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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תולדות תשע"ח

זי"ע,  המגיד הקדוש הרבי ר' דוב בער ממעזריטש 

שבפיו  הקדושות  הנשמות  הצליחו  שלא  הטעם 

של עשו להשפיע עליו לטובה, כי עשו כבשן בתוך 

ראשו ומנע מהן להתפשט בגופו, ובלשון קדשו:

כמה  היו  בעשו  שגם  ידוע  זה  בפיו.  ציד  "כי 

רבי מאיר  כך  ניצוצות קדושות, שיצאו מהם אחר 

ורבי עקיבא ושמעיה ואבטליון ושאר גרים. אך עשו 

היה כובש כל ניצוצות קדושות בפיו, וירא להורידם 

לגופו פן תכפנו ותשיבנו לטובה. וזהו כי ציד בפיו, 

רצונו לומר כיון שהיו בו בשביה ממש, היו רק בפיו 

לא בפנימיות הגוף, ובשביל זה היה יצחק טעה בו, 

בניצוצות  מדבר  היה  עמו,  מדבר  שהיה  בשעה  כי 

הקדושות שהיו בפיו".

שביאר  מה  שאת  ביתר  להבין  נשכיל  זה  לפי 

עשו  של  ראשו  ניתק  זה  מטעם  כי  האריז"ל, 

כי  יצחק,  של  בחיקו  המכפלה  למערת  ונתגלגל 

ראוי  בפיו  גנוזות  שהיו  הקדושות  הנשמות  מצד 

אולם  המכפלה,  במערת  להיקבר  ראשו  היה 

מחמת שמנע מהנשמות הללו להשפיע על הגוף, 

נמצא כי בכך ניתק את הראש מכל הגוף, לכן גם 

במותו ניתק הראש מן הגוף, ועל כך כתוב )תהלים 

קי-ו(: "מחץ ראש על ארץ רבה".

מעתה יש לומר כי זהו שפירש רש"י: "כי ציד 

בפיו", שהיה מרמה את אביו לשאול: "אבא היאך 

מעשרין את המלח ואת התבן", בכך רצה ליישב 

מהנשמות  מנע  שעשו  יצחק  הרגיש  לא  איך 

רש"י  פירש  לכן  גופו,  בתוך  להתפשט  שבפיו 

שהיה מרמה את יצחק להראות לו שהוא צדיק, 

ועל ידי זה חשב יצחק כי לפעמים הנשמות הללו 

לכן  לטובה,  עליו  ומשפיעות  בגופו  מתפשטות 

אהב את עשו וקירבו קירבה יתירה, בחשבו שעל 

ידי זה יתן עשו לנשמות שבראשו להתפשט בכל 

גופו לטהרו ולקדשו.

כמין  לבאר  האריז"ל  מוסיף  האמור  פי  על 

חומר מה שמבואר בתרגום יונתן )בראשית נ-יג(, כי 

כשמנע עשו מהשבטים לקבור את יעקב במערת 

המכפלה, לקח חושים בן דן חרב וקטע את ראשו 

ונח  המכפלה  במערת  הראש  ונתגלגל  עשו,  של 

בניו  קברו  עשו  של  וגופו  אביו,  יצחק  של  בחיקו 

בשדה המכפלה ולא במערה. וצריך להבין איך זכה 

רשע זה שראשו יקבר במערת המכפלה.

היות  כי  האריז"ל,  מבאר  האמור  לפי  אך 

שבראשו של עשו היו גנוזות נשמות קדושות של 

ראשי ישראל גדולי התנאים שהיו מבני גרים, לכן 

נסתבב מן השמים לנתק את ראשו של עשו מגופו 

הקדושות  הנשמות  עם  ראשו  ונתגלגל  הטמא, 

במערת  הקדושה  מקור  אביו  יצחק  אצל  להיקבר 

המכפלה. עד כאן תוכן דבריו הקדושים.

של  הנשמות  על  נפלא  רמז  לומר  יומתק 

שהיו  עקיבא  ורבי  מאיר  רבי  ואבטליון  שמעיה 

ידי שנתגלגל  ועל  בפיו של עשו הרשע,  טמונות 

יצחק,  עם  המכפלה  במערת  להיקבר  ראשו 

התנאים,  לקדושת  עשו  מטומאת  לצאת  זכו 

על  כי  תורתם,  בקדושת  תבל  פני  את  שהאירו 

)תהלים  באומרו  המלך  דוד  רמז  הללו  הנשמות 

וזוק"ף  הנפלי"ם  לכ"ל  הוי"ה  "סומ"ך  קמה-יד(: 

אבטליו"ן  שמעי"ה  בגימטריא  הכפופי"ם"  לכ"ל 

של  בפיו  נופלים  בבחינת  שהיו  עקיב"א,  מאי"ר 

עשו הרשע, וסמכם ה' וזקף קומתם שיחזרו אל 

הקדושה ללמד תורה לישראל.

