
 21גיליון מספר   "ב בס"ד בר"ה בה                                 הל' שלוחין ה'                      

 השכל שבנפש המשכלת

 אשרי תמימי דרך" "  ליקו"מ קמא תורה א'

ֶכל ֶׁשל ָכל ָדָבר...  ַהש ֵ ַתֵכל בְֹ סְֹ הִּ יד לְֹ יְך ָתמִּ י ָצרִּ ֵאלִּ רְֹ ש ְֹ יׁש ַהיִּ י אִּ ֶכל ֶשיֵּׁש כִּ ר ַעְצמֹו ֶאל ַהָחְכָמה ְוַהש ֵּׁ , ּוְלַקשֵּׁ

י  ֶכלְבָכל ָדָבר, ְכדֵּׁ י אֹותֹו ַהָדָבר. ִכי ַהש ֵּׁ ם ִיְתָבַרְך ַעל ְידֵּׁ ב ְלַהשֵּׁ ֶכל, ֶשיֵּׁש ְבָכל ָדָבר, ְלִהְתָקרֵּׁ הּוא  ֶשָיִאיר לֹו ַהש ֵּׁ

ֶהֶלת ח(: "ָחְכַמת ָאָדם ָתִאיר ָפָניו":  ִאיר לֹו ְבָכל ְדָרָכיו, ְכמֹו ֶשָכתּוב )ק   אֹור ָגדֹול ּומֵּׁ

ב.  ְוֶזה ְבִחיַנת  ָמהַיֲעק  יַנת ָחכְֹ חִּ ית, ֶׁשהּוא בְֹ כֹוָרה ֶׁשהּוא ֵראׁשִּ ב ָזָכה ַלבְֹ י ַיֲעק  ַהר  כִּ . )ִתּקּוִנים ִתּקּון י"ד, ז 

אִשית כ"ז(: "  אִשית ָחְכָמה". ְוֶזה ְבִחיַנת )ְברֵּׁ י ֶזה  ִמְשָפִטים קכ"א:(, ְכמֹו ֶשָכתּוב )ְתִהִלים קי"א(: "רֵּׁ ֵבנִּ ַוַיַעקְֹ

ם  ... ". ְוַתְרגּום אּוְנְקלֹוס: ְוַחְכַמִניַפֲעַמיִּ

 ?איש ישראלי איך נהיים
, אך למה בעצם רבינו מאריך  דבר חשובזה    רבינו מדבר בתורה זו על ההסתכלות בשכל של כל דבר.

?  לעניינינו  קשור? ואיך זה  ראשיתבין  ומה בעצם הקשר בין חכמה ל  להסביר לנו שזו בחינת יעקב?

 ולמה מביא גם את תרגום אונקלוס על הפסוק ויעקבני זה פעמיים, לא הספיקה הראיה הראשונה?

 זוכרים את העלון הקודם? 
אך אם מתבססים על מה שלמדנו בעלון הקודם, שבעצם אנחנו מתקנים שתי בחינות, את קליפת  

בל בין טוב לרע ובין מצווה לבין  עשו, התאוות והמידות הרעות, וקליפת ישמעאל, יצר הרע שמבל

 : עברה, הדברים מובנים

 קודם שוברים את הקליפה הראשונה
במקרה הראשון יעקב התחכם לעשו בבואו מן השדה, ושכנע    ;על שני מקרים  עשו אמר את הפסוק

בעצם עשו  שם  הבכורה.  את  למכור  חיצוניות    אותו  על  שמסתכלת  שלו,  הקליפה  את  ייצג  ממש 

ָאדֹּם ַהז הַויֹּאמ  הדברים " ָאדֹּם הָׂ ל ַיֲעקֹּב ַהְלִעיֵטִני נָׂא ִמן הָׂ ו א  ָאדֹּם",  ר ֵעשָׂ האותיות    הָׂ , מרמז על  ֲאַדמ 

פעם ראשונה  התחכם כאן יעקב   .המזוהם שמסתכל רק על החן השקרי שבחיצוניות הדבר  המדמה

 , כפי שכותב ר' נתן:  קליפת עשו, תאוות העולם הדמיוניותוהתגבר על 

 ליקו"ה או"ח הל' פסח ה"ו אות ז'

