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  שליט"א בראשות כ"ק מרן אדמו"ר                                                          ב"ב 11מ"ד דחסידי ספינקא רח' דונולו ביה  
  

  בס"ד
  פרשהעל הבחומש רש"י [שיעור 

  ]בשנים שעברו נמסר:
  

  'שווה לנסות –פנימיות '
  

ויש להבין תר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר'. ווי"
  ?כיצד הוא לבד אם נשאר עמו איש

  
הארץ השבוע מק' הלא ליעקב אבינו ע"ה היה הבטחה  הפרי

ומצד  ?מהקב"ה שישמור אותו, וא"כ מה יש לו לפחד מעשו
מביא שיעקב אבינו עשה בחכמה גדולה שהכין  שני הזוה"ק

הבעש"ט הק'  (ובפרה"א מיישב) עצמו לדורון תפילה ומלחמה.
הלואי אותי ' (ירושלמי חגיגה פ"ב)על דברי הגמ' נפלא ביאור מביא 

. מבארים כי הגנב שנמצא במחתרת 'עזבו ותורתי שמרו
ומתפלל לה' שלא יראו אותו אף תפילה כזו מקובלת היא 

מקום ב"ה כי אין תפילה ששבה ריקם! כמו כן אדם לפני ה
 'שלא יראני אדם...הלואי'שרוצה ח"ו לחטוא והוא מתפלל 

, מתקבלת תפילתו. מבאר הבעש"ט הק' מדוע אדם :)(ברכות כ"ח
הולך לחטוא? כי הוא מאמין שהקב"ה ישמע תפילתו ולא 

 שלא –' עזבו אותי הלואי'יתפסוהו, על זה אומר הקב"ה: 
 התורה מצוות את שיקיימו –' שמרו ותורתי' אך, בי יאמינו

.ולחטוא לגנוב שאוסרת' הק
  

יעקב מאוד ויצר לו, ומבאר רש"י הק' שיעקב אבינו פחד  ויירא
בפשטות ניתן להבין כי על אף הבטחת שמא יגרום החטא. 

ב"ה שישמור אותו, עדיין יש חשש שחטא בינתיים ואז גרם הק

מבארים ', ח מן הבא בידוויק'
על פי המסופר אצל אליהו 
הנביא ונביאי הבעל, שם לקחו 
שני פרים ולמי שתרד האש 

מובא שהפר ינצח ב'ויכוח'... ו
 ,של נביאי הבעל לא רצה ללכת

שנינו  :ואמר לאליהו הנביא
ם אחת, ומדוע אני תאומים לא

אלך עם התועים? ענה לו 
אליהו: כשם שמצוה על אחיך 
לילך עמי, כך מצותך היא 

ה' ללכת עם הצד השני...  קידוש
כמו כן כאן, לא רצו הצאן 
לילך לעשיו, עד שאמר להם 
יעקב כדוגמת דבריו של 
אליהו, ועל כן כתיב: 'ויקח 

' דייקא שהיה בידוהבא  מן
  צריך כביכול להכריחם...
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בכך לסלק ח"ו את השמירה. הרמב"ן מבאר 
'בטח בה' ועשה טוב'. (תהלים לז, ג) את הפסוק 

אילו היה כתוב קודם כל עשה טוב ורק 
בטח בה', הייתי מבין שהביטחון  לאחמ"כ

תלוי בעשיית הטוב, אך כעת כשכתוב קודם 
היינו העיקר הוא הביטחון ואין  –בטח בה' 

זה תלוי כלל בעשיית טוב, רק הפסוק לאדם 
שלא ישתמש רק בביטחון אלא גם יעשה 
טוב. וא"כ עדיין ק' מה חשש יעקב אבינו 
ע"ה? השפ"א זי"ע מבאר את הפסוק 

