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ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה 

כן   על  בנים  לו שלשה  ילדתי  כי  אלי  אישי 

   לד(,  כטבראשית ) קרא שמו לוי:

והלא   ,להבין עמה  לוה  לא  עתה  עד  וכי 

שלשה מה    ' ו ל' ומה כי ילדתי    ,ילדה בנים ממנו 

 מדייק בתיבת לו. 

פתיחה  חז"למרו  דא  ונראה איכה,  כה()מדרש   , 

בישר עדיש  שלשה  ועדרי  אל  כהונה  עדרי  דרים 

נעשה    לד לוינמצא דעתה שנו   ,יה ועדרי ישראללו 

העדרים  ו ב עדר  ,כל  שום  היה  לא  עתה    ,דעד 

דרי ישראל לא נקרא עדר רק אם יש  ע  לו שאפי

לויה   ועדרי  כהונה  ישראל   -עדרי  נקראו  אז 

ישראל שממנו    ,עדרי  העדרים  כל  עתה  ונשלם 

 יצאו כהונה ולויה. 

ילוה    ר שנאמ  זהוו דעד    אלי   ' יאיש'עתה 

והוא כפלגש  הייתי  ו   עתה  כבעל  אצלי  אדון היה 

אלי במדריגות איש   הו עתה ילו   ,ואשהולא כאיש  

ילוה   וזה  שכתיב כמ]אלי    ' ישאי' ואשה    לעתיד  ו 

יח(  )הושע ביום  ב,  ה' הוא  ה  והיה    י תקרא  נאם 

תקרא ולא  בעלי  יאישי  עוד  לו   [,לי  ילדתי  כי 

לשה  תי עתה לו שר"ל מה שילד  -  שלשה בנים

השלשה    ,בנים כל  עתה  ילדתי  כאילו  נחשב  לו 

 עדרי צאן קדשים:נולד עתה שלשה  כי  ,בנים

 

עם   נפתלתי  אלהים  נפתולי  רחל  ותאמר 

  בראשית)  אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי: 

 ח( , ל

פשוט אין לו שום   ל פידע  ,להבין קצת  הארנ  

פי  רוש,פי שום  לו  שאין  יכולתי  גם   רוש. ומה 

 )דברים ו, ה(  יךה' אלהואהבת את    תא איאה דונר

לר כמוךואהבת  ח(  עך  יט,  להבין   ,)ויקרא  וצריך 

לרע ואהבת   ,ך כמוךלמה אצל אהבת ריע נאמר 

ולמה לא    ,יךה' אלהוכאן נאמר סתם ואהבת את  

את    רנאמ אל הואהבת  כמוךה'  הוא   ,יך  אמת 

ממקהלאהוב  דצריך   יותר  שאיתא ו  כמ  ,ךב"ה 

א( נד,  את   נפשך בכל    )ברכות  נוטל  הוא  אפי' 

