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  בן - ראו
בקריאת שלישי של פרשתנו 'ויצא' נולדים ליעקב ראובן, 

רוב השבטים, ונתחיל את  -שמעון, לוי, יהודה, דן ונפתלי 

לימודנו בפרשה הקשה שכולנו מכירים אותה ומתקשים בה 

 -עוד ועוד של החלפת רחל בלאה 

ן ֶאת ף ָלָבָ֛ ֱאס ֹ֥ ֶּֽ ל ַוי ֶ ָ ֶֶּֽה כ  ת  ַעׂש ִמש ְ ֹ֥ ם ַוי ַ ֖קו  ָ ֹ֥י ַהמ  ֶרב . ַאְנש   י ָבֶעֶ֔ ַוְיִהִ֣

֙ח ֶאת ק ַ ב ֖  ַוי ִ יו ַוי ָ ָלָ֑ ֹ֥א א תָ֖ה  א  ב  ו  ַוי ָ ה ִבת ֶ֔ ָאִ֣ יהָ ל  ֶלֶּֽ ה  . א א  ת  ֵּ֤ן ָלָב֙ן ָלֶ֔ ַוי ִ

ה ֶאת ְפָחֶּֽ ו  ש ִ ֖ ָאֹ֥ה ִבת  ו  ְלל  ְפָחתָ֑ ה ש ִ ֖ ֶקר ְוִהנ  ה. ִזְלפ ָ י ַבב  ֶ֔ ִה֖וא  ַוְיִהִ֣

אֶמר ֶאל ָאָ֑ה ַוי  ִ֣ ן ַמה ל  י  ָלָבָ֗ ְדת ִ ל֙ ָעַבִ֣ א ְבָרח  י ֲהל ֵּ֤ ִ֣יָת ל ִֶ֔ ז  את֙ ָעׂשִ

יתִֶָּֽני ה ִרמ ִ ָ מ  ְך ְוָל֖ ֶָ֔ אֶמר . ִעמ  ן ל אַוי  ִ֣ ֹ֥ת  ָלָבֶ֔ נו  ָלת  ָ֑ מ  ְמקו  ֖ן ב ִ ֹ֥ה כ  ָעׂשֶ ֶּֽ י 

ה ִכיָרֶּֽ י ַהב ְ ֹ֥ ה ִלְפנ  ִעיָר֖ ַע ז ָ֑את. ַהצ ְ ִ֣ ב  א ש ְ ֖ ם 1ַמל   ה ְלָךָ֜ ג ַ ָנָ֨  ֶאת ְוִנת ְ

ֶַּֽבע ד ש ֶ י ֖עו  ִדֶ֔ ָ ד ִעמ  ֲֶַּֽעב ִ֣ ִ֣ר ת  ֲעב ָד֙ה ֲאש ֶ ֶּֽ ת ז ָ֗את ב ַ ו  רֶּֽ ים ֲאח  ִנֹ֥ ַעׂש . ש ָ ֵּ֤ ַוי ַ

א ֖ ן ַוְיַמל   ֲעק ֙ב כ  ֶ֔ ֶּֽ ן יַ ֶ ת  ֶּֽ ַע ז ָ֑את ַוי ִ ִ֣ ב  ו  ֶאת ש ְ ה לָ֛ ֶָּֽ ו  ְלִאש   ו  לֹ֥ ֖ ת  ל ב ִ ֹ֥ . ָרח 

ו  ֶאת ת ֶ֔ ל ב ִ ִ֣ ת  ֵּ֤ן ָלָב֙ן ְלָרח  ה ַוי ִ ְפָחֶּֽ ה  ְלש ִ ו  ָל֖ ְפָחתָ֑ ְלָה֖ה ש ִ ם . ב ִ ִ֣ ב ֙א ג ַ ַוי ָ

ם ֶאל ֱאַהֹ֥ב ג ַ ֶּֽ ל ַוי ֶ ֶַּֽבע ֶאת ָרח ֶ֔ ד ש ֶ ו  ֖עו  ֶ֔ ד ִעמ  ֲעב ִ֣ ֶּֽ ָאָ֑ה ַוי ַ ל ִמל   ֖  ָרח 

ִנֹ֥  תש ָ ו  רֶּֽ  ל'(-)בראשית כ"ט, כ"ב .ים ֲאח 

 ולאחר מכן נכנסים לסדר הלידות של השבטים. 

 הולדת ראובןיום 

מכל ימי ההולדת, כנראה את תאריך לידתו של ראובן, ועל כל 

פנים את תאריך עיבורה של לאה בו, אנחנו יודעים; יעקב, 

  -בברכתו את ראובן בסוף ימיו, יגיד 

י  ה כ  ִח֖ ָ ת  ִרי ַאֶ֔ כ ִ֣ ֙ן ב ְ ז.ְראו ב  ֶתר ָעֶּֽ ֹ֥ ֖ת ְויֶ א  ֶתר ׂשְ ֹ֥ י יֶ ִנָ֑ ִ֣ית או  אש ִ )שם,  ְור 

 מ"ט, ג'(

  -ורש"י שם יפרש בשם המדרש 

 .היא טפה ראשונה שלו שלא ראה קרי מימיווראשית אוני. 

כלומר שהיתה זו ביאה ראשונה של יעקב, בלילה הראשון עם 

אבל צריך לזכור כי  2לאה. קשה לנו לקלוט את הקדושה הזו.

זהו הלילה שבו חשב יעקב שזו שאיתו היא רחל ולא לאה. עוד 

נחזור ללילה הזה ולשאלות הקשות שעולות אצל ראובן, רק 

נזכיר שמה שאומר יעקב לראובן בהמשך אותה ספק ברכה 

 -ספק קללה הוא 

                                                           
לפי רוב המפרשים הכוונה היא לשבעת ימי המשתה של נישואי לאה,  1

 עיי"ש ברש"י.

י ָאִבָ֑יךָ  ִ֣ ב  כ ְ יָת ִמש ְ ֹ֥י ָעִל֖ ר כ ִ ַתֶ֔ ו  ִי֙ם ַאל ת  ֙ ַ מ  ַ ַחז כ  ֵּ֤ י  פ ַ ָ ְיצו ִעֹ֥ ְלת  ֖ ָאֹ֥ז ִחל ַ

ה.  )שם ד'( ָעָלֶּֽ

וגם נולד מהחלפת  -ראובן חטא בחילול והחלפת יצועי אביו 

יצועי יעקב, מרחל ללאה, באותו לילה ראשון. האם זהו רק 

 צירוף מקרים?

