
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 שיחתו של

 מורנו ראש הישיבה 

 הרב אברהם יצחק גרינבוים שליט"א 

 

 

 

 , ה'תשע"הוישלחפרשת 

 

 

ת מָּ ֵחל ַותָּ ֵבר רָּ קָּ ֶדֶרְך ַותִּ ה בְּ תָּ רָּ  פנימית. חיצונית והנהגה  -רחל ולאה  /  ֶאפְּ

 

 

ר שאבקו אחד מתכונותיה של רחל אמנו, מידת השתיקה  העמקנו חקרבמאמר בשבוע שעבר 

. השבוע נבקש לעמוד ורבותינו ייחדה אותה, והרחבנו במהותה של שתיקה זו על פי מאמרי חז"ל

על ענין כללי אחר המופיע בתיאורה של רחל, החוזר וחורז את סיפור התורה עליה מתחילתו 

 ופו בפרשתנו, בפטירתה וקבורתה.בפרשה הקודמת, עד ס

 מופיעה חלוקה והנגדה בין רחל לאחותה לאה, בלשון הזו: )פרשת וארא, כט, ב(בספר הזוהר 

 .דאתגליא עלמא וחד דאתכסיא עלמא חד, נינהו עלמין תרי ולאה דרחל ,דמלה רזא

 בפרשת קיימא ודא ,ואתכסיאת במערתא לגו ואתחפיאת אתקברת דא דא ועל

 ולא במערתא יעקב לה אעיל לא כך ובגין .עלאה כגוונא וכלא .באתגליא ארחין

עֹוד' (בראשית מח, ז) כתיב דהא אחרא באתר ַרת בְּ בְּ ָרָתה ָלבֹא ֶאֶרץ כִּ  לה אעיל ולא ,'ֶאפְּ

)סוד הדבר, שרחל ולאה שתי  .דאתגליא באתרא הוה דאתרה ידע דהוה בגין, למתא

במערה, , עולם הגילוי. ועל זה זו נקברה ונסתרה בפניםעולמות הן, אחת עולם הכיסוי ואחת 

והתכסתה, וזו עומדת בפרשת דרכים, בגלוי. ובשל כך לא הכניסה יעקב במערה ולא במקום אחר, 

שהרי כתוב בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ולא הכניסה לעיר מפני שהיה יודע שמקומה הוא במקום 

 . הגילוי(



 

 
 
 

ומה בעולם הגילוי וזו שייכת לעולם הכיסוי, מופיעה בעוד הבחנה זו בין רחל ללאה, שזו מק

 :)פרשת ויצא, קנב, א(מקומות בספר הזוהר, ובלשון קצרה מבואר בו 

 !באתגליא - ודרחל ,באתכסיא הוו - דלאה מלוי כל

אין ספק כי הדברים מכילים סודות נשגבים, ונסתרות שאין לנו עסק בהן, ויש אריכות גדולה 

בכתבי הקבלה של הרמח"ל והגר"א. אך גם לפי דרגתנו ומצבנו אין אנו פטורים מלדרוש  עליהם

מה משמעות שייכותה של רחל לעלמא דאיתגליא? כיצד מסביר הדבר את קבורתה בנפרד ולהבין, 

 משאר האבות, על אם הדרך?

 

 א

 רחל מעלמא דאיתגליא

 

והנה רחל  - קב לראשונה אל ארםבבואו של יע כברבחוץ. הוא רחל  מקומה שללא רק בקבורתה 

מקום בו נטלה לאה אף ביתרה מזו, באה עם הצאן, עובדת את העבודה אשר בחוץ, עם הרועים. 