ְטא ָאָדם ָהִראשֹון,  ...   חֵּׁ י   ...ִכי ָכל ֶזה ִנְמָשְך מֵּׁ ץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ְוַעל ְידֵּׁ עֵּׁ ִכי הּוא ָפַגם ְבַתֲאַות ֲאִכיָלה ְוָאַכל מֵּׁ

א   ס ַהָמלֵּׁ ד כֹועֵּׁ ר ַהָכבֵּׁ ד ֶזה ְבִחיַנת ְבכֹוָרה  ...  ָדם.  ֶזה ִנְפַגם ַהַדַעת ְוִהְתַגבֵּׁ ַח ַעל ַהָכבֵּׁ ר ַהמ  ִנְמָצא, ְכֶשּזֹוִכין ֶשִיְתַגבֵּׁ

ְבִחי ֶשהּוא  ָהֲאִמִתיּות,  ַהְבכֹוָרה  ִעַּקר  ֶשֶּזהּו  ַח,  מ  ְבִחיַנת  ם  ֶשהֵּׁ ל,  ִיְשָראֵּׁ ְבכֹור  ְבִחיַנת  ְבִחיַנת ִדְקֻדָשה,  ַח,  מ  ַנת 

אִשית ַכַנ" ר  ...  לרֵּׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְבָמקֹום ַאחֵּׁ , ְכמֹו ֶשָכתּוב,  ( ִכי ְבכֹור הּוא ְבִחיַנת ַמְלכּות, )ְכמֹו ֶשָכַתב ַרבֵּׁ

ל ֶזה ְבִחיַנת ְבכֹור ִדְקדֻ  ר ַמְלכּות ִדְקֻדָשה ֶשל ִיְשָראֵּׁ ֶפְך, ַחס שָ "ַאף ֲאִני ְבכֹור ֶאְתנֵּׁהּו ְוכּו'". ּוְכֶשִמְתַגבֵּׁ ן ְלהֵּׁ ה ְוכֵּׁ

ָשו ֶאת ַהְבכֹוָרה",   ָשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִשים "ַוי אַכל ַויְֵּׁשְת ַוִיֶבז עֵּׁ ב ְלעֵּׁ ן ָנַתן ַיֲעק  ב ָׁשַבר  ְוָשלֹום. ְוַעל כֵּׁ נּו ֶׁשַיֲעק  ַהיְֹ

יָלה ַתֲאַות ֲאכִּ ָרֵאל  שְֹ יִּ ֵלק מִּ סִּ ַתֲאַות  וְֹ ָנַתן ָכל  ַתֲאָותֹו  , ַרק  א  ְיַמלֵּׁ ְלֶחְלקֹו ֶשהּוא  ז את  ל  ָשו ִקבֵּׁ ְועֵּׁ ָשו  ְלעֵּׁ ֲאִכיָלה 

ַח שֶ  ק ַעְצמֹו ִמן ַהמ  ב, ִכי ִסלֵּׁ י ֶזה ָמַכר ֶאת ַהְבכֹוָרה ְלַיֲעק  ל, ִכי שּוב  ַבֲאִכיָלה ּוְשִתָיה ְבֶזה ָהעֹוָלם. ְוַעל ְידֵּׁ ל ִיְשָראֵּׁ

אַ  ֶלק ָבֶהם מֵּׁ ין לֹו שּום חֵּׁ ֶהם ּוְנָתנֹו לֹואֵּׁ ל   ,ִכי ִעַּקר ְשִליָטתֹו, ַחס ְוָשלֹום  .ַחר ֶשִסְלקֹו ְבַתֲאַות ֲאִכיָלה מֵּׁ ְכֶשִיְשָראֵּׁ

ַח, ְלַעְצמֹו,   ְבִחיַנת מ  ל ַהְבכֹוָרה, ֶשִהיא  ַח ּוְמַקבֵּׁ ְוָאז הּוא יֹונֵּׁק ִמן ַהמ  ְבַתֲאַות ֲאִכיָלה  ב ָׁשַבר נֹוְפִלים  ֲאָבל ַיֲעק 