 טעותמקח 

אבל נתחיל את הלימוד בסיפור שכולנו זוכרים עוד מגן הילדים, 

על אותו הלילה, בו מסרה רחל ללאה אחותה את הסימנים 

שקיבלה מיעקב כדי שלאה לא תיכלם. יעקב מסר לרחל את 

הסימנים כי הוא כבר הכיר את המוניטין המפוקפק של לבן 

ואכן חשש שהיא תוחלף באחרת. תמיד התפעלנו ממסירת 

אבל עולות מכאן שאלות קשות מאד, שהרי כך  -מנים הזו הסי

נולד בית ישראל. בפשטות יעקב הבין באותו הלילה שהאשה 

 -שהוא קיבל היא רחל, וכפי שאומר שם רש"י 

לאה, לפי  ויהי בבקר והנה היא לאה. אבל בלילה לא היתה

שמסר יעקב סימנים לרחל וכשראתה רחל שמכניסין לו 

לם אחותי', עמדה ומסרה לה אותן אמרה 'עכשיו תכ לאה

 סימנים.

ההסבר הזה הוא הסברם של חז"ל במסכת מגילה )י"ג(, אבל 

רש"י מביא אותו כהסבר היחיד והפשוט להבנת הפסוק. הוא 

נתינת הסימנים  -לא אומר 'ורבותינו דרשו' וכיו"ב. וצריך להבין 

ללאה בסך הכל דחתה את ההכרה שזו לאה עד לבוקר. האם 

ידעה את זה? אז הבושה נדחתה בכמה שעות, אבל רחל לא 

 בכך היא דנה את אחותה לחיים עם גבר שאינו אוהב אותה!

 -ומבחינת יעקב, היינו מצפים שהוא יבוא בבוקר ויאמר ללאה 

אבל זה  -'עם כל הכבוד וההערכה, ואת באמת בחורה טובה 

מקח טעות. אין כאן חתונה'. הרי אסור לאדם להתחתן עם 

אה!, אבל בפועל מה שהוא עושה זה לבוא ללבן אשה שנו

ולהטיח בו את דבר המרמה שעשה לבן, ותוך כדי זה הוא מאשר 

 -את נישואיו ללאה! 

 ויעקב היה אז בן שמונים וארבע ע"פ חשבון פשוט, ואכמ"ל. 2
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אֶמר ֶאל ... ן ַמה ַוי  ִ֣ ְך  ָלָבָ֗ ֶָ֔ י ִעמ  ְדת ִ ל֙ ָעַבִ֣ א ְבָרח  י ֲהל ֵּ֤ ִ֣יָת ל ִֶ֔ ז  את֙ ָעׂשִ

יתִֶָּֽני ה ִרמ ִ ָ מ   .ְוָל֖

מקח טעות, אבל יעקב לא  לפי ההגדרה הלכתית הרי יש כאן

אומר ללבן לא. הוא לא עבד בלאה, הוא לא ידע בלילה שהיא 

לאה אבל הוא משלים עם המצב. ועוד, אם אכן כפי שהסברנו 

שראובן נולד מאותה ביאה ראשונה בליל הכלולות, הרי 

  -שהגדרתו היא 'בן תמורה'. הגמרא בנדרים )כ:( אומרת 

. אמר )יחזקאל כ', ל"ח("וברותי מכם המורדים והפושעים בי" 

רבי לוי אלו בני תשע מדות בני אסנ"ת משגע"ח; בני אימה, 

בני אנוסה, בני שנואה, בני נידוי, בני תמורה, בני מריבה, 

 בני שכרות, בני גרושת הלב, בני ערבוביא, בני חצופה.

  -ומסביר שם רש"י 

 שיו וכסבור שהיא צרתהשבא על אחת מנ - בני תמורה

 .[אשתו האחרת]

הזהו ראובן?! אין מי מהראשונים והמפרשים שלא עוסק בזה. 

יעקב לא מבטל את הנישואין ללאה למרות שוודאי הוא היה 

יכול ואף צריך לעשות כן, שהרי הם לא היו על דעתו, ומה עונה 

  -לו לבן? 

ן ל א אֶמר ָלָבֶ֔ ֖ן  ַוי  ִ֣ ֹ֥ה כ  ָעׂשֶ ֶּֽ י י  ֹ֥ ה ִלְפנ  ִעיָר֖ ֹ֥ת ַהצ ְ נו  ָלת  ָ֑ מ  ְמקו  ב ִ

ה ִכיָרֶּֽ ם. ַהב ְ ה ְלָךָ֜ ג ַ ָנָ֨ ַע ז ָ֑את ְוִנת ְ ִ֣ ב  א ש ְ ֖ ִ֣ר  ֶאת ַמל   ֲעב ָד֙ה ֲאש ֶ ֶּֽ ז ָ֗את ב ַ

ֶַּֽבע ד ש ֶ י ֖עו  ִדֶ֔ ָ ד ִעמ  ֲֶַּֽעב ִ֣ ת ת  ו  רֶּֽ ים ֲאח  ִנֹ֥  .ש ָ

אני מקווה שגם אתם מרגישים בדברי לבן שהוא נותן כאן 

אצלנו', אומר לבן, 'יש דרך ארץ והצעירים לא ' -'מוסר' ליעקב 

נדחפים להיות בכורים כמו במקומות אחרים שאולי אתה מכיר 

)...(. אצלנו הבכורה נשאת לפני הצעירה. כך צריך לנהוג בדרך 

' לתיאור שבעת ימי המשתה היא ע  ב  ארץ'. גם לגבי המילה 'ש  

נדירה, והיא מזכירה לנו דווקא את השבועה שנשבע עשו 

 –ליעקב כשמכר לו את הבכורה והחליפו את הבכור בצעיר 

ר ֶאת ְמכ  ֹ֥ ו  ַוי ִ ַב֖ע לָ֑ ָ ש   ם ַוי ִ ו  י ֶ֔ ַ ֙י כ  ְבָעה ל ִ ֵָּ֤ ב ִהש   ֲעק ָ֗ ֶּֽ אֶמר יַ ָר֖תו   ַוי  ִ֣ כ ֶּֽ ב ְ

ב ֲעק ֶּֽ ֶּֽ  )כ"ה, ל"ג( .ְליַ

גם לגבי רחל עולות מהסיפור הזה שאלות קשות. מאז גן 

איפה  -הילדים כולנו 'מאוהבים' ברחל, אבל מה היא עשתה? 

