
 

 

 

 

  

                                                  

 



 

יו ו ָאחִּ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעקֹב ַמלְׁ ְׁ ש  הרבה מדברים על  1. ַוי ִּ
וא מתכונן בשלוש הההכנות של יעקב לקראת המפגש עם הרוע. 

ָחָמה רֹון,דוֹ  דרכים: לְׁ ה, ו מִּ ל ָ פִּ  כן ולא.  עזר לו?אם זה ה 2.תְׁ

ר על המשפחה שלו, על המלאכים לשמומה הוא לא עשה כדי 
וזה לא המיס את לבו של עשיו. מה כן  -. הוא עשה הכל, הכל שלו

יםהמיס?  ָלדִּ ֶאת ַהיְׁ ים וְׁ ִּ ש  א ֶאת ַהנ ָ רְׁ . הוא רואה את הנשים של ַוי ַ
ךְׁ יעקב, את הילדים, ושואל: " ה ל ָ י ֵאל ֶ ה": כותבוהזוהר  3?"מִּ " ִמי ֵאל ֶּ

 מלאכים. -הוא רואה ילדים אלוקיים, ילדים 4לוהים".-"א אותיות -

איך שומרים על מלאכים? מה נעשה שהמלאכים שלנו לא 
 מה נעשה? המלאכים שלנו.  ,ייפגעו? הם כל כך תמימים

 אולי נשגיח עליהם כל הזמן ונדע כל רגע מה הם עושים? 

היכן כל רגע בידע הוא לא היה אבא משגיח יותר מיעקב, לא היה. 
כשלבן חושד בו שמישהו ממשפחתו גנב את . מעשיהםמה הם ו

התרפים, הוא אומר: "מה פתאום? אני יודע בדיוק איפה כל אחד 
יֹום ָמָחרמהם בכל שעה נתונה.  י ב ְׁ ָקתִּ דְׁ י צִּ ָתה ב ִּ ָענְׁ  5". וְׁ

יֹום ָמָחר .אומרת התורה ,אופס ל ב ְׁ ַהל ֵ תְׁ ךָ  6.ַאל ת ִּ ת ְׁ  , דינה, ָמָחר ב ִּ
ה ַענ ָ תְׁ ָאה ו מִּ אמא, מה עושה הבת שלך , עד מחרגם אם תדעי  7. יֹוצְׁ

 מגיע.   ואה ,מגיע הרועאם חס ושלום  - ואיפה היא

 נתפלל עליהם בבוקר?  תפילה?אז אולי 

 
 בראשית ל"ב, ד.   1
ְפֵליָטהרש"י לבראשית ל"ב, ט: " 2 ִהְתִקין ַעְצמֹו " –" ְוָהיָה ַהַמֲחנֶה ַהנְִּשָאר לִּ

ה. ְלדֹורֹון: " מָׁ ִרים: ְלדֹורֹון, ִלְתִפלָׁה, ּוְלִמְלחָׁ ה ְדבָׁ נְָחה ַעל ִלְשלֹושָׁ ַוַתֲעבֹור ַהמִּ

י ַאְבָרָהםִלְתִפלָׁה: ". "ָפנָיו ה: ". "ֱאֹלֵהי ָאבִּ מָׁ ְוָהיָה ַהַמֲחנֶה ַהנְִּשָאר  ַלִמְלחָׁ

ְפֵליָטה  " ".לִּ
 בראשית ל"ג, ה.   3
ית ָבָרא אצ"ה, ב: " תיקוני זוהר 4 ִמי " ?ַמאי אלהי''ם - "להי''ם-ְבֵראשִּ

 ".ֵאלֶּה
 בראשית ל', לג.   5
ר ִכי ֹלא ֵתַדע ַמה יֵלֶּד יֹוםמשלי כ"ז, א: " 6 חָׁ  ".ַאל ִתְתַהֵלל ְביֹום מָׁ
ה": ט , גמדרש בראשית רבה ע" 7 ַאל : "ְכִתיב' :ַבר ִסימֹון ָאַמר ַרִבי יְהּודָׁ

