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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"חויצא  תפרשל

 מקבלים יותר ממה שבקשו -כששואפים ברוחניות 
 

 לשאוף בלי הגבלה -ברוחניות 
ַדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר" ְהֶיה ֱאֹל :ַויִּ ם יִּ י קִּ אִּ ַרנִּ י ּוְשמָּ דִּ מָּ ים עִּ

י הֹוֵלְךַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאשֶ  י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד  ,ר ָאֹנכִּ ְונַָּתן לִּ
ְלֹבש לחם  .צנועה מאד בקשההיא זו  .)בראשית כח, כ( "לִּ

לֹום " .המזער ההכרחי וזה ,לאכול ובגד ללבוש י ְבשָּ ְוַשְבתִּ
י יָּה  ,ֶאל ֵבית ָאבִּ י ֵלאֹלה' ְוהָּ כבר בקשה גדולה  וז .ים"קִּ לִּ

שרק דבר ו על יעקב, את שכינת , שהקב"ה ישרה1מאד
 .זוכים לו בודדים

 ,גשמיותבשכשאדם מבקש  ,שהגמרא אומרת זה מה
 - מבקש ברוחניותאבל כש .שפחות צריך לבקש מה

יָך ַוֲאַמְלֵאהּו"   .בשפע צריך לבקש .)תהלים פא, יא("ַהְרֶחב פִּ
 ".ל ובגד ללבשלאכ לחם"רק יעקב על הגוף מבקש  לכן,

בקשה להשראת  .ים"אלקל והיה ה' לי" -ברוחניות אבל 
 .2השכינה עליו

, מה ' בןהכשהיא מבקשת מ .אצל חנהכך מוצאים גם 
י ְוֹלא " - היא מבקשת ֶתָך ּוְזַכְרַתנִּ י ֲאמָּ ֳענִּ ְרֶאה בָּ ֹאה תִּ ם רָּ אִּ

ֶתָך ְשַכח ֶאת ֲאמָּ ים"  ,תִּ ְתָך ֶזַרע ֲאנָּשִּ ה ַלֲאמָּ )שמו"א א, ְונַָּתתָּ

ים"מהו ". יא( זרע  -אחד הפירושים בגמרא ? לפי ֶזַרע ֲאנָּשִּ

יששקול  נ  -אלו שני אנשים? ו .)ברכות לא, ב(אנשים  כש
לא סתם צדיקים, אלא כמו משה ושני צדיקים, כמובן. 

אמנם אם הבן יהיה כמו כך היא מבקשת!  )ע"ש(ואהרן! 
אבל  .יהושע וכלב, או כמו אלעזר ואיתמר, זה גם לא מעט

 -י ברוחניות כ, צריך לבקש יותר. זהאם אפשר יותר מ
יָך ַוֲאַמְלֵאהּו" כמו . צריך לבקש על המירב. בן "ַהְרֶחב פִּ

 !לא פחות !3משה ואהרן
ה: "מֶשה ְוַאֲהֹרן ְבֹכֲהנָּיו, ּוְשמּוֵאל לזואכן, חנה זוכה 

שמואל שקול כמשה ואהרן.  - )תהלים צט, ו(ְבֹקְרֵאי ְשמֹו" 
יא עֹוד בְ  כי כמובן, לא לגמרי, ם נָּבִּ ֵאל ְכמֶשה" "ֹלא קָּ ְשרָּ יִּ

, אבל )דברים לד, י; ועי' בעיקר השביעי מי"ג עיקרי האמונה(
מבחינה מסוימת שמואל שקול כנגד משה ואהרן, כפי 

היתה  - שרואים בפסוק. אם היתה חנה מסתפקת במועט
מבקשת כשני צדיקים פשוטים, או כשני יהודים פשוטים. 

גם לא מסתפקת כשני אנשים פשוטים, ולא אבל היא 
כ"סתם" שני צדיקים, אלא כשני הצדיקים הגדולים ביותר. 

ודאי מעומקא דליבא, ברוף תפלתה, שנאמרה יכן, בצלו
צריך  .רק לומר את המיליםמספיק לא כי  היא זוכה לזה.