הנאמנות שלה ליעקב? הרי את מכניסה את יעקב לכך 

שבבוקר הוא יהיה במציאות של אישה שנואה הנשואה לו! אם 

תדאגי להרחיק אותה כמה  -את באמת אוהבת את אחותך 

 א הרמאי שלכן ותתפללי עליה לשידוך הגון. שיותר מהאב

 למה את מסכימה לאביך להיכנס לסיטואציה כזו? -ולגבי לאה 

                                                           
הן בעוון חוללתי' )תהילים " - תהילים קי"ח, כ"ב ,ילקוט המכירימדרש עי'  3

ש אחד אומר דוד בן אהובה היה, ואחד אומר בן שנואה היה. ישי פיר .נא ז(
חה נאה ונתאווה לה. אמר היה לו שפ מאשתו שלש שנים, לאחר שלש שנים

השפחה תקני עצמך הלילה, כדי שתכנסי איתי בגט שחרור. הלכה לה בתי, 
מן מגיהנום, אמרה לה מה טעם?  ונפש אדני ואמרה לגבירתה, הצילי עצמך

שחה לה את הכל. אמרה לה בתי, מה אעשה שהיום שלש שנים לא נגע בי? 
אמרה לה לכי תקני עצמך, ואף אני, וכך עשתה. לערב עמדה השפחה וכבת 
את הנר, באת לסגור את הדלת, נכנסה הגבירה ויצאת היא, עשתה עמו כל 

שפחה, יצא דוד אדום מבין  הלילה ונתעברה מדוד, ומתוך אהבתו על אותה

באמת לא ידעת  -ועוד שאלה ליעקב, שמפריעה לי כבר שנים 

'יעקב, אתה  -כלום מהרמאות הזו של לבן? במילים אחרות 

באמת 'קונה' את הסברו של רש"י, שלא ראית כלום בערב ורק 

 שמת לב וכו'?', מה הולך פה? בבוקר 

 דעלא יהוא 

, אומר פה דבר 'כף החיים'רבי יעקב חיים סופר זיע"א, בעל 

מבהיל בתשובה לשאלה ההלכתית בהגדרתו של ראובן כ'בן 

תמורה'. הוא אומר ש'בן תמורה' נקרא מי ששוכב עם אשתו 

האחת בעוד הוא נשוי גם לאחרת וחושב שהוא איתה )צרתה( 

. יעקב מסר סימנים לרחל כי ידע שאי אצל יעקב זה לא היה כך  -

אפשר לסמוך על מילתו של לבן, אבל יחד עם זאת הוא גם 

חשש שרחל הצדקת תמסור את הסימנים הללו ללאה כדי 

שלאה לא תיכלם, ולכן כאשר הוא נכנס לחופה הוא קבע 

'מי שזאת תהיה, רחל או לאה, אליה אני מתכוון'. זה  -לעצמו 

ק למדני שבא לפתור דילמה הלכתית זה נשמע כטרי -גיוואלד 

 אבל יש כאן עומק מופלא שנגיע אליו בהמשך;

נראה שכל  -ונזכור את השאלה שנמצאת כל הזמן ברקע 

המשפחה הזו והסיפור שלה הולך בסיבוכים, הכל בא במציאות 

גם בהמשך יהודה לא יידע שהיא  -של רמאות שלא נגמרת 

ה ולראות שגם ישי תמר, ואולי אפילו אפשר להביט עוד קדימ

 3חשב לממזר בין אחיו.נדוד לא יידע שהיא אשתו ודוד  שלאביו 

זה מדרש שצריך ללמוד אותו בשיעור נפרד, אבל זו מגמה 

 מתמשכת!

ואיך קוראים לבן הבכור של יעקב, שנולד מאותו הלילה? 

'ראובן'. זה הילד היחיד מתוך י"ב השבטים שנקרא על שם 

שבו אבא לא ראה את אמא...  בן. הילד היחיד-הראיה. ראו

שמעון נקרא על שם השמיעה, לוי על שם ההתלוות, אבל 

ראובן על שם הראיה, ולאה שנותנת לו את השם פונה בשם 

 'ראו'. -עולם הזה אלינו, ל  

בן הוא גם הבן הראשון. כלומר עד עכשיו היו האבות -אגב, ראו

והוא זה שפותח את דור הבנים. לאה  -אברהם, יצחק ויעקב  -

'אני לא ראיתי, יעקב לא ראה, אבל מישהו אחר  -כמעט אומרת 

כן ראה'. מאידך, ראובן הוא זה שיהיה ששוב יחליף בין רחל 

 בדודאים. מה הולך פה?  -ולאה 

 את המרמהלאשר 

הפרשה הזו זורקת אותנו חזרה לפרשת הברכות של יעקב 

ע המדויק בו מתברר ועשו שלמדנו בשבוע שעבר. בואו נגיע לרג

אחיו, בקשו בניה להורגה ואת בנה דוד כיון שראו שהוא אדום, אמר להם ישי 
הניחו לו, ויהיה לנו משועבד ורועה, והיה הדבר טמון עד עשרים ושמונה 
שנים. כיון שאמר לו הקב"ה לשמואל "לך ואשלחך אל ישי בית הלחמי" 

קטן והנה רועה בצאן". כיון שבא )שמואל א טז א( ואמר לו ישי "עוד שאר ה
התחיל השמן מבצבץ ועולה, אמר לו הקב"ה "קום משחהו כי זה הוא". פינה 
השמן על ראשו ונקרש כאבנים טובות ומרגליות, וישי ובניו היו עומדים ברתת 
ואימה. אמרו: לא בא שמואל אלא לבזותינו ולהודיע לישראל שיש לנו בן פסול, 

ם ועצבה מבחוץ, כיון שנטל כוס ישועות שמחו ואמו של דוד שמחה מבפני 

 ."םכול 
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גם כן ברמאות.  -ליצחק שהוא לא ברך את עשו אלא את יעקב 

  -זה קורה בפרק כ"ז, כאשר יעקב יוצא מעם יצחק ועשו מגיע 

ְך ֶאת ִ֣ ה ִיְצָח֘ק ְלָבר  ִ֣ ל ָ ר כ ִ ֲאש ֶָ֨ ֶּֽ י כ ַ א ָיָצ֙א  ַוְיִהָ֗ ְך ָיצ ֵּ֤ י ַאִ֣ ֲעק ֒ב ַוְיִהָ֗ ֶּֽ יַ

