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 עלוח אל הפוהגילוי האלוקי מן הכ -רחל ולאה תיקון 

 

 האם רחל היא עיקר הבית או לאה? ▐

נשא את ש ינו  נותיו של לבןת יעקב אב  רחל ולאה.  - י ב

נישואין  יך ה ני עצמה א פרשה מופלאהיהשלהם,  תהל  : בפ

יתה הוא צריך להקים את   נה שהיא האשה שא יתה לו הב ינו ראה את רחל, ה מיד כשיעקב אב
י טי  שב נים,  -י"ב  ש שבע  של  עבודה  תמורת  אותה  לשאת  עמו  ומסכם  לבן  אל  יגש  נ הוא  ה. 

ין נערכים.  נישוא  וה

רמה את יעקב ן מ נה לב מקום רחל.   בליל החתו נותן לו לאה ב  ו

נים למרות שיעקב ימ נתן לרחל ס מראש, ולשם כך  ה   ,חשש לכך  כשראתה רחל שלאה עלול
נים  - כלםילה ימ  .1מסרה לה את הס

י הפרשה הזאת: נן בפלא יש להתבו  ו

ית,   שלבסוף  ראש ים  השמ מן  התגלגל  ומדוע  רחל?  את  דוקא  לשאת  רצה  ינו  אב יעקב  מדוע 
ייםרצונו לא  ? מה התוכן  ,נתובלפי ה  התק ישאה לו נ ימי ואף לאה  נ  של הסיפור הזה? הפ

רק   נסה  נכ ולאה  ברחל,  דוקא  רצה  מצידו  יעקב  י  הר להתפלא:  יש  ו'בדיעבד'יותר  בזכות  , 
והצדקות   יתור  כןאשר רחל  ל שהו ואם  ים.  ימנ הס את  לה  נים   ,מסרה  הב שרוב  מתאים  יה    - ה

י י ט  ה, יוולדו לרחל.  -שב

יה הפוך: נ ובפועל ה נים, ורחל רק ש ילדה ששה ב  ים!  י לאה 

כשנולד   ומיד  יים,  להתק יכלה  לא  היא  לרחל  שנולדו  נים  ב י  נ ש אותם  עם  ילו  אפ מכך,  ירה  ית
י  נ ים בגובנימין, מתה רחל -הבן הש  .  , הלא דבר

נקברה בדרך.   -בנוסף   לאה נקברה עם יעקב במערת המכפלה, ואילו רחל 

גמור מהפך  כאן  שיש  רצה  : נראה  מצב    יעקב  השמים  מן  מתגלגל  ולבסוף  אחד,  משהו 
ינו  י! שלכאורה ה  הפוך לגמר

יא זו?!   מה פשרה של סוג

 כל ישראל נקראים 'בניה' של רחל ▐

לאה את  גם  נשא  שיעקב  ים  השמ מן  התגלגל  שלבסוף  נה    למרות  ממ באו  ים  ט השב ורוב 
נחשבת "פחתהומש   ין רחל  י ת, עד י  ית"  - 2"ֲעֶקֶרת ַהַב יקרו של ב  .3"ע

נקראים על שמה נוסף, מצינו שכל ישראל  ני לאה!  ,וב נם מב י  גם אלו שה

 
"י כט, כה.  1 ש  ר
2  . קיג, ט ילים   תה

3   . שית רבה עא, ב  ברא
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 :4וכפי שאמרו במדרש 

י  ים תלו נקראו ישראל על שמה ,ן ברחל יכל הדבר יכך   - לפ

ה ַעל  "  ֶניהָָָּרֵחל ְמַבכ ָ ָּ  .5"ב 

ֵאִרית  "   .6"יֹוֵסָףאו ַלי ֶיֱחַנן ה' ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ש ְ

 .7"ֶאְפַרִיָםיר ִלי ֲהֵבן ַיק ִ " 

 !?" ניה נים, כיצד כל ישראל נקראים "ב ני ב יה רק ש יתכן? אם לרחל ה יך זה   א

 התיקון השלם בחיבור רחל ולאה ▐

יהם  ינ יבות ב י קבוצות. ויש כמין יר נ ים לש י לאה מתחלק נ י רחל וב נ ני   -בהמשך הדורות, ב ב
י   נ  .  יוסף יהודה מול ב

י   כ נראה,  ל'יוסף'  עוד  התחלקו  ישראל  ים  עם  י המשמעות ים  ירוע הא כל  ולאורך  דה',  יהו ו'
יהודה'  י ' ם ישראל יש הקדמה של 'יוסף' לפנ  -שעברו על ע

יהודה מכן  ולאחר  יוסף,  לשם  ירד  תחילה  מצרים:  את  8בגלות  הכינו  ניהם  וש  ,
מקום לכלל ישראל.    ה

י   יד על  יתה  ה יסה  נ הכ ישראל:  מכן    'יהושע'בארץ  ולאחר  ים,  אפר י  נ 'שמואל' מב
נהיג את ישראל.   י לאה( מ נ  )שהוא מב

ַמְלכּות ב  בישראל:  ַה מתחילה  ט    'שאול'היא  משב בדוד  וממשיכה  ימין,  נ ב ט  משב
 יהודה. 