יָלהתַ  ָשו  ֲאַות ֲאכִּ ן ְלעֵּׁ ַח, ֶשהּוא ְבִחיַנת ְבכֹוָרה, ַרק ָנַתן לֹו ְלֶחְלקֹו  ְול א ָרָצה ִלתֵּׁ ד, שּום ְיִניָקה ִמן ַהמ  , ֶשהּוא ַהָכבֵּׁ

ם ַהֶּזה ְוכ ם ָהָאד  ִני ָנא ִמן ָהָאד  ש, "ַהְלִעיטֵּׁ  ... ּו'".זֲֻהַמת ֲעִכיַרת ָהֲאִכיָלה ַהַגְשִמיּות ְכמֹו ֶשִבּקֵּׁ

 אחרי זה את הקליפה השנייה 
במקרה השני יעקב גנב את הברכה מעשו. כאן בעצם יעקב, שמייצג את מידת האמת, היה צריך  

והיצר הרע שמבלבל בין מצווה לעבירה, קליפת ישמעאל, ניסה לדמות לו שזו עבירה,  ,  רמות את אביול

,  ואכן בא במרמה כנגד עשו   יוגבר עליעקב הצליח להתוהמצווה כאן היא להחזיק במידת האמת. אך  

 כפי שכותב ר' נתן:



 בס"ד בר"ה בה"ב 

 ליקו"ה חו"מ הל' גנבה ה"ג אות ב'

ְושָ ...   ַחס  ְגמּוָרה  ָרה  ַלֲעבֵּׁ ִמָיד  ַלֲהִסיתֹו  ְלָהָאָדם  ֶשָיב א  ָדָבר  ְלַהַבַעל  ֶאְפָשר  ִאי  ב  ר  ִפי  ַעל  ֶבֱאֶמת  ַרק  ִכי  לֹום, 

ש ֶאת ַעְצמֹו ְבִמְצֹות ְוגֹונֵּׁב ַדַעת ָהָאָדם   נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרכָ   ...ִבְתִחָלה ִמְתַלבֵּׁ ֶפר ְבַהתֹוָרה  ּוְכמֹו ֶשָכַתב ַרבֵּׁ ה ִבְתִחַלת ַהסֵּׁ

ּה שֶ  ישֵּׁ י ִכי ִציצּוָתא ְדנּוָרא ִחָּוָרא ְברֵּׁ י ָדֶרְך' ַעל ַמֲאַמר ַרָבה ַבר ַבר ָחָנה ּוִמְתַחּזֵּׁ י ְתִמימֵּׁ ש  'ַאְשרֵּׁ ִבְתִחָלה ִמְתַלבֵּׁ

ֲחַמת גְ  ן ֶבֱאֶמת ִאי ַהַבַעל ָדָבר ֶאת ַעְצמֹו ְבִמְצֹות ְוכּו', ַעיֵּׁן ָשם. ּומֵּׁ ל ִמֶמנּו. ְוַעל כֵּׁ ד ְלִהָנצֵּׁ נֵָּׁבתֹו ְוָעְרָמתֹו ָקֶשה ְמא 

י ַהדֹור ָהֲאִמִתִיים   י ַצִדיקֵּׁ ל ִמֶמנּו ִכי ִאם ַעל ְידֵּׁ ָמה ...  ֶאְפָשר ְלִהָנצֵּׁ ָערְֹ וְֹ ֵנָבה  גְֹ ּמֹו בִּ ים עִּ ַנֲהגִּ תְֹ י ֵהם ַגם ֵהם מִּ   כִּ

י ְלהֹו ְלַצדִ  י ְבַרָמאּוָתא ִעם ַרַמאי )ְמִגָלה יג(ִבְבִחיַנת ָשרֵּׁ ב ֶׁשהּוא    ...  יַקָיא ְלַסגֹואֵּׁ יַנת ַיֲעק  חִּ ים ֵהם בְֹ יקִּ י ַהַצדִּ כִּ

ַהַבַעל ָדָבר יַנת ַהָסֶמְך ֵמם וְֹ חִּ ָלָבן ֶׁשֵהם בְֹ ו וְֹ ַרָּמאּות ֶׁשל ֵעש ָ יו בְֹ  . ָאחִּ

 ואז נהיים שלמים 
ומעשים טובים  , דהיינו מצוות  שיצאה מהחסד  קליפת ישמעאל   ההייתלכן מובא שאצל אברהם עדיין  

