
בס"ד

עבודת ה' לאור משנת השפת אמת- פרשת וישלח

ספר בראשית פרק לב  
ּכֹה לְעֵׂשָו לַאדֹנִי תֹאמְרּון ּכֹה לֵאמֹר אֹתָם וַיְצַו אֱדֹום: ׂשְדֵה ׂשֵעִיר ַארְצָה ָאחִיו עֵׂשָו אֶל לְפָנָיו מַלְָאכִים יַעֲקֹב וַּיִׁשְלַח 

לַאדֹנִי לְהַּגִיד וָאֶׁשְלְחָה וְׁשִפְחָה וְעֶבֶד צֹאן וַחֲמֹור ׁשֹור לִי וַיְהִי עָּתָה: עַד וָאֵחַר ּגַרְּתִי לָבָן עִם יַעֲקֹב עַבְּדְ� ָאמַר 
אִיׁש מֵאֹות וְַארְּבַע לִקְרָאתְ� הֹלֵ� וְגַם עֵׂשָו אֶל ָאחִי� אֶל ּבָאנּו לֵאמֹר יַעֲקֹב אֶל הַּמַלְָאכִים וַּיָׁשֻבּו ּבְעֵינֶי�: חֵן לִמְצֹא 
עִּמֹו: 
יָבֹוא אִם וַּיֹאמֶר מַחֲנֹות: לִׁשְנֵי וְהַּגְמַּלִים הַּבָקָר וְאֶת הַּצֹאן וְאֶת אִּתֹו אֲׁשֶר הָעָם אֶת וַּיַחַץ לֹו וַּיֵצֶר מְאֹד יַעֲקֹב וַּיִירָא 

עֵׂשָו אֶל הַּמַחֲנֶה הַָאחַת וְהִּכָהּו וְהָיָה הַּמַחֲנֶה הַּנִׁשְָאר לִפְלֵיטָה: 
קָטֹנְּתִי עִּמָ�: וְאֵיטִיבָה ּולְמֹולַדְּתְ� לְַארְצְ� ׁשּוב אֵלַי הָאֹמֵר ה' יִצְחָק ָאבִי וֵא�הֵי ַאבְרָהָם ָאבִי אֱ�הֵי יַעֲקֹב וַּיֹאמֶר 

 מַחֲנֹות:לִׁשְנֵי הָיִיתִי וְעַּתָה הַּזֶה הַּיַרְּדֵן אֶת עָבַרְּתִי בְמַקְלִי ּכִי עַבְּדֶ� אֶת עָׂשִיתָ אֲׁשֶר הָאֱמֶת ּומִּכָל הַחֲסָדִים מִּכֹל 
עִּמָ� אֵיטִיב הֵיטֵב ָאמַרְּתָ וְאַּתָה ּבָנִים: עַל אֵם וְהִּכַנִי יָבֹוא ּפֶן אֹתֹו ָאנֹכִי יָרֵא ּכִי עֵׂשָו מִּיַד ָאחִי מִּיַד נָא הַּצִילֵנִי 

וְׂשַמְּתִי אֶת זַרְעֲ� ּכְחֹול הַּיָם אֲׁשֶר �א יִּסָפֵר מֵרֹב: 
וְאֵילִים מָאתַיִם רְחֵלִים עֶׂשְרִים ּותְיָׁשִים מָאתַיִם עִּזִים ָאחִיו: לְעֵׂשָו מִנְחָה בְיָדֹו הַּבָא מִן וַּיִּקַח הַהּוא ּבַּלַיְלָה ׁשָם וַּיָלֶן 

ּבְיַד וַּיִּתֵן עֲׂשָרָה: וַעְיָרִם עֶׂשְרִים אֲתֹנֹת עֲׂשָרָה ּופָרִים ַארְּבָעִים ּפָרֹות ׁשְלׁשִים ּובְנֵיהֶם מֵינִיקֹות ּגְמַּלִים עֶׂשְרִים: 
ּכִי לֵאמֹר הָרִאׁשֹון אֶת וַיְצַו עֵדֶר: ּובֵין עֵדֶר ּבֵין ּתָׂשִימּו וְרֶוַח לְפָנַי עִבְרּו עֲבָדָיו אֶל וַּיֹאמֶר לְבַּדֹו עֵדֶר עֵדֶר עֲבָדָיו 