יתה במשכן שילה, בחלקו של יוסף, ולאחר מכן עברו  ית המקדש: ההתחלה ה בב
ים בחלקו של יהודה. וכמו שנאמר:   ירושל  ל

ֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר"  ֵ ֹאֶהל יֹוֵסף ו ְבש  ְמַאס ב ְ ֶבט ְיהו ָדה ֶאת ַהר ִצי ֹון    . ַוי ִ ֵ ְבַחר ֶאת ש  ַוי ִ

ר ָאֵהב ֶ  . 9"ֲאש 

ידגם   על  תתחיל  ימה  השל בן  הגאולה  יח  מש י  יוסף, י  יד על  ים  י ותסת רחל,  ני  מב
יח בן   י לאה. דודמש  , מבנ

הזה   ירוד  ישראל  הפ של  יה  נ הב ומאידך  מכירתו,  י  לכד עד  אחיו  עם  יוסף  של  בתחילה  שיש 
י שלבים,  יהם בשנ יך ביאור.  על ידי שנ טמון בכך צר יך ה  התהל

יקון השלם, הוא תיא  נבואה על הגאולה והת  :10ר זאת כך כאשר הקב"ה מסר ליחזקאל 

ה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ו ְכֹתב ָעָליו  "  ָ הְוַאת  ָרֵאל ֲחֵבָריו  ִליהו דָּ ו ְלַקח ֵעץ   ,ְוִלְבֵני ִיש ְ

ָראֵ   ְליֹוֵסףֶאָחד ו ְכתֹוב ָעָליו   ית ִיש ְ ֵ ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל    . ֲחֵבָריו  ל ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל ב 

יֶָּדךֶָָּאָחד ְלָך   ִדיםָב ְ יו ַָלֲאחָּ דְָוהָּ  ָ.ְלֵעץֶָאחָּ

 
4  . שית רבה עא, ב  ברא
5  . לא, יד מיה   יר
6  .  עמוס ה, טו
לא, יט.  7 מיה   יר

8  . מו, כח שית   ברא
ילים עח, סז 9 ח. - תה  ס

לז, טז 10 קאל  חז  - י
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ָך ֵלאֹמר ֵני ַעמ ְ ר יֹאְמרו  ֵאֶליָך ב ְ ֶ ךְ   : ְוַכֲאש  ָ ה ל  ֶ יד ָלנו  ָמה ֵאל  ר ֲאֵלֶהם!  ֲהלֹוא ַתג ִ ב ֵ ֹה   ,ד ַ כ 

ַיד    יֹוֵסָף  ֵעָץִהנ ֵה ֲאִני לֵֹקַח ֶאת    :ָאַמר ֲאדָֹני ה' ר ב ְ ֶ ָרֵאל  ֲאש  ְבֵטי ִיש ְ  ,ֵבָריוחֲ ֶאְפַרִים ְוש ִ

י אֹוָתם ָעָליו ֶאת   ה  ֵעָץְוָנַתת ִ ד  ְיהו דָּ יִתםְָלֵעץֶָאחָּ יוָ   ַוֲעש ִ ָד  ְוהָּ ָיִדי  ֶאחָּ יִתי וכו'.    ב ְ ְוָעש ִ

ָרֵאל ָהֵרי ִיש ְ ָאֶרץ ב ְ ם ְלֶמֶלךְ   ,ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ב ָ דְָולֹאִָיְהיו ָעוָֹ  ,ו ֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכל ָ

כֹותָעֹוד יַָמְמלָּ ֵ ת  צו ָעֹודִָלש ְ ֵניָגֹוִיםְָולֹאֵָיחָּ  ". ִלש ְ

י לאה? וכיצד זה   נ י רחל לב נ ין ב ירוד ב מן הגלות מוכרח להיות פ מן התיקון  ימדוע בז יפתר בז
 השלם? 

 גילוי הרצון האלוקי מן הכח אל הפועל -תכלית הבריאה  ▐

נבוא ל יתה בס"ד  יא מראש  :11באר את הסוג

טרה  ית והמ יאת העולם, היא רצונו של הקב"ה להתגלות בו. התכל  בבר

יר'ניתן   ית    'להכ טח ש בהכרה  הקב"ה  יותר    -את  מפורטת  בצורה  או  ים,  י ק א  הם    -שהו מה 
ה.   הפעולות שהוא עוש

ימיות   נ יק יותר ולגלות את הפ רצונו יתברך בכל מה שעושה, פנימיות  מה    -אך ניתן גם להעמ
יזה מסר עומד מאחורי כל דבר,  ם. יומה ההא י נ ים השו י בפעולות והכלל  גיון האלוק

ש עבד' רוצה לדעת מה האדון רוצה  , ה' ין 'עבד' ל'בן' ילוק שיש ב   יעשהדומה לח
י   יד על  נרצה  ה ית  התכל מה  ין  להב חפץ  ה'בן'  ילו  וא מקד,  מת הוא  ובזה  בפועל, 

בו,  ק  דב והוא  יו,  ומחשבות יו  דעות ואת  האב  את  יר  כ לה זוכה  הוא  וכך  האב, 
 ובחוכמתו. באישיותו 

נאמר  יתב', כ נו לדעת שא"א באמת לדעת את רצונו  י  : 12על

ָרָכי ְנֻאם  "  בֹוֵתיֶכם ְולֹא ַדְרֵכיֶכם ד ְ בֹוַתי ַמְחש ְ י לֹא ַמְחש ְ ַמִים ֵמָאֶרץ   ה'.כ ִ י ָגְבהו  ש ָ כ ִ

ֹבֵתיֶכם ְחש ְ ַ ֹבַתי ִממ  ְרֵכיֶכם ו ַמְחש ְ ְבהו  ְדָרַכי ִמד ַ ן ג ָ ֵ  . " כ 

נו לגלות.  אלא כל השגתנו הוא במה שהוא איפשר ל

 שלשה דרכים להכיר בגילוי האלוקי ▐

יכולים ל קי אנו  י האלו ילו יגאת ההכרה בג רכים:  הש  בשלשה ד

נה היא באמצעות  התורה האפשרות הראשו ימוד   .  ל

י רצונו של הקב"ה, כמו שאמרו חז"ל ילו ית   -"אנכי    13:התורה היא ג אנא נפשי כתב

כשאנו  ." ית ואת   יהב ה'  את  לדעת  מבקשים  אנו  התורה,  י  דבר את  ין  להב ים  עמל