 שתל כבת א  הנתמל  ב"אתל
תוא י חתטל בגלחל

ויש להוסיף תבלין לקשר הביאור של האריז"ל 

יודע:  ציד בפיו", שהיה  "כי  עם הפירוש של רש"י: 

"אבא היאך  "לצוד ולרמות את אביו בפיו" לשאול: 

מעשרין את המלח ואת התבן", על פי מה שהביא 

בשם  קפ(  סימן  חב"ד  )הוצאת  ליעקב"  דבריו  ב"מגיד 

כה-כה(:  )בראשית  תולדות  פרשת  בפרשתנו 

ויקראו  שער  כאדרת  כולו  אדמוני  הראשון  "ויצא 

בעקב  אוחזת  וידו  אחיו  יצא  כן  ואחרי  עשו,  שמו 

עשו ויקרא שמו יעקב". ופירש רש"י שיעקב אחז 

ולהיות  ראשון  לצאת  ממנו  למנוע  עשו  בעקב 

בדרך מחשבה  להבין  ביאור  וצריך  ללידה.  הבכור 

מעשו  למנוע  יעקב  חשב  איך  נפש  לכל  השוה 

קדושת הבכורה על ידי אחיזתו בעקב עשו.

עוד ראוי להתבונן במה שפירש רש"י: "ויקרא 

והנה מאחר שהקב"ה קרא  שמו יעקב - הקב"ה". 

"וידו  "יעקב" על שם המעשה של:  את שם אבינו 

של  זה  מעשה  כי  משמע  עשו",  בעקב  אוחזת 

גדול מאד, עד  ענין  יעקב בעקב עשו היה  אחיזת 

כדי כך שראוי לקרוא לו בשם יעקב על שם פעולה 

זו, הנה כי כן ראוי להתבונן לבאר מה היה כל כך 

חשוב באחיזתו של יעקב בעקב עשו.

 רכי ציד בחילר נתמל  ה נאים
היל גנלזל  בחיל

פי  על  זה  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

רבינו  של  הטהורה  ממשנתו  יקרה  הקדמה 

מה  לבאר  )עובדיה(,  תורה"  ב"לקוטי  האריז"ל 

את  יצחק  "ויאהב  כה-כח(:  )שם  בפרשתנו  שכתוב 

ציד,  "יודע  והנה רש"י פירש:  ציד בפיו".  כי  עשו 

היאך  אבא  ושואלו  בפיו,  אביו  את  ולרמות  לצוד 

מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא 

מדקדק במצוות".

איך  הענין,  בפנימיות  ביאר  האריז"ל  אמנם 

טעה יצחק לאהוב את עשו ולא הרגיש בו שהוא 

ראשי  נשמות  גנוזות  היו  עשו  של  בפיו  כי  רשע, 

ישראל: "שמעיה ואבטליון, רבי מאיר ורבי עקיבא", 

שהיו בני גרים ויצאו מזרעו של עשו הרשע. וזהו 

שכתוב: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו", שהיה 

לו ציד של נשמות קדושות הללו בפיו.

“לידל אלפז  בשקב שתלר

 הוקפ הנתגב תו ישקב אבינל בשבלד  ה'
והמתיך אל" ה ל"ה מן ה"את שד שקבי ה"גוים
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 ראת"י  מימי ד"ך
ההלוכים ב ל"  ה'ר

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שאחז יעקב 

אבינו בעקב עשו בצאתו לאויר העולם, על פי מה 

בענין  י(  אות  עקיבא  דרבי  )אותיות  במדרש  שמצינו 

צורת אות א':

"ומפני מה ידו של אל"ף זקוף מצדו ויש לו שתי 

רגלים כבני אדם, מפני שכתוב בו אמת, ואמת יש 

אותיות  כל  לפיכך  רגלים,  לו  אין  ושקר  רגלים,  לו 

של אמת יש להם רגלים, ושל שקר אין להם רגלים, 

שכל אותיות של שקר עומדות על חודן". 