א'נקטה היא את דרכה של רחל,  - ודאיםתמורת הד את חלקה של רחל צֵּ ָאה ַותֵּ ָראתֹו לֵּ קְּ )לעיל ל,  'לִּ

 טז(

מראה, ועיני לאה רכות. וודאי לא מקרה הוא גם בחיצוניותה השתבחה רחל, יפת תואר ויפת 

ה'נוי זה שבחיצוניות עמד גם בצאצאיה של רחל, יוסף שהיה מעלת ש פֵּ ה ֹתַאר יְּ יפֵּ ֶאה וִּ )להלן לט,  'ַמרְּ

מֹו' ושאול שהיה, ו( כְּ שִּ ָלה מִּ ָכל ָגֹבהַ  ָוַמעְּ  .)שמואל א ט, ב( 'ָהָעם מִּ

  הוא בשכר אותו קיבלו: )בראשית רבה פרשה ע, טו( עליו העמידונו חכמינובין רחל ללאה הבדל נוסף 

, ללאה סנחריב של ולילו פרעה של לילו .לילות שתי ניתן ולזו לילות שתי ניתן לזו

ָלה' (ו, א אסתר), לרחל מרדכי של ולילו גדעון של לילו ָדה ַההּוא ַבַליְּ ַנת ָנדְּ  '.ַהֶמֶלְך שְּ

ד,  יואל) דכתיב .לעולם ומלכות לעולם כהונה ,במתנותיה גדולה - לאה הגדולה ושם

יהּוָדה' (כ עֹוָלם וִּ ב לְּ שֵּ י זֹאת' (קלב, יד תהלים) וכתיב', וגו 'תֵּ נּוָחתִּ י מְּ  ושם '.ַעד ֲעדֵּ

ַאס. 'לשעה ושילה, לשעה שאול, לשעה יוסף .במתנותיה קטנה - רחל הקטנה מְּ  ַויִּ

ֹאֶהל ף בְּ ֶבט יֹוסֵּ שֵּ ם ּובְּ ַריִּ  .(עח, סז שם)' ָבָחר לֹא ֶאפְּ

דברי חז"ל הללו מקדמים אותנו צעד נוסף להבנת ההבדל בין ההנהגה המיוחדת לכל אחת מן 

האמהות. רחל השייכת לעולם הגלוי, אף הנסים הנעשים בזכותה הם ניסים נסתרים, הנעשים 

לם באופן שאין בו יציאה מחוקי הטבע. הנהגתה של רחל מתאימה היא לכללי התנהלותו של העו

במדין  הזה, הנגלה, וכך גם התמודדות צאצאיה עם הגזירות הבאות עליהם. גדעון שיצא למלחמה

 , ומרדכי שעשה את השתדלותו בהתהלכו לפני שער המלך.וניצחם בתחבולות

לאה לעומתה שייכת לעולם הכיסוי. הניסים שארעו לצאצאיה נעשו בשידוד מוחלט של מערכות 

יסים שלא היו כמותם, כשהמכות משנות במצרים את כל סדר יציאת מצרים לוותה בנ. הטבע



 

 
 
 

ליל מכת בכורות. גם סנחריב לא הוכנע במלחמה כדרך העולם,  -העולם, עד לשיאם באותו הלילה 

אלא באופן היוצא מדרך הטבע נהרגו חייליו בלילה אחד על ידי מלאך ה'. כי הנהגת לאה וצאצאיה 

 ת יותר לעולם המכוסה מעינינו כעת.אינה ההנהגה של העולם הזה, והיא שייכ

 :כחלוקה בין העולם העליון לתחתון )פרשת ויצא, קנח, א( בספר הזוהר מנוסחתחלוקה זו 

 ולאו באתכסיא איהו עלאה דעלמא בגין ,אינון באתכסיא דלאה עובדוי וכל

 הוא דהכי חזי ותא .דרחל כמיתתה דלאה מיתתה אדכר לא כך ובגין .באתגליא

 בגין .באתגליא מלוי כל תתאה ועלמא ,באתכסיא מלוי כל עלאה דעלמא בגין ,ודאי

 ודא בסתרא דא .דאורחא בגלוייא ורחל ,דכפלתא במערתא לאה אתכסיא כך

 .באתגליא

ולפיכך לא הוזכרה מיתת  מפני שהעולם שלה הוא בכיסוי ולא בגילוי. וכל מעשי לאה בהסתר הם,)

ועולם סתר ואינו נגלה. בה כל דבריולפי שעולם העליון ובוא ראה שכך הוא, לאה כמיתת רחל. 