 .אמיתיתו שאיפה רצינית שזו תהיה באמת שאיפת הנפש.
קבל לו ,ואהרן להסתפק בבן שהוא פחות ממשהאי אפשר 
ומבקשים  רוצים באמת,כש רקמשה ואהרן. כ בן שהוא

בקשתה לכן כך עשתה חנה, ו. אז מקבלים מעומק הלב,
באמת, מבחינה מסויימת, הבן שלה שקול  .התקבלה

 כמשה ואהרן.
לא  ,שמה שאנו מבקשים ,גם בשבילנו חשוב מאדענין 

יש . אמיתי אלא יבוא מרצון פנימי ,יהיה מהשפה ולחוץ
 ,"תקע בשופר גדול לחרותנו יהודים טובים שמתפללים:

רבונו בלבם הם חושבים: ושא נס לקבץ גלויותנו", אבל 
להשאר עוד אני רוצה לא יותר מדי מהר! רק של עולם, 

, לסיים את האוניברסיטה ולהספיק עוד כמה באמריקה
. ויש שעומדים בבית הכנסת ומבקשים: "ותן טל דברים!..

ם: "אוי, שוב אומריהם ומטר לברכה", וכשיוצאים החוצה 
יורד גשם"... במקרה האחרון, אולי אין בזה סתירה כל כך. 

... ושלהראש הוא ביקש טל ומטר על פני האדמה, לא על 
זה  אבל בכל זאת, אדם לא תמיד רציני במה שהוא מבקש.

"ַאַחת  ,אלולחודש הפשט במה שאנו אומרים בהרי 
י ֵמֵאת  ַאְלתִּ ּה ֲאַבֵקש" ה' שָּ . אחד ז, ד()תהלים כאֹותָּ

הפירושים לכפל הלשון "אחת שאלתי" ו"אותה אבקש" 
תהוא, שאני  אמ מבקש את זה. לא רק השפתים שלי  ב

לבאלא גם אומרות,  י ְבֵבית , שלי מבקש ה ְבתִּ שיהיה "שִּ
ל ְיֵמי ַחַיי"ה'  ולא מן  ,פנימיותתהיינה התפילות שחשוב  .כָּ

 השפה ולחוץ.

 זרע שמושח שני אנשים
ים" "בגמרא, שאמרו אחר לפי פירוש  ֶזַרע ֲאנָּשִּ

. גם ני אנשים למלוכהֵשַח שזרע שמוֹ שבקשה חנה פירושו 
בקשה זו של חנה התמלאה והתגשמה. שמואל משח 

. גם כאן )שם טז, יג( ואת דוד )שמו"א י, א(שאול בחייו את 
לד : מה יקרה אם השאלהאותה אפשר לשאול את  הבן שיוָּ

מלכות שאול, בנה של  !?זה מעט ?ימַשח רק מלך אחד
כל שכן מלכות בית דוד, בנה של  !רחל אמנו, זה מעט?

לאה אמנו, המלכות הנצחית שמלך המשיח עתיד לצאת 
ובכל זאת,  !לאודאי שממנה במהרה בימינו, זה מעט?! 

וגם את  ,גם את מלכות בית רחל .היא רוצה את שניהם
 על פחות. תתפשרלא ממלכות בית לאה. 

בנה הוא ו, תפלתה של חנה התקבלהה גם בזכאמור, 
ואח"כ גם את מלכות בית  ,זה שמקים את מלכות בית רחל

"את  יוםבכל לאה, המלכות הנצחית שאנו מתפללים עליה 
, שתחזור ותופיע במהרה צמח דוד עבדך מהרה תצמיח"

כי חנה האמינה  -את כל זה הקים שמואל. למה?  .בימינו
רוף יכן, בצלו. מזערשצריך לבקש את ַהֵמרב, לא את ה

ודאי מעומקא דליבא, היא אכן ב, שנאמרה על זה תפלתה
 .במלואה בקשתה ושאיפתה התגשמותזוכה ל
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ולכן מקבל יותר  ,שלמה המלך מבקש ברוחניות

 ממה שביקש
הקב"ה נראה אל שלמה המלך בחלום הלילה ואומר 

ְך ה ֶאֶתן לָּ ה  ,יקָּ ֱאֹל... ה' ַוֹיאֶמר ְשֹלֹמה. לו: "ְשַאל מָּ ַאתָּ
י ד ָאבִּ וִּ ְמַלְכתָּ ֶאת ַעְבְדָך ַתַחת דָּ ֹטן ,הִּ י ַנַער קָּ ְבתֹוְך ... ְוָאֹנכִּ

