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פתח דבר

בנישואי  זיכנו  הגדול  ובחסדו  שגמלנו,  הטוב  כל  על  להשי"ת  מודים  אנו 
צאצאנו החתן התמ' מנחם מענדל שיחי' עם ב"ג הכלה מרת הדס תחי'.

התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו, ידידנו ומכרינו שבאו מקרוב 
טוב  מזל  בברכת  שיחי'  צאצאינו  את  ולברך  בשמחתינו  להשתתף  ומרחוק 

וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

ברגשי גיל וחדווה אנו שמחים להגיש בזה תשורה לנוטלים חלק בשמחתינו, 
מיוסד על הנהגתו הקדושה של כ"ק אדמור מהוריי"צ נ"ע שחילק "תשורה" 
מיוחדת ביום שמחת נישואי בתו הרבנית תחי' עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א.

אנו שמחים להגיש בפניכם בקובץ זה לקט מכתבים מהרבי מלך המשיח 
שליט"א לסב הכלה – הרב שניאור זלמן שיחי' גפני, ראש ישיבת אור תמימים 
בכפר חב"ד. והורי החתן שי', המכתבים סודרו לפי התאריך שנכתבו. וכן את 

גליונות "אנכי" – רעיונות והגיגים על החומש, מאת אב החתן שרגא כהן.

ויהי רצון שיזכו החתן והכלה להקים בניו עדי עד – בית נאמן בישראל. על 
יסודי התורה והחסידות כפי שמוארים במאור שבתורה זו תורת החסידות, ואך 
טוב וחסד ירדפום כל הימים ויזכו לבנים ובנות חסידים ומקושרים בלב ונפש 
נשיא  ונפשם למאלות את שליחותו הק' של  ומסורים בכל מאודם  עסוקים 
דורנו ובוואדי יזכו לקבל את פניו בעגלה דידן בגאולה האמיתית והשלימה, 

אז נכריז לפניו ברגש בגיל וברננה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!

משפחת וייס

י"א אדר שני ה'תשע"ט

משפחת כהן
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מכתב ברכה מהרבי שליט"א להולדת החתן
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מספר הרב שניאור זלמן שי' גפני: 

לכמה  בקשר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  את  שאלתי  שלי,  הראשונה  ביחידות 
ענינים ובתוכם בקשר לפרנסה.

הרבי ענה: לבדוק אפשרות להשלים את התואר האקדמאי שהתחלתי.

סיום  לקראת  )כשהייתי 
לימודי התואר באוניברסיטה 
התחלתי  באוסטרליה, 
החסידות,  תורת  את  ללמוד 
לימודי  את  שהפסקתי  כך 

האקדמאים(.

שיש  שמאחר  אמר  הרבי 
אוניברסיטאות באזור שבו אני גר )בארץ ישראל(, אשאל אותם אם אפשר להשלים 

את התואר, תוך הדגשת לימוד נושאים יהודיים או תלמודיים.

פניתי להנהלת האונברסיטה בארץ בבקשה זו. נעניתי שאפשר להשלים בארץ את 
לימודי התואר, אבל אצטרך להפגש עם מספר פרופסורים על מנת שיאשרו זאת.

בפגישה הפרופסורים אישרו את המרת התואר, אך אז החלו להרצות בפני את 
של  השקפה  על  שלמדתי,  מה  עם  מתאימות  שלא  דעות  התלמוד,  על  דעותיהם 

החסידות ושל היהדות האורתודוקסית המסורתית. 

הייתי בהלם מוחלט מדברים אלו. הרגשתי מאוד פגוע מבחינה רוחנית וזה הוביל 
שהגיעה  לאמונתי  הנוגדת  כזאת,  באווירה  ללמוד  יכול  לא  שאני  להחלטה  אותי 

ביגיעה רבה.

חזרתי לביתי וכתבתי לרבי שביררתי לגבי להשלמת התואר, אך אין זה נראה לי 
מתאים עם כוונת הרבי.

מכתבים לסב הכלה הרב גפני
מכתב ברכה מהרבי שליט"א להולדת החתן
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נכנס  שלא  טוב   - "כמובן  הק':  ידו  בכתב  מענה  לי  החזיר  שליט"א  הרבי 
שליט"א:  הרבי  הוסיף  קדושו  יד  חתימת  מקום  ליד  ופשוט".  לאוניברסיטה. 

"לבריאות פרנסה ובשו"ט".

מענה  זהו 
לאדם  פרטי 
ולא  פרטי, 
ח  ר כ ה ב
לכל  מתייחס 
ולכל  המקרים 
על  האנשים. 
שידוע  אף 
כלל  שבדרך 
לא  הרבי 
לימוד  מעודד 
באוניברסיטה, 
קשה  עכ״פ 
בזה  לומר 
כללים ברורים.
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מכתב ברכה מהרבי שליט"א לסב הכלה הרב גפני



 אנכי

8

מכתב ברכה מהרבי שליט"א לסב הכלה הרב גפני
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מכתב ברכה מהרבי שליט"א להולדת אם הכלה
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מכתב ברכה מהרבי שליט"א לסב הכלה הרב גפני



מכתבים למשפחה

11

מכתב ברכה מהרבי שליט"א לסב הכלה הרב גפני
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מכתב ברכה מהרבי שליט"א להולדת אבי החתןמכתב ברכה מהרבי שליט"א לסב הכלה הרב גפני
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מכתב ברכה מהרבי שליט"א להולדת אבי החתןמכתב ברכה מהרבי שליט"א לסב הכלה הרב גפני
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מכתב מהרבי שליט"א לחתונת הורי החתן.מכתב מהרבי שליט"א לאבי החתן. 
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מכתב מהרבי שליט"א לחתונת הורי החתן.מכתב מהרבי שליט"א לאבי החתן. 
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בראשית בית שער מבוא מופלש1.

ישמח הבורא ויגל הנברא2, מנחה היא שלוחה מנפש שפלה. טוב סחרה מכל סחורה, 
חופשה נתנה לה מעבודה זרה3. חשתי לנפשי בל להעבירה, רוחי ונשמתי לחנינה4. 

רמזו חז"ל ועלי ספר נרשמה, הבור ריק5 זו דעת נבערה, כי מים אין בו היא התורה, 
אזי נחושים יש בו בלי לספרה, וגם הקרובים אל השערה. לא תורה ולא בן תורה, 
רק שיחת עבדים יפה6. מזוטו של ים ומשלולית נהרה7, הניחו מלכים פאה בקערה. 

שנסתי מותני בשברירי ברירה, והחילותי לכתוב בין והשערה. 

בבואי אל שער בית הגי והגיוני בסערה, אשא תפילה לא-ל ברא, שיזכני במלאכתי 
בכתיבה תמה, בל אחטא ואקלקל השורה. וטרם אוחיל אומר מילה,  היות ציונים לדרך 

סלולה. 

חילקתי חיבורי לשערי עירה, שער האריות הראשון נקרא. דבריו ככרוכיה על פסוקי 
מצוינים8  שערים  בא,  הוא  בתורו  ציון  שער  אוריתא.  באותיותיה  הנקראת  התורה, 
הערות בהלכה. שער הרחמים והסליחות תלתאי, נושאו תפילה לאלוקי. שער הפרחים 
שמו יהלום, את ענינו בית ושלום. שער האשפות מקומו לא נגרע. חינוך החיצים בניו 

כך נקרא.9

אנא נפשי כתבית יהבית, קראתיו 'אנכי' אותיות הראשית, קומץ למנחה עדי שחרית. 
דם הנפש שיעור רביעית.10 

חוברת זו חסרים בו עלים, בהיותו רק תשורה לבאים, לשמוח עמי בשמחת בנים. חן 
חן לכל המשמחים. כגמולכם הטוב שמעו אורחים, בשמחותיכם נשמח גם אנו כאחים, 

יראה ה' וישלח שני משיחים. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

1(  פירוש: פתוח. שביצירה אדם מגלה את ליבו
2(  ראשי תיבות שם ה'. ושזור שמי אות בכל מילה.

3(  לא ח"ו ע"ז ממש. כי אם עבודה שלא לה' היא כי אם לפרנסה.
4(  למען שאהיה עסוק ראשי ורובי בעניני תורה.

5(  על בסיס מאמר ראובן על יוסף "הבור ריק אין בו מים" ודרשו 'אבל נחשים ועקרבים יש בו'.
6(  על פי מרז"ל יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים

7(  המוצא בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר הרי זה הפקר כך מילולי כאן מציאה מן ההפקר 
8(  על פי לשון הכתוב "הציבי לך ציונים" ודרשו זאת על קיום המצוות.

9(  כלשון הכתוב "אשרי מי שימלא את אשפתו מהם"
10(  מן 'רביעית דם שהנפש תלויה בו' אף שכמותו קטנה, אך זו תמצית הנפש. כך רישומים אלה הם 

תמצית נפש הכותב אף כי מעטים הם.
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"ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב 
ורע"1

היכן נמצא עץ החיים הוה אומר בתוך 
ואומר  לפרש  צורך  רואה  ורש"י  הגן. 
אומרת  זאת  הגן'.  באמצע  הגן,  'בתוך 
עץ  הוא  הגן  באמצע  הנמצא  שהעץ 

החיים.

ואולם בדברי חוה אל הנחש, "ומפרי 
העץ אשר בתוך הגן לא תאכלו ממנו.."2 
הוא הנמצא  משמע שדווקא עץ הדעת 
באמצע הגן. כי על עץ החיים לא ציווה 

אותם ה' לבלתי אכול ממנו.

מעץ  ואכלו  קדמו  לא  מדוע  ובאמת 
החיים, שהרי אדם נצטווה "מכל עץ הגן 

אכל תאכל"?

עץ  גם  הוא  החיים,  שעץ  לומר,  ויש 
הדעת. בעצם המדובר הוא באותו העץ. 

החיים  "עץ  שנקראת  התורה  כמשל, 
גם  התורה  נקראת  וכן  בה"3  למחזיקים 
כן 'עץ הדעת  טוב ורע'. ודרשו על לומד 
לא  החיים  סם  לו  נעשה  'זכה  התורה, 
זכה נעשה לו סם המוות'.4 אותה התורה 

נעשית הן סם חיים והן...

)פשט  דתורה  נגלה  עצמה:  ובתורה 

1(  ב ט
2(  ג ג

3(  משלי ג יח
4(  יומא עב:

נקרא  והלכה(,  גמרא  משנה,  ודרש, 
הטוב  מתברר  ידה  שעל  הדעת'  'עץ 
מהרע, האסור והמותר, הטמא והטהור.  
שמלאכת  כאן  הושיבני'5  ו'במחשכים 
מחלוקות  ענין  וזהו  קשה,  הברירה 

ופלפולים שבה.6

שבתורה,  וסוד  )רמז  שבתורה  ונסתר 
זוהר קבלה וחסידות(, נקרא 'עץ החיים' 
ולא  פירוק  ולא  קושיא  לא  תמן  'דלית 

מחלוקת'7.

ורק8 מי שמילא כריסו ש"ס ופוסקים 
וא"כ  התורה9.  פנימיות  ללמוד  רשאי 
נאמר, שאכן עץ החיים ועץ הדעת שני 

עצים שונים הם, בעלי שורש אחד.

לאכול  האיסור  שבכלל  יובן,  ומעתה 
לאכול  האיסור  גם  נכלל  הדעת,  מעץ 
שלא  למי  אין  כאמור,  כי  החיים.  מעץ 
מעץ  לאכול  יכולת  הדעת,  מעץ  טעם 

החיים.

 • 

5(  איכה ג ו.
6(  ע"פ סנהדרין כד.

7(  זוהר – רעיא מהימנא כרך ג, פרשת נשא 
קכד, ב וע"פ פירוש הסולם

8(  שו"ע יורה דעה. סי' רמו, ובהגהות הרמ"א 
שם.

9(  וזאת עד תקופת האר"י הקדוש, איך מאז 
וביתר שאת  החכמה'  זאת  לגלות  ומצווה  'מותר 
וילדות  ילדים  שאף  החסידות,  תורת  בהתגלות 

יכולים וצריכים ללמדה.

בראשית
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"מכל עץ הגן אכל תאכל ומעץ הדעת 
טוב ורע לא תאכל ממנו"10

הנה יום ברוא האדם היה ראש השנה, 
כמ"ש 'זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום 
ראשון'11 ובו ביום אמר אדם הראשון "ה 
וגו' שעניינו המלכת  מלך גאות לבש"12 
ונקבע  שישי.  יום  זה  )היה  בעולם.  ה' 
בשבת  שישי  יום  של  לשירו  זה  מזמור 
שבו היו הלויים אומרים בבית המקדש(. 

ציווה ה' את אדם הראשון, אכול מכל 
העצים, רק תשאיר עץ אחד לבלתי אכול 
ממנו. עד שיעברו שלוש שעות ויגיע ליל 

שבת אז תאכל ממנו. ומדוע?

מכיוון  הצחות,  דרך  על  והענין 
נמצא  השנה.  ראש  זה  היה  שכאמור 
שליל שבת, זהו ליל שני של ראש השנה, 
והלכה היא שעבור ה'שהחינו' של הלילה 
השני צריך פרי או בגד חדש13, אמר ה' 
תאכל  ואל  אחד  פרי  עם  המתן  לאדם, 

ממנו, למען תברך 'שהחינו' ללא ספק.

אולם דא עקא, שהוא אכל ממנו. מה 
עשה הקב"ה? עשה לאדם וחוה כותנות 
עור – בגד חדש. שגם על בגד חדש ניתן 

לברך בליל זה 'שהחינו'.14

 • 

10(  ב טו
11(  מנוסח התפילה במוסף של ראש השנה.

12(  תהלים צג
13(  ט"ז סי' ת"ר ב

14(  סידור סדר הקידוש לר"ה

"ויאמר ה' אלקים אל הנחש כי עשית 
זאת ארור אתה"15

מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית. 
וכי האשה לא הסיתה את אדם, ואף על 

פי כן מהפכים בזכותה?

אלא בהיות 'שנשים דעתן קלה'16, עד 
לעבירה,  נאנסה  'שאם  הוא  שדין  כדי 
אפילו אמרה הניחוהו שאילולי כן הייתי 
שוכרתו הרי זו מותרת, שהיצר לבשה'17. 
האדם  שיצר  תרצה,  שלא  בידה  'אין 

וטבעו, כופה אותה לרצות'18.

סוף  סוף  כן,  אומרים  אין  באיש  אבל 
אלא  קשוי  ו'אין  לרצונו  זהו  חטא,  אם 
כן שבהסתת האשה  לדעת'19 נמצא אם 
את האדם, יש לא יותר מ'סיוע שאין בו 

ממש'20 ואין לה דין של מסית.

 • 

"להט החרב המתהפכת"21 

ועץ  החיים  עץ  בעניין  הנ"ל  עפ"י 
'להט  בפירוש  נמליץ  שבתורה,  הדעת 
התענוג  ה'להט',  המתהפכת'.  החרב 

15(  ג יד ורש"י
16(  קדושין פ:

17(  רמב"ם הלכות אישות פרק כד
18(  רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א

19(  רמב"ם שם
20(  ביצה כב. ושבת צג.

21(  ג כד
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והתלהבות, שיש לאדם בענייני 'החרב', 
הנקראים  ותענוגותיה  העולם  ענייני 
'חרב' על שם סופם, שהם הווים ונפסדים 

- חרבים, ואחריתן רימה ותולעה.

הנה להט זה מונע את האדם מלגשת 
ולטעום מן עץ החיים היא התורה. ועד 
עם  יחד  ה'  אהבת  תשכון  שלא  כדי, 
גמור  שאינו  "וצדיק  התענוגות.  אהבת 
. כו' אינו מואס גם כן ברע בתכלית.   .
וכל שאין השנאה והמיאוס בתכלית, על 
ותענוג  אהבה  שמץ  איזה  נשאר  כרחו 
לשם, ולא הוסרו הבגדים הצואים לגמרי 
מכל וכל . . כו' ועל כן, גם אהבתו לה' 
שאינו  צדיק  נקרא  ולכן  בתכלית,  אינה 

גמור".22 

של  שבכוחו  'מתהפכת',  היא  אולם 
אדם להפכה לקדושה, "ורב תבואות בכח 
בתשוקה  מתעורר  למשל,  שאם  שור"23 
יתחלק  לכשרותו,  ידאג  גשמי,  למאכל 
בכוונה,  וסוף  תחילה  יברך  עני,  עם 
ואח"כ בכוח האכילה ילמוד תורה וכדו'.  
ע"י כן סוף סוף, ירגיש תענוג בה' ית'. 

וזוכה לאכול מעץ החיים היא התורה.

 • 

"ויתפרו עלה תאנה"24 

עלה תאנה - הוא העץ שאכלו ממנו, 
שאר  אבל  נתקנו;  בו  שנתקלקלו  בדבר 

22(  תניא חלק א פרק י.
23(  משלי יד, ד.

24(  ג, ז.

ומפני  העצים מנעום מליטול מעליהם. 
הקב"ה  שאין  העץ?  נתפרסם  לא  מה 
יכלימוהו  שלא  בריה,  להונות  חפץ 

ויאמרו 'זהו שלקה העולם על ידו.25 

אילן  'תניא  מחלוקת,  מובא  בגמרא26 
מאיר  רבי  הראשון,  אדם  ממנו  שאכל 
שמביא  דבר  לך  שאין  היה,  גפן  אומר 
יללה על האדם אלא יין, שנאמר "וישת 
מן היין וישכר"; רבי נחמיה אומר תאנה 
נתקנו,  בו  שנתקלקלו  שבדבר  היתה, 
יהודה  ר'  תאנה"  עלה  "ויתפרו  שנאמר 
יודע  התינוק  שאין  היתה  חיטה  אומר 
לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.

נחמיה  ר'  כמו  סובר  רש"י  לכאורה 
על  להקשות,  יש  אולם  הייתה.  שתאנה 
פי פירושו, שלא רצה הכתוב לפרסמו", 

א"כ, למה רש"י עצמו פירסמו? 

ויש שפרשו בדעת רבי נחמיה, שאומר 
'תאנה הייתה'. שטעמו הוא מדין 'לשון 
נופל על לשון'. )שהוא צירוף לשוני שבו 
ישנן שתי מילים )או יותר( בעלות ביטוי 
זהה אך משמעותן שונה( והרי זה אותו 
לשון עצמו, ומה שייך לומר לשון נופל 

על לשון? 

אלא ודאי לשון תאנה הכוונה הזדמן. 
אליך  תאונה  ו"לא  לידו"27  "אינה  כמו 
רעה"28 ולכן מתאים התיאור מה ש'שאר 
ונמצא  עליהם'  מליטול  מנעום  העצים 

25(  רש"י עה"פ בשם התנחומא
26(  ברכות מ, א; מקבילות: סנהדרין ע, א; 

בראשית רבה טו, ז בשינויים
27(  שמות כא. יג.
28(  תהלים צא. י.
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יודעים  איננו  ושוב  רש"י,  פרסמו  שלא 
וכן  העולם.  לקה  ידו  שעל  העץ  מהו 
על  נופל  לשון  ר"נ  דעת  בטעם  שפיר 

לשון, כי שוב אין זה אותו לשון עצמו.

 • 

"ונח מצא חן"

וז"ס  בתים29.  שני  בונות  אבנים  שני 
'ונח מצא חן'

הוא  טבע  ה'"  בעיני  חן  מצא  "ונח 
האדם  מסויימים  ומרחק  שבקימור 
הפוכה.  בצורה  משתקף  בראי,  המביט 
וכן, האדם המתבונן בעיני חבירו, יראה 

29(  ספר יצירה

את בבואתו עצמו הפוכה, בעיני חבירו.  
ולכן נח מצא חן בעיני ה'.

והרעיון, ביחס בני האדם זה לזה: 'אין 
ויתכן  חבירו'  של  בלבו  מה  יודע  אדם 
עליו,  חושב  שחברו  חושב  שהוא  שמה 

זה הפוך מהאמת.

כל  זוכר  'אתה  לבוראו:  אדם  וביחס 
ממעשיו  שכח  שאדם  מה  הנשכחות' 
הטובים וזוכר רק את מעשיו המקולקלים 
ומיחל לסליחה ולרחמים. הקב"ה הפוך 
זוכר,  שהאדם  מה  שוכח  כביכול  מזה. 
וזוכר את כל המעשים הטובים, ומברך 

בכל טוב.

וכן איפכא, ה"י.

 • 

נח
"ויסגור ה' בעדו"30

את  סוגר  היה  נח  ואילו  היה.  שבת 
מלאכת  על  עובר  היה  בעצמו,  התיבה 
בעלי  אין  ית'  ה'  לפני  משא"כ  'צד'. 

החיים מחוסרי צידה31.

 • 

30(  ז טז
31(  ע"פ משנה שבת פרק יד משנה א

"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם"32 

זמורות  עמו  הכניס  לתיבה  'כשנכנס 
ויחורי תאנים )ב"ר('. וצריך להבין, חד, 
הכתוב  הרי  שמיהו?  דכר  מאן  תאנים 
בצאתו מן התיבה אומר רק ויטע כרם. 

לא מצאנו שנטע גם תאנים.

להכניס  נח  ראה  מה  לעיין  יש  ועוד 
חש  ולא  תאנים  ויחורי  גפן  זמורות 
ובפרט  אחרים.  עצים  יחורי  להכניס 
שלגבי הזית אנו רואים, שלא היה צורך 

32(  ט כ ורש"י
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ביחורים. כי היונה ששלח נח33 "לראות 
טרף  זית  "עלה  עם  שבה  המים"  הקלו 

בפיה"34?

האומרים  לדעת  ברור  לא  ויותר 
שהיונה הביאה הזית מארץ ישראל שלא 
ותאנה  גפן  שגם  ודאי  מבול35.  בו  היה 
שגם הם מפירות שנשתבחה בהם הארץ 
ומדוע אם כן  כן היו בארץ ישראל.  גם 
היה על נח להכניס לתיבה דווקא זמורות 

גפן ויחורי תאנה?

מחלוקת  בהקדים  זאת  יובן   אלא 
הגמרא36, איזה עץ היה עץ הדעת ממנו 
אכלו אדם וחווה, שהוא שורש לכל הרע 
מביאו  ורש"י  המדרש  וכלשון  בעולם. 
או  גפן  היה37  אם  בגללו'.  לקה  'העולם 

תאנה. 

חס  כי  הכתוב  פרסמו  ש'לא  ומכיוון 
שלא  כדי  בריה  כל  כבוד  על  הקב"ה 
יאמרו זה האילן שלקה העולם על ידו'38 
הכניס  מנח.  גם  שנעלם  הספק  ומצד 
נח  כי  זאת  לתיבה.  ותאנה  גפן  שניהם 
העולם  מן  להפרע  ית'  ה'  שבבוא  הבין 
הוא עשוי להפרע גם ממה שהעולם לקה 

על ידו. 

33(  ח יא
34(  ואף לפי הדעה שהטעם הפשוט היה כי 
וישרוד מצבים קיצוניים לעומת  טבע הזית חזק 
עשה  למה  טעם  צריך  גופא  הא  והתאנה.  הגפן 

ה' כך? 
35(  בראשית רבה לג ו

36(  ברכות מ.
37(  או חיטה. ויש לומר בפשטות שגם חיטים 

היו בתיבה בשביל מזון האדם והבהמה.
38(  בראשית ג ז ברש"י

או  בבהמה39  שחטא  במי  הדין  וכמו 
זרה  בעבודה  דוממים  בחפצים  אפילו 
אזי הדין הוא  וכדומה  כמו עיר הנדחת 
כל  "ואת  ו  תהרגו"  הבהמה  את  "וגם 
שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש 
את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלקיך 

והיתה תל עולם לא תבנה עוד "40 

אם כן, עץ הדעת לא היה ראוי לשרוד 
את המבול, ונאלץ נח, על מנת לקיים את 
המין, להכניס עמו לתיבה זמורות ויחורי 
תאנים בדווקא. שהיו בכלל הספק, ולא 

אילן אחר.

ובעומק יותר במשל לתורה:

התורה היא עץ הדעת טוב ורע וכן עץ 
החיים. ונמשלה לדבש, יין, ושמן41 

טעם  לה  שיש  הנגלה'  'תורת  דבש42- 
ומתיקות מתקבל בהבנה אצל הלומד.

סוד'  יצא  יין  'נכנס  כמאמר  סוד  יין- 
הטוב  טעמו  עדיין  אך  שבתורה,  נסתר 

ניכר לכל טועם.

למעלה  שבתורה  דרזין  –רזי  שמן 
מטעם ודעת, אך מפעפע בכולו ומשביח 

הכל.

ללמד  שאין  דרשו  דתורה  נגלה  על 

39(  ויקרא כ טו-טז
40(  דברים יג יז

נכללים  אלו  ובפרטות  וחלב.  למים  וכן    )41
בדבש וביין שבפנים.

או  תמרים  דבש  הוא  דבש  כלל  בדרך    )42
דבורים. אך מצינו גם דבש קציעות- תאנים.
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ח"ו  כי  תורה43  הגון  שאינו  תלמיד 
סוד  על  וכן  התורה.  ברשות  נבל  יהיה 
מילא  שלא  שתלמיד  אמרו  שבתורה 
כריסו ש"ס ופוסקים לא ילמד קבלה. כי 
נגלה ואפילו דרגת הסוד  עשוי לטעות. 
שבתורה הוא עץ הדעת שמעורב בו רע.

