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ים  ד לב ָאכִּ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְׁ ש ְׁ ו  אלו אותם המלאכים שפגש יעקב בסוף הפרשה הקודמת!ַוי ִּ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ לְׁ

יר  עִּ ָצה ש ֵ יו ַארְׁ ֵדה ֱאדֹום הזכר של הטומאהָאחִּ ַצו  ה ׃הנוקבא של הטומאה ש ְׁ לרמוז  – יב״קגימטרייה ַויְׁ

וכאשר המלכות עם התפארת עולים ֵלאֹמר  סוד:שהם עם התפארת והתבונה ֹאָתם  שיעקב עושה ייחוד, של המלכות הנקראת:

ן אל התבונה זה סוד: רו  ֹה ֹתאמְׁ , שהיא בינה ן׳שהוא תפארת, ומשם הם עולים אל  ו׳, שעולה אל תאמרכלומר המלכות בסוד  כ 

י  ואז המלכות נקראת: ֹה ָאַמר  , ומבינה המלכות עושה מלחמה:המגדל הפורח באוירהיא סוד  ל׳שהאות ַלאֹדנִּ ו כ  ֵעש ָ לְׁ

ָך ַיֲעֹקב ד ְׁ י לעשו והעבדות ליעקב האדנות ַעבְׁ ת ִּ רְׁ ַ ם ָלָבן ג  . לבן הוא בבחינת הלובן העליון, ותרי״ג מצוות שמרתי עִּ

הבעלים של עולם האצילות. לבן הוא התנין הגדול הרובץ בתוך יאורו, שממנו ניצל שמשם עיקר הכוח ליעקב לברר ולתקן את הכל, ויעקב 

ה יעקב! ָ כעבד המתנצל שאיחר לעבודה, וזה דרך הכנעה גמורה, ויעקב שלח להודיע לעשו שקנה חמישה קניינים  ָוֵאַחר ַעד ָעת 

ֹור ו ׃רבוכי כל מה שקנה עבד קנה  –בביתו של לבן, והיה משעבד את הכל לרצונו של עשו  י ש  י לִּ הִּ  קליפת השמאל ַויְׁ

ֶעֶבד קליפת הימיןַוֲחמֹור  ָחה ֹצאן וְׁ פְׁ ש ִּ שאר הכתרים התחתונים! להודיע שיעקב סיים את תיקון האצילות, ואלו  וְׁ

ֹצא ֵחן הקניינים הם מדרגות של עולם האצילות, וכולם נבררו ונתקנו על ידי שם מ״ה מְׁ י לִּ יד ַלאֹדנִּ ַהג ִּ ָחה לְׁ לְׁ  ָוֶאש ְׁ

ֵעיֶניךָ  זה הארת האור המקיף בעולם התיקון בו   ז ׃אפשר למצוא חן בעיני הקליפה רק על ידי השוחד!!! ב ְׁ ֻׁ ש  ַוי ָ

ו יָך ֶאל ֵעש ָ אנו  ֶאל ָאחִּ ָ ים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמר ב  ָאכִּ לְׁ ַ רצו להפחיד את עשו והכניעו, אך לא מסרו לו  ַהמ 

ע ֵמאֹות את דבריו של יעקב ַ ב  ַארְׁ ָך וְׁ ָראתְׁ קְׁ ַגם ֹהֵלךְׁ לִּ שקל כסף עובר לסוחר, שאיתם קנה אברהם  400כנגד  וְׁ

וֹ  אבינו את מערת המכפלה מ  יש  עִּ ֶצר לֹו  ח ׃את יעקב כדי שיפחד ויתפלללהפחיד  אִּ ֹאד ַוי ֵ יָרא ַיֲעֹקב מְׁ ַוי ִּ

ַחץ נעזב מהסיוע של המלאכים ונותר לבדו ֹו  ַוי ַ ת  ר אִּ ֶ הקב״ה מרחם על יראיו ואינו נותן את הכל ביד ֶאת ָהָעם ֲאש 

ֵני ַמֲחנֹות׃ האויב ש ְׁ ים לִּ ַמל ִּ ַהג ְׁ ָקר וְׁ ָ ֶאת ַהב  ֹאן וְׁ ֶאת ַהצ  ו ֶאל  ט וְׁ ם ָיבֹוא ֵעש ָ ַוי ֹאֶמר אִּ

ֲחֶנה ָהַאַחת ַ ָהָיה  כי עטרת הגבורה היא עטרת הנוקבא –לשון נקבה  ַהמ  הו  וְׁ ָ כ  הִּ  של בעל הרחמים –ת הוי״ה אותיווְׁ

ֵליָטה׃ פְׁ ָאר לִּ ש ְׁ ֲחֶנה ַהנ ִּ ַ מכין את עצמו לתפילה ומעלה מ״ן את עצמו התפארת אל המלכות ַוי ֹאֶמר ַיֲעֹקב  י ַהמ 

ָרָהם של חסד וגבורה שהיא: י ַאבְׁ ָחק וחסד כנגד קו ימין ֱאלֵֹהי ָאבִּ צְׁ י יִּ  וגבורה כנגד קו שמאל ֵואלֵֹהי ָאבִּ

דָוד . ואנו אומרים בתפילה: אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב... שהוא מידתו של יעקב –כנגד קו האמצעי  ָהֹאֵמר ֵאַלי יְׁ

׃ וכאן יעקב בעצמו ולכן האומר אלי... ךְׁ ָ מ  יָבה עִּ ֵאיטִּ ָך וְׁ ת ְׁ מֹוַלדְׁ ָך ו לְׁ צְׁ ַארְׁ ו ב לְׁ ֹל  יא ש  כ  י מִּ ת ִּ ָקֹטנְׁ

ל ָהֱאֶמת ָ כ  ים ו מִּ כי  –, שהוא נהיה קטן מחסדים וזה מידתו של יעקב, שכתוב: ״תתן אמת ליעקב״ –סוד הרחמים  ַהֲחָסדִּ

י ֶאת  השפיע אותם אל כנסת ישראל שהיא המלכות! ת ִּ י ָעַברְׁ לִּ ַמקְׁ י בְׁ ָך כ ִּ ד ֶ יָת ֶאת ַעבְׁ ר ָעש ִּ ֶ ֲאש 

ן ַהז ֶה ד ֵ רְׁ ֵני וְׁ  , ויעקב הוא סוד הבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצהשנעשה ליעקב נס ַהי ַ ש ְׁ י לִּ יתִּ ה ָהיִּ ָ ַעת 

ד  יב ׃למעלה מחזה, ולמטה מחזה ַמֲחנֹות י ַ י ָנא מִּ יֵלנִּ י ָיֵרא  המ״ןראשי תיבות ַהצ ִּ ו כ ִּ ד ֵעש ָ י ַ י מִּ ָאחִּ

ים׃ נִּ ָ י ֵאם ַעל ב  נִּ ַ כ  הִּ ן ָיבֹוא וְׁ ֶ י ֹאתֹו פ   ָאֹנכִּ

https://yavnehagilhad.co.il/

