
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

  ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת " א"תשעים ִפָל ֲא'ה גליון פרשת וישלח

  ה ָא ֵל  ְו  ל ֵח ָר

מאמר פסיעותיו של אברהם ( ל"יַזִרֲאָהְל' ל"ַּזי ַרֵרְמַאר ַמַעַׁש'ְּב

 ּוְכֶנְגָּדם ,' ַחָּוה ַאַחת ּוב,ָנִׁשים ָהיּו לֹו ָלָאָדם' ב )אבינו

 ָיְצָאה ֵמֲאחֹוָריו תַחָהִעְנָין הּוא ִּכי ָהַא ְו,ל ַּפְרצּוף ְוָזָנב"רז ָאְמרּו

 ָהְיָתה תַח ָהַאְוָאְמָנם ,םֵמֲאחֹוָריו ַהַּתְחּתֹוִני'  ְוַהב,ָהֶעְליֹוִנים

 , ְנֻקָּדה ְלָבד ִּבְלִּתי ַּפְרצּוף,ֲעַדִין לֹא ָהְיָתה ֶאָּלא ָזָנב'  ְוַהב,ַּפְרצּוף

 ּוִמי ,"ֱאלִֹהים ֶאת ַהֶּצַלע' ן הַוִּיֶב"ְּכִתיב ֵּביּה  ְךר ָּכַעד ֶׁשַאַח

ל ֶׁשל ַרב ּוְׁשמּוֵאל ְוַנֲחזֹור "ֶׁשַּיְחּפֹץ ְלָהִבין ִיְסַּתֵּכל ְּבִדְבֵרי רז

 ִּכי ִהֵּנה ׁשּוְפֵריּה ְּדַיֲעקֹב ְּכֵעין , ָהֱאֶמתְךֶרל ֶּד ְּדרּוׁש ַעְךְלָהִבין ַה

 ְך ָּכ,'ּוב' ִׁשים ַחָּוה אָנ'  ְלָאָדם בּו ּוְכמֹו ֶׁשָהי,ׁשּוְפֵריּה ְּדָאָדם

ִהיא ַהְּקִלָּפה ַהחֹוֶפֶפת ַעל ֵלָאה '  ִּכי ַחָּוה ָהא,ְלַיֲעקֹב ֵלָאה ְוָרֵחל

לֹא ָהָיה '  ּוְלִפי ֶׁשָחַׁשב ַיֲעקֹב ִּכי ָהְיָתה ֻּדְגַמת ַחָּוה א,ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה

ִפי ַמה ֶּׁשָחַׁשב  ִּכי ְּכ,"ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה" דה סֹו ְוֶז,ָחֵפץ ְלַקְחָּתּה

הּוא ָהָיה ֶׁשִּתָּנֵתן ְלֵעָׂשו ֻּדְגַמת ַחָּוה ַאַחת ִליִלית ַחֶּיְבָתא ַּכָּלָתא 

 ְוִדְמעֹוֶתיָה ְּתִפּלֹוֶתיָהי ֵדל ְי ֶאָּלא ֶׁשַע,ְּדַסָּמֵאל ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו

ֵרי  ְוֵלָאה ִהיא סֹוד ַּפְרצּוף ְלִפי ֶׁשָּיְצָתה ֵמֲאחֹו,ְלָקָחּה ַיֲעקֹב

 , ְוֶזה סֹוד ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ֵמֲאחֹוָריו,א"ַּפְרצּוף ְּדז

 ַּגם ִהיא ְךר ָּכ ְוַאַח,ְוָרֵחל ִהיא ָזָנב ִּכי ִהיא ֵמֲאחֹוָריו ּוְלַמָּטה

   ְוִהיא ְּתִפָּלה ֶׁשל ָיד ִּבְמקֹום ,ִנְתֶקֶנת ַּכֲאחֹוָתּה ְוַנֲעֵׂשת ַּפְרצּוף

  .ֵּלב ִּכי ָׁשם ֵּביָתּהֶהָחֶזה ְּכֶנֶגד ַה  

 ְּקֻדָּׁשהת ַהַעָּפְׁשַהֶׁש, )ג"רחל ולאה פ( ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּב

, תֶלֶּבַקל ְמֵחָרה ֶׁשָעָּפְׁשַהיא ַהה ִהֶּזם ַהָלעֹוה ָלָּטַמת ְלֶדֶרֹוּיֶׁש

ם ָלעֹו ָּבׁש ְיִניָקה ִמֶּמּנּו ְוַרק ַלִחיצֹוִנים ֵיהָלְעַמר ְלָאְׁשה ִנָאל ֵלע ֶׁשַפֶּׁשַהְו

,  ִמְּלַכְּתִחָּלה ֵלָאה ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו ְוָרֵחל ְלַיֲעקֹבןֵכָלה ְּדֶאְרִנ .הֶּזַה

ת ת ֶאֶלֶּמַסְּמֶׁש, ְבִחיַנת ָרֵחלִלְּדַיֲעקֹב ַׁשָּיְך , )יז, בראשית כט( י"ַּכּמּוָבא ְּבַרִׁש

ִעָּקרֹו ֶׁשל  ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשָרֵחל ָהְיָתה. הָּׁשֻדְּקד ַהַצ ְל ְלַמָּטהדֵרֹוּיע ֶׁשַפֶּׁשַה

. ְּדָבעֹוָלם ַהֶּזה ַיֲעקֹב ַׁשָּיְך ֵאֶליָה, )יט, בראשית מו( י"ַּכּמּוָבא ְּבַרִׁש, ַּבִית

. ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה יֹוֵרד ַרק ַלִחיצֹוִנים, ְבִחיַנת ֵלָאהִלְוֵעָׂשו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַׁשָּיְך 

ְלַסֵּמל ֶׁשְּבִחיַנת , א ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָצה ֶׁשַּיֲעקֹב ִיָּׂשא ַּגם ֶאת ֵלָאהֶאָּל

ְוַרק ָּכְך הּוא יּוַכל ְלַהִּגיַע , ַיֲעקֹב ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ִמְתַחֶּלֶקת ְלֵלָאה ְוָרֵחל

   ּהָמְצת ַעה ֶאָנְּקִּת ַיֲעקֹב תֶׁשה ֵאָאֵלְו, ּה"ְלַהֲעִמיד ִׁשְבֵטי ָי, ִלְׁשֵלמּותֹו

  .ןָּמַקְלִדְּכ  

ַמאי , "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" .)ב קכג"ב( ַּבְּגָמָרא

ֶאְפָׁשר ִּבְגנּות ְּבֵהָמה , ִאיֵליָמא ְׂשנּוָאה ַמָּמׁש? ְׂשנּוָאה

ֶאָּלא ָרָאה ? ִּבְגנּות ַצִּדיִקים ִּדֶּבר ַהָּכתּוב, ְטֵמָאה לֹא ִדֶּבר ַהָּכתּוב

, ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה. ֶׁשְּׂשנּוִאין ַמֲעֵׂשה ֵעָׂשו ְּבָפֶניָה,  הּואְךָּקדֹוׁש ָּברּוַה

ְּכִפי , ֶׁשֵּלָאה ָהְיָתה ְׂשנּוָאה ַעל ַיֲעקֹב ְּבַפְׁשטּות,  ַּפְׁשטּות ַהָּכתּוב הּואיֵרֲה

ְוַגם , ִרָּמה אֹותֹוְוָלָבן , ֶׁשַּיֲעקֹב ָרָצה ֶאת ָרֵחל, ֶׁשרֹוִאים ְלאֶֹרְך ָּכל ַהָּפָרָׁשה

ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת " )ל, בראשית כט( ָּכתּוב, ְלַאַחר ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ָרֵחל ְוֵלָאה

ִּכי ַעָּתה " )לב, שם( ָּכתּוב, ְוֵכן ְלַאַחר ֶׁשָּיְלָדה ֶאת ְראּוֵבן, "ָרֵחל ִמֵּלָאה

