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 הקדמה לפרשת ויצא

ע ֶאת ָ֑ מָּ ִנשְׁ ל  ַהכ ֹּ֣ ר  ָ֖ בָּ דָּ ים  -֥סֹוף  ֱאֹלִהִ֤ הָּ

ֶאת ֙א וְׁ רָּ ֔מֹור ִכי-יְׁ יו שְׁ ֹּ֣ ֹותָּ ל-ִמצְׁ -ֶזָ֖ה כָּ

ם ָֽ דָּ אָּ  )קהלת, יב,יג'(  הָּ

ו:ונדרש   בברכות  זה   וכן   פסוק 

  :בג' אופנים בשבת דף ל עמ' ב' 

  

לֶזה  ִכימאי  דָּ -כָּ אָּ    םהָּ

לא  כולו כל העולם  אומר  ' אליעזרר א.

אלא ]בשביל    .  הזֶ יל  בִ שְׁ בִ   נברא 

    שמים[.-הירא

אמר    ר'  ב. כהנא  בר    ה זֶ ל  קּושָּ אבא 

     .כנגד כל העולם כולו

אומר    ג. עזאי  בן  לה   שמעון  ואמרי 

אומר   זומא  בן  כל שמעון  נברא  לא 

   .הזֶ לְׁ  ותוֶ צֶ לְׁ  אלא העולם כולו

  

מחלוקת   המהרש"א  ומפרש  שאין 

  ג' עולמות   אלאבדברי התנאים הנ''ל,  

הירא האדם  בידי  הנתונים  -הן, 

עולם   ,המלאכיםעולם    שמים:

    .התחתוןעולם ו התיכון

  וביאור דבריו: 

שאמר    א. לא  לר''א  כולו  העולם  כל 

אלא ִביל    נברא  לעולם    , ֶזהִבשְׁ נתכוון 

  .המלאכים

קּול לר' אבא בר כהנא שאמר    ב.  ֶזה שָּ

כולו העולם  כל  לעולם,  כנגד   נתכוון 

השמש   התיכון התכונה,  עולם  הוא 

  והירח והכוכבים. 

עזאי     ג. בן  בן  ל  אולשמעון  שמעון 

 לא נברא כל העולם כולושאמר    זומא

, נתכוון לעולם תחתון ֶזהלְׁ   ותוֶ צֶ לְׁ   אלא

אלא  נברא  שלא  העשייה[  עולם  ]הוא 

 להיות לו לצוותא בעלמא ולשמשו.

כן על  מקרא,  ואשר     ,לעומקו של 

ויצאתבואר   וישלח ו  פרשת  פרשת   כן 

הנ"ל המהרש"א  פי  ג'  כל  ש  :על 

בידי  העולמות שמים,    הנתונים  הירא 

אבינו ביעקב  בו    השנאמר  נתקיימו 

אלקים א֙ ז'(  )כח,יככתוב:    יראת   ַוִיירָּ

ר ַמה ֹּאַמַ֔ א-ַוי ָ֖ ֶּ֑ה ּנֹורָּ ֣קֹום ַהז    וגו'. ַהמָּ

בעולם  שולט    יעקבנמצא  והרי  

י ְוִהנֵּ֙ה  )כח,יב'(  שנא'    המלאכים ֹּ֣ ֲאכ    ַמלְׁ

ֹו בּֽ ים  ְרִדִ֖ ְויֹּ ים  ִלִ֥ עֹּ ים  לקמן  ֱאֹלִהַ֔ וכן   ,

 לפנות ניתן בכל ענייני הקונטרס

 052-7675895': טלל

 אריה צור -גור

 מודיעין עילית 

 ניתן להצטרף לתפוצת מייל 

 leshem895@gmail.comדוא"ל: 
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ב  )לב,ד'(   ֲעקֹֹּ֤ ַיּֽ ח  ִכים֙ ַוִיְשַלַ֨ אָּ יו   ַמלְׁ נַָּ֔ ְלפָּ

  ופירש רש''י מלאכים ממש.  

,  התיכוןשולט בעולם    יעקבנמצא  וכן  

והירח   השמש  התכונה,  עולם  הוא 

֙ם ִכי)כח,יא'(  שנא'    ,והכוכבים ן שָּ ֹ֤ל  -ַויָּ

א   ֣ ֶמשבָּ ששקעה חמה בעבורו, וכן     ַהֶש֔

ֶמש֣לֹו -ַוִיְזַרח     )לב,לב'(. ַהֶש֔

בעולם  נמצא  וכן   הוא  ,  התחתוןשולט 

ִֶָּ֤֤גל  העשייה, שנא'  הטבע ועולם   -ֶאתַויָּ

ֶבן֙  ֶא֙ ר  הָּ י ַהְבאֵַּ֔ ַע֙ל ִפ֣ )כט,י'( וכפירוש .  מֵּ

כמי שמעביר את הפקק מעל פי רש''י:  

 . להודיעך שכחו גדול צלוחית, 

ר לעומקו של מקרא,  ו מ  י אָּ כי עוד 

עולמות הם    שלשה  ג'   אלו  כנגד 

שמי יראת  של  ושלשתם סוגים  ם, 

  נתקיימו ביעקב:  

ולם עליון עכנגד     יראת הרוממות  א.

המלאכים.הוא   )כח,יז'(   עולם  ככתוב: 

ַמה ר  ַוי אַמ֔ ֙א  ֹום-ַוִיירָּ קֹּ֣ ַהמָּ א  ָ֖ ֶּ֑ה    ּנֹורָּ ַהז 

ִאם י  ִכִּ֚ ה  ז ֶ֗ ין  ֣ ַער  -אֵּ ַשִ֥ ִ֖ה  ְוז  ים  ֱאֹלִהַ֔ ית  ֣ בֵּ

ִים ּֽ מָּ   ,  ַהשָּ

חטא  ב. התכונה,    יראת  עולם  כנגד 

לב,ח'[  ככתוב:   ב ]וישלח,  ֲעקֹֹּ֛ ַיּֽ א  ָ֧ ַוִיירָּ

ר  ֣צ  ַויֵּ ד  ֹו  ְמאִֹּ֖ שם:    לֶּ֑ רש''י  וכפירוש 

א   ָ֧ אם יהרוג  ג, ויצר לו,  רֵּ הָּ יֵּ  שמא  ַוִיירָּ

שופך   .אחרים הוא את  נחשב  ויהיה 

]שבת   וכפי שאמרו  עשו,  כאחיו  דמים 

מאדים,  שקנו.[   על  מזל  יכול להשפיע 

, ויעקב שלט שופך דמים  האדם להיות

שופך  היות  לבלתי  ובמזלות  בתכונה 

כאחיו שלו.   ,דמים  חטא  היראת    בכח 

כנגד עולם העשייה,   יראת העונש,  ג.

כז,יב'[:  וכאומרו לרבקה אמו ]תולדות  

ִ֖יו  ינָּ ְבעֵּ יִתי  ִיִ֥ ְוהָּ י  ִבַ֔ אָּ ִנ֙י  ְיֻמשֵַּ֨ י  אּוַלֹ֤

א  ִֹּ֥ ְול ה  ִ֖ לָּ ְקלָּ י  ַלֹ֛ עָּ י  אִתִ֥ בֵּ ּֽ ְוהֵּ ַע  ֶּ֑ ִכְמַתְעתֵּ

ה: ּֽ כָּ ֹו  ְברָּ ִאמַ֔ לֹ֙ו  ר  אמ  כז,יב'[:    ַותֹֹּ֤ ]שם 

י   ַלִ֥ יעָּ ְבִנֶּ֑ ְתךִ֖  ּֽ שתחול ִקְללָּ חששה  ולא   .

עליה הקללה של יעקב כי ידעה שבכח 

היראת עונש של בנה לא יאונה לו כל 

רק  עליו  תחול  אדרבה,  אלא  רע, 

  ברכה.

   

ר לעומקו של מקרא,   מ  י אָּ    כיועוד 

הפסוק   ר  בקהלת  יתבאר  ָ֖ בָּ דָּ ֥סֹוף 

ע ֶאת ָ֑ מָּ ל ִנשְׁ ֙א  -ַהכ ֹּ֣ רָּ ים יְׁ ֱאֹלִהִ֤ ֶאתהָּ -וְׁ

ִכי ֔מֹור  שְׁ יו  ֹּ֣ ֹותָּ ל -ִמצְׁ כָּ ם -ֶזָ֖ה  ָֽ דָּ אָּ   הָּ

יב,יג'( פי  ו  )קהלת,  דברי  על 

שיכוונו  התנאים הנ''ל בדרך נוספת:  

כנגד   של  דבריהם  עולמות  ג' 

    הנשמה:

הזה א.   בו  עולם  בגוף,  ,  הנשמה 

או   עזאי  בן  שמעון  אמר  זה  וכנגד 

כל   שמעון בן זומא:  נברא  לא 

והיינו   .ֶזה לְׁ  ותוֶ צֶ לְׁ  אלא העולם כולו

שבעולם הזה הגוף והנשמה אחוזים  

והם  עשוייה,  בצבת  כצבת  בזה  זה 

משמשים זה את זה כל אחד לצוותא 
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שאמר   והיינו   .ֶזהלְׁ   ותוֶ צֶ לְׁ לשני, 

הנשמותב.   פטירת   ,עולם  לאחר 

שאמר  וכהאדם,   כהנא  בר  אבא  ר' 

קּול   שם כנגד כל העולם כולו,    ֶזהשָּ

עבירות    שוקלים  את האדם לשפטו 

זכה   ואם  זכויות,  מתקיים  כנגד 

]יב,ג'[:   דניאל  ידי  על  כנאמר 

יַע   ִקָ֑ רָּ הָּ ַהר  ז ֹּ֣ כְׁ רּו  ִהָ֖ ַיזְׁ ים  ִכִל֔ ַמשְׁ ַהַ֨ וְׁ

ם   ֥ עֹולָּ לְׁ ים  ִבָ֖ ַככֹוכָּ ים  ַרִב֔ ָֽ הָּ ֙י  ִדיק  ּוַמצְׁ

ד ֶעָֽ   . וָּ

בו יורדת הנשמה    , עולם התחייהג.  

העצמות   לדשן  הנשמות  מעולם 

ולהע המתים.בקבר  לתחיית    לותו 

שאמר:   אליעזר  העולם וכר'  כל 

כל .   ֶזהבשביל    כולו לא נברא אלא

ייה לא נברא אלא בשביל עולם התח 

    הירא שמים.

שלא נברא האדם    או כלך לדרך זו:

אלא כדי להגיע לעולם שכולו טוב,  

המתים.    תחיית  שכל לעולם 

לזכות  הוא  האדם  של  תכליתו 

הבא   עולם  והוא  התחייה  לעולם 

חלק בפרק  א'  במשנה  ל :  האמור  כָּ

א ַהבָּ ם  עֹולָּ לָּ ק  ל  חֵּ ם  ה  לָּ יֵּש  ל  אֵּ   ִיְשרָּ

[ צ.  סנהדרין]וכמסקנת הגמרא שם,  

תחיית   הוא  הבא  בעולם  שהכופר 

בתחיית  המ חלק  לו  יהי  לא  תים 

בתחיית   המאמין  כל  אבל  המתים. 

הרי   יראת הרוממות,  והיינו  המתים 

בתחיית   הבא,  לעולם  חלק  לו  יש 

האזינו   בשירת  ככתוב  המתים. 

ִ֖ ]לב,ט'[:   וָּ ְיהֹּ ק  ל  ִ֥ חֵּ י  ֹו  ' ִכֹ֛ ַעמֶּ֑ ב ה  ֲעק ָ֖ ַיָֽ

ֹו תָֽ ֲחלָּ ֶבל ַנָֽ     .ֶח֥

*** 

א               ֥  ַוי צ 
             

א ֥ ר    ַוי צ  ֹּ֣ א  ִמבְׁ ב  ֶָ֖לְך  ַיֲעק ָ֖ ַוי  ַבע  ָ֑ שָּ

נָּה ָֽ רָּ    '()כח,י חָּ

 

ארש"י:  פירש   צריך ַוי צ  היה  לא    .

אלא   ולמה   וילךלכתוב  חרנה  יעקב 

הזכיר יציאתו אלא מגיד שיציאת צדיק 

שבזמן  רושם  עושה  המקום  מן 

שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא  

זיוה   פנה  הודה  פנה  משם  יצא  הדרה 

הדרה.   א(    וכן פנה  מן   ותצא)רות 

 המקום האמור בנעמי ורות.  