ששנינו  כמו  בזה  הכוונה  הפשט  בדרך  והנה 

קאי".  לא  שקרא  קאי  "קושטא  קד.(:  )שבת  בגמרא 

לכן  קיום.  לו  אין  ושקר  קיום  לה  יש  אמת  פירוש 

יש לכל אות שתי רגלים לרמז  אמ"ת  בג' אותיות 

שיש לה קיום, אבל ג' אותיות שק"ר אין להן שתי 

רגלים, לרמז שאין לשקר קיום כי בסופו של דבר 

מתגלה אפסיותו.

בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה  אולם 

פנים רחש לבי דבר טוב לבאר הענין בדרך עבודה 

דוד  שפתח  מה  לפרש  בהקדם  נפש,  לכל  השוה 

)תהלים  בפסוק  אפי"  "תמניא  של  המזמור  המלך 

ה'".  בתורת  ההולכים  דרך  תמימי  "אשרי  קיט-א(: 

והנה מה שהזכיר לשון הליכה על ההולכים בתורת 

כו-ג(:  )ויקרא  שכתוב  ממה  כן  שלמד  לומר  יש  ה', 

"אם בחוקותי תלכו". ופירש רש"י: "שתהיו עמלים 

בקשר  הליכה  לשון  הכתוב  שהזכיר  הרי  בתורה". 

לתורה. אמנם עדיין צריך ביאור להבין מה שהזכיר 

הכתוב לשון הליכה בתורה.

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שכתב בעל 

ה"תניא" ב"לקוטי אמרים" )פרק ה(, כי כאשר איש 

זוכה  שהוא  עד  בה,  ועמל  בתורה  עוסק  ישראל 

ו:(:  )מגילה  בבחינת  התורה  השגות  בשכלו  להשיג 

התורה  השגות  אז  כי  תאמן",  ומצאתי  "יגעתי 

שמשיג  והשכל  שכלו,  בתוך  ומוקפות  נתפסות 

הנה  שבה,  פרט  כל  להבין  עליה  מקיף  אותה 

הדברים בלשון קדשו:

"הנה כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה 

הרי השכל תופס את  ]מחכמת התורה[,  מושכל 

המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף 

דרך  והשכילו...  שהשיגו  השכל  בתוך  ומלובש 

במשנה  הלכה  איזו  ומשיג  מבין  כשאדם  משל, 

תופס  שכלו  הרי  בוריה,  על  לאשורה  בגמרא  או 

ומקיף אותה".

מה  בזה  לבאר  מוסיף  הוא  הדברים  בהמשך 

נמשלה  התורה  כי  יד.(  )חגיגה  בגמרא  שמבואר 

ללחם, כי כמו שמזון הלחם נכנס בתוך הגוף ומחיה 

השכל  בתוך  פנימה  חודר  התורה  אור  כך  אותו, 

הגוף  כל  את  מחיה  הוא  ומשם  ומקיפו,  שמשיגו 

כמו שכתוב )תהלים מ-ט(: "ותורתך בתוך מעי".

  כוי  השבלדה והמתיך
אל" ה ל"ה מן ה"את שד ה"גוים

ונראה להוסיף תבלין בביאור דבריו הקדושים 

בענין: "ותורתך בתוך מעי", על פי יסוד גדול בענין 

לימוד התורה והשגתה במוח שבראש, כי תכלית 

הלימוד היא שאור התורה שבמוח האדם יתפשט 

רק  בהם  שישתמש  אדם,  של  איבריו  רמ"ח  בכל 

באור התורה שהשיג במוחו, כמו ששנינו בגמרא 

חכמה  תכלית  דרבא,  בפומיה  "מרגלא  יז.(:  )ברכות 

קורא  אדם  יהא  שלא  טובים,  ומעשים  תשובה 

ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול 

ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר )תהלים קיא-י( ראשית 

חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם 

לא נאמר אלא לעושיהם".

על  "ראש",  בשם  נקרא  אדם  של  ראשו  והנה 

סיום  ואילו  האדם,  קומת  לכל  "ראש"  היותו  שם 

קומת הגוף הוא בשתי הרגלים, האברים הנמוכים 

והן  עליהם,  עומדת  האדם  קומת  שכל  ביותר 

שירצה  מקום  בכל  הגוף  קומת  כל  את  המוליכות 

ומשיג  בתורה  עוסק  אדם  כאשר  לכן  ללכת. 

צריך  הוא  הרי  שבראשו,  במוח  התורה  השגות 

לעשות השתדלות שאור התורה שבמוחו יתפשט 

בכל קומת הגוף מן הראש עד הרגלים, כדי שכל 

ולא כעשו  פי דרכי התורה,  יהיו רק על  הליכותיו 

הרשע שמנע מנשמות חכמי התורה שהיו טמונות 

בראשו להתפשט ולהאיר בתוך גופו. 