נו.    רצו

 
דברי    11 ל  ע מבססים  אנו  זו  בסוגיא  הביאור  את 

שערים   מות ו קד ל כך בספרו ה מרחיב ע ' ש לשם ' ל ה בע
  . פ"ה "ז  שיהיו    -ש הדברים  את  מים  מתרג אנו  שר  כא

לנו, ויתנו לנו בהירות בתפקידנו   מובנים לפי הכלים ש
  .  ועבודתינו בעולם הזה

ח 12 ק נה  שעיה פר  ט.  י
"א.  13  שבת קה ע
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"כשם   שכן  ר.  ביות מפורט  י  ילו ג הוא  התורה  ימוד  ל באמצעות  נעשה  ש י  ילו הג

נות"  יהם שו נים כך דעות יהם שו לכל אדם יש תכונות שונות ואישיות   -  14שפרצופ

י הס יבו ירו. ובאמצעות ר נה משל חב תורה שו נה שלו ב ימת, וההב י גנונות של  מסו

ים  חכמ אמרו  יהם  על בתורה,  ט    15ההבנות  פירו יש  ים",  י ח ים  אלק י  דבר ואלו  "אלו 

י.    וריבוי לגילוי הרצון האלוק

י   ובכד ביותר,  ועמוק  רחב  הוא  בתורה,  פרט  כל  י  מאחור שטמון  י  האלוק הרצון 

ים נשמות רבות   ים  לגלות את כל מה שכלול בו, נדרש שיעסקו בתורה בדורות רב

י   ימ כל  נתו במשך  והב סגנונו  י  לפ אחד  כל  מקים,  עו על  ים  מק עו בה  יגלו  ו ייהם,  ח

מיוחדת.    ה

ננות  יה היא באמצעות התבו נ הקב"ההאפשרות הש של  ת  נהגו  . בה

הקב"ה,   של  שונות  נהגות  בה ים  נפגש אנו  ים  י בח רגע  וגבורותבכל  ים  ואנו חסד  ,

עומד   מה  ין  להב נסות  ול דבר,  כל  עושה  שהקב"ה  לזכור  בהם,  נן  להתבו ים  מצוו

 מאחורי כל הנהגה.  

ו שואל  המלך  שדוד  מצינו  ים  תהיל יַשן    ,עּוָרה"  ':מתפלא'בספר  ת  ָמה  !"ָל , 16ה'?

ירש ה "ר  הרש שאלה   ,ומבאר  אלא  יה,  נ טרו ו חוצפה  ם  ושלו חס  כאן  יתה  ה שלא 

ית: איזו הנהגה כוונת ית ים הזה?אמ נ  ך לגלות בהסתר פ

ננות   התבו באמצעות  יא  ה ית  השליש בעצמותההאפשרות  הגשמית  ריאה  ה' ,  בב יצר  שאותה 

יָך ַרבּו ָמה -יתב' בחכמתו  ָמה ּכּוָלםה'  ַמֲעֶש יָת   ְבָחְכ  . ָעש 

יאה השתלשל ונוצר מרצון אלוקי ט בבר ין    ,כל פר ננות בו ניתן להב י התבו ועל יד

יזה רצון אלוקי מסו מגלה. א ים הוא   י

ים   ים. וכולם מהוו ים שונ נ ים בגוו ים, צבוע ימים דגים יפיפי יינוס קי מקי האוק במע

יכול צָ  ים של הקב"ה, שכב יים שונ ילו ין  בַ ג י והמיוחד שלו. וא ע כל דג בצבע האיש

ים עד לעצם היום הזה.  יין לא מוכר . רבים מהם עד ים  קץ ומספר לסוגי הברוא

יה לנו את ה ילו ה ים'א י נברא את    ' משקפ ינו יכולים לראות בכל נברא ו נים, הי הנכו

י השוכן בקרבו י האלוק ילו יזה רצון הוא מבטאהג ריאה  אז  . ו, וא ית  הב כולה הגשמ

יתה  ילו 'זועקת'ה נו את הג י  של הקב"ה.  םי יאל

הוא  ממנו  פרט  שבכל  ים  יודע ואנו  יים,  מסו ציור  יר  י שצ אמן  יר  לצי דומה  הדבר 

יים.   מסו מסר  צ  -מביע  ין  "א ינו" כך  כאלק י17ייר  כראו זכים  ים  כל לנו  היו  ילו  וא  ,, 

יזה  נו, וא יר ל ין מה המסר שהוא מעב נן בכל נברא גשמי ולהב ים להתבו ינו יכול י ה

י הוא מגלה.   ילו  ג

 
14 . "א ח ע  ראה ברכות נ
י 15 "ב. ע ין יג ע  רוב

16  . מד, כד ילים   תה
17  . "א  ברכות י ע
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ים שלנו  ריאה נעשתה חשוכה יותר, וגם הכל יום, הב ינו כ י הזה לא זכ ילו גנון הג לס

א נתעלה  כאשר  לבא,  לעתיד  אולם  כראוי.  ים  זכ נם  י נו,  א עמ יתעלה  והעולם  נחנו 

י שהוא נושא בקרבו.  י האלוק ילו י את הג יה לנו אפשרות לראות בכל חפץ גשמ  תה

חז"ל י  בדבר ינו  שמצ י  וברא   18כפ יתא  באורי יסתכל  "א יה  ה ריאה  הב יך  שתהל