ְרתָּ  חָּ ֵפר ֵמֹרב ,ַעְמָך ֲאֶשר בָּ סָּ ֶנה ְוֹלא יִּ מָּ ב ֲאֶשר ֹלא יִּ . ַעם רָּ
ע ין ֵבין טֹוב ְלרָּ בִּ ְשֹפט ֶאת ַעְמָך ְלהָּ " ְונַָּתתָּ ְלַעְבְדָך ֵלב ֹשֵמַע לִּ

או צבא גדול וחזק,  ,הוא לא מבקש כסף רב. (ט-ג, ה )מלכ"א
לאלא מבקש  כֶ ֵבד ֵש ְשֹפט ֶאת ַעְמָך ַהכָּ י יּוַכל לִּ י מִּ , "כִּ

 .)שם, ט( ַהֶזה"
ר ַהֶזה בָּ ַאְלתָּ ֶאת ַהדָּ ְוֹלא  ,אומר לו הקב"ה: "ַיַען ֲאֶשר שָּ

ים ים ַרבִּ ַאְלתָּ ְלָך יָּמִּ ַאְלתָּ ְלָך ֹעשֶ  ,שָּ ַאְלתָּ וְ  ,רְוֹלא שָּ ֹלא שָּ
ֶריָך... ֶנֶפש ֹאְיֶביָך ְדבָּ י כִּ יתִּ שִּ ֵנה עָּ כָּם  !הִּ י ְלָך ֵלב חָּ ֵנה נַָּתתִּ הִּ

מֹוָך ,ְונָּבֹון ֶניָך ְוַאֲחֶריָך ֹלא יָּקּום כָּ יָּה ְלפָּ . ֲאֶשר כָּמֹוָך ֹלא הָּ
ְך י לָּ ַאְלתָּ נַָּתתִּ בֹוד ,ַגם ֹעֶשר :ְוַגם ֲאֶשר ֹלא שָּ ם וְ  ...ַגם כָּ אִּ

ַכי ְדרָּ י ֶאת יֶָּמיָך"  ...ֵתֵלְך בִּ . קיבל הרבה יד(-)שם, יאְוַהֲאַרְכתִּ
 שביקש מפנילמה?  ., גם מה שלא ביקשמתנות

ת ו י נ ח ו ר ְשֹפט ֶאת ַעְמָך" .ב ין ֵבין טֹוב  ,ֵלב ֹשֵמַע לִּ בִּ ְלהָּ
ע ת". היות וביקש ְלרָּ ו י נ ח רו קיבל מה שביקש במידה , ב

ם ְונָּב" - גדושה כָּ ֶניָך ְוַאֲחֶריָך ֵלב חָּ יָּה ְלפָּ ֹון ֲאֶשר כָּמֹוָך ֹלא הָּ
מֹוָך כלל ש עושר וכבודקיבל גם נוסף לזה בו -" ֹלא יָּקּום כָּ

 תאפשר להשיג א ,ותיאם שואפים לרוחנ כי .םלא ביקש
, יותר , גם ברוחניות וגם בגשמיותהמעלות הגדולותכל 

 ממה שביקשנו.

 גם יעקב מקבל יותר ממה שביקש
תורה מספרת מוצאים גם בפרשתנו. ה זהל דומה קרהמ

שם מלך לחרן לקחת לו והשיעקב אבינו על  בפרשתנו
לשאת אשה  -טהורה רוחנית של יעקב היא  מטרתו .אשה
יעקב מוצא  .4, לכבוד ה' ולעבודתולהעמיד תולדותכדי 

שם את רחל, ורוצה לשאת אותה לאשה. רחל היתה, 
אבל  בינו,אד, המתאימה ליעקב אכמובן, אשה טובה מ

ועוד , עוד יותר שה טובהא קבלייעקב ה מסדר ש"הקב
 .ברחל, קיבל גם את לאהיעקב לפני שזכה 

למה?  .של לאה ותיהמעללה את ילא מכיר בתחיעקב 
לֹוי ְדֵלָא ל מִּ באתגליא"  -ה הוו באתכסיא, ודרחל כי "כָּ

לאה היו בהסתר,  כל עניניה שלכלומר, . )זוהר ח"א קנב, א(

צדקותה של רחל היתה גלויה , ממילא. 5בגלוי -ושל רחל 
נסתרת וחבויה. ]לא שנראתה כרשעה  -ובולטת, ושל לאה 

