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הוא מדה טוב שאין    שהיתה מוותר הסימנים לאחותה לאה,  ויתררחל אמינו היה לה המדה טובה של  
  שהיתה מוותר על יעקב אבינו ע"ה הכל בכדי שלא לצער את לאה לינשא לעשו הרשע,   -להשיג 

כמו כל המידות של האדם    הוא מדה טובה ואין לך מדה טובה נאה הימנה מ"מ   ויתרוהנה אע"פ שמדת ה
ה  ויתר מידת ה צריך להתברר בתוך האדם שיהא המידת  ים אפשר  , דכמה פעמבשלימות  ויתר ג"כ 

א"כ הוא מוותר על אדם  ולא יהיה באופן הראוי כגון כשהוא על חשבון של אדם אחר    ויתרמידת הש
א"כ נמצא שהויתר הוא מתוך   ,משפחתו וכדומהשל  כשהוא על חשבון  לדוגמא    זה ומפסיד לאדם אחר

י עצמו  יש לדון כל מצב בפנשקנה לעצמו מדת הרחמנות ולא שהוא לשם שמים דאם היה עושה לשם ה'  
  ולא לקנות לעצמו בכלליות מדת הויתר, כי לאו כל העיתים שוות,

היה לו המקח   הסימנים ללאה  נהשנת  ע"ידשלה עשתה הפסד ליעקב אבינו    ויתררחל ע"י מידת ה  הנהו
בזה שמחוסר  ראה  מ"מ יעקב אבינו  דהיינו ממקור טובה,  רחמנות  אע"פ שנתנה מתוך  הנה  ובטעות,  

היה זה ויתר מתוך שוואכקייט שלא היה בה הכוח להילחם נגד  ד והיה בו קצת טענה על רחל  שלימות  ה
  ולא היה בלתי לה' מתוך מידת הויתר,  אביה לבן וכנגד לאה,

הויתר   דהיינו  בריאתן  ולהראות שהויתר של תחילת  הענין  לתקן  רחל  הבני  צריך  הדורות  ובהמשך 
אנשים אחרים, ל  עשה הפסדטובה ואמיתי ולא    ויתרשורש המשפחה היה  שהיתה  שהיה באמם רחל  

ובפרט בהמשך הדורות צריך לזה דכשנקבע בתוך צאצאיה מידת הויתר שלה שייך שיהא כמו חק  
    יותר לברר המדה,ומשו"ה הם חיובין   ,בפני עצמו כל פעם ולדון עלוקביעות ומבלי להסתכל 

[בחלומו ובמצריים] כי  לעמוד ולצאת כנגדם    מהשבטיםומורא    הפחד  הצדיקביוסף  ומשו"ה לא היה  
בנה של רחל אמינו שהיתה מיוחדת במדת הויתור שלה ולכאורה נראה כסתירה לתקפות  אע"פ שהיה  

הוא    תוקף עוז שיש בקדושה, ואע"פ שהוא וותרן מ"מיוסף לתקן    כי צריךשל יוסף, אבל באמת אינו כן  
  עומד בתוקף עוז לעשות רצון ה' וזהו הראש וראשון לכל דבר, 

בלי  בה הויתר כמו רחל אמינו  שהיה    אר בפסוקיםמבושהיתה מגזע בנימין    באסתר המלכהגם  הנה  ו
מפסיד את בני  ואע"פ שהיתה    ,ממלך אחשורוש  החדיפשע"י  ויתר  וההשתיקה  דת  דה במרק עמתוקף  ה

לה  ישראל יכלה  לא  עוז דקדושה רק המגבר  תמ"מ  התוקף  כלוםי לתיקה בלתין בשלהראות   עשות 
  , (כמבו' במדרש דבני רחל היו שתקנים)

ת אמר לה שמחויב למסור נפשה בעד עם ישראל להצילם מהגזירויוסף]  חינת  [ב   הצדיקמרדכי  בא  שעד  
להיות בשלימות  אמינו  הויתור של רחל  מדת  כדי לברר  וכו', הכל היה  וליכנס למלך אחשורוש    המן