 

מה בא רש"י לחדש לנו  יש להבין  ו

  על ידי רות.

 

ל שבא לברר  ''י  ולעומקו של מקרא,

אבינו.   תכליתמה   יעקב  של  יציאתו 
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או כדי להקים  האם כדי לברוח מעשו 

 ולבנות את בית ישראל. 

 

כן כי  הפסוקים    והנה  לנו  יגלו 

רות כי תכלית יציאתן של רות מגילת  ב

לארץ  חזרה  מואב  משדה  ונעמי 

, לבנות את בית ישראלישראל, היא   

רות  מגילת  בהמשך  שמובא  כפי 

ִנים  ְוַהְזקֵּ ַבַשַער  ר  ֲאש  ם  עָּ הָּ ל  כָּ ַויאְמרּו 

ך  ית  ל בֵּ ה א  אָּ ה ַהבָּ ִאשָּ ת הָּ ן ה' א  ִדים ִיתֵּ עֵּ

ה אָּ ל  ּוכְׁ ל  ח  רָּ נּוֲאֶשר    כְׁ ת    בָּ ֶאתשְׁ -יֶהם 

ל א  רָּ ית ִישְׁ  פרק ד פס' יא[. רות, ". ]ב 

נתבאר באומרה    ובזה  רבקה  כוונת 

מציאת  של  הטעם  את  רק  ליצחק 

טעם  את  ולא  ליעקב  הגון  שידוך 

מעשו.   כי     רבקה     שהבינההבריחה 

סיבובי מעשיו הרשע היא רק    בריחתו

הנרצית    סיבות את  לתכלית  לבנות 

ישראל פַ בית  יובן  זה  ולפי  חדש .  ן 

יציאת צדיק  מה כוונתו בפירוש"י כאן 

לא רק רושם על המקום    עושה רושם.

אלא   שיצא וכו',  זיוה  פנה  כגון  משם 

 . לשם  שמגיעעל המקום רושם גם 

רק   לא  רושם  עושה  צדיק  יציאת  וכן 

תכלית  , אלא גם על  סיבת עזיבתועל  

 הגעתו.  

 

ליעקב:    ועוד רות  בענין ההשואה של 

כשם ששרשו של דוד בא מרות ובועז,  

של   שרשו  יוסףכן  בן  בא    משיח 

ולכן   רחל.  אל  יעקב  של  מיציאתו 

רחל  להיות  ללאה  רחל  את  הקדים 

 שרש ועיקר למלכות.

  

יצאו ורות    ולכן  ממואב,    ריקםנעמי 

יעקב   שיצא  כדי   ריקםכשם  בממונו. 

ביתו   את  היסוד.לבנות  וכשם   מן 

מלכות  ורות  נעמי  עליהם  שקבלו 

על   קבל  כן  ממואב,  בצאתם  שמים 

שם   בבית  טמון  בהיותו  יעקב,  עצמו 

לתכלית  להגיע  כדי  שנה,  י"ד  ועבר 

יצ ולכן  הנ"ל,  רות יהעליונה  של  אתן 

"צא  בבחינת  היו  יעקב  כמו של  ונעמי 

מוחלטת  יציאה  שלך".    מאיצטגנינות 

הרוחני.  המ הבנין  אל  לכן וחומריות 

סובב הקב"ה סיבותיו שיעקב יצא ללא  

גשמי   לבנין  ויזדקק  רכוש,  וללא  ממון 

ונעמי   רות  כמו  פרנסה  כך  של  ומתוך 

 יבנה את הבית הרוחני. 

לומר,   יש  רש''י, ועוד  של  לפירושו 

הוא  הודה  הוא  בעיר  שהצדיק  שבזמן 

יוצא מן העיר זיוה הוא הדרה   וכשהוא 

העיר, ההוד   מן  פנו  אמנם  וההדר  הזיו 

עם הצדיק לכל מקום   הם הולכיםאך  

 . אשר יפנה

בלשון   נקט  פנה  פנהולכן  פינה  .  לכל 

של   פניו  מועדות  יהיו  אשר  ופינה 
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שיציאתו  הצדיק הרושם.  עניין  והוא   .

הצדיק   בעולמות, של  רושם    עושה 

בדרך   להנחותו  לפניו  יחפזון  ומלאכים 

 אשר ילך בה. 

, שדולה מבאר שבע והוא המובן שאמר 

בה   שנאמר  התורה  של  באר מהבאר 

והיא  היטב פניו,  אפילו   מאירת 

כמו חרן אשר שלט  במקומות החשוכים  

חרון אף של מקום. והוא    בימי תרח שם  

֜קֹוםאומרו   ַבמָּ ע  ַגַ֨ לשון .  ַוִיפְׁ הוא 

שהתפלל גילוי    תפילה,  של  במקום 

שם שכינה.   ילך,  אשר  מקום  שבכל 

גילוי שכינה של מקומו של מביא עמו  

  עולם. 

                      *** 

ִכי ֙ם  שָּ ִֶ֤לן  ַויָּ ֜קֹום  ַבמָּ ע  ַגַ֨ א -ַוִיפְׁ ֹּ֣ בָּ

ֶָ֖שם   ַויָּ ֔קֹום  ַהמָּ ֹּ֣י  נ  ַאבְׁ ָֽ מ  ַוִיַק֙ח  ֶמש  ַהֶש֔

יו   ָ֑ תָּ ֲאש  ַרָֽ ּוא מְׁ ַההָֽ ֥קֹום  ַבמָּ ב  ַכָ֖   ַוִישְׁ

   )כח,יא'(

הצח, דרך  הפסוקים  ידרש  ועל  שני  ו 

חומר:  יא'[-]י' ב  כמין  ַיֲעק ָ֖ א  ֥ מבטן   ַוי צ 

שדלה    אמו ר  לאחר  ֹּ֣ א  התורה ִמבְׁ

אשר   עד  המלאך  שם   ע בַ שָּ שלימדהו 

ַבעְונִ  גם    שְׁ התורה  לימוד  להמשיך 

נָּה  בצאתו, ָֽ רָּ חָּ ֶָ֖לְך  חרון   ַוי  עולם  אל 

֜קֹוםהאף של עשו,   ע ַבמָּ ַגַ֨ אשר שם   ַוִיפְׁ

תורה,   של  באהלה  ֙ם  השכינה,  שָּ ִֶ֤לן  ַויָּ

-ִכילקיים את הפסוק בצל שדי יתלונן,  

ֶמש ַהֶש֔ א  ֹּ֣ ו  בָּ אברהם  א במות  ֹּ֣ בָּ

ֶמש עת הגיע זמנו של יעקב לזרוח    ַהֶש֔

תורתו  בתפארת  העולם  ולהאיר 

הכלולה מגבורת תורתו של אביו יצחק  

זקנו אברהם,   ַוִיַק֙ח  ומתורת החסד של 

ֹּ֣י   נ  ַאבְׁ הקב''ה מ  של  התורה  מיסודות 

֔קֹום  הנקרא להיות אב לבנים אשר ,  ַהמָּ

הבא,   העולם  של  הטרקלין  בוני  יהיו 

ֶָ֖שם זאת  ַויָּ אֲ   תכלית  ַרָֽ יומְׁ ָ֑ תָּ ובראש ש   ,

ב  מעייניו,   ַכָ֖ כל  ַוִישְׁ את  תחתיו  לקפל 

לשכינה אשר  מרכבה  ולהיות  תכניותיו 

ּואתוציא   ַההָֽ ֥קֹום  אמות ַבמָּ בארבע   ,

הלכה, אל   של  הכח  מן  מאוויו  כל  את 

 הפעל.  

קפל כל  מובא ש  :))צא ובמסכת חולין  

של ה ורוחבה  וארכה  תחתיו.  ארץ 

של אברהם אבינו   בהליכהארץ נבחן  ה

וגו',  בארץ  התהלך  קום  לו  שנאמר 

אלא   הליכות  תקרי  אל  . הלכותואמרו 

 בארבע אמות של הלכה. מכאן ששכב 

*** 

ה   צָּ רְׁ ַא֔ ב  ֹּ֣ ֻמצָּ ֙ם  ֻסלָּ ִ֤ה  ִהּנ  וְׁ ם  ַָּ֤יֲחֹלֹ֗ ַוָֽ

֙ה   ִהּנ  וְׁ ה  מָּ יְׁ ָ֑ מָּ ַהשָּ יַע  ַמִגֹּ֣ ֹו  ר אשָ֖ וְׁ
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ֹו בָֽ ים  ִדָ֖ רְׁ י  וְׁ ים  ִל֥ ע  ים  ֱאֹלִה֔ י  ֹּ֣ ֲאכ  .  ַמלְׁ

 כח,יב'[]

עוזיאל ובתרגום   בן   מבואר    יונתן 

וך את שהם המלאכים אשר נשלחו להפ

של  מסתורין  שגילו  ומשום  סדום, 

ליהפך,  הקב"ה,   סדום  נדחו שעתידה 

קבלו  ועתה  שנה,  קל"ח  מהמחיצה 

י  רשות לעלות. וזה שנאמר   ֹּ֣ ֲאכ  ִהּנ ֙ה ַמלְׁ וְׁ

ים ִל֥ ים ע      וגו'.  ֱאֹלִה֔

זה פי  הנבואי,   ועל  החלום  כי  יבואר 

רוחניתהוא   בו  מציאות  יש  אשר   ,

רוחני הוא  .  ממש  יכול  כן  על  ואשר 

גשמית.  למציאות  ליהפך  מכן  לאחר 

  

אורהבספר    ומבואר  לר'   שערי 

החלום   של  שמקורו  ג'יקיטאלי,  יוסף 

הוא   העליונההנבואי  של    בנקודה 

אשר בכתר עליון בעולם   קוצו של יוד

נקראת   זו  עליונה  ונקודה  האצילות, 

ה םלָּ  חו מעל  כהנקודה  והיא  היא  ו  -.   .

הו' שעתיד אליהו ליתן ליעקב כמשכון 

יקרא  כן  על  ואשר  בניו,  את  שיגאל 

הוא   ויעק יעקבב  של  המחבר    הסולם 

הוא   וראשו  וארץ.  החולם שמים 

ומשם    הנכסף השמימה,  מגיע  שראשו 

והופך  העשייה,  עולם  אל  משתלשל 

 למציאות של ברכה.  

*** 

ִכי מידת  נ   אָּ

ֶיה אֶ ומידת   הְׁ

ְך ִעמָֹּ֗ י  ִכ֜ נ  אָּ ה  ִהּנ ַ֨ טו'( וגו'.    וְׁ  )כח, 

ְך ָֽ ֶיה ִעמָּ הְׁ ֶאָֽ  )לא,ג'(  וְׁ

ליתן   היש  ההבדלים את  על   דעת 

ביניהם   והשילוב  אהיה,  אנכי,  בין 

 יה. ואנכי אה

כִ  נ  המידה,  יאָּ נתברך   היא  בה   אשר 

]בברית.  אברהם  אל   שנאמר  בה"ב[ 

לך מגן  אנכי  אברם  ֶיה  .תירא  היא   ֶאהְׁ

נתברך   שבה  שנאמר יצחקהמידה   .