לא  לכן יעקב ח"ו, אך צדקותה לא היתה ניכרת כשל רחל[.
לשאת , ולכן רצה 6של לאה ותיהמעלאת בהתחלה מכיר 

, את לאהמן השמים גלגלו שישא גם  אבל .את רחלרק 
מלאה יצאו אח"כ משה  .ובזה עשו עמו טובה גדולה

ים, בית חשמונאי, כל מלכות בית הכהנים והלו כל ,ואהרן
 .מלאהכולם יצאו  דוד עד מלך המשיח במהרה בימינו,

גדולה היתה יותר כאן מה'  שיעקב קיבל המתנההרי ש
למעשה ו ,רחלקבל את ציפה ליעקב  .שיעקב ציפה ממה
 .עדיפות על של רחל מעלותיהשאת לאה, גם  קיבל

מאי  - )בראשית כט, יז("ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרכֹות  ,אמרו "לחז

בגנות צדיקים דיבר ? אילימא רכות ממש, אפשר ַרכֹות
)ב"ב  "הכתוב?! אלא אמר רבי אלעזר, שמתנותיה ארוכות

מתנות הכלומר, " מלשון "ארוכות"[. ַרכֹות]" .קכג, א(
מה שאין כן  נצחיות.ו "ארוכות" לאה הןמשקבלנו 

ובמדרש . 7זמניותו "קצרות"רחל, הן מקבלנו מתנות שה
נֹותנתפרש הענין יותר: " ן ְשֵתי בָּ בָּ ה ֵלָאה  ,ּוְללָּ ֵשם ַהְגֹדלָּ

ֵחל  - שם הגדולה לאה. ז(ט)בראשית כט, " ְוֵשם ַהְקַטנָּה רָּ
, ומלכות לעולם ,כהונה לעולם :גדולה במתנותיה

 :קטנה במתנותיה - ושם הקטנה רחלוירושלים לעולם... 
 ., טו(ע "רב)יוסף לשעה, שאול לשעה, ושילה לשעה 

שקדושה  הרמב"ם, סוברחשבתי, אולי מסיבה זו 
 שניה לא בטלהקדושה ובטלה,  רץ ישראלראשונה של א

 ., ופ"ו מהלכ' בית הבחירה הט"ז(הלכ' תרומות ה"המפ"א רמב"ם )
למה קדושה ראשונה בטלה, ושניה לא בטלה? הרמב"ם 

אולי הענין  פנימיותבאבל , (שם ושם) הלכתי טעםלזה כתב 
קדושה ראשונה היות ו: באמותר לומר גם את הטעם ה

, לכן )משבט אפרים( רחלשהיה מבני היתה ע"י יהושע, 
לא היה לה קיום נצחי; מה שאין כן קדושה שניה, כיון 

זרובבל  - שהיתה ע"י זרובבל ועזרא הכהן שהיו מבני לאה
היה לה קיום  -וי משבט ל כהןהמשבט יהודה, ועזרא 

 מתנותיה קצרות. -ורחל . ארוכות מתנותיה -כי לאה  נצחי.
לגבי ירושלים והמקדש פוסק באמת הרמב"ם, 

לעתיד לשעתה וקידשה גם שקדושה ראשונה קידשה 
. גם כאן מוסר לנו הט"ו( הלכ' בית הבחירהמ)פ"ו לבוא 

למה אני אומר במקדש וירושלים הרמב"ם טעם הלכתי, "
ונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר א"י קדושה ראש

לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד 
. אבל בפנימיות הענין אפשר (ז. ע"ש טעמוהט"שם )" לבוא

לומר גם כאן, על דרך שביארנו לגבי קדושה ראשונה 
קדושת ירושלים הראשונה ניתנה ושניה של ארץ ישראל: 

לכן קדושה זו היא ו, ע"י דוד ושלמה, שהיו מבני לאה
קדושת ארץ ישראל הראשונה, ניתנה מה שאין כן נצחית. 

