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 ולאם מלאם יאמץ
חז"ל מתבטאים על רבי שלא היה יוצא לפגישה עם ראשי 

הממשל ברומי לפני שהיה חוזר ולומד את פרשת וישלח, 

שממנה הוא היה מקבל את הכוח להתמודדות שם, ובאמת 

פרשת וישלח היא הבסיס לכל חיינו, ובמיוחד כשלומדים את 

הדברים על הרקע של יום י"ט כסלו שחל בשבת, "ראש השנה 

יום גאולת אדמו"ר הזקן בעל התניא זיע"א ויום לחסידות", 

 ההילולא של המגיד ממעזריטש זיע"א.

הוא פרשת וישלח,  האמת היא שעיקרו של ספר התניא

הפגישה בין יעקב ועשו. היחסים המתוארים במקרא בין יעקב 

ועשו מגיעים לשיא במפגש ביניהם שמתרחש בפרשה, 

ובעומק, על זה היה אומר רבי שאי אפשר להיפגש עם העולם 

 הזה בלי לעבור את הלימוד, העיסוק וההבנה בפרשה שלנו. 

 פרשתו של עשו

היא פרשתו של יעקב, הרי יש תחושה שאם פרשת 'ויצא' 

שפרשת וישלח היא פרשתו של עשו. בואו נציץ לרגע בפרק 

פרק ל"ו, פרק 'משעמם' ותמוה, שלאחר  -החותם את הפרשה 

בא ומתאר את תולדות עשו לפרטים, לרבות  1מותו של יצחק

מה היה בשעיר אפילו לפני שצאצאי עשו עלו למלוך וכמובן 

וונה היא לפני התמנות כשהכ –'לפני מלוך מלך לישראל' 

פרק שלם  2המלך הראשון של ישראל, הלא הוא שאול המלך.

בספר בראשית שמתאר את העתיד של ימי עשו. וצריך להבין 

מה החשיבות שבאריכות זו, שרק לאחר שמסיימים אותה 

יכולה התורה לחזור ולפתוח את פרשת וישב ולעסוק ביעקב 

 ובתולדותיו עד לסיום החומש.

  –לת פרשת 'וישב' אומר דבר מעניין רש"י בתחי

וגו'. אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו  וישב יעקב
בדרך קצרה, שלא היו ספונים וחשובים לפרש היאך 
נתישבו, וסדר מלחמותיהם איך הורישו את החורי, פירש 
לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה, כל גלגולי סבתם, 

ריך בהם. וכן אתה מוצא לפי שהם חשובים לפני המקום להא
בעשרה דורות שמאדם ועד נח, פלוני הוליד פלוני, וכשבא 

                                                           
אגב, כאן מתואר שמי שקברו אותו היו 'עשו ויעקב בניו', כאשר עשו מוזכר  1

ראשון, ושלא כמו בקבורת אברהם שם מוזכר יצחק בראש. ורש"י לא אומר 
שעשו חטא על שלא נתן ליעקב להיות  כאן משהו מנוגד למה שהוא אמר שם

. הפשטנים אומרים שההבדל הוא שישמעאל היה בן בראש או משהו כזה

לנח האריך בו, וכן בעשרה דורות שמנח ועד אברהם קצר 
בהם, ומשהגיע אצל אברהם האריך בו. משל למרגליות 
שנפלה בין החול, אדם ממשמש בחול וכוברו בכברה עד 

הצרורות שמוצא את המרגליות, ומשמצאה, הוא משליך את 
 )רש"י, בראשית ל"ז, א'( .מידו ונוטל המרגליות

בעשרת הדורות  –וצריך להבין בהשוואה ובמשל שהביא רש"י 

שמאדם ועד נח וגם באלו שמנח ועד אברהם הכתוב קיצר 

ותאר את סדר השתלשלות הדורות כי רק כך ניתן היה להגיע 

, אבל אצלנו )למשמש בחול עד שמוצאים את המרגלית(לנח ולאברהם 

התיאור של תולדות עשו הוא לא סדר השתלשלות אלא  –

ממש סטיה ממנה. זו שושלת שמוקמת במקביל לקורות את 

יעקב, בנו שיצחק, נכדו של אברהם. זה בכלל לא דומה! 

והתמיהה היא שרש"י היה לכאורה צריך לומר את המשל הזה 

לדעת  שם,  באברהם או בנח, ולא כאן. למה בכלל מעניין אותי

את תולדותיו של חושם התימני או של הדד בן בדד? זה לא 

 ספר דברי הימים של מלכות אדום, זה ספר בראשית!

 מה שקנה עבד קנה רבו

את השאלה הזו הבאנו רק כדי להמחיש עד כמה שהפרשה 

פתוחה בינתיים, ונשאיר אותה שלנו היא פרשתו של עשו, 

ונחזור להתחלה. יעקב מתכונן לפגישה עם עשו, לאחר מכן 

בלילה הוא נפגש עם המלאך, שרו של עשו, ושם אנחנו 

  –מקבלים את התואר 'ישראל' 

ם ִּ֖י אִׁ ְמָךָ֔ כ ִׁ ֵ֥ר עֹו֙ד ש ִׁ ָאמ  ַֽ ֲעֹק֙ב י  ַֽ א יַ אֶמר ֹלֹ֤ ֹֹּ֗ י ַוי  ַֽ ֵ֑ל כ ִׁ ָרא  ש ְ יָת  יִׁ ִ֧ רִׁ ש ָ
ם ם עִׁ ים ְועִׁ ִ֛ ִּ֖  ֱאֹלהִׁ לֲאָנש ִׁ ָכַֽ ו   )ל"ב, כ"ט( .ים ַות 

 –והפגישה הזו מסתיימת בניסיון של עשו לחיבור עם יעקב 

ָך..." ה ְלֶנְגֶדֶּֽ ָכה ְוֵאְלָכָ֖ ה ְוֵנֵלֵ֑ ובהתנצלותו של יעקב  )ל"ג, י"ב( "ִנְסָעָ֣

על סירובו ובאיחול שעוד יגיעו ימים כאלה. רק נאמר עוד 

אחרי שיעקב יוצא  –משפט אחד ששייך לפרשה הקודמת 

מאביו עם הברכות שיועדו לעשו, עשו בוכה וזועק ויצחק 

מתנצל ואומר לו שאין לו עוד ברכה לברך אותו. רש"י מסביר 

שם שהכוונה היא שאחרי שיעקב התברך והושם כגביר לאחיו, 

השפחה ואילו עשו הוא בנם של יצחק ורבקה ממש ובסופו של דבר הוא 
 בהמשך אי"ה נגיע גם לזה. הבכור, לכל הפחות לגבי הקבורה.