דרזין'.  'רזין  הוא  החיים  עץ  אולם 
והחל מקבלת האר"י ז"ל שאמר ש'מותר 
וביותר  החכמה'44  זאת  לגלות  ומצווה 
תורת  ובפרט  החסידות  בתורת  בדורינו 
חסידות חב"ד ובפרט שבפרט תורתו של 
אין לקליפה אחיזה  הרבי מלך המשיח. 
אלא  בגללה.  יכשל  לא  והלומדה  בה 
אדרבה המאור שבה מחזירו למוטב. לכן 
גם נשים וקטנים שדעתם קלה45, שייכים 

43(  פסחים מט: מכות י. חולין קלג. ורמב"ם 
הל ת"ת פרק ד הל' א

עמוד  רביעי  חלק  תשמ"ב  התוועדויות    )44
1949

45(  מה שלגבי התורה בכללה אמרו שהמלמד 
במה  כן  לא  תיפלות.  כאילו מלמדה  תורה  ביתו 

כל  חסידות.  ללמוד  מחויבים46  ולכן 
וחומר  קל  פשוטים,  אפילו  אנשים  שכן 

תלמידי חכמים47.

בגלל  שימצא  יכול  שקלקול  נמצא, 
מן  ואילו  והתאנה.  -הגפן  והיין  הדבש 
השמן- הזית, לא תגרם תקלה. ולכן לא 
המבול,  מן  שמירה  הזית  צריכה  הייתה 
"מים  כנאמר  העולם.  טרדות  כל  הם 
רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" וגו'48 

 • 

שנוגע להן שהן מחויבות ללמוד.
46(  התוועדויות תשי"א חלק ב עמוד 306

התלמידי  שדווקא  נראה  שבעלמא  אף    )47
היצר  תחבולת  והיא  לקודש  נגשים  לא  חכמים 
החרב  להט  וזהו  התניא.  בפרושי  כמבואר 

המתהפכת שמונעת לגשת לעץ החיים.
אהבה  בין  ההבדל  בעניין  עוד  ועיין    )48
שכן  הלב  שבהתגלות  האהבה  ובין  המסותרת 
ד"ה  נח  אור פרשת  רבים מכסים. בתורה  המים 

מים רבים.

לך לך

"אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח 
וגו'"49

לקח  ומאבימלך,  מפרעה  ואילו 
עד  כך  וכל  שהתעשר  ועד  לקח,  גם 
בכסף  במקנה  מאוד  כבד  "שאברהם 

49(  יד כג

ובזהב"50... וגו'? 

אלא מגודל רשעותם של אנשי סדום. 
דן אותם ואת רכושם, כדין עיר הנידחת 
ולבסוף  מרכושה,  ליהנות  שאסור 
בהפיכת סדום כלה כל רכוש סדום כליל, 

ואף רכושו של לוט נתפס בעוון העיר.

50(  יג ב
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"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"51

עה"פ  וארא,  בפרשת  פירושי  וראה 

51(  טו יד

"הנה יד ה'"

בגימ'  גדול"  ברכוש  יצאו  כן  "ואחרי 
"וינצלו את מצרים"52

 • 

52(  שמות יב לו

וירא

"וימהר אברהם האהלה אל שרה"53 

אומר  הווה  למהר?  אברהם  ראה  מה 
על  מלמד  שרה.  בעבור  שרה"!  "אל 

השתדלותו של אברהם בשלום ביתו.

 • 

"וירא וירץ לקראתם"54

שרה"  אל  האהלה  אברהם  "וימהר 
רץ  הבקר  "ואל  סאים..  שלש  מהרי 
אברהם".. "וימהר לעשות אותו" ולהבין 

כל החיפזון הזה למה? 

לאפות  ובקש  היה  פסח  ערב  אלא 
דבר  מצות'.  'עוגות55  מצווה,  מצות 

הדורש זריזות ומיומנות שלא יחמיץ.

53(  יח, ו.
54(  יח, ג.

55(  עוגות הכוונה עגולות כמו חוני המעגל 
ש'עג עוגה ועמד בתוכה'

הוא  שגם  אף  מיהר  לא  לוט  ואילו 
"מצות  שם  אבל  לאורחיו.  מצות  הגיש 
לפני  רב  זמן  כבר  שאפה  ויאכלו"  אפה 
החג והם אינם בהידור של מצות מצווה 

של ערב פסח אחר חצות.

 • 

"יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם"

וכי איני יודע שרוחצים במים, שאומר 
שהרי  ועוד  רגליכם?  ורחצו  מים  קחו 
אומרו  ומהו  הן.  מרובין  לרחיצה  מים 

מעט מים אצל רחיצה.

אלא תרי בבי נינהו. חד, יוקח נא )ואין 
נא אלא לשון בקשה(, מעט מים לשתיה, 
כי זה עתה באתם מדרך ארוכה ובחום 
רגליכם  רחצו  כך,  אחר  ומיד  היום. 
ומרובין,  אחרים  במים  ציווי(  )בלשון 

להסיר אבק רגליכם.

וסמך לדבר פירושו של רש"י יקח נא 
ע"י שליח והקב"ה שילם לבניו ע"י שליח 
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ידו  את  משה  וירם  כ(  )במדבר  שנאמר 
ויך את הסלע. )ע"כ(. והמשכו "במטהו 
העדה  ותשת  רבים  מים  ויצאו  פעמיים 

ובעירם"56. מים לשתיה בדווקא.

וכן ברבקה, מבקש אליעזר57 "הגמיאיני 
וישת"  מכדך...ותשקהו...  מעט מים  נא 
ואילו להלן "ומים לרחוץ רגליו" ולא זכר 

מעט.

הרי  מים,  מעט  מדוע  יוקשה  ועדיין 
כאמור באו מהמדבר בחום וכו'? אלא דין 
האכילה,  קודם  מים  לשתות  ש'אין  הוא 
יעכל  ולא  האיצטומכא,  שתתקרר  לפי 
מים  ישתה  'ולא  כראוי'58,  המזון  את 
בתוך המזון, אלא מעט ומזוג ביין; )ולא 
במעיו... להתעכל  המזון  שיתחיל  עד( 
ולא ירבה לשתות מים ואפילו כשיתעכל 

המזון'.59 

ויומתק שבזכות מעט מים של אברהם. 
לי  מים רבים. ע"ד פתחו  שילם הקב"ה 
כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו 

של אולם.

 • 

"והשענו תחת העץ"

האילן'  'תחת   – העץ"  תחת  "והשענו 
והדומה.  פרגולה  התלוש'  תחת  'ולא 
מה  לן?  קמשמע  מאי  להבין  וצריך 

56(  במדבר כ, יא.
57(  חיי שרה כד, יז ואילך וחוזר בפסו' מג.

58(  קשו"ע סל"ב, סי"ז.
59(  רמב"ם הל' דעות הל' ד.

האילן  תחת  לי  ומה  התלוש  תחת  לי 
המחובר?

בפרט על פי המדרש ש"בשכר והשענו 
סוכה,  למצוות  בניו,  זכינו  העץ,  תחת 
שמצווה זו חייבת להיות בתלוש דווקא 

כי העושה סוכתו תחת האילן פסולה?

המצוות  בין  ההבדל  טמון  כאן  אלא 
תורה,  מתן  קודם  האבות,  שקיימו 
שאנו  המצוות  לבין  היו'.  ש'ריחות 
תורק  'שמן  תורה,  מתן  אחרי  מקיימים 

שמך'60.

הגזירה,  הייתה  תורה  מתן  קודם 
ותחתונים  לתחתונים  ירדו  לא  עליונים 
ירדו  לא  רומי  בני  לעליונים.  יעלו  לא 
לרומי'  יעלו  לא  סוריא  ובני  לסוריא 
לבני  נתן  והארץ  לה'  שמים  "השמים 

אדם"

ה'  אמר  הגזרה.  בטלה  תורה  במתן 
ה' על הר  "וירד  'ואני המתחיל שנאמר 
אלי ההרה"'.  "עלה  ולמשה אמר  סיני", 
תורה  מתן  אחרי  שרק  היא  המשמעות 
ידי  על  קדושה  להמשיך  רשות  ניתנה 
תלושים.   – גשמיים  בחפצים  המצוות 
ניתן  היה  לא  תורה  מתן  לפני  משא"כ 

להחדיר קדושה בגשמיות העולם. 

ההמשכות  שאת  שהגם  מבואר,  לכן 
הרוחניות שאנו ממשיכים על ידי מצוות 
תפילין, למשל, יעקב אבינו המשיך על 
אעפ"כ  המים.  בשיקתות  המקלות  ידי 
נותרה  לא  בהמקלות  פעולתו  אחר 
אנו  ואילו  השליכם.  והוא  קדושה  בהם 

60(  שיר השירים א, ג.
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אנו  למשל,  תפילין  ל"ע  שנפסלו  אף 
קדושתם  על  לשמור  עדיין  מחויבים 

ולגונזם בכבוד הראוי להם.

המצוות  את  קיימו  שהאבות  נמצא 
המחוברים  בדברים  ברוחניות,  בעיקר 
בתלוש,  לא  אך  לאלוקות  עצמם  מצד 
יכולים  אנו  ע"ה  אבינו  אברהם  ובזכות 
גם על התלוש,  לפעול  תורה  אחר מתן 
להמשיך  העבודה,    עיקר  זו  ואדרבא 
גשמיות העולם עד למטה  בכל  קדושה 
מטה ביותר עד ש"יוסף לי ה' בן אחר" 

לעשות מ'אחר' בן.

 • 

"וימהר אברהם האהלה אל שרה 
ויאמר מהרי שלש סאים קמח סולת 

לושי ועשי עוגות"61

היתה  אברהם,  אל  המלאכים  ביאת 
בי"ד ניסן שהוא ערב פסח. 'כחום היום' 
כבר  חמץ  הצהרים.  בשעות  בפשטות 
אסור לאכול כי חלפה השעה הרביעית. 
כדי לאכול בערב  היום  כל  ומצה אסור 

מצה לתיאבון62. 

משרה  ביקש  שאברהם  מסתבר  לכן 
שנקראים  'מצות'  ומצינו  מצות.  להכין 
חמץ"63  לא  כי  מצות  "עוגות  'עוגות' 
עגולות64.   - 'עוגות'  הפירוש  ובפשטות 

61(  יח, ו.
62(  שו"ע תעא בתחילתו

63(  שמות יב
64(  כמו עג עוגה בחוני המעגל.

ועוד, שלכן אמר 'מהרי' כי להכנת מצות 
צריכים זריזות שלא יחמיץ. ואילו לחמץ 

השהות טובה ומועילה.

מה נעשה עם המצות? שהרי הם לא 
אוכלים  לא  כאמור  כי  למלאכים  הוגשו 

בערב פסח מצות? 

לסדום  ילכו  שהמלאכים  ידע  אאע"ה 
וללוט  אל לוט להצילו. וחשש לאורחיו 
עצמו שלא יהיה להם מצה שמורה לליל 
הסדר, כפי מנהג ישראל להקפיד שבכל 
אופן בליל הסדר יהיו מצות שמורה לכל 

אחד.65 

על  מצות  לאפות  אברהם  דאג  לכן, 
שגם  אף  כי  לסדום.  עמם  לשלוח  מנת 
לוט "אפה מצות ויאכלו"66. אך בפשטות 

הם לא היו 'שמורות' כדין.

 • 

"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר 
עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם 

תחת העץ ויאכלו."

אבינו  אברהם  קיים  חז"ל  אמרו  הנא 
עירובי  ואפילו  כולה  התורה  כל  ע"ה 
חמאה  הגיש  כן  אם  הכיצד  תבשילין67. 
בשר  דהא  עשה.  אשר  הבקר  ובן  וחלב 
וחלב אסור אפילו בהנאה. והוא מאכיל 

את אורחיו בבשר וחלב?!

לדאוג  הוא  הרבי  מנהג  שבימינו  עד    )65
ולחלק למכרים ושכנים מצות מצווה.

66(  יט, ג.
67(  יומא כח:
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ודאי חס ושלום לומר שאאע"ה  אלא 
להגיש  וחלב  מבשר  אחד  תבשיל  הכין 
הכין  שאברהם  נראה  אלא  לאורחיו. 
מאכלי חלב בנפרד מבן הבקר. וכל אחד 

מאורחיו יבחר במה הוא חפץ. 

ברור  איסור  זה  גם  הלא  תאמר  ואם 
אחד  שולחן  אותו  על  לאכול  שאין 
באם  אמנם  כי  דע  חלב?   ואחד  בשר 
או  זה68  את  זה  מכירים  הסועדים  אין 
היכר69  איזה  עושים  אך  במכירים  אף 
המזכירם,  שמש  ידי  על  ולחילופין 
מותר70. וזהו דכתיב בתרי'ה "והוא עומד 
עליהם" ורק אז "ויאכלו". דאם לא היה 

עומד עליהם, אסור. 

לא  אברהם  מדוע  הענין  ולהמתקת 
הכין מאכל אחד לכולם? נאמר שמכיוון 
אופי  בעלי  היו  המלאכים  שאורחיו 
שבא  רפאל72,  המלאך  מחד  שונה71, 
את  להציל  )ואח"כ  אברהם  את  לרפא 
לחמאה  שייך  חסד-  של  מלאך  לוט( 
לבשר  שבא  מיכאל  המלאך  וכן  וחלב. 
גבריאל  המלאך  ולעומתם  שרה.  את 
שמשימתו להפוך את סדום – מלאך של 
)כידוע  הבקר.  לבן  שייך  וגבורה-  דין 
ליודעי ח"ן(. מוכרח היה להכין מאכלים 

סותרים, לכל אחד  לפי טבעו.

68(  שבת יג. ועוד. שו"ע יו"ד הל' בשר בחלב 
פח ס"ב

69(  שו"ע שם בש"ך. ועוד.
בנימין.  משאת  בשם  תשובה  פתחי    )70
ואולם  בשמש.  ק"ו  יחד  שאוכלים  ברבים  אפילו 
המזכירו.  שמש  שיש  מה  מועיל  אינו  בחרעק"א 

ויל"ע. ואין לפסוק מכאן הלכה למעשה.
71(  בבא מציעא פו:

72(  רש"י על פסוק ג.

 • 

"איה שרה אשתך"73

לחבבה  אלא  היא,  היכן  היו  'יודעים 
אומר  ואח"כ  היא'.  שצנועה  בעלה  על 
צחקה  זה  למה  אברהם  אל  ה'  "ויאמר 
דלטוריא  לספר  מדוע  ..."וגו'  שרה74 
על שרה. וביותר, אם רוצה לחבבה על 

בעלה? )ואף כי שינה מפני השלום(

בהכרח לומר שגם בזו, לחבבה נתכוון. 
שכעת יודע אברהם, שאין שרה מטילה 
זקנתי'.  'ואני  את האשמה אלא בעצמה 

וכלל לא על אברהם. 

מפני  ששינה  מה  יומתק  מעתה 
השלום. שהרי היה לו לשתוק כלל מזה. 
שבכוונה  אלא  כלל?  לשנות  צריך  ולא 
מנת  על  'שינה',  של  ובאופן  אמר, 
לחבבה. שאילו שתק, לא היה נולד שום 

רגש חדש, כלפי שרה כלל.

אלא שנהג כאהרן הכהן. שהיה משנה 
למען השלום. שהיה פונה לראובן ואומר 
על  ומתחרט  אוהבך,  שלוי  'ראה  לו, 
מעשיו' וכן אומר ללוי. וכך היה מחבבם 

זה על זה שתשרה השלום בינהם.75

וכ"כ למה ועבור מה היה צורך מיוחד 
אלא  דוקא?  כעת  בעלה  על  לחבבה 
שהיה בלבו של אברהם אע"ה על שרה 
אע"ה, זמן רב. בעיקר לאור התנהגותה 

73(  יח ט ורש"י
74(  יח יג

75(  ע"פ אבות דרבי נתן פ' י"ב
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עם הגר. ועל מנת שיוולד יצחק הצדיק 
מבינהם היה לו לחבבן זע"ז.

 • 

"ויאמר...אולי ימצאון שם שלושים 
ויאמר לא אעשה אם אמצא שם 

שלושים"76

וכי לא גלוי וידוע לפני ה' ית' אם יש 
שם שלושים צדיקים או פחות? 

אך  שאין  כעת  יודע  הוא  ודאי  אלא 
מיראת  חוץ  שמיים  בידי  שהכל  מכיוון 
למחרת.  הבוקר  עד  שהות  ויש  שמיים' 
לא  דמעות  ושערי  תשובה.  יעשו  אולי 

ננעלו.77 

וזהו שאומר בלשון עתיד "אם אמצא 
שם שלושים" מחר, אף שיודע אני שכעת 

אין שלושים ואף לא עשרים.

 • 

"אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא 
אשחית בעבור העשרה"78

'ועל שמונה לא שאל שהרי נח ואשתו 
הרי  בניו  נשי  ושלשת  בניו  שלושת 

שמונה ולא הצילו על דורם'79

76(  יח ל
77(  ברכות לב: בבא מציעא נט.

78(  יח לב
79(  ע"פ רש"י על הפסוק

היו  שבסדום  נמצא,  נחשב  אם  והנה 
בנותיו  שתי  ואשתו  לוט  והם  עשרה. 
ועוד  שישה  הרי  ובעליהן,  הנשואות 
שתי בנות ארוסות וארוסיהן הרי עשרה. 
יכולים  רוצים  היו  הם  שאם  ובפרט 
בעיני  כמצחק  "ויהי  כי  רק  לינצל.  היו 
חתניו"80 לא ניצלו. ולמה שלא יצילו לכל 

הפחות עיר אחת81.

ואולי תאמר שאין אשת לוט82, בנותיו 
והארוסים  החתנים  שכן  וכל  הנשואות 
'צדיקים'. מה תאמר על חם ואשתו האם 
גודל  בגלל  העולם  שינצל  היה  כדאי 
בכלל  נחשבים  הם  שכאמור  צדקותם?! 
וידוע  לכך.  הראויים  הצדיקים  שמונת 
שגם  בתיבה83  כנען  אבי  חם  עשה  מה 

לכך נתקלל לדורות. ויל"ע.

לבסוף,  נצלה  אכן  אחת  עיר  ואמנם 
התגלגל  בפשטות  כי  אף  צוער.  והיא 
הנה   " לוט  של  בקשתו  פי  על  הדבר 
נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא 
מצער אמלטה נא שמה ותחי נפשי" אך 
פתוחה'  לדלת  'פרץ  שלוט  לומר  נוכל 
בבקשתו. כי כבר הבטיח ה' ית' לאברהם 
"לא אשחית בעבור העשרה". ומדבר ה' 

לא יפול דבר ארצה כל שכן לטובה.

לנוס  קרובה  הזאת  העיר  נא  "הנה 
אשחית  "לא  בגימטריא  עולה  שמה" 

80(  יט יד
ד'  וימלטו  ארבעים"  שם  ימצאון  "אולי    )81
הכרכים וכן ל' יצילו ג' מהם או כ' יצילו ב' מהם 

או י' יצילו א' מהם )רש"י יט כב(
82(  שלכן לא נצלה היא "ותהי לנציב מלח" 

וכן הנשואות והחתנים לא נצלו בעצמם.
83(  תענית ז. וסנהדרין קח:
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בעבור העשרה".84 

 • 

"אולי יש חמישים צדיקים.. ארבעים 
וחמישה.. ארבעים.. שלושים.. 

עשרים.. עשרה.."

ולכאורה יודע היה אברהם שאין צדיק 
בסדום אף לא אחד, גם לוט עצמו 'אתה 
אתה  אברהם  ובזכות  עמהם  הרשעת 
בפורענותם  לראות  כדאי  אינך  ניצול 

ואתה ניצול'85.

כפי  היה"86  תמים  צדיק  איש  "נח 
שהתורה מעידה עליו מפורשות ובנוסף 
הצליחו  ולא  היו  שגדולים  ויפת  שם 
וכדוגמתו  לוט  הכיצד  דורם.  להציל 
יכולים להינצל, כל שכן להציל אחרים?!

אלא זאת פעל אברהם על ידי התפילה 
/ הויכוח שהיה לו עם האלקים. אברהם 
הצדיקים,  כמות  על  רק  מתווכח  לא 
עיקר  בכך.  די  לא  עשרה,  או  חמישים 
הצדיקים  איכות  על  הוא  הויכוח 
הנדרשים בכלי להנצל ואולי גם להציל. 

מהרף הגבוה אל הנמוך...

בדוגמת  צדיקים:  חמישים  יש  אולי 
משה רבינו ביום מיתתו שהשיג חמישים 
לא, אז  בו. אם  נ'  נבו-  בינה, הר  שערי 

אולי די ב...

84(  בתנאי שתוסיף הכולל של זה בזה ושל 
זה בזה.

85(  בראשית יט יז ברש"י.
86(  ריש פרשת נח.

אהרן  בדוגמת  וחמישה:  ארבעים 
מה"   "ונחנו  מיתתו שאמרו  לפני  ומשה 

אם לא אולי תסתפק ב..

ארבעים צדיקים: 'בן ארבעים לבינה'87 
אמנם עדיין לא יכול להשפיע על אחרים 
כל  שלימות  אבל  לעיצה.  חמישים  כבן 
ש'עד  השיג.  הוא  עצמו  לגבי  שהיא 
ארבעין שנין קאים אינש אדעתא דרביה'. 

ואולי ימצאון שם רק

שלושים: 'בן שלושים לכח' אמנם בינה 
בפוטנציאל  בכח-  אך  השיג  לא  בפועל 

כן. ואולי ימצאון שם...

עשרים: 'בן עשרים לרדוף' אין לו לא 
בפועל ואפילו לא בכח, אך לכל הפחות 
הוא רודף מתאמץ ומנסה. ואולי ימצאון 

שם רק...

עשרה: כולל 'בן חמש למקרא בן עשר 
למשנה בן חמש עשרה לגמרא' וכו' כלל 
והקנית  חינוך  של  בשלב  שהוא  הדבר 

הרגלים, בדרגא של חנוך לנער. 

שגדל  לוט,  את  יש  מצאנו!  וזאת, 
ושרה88,  לאברהם  וסמוך  אצל  והתחנך 
אברהם  'בזכות  וזהו  שינצל!  הוא  כדאי 
אתה ניצול' בזכות תפילתו, שהורית את 
רף הדרישה להצלה גם בכמות ובעיקר 

באיכות.

 • 

87(  אבות פ"ה בסופו וכן אידך
88(  ובצעירותו אצל אביו הרן שמסר נפשו 

על קד"ה כדלהלן. 
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"ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם 
לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר 

דברת"89 

מיד שמע ה' את תפילתו של לוט. אך 
לתפילת אברהם אע"ה באותו ענין וכמה 
מכאן  שמע?90  לא  בתפילה,  שהרבה 
מתפילת  עצמו  החולה  תפילת  ש'יפה 
אחרים עליו, והיא קודמת להתקבל'.91  

תפילתו  הייתה  שאברהם,לא  ועוד, 
שלימה ובאמת חפץ היה בהפיכת סדום, 
שאין  מה  רינה".92  רעים  "באבוד  כי 
נפשי"  את  "להחיות  שהתפלל  לוט  כן 

תפילתו היתה אמיתית ושלימה.

ועוד, זהו שהתפלל שלמה המלך ע"ה 
והתפלל  ובא   " המקדש.  בית  בחנוכת 
אל הבית הזה אתה תשמע השמים מכון 
אליך  יקרא  אשר  ככל  ועשית  שבתך 
הנכרי"93 בין ראויים ובין שאינם ראוים. 
לתפילת  ואילו  יבעט.  שלא  כדי  וזאת 
לבו  שודאי  מאחר  מעשיו.  לפי  ישראל, 

שלם עם ה' ית' ולא יבעט.

 • 

אמש  ו"שכבתי  אביה"94  את  "ותשכב 

89(  יט כא
90(  יח כג והלאה

91(  ב"ר נג יט, וכפי גירסת רש"י בראשית כא 
יז. וראה בתו"ש בראשית פכ"א אות צב

92(  משלי יא י
93(  מלכים א ח לג

94(  יט לג

הבכירה  את  הכתוב  מיחס  אבי"95  את 
"שכבי  בצעירה,  ולעומתה  לוט.  לאביה 
שאין  'אביה',  ולא  עמו"  "ותשכב  עמו" 
אחרי  שמתיחס  מה  לוט  של  כבודו 
הצעירה, כי אם אחרי הבכירה?! וביחוד 

שדווקא הצעירה היתה צנועה יותר. 

המשיח  מלך  עתיד  כי  למה?  וכ"כ 
וזהו  המואביה.  ומרות  ממנה  לצאת 

דוקא כבודו של לוט. ובאופן אחר...

 • 

"ותאמר הבכירה אל הצעירה"96

או  בכירה  לנו  ומה  לוט.  בנות  אצל 
צעירה? וכן אצל בנות לבן "לא יעשה כן 
במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה"97 
"וללבן שתי בנות שם הגדולה לאה ושם 

הקטנה רחל"98 

אלא ודאי עניין לנו מה שלאה דווקא 
היא הבכירה כי ממנה יצאו יהודה דויד 
הצעירה  מרחל  ואילו  דויד.  בן  ומשיח 

יצאו יוסף הצדיק ומשיח בן יוסף. 

באה  הבכירה  מן  לוט,  בבנות  וכן 
מן  ואילו  המלכות.  אם  המואביה  רות 
אשת  העמונית  נעמה  יצאה  הצעירה 

שלמה המלך.

מן ההבדלים שבין רחל ללאה ש"עיני 

95(  יט לד
96(  בראשית יט לד

97(  שם כט כו
98(  שם כט טז
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תואר"99  יפת  הייתה  ורחל  רכות  לאה 
רחל הייתה בוכה שלא תפול בחלקו של 
עשו הרשע 'שהיו אומרים גדולה לגדול 

וקטנה לקטן'. 

בעל  להיות  הוא  עשו  של  ענינו 
יושב  תם  איש  יעקב  ואילו  תשובה100 
ויפה  תואר  יפה  הצדיק  הוא  אהלים 
מראה. וכן בניהם. יהודה בנה של לאה 
בוש'101.  ולא  'הודה  תשובה  הבעל  הוא 

ולעומתו יוסף הוא הצדיק. 