זו  .כל ענייניו בהתגלות, לפיכך נסתרה לאה במערת המכפלה ורחל היא בגלוי הדרך -התחתון 

 (בהסתר וזו בהתגלות.

בבניינו של עם ישראל קיימים שני כחות אלו, אולם לכל אחד מהם זמן ועת. העולם בו אנו מצויים 

י  ָשָכר יֵּש כעת הוא עולמה של רחל, והיא שתחינותיה מקיימות אותנו בשעת הגלות, כהבטחת ה' 'כִּ

ְך... ֻעָלתֵּ פְּ ָשבּו לִּ ים וְּ בּוָלם'  ָבנִּ גְּ . דבר זה בהרחבה בשיחה לפרשת ויצא( טז. ראה על ענין זה-)ירמיהו לא, טולִּ

נרמז בכך שמתנותיה קטנות הן, לשעה. מלכות יוסף ושאול בטלה, ומשכן שילה בטל וחרב, אך 

 לזרע דוד היא.המלכות בת הקיימא אף בית עולמים נבנה בחלקה של לאה, ו

 ובדברי הרב דסלר מתבארים הדברים:

חלקה: הגילוי דרך  -השני לאה גילוי כבודו ית' בעולם התחתון. מצד  -חלק רחל 

ההבחנה העליונה הנעלמת, אשר בה כבר נסתלקה הבחנת העולם הזה כמציאות 

 (218)מכתב מאליהו חלק ב, עמוד נפרדת, ומציאותה נבחנת אך ורק ככלי לעבודת ה'. 

)בראשית רבה , רחל היא הקרויה עיקרו של בית, כדברי המדרש מעלה עליונה זוכל עוד לא זכינו ל

 :עא, ב(

ל' )לעיל כט, לא( שנאמר כמה ,בית של עיקרו היתה רחל מר רבי יצחק:א ָרחֵּ  -' ֲעָקָרה וְּ

 נקראו לפיכך ,ברחל תלוין הדברים שכל לפי :יוחאי בן שמעון רבי תני. רחל עיקרה

 .שמה על ישראל

מביא אף הוא את כינויה זה של רחל, עקרת הבית, והוא מוסיף על כך עוד מדברי  )לא, ד(רש"י לעיל 

 חכמים, כי אף בני לאה מודים בכך:

ָרא קְּ ל ַויִּ ָרחֵּ ָאה לְּ לֵּ , הבית עיקר היתה שהיא ,ללאה כך ואחר תחלה לרחל - ּולְּ

 דינו ובית בועז שהרי, בדבר מודים לאה של בניה ואף .לבן עם יעקב נזדווג שבשבילה

ל' (יא ד, רות) אומרים יהודה משבט ָרחֵּ ָאה כְּ לֵּ יֶהם ָבנּו ֲאֶשר ּוכְּ תֵּ ית ֶאת שְּ ל בֵּ ָראֵּ שְּ  -' יִּ

 .ללאה רחל הקדימו



 

 
 
 

 

 ב

 בכיה של רחל

 

הזכרנו בשיחה הקודמת את השפעתה של רחל, שרק הבכי שבכתה בעת שיצאו ישראל לגלות הביא 

י על הגאולה: להבטחת ה' עִּ נְּ ְך 'מִּ י קֹולֵּ ֶבכִּ ְך מִּ יַניִּ עֵּ ָעה, וְּ מְּ דִּ י מִּ ְך ָשָכר יֵּש כִּ ֻעָלתֵּ פְּ ֻאם לִּ ָשבּו ה' נְּ ֶאֶרץ וְּ  מֵּ

