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ֶמָך  ל יָדה נ ָא ש ְׁ ַאל ַיֲעֹקב ַוי ֹאֶמר ַהג ִּ ש ְׁ  ״מ, וגם ס״משהוא הס –יעקב לא ידע שהוא נאבק עם שרו של עשו ַוי ִּ

כי חשב שהגיע סוף זמן שילטונו, ועכשיו זמן , וס״מ היה ירא ובוכה לא רצה לגלות עצמו ליעקב כי הס״א התבייש שבשר ודם ניצח אותו

וכשראה שיעקב מבקש ממנו ברכה מיד פסק לבכות, והיה בהודאה גמורה כדי להנצל מיעקב ולחזור לכן ס״מ בכה!  –שליטתו של הצדיק 

ם׃ חזרה אל מדרגתו ָ ָבֶרךְׁ ֹאתֹו ש  י ַויְׁ מִּ ש ְׁ ַאל לִּ ש ְׁ ה ז ֶה ת ִּ ָ ם לא  ַוי ֹאֶמר ָלמ  ֵׁ ָרא ַיֲעֹקב ש  קְׁ ַוי ִּ

י׃ ש ִּ ל ַנפְׁ צֵׁ ָ נ  ים ַות ִּ נִּ ָ ים ֶאל פ  נִּ ָ ים פ  י ֱאלֹהִּ יתִּ י ָראִּ ל כ ִּ יאֵׁ נִּ ְׁ קֹום פ  ָ ַרח לֹו  לב ַהמ  זְׁ לו׳ ַוי ִּ

ֶמש   ליעקב! ֶ בלבד כדי  אין זו השמש שאנו רואים בכל יום יום, אלא השמש העליונה שהיא מידתו של יעקב שזורח אל הצדיקיםַהש  

ומכל המכאובים שבסבלו  לתקן את קילקולם!!! זאת השמש העליונה עתידה לזרוח לישראל בזמן הגאולה כדי שיתרפאו מכל התחלואים

ר ָעַבר ֶאת כל מה שהיה לאבות זה סימן לבנים!  –כתוב: ״וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה״ בגלות, ש ֶ ֲאש  ַ כ 

כֹו׃ רֵׁ ַע ַעל יְׁ הו א ֹצלֵׁ ל וְׁ נו אֵׁ ְׁ ן  לג פ  ֵׁ לרמוז על השתוות צורה אל ההנהגה  –בכל מקום בו כתוב: ״על כן״ ַעל כ 

נֵׁי העליונה, מלשון: ״כן דיברת״ לו  בְׁ ךְׁ ַעד  לֹא ֹיאכְׁ רֵׁ ף ַהי ָ ַ ר ַעל כ  ֶ ה ֲאש  ֶ ש  ָ יד ַהנ  ל ֶאת ג ִּ ָראֵׁ ש ְׁ יִּ

ה׃ ֶ ש  ָ יד ַהנ  גִּ ַכף ֶיֶרךְׁ ַיֲעֹקב ב ְׁ י ָנַגע ב ְׁ א א  לג ַהי ֹום ַהז ֶה כ ִּ רְׁ יָניו ַוי ַ א ַיֲעֹקב עֵׁ ָ ש   ַוי ִּ

אֹות ע מֵׁ ַ ב  ֹו ַארְׁ מ  עִּ א וְׁ ָ ו ב  ש ָ ֵׁה עֵׁ נ  הִּ ַחץ  וְׁ יש  ַוי ַ ֶאת  ! דעתיק , וזו הפרסא שכנגד הטבורהבדילאִּ

ָפחֹות׃ ְׁ י ַהש   ֵׁ ת  ַעל ש ְׁ ל וְׁ ַעל ָרחֵׁ ָאה וְׁ ים ַעל לֵׁ ָלדִּ ֶאת  ב ַהיְׁ ָפחֹות וְׁ ְׁ ם ֶאת ַהש   ש ֶ ַוי ָ

ף  ֶאת יֹוסֵׁ ל וְׁ ֶאת ָרחֵׁ ים וְׁ יָלֶדיָה ַאֲחֹרנִּ ָאה וִּ ֶאת לֵׁ ָֹנה וְׁ אש  יֶהן רִּ דֵׁ ַילְׁ

ים׃ הו א ג ַאֲחֹרנִּ נֵׁיֶהם יעקב וְׁ פְׁ יעקב הוא סוד התפארת ח אדם קדמון... זה רמז לאור מ״ה החדש שיצא ממצ ָעַבר לִּ

ָצה נשר שאומרת: מוטב שיכנס החץ בי ולא בבני, ולכן יעקב נהג כפי מידתושהיא מידת הרחמים, והיא פני  חו  ַארְׁ ַ ת  ש ְׁ הארץ  ַוי ִּ

, שעד אליה יורד האור של שם מ״ה החדש ממצח הנקראת ארץ, והמילה ארצה מרמזת על מלכות א״ק , שהיא המלכותהיא סוד השכינה

ים דא״ק ָעמִּ ְׁ ַבע פ  ֶ הקדושה, כדי  לבד, ואילו ההכנעה האמיתית היתה כלפי השכינהההכנעה לעשו היתה למראה עיניים ב ש 

, להמתיק כדי להמשיך סיוע מז׳ דרגות השכינה ועל ידם יוכנעו ז׳ דרגות הטומאהשתתעורר ותקום לעזרתו. יעקב השתחווה שבע פעמים 

וֹ  את כל הדינים הקשים שלהם ת  ש ְׁ יו׃ עד שהגיע אור שם מ״ה החדש ליסוד, ומשם למלכות: ַעד ג ִּ ָרץ  ד  ַעד ָאחִּ בא ַוי ָ

ו  לרוצץ את יעקב עד שהתמלא ש ָ הו   ברחמיםעֵׁ קֵׁ ַחב ְׁ ָראתֹו ַויְׁ קְׁ מי מחבק? המשפיע מחבק את המקבל, שכתוב: ״וימינו לִּ

אָרו   ולמה יעקב הוא המקבל? שהוא רוצה להמשיך את בחינת אור המקיף של עולם התיקון! –תחבקני״  ֹל ַעל ַצו ָ פ  ַוי ִּ

הו   קֵׁ ָ ש    להודיע כמה גדול הכוח של ההשגחה העליונה שמהפכת את הלבבות, והופכת אויב לאוהב – עשו נשק את יעקב בכל ליבו ַוי ִּ

׃ ו  כ  בְׁ יָניו  ה  ַוי ִּ א ֶאת עֵׁ ָ ש   א ֶאת נשיאת עין זו תפילה! אך בעשו זה עניין של עין רעה...ַוי ִּ רְׁ ֶאת  ַוי ַ ים וְׁ ש ִּ ָ ַהנ 

ה ֶ ל  י אֵׁ ים ַוי ֹאֶמר מִּ ָלדִּ ךְׁ  אותיות אלהי״ם ַהיְׁ ָ ר  עשו שואל על הז״ת של יעקבל  ֶ ים ֲאש  ָלדִּ ַוי ֹאַמר ַהיְׁ

ָך׃ מתנת חינםָחַנן  ד ֶ ים ֶאת ַעבְׁ  ֱאלֹהִּ
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