מקוםמ  ,נפשך לכתוב    כל  צריך    'כמוך ' היה 

מזויפת אך אהבת  א תהיה אהבה  להראות לנו של

א  ,האמת שאוהב  עצמו כמו  יהיה ב  ת  כן  אמת 

וגם לענין גדר אהבה    ,אהבת האל באמת לאמיתו 

כי קודם צריך לאהוב    ,וךניחא לכתוב כמ  ם כן ג

לך  תזו    הגלמדרי  כשתבוא  ר כךהקב"ה כמוך ואח

ית אותו  לאהוב  יותר  גבוה  שמו למדריגה   ברך 

ר ואח  ,בתחילה בכל לבבך  שכתוב  ו כמ  ,יותר ממך

נפשך  כך ובכל  מזו  גבוה  כך ואח  ,מדריגה    ר 

מא ובכל  יותר  עוד  גבוה  למי    -ך  דמדריגה 

ממ עליו  מגופושחביב  יותר  ב(   ונו  סא,   )ברכות 

יך ה' אלההבת את דך לכתוב ואהיה צרי  נמי  אכה

  .ונהראשך כו' למדריגה הכמוך בכל לבב 

דאצל    ,ך לא שייך אצל אהבת האלו מדכ  ראהונ

לו  שתתן  כמוך  אותו  שתאהב  כמוך  ניחא  אדם 

אבל אצל    ,לאכול ולשתות וכסות ודירה הכל כמוך

יתברך הש ראיתיך   ם  ולא  כבודך  אספרה  כתיב 

ואהבת האל    ,(בודשיר הכ)  אדמך אכנך ולא ידעתיך

לבביות   רק  והמחש  -הוא  מתדבקים    הבשהלב 

אהבה  אצלו ברשפי שלהבת יה באהבה רבה והוא  

  חניות.ו ר

  ואבנה גם אנכי ממנה   :רחל שאמרה  והנה

שיעקב אמר לה    , הוא כך  רושהפי  , ג(ל  שית)ברא

המניעה הוא פרי בטן היינו ש  ' ךממ' אשר מנע  

ולכן אמרה   ,מחמת שאתה מקנה לאחותךמצידך  

  , אעשה תשובת המשקל לא די שלא אקנא לאחותי 

ל לאמתי  אף  אקנאאלא  ברכי    ,א  על  ותלד  אך 

שלי היה  כאילו  ילדיה  אגדל  רה  מא  לכן   ,שאני 

הראשבבנ בן  ה  לי  ויתן  בנה    -ון  היה  כאילו 

כך    ,ממש אמרה  השני  בבנה  נפתולי  וכאן 

אדם    -  יםהאל כמו  אלר"ל  עם  ים  השמתחבר 

כמו   גשמי  ואהבה  חיבור  שם  שאין  עזה  באהבה 

באהב חבירו  עם  ומחבר  שאוהב  וחיבור  אדם  ה 

מנשיקות פיהו דו לתוך ידו וישיקנו  גשמי שנותן י 

תחב יראנו   אל הקב"ה  באהבת  אבל    ,קנווימינו 

אהבתו   ,האדם אך  ותמונה  דמיון  לו  אין  כי 

כן הוא חברותי  ,הבת וחיבור רוחניוחברותו הוא א
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האלו  בילדים  בעלי  לי    ,עם  הם  הילדים  כי 

  ובעלי   ,כי מחשבתי דבוקה בהם באהבה  ,ברוחניות

ה מחשבתי משתוקקת  שנתחבר עם בלהה הי בשעה  

 כאילו היה עמי. 

להש  אך יתברךאקוה  נפתלתי   ם  עם    כי 

גםאח שיש   יכולתי  ותי  כזו  תשובה  עשיתי  כי 

בנים  לי  שיהיה  אחותי  עם  להתחבר  שלי  ביכולת 

כי בעלי אמר לי שהמניעה הוא  ,כמו אחותי ממש

יודע    ,מקנאתי אני  דלביאך  עשיתי    באבנתא  כי 

   עוד שום צד קנאה.כהוגן ואין בי  תשובה

הדרך   בזה  אחד  סנסון  עוד  יש  פוגם   יעל 

יותר כי   םיהלי אלנפתוך  כי אמרה כ   , פשטות 

אל עם  זאתהנתחברתי  בתשובתי  מתחילה    ,ים  כי 

ועכשיו    , קנאתי את אחותינפרדתי מאת המקום ב

כי   יותר  עוד  אלא  עלי  אמתי  קנאת  עלה  שלא 

תרגומו ואנא ארבי בזה נתחברתי  ילדה על ברכי כ

  ים נפתלתי ה אל  ולינפת  זהו שנאמרם אלקים. ו ע

אל  - עם  להתחבר  שצריך  נפתלתי  המה  ים 

כי   ותי גם יכולתיחאעם  וה  כן אקו ל  ,ונתחברתי

להתחבר   מעשי  ביכולת  יש  האלו  הטובים  במעשי 

ך תוכל עוד להרחיב  ובזה הדר  .עם אחותי ממש

 הדברים ואין ביכולתי להאריך:

 

 רת ויצא ופטה

ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה  

    יג( , בי הושע) ובאשה שמר: 

דבתחילה   ה למדריג  הממדריגדיעקב הלך  היינו  

נקרא ישראל בעת    ההי חר כךנקרא יעקב וא  ההי

 ה שם במדריגה גדולה ולא הי  השעבד באשה דהי

בל בסישן  אמרו שו  כמים  תהל  פר ילה אלא עסק 

 .  יא(עד,  )בראשית רבה חז"ל

מחמת שראה צדקתה    ,שעבד בשביל אשה  ומה

ישמור התור ידה  לעבוד  ולכן מכר עצ  ה,ועל  מו 

שע כדי  זהבשבילה  ידי  ומדריגה   ל  למעלה  יבוא 

האשה שמר התורה   ל ידיכי ע  ה,וכן הי  .גדולה

  -  ובאשה שמר  הו שנאמר:וז  ,ברב עוז ותוקף

  .האשה שמר התורה ל ידיר"ל ע

 

ממצרים ובנביא    העלה ה' את ישראל  ובנביא

   יד(, יבהושע  ) נשמר:

 , יתיואתן צאני צאן מרע  (לד, א  קאל)יחז  בדכתי

אלו  מהר"י   רושופי בבית  שער המלהים  )עי'  בי"ט, 

אדרבה שלא    עוד לומר(  התפילה פרק א, ד"ה ואפשר

בעצמי   אני  אך  ומלאך  שר  לשום  אתכם  מסרתי 

וזהו  אתכם  שהי'ימרעית' צאן    רועה  וזהו    ה . 