היא זמנית, לכן קדושה זו , , שהיה מבני רחלע"י יהושע
 .נמשכת לנצחלא ו

סוד נצחיותם של ימי  -מרדכי "איש יהודי" 

 הפורים
ה ,כתוב על מרדכי ירָּ יָּה ְבשּוַשן ַהבִּ י הָּ יש ְיהּודִּ  ,"אִּ

ְרדֳ  י"ּוְשמֹו מָּ ינִּ יש ְימִּ יש אִּ י ֶבן קִּ ְמעִּ יר ֶבן שִּ )אסתר ב,  ַכי ֶבן יָּאִּ

י ,שואלת כברהגמרא  .ה( יש ְיהּודִּ משמע שהוא  -" "אִּ
י"ו"משבט יהודה,  ינִּ יש ְימִּ  משמע שהוא משבט בנימין - אִּ

 ,ומשמע .יםאופנכמה הגמרא ב ומתרצת .)מגילה יב, ב(

בן אחר בן  - משבט בנימין באמתיה מרדכי השלמרות ש
יש לו איזו התייחסות גם לשבט  - בנימין בן יעקבעד 

למה צריך . ונשאלת השאלה: בגמראכפי שמבואר  ,יהודה
יש "לכאורה מספיק היה לומר ? זאת במגילהלכתוב  אִּ

י ינִּ למה ותו לא. , מרדכי שלהאמיתי יחוס ה וזהש, "ְימִּ
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 ?שבט יהודהעם צריך לכתוב גם שיש לו שייכות 

אם היינו  על פי הדברים שאמרנו, אפשר לומר כך:
י"רק ע"י פורים מקבלים את  ינִּ יש ְימִּ לא היה פורים , "אִּ

מייחסת לכן  .היה מוכרח להיות זמני .יכול להיות נצחי
רק כך כי מבני לאה, שהיה המגילה את מרדכי גם ליהודה, 

ים וִּ "ויתקיים הפסוק להיות נצחי, פורים יכול  יֵמי ַהפּורִּ
יםהָּ  תֹוְך ַהְיהּודִּ ם ,ֵאֶלה ֹלא ַיַעְברּו מִּ ַזְרעָּ ם ֹלא יָּסּוף מִּ ְכרָּ " ְוזִּ

 - מהמתנות של לאהמתנה זו היא גם כי  .)אסתר ט, כח(
)הרמ"ע מפאנו, מאמר מעין  ]וכבר העירו לפחות באופן חלקי.

, כי "מרדכי" בגימטריא "רחל לאה" גנים, חלק ראשון(
כי משלב בתוכו את כח וזה מורה באצבע, שמרד(. 274)

 בתולדה,מרדכי , שממנה בא בחינת "רחל"שתי האמהות; 
 [.כח הנצחיותאליו , שממנה בא ובחינת "לאה"

 לחמו על כבוד ה'החשמונאים הצליחו כי 
משיגים יותר ממה  ,ברוחניות כשהולכיםכפי שאמרנו, 

על מה הם נלחמו?  .ביוונים נלחמו מתתיהו ובניו .שציפו

אפילו לא על גבולות רחבים של  .זהבעל  לאעל כסף ולא 
 על שמירת התורה, על על מה הם נלחמו? .רץ ישראלא

עם שהיוונים לא יעקרו את התורה מטהרת המקדש, 
החשמונאים להשיג את  זכולכן  .הם נלחמוזה על  .ישראל

דברים נוספים שלא השיגו  כןו ,נלחמו המטרות שעבורן
לישראל יתר על "שחזרה מלכות  - יצאו להלחםעליהם 

למרות שלא . )רמב"ם הלכ' חנוכה פ"ג ה"א( 8מאתים שנה"
כבוד היתה  לחמהמטרת המ ,זה יצאו להלחםבשביל 

על קדושת ישראל נלחמים על כבוד שמים, כשאבל  ,שמים

שלא יבטלו תורה ומצות  ם ישראל,המקדש ועל קדושת ע

 עניקגם הקב"ה דואג לכבודם של ישראל, ומ, ם ישראלמע
 צמאות מדינית.להם ע

לאחר מרד החשמונאים היו עוד מרידות של יהודים 
בגויים. בהמשך השנים בני החשמונאים מרדו ברומאים, 
ואח"כ היו עוד מרידות, עד המרד של החורבן ומרד בר 

כי לא היו  ,אלו לא הצליחוומלחמות אבל מרידות  .כוכבא
לשם שמים כל כך, אלא מתוך חשבונות לאומיים, שלא 

היות משועבדים לגויים, ועל זה ה' לא עושה נסים. רצו ל
החשמונאים יצאו להלחם רק על קידוש שמו יתברך, על 