יסתכל  ,עלמא" יכולים לעבוד בסדר הפוך: "א למא כך אנו  יתאּוְרֵאה   בע י  "! אור

 הרצון לבין הגילוי בפועלחטא אדם הראשון יצר פער בין  ▐

י בפועל.   ים: גילוי הרצון, והגילו ני חלק י לש ילו יק יותר, ניתן לחלק את הג  כאשר נעמ

הזה.  בעולם  בפועל,  ית,  מעש בצורה  להתגלות  רצון  לו  יה  ה העולם  את  ברא  הקב"ה  כאשר 

מיוחד.   יים ו י מסו ימ יו רצון פנ ט בבריאה יש מאחור  וכל פר

לדוגמא ימיות.  נ הפ על  ללמוד  ניתן  ניות  נים    , מהחיצו י מב ייך  מח אדם  ים  כשרוא

ומרוצה שמח  בֹו  שהוא  ים  ְבל  נ פ עם  אדם  ים  וכשרוא שהוא  ,  נים  י מב מכורּכמות 

מקי ל עצוב  . בובבמע

יבאותה צורה בדיוק ניתן לראות גם בכל   יוו יאות והנהגה או צ את גם  ,  עולםב  מצ

ימי שהוא מבטא כלפי חוץ.   נ  כל העומק הפ

יים   מסו רצון  לקב"ה  יש  כאשר  הוא  יותר  ב המושלם  י  ילו בפועל   -הג י  ילו לג יוצא  רצון  ואותו 

ימותו.    בשל

נה,   ילו אדם הוה יה מתגלה  א י ה נת, והרצון האלוק יתה מתוק ריאה ה טא, הב יה חו ראשון לא ה

מית.   ימות דרך הבריאה הגש  בשל

י   ין הרצון האלוק יאה ממעלתה, ונוצר פער ב טאו של אדם הראשון ירדה הבר אולם בעקבות ח

י בפועל.  ילו  לג

וכבר נחשכו  ו התעבו  שלנו  ים  הכל ילו  וא גבוה.  מעל  גבוה  הוא  טהרתו  ב י  האלוק ינם    הרצון  א

 מסוגלים לקלוט את הרצון במלואו.  

ובכך    ,ומעתה בה,  נה  טמו ה הרצון  עומק  כל  את  ית  הגשמ ריאה  בב לראות  אפשר  אי  כבר 

י בפועל בשלימות.  י גילו  מתברר שהרצון האלוקי לא בא ליד

 הגילוי מצטמצם לפי כלי הקיבול ▐

ש יא,  ה לכך  יבה  י  הס וכשכל ם.  י מקבל ה של  הקיבול  י  כל י  לפ מתגלה  שלנו  הקב"ה  יבול  הק

טמצם.   י מתמעט ומצ י האלוק ילו טא, גם הג ים יותר בעקבות הח  נעשו חשוכ

 
18  . "א לד ע ק לדות   זוהר תו
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ריאה    ,מעתה בב לראות  ים  יכול לא  ואנו  רצונו,  עומק  כל  את  ינו  אל לגלות  יכול  ינו  א הקב"ה 

בצמצום   היא  ינו  השגת וכל  מאחוריה.  שעומדת  ימיות  נ הפ את  ית  יקר  -הגשמ במה    בע

יה אותו,  טמון בו.  שהקב"ה ברא את החפץ ומח ימי המלא ש נ  אבל לא התוכן הפ

יין להתגלות  נ רא. הוא מעו יש להקב"ה מזה הוא גדול ונו ילוי!  -הצער ש יר בג יכ ן מי ש י  וא

יש את הדברים במשל:  נמח

גיא   מיד חכם גדול, בעל כשרון עצום, יש לו חידושים עצומים ונשגבים בכל סו תל

מד.    שהוא לו

ים  הוא לומד מידי יום עם חברותא מוכשר,   ים שמתחדש ומוסר לו את כל החידוש

יהם גדולה מאוד, ואש התורה בוערת בעוז.  ינ יא. והשמחה ב  לו בסוג

מסוגל   לא  הוא  ומעתה  נחלש,  ושכלו  ה  חול נעשה  ל"ע  החברותא  מים,  י ה באחד 

ם.  רים עמוקי  להבין דב

שלו ים  העצומ החידושים  את  לו  מר  לו רוצה  חכם  מיד  התל הוא    כעת  יכול.  ואינו 

ים של המקבל.  מוכרח להת י הכל ים את עצמו לפ  א

ים וההברקות  ים הנורא הכאב שלו הוא עצום. הוא משתוקק לומר לו את החידוש

ם.  ין על מה מדברי  האחרונות, אבל אין עם מי לדבר. החברותא לא מב

ים  כמו כן,   ים, שהיו משתוקק י י ישיבות שבעבר היו להם תלמידים אכפת יש ראש

ים  מתלוו היו  יעור  ש כל  י  ואחר בהם,  ים  ינ י נ מתע שלהם,  ים  יעור הש את  לשמוע 

את    -בשאלות.   ין  א וכבר  התחלפו,  ים  הבחור נים,  ש עשרות  כמה  לאחר  ילו  וא

יעור   ים לש יעורים, ואף אלו שכן נכנס יקוש לש ים להם טובה... זו   -הב גמת    עוש ע

ר.   ין לתא  נפש שא

י הקיבול להש ין את כל יע, וא ם. פיש לו הרבה מה להשפ  יע לתוכ

ברובד   נמצאים  אנחנו  אבל  הפנימי,  הרצון  של  העוצמה  כל  את  בפועל  לגלות  חפץ  הקב"ה 

מרי וחשוך, ו י חו נ ילא חיצו נוז בגילוי כזה. ממ יח לקלוט את העומק הג  לא נצל

נורא!   באופן  השכינה"  "צער  כאן  ים  כשיש  חשוכ ינו  נעש הראשון  אדם  מחטא  תוצאה 

יבור  לח להגיע  יכול  ינו  וא להתגלות,  רצונו  את  לפועל  להוציא  יכול  ינו  א והקב"ה  טומים,  וא

 מלא.  