' ַוַּיְרא ה" )לא, שם( ָּכתּוב, ּוְלַאַחר ֶׁשָּיְלָדה ֶאת ִׁשְמעֹון, "ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי

ּוַמּדּוַע ַהְּגָמָרא ַמְסִּביָרה ֶאת ַהָּפסּוק ְּבאֶֹפן ֶׁשּיֹוֵצא , "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה

   ֵאיְך ַׁשָּיְך ֵאֶצל , ּוֶבֱאֶמת קּוְׁשַית ַהְּגָמָרא ֲעַדִין ָקָׁשה,ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו ְלַגְמֵרי

  .ּוַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ֶאת ֶזה, ֶּדֶקתַיֲעקֹב ַהַּצִּדיק ֶׁשִּיְׂשָנא ֶאת ֵלָאה ַהַּצ  

ֶׁשַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשְּלַיֲעקֹב לֹא ָהְיָתה , ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְדָבֵרינּו

ֶאָּלא ֶׁשַּיֲעקֹב ָיַדע ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ְלַמָּטה , ַחס ְוָׁשלֹום, ִׂשְנָאה

, תהלים קלט( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, אֹוָתם ֵיׁש ִמְצָוה ִלְׂשנֹאֶׁש, יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

ַּתְכִלית ,  ֶאְתקֹוָטטָךֶאְׂשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמ'  הָךֲהלֹא ְמַׂשְנֶאי" )כא

לֹא ִמַּצד , ָלֵכן ֵלָאה ָהְיָתה ְׂשנּוָאה, "ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאְֹיִבים ָהיּו ִלי

ֶׁשֵּפרּוׁש , ְוֶזה ְמַרֶּמֶזת ַהְּגָמָרא. א ֵמֲחַמת ַהְׁשָּפָעָתּהֶאָּל, ַחס ְוָׁשלֹום, ִאיִׁשּיּוָתּה

, ֶׁשְּׂשנּוִאין ַמֲעֵׂשה ֵעָׂשו ְּבָפֶניָה, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" ַהָּכתּוב

ְּכֶׁשִהיא ֵהִביָנה ֶׁשִהיא ֶּבֱאֶמת ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו ִמַּצד ׁשֶֹרׁש , ְּדַגם ְּכַלֵּפי ַעְצָמּה

ּוְכֶׁשִהיא ִהִּגיָעה ְלַדְרָּגה , ָׂשְנָאה ֶאת ַעְצָמּה ִּבְגַלל ֶזה, ְבָיכֹולַּכ, ִהיא, ְׁשָמָתּהִנ

ְוָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִקֵּׁשר אֹוָתּה ַלְּקֻדָּׁשה , ָּבֶזה ִהיא ִּתְּקָנה ֶאת ַעְצָמּה, זֹו

ּוָבֶזה ִהיא ִנְהְיָתה ,  ַהְּקֻדָּׁשהֶׁשִּתְהֶיה ָלּה ַהְׁשָּפָעה ְלַצד, ּוָפַתח ֶאת ַרְחָמּה

  ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ' ַוַּיְרא ה" )לא, שם( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֲאהּוָבה ַעל ַיֲעקֹב

  . "ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה  

ֶׁשָהְיָתה , "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" )ב, ר עא"ב( ַּבִּמְדָרׁש

ִּכי "ָּדַרׁש   ָׁשם ְמָבֵאר'ְיֵפה תַֹאר'ְבֵפרּוׁש ּו. ֲאמּוָדה ַלּׂשֹוֵנא

ֶׁשָּבְכָתה ', ֶׁשָהְיָתה ָמַרת ֶנֶפׁש ְוָׂשְנָאה ֶאת ַנְפָׁשּה ְוכּו, "ְׂשנּוָאה

ְוֵכן . ִמְּפֵני ֶׁשָחְׁשָבה ֶׁשִּתָּנֵׂשא ַלּׂשֹוֵנא', ְוִיְּלָלה ַעל ַמר ּגֹוָרָלּה ְוכּו