תולדות ֹּאת    (כו,ג'  )בפר'  ַהז ץ  ר  אָּ בָּ ּגּור 

ֶיה ֶאהְׁ ךָּ   וְׁ ְרכ  ַוֲאבָּ   גם ברך  וליעקב  .  ִעְמך 

ִכי  במידת   נ  במידת  אָּ ֶיהוגם  שנא'   ֶאהְׁ  ,

ִכי  והנה   נ  ]שם[ אָּ נאמר  וכן  וגו',  עמך 

ר   ֹּאמ  ץ   ה' ַוי ר  א  ל  א  שּוב  ב  ַיֲעקֹּ ל  א 

ך   ּוְלמֹוַלְדת  יך  ֶיהוְׁ ֲאבֹות  ְך.  ֶאהְׁ מכאן   ִעמָּ

ִכי  ב  של הקב"הואילך היתה ההנהגה   נ  אָּ

ֶיה   .ֶאהְׁ

פי בזה"ק   ועל  מקומת  וכמה  כמה 

א הי  מידת אנכיובספרים הק' מובא כי  

כולו כמידת   העולם  כל  לעילא מלא   ,

הנקראת   והיא  וסתים,  גניז  ולתתא, 
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השם, לעתים   השגחת  נגלית  לעתים 

השם   נסתרת, השגחת  התגלות  היא 

והנבואה  התורה,  בשבילי  בעולם 

בזה הק',וכמובא  ע''א)  ר  צ''א     ( דף 

ִכי נ  א  אָּ ִדְשמָּ זָּא  ְברָּ ה,  אָּ א ִעלָּ ְלמָּ ְדעָּ זָּא  , רָּ

יה''ו.   א  ִכיַקִדישָּ נֹּ ְוִאְתְּגִניז.  אָּ ִאְתַּגְליָּא   ,

ְדֻכְרְסיָּיא,   א  ַקִדישָּ זָּא  ְברָּ ִאְתַּגְליָּא 

ַכחֲ  ִבְשִלימּו  א  ַקְיימָּ א  ַכד  ְדִסיֲהרָּ א,  דָּ

ית  א ִאְתְנִהיַרת, ְולֵּ א, ְוִסיֲהרָּ א ַשְלטָּ ִשְמשָּ

ע''א(   צ''א  )דף  א  חָּ ְשבָּ ַבר  א,  חָּ ְשבָּ ּה  לָּ

ה.   לָּ עָּ ְדנִָּהיר  א  ִכיִדְנהֹורָּ נֹּ ְבַאְשְלמּות אָּ  ,

א,   ִזין ִדְשִלימּו ְדכּוְרְסיָּיא ְלַתתָּ  עי"ש.רָּ

ֶיהומידת    של    ֶאהְׁ מידה   גבוה היא 

גבוה,  המעשים   מעל  כל  שרש 

אשר מהם  והנשמות בעולמות עליונים  

ִכימתברכת מידת ה נ  ע טוב ה' להשפי  אָּ

 לבריותיו.  

בזה"ק ע''ב)  וכמובא  ס''ה    ( דף 

ְהי ה ְשִביִלין א  ְדַכד  א.  לָּ ְדכֹּ א  לָּ ְכלָּ א  דָּ  ,

ְבַחד  ן  ּוְכִלילָּ ן,  ְרשָּ ִמְתפָּ א  ְולָּ ְסִתיִמין 

י   ִאְקרֵּ ין  ְכדֵּ ְהי הֲאַתר.  א,  א  לָּ כֹּ א  לָּ ְכלָּ  ,

ִמנֵּיּה   ְדנַָּפק  ַתר  בָּ ִאְתַּגְליָּיא.  א  ְולָּ ִתים  סָּ

ְוַההּוא א,  ירּותָּ א   שֵּ כָּ ְלַאְמשָּ ר  ִאְתַעבָּ ר  נָּהָּ

ר   ֲאש  י  ִאְקרֵּ ין  ְכדֵּ א,  לָּ ְהי הכֹּ ְכלֹוַמר, א   .

ן   כֵּ ְהי הַעל  ְהי ה,  א  א   א  כָּ ְלַאְמשָּ ַזִמין 

א.   לָּ כֹּ א  דָּ ְהי הּוְלאֹולָּ א א  ַהְשתָּ ְכלֹוַמר,   :

א.   טָּ ְפרָּ ל  ְדכָּ א  לָּ ְכלָּ א,  לָּ כֹּ ְכַלל  הּוא  ֲאנָּא 

 עי"ש.

הדברים ִכי  שבעוד    וביאור  נ   היא אָּ

השכר והגלוי  הסתוםמידת    מידת   ,

והעונש, מידת החיבור בין שמים וארץ, 

מידת   מידת    היֶ הְׁ אֶ הרי    הסתום היא 

. גבוה מעל גבוה. הכוללת  הבלתי נגלה

במידת   רק  אלא  מתפרשת  ולא  הכל 

יד'[  היֶ הְׁ אֶ   רשֶ אֲ  ג,  , שהוא כנהר  ]שמות 

הממשיך את הנאצל אל מציאות האדם, 

מידת   אֶ שֶ אֲ באשר  מזומנת   היֶ הְׁ ר 

להמשיך את האצילות העליונה אל תוך  

פרטי   עד  אנכי  של  העשיה  עולם 

 הפרטים.   

במידת    אברהםו ִכי התברך  נ   אָּ

שלו,   החסד  מידת  ידי    ויצחקעל 

במידת   מידת    היֶ הְׁ אֶ התברך  ידי  על 

שלו,   העבודה הגבורה  דרגת  כפי 

פשט  אשר  בעת  אליה  שהגיע  והיראה 

בעקידה,    מידת    ויעקבצוארו  ידי  על 

ו לשתי התפארת  הגיע  התורה  בכח 

יחד גם  אֶ   ,הדרגות  ִכי  נ  ידי    .היֶ הְׁ אָּ ועל 

היה   יכול  התחתון כך  בעולם  לשלוט 

עליונים   ובעולמות  התיכון  ובעולם 

     כנ"ל.

ה אשר ברך יצחק את היא הברכ  היאו 

ב לחרן  צאתו  לפני  . ידַ שַ   ל-א  יעקב 

כֹות מלשון    שהיא ַמֲערָּ הטבע,   ִשדּוד 

לא  בראשית,  סדרי  שינוי  כעין  שהוא 

העולם,  בבריאת  שהוטבעו  כפי 
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ל ַשַדי )בראשית מג, יד(כאומרו:   : "ְואֵּ

ְבַרִש"י:   ם  שָּ עֹוד  ַרֲחִמים".  ם  כ  לָּ ן  ִיתֵּ

שֹו   ם  שֶ ִמי    -ּוִמְדרָּ עֹולָּ לָּ ַמר  ֹּאַמר  ַדיאָּ י  ,

רֹוַתי   לעולם    .ַדיְלצָּ שאמר  נוטריקון  שד''י 

נקראת   די.   וכן  אברהם,  ברכת  ונקראת 

שבברכות,   את    המעולה  הפותחת  שהיא 

לגבהי גבהים לשערי שמי שמים  השערים  

ושל   אהיה  של  ושל    היֶ הְׁ אֶ   רשֶ אֲ עליונים 

  . ה יֶ הְׁ אֶ י כִ נ  אָּ המידה המשותפת של 

*** 

יַע  ֹו ַמִגֹּ֣ ר אשָ֖ ה וְׁ צָּ רְׁ ב ַא֔ ֹּ֣ ֙ם ֻמצָּ ִ֤ה ֻסלָּ ִהּנ  וְׁ

ים   ֱאֹלִה֔ י  ֹּ֣ ֲאכ  ַמלְׁ ִהּנ ֙ה  וְׁ ה  מָּ יְׁ ָ֑ מָּ ַהשָּ

ֹו ים בָֽ ִדָ֖ רְׁ י  ים וְׁ ִל֥  )כח,יב'(  ע 

ם֙  ֻסלָּ ִ֤ה  ִהּנ  בגימטרי'    . וְׁ ל   .לק  סלם  ַהקֹּ

קול    קֹול הקל  מתי  לך  לומר  יעקב. 

בענותנותו   שואף  הוא  כאשר  יעקב 

וזהו שכתוב   . מצב ארצהכלפי הארץ. 

לקבל כן  ו להגיע השמימה.  הוא  שואף 

 שפע רוחניות ולגלות רזין סתימין. 

 

לנכתב    ולכן  ה   ק  כי  ו',  הוא -ללא  ו' 

התפילה  קול  עולה  דרכו  הסולם 

וכשה ל"-למעלה,  עצמו ק  הוא   "

 ו'. -הסולם, אינו צריך ל

   

כן  על  בחלום ירמוז    ואשר  הסולם 

 יעקב לסולם התפילה:

 

שו בברכותכפי  פגיעה    כו:  אמרו  אין 

אמרו   תפילה.  ]לשון[אלא   ועוד 

תשאו] כי  כא'  ברש"י  לג,  אין    [שמות 

הקב"ה   אלא  מקוםהמקום    , שנקרא 

וָּ שנאמר  ה  קֹוםה 'ַוי אֶמר יְׁ   .ִאִתי ִהּנ ה מָּ

ע    ]כח, יא'[באומרו    ואשר על כן ַגַ֨ ַוִיפְׁ

֜קֹום התפילה,    ַבמָּ כוונת  ויתפלל היינו 

ואין מקרא יוצא   .לקב"ה שנקרא מקום

במטרה,  ופוגע  שמכוון  פשוטו,  מידי 

והיינו  הכבוד.  כסא  עד  שמגיע  עד 

מלשון והוא    תפילתי,  ן ֹוכתִ דאמרו  

והכן    מוכנות מלשון  ו ,  התכוננות כעין 

אליך,   לשבתך,   כוןמָּ לשון  ומלבבם 

כוונה.ו ב'  ו  מלשון  בה  יש  כוונה 

התפיל כוונת  שהוא    ה מַ לְׁ   הטעמים. 

התפילה   וכוונת  שהוא    למי אומר, 

שמכוונים את החץ מקשת   כמוואומר.  

התפילה  את  לכוון  יש  כן  למטרה, 

שהוא   למי  שיכוון  והיינו  למטרה. 

 ב"ה. םקֹומָּ והיינו לַ אומר. 

  

***  

 

֙ן   כ  אָּ אֶמר  ַוי ֹּ֕ נָּתֹוֹ֒  ִמשְׁ ֮ב  ַיֲעק  ץ  ַוִייַקֹּ֣

ֹּ֣ש   א   ה'י  ל ֥ י  ִכָ֖ נ  אָּ וְׁ ַהֶזָ֑ה  ֹום  קָ֖ ַבמָּ

ִתי: עְׁ ָֽ ַמה יָּדָּ ר  ַוי אַמ֔ ֙א  א  -ַוִיירָּ ָ֖ ּנֹורָּ

ִאם י  ִכִּ֚ ה  ֶזֹ֗ ין  ֹּ֣ א  ַהֶזָ֑ה  ֹום  קֹּ֣ ית -ַהמָּ ֹּ֣ ב 

ִים: ָֽ מָּ ַער ַהשָּ ֶזָ֖ה ַש֥ ים וְׁ  )כח,טז'(  ֱאֹלִה֔

file:///C:/Users/user/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_11_0.htm%23E1300,0,ז%20-%20הַמַּקְדִּים%20תְּפִלָּה%20סִכּוּיוֹ%20גָּדוֹל%20לְבַטֵּל%20הַגְּזֵרָה%20מֵאֲשֶׁר%20כְּשֶׁמִּתְפַּלֵּל%20לְאַחַר%20הַגְּזֵרָה%5e%5e646706!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_7.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כז%5e%5e146645!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_7.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כז%5e%5e146645!
file:///C:/Users/user/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_12_0.htm%23E110,0,שמות%20פרק-לג%5e%5e202182!


 י

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

   

 

נָּתֹוֹ֒  ִמשְׁ ֮ב  ַיֲעק  ץ  יוחנן ַוִייַקֹּ֣ ר'  ואמר   .

נָּ אל תקרי    )מדרש רבה( אלא      תֹוֹ֒ ִמשְׁ

היכולת .  נָּתֹושְׁ מִ מִ  קצה  עד  שלמד 

ראה מראות אלקים חיים    נָּתֹו שְׁ מִ ומכח  

 . תֹונָּ שְׁ בִ 

 

ִתי  עְׁ ָֽ א יָּדָּ י ל ֥ ִכָ֖ נ  אָּ  וְׁ

לב,   י  בשימת  ִכָ֖ נ  אָּ והוא וְׁ בטיפחא. 

קלה.   הפסקה  והתגלות :  וכאומרוכעין 

התגלתה לי עד  השם במידת האנכי, לא  

לימוד  ועוד,  כה.   כל  אני  עם  ולימוד 

ה'   האנכי  מידת  את  ויותר  יותר  מגלה 

יותר  אני  יודע  כמה  עד  ומגלה   אלקיך, 

ר'  אמר  ולכן  הנה.  עד  ידעתי  שלא  מה 

פשי ננא  א ר"ת    אנכי  יוחנן )שבת קה.(

פשוטו:  הבית.  יתבית  כ לפי  ופירושו 

נתתי.  ]שבלוחות[  הכתב  את  עצמי  אני 

דרך   על  וכגון  דרשות,  רוב  בו  ודרשו 

כביכ את החסידות:  הקב''ה:  אומר  ול 

הכתב.   בתוך  נתתי  של עצמי  ולעומקו 

י   שהכתבית  שככל     ר:מ  אָּ מקרא 

בגילוי  יהבית שעל    , יותר  ככל  כלומר 

עומק  ויותר  יותר  מתגלה  הלימוד  ידי 

, פשט רמז דרש סודהכתוב, בדרך של  

נפשיה  כביכול  כן הקב"ה   אנא  של 

 יותר בגילוי.  