ׁשְלּוחָה הִוא מִנְחָה לְיַעֲקֹב לְעַבְּדְ� וְָאמַרְּתָ לְפָנֶי�: אֵּלֶה ּולְמִי תֵלֵ� וְָאנָה אַּתָה לְמִי לֵאמֹר ּוׁשְאֵלְ� ָאחִי עֵׂשָו יִפְגָׁשְ� 
לַאדֹנִי לְעֵׂשָו וְהִּנֵה גַם הּוא ַאחֲרֵינּו:

רש"י על בראשית פרק לב פסוק ט 
והיה המחנה הנשאר לפליטה - על כרחו כי אלחם עמו. התקין עצמו לשלשה דברים לדורון לתפלה ולמלחמה. 

לדורון. ותעבור המנחה על פניו. לתפלה אלהי אבי אברהם. למלחמה והיה המחנה הנשאר לפליטה:

שפת אמת וישלח תרמ"ה
. הסט"אעם להלחם השי"ת בעבודת אדם לכל שצריכין  העניניםג' הם לתפלה. למלחמה לדורון עצמו התקין 

.הוא בחי' בכל לבבך עבודה שבלב תפלה. נפשך מלחמה. מאדך דורון
שא"א דברים ויש וסט"א.  היצה"רעם בעצמינו להלחם  שצריכיןדברים יש כי ה' לעובד צריכין הג' כל באמת כי 

להוציא הסט"א מן לקרב שצריכין דברים ויש לו. יכול לא עוזרו הקב"ה אלמלא כמ"ש דשמיא בסייעתא רק 
ויצר ויירא ולכן וישורון. ישראל יעקב הם אלו בחי' וג' וביצה"ר.  ביצ"טלבבך בכל שאמרו כענין מפיהם בלעם 
לקרב שלא האמת מן נטי' בלי תמיד עומד הי' ליעקב אמת תתן בו שכתיב אבינו ויעקב יהרג. או יהרוג שמא 
בזוה"ק עליו דרשו לכן מאוד. גדול דבר וזה נימא. כמלא הראוי מן יותר לרחק ושלא מהראוי. יותר נימא כמלא 

אשרי אדם מפחד תמיד. ר"ת אמת:
. ומכח אהבה זו יכולין לכבוש היצה"ר וכן מצד זכרון חסדי השי"ת הוא מדת אברהם אע"ה

וג"כ צריכין להכין בגבורה מצד יראת ה' ופחד הדין בחי' יצחק. 
והעיקר מצד סייעתא דשמיא בתורה ותפלה שהוא בחי' יעקב אבינו. 

הלך ויעקב כמ"ש המלאכים אע"ה ליעקב הזמין שהקב"ה ראינו כאשר השמים מן להם עוזר הקב"ה והצדיקים 
רק ישלימו כתיב ולא . 'אתוישלים אויביו גם איש דרכי ה' ברצות 'וכמ"ש אלקים. מלאכי בו ויפגעו לדרכו 

והוא דרך שנקראת התורה שהיא לדרכו אע"ה יעקב הלך וכאשר עמו. אותם ישלים בעצמו כביכול הקב"ה 
':הדרך המיוחד ליעקב אע"ה. הזמין לו הקב"ה המלאכים. עד שעשו עצמו נהפך לאוהב וירץ לקראתו כו



שפת אמת וישלח תרל"ה 
כדי כו' באת מאין שבמשנה שאלות הג' שואל היצה"ר גם כי כו'. אתה למי ושאלך פסוק על פי' ז"ל מו"ר אא"ז 

לפניו שחביבין ישראל לכלל הביטול ע"י ליעקב. לעבדך אליו ולהשיב להתחזק וצריכין ועצבות. דאגה להביא 
'. ית

כאלו עליו אני מעלה עני מנחה להתנדב דרכו מי כמ"ש ית' לפניו חשוב במס"נ שבא המעט הוא  'מנחה'
כמו מעט אף עושין  שבנ"ימה כל ית' לפניו חשוב היצה"ר נגד רבה עבודה ע"י  'לעשולאדוני 'נפשו. הקריב 
עכ"ד.  הרבה

כמ"ש לאדם מסייע השי"ת כי בזה להתחזק האדם שצריך השי"ת על קאי ' אחרינוהוא הנה וגם 'להוסיף ויש 
לאל גומר עלי והמעט שאדם מתחיל עוזר לו השי"ת שיוכל לגמור הכל כראוי. 