ואת ובית אביך  'מסירת נפש  במוכן    תויהל  זוע  ףקות ב  דומעצריכה לשאסתר  לאמר לה מרדכי  ומשו"ה  
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אנשים אחרים ולא הפסד  על חשבון של  לא  ו  בשלימות גמורזה  כי זה תפקידה עכשיו לעשות  ,  'יאבדו
הקב"ה של  חשבון  אין    ,על  אחשוורושהלהתבטל  ול  רתוולומשו"ה  לרצ  מלך  להתבטל  הצדיק  רק  ון 

לעשותה כדי   ך[כי רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר רק היא בעצמה צרי  דהיינו לרצון ה' , מרדכי  
  , לעשות התיקון הנ"ל]

כדאי להשלים מידת בעוז דקדושה    לקח התוקףבהמשך הדורות    ]מרדכי הצדיק  -[בינימין  יוסף וולפי"ז  
ברר הויתור  תקן ולשניהם באים לשבין יוסף ובנימין    ,שיהא במיזוג וצירוף הראוירחל    םהויתור של אמ

ערשטער  און ווען דער אייב  צונו יתברךלר  של אמם רחל שיהא באופן הראוי ובתכלית השלימות
    .ייטשטארק מיט א  ייט מעןזאל מוותר זיין שט ל נישט מעןווי

  

ומתלונן ורוח נמוכה והיתה מדאג  ונשברה  דהיתה נפש שפילה    טבעה של לאה היתה  
על כל דבר, ומאידך גיסא מבו' ששלח לה הקב"ה הצטרכותה בדרך לא דרך באופן מקרה ופתאום  
אמינו   רחל  לה  נתן  אבינו  יעקב  של  הנישואין  לפני  שבלילה  שרואין  וכמו  זה,  לפני  ניכר  היה  שלא 

 ולבנות רוב חלק של השבטים וכו', דהיינו שזכה להשגחת הסימנים בוותרנות וזכה לינשא ליעקב אבינו  
גת מחר  בכיה של חינם וכל דא  בהיה, ונתברר לה בסוף המעשה שהיה  י ימי חכל  ה' במשך  פרטית מ

   , ואשלה לשוא ה

משום דטען יעקב אבינו דהא לבסוף היתה לה כל הצטרכותה ושלא נשא   זה הטעם  ו
להתלונן ולדאוג ושלא היה  א"כ בהכרח שיש לה איזה נגיעה ורצון    ,לעשו והיה לה ריבוי השבטים וכו'

רק שרשו ממידת הגאווה שמביא את האדם להרבות בדאגות על כל דבר קטן ולהתעקש ממקור נקיה  
  בעקשנות (דקדושה) כשמפחד שלא יהא לו איזה צורך, 

,  וכו'  ם הצטרכותםבני אדם שהם בטבע מתלוננים בטענות מרובים שאין להכמה  כמו שרואין בחוש ב
גדול לעיני חבריו הם רואין שהקב"ה שולח להם בסוף בדרך לא דרך באופן מקרה את  לפלא  אפו"ה  ו

שמרגיש  ביתם ופרנסתם ומאכל ומשתה בהרחבה, ונראה להסביבה שזה האדם מתלונן כל היום מפני  
ן דקבע בעצמו דיש  בנפשו שמוכרחין לתת לו הצטרכתו (ס'קומט זיך אים), ובאמת הוא קצת גאווה כיו

       זכות ע"ז הדברים ואע"פ שבחיצוניות נראה כשפל ועניו אבל באמת אינו כן,

, דעקשנות והבכיה הנ"ל נקרא  למרגליםומשו"ה חשד יוסף הצדיק כשהיה מושל מצרים את בני לאה  
מרגלים בעבודת ה' כיון שהוא מחפש ומרגל עד שמוצא את הצריך לו, הם עושין את עצמם כמו רחמנות  

באמת הוא כגנב שרוצה לגנוב סודות  אבל  רק כגר בעיר הזאת  כאן  (נעבעכדיגע מענטש) שאין לו כלום  
   את מבוקשו, פתאום הוא מוצאהולך בי' שערים עד שהמדינה ו