בזה מה שבחרו חכמי התלמוד  יומתק להבין 

בבלי, במאמר שאנו אומרים  לסיים את התלמוד 

"תנא דבי  )נדה עג.(:  בכל יום בסיום תפלת שחרית 

אליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא 

עולם  הליכות  ג-ו(  )חבקוק  שנאמר  הבא,  עולם  בן 

ביקשו  בכך  הלכות".  אלא  הליכות  תקרי  אל  לו, 

ללמדנו כי תכלית לימוד ובירור ההלכות בהשגות 

הגוף  בכל  התורה  שתתפשט  היא  שבראשו, 

העולם  הליכות  שכל  כדי  רגליו,  שתי  עד  מראשו 

ברגליו תהיינה רק באור התורה לפי ההלכה.

א-ו(:  )ישעיה  ישראל  את  הנביא  שהוכיח  וזהו 

בכך  לנו  רמז  מתום".  בו  אין  ראש  ועד  רגל  "מכף 

היא,  התורה  בדרכי  הולך  אינו  שאדם  הסיבה  כי 

משום שכל גופו "מכף רגל ועד ראש אין בו מתום", 

ידי העוונות מפרידים  על  שכל האיברים שנפגמו 

בין כף הרגל לראש, לכן אפילו אם הוא שומע דברי 

מצליח  הוא  אין  שבראש,  במוח  ומשיגם  תורה 

להאיר את אור התורה מראשו עד כף רגלו.

רנשלץ סלחן ב פיו ן ל פיו ן בסלחןר

מאמר  עבודה  בדרך  בזה  לבאר  טוב  מה  הנה 

הקדושה  קומת  בענין  יצירה  בספר  המשנה 

בסופן  ותחילתן  בתחילתן  סופן  "נעוץ  מ"ה(:  )פ"א 

כשלהבת קשורה בגחלת". הביאור בזה כי תכלית 

בריאת קומת האדם היא, שיקשר את סוף קומתו 

הראש,  שהיא  הקומה  תחילת  עם  הרגלים  שהוא 

עם  הראש  שהיא  הקומה  תחילת  את  לקשר  וכן 

סוף הקומה שהן הרגלים.

הענין בזה על פי מה ששנינו בגמרא )סוכה נב:(: 

לבית המדרש, אם  זה משכהו  בך מנוול  פגע  "אם 

אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ". נמצא לפי 

זה שצריך האדם להשתמש עם שתי רגליו ללכת 

לבית  ההליכה  פעולת  ידי  על  כי  המדרש,  לבית 

המדרש לעסוק שם בתורה מקדשים את הרגלים, 

התורה  השגות  להשיג  וזוכה  בתורה  וכשעוסק 

במוח שבראש, יצליח להמשיך את אור התורה מן 

הראש עד לסיום רגליו.

בתחילתן",  סופן  "נעוץ  ביאור:  זהו  כן  כי  הנה 

עם  וקשורות  נעוצות  הרגלים  שהוא  הקומה  סוף 

תחילת הקומה שהיא הראש, כי כשעוסק האדם 

מאיר  הוא  הרי  שבראש,  בשכלו  ומשיגה  בתורה 

"ותחילתן  הרגלים,  סיום  עד  הגוף  בכל  משם 

 מדלש היה פתלב אצו הקברה תישקב אפז בשקב שתל
שד כדי כך תהלא שצמל ק"א א  תמל ישקב

 א"יזרו: רליאהב יצפק א  שתל כי ציד בחילר
תהיל בחיל נתמל : "' מאי" ל"' שקיבא תמשיה לאבטוילן

 המגיד ממשז"יטת: רכי ציד בחילר, שתל ה"תש סג"
א  הנתמל  בחיל תוא י חתטל בגלחל והתחיש שויל וטלבה

 רהויכל  שלום ולר. צ"יך והמתיך א  אל" ה ל"ה תב"אתל
מ"אתל שד ה"גוים תיוכל "ק בד"ך ה ל"ה
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בסופן", הראש שהוא תחילת הקומה נעוץ וקשור 

האדם  את  המובילות  הרגלים,  שהוא  הסוף  עם 

לעסוק בתורה בבתי מדרשות כדי שיוכל להתגבר 

על היצר הרע, "כשלהבת קשורה בגחלת", התורה 

שהיא שלהבת אש בשכל שבראש, קשורה בגחלת 

על ידי שמתפשטת בכל הקומה עד הרגלים.

