ְבַחְגֵוי ]לשון גאווה ושחץ[ יא ֶ֔ ְֹכִנִ֥ ַלע ְמ֣רֹום  ש  ֶּ֖ ס  

ץ ר  ָֽ ִני א  ֹו ִמִ֥י יֹוִרֵדֶּ֖ ִלב ֶ֔ ר ב ְ ֹו ֹאֵמ֣ ּ֑ ְבת  ר ִאם. ש ִ ש   נ  ֶ֔ ַ ַ כ  יה  ֣ ְגב ִ ַ ]זוכרים  ת 

ך   ְוִאם את הנשר שבסמלה של רומי?[ ּ֑ ֣ים ִקנ   ִבֶּ֖ים ש ִ ֹוכ  ִ֥ין כ ָֽ ב ֵ

ֶּ֖ ְנֻאם יְדך  ם אֹוִרָֽ  ד'(-דיה א', ג')עוב ה'. ִמש   ִ֥

פסוקי תחילת  חשבתי לעצמי, על האסוציאציה שמעלים בנו

  -מאד לומר אותה. הפסוקים מוכרים קשה שו פרשת וישב,

ה  ל   ףֵא֣ ב יֹוֵסֵ֞ ֲעֹקֹ֗ ָֽ ְל֣דֹות יַ ָֹֽ   )ל"ז, ב'( ...ת 

  -רש"י במקום אומר 

זה נשטם וזה נשטם, , ... וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף

וזה אחיו מבקשים להרגו, וכן הרבה  זה אחיו מבקש להרגו

 בבראשית רבה...

אגב, במדרש עצמו יש עשרים וארבעה דברים מקבילים, 

ביניהם כאלו שהיה לנו הרבה יותר קל להבחין בהקבלה, למשל 

'זה מת במצרים וזה מת במצרים, זה כילה את הרעב וזה כילה  -

ל את הרעב, זה העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו' ועוד, אב 

רש"י בוחר דווקא את שני אלו. אבל על מה שוטמים האחים 

הוא רואה אחד  -את יוסף ומבקשים להורגו? על החלום שלו 

עשר כוכבים והוא מולך עליהם, הוא נמצא בשמיים, והם 

 -אתה בשמיים?  ,אומרים לו "המלוך תמלוך עלינו?", מה

"משם אורידך נאום ה'". האסוציאציה נשמעת לא טוב, אני 

דע, אבל אני מזכיר אותה כי יעקב, כאשר הוא מבקש לצאת יו

'שטנו של  -מבית לבן אחרי שנולד לו יוסף, רש"י מכנה אותו 

עובדיה מנתח את עשו. עשו  -עשו'. השטן של עשו. זה מעניין 

הוא בשמיים, בדיוק מה שאמרו האחים על יוסף, ומן הסתם כך 

ם משול תמשול "המלוך תמלוך עלינו א -גם אמר עשו על יעקב 

 בנו?!".

נתחיל את הכל מהנקודה , אבל בהמשך אי"ה נגיע לזה 

נה נתקדם הלאה ליוסף, ישלח וממהמרכזית של פרשת ו

 גם אל עצמנו. ובעז"ה

 הוא שרוי בכעסאף 

יעקב מכין את עצמו כבר עשרים ואחת שנה למפגש עם עשו, 

מאז שברח במצוות הוריו אל לבן. חז"ל עוד מוסיפים לנו פה 

ה אצל שם ועבר ולמד תורה, עוד ארבע עשרה שנה בהן הוא הי 

הוא פוגש את עשו. לפי חשבון מהיר הוא בן עכשיו והנה 

שולח מלאכים  הואתשעים ושבע בזמן הפגישה, כמו גם עשו. 

 פ"בתש שבוי פר' "קש 

  :השבתאת יציזמני כניסת ו

  17:14|  16:00 -ירושלים 

 17:15|  16:16 -תל אביב 

 17:13|  16:07 -חיפה 

 17:11|  16:10  - מגדלטבריה ו

 17:16| 16:19 -באר שבע 
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אל אחיו ומסיים ההתכוננות שלו בכך שהוא מצווה כל  1ממש

מחנה ומחנה לומר את המילים המדויקות לעשו, כאשר 

  -המגמה היא 

י ... ָֽ ר ֲאַכפ ְ  כ ִ ַמֵ֞ ֲחֵריא  י ְוַאָֽ נ ֶ֔ ת ְלפ  כ  ֣ ֹהל  הָ֙ ַהָֽ ְנח  ִ מ  יו ב ַ נ ֹ֗ ה פ  ֣ ה  ר  ֣ ְרא  ֵכןָ֙ א 