עצמאות ענין לאומי או שמירת התורה והמצוות, לא על 
המרידות האחרות אינן  .מצליח הםלכן המרד של ,מדינית

לא על רקע ומצליחות, כי הן היו על רקע כלכלי ולאומי, 

 הצליחו.. לכן הן לא דתי
למצוה לדורות של הדלקת המנורה,  ,זכינו לנס חנוכה

בחנוכת שהקב"ה אמר לאהרן  ,עליהשחז"ל אומרים 
)עי' רש"י ורמב"ן במדבר ח,  "שלך גדולה משלהם"המשכן, 

יותר מכל חשובה הדלקת המנורה של בית החשמונאי  .ב(
זו מתנה לדורות  .קרבנות הנשיאים בהקמת המשכן

 הדלקת המנורה. -חשמונאי שנשארה לנו מבית 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
יָּה דברי מורנו הרב שליט"א אזלו בשיטת רש"י, לפיה ". 1 י ֵלאֹלה' ְוהָּ " הוא חלק מן התנאי שהתנה יעקב, וחלק מן הבקשות יםקִּ לִּ

םשביקש מה'. וזה היה התנאי: ")א(  ְהֶיה ֱאֹל אִּ ייקִּ יִּ דִּ מָּ י הֹוֵלְך)ב(  ,ם עִּ י ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאֹנכִּ ַרנִּ ְלֹבש)ג(  ,ּוְשמָּ י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד לִּ , )ד( ְונַָּתן לִּ
י לֹום ֶאל ֵבית ָאבִּ י ְבשָּ יָּה )ה(  ,ְוַשְבתִּ י ֵלאֹלה' ְוהָּ ֶאבֶ ")א(  -" )רש"י( אלה, אף אני אעשה זאתכל אם תעשה לי את ". "יםקִּ לִּ ן ַהֹזאת ֲאֶשר ְוהָּ

ְהֶיה ֵבית ֱאֹל ה יִּ י ַמֵצבָּ ְך)ב(  ,יםקִּ ַשְמתִּ י ַעֵשר ֲאַעְשֶרנּו לָּ ֶתן לִּ  ".ְוֹכל ֲאֶשר תִּ
יָּה כתב: "רמב"ן ואולם ה י ֵלאֹלה' ְוהָּ אעבוד השם המיוחד  ,אם אשוב אל בית אבי :וענינו .איננו תנאי כדברי רש"י, אבל הוא נדר -ים קִּ לִּ

ַדר כלומר, לדעת הרמב"ן מתחלק הפסוק כך: " ."ושם אוציא את המעשר ,יםקת במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלבארץ הנבחר ַויִּ
ם)א(  :ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ְהֶיה ֱאֹל אִּ יקִּ יִּ דִּ מָּ י הֹוֵלְך)ב(  ,ים עִּ י ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאֹנכִּ ַרנִּ י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּובֶ )ג(  ,ּוְשמָּ ְלֹבשְונַָּתן לִּ לֹום , )ד( ֶגד לִּ י ְבשָּ ְוַשְבתִּ

י יָּה : ")א( אם תעשה לי את אלה, אף אני אעשה זאת -" ֶאל ֵבית ָאבִּ י ֵלאֹלה' ְוהָּ ְהֶיה ֵבית ֱאֹל)ב(  ,יםקִּ לִּ ה יִּ י ַמֵצבָּ ֶאֶבן ַהֹזאת ֲאֶשר ַשְמתִּ  ,יםקִּ ְוהָּ
ְך)ג(  י ַעֵשר ֲאַעְשֶרנּו לָּ ֶתן לִּ  . ]ובדרך זו דרך גם הספורנו[."ְוֹכל ֲאֶשר תִּ
יָּה לפי ביאורו של הרב שליט"א, ". 2 י ֵלאֹלה' ְוהָּ והיה ה' יו. והנה רש"י פירש: "את שכינתו על ישרהש " פירושו שיעקב ביקש מה'יםקִּ לִּ

ה? וגם מה הקשר ". וצריך להבין: היכן מרומזת כאן השראת שכינשיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף, שלא ימצא פסול בזרעי -ים קלי לאל

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 בעורך בלבד. וכל טעות או חסרון יש לתלות
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 "? ]וכבר הקשה כן האוה"ח הק'[.שלא ימצא פסול בזרעי" לבין "יםקוהיה ה' לי לאלבין "