ֶׁשָרָאה , "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" )ת מטאגדת בראשי( ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש

 הּוא ֶׁשִהיא ֲעִתיָדה ְלהֹוִציא ָּבִנים ְרָׁשִעים ְוָקָרא ְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו

, ָאמֹון, ְמַנֶּׁשה, יֹוָאׁש, ָאָחז, ְיהֹוָרם: ְוֵאּלּו ֵהן, אֹוָתּה ְׂשנּוָאה

ֵּכיָון ֶׁשֶּיׁש ָלּה ַהְׁשָּפָעה , ְּׂשנּוָאה ֵלָאהַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ֶׁש. ִצְדִקָּיהּו, ְיהֹוָיִקים

יא ה ִהָאֵּלֶׁש )טז, שכל טוב ויצא כט( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלִחיצֹוִנים

ים ִכָּיה ַׁשָנֵׁשת ְופּוֵיֲעֶׁש' הָנל ֵׁשַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבת ּופּוֵיֲעת ַואּון ֵלֹוׁשְּלִמ

  א ָבן מּוֵכְו. ַצד ַהְּקֻדָּׁשהת ל ֶאֵּמַסְמַה רֵע ֵמְךיֶפֵהא ַההּוֶׁש, םָלעֹוָּב עַרד ָהַצַל

  .אֹלֹ ןֹוׁשְּליא ִמִה הָאֵּל ֶׁש)ויצא( 'ַחֵקרֹו'ָּב  
ַוַּתַהר ֵלָאה " )לב, שם( ֶּדֶרְך ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהָּכתּוב

ְּבָעְנִיי ִּכי ' ֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה הַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּו

ָאַמר ַרִּבי ', ְראּוֵבן' :)ברכות ז( ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא. "ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי

ְוָׁשַמְעִּתי . 'ְוכּו, ְראּו ַמה ֵּבין ְּבִני ְלֶבן ָחִמי, ָאְמָרה ֵלָאה: ֶאְלָעָזר

ַמּדּוַע ַהְּגָמָרא , א ֶׁשְּמָבֵאר"א ְּבֵׁשם ַהְּגָר"ִליָט ְׁשמּוֵאל ֶהְרְצֶּבְרג ְׁש'רג "ֵמָהרה

ִּדְבָכל ַהְּׁשָבִטים ָּכתּוב , אֹוֶמֶרת ַטַעם ַאֵחר ַלֵּׁשם ְראּוֵבן ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק

ִּכי " ,ְּכמֹו ֵאֶצל ִׁשְמעֹון, ַּבָּפסּוק ַהַּטַעם ִלְקִריַאת ַהֵּׁשם ִלְפֵני ְקִריַאת ַהֵּׁשם

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֵאֶצל , "ִּכי ְׂשנּוָאה ָאנִֹכי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון' ַמע הָׁש

א ָבמּו 

א ָבמּו

ָמִצינּו 

 ְוִנְרֶאה 

ּוְמֻרָּמז 

ַעל 



  

" ִּכי ָאְמָרה"ְוַאַחר ָּכְך ַהַּטַעם , "ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן" ְראּוֵבן ָּכתּוב קֶֹדם

ְראּו ַמה ֵּבין ְּבִני ְלֶבן  ,ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשָהָיה ָּכאן ַטַעם ַאֵחר', ְוגֹו

 ַמּדּוַע ַהָּפסּוק לֹא ֵמִביא ֶאת ַטַעם ,ֶׁשֲעַדִין ָקֶׁשה, ְוָׁשַאל ָהַרב ֶהְרְצֶּבְרג. ָחִמי

 ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ,ּוַמּדּוַע ַהָּפסּוק ִהְזִּכיר ַטַעם נֹוָסף, ַהְּגָמָרא ִאם ֶזה ִעַּקר ַהַּטַעם