י ָֽ נ  א פ  י ִיש   ִ֥ ַלֶּ֖ יו או  נ ֶ֔  )ל"ב, כ"א( .פ 

רש"י מסביר את המילים 'אולי אכפרה פניו' )ונשים לב כמה 

 -בהטיותיה חוזרת בפסוק( 'פניו',  ,פעמים המילה הזו

 . אבטל רוגזו...אכפרה פניו

את הברכות ועכשיו הוא לו כביכול  יעקב גנב -אפשר להבין 

יעקב מבקש  ,לרצות אותו ולבטל את רוגזו. בעומק יותר מבקש

להגיע לפנימיות של עשו, לשורש, ואז כאשר יכופרו פניו הוא 

יפגוש אותו כבר בפנים אחרות, לא של רוגז אלא של נחת. זו 

  -השאיפה. נראה את ההמשך 

ה ַעל ֶּ֖ ְנח  ִ ר ַהמ  ֲַָֽעֹבִ֥ יו  ַות  ּ֑ נ  ִ֥  ]של יעקב[פ   הְו֛הו א ל  ְיל  ָֽ ל ַ ו א  ן ב ַ ַההֶּ֖

ה ָֽ ֲחנ  ָֽ מ ַ ָֽ  )שם כ"ב(. ב ַ

  -רש"י מבאר את המילים 'על פניו' 

  . כמו לפניו...על פניו

יעקב, כלומר שהוא  הכוונה שהיא עברה לפניכלומר לפי רש"י 

 תירגל את סדר השילוח של המנחה, מעין תרגילי סדר כאלה.

  -רש"י ממשיך אבל 

שהיה צריך  בכעס , אף הוא שרוי'על פניו'ומדרש אגדה 

 .ב"ר .לכל זה

ההבנה של רש"י היא 'אני לא רק רוצה  ,זההפירוש הלפי 

נמצא בו  ,יעקב ,להרגיע את עשו אלא גם את הכעס שאני

כעת'. שאל אותי חבר טוב בערב שבת למה פתאום יעקב כועס 

עכשיו? מה הסיבה? היו לו סיבות הרבה יותר טובות לאורך 

 שאלה מצוינת שנשאירזו . והוא לא כעס השנים כדי לכעוס

 -בפסוקים שהבאנו ונמשיך  בינתיים פתוחה

ת ח א  ֵ֞ ק ַ ו א ַוי ִ ה הֹ֗ ְיל  ֣ ל ַ ם ב ַ ק  ֣ ת ַוי   יוָ֙ ְוא  ש   ֵ֤י נ  ת  ת ש ְ יו ְוא  ְפֹחת ֶ֔ ֵ֣י ש ִ ת   ש ְ

ק ָֹֽ ֲעַבִ֥ר ַיב  ר ֵאֶּ֖ת ַמָֽ ֲעֹבֹ֕ ָֽ יו ַוי ַ ּ֑ ד  ֶּ֖ר ְיל  ש   ד ע  ם. ַאַחִ֥ ֲעִבֵרֶּ֖ ָֽ ם ַוי ַ ֵחֶ֔ ק   ִּ֨ ת ַוי ִ  א 

ת ֲעֵבֶּ֖ר א  ָֽ ַחל ַוי ַ ּ֑ ר ַהנ   וֹ  ֲאש   ֹו . לָֽ ֶ֔ ָ֙ ִעמ  ֵבִ֥ק ִאיש  א  ָֽ ֹו ַוי ֵ ב ְלַבד ּ֑ ֲעֹקֶּ֖ ָֽ ִ֥ר יַ תֵ ו   ַוי ִ

ַחר ֹות ַהש   ָֽ ד ֲעלִ֥  כ"ה( -)שם כ"ג .ַעֶּ֖

'ויקח את שתי נשיו...  -לכאורה יש כאן חזרה, כפילות מיותרת 

למה הוא החלט  -ויעבר, ויקחם ויעבירם את הנחל'. ועוד 

  - מביאבמקום להישאר לבד? למה הוא חזר? רש"י 

 .)חולין צא( . שכח פכים קטנים וחזר עליהםויותר יעקב

ביר מה שמטריד את רש"י הוא שהרי כבר נאמר שיעקב הע

עוד ולבד?  שם אותו להישארל אשר לו', אז מה מביא 'את כ 

למה האיש נאבק איתו? הם רבו על  -שאלה של כיתה א' 

יש כאן דבר  משהו? מה הוא בכלל רוצה? מי זה האיש הזה?

לא פלאות וכשנכנס לעומקו נבין באיזה אופן ייבנה בית שהוא פ

 המקדש השלישי.