יש  חסדים ומכל האמת','קטנתי מכל ה
מושג הנקרא חסד, ויש מושג הנקרא אמת. 
ההבדל ביניהם שחסד פירושו שאדם גומל 
עם השני חסד בין אם השני ראוי לקבל את 
החסד ובין אם לאו. אך אמת ניתן לעשות רק 
עם מי שראוי לאמת. אלו הם שני הדברים 
שחשש מהם יעקב אבינו ע"ה, א. חשש 

וב. שירד לו ממידת שינכו לו מזכויותיו. 
האמת שבו, (יעקב מידת האמת. תתן אמת 

  .ליעקב)
  

בעל המאור ושמש זי"ע מבאר  הרה"ק
בספרו, איזה חידוש הביא הבעש"ט הק' 
לעולם. עד הבעש"ט הק' היו זמנים מיוחדים 

ו אהשנה ראש לעשיית תשובה. לקראת 
בזמנים רצויים אחרים. הבעש"ט גילה 

 התשובה.שבכל מקום ובכל זמן שייכת 
השאלה היא מה האדם מחפש בתשובה 

ישנן ג' דרגות בעשיית  ם:שלו. ונקדי
דרגת הנפש, הרוח, והנשמה. כל  התשובה.

אחת מהם עמוקה ופנימית יותר מהשניה. 
לדוגמא, אדם שיש לו חנות, ובסוף כל שנה 
צריך לעשות ספירת מלאי, כמו כן הוא 
האדם שעושה תשובה במובן הפשוט ביותר 

מו ספירת מלאי של פעם בשנה כמו שלה, כ
כן הוא בודק את עצמו האם התנהג כהוגן 

הוא חוזר  ,מה שלאעל ו ,במשך השנה

בתשובה בתקוה לשינוי. אמנם הבעש"ט 
לא  הק' בא וחידש לנו שהמושג תשובה הוא

קרי עבודה  –להישאר בעבודה של גוף ונפש 
חיצונית של שמירה על הקיים ואם משהו 

וזרים בתשובה ומנקים נתקע באמצע אז ח
 להיות צריכה העבודה אלאאת החטא. 

 היינו ונשמה רוח של לרבדים עד פנימית
 !!ת"בהשי לדביקות העבודה דרך להגיע

דוגמא לדבר אם אדם עובר ניסיונות עם 
חברו, והוא מוחל לו מכיון שמאמין שהקב"ה 

אך  זו דרגה באמונה. מגלגל את הכל וכו'...
עבודה יותר עמוקה וחותכת הינה אדם 
שגמלנו עמו טובה, והוא משיב לנו רעה 
תחת הטובה, או אז הדבר כואב ובוער הרבה 
יותר, ובאמת מה נוכל לומר לכזה אדם 
בשעת צרתו? בשם הרה"ק המגיד 
ממעזריטש זי"ע, מובא שכשאדם מביט בכל 
מצב שעובר עליו שיש בו משהו פנימי והוא 

ימיות הזו, ככל שהוא מחפש את הפנ
מתחבר יותר לפנימיות הוא זוכה לצאת 
מבחינת הנפש ולהיכנס יותר פנימה 
לבחינות הפנימיות של נשמתו ואז הוא 
מקבל כוחות יותר גדולים שהנשמה מושכת 
אותו לרוחניות ולא שהגוף ימשוך אותו מטה 
מטה לכיוון נקימה ונטירה וכדו'. השלב 

לדעת  הראשון כשאדם עובר מעבר הוא
שאין זה האדם העומד מולו אלא הנהגת ה'. 
שלב שני הוא בעקבות השלב הראשון, כגון 

רי ח עליו הבאם היה כלב עובר ברחוב ונו
שלא היה משיב דבר, כלומר כל הסיבה 
שהוא רוצה לענות לשני הוא משום שהשני 
הינו בעל בחירה והוא כביכול 'בחר' להציק 