ק ָאִבָ֑  י ִיְצָחִ֣ ֖ נ  ְ ֹ֥ת פ  א  ב מ  ֲעק ֶ֔ ֶּֽ ו  יַ ידֶּֽ ֖א ִמצ   יו ב ָ ִ֣ו ָאִחֶ֔ ׂשָ ם. יו ְוע  ַעׂש ג ַ ֵּ֤  ַוי ַ

יד  ִ֣ ם ָאִבי֙ ְוי אַכל֙ ִמצ   ֵּ֤ יו ָיק  אֶמר ְלָאִבָ֗ ֖א ְלָאִבָ֑יו ַוי  ִ֣ ב  ים ַוי ָ ִֶ֔ הו א֙ ַמְטַעמ 

ֶּֽךָ  י ַנְפש ֶ ֲרַכֹ֥נ ִ ָבֶּֽ ֖ר ת ְ ֲעב  ֶּֽ ו  ב ַ נֶ֔ ק ָאִב֖יו ִמי. ב ְ ו  ִיְצָחֹ֥ אֶמר לָ֛ ה  ַוי  ֹ֥ ָ ָאָ֑ת 

ֶּֽוַוי  ֹּ֕אֶמר ֲאִנָ֛  ׂשָ ְרָך֖ ע  ְנָךֹ֥ ְבכ ֶּֽ ה ַעד. י ב ִ ד ָלִ֣ ק ֲחָרָד֘ה ג ְ ד ִיְצָחִ֣ ֱחַרָ֨ ֶּֽ  ַוי ֶ

י אֶמר ִמֶּֽ ד ְמא ֒ד ַוי  ֹּ֡ ֶּֽ ו א ַהצ ָ א הִ֣ ו  פֹּ֡ ֶרם  א  ֶטֹ֥ ל ב ְ א ַכֹ֥ל ִמכ  ָ֛ י ָוֶּֽ א ִלָ֜ ב  ִידַ֩ ַוי ָָ֨ ַצַ֩

ם ָ֑הו  ג ַ ֲרכ  ֲאָבֶּֽ א ָוֶּֽ ֖בו  ָ ה ת  ֶּֽ ְהיֶ ֶּֽ ְך יִ ֖רו   ל"ג(.-)שם כ"ז, ל' .ב ָ

הנישואים תופסים, הברכה מאושרת.  -' משמעו 'גם ברוך יהיה

ברור שהכל בטל מאליו, זה מקח  -ושוב, מבחינה הלכתית 

טעות, אבל יצחק מאשרר את הברכות ויעקב את נישואיו 

  -ללאה. וכפי שאומר שם רש"י 

גם ברוך יהיה. שלא תאמר אילולי שרימה יעקב לאביו לא 

 נטל את הברכות, לכך הסכים וברכו מדעתו.

גם לפי רש"י יעקב רימה את אביו. לכן צועק שם עשו בפסוק 

  -הבא 

֙ו ֶאת ׂשָ ַע ע  מ ֵּ֤ ש ְ ה ַעד כ ִ ָמָר֖ ה ו  ד ָלֹ֥ ה ג ְ ק ְצָעָקֶ֔ ְצַעִ֣ יו ַוי ִ י ָאִבֶ֔ ִ֣ ְבר   ד ִ

ד  )שם ל"ד( ...ְמא ָ֑
ואין זו צעקה פשוטה כלל ועיקר. חז"ל אומרים שמאותה צעקה 

ק ואפר '...מרדכי יילך בשושן הבירה כשהוא לבוש שק  ע  ז  ו יִּ

ֹדָלה ּוָמָרה ָעָקה ג  . כל גזרת המן 'להשמיד להרוג )אסתר, ד', א'(' ז 

 ולאבד את כל היהודים' באה מהצעקה הזו של עשו!

  -ומה עונה לו יצחק? 

ְרָכתֶֶּֽךָ  ח ב ִ ֖ ק ַ ִמְרָמָ֑ה ַוי ִ יָך ב ְ ֹ֥א ָאִח֖  )שם, ל"ה( .ַוי  ֹּ֕אֶמר ב ָ

  -חוזר על עצמו גם במילותיו של יעקב ללבן  השורש ר.מ.ה

יתִֶָּֽני ַמה... ה ִרמ ִ ָ מ  ְך ְוָל֖ ֶָ֔ י ִעמ  ְדת ִ ל֙ ָעַבִ֣ א ְבָרח  י ֲהל ֵּ֤ ִ֣יָת ל ִֶ֔  .ז  את֙ ָעׂשִ

אם זו מרמה במובן הפשוט של הברכה, למה אתה,  -ויש להבין 

יצחק, מאשר את הברכה? למה אתה, יעקב, מאשר את 

 צריך להיות במרמה? הנישואין? ולמה בכלל כל זה

לפני שנתקדם, אני מבקש להתעכב רגע נוסף על פס' ל"ג ועל 

ברור שהחרדה שלו אמיתית. הוא בן מאה עשרים  -יצחק 

ושלש וברגע אחד משתנה כל התכנון שהוא תכנן מאז נולד לו 

עשו בנו. פתאום הוא קולט שהכל השתנה. אבל נשמע את 

 -מילותיו 

י אֶמר ִמֶּֽ א  ַוי  ֹּ֡ ו  פֹּ֡ דא  ֶּֽ ו א ַהצ ָ ֶרם  הִ֣ ֶטֹ֥ ל ב ְ א ַכֹ֥ל ִמכ  ָ֛ י ָוֶּֽ א ִלָ֜ ב  ִידַ֩ ַוי ָָ֨ ַצַ֩

ָ֑הו   ֲרכ  ֲאָבֶּֽ א ָוֶּֽ ֖בו  ָ  ...ת 

הבן  -תגיד, יצחק, אתה באמת שואל מי זה? מי זה יכול להיות 

של השכנים? אתה עצמך התלבטת האם זה יעקב או עשו, אז 

למה ברכת? למה לא  -מה זו השאלה הזו? ואם היה לך ספק 

רבקה הייתה  -למישהו שיראה מי נמצא מולך? רמז קראת 

בבית והוא היה יכול לקרוא לה שתיכנס לרגע. מן הסתם הוא 

                                                           
'ויצא  -ויצחק הרי מבין דבר או שניים בשדה, שהרי הוא עצמו איש שדה  4

 יצחק לשוח בשדה' וכן שזרע ומצא מאה שערים ועוד.