                                                           
 עי' רש"י בראשית ל"ב ד'. 1

 לא עובדות סיבות,

האם אנחנו זוכרים את דבריה של רבקה ליעקב בשולחה אותו 

 -ללבן אחיך? 

ו ב ַאף ַעד ר ש ִּ֨ ת ֲאש   ַכחָ֙ ֵא֣ ך ֹ֗ ְוש   ְ יך  ִממ  ִחִ֜ ֶּ֖י  א  ִ ַָֽלְחת  ֹו ְוש   ֣ית  ל ֶ֔ ש ִ ע 

ם ִ֣יך  ִמש   ּ֑ ְלַקְחת   )כ"ז, מ"ה( ...ו 

היתה שולחת ליעקב מייל באמת יה מאד נחמד אם רבקה ה

ואפו  ,ומודיעה לו שהיא כבר בדקה באופן שמיימי והכל ברור

של עשו אחיו שב והוא יכול לחזור, אבל מה לעשות, היא לא 

ומילא הוא לא קיבל הודעה כזו. כל מה שום הודעה שלחה אליו 

שיעקב צריך בעצם לעשות אחרי שהמלאך מודיע לו לחזור 

ולכן לעשות  -שישוב אף אחיו ממנו, לוודא  לארץ הוא לדאוג

כועס את כל ההשתדלות. סתם בנאדם כועס על חברו או אח 

כאן יש סיבות קצת יותר , אבל כי הוא עצבן אותו על אחיו

חייו וכו'. הוא צריך להפר את כל רציניות, לא? הוא שינה לו את 

פני הכעס של עשו והוא עושה את זה ע"י שליחת מנחה, 

ה של "אולי אכפרה פניו', ואז הוא מגיע ובמגמ עבדיושליחת 

  -דה הכי גדולה ולנק

ה ַעל ֶּ֖ ְנח  ִ ר ַהמ  ֲַָֽעֹבִ֥ יו ַות  ּ֑ נ   )ל"ב, כ"ב( ...פ  

תשעים ושבע שנים הוא מחכה לרגע הזה, שלשים וארבע מהן 

הוא בונה את המפגש הזה לכפר את פניו ובדקה שלפני 

וא האחרונה הוא מעביר את המנחה על פניו של עצמו. "אף ה

וי , ע"פ רש"י. למה אדם שר"שהיה צריך לכל זה - שרוי בכעס

בכעס? כי הוא בכלל לא רצה להגיע לסיטואציה הזו. 'כמה טוב 

היה אם הייתי יכול לוותר על הבכורה הזו...'. הוא רוצה להגיע 

כל עוד לא ולשם אבל נשאר בו עוד איזה צ'ופצ'יק של כעס, 

עס הזה, כל עוד לא , לא תשחרר את עצמך מהכתכפר את פניך 

את רק כלי ומפנים שאתה תביא את עצמך למדרגה שאתה 

לא תוכל לשחרר את עצמך מהכעס. זה  -הכל הקב"ה עושה 

כמעט מאה שנים מתנקזות  -הרגע שהוא נמצא בו עכשיו 

ואומר  ,לרגע הזה, בו הוא משחרר, פותח את כל הצ'אקרות

'זו לא אשתי שהכעיסה אותי, זה לא עשו אשם, זה לא  -לעצמו 

ביא אותי למקום שבו הזה הכל סיבות מהקב"ה שרוצות ל  - אחי

אני אזכך את עצמי ואבין שהכל הוא רצון ה', וכאשר אגיע לשם 

 גם עשו יגיע לשורש שלו'. -

'אף אחד לא בא לתקן פה  -לעצמו זו השניה בה אומר יעקב 

אף אחד, אף אחד לא יכול לתקן את השני. אני יכול רק לתקן 

. וכאשר אני אתקן את עצמי, "לםבשבילי נברא העו"את עצמי. 

את אזכך את עצמי ואבין שמה שאני יכול לעשות הוא לתקן 

אגיע אל  רק אז -בהם הניצוצות שאני עצמי גרמתי לפגיעה 

השלמות שלי, ואז אזכה למציאות של השכינה הקדושה, 

מציאות של אלוקות, ואז אגיע לשורש של עשו, לשורש של 

 הכל'. 
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 את עצמילתקן 

? תוריד אותו ם אורידך כנשר'. איךבשמיים, 'משנמצא עשו 

אני שרוי בכעס  -ותעבור המנחה על פניו  - במלחמת כוכבים?

כי אני בשר ודם, כי  -? באמת למהולמה בכלל נצרכתי לכל זה. 