ְתַהֵלל ְביֹום ָמָחר : "תִּ ה ָאַמְרתָׁ י ְביֹום", ַאתָׁ ְדָקתִּ י צִּ ר "ָמָחר ְוָענְָתה בִּ חָׁ , ְלמָׁ

נֱֶּאַמר ינָה ַבת ֵלָאה: "ִבְתָך יֹוֵצאת ּוִמְתַענָׁה, שֶּ  " ."ַוֵתֵצא דִּ

 אשר יעקב?וכי היה אבא שהתפלל על ילדיו יותר מאבל רגע, 
ָפקו ם יֹום ֶאָחד" דְׁ ָקר ָעלֹות ָעָלי ו  ַהב ָ ֹאן וְׁ ַהצ  ים וְׁ ים ַרכ ִּ ָלדִּ הוא  8", ַהיְׁ

יםה', עזור לי, "אומר.  נִּ י ֵאם ַעל ב ָ נִּ כ ַ הִּ ן ָיבֹוא וְׁ ֶ כמה שהוא  9".פ 
 זה קרה לדינה, הבת שלו. מתפלל עליהם והנה, 

 והבנות הקטנים בבית?  םאולי נכלא אותם? אולי ננעל את הבני

זה  10.שעשיו לא יראה אותה ,את דינה במזוודהסגר גם לא. יעקב 
, קרה ראה אותה. אבל ברגע שהיא יצאהנכון, עשיו לא . לו לא עזר

  לה מה שקרה. 

ג  קורסים לאולי נעשה להם כל מיני  נרכיב להם קלסתרון  ת?ו  נ  מו 
ָך כך". "הוא יאמר  ָלך  של הרוע: "הוא נראה כך", "הוא יעשה  ל 

ו לא הגנה גם ז אבל בוודאי נכון,  הואת גנו  חינוך למו  והאמת, ככה". 
 הרמטית. 

 והתשובה:למה?  למה,  .  לדינה  כל הטקטיקות שיעקב נקט לא עזרו
ואין לאף אחד הגנה מוחלטת  מפני שיש רשעים בעולם ,אל"ף

לא מבינים  שנשים וילדים ,סיבה בעיני היא-אבל המפני הרוע. 
)ואני לא מתביישת לכרוך יחד נשים עם ילדים, כי  את שפת הרוע

. הם לא מבינים את שפת הן והם היצורים הכי טהורים בעולם(
: אישה בוגרת. אני אומרת ל("הוא רע", "הוא לא טוב")  החושך

לא מסוגלת  -היא ו"הוא לא טוב בשבילך. זה קשר לא טוב". 
 לשמוע, כי נשים וילדים מדברים את שפת האור. 

ברכות  :, יאמרבחידוש מדהים לחג החנוכה ,נתן מברסלבורבי 
לזהות ולהכיר את  ,יעזרו, בעולם של רוע אולי הן-אולי !השחר

 
 בראשית ל"ג, יג.   8
 בראשית ל"ב, יב.   9

ָלה הּוא ַויִַּקח ֶאת ְשֵתי נָָשיו ְוֶאת ַויָָקם ַבַליְ מדרש בראשית רבה ע"ו, ט: " 10

ְפחָֹתיו ן ִהיא"  -"ְשֵתי שִּ , ָאַמר ?ְוִדינָׁה ֵהיכָׁ נֶּיהָׁ נָּׁה ְבֵתבָׁה ְונַָׁעל ְבפָׁ ע ' :נְתָׁ שָׁ הָׁרָׁ

נִי ּה ִממֶּ ּה ְויִַקח אֹותָׁ ה אֹותָׁ ֹלא יְִתלֶּה ֵעינָׁיו ְויְִראֶּ ה ִהיא, שֶּ מָׁ  '."ַהזֶּה ֵעינֹו רָׁ



 

 

זהר ים ידעו להבנות שלנו והילדיה ,הכרת הטוב, אוליתוך הטוב ומ
  11מהרע.