 עי' רש"י ל"ו ל"א. 2

 "אפתש וישלחשבת פר'  

 השבתאת יציזמני כניסת ו
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הרי כל מה שיצחק יברך את עשו עכשיו יהיה שייך ממילא 

'מה שקנה עבד קנה רבו'.  –קנייני -ליעקב על פי הכלל ההלכתי

 –אבל בסוף, אחרי הפצרותיו של עשו, יצחק אומר לו 

ל... ְוָהָי֙ה  ... ָעַֽ ם מ  יִׁ ַמִּ֖ ָ ל ַהש   ֵ֥ ט ַ ָך ו מִׁ ֶבָ֔ ֹוש ָ ה מַֽ ֶ֣ ְהיֶ ֶר֙ץ יִׁ י ָהָא֙ ֹ֤ ַמנ   ש ְ נ  ֵּ֞ה מִׁ הִׁ
ךָ  אֶרַֽ ל ַצו ָ ַעֵ֥ ֹו מ  ִּ֖ ֵ֥ ֻעל  ָ ָפַרְקת  יד ו  ָ֔ רִׁ ָ ֶ֣ר ת  ֲאש ֶ ַ  מ'(-)כ"ז, ל"ט כ 

ת עולו לברכות אתה תוריד א קב לא יהיה ראויכלומר כאשר יע

'יצחק, לפני אמרת  –ממך ואז יהיו לך כוחות. שואל המהר"ל 

שאתה לא יכול לתת ברכה לעשו כי 'כל מה שקנה עבד קנה 

רבו', אז מה טיבה של ברכת 'משמני הארץ יהיה מושבך'?, 

שכאשר יעקב יהיה במצב ירוד  והוא עונה שיצחק נתן לעשו כח

ונמוך, הוא יהיה מחובר בקליפה כזו טמאה, שיעקב לא יוכל 

   –לשלוט בה. רש"י מבאר במקום 

 .זו איטליא"ה של יוןמשמני הארץ וגו'. 

מהי איטליה של יוון? הרי אין מקום כזה באטלס. יוון היא יוון 

ואיטליה היא איטליה. אגב, המילה האחרונה שמבאר רש"י 

  –פרשתנו היא ב

 אלוף מגדיאל. הוא רומי.

למה זה חשוב לרש"י לבאר דווקא את מגדיאל? הוא לא הסביר 

-את שאר האלופים! אגב, מגדיאל נשמע שם לא רע, נכון? מגד

 וגם רומי נשמע מלשון לרומם.  3 אל.

 בשמחה -וגם הולך לקראתך 

פרשת וישלח פותחת בשליחת המלאכים של יעקב אל אחיו 

לשדה אדום. האמת היא שיש לנו בעיה עם הלימוד הרגיל של 

הפרשה כפי שהורגלנו בו לאורך השנים; עשו הוא 'הילד הרע' 

שעוד מהגן עשו לו כזו דמוניזציה. הוא כל כך רחוק ממני, ואף 

יש בו  פעם לא הבנו שהוא בעצם חצי ממני. כל אחד מאיתנו

ובעז"ה נשנה את ההבנה הזו היום. בואו נתבונן  –עשו  %50

 מחדש בפסוקי הפרשה;

יעקב מגיע מחרן לארץ ישראל. במסלול ההליכה שלו הוא עובר 

דרך שכם, בית אל, ירושלים עד לחברון אל אביו. אנחנו שמים 

  -לב לתוואי המסלול? פתאום הוא שולח מלאכים 

ב מַ  ֲעֹקֹ֤ ַֽ ח יַ ַלַ֨ ש ְ יוַוי ִׁ י֙ם ְלָפָנָ֔ ה  ֶאל ְלָאכִׁ ֵ֥ ד  יר ש ְ ִּ֖ עִׁ יו ַאְֵ֥רָצה ש   ֵ֑ ִּ֖ו ָאחִׁ ש ָ ע 
ֹום   )שם ל"ב, ד'( .ֱאדַֽ

זה בכלל לא במסלול ההליכה שלו. זה הרבה יותר מזרחה. 

תמיד חשבנו, כך אמרה הגננת, שהוא נתקל בעשו בדרך ואילו 

כעת אנחנו מבינים שיעקב אבינו סוטה בכוונה מהמסלול ואף 

ת כל הילדים שלו ואת המחנה הגדול שלו לשדה לוקח איתו א

אדום. מה הרעיון? עולה מפה שיעקב הוא זה שיוזם את 

הפגישה. הזו התכנית? לא הספיק לך עשרים שנה אצל לבן? 

                                                           
דיאל, והשם הוחלף בעקבות מסע בעבר מג ההוד השרון נקרא העיר 3

, שכאשר הם 1914תרע"ד,  בשנת המושבות של הרב קוק והרב זוננפלד

הגיעו לשם הרב קוק ציטט להם את הרש"י הזה ואמר שכדאי להחליף את 

 השם.

'נכסוף נכספת לבית אביך'! כל  –הרי הוא רוצה לחזור לארץ 

 המפרשים שואלים את זה.

, אז למה אחרי אם אתה כבר נוסע לכיוון עשו, לאדום –ועוד 

'לא, לא.  –הפגישה כאשר עשו אומר לו 'בוא אלי', עונה יעקב 

יעבר נא אדני לפני עבדו. אני לא הולך איתך'. אז מה הוא בעצם 

אל האנטיתזה  –רוצה? יש כאן שינוי מסלול יזום על ידי יעקב 

 שלו, אל אדום.

בנוסף הוא שולח את המלאכים אל עשו ובחזרתם הם מודיעים 

שארבע מאות אנשים מקיפים את אחיו. יעקב מתכונן לו 

 –נתבונן בפסוק  4לדורון, לתפילה ולמלחמה.