ככה הקב"ה רוצה, הוא רוצה להביא לך סיבות טובות כאלה 

ואחרות, קשיים כדי שאתה תתקן את כל מה שנפגם בעולם 

צמך. צריך לחזור על זה אלי ותהיה מציאות של שכינה. אתה בע

ככה מגעים לשורש את הדברים האלה.  פעמים כדי להפנים

דר שצריך להתכונן למפגש איתו בכל הצורות סשל עשו. זה ב 

טנקים, נשק, דורון, תפילה ומלחמה, תור לרופא,  -שאפשר 

ואז אני צריך  - ללכת לעו"ד, לבדוק את המצב הפוליטי ברומא

על  -ה להעביר על פניו של עשו ה שאני רוצנחמלהעביר את ה

 הפנים שלי. לפני כן, לפני שפוגשים את עשו.

אנחנו צריכים לתפוס את הכלל הזה, שר' אשר זיע"א היה חוזר 

אף אחד לא יכול לתקן את השני. מה שכן צריך  -עליו כל הזמן 

ולכן גם אם מישהו פגע בי,  'בשבילי נברא העולם'הוא להבין ש

בעצם הוא לא עשה לי כלום,  -על זה בייש אותי ויש לי כעס 

-שולח לי כדי שאגיע לפנימיות שלי, ל רק סיבות שהקב"ה  אלו

'פני' שלי. וזו עבודה כל כך קשה... ליעקב זה לוקח תשעים 

 ושבע שנים. 'אף הוא שרוי בכעס'.

ואין מה להשוות בין אחד לשני, בין העבודה שלי לעבודה של 

אה. כשאתה מגיע למקום הזה של מישהו אחר. זה לא בר השוו

עם  -במחנה'  ההוא'ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה 

'. בכל מקום הוא'ויקום בלילה  -כולם, אתה מקבל כח ואז אתה 

 2הכונה היא לקב"ה שמסייע. -שמופיע 'הוא' במקום 'ההוא' 

וכשאני תופס שהכל זה 'על פניו', אני לא הולך לתקן את עשו 

 ם עשו.יתוקן ג אז ממילאי, את יעקב, ואלא את עצמ

אז הוא לוקח את שתי נשיו, שתי שפחותיו, ילדיו והם עוברים ו

הוא העביר את הכל, זה  -'ויעבר את אשר לו' את מעבר יבוק

את נשיו,  -געוואלד, הוא העביר את הדברים הכי קרובים אליו 

ילדיו, את ממונו. כשאתה הולך להעביר את המנחה על פניך, 

אין לך את אשתך  ה בתודעה של 'בשבילי נברא העולם',את

עכשיו  -נהיה אמיתיים עם עצמנו בואו ואפילו לא הילדים שלך, ו

. רק אז, ברגע ך זו התבודדות. אין ממון, אין רכב, אתה נשאר לבד 

הזה אתה תצליח להעביר את המנחה על פניך. אתה צריך 

אז ו .ויקם בלילה הוא"" -סייעתא דשמיא מדהימה בשביל זה 

"ויוותר יעקב לבדו". לבדו זה בלי כלום,  -הוא נשאר באמת לבדו 

בשבילי נברא העולם, אין עולם חוץ מזה. ר' שלמה קרליבך 

ויותר יעקב  -הלחין את הניגון הידוע "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא 

לא סתם איזה זה  -לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" 

ווערט'ל שהוא חיבר את שני הפסוקים הללו יחד, זה מדרש 

  -מפורש מופלא 

                                                           
זה הופיע גם בפרשה הקודמת לאחר יציאתה של לאה לקראת יעקב מעין  2

ָלה ֽהּו..." - ושמשם נולד יששכר יְׁ ּה ַבַלַּ֥ ָמָּ֖ ב עִּ ַכַּ֥ שְׁ  .)שם ל', ט"ז( "אַויִּ

וֹ  ֵבק ִאיש  ִעמ  א  ֹו ַוי ֵ ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבד  ו   אין כאל  (דברים לג) .ַוי ִ

ר' ברכיה בשם ר' סימון אמר  ...רוכב שמים בעזרך ישורון

מה הקב"ה כתוב  .ישורון ישראל סבא ?ומי כאל .אין כאל

 .'ויותר יעקב לבדו'אף יעקב  ',ונשגב ה' לבדו' (ישעיהו ב) בו

 )ב"ר, ע"ז, א'(

 - "ויותר יעקב לבדו". 'ישראל סבאישורון אין כאל. ומי כאל? '

יו הוא אלוקות. לא עכשיו הוא 'בשבילי נברא העולם', עכש

. הוא 'כל אשר לו'ולא אביו אליו הוא הולך ולא  אשתו ולא בניו

הוא צריך שתעבור המנחה על  3צריך שתעבור המנחה על פניו.