לתקן ולברר את )  בס"ד  (יתבאר שםמקץ ויגש    שיותזה היה עבודתו של יוסף הצדיק בהפגישה בפרו
ומשו"ה לקח יוסף את שמעון למשכון בשלימות ובבירור גמור בלי שום פגם,  בני לאה שיהא מדותיו  

             כדי ללמדם שא"א לילך כמו מרגלים בעבודת השם, כיון דמעורב בו שקר ולא זו הדרך,
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ענין  תוה הנ"ל הוא  מחייב הכנעה באדם להבין שהוא בטל הוא ה, כיון דתפילה  התפילהיקון לחטא 
כשיש לו  רק    ,ווייל עס קומט זיך מיר גארנישט  רשות להתלונן על משהוא  יואין לושאין בי כלום  לרצונו  

רק לתת לו יזכה לאותו דבר ואין להתעקש ולדאג בזה  רךצורך בדבר יתפלל לה' ואם יהא ברצונו יתב
ע"י התפילה, לו  לו את הצריך  הנכון יבוא  ובזמן  ויבטח בה'  דוד המלך אינו דומה   ישב  והבכיה של 

בכלבכיות של לאה,   היתה  בכידלאה  היה  המלך  ודוד  גאווה)  (דהיינו  טענות  באופן  באופן  יה  ה 
  ווה וביטול, ואינו דומה זו לזו כלל,ביחד עם ענשהיו   - 'תפילה לעני כי יעטוף'

ומבני לאה לא היה מי שתיקון ענין תפילה הנ"ל עד שבא דוד המלך ע"ה שהיה לו הצירוף של לב נשבר 
כל מלכות בית הנה  ו,  לאהל  שביארנו לעיל שהיתה מחוסרה'  ביחד עם הביטול  דוקא  כמו לאה אמנם  

וכו' תיקנו ענין אחרת, דהם קבעו    במעשה תמרודה  ויהיהודה עד דהע"ה כגון בועז רות ובנות לוט וכו'  
הענין שיש אור גם בתוך החושך ואע"פ שנראה בחיצוניות שליכא שום גלוי ה' מ"מ יש התגלות באופן  

שמצאה את   די לעצטע מינוט קומט די ישועה בדרך מקרה כנ"ל אצל לאה בעצמה  -לא במתכיון'  ש'
  , ובצפל ע"ד מציאה ובמהירות בדרך אגב ישועתה 

ד   ) הנ"ל   שבתוך החושךואפי' האור  (אור  שום  ליכא  דלומר דאע"פ    ראש וראשון ל  וד המלךוע"ז בא 
כוח תפילה, ע"י  גמור  ובביטול  לה' בהכנעה  ב  אפו"ה אנחנו בטלים  אין שכוח התפילה  אלא    נוואין 

באים ע"י אותו כוח ואורות  וכל שאר הכוחות והגלויים  'ואנכי תולעת ולא איש'    –כוחינו אלא בפה  
  התפילה והביטול, 

ולפי"ז מבואר שיוסף ודוד תקנו ההפיכיים של לאה ורחל, כי הם השלימו את המידות של אמותם  
 תוקף עוז בקדושה ומבלי לוותרלהראות  עבודתו לתקן רחל דהיינו  הצדיק  ושורש מדותן, דיוסף  

  ,בלי שום נגיעות קן לאה דהיינו להראות ביטול והכנעה לה'עבודתו לת, ודוד המלך כלום

  

היה צריך לינשא לאשתו הנהגת מדה במדה,    -עוד דכיון שיעקב אבינו היה מדת התפארת  ויש לומר  
במדה ואומרת שיש כוח הויתור בבריאה, רחל ולאה, דרחל מראה על כוח הויתור דסותר להנהגת מדה  

אינה זוכה לקרבת ה' וכו' שזה גם היפך יעקב, מרגיש שולאה מראה על כוח ההכנעה שאין לה כלום ו
      .ומשו"ה צריך לרחל ולאה לברר מידת התפארת של יעקב אבינו
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