ים ֶאל ְלָאכִָׁ֔ ַ בו ֙ ַהמ  ַֻ֨ ש  אנו  ֶאל ַוי ָ ֹ֤ ר ב ָ אֹמֵ֑ ב ל  ֲעֹקִּ֖ ַֽ יָך֙ ֶאל יַ ַ֨ ו  ָאחִׁ ש ָָ֔ ע 
ע אְתָךָ֔ ְוַאְרב ַ ְקָרַֽ ְך לִׁ ֶ֣ וֹ  ְוַג֙ם ֹהל  מ ַֽ ִּ֖יש  עִׁ ֹות אִׁ אֵ֥  )שם ל"ב, ז'(  מ 

רא את התגובה של יעקב, בואו נראה את פירושו של לפני שנק

  –הרשב"ם, נכדו הגדול של רש"י, במקום 

 .ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת. באנו אל אחיך אל עשו
וגם הנה הוא מתוך ששמח בביאתך ובאהבתו אותך הולך 

 .לכבודך, זהו עיקר פשוטו. וארבע מאות איש עמו .לקראתך
 ו".וראך ושמח בלב גם הנה הוא יוצא לקראתך"וכן 

כל ההופעות של  -זו מהפכת עולם. האמת היא שזה פשוט 

הנה כך, כפי  5המילה 'לקראת' במקרא הינן בהקשר חיובי;

שמזכיר הרשב"ם עצמו, אהרן שיוצא לקראת משה לקביל את 

גם הקב"ה התייצב 'לקראת  6'לך דודי לקראת כלה'. –פניו. וכן 

וודאי שאין זו  –סיני  ישראל כחתן לקראת הכלה' במעמד הר

 –הכנה למלחמה. ברור מה קשה לנו בפירושו של הרשב"ם 

אם אכן עשו בא בכוונות טובות, מדוע יעקב פחד ממנו כל כך? 

 הרי עשו הולך לקראתך, לכבודך!

אגב, עשו בא לחבק ולנשק את יעקב כפי שנראה בהמשך 

הפסוקים. ולמרות שאנחנו זוכרים עוד מהגן את המדרש 

ם שעשו ניסה לנשוך את יעקב בצווארו והצוואר הפך המפורס

אך אין זה הפשט, ואף רש"י במקום לא מביא את  –לשיש 

 –המדרש הזה אלא אומר 

וישקהו. נקוד עליו, ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דספרי 
יש שדרשו נקודה זו, לומר שלא נשקו  )ספרי בהעלותך סט.(

בן יוחאי, הלכה היא,  אמר רבי שמעון)ב"ר עח, ט'.( בכל לבו 
בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו רחמיו באותה 

 )שם, ל"ג, ד'( שעה, ונשקו בכל לבו.

האם אין זו פאניקה מיותרת ח"ו של יעקב? אגב, רש"י קובע 

כאן את ההלכה לפי תפיסתו, ופוסק כמו רבי שמעון שבאותה 

ה שעה אכן נכמרו רחמי עשו על יעקב. זה היה אמיתי. אז מ

היתה טעות במודיעין? לפי הרשב"ם לא. עשו בא  –קרה פה 

לקראתו. יעקב, אתה לא צריך להגיע עד אדום. והם באמת 

 ע"פ רש"י בראשית ל"ב ט'. 4
 גם בעברית המודרנית שלנו, 'ללכת לקראת מישהו' זה באופן חיובי. 5
 'ותצא לאה לקראתו', ועוד. -שעבר ובפרשת השבוע  6
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עשיו הלך חתיכת דרך ורק זה מעיד על  –נפגשים במעבר יבוק 

 אמיתות כוונתו.

אם יעקב באמת חושש ממלחמה מול עשו,  –שאלה נוספת 

ממש או רק שליחים, לפי )בין אם מלאכים מדוע הוא שולח מלאכים 

ולא מרגלים? מרגלים יכולים להועיל לו הרבה  פרשנים אחרים(

במידע על פני השטח, על אופי האויב וכו'. למלחמה לא  -יותר 

שולחים שליחים. שליחים שולחים לקראת מפגש פסגה של 

כאשר הוא קורא  –שלום. גם משה שלח מלאכים למלך אדום 

פטרת פרשת חקת מלאכים לו לשלום וכן יפתח שולח בה

 וקורא למלך בני עמון לשלום.

למה בכלל לשלוח מלאכים לעשו? מה פתאום  –עוד שאלה 

יעקב מתעורר אחרי עשרים שנה לזה? הרי אם אתה יודע 

תהיה בטוח שעשו יודע בדיוק את המיקום  –איפה עשו נמצא 

שלך. יש לו מודיעין הרבה יותר טוב משלך. הוא יודע שיצאת 

 רם.מפדן א

 יעקב משבית שמחות

עשו רואה את הילדים, הוא ויעקב מחליפים  -שאלה אחרונה 

  –'יש לי רב', 'יש לי כל', ואז אומר עשו ליעקב  –מחוות 

ךָ  ַֽ ְלָכִּ֖ה ְלֶנְגד ֶ ָכה ְוא  ֵ֑ ל  ה ְונ  ְסָעֶ֣  .נִׁ

  –ורש"י שם אומר 

לך. טובה זו אעשה לך שאאריך ימי  ואלכה לנגדך. בשוה
מהלכתי ללכת לאט כאשר אתה צריך, זהו לנגדך, בשוה 

 לך.

אז במובן הטכני הכוונה היא שבגלל הילדים צריך להאט את 

'אתה צריך זמן, יעקב? אין  –קצב ההליכה, אבל במובן העמוק 

אין  –בעיה. אני מבין שיש מתחים שצריך להרגיע, יש עניינים 

אני הולך איתך. בשווה לך. אנחנו אחים'. מה שום בעיה. 

הבעיה של יעקב עם זה? למה הוא מתנגד? זה אפילו יותר מכך 

הרי עשו הוא הבכור והוא מוריד מגדלותו ומבכורתו ואומר  -

  –'נלך בשווה'.  ומה עונה לו על זה יעקב?  –ליעקב 

י ַֽ ַע֙ כ ִׁ ַ֨ י ֹיד  ֹ֤ יו ֲאֹדנִׁ ָלֹּ֗ אֶמר א  ֶֹ֣ ֹות  ַוי  ר ָעלֶ֣ ָקִּ֖ אן ְוַהב ָ ֵֹ֥ ים ְוַהצ  ים ַרכ ִָׁ֔ ֶ֣ ַהְיָלדִׁ
ל ָ ִּ֖תו  כ  ד ָומ  י ו ְדָפקו ֙ם יֹום ֶאָחָ֔ אן ָעָלֵ֑ ַֹֽ  )שם, ל"ג, י"ג( ַהצ 

זה פלא פלאות  7עשו מציע ללכת באותו קצב ובשווה עם יעקב.