נעזר בה לא מעט מחמת עיוורונו, אז בעניין כל כך עקרוני הוא 

 מחליט לבד בלי לראות?

 ?תה יושבאועומד משיח 

 -כשנכנס יעקב ליצחק, אמר לו אביו  -היסוד כאן הוא פשוט 

הוא ראה? יצחק העיוור אומר  'ראה ריח בני כריח שדה'. איך

'ראה'? ראובן נקרא על שם הראיה בלילה שאביו יעקב לא ראה 

רואים באופן  -ולא הבחין מהי האשה שאיתו. המסקנה היא 

 הרואהשמואל  -ברור רק כשלא רואים כלום. גם אצל דוד המלך 

 -לא ידע לזהות אותו. הוא נשלח לישי 

ָלֲחָך֙ ֶאל ... ש ְ ְך ֶאֶּֽ ֵּ֤ ִ֣  ְול  יתִיש ַ ֶּֽ י י ב   ֶּֽ י כ ִ ְחִמֶ֔ ַ י  ַהל  יו ִל֖ ָבָנָ֛ יִתי ב ְ ָרִאִ֧

ֶלךְ  ֶחם... ֶמֶּֽ ית ָלָ֑ ִ֣ א ב   ב ֖ ש  ֶאת... ַוי ָ ֵּ֤ ֙י ְוֶאת ַוְיַקד   א ָלֶה֖ם  ִיש ַ ְקָרֹ֥ יו ַוי ִ ָנֶ֔ ב ָ

ַבח ֶּֽ ְרא ֶאת .ַלז ָ ֖ ם ַוי ַ ָאֶ֔ בו  י ב ְ ֶגד  ַוְיִהִ֣ ְך ֶנֹ֥ ו   ה'ֱאִליָאָ֑ב ַוי  ֹּ֕אֶמר ַאָ֛ יחֶּֽ . ְמש ִ

אֶמר  ל ַאל ֶאל ה'ַוי  ָ֨ מו א ָ֗ ט ֶאל ש ְ ִ֧ ב   ַ הו  ְוֶאל ת  ָ֛ ָמ֖תו   ַמְרא  ַ קו  ה  ב ֹ֥ ג ְ

ִים  יַנֶ֔ ה ַלע  ָאָדם֙ ִיְרֶאִ֣ י ָהֶּֽ ֵּ֤ ם כ ִ ֵּ֤ר ִיְרֶאה֙ ָהָאָדֶ֔ א ֲאש ֶ י ל ָ֗ ִ֣ ָ֑יהו  כ ִ ִ י ְמַאְסת  ִ֣ כ ִ

ב 'ה-וַ  ָבֶּֽ י ש ְ ... ִיְרֶאֹ֥ה ַלל   ִ֣ יו ִלְפנ  ָנ֖ ת ב ָ ְבַעֹ֥ ָ֛י ש ִ ֹ֥ר ִיש ַ ֲעב  ָ֑ל ַוי ַ מו א 

ל֙ ֶאל מו א  אֶמר ש ְ י ל א ַוי  ֵּ֤ ר  ִיש ֶַ֔ ה ה'ָבַחֹ֥ ֶ ל  ֶּֽ א  ל ֶאל. ב ָ ִ֣ מו א  אֶמר ש ְ  ַוי  ָ֨

אן צ  ָ֑ ה ב ַ ֹ֥ה ר ֶע֖ ן ְוִהנ   ָטֶ֔ ר ַהק ָ ַאִ֣ ד ש ָ ו  ָעִר֒ים ַוי  ָ֗אֶמר ע֚ ו  ַהנ ְ ֮י ֲהתִַ֣מ   ...ִיש ַ

ינַ֖  ה ע  ֹ֥ י ִעם ְיפ  ִנֶ֔ ו א ַאְדמו  הו ֙ ְוהִ֣ ֙ ח ַוְיִביא  ַלֵּ֤ ש ְ ִאיַוי ִ ב ר ָ֑ ו  אֶמר . ִים ְוטִ֣ ַוי  ִ֧

ו א ה' ֹ֥ה הֶּֽ י זֶ ֶּֽ הו  כ ִ ֖ ח  ו ם ְמש ָ  י"ב(-)שמו"א, ט"ז, ד' קֹ֥

כמו עשו, כמו סמליו  -שמואל לא רואה כלום על דוד. דוד אדמוני 

 -של שבט ראובן 

ראובן אבנו אודם, ומפה שלו צבוע אדום ומצויר עליו 

 )במדבר רבה, ב', ז'( דודאים

כי ישי כל כך  - (3)עי' לעיל הערה ש המזעזע וחז"ל אומרים במדר

רצה לא את אשתו אלא את מי שהוא חשב שהוא היה איתה. 

 -ורק אחרי שראו שאין ברירה מביאים את דוד 

וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי התחיל 

קום 'שמואל מזלזל בו, מיד קצף עליו הקב"ה ואמר לו 

בגערה אמר לו, קום מלפניו,  - . קום'משחהו כי זה הוא

וכשמלך מהו אומר 'אבן מאסו  !משיחי עומד ואתה יושב?

 )תנחומא וירא ו'( ".הבונים היתה לראש פינה

 ושמו יעקברטאפ אסט

הזכרנו לעיל את ביאור הכף החיים. זה ההסבר  -ונחזור אלינו 

יצחק ברך את לא את יעקב בנו  -היחידי. אין הסבר אחר בדבר 

פגש עתה לראשונה. את אלא את התופעה מופלאה שהוא 

אפ שעמד מולו. 'הדבר הזה שעומד לפני וקולו כקול -הסטארט

יעקב וידיו כידי עשו, הדבר הזה שאמרתי עליו 'ראה ריח בני 

זהו הדבר שאותו התכוונתי לברך  - 4כריח שדה אשר ברכו ה',

מלכתחילה. אינני יודע מיהו אבל זה לא משנה. 'נכנס וריח גן 

. זה מבהיל כי הקונספציה שלי היתה לאורך כל 5עדן עמו'

אבל מסתבר  -השנים שמישהו אחר צריך לקבל את הברכות 

שזו טעות שלי בראיה שלי. עכשיו הבנתי שאת הכוח להיות 

 )כ"ז, כ"ז( עי' שם רש"י 5
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יעקב וגם לקבל את ברכתו של עשו ולשלב ולהרים את עשו 

לצד הקודש ולהצליח לעשות את עבודת הבירורים הזו של 'איש 

 זה מי שעומד לפני עכשיו. הוא שניהם'. -יש שדה' יודע ציד א

בשלב הזה יצחק עדיין לא יודע על מכירת הבכורה של עשו 

ליעקב כחמישים שנה קודם לכן, מכירה לא של בכורה פיזית 

אלא לעניין עבודת הקודש והמקדש, ועדיין הוא מבין שזה 

'גם ברוך יהיה'. וכאשר מבקש  -שקיבל את הברכה הוא הנכון 

  -ו ברכה גם לעצמו אומר לו יצחק, בלשונו של רש"י עש

הן גביר. ... אמר לו, מה תועלת לך בברכה? אם תקנה 

נכסים שלו הם, שהרי גביר שמתיו לך, ומה שקנה עבד 

 קנה רבו.