מה נובע הכעס? הוא נובע לבטל את הכעס שלו. כי מ -פניו 

"שהיה צריך לכל זה". 'למה אני צריך את  -מחוסר ההבנה שלך 

ֵאיֹפה " -אתה באמת רוצה להבין? אתה לא מסוגל  -זה?' כל 

יָנה"  ָת בִּ ם ָיַדעְׁ י ָאֶרץ ַהֵגד אִּ דִּ ָיסְׁ יָת בְׁ . כשאתה )איוב ל"ח, ד'(ָהיִּ

כובע. אין לך אפשרות  -מה, התשובה היחידה היא שואל לָ 

מה?'. אלו אותן אותיות 'לְׁ  -יש אפשרות לשאול רק הבין למה, ל 

 - לשאול מצא בהנאבל שאלה אחרת לגמרי. כל מציאות שאני 

האם אני יכול להגיע למקום הזה לאן זה לקוח אותי? מה?', 'לְׁ 

. ואז כשאתה נותר לבדך, והתכנית ?של 'ויוותר יעקב לבדו'

המקורית שלך היתה שאתה מעביר את המנחה על פניך 

שו, אבל עברת בעצמך את ההכנה לקראת הפגישה עם ע

אז הקב"ה מארגן לך פגישה עם שרו של  -הנפשית הראויה 

עשו. אתה רוצה להיפגש עם הפנימיות של עשו, ואתה תפגוש 

  -את השורש של עשו למעלה 

ִני ... ְרֵצָֽ י ֱאֹלִהֶּ֖ים ַות ִ ֵנִ֥ ְ ת פ  ְרֹא֛  )ל"ג, י'( .כ ִ

  -המלאך נכנע בפני יעקב גם ואז 

י  ֣ ְרא כ ִ וֹ ַוי ַֹ֗ ֹכלָ֙ לֶ֔ א י    )ל"ב, כ"ו( ...לֹ֤

כי כשאתה לבדך, אתה 'ונשגב ה' לבדו', אז אף אחד לא יכול 

 לנצח אותך. 

ַכף ע ב ְ ֶּ֖ ג ַ ף ַוי ִ ַ ַקעָ֙ כ  ִֵּ֨ ֹו ַות  וֹ  ְיֵרכּ֑ ֹו ִעמ ָֽ ְבקֶּ֖ ָֽ ֵהא  ב ב ְ ֲעֹקֶ֔ ָֽ ְך יַ ר  ֣  )שם( .י 

יכול זה  -כף ירכו זה 'היקום אשר ברגליהם', זה הממון, זה זרעו 

בל זה לא בו, בעצמיות שלו, לא ב'לבדו'. הרבה דברים, אלהיות 

 זאת כל הפרשה. בזה הוא לא יכול לגעת.

 עיקר, יעקב טפלישראל 

יעקב  עקב שישחרר אותו,לפני סיום, כאשר המלאך מבקש מי

  - אומר לו

ֶּ֖י ִאם... ֲחך ֶ֔ כ ִ ָֽ ל ֵ א ֲאש ַ רָ֙ ֹל֣ אמ  ִֹּ֨ ַרְכת  ִָֽני ַוי  ָֽ ֵמִ֥ר  ...ב ֵ א  ָֽ ֲעֹקבָ֙ יֵ ָֽ א יַ ר ֹל֤ אמ  ֹֹ֗ ַוי 

ֶּ֖י ִאם ְמך ֶ֔ כ ִ י עֹודָ֙ ש ִ ָֽ ֵאּ֑ל כ ִ ר  ית   ִיש ְ ִרִ֧ ים ְוִעם ִעםש   ֶּ֖ים  ֱאֹלִה֛ ש ִ ֲאנ 

ל ָֽ כ  ו   (כ"ט-)שם כ"ז .ַות 

לא מובן. יעקב ביקש ליעקב ולכאורה המענה של המלאך 

ברכה והוא משנה לו את השם? מה זה משרד הפנים שמשנים 

שם שמות של אנשים?... אלא יעקב לא מבקש סתם איזו 

חה הוא יצחק ואת זה הוא צריך חשבתי לעצמי שהמנבמאמר המוסגר,  3

 . , ואכמ"ללפגוש אותור על פניו לפני שהוא עומד י בלהע

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%91
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'שתהיה חזק, שתהיה צדיק,  בגןשביקשנו כשהיינו כמו  ברכה

', אלא מהתשובה של המקדש, שיבנה בית שיהיה לך נחת

המלאך רואים את המהות של מה שביקש יעקב, וכפי שמבין 

 -שם רש"י 

. הודה לי על הברכות שברכני אבי, שעשו מערער ברכתני

 .עליהן

למה הוא צריך את זה עכשיו? הרי הקב"ה בפרק הבא יתן לו 

בעצמו את הברכה והשם הללו, אז מה אתה ממהר, חכה קצת 

על פניו". כאשר אני באתי לתקן ור המנחה "ותעבלא,  -יעקב... 

הקליפה מהשורש אז אני צריך שהשורש של הסטרא  תא

 'אתה לא יעקב כי אם ישראל'. זה געוואלד. -אחרא יגיד 

שונה ממה הוא אצל יעקב חז"ל אומרים ששינוי השם הזה 

אברהם ואסור  אברם ועכשיו נקראאצל אברהם שפעם  שהיה

שרי, אלא פעם ה שהיתה יותר לקרוא לו בשמו הקודם, או שר 

ישראל ו שיעקב טפל -לא יעקב כי אם ישראל" "הכוונה היא 

ך הזה אמר לנו בלילה הוא 'אתה כן תהיה אלעיקר. מה שהמ

יעקב, אבל אם תצליח להעביר את המנחה על פניך זה יהיה 

אתה  -קר יהיה ישראל'. זה לא סיפור מהעבר יוהעשבך, הטפל 

חז"ל אומרים  תהיה יעקב עד עלות השחר, ושם נהיה ישראל.

שיו אנחנו עוד בכלל ניקרא בשם ה'. עכ ,בעלות השחר ,שאז

אם רק תעביר את המנחה על פניך, אם  -יעקב, אבל זה הטפל 

תשחרר את הכעס. אל תנסה להבין 'למה זה מגיע לי? למה 

אתה לא יכול להבין. אל תתרגם את הקורות  -אני נצרך לכל זה? 

 ח אליך. אותך כעובדות אלא כסיבות שהקב"ה שול 

 להי ישראל-לו אל אויקרא 

אמרנו בהתחלה בשם ר' אשר שבית שלישי יירד מן השמיים 

כאשר אנחנו נרד מהשמיים. כשאנחנו נוכל לקבל את 'וחטאתי 

נגדי תמיד', שגם אם אני יעקב אבינו, מרכבה לשכינה בן 

תשעים ושבע, עדיין אני צריך להעביר את המנחה על פני, 

 נו.לתקן את עצמי, וכך הפנים של עשיו ממילא יתוק

. ראיתי 'פנואל'קום הזה? לשם, למקורא יהודי שמגיע יך א

אלוקים פנים אל פנים. זה לא מסובך, אגב, כי פני האדם הם 

כפני אלוקים. לא תמיד אתה רואה אלוקים פנים אל פנים כי 

יש מיסוכים באמצע, כי אתה עצבני, כי אתה בשמיים. 'בעצם 

היה מעצבן אותי ואם  הייתי יכול להיות יותר רגוע אם ההוא לא

. 'בשבילי נברא העולם' -המצב היה יותר טוב, ואם ואם ואם...' 

עשו יתהפך בשורש כשאתה תעביר את גם צריך לשחרר. 

 המנחה על פניך. 

שלם. בן אדם שלם. שלם זו אחת  -בסוף הפרשה יעקב יבוא 

, המילה הזו עושה לנו לכאורההמילים הכי יפות בעברית. 

עשו, יש לו הכל על פי כמו ם', של 'מושל לא טובה, אסוציאציה 

אני צריך  -בעברית זה משלים  'שלם'. אבל הודאת עצמו

להשלים רק אם אני חסר. אני יכול להשלים איתך רק אם אני 

מבין שאני צריך לתקן את עצמי. שלם פרושו משוחרר, שלם 

 הוא מה שאלוקות יכולה להופיע בו. 

  -מיד אחרי שיעקב בא שלם הוא בונה מזבח והוא קורא לו 

ל ... ֵאָֽ ר   )ל"ג, כ'( .ֵאֶּ֖ל ֱאֹלֵהִ֥י ִיש ְ

רש"י במקום שואל איך אפשר לקרוא למזבח בשם כזה, 'אל 

  -אלוקי ישראל? 

לא שהמזבח קרוי אלהי ישראל, . ויקרא לו אל אלהי ישראל

אלא על שם שהיה הקב"ה עמו והצילו, קרא שם המזבח 

על שם הנס, להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם, 

מי שהוא אל, הוא הקב"ה, הוא לאלהים לי, ששמי כלומר, 

לא  )שמות יז, טו( וכן מצינו במשה, ויקרא שמו ה' נסי ישראל

שהמזבח קרוי ה', אלא על שם הנס קרא שם המזבח, להזכיר 

 שבחו של הקדוש ברוך הוא, ה' הוא נסי. ורבותינו דרשו

שהקדוש ברוך הוא קראו ליעקב אל, ודברי תורה  )מגילה יח.(

טיש יפוצץ סלע, מתחלקים לכמה טעמים, ואני לישב כפ

 .פשוטו של מקרא באתי

רש"י בתשובתו השניה אומר בעצם שיעקב לא קרא כך למזבח 

אל! זה  -ל קרא ליעקב אלוקי ישראהוא בנה מזבח כאשר אלא 

עבור ות"מעות של שלם. איך זה קרה? כאשר המש גאוועלד. זו

ינו היה לקבל . כמה 'כאפות' צריך יעקב אב"המנחה על פניו

 ולעבור על מנת להגיע לשם...