ָרֲאָתה ֵלָאה ֶׁשהּוא , ְּדִבְזַמן ֶׁשּנֹוַלד ְראּוֵבן, ַעם ֶאָחדֶׁשַהּכֹל ַט, ַעל ִּפי ְדָבֵרינּו

ְוָלֵכן ָקְרָאה ',  ְראּו ַמה ֵּבין ְראּוֵבן ְלֵעָׂשו ְוכּו,ְוָלֵכן ִמָּיד ָאְמָרה, ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשה

הּוא ֶׁש, ְוַהָּפסּוק מֹוִסיף ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַטַעם נֹוָסף ַלֵּׁשם ְראּוֵבן, ְׁשמֹו ְראּוֵבן

ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ' ִּכי ָרָאה ה" ,ֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַהַּטַעם ָהִראׁשֹון

ַיֲעקֹב ִיְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ְלֵלָאה ַהְׁשָּפָעה , ִּבְגַלל ֶזה ֶׁשְראּוֵבן ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשה, "ִאיִׁשי

 )ר עא ה"ב( ׁשָרְדִמ ַּבינּוִצָמן ֵכְו. ִמֵּמיָלא הּוא יֹאַהב ַּגם אֹוָתּה, ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה

ִיְצָחק ָאַמר ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ָאִבינּו ' ְׁשמּוֵאל ַּבר ר' ָחִנין ְּבֵׁשם ר' ר

   ְוֵכיָון ,ַיֲעקֹב ַמֲעִׂשים ֶׁשִרָּמה ֵלָאה ַּבֲאחֹוָתּה ָנַתן ַּדַעּתֹו ְלָגְרָׁשּה

  . ֲאִני ְמָגֵרׁשה ְּבָבִנים ָאַמר ְלִאָּמן ֶׁשל ֵאּלּו"ֶׁשְּפָקָדּה ַהָּקָּב  

ר ַמֱאן ֶנֵבאּול ְרֶצֵאֶׁש )ובביאור המתוק מדבש שם: ויחי רכב( רַהּזַֹּב

ב קֲֹעַּיי ֶׁשֵנְּפִמ, םָג ְּפֹוה ּבָיָהז ֶׁשֵּמַרְל, םַעַּט ַהְךר ָּכַחַאם ְוֵּׁשם ַהֶדקֹו

ן  ֶּבאּוְר ןֹוׁשְּלִמ ןֵבאּוְר  לֹואּוְרן ָקֵכָלְו, לֵחָרה ְּבָתְי ָהֹוּתְבַׁשֲחַמה ּוָאל ֵלא ַעָּב

ל א ַעב ָּבקֲֹעַיה ֶׁשֶזָבְּד ְּדָבֵרינּו יל ִּפִנְרֶאה ְלָבֵאר ַע ,ם ֵׁשין לֹוֵאם ֶׁשָתְס

ר ַזָעְו, לֵחל ָר ֶׁשַחּכֹת ַהה ֶאָאֵלן ְּבַתא ָנהּו, לֵחָרה ְּבָתְי ָהֹוּתְבַׁשֲחַמה ּוָאֵל

, םא ֵׁשלֹן ְל ֵבאּול ְרן ֶׁשָיְנִעת ָהה ֶאָזְמא ָרין ִהֵכָלְו, ּהָנּוּקל ִּתא ַעבֹה ָלָאֵלְל

  ים ִרָבְּדי ַהֵנְּׁשז ֶׁשֵּמַרְל "ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי" לן ֶׁשָיְנִעם ָהד ִעַחַי

   .ּהָנּוּקִתד ְּבַחים ַיִרּוׁשְק  

 "ְךה ָלֶּלי ֵאִמ" )ה, בראשית לג( בקֲֹעַיו ְלָׂשי ֵעֵרְבִדז ְּבֶמ ֶרׁשֵיה ְּדֶאְרִנ

, "הֶּלי ֵאִמ"ים ִּלִּמת ַּבֶזֶמְרִּנת ַהֶרֶאְפִּתה ַליָנִּבר ַהּוּבל ִחה ֶשיָנִחְּבַהֶׁש

יא ִהֶׁש הָאֵלת ְלֶכֶּי ַׁשה זֹויָנִחְבִּד, ָךת ְלֶכֶּי ַׁשּהיָנֵא ,.)הקדמה ב( רַהּזֹא ַּבָבּוּמַּכ

ו ָׂשֵעב ְלקֲֹעה ַיָנה ָעל ֶזַעְו, יםִניצֹוִח ַהְךֶרק ֶּדה ַרָּטַמת ְלֶדֶריֹוְו, הֶּלֵא תֹוּיִתאֹו

  ים ִאְר ַמּוּלים ֵאִדיָלִּד ,"ָךֶּדְבת ַעים ֶאִהלֹן ֱאַנר ָחֶׁשים ֲאִדָלְיַה"

  .בקֲֹעַית ְלֶכֶּיַׁש ְוַּבְּקֻדָּׁשהה ָלְלְכה ִנָאת ֵליַנִחְּבֶׁש  

ֵיׁש ְו )כה, בראשית כט(  ַעל ַהּתֹוָרה'ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות'ְּבֵפרּוׁש 

ַּבַּלְיָלה ! ַרָּמִאית ַּבת ַרַּמאי, ָאַמר ַיֲעקֹב ְלֵלָאה: ַּבִּמְדָרׁש

?  ֵלָאה ְוָעִנית ִליְךְוַהְׁשָּתא ָקֵריָנא ָל,  ָרֵחל ְוָעִנית ִליְךָקָראִתי ָל

 ַיֲעקֹב ָךָקָרא ְל,  ָקָרא ֵעָׂשו ְוָעִניָתָךָאִבי,  ְיַלִפיתְךִמָּנ: ָאְמָרה לֹו

ְוַהְינּו ,  ְּדָבִרים ַהָּללּו ִהְתִחיל ַיֲעקֹב ְלָׂשְנָאּהְךּוִמּתֹו ';ְוכּו, ְוָעִניָת

ָאַמר ; "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה' ַוַּיְרא ה: "ִּדְכִתיב

ּוַבְעָלּה , ֵאין ְרפּוָאה ֶׁשל זֹאת ֶאָּלא ְּבָבִנים:  הּואְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ִנְרֶאה ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ". ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה" ִמָּיד ,ִנְכְסָפה ַנְפׁשֹו ָלֶהם

ַמּדּוַע ִרְּמָתה , ֶׁשַּיֲעקֹב ָטַען ָלּה, ַעל ַהִּוּכּוַח ַהְּפִניִמי ֶׁשָהָיה ֵּבין ַיֲעקֹב ְלֵלָאה

הּוא ֶׁשַּגם , ְוִהיא ָעְנָתה לֹו; ֲהֵרי ִהיא ֶּבֱאֶמת ַׁשֶּיֶכת ְלֵעָׂשו ְולֹא לֹו, אֹותֹו

,  ְּדִיְצָחק.ֶׁשָּלַקח ְּבָרָכה ֶׁשָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו, ִרָּמה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ַמָּמׁש

ַּדֲהָבָנתֹו , ָחַׁשב ָלֵתת ֶאת ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ְלֵעָׂשו, ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ְוִרְבָקה .  ַהְּקֻדָּׁשה ָיכֹול ְלִהָּכֵׁשל ָּבֶזהֱהיֹות ֶׁשַּצד, ָהְיָתה ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ַלִחיצֹוִנים

ָלֵכן ִהיא ָׁשְלָחה ֶאת ַיֲעקֹב , ְּקֻדָּׁשהַלֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ,  ְוָסְבָרהקָחְצִיָחְלָקה ַעל 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּכָּלם ָסְברּו ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת , ְוָכְך ֵלָאה. ָלַקַחת ֶאת ֶזה ְּבִמְרָמה

 .ְּקֻדָּׁשהַלְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר , ָנה ֶאת ַעְצָמּה ְוִרְּמָתה ֶאת ַיֲעקֹבִהיא ִּתְּק, ְלֵעָׂשו

ד ַחו ַיָׂשל ֵעה ֶׁשָכָרְּבת ַהח ֶאַקא ָל הּוֹוּלת ֶׁשאּוָּמַרָּבב ֶׁשקֲֹעַיה ְלָנֲעה ָטָאֵלְו

ם ֵׁשְכּו. יוָל ֵאּהָתר אֹוֵּׁשיו ִקָד ָימֹוא ְּבהּוְו, הָאיא ֵלִהו ֶׁשָׂשל ֵע ֶׁשֹוּתְׁשם ִאִע

ה ת ֶזת ֶאֹוׂשֲע ַלִמֶּמּנּוה ָדְמיא ָל ִהְךת ָּכאּוָּמל ַר ֶׁשְךֶרֶדאת ְּבה זָֹׂשא ָעהּוֶׁש

ְּדַיֲעקֹב , ֶׁשִּמָּכאן ִהְתִחיָלה ִׂשְנַאת ַיֲעקֹב ְלֵלָאה,  ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהִּמְדָרׁש. זֹוְךֶרֶדְּב

, דֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּפַתח ֶאת ַרְחָמּהַעד ֶׁשַהָּק, יםִניצֹוִחַלָסַבר ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת 

ְוֵכן מּוָבא . ְוֶאְפָׁשר ֶלֱאהֹב אֹוָתּה, ְּקֻדָּׁשהַלְוהֹוִכיַח ְלַיֲעקֹב ֶׁשֵּלָאה ִהְתַחְּבָרה 

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת  ,)רד' ב ע"שער לח ח( ל"ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּב

ן ֵכְו .ְתַמְּתָקה ֵלָאה ְוָהְיָתה ְּבסֹוד ַהְּקֻדָּׁשהִנ ָאז ,ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ֵעָׂשו

 ְוִצָּוה" )לו, ויקרא יד( בתּוָּכַהא ֶׁש"יָטִלר ְׁשֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש

ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע ְולֹא ִיְטָמא ָּכל 

, ה"ָאה ֵל"ָּיִכֹוּבת "ר" תִיָּבַה תֶא ְראֹותִל ּכֵֹהןַה בֹאָי ןֵּכ ַאַחרְו ָּבִיתַּבֲאֶׁשר 

ה ת ֶזכּוְזִבּו, ילֵעְלִד ְּכּהָתן אֹוֵּקה ִּתָאל ֵלי ֶׁשִכֶּבַהם ֶׁשֵׁשְכִדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

 נּום ָאֶהָּבים ֶׁשִּתי ָבֵעְג ִנְךָּכ, יוָתכֹוְרת ִּבֶא ְוֹוּתְׁשת ִאו ֶאָׂשֵעב ֵמַנב ָּגקֲֹעַי

   י"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, תירֹוִּק ַהְךתֹו ְּביאּוִּבְחֶהה ֶּׁשַמֻאּמֹות ָהעֹוָלם ע ֵמַפים ֶׁשִחְקלֹו

   .היָנִח ְּבּהָתאֹוא ְּבהּו ,)שם לד(  

ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי " )יד, בראשית ל(

 ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ְךט ַקְחֵּתַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַע. ְךְּבֵנ

 ַמִהי ַהַּטֲעָנה ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשָרֵחל ,ּוַמְקִׁשים ַהְמָפְרִׁשים ".ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני

? ֶׁשִּבְזכּות ָרֵחל ֵלָאה ִנְּׂשָאה ְלַיֲעקֹב, ֲהֵרי ָהָיה ַהֵהֶפְך, ָלְקָחּה ָלּה ֶאת ַּבְעָלּה

ֶׁשַהּדּוָדִאים ְמַסְּמִלים ֶאת , ֲחֻנָּכהי ּו ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאְמֵרְלִפי ְּדָבֵרינ, ִנְרֶאה ְלָבֵאר