 -כי הכל כבר שלו. שואל המהר"ל  -אתה לא יכול לקבל כלום 

אז מהי באמת הברכה שיצחק בסוף מברך אותו כשאמר לו 

הוא ברך אותו שבכל  -שמני הארץ יהיה מושבך...'? ועונה 'מ

זאת תהיה לו קליפה אחת כזו שתהיה בלתי ניתנת לפיצוח. 

קליפה כל כך טמאה, כל כך חזקה, שהיא תכביד כל הזמן על 

  -יעקב. 'קליפת שמני הארץ'. רש"י באר שם 

 וגו'. זו איטליא"ה של יון. משמני הארץ

 ברכה של עשו. זו רומי שבאה מיוון. זו ה

'עשו בני האהוב, תקשיב טוב,  -משמעות 'גם ברוך יהיה' היא 

הקב"ה רצה אחרת ממה שאני חשבתי והבנתי לאורך השנים, 

כי כנראה שאת הכח של הקודש לשלב את ה'איש תם יושב 

אהלים' שהדבר האחרון בעולם שהוא רוצה זו ברכת הגביר של 

פה לפני כי הוא זה 'רוב דגן ותירוש', חייב לקבל מי שהיה 

שמתאים להרים את את המציאות הזו ולכן זה אף צריך להיות 

 בעל כרחו. מי שהיה לפני הוא הסטרטאפ של יעקב'.

 לכתחילה -בתחפושת 

ויש להרחיב ולהדגיש פה בשתי נקודות חשובות. האחת, מצידו 

למה באמת זה צריך לבוא כך בתחפושת, במרמה,  -של יעקב 

היא שכך זה צריך  בשקר? הרי התוצאה של מה שסברנו עכשיו

למה גם מצידו  -להיות גם אילולי זה היה בא במרמה. והשניה 

של יצחק זה צריך לבוא בעיוורון? למה שהוא לא יראה שזה בנו 

 יעקב?

התשובות בזה מופיעות בספרי חסידות, ואולי כל תורת 

רבקה  -החסידות היא התשובות האלה. לשאלה הראשונה 

שנים וטווה את כל החוטים, שיודעת את הסיפור לאורך כל ה

יודעת שיעקב יצטרך להיות גם עשו. גם אצלה זה בעל כרחה. 

מאז ההתרוצצות ברחם היא סובלת את הסבל הנוראי הזה ואת 

הידיעה שעשו בפני עצמו לא יוכל להרים את המציאות אל 

הקודש ולעבוד את עבודת הבירורים. היא יודעת שנצטרך 

בהר ציון לשפוט את הר עשו'. לכן 'ועלו מושיעים  -להביא אותו 

עשו.  'מעתה אתה גם יעקב וגם -היא קוראת ליעקב ואומרת לו 

                                                           
'ותהיינה מורת רוח  -על נשותיו של יצחק שנשא אותם בגיל ארבעים כתוב  6

 ליצחק ולרבקה'.
 ילקוט שמעוני שם. 7

אתה קודם כל יעקב. במהות  -ומאד חשוב שתדע את היסוד 

שלך אתה יעקב, אבל חייב לצאת לעבודה, חייב לצאת להיפגש 

לך את הארון, קח משם  -עם העולם. לפני שאתה יוצא מהבית 

'בגדי עשו החמודות', ותתחפש לעשו. את התחפושת של 

תוריד את החפושת ותחזור למהות שלך  -בלילה תחזור הביתה 

להיות יעקב. תלמד לשקר, תלמד 'לשחק אותה' אבל תזכור  -

תמיד לא לתת לעשו שבך להשתלט על המהות שלך. תלמד 

שתמיד עשו יהיה התחפושת והמהות שלך היא יעקב. תלמד 

דיים שבמרפסת אוכל בטעם של שאפשר לעשות גם משני הג

 ציד מהשדה'.

מצד יצחק, למה רבקה לא יכולה לתפוס את  -ולשאלה השניה 

יצחק פעם לאיזו שיחה ולומר לו 'ר' יצחק, הקוסנפט שלך שגוי. 

יעקב צריך לקבל את הברכות. אני יודעת את זה בנבואה'? הרי 

יצחק מכיר  -בסוף יצחק יבין את זה, אז מה זה משנה? והאמת 

אם יצחק  -התשובה בזה  6שלו! את עשו ואת האופי הבעייתי

היה מברך את יעקב בנו הצדיק מתוך ראיה/הבנה שמי שעומד 

לפניו הוא יעקב, ואומר לו 'אתה יכול להיות גם יעקב וגם עשו' 

זה היה מועיל אולי ליעקב ההוא, אבל מה איתנו, בני יעקב?  -

האם גם  -מתגבר עלינו אנחנו שלפעמים העשו שבתוכנו 

אנחנו נצליח להרים את המציאות? לכן יצחק מברך את המושג 

'יעקב', בלי לראות, ולא את בנו יעקב. הוא מברך את כל מי 

שבשם יעקב יכונה. בכל אחד מאיתנו יש בחינת יעקב והכח 

הוא  -הזה להיות גם יעקב ועשו. אם יצחק היה רואה את יעקב 

, אל בנו. מעין מה שאנחנו יודעים היה מדבר אל יעקב מסוים

 -שבחינת נצח ישראל והאלוקות נמצאת בכל אחד מאיתנו 

במשה רבנו ובאחרון היהודים. בנגלה זה מופיע באופנים 

 אצל כולנו זו אותה מהות.  -שונים, אבל במהות 

 -זה העומק של חז"ל על הפסוק 'וירח את ריח בגדיו ויברכהו' 