 של עשו בחיקו של יצחקראשו 

זדון " -את עשו שחי בשמיים הנביא פתחנו בתיאור של עובדיה 

". בים שים קינך משם אורידך נאם ה'אם בין כוכ ...לבך השיאך

עשו ויעקב שניהם נמצאים אצלנו  -חבר'ה, בואו נשתחרר כבר 

, חג הגאולה כסלובפנים, בתוכנו. השבוע ציינו את י"ט 

יעקב ועשו אלו שתי הנפשות שלנו. עשו הוא  -והחסידות 

אף אחד לא טבעי לכעוס, הכי הנפש הבהמית שכועסת כי זה 

רוצה להרוג את עשו. יעקב רוצה רק להעלות את השורש של 

במערת המכפלה שכולנו היינו בה, אני לא בטוח ששמנו  עשו.

. כך של עשו ,לב שם שבחלקו של יצחק נמצא ראשו, שורשו

  -מביאים חז"ל 

)מובא בשל"ה, חיי שרה, . רישא דעשו מונח בעטפיה דיצחק

 עשרה מאמרות להר"מ מפאנו ועוד(וב

ויש ראש, והשורש שלו נמצא  לעשו יש גוף -והפשט בזה 

יצחק רוצה לרומם את השורש שלו. לעומת זאת לגבי  ביצחק.

ג אנחנו יודעים טוב מאד מה הוא רוצה וכיצד הוא התנה -גופו 

סטוריה. כשאתה נמצא שם במקום בו אתה יעמנו לאורך הה

ו והנפש הבהמית צריכה קודם כל איתכפיא, שתופס שיש ע

לחטוף 'בומבה', לרדת מהשמיים, היא צריכה לתת לנפש 

 האלוקית שמבינה שהכל אלוקות לכוף אותה.

מה' אלא לְׁ  - מה'לא לָ  -מה הוצרכתי לכל זה?' שואל יעקב 'לָ 

, 'כי מכל זה הגענו למקום המרומם אומרת הנפש האלוקית

אליו הגענו כעת'. ולעומתה הנפש הבהמית ממשיכה לשאול 

אז צריך להעביר את המנחה על  -מה', כי היא נפש בהמית 'לָ 

 פני. זה פלאי פלאות.



 

5 

 ע"נלהשיעור מוקדש 

 "לזביטון  רחל ומימון בן חיים ר'

 ל"ז דונר צבי הירשר "ב חיים זאב 'ר

 

 להקדשת שיעורים ניתן לפנות בהודעת וואטסאפ 
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ואז אתה תופס ש'מי כאל ישורון' זו הדרך שלך להיות שלם. זו 

ופס את הבנה שכל כך רלונטית כל רגע בחיים שלנו, אתה ת

 יוסף'. -'אלה תולדות יעקב 

 יוסף -תולדות יעקב אלה 

אתם יודעים מה צריך היה לעבור יוסף? זה קשה, אבל נגיד את 

נו, ראו כול  זה בכל זאת. האחים הקדושים, ההורים של

'משם  -בחלומות של יוסף בדיוק את מה שעובדיה תיאר בעשו 

 -מה אתה מספר לנו על כוכבים ומלכות? יוסף, אורידך'. 

עד שהוא  ,, כזאת עבודהבמצרים יוסף חוטף כזאת כאפהו

מגיע אל 'ותעבור המנחה על פניו'. עד שהוא עצמו מגיע 

 -'אלה תולדות יעקב  -לתהליך הזה שעבר יעקב אביו לפניו 

 יוסף'. 