 

בזה לומר  יש  ץ באומרו  ,  ועוד  ַוִייַקֹּ֣

נָּתֹוֹ֒  ֮ב ִמשְׁ שש יעקב כי עתה יהיה ח  ,ַיֲעק 

יוכל  ,  תֹונָּ שְׁ מִ לְׁ   ץק   ללמוד שלא  עוד 

לבן,   ש  בבית  ל  ובקש  שכָּ עד למה   מד 

וי רושם  בו  ישאיר  להיות   שארעתה 

 איש תם.

 

הדברים: ערך  יהיה  יש  אכן,    וכך 

בזכות    ,הזה במקום  אלקיך[    ה']  אנכי

ויהי רצון שיהיה   עד עתה,מה שלמדתי  

אוכל   לא  אם  גם  ולהבא  מכאן  גם  עמי 

 להיות פנוי ללימודי.  

ודרשהו,   וסרסהו  סמוכים  דרך  ועל 

הצח:   דרך  על  לדרוש  ם  קֹו מְ בִ ּויש 

֣ש  שכתוב ֙ן יֵּ כֵּ י ה'אָּ ִכִ֖ נֹּ ֶּ֑ה ְואָּ ֹום ַהז  קִ֖ א   ַבמָּ ִֹּ֥ ל

ְעִתי ּֽ אומרו:    ,יָּדָּ ֹּ֣ש  יהיה  י  ֙ן  כ  כִ אָּ נ    ה'   יאָּ

ַהֶזָ֑ה   ֹום  קָ֖ עמדי, ַבמָּ שיהיה  רצון  ויהי 

 אם אוכל עוד ללמוד   שלא ידעתיאע''פ  

    מהיום והלאה.

 

לשאול,    יוחנן ויש  ר'  לדרשת 

מִ   מן השמים  שהקיצוהו   : תֹונָּ שְ מִ ליעקב 

 , לצדיק  לכאורה  יכשילוהומדוע  

]פרקי אבות פרק ג משנה   במשנה מפורשת 

ְך :  ז'[ ר  ַבד  ְך  ַהְמַהלֵּ ר,  אֹומֵּ ִשְמעֹון  ַרִבי 

נָּתֹוְושֹונ ה,   ִמִמשְׁ ִסיק  ר,    ּוַמפְׁ ַמה ְואֹומֵּ

ֶזה ן  ִאילָּ תּוב   וכו'  ּנֶָּאה  ַהכָּ יו  לָּ עָּ ה  ַמֲעל 

 .ְכִאלּו ִמְתַחיֵּב ְבַנְפשֹו
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הרע''ב:   אֹוְמִרים,  ומפרש  ְויֵּש 

א בּותָּ רְׁ מֹוִעיַנן  ַאשְׁ ַּגב    דְׁ ַעל  ְדַעל ְדַאף 

ְך   רֵּ ְמבָּ הּוא  ן  כֵּ י  לֹו  ְידֵּ ה  כָּ ֶשכָּ רּוְך  בָּ

מֹו, עֹולָּ יו ְכִאלּו   בְׁ לָּ ן ַמֲעִלין עָּ ַאף ַעל ִפי כֵּ

ְבַנְפשֹו,   ִסיק ִמְתַחיֵּב  ֶשִהפְׁ נ י  ִמפְׁ

נָּתֹו  .ִמִמשְׁ

 

לב אין   ובשימת  כי  ַלְמַעיֵּין  ה  א  יֵּרָּ

 הדבר דומה.  

 

שהאומר מה נאה אילן זה מחליף הפרט 

כולובהכלל.   העולם  כל    כלול  כי 

מתפעל במשנתו שהוא  זה  אילן  כולל   ,

אילן  ממנו נאה  מה  ואומר  והמפסיק   .

מחליף  זה כאילו  .  בהכלל   הפרט , 

הוא  ש הנאה  בבריאההאילן  . פרט 

היא   הבריאהומשנתו  שכל  כלל   ,

כ  מהמשנה  העולם  חיותו  יונק  ולו 

בדרך.   אפילו  שונה,  וכיצד    שהאדם 

 יחליף זה בזה. 

של    משנתו  , שונה הדבר. כיאבל הכא

אך היא   כלל הבריאה,יעקב היא אמנם  

אצל הקב''ה, שהוא כולל כל    פרטעדין  

כולם,   של העולמות  מקומו  שהוא 

מקומו.  העולם  ואין   עולם 

נוראממשנתו    וכשהקיצוהו   מה   אמר 

אכן יש ה' במקום הזה   ,הזההמקום  

כולם  ו העולמות  כל  כולל  זה  וגם הרי 

ועתה   ,  את משנתו שעסק בה בחלומו

ובכלל   בעיקרהוא עוסק  משעה שהקיץ  

כל המשניות כולן,  שממנו  היותר גדול,  

 תוצאות חיים.  וממנו 

 

משנתו ממשנתו,    וזה שאמר ר' יוחנן 

שלא  אבינו,  יעקב  של  שבחו  להגיד 

בהפרט,   והכלל  בטפל  העיקר  החליף 

וקשר   שלו,  שהשבח  למי  ושיבח 

 העטרה למי שהעטרה שלו. 

 

                      *** 

  

ִאם ר  אמ ָ֑ ל  ֶנֶָֹּּ֣֤דר  ב  ַיֲעק ָ֖ ר  ה  -ַוִיַד֥ ֶיַ֨ ִיהְׁ

ַהֶז֙ה   ֶרְך  ַבֶדִ֤ ִנ֙י  ַר֙ מָּ ּושְׁ י  ִדֹ֗ ִעמָּ ים  ֱאֹלִה֜

ַתן אֲ  ָֽ נָּ וְׁ ְך  הֹול ֔ י  ִכֹּ֣ נ  אָּ ר  ֶחם  -ֶשֹּ֣ ֶלֶ֛ י  ִל֥

ש:   ב ָֽ ִללְׁ ֶגד  ּוֶב֥ ל  י  }כא{ֶלֱאכ ָ֖ ִת֥ ַשבְׁ וְׁ

ֶאל ֹום  לָ֖ שָּ ָ֧ה  -בְׁ יָּ הָּ וְׁ י  ִבָ֑ אָּ ית  ֹּ֣ י    ה'ב  ִלָ֖

ים:   אֹלִהָֽ את   }כב{ל  ַהז ֹ֗ ֶבן  ֶאֹּ֣ הָּ וְׁ

ית ַשַ֨ -ֲאֶשר ֹּ֣ ב  ֶיָ֖ה  ִיהְׁ ה  בָּ֔ ַמצ  ִת֙י  מְׁ

ִתֶתן ר  ֲאֶשֹּ֣ ֙ל  כ  וְׁ ים  ר  -ֱאֹלִהָ֑ ָ֖ ַעש  י  ִל֔

ְך: ָֽ ּנּו לָּ ֶר֥  כב'( -)כח,כ  ֲאַעשְׁ

 

מקרא  של  פסוקים  ידרשו    לעומקו 

חומר   כמן  השבת, אלו   לשמירת 

ויחזור בשלום אל בית שבזכותה ינצל  

ֹוםשנאמר:  אביו:   לָ֖ שָּ בְׁ י  ִת֥ ַשבְׁ .  וְׁ

ִת  ַשבְׁ שבת.  י  וְׁ אל  לשון  של  ובדרך 

ִת תקרי, אל תקרי   ַשבְׁ ַשַבִתי.  י  וְׁ וְׁ אלא 

ַשַבִתי לבְׁ   וְׁ שיזכה   .ֹוםשָּ בזה  ובקש 
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לשמור שבת בכל אשר ילך, כי השבת  

 מקור הברכה. 

שבתרמז  ובדבריו   מלאכות  ,  לל"ט 

כהלכתן.   כולן  את  לשמור  שיזכה 

 כיצד:

ל   ֶלֱאכ ָ֖ ֶחם  הנעשות  ֶלֶ֛ המלאכות  היינו 

, הקוצר,  הזורע,  החורש  כגון  בלחם

הבורר  הדש,  המעמר,  הטוחן,,  זורה, 

  מרקד, הלש, האופהה

    

ש ב ָֽ ִללְׁ ֶגד  הנעשות  הן    ּוֶב֥ המלאכות 

צובע ה  מנפץה המלבן  הגוזזבבגד, כגון  

  , עושה שני בתי ניריםה מיסך ה טווה ה

חוטים שני  חוטים  ,אורג  שני  ,  הפוצע 

תפירו,  המתיר ,הקושר שתי    ת, התופר 

 על מנת לתפור שתי תפירות,  הקורע

 

ֹום   לָ֖ שָּ י בְׁ ִת֥ ַשבְׁ השומרת    מזוזההיינו  וְׁ

לביתו,    על   בשלום  שישוב  האדם 

יש  כתיבת  ולשם   כגון:מזוזה   מלאכות 

ד ְצבהַ    , ַהמֹוְלחֹו, ַהַמְפִשיטֹו,  ַהשֹוֲחטֹו,  יצָּ

ת עֹורֹו ד א  ,  ְוַהְמַחְתכֹו ,ְוַהמֹוֲחקֹו  ,ְוַהְמַעבֵּ

אֹוִתיֹות י  ְשתֵּ ב  ְמנָּת    ,ַהכֹותֵּ ַעל  ק  ְוַהמֹוחֵּ

י אֹוִתיֹות ב ְשתֵּ  . ִלְכתֹּ

את   ַהז ֹ֗ ֶבן  ֶאֹּ֣ הָּ והסותר,  וְׁ הבונה  היינו 

ה  בָּ֔   היינו מכה בפטיש,  ַמצ 

י -ִתֶתן   היינו הכנסה,  ִל֔

ְך ָֽ ּנּו לָּ ֶר֥ ר ֲאַעשְׁ ָ֖ שהם   הוצאההיינו    ַעש 

והוצאה ומתנות   הכנסה  עשיר  של 

  עניים.

ַשַבִתי לבְׁ   וְׁ לנר   ֹוםשָּ ירמוז  ]כנ''ל[ 

 שבת והיינו המכבה והמבעיר, 

האסורות   מלאכות  ל''ט  הם  ויחד 

 , ארבעים חסר אחת. בשבת

 

שאמר   ַתן  בתחילהוזה  ּֽ   י לִ .  ילִ   ְונָּ

והמילה  מ'בגימט'   אחת.   ילִ .  למעט 

מלאכותוהיינו   חסר  ,  ל"ט  ארבעים 

שיוכל  יעקב  של  מעייניו  שכל  אחת. 

לבן  אצל  נכריה  בארץ  שבת  לשמור 

שבת   והשמירת  וזה   .תשמרנוהארמי. 

הקב"ה   לו  ִת   )כח,טו'(שאמר  ַמרְׁ  יָךּושְׁ

שבת   שמירת  ִתיָך זו  ֲהִשב   בזכות   ַוָֽ

שאמר    .  השבת בשלוםוזה  תי  ַשבְׁ .  וְׁ

תי.   וַשבָּ אלא  ושְבתי  תקרי  ִתי אל  ַשבָּ וְׁ

 שלום.  ב

*** 

ִעם ה  ָ֖ אָּ בָּ ִב֔תֹו  ל  ֹּ֣ ח  רָּ ֙ה  ִהּנ  אן -וְׁ   ַהצ ָֽ

 )כט,ו'(

ִעם ה  ָ֖ אָּ אן-בָּ ולכן    ַהצ ָֽ  בהווה. 

במלרע.  ומוטעמת  נקודה  באה  המילה 

ה. ָ֖ אָּ המציאות של  שיש לה    בָּ ָ֖ אָּ תמיד.    בָּ

להיות  עתידה  רחל  לבוא,  לעתיד  וכן 

ה ָ֖ אָּ עַ   בָּ קדשים  צאן  עם  הצאן  ם עם 

מן   השבים  שהלכה  ישראל  הגלות. 

לאות בלא  רחליה  את    ,ורעתה 

וברחמים ובחמלה. ואע"פ שלאחר מכן 
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 יג 

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

  

ה    כתיב אָּ עבר,בָֹּ֗ הוא    בלשון  רמז 

לעתיד  תבוא  כן  בעבר  שבאה  שכשם 

כתיב  לבוא.   ר    ]כט,ט'[לכן  ֣ ְמַדבֵּ נּו  ִ֖ עֹוד 

  | ל  ֣ חֵּ ְורָּ ם  ֶּ֑ הִעמָּ אָּ ר -ִעם  בָֹּ֗ ֣ ֲאש  ַהצֹּא֙ן 

יהָּ   ִבַ֔ ואְלאָּ ִהָֽ ה  ָ֖ עָּ ר  י  מאִכ֥ ה   י  .  ָ֖ עָּ ר  י  ִכ֥

וא בעבר  ,ִהָֽ תפקידה  זה  בהווה כי   ,  

להיות רועה לצאן קדשים, עד ובעתיד.  