ראה את  - 7בגדיו אלא בוגדיו' שראה ריח גן עדן. 'אל תקרי

הבוגדים שעתידים לצאת מיעקב, כמו יקום איש צרורות שרצה 

להרוג את יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסף משיתא בבית שני 

שהוציא עבור הרומאים את כלי המקדש מתוכו, הבוגדים 

 ועדיין הם יעקב. ה'יעקב' שיש לו כח -הגדולים של האומה 

הוא נשאר  -להבין שבסוף בסוף, וגם אם הוא מחופש לעשו 

בתוכו יעקב. זו עצם המהות היעקבית. ואם יצחק היה רואה 

זה מגביל. זה למעלה מכל  -את זה אפילו בהשגת הקודש שלו 

הראיה. הסטארטאפ הזה שנקרא 'יעקב ועשו', לא ניתן לראות 

ברכה והוא אותו, לא ניתן להבחין ביניהם, הוא זה שמקבל את ה

 -כל אחד ואחד מבני יעקב ומבני בניו. את זה לא צריך לראות 

 8כי כשלא רואים אז רואים הכי טוב.

אל הלילה ההוא  -זה מה שקרה בלילה ההוא של רחל ולאה 

יוצא יעקב מבאר שבע לחרן. יעקב שהוא גם יעקב וגם עשו 

כי שתיהן יחד משלימות את  -יוצא לקבל שתי נשים. רחל ולאה 

העולם בו אנו חיים נקרא עולם כי הכל בו נעלם. מתי הראיה שלנו  8

מתבהרת? כאשר אנחנו עוצמים פעמיים ביום את העיניים וקוראים 'שמע 
 להינו ה' אחד'. אז אנחנו רואים בבירור.-ישראל ה' א
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עקב. זה מה שאמרה התורה 'ועיני לאה רכות' ולרש"י היה י

  -חשוב להדגיש 

רכות. שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובכתה. שהיו 

הכל אומרים, שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה 

 .)בבא בתרא קכג( לגדול והקטנה לקטן

ויעקב 'החדש', זה שמגיע לפרשת ויצא, מגלה בתוכו גם את 

לחיות דווקא בחרן,  -יעקב וגם את עשו שבו. זו כל הפרשה 

בחוץ, בעולם של שקר ורמאות. לעסוק כל הזמן בחישובים 

כלכליים קרים, ובחלום הלילה, אחרי שהוא ראה מלאכים 

על  עולים ויורדים בסולם, לראות פתאום כבשים ועתודים עולים

הצאן, אך לדעת בפנים שמלאך הוא הלוקח את העתודים 

מעדר לעדר ואתה 'עשו' רק כלפי חוץ. שאתה 'משחק אותה' 

יש אמת  9הכל אין עוד מלבדו. -כאילו אתה עשו אבל באמת 

'ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין  -אחת 

ת עוד', אבל בשביל להגיע לאמת הזו צריך לעבור בהמון תחנו

שנותנות משמעות לכל מיני מציאויות גשמיות, ולהישאר אדם 

 שזוכר שבעצם הכל תחושת, הכל הסתרות והעלמות.

לאה יודעת שיעקב הוא גם יעקב וגם עשו ולכן הוא  -זה גיוואלד 

צריך לשאת גם אותה וגם את רחל, היא יודעת שהוא צריך 

ימהות, להוציא ממנו גם את יהודה וגם את יוסף. נביאות היו הא

ורחל גם היא יודעת שיעקב הוא גם עשו. מסירת הסימנים שלה 

לאחותה היא מסירת עצמה, מסירת אהבתה וחייה ובכך היא 

הופכת להיות האישה שליד האשה, למרות שיעקב עצמו כל 

עולמו הוא אהבת רחל. היא עושה את זה במודע כי היא חפצה 

 בנצח, כי היא נכנסת לעולם האבות והאימהות.

 של לאהגדלותה 

כי  -ז גן הילדים אנחנו 'מאוהבים' ברחל וקצת פחות בלאה מא

אנחנו לא מבינים כלום, נשארנו תקועים ברמת הלימוד של 

הגן. מסירות הנפש של לאה להיות שנואה זה דבר בלתי נתפס. 

וכאשר נולד בנה הבכור ראובן היא קוראת לו ראובן. רש"י 

כי שמע 'ותאמר  -מבחין שבכל יתר הבנים קודם הנימוק לשם 

ה' כי שנואה.. ותקרא את שמו שמעון', 'הפעם ילווה אישי אלי 

ותקרא א שמו לוי' וכן הלאה. רק אצל ראובן היא קודם קוראת 

  -לו בשמו ורק לאחר מכן בא הנימוק 

י ... ֶּֽ ה כ ִ ְמָרָ֗ י ָאֶּֽ ִ֣ ָ֑ן כ ִ ֖מו  ְראו ב  א ש ְ ְקָרֹ֥ ה ה֙  ַות ִ ָ֖ה  'ָרָאֵּ֤ ֹ֥י ַעת  י כ ִ ָעְנִיֶ֔ ב ְ

ֱאָהַבֹ֥נִ  ֶּֽ ֶּֽייֶ  )כ"ט ל"ב(  י ִאיש ִ

זה הסיפורים  -ולכן רש"י בא ואומר לנו שבעצם 'כי אמרה...' 

  -שהיא סיפרה בברית, אבל הסיבה האמיתית לשם היתה 

'ראו מה בין בני לבן חמי, שמכר הבכורה ליעקב  -... אמרה 

וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער 

 מן הבור'.עליו, אלא שביקש להוציאו 

איך היא יודעת מה יהיה בעתיד בין ראובן ליוסף שעוד לא נולד? 

'אני לאה. אני  -היא מתכוונת לומר  -למה היא מתכוונת? 