הזכרנו בהתחלה שרש"י הביא רק שני דברים מתוך העשרים 

ארבעה שמפורטים במדרש לגבי הדימיון בין מה שעבר על יוסף 

ו שני הדברים שמתארים אלשועכשיו נבין למה שעבר יעקב, 

"זה נשטם ע"י אחיו וזה נשטם ע"י  -בדיוק את הדבר הזה 

אחיו". כשאתה נשטם על ידי אחיך זה מביא אותך לתנועה 

נפשית של כסאח, של מאבק, של לחימה אינסופית שלא 

עו לרגע שבו "אנכי מאפשרת לך להמשיך בחיים, ושניהם הגי

אותי הנה כי  אחיכם", "לא אתם שלחתם אתכם ואת אכלכל

 ותעבור המנחה על פניו. -האלקים" 

יוסף  -"זה אחיו מבקשים להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו" 

זה נכון. "ויבא יוסף את דיבתם רעה  -עושה את החשבון ואומר 

לא אני אתקן אותו ת של 'ר חמול התובנה המאו -אל אביהם" 

ולא הוא יתקן אותי אלא אני אתקן את עצמי ואז אני אגיע 

 .'לרישיה דכל אחד ואחד

אני ' תהליך שליוסף צריך לעבור במצרים משך עשרים שנה 

 -הוא אומר קטנה וכאשר פעם אחת  ,'אתקן אותי

י ָֽ ים ְוַגם כ ִ ִעְבִרּ֑ ָֽ ץ ה  ֶּ֖ר  י ֵמא  ְבת ִ ֶַ֔ נ  ֻ ב ג  ֹ֣ א ֻגנ  ֹהָ֙ ֹלָֽ י פ  ָֽ ה כ ִ ו מ  ֣יִתי ְמאֶ֔ ש ִ -ע 

ֹור ב ָֽ ֶּ֖י ב ַ ו  ֹאתִ מִ֥  )מ', ט"ו( .ש  

ם'. וגם אם זה 'בומבה' ומקבל עוד שנתיים 'בפני  עלהוא חוטף 

זה לא רלוונטי לעבודה העצמית שלי.  -הוא צודק וזה נכון 

לעבודה שלך השאלה היא לא מתי 'גנב גנבת' אלא רק מתי 

'ותעבור המנחה על פניו' ומשם לעמוד לפני פרעה, -מגיעים ל 

"והוא מושל -ל מכל זה לומר 'בלעדי', והצדיק יסוד עולם מגיע 

רציות של מצרים בכל ארץ מצרים", בכל ערוות מצרים, בכל הא

 זה יעקב ועשו. - "ם אותם וידבר על לבםחנ"וי  הוא מושל.

 נפשותשתי 

זו לא  -כאשר בעל התניא זיע"א מדבר על שתי הנפשות 

פילוסופיה. אלו לא רעיונות עמוקים של תורות גדולות, אלא זו 

מנחה על העבודת החיים של כל יום שלנו. איך אני מעביר את 

נה הקדושה וזה נותן לי קיום פני ואז ואני חי במציאות של השכי 

"נסעה ונלכה  -לבקש ממני עצמו וזה מה שיביא את עשו 

אני אהיה במקום שבו תהיה לי הידיעה אז ואלכה לנגדך". ו

גם ו או שה להצעת עשאם אני נענבעז"ה להחליט והבינה 

עדיין צריך לומר אני היא קצת גאוה ו זאתהבעת  תשובה חיובית

אני עוד ' -והבקר עלות עלי"  לחכות, "הילדים רכים הצאן לו

לפרשה שלנו, עשו, יש גם הפטרה ובה בתהליך העבודה שלי. 

 -כתוב 

ֵחל ת ַהָֽ ֻל֣ ָֽר ְוג  ל ֲאש   ֵא֤ ר  י ִיש ְ ז  ה ִלְבֵנִּ֨ ַנֲעִניםָ֙ ַעד ַהַ֠ ת  כ ְ ֻלִ֥ ת ְוג  ְרַפֶ֔ ֣ צ 

ב ג  ָֽ י ַהנ   ֵרִ֥ ו  ֵאֶּ֖ת ע  ְרש ֹ֕ ָֽ ד יִ ַרּ֑ ְספ  ֣ר ב ִ ם ֲאש   ַלִֶּ֖ וֹ . ְירו ש   ֤לו  מָֽ ִעיםָ֙ ְוע  ש ִ

ת ט א  ֶֹּ֖ פ  ֹון ִלש ְ ר ִצי ֶ֔ ַה֣ ִ֥ה ַלָֽ  ב ְ ְית  ּ֑ו ְוה  ר ֵעש   ה ה'-ַה֣ כ ָֽ לו  )עובדיה  .ַהמ ְ

 כ"א(-א' ,כ'

הקב"ה רק מחכה  בית המקדש השלישי בנוי ונמצא כאן,

ל תכל אהשמיים, וכאשר בשלווה אני אסן שאנחנו נרד מ

אוכל  אניו'וחטאתי נגדי תמיד', אל 'ואנכי תולעת ולא איש', 

אז בעז"ה  -להיות כלי לאלוקות ולהביא את הכל מהמקום הזה 

 .בב"א בית השלישי יבנה מיד

 