ִבים מן הגלויות.   עת שָּ

ואועל דרך הצח,   ה ִהָֽ ָ֖ עָּ י ר   היא , קרי  ִכ֥

אחרון הואוכתיב   לגואל  ירמוז   .

כל  עם  יחד  הנאמן,  הרועה  כראשון, 

 שבעת הרועים  בב''א.  

 

*** 

ל א ֔דֹול  גָּ ֹום  ַהיֹּ֣ עֹו֙ד  ן  ֥ ה  אֶמר  ת -ַוי ֹ֗ ָ֖ ע 

֥כּו   ּולְׁ אן  ַהצ ָ֖ ֥קּו  ַהשְׁ ֶנָ֑ה  ַהִמקְׁ ף  ֹּ֣ ס  אָּ ה 

ּו עָֽ   )כט,ז'(  רְׁ

 

 : לכאורה לג' תמיהות  יש ליתן טעם

שפסקו    א. זה  הוא  הרועים מה 

יום של  בעיצומו  הצאן  ]לפי   להשקות 

 סברתו של יעקב[. 

גדוללאומרו    ב. היום  עוד  הרי  ו.  הן 

  הוא מדבר אליהם.בעיצומו של יום 

כביכו  ג. מוסמדוע  נותן  לאנשים ל  ר 

ידעם לא  אן באומרו  ,  אשר  ַהצ ָ֖ ֥קּו  ַהשְׁ

ּו עָֽ ֥כּו רְׁ  . ּולְׁ

 

לכו   רש''י:פירוש  וכולן  תשובה אחת 

אותם ]כט,ז'[   שראה   לפי 

שרוצים  ]יעקב[   כסבור רובצים,

הביתה המקנה  עוד לאסוף  ירעו  , ולא 

   אמר להם, הן עוד היום גדול, וגו'.

 

סובר   יעקב  רוצים  פירוש:  שהרועים 

המקנה   את  יום לאסוף  של  בעיצומו 

עוד, לרעות  הם    בלי  חושבים  אולי  כי 

יחש היום  מוקדם  ישגם  העולם  ך 

שהריאתמולכ כזאת אתמול   ,  בשעה 

ַשְך ,חמהה  בשבילושקעה   כל   וחָּ

יוםב    העולם של  ואולי   , עיצומו 

הם שבוח זה  ים  מעתה  של   כי  מנהגו 

היום  ש  יעקב  סברולכן   .העולם גם 

להשקות    הרועים  סיימו

יום,    מוקדם עדריהם של  בעיצומו 

  ולשוב מיד לביתם בטרם יחשך.

 

יעקב לכן להם  שחשכה :  אומר  מה 

אתמול ביום  החמה  זה   לכם 

ן  . והיום אין חשש לזה,בעבורי היה ֥ ה 

֔דֹול ל א ֹום גָּ ֶנָ֑ה -עֹו֙ד ַהיֹּ֣ ף ַהִמקְׁ ֹּ֣ ס  אָּ ת ה  ָ֖ ע 

ּו עָֽ ֥כּו רְׁ אן ּולְׁ ֥קּו ַהצ ָ֖  .  ַהשְׁ

 

זו   שלתשובה  טעם    אלא  ליתן  יש 

לא  מדוע   כסברת    הלכואמנם  הרועים 

אלא   לרבוץ יעקב,  עדריהם  המשיכו 

כנאמר:  שם וְ  ['בכט,],  ְרא  ר ַוַיַּ֞ ֣ ְבאֵּ ָ֧ה  ִהנֵּ

ְוִהנֵּה ה  ד ֶ֗ י-ַבשָּ ְדרֵּ ע  ה  ֹ֤ ְשלשָּ ם  צֹּא֙ן -שַָּּ֞
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 יד

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

   

ִמן י  ִכִּ֚ יהָּ  ל ַ֔ עָּ ים  ְבִצ֣ ּו -רֹּּֽ ַיְשקִ֖ וא  ַהִהַ֔ ר  ֣ ַהְבאֵּ

ה ַעל ִ֖ לָּ ן ְּגדֹּ ב  ִ֥ א  ים ְוהָּ ִרֶּ֑ ֲעדָּ ּֽ ר:-הָּ ּֽ י ַהְבאֵּ   ִפִ֥

 

מקרא של  ר  ולעומקו  מֵּ היו  יֵּאָּ כי   ,

יעקב.אִ תָּ שְ מִ  של  גדלותו  לנוכח    כי  ים 

גדול  ראו   שלא  לפניהם.עומד  אדם 

עולם,   של  מנהגו  שינוי  מדוע הבינו 

לא.  והיום  מוקדם  החמה  שקעה  אמש 

לפניהם   עומד  עתה  האדם והרי 

 נשתנה מנהגו של עולם.שבעבורו 

 

כי    ראוש  ,ועוד גלל יעקב  הרועים 

את האבן מעל פי הבאר מה שאין לבדו  

הם יכולים לעשות ללא שאר הרועים,  

כי   כולם  ידעו  רק  ובזה  גדול  לא  אדם 

כמלאך,  לפניהם,   אדם  השולט אלא 

הטבע,   התכונה,  במערכות  ובמערכות 

 מש הירח והכוכבים.  הש

 

הרמז,   דרך  הפרשה ועל  תרמוז 

ורבנן,   יהודה  ר'  מסכת  למחלוקת 

השברכות,   תפילת  פרק   חר, תחילת 

אומרים   רבנן  המנחה.  תפילת  גבי 

הערב, תפילת   עד  יהודה   המנחה  ור' 

,  עד פלג המנחה  תפילת המנחה  אומר

ורב שעה   לפני  שהוא      שקיעה.ה ע 

ואילך   להתפלל מעריב  אפשר  ומכאן 

   גדול. םאפי' בעוד היו

 

  לגבי תפילת ערבית   התוספות ומסקנת  

בדף  ] כְ בַ עָּ דְ ב.[  ברכות  עָּ מַ ד  ד,  בַ ר 

כְ בַ עָּ דְ ּו עָּ מַ ד  להתפלל  ד.  בַ ר  שיכול 

המנחה   מפלג  כבר  מצאת    או ערבית 

 הכוכבים.  

 

שפירומפרשתנו   הגמ',    אתי  מסקנת 

ַבד. עָּ ַמר  כְׁ ַבד  עָּ ּודְׁ ַבד,  עָּ ַמר  כְׁ ַבד  עָּ  דְׁ

יעקב    שאתמול יהודה, עשה  כר' 

והיינו  מוקדם,  מעריב  והתפלל 

חמה   ב"פלג". הקב''ה  השקיע  ]כי 

בעבורו[,   אומר   הוא  והיוםמוקדם 

גדול, הלרועים   היום  עוד  כרבנן,   ן 

ב  שהיום היום  להסתיים  צאת עתיד 

  הכוכבים, ולכן אמר להם, לכו רעו. 

לשאול עם  ,  ויש  הבאה  רחל  לגבי 

שיו  כמה היה בדעתה לצאת עהצאן,  

הצאן כזו עם  בשעה  אתמול  והרי   ,

 שקעה החמה.

 

ל ִב֔תֹו  דלכן כתיב    לומרויש   ֹּ֣ ח  ִהּנ ֙ה רָּ וְׁ

ִעם ה  ָ֖ אָּ אן-בָּ שהיא ַהצ ָֽ בהווה.   ,

של   הבמציאות  ָ֖ אָּ כל    ,בָּ חשבון כנגד 

לבא.   .והגיון ולעתיד  עתה  כן  וכאז 

כנגד כל חשבון ובאה ובאה,  היא באה  

ה חשכת  את גלותשל  אתה  ומביאה   ,

 אור הגאולה. 

 

*** 



 טו 

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

  

 

ן   בָּ֜ לָּ ַע  מ ַ֨ ִכשְׁ ִה֩י  ב  -ֶאתַויְׁ ַיֲעק ֹּ֣ ַמע   ֹּ֣ ש 

ֹו-ֶבן תֹ֗  ג'(י)כט,  ֲאח 

 

לשאול בכפילות   יש  נכתב  מדוע 

עַ  מ ַ֨ ַמע-ֶאת  ִכשְׁ ֹּ֣ שמע,  ש  שמועה   מה 

כנ"ל,    ובא, לומר  השמועה ויש  את 

גדול הוא,   ושולט  שיצאה עליו שאדם 

אותו,     בעולמות. וינשק  לו  ויחבק 

הביא   זהובים  שמא  שחפש  ופירש"י 

  והנם בחיקו. 

  

מקרא של  לומר    ולעומקו  לאור יש 

התרפים   הם  היכן  גם  שחפש  הנ"ל 

האלו.   הנפלאות  כל  חולל  שבעזרתם 

שנה   כ'  לאחר  אחריו  כשדולק  ולכן 

ת  )לא,ל'(מזכיר ואומר לו   ַנְִ֖בתָּ א  ה גָּ מָּ ִ֥ -לָּ

י ּֽ לך  ֱאֹלהָּ יש  הרי  משלך,  וכן    .  כוחות 

ֹואמר שם  ָֽ ֲעשָֽ תָּ לְׁ ַכ֥ ה ִהסְׁ ָ֖  )לא,כח(. ַעתָּ

 

נפלאות  ,  וכאומרו חוללת  כשהגעת 

 תפשת בלכתך ועתה,  במערכות הטבע.

   ?שפונה אל רהבים עשו אחיךאומנות 

זו   וכדי לנקות עצמו מכל וכל מאשמה 

החרם  מן  מאומה  בידו  ידבק  לא  אשר 

ללבןאמר   את   יעקב  תמצא  אשר  עם 

אלהיך לא יחיה, נגד אחינו הכר לך מה 

 הם ראויים.  לךכי  .וקח לךעמדי 

 

*** 

 

ֶאת ב  ַיֲעק ָ֖ ב  אֶמר -ַוֶיֱאַה֥ ַוי ֹ֗ ל  ָ֑ ח  רָּ

ל   ֥ ח  רָּ בְׁ ים  ִנ֔ שָּ ַבע  ֶשֹּ֣ ָ֙ך  דְׁ ֱעבָּ ָךָ֖  ֶאָֽ ִבתְׁ

ה ָֽ ַטּנָּ  )כט,יח'(  ַהקְׁ

 

ַבע   לאומרו  יש לשאול, ו ָ֙ך ֶשֹּ֣ דְׁ ֱעבָּ ֶאָֽ

ים ִנ֔ -]כז, מדוהרי רבקה אומרת לו    ,שָּ

ֹו  [  מה' ִעמִ֖  ִ֥ ַשְבתָּ ּֽ יםְויָּ ִדָ֑ ֲאחָּ ים  ד    יִָּמֹּ֣ ַעִ֥

ר יך-ֲאש  ִחּֽ אָּ ת  ֲחַמִ֥ ּוב  שִ֖ ַאף-ַעד ,תָּ ּוב  -שַ֨

ר ֲאש  ת  ֣ אֵּ ַכ֙ח  ְושָּ ִמְמךֶ֗  יך  ִחִ֜ ֹו -אָּ לַ֔ יתָּ  ִש֣ עָּ

ם ָ֑ ִמשָּ יָך  ִתֹּ֣ ַקחְׁ ּולְׁ י  ִתָ֖ ַלחְׁ ָֽ שָּ לו  .  וְׁ ומניין 

ללבן   להתחייב  עשרההבטחון    ארבע 

בבנותיו ועוד שש שנים בעבודת    שנה

 . הצאן

לומר,   יש  מקרא  של  שכל  ולעומקו 

נרמז   ללבן  שהתחייב   ימים  במה 

 שאמרה לו אמו.  אחדים

 :ולית מלתא דלא רמיזא באורייתא

שבע ועוד  שיהיה  ,  אמו  וכן רמזה לו

 . שבע ועוד שש

 

   כיצד:

לו   אמרה  אמו  שהרי  בפרשת  רבקה 

ֹו  :  (מה'-מד'  כ,)  תולדות ִעמִ֖  ִ֥ ַשְבתָּ ּֽ ְויָּ

ים   ִדֶּ֑ ֲאחָּ ים  ֲאֶשריִָּמ֣ ד  ּוב-ַע֥ שָ֖ ת    תָּ ֲחַמִ֥

יך ִחּֽ ּוב-ַעד :אָּ יך ִמְמךֶ֗ -ַאף שַ֨ ִחִ֜  .אָּ

 



 טז 

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

   

הוא אשר    החשבון:  וכך    תשוב עד 

אחיך לשון    חמת   שוב עד  .  שבעהוא 

. הרי עוד שבעהוא לשון של  אף אחיך

תש ולשון  שבע.  ושופעמיים  "ב  ו"ב 

רמז    'וסובלת   והוא    לשש באמצען, 

ו' אחת לשון תוספת,  ו'  שנים נוספות.  