כשהקב"ה משרה שכינתו, אין משרה  ,חמא ברבי חנינא ביאמר רוכנראה שהרב שליט"א הבין, שדברי רש"י מבוססים על דברי הגמרא: 
ישראלים גמורים וכשרים, ולא על על (. הרי שהקב"ה משרה שכינתו רק ב ,ן עקידושימר וכו' )אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, שנא

 מתחלה ועד סוף]כלומר, שישרה עלי את שכינתו[  שיחול שמו עלי - יםקוהיה ה' לי לאלהפסולים. מעתה מבוארים דברי רש"י היטב: "
 ". שזה תנאי להשראת השכינה, כמבואר בגמרא.ישלא ימצא פסול בזרע" -]כלומר, לא רק עלי, אלא גם על זרעי[. ומה התנאי לכך? 

יםוגם לדעת זה שסובר בגמרא ש". 3 " )ברכות לא, ב(, שלא יהיה לא חכם ולא טפש ...זרע שמובלע בין אנשים" פירושו "ֶזַרע ֲאנָּשִּ
רש היעב"ץ )בהגהותיו " )רש"י שם(, כבר פישלא יהיה תימה בעיני הבריות, ומתוך שנדברין בו שולטת בו עין הרע"חכם יותר מדאי, 

בינוני בחכמה. והראיה, שהרי ודאי רצתה שיהיה כמה שיותר חכם, ולא רק  -רצתה שיהיה כן. אבל בגדלותו  בקטנותושם(, דרק 
לא זכתה לבן שהוא "לא חכם ולא טפש", אלא זכתה לבן שהיה ראש חכמי ישראל בדורו. ועל כרחך כפי שבארנו, ש"לא חכם למעשה 

 .בחכמה, וכלשון הגמ' שם: "מובלע בין אנשים" בולטשלא יהיה  ולא טפש" היינו
יםעי' רש"י בפרשתנו: ". 4 יו ַעל ַהְגַמלִּ נָּיו ְוֶאת נָּשָּ א ֶאת בָּ שָּ ם ַיֲעֹקב ַויִּ קָּ ועשו הקדים  .הקדים זכרים לנקבות: "פי' רש"י -" )לא, יז( ַויָּ

היו והבנים  ,רק לבניםהיתה דיעקב כל כוונתו בזה, . ועומק הענין "ת בניו וגו'ו( ויקח עשו את נשיו וא ,נקבות לזכרים, שנאמר )לקמן לו
וכ"כ הספורנו  .להוליד תולדות של יעקב בנשיאת רחל היתהדכל כוונתו  (,אכ ט,כ)לעיל וכמ"ש רש"י  ,עיקר והנשים רק אמצעיאצלו ה

כי לא היתה כוונתם בו  ,נם אצל אדם ואשתו קודם חטאםאמנם שהיה ענין התולדה אצל האבות כמו שהיה עני :וז"ל (טז ,לבפרשתנו )
 ,ל אצל עשו הרשע היו הנשים עיקר והבנים טפלבא. עכ"ל .אבל היה כוונתם להקים זרע בלבד לכבוד קונם ולעבודתו ,להנאת עצמם כלל

 .בניםלפני הנשים האצלו  נכתבוולכן  ,שעיקר מה שנשא נשים היה כדי למלא תאותו
" ]תרגום: בגלל זה דא בסתרא ודא באתגליא ,ורחל בגלוייא דאורחא ,בגין כך אתכסיא לאה במערתא דכפלתאואמרו בזוהר: ". 5

(. א ,א קנחח"זוהר )שעניניה של לאה הם באתכסיא ושל רחל באתגליא( נקברה לאה במערה, ורחל על ֵאם הדרך. זו בהסתר, וזו בגלוי[ )
". ]תרגום: בגלל זה )שלאה באתכסיא ורחל באתגליא( לא נזכרה בתורה מיתתה דרחלובגין כך לא אדכר מיתתה דלאה כועוד אמרו שם: "

 יט([.-מיתתה של לאה, ורק מיתתה של רחל נזכרה בתורה )בראשית לה, יח
ו" )רש"י בראשית כט, יז(. משא"כ רחל,  כמו כן, מה שלאה היתה מיועדת ליעקב, היה באתכסיא. "שהיתה סבורה לעלות בגורלו של ֵעשָּ