אפיים. אך  מנה אחתגם ' לו הלו, ולכן 'מגיע
גם כאן ישנה עבודה יותר פנימית לתרגם 
ולהפוך גם את זה ולהתפלל לה' שיאיר לנו 
את העיניים לגלות דווקא אותו במצב הזה 
ולא לפרש את המצב הזה באופן שטחי 
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נו בדוד יוגשמי של אנשים ונקמה. וכמו שמצ
המלך ע"ה שכשקללו שמעי בן גרא מיד 

בכך נטרל ו ,'אלקים אמר לו קלל' ,אמר דוד
את רגשותיו וישר העמיק לכת לגלות את 
הקב"ה שנמצא שם ומחכה שיגלה אותו. 
אמנם השלב השלישי הוא יותר כואב איך 
יתכן שאני עשיתי טובה למישהו והוא גומל 
לי רעה תחת טובה. כאן הביאור של 

בפני העבודה הוא עבודה גם על האדם 
עצמו. כלומר אני יוצא מנקודת הנחה 

ישהו טובה, אך מי אמנם נתן לי שעשיתי למ
את הכוחות לעשות לו טובה, ואת 

זהו  –האפשרויות לעשות טובות לאנשים 
הקב"ה והוא ברוב רחמיו חפץ שהאדם לא 
ייכנס לגאווה על עשייתו אלא יזכור מי נתן 
לו את הכוחות והיכולות לכך ועל כן שולח 
לו מישהו שיזכיר לו זאת. וכך כל עבודה 
שכזו פותחת לאדם עוד ועוד רבדים נפלאים 

  ועמוקים בפנימיות שלו.
  

ארצה שבע וישתחו 'השבוע בפרשה, 
מבאר השפת  .'שתו עד אחיועד גפעמים 

אמת זי"ע, מהו עד גשתו עד אחיו. על פי 
שיעקב אבינו  ,הביאור הנ"ל מתבאר נפלא

כבר עשה את כל ההשתדלויות של דורון 
תפילה ומלחמה וכעת ניגש אל עשו ומה 
נותר עוד לעשות? מלמד אותנו יעקב אבינו 
ע"ה נקודה עמוקה ופנימית מאוד, שלאחר 

דם מגיע השלב של כל ההשתדלות של הא
לתת הכנעה לסיבות.  ,היינו –הפנימיות 

וממילא אם כבר נותן הכנעה אחת אזי 
מגלגלים משמים שיתן יותר הכנעה כדי 
לזכות אותו להגיע לכמה שיותר פנימיות 

 בורא לדביקות האדם את מביאה היא שהיא
 עם הנפש שלימות זהש!!! הנפש ולרגיעות

  ! הגוף
  

אבינו ע"ה כל מה שעשה יעקב זה 
השתחוויה הוא בעצם נתן הכנעה 

עד גשתו עד  ,ש'קילפה' עוד חלק מהניסיון
אלא חי בדביקות אחיו ולא חשש ממנו כלל 

נפלאה כיצד רבש"ע מנהל ומוביל את 
  המצב הזה.

  
ממשיכה התורה ומספרת ויקח מן הבא 
בידו, כל זה בנושא ההשתדלות של יעקב 

ל משך הזמן אבינו ע"ה. ומעניין לראות כי בכ
שהיה עקב אבינו אצל לבן לא עשה מאומה 
חוץ מלתרגם כל הזמן שאין זה לבן אלא 
הקב"ה מנהיג אותו... חוץ ממקום אחד, 
במקלות שקילף עם הצאן. וכמו כן כאן אצל 
עשו שהביא מנחה מן הבא בידו. מבאר על 
כך השפ"א מה ראה יעקב אבינו ע"ה 
לעשות את ההשתדלות הזו דווקא בשני 

קומות אלו? אלא שיעקב אבינו שחי מ
ר על כך צֵ בדביקות בורא כל הזמן והיה מֵ 

שהיה צריך לעשות השתדלות עם הצאן 
והמקלות, על כן אמר, כל הצאן הללו של 

 ואמנםההשתדלות שילכו לעשו לדורון... 
 והאחיזה הכח שכל לבאר ניתן עמקות ביתר
 היכן כלומר... בידו הבא מן רק היא עשו של