יעקב היה  ואילו  תאוות ומידות רעות,  דהיינו  קליפת עשו שיצאה מהדין,    ההייתעדיין    , וליצחק יםשקרי

  הטוב מהרע שבשתי המידות, חסד וגבורה, לברר אותן ולאחד ביניהן   בדעתו, כי הצליח להבדיל  שלם

 : המגן אברהם מטריסק שכותב, כמו תפארתהלמידת 

 פרשת קרח –מגן אברהם )טריסק( 

ושלשה אבות הקדושים שהם בסוד חסד גבורה תפארת המקור והשורש שלהם הם הג' מוחין חכמה בינה  

ולכן האדם    ...  ויעקב הוא בסוד הדעת המכריע ביניהםדעת, אברהם שרשו בחכמה, ויצחק שרשו בבינה,  

ן המבריח  הוא נעשה בסוד בריח התיכו...  העובד את השי"ת באהבה ויראה בהתכללות על ידי מדת תפארת,  

בחינת יעקב אבינו ע"ה שמחבר ומייחד כל מן הקצה אל הקצה ומחבר את האהל להיות אחד, שהוא  

המדות והספירות העליונות באור אין סוף ב"ה וב"ש שהוא אחד יחיד ומיוחד באחדות הפשוט, וזה  

 ... )בראשית לג, יח( ויבא יעקב שלם

 דברהסתכל בשכל של כל לא שכחנו לוכל זה בזכות זה ש
אבל אנחנו רואים כאן  "אשרי תמימי דרך"...  הפסוק של תורתנו,  כלשון  לכן יעקב נקרא תם, שלם,  

בסוד הדעת ואברהם שרשו בחכמה.. אז למה רבינו כותב שיעקב הוא בחינת חכמה, לא  הוא  שיעקב  

 היה לו לכתוב שיעקב הוא בחינת הדעת? כותב התניא: 

 פרק ג' –חלק ראשון  –ספר התניא 

. והמדות הן אהבת ה'  השכל כולל חכמה בינה ודעת... וכך בנפש האדם שנחלקת לשתים שכל ומדות.  

 ופחדו ויראתו ולפארו כו' וחב"ד נקראו אמות ומקור למדות כי המדות הן תולדות חב"ד: 

  שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם חכמה כ"ח מ"ה   תכי הנה השכל שבנפש המשכלוביאור הענין   

וכשמוציא כחו אל הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל 

והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חוה והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו   ...בשכלו נקרא בינה  

 ... בקשר אמיץ וחזק מאוד 

, , לכן גם האיכות המיוחדת של יעקב ודעתכולל את כל מידות השכל, חכמה בינה  באמת השכל אז  

דווקא  רבינו נקט  למה  עדיין,  בשכל. אבל  גם  לאחד חכמה ובינה, חסד וגבורה נכללת    השיכולהדעת,  

 והשכל שבכל דבר..   הדעתחכמה, אדרבה, רבינו היה צריך לייחס ליעקב ולאיש הישראלי את 

של כל דבר, ורק אח"כ מוסיף    בשכלרבינו מתחיל וכותב שאיש הישראלי צריך להסתכל  באמת, אך  

כדי להשיג דבר במלואו צריך חכמה בינה נכון ש ואת החכמה, כאשר השכלה פירושה השגת הדבר.  

ועיקר ההשכלה, כפי שכותב התניא, היא מידת החכמה. שהרי הבינה היא פירוט   ראשיתודעת, אך  

ע"י התבוננות והושג  שורש הדברש  אחרי  הדבר  דעת היא ההתקשרות לדבר, אך עצם ההשגה ה, 

מבחוץ לבפנים של אותו דבר פועלת מידת החכמה, כח מה. וזו הסגולה של יעקב שרבינו הראשונית  

מדבר עליה כאן ומתמקד בה, ההסתכלות בשכל של כל דבר, לכן נקט דווקא חכמה וראשית בנוגע  

ַתְכלּות)ללמדנו שההסתכלות  הזכיר את יעקב,  לכן  ליעקב.   עיקר  ראשית ו בשכל של כל דבר, היא  (  ִהשְֹּ

 שבת שלום! סגולת יעקב ואיש הישראלי, וההבדל בינו לבין עשו, שמייצג את שאר אומות העולם.  