 הפירוד בין שם אלקים לשם הוי"ה ▐

ני שמות  יש ש ילוי  י חלקי הג נגד שנ י -כ ים.  " שם הו  ה, ושם אלק
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ים אלק הכוחות'   שם  'בעל  הכל,  19פירושו  נהלים  שמ כוחות  של  י  יבו ר בפועל  בבריאה  יש   .

ם.  ת כול נו'"ת והקב"ה הוא בעל הכוחו רץ.  -וכן שם אד  שהקב"ה הוא אדון כל הא

יה   ומח ריאה  הב את  ברא  הקב"ה  יום,  כ גם  לתפוס  ים  יכול אנו  הזה  י  ילו הג יח את  ומשג אותה 

יה,  יג אותהעל נה  .בכל עת ומ

זאת עולם  ש  ,לעומת  והוא  בפועל,  ריאה  לב השורש  שהוא  הפנימי  הרצון  את  מגלה  י"ה  הו ם 

ר.  י יות י רחב ושורש ימ נ  פ

של   ילוי  הג את  יג  להש יכולת  לנו  ין  א יותר,  ית  מר וחו חשוכה  נעשתה  ריאה  שהב לאחר  יום,  כ

י מית.  "שם הו ריאה הגש נות בב נ  ה על ידי התבו

 : את ביאור הכתוב 20מלמדים אותנו חז"ל 

ִמי  "  ְ ֹרֶזה ש   : לא כשאני נכתב אני נקרא, "אמר הקב"ה  -"  ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ד 

 .  "נכתב אני ביו"ד ה"א, ונקרא אני באל"ף דל"ת

לבטאכלומר,   ים  יכול ננו  י א י"ה  הו שם  שלו   את  י  ילו הג את  יגים  מש לא  שאנו  משום  בפה, 

 בפועל. 

אלקים   בשם  יא רק  ה כיום  שלנו  לתקן    ,אדנות   – ההשגה  ים  הראשון  ואנו משתדל לכל  בשלב 

אחרים",   ים  "אלה לא  הם  בבריאה  ים  ימ י הק הכוחות  שכל  יז  ולהכר הזה,  י  ילו הג את  הפחות 

ים"!  י"ה הוא האלק י.   -אלא "הו  כולם תוצאה של הרצון האלוק

י   ית,    ,כיוםכ ריאה הגשמ נהיג ומפעיל את הב ין את מה שהקב"ה מ יותר להב ים לכל ה אנו יכול

ננו  י ט ממנה. אבל א טמון בכל פר ים את עומק הרצון האלוקי ש  רוא

י"ה, והאך   ים לשם הו ין שם אלק יה עוד פער ב יקון השלם, לא יה יצא    האלוקי'  רצון'לאחר הת

כל   את  ין  ולהב לראות  אפשר  יה  יה גשמי  חפץ  על  ננות  שבהתבו עד  ימותו,  של בכל  י  ילו לג

יו.   עומק הרצון שעומק מאחור

את    ,כיום  ולםא לגלות  וזה  הדרך  הקדושה,  התורה  ימוד  ל י  ע" הוא  הקב"ה  של  י  ימ נ הפ הרצון 

קיום הבריאה.  ית ל ימ  מה שנותן חיות פנ

 אי אפשר לעסוק בגילוי הרצון יחד עם הגילוי בפועל ▐

ם ישראל   המוטלת על ע יתה החלוקה של העבודה  טא אדם הראשון ה ח אחת ההשפעות של 

י חלקים  נ י.   -לש ני שבט לו ים, וב ט  כלל השב

 

 
מב 19 . "ר "ב "א פ ש ש החיים  ; נפ .  20 ן בראשית א, א "א  פסחים נ ע
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י  במצב המתו ית המקדש, וכפ י הקב"ה בב נ ים ולשרת לפ נ ים להיות כה יכ קן כל ישראל היו צר

מר    :21שנא

ֲֹהִנים"  ְהיו  ִלי ַמְמֶלֶכת כ  ם ת ִ ֶ  ". ְוַאת 

בעקבות   הראשון)של  חטא  האולם  העגל  , אדם  בחטא  ממעלתם    ( והמשכו  ישראל  ירדו 

י שלא חטאו בעגל.   ט לו ני שב יתנה רק לב נה נ מקדש  יחד עם חלוקת העבודה  כאשר  והכהו ב

נוספת: חלוקה  נטלו   נעשתה  לא  י  לו ט  שב ני  ב ואילו  ישראל,  בארץ  חלק  יבלו  ק ים  ט השב כל 

רץ.   חלק בא

 מה פשר הדבר?  

ית   בב שעובד  ומי  המקדש,  בבית  עובד  ינו  א בארץ  חלק  שקיבל  מי  יבל  מדוע  ק לא  מקדש  ה

 חלק בארץ? 

ים האמורים ס הדבר י    :ההסבר בזה הוא על בס

ומתואמת   ימה  של בצורה  נעשה  ה'  כבוד  ילוי  ג מתוקן,  שלב   -בעולם  ועד  הרצון  משלב 

ינו סותר כלל.   ילוי בפועל א י הרצון ובג ילו יסוק בג ניות. והע ימיות עד החיצו נ  הביצוע, מהפ

אינו   והרצון  ילוי,  הג י  חלק ני  ש ין  ב ירוד  פ נעשה  הראשון  אדם  חטא  שבעקבות  מאחר  אולם 

י   י בפועל, הר ים  מתממש לגמר ינם יכול י העבודה והם א י חלק ין שנ נה כמין סתירה ב מעתה יש

י אדם אחד.  ים על יד י  להתק

י   ילו הג בעבודת  יסוק  מהע טת  מוחל התבדלות  דורשת  האלוקי,  הרצון  בפנימיות  יסוק  הע

ריאה הגשמית.  י אמר בב  : 22ולכן רשב"

אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש  " 

 ". ?תורהָמהָתהאָעליה ,ת דישה וזורה בשעת הרוחבשע

את   מאפשרת  ינה  א החומר,  בעולם  עיסוק  שהיא  הגשמי,  י  ילו הג בעבודת  יסוק  הע ילו  וא

ימ י הרצון הפנ ילו יסוק בג  .  23י בשלמות הע

 רחל היא האחראית בעולם הזה על השלמת הגילוי האלוקי ▐

ייעודם ותפקידם של רחל ולאה  ים לבאר את    -מעתה, אנו נכונ

ינו ה יתה   ואיעקב אב רים שהיו קודם בישמעאל ועשיו, וה ירו נקי לאחר הב יר האבות, זך ו בח

י של הרצון עם    -לו את האפשרות לתקן את חטא אדם הראשון   כלומר, לחבר שוב את הגילו

י בפועל.   ילו  הג

 
יט, ו.  21 מות   ש
"ב ברכות לה 22   ע

 

ראה    23 זה,  ביסוד  נוספת  מר הרחבה  מא ב
שבועות   ה בחג  ש   –"עבודתנו  והנפ הגוף  את  לחבר 

"  . לתורה



 אני בינה

11 

 

 : 24על כך אמרו חז"ל 

 ".  דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון  שופריה" 

נים,   ב עשר  ים  נ ש להוליד  יך  צר יה  ה הוא  מפורטת,  בצורה  הזה  י  ילו הג את  להוציא  נת  מ על 

הזוויות   כל  את  שכוללת  י  ילו ג בעבודת  לפועל  אותם  יאו  ויוצ יו,  כוחות את  ממנו  יקבלו  ש

י המושלם  ילוי האלוק יש בג  בפועל. מהרצון ועד   -השונות ש

ר.  הולדת הב ט יות י האישי למפור ילו יכת הג  נים היא הפ

יבה יחודי, וכאשר הוא מוליד   נה אישיות מסויימת וסגנון חש כלומר, לכל אדם יש

ים   דמו    -ילד ית  מתמצ ים  נוצר נפשו,  הם  הם  ו י  י  והר חלק את  ממנו  ים  נוטל

יותר.   טת   האישיות שלו, בצורה מפור

האלוקי   ילוי  הג בהשלמת  שותף  עצמו  האדם  י  -ובכך  ים  על  נ הב הולדת  עצם  די 

 .25שיעסקו בכך 

יתה  יה זקוק לרחל, משום שבשורש נשמתה היא ה ינו ה ים, יעקב אב נ י להוליד את י"ב הב כד

י בעולם הזה,   י האלוק ילו ית על עבודה זו של הג י  האחרא חכ ת הכ יה א ים    לה ה נ להוליד י"ב ב

י.   י האלוק ילו יהם עבור הג יהם וכוחות יקדישו את חי  ש

י"ב   י"ב,  ל ים  שמחולק נים  יי נ ע עוד  שמצינו  וכמו  שלם,  נה  מב מקיף  י"ב  המספר 

מ"ל.   י"ב מזלות בעולם ועוד, ואכ נה,  ים בש  חודש

דוקא לאשה  לשאת  רצה  ינו  אב שיעקב  לכך  יבה  הס ימה    זו  מתא היא  שרק  משום  רחל,  את 

י האלוקי.   ילו טים שיעסקו בג י"ב השב  לביצוע הפעולה הזו של הולדת 

כל    לּוובאמת,   ממנה  ים  נולד והיו  רחל,  את  רק  נושא  יה  ה יעקב  כראוי,  מתוקן  יה  ה העולם 

ם.  טי י"ב שב  ה

 בעקבות החטא רחל מביאה את לאה לסייע לה ▐

ינו שהו נה ממחשבתו של יעקב אב יתו כבר  א כעת  אולם, בשו יקון העולם, לאמ ים את ת משל

ין לא    ,של דבר י ריאה עד יה להב ןקיתראו יה  ו ין ה י י בפועל עד י לגילו ין הרצון האלוק , והפער ב

ים.  י  ק

 
מציעא פד  24 . בבא  "א  ע
פילת   25 ת ח  בנוס נראה  דברים  של  מקם  ועו

  : הבנים ל  ע הנודעת  ל"ה  ש הּוא  ה ה  'ַאָת ל א  ' ֹּלא   ה ֶש ַעד 
הּוא   ְוַאָתה  ָלם,  ָהעֹו 'ָבָראָת  ל ָלם,    א ָהעֹו ָבָראָת  ש ֶ מ 

אֵ  ַאָתה  ָלם  עֹו ְוַעד  ָלם  ֵמעֹו ין  ל,  -ּו ְבג  ְמָך  ָל עֹו אָת  ּוָבָר
קּוָתְך   ָל מֹוָדָעא ֱא ְשְת ָשה ְּכמֹו אֶ בְ ְלה  ְקדֹו ְמָצעּות תֹוָרְתָך ַה

יל  ְשב  ב  ית",  ש  "ְבֵרא ְבָרָכה,  ל  ְכרֹוָנם  ז  ינּו  ַרבֹוֵת ְמרּו  ֶשָא
ַחְרָת   ֶשר ָב ָלְתָך ֲא ֲח ְמָך ְוַנ י ֵהם ַע ל, ּכ  ָרֵא ש ְ ל י  י ְשב  תֹוָרה ּוב 