וכן הוא בין דוד המלך שהוא אדמוני – 
איש מלחמות, כמו עשו, אם כי 'עם יפה 
עניים' 102שכל מעשיו על פי הסנהדרין- 
רשאי  לא  שהוא  ועד  העדה'103.  עיני 
לבנות את בית המקדש104, כי "דם לרוב 
בימיו  שהשלום  שלמה  ואילו  שפכת". 
שכל  בדוד  מצינו  וכן  המקדש.  בונה 
חטאתו  על  ומתחרט  מתפלל  היה  ימיו 
עד ש"וחטאתי נגדי תמיד"105 הוא הבעל 
אין  הצדיק  הוא  שלמה  ואלו  תשובה. 

עיקר עניינו חרטה.

ומכיוון שעם כל זאת 'במקום שבעלי 
גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה 
נקראת  לאה  שם'106   לעמוד  יכולים 
אם  וכן  הצעירה.  לרחל  ביחס  הבכירה 

99(  שם כט יז ורש"י
100(  ועד שהוא נקרא ישראל מומר להבדיל 

מישמעאל שאינו בכלל ישראל כלל.
101(  סוטה ז:

102(  שמואל א טז יב
103(  בר"ר פרשה סג

104(  בדברי הימים א', כ"א, ז'
105(  תהלים נא ה
106(  ברכות לד:

הבכירה  היא   המלכות  אם  המואביה 
ביחס לאם העמונית אשת שלמה שהיא 

הצעירה.

צדיקיא  לאתבא  אתא  ו'משיח 
בתיובתא'107 תיכף ומי"ד ממ"ש.

 • 

"ותקרא שמו מואב"108

ואילו  מאביה  שהוא  פרסמה  הבכירה 
הצעירה רק רמזה וקראה לבנה בן עמי. 
ראוי  היתה,  שצנועה  הצעירה  לכאורה 
היה שדוד המלך יצא דווקא ממנה, ולא 

מן הבכירה שפרסמה. 

וי"ל שאמנם כן, אך מכיוון שמצד לוט 
עצמו ביאת הבכירה הייתה באונס גמור.  
לעומת ביאת הצעירה שכבר 'ידע בקומה 
ואעפ"כ לא נשמר לילה שני', סוכ"ס היה 
זה ברצון. נמצא שביאת הבכירה הייתה 
אף  הצעירה.  מביאת  יותר,  בטהרה 

ששניהן 'לשם שמיים נתכוונו'.

ויש לומר עוד, שמה שהבכירה קראה 
תדע  זמן  שכל  כדי  בגלוי  מואב  לבנה 
נכדה  וכדברי  תשובה  לעשות  ותזכור 
ואילו  נגדי תמיד'.  'וחטאתי  דויד המלך 

הצעירה הסתירה מעשיה.

107(  זוהר חלק ג, קנג,ב
108(  בראשית יט לח

חיי שרה
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"והאיש משתאה לה מחריש לדעת 
ההצליח ה' דרכו אם לא"109

על  ומתבהל  משתומם   - 'משתאה 
שראה דבריו קרובים להצליח אבל אינו 
אם  היא  אברהם  ממשפחת  אם  יודע 
כאשר  "ויהי   " אחריו  ובפסוק  לאו'... 
נזם  האיש  ויקח  לשתות  הגמלים  כלו 
על  צמידים  ושני  משקלו  בקע  זהב 
בת  "ויאמר  משקלם"  זהב  עשרה  ידיה 
לפי  שאלה  לה  שנתן  'לאחר   – את"  מי 
שהיה בטוח בזכותו של אברהם שהצליח 

הקב"ה דרכו'

בתחילה משתומם, ועוד לפני שרבקה 
ענתה לו בת מי היא היה בטוח?! אתמהה

הנה בין לבין הוא הביא לה נזם ושני 
צמידים. אמנם כאן אליעזר נהיה בטוח 
שרבקה היא אכן מבית אברהם. הכיצד? 
ומה פתאום אליעזר מצא לנכון לשקול 
מה  משקלו?  ולהודיענו  תכשיט  כל 
שלא עשה כן לכלי כסף וכלי זהב שנתן 
מאוחר  השידוך  סגירת  עם  לרבקה110 

יותר בערב.

טוב  "כל  היו  אליעזר  ודע שבידו של 
ושני  בנזם  הסתפק  ומדוע  אדוניו" 
צמידים בלבד? אלא ודאי שכאן העמידה 
אליעזר לרבקה במבחן. שנתן לה הרשות 
היא  אולם  נפשה.  אוות  מכל  לבחור 
"ויקח  שכתוב  וזהו  במועט,  הסתפקה 

109(  כד, כא.ואילך וברש"י.
110(  כד, נג.

האיש" ולא ויתן האיש. הוא לקח ממנה, 
כדלהלן.

לקחה,  כן  שרבקה  זה  במועט  וגם 
להיות  העתידים  לעניינים  כוונה  היא 
ולכן  אע"ה:  יצחק  ושל  שלה   לבניה 
בדק אליעזר משקל כל תכשיט, כי בכך 
הראויה  היא  רבקה  היות  על  עמד  הוא 
מן השמים. 'בקע - רמז לשקלי ישראל, 
בקע לגלגלת. ושני צמידים - רמז לשני 
 - זהב משקלם  מצומדות עשרה  לוחות 

רמז לעשרת הדברות שבהן'.

צפה והבחין בזה אליעזר ולכן בטח.

כמגדל  "אפך  הפסוק  ע"פ  יומתק 
אפך-  דמשק"111   פני  צופה  הלבנון 
של  אפה  על  שם  שאליעזר  הנזם  הוא 
המקדש  בית  הוא  הלבנון-  כנגד  רבקה, 
של  עוונותיהם  שמלבין  לבנון  'שנקרא 
הטוב  "ההר  אומר  הוא  וכן  ישראל'112 
הזה והלבנון"113. צופה- מתבונן ומבחין 
עבד  אליעזר  דמשק  הוא  דמשק-  פני 

אברהם.

 • 

"ויאמר בת מי את"114

111(  שיר השירים ז, ה.
112(  יומא לט:

113(  דברים ג, כה.
114(  כד' כג.

חיי שרה
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בן  אנכי  בתואל  בת  אליו  "ותאמר 
מלכה אשר ילדה לנחור" הוא שאל רק 
זקנה-  לאבי  עד  עונה  והיא  אביה,  מי 

סבא רבה?! )בתמיה(

באביה.  לא השתבחה  היא  ודאי  אלא 
אברהם  ובאחי  מלכה,  בסבתה  אם  כי 
לכן  מלכה.  של  בעלה  סבה,  הוא  נחור 
בתוך  בהבלעה  אך  אביה  את  הזכירה 
הטובים.  את שרשיו  להזכיר  דיבור  כדי 
מתוך כיבוד אב שהיה לה. וגם זה סימן 

להיותה האישה הראויה ליצחק.

 • 

"ויאמר בוא ברוך ה' למה תעמד 
בחוץ ואנכי פניתי הבית"115

מלכה  אבי  הרן  בת  מלכה  בן  בתואל 
ה'  קידוש  של  באוירה  גדל  יסכה  ואבי 
עמד  אברהם  כידוע116  זרה.  עבודה  נגד 
לפני נמרוד על ששבר את הצלמים וזה 
פנה   . הצילו  וה'  האש,  לכבשן  השליכו 
נמרוד להרן ושאלו למי אתה הלנו אתה 
צודק  הרן שאברהם  ראה  לאברהם?  או 
לכבשן  זרקוהו  אני!  אברהם  עם  אמר 

האש ונשרף. 

קד"ה.  על  שנשרף  הראשון  היה  הרן 
יחד עם סביבה תומכת  זה  ובצל מופת 
של אברהם ושרה גדלה ביתו מלכה ובנה 
בתואל. לכן לא יכול היה בתואל לסבול 
שבביתו יהיו צלמים כל שהן. לבן שעובד 

115(  כד, לד.
116(  בראשית רבה, לח יג

פסליו  את  להטמין  הוכרח  היה,  ע"ז 
הטרפים  הם  )ואולי  אימו.   של  בביתה 

שעתידה רחל לגנוב מאביה לבן(.

בבית  ללון  אליעזר  העדיף  לכן  גם 
אביה של רבקה ולא בבית אימה. וראה 

עוד להלן.

האנשים  ורגלי  רגליו  לרחץ  "..ומים 
הוא  וישתו  "ויאכלו  אתו.."   אשר 
הרי  באו?  מהיכן  והאנשים אשר עמו"  
רבקה השקתה רק את אליעזר והגמלים, 
ואילולי שהיו עוד אנשים הייתה רבקה 

משקה גם אותם.

אלא ודאי אליעזר בהיותו עבד אברהם 
שיפנה  מקום  שבכל  רבו,  בדרכי  נהג 
חב"ד  כבית  התנהל  הוא  נפשות.  יעשה 
וישלחו  ד"ה  זה  בעניין  עוד  וראה  נע. 

להלן.

 • 

"ויען לבן ובתואל מה' יצא הדבר גו' 
הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אישה 

לבן אדוניך כאשר דיבר ה'"117

היה  צריך  אליעזר  למחרת  ואילו 
להתחנן שוב על מנת לקחת את רבקה 
כמ"ש "וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני 
הנער  תשב  ואמה  אחיה  ויאמר  לאדני 
ויאמר  תלך  אחר  עשור  או  ימים  אתנו 
אלהם אל תאחרו אתי וה' הצליח דרכי 
שלחוני ואלכה לאדני ויאמרו נקרא לנער 

117(  שם נא.
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סיכמנו  לא  כביכול  פיה"  את  ונשאלה 
אתמול דבר?!

ראשונה  מחשבה  בן  ההבדל  וזהו 
לשניה ובפרט אחרי שעובר לילה בינם. 
לפתע מוצאים תירוצים כיצד לא לקיים 
שהיא  בראשונה  שבאה  ההחלטה  את 

היא דווקא מן הקדושה, כנודע.

ומכאן נאמר שמה שאליעזר התמהמה 
כל  את  סיכן  ובכך  למחר  עד  והמתין 
יעקב  עתיד  לכך  הבסיס  היה  השידוך, 
כטענתו  להודיעו,  בלא  מלבן  לברוח 
ולא  אותי  ותגנוב  לברוח  נחבאת  "למה 
הגדת לי"118 שהרי לבן כבר מלומד בכך, 
אולם  מסכים.  הוא  שבתחילה  שהגם 

לבסוף הוא מתהפך לרעה.

כי  ללבן  ויאמר  יעקב  ש"ויען  נמצא 
בנותיך  את  תגזל  פן  אמרתי  כי  יראתי 
כדבריך  יהי  לו  אפילו  זאת  מעמי", 
בתוף  ובשרים  בשמחה  ש"ואשלחך 
ובכנור" אתמול. אך מי ערב לי על היום.

את  לקחת  לאליעזר  לו  היה  ואמנם 
מדוע  המקום.  מן  ולהסתלק  רבקה 

התמהמה? אתמהה!

לבן  של  טבעו  אליעזר  שידע  אלא 
לא  רמאויות119  אלף  אפילו  שירמהו 
סמך עליו בלילה כשאמר לו "הנה רבקה 
שינה  הוא  פתאום  מה  ולך"  קח  לפניך 
את הנהגתו ומסכים בכזו פשטות? אלא 
השוק,  מן  אחרת  בריבה  החליפה  ודאי 

118(  בראשית לא, לא.
119(  ע"ד שרמה ליעקב "ותחלף את משכורתי 

עשרת מונים" – ודרשו על כך אלף פעמים.

כמו שעתיד לעשות ליעקב עם רחל.

ניתן  ולא  לילה  כעת  אליעזר  אמר 
ואכן  הבוקר!  אור  עד  אמתין  להבחין. 
כאשר ראה לבן שתרמיתו התגלתה חזר 
"נקרא  ואמר  לבן  ניסה  ושוב  להתנגד. 
התלכי  פיה....  את  ונשאלה  לנערה 
כאן  גם  אלך"  ותאמר  הזה  האיש  עם 
שהוצרך  עד  אחרת.  נערה  לה  הביא 
שהיו  נערות  כמה  עימו  לקחת  אליעזר 
רבקה  "ותקם  כתיב  ולכן  הספק.  בכלל 

ונערותיה" נערות רבות היו עמה.

 • 

"וישלחו את רבקה אחתם ואת 
מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו"120

'אתין וגמין ריבויים'121. 

כמ"ש  נערותיה  לרבות  רבקה,  את 
על  ותרכבנה  ונערתיה  רבקה  "ותקם 

הגמלים.." 

נערותיה.  לרבות מנקות  את מנקתה, 
ונשי הנפש אשר עשה. 

ואת עבד אברהם, לרבות חתן שמצא 
ליצחק.  להשיאה  שהתאווה  ביתו  עבור 
ורבקה  יצחק  ובזכות שנתעסק בנישואי 
אברהם  כמו  כן.  גם  תיגאל  שביתו  זכה 
שלקח את קטורה זו הגר באותו הפרק, 

120(  שם ס. ואילך
רבה  בראשית  ה;  ט  ברכות  ירושלמי    )121
רא"ש  אתין;  ד"ה  ב  מא  קמא  בבא  רש"י  יד;  א 

בכורות א ה.
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בזכות שהיה עסוק בלהשיא את בנו.

ואת אנשיו, לרבות אנשים שנוספו לו 
מפעולותיו, ואת הנפש אשר עשה בחרן.

 • 

"היש בית אביך מקום לנו ללין"122 

רב  גם מספוא  גם תבן  אליו  "ותאמר 
עמנו גם מקום ללון" "ותרץ הנער ותגד 
לבית אמה כדברים האלה" "ויאמר בוא 
ברוך ה' למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי 

הבית ומקום לגמלים"

יש  האם  רבקה  את  שואל  אליעזר 
בבית אביה מקום. היא עונה שיש מקום 
שהוא  מבשר  לבן  אח"כ  ואילו  ברווח. 
פינה הבית- משמע שלא היה מקום, עד 

שלבן פינה מקום?! 

אלא לבן לקח את אליעזר לבית אמה 
צריך  והיה  יותר,  וצפוף  קטן  שהיה 

לפנותו על מנת להכניס אורחים. 

ללון  ביקש  אליעזר  אכן  מדוע  וצ"ל 
בבית אביה דווקא ולא בבית אמה? ועוד 
מה ביקש לבן להשיג בפעולתיו לשנות 

את מקום הארחה של אליעזר?

בפשטות ניתן לומר שבבית בתואל לא 
בתואל  סוף  סוף  כי  זרה  עבודה  הייתה 
הוא נכדו של הרן123 שמת על קידוש ה' 

122(  כד' כג.
היא  ומלכה  יסכה"  ואבי  מלכה  "אבי    )123

אימו של "בתואל אשר ילדה לנחור" 

באור כשדים, כדלעיל. מה שאין כן בבית 
"פיניתי הבית"  על  רש"י  וכפרוש  אמה, 

מעבודה זרה.  

ולבן  הזכרים  על  אלא  גזר  לא  'פרעה 
היכן  וקשה  הכל'124  את  לעקור  ביקש 
עם  כל  את  לעקור  ביקש  שלבן  מצינו 
ישראל. הרי הוא בעצמו נתן את ארבע 
עשר  שנים  וממנו  אבינו  ליעקב  בנותיו 
הוא  עצמו  יעקב  שאת  ואף  השבטים. 
לא העריך ואף רצה לפגוע בו, עד שה' 
הזהירו "השמר לך מדבר עם יעקב מטוב 
ועד רע"125 אך לנכדיו הם ראשי שבטי 
ישראל, הוא לא היה עושה מאומה, וכמו 
והבנים  בנותי  "הבנות  בעצמו  שאומר 
לבניהן  או  היום  לאלה  אעשה  מה  בני 
אשר ילדו"126, ואף מזהיר את יעקב לא 

לענותן. 

והעניין, אליעזר חפץ היה ללון דווקא 
שעובדה  מנת  על  בתואל,  אביה  בבית 
למצוא  השליחות  במילוי  לו  תסיע  זו 
שידוך ליצחק. יודע היה אליעזר שמנהג 
בתואל  משפחת  גם  ובכללה  המשפחה 
אורחים  בהכנסת  יתירה  הקפדה  הוא, 

ועד קצה האחרון. 

בתואל,  של  דודו  שהיה  בלוט,  וכמו 
"ובני  לביתו,  המלאכים  שהכניס  בעת 
מקצה"  העם  כל  הבית  על  נסבו  העיר 
קרואים  הלא  ב'אורחים'  לפגוע  רצו 
עד  לעזרתם.  המארח  לוט  חש  בסדום. 
שאמר "הנה נא לי שתי בנות אוציאה נא 

124(  מנוסח הגדה של פסח
125(  לא, כד.
126(  לא, מג.
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אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעינכם127 
רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן 

באו בצל קורתי" 

מפני  או  האורחים  מעלת  מפני  לא 
כי  רק  אלא  להצילם,  לוט  ביקש  כבודו 
הם אורחיו " כי על כן באו בצל קורתי" 
לוט מוכן היה אפילו למסור את בנותיו 
הכנסת  מצוות  עבור  לביזוי,  הארוסות, 
אורחים. כמובן למד זאת לוט גם מהדוד 
חונך  גם  כך  אבינו.  אברהם  הוא  רבא 

בתואל.

מתארח  אליעזר  היה  שאילו  נמצא 
אצל בתואל 'נאלץ' היה לכבד אותו עד 
כדי אפילו להסכים לשידוך של בתו עם 

יצחק )במכל שכן וקו"ח מלוט(

הערמומי  לבן  רצה  בדיוק  וזאת 
כל  את  למנוע  ובכך  לטרפד,  והרמאי 
התהוות  את  בכך  ולבטל  השידוך  עניין 

עם ישראל, 'רצה לעקור את הכל'. 

מיד, תפס לבן פיקוד על האירוח ודאג 
אימה.  בבית  יתקיים במקום אחר,  שזה 
כך בתואל לא יהיה מחויב מדין הכנסת 
אכן  כך  לשידוך.  להסכים  אורחים, 
ובא  הדבר  לעכב  בתואל  רצה  התרחש, 
אחיה  נאלצו  ולבסוף  והמיתו128.  מלאך 

ואימה להסכים בעל כרחם.

'שנאמר  בהגדה  הכתובה  הראיה  וזו 
את  למנוע  גרם  שלבן  אבי'  אובד  ארמי 

האירוח בבית אביו ולאבד את אביו.

127(  ולא כטוב בעיני ה' כידוע.
128(  כד, נה. ברש"י.

 • 

 – חכמה   – אבי'  'בית  יותר,  ובעומק 
וניתוח.  העמקת  ללא  מופשט  רעיון 
– הרעיון אחר שבא  בינה   - 'בית אמה' 
עד  בירור  אחר  בירור  והבנה  בהסברה 

שנקלט היטב בשכל. 

יש  שידוכים.  בעניני  הרעיון 
באופן  בשידוכים  ומבררים  המתענינים 
טובים  במוסדות  למדה  הכלה  כללי, 
וטובי לב,  יראת שמיים  באה ממשפחה 
אפשר  וחיובי.  מאורגן  בית  מנהלים 
שידוך  זהו  טוב.  במזל  שידוך  לסגור 

הנעשה ב'בית אבי' – 'חכמה'. 

חקירות  בשבע  המבררים  יש  ולאידך 
יורדים  נפה.  עשרה  ושלוש  ודרישות 
הילדים  בגן  פרטים,  ופרטי  לפרטים 
בקו  במוסד  למדה  לשכנה,  התחצפה 
אוהבת  מסוים,  למקצוע  ונמשכת  זה, 
שונה.  בלבוש,  טעמה  כאלה,  מאכלים 
בבית  יושב  אביה  וכך,  כך  אמרה  אמה 
וכן  וכדומה.  מה'מזרח',  רחוק  הכנסת 
מובילה  תוצאה  כל  החתן.  על  בודקים 
על  לכת  מרחיקי  והשלכות  לפרשנויות 
הזוגיות והצאצאים העתידיים, עד לכמה 
התאמה  נמצאת  לא  סוף  וסוף  דורות. 

כלל. 'בית אמה'- 'בינה'.

כדי לתקוע שידוך כל מה שצריך הוא 
ללכת ל'בית אמה' במקום ל'בית אביה'. 
וכן על מנת לקיים מצוות 'וכתב לה' כל 
הנדרש הוא לחקור ולדקדק הדק היטב 
מבע  תגובה  אמרה  כל  עניות  בדקדוקי 
או נדנוד, הגלויים והנסתרים, של בן או 
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בת הזוג.

 • 

תולדות

"ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו 
כי עצמת ממנו מאד"129

וכי זה שישנם גבירים נוספים בקהילה 
הוא  הטבע  לכאורה  טוב?!  לא  זה 
של  שכנים  להיות  אוהבים  שעשירים 

שכמותם?! אז מדוע לך מעמנו?

ממנו'-  עצמת  'כי  בצידו  ותשובתו 
על  בא  שלך  הזה  העושר  כל  מאיתנו. 

129(  שם כו טז

שיאמרו  וכמו  הוא.  משלנו  חשבוננו, 
בני לבן "לקח יעקב את כל אשר לאבינו 

ומאשר לאבינו עשה את הכבוד הזה"130

והם לא ידעו שהברכה ששרתה אצלם 
באה מיצחק ומיעקב.

 • 

130(  שם לא א

ויצא
"ותקרא שמו ראובן"131

מה  ראו  לאה  אמרה  אלעזר  א"ר 
אע"ג  חמי  בן  דאילו  חמי  לבן  בני  בין 
דכתיב 132  לבכירותיה  זבניה  דמדעתיה 
וימכור את בכרתו ליעקב חזו מה כתיב 
ביה 133"וישטום עשו את יעקב" וכתיב134 

131(  שם כט, לב
132(  שם כה, לג
133(  שם כז, מא
134(  שם כז, לו

"ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה 
פעמים וגו'" ואילו בני אע"ג דעל כרחיה 
שקליה יוסף לבכירותיה מניה דכתיב135  
"ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני 
יוסף" אפי' הכי לא אקנא ביה דכתיב136 

"וישמע ראובן ויצילהו מידם"137.

מתאימה  זו  ראובן  הנהגת  ולכאורה 

135(  דברי הימים א ה, א
136(  בראשית לז, כא

137(  ברכות ז:
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הכניסה  שרחל  בהיות  ולבניה  לרחל 
של  ציפיה  לאחר  וזאת  לביתה  צרתה 
שבע שנים ועוד מסרה את הסימנים על 
וכן  היא לאה.  מנת שלא תבוש אחותה 
בנה, יוסף, אף שאחיו מכרוהו ושטמוהו, 
לא די שלא השיב להם כגמולם אלא עוד 

היטיב להם כידוע כל זה. 

אפילו  הקפידה  עצמה  לאה  ואילו 
ואמרה  בנה  של  הדודאים  על 
את  אישי ולקחת גם  "המעט קחתך את 

דודאי בני"138

נמצא שאופיו המצוין של ראובן הולם 
יש  וזאת  לבני לאה.  ולא  זרע רחל,  את 

לתמוה שהרי ראובן בנה של לאה הוא.

בהיות  קרה,  כך  שכל  לומר  ויש 
יעקב  שבלילה  תמורה'139  'בן  ראובן 
"ויהי  ואילו  עליה  ודעתו  רחל  את  נשא 
כאן  ויתפרש  לאה"140  היא  והנה  בבוקר 

למעליותא.

הדודאים  סיפור  בהמשך  והנה 
ובתמורתם אמרה רחל “לכן ישכב עמך 
הלילה" 'שלי היתה שכיבת לילה זו ואני 

נותנה לך תחת דודאי בנך'141

ואחר כך "ויבא יעקב מן השדה בערב 
ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי 
עמה  וישכב  בני  בדודאי  שכרתיך  שכר 

138(  בראשית ל טו
מהן  אחת  על  שבא  נשים  שתי  בעל    )139

וחושב שהיא השניה.
140(  בראשית כט כה
141(  שם ל טו ורש"י

בלילה הוא"142

נמצא שאף שיעקב ידע שעליו ללכת 
לרחל באותה עונה, ועליה הייתה כוונתו 
שלפני  הזמן  במשך  הרוחניות  והכנותיו 
כן. הנה לאה יוצאת לקראתו ומשנה לו 
את תוכניותיו. ומלילה זה נולד לא אחר 
מאשר יששכר החכם שממנו יודעי בינה 
מלך  שהוא  יהודה  שלולא  ועד  לעיתים 
לשבטים.  ראשון  מקריב  יששכר  היה 
הה"ד "ביום השני הקריב נתנאל בן צוער 
נשיא יששכר", מפני מה, אלא שהוא בן 
בינה  יודעי  יששכר  "ומבני  הה"ד  תורה 

לעתים"143

ביחס  בפרט  יששכר  של  צדקותו 
זו  הרי  זבולון,  מקום  בכל  לשותפו 
שיעקב  )המתוקן(.  ועשו  יעקב  בדוגמת 
שדה  איש  ועשו  אהלים  יושב  תם  איש 
וכן  העולם.  את  ולברר  לפעול  ענינו 
האמהות רחל ולאה, רחל הייתה עקרת 

הבית ואילו לאה יצאנית היתה. 

יושב  ענינו של יששכר הוא בקדושה 
אהלים לעומת זבולון שיוצא לפרקמטיא 
ומפרנס את יששכר. כנאמר "שמח זבולן 
'זבולון  באהליך"144  ויששכר  בצאתך 
לחוף  זבולון  שותפות  עשו  ויששכר 
בספינות  לפרקמטיא  ויוצא  ישכון  ימים 
ומשתכר ונותן לתוך פיו של יששכר והם 

יושבים ועוסקים בתורה'

142(  שם ל טז

רמז  א  הימים  דברי  שמעוני  ילקוט    )143
תתרעט

144(  דברים לג יח ורש"י
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הטובות  בתכונותיו  שיששכר  נמצא 
כנ"ל  אלא  מלאה.  רחל  את  הולם  יותר 
שכל הכנות יעקב היו ברחל, רק שלאה 

החליפה העונה.145 

ומעתה יומתק מה שלכאורה לא הוגן 
במס  ולאה  רחל  שוות  היו  לא  הכיצד 

145(  וברור שהוא אינו בן תמורה כראובן ממש 
אלא רק דבק הטוב שבזה וכנראה מההבדלים בין 

ראובן ויששכר עצמם ואכמ"ל.