 ונחלה חלק איזה לו שיש חושב שהאדם
 זה שהכל ההכנעה את נותן ולא, שלו בעשייה
 החלק את יעקב לו כשנתן ולכן. הבורא הנהגת
 שזה וחי' בידו בא'ה כל את שביטל היינו שלו
 לעשו היה לא ממילא לו שנותן עולם בורא

  .ביעק על כלל שליטה
  
לכאורה מדוע  – 'ועתה הייתי לשני מחנות'

דבר זה נקרא שני מחנות הלא בסך הכל 
לקח מחנה אחד ופיצל אותו לשניים ומה 
פתאום לקרוא לזה שני מחנות??? אך כאן 
אנו לומדים שבכל מצב שהאדם עובר ובכל 
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רובד שהוא נכנס לפנימיות שלו הוא כלול 
צד הטוב במשני מחנות, צד הטוב וצד הרע. 
צמו גדול, הסכנה היא שיכול להחזיק את ע

ובצד הרע הסכנה שיכול להישבר ממצבו. 
בצד הרע להכיר שצד הטוב  –והעבודה היא 

אינו שלי אלא הוא חסד ה'. וע"י ההכרה הזו 
אנו ממתיקים את צד הרע שהוא בעצם אינו 
מציאות אלא סיבות להביא את האדם 

ועתה הייתי 'להכרה בבורא. וזהו הפשט 
שהגענו היינו ועתה, כעת כ – 'לשני מחנות

לניסיון אנו צריכים לזכור יש כאן שני מחנות 
   ושניהם אמורים להביא אותנו לקשר בורא.   

  
יתבאר באופן נפלא ביותר מה כעת 

שהקשנו בתחילת הפרשה, כשהקב"ה 

הבטיח ליעקב אבינו שמירה קיבל יעקב 
' ר מבאר שהיה וכמואבינו ע"ה פחד גדול, 

 הוא בעולם גדול הכי שהפחד, ע"זי אשר
 ה"שהקב שישכח אמת הצדיק של הפחד
הקב"ה לא יקיים שולא פחד !!! אותו מנהיג

לו את ההבטחה וכמו שביארנו בהתחלה 
, 'עשה טוב'ואח"כ  'בטח בה''את הפסוק 

היינו שההבטחה תישאר בכל מצב... רק 
הפחד שלו היה שלא ייוצר חטא חדש והוא 

ה' בעקבות שהוא 'מסודר' שישכח את  –
 ויגיע מזה לגדלות של כחי ועוצם ידי
שגוררת את האדם לבעיות נוספות וגרורות 
של הבא בידו שבסופו של דבר מנתקים את 

האדם לגמרי מהבורא ית'. ח"ו.

(נכתב ע"י ר' נפתלי בינג הי"ו) 

   
  
  

  
  

  שהשמחה במעונם
  

  מהיכנס הבן ני"ו בנועם עותו"לרגל  ב"ש)(הי"ו  ליקג מיכאלהר"ר 
  

  מ"תויכנסו בנועם עוני"ו לרגל ה גליק ישראל דןח "הבה
  

  מתוך שפע נחת והרחבת הדעת ברו"גזכו לרוות רוב נחת דקדושה יה"ר שי
  

  העלון יו"ל ע"י
  ב"ב. 7רח' דונולו  המכון להוצאת דברי רבוה"ק מספינקא

  או להשתתפות להודעות, שמחות, לע"נ להנצחת יקיריכם
  וכן לקבלת העלון בדואר או במייל: בזיכוי הרבים,

   bingnaftali@gmail.com או 0527645800
  

  זצ"ל אריה מרדכי ב"ראשר לע"נ ר' 