יֵּש ָוה אֹויֵּב, וְּ קְּ ְך תִּ יתֵּ ַאֲחרִּ ֻאם לְּ ָשבּו ה' נְּ ים וְּ בּוָלם ָבנִּ גְּ  '.לִּ

 היו עיניה רכות: ןבספר הזוהר נקשרת בכיה זו עם דמעותיה של לאה, אשר מחמת

 בגין, רכות אמאי .רכות לאה ועיני כתיב :אמרו הכי אלא, לאה ולא רחל בכת אמאי

, רשע דההוא עובדוי לה אמרין והוו, עשו על ושאלת ארחין לפרשת נפקת יומא דכל

 בריך וקודשא, עינהא דאתרככו עד יומא כל בכת והות עדביה בגו למנפל ודחילת

 אחתך חייך, רשע דההוא בעדביה תהוי דלא צדיקא ההוא בגין בכת אנת אמר הוא

 .עלייהו תבכי ולא לגו תקום ואת, דישראל גלותהון על ותבכי ארחין בפרשת תקום

 היתה יום בכל כי רכות? למה לאה? אלא כך אמרו: כתוב ועיני לאה רכות. ולא רחל בכתה )מדוע

 והיתה בגורלו ליפול ופחדה הרעים, מעשיו לה אומרים והיו עשו, על ושואלת דרכים לפרשת יוצאת

 בגורלו תהיי שלא צדיק, אותו בגלל בכית את רכות. והקדוש ברוך הוא אמר עיניה שנעשו עד בוכה

 ולא בפנים תעמדי ואת ישראל, גלות על ותבכה דרכים בפרשת תעמוד אחותך חייך -רשע  אותו של

  עליהם.( תבכי

נראה כי דווקא רחל, השייכת אל החוץ, היא שבכוחה לבכות על גלות ישראל ולפעול בבכיה זה, 

על פי הגמרא  ולאה אינה שייכת לבכי זה. שייכות זו נתבארה כמין חומר על ידי רבי פנחס פרידמן

 :)ה, ב(בחגיגה 

ם אִּ ָמעּוהָ  לֹא וְּ שְּ ים תִּ ָתרִּ סְּ מִּ ֶכה בְּ בְּ י תִּ שִּ י ַנפְּ נֵּ פְּ ָוה מִּ  בר שמואל רב אמר. )ירמיהו יג, יז( גֵּ

? גוה מפני מאי. שמו ומסתרים הוא ברוך קדושל לו יש מקום: דרב משמיה איניא

 ...לנכרים ונתנה מהם שניטלה - ישראל של גאוותן מפני: יצחק בר שמואל רב אמר

 הקדוש לפני עציבות אין: פפא רב והאמר? הוא ברוך הקדוש קמיה בכיה איכא ומי

ָהָדר הֹוד )דברי הימים א טז, כז( שנאמר, הוא ברוך ָפָניו וְּ ָוה ֹעז לְּ ֶחדְּ ֹקמֹו וְּ מְּ : קשיא לא! בִּ

 .בראי בבתי - הא, גואי בבתי - הא

רבינו חננאל מפרש את כוונת הגמרא, כי בכיו של הקדוש ברוך הוא הוא רק בבתי בראי, בחיצוניות 

 גם אז עוז וחדוה במקומו. -. אך בפנימיות )ולא כרש"י שפירש להיפך(

 מה פשר שניות זו? כיצד בכי ושמחה שרויים כאחד?