אבל בזכיותיו. עשיר הי' כי עני בבחי' להשתמש צריך הי' לא הוא כי עבורינו יעקב אבינו עשה זה כל כי ונראה 
רצה לתקן דרך של עניות לזרעו אחריו כנ"ל:

ספר בראשית פרק לג 
אֲׁשֶר לְ� יְהִי ָאחִי רָב לִי יֶׁש עֵׂשָו וַּיֹאמֶר  אֲדֹנִי:ּבְעֵינֵי חֵן לִמְצֹא וַּיֹאמֶר ּפָגָׁשְּתִי אֲׁשֶר הַּזֶה הַּמַחֲנֶה ּכָל לְ� מִי וַּיֹאמֶר 

אֱ�הִים ּפְנֵי ּכִרְאֹת פָנֶי� רָאִיתִי ּכֵן עַל ּכִי מִּיָדִי מִנְחָתִי וְלָקַחְּתָ ּבְעֵינֶי� חֵן מָצָאתִי נָא אִם נָא ַאל יַעֲקֹב וַּיֹאמֶר  לָ�:
:ויקח קַח נָא אֶת ּבִרְכָתִי אֲׁשֶר הֻבָאת לָ� ּכִי חַּנַנִי אֱ�הִים וְכִי יֶׁש לִי כֹל וַּיִפְצַר ּבֹו וַּתִרְצֵנִי:

אור החיים על בראשית פרק לג פסוק יא 
החסרון אין באדם מושגת כשתהיה זו ובחינה "כל", שנקראת הקדושה בחינת שהיא "כל" באומרו ירמוז עוד 

כל, ברכת והיא מעצמו, נשלם שהחסר יז)  כב(לעיל כחול ישראל וכברכת מעצמו, נשלם והחסר רושם עושה 
בה זכו זו וברכה שלם יעקב ויבא (יח) בפסוק שפירשתי מה ועיין טז)  יז(מ"א כלתה לא הקמח כד סוד והיא 

את נא קח באומרו טעם טוב נותן ומעתה סודה וזה יז) (ב"ב כל, יעקב מכל, יצחק בכל, אברהם האבות כל 
ברכתי וגו' כי חנני אלהים וכי יש לי "כל", והנחסר נשלם מעצמו:

שפת אמת וישלח תרל"א
מרב יותר כל לכאורה כי והפי' כל. מכל פי' ע"ש יחסר לא המתנה ע"י כי כתב כל. לי יש וכי כו' חנני כי באוה"ח 
שיש מה עליון בשורש שדבוק מי אך לו. הי' שלא הי' דברים כמה והרי כל לומר אדם יוכל איך אך עשו. שאמר 

 לו הוא בחי' כל. כי כל דבר יש בו נקודה חיות מהשי"ת ובנקודה זו כלול הכל
בו שיש ע"י ממש הכל יש שבכ"מ והפי' ע"ש. הבאר שמצאה הגר גבי כו' סומא בחזקת הכל במדרש כמ"ש 
בשרשו דבר כל שמדבק מי ועי"ז . הכלשם נמצא השי"ת מכח נקודה שכל שלום ה' שנק' וזה מהשי"ת חיות 

יש לו הכל ואין חילוק אם יש לו רב או משהו. 
שבא הרבוי והוא רב אמר עשו אבל הכל. שלימות הוא כי כלל חסר ואין עשוים חפציך שכל שבת בחי' וזהו 

. מכח האדם. כי מה שבא בכח ה' הוא אחדות ושם נמצא הכל
כנ"ל הוא אחת שעה ופי' כו' עוה"ז חיי ומכש"כ עוה"ב חיי מכל ומעש"ט בתשובה אחת שעה יפה ז"ל וז"ש 

להיות הכל באחדות דבוק בשורש עליון. ולכך אמר יעקב יש לי כל והבן:


