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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"זויצא  לפרשת

 סימן לבנים -מעשה אבות 
 

ְרָמה ְבְתָך ְבתוְֹּך מִׁ  שִׁ
ָמְך" :יעקב שואל את לבן י עִּ ְוָלָמה  ,ֲהֹלא ְבָרֵחל ָעַבְדתִּ

י יָתנִּ מִּ  העוד עתיד לסבול הרביעקב  .)בראשית כט, כה( "רִּ
לבן מחליף  .רודיםבעקודים נקודים ו .מהרמאויות של לבן

שזה מאה פעמים,  ,)שם לא, ז( את משכרתו עשרת מונים
לסבול אז עוד עתיד הרבה  .)רש"י שם( רש"י כמו שמפרש

כנראה שיעקב נשלח לבית לבן לא  .בןלמהרמאויות של 
מעשה אבות משום "רק בשביל הנסיון של עצמו, אלא גם 

בגלות בין עתידים להיות עו שהם , שבניו יד"סימן לבנים
 לדעת להתמודד עם הרמאים השונים. טרכוויצ ,רמאים

 תשמתיימר ,ל דת הנוצריםהרמאות הגדולה שלמשל, 
לא רק  ,אבל שופכים דמים בלי גבול ,להיות דת האהבה

של יהודים אלא גם של נוצרים שנלחמו עם נוצרים בלי 
עת ותנ ,הקומוניסטיםסוף, זו דת הרחמים ואהבה שלהם. 

ורצחה השלום, כמה שהיא דיכאה עמים ושלחה לסיביר 
ה. צריך לדעת , והכל בשם השלום והאחומליוני בני אדם

יָנם " ,ק עם רמאיםסשיש לנו ע ימִּ ר ָשְוא וִּ בֶׁ ם דִּ יהֶׁ ר פִּ ֲאשֶׁ
ר ין ָשקֶׁ ואיבדו את עולמם הגשמי כמה יהודים נפלו  ."ְימִּ

שנמשכו אחריהם. היום יש  בגלל השטויות האלהוהרוחני 
שגם כן נמשכים אחרי כל  ,השמאלאנשי לנו בעיה עם 

ואחרי טענות של הערבים  ,מיני הבטחות של הערבים
רץ, הרי אם ח"ו הערבים ינצחו כאן בא .הם ממשבשאין 

לא טוב הם לא מבינים כמה  .לשמאלנים יהיה רע ומר גם
ו תהתפכמה בחורות יהודיות ר"ל  .םכל השקרים הערבי

כי אצל בעליהן. באופן נורא עם ערבים, וסובלות להתחתן 
התורה רוצה לחסן אותנו לעמוד  .נמשכים אחרי שטויות
ות לכל מי שמכריז שהוא אוהב תנגד שטויות, לא להתפ

צריך לקחת את הדברים במשקל הנכון  .שלום וכדו'
ובהדרכה הנכונה. באמריקה הרי המצב נורא ואיום עם 

כבר הגיע למצב  ,ואי תערובת שישכמה נש ,התבוללות

אז  ,שהרבייס הרפורמים מכריזים שח"ו לית דין ולית דיין
אז למה לא  ,? כי מקבלים משכורת טובהאילמה הוא רב

? מצב נורא של התבוללות באמריקה. אילהיות רב
 וכל מה שחשבו פעם מאבדים. ,שטויותנמשכים אחרי 

שך שלא להימ ,ה? כמובןמה התפקיד שלנו במצב הז
מתפללים  ,תורה אנו ב"ה יושבים ולומדים .אחרי שטויות

לא צריך שומרים שבת וכדו',  ,שלוש פעמים ביום
להימשך אחרי כל מיני תעמולות כוזבות, לא של גויים 

הם ולא של יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות, ילמינ
להתחזק ולהפיץ יותר  אףואלא להשאר בתורה ובמצוות, 

 .בלי תורה ם ישראלצב נורא כזה של עתורה, שלא יהיה מ

נו , להפיץ יותר יהדות, להתחזק בעצמלהפיץ יותר תורה
ללמוד יותר ולהתפלל יותר טוב, לנסות לקרב את האחרים 

הקב"ה  .להכניס את נדחי ישראל תחת כנפי השכינה ,ג"כ
, צריך התורה ם ישראל לא הולכים בדרךאכל כך מצטער 

 ,להפסיק את צער השכינהה כביכול, "לרחם על הקבא"כ 
שלא יהיו כל כך הרבה מישראל שבויים בשטויות של 

להיות  עצמם ושל שכניהם הגויים, אלא יחזרו לדרך ה'.
מגדל אור במקום כל החושך שמסביב. הרי ידוע הכלל 

נו נהיה אם און האור דוחה הרבה מן החושך, שמעט מ
זה יכול לעצור את התהליך  ,מגדל אור לקרב יהודים

ללות. ראשית כל להיות ורא הזה של הכפירה וההתבוהנ
ופוסקים ומוסר וכל  "סנו ללמוד שנו, בעצמחזקים בעצמ

לקרב גם ומה שצריך, אבל אח"כ להשפיע גם על אחרים, 
 .אחרים

בּו ֵהָמה ֵאֶליָך, ְוַאָתה ֹלא ָתשּוב ֲאֵליֶהם"  "ָישֻׁ
שמירה צריך  ,שכשיוצאים להשפיע על אחריםואולם, 

, שלא יקרה מצב שהמשפיע יהיה זה הרבה חיזוקו מעולה

שמושפע מהמושפעים, במקום שהוא יהיה זה שמשפיע 
ם ָתשּוב "ירמיהו: הרי מבטיח ל הקב"העליהם.  אִּ

יְבָך"   -אם תצליח להשיב את ישראל בתשובה  -ַוֲאשִּ
. תזכה לישב בישיבה של )ירמיהו טו, יט("ְלָפַני ַתֲעֹמד" 

ם תֹוצִּ  ּזֹוֵלל" מעלה. "ְואִּ אם תצליח להפוך ַעם  -יא ָיָקר מִּ
י  - להוציא "ָיָקר" מאנשים זוליםהארץ לתלמיד חכם,  "ְכפִּ

ְהיֶׁה".  שאם ח"ו אגזור גזירה  פיך יהיה כמו פי, כביכול.תִּ
כאן באה . אבל )ב"מ פה, א(רעה על ישראל, תוכל לבטלה 

יָך, ְוַאָתה ֹלא ָתשּוב אזהרה:  בּו ֵהָמה ֵאלֶׁ ם" "ָישֻׁ )שם, ֲאֵליהֶׁ

ָּזֵהר והשמר, . כלומר, כ( על תהיה זה שמשפיע  שאתההִּ
להחזירם בתשובה, ולא הם יהיו אלה שישפיעו האחרים 

חכם גדול בתורה, ובכל זאת ו ,נביא ה'הוא הו יירמעליך. 

 העפשאם הוא עוסק בהש ,להזהירומוצא לנכון הקב"ה 
יָך, ְוַאָתה ֹל -קירוב ו בּו ֵהָמה ֵאלֶׁ ם""ָישֻׁ . כי א ָתשּוב ֲאֵליהֶׁ

 אפילו לירמיהו הנביא. ,גדולה מאדבזה היא הסכנה 
זהר באופן כללי אדם צריך להש ,הגמרא אומרתאמנם 

, אבל )מכות י, א( תורה לתלמיד שאינו הגוןְלַלמד כלל שלא 
אם לא יהיה מי  .צריך לקרב את החילוניםהרי בכל זאת 

להזהר שצריך אלא  ?, איך יהיו בעלי תשובהשילמד אותם
אנחנו  לאו מאיתנו, יהיו המושפעים שהם .מאד מהשפעה

רוב הוא מצוה גדולה מאד, זו בודאי זכות גדולה י. קֵ מהם
לא יביא  הדבררוב, אבל להזהר תמיד שילעסוק בקֵ 

 להשפעה שלילית.
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 מקים את עם ישראלהוא ה -יעקב 

 ,יחד עם כל הנסיונותו ,אחרי כל הנסיונות ,נוייעקב אב
השלים מה שאבותיו לא השלימו. אברהם אבינו זכה ל

ת  - דעת אלקים במידה רבהאמונה והתחיל להפיץ  "ְואֶׁ
ר ָעׂשּו ְבָחָרן" ש ֲאשֶׁ אומר אונקלוס:  )בראשית יב, ה( ַהנֶׁפֶׁ

שהכניסן תחת " וברש"י: ".א דשעבידו לאוריתאתָ שָ פְ נַ "
אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את כנפי השכינה, 

, והרמב"ם ומעלה עליהם הכתוב כאילו ֲעָׂשאּום" הנשים
הגיע  האנשים שֵקרבו אברהם ושרה לאמונה שמספראומר 

ת ו ב ב ר ל ו ם  י לפ א שגם יצחק ויעקב המשיכו באותו , ול
של אבל מתוך בניו  - )רמב"ם הלכ' ע"ז פ"א ה"ג( 1מפעל

הוא שאחרים היו גם ו ,היה פרא אדםשאחד אברהם היה 
ורק  ,)בראשית כה, ו( ץ קדםראשלח עם מתנות קדמה אל 

אחד ש ,גם לבן הזה נולדו תאומים הלך בדרכו. אחד מבניו
רשע מרושע. רק יעקב השני היה אבל  ,צדיקמהם היה 

שכל שנים עשר  ,אבינו זכה באמת שמיתתו תהיה שלמה
אהובים כולם ברורים כולם לם וצדיקים, כ בניו יצאו

דבר ה' ה. נכון שחשוב להפיץ את -ישבטי  ,קדושים
ויצחק המשיך,  ,ואברהם התחיל בזה בהצלחה ,לעולם

יעקב רק לזה זכה  -שלם  ם ישראלאבל להקים את ע
 אבינו.

ת ה' ֹכה ָאַמר "הנביא אומר,  ר ָפָדה אֶׁ ל ֵבית ַיֲעֹקב ֲאשֶׁ אֶׁ
ה' הכוונה היא, שבפשטות  .)ישעיהו כט, כב(וכו'  "ַאְבָרָהם

 נאמר כאן דרשו, כאילו אבל חז"ל .פדה את אברהם
היכן  וכי" שיעקב פדה את אברהם. שואלים אפוא חז"ל:

שפדאו "? ומתרצים חז"ל: "מצינו ביעקב שפדאו לאברהם
היה ראוי להקים  שאברהם .)סנה' יט, ב(" מצער גידול בנים

יצחק, גם לא ו ,ואברהם לא זכה לזה ,ודיםיהעם שלם של 
היה אותו צער גידול בנים שו ,יעקב זוכה להקים עם שלםו

הוא זוכה  .יעקב לקח על עצמו -צריך להיות לאברהם 
 להעמיד עם שלם של עבדי ה'.

ת ירששומר ישראל ישמור שא ,כים להתפללאנו צרי
לצערנו, ואל יאבד ישראל האומרים שמע ישראל.  ,ישראל

לא כל ישראל אכן אומרים "שמע ישראל". רבים מבני 
עמי כל כך הרבה ו ."שמע ישראל"אומרים ישראל לא 

מכירים את הפסוק "שמע  שאפילו לאיש, הארצות 
צריך להתפלל שאל יאבד ישראל האומרים שמע  .ישראל"

ד המייחדים שמך ה' אלקינו ה' ישראל. אל יאבד גוי אח
להתפלל שמיטתו השלמה של יעקב אבינו תהיה  .אחד

באמת שלמה. כמובן שיש גרעונות, היו גרענות גם בדורות 
היו מתייונים, וכן בדורות אחרים היו  היוניםקודמים, בימי 

 .שלמהשל יעקב הכל מיטתו כל מיני בעיות, אבל בסך 
ָדח אושל ,יהיה שלם ם ישראלצריך לדאוג שע נּו נִּ מֶׁ ַדח מִּ  .יִּ

 רמז לימות המשיח -יעקב חוזר אל אביו 
ְׂשָרֵאל, ַוֵיט  ,נאמר על יעקב בפרשה הבאה ַסע יִּ "ַויִּ

ץ ָאֳהֹלה ֵמָהְלָאה ְלמִּ  ְׂשָרֵאל ָבָארֶׁ ְשֹכן יִּ י בִּ ר. ַוְיהִּ ְגַדל ֵעדֶׁ
יו"  גֶׁש ָאבִּ ילֶׁ ְלָהה פִּ ת בִּ ְשַכב אֶׁ ְך ְראּוֵבן ַויִּ וא, ַוֵילֶׁ )בראשית ַההִּ

ְׂשָרֵאל אומר על כך רש"י:  .כב(-לה, כא ְשֹכן יִּ ץ "בִּ ָארֶׁ ָב

וא הִּ עד שלא בא לחברון אצל יצחק ארעוהו כל  - ַה
הצרות שקרו ליעקב לאחר פגיעת כל כלומר, אלה". 
מעשה דינה, ופטירת רחל, ומעשה ראובן עם  -המלאך 

יא", רעו יא -בלהה  ץ ַההִּ ל צאעד שלא בא ליעקב "ָבָארֶׁ
 אביו לחברון.

לומר התורה מה רוצה או בזה? לומר רש"י רוצה מה 
כבר  רואה ,כל מי שקורא את הפסוקים על הסדרהרי בזה? 

 .לפני שיעקב בא אל אביוקרו שכל המעשים הללו  מעצמו
כאן אין רה, אבל ואמנם לפעמים אין מוקדם ומאוחר בת

 :כתובים לפי הסדר מעשיםהסיבה לומר זאת. בפשטות, 
, מעשה ראובן (שם לה, יט)פטירת רחל  ,(שם לד)דינה  מעשה
 ., כז(לה )שם, ואח"כ יעקב מגיע אל אביו (שם לה, כב) ובלהה

לחברון עד שלא בא ש" וחד,במי התורהמדוע א"כ מציינת 
 "?ארעוהו כל אלהאצל יצחק 

 ,אומר לך כלל" ,כותבהרי  הרמב"ן נראה לבאר כך:
תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק 

ויעקב, והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה 
 .)ב"ר מ, ו( 2'סימן לבנים -כל מה שאירע לאבות ' :ואמרו

 ,וחפירת הבארות ,פור המסעותיתובים בסולכן יאריכו הכ
לו הם דברים יכא ,ויחשוב החושב בהם ,ושאר המקרים

כולם באים ]אינו כן, אלא[ ו ,3אין בהם תועלת ,מיותרים
כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת  .ללמד על העתיד

)רמב"ן  5"ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו 4יתבונן - האבות

ירע לאבות, הוא רמז למה כלומר, כל מה שא .שם יב, ו(

ם ַעם ישראל ]ולא רק רמז,  .6שיקרה במהלך ההסטוריה עִּ
לכל מה והגורם שורש הו אלא מעשי האבות הם הסיבה

 [.7במהלך הדורות שקורה לעם ישראל
לפי יסוד זה מסביר הרמב"ן, שגם מאבקו הלילי של 

 "ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום]", )רש"י שם לב, כה( ֵעָׂשויעקב עם שרו של 
בגלות  עם אדוםשל ישראל  םמאבקל מרמז[ )שם לו, א(
גובר על שרו שיעקב  הוא,מאבק זה והסוף של  .האחרונה
בגלות האחרונה, אחרי כל הצרות גם  ךוכ .של עשו

 , עם ישראל חי וקיים!והגזירות והרדיפות של בני אדום
 .(רמב"ן שם לב, כו)

המאבק  לפי דברי הרמב"ן הללו אפשר לומר כך: אם
גם הצרות עם עשו רומז לגזירות של מלכות אדום, א"כ 

שבאות על יעקב אחרי אותו מאבק, מרמזות לצרות של 
, שזה מרמז אל יצחק אביוגלות אדום, עד שיעקב חוזר 

ואם כך, נראה . 8, ולגאולה האחרונהלסוף הגלות הזו
"עד שלא בא לומר, שזה מה שרצתה התורה להדגיש, ש

 התורה מרמזתכלומר, רעוהו כל אלה". אצל יצחק איעקב 
מפני שהתעכב האחרונות באו על יעקב , שהצרות לנו

ר", ולא הזדרז לבוא  ְגַדל ֵעדֶׁ יא", "ֵמָהְלָאה ְלמִּ ץ ַההִּ "ָבָארֶׁ
שיעקב לא כל זמן  ., כב(לה )גור אריה שם 9אל אביו לחברון

חוזר אל אביו, וכל זמן שישראל לא חוזרים אל אביהם 
מפגיעת המלאך  ים, הנובעוקלקולים צרות יש -שבשמים 

וישראל אל אביו, חוזר בכף ירך יעקב. אבל כשיעקב 
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נעלם  -חוזרים אל אביהם שבשמים בגאולה האחרונה 

 .10הפגם, והקלקולים נעלמים גם הם
הרי היתה בלילה, ולילה רומז על של המלאך הפגיעה 

זמן הגלות. לכן יעקב איננו שלם במשך הלילה של הגלות. 
ְך ַיֲעֹקב ...הּוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכוֹ " י ָנַגע ְבַכף יֶׁרֶׁ " בהאבקו עמו כִּ

ונים, צדוקים, ו. יוצאים ממנו מתיילג(-)בראשית לב, לב
ביתוסים, קראים, מומרים, משכילים, אפיקורסים, 
רפורמים, חילונים, כל אלו באים מהפגיעה שפגע שרו של 

אר דבוק בה', עשו בכף ירך יעקב. ַעם ישראל בכללותו נש
לולא פגיעת  אבל הוא לא שלם. יש בו כל מיני צליעות.

לא היו בעם והטומאה שהכניס בו, שרו של עשו ביעקב, 
ישראל מתַיְּונים וחילונים וכדו'. רק בגלל פגיעתו של 

זוהי התוצאה  המלאך אנו סובלים מן התופעות האלו.

שלא כל עם ישראל נשאר  ,מנגיעת המלאך בכף ירך יעקב
 אמן לה'.נ

אומר  -בעם ישראל?  טומאה הזוורגש התעד מתי 
מֹו ַעד ֲעלֹות ַהָשַחר" יש עִּ . )שם, כה( הפסוק: "ַוֵיָאֵבק אִּ

ישועת ישראל, שהוא  -"כלומר, עד שיעלה שחר לישראל 
)פסיקתא זוטרתא לב, דומה לשחר. כי הגלות דומה ללילה" 

כל זמן הגלות  ,. כלומראות כה. וכן מבואר בזוהר ח"א קע, א(
ישראל. כלל נסבול מהטומאה שהכניס שרו של עשו ב

אין סתלק. טומאה תה -כשיעלה השחר ותגיע הגאולה 
אלא כל  ,נים וקראים ומתבוללים למיניהםויותר מתייו

 .הרשעה כולה כעשן תכלה

 ה' לא מגלה ליעקב מה יהיה בזמן הגאולה
לפי המהלך שביארנו, שחזרת יעקב אל יצחק אביו 

זת לגאולה האחרונה ולימות המשיח, אפשר אולי מרמ
וכפי שמביא עומק הענין במה שאמרו לנו חז"ל, לבאר את 

ארץ, לָ חוזר שאחרי שיעקב אבינו רש"י בתחילת פרשתנו, 

לישב בשלוה. אמר הקב"ה: "לא ַדיין לצדיקים הוא מבקש 

מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב 
)רש"י  פץ עליו רוגזו של יוסףק - בשלוה בעולם הזה"?!

 . מה הפירוש בזה?לז, ב(בראשית 
שגם מה  ,יעקב רוצה כך: חושבני שהפירוש הוא

שיהיה בימות המשיח יהיה מרומז בתורה. הרי מאז 
ה מרמז לימות המשיח ואחרית שז -שיעקב חזר אל אביו 

 -ועד למכירת יוסף )כחמש עשרה שנה אח"כ(  ,הימים
יש קצת  - ם לצאת אל הפועלים הסימנישבזה מתחיל

שלוה ליעקב. שלַות אחרית הימים. אבל התורה לא 
. כי מה יהיה ואיך יהיה ללומספרת מאומה על השנים ה

. יעקב רוצה "לישב רמוז בתורהלא  -בימות המשיח 
בשלוה". רוצה לדעת מה יהיה בימות המשיח. אבל 

הקב"ה לא רוצה לכתוב על זה בתורה. זה כמוס לצדיקים 
נזכה לימות המשיח, אז נדע מה יהיה תיד לבוא. רק כשלע

 .11בזמן ההוא
 ,התורה עוברת לדבר על מכירת יוסףבהמשך הפרשה 

גם של שאר הגלויות, ל שו גלות מצרים ה שלהתחלהשזו 
הגלות האחרונה שאנו גלות יון בזמן החשמונאים, וגם של 

שה' עזר לחשמונאים  וכמיהי רצון, ש. נמצאים בה עכשיו
המנורה הקטנה של החשמונאים  ,ת מחושך לאורלצא

המתייונים, כך  יון ושל כל החושך של גלותהתגברה על 
אור חדש על ציון  - לצאת מחושך לאורה' גם לנו יעזור 

רהונזכה כולנו  ,תאיר ה מ  ., אמןלאורו ב
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .זמנו של יעקב אבינו עדין היו קיימים אנשי בית אברהם, מן הנפש אשר עשו בחרן )רמב"ן בראשית מט, ה(. ומבואר ברמב"ן, שב1
אינו לשון הרמב"ן, ואף לא לשון חז"ל, אלא  -"מעשה אבות סימן לבנים"  -כך הוא לשון הרמב"ן. והביטוי הידוע והשגור בפי כל . 2

 הוא מטבע לשון שטבעו אותו רבותינו האחרונים.
לא נאמר רק בדרך של דרוש או רמז, אלא זהו עצם  -שכל מה שאירע לאבות הוא סימן לבנים  -. מבואר כאן ברמב"ן, שהכלל האמור 3

 ".אין בהם תועלת ,הם דברים מיותריםשעבורה נכתבו הפרשיות הללו בתורה, וללא זאת " זו הסיבהפשוטו של מקרא, שהרי 
 . כלומר: ניתן להבין ממנו.4
]וב' יצירות יש , היצירהספר בראשית הוא ספר בהקדמתו לספר שמות, וז"ל: " -זה כתב הרמב"ן בכמה מקומות נוספים, ומהם . ויסוד 5

שהם  ,במקרי האבות]היצירה הרוחנית היא[ ו ,דוש העולם ויצירת כל נוצריבח בו, יצירה גשמית ויצירה רוחנית. היצירה הגשמית היא[
 התחיל ספר אחר ,ואחרי שהשלים היצירה .לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא להם ,ציורי דברים -קריהם מפני שכל מ ,כענין יצירה לזרעם

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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 ".בענין המעשה הבא מן הרמזים ההם ]הוא ספר שמות[

יסוד זה הובא גם בספורנו ריש פרשת וישב )בראשית לז, ב(, וגם בהקדמתו לתורה, וגם הוא מבאר כמה וכמה פרשות בתורה על פי . 6
ה, אלא ששיטתו שונה בכמה פרטים משיטת הרמב"ן. לשיטת הרמב"ן, ירידת אברהם למצרים מרמזת לגלות מצרים )רמב"ן יסוד ז

בראשית יב, י(, ירידת יצחק לארץ פלשתים רומזת לגלות בבל )רמב"ן שם כו, א(, וירידת יעקב למצרים רומזת לגלות רומי )רמב"ן שם מז, 
לתקופת בית  -מאז צאתו מחרן( מרמזים לתקופה שמיציאת מצרים עד בנין בית ראשון, חיי יצחק כח(. ולשיטת הספורנו, חיי אברהם )

)הקדמת הספורנו לתורה. וע"ש טעם ההקבלות ראשון, וחיי יעקב מרמזים לגלות בית ראשון, בנין בית שני וחורבנו, ובנין בית שלישי 
 . ועי' עוד בהערה הבאה.הללו. וחזר על דבריו בקיצור נמרץ בפירושו לבראשית לז, ב(

לזרעם. וכן מבואר בדברי הרמב"ן בפרשת לך לך,  יצירה( שמעשי האבות הם כעין 5כמבואר בדברי הרמב"ן המובאים לעיל )הערה . 7
תקיימת על כל פנים. ולכן יעשו הנביאים מעשה תהיה הגזרה מ - כאשר תצא מכח גזירה אל פועל דמיון ,כי כל גזירת עיריןוז"ל: "

ה :כמאמר ירמיהו שצוה לברוך ,בנבואות ר ַהּזֶׁ ת ַהֵספֶׁ ְקֹרא אֶׁ ל תֹוְך ְפָרת ,ְוָהָיה ְכַכֹּלְתָך לִּ ְשַלְכתֹו אֶׁ ן ְוהִּ בֶׁ ְקֹשר ָעָליו אֶׁ ְשַקע  :ְוָאַמְרתָ  ,תִּ ָכָכה תִּ
ל וגו' )ירמיה נא יָשע ְיֵרה ַויֹור-טז ,ישע בהניחו זרועו על הקשת )מ"ב יגסד(. וכן ענין אל-סג ,ָבבֶׁ ר ֱאלִּ ר ,יז(, ַוֹיאמֶׁ  ה',ֵחץ ְתשּוָעה לַ  :ַוֹיאמֶׁ