ְוָהְיָתה ָּכאן ַטֲעָנה ; ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ֵלָאה, ַהַּׁשָּיְך ְלעֹוַלם ַהִּביָנה', ּדֹוִדי'ְּבִחיַנת 

ת ֶׁשּלֹא ַדי ֶׁשָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַאְּת לֹוַקַחת ֶא, ֲעֻמָּקה ֶׁשל ֵלָאה ַעל ָרֵחל

ָהִאָּׁשה ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַיֲעקֹב , ְבָיכֹולַּכ, ְוַאְּת, ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַיֲעקֹב ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה

ַאְּת רֹוָצה ָלַקַחת ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּגם , " ֶאת ִאיִׁשיְךַקְחֵּת", ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ב תּוָּכן ַהֵכְו. ַּׁשָּיְך ְלֵלָאהֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁש, ֶאת ַהּדּוָדִאים

  ה ָּלַּכיא ַהל ִהֵחָרְּד, ה"ָּלַּכ ת"ס" הָּנַטְּקַה ָךְּתִּבל ֵחָרְּב" )יח, בראשית כט(

  .בקֲֹעל ַיית ֶׁשִּתִמֲאָה  

ָמה ַאְּת , ה ָרֵחל"ָאַמר ָלּה קב:) איכה קיא (ְּבזַֹהר ָחָדׁש

ּוֶמה , ָּבַני ֵהיָכן ֵהם, הָאְמָרה ְלָפָניו ְולֹא ֶאְבֶּכ, ְמַבָּכה

, ָאַמר ָלּה ֵהִביאּו ָצָרִתי ְלָפַני ְוִהְכִניסּו אֹוָתּה ְלֵביִתי, ָךָחְטאּו ְל

 .ִמָּיד ָאְמָרה ְוִכי ֲאִני לֹא ָעִׂשיִתי יֹוֵתר ֶׁשִהְכַנְסִּתי ָצָרִתי ְּבֵביִתי

ל ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָחְטאּו ְּבֶזה ה ָאַמר ְלָרֵח" ְּדָבֵרינּו ֶׁשַהָּקָּביל ִּפִנְרֶאה ְלָבֵאר ַע

ה ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִמָּדה ְּכֶנֶגד "ְוָרֵחל ָעְנָתה ֶׁשַהָּקָּב. הָאל ֵלק ֶׁשֶלֵחַהֵמֶׁשָאְכלּו 

ְוֶזה ָהָיה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֶׁשֵּלָאה , ִמָּדה ְּכֵׁשם ֶׁשִהיא ִהְכִניָסה ֶאת ֵלָאה ְלֵביָתּה

   הָאל ֵלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהֶאה ִיְסַלח ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּמְכִניִסים "ַהָּקָּבָּכְך , לֹא ִּתְתַּבֵּיׁש

   . ֶׁשחֹוְטִאים ָּבֶזהיל ִּפף ַעַא  

   קץ הגאולה מאמרעלהוספה חשובה 

, שעות קודם הנץ החמה של הושענה רבא' שמלחמת גוג ומגוג תחל ג, ובמדרש תלפיות ערך גוג, א על המכילתא שמות יד כ" עיין בגירסת הגר
א שעומד על סוף שנת "אם נחבר דברים אלה לקץ של הזוהר והגר.  ועל זה אנו מתפללים בהושענא רבה הושענא שלש שעותשעות בלבד' ותמשך ג

   .ג"הושענא רבה תשעשל יום  לפנות בוקר .ג נקבל תאריך מדויק למלחמת גוג ומגו,ג כדבארנו במאמר קץ הגאולה"ב ותחילת תשע"תשע
  .הים הגדול יקבל צבע אדום מרוב דם שישפךשבגוג ומגוג : עיין בתיקוני זהר מחו . כתוב בפסוקים שרק שליש מהעולם ישרודעל מלחמת גוג ומגוג

 .הזמן קצר והמלאכה מרובה .כשאנו עומדים כל כל קרובכל זה צריך לחזק אותנו 
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