על פי האמור יתבאר היטב מה שהזכיר הכתוב 

"אם בחוקותי תלכו",  לשון הליכה בעמל התורה: 

להמשיך  היא  בתורה  העמל  שתכלית  מאחר  כי 

עד  הראש  מן  הגוף  קומת  בכל  התורה  אור  את 

רק  תהיינה  העולם  הליכות  שכל  הרגלים,  לסיום 

הליכה  לשון  הקב"ה  הזכיר  לכן  התורה,  בדרכי 

הראש  את  לקשר  תלכו",  בחוקותי  "אם  בתורה: 

עם הרגלים.

 רפתב י ד"כי
לאתיבה "גוי או שדל יךר

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה שדרשו 

חכמינו ז"ל פסוק זה במדרש )ויק"ר לה-א(:

)תהלים  דכתיב  הוא  הדא  תלכו,  בחוקותי  "אם 

עדותיך,  אל  רגלי  ואשיבה  דרכי  חשבתי  קיט-נט( 

הייתי  ויום  יום  בכל  עולם,  של  רבונו  דוד  אמר 

פלונית  דירה  ולבית  פלוני  למקום  ואומר,  מחשב 

כנסיות  לבתי  אותי  מביאות  רגלי  והיו  הולך,  אני 

רגלי  ואשיבה  דכתיב  הוא  הדא  מדרשות,  ולבתי 

אל עדותיך".

מה  בזה  ליישב  רוצה  שהמדרש  לומר  ויש 

בחוקותי  "אם  הליכה:  לשון  הכתוב  שהזכיר 

תלכו", לכן כדי ליישב דבר זה מביא המדרש מה 

ויום  יום  "בכל  הקב"ה:  לפני  המלך  דוד  שאמר 

דירה  ולבית  פלוני  למקום  ואומר,  מחשב  הייתי 

לבתי  אותי  מביאות  רגלי  והיו  הולך,  אני  פלונית 

כנסיות ולבתי מדרשות".

)ברכות  הביאור בזה על פי מה ששנינו בגמרא 

וכיון  "כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד,  ג:(: 

בו  ונושבת  צפונית  רוח  בא  לילה  חצות  שהגיע 

עד  בתורה  ועוסק  עומד  היה  מיד  מאליו,  ומנגן 

שעלה עמוד השחר". על כך בא דוד המלך לומר, 

כוחו,  בכל  השתדל  הלילה  כל  בתורה  כשעסק  כי 

שיאיר אור התורה שבראשו בכל קומת הגוף עד 

סיום רגליו שילכו בדרכי התורה.

וזהו שהביא ראיה לכך באומרו: "בכל יום ויום 

דירה  ולבית  פלוני  למקום  ואומר,  מחשב  הייתי 

לבתי  אותי  מביאות  רגלי  והיו  הולך,  אני  פלונית 

כנסיות ולבתי מדרשות". כי בזכות שעמל בתורה 

שיתפשט  התורה  אור  את  והמשיך  הלילה  כל 

בכל גופו עד סיום רגליו, נתקדשו רגליו כל כך עד 

שהלכו מעצמן לבתי כנסיות ובתי מדרשות. בכך 

בחוקתי  "אם  שכתוב:  מה  ליישב  המדרש  רוצה 

שיתפשט  היא  בתורה  העמל  תכלית  כי  תלכו", 

מעצמן  שילכו  עד  הרגלים,  בתוך  התורה  אור 

בדרך התורה.

שרגליו  המלך  דוד  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

הוליכו אותו לבתי כנסיות ובתי מדרשות: "אשרי 

תמימי דרך ההולכים בתורת ה'". כי תכלית לימוד 

התורה היא שאור התורה מן הראש שהוא ראש 

לכל האיברים עד סיום קומת הגוף הרגלים שילכו 

בכל הליכות העולם בתורת ה'. וזהו שאמר )תהלים 

יהלכו".  בדרכי  ישראל  לי  שומע  עמי  "לו  פד-יא(: 

"בדרכי  היא:  התורה  והשגת  שמיעת  תכלית  כי 

תהיינה  הגוף  ברגלי  העולם  הליכות  שכל  ילכו", 

בדרכי התורה.

 אמ  ית וה "גוים
כי אל" האמ  פלד" גם ב"גוים

מעתה יאירו עינינו להבין מה שמבואר במדרש 

ג'  ואילו  רגלים,  שתי  להן  יש  אמ"ת  אותיות  כי 

פי מה שמצינו  רגלים, על  להן  אין  שק"ר  אותיות 

)עבודה  בגמרא  כמבואר  אמת,  נקראת  התורה  כי 

זרה ד:(: "תורה דכתיב בה אמת, דכתיב )משלי כג-כג( 

בברכת  אומרים  אנו  וכן  תמכור".  ואל  קנה  אמת 

התורה: "אשר נתן לנו תורת אמת".

בתורת  עוסק  אדם  אם  לדעת  המבחן  והנה 

ומאיר  יורד  אור התורה שבראשו  הוא, אם  אמת 

בכל קומת גופו עד סיום שתי רגליו, שכל הליכות 

העולם הוא על פי דרכי התורה, לכן אותיות אמ"ת 

אור התורה שחדר  רגלים, לרמז על  להן שתי  יש 

בתוך הרגלים. אבל אותיות שק"ר אין להן רגלים, 

לרמז על הרשע שאפילו כששומע דברי תורה, אין 

רגליו,  עד  מראשו  התורה  אור  את  ממשיך  הוא 

שהליכות העולם תהיינה על פי דרכי התורה.

אמרים"  ב"לקוטי  ה"תניא"  בעל  שכתב  וזהו 

יעקב,  "כי הנה מדת אמת היא מדתו של  יג(:  )פרק 

הנקרא בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, 

לפי  דרגין".  כל  סוף  עד  ומדרגות  המעלות  מרום 

בתורת  עוסק  אדם  שכאשר  בזה  הכוונה  דברינו 

אמת, הרי הוא זוכה שאור התורה מבריח מן הקצה 

אל הקצה, מרום המעלות בשכל שבראש עד סוף 

כל הדרגות בסיום קומת האדם בתוך הרגלים.

ה"תניא",  בעל  דברי  היטב  יתבארו  מעתה 

הן בתוך המוח  כי השגות התורה  שביאר תחילה 

שבראש שהשכיל להבין השכלת התורה, ועל כך 

הביא מה שאמר דוד המלך: "ותורתך בתוך מעי", 

כי בכך הביע דוד המלך כי בכך שקם בחצות לילה 

לעסוק בתורה כל הלילה, עד שזכה להשיג השגות 

התורה  אור  את  המשיך  שבראש,  במוח  התורה 

בתוך  מזון  בבחינת  שבראש  המוח  מן  שנתפשט 

מעיו להחיות את כל הגוף.

 קציצ  "גוי הנפת
תמלנש אל" ה ל"ה מן ה"גוים

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

להבין, מה שקיצץ הקב"ה את רגלי הנחש הקדמוני 

כמו  הדעת,  בעץ  וחוה  אדם  את  שהחטיא  אחרי 

שכתוב )בראשית ג-יד(: "ויאמר ה' אלקים אל הנחש 

ומכל חית  זאת ארור אתה מכל הבהמה  כי עשית 

חייך".  ימי  כל  תאכל  ועפר  תלך  גחונך  על  השדה 

ופירש רש"י: "רגלים היו לו ונקצצו".

מדה  כנגד  מדה  היה  זה  עונש  כי  לומר  ויש 

הראשון  מאדם  שמנע  הרע,  היצר  הוא  לנחש 

וכן  רגליו,  להאיר את אור התורה שבמוחו בשתי 

בכל דור ודור ממשיך היצר הרע למנוע מן האדם 

להאיר את אור התורה שבראשו בתוך רגליו, והרי 

הראש,  מן  הרגלים  את  ומפריד  מקצץ  כאילו  זה 

לכן נענש שנקצצו רגליו כדי שיזכור האדם שזהו 

מן  האור  המשכת  את  לקלקל  הנחש  של  הפיתוי 

הראש עד הרגלים.

לנחש  הקב"ה  שאמר  מה  בזה  להבין  יומתק 

הקדמוני שהוא היצר הרע )שם ג-טו(: "ואיבה אשית 

 ג' אל יל  אמר  ית והן ת י "גוים ו"מז
תהאל" תו  ל"  אמ  מ חתט מן ה"את שד ת י ה"גוים

 ישקב אפז בשקב שתל וה"אל  תאינל "אלי ובכל"ה
מאפ" תהנתמל  תב"אתל אינן מ חתטל  ב"גויל

 הנפת הקדמלני הלא היצ" ה"ש נשנת תנקצצל "גויל
שו תם תהלא מלנש מאל" ה ל"ה וה חתט ב"גוים

 תני תמל  ישקב ית"או שו פיבל" ה"את שם שקביל
ישקב ותלן שקב, ית"ארו הלא אל יל  ורי "ארת
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mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני 

שתחי'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו -

ישופך  הוא  זרעה  ובין  זרעך  ובין  האשה  ובין  בינך 

הכוונה  הפשט  בדרך  עקב".  תשופנו  ואתה  ראש 

ירוצץ את ראשך ואתה תנשוך אותו  בזה, האדם 

הקב"ה  שרמז  לומר  יש  האמור  לפי  אך  בעקביו. 

את  ימשיך  האדם  אם  ראש",  ישופך  "הוא  בכך: 

ירוצץ  כי אז  רגליו,  אור התורה מראשו עד כפות 

את ראשו של הנחש ברגליו שיש בהן אור תורה, 

"ואתה תשופנו עקב", אתה הנחש תצליח להרוג 

אותו ברוחניות על ידי שתנשכנו בעקביו, שתמנע 

ממנו להמשיך את אור התורה עד עקביו.

לפי זה נשכיל להבין מה שמצינו אצל שרו של 

עשו הוא הנחש שנקצצו רגליו, כשנאבק עם יעקב 

איש  ויאבק  לבדו  יעקב  "ויותר  לב-כה(:  )שם  אבינו 

עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו ויגע בכף 

ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו". הביאור בזה 

כי מתחילה נאבק עם יעקב עמוד התורה, למנוע 

באור  השכל  את  המאירה  בתורה  לעסוק  ממנו 

התורה, אבל כאשר ראה שאינו יכול לו: "ויגע בכף 

יוכל להאיר את אור  ירכו שלא  ירכו", לפגוע בכף 

התורה בכף רגלו.

 “לידל אלפז  בשקב שתל”
וגול  "מאל ל בשקב "גול

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין המעשה 

לאויר  בצאתו  מיד  אשר  אבינו,  יעקב  של  הנשגב 

העולם אחרי עשו אחיו: "וידו אוחזת בעקב עשו", 

לקדושת  ולזכות  ראשון  לצאת  ממנו  למנוע  כדי 

הבכורה  את  למנוע  חשב  איך  ושאלנו  הבכורה, 

באחיזתו בעקב עשו. לפי האמור יש לומר הביאור 

קדשו,  ברוח  אז  השיג  כבר  אבינו  יעקב  כי  בזה, 

שקדושת הבכורה של עשו מקורה בנשמות חכמי 

התורה מבני גרים הטמונות בראשו.

עשו  של  הגדולה  רשעותו  ראה  כאשר  לכן 

)שם  בפרשתנו  שכתוב  כמו  אמו,  במעי  בעודו 

רש"י:  ופירש  בקרבה",  הבנים  "ויתרוצצו  כה-כב(: 

"רבותינו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה עוברת על 

פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, 

מפרכס  עשו  אלילים  עבודת  פתח  על  עוברת 

נשמות  לו  שהיו  אף  על  כי  מבואר  הרי  לצאת". 

קדושות בראשו, עם כל זאת היה מפרכס לצאת 

בעולם ולרוץ ברגליו לבתי עבודה זרה.

יעקב  שעשה  הנשגב  המעשה  זהו  כן  כי  הנה 

אוחזת  "וידו  הבכור:  להיות  מעשו  למנוע  אבינו 

כי ביקש להוכיח מעקב עשו שהוא  בעקב עשו", 

רץ בו לבתי עבודה זרה שאינו ראוי להיות הבכור, 

לו  שיש  הקדושות  בנשמות  התועלת  מהי  כי 

בראשו, אם הוא מונע מהן להתפשט בכל קומת 

גופו עד סיום עקבי רגליו.

שמו  "ויקרא  זה:  נשגב  מעשה  שם  על  לכן 

יעקב שהוא  יעקב", הקב"ה בעצמו קרא את שמו 

מלשון עקב, כדי להראות בכך החשיבות של יעקב 

ומפרכס  רץ  היה  אמו  במעי  בהיותו  שעוד  אבינו, 

להמשיך  היא  שאיפתו  כי  מדרשות,  לבתי  לצאת 

סיום  עד  גופו  קומת  בכל  שבראשו  התורה  אור 

עקביו, לרוץ בהם לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ובכך 

הוא מובדל לגמרי מעשו הרשע שמנע מהנשמות 

הקדושות שבראשו להתפשט בעקביו.

ישקב לית"או מכף "גו לשד "את

שזכה  מה  בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

)שם  שכתוב  כמו  וישראל,  יעקב  שמות  לשני  יעקב 

לה-י(: "ויאמר לו אלקים שמך יעקב, לא יקרא שמך 

עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו 

ישראל". שנינו על כך בגמרא )ברכות יב:(: "לא שיעקר 

יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו".