 עשו מציע גאולה. למה יעקב מתנגד? –

 'הרב אמר', –העולם של היום מדבר הרבה בגוף שלישי 

המורה אמר'. זה לא היה אצל אמוראים ותנאים. אבל כל 

'אדוני יודע', 'אדוני אמר'.  –הפרשה הזו שלנו היא בגוף שלישי 

זה אחיך התאום! יעקב לא רק משתחוה לו שבע פעמים  –הלו 

אלא כל הזמן קורא לו 'אדוני'. צריך להבין את זה לעומק. ויעקב 

  -ממשיך 

ֲעָבר ַֽ פְ  יַ י לִׁ ִּ֖ א ֲאֹדנִׁ ה ָנֵ֥ ָלאָכֹ֤ ֶגל ַהמ ְ י ְלֶרַ֨ ֹּ֗ ט ִׁ ה ְלאִׁ ֲהָלֶ֣ ְתַנַֽ י ֶאַֽ ֵּ֞ ֲאנִׁ ֹו ַוַֽ י ַעְבד ֵ֑ ֶ֣ נ 
ר ר ֲאש ֶ ד ֲאש ֶ ים ַעִ֛ ָ֔ ֶגל ַהְיָלדִׁ ְלֶרֶ֣ א ֶאל ְלָפַנ֙י ו  יָרה ָאבֵֹ֥ ַֽ עִׁ י ש   ִּ֖  ֲאֹדנִׁ

 )שם י"ד(

                                                           
אגב, זו ההוכחה ש'נסעה ונלכה' שאומר עשו אינו בגלל הילדים )כי יעקב  7

 אומר את זה אחרי שעשו מציע ללכת איו בשווה(.

להגיע לשעיר לא הייתה התוכנית המקורית של יעקב  –תגידו 

מצע עשו בתחילת הפרשה?! לשם הוא תכנן ללכת, רק שבא

יצא הגיע אליו, אז למה הוא משנה את התוכנית? כי עשו בא 

 לקראתו?

עכשיו בואו נדבר לרגע נימוסין והליכות. אני בא לבקר את אחי 

אחרי עשרים שנה. נשים בצד את כל המשקעים מהעבר. 

התוכנית היא ללכת אליו עם כל הכבודה, הוא יוצא לקראתי ואז 

כניות. אני לא בא אליך עכשיו'. 'לא. שיניתי תו –אני אומר לו 

'אתה לא רוצה  –מה זה, 'ברוגז'?! ועשו דווקא זורם עם זה 

לבוא? אין בעיה, למרות שכל המדינה מחכה והשטיחים 

האדומים פרוסים עבורך'. אם עשו יוצא עם ארבע מאות איש 

תארו לעצמכם מה קורא באדום. איזו קבלת  –לקראת יעקב 

איזו  –פנים מחכה לו. ועכשיו, כאשר יעקב מודיע על ביטול 

אכזבה מן הסתם היתה שם. חזל"ש. בכל העיתונים דיווחו 

שהביקור בוטל. למה? מה קרה? זו הרי פגישה היסטורית, 

  –שלום בין בני יצחק. ועשו ממשיך מציע הצעה נוספת 

ש ָָ֔  אֶמר ע  ֶֹ֣ יָגהַוי  ַֽ ן ו ַאצ ִׁ ָךָ֔ מִׁ ְ מ  א עִׁ ֶ֣ ֵ֑י נ ָ ִׁ ת  ֶ֣ר אִׁ ם ֲאש ֶ  )ט"ו( ...ָהָעִּ֖
אם אתה לא רוצה לבוא לאדום, יעקב, וגם לא רוצה ללכת 

לפחות אתן לך אנשים שילוו  –בשווה, אין בעיה, אני מקבל 

. כך )לא נעים כמה אנחנו משבחים את עשו...(אותך לאן שאתה הולך 

  –עקב מתנגד מסביר רש"י במקום, וגם לזה י

ה ֶאְמָצא ... ה ז ֶָ֔ ָ מ  אֶמ֙ר ָלֶ֣ ַֹ֨ י ַוי  ַֽ י ֲאֹדנִׁ ֵ֥ ינ  ע  ן ב ְ ִּ֖  )שם( .ח 

'לא, לא, למה אתה עושה לי את הטובה הזאת שאיני צריך לה? 

אני עוד אגיע אליך לשעיר'. ובפועל הוא לא מגיע, כפי שאומר 

שם רש"י שרק לעתיד לבוא הוא יגיע להר שעיר לשפוט את 

 הר עשו וכו'.

 והנה אנחנו מתחילים.  –כל הפרשה הזו צריכה בירור עמוק 

 אמלאה החרבה

עשו באמת בכל לבו יצא לקראת יעקב. באמת. יעקב, מאז 

שרבקה אמו ציוותה אותו ללכת לקבל את ברכת עשו, הולך 

"ולאן  –כאשר מה שמוביל אותו הוא הידיעה שאמרה לו אמו 

 מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר".

  –על הפסוק 

ָבה ... ְלָאִּ֖ה ָהֳחָרַֽ ָ מ   )יחזקאל כ"ו, ב'( .אִׁ

  –אומרים חז"ל 

ולא נבנתה  לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים
 ירושלים אלא מחורבנה של צור.

אנחנו מדברים על הדבר הכי קיומי בחיים של כולנו בכל רגע 

  -ורגע; וחז"ל ממשיכים 

אל  שתיהןאם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, ישבו 
חרבה צור וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה תאמן, 

אמלאה החרבה. אם מליאה  (כו, ביחזקאל ) שנאמר ,צור, תאמן
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זו חרבה זו, אם מליאה זו חרבה זו. רב נחמן בר יצחק אמר 
 )מגילה ו:( ולאום מלאום יאמץ (בראשית כה, כג) מהכא

פחדו של יעקב לפני הפגישה עם עשו נבע בדיוק ממה שאמר 

'אני הולך לקראתך. נלך בשווה, בוא נהיה שווים' והוא  -לו עשו 

אמר זאת בכל לבו! זו הסכנה הקיומית הגדולה של עם ישראל, 

 להסכים.  זה מנוגד למה שאמא אמרה לו ולזה אסור לו

הרי רבקה לא שלחה בסופו של  –מישהו שאל אותי השבוע 

דבר לקרא ליעקב אלא הוא הבין זאת מהקב"ה ואז קרא לרחל 

ולאה וכו', אז מי ערב לו ליעקב שאמא רבקה לא שלחה כעת 

את עשו עם מסר כזה של פיוס, של שיוויון לעשות הסכם 

ת ההפך. כי אמא אמרה לי בדיוק א –מדיני?, והתשובה היא 

כשזה קם זה נופל, וכשזה קם זה נופל".  –"ולאם מלאם יאמץ 

זו טרגדיה משפחתית אבל היא זו שעושה את הקיום של כולנו 

כל יום, כל רגע. זאת 'מלחמת הבינוני' בלשונו של בעל התניא 

 זיע"א. 