א ידעה מתחלה שמיועדת היא ליעקב )ע"ש(. גם שבע השנים שעבד יעקב עבור לאה היו באתכסיא, שלא ידע שעובד עבורה. דהיה הי
סבור שעובד עבור רחל, ובאמת עבד עבור לאה. משא"כ שבע השנים הנוספות שעבד עבור רחל, היו באתגליא. שידע שעובד עבורה. וכן 

)שם כט, כה(. אבל נישואי רחל היו באתגליא.  א, שהיה סבור שהיא רחל, ורק בבקר גילה שהיא לאהנישואי לאה היו באתכסי -בנישואין 
 שידע שהיא רחל.

ה מונטיפיורי )בשנת בזמן שבנ]ובענין קבורת רחל, דמבואר בזוהר שנקברה באתגליא, בגילויא דאורחא, מובא בספרים דבר מעניין. ש
שרשה רחל מחמת דברי הזוהר הנ"ל, ד לבנותם, לאשהיו מעוררים  יו קיימים שם קודם(,)שלא ה קבר רחלהבנין של את כותלי  תר"א(

מכיון  ,אך היו מהרבנים שטענו .הקבר צריך להיות גלויוא"כ  ,במקום פרשת דרכים ,באתגליא ,בדרךובדוקא נקברה  ,עלמא דאתגליאב
 . וכך אכן נעשה[.א"כ צריכים להפסיק בין הטומאה ,שהגויים התחילו לקבור מתיהם סמוך לו

 כל מילוי לאו ...אלא ודאי ...וכי אמאי היא שנואהומבואר בזוהר, דזהו הענין שלאה היתה "שנואה" ליעקב )בראשית כט, לא(. ". 6
ר, ב(. והיינו כנ"ל, שכל עניניה של לאה היו באתכסיא ובהסת-א ד,א קנח"זוהר " )ובגין כך יעקב אתכסיין מניה כל עובדוי ,באתגליא נינהו

ומחמת זה לא הכיר יעקב במעשיה הטובים, ולכן היתה "שנואה" עליו. ולא שהיתה שנואה עליו ממש ח"ו )כפי שהוכיח שם בזוהר, שלא 
לאה היתה  -יתכן לומר כן, ע"ש(, אלא רק ביחס לרחל, שאותה אהב במיוחד, כיון שמעשיה הטובים היו גלויים וידועים לו, ביחס אליה 

ֵלָאה ַגםַוֶיֱאַהב ה כמו את רחל. וזהו שנאמר "שנואה, שלא אהב אות ֵחל מִּ , ל(, ומבואר שגם את לאה אהב, אלא שאת בראשית כט" )ֶאת רָּ
 רחל אהב יותר.

וחילוק זה מושרש ביסוד המובא כאן למעלה, שלאה היא מעלמא דאתכסיא, ורחל מעלמא דאתגליא, וכמבואר ברמח"ל, . 7
"עיקרו של בית"  תרחל נקרא. והנצחית ההנהג)האתכסיא( עושה את ההפנימיות ו ,הנהגה הזמניתהאת עושה )האיתגליא( החיצוניות ש

)"אדיר  לאה של רחל. אבל הנהגת הנצח, שהיא באתכסיא כעת, היא ענינה שלשהנהגת העוה"ז היא ענינה לפי  )רש"י בראשית מו, יט(
 במרום" לרמח"ל, מהד' הגר"ח פרידלנדר, עמ' קצ"ב(.

נים המדוייק מיום שנצחו החשמונאים את מלכות יון ועד חורבן בית שני, הוא מאתים ושש שנים. ק"ג שנה למלכות בית ומנין הש. 8
]ועכ"פ מבואר בגמרא )שם(, שרק בעשרים ושש השנים הראשונות של מלכות  .חשמונאי, וק"ג שנה למלכות בית הורדוס )עי' ע"ז ט, א(

. אבל אח"כ, במשך מאה ושמונים שנה שנותרו עד החורבן, היתה מלכות ישראל לגמריבית חשמונאי היתה מלכות ישראל עצמאית 
 כז([. ,ספורנו בראשית מט" )ם שעבוד על הרובועִּ  ,מלכות בית שני היה כמו רגעכפופה ומשועבדת למלכות רומי, וכלשון הספורנו: "
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