ענינם  לפי  תמוה  ויותר  הצאצאים? 
הצדיקים  עבודת  ענינה  שרחל  הפנימי 
שע"פ  אלא   התשובה.   עבודת  ולאה 
הילדים  חלוקת  סוף  שסוף  נמצא  הנ"ל 
בין רחל ולאה מבחינת תכונותיהם וכוחם 

הרוחני שקולה, שישה לכל אחת.146

 • 

יתיחסו  השפחות  שבני  בהתיחס    )146
לגבירתם בני בלהה ללאה ובני זלפה ולרחל.

וישלח
"וישכב אותה ויענה"147

מה נשתנו עשיו משכם בן חמור שזה 
נחשב  עשיו  אצל  עונשו?!  וזה  חטא 
דינה  את  יעקב  מה שטמן  ליעקב חטא 
זה   נחשב  שכם  מעשה  ואילו  מפניו. 

לעונש על כך?! 

וכל  טריפה!  וזה  נבלה  זה  ודאי  אלא 
ההבדל הוא במשפחה. 

אצל שכם, רואים אנו את חמור אביו 
שאץ באופן מידי לכסות על נבלותו של 
בנו, ומעמיד פנים כאלו אך חשקה נפשו 

בדינה בת יעקב. 

ואילו יצחק ודאי היה מבזה ומגנה את 
את  ידע  רק  אילו  עשו  בנו  של  מעשיו 
ממשפחה  שבא  עשיו  כלפי  לכן  דרכו. 

147(  לד ב

מחנכת ותומכת היה לו למסור את דינה. 
כי אף שהיה אמנם רשע אך לב ישראל 
לו כי הוא נקרא ישראל מומר, ו'ישראל 
אף על פי שחטא ישראל הוא'.ואף מה 
שהיה צד148 נשים תחת בעליהן אך סוף 
סוף היה זה ברצונן. דינה יכולה הייתה 

להשיבו בתשובה.

אץ  רשע  בן  רשע  שכם,  ולעומתו 
לחטוא בניגוד לרצונה של דינה, מעשיו 
מוכיחים שהיא לא יכולה הייתה להשיבו 
בתשובה. וכמאמר 'ראה מה בין פושעי 

ישראל לנביאי אומות העולם'149 וכו'

 • 

צד  כך  בלשונו  אביו  את  שצד  כמו    )148
הנשים בלשונו עד שיענו לו.

149(  גיטין נז.
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"ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו 
ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש 

יעקב עד בואם."150 " ובני יעקב באו מן 
השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר 
להם מאוד" "ויענו כני יעקב את שכם 

ואת חמור אביו במרמה" 

שיעקב  מורים  הפסוקים  פשטות 
המתין לבואם של בניו מן השדה, ונמנע 
לדרישתו/ שכם  אבי  לחמור  מלענות 
הצעתו. נראה אם כן שיעקב תכנן יחד 
עם בניו את הנקמה בבני שכם. וידע גם 
ההצעה  של  האמיתית  המטרה  על  ידע 

למול את כל יצאי שער עירו.

ואם לא שהתכנון מראש היה על מנת 
תועלת  מהי  שכם,  בני  כל  את  להרוג 
יעקב?  בני  בדרישת  יש  הערמה  ומה 
אלא ודאי כך מסתבר, שהיה זה על מנת 
שותף  היה  אבינו  שיעקב  נמצא  להרוג. 

מלא לתכנון הנקמה.

לנקמה  יעקב  מתגובת  נראה  גם  וכך 
לכך(  הסכים  שהוא  פנים  כל  )ועל 
"ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם 
בכנעני  הארץ  ביושב  להבאישני  אתי 
ובפרזי ואני מתי מספר"151.  כל טענתו 
ועוד,  בלבד.  ולוי  שמעון  כלפי  הייתה 
שהטענה הייתה רק בגין כך שלא אוכל 
למעשה,  העולם  נקמת  כלפי  להתגונן 
כי 'ואני מתי מספר'. ואילו את המעשה 
לכשעצמו, הריגת כל אנשי שכם, יעקב 

לא מגנה.

150(  בראשית לד ה והלאה
151(  שם ל

אם כן יוקשה מה סבר בתחילה שתכנן 
יחד עם בניו לנקום )וביותר אם כנ"ל היה 
שותף אף לעצה להרוג את כל( את אנשי 
אותם  כשגינה  לבסוף  סבר  ומה  שכם, 
'עכרתם אותי'?  וכאמור, למה גינה רק 
את שמעון ולוי ולא את כל האחים שהיו 

בסוד הענינים?

אחותם  דינה  את  "ויקחו  ובהמשך 
"ויבואו  אח"כ  ורק  ויצאו"  שכם  מבית 
בני יעקב על החללים ויבוזו העיר וגו'" 
נמצא ששמעון ולוי עצמם לא בזזו דבר, 
מלבד מה שלקחו את דינה. ורק לאחר 
מכן באו בני יעקב )עם שמעון ולוי )או 

בלעדם(( ובזזו את ביזת שכם. 

ולוי  שמעון  בזזו  לא  מתחילה  מדוע 
דבר? 

ממלחמת  יעקב  של  הפחד  והענין: 
שכם,  אנשי  הריגת  על  כנקמה  העולם 
הייתה רק במדה שהעולם יחוש שהגיע 
העת שבו בני ישראל יכבשו את העולם 
לגאולה כדברי  ולהכינו  על מנת לתקנו 
ועכרתם  החבית  הייתה  'צלולה  רש"י: 
אותה, מסורת הייתה ביד כנענים שיפלו 
ביד בני יעקב, אלא שהיו אומרים152 עד 
אשר תפרה ונחלת את הארץ, לפיכך היו 

שותקין': 

גשמי,  אינטרס  כל  ללא  מלחמה  סוג 
אילו  והטהרה.  למען הקדושה  רק  אלא 
מדינה  איזו  וכובשים  לוחמים  בנ"י  היו 
על מנת למצוא מקום לגור או על מנת 
העולם  היה  לא  גשמי.  שלל  לשלול 
העולם  טבע  הוא  כך  כי  לכך  מתנגד 

152(  שמות כג ל
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צורך  לפי  בזו  זו  לוחמות  שאומות 
מחיתם. כמאמר "ההכרח לא יגונה"153 

לקחו  לא  ולוי  ושמעון  מאחר   ולכן 
דבר כי אם את דינה. נראה הדבר בבירור 
שכל הנקמה הייתה עבור הטהרה. שלא 
'טמאו אחותם',  יתכן מצב מקולקל של 
והקדושה.  הטהרה  למען  מלחמה 
וכאמור, זאת העולם לא היה מוכן לקבל 
ולסבול. לכן פחד יעקב מתגובת העולם.

את  לבוז  יעקב  בני  את  שלח  ומיד 
החללים וכו' על מנת שיהיה ניכר לכל, 
שכל המטרה בתקיפת שכם הייתה לבוז 
וסובלו.  בו  נוהג  שהעולם  דבר  ביזה. 
הסיבה  את  זאת  באמצעות  ולהסתיר 

153(  ספר העקרים - מאמר ג' פרק לו 'כי לא 
ישובח האדם או יגונה על הדבר המוכרח' ועוד

האמיתית של הנקמה שהייתה כאמור כי 
טימא את דינה.

ביוונים  מוצאים  אנו  לכך  דמיון 
שטמאו כל השמנים. וידועה השאלה154 
מדוע רק טמאו את השמנים ולא שפכו 

את השמן לאבדן?

הייתה  שלא  הוא  כך  על  והמענה 
את  להדליק  היוונים,  מצד  התנגדות 
המנורה ולעבוד בבית המקדש. אך את 
לסבול.  יכלו  לא  היוונים  הטהרה  עניין 
ועל זאת הייתה מלחמתם. משל אומרים, 

הדליקו המנורה אך בשמן טמא.

 • 

154(  ליקוטי שיחות חלק ג עמ’ 814 ואילך

וישב
"ועשה לו כתונת פסים"155

ככתבו  ציצית.  בגי'  עולה  ת-פסים 
בתורה חסר י שניה.

 • 

155(  בראשית לז ג

"וַיֹּ֤אְמרּו לֹו֙ ֶאָח֔יו ֲהָמלְֹ֤ך ִתְּמלְֹך֙ ָעֵל֔ינּו 
ִאם־ָמׁשֹ֥ול ִתְּמשֹׁ֖ל ָבּ֑נּו"156

על פי נגינת הטעמים נמצא ש 'עלינו' 
מנותק  'בנו'  ואילו  ל'תמלוך'  נסמך 
מ'תמשול' אתמהה?! ומהו הלשון 'עלינו' 

אצל מלוכה ו'בנו' אצל ממשלה?

ברצון.  היא  מלוכה  כי  והעניין, 
כמ"ש157 "ומלכותו ברצון קבלו עליהם" 

156(  בראשית לז ח
157(  בתפילת ערבית
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וישב

והמלך זוכה למלכותו על ידי העם "שום 
הלשון  מתאים  לכן  מלך"  עליך  תשים 
המלך  את  מרומם  העם  כי  'עלינו'. 

מעליו. 'שתהא אימתו עליך'.

ולעומת זאת ממשלה היא בכח כמאמר 
" "טוב ארך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו 
מלוכד עיר"158 אפילו בניגוד רצון העם. 

מתאים אם כן הלשון 'בנו' ולא 'עלינו'.

ויפה טעמו. שהמלך בהיותו מלך על 
פי רצון העם אזי הוא מחובר ואהוב על 
)עלינו(.  לעם  בפסוק  נסמך  לכן  העם 
ואילו המושל שמושל בכח הוא מנותק 
ושנאוי אצל העם וזה בא ברמז בטעמי 

המקרא.

נמצא ששנאת האחים היא בעקר מפני 
עניין הממשלה שביוסף. ואילו המלוכה 

היא כאמור ברצון. 

'המלוך תמלוך  מעתה נדייק בפסוק  
לקבל  מסוגלים  אנו   - בניחותא.  עלינו' 
ברצונינו.  סוף  סוף  התלוי  כזה  חלום 
ואלו המשך הפסוק "אם משול תמשול 
בנו" בתמיהה. - זה כבר מעורר התנגדות 

ושנאה. 

 • 

"ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך 
רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם 

ויאמר לו הנני"

רשותו.  ובקש  מיוסף  עצה  נטל  כאן 

158(  משלי טז לב

כי חש יעקב שהליכה זו צופנת בה את 
העתיד.

את  יודע  שהוא  למרות  יוסף  וגם 
ביועו את  כן  פי  חומרת המצב, אף על 
כובד האחריות על המשך קיום התכנון 
'הנני'  ואומר  עליו  מקבל  הוא  האלקי 
לשון ענווה. מוכן אני לכול אשר ידרש 

ממני אף שסכנת נפשות בדבר. 

אחרי  שאף  יצחק  בעקידת  ודוגמתו 
שהשיבו אברהם אביו "אלקים יראה לו 

השה לעולה בני וילכו שניהם יחדיו"159

  • 

"לכה ואשלחך"

שבהליכה  בשבילך.  לך-  כמו  לכה 
העולם.  מלך  ותהיה  לגדולה  תעלה  זו 
לך"  "לך  ה'  לו  שאמר  אברהם  בדוגמת 
גדול  לגוי  ואעשך  ולטובתך  להנאתך 

וכאן אי אתה זוכה לבנים וכו'160

 • 

"לך נא . . והשיביני דבר"161

מהו הדבר הזה שמבקש יעקב מיוסף 
הייתה  שבקשתו  הייתכן  שישיבו?  
לחינם? שהרי לבסוף נמכר ולא ראה את 

159(  בראשית כב
160(  בראשית יב, א ורש"י

161(  בראשית לז יד
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אביו עשרים ושתים שנים.

ניבא,  מה  ידע  ו)לא(  ניבא  יעקב 
שיתגלגלו הדברים עד כדי כך. שהפעם 
תהיה  יוסף  בנו  עם  יפגש  שהוא  הבאה 
יוסף  של  חלומותיו  יתגשמו  כאשר  רק 
וישתחוו  ובניו  הוא  ויבואו  מלך  ויהיה 

ליוסף. 

וזהו 'והשיבני דבר' הוא הדבר שכבר 
נאמר עליו "ואביו שמר את הדבר" שהיה 
מצפה מתי יתגשם חלומו של יוסף, אמר 
מתי "נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות 

לך ארצה".

לחוץ  אותי  ותשב  'והשיביני'  וזהו 
שבקש  מה  לעומת  למצרים.  לארץ- 
בני  את  רק  מאליעזר  אבינו  אברהם 
תשב שמה. והרי גם יצחק לא היה  לא 
יש  השבה  ומה  לארץ.162  בחוץ  מעולם 
כאן? אלא כל ששב אף למקום שאבותיו 

היו בו, שפיר קרי ליה שב.

ובמיוחד שמצינו לגבי מצרים הלשון 
סוסים  לו  ירבה  לא  "רק  כהצווי  שיבה, 
ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות 
סוס וה' אמר לכם לא תספון לשוב בדרך 

הזה עוד"163

 • 

למקום  גם  שייך  שיבה  לשון  ואם    )162
שאבותיו היו. אברהם היה גם במצרים.

163(  דברים יז טז

"השליכו אותו אל הבור הזה ... למען 
הציל אותו מידם להשיבו אל אביו"164  

ראובן מורה לאחיו להשליך את יוסף 
ראובן  על  מעידה  הקדש  ורוח  לבור, 
ולהשיבו  להצילו  אלא  זאת  אמר  שלא 

לאביו165. 

 "וישליכו אותו הבורה והבור ריק אין 
בו מים"166 'אבל נחשים ועקרבים יש בו'. 
ותמוה מה הצלה יש כאן, ועד שהתורה 
בה בשעה שהבור  ראובן,  על  כך  תעיד 

מלא בנחשים ועקרבים??

אלא שיש לדייק, שראובן אמר "הבור 
נקי  ומצאו  הזה" המסויים, שהוא בדקו 
ממזיקים. ואחיו טעו בדבריו והשליכוהו 

"הבורה" או "באחד הבורות"167 

המהרש"א168  קדמני  שכבר  וזכיתי 
בפירושי זה. ועוד ראיתי מקדמון אחד169 
שדרש כנזכר, ולדרשתו הופיע אדם גבוה 
לא מזוהה, הנהן בראשו לשמע הדרשה 
והסתלק. ולתמיהתו מי הוא זה? ענו לו, 
הוא ראובן בעצמו שבא לאשר שכך היה. 

ראיתי כן תמהתי, שמחתי ושימחתי.

שבברכות  מה  ביותר  יומתק  ומעתה 
משה אומר "יחי ראובן ואל ימות"170 מה 
כנגד  מידה  האחים.  נתברכו שאר  שלא 

164(  ל"ז כ"ב
165(  רש"י על הפסוק

166(  ל"ז כ"ד ורש"י
167(  ל"ז כ'

168(  חגיגה ג
עמ'  ירושלמים  ספורים  בספר  מוזכר    )169

262
170(  וזאת הברכה ל"ג ו'
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ולא  שיחיה  יוסף  את  הציל  הוא  מידה, 
ימות. ובאותו עניין נתברך.

 • 

"ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את 
כתונת הפסים אשר עליו171"

כותנתו זה החלוק: כתונת הפסים הוא 
שהוסיף לו יתר מאחיו: לכאורה מעורבים 

כאן לכל הפחות שתי כותנות.172 

יוסף  כתונת  את  "ויקחו  ואח"כ173 
את  ויטבלו  עיזים,  שעיר  וישחטו 
כתונת  את  וישלחו  בדם.   הכותונת 
ויאמרו זאת  ויביאו אל-אביהם,  הפסים, 
היא אם  בנך  מצאנו:  הכר-נא הכתונת 
לא. ויכירה ויאמר כתונת בני חיה רעה 

אכלתהו; טרוף טורף יוסף". 

כתונת  ואח"כ  יוסף  כתונת  בתחילה 
כתונת  את  ואולי  אתמהה!  הפסים?! 
יוסף שהטבילו בדם השעיר אותו הביאו 
הפסים  כתונת  את  ואילו  אביהם.  אל 
שלחו עם יוסף מצרימה. וזה נרמז במה 
אשר עליו"  הפסים  כתונת  "את  שכתוב 
וכי הכותונת הראשונה, היא החלוק, לא 

הייתה עליו?!

וכי לא היה לו לומר אשר היתה עליו 
עליו'  'אשר  ואומר  עליו,  עוד  איננה  כי 
ודרשהו  המקרא  סרס  אלא  הווה.  לשון 

171(  בראשית לז כג ורש"י
172(  איברא שניתן לרבות עוד שתי כותנות 

מדין כל אתין ריבוין.
173(  בראשית לז לא ואילך

אך  כותנתו,  את  יוסף  את  "ויפשיטו 
עליו"  אשר  הפסים  כתונת  את  הותירו 

אשר נשארה עליו. 

ושוב אשת פוטיפר מסירה ממנו הבגד 
בבגדו לאמר  תתפשהו   " שניה.  פעם 
ויצא  וינס  ויעזב בגדו בידה  עמי  שכבה 
היא  והיא  יכול  זה  בגד  החוצה"174. 
מיודעתנו מכבר הלא היא כתונת הפסים.

הסירו  שהפעמים  נראה,  דברי  )מדי 
ראשונה  פעם  מעליו,  יוסף  בגדי  את 
אחיו הסירו מיוסף את בגדיו מפני שנאת 
חינם. ובפעם השנית אשת פוטיפר מפני 
גילוי עריות. הן כנגד שתי חורבנים. של 
בית ראשון מפני גילוי עריות שפ"ד וע"ז. 
ואילו חורבן בית שני בגלל שנאת חינם, 

כידוע.(

בו  עד  אצלה  בגדו  "ותנח  וממשיך 
של  אדוניו  אומר  הוי  ביתו"  אל  אדוניו 
הבגד175 הוא יוסף בעצמו. ואמתי יבוא? 
אלא שעתיד הוא לצאת מבית האסורים 
"ויגלח  ואז  שנים  עשרה  שתים  בעוד 
ויחלף שמלותיו"176 מלמד שחזר ללבוש 
הכותונת  היא  הלא  שלו,  השמלה  את 

ששמרה לו אשת פוטיפר.

הפקיד  עשו,  דודו  שגם  נאה,  )כמה 
רבקה  אמנם  רבקה.  אמו  אצל  בגדו 
לבסוף מאכזבת את עשו ומוסרת הבגד 
יוסף,  ואילו אצל  ליעקב ללא הסכמתו. 
בגדו מופקד אצל חמותו )לעתיד( אם כי 
היא  הנ"ל  פי  על  ואח"כ  כורחו.  שבעל 

174(  בראשית לט יב
175(  ואין זה פשוטו של מקרא

176(  בראשית מא יד
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מחזירה לו. אולי זהו סוג של תיקון על 
מעשה רבקה(

מאביו  מקבל  שהוא  זה  שבגד  נמצא 
החשובים  בצמתים  יוסף  את  מלווה 

ומסייעים לו בהתמודדויות השונות. 

ולבי אומר לי עוד לומר, שהן הן בגדי 
עשו החמודות שיעקב קבל מרבקה אמו 
שהופקד בידה על ידי בנה עשו. שחמד 
"ויעש  הראשון  אדם  עד  וכו'  מנמרוד 
עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלוקים  ה' 

וילבישם"177 יעקב מתקנו ליוסף178.

 • 

"מה בצע כי נהרוג את אחינו לכו 
ונמכרנו"179

וגו' ותמיהה גדולה שאח"כ מכרו את 
כסף180  בעשרים  נעליים  בעבור  יוסף 
ואביון  צדיק  בכסף  מכרם  "על  כמ"ש 
ביותר,  פעוט  סכום  נעליים"181.  בעבור 
ומסתבר לומר שכל שיכלו לקנות בסכום 
בית פשוטים.  נעלי  היותר  לכל  אלו  זה 
והיכן תאוות הבצע, עד שאומרים "מה 

בצע".

נמכר  עוד  הוא  שהרי  לדבר,  וראיה 

177(  בראשית ג כא
178(  וזהו שאומר "ועשה לו" שתיקן למידותיו 

או כדומה.
179(  ל"ז כ"ו

180(  ל"ז כ"ח
181(  עמוס ב' א' בהפטרת הפרשה

לפוטיפר.  שהגיע  עד  הרבה182  פעמים 
מיקח  על  הוסיף  אחד  שכל  ומסתבר 
ממש  מכרוהו  שאחיו  ונמצא  קודמו, 

במחיר סימלי ביותר?  

האחים  התעסקות  שעצם  ונראה 
'תשובה'  של  בתנועה  הייתה  במכירתו 
וחרטה על עיקר החטא, כוונתם להורגו, 

"ועתה לכו ונהרגהו"183.

מצד נפשם ה'אלוקית' בלבד, לא היתה 
בידם היכולת להתגבר על יצרם, האחים 
ה'בהמית',  נפשם  את  כך  לצורך  גייסו 
תבואות  "ורב  כמ"ש  ביותר  רב  שכוחה 
הממון  תאוות  את  וגייסו  שור"184  בכוח 
לסייעם, ואמרו "מה בצע" כלבוש וכיסוי 
וסוף  החרטה  שהוא  האמיתי  לרצונם 

סוף להצילו. 

כמשל, אדם שיצרו תקפו לעבירה, ועל 
עצמו  הוא מעסיק  ממנה,  להינצל  מנת 
רץ  שליבו  עניינים  בשאר  או  במסחר 
כוונתו כלל להרוויח  אין  ואזי  אחריהם. 
להינצל מהחטא. עד  כי אם  במסחרים. 
שיש מי שיסחור ואפילו בהפסד. ובלבד 

להיות מרוכז ועסוק בזולת החטא. 

סוף  שסוף  העובדה,  כך  על  תעיד 
כאמור.  מחיר,  בלא  יוסף  אות  מכרו 
ואילו נהו אחר תאוות הממון בטהרתה, 
הגון,  במחיר  אותו  מוכרים  היו  לבטח 
שמחירו,  ופשוט  המקח.  שיתעכב  ואף 
את  בו  למלא  מכדי  בעיניהם,  היה  בזוי 

תאוותיהם. 

182(  רש"י על פסוק כ"ח
183(  ל"ז כ'

184(  משלי יד ד
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נעליים  שקנו  מה  יומתק  מעתה, 
וכי  מובן,  לא  לכאורה  שהרי  פשוטים. 
לפתע כולם צריכים היו לנעלים חדשות? 

לאן נעלמו נעליהם שבאו בהן לדותן?

אלא שכאמור הם אחזו בעיצומו של 
תהליך תשובה, וכמו שקבלו על עצמם 
ועד  יין185  שתו  לא  שמכרוהו  שמיום 
יוסף  עם  לשתות  שעתידים  בו  ליום 
בביתו. כמו כן, גם הזדרזו להתענות ולא 
לנעול מעתה נעלי עור כביום הכיפורים. 
נעלי  כולם  צריכים  היו  שפיר  כן  ועל 
בנמצא  להם  היו  שלא  פשוטים,  בד 

באמתחתם, והוצרכו לרכוש.

הכיפורים  יום  בתפילות  שיא  והנה 
כנגד  מלכות  הרוגי  עשרה  הזכרת  הוא 
עשרה אחי יוסף שנתיעצו עליו. ה' יכפר 

ויגאלנו.

 • 

"הילד איננו ואני אנא אני בא"186

התום  את  מסמל  "הילד"  הביטוי 
והאמונה. אך כאשר "איננו", אלא נעשה 
בוטח  הוא  "ואני"  נעשה  בעיניו.  חכם 
בכוחו ובחכמתו, אזי "אנא אני בא" הוא 

טועה בדרכו ולבסוף מתייאש.

 • 

185(  מקץ מ"ג ל"ד ברש"י
186(  ל"ז כ"ט

'הילד'  בא"  אני  אנא  ואני  איננו  "הילד 
ונערות  הילדות  תקופת  את  מציין  הוא 
של כל אדם, בהם חושיו חדים, ובהם מה 
נעשים טבע.  והרגליו  יסור,  לא  שלומד 
כמ"ש "חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין 

לא יסור ממנה"187 

'הילד  הזוך-   ימי  תמו  כלו  וכאשר 
איננו'  עוד. אזי 'אנא אני בא'- מה כבר 
על  ו'חבל  בזיקנה?!  ולתקן  להשיג  ניתן 
דאבדין ולא משתכחין'. והצעיר יתן אל 

ליבו188.

 • 

"הילד איננו ואני אנא אני בא"

יל"ד: 

יו"ד אות ראשונה במילה. 

למ"ד אות אמצעית במילה. 

דל"ת אות אחרונה במילה.  

'יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך  והנה 
הנתונים  על  עונה  ועד'  לעולם  המשיח 
"היל"ד  כאשר  לאמור,  להפליא.  הנ"ל 
של  מחיותו  אוחזים  שלא  היינו  איננו" 
בא"  אני  אנא  "ואני  אזי  מה"מ.  הרבי 

חסיד מאבד את דרכו.

 • 

187(  משלי כ"ב, ו'
188(  על משקל "והחי יתן אל ליבו" קהלת ז ב
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יוסף  את  המשקים  שר  זכר  "ולא 
עשירים  אלה  ימים  וישכחהו"189 
כסליו,  ר"ח  הבהיר  יום  בהתוועדויות, 
ט' י' כסליו י"ד בו יט'-כ' כסליו וחנוכה. 
היא  ההתוועדויות  מטרות  מעקרי 
קבלת  ידי  על  ומצוות  בתורה  ההוספה 

189(  בראשית מ כג

החלטות טובות אלו ברבים. 