מרן הרב קוק כותב באורות הקודש שהדרך הטובה ביותר 

ה' היא על ידי לימוד שתי לעבודת המידות ולאהבת האדם את 

'נפש בהמית' הם יעקב -הנפשות. המושגים 'נפש אלוקית' ו

ועשו, הם המשמעות של 'לאם מלאם יאמץ'. זה לא מה 

'היצר הרע'. לא. עשו -שקראנו כשהיינו ילדים 'היצר הטוב' ו

איננו היצר הרע. הוא יכול אמנם להופיע גם כיצר רע מאד אבל 

ע, אלא הוא 'הנפש הבהמית'. במהותו הוא איננו היצר הר

 נסביר את ההבדל;

 מאבק המלכים

זה שמכנים אותו 'היצר הרע' הוא רע טוטאלי, הוא מה שלמדנו 

בגן את המדרש שעשו ביקש לנשוך את צוואר יעקב בפגישתם 

וזהו. זה לא שאנחנו  -ושצווארו של יעקב הפך לשיש 

 מתכחשים לשיניו של עשו, שהרי סבלנו מהם מספיק לאורך

שנות ההיסטוריה, אבל אם באמת רוצים להבין את עשו ויעקב, 

את המלחמה הפנימית שמתחוללת בתוכי, צריך לעשות זאת 

 מתוך הטרמינולוגיה הנכונה.

אדמו"ר הזקן בעל התניא זיע"א, בונה בעצם את כל ספרו על 

המאבק הזה שבין יעקב ועשו. במאבק הזה הוא רואה את 

שות. הוא מתאר זאת במילים המאבק הפנימי שבין שתי הנפ

 -הבאות 

ְלֹאם ֶיֱאָמץ"  יב "ו ְלֹאם מִׁ תִׁ נ  ה כ ְ י )בראשית כ"ה, כ"ג(ַאְך הִׁ , כ ִׁ
ה"  יר ְקַטנ ָ ְקָרא "עִׁ ו ף נִׁ ים  )קהלת ט', י"ד(ַהג  י ְמָלכִׁ נ  ְ ש   ו ְכמֹו ש ֶ

ְמֹלְך ָעֶליָה, ה ְולִׁ ל ֶאָחד רֹוֶצה ְלָכְבש ָ ָ כ  יר ַאַחת, ש ֶ ים ַעל עִׁ ְלָחמִׁ  נִׁ
כֹל  ֹו ב ְ ַמְעת  ש ְ ים ְלמִׁ ְהיו  ָסרִׁ י ִׁ ְרצֹונֹו ְוש ֶ ֶביָה כ ִׁ יג יֹוש ְ ַהְינו  ְלַהְנהִׁ ד ְ
ית נִׁ י ו  ית ְוַהחִׁ ֹות, ָהֱאֹלהִׁ ָפש  י ַהנ ְ ת   ְך ש ְ ָ יֶהם. כ  ְגֹזר ֲעל  ר יִׁ -ֲאש ֶ
ָבָריו ו ף ְוָכל א  ם זֹו ַעל ַהג  ְלָחמֹות זֹו עִׁ ה, נִׁ ָ פ  לִׁ ַהק ְ מ   ית ש ֶ ֲהמִׁ  .ַהב ַ

 א, פרק ט'()תני

הוא העיר ושני מלכים  -האדם, גופו, רצונותיו, מחשבותיו 

נלחמים זה בזה מי ימשול בעיר הזו. מי ימשול במחשבות שלי, 

בדיבורים שלי, במעשים שלי. שני המלכים הללו לעולם לא 

יגיעו לסיכום שלום ביניהם. מאידך, הם גם לא חייבים להילחם 

צריך להוביל והשני צריך אבל האחד  –זה בזה עד עולם ח"ו 

 להיות מובל תוך שהוא רותם את כוחותיו הייחודיים;

כשיעקב נלחם בלילה עם שרו של  –"משכני אחריך נרוצה" 

עשו הוא לא הסכים לשחררו עד שהוא קיבל ממנו את הברכה 

'אתה שונה מכל הברואים, מכל  –שהוא רצה לשמוע 

, מכל העמים ומכל הכוחות, אתה מנצח את המלאך. הייצורים

 'ישראל' '.  –בך שורר האל 

הנפש האלוקית שבאדם מתארת את הרצון ששייך לנשמה 

 –שעליה נאמר 

ים ֶאת... ִ֛ ִ֧ה ָהֱאֹלהִׁ ר ָעש ָ ֵ֑ר ֲאש ֶַ֨ ם ָיש ָ  )קהלת ז', כ"ט( ...ָהָאָדִּ֖

'מתוסבך', בלי התפתלויות. ישראל הוא -'ישר' כוונתו ההיפך מ

אל. האל מופיע בך באופן ישיר. אם היתה הנפש -ישר –

האלוקית נשאלת מה רצונה, היא היתה עונה שהיא רוצה 

לחזור הביתה. הנפש האלוקית של יעקב היתה זו שאמרה 

ללבן שהיא חפצה ללכת הביתה והגדיר זאת לבן מאוחר יותר 

"כי נכסוף נכספת לבית אביך". יעקב בטבעו האלוקי  –מצוין 

הוא איש תם, ישר, יושב אהלים. הנפש הבהמית  –ם נכסף לש

חיונית איננה שלילית בהכרח. זה לא הייצר הרע. -או הטבעית

זהו הכח הגדול שיורד לעולם הזה ושאיפתו היא לחיות, 

להתקיים. האדם בעולם הזה מורכב מהנשמה האלוקית, 

בהמית ומהגוף הפיסי. הרצון להתפרנס, -מהנפש הטבעית

זה לא דבר שלילי בהכרח. זה  –כבוד השאיפה לכסף, ל

מוטיבציה וכוחות. אכן זה יכול לרדת למטה למטה והרבה 

פעמים בעת החיכוך עם החיים הגשמיים זה הופך את הרע 

אבל עצם הנפש הזו היא  -גאווה, תאווה  -להיות דומיננטי 

 גבוהה מאד מאד בשורשה. 