יש ָהֱאֹל ְקֹצף ָעָליו אִּ ר ,יםקִּ ְוֵחץ ְתשּוָעה ַבֲאָרם. ונאמר שם )פסוק יט( ַויִּ ים :ַוֹיאמֶׁ ת  ,ְלַהכֹות ָחֵמש אֹו ֵשש ְפָעמִּ יָת אֶׁ כִּ ְוַעָתה  ,ֲאָרם ַעד ַכֵלהָאז הִּ
ת ֲאָרם ה אֶׁ ים ַתכֶׁ  עכ"ל. ."ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות בזרעו, והבן זה ,ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ. ָשֹלש ְפָעמִּ

בהן צרות, וכבר  אמנם לדעת הספורנו הגאולה האחרונה נרמזת בשנות חייו של יעקב במצרים, שהיו שנים יפות עבורו, שלא היו לו .8
מצא את בנו יוסף אחר שכבר נתייאש מלראותו, ולא היה לו יותר צער משעה שירד אליו למצרים, וזה מרמז לזמן הגאולה העתידה שאין 

, ולדעת הרמב"ן הגאולה העתידה כלל לא נרמזת במעשי האבות, כי לדעתו שנות חייו של יעקב )ספורנו בראשית מו, ה(אחריה עוד צרות 
ם מרמזים דוקא לגלות מצרים, ולא לגאולה האחרונה, שהרי יעקב היה אז בגלות, וארכו לו שם הימים יותר ממה שחשב להיות במצרי

ָצּה, והגאולה מגלות זו לא נרמזת בשנות חייו של יעקב, כי מת בגלותו, ורק את  שם, שזה מרמז לגלות אדום הארוכה אשר לא נודע קִּ
" אומרים יבשו עצמותינו נגזרנו לנו ,אנחנו בו כמתיםוזה מרמז למצבם של ישראל בגלות אדום, אשר " עצמותיו העלו לא"י לקוברן שם,

 , אך למרות זה אפשר לראות בחזרת יעקב מחרן אל אביו יצחק בחינה של רמז לגאולה העתידה. ועי' להלן הערה)רמב"ן בראשית מז, כח(
10. 

 וכפי שפירש רש"י גם לעיל )לה, א(, לגבי מעשה דינה: "לפי שֵאחרָת בדרך, נענשָת ובאה לך זאת מבתך".. 9
" )מדרש "שכל טוב" בראשית משם עתיד הקב"ה לעדור את עדרו הנעדר בין משנאיו"ש -אולי מפני זה אמרו חז"ל על "מגדל עדר" . 10

ר ולה האחרונה. וכן בתרגום יונתן: "מַ לה, כא(. היינו, בסוף זמן הגלות, סמוך לגא יָחא  -ְגְדָלא ְדֵעדֶׁ ְתְגֵלי ַמְלָכא ְמשִּ יד ְדאִּ ַתָמן ָעתִּ ַאְתָרא ְדמִּ
". כי היא התחנה האחרונה של יעקב אבינו, לפני ששב אל יצחק אביו. ועי' רש"י )מיכה ד, ח(. ובספר "נפלאות מתורת ה' ְבסֹוף יֹוַמָיא

י ומר, ש"מגדל עדר" היא ירושלים בעצמה, ולכן נאמר "יתברך" )ח"א פכ"א( רצה ל ןַוְיהִּ כֹ ְש ץ בִּ ְׂשָרֵאל ָבָארֶׁ יא", כי המקדש נקרא  יִּ ַההִּ
י ְבתֹוְככֶׁםמשכן ה': " ְשָכנִּ י מִּ  זה בית המקדש )רש"י(. -" )דברים לג, יב( ן ְכֵתָפיו ָשֵכןזה בית המקדש )רש"י(; "ּוֵבי -" )ויקרא כו, יא( ְוָנַתתִּ

 .8עי' לעיל הערה  -ואכן, לשיטת הרמב"ן, ימות המשיח ותקופת הגאולה העתידה לא נרמזו במעשה האבות . 11

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il