אך לדאבון לב פעמים שמרוב משקה 
והוא  בתו"מ.  ההוספה  על  שוכחים 
בגלל   – המשקים  שר  זכר  ולא  שאמר 
ריבוי משקה, את יוסף- לקבל החלטות 

בהוספה בתורה ומצוות.

 • 

מקץ
"ויחלף שמלותיו"190

עד  ופושט  לובש  שהיה  רבים.  לשון 
יעמוד  שמצא את הבגד המיוחד שעמו 
שהוא  וכנ"ל191  ויכניעו.  פרעה  מול 
כתונת הפסים הוא בגדי עשו החמודות 
שחמד מנמרוד שכל חיות השדה נופלות 

מפניו.

רעה  "חיה  נקראת  פוטיפר  ואשת 
אכלתהו"  ובגד זה נותן ליוסף את העוז 
אך  פרעה.  ומול  זליכה192  מול  לעמוד 

סתם בגד מהיכי תיתי?!

 • 

190(  בראשית מא · יד
191(  בדרשתינו על הפ' ויפשיטו את יוסף את 

כותנתו וגו' לעייל פרשת וישב
192(  זה שמה של אשת פוטיפר

"..לכו אל יוסף אשר יאמר לכם 
תעשו"193

'לפי שהיה יוסף אומר  להם שימולו..' 
בן  שכם  לישראל.  להם  יש  מוזר  מנהג 
השיבו  דינה194,  את  לישא  רצה  חמור 
עצמכם195.  את  למול  עליכם  יעקב,  בני 
ורק אח"כ "ונתנו את בנותינו"196 מצרים 
מולו  יוסף  להם  אומר  פרנסה  צריכים 

עצמכם.?!

זיווגו  אלו  דברים  שני  על  והנה 
זיווגן  'קשה  נאמר  ופרנסתו,  אדם  של 
של  מזונותיו  'קשין  סוף'197  ים  כקריעת 
ועל כל פנים  ים סוף'198.  אדם כקריעת 
תלויה  אדם  של  שפרנסתו  אחד,  ענינם 
ביתו  בתוך  מצויה  ברכה  שאין  באשתו. 

193(  מא נה וברש"י
194(  ע"פ וישלח לד יב
195(  ע"פ וישלח לד טו

196(  וישלח  טז
197( בראשית רבה פרשה סח

198(  פסחים קיח.
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מקץ

שנאמר:  אשתו,  בשביל  אלא  אדם  של 
ולאברם הטיב בעבורה, 

מחוזא-  לבני  רבא  להו  דאמר  היינו 
דתתעתרו199  היכי  כי  לנשייכו  אוקירו 
התעשר  שרה  שבזכות  באברהם  וכמו 
ויעקב  יצחק,  וכן  מפרעה כך מאבימלך 
מלבן כמו שאמרו האמהות כי כל העשר 
הוא  לנו  מאבינו  אלקים  הציל  אשר 
ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלקים אליך 

עשה" –משלנו.200

הנישואין   שיתקימו  מנת  על  כן,  על 
ושפע הפרנסה, מוכרח למול את עצמו. 
את  החוצצת,  הערלה  את  להסיר  היינו 
את  ובעיקר  הגס,  ה'אני'  את  הטומאה, 
ברכה  לשרות  תוכל  ואזי  הלב.  ערלת 

והצלחה בכל עניניו. ה' הטוב יזכינו.

קנו  המצרים  לרעב,  הראשונה  בשנה 
אוכל בכסף ובכל מקניהם201, ועדיין לא 
הוצרכו למול. ורק בשנה השנית כשתם 
הכסף הם אומרים "..לא נשאר בלתי אם 
לעבדים  אותנו  קנה  ואדמתינו   גויתינו 
על  מקבלים  שהם  לאמור,  זרע.."  ותן 
אמרו  ולכן  יוסף.  כדבר  למול  עצמם  
גופנו בשרנו  )ולא נפשינו  'גויתנו'  לשון 
וכדו'( שמקום המילה נקרא בכ"מ ראש 
עצמם  את  שמלו  אחרי  ומיד  הגויה'202. 
ה'ביטול'  עניין  שזהו  'עבדים'  ונעשו 
פסק  מיד  ה'אני',  =הסרת  עול'  ו'קבלת 

הרעב. "ויאמרו החייתנו"203.

199(  בבא מציע אנט.
200(  ויצא לא טו-טז
201(  ויגש מז יד-יט

202(  נדרים לב: ועוד
לנלמד  סותר  זה  ואין  כה  מז  ויגש    )203

 • 

"...קחו מזמרת הארץ בכליכם...
מנחה..."204

וכי הכיצד יקחו המנחה בידים? ולמה 
בכליכם דייקא, ולא בכלים סתם?

שעשירים  ביכורים  במצוות  הדין 
כלי  מתכת   בקלתות  ביכורים  מביאים 
מביאים  העניים  ואילו  זהב.  וכלי  כסף 
כלים  וחלף205,  ערבה  של  נצרים  בסלי 
פשוטים. כלי העשירים היקרים חוזרים 
אותם.  מקדישים  שאינם  לבעליהם, 
כליהם  את  העניים מקדישים  ולעומתם 

יחד עם הביכורים לכהנים.206.

להדר  אותם  שציווה  יובן  ומעתה 
לחזור  שסופם  וזהב  כסף  בכלי  המנחה 

אליהם ולהשאר ברשותם. 

אלא שיוקשה מה שעתיד פרעה לומר 
כליכם"207 שהרי  על  אל תחוס  "ועינכם 

אלו כלים חשובים ויקרים? ותלוי"ע

 • 

שבעקבות בא יעקב אבינו למצרים פסק הרעב. 
שהיה זה באותו הפרק וזה וזה גורם

204(  מקץ מג יא
ה'  רמב"ם  ח,  משנה  פ"ג  ביכורים    )205

ביכורים פ"ג ה"ח
יתבישו  שלא  שם  מבואר  והטעם    )206

העניים.
207(  ויגש מה כ וראה עוד דרש, על הפסוק 

במקומו.
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"בכליכם"208

זמרת  שתוכן  אף  שלו,  בכלים  ולא 
הארץ יכול שיהיה משלו. 

משתנה  אך  היא.  אחת  התורה  והנה 
לפי הכלי. כל אחד לפי ענינו ולפי נקודת 
התורה  וילמד  יקלוט  הסוחר  השקפתו. 
באומנותו210,  האומן  מסחר209.  במשלי 
זוכה האדם  ורק כך  והקטן לפי עולמו. 
ע"פ  לנער  "חנוך  כמ"ש  התורה  בקניין 
יסור  לא  יזקין  כי  "גם  אז  ורק  דרכו" 
ללא  המדרש  בית  'אין  ולכן  ממנה"211 

חידוש'.

כך הדבר גם בעניני העולם. אין טעם 

208(  מקץ מג יא
מכל  סחרה  טוב  "כי  יד  ג  ובמשלי    )209

סחורה" 
210(  כדגרסינן בב"ר  אומרת התורה 'ואהי' 
של  אומנותו  כלי  הייתי  אני  אומן  אמון  אצלו 

הקב"ה
211(  משלי פרק כב, ו

ובזויים212,  פשוטים  שבכלים  המאכל 
ואין  מפוארים.  בכלים  כשהוא  כטעמו 
היחס לאדם הלבוש בלויים ליחס הלבוש 

שרד.

כל  להביא  עליהם  המנחה  את  ולכן 
אחד  שכל  להראות  הוא,  בכליו  אחד 
מתהדר  הוא,  טעמו  ובטוב  בעצמו 
עושין  'אין  חז"ל  שאמרו  וזהו  במנחה. 
הן  דבריהם  לצדיקים,  )מצבות(  נפשות 
תורתם  דברי  מתוך  כי  זיכרונם'213   הן 

אתה למד אותם. 

שהכתיב  לבוראם  דומין  וצדיקים 
עצמו כביכול בתורה עד שאמרו "אנכי" 
ר"ת 'אנא נפשי כתבית יהבית'214 אני את 

עצמי כתבתי ומסרתי.

 • 

לאכול  אסור  בזויים  שמכלים  עד    )212
ולשתות.

213(  ירושלמי שקלים פ"ב ה'
214(  שבת קה.

ויגש
"אני יוסף ...גשו נא אלי..."215

 " ואח"כ  מהול'  שהוא  להם  'הראה 
מהול  'שאני  רואות.."216  עינכם  והנה 

215(  מה ג
216(  מה יב וברש"י

ככם':  והרי כבר בפרשת מקץ217  למדנו 
שכל המצרים נמולו לדרישתו של יוסף 
על מנת שיקבלו מזון, וכנ"ל. אם כן מה 
כל  הרי   מהול,  שהוא  זו  היא  הוכחה 

המצרים מהולים?

217(  מא נה וברש"י
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השרים  היינו  'הכהנים',  בפשטות, 
שמקבלים  המלך  מטעם  העם  ומשרתי 
חוק  "כי  כמ"ש  פרעה  מבית  חוקם 
לכהנים... על כן לא מכרו את אדמתם"218 
הוצרכו  שלא  כמו  למול  הוצרכו  לא 
ולכן  ובמקניהם.  בכספם  מזון  לקנות 
בגין  וביותר  יוסף,  הוא  למלך,  המשנה 
היותו הממונה על אוצרות המזון, ודאי 
כלכלית,  מצוקה  בגין  למול  נזקק  שלא 
ולכן שפיר זו הוכחה שאעפ"כ אני מהול.

עם  אצל  הברית  הרי  שלא  ועוי"ל  
שהם  הגויים.  אצל  למילה  ישראל, 
מתביישים מזה ועושים פעולות להסתיר 
כן  שאין  מה  ערלתו.  מושך  כדין  זאת 
זו  במצווה  שמחים  קדושים  ישראל 
ואסורים להסתירה219. וזהו שהראה להם 

שהוא כמותם בעניין זה ושמח בכך.

 • 

"ועינכם אל תחוס על כליכם"220

זו מידת הרשעים, שממונם אינו חביב 
בקלות  אותו  הם  משיגים  כי  עליהם, 
צדיקים  אבל  ביושר.  ושלא  במרמה 
ממונם חביב עליהם ויותר מגופם, שאין 
על  מקפידים  בגזל221  ידיהם  פושטין 
אדם  של  פרנסתו  'קשה  ולכן  יושרה, 

218(  מז כב
219(  רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ו. ובחומרה 

רבה ע"ש
220(  מה כ

221(  חולין צא. 

דווקא  לומר  ויש  סוף'222.  ים  כקריעת 
של  ולא  קשה.  ישראל  של  פרנסתן 

רשעים.

יעקב  "ויותר  יעקב  הסתכן  ולכן 
לבדו"223 חזר לאסוף פכים קטנים ששכח. 
"ויאבק איש עמו"  וכן בפרשתינו יוכבד 
שמה את משה בתיבת עצי גומא, חומר 

זול.224

 • 

"ועינכם אל תחוס על כליכם"

לעייל הוקשה מה סברא יש לוותר על 
כלים  שהיו  לומר  שניתן  ובעוד  הכלים, 
כל  ש"טוב  ואף  וזהב.  כסף  של  יקרים 

ארץ מצרים לכם הוא"? 

מתבטא  לא  מצרים,  ארץ  טוב  והנה 
וודאי  וחומריים.  גשמיים  בדברים  רק 
הכוונה היא בעיקר לחכמת מצרים, כמו 
המלך  שלמה  בחכמת  הנביא  שמפליא 
ע"ה, שרבתה על חכמת מצרים, "ותרב 
חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל 

חכמת מצרים."225 

וכך אומר פרעה: הגם שעבור חכמת 
התורה האלוקית שלמדתם בארץ כנען,  
ויראה,  אהבה  ל'כלים'  הייתם  צריכים 
הם כסף וזהב. ולולי כלים אלו לא ניתן 

222(  פסחים קיח. 
223(  וישלח לב כה ורש"י. ובשפתי חכמים: 
לבדו כמו לכדו בחילוף ב' בכ' )בשם הרב אזולאי(.

224(  סוטה יב.
225(  מלכים א ה י
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לאחוז ולרדת לעמקה של תורה. ש'אהבת 
ה' היא שורש לקיום מצוות עשה ויראת 
אולם  ל"ת'226  מצוות  לקיום  שורש  ה' 
הן  טובה,  את  להשיג  למצרים  בבואכם 
חוכמות חיצוניות, אין לכם עוד תועלת 
גם  קדושים  ישראל  אך  אלו.  בכלים 
עושים  חיצוניות  בחכמות  כשעוסקים 
זאת לשם שמים למען שלימות בהשגת 

התורה. ובכלים מכלים שונים. 

מהי  שלכאורה  מה  יתורץ  ובזה 
של  הגדול  הרכוש  וכיצד  השייכות, 
מצרים, הוא בכלל ההכנה הראויה למתן 

תורה.

עסקו  רבים  ישראל  שגדולי  וכידוע  
בחכמות אלו, כגון שלמה המלך הרמב"ם 
שדין  ועד  המשיח227.  מלך  הרבי  ועד 
אין  יוחנן:  רבי  'דאמר  בסנהדרין  הוא 
חכמה,  בעלי  אלא  בסנהדרין  מושיבים 
זקנה,  בעלי  קומה,  בעלי  מראה,  בעלי 

בעלי כשפים ויודעים שבעים לשון'.228

 • 

"כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא"229

שעתידים  ניבא,  מה  ידע  ולא  ניבא 
בני ישראל לעשותה 'כמצודה שאין בה 
לקיים  דגים'230  בה  שאין  וכמצולה  דגן 
יצאו  כן  "ואחרי  לאברהם  ה'  הבטחת 

226(  תניא פרק ד
227(  ועוד רבים ביניהם

228(  מנחות, דף סה.
229(  מה כ

230(  ברכות ט:

ברכוש גדול" 231

מוותר  פרעה  כעת  שכבר  לומר  ויש 
ברצונו ומוסר את טוב כל ארץ מצרים 
לטענתם  )נוספת(  תשובה  וזו  לישראל. 
מצרים  את  גזלו  שבנ"י  המצרים  של 
מעיקרא  שכאמור  רכושם.  עם  בצאתם 

שייך לבנ"י על פי ציוויו של פרעה.

 • 

"ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים 
נושאים מטוב מצרים ועשר אתונות 

נושאות בר ולחם ומזון לאביו לדרך"232 

על  מצרים  מטוב  יוסף  שלח  מדוע 
שעל  לדרך  הצידה  מלבד  החמורים, 
מיידית  שישובו  כוונתו  והרי  האתונות. 
"עינכם  ורק  אבינו,  יעקב  עם  למצרים 
אל תחוס על כליכם" וכמ"ש "מהרו ועלו 
אל אבי"233 "ומהרתם והורדתם את אבי 

הנה"234

חמורים,  ומדוע טוב ארץ מצרים על 
היה  יכול  אתונות  על  לדרך  והצידה 
לשלוח גם מטען זה על אתונות, או הכל 
יעקב  של  מנחתו  לפי  גם  חמורים?  על 
לעשיו אחיו, אין התאמה הזכרים צורך 
ועירים  עשרים  "אתונות  ששם  נקבות, 

עשרה"235

231(  לך לך טו יד
232(  מה כג
233(  מה ט
234(  מה יג

235(  וישלח לב טו וברש"י
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אומר  יוסף  לאחי  בציווי  פרעה  והנה 
כנ"ל "עינכם אל תחוס על כליכם כי טוב 
כל ארץ מצרים לכם הוא"236  ואילו יוסף 
מטעין על החמורים מטוב מצרים בלבד. 

ופשוט שלא את טוב כל ארץ מצרים.

יוסף  מכירת  שעניין  ידוע  וכבר 
לקיים  מנת  על  הוא  למצרים  והירידה 
הבטחת ה' לאברהם בברית בין הבתרים 
זרעך.....ואחרי  יהיה  גר  כי  תדע  "ידוע 
כן יצאו ברכוש גדול"237  עד כי "וינצלו 
דגן  בה  שאין  'כמצודה  מצרים"238  את 

וכמצולה שאין בה דגים'239 

"גר  נתקיים   כבר  שביוסף  ומכיוון 
שהיה  ככל  לכן  במצרים  זרעך"  יהיה 
ביכולתו כבר להוציא מטוב מצרים הוא 
לא התמהמה. אם מעט ואם הרבה. והכל 
מדין 'מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה'240

לך  שאין  מה שדרשו,  יומתק  ומעתה 
עמו  היו  שלא  מישראל  ואחד  אחד  כל 
לובים טעונים מכספה  תשעים חמורים 
מהו  ולכאורה  מצרים241  של  וזהבה 
המספר תשעים? אם להורות שניצלו את 
מצרים היה מתאים יותר המספר מאה, 
המראה בכל מקום ענין של שלימות. וכן 

כאן שלימות בריקון242 מצרים? 

כבר  חמורים  שעשרה  מובן,  ומעתה 

236(  מה כ
237(  לך לך טו יג-יד

238(  בא יב לו
239(  ברכות ט:

240(  בא יב יז וע"פ רש"י
241(  בכורות ה:

242(  תרגום "וינצלו" ורוקינו

נמצאו  לתשעים,  ובצרופם  יוסף.  שלח 
ולכן  מצרים.  בניצול  שלימות  מאה, 
להוציא  יעודם,  זו  כי  דווקא,  בחמורים 

את רכוש מצרים. 

ועוד, שידוע ההבדל בין שירה )לשון 
נקבה( "אז ישיר משה ובנ"י את השירה 
הזאת.."243 על גאולה שיש אחריה גלות. 
שיר  לה  שירו   " זכר(  )לשון  שיר  לבין 
מהרה  העתידה  הגאולה  על  חדש"244, 

יגלה אכי"ר245 שאין אחריה גלות. 

מבזבז  למלחמה  היוצא  מלך  והנה 
מנת  על  החיל,  לאנשי  ונותן  אוצרותיו 
שינצחו במלחמה ויבוז בז. ומעתה יובן 
מה שאת הצידה לדרך, עניין זמני לצורך 
מילוי המשימה, בזבוז האוצרות, שהווה 

ונפסד, שלח יוסף על אתונות נקבות. 

ואילו את כל טוב מצרים, עניין השייך 
בז,  לבוז  שכר,  וקיבול  לגאולה  בעצם 
מצרים246,  מביזת  הים  ביזת  וגדולה 

בחמורים זכרים.

 • 

"ויאמר פרעה אל יוסף אביך ואחיך 
באו אליך"247..

אחי  כשעלו  השניה  בפעם  ולכאורה 
יוסף, ויוסף התוודע אליהם, כבר "הקול 

243(  בשלח טו א
244(  תהלים צו וצז ה

245(  ע"פ לשון הרמב"ם 
246(  שמ"ר בא פרשה יג

247(  מז ה
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יוסף"248  באו אחי  כי  בית פרעה  נשמע 
ופרעה מצווה את יוסף, שישלח עגלות 
ומה  מצרימה.249  משפחתו  את  להביא 
בפעם  כעת,  רק  לומר  פרעה  מצא 
באו  ואחיך  באו,אביך  שהם  השלישית 

אילך? וכי יוסף לא הבחין בכך?

היה  פרעה  אכן,  זה  רגע  שעד  אלא 
מה  האחים,  של  בקנקנם  מסופק 
על  יוסף  לו  שסיפר  וכפי  מעשיהם, 
ואומר  למצרים  התגלגלותו  מאורעות 
בענוותנותו  ונוכח  וגו'  גונבתי  גנוב  כי 
וצדקותו המופלאה, מה קשר אחווה יש 
בינו לבין אחיו שרצו להרגו. ושמא כת 
אחי  ואמר  בהן  ונשתבח  ראה  בחורים 

הם.250

אולם, בעמדם לפני פרעה, זיהה הלה 
לפני  שאמרו  וענוותנותם  צניעותם  את 
אבותינו"  וגם  אנחנו  צאן  "רועי  פרעה 

248(  מה טז- כ
249(  מה טו-כ

250(  ע"פ רש"י ויחי נ כא 

אף  שררה,  לאיזה  שאפו  ולא  וגו251 
ידעת  "ואם  לכך,ואמר  ציפה   שפרעה 
ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על 
אשר לי". כיוסף ממש. שלא אץ לגדולה 

עד שלא בחר בו פרעה בעצמו.

ועוד  אחיו.  הם  שאכן  אצלו  התאמת 
ובגודל  ראה שהם שלמים עמו כאחים. 
התפעלותו מיכולת ההכלה של יוסף, על 
אף מה שעשו לו, ומגודל יראתם ועוצם 
עבודת התשובה של אחיו. הכריז, אמנם 
אכן  אתם  אליך.  באו  ואחיך  אביך  כן, 
בית  מאותו  אב  מאותו  עשויים  כולכם 

היוצר המופלא מאיתנו.

 • 

251(  מז ב-ו 

ויחי

"שיכל את ידיו כי מנשה הבכור"252 

יגדל  הצעיר  שהוא  שאפרים  להיות 
על  ימינו  שם  יעקב  אזי  ממנשה,  ממנו 

ראש אפרים שהוא מיומן לברכה.

252(  בראשית מח יד

אם כן מדוע אומר  "כי מנשה הבכור" 
מכיוון  שדווקא  מזה  משמע  שקצת 
שמנשה הוא הבכור לכן ראוי לו להיות 
הגורם  כביכול  אתמהה.  שמאל?!  בצד 
אינו מעלת אפרים להיות בצד ימין, אלא 

מעלת מנשה להיות בצד שמאל.

חנוכה  בנר  דוגמתו  לומר  יש  והנה 
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בסמיכות  חלה  ויחי  פרשת  )שלעולם 
ויחי היא  לימי החנוכה, ופעמים פרשת 
ש'נר  חנוכה(  של  הויכולו  של  בשבת 
כדי  הוא  שהטעם  ואף  משמאל'  חנוכה 
שיהא מוקף במצוות וכי מזוזה מימין253. 

הוא  דבר  שכל  הידוע  כפי  אולם 
דבר  שכן  וכל  פרטית  בהשגחה 
'חיובי'  טעם  שיש  מוכרח  שבקדושה. 

לכך שנר חנוכה משמאל דווקא. 

להאיר  חנוכה  נר  של  ענינו  כי  וזאת 
של  גדול  הכי  החושך  את  ועד  חוצה 
רגלא  דכליא  עד  'ומצוותן  הגלות. 
'מורדת'  )ואותיות(  פירוש  דתרמודאי' 
ביטוי לחושך כה עצום עד כדי מרידה 
פתח  על  להניח  'מצוותו  ולכן  ית'.  בה' 

ביתו מבחוץ' דווקא.

שלזכר  המקדש  בבית  המנורה  ואילו 
נרות  מדליקים  אנו  בה  שאירע  הנס 
כשפניו  –בימין  בדרום  הייתה  חנוכה, 

קדמה – למזרח.

אלא דוקא כי כוחה של החנוכיה רב 
עד כדי שיכולה להאיר אף את החושך 
המקדש  כמנורת  שלא  ואף  גדול,  הכי 
לכן  הבית.  בזמן  רק  מאירה  שהייתה 
המציין  מקום  בשמאל,  החנוכיה  מקום 

את הצד השלילי והרע.

וכמו כן מנשה, דווקא כי הוא הבכור 
ועוז מיוחדים,  ודאי, דבר המציין תוקף 
אתגרי  עם  להתמודד  דוקא  הוא  יכול 
השמאל. על כן יעקב 'שיכל את ידיו כי 

253(  ועד שאם אין מזוזה)כגון בתוך שלשים 
יום למתגורר בחו"ל( אז מדליק נ"ח בימין.

מנשה הבכור'

 • 

"שיכל את ידיו כי מנשה הבכור"254

יוסף  של  ימינו  יד  הוא  מנשה  הנה 
והעולם  מצרים  בהנהגת  למלך  המשנה 
לעת  -המתורגמן  ה'מליץ'  הוא  כולו. 
'היושב  הוא  אפרים  ולעומתו  הצורך. 

אהל' לומד יום יום עם יעקב אבינו.

מנשה דומה לאביו יוסף, יד לו בעניני 
העולם ואף על פי כן אין העולם משפיע 
מן  מתנתק  אפרים  ולעומתו  עליו. 
העולם, יושב אהלים. כדוגמת אחי יוסף 
שהיו רועי צאן דוקא, עבודה שבמהותה 
היא התנתקות מן העולם וכך העולם לא 

משפיע לרעה.

לעומת  אפרים  אשר  כן  אם  נמצא 
אחיו.  לעומת  יוסף  דוגמת  הם  מנשה 
שיעקב  חשב  שיוסף  מה  כן  אם  מובן 
עשה  כך  כי  מנשה,  את  להימין  יחפוץ 
יעקב בעצמו עם יוסף מול אחיו, שאהבו 

ו'עשה לו כתונת פסים'.

ואילו כעת טרם מותו מבכר יעקב את 
יהודה דווקא )הוא ששלחו לייסד לו בית 
למנותו  למצרים(  ירידתו  טרם  תלמוד 
למלך "עד כי יבא שילה" על פני אחיו 
כעת  מתאים  חביבו.  יוסף  פני  על  ואף 
יעקב להימין את אפרים  להעדפתו של 

על פני מנשה.

254(  בראשית מח יד
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ועדיין יש להבין מאי קסבר מתחילה 
ומה לבסוף.

 • 

"וידבר יוסף אל בית פרעה...דברו נא 
באזני פרעה...אבי השביעני וגו'255

הוא  לפרעה  משנה  הוא  יוסף   הנה 
כל  ישק  פיך  ועל  המשביר256  השליט  
עמי257 ובלעדיך לא ירים איש את ידו258 
לבקש  יוסף  היה  צריך  מדוע  א"כ  וגו' 
מפרעה רשות להעלות עת עצמות יעקב 

אביו לארץ כנען?