ובזה שנים.    ששתוספת  שהשניה  

עשרים  לבן  אצל  שיהיה  לו  נרמז 

  שנה.

 

לשאול,   יש  אומרו  ועוד  מאי 

ים ִנ֔ שָּ ַבע  ֶשֹּ֣ ָ֙ך  דְׁ ֱעבָּ עתה    והרי.  ֶאָֽ עד 

מה  עבודה  ידע  ולא  אהלים  יושב  היה 

היא. ומהיכן בטוח היה בעבודתו שבע 

שנים. אלא מתוך ההבטחה של הקב"ה 

ָךכי לא   ֱעזָּבְׁ ָך  מרול, נתנו לבו  ֶאָֽ דְׁ ֱעבָּ . ֶאָֽ

והאותיות  ש הן-"ד"  מתחלפות  , "ז" 

מקומן.   יחליפו  כי   וכן  לא חשש  ולכן 

 אתה עמדי. 

 

 *** 

 

טֹוב   ן  בָּ לָּ ְך    ִתִתיַוי אֶמר  לָּ ּה  תָּ א 

ּה  ִתִתימִ  תָּ ִדיא  ה ִעמָּ בָּ ר שְׁ ִאיש ַאח    לְׁ

   )כט,יט'(

 ִתִתי מִ    ִתִתי              

אמר    יש מדוע  טעם    ִתִתי ליתן 

לו.  ִתִתימִ  רמז  רמז  וי"ל  בגימט'    ִתִתי . 

קטנה   אבגימטרי  ִתִתימִ .  (9) לאהקטנה  

שטוב . כאן רמז לו רמאותו.    (4)  רחל

 .מלתת את רחללו לתת את לאה 

 

, לךרמז לו, טוב תתי אותה  רמז  ועוד  

לאיש   אותה  איש  ,  אחרמתתי  ומיהו 

ר   שעשו עכשיו הוא איש זה עשו.    -ַאחֵּ

 אחר לאחר שמכר לך את הבכורה. 

 

לו א"ל  ועוד   שאמר  לו,  רמז   רמז 

עמדי שבה  שבה  עם   ד"י.  עם.  שבה 

כל  קודם  רצה  ויעקב  שנה.  י"ד 

ה עם להתחתן עם רחל, לצד היותה בא

 הצאן, להבטיח גאולתנו טרם גלותנו. 

 

לפי שנאמר במדרש    ועוד יש לומר,

מצינו לשון זו ,  לבן זה בלעםתנחומא  

של    ִתִתימִ   ִתִתישל   בפיו  לבן  שגורה 

בלעם אמר  הוא  וכן  שנאמר בלעם.   .

ל ר א  ֹּאמ  ר ַוי ק  ם ַבבֹּ ם ִבְלעָּ ק -ַויָּקָּ לָּ י בָּ רֵּ שָּ

ל ּֽ ן ה'  -ְלכּו א  אֵּ ם ִכי מֵּ ִתִתיַאְרְצכ  ַלֲהֹלְך   לְׁ

ם. ּֽ כ   ]במדבר כב,יג'[ ִעמָּ

 

 *** 

 

ים   ִנָ֑ שָּ ַבע  ֶשֹּ֣ ל  ָ֖ ח  רָּ בְׁ ב  ֲעק ֶ֛ ַיָֽ ד  ֲעב ָ֧ ַוַיָֽ

ים  ִד֔ ֲאחָּ ים  יִָּמֹּ֣ כְׁ י֙ו  ינָּ ע  בְׁ ּו  יִ֤ הְׁ ַוִיָֽ

ּה ָֽ תָּ ֹו א  תָ֖ ֲהבָּ ַאָֽ   (כ)כט, בְׁ

 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99828!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99850!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99828!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99850!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99828!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99850!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99828!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99850!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99828!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_17.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כט%5e%5e99850!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_18.htm%23E73,0,במדבר%20פרק-כב%5e%5e155098!
file:///C:/Users/user/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-כט-%7bכ%7d!


 יז 

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

  

ים ִד֔ ים ֲאחָּ יִָּמֹּ֣     כְׁ

שהיו   בזה  מה    כעיןאלו  כוונתו 

אמו,   לו  '[ כז,מד]תולדות,שאמרה 

ים   ִדֶּ֑ ֲאחָּ ים  יִָּמ֣ ֹו  ִעמִ֖  ִ֥ ַשְבתָּ ּֽ אלא    .ְויָּ

קלים  יותר  עוד  הימים  נדמו  שליעקב 

כאן  נכתב  לכן  אמו,  לו  שאמרה  ממה 

ּו  :  בכ''ף הדמיון ובניקוד של ''שוא'' ְהיֹ֤ ַוִיּֽ

ינָּי֙ו   יםכְׁ ְבעֵּ ִדַ֔ ֲאחָּ ים  בעיניו יִָּמ֣ שהיו   ,

זעירין   יונתן ו]כתרגומו  בתרגום 

ואף  [קלילין לו   ,מזה  פחות,    שנדמו 

של   אכימים  וְׁ עין  שָּ כפי ו,  וכהרף 

ים  כְׁ מנוקד  ש וָּא-ביִָּמ֣ באותן    .שְׁ ונרמז 

ש הפוך,  בניקוד  לו אותיות   נהפכו 

וָּאמ אל  שְׁ וְׁ עבודתו אצל שכל  והיינו    שָּ

אהבתו   הוָּ שָּ לא    לבן כנגד  ליעקב  לו 

   כהרף עין.ו אלא לשוא והבל,  לרחל

 

זו:   לדרך  כלך  תקרי  או  דִ אל    יםֲאחָּ

שאחוזיםאלא   מתחלפות .  וז'  ד'  כן 

מר שהיו כל ימיו במוצא הפה. ורצה לו

יקר  חפץ  המחזיק  כאדם  בידו  אחוזים 

וכבר  לאבדו.  שלא  מעולה  בשמירה 

ֹו  למוד הוא בכך מבטן אמו שנאמר   ְויָּדֹ֤

ֶזת֙  ֶחַ֨ ו  א  שַָּ֔ ב עֵּ ֣ ֲעקֵּ , ואחיזה זו היא מקור ַבּֽ

לחלוק  הדין  לבעל  ליתן  הברכה, שלא 

אל  ולקטרג ה'  ברכת  להוציא  ויוכל   ,

   הפועל.

 

                    *** 

ִהּנ ה  (ה'כ )כט, וְׁ ֶקר  ַבב ֔ י  ִהֹּ֣ וא  -ַויְׁ ִהָ֖

ֶאל אֶמר  ַוי ֹּ֣ ה  ָ֑ אָּ ַמה-ל  ן  בָֹּ֗ ז א֙ת  -לָּ

ִתי  דְׁ ַבֹּ֣ עָּ ֙ל  ח  רָּ בְׁ א  ֲהל ִ֤ י  ִל֔ יתָּ  ִשֹּ֣ עָּ

ה ִרִמי מָּ ָ֖ לָּ ְך וְׁ ִניִעמָּ֔ ָֽ  )כט,כה'(   תָּ

 

֙ל            ח  רָּ א בְׁ  ֲהל ִ֤

ברחל.  לאהשון  ל  הלא שחשד  הלא   ,

לו  מתחילה  בו   בלאהשיחליף   . רחל 

  הלא ברחל.אותיות  בחילוףלכן אמר 

את    לא  הלאוכאומרו   לי  רחל  תחליף 

הדין    .בלאה מן  גם  ולכן  לו  את  מגיע 

לבן  של  לבקשתו  שנתרצה  אלא  רחל. 

שבעלעבוד   כי    עוד  אחרות,  שנים 

כפי  לשוב,  זמנו  הגיע  לא  ממילא 

אמו לו  כט,יח'  מובא  כו,  שרמזה  לעיל 

בפרשת תולדות בעניין שאמרה לו אמו 

של "בושו  "בותש חשבון  שהוא   ,

שנה  עשרה  ארבע  כנ''ל,  עשרים שנה,  

 בנשיו, ועוד שש שנים בצאן. 

 

*** 

 

ִהּנ ה וְׁ ֶקר  ַבב ֔ י  ִהֹּ֣ ה  -ַויְׁ ָ֑ אָּ ל  וא  ִהָ֖

 )כט,כה'( 

 

היהִ  אָּ ל  כתוב    ִהוא.  א  וכאילו  כתיב. 

 . לאה   הוא. ומאי הּוא לאהוהנה 
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 יח 

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

   

י"ל  דדכורא,   ושמא  מסטרא  שהיתה 

ר ללדת,  יכולה  שאינה  הזכר  ק ממידת 

מזלה,   התהפך  שנואה  שהיתה  מתוך 

הפסוק   את  ג,טו'( לקיים   )קהלת 

ש  ַבק  ֱאֹלִהים יְׁ הָּ ףוְׁ דָּ  .ֶאת ִנרְׁ

 

והסוד,   הרמז  דרך  שהבין ועל  י"ל 

המלאך ,  שהואיעקב בשפת המלאכים  

בשם זוגו    לאה,  הנקרא   המלאך ובן 

בשם   מע"ב  ,  האלהנקרא  ]היוצאים 

לפי   ויט,  ויבא  ויסע  פסוקים  ג'  שמות של 

ב בארוכה  כמפורט  ג'  של  שיטה  לעומקו 

בשלח[,מקרא,   שהיו    פר'  בעצה הם 

את   עמוקה להחליף  לבן  עם  להסכים 

עמוקים  מצולות  מהיות  בלאה,  רחל 

נאמר  ולכן  הנבראים.  מעין  נסתרים 

  השם הקדוש  הוא, וכאומרו:  לאה  הוא

הק'    הוא,  האל שנשתוו   .לאה  השם 

 בתפקידם להחליף זו בזו.  

א  נָּ מעולם לא שָּ י"ל כי    ואשר על כן

על   שנואה  נקראת  אלא  ללאה,  יעקב 

לעשו  שם   ראויה  בתחילה  שהיתה 

ֶאת ]מלאכי א,ג'[  השנוא שנאמר עליו -וְׁ

ָ֑אִתי נ  שָּ ו  ָ֖ שָּ רבה   .ע  במדרש  מובא  וכן 

יּו ַהְתנִָּאים, )ע,טו'(   ְך הָּ יּו אֹוְמִרים כָּ הָּ ש 

דֹול ַלגָּ ה  דֹולָּ ה   ַהגְׁ ְיתָּ ְוהָּ ן,  טָּ ַלקָּ ְוַהְקַטנָּה 

ל  פֹּ א  לֹּא  ש  צֹון  רָּ ְיִהי  ת  ר  ְואֹומ  ה  בֹוכָּ

ע.  בְ  שָּ ל רָּ לֹו ש   גֹורָּ

 

המדרש  כמה   וממשיך  עד  לברר 

תפילה  ושערי  בדמעות  תפילה  גדולה 

ננעלו:   ִהיא לא  ה  שָּ קָּ הּונָּא  ַרב  ַמר  אָּ

ל א עֹוד  ה, וְׁ ז רָּ ה ֶאת ַהגְׁ לָּ ה ֶשִבטְׁ ִפלָּ ַהתְׁ

ה ַלֲאחֹותָּ ה  מָּ דְׁ ֶשקָּ א  הבין   .ֶאלָּ ובכך 

 שמה' יצא הדבר.  יעקב 

*** 

 

ל ַוי אֶמר ֲהַתַחת  ַוִיַחר ַאף  ח  רָּ ב בְׁ ַיֲעק 

אֲ  ִכי  נ  אָּ ִרי  ֱאֹלִהים  פְׁ ְך  ִממ  ַנע  מָּ ֶשר 

ֶטן    )ל,ב'( בָּ

מדוע    ויש ב לשאול  ַיֲעק  ַאף  ַוִיַחר 

ל ח  רָּ . והרי הוא בעל מידת התפארת, בְׁ

בה   שנאמר  הק'  התורה  וכל  היא 

 .   נתיבותיה שלום

 

י''ל   הכעס ש    ולעומקו של מקרא 

על חשש    היה  כאן  שיש  היפוך כך 

ולכן בחר בחרון אף   בצינורות השפע,

בשר ודם כדי לא לעורר חרון אף של 

  .מקום

הדברים    שמובא  כפיו בפתח  לעיל 

במידת   נתברך  אבינו    אנכי יעקב 

מוצב  אהיהובמידת   סולם  וראה   .