    , על הברכות שתיקנו על שמועות:)פסחים נ, א(דבר זה יתפרש לנו על פי ההלכה האמורה בגמרא 

 בשורות על, הזה העולם .הבא העולם הזה כעולם לא: חנינא בר אחא רבי אמר

 לעולם. האמת דיין ברוך אומר רעות בשורות ועל, והמטיב טובה ברוך אומר טובות

 .והמטיב הטוב כולו - הבא



 

 
 
 

ביארו כי השינוי בין עולם  ואחרים( מבראד ם)מהרש"א בחידושי אגדות, צל"ח בשם רבי אפריהאחרונים שם 

הזה לעולם הבא אינו במהות המאורעות. כי 'מפי עליון לא תצא הרעות', וכל מקרינו באים 

בהשגחתו לטובתנו. אלא שבעולם הזה חלקם נראים לנו כרעות, ועליהם אנו מברכים דיין האמת. 

דברים, כך שנדע ולעתיד לבוא תשתנה זווית הראיה שלנו, ויתגלה לעינינו סדרם הפנימי של ה

 ונכיר איך הכל לטובה, ועל הכל נברך הטוב והמיטיב.

מכוסות ואינם זהו סוד הבכיה במסתרים. הקדוש ברוך הוא משתתף בצערם של בניו אשר עיניהם 

י. הרי -ד-את הנהגת היחוד, שבה לכל שלב יש משמעות וצורך בתיקון העולם במלכות ש מכירים

' !מזרועי קלני, מראשי קלני: אומרת לשון מה שכינהר, 'אף בשעה שאדם יחיד מישראל מצטע

, על אחת כמה וכמה כשכל ישראל שרויים בצער. אך צער זה מקומו בבתי בראי, )סנהדרין מו, א(

 ובבתי גואי נשמרת החדוה כמקודם, כי לפנימיות ההנהגה אין הצער והבכי נוגעים כלל.

כל הנעשה ניכרת מידת בם הטוב והמיטיב, ולאה שייכת לעולם הפנימי, עולם בו על הכל מברכי

הוא להתבונן אל הנגלה, אל קושי הגלות ותלאותיה, ועליהם  רחלאך תפקידה של  חסדו של ה'.

 היא בוכה ומתחננת.

 ממקומו גולה שהוא מי כי, גלוי ובין גלות בין הפרש כותב "שאין )גור אריה בראשית ט, כא(המהר"ל 

אחר", ומפרש שבשעת הגלות מתרחק האדם ממקום מעלתו  במקום ונראה מהסתרו יצא

ומדריגתו אותם הוא רוכש בביתו ומקומו, ובגלותו הוא נותר גלוי ומושפל. זוהי 'גאוותן של 

ישראל' שניטלה מהם בשעה שחרב הבית וגלו. זהו המקום בו ניצבת אמנו רחל, על פרשת דרכים, 

 בוכה ומתפללת.

תפקידנו הוא לאחוז במידותיה ולהתמודד עם העולם הזה כפי  אנו, ישראל, קרויים על שם רחל.

 הצער והתלאות הבאים על ישראל מעוררים אותנו לתפילה ולבקשה.ו. שהוא נגלה לעינינו

אך יחד עם זאת יודעים אנו את שלימדתנו התורה כי ישנם גם בתי גוואי, ובתוכם פנימה נראים 

אלא שהדרך להגיע לאותו עולם פנימי ונסתר יד. לטב עב -א הדברים באור אחר, וכל דעביד רחמנ

 - ירושלים על המתאבל 'כל רא)אפשר שזהו עומק נוסף במאמר הגמ א דרך העולם הזה, הדומה לפרוזדורהי

באו אלא . הדבר דומה לכך שהמלכות והכהונה העולמיים שקיבלה לאה, לא בשמחתה'( ורואה זוכה

באה כקומה נוספת לאחר מלכות שאול, ובית מלכות בית דוד  לאחר אלו הזמניים של רחל;

 המקדש נבנה רק לאחר שקדם לו המשכן שבשילה.

הבכיה והתפילה בעולם הזה, בשעה שהם מכוונים לתיקון ולבנין, שעה שהם מוקדשים לדברים 

 הם שיביאונו בחמלת ה' אל העוז והחדוה שבמקומו -החשובים החסרים, לגאוותם של ישראל 

 .פנימה