שמבואר  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ויש 

)ויחי(,  יוסף  יעקב  ]תולדות  הקדושים  בספרים 

זרע  )שם(,  אפרים  מחנה  דגל  )וישלח(,  לוי  קדושת 

השם  כי  ועוד[,  )שם(  לשמים  אור  )שם(,  קודש 

ישרא"ל  השם  אבל  "עקב",  מלשון  הוא  "יעקב" 

ב"שער  הדבר  ומקור  רא"ש.  ל"י  אותיות  הוא 

ויאהב  ד"ה  ויצא  )פרשת  האריז"ל  לרבינו  הפסוקים" 

יעקב(: "כי ישראל הם אותיות לי ראש".

שני  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי 

שמות הללו יעקב וישראל הם כנגד הקשר הנפלא 

הוא  יעק"ב  בין בחינת עקביו של אדם עם ראשו, 

על שם עקביו של אדם, ואילו ישרא"ל הוא על שם 

את  להמשיך  שצריך  ומאחר  רא"ש,  ל"י  אותיות 

אור התורה שבראש עד לסיום עקבי רגליו, הרי זה 

בבחינת שני השמות יעקב וישראל.

פי האמור נשכיל להבין מה שכבר הבאנו  על 

דף  וישלח  )פרשת  סופר"  ה"חתם  כמה פעמים בשם 

קעה ד"ה ויאמר( וב"דרשות חתם סופר" )דף נז טור ג( 

לבאר מה שמצינו בפרשת וישלח כשהתגבר יעקב 

על שרו של עשו )בראשית לב-כח(: "ויאמר אליו מה 

שמך ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך 

אנשים  ועם  אלהים  עם  שרית  כי  ישראל  אם  כי 

עשו  של  שרו  נעשה  איך  ביאור,  וצריך  ותוכל". 

שהוא הס"מ נדיב כל כך לתת לו שם ישראל.

וביאר הענין בזה כי יעקו"ב ישרא"ל בגימטריא 

אלו  שמות  שני  ידי  על  כי  לרמז  שט"ן,  קר"ע 

מבטלים את כוחו של השטן שהוא שרו של עשו, 

לכן רצה שרו של עשו לעקור שם יעקב באומרו: 

שלא  ישראל",  אם  כי  שמך  עוד  יאמר  יעקב  "לא 

ישאר שם יעקב כי אם שם ישראל, אולם הקב"ה 

הפר עצתו וקלקל מחשבתו, כמו שכתוב )שם לה-י(: 

יקרא שמך עוד  יעקב לא  לו אלקים שמך  "ויאמר 

הקב"ה  דקדק  שמך".  יהיה  ישראל  אם  כי  יעקב 

להקדים: "שמך יעקב", שתמיד ישאר שמך יעקב, 

אלא שבנוסף על כך יקרא שמך ישראל,

לפי האמור יש לבאר הטעם שצריך ב’ שמות 

יעקו"ב  השטן,  של  כוחו  לבטל  וישראל  יעקב 

כי על ידי שאיש  קר"ע שט"ן,  בגימטריא  ישרא"ל 

ישראל מקשר שתי הבחינות גם יחד, השם יעקב 

הקדושה  לקבל  רגליו  עקבי  הכנת  על  שרומז 

מראשו, והשם ישרא"ל שהוא אותיות ל"י רא"ש, 

הוא  הרי  שבראשו,  התורה  אור  השגת  על  לרמז 

שהוא  עשו  של  שרו  השטן  של  כוחו  את  מבטל 

כעונש על שהוא  רגליו,  הנחש הקדמוני שנקצצו 

מונע מהקדושה מלהאיר בתוך עקבי הרגלים.

לכן נתחכם שרו של עשו הוא השטן הוא היצר 

הרע, לעקור שם יעקב ולהשאיר רק שם ישראל: 

"לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל", שאפילו 

אם הוא עוסק בתורה שהוא זוכה להשיג בשכלו 

אור  את  להמשיך  יוכל  לא  רא"ש,  ל"י  בבחינת 

התורה בעקבי רגליו בבחינת יעק"ב, ועל ידי זה לא 

ילך בהליכות העולם באור התורה.

מחשבתו  וקלקל  עצתו  הפר  הקב"ה  אולם 

באומרו: "שמך יעקב", שתמיד ישאר שמך יעקב, אלא 

שבנוסף על כך יקרא שמך ישראל, על שם השילוב 

הנפלא של שתי הבחינות גם יחד יעקב וישראל, עקב 

ותחילתן  סופן בתחילתן  "נעוץ  עם הראש, בבחינת: 

בסופן כשלהבת קשורה בגחלת".