ומלאכי  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה 

והנה    אלהים בו.  ויורדים    ה' עולים 

היא המידה   וידע היטב מה  ניצב עליו. 

. שמידת ההשגחה גבוה מעל גבוהשל  

היא    אלהים,השולטת בארץ היא מידת  
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 יט 

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

  

מידת הטבע ובגימ' הטבע הוא אלהים. 

הטבע מידת    ומעל  ב"ה.    הוי"ההיא 

ה" מידת  הוא  גבוה  מעל  "  אנכי וגבוה 

היא   גבוה  מעל  וגבוה  עליון.  שבעולם 

בהר   אהיה  מידת שהתגלה  כפי  הק'. 

הוצאתיך אלהיך  ה'אנכי  סיני   אשר   .

מצרים.   גבוה מארץ  ה',  שמות  ג'  והן 

 מעל גבוה. 

 

הבה והנה רחל  ממנו  תובעת  כאשר   ,

הבה לי    ן מתה אנכי. יִ ואם אַ לי בנים,  

ד מערכות הטבע כפי ידּובדרך שִ   אתה

ואם   יודע,  מתה    ,כביכול  ,ןיִ אַ שאתה 

מידת  ,  אנכי שמושפעת   האנכי תמה 

 עליך. 

 

תובעת   ליעקברחל  ית  נראו כאילו 

בדרך   בענין   הטבע ממנו  להתערב 

 מן הטבע.    שלמעלהההשגחה 

 

 התחת אלקים אנכי.   ואמר  כעס  ולזה 

מידת   הטבע,    מעל שהיא    האנכיהאם 

להציבה   הדעת  על  יעלה  מתחת האם 

ואת האלהיםהוא    הטבע  מידת  .

תובעת ממני בדרך הטבע להשפיע על  

מידת  האנכימידת   והרי   האנכי . 

 ההויהצריכה להוריד השפע אל מידת  

אל   הטבע.    האלקיםומשם  דרך  הוא 

ודם  יעקב  בחר  ולכן   בחרון אף בשר 

  חרון אף של מקום. כדי לא לעורר

 

י  אמרה  לכן ִת֥ ֲאמָּ ֶ֛ה  אמרה   .ִהּנ  לא 

אלא   ישפחתי.  ִת֥ מיד  ֲאמָּ שחזרה   .

במידת   יעקב.    האמתלדבוק   של 

אמיתתך היא אמיתתי.   וכאילו אומרת

  

                       *** 

יהָּ   ֶלָ֑ א א  ה ב ֹּ֣ ָ֖ הָּ י ִבלְׁ ִת֥ ֶ֛ה ֲאמָּ אֶמר ִהּנ  ַות ֹּ֕

ַעל ֙ד  ל  ת  ַגם-וְׁ ֶנ֥ה  ִאבָּ וְׁ י  ַכ֔ י  -ִברְׁ ִכָ֖ נ  אָּ

ּנָּה  )ל,ג'( ִמֶמָֽ

ֶנ֥ה      שאמרה  ַגםמאי    יש לשאול   ִאבָּ וְׁ

ּנָּה-ַגם י ִמֶמָֽ ִכָ֖ נ  ֶנ֥ה  .אָּ ִאבָּ ּנָּה  וְׁ הוי ליה   ִמֶמָֽ

 .  גםומאי  למימר. 

 

מובא במדרש פרקי דר' אליעזר.   אלא

אעשה   שרה.שאמרה  של   כמעשיה 

שרה   שאמרה  נֶ כשם  ִאבָּ ּנָּה  ִממֶ   הוְׁ

כן  שפחתה  מהגר ֶנה,  אנכי    ִאבָּ גם 

 .  , מבלהה שפחתיממנה

 

ששרה ש  אלא מבואר,  במדרש   שם 

ד  לֵּ ּוָּ יִ   הפסולשישמעאל  התכוונה  

שרה   ואז  בזרע  ביצחק    הנֶ בָּ ִת בהגר, 

דומה,    כשר. אינו  כאן  אין  כי  אבל 

וחוזרת השאלה  של יעקב,  פסול בזרעו  

 אנכי ממנה.  גםמאי ואבנה 

 



 כ

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

   

לומרושמא   התכוונה    יש  שרחל 

שרה,   של   הוותרנותלמידת  להגיע  

נפקדה.    שויתרהשמתוך   לשפחתה, 

שמו רחל.  שהתכוונה  היא ווזה  תרת 

ליעקב,   שתלד  זה   ומויתורלשפחתה, 

היא גם  שרה.  תבנה  שנבנתה  כמו   ,

כן   מתכוונת   ממנה   באומרהועל  אינה 

אלא  בלההל משרהממנה.  שרהל ,   , 

 ממנה, משרה.  אנכי. ואבנה גם למדתי

מאי  ויש    שאמרה   ,אנכילהבין 

ַגם ִ֥ה  נ  י-ְוִאבָּ ִכָ֖ נ  נָּה  אָּ ּֽ   אנכי     שהרי .  ִממ 

הוא כינוי לקב"ה. ומי ילוד אשה שיקח 

לבורא  לרמוז  בלי  זה,  כינוי  לעצמו 

 עולם. 

 

לומר כוונתה:  ויש  את   שזו  שאבנה 

באנכי, מידת   ממנה,   דביקותי 

ועל  ממך,  קבלתי  אשר  זאת  מאמיתתי 

בני   את  שאגדל  כך  ,  שפחתיידי 

יושפעו  כן  רחמים,  עליהם  ואשפיע 

שמים   האהיה, רחמי  מידת  ממרומי 

מידת   אל  ומשם  האנכי  מידת  אל 

האלהות   דרך  אל  ומשם  ההויה 

בן.  שבטבע   לי  את  נֶ בְׁ אֶ וְׁ ליתן  גם  ה 

 . ממידת האהיה ,מידת האנכי ממנה

 

הצח,   דרך    ות המיד  מוזותרועל 

של  האלה   ובס"ת  ַגםבר"ת   ֶנ֥ה  ִאבָּ -וְׁ

ּנָּה י ִמֶמָֽ ִכָ֖ נ   כיצד: . אָּ

ִ֥וְׁ  נ  ִכִ֖ -ַגם  הִאבָּ נֹּ נָּ   יאָּ ּֽ מידת    הִממ  הרי 

וברמוזה    הוי"ה תיבות  ו  -בסופי 

מפורשת בה,    אנכיומידת ה  שבתחילה.

במילת    אלהי"םמידת  ו  ַגםרמוזה 

  ה'' בגימ' קטנה.  לשהאות ג' תורה על  

ו  י-אשל אבנה,     ,ַגםשל    ם-של אנכי 

 .  אלהי"םהרי יחד 

 

ההויות לפנינו    הרי כל  השתלשלויות 

ירידת   בכל העולמות על פי הסדר של 

 השפע בדרך האמת. 

 א'לקים.-הוי'ה-אנכי

רבה    מובא במדרשעל דרך הדרש  ו  

ע''א פרשה  שאמר    ,ויצא   שבשעה 

ברוגזא   לרחל  אלקים  יעקב  התחת 

יצתה בת קול ואמרה, כך עונין    אנכי,

המעוקות? ֲעִתיִדים   את  ֶניָך  ֶשבָּ ַחֶייָך 

נָּה. נ י בְׁ ד ִלפְׁ   ַלֲעמ 

 

כי האחים    ואף  עמדו  מספר  פעמים 

ובהשתחוויה,   בהכנעה  יוסף  יש  לפני 

דווקא   התקיימושדברי המדרש    לומר

את  מלקבור  שחזרו  פעם  באותה 

 . אביהם

 

הננו לך לעבדים, ויבך יוסף    כשאמרו 

ויאמר   אליו  אלהים  בדברם  התחת 

של אני הרוגז  מידת  את  תיקן  בזה   ,

אמר  .  למפרעאביו,   אותן  שכן  את 



 כא

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

  

ברוגז אביו  שאמר  אמרן   -  המלים 

. יעקב אומר ברוגזא לרחל בנחתיוסף  

יוסף:   נולד  אלקים  בטרם  התחת 

לאחיו אנכי?   אומר    : בנחת  ויוסף 

   אני.התחת אלקים 

שהתכוון בזה לומר    בחייומפרש רבנו  

. ובזה תיקן  אני תחת המרכבהבענווה, 

זה   והיה  אביו.  של  שנה רוגזו   נ"ב 

אלקים  התחת  יעקב  שאמר  לאחר 

שנה,  נ"ב  לאחר  כן  ובאומרו  אנכי. 

, היא הופעת ה'  מידת ב"ןנרמז בזה  

העשייה   בעולם  והשם   במרכבה 

וו,הה,  במילוי  הוי"ה  הוא  בה  השולט 

 כזה: 

 ב"ן גימטרי' יו"ד  ה"ה  ו"ו  ה"ה. 

 

הצח  דרך  לומר,    ועל   אנכי   כייש 

והאות כ'   אני עם כ', שאמר יעקב הוא  

ה על  כ'  כמורה  את  השמיט  ויוסף  עס. 

אלהים כה התחת  בניחותא  ואמר  עס 

 . אני

 

המדרש  ועוד בדברי  לעיין  יש   , 

בו   ֶניָך    .  ַחֶייָך  שנאמר  ֶשבָּ ַחֶייָך 

נָּה. נ י בְׁ ִלפְׁ ד  ַלֲעמ  שנרמז בזה    ֲעִתיִדים 

לו מחייו ל"ג שנה,  לנכות  שהיה ראוי 

בדבריו,   אותיות  ל"ג  ַוי אֶמר כמנין 

ְך  ִממ  ַנע  מָּ ֲאֶשר  ִכי  נ  אָּ ֱאֹלִהים  ֲהַתַחת 

ֶטן בָּ ִרי  שב  פְׁ אותיות,  ל"ג  גללן והם 

ראוי   בשלשים    ימיו    לקצרהיה 

שנים מאה ושלש  במקום  שכן   .

ושמונים שנה שחי יצחק אביו חי יעקב  

שנה.  רק   ושבע  וארבעים  אלא מאה 

רכה  באמירה  באומרו  יוסף  שתיקון 

אני אלהים  קיצור   התחת  את  ביטל 

 ימיו.  

 

יוסף    ואע''פ של  הרכה  שאמירתו 

אני אלהים  לאחיו    התחת  נאמרה 

ולכאורה  אביו,  את  מלקבור  בחזרתם 

הוה דהוה  כאן מאי  יש  תיקון  ומה   ,

מצרף  לקיצור ימיו, מכל מקום הקב''ה  

למעשה, טובה  שזו   מחשבה  ומכיון 

יעקב,  מות  לפני  עוד  מחשבתו  היתה 

והעמידם   ימיו  קיצור  לתקן  הדבר  עזר 

  על מאה ושמונים שנה כבתחילה.

 

ראוי    ומעתה מאה  לחיות  יעקב  היה 

אביו.    ושמונים כיצחק  אלא  שנה 

והוא  ימיו  לקיצור  אחר  דבר    שגרם 

אמר   פרעה  לפני   תיבות ל"ג  בעמדו 

 כשאמר .  כמתרעם על מידותיושנראו  

ועל  מעט ורעים היו ימי שני חיי וכו'

והורי הדין  מידת  חזרה  מסכום  דכן  ה 

חזרה  שקבל  השנים  ל"ג  את  חייו 

  בתקנו את  אשר על כןובתיקון יוסף.  

המדרש   אמר  אביו  יעקב,מידת   על 

עֲ   .  ַחֶייָך ֶניָך  נ י  ֶשבָּ ִלפְׁ ד  ַלֲעמ  ִתיִדים 

נָּה  .ַחֶייָךבזה קבלת את ו ,בְׁ



 כב

 לעומקו של מקרא 
 ויצא

   

דרך  ועוד   ועל  שהנה  הסוד הרמז   . 

ע"ב   אניהמילה   משמות  אחת  היא 

המובא   כפי  סוכה בהקדושים,  מסכת 

על ב   מה. וברש"י  ובגמרא  משנה 

 " אומרים  היו  מה  והו  אני  המשנה 

 ". הושיעה נא

  

השם  שמות  שני  מע"ב    והם 

ויסע   הפסוקים  מן  היוצאים  הקדושים 

ושמות   בשלח.  שבפרשת  ויט  ויבא 

והו,,  אלה הן הנהגת ה' בעולמו,      אני 

והם    תחתוהם   האלקים  מידת 

מלאכים  יעקב  שלח  אשר  כמלאכים 

אכן   והם  אלקים  ממש.  תחת 

  בהשתלשלות ההויה.