לא  ברור למה  לא  עדיין  כן,  ואף אם 
בדרך  זאת  ועשה  בפנים,  פנים  ביקש 
ועוד, מה לי אם  עקלתון ע"י שלוחים? 
יהיה במצרים או בירחו. הרי הישמעלים 
פרסאות,  כמה  פעמים  כמה  הולכים 
מנת  על  לכנען,  מצרים  שבין  מאשר 
וכן אומות רבים.  להגיע לבית תיפלתם 
יעקב  ומה הרווח מהעלאת את עצמות 

ממצרים?

מה  יעקב,  של  כולו  שכל  והענין, 
הייתה  למצרים  מחוץ  להקבר  שרצה 
על מנת שלא יעשו ממנו ע"ז259. שהרי 
הנילוס  למצרים  יעקב  של  בואו  מאז 
של  מברכתו  פרעה  לקראת  עולה  היה 

255(  נ ד-ה
256(  מקץ מב  ו
257(  מקץ מא  מ
258(  מקץ מא מד

259(  מז כט

יעקב260. והנילוס היה ע"ז של מצרים261. 
על  שלט  יעקב  שאם  הייתה  ווסברתם 
יעלו  שהם  לקבוע  שלהם,  האלהים 
לקראת פרעה, ודאי שיעקב עצמו אלקא 

דאלקיא.  

אלא, דין הוא שאין ע"ז נטהרת אלא 
מעתה  א"כ  עובדיה.262  שיבטלוה  עד 
האפשרות  לביטול  שההתעוררות  מובן. 
מוכרח  ע"ז,  תהיה  יעקב  של  שקבורתו 
ובבחירתם  בעצמם  מהמצרים  שיבוא 
הכרח  וללא  שלום,  ובעת  החפשית 

מהשליט. 

ולכן סובב יוסף הדבר כך. שלא יהיה 
ניכר שמאתו באה היוזמה. אלא, שפרעה 
יצווה  והוא  טוב  שכך  יבין  בעצמו 
יעקב  עצמות  את  להעלות  יוסף,  את 

ממצרים.

 • 

"אנכי מת והיה אלקים עמכם והשיב 
אתכם אל ארץ אבותיכם"263

וגם יוסף אומר "אנכי מת ואלקים פקד 
וגו'264.  מה  יפקד אתכם והעלה אתכם" 
שייך שם אלקים שהוא מדת הדין, אצל 

הגאולה?

אלא שכאן רמז להם, שאדרבא, אחרי 

260(  ויגש מז י וברש"י
261(  וארא ז יז ברש"י

262(  הלכות עבודה זרה פ"ח ה' יד ולהלן
263(  מח  כא

264(  נ כד
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בפועל  אני  אין  וכביכול,  מת.  שאנכי265 
שתתגבר  דעו  ממילא  בעולם.  ובגלוי 
פרשה  'למה  רש"י  כמ"ש  הדין.  מידת 
יעקב  שנפטר  שכיוון  לפי  סתומה,  זו 
אצל  וכן  לשעבדם'266  אבינו...התחילו 
.. אשר לא ידע  יוסף, "ויקם מלך חדש 
ועד  גזירותיו.  שנתחדשו  יוסף"267  את 
ישראל.  השתעבדו  לא  יוסף,  מת  שלא 
ויש פקידה לרעה268 לכן אומר פקד יפקד 

אלוקים- מידת הדין. 

יוסף  והן  יעקב  הן  בצידו.  ונחמתו 
אח"כ,  שתבוא  הגאולה  על  מבשרים 
אבותיכם"  ארץ  אל  אתכם  "והשיב 
אלוקים.  ע"י  זאת  וגם  אתכם".  "והעלה 
צמצום  רחמים,  הוא  הדין  שפנימיות 
'גבורות  וע"ד  ההתגלות,  עבור  והעלם 
יצומצמו  שהגשמים  שלולא  גשמים'269 
לרדת טיפין טיפין, מחריבין את העולם. 
השפעה  באמצעות  רק  תבוא,  וצמיחה 

מצומצמת, לפי ערך המקבל.

 • 

"אנכי מת"270

כי חי היה.  ולא מת היה,  באתנחתא. 
שלילית  בלשון  להתבטא  שאין  ועוד, 

משמות  שלמעלה  לעצם  רומז  אנכי    )265
'אנכי מי שאנכי'.
266(  מז כח

267(  שמות א ח וברש"י
268(  זוהר ח"א

גבורות  'מזכירין  ב,  ה  ברכות  משנה    )269
גשמים במחיה המתים'.

270(  נ כד

אפילו בסתם, כש"כ בשעת סכנה כמ"ש 
"ֹׁשמר ּפיו ּולׁשונו, ֹׁשמר מּצרות נפׁשו"271  
פרוש: מי שנזהר בלשונו ובדברים שהוא 
 – ִמָצרות. כלומר  חייו  אומר, שומר על 
ללשון יש עוצמה רבה והיא משפיעה על 

חיינו. ואף יעקב אמר "אנכי מת".272?

והעידו על פלוני  דין הוא, שאם באו 
את  משיאין  אין  אריות,  לגוב  שנפל 
שימות,  ודאות  אין  כי  פיו,  על  אשתו 
אולי האריות לא היו רעבים וניצל. ואילו 
העידו על אדם שנפל לבור שבו נחשים 
ומשיאין  למיתה  חזקתו  ודאי  ועקרבים 

אשתו על פיו.273 

נמצא שיוסף חשוב כמת. עכ"פ בעתו. 
ומצד המעלה שיש במצב של 'מת'  כמו 
"אדם כי ימות באהל" 'אמרו חכמים דרך 
במי  אלא  מתקיימת,  התורה  אין  רמז, 

שממית עצמו באוהלי החכמה'274. 

במליצה נאמר, 'פעם מת, לעולם מת'. 
נשאר  'תמים  החסידית,  האמרה  וע"ד 
תמים'. וכן אצל יעקב איש תם וביותר, 
רז"ל  שאמרו  היא,  גדולה  מעלה  שעני 
'הזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה'275 

ו'תפילה לעני'. 276

ולהמתיק, שכל ענין הירידה למצרים 
כמ"ש  תורה  למתן  הכנה  הייתה 

271(  משלי כא כג
272(  מח  כא

273(  שולחן ערוך אבן העזר יז כט
ג  פרק  תורה  תלמוד  הלכות  רמב"ם    )274

הלכה יג
275(  נדרים פא.
276(  תהלים קב
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תעבדון  ממצרים  העם  את  "בהוציאך 
את האלקים על ההר הזה"277 ולכן היה 
כל השעבוד, ועד ש"ויענונו" גם מלשון 
'ביטול'  ובעלי  עניים  בנ"י  נעשו  עניות. 

ולכן ראויים לקבל התורה. 

ולכן 'דברי תורה נמשלו כמים שנאמר 
הוי כל צמא לכו למים, לומר לך מה מים 
אינם מתכנסין במקום מדרון אלא נזחלין 
כך  אשבורן  במקום  ומתקבצים  מעליו 
הרוח  בגסי  נמצאים  אינם  תורה  דברי 
ושפל  גבה לב אלא בדכא  ולא בלב כל 

רוח'.278 

את  המקיים  וכל  חכמים...  'אמרו 
מעושר'279  לקיימה  סופו  מעוני,  התורה 
שאף שחומרית יוסף אמנם התעשר. אך 

בנפשו, הוא נותר עני וראוי לתורה.

277(  שמות ג יב
ג  פרק  תורה  תלמוד  הלכות  רמב"ם    )278

הלכה ט
279(  רמב"ם שם הל' יז

לגדולה  שעלה  קודם  יוסף,  גם  ולכן 
בבית  היה  אח"כ  ועוד  לבור.  זרקוהו 
דיקא,  זה  ומתוך  שנים.  י"ב  האסורים 
וחכם  נבון  'שאין  עד  'אברך'  נעשה 
מלך  שנעשה  שאף  וגדולתו,  כמוך'280. 

ומושל בכיפה, נשאר בעניוותו.

שאת  המדרש  דברי  אעטר  ומעתה 
יעקב  מה  ליוסף.  קרה  ליעקב  שקרה 
חשוב  ועני  ממונו  כל  את  אליפז  לקח 
כמת. כך יוסף אחיו השליכוהו לבור עם 

נחשים ועקרבים וחשוב כמת.

 • 

280(  מקץ מא לט,ומג

שמות
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"וישרצו"1

אחת'  בכרס  ששה  יולדות  'שהיו 
"פרו  הינן  הפסוק  מילות  הנה  )רש"י( 
מאד"  במאד  ויעצמו  וירבו  וישרצו 
כאן  שיש  מכך  הלימוד  מפרש  הרא"ם  
שישה לשונות2. אבל לרש"י קשה שאם 
כדברי הרא"ם הו"ל לציין בד"ה את כל 
ששת המילים או לכה"פ פרו וישרצו וגו'  

בפר' בראשית, על המילים "פרו ורבו"3 
אומר רש"י 'אם לא אמר אלא פרו, היה 
אחד מוליד אחד. בא ורבו, שאחד מוליד 

הרבה'. ע"כ. 

וא"כ מתאים היה ללמוד ששה בכרס 
מאוד'  'במאוד  מהמילים  דווקא  אחת 
אז  מ'וישרצו',  שאם  הם.  שאחרונים 
וגו'  וירבו  ואומר,  עוד  וממשיך  מוסיף 
משמע תוספת על וישרצו. ונמצא שהיו 

לכה"פ עשרה בכרס אחת.

מדוע בחר רש"י במילה 'וישרצו' מכול 
הלשונות ללמד שהיו יולדות ששה בכרס 

אחת?

ויעצמו"  וירבו  בכל המילים, "וישרצו 
שוישרצו ראשונה להם, ישנו ו בתחילתם 
לאמור שש ישרצו שש ירבו שש יעצמו. 

ועוד יומתק כדלהלן:

1( א ז. ורש"י עה"פ.
2( שפתי חכמים על הפסוק.

3( בראשית א כב. ורש"י עה"פ.

דבר  רואים  אנו  'וישרצו'  במלה  הנה 
יש  הרבה4  שישיות  ובמליצה,  מופלא, 
כאן. מלבד שערך המילה מתחלק לשש. 
 282 'בכרס'  )גם   .612 ל  עולה  בהיותו 

מתחלק ב6(. 

ה'  -חכמה.  י'  האות  הוי'  בשם  הנה 
אחרונה,  ה'  -מידות.  ו'  -בינה.  ראשונה 
שש  כנגד  ו'  שהאות  נמצא   -מלכות. 
בו'  היא  הו'  ומילוי  נה"י.  חג"ת  מידות 
המידות  את  המציין  וו.  כזה-  נוספת 
גבורה  שבחסד,  חסד  בהתכללותם, 
סך  כולם5  וכן  שבגבורה  חסד  שבחסד, 
ברא  מי  בסוד  כידוע   .36 ו'   פעמים  ו' 

אלה6.

נמצא שהמילה 'וישרצו' מורכבת מ ו' 
בתחילה ו' בסוף, זהו הגוף, הכרס האחת. 
שש  נמצא  שש.  גימ'  ישר"צ  הווין  ובין 
בשארי  נמצא  אחת. חשבון שלא  בכרס 
ביחודיותה  זו  מילה  ולכן  הלשונות. 

מבטאת ביותר את הרעיון.

 • 

4( ע"ד "לקין שבעים ושבעה" שביעיות הרבה.
5( וכפי שנוהגים לומר בסדר ספירת העומר. 

ללא המלכות ואכ"מ.
6( אותיות אלקים. מי= 50 שערי בינה. ומהבינה 

נולדים המידות, 'ברא' אלה = שלושים וששה 
מידות.

שמות
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"פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד 
מאד"

בגימ'  שש נפשות.

 • 

" וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן" 
..." ואיו... קראן לו ויאכל לחם"7

כופל  מדוע  מכם'.  אחת  ישא  'אולי 
דלה דלה? וגם איזה מבחן לשידוך הגון 
הוא זה שלכן יתרו אומר להשיאו אחת 

מבנותיו?

דלה דלה. ואפילו מאה פעמים8. משה 
בידו  זה היה  זקנתו. סימן  למד מרבקה 
אומר  אשר  הנערה  "והיה  אליעזר  של 
אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה 
וגם גמליך אשקה אותה הוכחת לעבדך 
עבד  אליעזר  כשבא  ואמנם  ליצחק..."9 
ההצליח  לה  משתאה  "והאיש  אברהם 
ה' דרכו" "ויאמר הגמיאיני נא... ותאמר 
שתה אדוני וגם לגמליך אשאב.. ויאמר 

היא האישה אשר הוכיח".

ומרבקה למד משה, ודלה לבנות יתרו 
לשתות.  כילו  אם  עד  לצאנן  גם  ואח"כ 
והבין שזהו האיש  ויתרו למד מאליעזר 

הראוי לבתו הצדקת צפורה.

7( ב יט ואילך וברש"י
8( ע"ד פתוח תפתח, נתון תתן. שדרשו רז"ל 

אפילו מאה פעמים.
9( חיי שרה כד יד ואילך

את  קודם  השקתה  שרבקה  וכשם 
אליעזר  ורק אח"כ את הגמלים. כך גם 
נהג משה, שקודם דלה לנו ואח"כ וישק 

את הצאן. 

 • 

"ויאמר..שלח נא ביד תשלח"10

אין  לשלוח  שתרצה  אחר  ביד  'שלח 
גואלם  ולהיות  לארץ  להכניסם  סופי 

לעתיד יש לך שלוחים הרבה' 

משיח,  של  זהותו  סוד  זה  בפסוק 
היינו  הרבה'  שלוחים  לך  'יש  וסימנך 
הגאולה  למען  פועל  אשר  כזה  משיח 
הרבי  והוא  הרבה.  שלוחים  באמצעות 
השלוחים  מפעל  על  מליובאביץ, 

הפזורים ברחבי תבל.

תשלח"  ביד  נא  "שלח  לדבר  רמז 
עולה בגימ'  הוא מנחם מענדל בן חנה 

שניאורסהן. וראה זה פלא.

 • 

"ויאכל לחם"

'אחת' בגימ'  'שמא ישא אחת מכם'11  
'זוהי צפורה'.

 • 

10( ד יג וברש"י
11( רש"י על הפסוק
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"ולכהן מדין שבע בנות"

מדוע לא מצאנו שישבח את צפורה. 
ע"ד שמשבח את רחל "ורחל היתה יפת 
"ועיני  לאה  את  מראה"12,  ויפת  תאר 
לאה רכות"  וכן את רבקה "והנער טבת 
ידעה".13   לא  ואיש  בתולה  מאד  מראה 
ורק עתידה מרים לכנותה אשה כושית,14 
בלשון סגי נהור שהכל מודים ביופיה כפי 

שהכל מודים בשחרוריתו של הכושי15.

הוא  בנות"  "שבע  הביטוי  ודאי  אלא 
ציפורה  של  מידותיה  תיאור  בעצם 
שכולן עולות בקנה אחד שאינן אלא בת 

אחת והיא צפורה, השקולה כשבע. 

אינה  אך  תואר,  יפת  שהיא  לך  שיש 
יפת מראה. חכמה, ואינה מעשית. זריזה, 
במלאכתה אך אינה גומלת חסדים. אך 
זו מושלמת בכל שבעה שלמויות.16 כנגד 

שבעה מידות שבאדם.

יומתק ע"י זה ש 'ישא אחת מכן' בגימ' 
'שבע בנות'.

 • 

12( בראשית כט · יז
13( בראשית כד טז

14( בגימ' יפת מראה )אור החיים(
15( רש"י

16( משנה מסכת כתובות פרק ה משנה ה. ואלו 
מלאכות שהאשה עושה לבעלה: טוחנת, ואופה, 

ומכבסת, מבשלת, ומניקה את בנה, מצעת לו 
־המטה ועושה בצמר. מנה שבעה מלאכות שמא
פינות תכונות שונות הראויות לאישה. ואכמ"ל

"ויקרא את שמו גרשום כי אמר גר 
הייתי בארץ נכריה"17

ואת  אשתו  את  משה  "ויקח  ואח"כ 
נולד  בניו"18, לשון רבים. משמע שכבר 
שמו.  מה  הודיענו  לא  אך  אליעזר, 
ובפשטות כי עד הברית עדין לא ניתן לו 
שם. והברית הייתה בדרך במלון.19 אולם 

גם אח"כ לא מודיענו.

תורה  מתן  אחר  יתרו  בפרשת  ושוב, 
" ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת 
משה אחר שלוחיה ואת שני בניה אשר 
שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ 
כי אלקי אבי  ושם השני אליעזר  נכריה 

בעזרי ויצילני מחרב פרעה"20

של  שמו  מודיענו  מדוע  השאלות: 
לא  מדוע  פעמיים?   וטעמו,  גרשום 
את  מ"ת,  אחר  ורק  לראשונה  מודענו 
קריאת  סדר  ומדוע  אליעזר?  של  שמו 
המאורעות  מן  לכאורה  הפוכה  השמות 
ניצל  תחילה  והרי  נקראים?  שעל שמם 
שנעשה  כידוע  פרעה,  מחרב  משה 
צווארו שיש ועיני פרעה ועבדיו סומים 
והוא ברח מפניו. ואילו רק אחר כך ניתן 
כי  נכריה במדין.  גר בארץ  לומר שהיה 

מצרים היא מולדתו?

בשמות  נקראו  שהבנים  לומר  ויש 

17( ב כב
18( ד כ

19( ועיין רש"י שהיה זה אליעזר 
20( יח ב ואילך
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משה.  ידי  על  ראשונה  פעם  פעמים. 
ופעם שניה על ידי יתרו. 

תחילה  יתרו,  לגבי  כי  מובן,  ומעתה 
אצל  שר  בהיותו  במצרים  גר  היה  הוא 
פרעה. ואחר כך הוצרך לברוח מפרעה 
שניסה להורגו כי לא הסכים לגזרת פרעה 
"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" שגזר 
הסדר  מתאים  ולכן  ישראל.  על  פרעה 

לגבי יתרו. 

לארץ  יתרו  כשחזר  שאף  ויומתק, 
מולדתו מדיין, עדיין לא חש להודות על 
הצלתו מארץ נכריה. כי גם שם נידוהו 
משה  שבא  עד  במדין21.  גם  גר  וחש 
והושיען, וחזר יתרו למעמדו. 'והושיען' 

כולל את יתרו.

נאמר, שמכוון שידע  לגבי משה  ואף 
לכן  משה שעליו עדיין לחזור למצרים. 
לגמרי  ניצל  לא  שעדיין  משה  חשש 
על  הודאה  עם  המתין  ולכן  מפרעה 
עד  זה(,  שם  על  לבנו  )בקוראו  הצלתו 

אחרי יציאת מצרים ממש. 

נמצא שקריאת השמות הייתה בנבואה 
שווה הן אצל משה והן אצל יתרו.

 • 

21( כי יכול היה לקרא לאחת מבנותיו על שם 
הצלתו.

"לא איש דברים אנכי.... כי כבד פה 
וכבד לשון אנכי"22

פה  שם  "מי  למשה  ה'  עונה  כך  ועל 
לאדם או מי ישום אלם או חרש" וגו' " 

ואנכי אהיה עם פיך" וגו'

שיתרפא  למשה  מבטיח  הקב"ה 
מכבדות פיו ולשונו. ואכן המקום גורם, 
להתרפא  כולם  החולים  כל  שעתידים 

כאן, במתן תורה כמ"ש דרשו רז"ל:

 'אמר רבי יהודה, אמר רבי סימון: מנין 
שלא היה בהן חגרין? ויתיצבו בתחתית 
ההר, ואין נצב אלא על רגליו. מנין שלא 
היה בהן גידמין? כל אשר דבר ה' נעשה. 
שנאמר:  חרשין?  בהן  היה  שלא  ומנין 
סומין?  בהן  היה  שלא  ומנין  ונשמע. 
הקולות.  את  רואים  העם  וכל  שנאמר 
ויענו  שנאמר:  אלמים?  בהן  היה  ושלא 
נתרפאו  שהרי  אומר  נמצאת  העם.  כל 

כולן'.23

ומתן תורה היה במקום הסנה. כאמור 
תעבדון  ממצרים  העם  את  "בהוציאך 
על ההר הזה"24 אלא שפיו  את האלקים 
ביד  נא  "שלח  שוב  באמרו  הכשילו, 

תשלח"

זוכה  אני  אין  נא ביד תשלח"25  "שלח 
שאתה  מי  ביד  שלח  לעתיד,  לגואלם 

22( ד י
23( מדרש רבה פ"ה פרשה ז

24( ג יב
25( ד יג
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מהרה  המשיח  מלך  הוא  לשלוח'  עתיד 
יגלה אכי"ר.

"שלח נא ביד תשלח" עולה בגי' 'והוא 
מנחם מענדל בן חנה שניאורסאן'.

 • 

"היה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה 
לו לאלקים"26

מגיד שמשה ואהרן שניהם שקולים. ש 
'פה' עולה )עם הכולל( אלקים.

 • 

"למה הרעת לעם הזה" וגו'27

והרי כבר הודיעו ית' "ואני אחזק את 
עד  הגדולה,  הפליאה  מהי  אז  ליבו"28 

שיתריס כלפי שמים "למה הרעות"?

לי  ומה  צועקים'.  'כשכואב  בפשטות 
אם הכאב צפוי או לא.

ידע  שאמנם  שאף  לומר  ניתן  ועוד 
משה שלב פרעה יכבד, אך שיתגלגל עד 
כדי כך שיגיע למצב של "ומאז באתי אל 
ציפה,  לא  הוא  הזה"  לעם  הרע  פרעה 

ומכאן זעקתו.

26( ד טז
27( ה ה 

28( ד כא

נשמע  אולם מתוכן טענתו של משה 
שהוא זועק גם על "והצל לא הצלת את 
עמך" וזאת בנוסף ל"למה זה שלחתני". 
מסתמא  פרעה  לב  שבחיזוק  ובעיקר 
המדובר הוא על החמרה בפועל במצבם 
של בנ"י. ואם כן הדרא קושיה לדוכתא.

למשה,  ידוע  היה  לישראל  הצפוי  כל 
הודיעו  הקב"ה  בסנה,  מהמעמד  עוד 
מלך  אתכם  יתן  לא  כי  ידעתי  "ואני 
מצרים להלוך ולא ביד חזקה" 29אז מה 

לו שילין כעת?

אלא גאולתם של ישראל תלויה במלך 
שמשה  ולולא  במשה.  ישראל,  אוהב 
היא  ברורה,  ובשפה  הגאולה  על  ביקש 

בוששה לבא, ח"ו.

על  מבקש  אינו  במדין  בהיותו  משה 
בצרתם  חש  לא  שהוא  בהיות  הגאולה, 
ישראל  אין  בדעתו,  ואף  ישראל,  של 
ראויים לגאולה. כמו שמבואר על הפסוק 
הדבר"  נודע  אכן  ויאמר  משה  "ויירא 
רשעים  בישראל  שראה  על  לו  'דאג   30

דלטורין אמר מעתה שמא אינם ראויין 
להגאל' וכן 'נודע לי הדבר שהייתי תמה 
עליו מה חטאו ישראל כו' להיות נרדים 

בעבודת פרך'.

משה טוען "מי אנכי כי אלך אל פרעה 
ממצרים"31  ישראל  בני  את  אוציא  וכי 
ודרשו שטענתו היא בשנים. תחילה 'מי 
אנכי- מה אני חשוב לדבר עם המלכים' 

29( ג כ
30( ב יד וברש"י ובתנחומא

31( ג יא
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ועוד 'ואף אם חשוב אני, מה זכו ישראל 
ממצרים'.  ואוציאם  נס  להם  שתעשה 

משה מפקפק בכל עניין הגאולה.

על כן עצת ה' היא, לשלוח את משה 
פרעה.  לב  הכבדת  את  לחוש  למצרים, 
בו  למימד  במקצת32  ולו  יכנס,  שמשה 
שרויים בני ישראל, ואז ומתוך כך, יוכל 

לזעוק אל ה', הצילנו.

וכהסיפור החסידי, על צדיק שכל ימיו 
התפלל וזעק, על צרותיהם של ישראל, 
הבטיח  ימיו,  בערוב  הגאולה.  ולבוא 
ולא  ינוח  לא  האמת  שבעולם  לחסידיו, 
ישקוט, ואף לא יסכים להכנס למנוחתו 

שבגן עדן, עד שיפעל את הגאולה.

אחר פטירתו, נגלה אל אחד מחסידיו, 
בגן  בחלקו  ושמח  מאיר  כולו  כשהוא 
עדן. שאלו החסיד, ומה עם הבטחת מר, 
שלא יניח שיכניסוהו לגן עדן עד שיחלץ 

את ישראל מצרתם? 

ענה לו אותו צדיק: כאן, בעולם האמת, 
שרואים  ומה  האמת.  מלבד  רואים  לא 
מכאן הוא, שכל המתרחש למטה, הכל 
וכי יעלה על  דין אמת והכל מחסד ה'. 

דעתך שאפעל להפסקת חסדו ית' ?!

כך משה, בהיותו במדיין היה  במעלה 
לחוש  היה  יכול  לא  הוא  משם  עליונה. 
לרדת  היה  חייב  הגאולה.  על  ולזעוק 
על  זעק  זה  מימד  ומתוך  למצרים, 
ממש33  ומיד  תיכף  ה'  יגאלנו  הגאולה. 

32( כי סוף סוף משה הוא משבט לוי שלא 
השתעבד

33( כלשונו של הרבי מלך המשיח שליט"א

אמן.

 • 

"תכבד העבדה על האנשים ויעשו 
בה ואל ישעו בדברי שקר"34

לאמור  אותיות.  אותם  וישעו  יעשו 
ככל  הדיבור  הרבה.   ועשה  מעט  דבר 
ביחס  שקר,  דברי  נקרא  נשגב,   שיהיה 

לעשיה בפועל. במקום 'ישעו' תעשו.