                                                           
כלפי חוץ', הכוונה היא מעין מה שהקב"ה אומר למשה אותה 'משחק  9

 א מקימו ובעצם הקב"ה הקים את משכן.בהקמת המשכן שיעשה כאילו הו

הבאתי את העשו המתוקן לעולם. את הבכור הראוי', זה 

שבהמשך הפרשה יילך לשדה וימצא בשדה דודאים ויביא 

ילים אותם ללאה אמו ומהם יוולד יששכר שיתוארו במ

  -מדהימות 

ן ב ִמֶּֽ ֲעק ִֹ֣֥ ֶּֽ א יַ ב ָ֨ י  ַוי ָ ַלִ֣ אֶמ֙ר א  ו  ַות  ָ֨ ה ִלְקָראתָ֗ ָאָ֜ א ל  צ ָ֨ ֶר֒ב ַות   ֶע֒ ֶד֘ה ב ָ ָ ַהׂש 

ו א ְיָלה הֶּֽ ֹ֥ ל ַ ֖ה  ב ַ ֹ֥ב ִעמ ָ כ ַ ש ְ י ַוי ִ ִנָ֑ ֖י ב ְ ו ָדא  דֶּֽ יָך ב ְ ֶ֔ ַכְרת ִ ר ׂשְ כ ִ֣ י ׂשָ א כ ִ֚ ו  בֶ֔ ָ  ת 

 )ל'. ט"ז(

טוב וראוי בקריאה הדיבור של לאה לא נשמע לנו כל כך 

'שכר שכרתיך'?! אבל התורה  -שטחית. איך היא מדברת 

לומר לך מי סייע  –'בלילה הוא', לא 'ההוא'  -מסיימת ואומרת 

לכך. איזו כוונה לשם שמיים היתה לה שזכתה שהקב"ה, הוא, 

 )עיי"ש רש"י(!שסייע לה להתעבר בבן באותו הלילה 

 שאתם לא רואים ראו

השבט היחיד שלא מתברך יששכר הוא אחיו ובן זוגו של זבולון. 

אף פעם בפני עצמו אלא רק עם אחיו. זה התיקון של יעקב 

 זה מה שהביא לעולם ראובן בדודאים שלו. -ועשו 

האם אנחנו מבינים מה עובר על ראובן כאשר לאחר מות רחל 

הוא לא יכול לשאת את זה שיעקב לא חוזר ללאה? האם אנחנו 

'ראו, בן. אני יודעת שאתם  -מבינים מה אומרת לאה על בנה 

תחשבו שהוא בן התמורה. גם על דוד אתם תשאלו קושיות 

אפילו  -קשות. כי אתם לא תראו ולא תבינו כלום. זה בסדר 

 שמואל הרואה לא יראה כלום בדוד'.

מעתה נבין למה יצחק היה צריך להיות עיוור ולמה יעקב בלילה 

ה צריך להיות עיוור הראשון היה צריך להיות עיוור, ולמה ישי הי 

 כשבא דוד, ולמה יהודה לא ראה כלום כשבא פרץ. 

עשר הבנים ששמו הוא פניה -אין אף בן בכל שנים -ראו בן 

אלינו. 'תלמדו לראות פנימה'. כל שאר הבנים הם שמות תואר. 

אבל  -רק ראובן. לנו יהיה קשה איתו, עם ראובן, בהמשך הספר 

  -על בני רחל. על בנימין  הוא מצידו מוסר את נפשו כל הזמן

ית ִאם ֶאת  ... ִמֶ֔ ָ י ָבַנ֙י ת  ֵּ֤ נ  א ֲאִביֶא֖נ   ש ְ ֙ ַעלל ֹ֥ ה א תו  ָנֵּ֤ יָך ת ְ ֶלָ֑ י  ו  א  ָיִדֶ֔

יךָ  ֶלֶּֽ ו  א  ֹ֥נ  יֶב י ֲאש ִ  )מ"ב, ל"ז( .ַוֲאִנ֖

  -ועל יוסף 

ֶפש   ו  ָנֶּֽ ֖נ  א ַנכ ֶ ם ַוי  ֹּ֕אֶמר ל ֹ֥ ָדָ֑ הו  ִמי ָ ֖ ל  צ ִ ן ַוי ַ ע ְראו ב ֶ֔ ַמִ֣ ש ְ  )ל"ז, כ"א( ַוי ִ

שאתם לא רואים'. זוכרים את ביאור 'הכף החיים'  -'ראו 

זה סטארטאפ.  איך אומרים  -שפתחנו בו? זו לא רחל, לא לאה 

  -כל האנשים בשער העיר והזקנים לבועז 

ןַ֩ ה... ת 'ִית   ה ֶאל ֶאֶּֽ ָאִ֣ ה ַהב ָ ָָ֜ ל ָהִאש   ֵּ֤ ָרח  ָך כ ְ יֶתָ֗ ו   ב   נֵּ֤ ר ב ָ ָא֙ה ֲאש ֶָ֨ ְכל  ו 

ל ָרא ֶ֔ ית ִיׂשְ ִ֣ יֶה֙ם ֶאת־ב   ת    )רות, ד', י"א( ...ש ְ

אבל  -ן'. -לכאורה יש כאן טעות בעברית! צריך להיות שתיהן, ב

לא. אין הכוונה לנשים, לגופים, אלא לתופעה, למושג, למה 
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אי אפשר לראות את זה, אפילו לא  10שהן מייצגות לדורות.

 יעקב.

ש לעשו הוא מושג, הוא נצח. יצחק לא יכול יעקב שמחופ

לראות אותו. ההופעה שדרכה דוד צריך לבוא לעולם היא מושג 

כי צריך להביא את הקודש הכי גבוה דרך מה שנראה הכי  -

נמוך, הכי פסולת. אותה צריך להרים, את עשו צריך להכניס 

ליעקב, את הדימוי של דוד בעיני אחיו צריך להרים לנעים 

ישראל, את הפסולת שמייצג יהודה הדיין שפוסק על זמירות 

'הוציאוה ותישרף', כי 'אין לו לדיין אלא מה שעיניו  -תמר 

'בפתח עיניים'. חוץ ממנה אף  -רואות'. ואיפה היא ישבה? 

 אחד לא רואה כלום.

 בן. -ראו 

יום הולדת איננו יום הלידה אלא היום שבו הקב"ה החליט שאני 

ומאז הוא מגלגל אותך  -בעולם שם אותי פה אוולד, היום בו הוא 

 -לראות ולהבין שאתה לא רואה כלום לנסות ואתה צריך רק 

 ולראות בן.

 

. זה כל מה "יראו כי עין בעין" - "ותחזינה עינינו"-ר ש"יה

ובגאולה השלמה  בישועות לראות כבר - קשיםשאנחנו מב 

 . א"בב

 

 

 

 

 

  

                                                           
 ,בעז בגורן, שהקרי והכתיב שונים רות אתבכל תיאור הלילה בו פגשה וכן  10

על מגילת  'תכלת מרדכי'להרחבה עי' ספר והכוונה שם לרות ולנעמי גם יחד. 
 רות.

 של והולדתמוקדש לכבוד יום 

 אשליט" הרב מרדכי אלון מו"ר

 מזל טוב לאוי"ט!
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