 

יעקב שאמר  התחת   ומה  ברוגזא 

התהפכו  שמא  וכנ"ל  אנכי  אלקים 

ומידת    שמעל אלקים  האנכיהצינורות 

  ?!תחת אלקיםח"ו היא האם 

 אשר על כן: 

יוסף   אומר  ה  :בנחתכאן    "אני" מידת 

הסדר   אלקיםמידת    תחתהיא   לפי 

 כזה:  ,הראוי

   אהיה

 אנכי  

 הויה 

 אלהים 

 אני 

אמר ולכן    אני  :לכן  לשכינה,  מרכבה 

תיקן  ובזה  טפכם.  ואת  אתכם  אכלכל 

את   גם  אלא  אביו  מידת  את  רק  לא 

מידת אמו, והסיר חרון אף מן העולם. 

נשמתה  בצאת  רחל  תפסה  זו  ומידה 

  אני בן ו  וכאומרה:אוני.  ותקרא לו בן  

  הושיעה נא.  אני והוכאומרה ו

 

*** 

י   ַלָ֖ עָּ ָךֶ֛  רְׁ כָּ שְׁ ה  ָ֧ בָּ נָּקְׁ ר  נָּהַוי אַמָ֑ ָֽ ֶאת    .וְׁ

   (' כחל,)

נָּה ֶאת  אמר וְׁ חוץ  שכלפי  תנאי.  לשון   .

נָּה ֶאת  ברמאותו    וְׁ ובלבו  נתינה,  מלשון 

לומר   ֶנההתכוון  ַאתְׁ תנאי וְׁ שאחליף   ,

עבודתך עשרת מונים. וזה שאמר יעקב 

בשדה:   נָּה   ('ולא,)לנשיו  ָ֖ ַאת  י וְׁ ִכִּ֚ ן  ֶּ֑ ְיַדְעת 

ל ת-ְבכָּ א  ְדִתי  ַבִ֖ עָּ י  ִחַ֔ ן:-כֹּ ּֽ רצונו   ֲאִביכ 

ן לומר   ֶתָ֑ ַדעְׁ יְׁ נָּה  ָ֖ ַאת  אמר    וְׁ אשר  את 

נָּה ֶאת  החליף    וְׁ אשר  וכו'.    תנאיוואת 

ַמְשֻכְרִתי   ת  א  ֱחִלף  ְוה  ִבי  ל  ת  הֵּ ן  ַוֲאִביכ 

ִנים מֹּ ת  ר  והקבֲעש  לו  ".  שילם  מידה  ה 

מידה, נֹוְולֹּא    כנגד  תָּ ַרע    נְׁ ְלהָּ ֱאֹלִהים 

ִדי   . ולא נתנו להחליף תנאיו. ִעמָּ

 

*** 

בֹ֒   ַיֲעק  יד  ֹּ֣ רִ ִהפְׁ ִבי֮ם  שָּ ַהכְׁ ֶָֽשת  וגו'וְׁ -ַויָּ

ם ַעל ָ֖ תָּ א שָּ ל ֥ ַב֔דֹו וְׁ ִרי֙ם לְׁ ֹו ֲעדָּ אן -לִ֤ צ ֥

ן: ָֽ בָּ  '( )ל,מ לָּ
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טעם   ליתן  א לאומרו  יש  ִֹּ֥ ם  ְול ָ֖ תָּ  . שָּ

הפשטשהרי   דרך  ם,  על  ָ֖ תָּ הוא   שָּ

לא   תמלשון  מלשון    שָּ םלבו.  לא שָּ  .

ם ומדוע   שָּ לבן.  צאן  עם  יחד  אותם 

תישתמש הכתוב דוקא בלשון   לומר    שָּ

ם ַעל ָ֖ תָּ א שָּ ל ֥ ן-וְׁ ָֽ בָּ אן לָּ  . צ ֥

 

לומר ועל    ויש  מקרא,  של  לעומקו 

כאן רמז הפסוק ללבן הוא דרך הרמז,  

בעינו    העין,שתום  בלעם   אשר 

שלם.    בעם  רעה  עין  לתת  רצה  האחת 

ישראל  היו  באשר  בידו.  עלתה  ולא 

יעקב. עין  ישכון הן    בדד  לבדד  עם 

ולכן לא עלתה לו  ובגויים לא יתחשב.  

 לבלעם.

הפסוק:    וכך  יד  רמז  ֹּ֣ רִ ִהפְׁ ִבי֮ם  שָּ ַהכְׁ וְׁ

בֹ֒  ישראל ַיֲעק  עם  קדושים  צאן  הם   ,

הגויים,   מן  ֶָֽשתהנפרדים  ֲעדָּ -ַויָּ ֹו  ִרי֙ם  לִ֤

ַב֔דֹו לבו,  לְׁ שת  מלשון  וישת  אל  ,  נתן 

  ,ישכוןלבדד  עםלהיות  לבו

 

ֻתם    הוא בלעםלבן  ש  ,ואשר על כן שְׁ

ַעִין עין רעה על    ,הָּ ליתן  היה  יכול  לא 

שכתוב   זה  קדושים.  ם  צאן  ָ֖ תָּ שָּ א  ל ֥ וְׁ

ן-ַעל ָֽ בָּ לָּ אן  ודרשהו:  צ ֥ סרסהו  א  .  ל ֥ וְׁ

ן ָֽ בָּ לָּ ם  ָ֖ תָּ הרעה    שָּ עינו  אן -ַעלאת    צ ֥

 קדושים.

לומר    לעומקו של מקראו שיעקב יש 

הגויים,   מן  להיבדל  זאת  מידה  למד 

וירא[, ב]כמובא    מאברהם פרשת 

  לבדהן בהציבו את שבע כבשות הצאן  

כרת אבימלך.    עת  עם  ונאמר ברית 

לקיים  לבדהן  באברהם  לבדד עם    הן , 

עם   ברית  נכרתת  כאשר  גם  ישכון, 

 הגויים.  

*** 

לָּ  לְׁ ֲעֻטִפי֙ם  הָּ ִ֤ה  יָּ הָּ ים  וְׁ ָ֖ ֻשרִ ַהקְׁ וְׁ ן  בָּ֔

ב ַיֲעק ָֽ   )ל,מב'( לְׁ

 

מילתא באורייתא.   לית  רמיזא    דלא 

לבן,  בטלית  שמתעטפים  למה  רמז 

התפילין.   קושרים  רק  ואח"כ  ניתן  וזה 

זאת.  את  יבין  לא  וזר  ולבניו,  ליעקב 

ים  שנא'   ָ֖ ֻשרִ ַהקְׁ וְׁ ן  בָּ֔ לָּ לְׁ ֲעֻטִפי֙ם  הָּ ִ֤ה  יָּ הָּ וְׁ

ב ַיֲעק ָֽ  .לְׁ

שבתיבה   הטיפחא  ים  וטעם  ָ֖ ֻשרִ ַהקְׁ וְׁ

ואינו  קלה  כהפסקה  שהוא  יוכיח, 

א:וחמ רֵּ ִיקָּ וכך  לשאחריו,  בהכרח   בר 

ן   בָּ֔ לָּ לְׁ ֲעֻטִפי֙ם  הָּ ִ֤ה  יָּ הָּ יםוְׁ ָ֖ ֻשרִ ַהקְׁ  -,  וְׁ

וקשורים  ליעקב בלבן  שעטופים  מה   .

 . ליעקב)בתפילין(, זה אך ורק 

*** 

ֶאת ים  ֱאֹלִהֶ֛ ל  ָ֧ ם  -ַוַיצ  ֲאִביֶכָ֖ ֥ה  נ  ִמקְׁ

י:  -ַוִיֶתן ֶרא    וגו'ִלָֽ ָ֖ א  וָּ יַנֶ֛י  ע  א  ֥ ֶאשָּ וָּ

ֹום   ְך  וגו'ַבֲחלָ֑ ַאָ֧ ַמלְׁ י  ַל֜ א  אֶמר  ַוי ַ֨

ֹום ים ַבֲחלָ֖ ֱאֹלִהֶ֛  יא'(-וגו'. )לא, ט הָּ

 



 כד
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ליתן לאומרו    יש  אלקים,   ויצלטעם 

מלאך.   אלי  ויאמר  כן  הוי  ואחרי  והרי 

, ואמאי ויאמר אלי אלקיםליה למימר   

יאמר  ַלִ֜ ר אֵּ אמ  ַֹּ֨ ְך  ַוי ַאָ֧ יםַמלְׁ ֱאֹלִהֶ֛  .הָּ

 

ולעומקו של מקרא ועל דרך הסוד  

לומר, ְך  שנקרא    יש  ַאָ֧ ים ַמלְׁ ֱאֹלִהֶ֛  הָּ

אומרו   דרך  ל  על  ָ֧ יםַוַיצ  הוא   ,ֱאֹלִהֶ֛

הנקרא    המלאך שמות  ,  יצלמע"ב 

ויט,   ויבא  ויסע  פסוקים  מג'  היוצא 

יט יד,   המלאך הוא    ,כא(-)בשלח 

ישראל.   להצילהממונה   של  רכושם 

המילה   כנגד  בפרשת   להם ומכוון 

שּו   ִציִצית(.   םהֶ לָּ ציצית.  )ְועָּ

ל    וכאומרו ָ֧ ֶאתַוַיצ  ים  ֥ה  -ֱאֹלִהֶ֛ נ  ִמקְׁ

ם תקרי  ֲאִביֶכָ֖ אל  ים,  ֱאֹלִהֶ֛ ל  ָ֧ אלא    ַוַיצ 

וְ  אלקים  והמלאך  ל.  צֵּ יַ כביכול  אלקים 

ידו. על  שנשלח  נאמר    יצל,  ולכן 

ים בהמשך   ֱאֹלִהֶ֛ הָּ ְך  ַאָ֧ ַמלְׁ י  ַל֜ א  אֶמר  ַוי ַ֨

ֹום  האמור.   יצלהוא המלאך וגו'.  ַבֲחלָ֖

 

*** 

ן   ָ֖ בָּ לָּ ב  ֥שָּ ֹוַויָּ מָֽ ק  ְך   .  ִלמְׁ ַלֹּ֣ הָּ ב  ַיֲעק ָ֖ וְׁ

ֹו כָ֑ ַדרְׁ  ב'( -ב,אוגו'. )ל לְׁ

טו(,    ואמרו )בראשית  לבן  בתנחומא 

בלעם,   בלעם הוא  אצל  גם  ומצינו 

של זאת  וילך  לבן    לשון  בלעם  ויקם 

לדרכו.    וגם בלק הלך  וישב למקומו, 

   )כד,כה'(

בזה,   למקומו  ורמז  שב   , שבלעם 

השפלה   ולמדריגתו  השפל  למקומו  שב 

למרות  וזאת  בתחילה.  בה  שהיה 

כביכול.  בו,  שנזרקה  האלקית  הנבואה 

לדרך החטאים וגם בלק הלך לדרכו.    

 והאבדון כבתחילה.  

"  ונאמר בלק  לרמוז אצל   וגם",  

לדרך  בזה  לנו הלך  בלעם  שגם   ,

 החטאים והאבדון. 

נאמר    וכן בויצא  ן  כאן  ָ֖ בָּ לָּ ב  ֥שָּ  ַויָּ

ֹו מָֽ ק  ולמדריגתו  ,  ִלמְׁ למקומו השפל  שב 

וזאת   בתחילה.  בה  שהיה  השפלה 

קדוש  של  במחיצתו  שהיה  למרות 

בכל  השולט  אבינו,  יעקב  עליון, 

 העולמות. 

לב, בויצא    ובשימת  כתוב כאן    לא 

לדרכו)  גםביעקב   הלך  יעקב  , וגם 

בבלעם( אלא  ככתוב  ן  .  ָ֖ בָּ לָּ ב  ֥שָּ ַויָּ

ֹו מָֽ ק  ֹו .  ִלמְׁ כָ֑ ַדרְׁ לְׁ ְך  ַלֹּ֣ הָּ ב  ַיֲעק ָ֖ שאין   .וְׁ

כלל  ליעקב   וקשר  וזיקה  שייכות 

למקומו   לבן  לבן.  של  השפל  למקומו 

השפל, ויעקב לדרכו לדרך העולה בית 

 ל.  -א
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