מנת  על  שלא  'הלומד  לאדם  משל 
ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד'. זה 
'הלומד  אך  שקר.  בדברי  'ישעו'  נקרא 
ללמוד  בידו  מספיקין  לעשות,  מנת  על 

וללמד לשמור ולעשות'35. זהו אמת. 

אלא  תורה  דברי  על  עומד  אדם  'אין 
אם כן נכשל בהן'36 לאמור, ככל שילמד 
הכל  נחשב  יקיים,  לא  אך  וישנן,  אדם 
אמיתת  על  עומד  שאינו  שקר.  כדברי 
הלימוד, עד שיבצע במעשה בפועל את 

הנלמד. ורק אז משיג אמיתתו. 

להוצאת  תורה  תלמוד  'מבטלין  ולכן 
לשמוע  ובאין  כלה'37  ולהכנסת  המת 
מקרא מגילה38 וכן כל המצוות ורק אם 
'היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה. 
ידי  על  להיעשות  למצוה  אפשר  אם 

34( ה ט
35( פרקי אבות פ"ד משנה ו

36( גיטין מג.
37( כתובות יז.

38( מגילה ג.
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אחרים, לא יפסיק תלמודו'39

 • 

ד"א  "ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר" 
שלימוד  ותפילה  תורה  בין  היחס  זהו 
בתורה.  העוסק  כל  'עסק'  נקרא  תורה 
ו'חיי עולם'. לעומת התפילה שנקרא 'חיי 
שעה' )גם מלשון ישעו-ידברו( שמבקש 

על צרכים גשמיים. 

דקא  המנונא  לרב  חזייה  ש'רבא  עד 
רב  את  רבא  )ראה  בצלותיה  מאריך 
המנונא שמאריך בתפילתו( אמר מניחין 

חיי עולם ועוסקים בחיי שעה'40 

חיי שעה הם ברי חלוף ונקראים דברי 
התורה,  היא  עולם  חיי  לעומת  שקר, 

הנקראת אמת. 

של  מדתו  לבו"41  את  אקשה  "ואני 
שאילו  ודם  בשר  כמידת  אינה  הקב"ה 
מלך בשר ודם כשהוא נפרע מחוטא דינו 

אחד, לרוצח לחומס והן למזיק. 

בתא כלא אחד נמצאים הרוצח האנס 
ואילו  בלילה.  והחומס  ביום  השודד 
הקב"ה במידה שאדם מודד בה מודדין 

39( רמב"ם הל' ת"ת פ"ג ה"ד
40( שבת י.

41( ז ג

לו42. אין ה' עושה דין ללא דין. וכן את 
כנגד  מידה  הבורא  דן  ועבדיו  פרעה 

מידה.

ליבו  את  ה'  הקשה  מה  כנגד  כן  אם 
של פרעה?

אלא ודאי פרעה גרם כך לבני ישראל 
שהקשה את ליבם. עד שלא יהיו ראויים 
אותנו  "וירעו  כמ"ש  ממצרים.  לצאת 
לנו,  וירעו  למימר  ליה  הוה  המצרים"43 
עם  את  שעשה  'אותנו'?  אומרו  ומהו 

ישראל רעים יותר ממה שהם בטבעם.

לאברהם  ה'  הבטחת  שלמרות  ועד 
ועינו  "ועבדום  הבתרים  בין  בברית 
על  שהובטח  יצאו"44  כן  ואחרי  אותם 
אחד  יצאו"  "וחמושים  אעפ"כ  היציאה, 
מחמשה ויש אומרים וכו' ועוד שאפילו 
מידת הדין תמהה 'אלו עובדי ע"ז ואלו 
עע"ז' ורק בכח הברית והשבועה יצאנו 

ממצרים.

ה' לפרעה שהקשה  ובה במידה מדד 
את ליבו עשאו רע יותר מתולדתו.

 • 

42( משנה סוטה א ז
43( דברים כו ו

44( בראשית טו, יג
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"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח 
ומעבודה קשה"45

כשמשה  קודמת  בפעם  זאת  ולעומת 
כתיב  הגאולה,  אודות  על  לעם  מבשר 
ומאי  וישתחוו"?46  ויקדו  העם..  "ויאמן 

שנא הכא שלא שמעו?

"ויעש  הראשונה   בפעם  אמנם 
כאן  זאת  ולעומת  העם"  לפני  האותות 
או  אות  שום  עשה  לא  משה  לכאורה, 
מופת לפני בנ"י.47  אבל אין לומר שמפני 
ש  הוא,  דין  כי  משה,  אל  שמעו  לא  כן 
'משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני 
האותות שעשה, שהאמין על פי האותות 

יש בלבו דופי'48 

ניתן לומר )אם כי בדוחק49(  שבפעם 
ויאספו  ואהרן  משה  "וילך  הראשונה 
את כל זקני בני ישראל"50 אך ורק זקני 

ישראל. ובפעם השניה כל העם.

אך קשה לומר שמשה אסף את 
כל העם כי אפילו על המילים "לך 

45( ו ט
46( שמות ד לא

47( אף שלפני פרעה כן עשה אותות.
48( רמב"ם הל יסודי התורה פ"ח ה"א

49( כי מפורש בכתוב" ויעש האותות לפני 
העם", וכן" ויאמן העם" ולאו דווקא הזקנים 

בלבד.
50( ד כט

ואספת זקני ישראל"51 אין הכוונה 
לכל הזקנים ממש אלא ל'מיוחדים 

לישיבה, ואם תאמר זקנים סתם 
היאך אפשר לו לאסוף זקנים של 

שישים ריבוא'. וכש"כ שישים ריבוא 
ממש. 

גם, כאן מדובר הרי על אחר ש"אמר 
ועד  תבן"  לכם  נתן  אינני  פרעה 
פרעה  בעיני  ריחנו  את  ש"הבאשתם 
ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו"52 
וכי  הרעות".  "למה  טוען  עצמו  ומשה 
כן  ישראל  בני  שכעת  הדעת  על  יעלה 
הרי  מצרים,  בגלות  להשאר  מסכימים 
אדרבא, רצונם להגאל התחדד יותר ועד 

ש"אני שמעתי את נאקת בני ישראל"53

פעולת  איזו  על  שמענו  לא  ומדוע 
אחר  ישראל,  בני  את  ושכנוע  הסברה 
בתחילה  וכמו  משה,  אל  שמעו  שלא 
אלא  יאמינו"?  "למען  המופתים  שעשה 
דבר  "בא  משה,  את  מצווה  ה'  שמיד 
בני  את  וישלח  מצרים  מלך  פרעה  אל 
ישראל מארצו" ובהשקפה ראשונה הרי 

זה בניגוד לרצון העם?

שמעו  "ולא  בפסוק  אדרבא,  אלא 
קשה"  ומעבודה  רוח  מקוצר  משה  אל 
בנ"י  וכמיהת  רצון  מכל,  יותר  מתבטא 

51( שמות ג טז. וברש"י
52( שמות ה א והלאה

53( אף שניתן לומר שלא רצו להסתכן בהכבדת 
לב פרעה נוספת.

וארא
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בפעם וארא כבר  להם  שהובטחה  לגאולה 
הראשונה.

משה פורס לפני הזקנים, את התכנית 
שבתחילה,  לו.  שנמסרה  כפי  האלקית 
ונקמה  מכות,  ויהיו  פרעה,  לב  יכבד 
ממצרים, עד היציאה ממצרים והשחרור 

בפועל. 

בנ"י, כבר קצרה רוחם לגאולה, 'אמרו 
לאדם  משל  בעצמנו.  שנצא  ולואי  לו, 
שהיה חבוש בבית האסורים, היו אומרים 
לו בני אדם, מוציאין אותך למחר מבית 
האסורין, ונותנין לך ממון הרבה. אומר 
להם בבקשה מכם, הוציאוני היום, ואיני 

מבקש כלום'54.

"ומעבודה קשה", וכי עד כה עבודתם 
דומה  אינו  ודאי  אלא  קשה?  היתה  לא 
היא  שהעבודה  תוחלת,  ללא  העובד 
בידיעה  שעובד  למי  ורגילותו.  טבעו 
לזרא  היא  כעת  עבודתו  נגאלים,  שכבר 
לאור  דוקא  קשה.  יותר  הרבה  בעיניו. 
נעשתה  לגאולה,  המחודשת  התקווה 

העבודה קשה שבעתיים.55

 • 

"ואיך ישמעני פרעה ואני ערל 
שפתיים"56

54( ברכות ט:
55( וי"ל מיעקב שעל  עבודתו אומר "והיו 

בעיניו כימים אחדים" 
56( ו יב

ערל  אני  "הן  משה,  אמר  אח"כ  ושוב 
שפתיים ואיך ישמע אלי פרעה"57 ואולם 
לשון  וכבד  פה  "כבד  משה  אמר  בסנה 
שם  "מי  הקב"ה  השיבו  וכבר  אנכי"58? 

פה לאדם..." וגו'

אני  בעצמו,  החסרון  תולה  בסנה 
לשליחות.  מתאים  אינני  ולכן  פה,  כבד 
ולעומת זאת כאן תולה החסרון בפרעה. 
ואף  שפתים"  ערל  "אני  אמנם  כאומר, 
שאתה רבש"ע תשים לי פה, ובכל זאת 
הבעיה היא "איך ישמעני פרעה". הבעיה 

נעוצה בצד שלישי, פרעה.

 • 

פירושו:  לשון"  וכבד  פה  "כבד  ד"א. 
בכבידות  אך  לדבר,  יכול  אמנם  אני 
ובלשון עילגת. ו"ערל שפתיים" פירושו: 
כלל.  יכול לדבר  איני  'אטום שפתיים'59 
הוחמר?!  משה  של  מצבו  ולכאורה 

)בתמיהה גדולה(

בני  אל  היתה  השליחות  עיקר  בסנה, 
לפרעה,  הלך  שמשה  מה  גם  ישראל. 
בפעם הראשונה, היה רק במטרה לבקש 
שישלח את בנ"י ותו לא. עם בני ישראל 
גאולה  ועל  אלוקות  על  לדבר  אחיו, 
משה  פקדתי"  ו"פקוד  שלחני"  "אהיה 
יכול לדבר, אף שמענוותנותו, הוא "כבד 

פה וכבד לשון".

57( ו ל
58( שמות ד י

59( כפירוש רש"י על הפסוק
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אולם כאשר צריך להכות את מצרים, 
ולמעשים  לדבורים  וכו',  צפרדע  דם 
שליליים כאלו, משה לא שייך כלל וכלל 
עם  להתעסק  ממש  זה  שפתיים.  -ערל 
שה'  הגם  ולכן,  ביותר.  התחתון  המטה 
יעזור וישום למשה 'פה'. בכל זאת פרעה 
של  דבריו  את  להבין  מסוגל  יהיה  לא 
"ערל  בכלל-  תקשורת  תהיה  לא  משה, 

שפתיים".

לתלמיד  המסביר  גדול,  לרב  משל 
הדבר  אמנם  בחכמה.  ממנו  הקטן 
אפשרי, בהיות שהתלמיד סוף סוף חכם, 
הרב  שכל  עומק  את  להבין  קצת  ויכול 
הגדול, אך הדבר ידרוש מאמץ מצד הרב 
לצמצם את השכל לכלי המקבל. -'כבד 

פה'.

רך,  לילד  להסביר  זאת,  לעומת 
שפה  אין  הגדול.  הרב  של  בכוחו  אין 
שכן  וכל  יבין.  לא  הילד  כלל,  משותפת 

לדבר עם גוי. -'ערל שפתים'.

 • 

"תנו לכם מופת"60

לכם ולא לי, כאן הודיעם שאין בכוונתו 
כלל להתרשם מהמופת על מנת לשנות 
בשבילכם61  'לכם'  רק  אלא  דרכיו.  את 
למען הצלתכם, לראות אם 'אלקיכם יש 

60( ז ט
61( על דרך "לך לך" ' לך – להנאתך וכן "פסל 

לך"

בו צרוך'62 ואם לא, לא תצאו מכאן.

 • 

"וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה 
...ויהי לתנין"63

רק  כתיב  ישראל  אצל  זאת  ולעומת 
בסתם,    64 העם"  לפני  האותות  "ויעש 
אמנם,  הגם  לתנין.  שנהפך  פירש  ולא 
האות,  פעולת  את  לפרש  לו  שהיה 
יודעים  לכה"פ פעם אחת, אך אנו כבר 
את פעולת האות, מההדרכה המפורטת 

שקבל משה במעמד הסנה65. 

לתאר  נדרש  סיבה  מאיזו  אם  ואף, 
שוב את הפעולה, שהמטה נהפך לתנין. 
מתאים היה שזה יופיע בפעם הראשונה, 
כשנעשו האותות לפני בני ישראל. ולא 

בפעם השניה כשנעשו לפני פרעה.

אלא שמדת הרשעים, שכשמטה מונף 
כענישה  זאת  מחשיבים  הם  עליהם, 
הצדיקים  לעומתם  וכפורענות.  כנקמה 
מונף  כשמטה  צדיקים'  כולם  'ועמך 
ול"ע, אנו רואים בכך תוכחה, ולא  ל"ע 
ע"ה  המלך  דוד  שאמר  כמו  פורענות. 

"שבטך ומשענתך המה ינחמוני"66 

רואים  ועבדיו  פרעה  דווקא  ולכן 

62( רש"י עה"פ
63( ז י

64( שמות ד לא
65( שמות ד א והלאה

66( תהלים כג ד
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בהמטה תנין, משא"כ בנ"י. בנ"י מבינים 
איש   – הכהן  אהרן  מטה  אלא  זה  שאין 
שאין  למדת,  'הא  רז"ל  וכמ"ש  החסד. 
אלא  בעולם,  נקמה  התורה  משפטי 

רחמים וחסד ושלום בעולם'67

חרטומי  הם  גם  "ויעשו  כאשר  אולם 
מצרים בלהטיהם כן.....ויהיו לתנינים"68 
נראו תנינים.  ואהרן  גם בעיני משה  אז 
תוכן של  בדיני האומות,  אין  כי כאמור 

תוכחה, רק ענישה ונקמה. 

"ויבלע  שאומר  מה  יומתק  ומעתה 
שדרך  להורות  מטותם"  את  אהרן  מטה 
הוא תוכחה  ישראל, שהדין  החינוך של 
יותר  מועילה  מצליחה  נקמה.  ולא 
החינוך  דרך  את  'בולעת',  על-  וגוברת 

אצל האומות.

 • 

"והמטה אשר נהפך לנחש תקח 
בידך"69

הדם.  למכת  כהכנה  נאמר  זה  דיבור 
שנהפך  המטה  הוא  אם  לי  מה  ותמוה, 
נוסף  מטה  ישנו  וכי  לנחש?  קודם 

ששימש להכות בו את מצרים?

אמנם יש מרז"ל70 שפרשו, שאכן ישנם 
מטה משה ומטה אהרן. והאריכו לדייק 

67( רמב"ם הל' שבת פרק ג
68( ז יא-יב

69( ז טו
70( הכלי יקר ועוד

בפעולתם מדוע זה ומדוע כאן. אך אין 
הענין,  עצם  את  לבאר  בכדי  די  בכך 
להודיע  )וגם  נדרש  הדם  במכת  מדוע 

שצריך את( המטה שנהפך לנחש. 

ובפרט שלפי דבריהם ז"ל, שני המטות 
נהפכו זה לנחש וזה לתנין. וידוע שאת 
מכת הדם עשה אהרן ולא משה, אז האם 
הוא השתמש במטה של עצמו או לקח 

את של משה? אתמהה.

מכה  מה  הדם.  מכת  על  קשה  ועוד 
בדם.  הם  אסורים  וכי  למצרים,  היא 
והרי האומות קונים דם בדמים מרובים 
היאור  שמן  והגם  ולשתיתם.  למאכלם 
עצמו לא יכלו לשתות, כי "והדגה אשר 
ביאור מתה, ויבאש היאור"71 ומן הסתם 
היה זה מפני סרחון הדגים שמתו, דהיינו 

המשך טבעי למצב שנוצר אף שבנס. 

בבארות  צח,  דם  להם  היה  עדיין  אך 
או בורות ישנים, ובעצים ובאבנים – 'כלי 
גדלו  לא  ששם  שבבתים'  אבן  וכלי  עץ 

דגים שמתו במכה.??  

מתרצות  אלו  קושיות  שתי  ואולי 
אחת את השניה. שלכן צריך היה דוקא 
כאן  ו'נהפך'  לנחש.  שנהפך  המטה  את 
אלא  לא במשמעות של שעבר,  נפרשו, 
במטה,  כטבע  הווה,  של  במשמעות 
שהוא 'נהפך' כל אימתי שצריך, לנחש. 

ובמכה זו אכן היתה נצרכת תכונה זו, 
דבר  במים,  ארסו  יטיל  שנחש  מנת  על 
שיגרום בפעולה טבעית ומהירה, סכנה 

71( ז כא
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וכן למיתת הדגים. כעת  בשתית המים. 
שהטלת הארס היא ניסית, שפיר שכמו 
שההכאה ביאור בלבד, הספיקה על מנת 
שכל המים בארץ מצרים יהיו דם, כמו"כ 
גם  לחול  הניסי,  הארס  הטלת  הספיקה 
על שאר מימות שבמצרים. שכולם יהיו 

מסוכנים לשתיה.

 • 

"ונטה ידך על מימי מצרים על 
נהרותם על יאוריהם ועל אגמיהם ועל 
כל מקוה מימיהם ויהיו דם, והיה דם 
בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים."72

אבן  בכלי  שבבתים  המים  ואפילו 
ובכלי עץ. 

מים,  כן מהיכן מצאו החרטומים  אם 
כן  ש"ויעשו  עד  בהם,  כוחם  להראות 

חרטומי מצרים" וגו'?

היאור.  סביבות  חפרו  המצרים  אלא 
מצרים  כל  "ויחפרו  שממשיך  כמו 
וכבר  וגו'.  מים לשתות"  היאור  סביבות 
ודעת  עזרא  האבן  זה  בפרושי  קדמוני 

זקנים.

אולם הא גופא קשיא, מדוע לא הפך 
מכיון  אלא  לדם?  אלו  מים  גם  אהרן 
שאין  בדבר  אלא  מצויה  הברכה  ש'אין 
"יצו ה' אתך  העין שולטת בו שנאמר73 

72( ז יט וברש"י והלאה
73( דברים כח ה

את הברכה באסמיך"74  ממילא לא תחול 
הקללה על הדבר הסמוי.

 • 

'שנצטווינו  במלחמה,  הוא  דין  ד"א. 
כשנצור על עיר, להניח אחת מן הרוחות 
יהיה  לברוח  ירצו  שאם  מצור,  בלי 
ילמוד  בזה  כי  משם.  לנוס  דרך  להם 
להתנהג בחמלה, אפילו עם אויבינו בעת 
להם  שנפתח  ובו עוד תיקון,  המלחמה; 

פתח שיברחו, ולא יתחזקו לקראתנו'75

המים  את  בהניח  הכוונה  הייתה  וזו 
סביבות היאור, ולא להפכם לדם. אחת, 
יתחזקו  שלא  כדי  ושניה,  ה'.  בחמלת 
לקראתינו. כי הכוונה ברובם של המכות 
אלא  המצרים76,  את  להרוג  הייתה  לא 
לנגוף. כמ"ש במכת הצפרדע "אני נוגף 
את מצרים" ופירושו 'מכה, וכן כל לשון 
מגפה אינו לשון מיתה אלא לשון מכה 

וכו'77

ואם לא ישארו מים כלל שבעה ימים, 
ודאי  המכה78,  ששמשה  הזמן  משך  כל 
"נשבע  דין הוא  היו מתים. שהרי  כולם 
ימים  שבעה  כלום  יטעום  שלא   ....
רצופים וכן כל כיוצא בזה, שהיא שבועת 

74( תענית ח: בבא מציעא מב.
75( רמב"ן, השמטות לספר המצוות, עשה ה'

76( משא"כ במכת בכורות ובקי"ס.
77( ז כז וברש"י

78( ז כ"ה
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שוא'79 שאין בו כח לקיימו. וק"ק.80

 • 

"והדגה אשר ביאור מתה"81

גזרה  נגזרה  לא  המבול  'בדור  ואילו 
אשר  מכל  שנאמר  שבים,  דגים  על 
בחרבה מתו, ולא דגים שבים'82. כי הגם 
המהמו  ואפילו  חמס",  הארץ  ש"מלאה 
תהיו רועות בגזל, אך הדגים לא חטאו 
ולכן לא מתו. כי אין הקב"ה עושה דין 

בלא דין. 

מאות  ארבע  לו  החמיצו  הונא  )רב 
אחיו  יהודה  רב  אצלו  יין.נכנס  חביות 
ואומרים  וחכמים,  חסידא  סלא  רב  של 
וחכמים,  אהבה  בר  אדא  רב  אותה: 
אמר  במעשיו.  אדוני  יעיין  לו:  ואמרו 
להם: וכי חשוד אני בעיניכם?! אמרו לו: 
וכי חשוד הקדוש ברוך הוא שעושה דין 

בלא דין?!(83 

ולעומת זאת, המצרים, שהיו שטופים 
ארץ  "כמעשה  שנצטווינו  עד  בזימה, 
תעשו"84  לא  בה  ישבתם  אשר  מצרים 
ועד  הדגים.  ואפילו  הבהמות  גם  חטאו 

79( רמב"ם בהלכות שבועות פ"ה ה"כ
80( כי אעפ"כ היו בהמות, פירות  ותבואה, וגם 

דם עצמו ראוי למאכל ולמשתה למצרים. 
81( ז יח וכא

82( זבחים קיג א
83( ברכות דף ה:

84( ויקרא יח ג. ולכן פחד אברהם ממצרים ולא 
מאבימלך.

לפני  ואפילו  הראשונים,  לקו  שהדגים 
"והדגה  אומר  תחילה  כי  עצמו.  היאור 
"ויבאש  אח"כ  ורק  מתה"  ביאור  אשר 

היאור". 

יוצא  "פרעה  היה  שלכן  ואפשר 
שהמטה  מה  יומתק  ומעתה  המימה". 
דג'85   הוא  'תנין שבים  כי  ל'תנין',  נהפך 
הגדול  "התנים  הנקרא  פרעה  כנגד 

הרובץ בתוך יאוריו"86 

 • 

"ויאמר לפרעה התפאר עלי למתי 
אעתיר...ויאמר למחר.."87

פרעה  אם  רשעים.  של  רשעתן  מגיד 
לעכשיו,  יעתיר  שמשה  מבקש  היה 
לאלתר.  נכרתים  הצפרדעים  היו  ודאי 
מוכן  רשעתו,  גודל  מפני  פרעה,  אך 
להשית על עמו, עוד יום שלם של צער 
את  להציל  לנסות  ובלבד  מהצפרדעים. 

כבודו.

פרעה  לפני  והתיצב  בבוקר  "השכם 
"לך  ובראשונה,  המימה"88  יוצא  הנה 
אל פרעה בבקר הנה יוצא המימה )ורק 
אח"כ( וניצבת לקראתו על שפת היאור".

כאשר בפעם הראשונה המטרה היא, 
שאמר  בקלקלתו  פרעה  את  לתפוס 

85( כלי יקר 
86( הפטרת הפרשה יחזקאל כט ג.

87( ח ה-ו
88( ח טז
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שהוא אלוקא, ואינו צריך לנקביו, שולח 
ה' את משה לתופשו בשעת מעשה "הנה 
שפת  על  )לכן(  ונצבת  המימה  יוצא 

היאור" ממולו.

כי  שאינו,  נודע  שכבר  אחר  אולם 
נתפס בקלקלתו, תרתי משמע. מעתה יש 
'השכם'  לכן  המלכות,  כבוד  על  לשמור 
עוד  פרעה,  'לפני'  ונצבת  יותר  מוקדם 

לפני שהוא 'יוצא המימה'.

 • 

"ושמתי פדות בין עמי ובין עמך 
למחר יהיה האת הזה"89

הערוב,  מכת  לפני  לראשונה,  הנה 
מזכיר הכתוב, שהאות יחל רק למחרת. 
90 וכן לראשונה מדובר במפורש בכתוב, 

אודות הפדות וההפלאה בין בני ישראל 
כך  חז"ל  )אף שע"פ מדרשי  למצרים.91 

היה בכל המכות(.

במכה זו לראשונה הייתה סכנת מוות 
למען  זמן  נדרש  ולכן  ולבהמה,  לאדם 
בני ישראל, שבו יתאספו בבתיהם בארץ 
למתי  ערוב.  יהיה  לא  שם  אשר  גושן, 
יום  זהו  שאז  השבת.  ליום  הדבר?  היה 
שעבוד  תחת  אפילו  לישראל  המנוחה 

מצרים.

89( ח יט
90( וכן במכות דבר ברד ארבה

91( שלא נזכר עד"ז במכות הקודמות וכן לא 
בשחין ובארבה. וצ"ע

כפי שאומר המדרש 'ראה משה שאין 
להם מנוחה. הלך ואמר לפרעה: מי שיש 
בשבוע,  אחד  יום  נח  אינו  אם  עבד,  לו 
הוא מת! ואלו עבדיך, אם אין אתה מניח 
יום אחד בשבוע, הם מתים! אמר  להם 
הלך  שתאמר.  כמו  להן  ועשה  לך  לו: 
יום השבת לנוח'92  משה ותקן להם את 
ובבתי  בבתיהם  ישראל   ומתכנסים 

המדרשות.

בגימ'  הזה"   האת  יהיה  "מחר  רמז: 
'שבת'. 

 • 

"מחר יהיה האת הזה"

בגימ' 'שבת' "האת" נכתב חסר להורות 
על לימוד התורה באותיות א-ת, 'שעקר 
חשיבות לימוד התורה היא בשבת. ושעה 
אחת בשבת שווה כאלף שעות של חול'93  

וכן "לעשות את השבת".