 –דוד המלך אומר בתהילים 

ינו  ָבֶהם נֹות  י ש ְ ָנה... ְימ  ים ש ָ מֹונִׁ ְגבו ֹרת ש ְ ם ב ִׁ ָנה ְואִׁ ים ש ָ ְבעִׁ  ש ִׁ
 )תהילים צ', י'(

מה פירוש המילה 'בהם'? מה היא  –שואל אדמו"ר הזקן 

מוסיפה לפסוק? ומבאר כי הכוונה היא לשתי הנפשות, שני 

הכוחות שבנו. כל יום, כל דקה בחיים שלנו הוא מאבק בין שתי 

הנפשות. ומה שלא נותן לנפש האלוקית לעוף למעלה, 

לרוחניות, זה שהיא מוסתרת ע"י המוטיבציה של הנפש 

ליפה ומכסה עליה. היא הבהמית, שקשורה למציאות, לק

 חיונית וחשובה מאד לחיים אי אפשר לוותר עליה.

 יעקב מוכן לגאולה

יעקב שולח "מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שער שדה 

כדי להביא את הגאולה. בתורת החסידות מבארים כי  –אדום" 

, אלא אל n front of himIהמילה 'לפניו' איננה במובן של 

"תגידו לאחי,  –ו. הוא אמר למלאכים הפנימיות שלו, של עש

אני מוכן לגאולה. האם אתה מוכן גם כן? סיימתי את הגלויות 

הייתי גר עם לבן בארץ לא להם, עבדתי אצלו, עוניתי. ב"ה  –

העבודה שלי הגיעה לשלמותה ואני בא לפנימיות שלך אחי 

עשו, לארץ אדום. באתי לקיים 'ועלו מושיעים להר ציון'". זה 

ט רחרגע האחרון הוא התשבא לביקור מאמריקה וב לא דוד

לכך אלא  ועשו 'חזל"ש'. יעקב נבהל מזה שעשו לא מוכן עדיין

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%94_%D7%9B%D7%92
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'בוא נלך בשווה. יהיה גם וגם'. יש נפש בהמית ונפש  –מציע לו 

אלוקית והן שוות, לפי עשו. כל תפקידו של יעקב הוא להבין 

זה האם המחשבות  –ש'רב יעבוד צעיר'. זה לא עונש 

והדיבורים העשוויים שלי, אלו של הציד והשדה, הפרנסה 

והמוטיבציה והכבוד, האם הם יהיו משועבדים לנפש 

 האלוקית, או שנגמור בשווה?

 –זה מה שהיה בין המלאך ליעקב במאבק ביניהם בלילה 

המלאך ניסה לגמור את המאבק בהסכם שלום, בשווה. 'אתה 

אז  -יצאתי 'לא מאה'. אנחנו שווים קצת קצת צולע, גם אני 

יאללה קדימה. הקב"ה כבר יפגוש אותך בהמשך, פעם בעתיד, 

בבית אל, ויגיד לך שקוראים לך ישראל'. ויעקב לא מסכים אלא 

'תאמר כאן שאתה כפוף לי!'. המלאך  –רוצה את הברכות כאן 

  –מבקש שישלח אותו 

 ֵָ֑ ה ַהש   ֵ֥י ָעָלִּ֖ י כ ִׁ נִׁ ח ָ֔ ל ְ אֶמר ש ַ ֶֹ֣  )שם כ"ב,כ"ז( ...ַחרַוי 

 -ומבאר שם רש"י 

 כי עלה השחר. וצריך אני לומר שירה ביום.

'מי ישיר את השיר של הבוקר? מי יתן את הכוחות המלאכיים 

'אני לא משלח אותך. תודה  –מלמעלה?', אך יעקב לא מסכים 

 שאתה כפוף ליעקב ולא להיפך'.

  –אנחנו אומרים בתפילת ערבית 

 .וגאלו מיד חזק ממנו כי פדה ה' את יעקב

שהקב"ה פדה את יעקב וגאל אותו  –וכבר הסברנו פעם 

מהמחשבה שיש משהו בעולם חזק ממנו, כי אם יש משהו 

כי  8.)מהקב"ה(יש גם משהו חזק ח"ו ממנו  )מיעקב(חזק ממנו 

 אל.-אתה ישר

את עשו לא מטאטים אל מתחת לשולחן. כל רגע בהיסטוריה 

ם ניתן ללכת אל עשו, להכניע את אנחנו רוצים לראות כבר הא

יעקב או שעדיין לא. כאשר יישלח משה בחינת ההעשו שבי אל 

מלאכים בקדש אל מלך אדום זו תהיה בדיוק מאותה סיבה, 

 –וכמעט באותם מילים 

ש  ֶאל ִּ֖ ד  ק ָ ים מִׁ ִ֛ ִ֧ה ַמְלָאכִׁ ח מֹש ֶ ַלַ֨ ש ְ יָך  ַוי ִׁ ֶ֣ ה ָאַמ֙ר ָאחִׁ ֹֹ֤ ֹום כ  ֶלְך ֱאדֵ֑ ֶמֶ֣
ל ָרא ָ֔ ש ְ  )במדבר כ', י"ד( ...יִׁ

וגם אז יתברר לו על ידי מלך אדום שאנחנו עוד לא מוכנים. 

 -אנחנו חוזרים על הנקודה שוב ושוב כי זה חשוב להפנים 

הנפש הבהמית איננה היצר הרע. היצר הרע הוא תמיד שלילי 

שכל, עבודה,  -ואילו הנפש הבהמית היא אישיות שלמה 

 –ומד בחברותא תורה מוטיבציה, שאיפות. גם כשאני יושב ול

מעורבת שם הרבה נפש בהמית, והשאלה היא האם היא 

 תהיה כפופה לנפש האלוקית או שח"ו להיפך. 