ָשה ְקדֹו ַה תֹוָרְתָך  ָלֶהם  ְוָנַתָת  ָהֻאמֹות,  ל  ָּכ מ  , ָבֶהם 
ל ְמָך ַהָגדֹו ש  ְל ֵקַרְבָתם   .  ְו

ְמָך  מ  ָלנּו  ָבא  ַהתֹוָרה  ּיּום  ק  ל  ְוַע ָהעֹוָלם  ּיּום  ק  ל  ְוַע
ים ּוּוי  צ  י  ְשֵנ ינּו  ֹלֵה ֱא ",  ְידָוד  ּוְרבּו "ְפרּו  ְבתֹוָרְתָך  ָּכַתְבָת   ,

ְוַהַּכָּוָנה    ," ְבֵניֶכם ֶאת  ם  אָת ַמְדֶתם  ל  "ְו ְבתֹוָרְתָך  ְוָכַתְבָת 
ֶשֶבת,   ָל ם  א  י  ּכ  ָבָראָת  ְלתהּו  ֹלא  י  ּכ  ָחת,  ֶא ְשֵתיֶהן  ב 

ְחנּו ֲאַנ ֶיה  ְה נ  ש ֶ י  ְּכֵד  , ָת י ש  ָע ף  ַא ָיַצְרָת  ָבָראָת  ְכבֹוְדָך  ל    ְו
ְשֶמָך  י  יֹוְדֵע ל  ָרֵא ש ְ י  ֵבית  ְמָך  ַע ל  ָּכ י  ָצֵא ְוֶצֱא ינּו  ְוֶצֱאָצֵא

י תֹוָרֶתָך ְמֵד לֹו  . ְו
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ים  נאמר על כל האבות הקדוש  : 26ולכן 

י "  ד ָ ֵאל ש ַ ִמיָהָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ב ְ ֶהםלֹאָנֹוַדְעת ִָָוי"הו ש ְ  ". יָלָּ

התורה את  לקבל  ים  שעתיד נים  הב את  ין  להכ רק  יה  ה כעת  יעקב  של  ידו  את   תפק ולדעת 

י"ה השלם    כי .  הו יקון  לאחרהת רק  בניו  ידי  על  תורה  יתבצע  ה'  מתן  דבר  ימוד  ל באמצעות   ,

נו כפי שהתגלה לנו בתורתו  .ורצו

נה,   יה מתוקן,  וה ין לא ה י ולם עד יה פער  כתוצאה מכך שהע ין ה י ין העד י  ב ימי  רצון האלוק נ הפ

ין הל ילוי בפועל ב טים מאשה אחת. ועל כן  -ג י"ב שב ניתן להוליד את כל ה יה   לא ה

ש שנתבאר,  י  בהעמדת  וכפ שעוסק  של  מי  י  ילו י"ה  הג הו י שם  גילו ינו  נ  שה אי יכול    ופנימי, 

ים  י.  שהוא יותר לעסוק בהעמדת שם אלק  חיצונ

ה  מכיון י  ילו ג של  העבודה  את  הפריד  י    האלוקי'  רצון'שהחטא  ילו הג של  שאנחנו  מהעבודה 

ים   יח י.  בפועל  ְלַגלֹותמצל נ לש האחד  תואמים  לא  הם  ים    -,  שאמור ים  ט השב הולדת  גם  לכן 

י אמהות שונות.  נ ים האלו, מוכרחת להתחלק לש י ילו  לבצע את הג

נים,   ב י"ב  ה כל  את  להוליד  יכולה  ינה  א שרחל  להביא  הקב"הומאחר  לה  באמצעות   -  גורם 

נים ימ הס ירת  החלק    -  מס בהעמדת  לה  ייע  ותס ליעקב  היא  גם  נשא  ת ש אחותה,  לאה  את 

יכולה לגלות בעצמה. הגבוה יותר ש י, שהיא לא  ילו  בג

נם י  ואמ ינו לדעת כ ית היחידה  , על ין רחל נשארת האחרא י יעקב, עד ישאת ל גם לאחר שלאה נ

י האלוקי, ול ילו ייעת לה בזה. על כל מערכת עבודת הג  אה רק מס

יבתו.   יש ב ים  ור הבח כלל  של  ימודם  לל לדאוג  יך  שצר יבה  יש לראש  דומה  הדבר 

יעור   ש למסור  אפשר  י  שא עד  רים,  הבחו של  ברמתם  ים  הבדל שיש  ין  מבח והוא 

יתאים לכולם כאחד.   ש

ר"מ   ומביא  קבוצות,  י  נ לש כולם  את  מחלק  הוא  התורה,  ירת  במס ידו  תפק את  למלא  י  בכד

יה תחת יה רמה האחר ש י ה יעור לבעל רמה הנמוכהיו. הוא מוסר ש י ה  ה. גבוה, והר"מ לבעל

ני   ש ים  מוקמ מדרש'כעת  י  של    -  'בת שמה  על  ים  נקרא יהם  שנ וכאמור  לאה.  ושל  רחל  של 

י השלם ע"י בעלה יעקב.  ילו י זהו תפקידה הכללי של 'רחל', להביא את הג  רחל, כ

"רחל מבכה על  ים על שמה, וזהו  נקרא ים  נ יהולכן כל הב נ י י -" ב ט נה על כל שב  ה. -והכוו

 של רחל ושל לאה -שני בתי המדרש  ▐

וא ב י בפועל בפועל חלקה של רחל ה ילו ם.   -ג י  שם אלק

 
26  . מות ו, ג  ש
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זה   באמת  לם  או יותר,  ת  הפחּו החלק  זה  ילו  כא נראה  ש יותרלמרות  ב י  , משמעות