 ברכות השחר:  -לדוגמא 

ה ה' ךְׁ ַאת ָ רו  יָנה  ...ב ָ י בִּ וִּ כְׁ ֶ ין ַהנֹוֵתן ַלש   חִּ ַהבְׁ  -זה , וזה טוב :שידעו – לְׁ
 לא טוב. 

ים" אםו יש  ֲעֻרמ ִּ ב ִּ  ." זו ברכה, אז "מפשיט" זו קללהַמלְׁ

ים"אם  רִּ יר ֲאסו   זו קללה. –" זו ברכה, אז מישהו שכולא אותך ַמת ִּ

י אם " נִּ ֹא ָעש ַ ל  ֶ ָחה ש  פְׁ ִּ   קללה.מכריח אותנו, זו " זו ברכה, אז מי שש 

צֹונוֹ ואם " רְׁ י כ ִּ נִּ ָעש ַ ֶ רצון שלי הוא שאם הזאת אומרת זו ברכה,  "ש 
  12אז זה קדוש. כי מברכים על זה ישר על הבוקר. –"לא" 

. שחור ברכות השחר לא ידברו על השחור, כי ילדים לא מבינים
לבן שלי הקטן: "אל תלך עם אף פעם פעם אני זוכרת שאמרתי 

ופעם אחת הוא נעלם עם חבר שלו מהשכונה  .עם אף אחד"
 "איפה הייתם??"  :כשהם יזרו שאלתי אותוו

 ."כזה נחמד, נתן לנו סוכריות זקןשכן, "היינו אצל  :והוא אמר

 ואם הוא איש לא טוב?"  "השתגעת?! התעלפתי.

ני שאלתי אותו: 'אתה איש אל תדאגי", הוא אמר. "א"אמא, 

 ��טוב?'" 

הם לא יבינו את שפת הרוע. ואולי, הם לא יבינו, הם לא. עד מחר, 
אולי, כשמסבירים מה "טוב", כשמסבירים מה "נכון", כשהבית 

ה נכונה ימלא מילים מוארות והכרה של הטוב, של הנכון, של פני
ומר במילים אחרות, א... למישהו, של חרות על הגוף ועל הנפש

את הסגולה המופלאה של ברכות השחר. נסו כנגד הרוע,  ,רבי נתן
יוכלו המלאכים הקטנים שלנו להגיד למלאך רע  ךרק כאולי 

י: "שתופס אותם בחושך כשהם נותרים לבדם ֵחנִּ ל ְׁ ַ י ָעָלה   ,ש  כ ִּ
ַחר ָ  אני מרגיש שזה דבר לא טוב. תן לי עכשיו ללכת, ומיד". 13.ַהש  

יהי רצון שהקב"ה ישמור על המלאכים הקטנים שלנו שלא ינזקו 
 לעולם, שיכירו בטוב ויתרחקו מהרע. 

  . רק בשורות טובותו

 בצוות העריכה: הדסה סאסי

 

 

 
ברכות השחר א',  הלכות ,"אורח חיים""ליקוטי הלכות", , מברסלרבי נתן  11

ין ֵבין יֹום ּוֵבין ַליְָלהְוזֶּהּו, "א: " ְך  ְלַהְבחִּ ְמַהְפִכין אֹור ְלחֹשֶּ רֹות שֶּ ְך ַהַהְסתָׁ ", ֵהפֶּ

ְך ְלאֹור, ֲאבָׁל ַעל ְך   יְֵדי ִהְתגַלּות ַהַדַעת ַמְבִחין ֵבין יֹום ְלַליְלָׁה,-ְוחֹשֶּ ֵבין חֹשֶּ

 "ְלאֹור, ֵבין ַרע ְלטֹוב.
 "ברכות השחר" מתוך נוסח תפילת שחרית.   12
 בראשית ל"ב, כז.   13
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