אבל ה'איטליה של יוון' הזו היא  –"מה שקנה עבד קנה רבו" 

כזו קליפה... 'משמני הארץ יהיה מושבך', וכאשר 'תריד' אז 

 הקליפה המרושעת הזו עובדת חזק.
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 ".אמרוכביכול כלפי מעלה "  -חזק הוא ממנו" )במדבר י"ג, ל"א( 

 וחמורויהי לי שור 

למה יעקב הולך  –הזוה"ק שואל את השאלה שפתחנו בה 

בכלל לאדום, הרי זה לא במסלול שלו, והוא עונה בדרכו, אבל 

  –אז, על המילים 

י ְיהִׁ י  ַוַֽ אֹדנִָׁ֔ יד ַלַֽ ֶ֣ ְלָח֙ה ְלַהג ִׁ ֶאש ְ ה ָוַֽ ְפָחֵ֑ ֶבד ְוש ִׁ אן ְוֶעֶ֣ ֹור ֹצִּ֖ ֲחמָ֔ ֹור ַוַֽ ֙י ש  לִׁ
ְמֹצא יךָ  לִׁ יֶנַֽ ע  ן ב ְ ִּ֖  )ל"ב ו'( .ח 

)כברכתו של יוסף 'בכור שורו הדר ששור זה יוסף  –מבאר הזוה"ק 

. ולכן עכשיו 'יששכר חמור גרם'( -)כברכתו וחמור הוא יששכר  לו'(

יששכר  –אין לך סיכוי לנצח אותי, אומר יעקב. מה הכוונה פה? 

הוא כידוע בן זוגו של זבולון. יעקב אומר לעשו 'יששכר וזבולון 

זה התיקון של מה שאתה ואני היינו צריכים להיות, למה שנוכל 

אבל בתנאי שזבולון יודע שהוא כפוף ליששכר'. זבולון  –להיות 

צריך לדעת שכל הכוחות והמוטיבציה שלו, יכולות הסחר 

הנהגתו של יששכר.  -והעושר שלו, הכל כפוף לתורתו

'ייששכר באהלך וזבולון בצאתך', וזבולון מאכיל ומשקה את 

 יששכר. 

זה שיודע להיות במצרים אבל לדאוג למול  -והשור הוא יוסף 

 את כל המצרים ושכל מצרים כפופים לו.

אני  9'עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי', אומר יעקב לעשו.

'ועלו  –ן, את כל העולם מוכן לגאולה. אני מוכן לרומם את לב

מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו', עם העוצמות האדירות 

של עשו, של הנפש הבהמית ויחד עם יעקב המתוקן שיבוא 

  –וירומם אותו, והתורה אף מעידה שיעקב באמת מוכן לגאולה 

ם ֶכֹּ֗ יר ש ְ ֶ֣ ם עִׁ ל ֵ֜ ב ש ָ ֲעֹקַ֨ ַֽ ֹב֩א יַ  )ל"ג, י"ח( ...ַוי ָ

  –וכפירוש רש"י שם 

שלם. שלם בגופו שנתרפא מצלעתו, שלם בממונו, שלא 
חסר כלום מכל אותו דורון, שלם בתורתו שלא שכח 

 תלמודו בבית לבן.

הוא מפחד מההצעה האמיתית  –אז ממה הוא מפחד כל כך? 

 'בוא נהיה פיטים'. -והכנה של עשו 

 טעם החיים –המאבק 

  –זוכרים את רבקה קוראת ליעקב בפרשת תולדות 

ֶֹ֣ וַ ... ם ְלָךִּ֖ ְלהת  ֵ֥ ְתַנח  יָך מִׁ ֶ֣ו ָאחִָׁ֔ ש ָ ֙ה ע  נ   יו הִׁ ָלָ֔ ָך.. ׇאֶמר א  י ְרֶגַֽ ִּ֖ ֵ֥ה ְבנִׁ ָ ְוַעת 
ַרחש ְ  ו ם ב ְ י ְוקִ֧ ֵ֑ ֹקלִׁ ע ב ְ ָנה ְלָךִ֛ ֶאל ַמֶ֣ י ָחָרַֽ ִּ֖  מ"ג(-)כ"ז, מ"ב .ָלָבֵ֥ן ָאחִׁ

'מתנחם להרגך', שהרי להתנחם  –מילים קשות להבנה 

האם עשו  –פירושו להתחרט, לשנות את מה שחשבתי קודם 

כבר לא רוצה להרוג את יעקב? רש"י מציע שם שני פירושים 

אבל הנצי"ב מוולאז'ין בהעמק דבר אומר שם דבר ממש 

"עשו כל כך כעס  –גיוואלד. רבקה קוראת ליעקב ואומרת לו 

קודם עד שהוא רצה להרוג אותך. אח"כ הוא החליט לדחות את 

זה עד ש'ימלאו ימי אבל אבי', אבל עכשיו אני מרגישה שהוא 

הוא רוצה להתחבר איתך  –חוזר בו ולא רוצה להרוג אותך 

כשהוא רצה  –חזרה. וזה מסוכן מאד. תברח!'. זה גיוואלד 

 "עם לבן גרתי ואחר עד עתה". –ע"פ רש"י. הפסוק עצמו מסתיים אחרת  9
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ק 'לאם מלאם יאמץ', זה להרוג אותך זה בסדר, כי זה בדיו

המאבק, הבעיה נוצרת כשהוא רוצה לבטל את המאבק. 

כשעשו טוען שאין צורך בעבודת הנפש, במאבק התמידי של 

 הנפש האלוקית והבהמית.

מש בכל תשה הוא הטעם של החיים, הוא הכח להוהמאבק הז

'ויקברו אותו עשו ויעקב בניו', והנפש  –הכוחות העשווים שבי 

 הבכור!הבהמית היא 

  –יש מאמר חסידות מופלא של אדמו"ר הזקן על הפסוק 

י ַֽ ה  כ ִׁ ָאָ֔ נו  ת ש ְ ָב֙ה ְוָהַאַחֶ֣ ת ֲאהו  ים ָהַאַחֹ֤ ת  ֶ֣י ָנש ִֹּׁ֗ יש  ש ְ ֵ֜ ין ְלאִׁ ְהֶיַ֨ תִׁ
ְלדו   ַֽ ה ְויָ יָאַֽ נִׁ ְ ר ַלש   ֹכִּ֖ ֵ֥ן ַהב ְ ה ַהב   ִ֛ ָאֵ֑ה ְוָהיָ נו  ְ ָבִּ֖ה ְוַהש   ים ָהֲאהו  ֹו ָבנִָׁ֔  .לֶ֣

 )דברים כ"א, ט"ו(

ביר שם שהכוונה בבן הבכור היא לעשו ששייך הוא מס

הנפש הבהמית, והבן הצעיר הוא יעקב, ששייך  -לשנואה 

לאהובה, ומטרת המהלך היא שבסוף ניקח את כל המוטיבציות 

האדירות של עשו ונעביר אותן אל הכיוון החיובי ועל ידי זה 

 נרומם את כל העולם.