כל  עם  י  ימ הפנ הרצון  של  י  ילו והג בפועל.  להתגלות  היא  ית  הסופ ית  התכל שכן 

ילויהוא  -תו גודל רוממו ימי לג נ  .  רק הנופך הפ

בעל   שכתב  יים' וכמו  הח נפש  י    27' מעש עצם  י  יד על  ים  נעש נים  התיקו יקר  שע

טרפת להגדיל ולהעלות את ערך המעשה.  ימית בלב רק מצ נ נה הפ  המצוות, והכוו

י רחל הוא בידיעה הברורה שהקב"ה הוא אשר ברא   נ יקר עיסוקם של ב ועל כן, ע

מצוותיו   את  ים  לקי יבים  י ח ברואיו  ואנו  עת,  בכל  הבריאה  את  יג  ומנה יח  משג

י טיו.בשלמות, וכך גם  ימוד התורה שלהם, לדעת את דבר ה' בכל פר    היה ל

י הרצון  ילו יסוק בג נטלה את החלק של הע י"ה.  - ולאה   שם הו

בכל  רצונו  פנימיות  את  ין  להב בעיון,  התורה  ימוד  בל הוא  עיסוקם  יקר  ע כן  ועל 

 כוחם ולפי עומק השגתם.  

הקדוש כי    28בזוהר  וההמצינו,  דאתגליא",  "עלמא  היא  רחל  של  יא  ההגדרה  ה לאה  של  גדרה 

 "עלמא דאתכסיא".  

י   י האלוק ילו יסוק בג נטלה לעצמה את התפקיד של הע ני שרחל  יבה לכך היא כאמור, מפ הס

גלוי בעולם  בפועל יותר  זאת  ,  שהוא  הרצון  לעומת  שורש  של  בגילוי  יסוק  את הע נטלה  לאה 

י יותר.  - ימ נ נסתר ופ  שהוא 

ממקור יותר  התרחקו  הם  לגלות,  ירדו  ישראל  ו  כשכלל  כך לכן  האור,  על  ומצרה  בוכה  רחל 

יו.   ית על י שהיא אחרא ילו ר מלממש את התפקיד של הג ניה" כולם רחוקים יות  ש"ב

ים   אלק שם  יקון  בת תחילה  שלבים,  י  נ בש יתבצעו  והגאולה  יקון  י   -הת ילו בג ההכרה  שזו 

י עש נ י רחל שילחם בב יח בן יוסף מבנ י מש יים בתוך הבריאה, וזה יושלם על יד י הק יו  האלוק

י לבריאה הגשמית.   ינת מקום עצמ י נת ים על יד יח שם אלק  הרוצים להשכ

י   נ נה,    -והשלב הש ימוד התורה בעיון ובהב י של שם הוי"ה, הנעשה באמצעות ל ילו הגברת הג

י   ט בבריאה. וזה עבודה שתעשה דוקא על יד יים בכל פר י הק ננות אחר הרצון האלוק ובהתבו

י לאה.   נ  ב

ים    ובעז"ה כאשר העולם יתוקן, י בתי המדרש, עץ יהודה ועץ אפר יה שילוב מוחלט בין שנ יה

ריאה   בב ט  י להב אפשר  יה  יה ש עד  שלם,  י  ילו בג לפועל  יצא  י  וק האל והרצון  לאחד,  יהיו 

טמון בכל דבר.  י בשר את מכלול הרצון האלוקי ש ינ ית ולראות בע  הגשמ

באותיות לראות  ניתן  יה  שה העגל,  חטא  י  נ לפ התורה  בקבלת  יה  שה כמו  תורה   בדיוק  ה

ימי הגנוז בו. נ    שבכתב את כל העומק הפ

 

 
בשער   27 ו כב  ק  פר א  שער  ין  ועי מקומות,  בכמה 

 . ק ו  ג פר

ק ח 28 ח. א ל קנ  דף 
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 ולדורות הלשעת ,הלוקהשפעת הח ▐

שעלינו   רבים  ים  פרט עוד  נם  יש אולם  ולאה",  "רחל  ית  י בסוג היסודות  את  נחנו  ה זה  מר  במא

י זה  .  לבאר על פ

ירור סוגיא זו, ונבאר עוד כמה סוגיות עמומות המסתעפות  ים את ב מאמר הבא נשל בעז"ה ב

 ממנה, כגון: 

יה שינוי  ין השם 'יעקב' לשם 'ישראל', ומדוע אצל יעקב לא ה  השם  מהו ההבדל ב

ט כמו  אצל אברהם?  מוחל

ני רחל? בתחילה מדוע רחל ולאה היו   עקרות, ומדוע לאה נפקדה לפ

רך?  נקברה על אם הד  מדוע לאה נקברה עם יעקב במערת המכפלה, ואילו רחל 

י   נה השנ מיד בלידת ב טרה  יבה שרחל נפ נימין?  -מה הס  ב

ין יוסף לאחיו, ובהמשך הדורות ומהו עומק הו ני   -יכוח ב ני רחל לב ין ב  לאה?ב

ית דוד? נה של מלכות יוסף, לעומת מלכות ב יי נ  מה ע

מן  בז לפעול  ררת  מתעו רחל  א  דוק ומדוע   , הגלות של  העמוקה  משמעותה  י  מה

 כזה?

ים  ני חלק יקון חצות' המורכב מש יינו של 'ת נ יקון לאה'? -מה ע יקון רחל' ו'ת  'ת

נגד   ומלחמתנו  ינו  עבודת ירור  ב עם  יחד  נים,  שו ים  ט פר ועוד  אלו,  עד סוגיות  ועמלק  עשיו 

מר זה.  י של מא נ יתבארו בעז"ה בחלקו הש יקון השלם,   הת
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