מלאך   ל ידילא עו  ,הקב"ה בעצמו  על ידיבמצרים 

  .שרף על ידיולא 

וישלח מלאך ויוציאנו  בר כ, טז(  )במד  שכתב  ומה

ואדם הוא חלק   ,וא משהזה המלאך ה  ,ממצרים

ממעלקאל הוא    ,י  שאיתאכמ  ,בעצמו ונקרא    ו 

א(  בזוהר עג,  וישראל או   כי  )ח"ג,  וקב"ה  רייתא 

ו(  וזהו שנאמרחד הוא.   קיח,  הבא    ברוך  )תהלים 

הבא בשם  היינו אדם    , ' ה' ברכנוכם מבית  הבשם  

' היינו  הוזהו ברוך הבא בשם    ,' לברך אתכםה

בשם  ברוך  ה מברך    ,' ההבא  קדוש  שאיש  ר"ל 

בשם    ,לחבירו  מברך  נהוהוא  ד'  שם  כי  קרא ' 

בא  -'  הברכנוכם מבית    ,ו עלי שברכתכם    תדעו 

ב"ה חד הוא. ואנחנו וק  ' כי הואהממש מבית  

הוא    הוהישוע  ,כ, ח(  )תהלים  ינו נזכירה' אלהבשם  

זכיר  נינו הלא הו הי שםבלכן נביא ר"ת  ,מהקב"ה

 '. הם לרמז שנביאתו הוא מש

' את ישראל הובנביא העלה    שנאמר:   וזהו

' בעצמו את ישראל  הר"ל כי העלה    -  ממצרים

 , נביא כי הנביא נקרא הוא עצמו   על ידי  ממצרים

יא נב  על ידיר"ל ד  -  בנביא נשמר ו  שנאמרהו  וז

תמיד נשמרים  נשמר וזהו    ,הם  ישראל    ובנביא 

נשמר ר  ,תמיד תיבו לכן   עושר מם  שבחר  נ  אשי 

בשם    -ב  ר הבא  דביקותו  ההיינו  מחמת   '

ולא   וא,הריך  בדשא  בקו  רב  מעושר  נבחר  הוא 

 יערכנה זהב וכלי פז.  
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בנים למעלה ממדריגת המלאכים ונקראין    ואנו

וישב וברא אדם   והר הקדושבז ו שאיתאלמקום כמ

ואדם מספר    ,למאדע  כלא כו' דאיהו קיומא על  

אתמר דאיהו שקיא   השם מ"ה הוי' באלפין ועלי

וענפו  בדרועוי  כו'דאילנא  דאיהו   ,י  אמר  ולכן 

כמ שהוא  דאילנא  את  שקיא  המשקין  המים  ו 

מ"ה האילן   שם  אור  כך  אותו  שמגדלין 

 , העליון אדם דהוא אדם קדמון אדם    מטריאשבגי

עולם   עד  לעולם  מעולם  נשתלשל  התחתון  ומשם 

המש הזה  כל  קה  באדם  השתלשלות  היינו  האילן 

לכן האדם המושרש בשורש הקדוש הזה    ,העולמות

מו משורשו יתלהב תמיד ברשפי אש  ולא נתק עצ

שצ החשוקבתפילה  בתגבורת  יצעק  ואהבתו   העק 

כאש הרשעים    ,בוער  על  אף  וחרון  בכעס  והוא 

בתו  כאריהמורדים  עליהם  יצחק  וצעק  כי    ה,רתו 

לראו  עלימשתוקק  באורות  ולהשיג  זהו  ונית  כי  ם 

עצמו    ,חיותו  שמנתק  מי  על  מאוד  יקצוף  לכן 

הרוחני והאור  יעזורהש   ,מחיות  חלקינו ישי  ם  ם 

כמ אמת  באמת  הדביקים  הצדיקים  שאנו עם  ו 

אמת ויציב ונכון כו' וטוב    פילת שחרית()בת  אומרים

הזהוי הדבר  האילן    ,פה  בשורש  שאחוז  מי  כי 

פירות  העל ופירי  פירות  מוציא  הוא  בעולם  יון 

ברוך    (ה יז, ז)ירמי  ו שכתובכמ  הזה ובעולם הבא,

כעץ שתול על מים   הבה' והי  טחהגבר אשר יב 

 ימיש מעשות פרי. כו' ולא 

כד(  נאמר  זה  ועל ו,  לעשות   )דברים  ויצוינו 

כהיום ב לנו כל הימים לחיותינו  חקים האלה לטו ה

כהיום הזה שאנו   ,דתמי  ההיינו שנחי  ,הזה וזהו 

ם  ג  לם הזהתמיד בעו   הנהי  כן   ולם הזהחיים בע

ים האמתיים ונזכה החי  היהי  לם הבאאך בעו   כן,

בנועם    החיונ ונחזה  וברכה  ולבקר  הבטובה   '

 בהיכלו:
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