זה מה שקורה במאבק עם המלאך בלילה, ובשביל זה באה כל 

כי הוא תאר את עשו  –האריכות בפרק ל"ו שבו פתחנו 

ותולדותיו ומה יהיה איתו בעתיד, ואנחנו צריכים לדעת את כל 

 -זה כי אין זו 'תודעת אויב' אלא 'תודעה עצמית'. תודעת אויב

עשוויים עצמית. על עשו צריך לדעת כדי להכיר את הכוחות ה

 האלו שבתוכנו. 

השיטה המסוכנת ביותר שבה יכול עשו לנצח את יעקב היא 

ללכת לקראתו. ללכת אליו בשווה. זה כל כך פשוט אבל כל כך 

 שונה ממה שלמדנו כל השנים

מה, אין זה ישמעאל שהוא בן הא –יעקב הלך אל עשו אחיו 

ויצאו מאותה רחם. זה המאבק אלא זה אחיו התאום, הם גדלו 

 10של ההתרוצצות עוד מהרחם.

הסכנה הגדולה היא הניסיון ליצור אידיאליזציה של השוואה, 

 של משוואה בין קודש לחול, בין יעקב לעשו.

. 'מגדיאל –אמרנו שרש"י חותם את פירושו לפרשה במילים 

היא רומי'. סיום לא הכי נעים, לכאורה. אבל צריך לזכור שגם 

אנחנו לא בבלים " –רומא רוצה להגדיל ולרומם את האל 

שבאים להחריב מקדשות. אנחנו נאורים, יש לנו תרבות, יש 

אבל  –לנו אתלטיקה. אנחנו אפילו נייפה את בית המקדש 

אנחנו בעד  נצמיד אליו גם איזה גימנסיון, איצטדיון ותיאטרון.

אבל משמן טמא. אנחנו לא נגד רוח ופילוסופיה גבוהה,  –אור 

 אלא רק רוצים גם שיעבוד מקביל לגוף". איטליה של יוון.

יום י"ט בכסלו חל בדרך כלל בפרשת וישלח וזו ממש השגחה 

גלויה, כי כל ספר התניא, מבנה שתי הנפשות שבישראל 

קית, ואז גם שצריכות לפעול יחד אבל בהובלת הנפש האלו

פועלת באמצעות כוחות שלא היו לה תחת  הנפש האלוקית

ל הנשמה. שהרי לא עליה ש –כסא הכבוד. ירידה לצורך עליה 

                                                           
צרפת, בעוד רוב -על רקע הבנה זו אפשר להבין מדוע בעת מלחמת רוסיה 10

רובם של האדמו"רים ומנהיגי היהדות צידדו בניצחון נפוליאון שהציע זכויות 

ממעל ממש, אלא שהאור יופיע דווקא  ה-הנשמה היא חלק אלו

מתוך החושך אז יוכל יעקב לשלוח 'מלאכים לפניו אל עשו אחיו 

בטן, בפנים. ארצה. ישר, פנימה, ל –ארצה שעיר שדה אדום' 

אדום, בלי -כל המילים הכי נוראיות, אדום –שעיר. שדה. אדום. 

שום פחד. למה? כי יש לי שור ויש לי חמור, והכל מוכן 

 להתמודדות.

'תקשיב  –כדי לומר לעשו  )רש"י(לכן הוא שולח מלאכים ממש 

טוב. מדובר פה בנפש האלוקית זו שמשלחת מלאכים. זו 

 אל'.-אלוקות. ישרשאיתה יש קו ישיר ל

זו הפרשה שעסקו בה כל פעם מחדש לפני שהלך רבי להיפגש 

 עם אנשי רומי.

 לוותר בעיניים פקוחות

שבנוי על שתי הנפשות הללו  ומשפט אחד לסיום. ספר התניא

הוא רק מבנה, שורה על שורה אות על אות, איך פועלים בעולם 

הזה של ה'לאם מלאם יאמץ'. איך חיים את זה פה בעיר 

הקטנה, במאבק המלכים, באמונה האינסופית שאני כל רגע 

יכול וראוי לנצח, שאני יכול לקחת את ה'לאם מלאם יאמץ' ולא 

לא להבין שהיא זו שנותנת את האור א –לברוח מהלחימה הזו 

'ארצה שעיר שדה אדום' -הכי עליון שיש כי היא מביאה את ה

שיש בכל אחד מאיתנו ומרוממת אותו ומשעבדת אותו לא 

 להגיע ל'נסעה ונלכה ואלכה לנגדך'.

כשיעקב נאלץ לומר לעשו 'יעבור נא אדני לפני עבדו עד אשר 

'אני יודע שזה  –אבא אל אדני שעירה", הוא בעצם אמר לו 

שאני מסרב ללכת איתך עכשיו להסכם שלום, להסכם רדידות 

וכניעה, יעלה לי הרבה. אני יודע שלאדני יהיו הרבה כוחות 

בעולם הזה. אני יודע שאני הולך לנדוד ולהתגורר בסוכות 

ואתה הולך אל ביתך בשעיר. אני יודע. אבל אני לא נבהל כי 

שהיא להאיר מתוך החושך אני סגור ומפוקס על המגמה שלי 

עד שגם המקומות הכי נמוכים יהיו מוארים ומשועבדים 

שהיא כל הפרשה, מתחילתה ועד סיומה  -לעבודה הגדולה" 

 ממש באלופי עשו.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בניצחונה של מפליגות ליהודים, תפס האדמו"ר הזקן את הצד שכנגד ורצה 
שהיא הסכנה האמיתית לעם  רוסיה. הוא פחד מאותה אמנציפציה של עשו

 , ולכן הוא היה במנוסה מצבאו של נפוליאון.ישראל

 לרפואת היולדתמוקדש 

 תחי' תמר שמחה בת אריאל

  ולבנה הנולד לה במזל טוב

 נ"י עמנואללביא 

 

 ולרפואת 

 תחי' אלירז רחל בת חנה

 

להקדשת שיעורים ניתן לפנות בהודעת וואטסאפ 

 054-7500516 –לעמנואל 

 

 