 • 

"הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה 
בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן, 

דבר כבד מאד. והפלה ה' בין מקנה 
ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות 

92( שמות רבה ט יט
93( הבן איש חי ע"פ המקובלים והוסיף רבי 

סלמאן מוצפי זצ''ל שהוא לאו דוקא אלא עוד 
יותר מכך, וכמו חמץ שאפילו באלף לא בטל
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מכל לבני ישראל דבר"94  

דבר תמוה הוא, שהרי הקב"ה הבטיח 
"ואחרי  הבתרים,  בין  בברית  לאברהם 
 ... נא  ו"דבר  גדול"95.  ברכוש  יצאו  כן 
שאין  'כמצולה  מצרים"96.  את  ונצלתם 

בה דגים וכמצודה שאין בה דגן' ועוד. 

רכוש  כל  כמו  מצרים  מקנה  כן,  אם 
מצרים, עתיד להיות שייך לבנ"י. נמצא, 
שהמכות שכילו את מקנה מצרים, ערוב 
לבני  רב  נזק  למעשה  גרמו  וברד,  דבר 
כל המקנה  יגרע  בהיות שכעת  ישראל. 
לכאורה  שהובטח?  הגדול  מהרכוש 

תוצאה לא טובה בעליל לבנ"י.

אלא ודאי שאמנם יצאו בנ"י ממצרים 
יחסי  באופן  זה  היה  אך  גדול,  ברכוש 

לאחוז בני ישראל שיצאו בפועל.

ומכיון שסוף סוף "חמושים יצאו בני 
רז"ל  ופרשו  מצרים"97  מארץ  ישראל 
אומרים:  ויש  מחמשה.  אחד  'חמושים- 
אחד מחמשים. ויש אומרים: אחד מחמש 
העבודה,..  אומר:  נהוראי  רבי   . מאות 

אלא אחד מחמשת אלפים'.98

אמור  שהיה  הרכוש  שרוב  נמצא 
לצאת עם כל בנ"י ישראל, ראוי היה לו 
להשאר במצרים יחד עם הראויים להיות 
ישראל  מבני  אחוז  השמונים  בעליהם, 

94( ט ג
95( לך טו יד

96( שמות ג כב
97( בשלח יג יח  וברש"י  

98( תנחומא

שמתו בימי האפלה במכת החושך.99 

אבד  זה  שרכוש  לומר  מקום  מעתה 
רק  לצאת  היו  שעתידים  לפי   במכות. 
מיעוט מבנ"י ישראל. את חלקם ברכוש 
הגדול, כמובן שלקחו עמם. אך מרבית 

הרכוש הגדול אבד במצרים.

בין הבתרים  יובן, מה שבברית  וכעת 
אותם  וענו  "ועבדום  לאברהם  אומר  ה' 
ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש 
כן"  "ואחרי  המילים   ולכאורה  גדול" 
מיותרות הן. כי יכול היה לומר 'ועבדום 
ויצאו  שנה  מאות  ארבע  אותם  וענו 
אחרי  שזה  יודע  ואני  גדול',  ברכוש 

הארבע מאות שנה.

אלא שעל פי הנ"ל יובן, שכאן הכתוב 
מרמז, על יציאה שאחרי היציאה, ויציאה 
כמובן  היא  הכוונה  כאשר  השניה,  זו 
לגאולה האמיתית והשלמה מהרה תבוא 
תהיה  אכן  אמכי"ר.   ומיד ממש  ותיכף 

מלווה ברכוש הגדול האמיתי. 

ממנו  ידח  שלא  שהובטחנו  בהיות 
לצאת  ראויים  היו  שלא  אלו  ואף  נדח. 
יגאלו.  כן  שלעתיד,  בגאולה  ממצרים, 
כמ"ש ואתם תלוקטו לאחד אחד בנ"י". 
100  ממילא "כספם וזהבם איתם"101 כל 

הרכוש האבוד. אמן.

נמצא ברור שבפסוק "ואחרי כן יצאו 
ברכוש גדול" טמון סוד הגאולה.

99( לפחות. ואפילו יותר 98% או 99.8% או 
אפילו 99.98% לפי הדעות השונות במדרש.

100( ישעיה כז
101( ישעיה ס ט
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"אחרי כן יצאו ברכוש גדול" בגימ' 'י"ד 
ניסן תשע"ט', שהוא ערב פסח ומגלגלין 
זכות ליום זכאי, אכי"ר. ולא ח"ו שתאריך 
לא  היא  כי  הגאולה,  זמן  את  מציין  זה 
ו'תפח  ומיד ממש.  אחרת, מאשר תיכף 
כאשר  הקיצין'102  מחשבי  של  נפשם 
אלא  הקץ.  דחית  משום  בחשבונם  יש 
קבלת  מועד  את  מציין  זה  שתאריך 

הרכוש הגדול. וקל להבין.

 • 

ד"א. במכות מתו רק הבהמות והחיות 
וחתולים,  הטמאות. כמו חזירים כלבים 
בהמות  וכן  טריפות  וכן  וכדו'  שפנים 
כגון  עבירה,  בהן  שנעברה  וצאן"  "בקר 
שור הנסקל, שדינן כבהמות טמאות103. 

102( סנהדרין צז:
103( רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ה הל' כב, 

הלכות איסורי ביאה פ"א הל' טז ופ"יד הל' י

מן  שאיסורו  כל  הכלל:  'זה  הוא  דין  כי 
סחורה'104  בו  לעשות  אסור  התורה, 
צורך  ישראל  לבני  שאין  נמצא  ממילא 

בהם.

וכעת יומתק מה שאומר "וממקנה בני 
וכי מהו הרבותא  ישראל לא מת אחד" 
בין  ה'  ש"הפלה  שהודיענו  אחר  בכך, 
מצרים ובין ישראל" ושהמכות לא שמשו 
ישראל  בני  מושב  מקום  גושן,  בארץ 

באותה עת?

אלא שהחידוש הוא בכך, שגם המקנה, 
מן הבהמות והחיות הטהורים, אף שכעת 
בידי מצרים ובחזקתם, אך  הם נמצאים 
מכיון שעתידים הם להיות שיכים לבני 
ישראל, כאמור במסגרת ה"רכוש הגדול" 

שהובטח להם, גם הם ניצלו.

 • 

104( רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פ"ח הל' 
יח

בא

"מי ומי ההולכים"105

יתר 'מי'. לאמור, מי- בני ישראל, ומי- 
ערב רב. ד"א, 'ומי' הקב"ה שקראו "מי ה' 
זה  רשע  כביכול  בקולו"106  אשר אשמע 

105( י ח
106( שמות ה ב

קצה נפשו מרבש"ע בעצמו, עד שאומר, 
כעת שאתם הולכים קחו גם את אלקיכם 

ממני.

 • 
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"ההולכים" לשון מיתה. כמו "הנה אנכי 
הולך למות"107 וכן דרשו את "ונערותיה 
בקרקע  וחבטן  גבריאל  'שבא  הולכות" 
ומתו'108.  כביכול התריס כלפיהם פרעה 
שאתם הולכים  למות במדבר מגזרת ה' 
במתאוננים "ופגרכם אתם יפלו במדבר 

הזה"109

 • 

"לא כן לכו נא הגברים...ועבדו את 
ה'.."110

שלא  המיעצים  המשונים,  היועצים 
הנערים  יבואו  ולא  הנשים,  תלכנה 
קדמם  כבר  הכנסת.  לבית  והתינוקות 
וכוונתו המרושעת היא, אם אין  פרעה. 
אחז.  וכעצת  תיישים'.  יהיו  לא  גדיים 
הקודם,  הדור  ועד  הדורות  רשעי  וכן 
שהבולשביקים ברוסיה אסרו על לימוד 
תורה דוקא לילדים. הגם שלזקנים מותר 

היה.

אין  גדיים  אין  'אם  אחז:  אמר  "כך 
תיישים, אם אין תיישים אין צאן, אם אין 
צאן אין רועה, אם אין רועה, אין עולם'. 
אין  אם  לומר:  בדעתו  סבור  היה  כך 
אין תלמידים  אם  אין תלמידים,  קטנים 
זקנים,  אין  חכמים  אין  אם  חכמים,  אין 
אם אין זקנים אין נביאים, אם אין נביאים 

107( בראשית כה לב
108( סוטה יב:

109( במדבר יד לב וראה עוד בעה"ט עה"ת 
ביאור נפלא

110( י יא

אין רוח הקדש, אם אין רוח הקודש אין 
הקב"ה משרה שכינתו על ישראל. 

כנסיות  בתי  ונעל  עמד  עשה?  מה 
שאחז  הכול  שראו  כיון  מדרשות.  ובתי 
התחילו  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 
צווחין: וי, וי ... "111וכן פרעה, שהחל ב 
"לא ידעתי את ה" כל מגמתו היא לדחוק 
רגלי השכינה. ולכן לכו נא הגברים לבד.

 • 

"אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל 
במים כי אם צלי אש"

והביטוי  חירות.  ענינו  הפסח  חג 
'נא'  כי  אש.  בצלי  מאכל  הוא  לחירות 

פירושו חצי בישול.

בהלכות שבת מצינו מאכל בן דרוסאי 
)שהיה שודד( שעל מנת שלא יתפסוהו, 
מסתפק  היה  המיתמר,  העשן  ידי  על 
נמצא  בישולו.  או חצי  במאכלו בשליש 
אכל  אמיתית,  חירות  לו  שאין  שמפני 
שבח  מפסיד  ובמבושל  'נא'.  ארוחותיו 

טעם התבשיל.

לבטא  אנשים  שברצות  רב  ומעשה 
יוצאים לשדות חבורות חבורות  חירות, 
ואוכלים צלי אש112. ובכך נראית ונרגשת 

111( ירושלמי סנהדרין י:
112( כמו יום העצמאות. במדינתינו ובשארי 

מדינות.
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בעוד חושים, חביבות החירות. כן תהיה 
לנו תכף ומיד ממש.

 • 

"בשבתנו על סיר הבשר"

א"ת 'בשיבתנו' )בחיריק תחת השי"ן( 

השי"ן  תחת  )בפתח  'בשבתנו'113  אלא 
'דיו  השבת.  ביום  הבי"ת(  תחת  וקמץ 
לערב  שבת  מערב  בשר  לאכול  לבריא 

שבת'114

 • 

113( כך המליץ לי ר' צבי 
114( רמב"ם שם

בשלח

"בארץ מצרים בשבתנו על סיר 
הבשר באכלנו לחם לשובע"115

האמנם ישבו בני ישראל במצרים על 
סיר הבשר? תבן לא ניתן להם,116 ואיך 
יקבלו בשר? ועוד, שתחילה יאכל אדם 
שאמנם  אלא,  הבשר117?  ואח"כ  לחם 
הבשר  רוטב  אך  להם  נתנו  לא  בשר 
'בשבתינו  שאומר  וזהו  כן.  קיבר  בפת 
על סיר הבשר' ולא אומר באוכלנו בשר 
וכדו' כמו שאומר 'באכלינו לחם' נמצא 
ניתן  לא  מוחשי  שבשר  הגם  שאמרו, 
לנו, אך לכה"פ לחם בטעם בשר אכלנו 

לשובע.

מעתה יומתק מה שכנגד תלונתם זו, 
קבלו 'מן' 'לחם מן השמים' שבו יטעמו 

115( בשלח טז ב
116( שמות ה ז

117( הן מדני קדימה בברכות והן בהלכות דעות 
לענין בריאות הגוף.

מעדני  כל  טעם  בכלל  בשר,  טעם  גם 
עולם.

 • 

"ויאמרו אליהם בני ישראל מי יתן 
מותנו ביד ה' בארץ מצרים בשבתנו 

על סיר הבשר באכלנו לחם לשובע כי 
הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית 

את כל הקהל הזה ברעב"118

האמנם ישבו בני ישראל במצרים על 
סיר הבשר, וכי אכלו שם לחם לשובע? 
לא  תבן  למצרים,  משועבדים  היו  הרי 
ניתן להם119 ואיך יקבלו בשר? אתמהה. 
ועוד, וכי מיתה ברעב במדבר אינה ביד 

ה'? 

118( בשלח טז ב
119( שמות ה ז
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בהנהגת  מצבים  שני  ישנם  והענין, 
לשני  זוכה  אדם  כל  'אין  כי  אדם  בני 
בשולחן  או  זוכה  הרוב  על  שולחנות'120 
)ומעשים  עשירות  בשולחן  או  תורה 

טובים(.

שקוע  להיות  זהו  מצרים-  בארץ 
במשאים  או  במלאכה  העולם  בעניני 
שהעוסקים  הדברים  ומטבע  ומתנים, 
כנ"ל עם העולם, רווח והצלה להם, לא 
פתו בסלו. ומתוך כך הוא  יחסר המזג- 
שבע במאכלו, אף אם מועט הוא, אינו 
כדי  עשיר  היה  'ואם  לפרנסתו.  דואג 
ובהיות  אוכל'121.  יום  בכל  בשר  לאכול 
הוא  יודע  מלאכה  או  עסק  בעל  שהוא 
וחש, שהכל מיד ה' עליו השכיל- ביד ה'.

במדבר122,  שנתנה  תורה  זו  במדבר- 
בני עליה העוסקים בתורה יומם ולילה. 
שבעים  אינם  ולכן  בסלם  פיתם  אין 
מאוכלם כי לא ידעו מה יהיה להם למחר 
ו'בתר עניותא עניותא אזלא'. ו'דיו לבריא 
לאכול בשר מערב שבת לערב שבת'123. 
ופרנסתם בדוחק, תלויה בחסדי מחזיקי 
התורה, בכל מקום ובכל דור- ביד אדם.

נא  "נפלה  ישראל  בני  וזהו שאומרים 
ביד ה' וביד אדם אל אפולה"124

"ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם 
ויצא העם ולקטו דבר  לחם מן השמים 
יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם 

120( ברכות ה:
121( רמב"ם הל' דעות הל' י

122( מעין זה במדבר רבה יט
123( רמב"ם שם

124( שמואל ב כד יד

ה'  שאומר  מה  יובן  הנ"ל  פי  על  לא" 
לחם  תקבלו  אמנם  לטענתם.  כתשובה 
דבר יום ביומו אך לא ישאר לכם למחר, 
כך  כדי  ועד  בסלו'.  ה'פתו  לכם  יחסר 
שלחם זה, ה'מן' מרעיב יותר ממשביע. 
את  ויאכילך  וירעיבך  "ויענך  כדכתיב 
המן"125, כי 'אין דומה רואה ואוכל למי 
שאינו רואה ואוכל'126 אף שטעמו בו כל 

מעדני עולם. 

אגביהנו.   – אנסנו"  "למען  זה  כל  אך 
כמו 'ארים ניסי'127 'שים אותו על נס'128 
אלא  תורה  נתנה  לא  כי  בתורתי  הילך 
תצא  עניים  ו'מבני  המן'129.  לאוכלי 

תורה'130.

לחם  באכלנו  הבשר  סיר  על  בשבתנו 
לשובע131 הרי היו משועבדים למצרים, 
ואיך יקבלו בשר?  ניתן להם132  תבן לא 
ועוד שתועבת מצרים כל רועה צאן, ו"הן 
נזבח את תועבת מצרים ולא יסקלונו"?! 

אלא, אמנם בשר לא קבלו, אך דגים 
"דרש  כמשדרז"ל133  בשפע.  להם  היו 
רבי עקיבא: בשכר נשים צדקניות שהיו 
ממצרים.  ישראל  נגאלו  הדור  באותו 
ומה עשו? בשעה שהיו הולכות לשאוב 
מים הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים 

125( דברים ח ג
126( יומא עד:

127( ישעיהו סב
128( במדבר כא ח

129( תנחומה בשלח כ
130( נדרים פא.

131( בשלח טז ב
132( שמות ה ז

133( שמו"ר א יב
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מים  מחצה  ושואבין  בכדיהן  קטנים 
בעליהן,  אצל  ומוליכות  דגים,  ומחצה 
של  אחת  קדרות,  שתי  להם  ושופתות 
אותן  ומאכילות  דגים,  של  ואחת  חמין 
ומשקות  אותן  וסכות  אותן  ומרחיצות 
אותן, ונזקקות להם בין שפתים שנאמר 

"ִאם ִתְּשְׁכּבּון ֵבּין ְשַׁפָתִּים "134 

'מקום  שהרי  בשר,  בכלל  ודגים 
שדרכם אם ישלח אדם שליח לקנות לו 
בשר אומר לו, לא מצאתי אלא דגים. אם 
נשבע או נדר במקום זה מהבשר נאסר 
שבמצרים  ופשוט  דגים'135   בבשר  אף 
או  דגים  קונה  היה  בשר  לקנות  שליח 
עופות ואילו בשר בהמה לא היה בשו"א 

קונה כי כנ"ל היה זה תועבת מצרים.

אמרו  שקודם  מה  גם  יובן  ומעתה 
כן  אחרי  ורק  הבשר'  סיר  על  'בשבתנו 
'באכלנו לחם', ואין כן הסדר וכנ"ל. אלא 
במליח, )שבכל מקום אלו דגים מלוחים(, 

134( תהלים סח יד
135( שו"ע יו"ד ריז ח

והפת בטלה למליח136.

בשר,  מה שאחרי שבקשו  יומתק  וכן 
קבלו עופות?! ועוד, למה לי עופות, הרי 
היו  ויכולים  מעדנים,  כל  טעמו  ב'מן' 

לטעום טעם עופות ודגים גם כן?

להיות  קרובים  ועופות  דדגים  י"ל 
היה  לא  דגים  וטעם  ומאחר  שווים.137 
וכדו.'  למניקות138  קשה  הוא  כי  ב'מן' 
להם  ממציא  הקב"ה  היה  שלא  פשיטא 
דגים ממש באופן ניסי, מקל וחומר. מה 
טעם דגים לא היה למן, דגים ממש לא 
כש"כ. לכן סיפק ה' ית' עופות, שקרובים 

לדגים כנ"ל.139 ויל"ע.

 • 

136( שו"ע  או"ח  ריב א
137( ועיין עוד כסף משנה על הל' נדרים פ"ט.

138( במדבר יא ה וברש"י
139( ועדיין י"ל ומה עם טעם עופות שלא קשים 

למניקות? וי"ל בכמה פנים ואולי בגלל היותם 
קרובים, גם טעם שליו לא היה במן ולכן צריך 

היה עופות ממש להיכר שיגן מפני טעות בטעם, 
כי טעם ללא מראה, מטעה ושפיר קשה.

"אם חבול תחבול"140

חייב  אתה  כמה  פעמים  מאה  אפילו 
ונשמתך עולה לפני כל אמש ואמש  לי 
ונותנת דין וחשבון ומתחיבת לפני ואני 

140( כב כד.

טול  והשב  טול  אתה  כך  לך  מחזירה 
והשב"141

כבר אמר בתחילה 'כמה אתה חייב לי' 
לפני'  'מתחייבת  לבסוף  שמוסיף  ומהו 

141( רש"י

משפטים
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וכן האם אין איזה יום לרפואה שהנשמה 
יוצאת זכאית.

הקב"ה  שלבסף  שמה  נראה  ועוד 
מחזיר את הנשמה, הרי זה בגלל ש 'היא 

מתחייבת לפני'. 

אלא ודאי ישראל צדיקים ונשמותיהם 
משורת  שלפנים  אלא  ית'  לפניו  זכאות 
על  זאת  וכל  חייבת,  יוצאת  היא  הדין 

מנת שתחזור לחיים מחר, ותזכה עוד.

וכהמעשה מרבי טרפון142 שכיבד את 
אימו והיה מניח לה עוד על כפות ידיו. 
הלכה אימו בין החכמים והתפארה בבנה 
'ראו כמה מכבד אותי טרפון בני' אמרו 
לו 'לא עשה אפילו חצי מחובתו' וכל כך 
למה, כדי שיחשב חסר בעבודתו וישאר 

142( ירושלמי פיאה פ"א הל' א ובבלי קידושין 
לא:

לחיות.

מהצדיק  המשעשע  כהמעשה  וכן 
שהודה  עד  ויסרו  גבה-לב  שאירח 

במעשיו וניצל.

מעת  נפש  לחשבון  שבבואינו  נמצא 
המיטה  שעל  שמע  בקריאת  כמו  לעת 
עצמינו.  על  חובה  להמליץ  עלינו 
להדגיש את חטאותינו ולהסתיר מעשינו 
יום  לנו  וינתן  בדין  נתחיב  כך  הטובים. 

נוסף לתקן.

 • 
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"או דדו או בן דדו יגאלנו או השיגה 
ידו ונגאל"1

גאולות  ששלושה  לגאולה.  רמז  כאן 
בימי  השניה  ממצרים,  הראשונה  הן, 
המשיח  המלך  ע"י  והשלישית  עזרא 

מהרה יגלה אכי"ר.

הקב"ה  הוא  דודו  ע"י  הראשונה 
בעצמו כמו שדרשו רז"ל עה"פ "ויוציאנו 
ה' ממצרים"2 לא על ידי מלאך, לא על 
ידי שרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש 

ברוך הוא בכבודו3.

"אני  שנאמר  'דוד'  נקרא  והקב"ה 
"לכה  שבת  ובקבלת  לי"4  ודודי  לדודי 
ישראל.  כנסת  היא  כלה"  לקראת  דודי 
ואף שמשה הוציאנו ממצרים.  והיה זה 

"ביד חזקה"5 נגד פרעה.

השניה ע"י בן דודו ע"י עזרא וברשות 
שהקב"ה  שפשוט  ואף  ובעידודו.  כורש 
שהקב"ה  ועד  הגאולה.6  מחולל  הוא 

קורא לכורש משיח7

1( כה מט
2( שמות יב יב

3( משנה תורה להרמב"ם ספר זמנים, הלכות 
חמץ ומצה

פרק כו ובנוסח ההגדה.
4( שיר השירים ו ג

5( שמות  ו א
6( כמפורט בתחילת ס' עזרא ודברי הימים ב 

פרק לו כב והלאה.
7( ישעיהו מה א

בעצמם.  ישראל  עם  ע"י  והשלישית 
וגו'   ידי  ועוצם  ולאו למימר ח"ו שכוחי 
או עולים בחומה וכדו' ח"ו וח"ו. שהרי 
חבוש  'ואין  רבו',  קנה  עבד  שקנה  'מה 
היא  הגאולה  ודאי  אלא  עצמו'.  מתיר 

בכח הבורא וע"י משיח בן דויד דייקא.

אלא הכוונה שבניגוד לגאולה ראשונה 
שעם ישראל היו ללא זכויות כמ"ש "ואת 
ערום ועריה"8 ועד שהיה מקום לטענת 

מידת הדין 'אלו ואלו'9 וכו' 

מצינו  לא  השניה,  הגאולה  וגם 
ועד  התשובה.  בעבודת  תלויה  שהייתה 
כ"כ שעוונות גרמו שנתחייבו שונאיהם 
של ישראל כליה ח"ו בגזירת המן הרשע, 
בסמיכות מאוד למועד הגאולה הקצוב 
שאחשוורוש  ועד  שנה.  שבעים  להם, 
טעה בחשבון בחושבו שכבר בא העת. 
על  האישור  ניתן  אח"כ  מיד  ואמנם 

הגאולה.

ואילו על הגאולה העתידה לבא, 
אמרו חז"ל 'אם ישראל עושין 

תשובה נגאלין ואם לאו'10... ו'אין 
ישראל נגאלין אלא בתשובה'11 

8( יחזקאל טז ז
9( ילקוט ראובני שמות יד, כז

10( ללא וכו'. כי גם ללא תשובה נגאלין. והפך 
מכללות הרעיון. ויל"ע

11( סנהדרין צז:

בחוקותי
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ו'לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה'12 
הכל תלוי בשלימות העבודה של עם 

ישראל "השיגה ידו ונגאל" 
אף  והשניה  הראשונה  הגאולות  ולכן 
הר  עליהם  'כפה  ע"ד  מלמעלה  שבאו 
גלות.  אחריהן  שהיה  בטלו.  כגיגית'13, 
שהיא  מכיוון  העתידה,  הגאולה  ואילו 
ע"י עבודת התחתון והסכמתו, אזי היא 
דייקא תהיה גאולה נצחית, אכי"ר תיכף 

ומיד ממ"ש.

או  יומתק מה שאחרי שדודו  ומעתה 
צריך,  עוד  ולמה  איך  יגאלנו,  דודו  בן 
שהשיגה ידו ונגאל? אלא כמאמר העולם 
ממצרים-  ישראל  את  להוציא  די  'אין 
הגלות  להוציא  צריך  אלא  הגלות. 

מישראל'.

 • 

12( קול קורא מהרבי הריי"ץ סיוון תש"א. נדפס 
באגרותיו ח"ה אגרת א'תמז

13( שבת פח.

"או דדו או בן דדו יגאלנו או השיגה 
ידו ונגאל"

דודו- אהבה, חסד. ככינוי העולם אדם 
אהוב -דוד. מתאר מצב בו האדם עובד 
ומולידה  שמביאה  מאהבה.  קונו  את 
הוליד את  "אברהם  דוד. בסוד  את הבן 

יצחק".

קוראים  הכי  גבורה.  יראה,  דוד-  בן 
לאויבינו הצרים עלינו, בני דודים. מתאר 
מיראה.  קונו  את  עובד  האדם  בו  מצב 
)יראת העונש ו( יראת חטא. ועד יראת 

בושת ויראת הרוממות.

האיזון  דעת.   - תפארת  ידו-  השיגה 
העבודה  אופני  כל  של  והשילוב  הנכון 
דעת-  מתוך  יותר.  ובשלמות  ובעומק 

הכרה ובחירה. - קבלת עול רצונית.14

 • 

14( להבדיל מקבלת עול שבכפיה מיראת העונש 
וכדו'. וכמבואר כל זה בספרי חסידות חב"ד.
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"מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא 
צבא"1 וגו' הנה הכתוב כופל בכל שבט 

פסוק זה שוב ושוב ועד בסיום הפקודים 
שוב אומר "אלה הפקודים .. מבן 

עשרים שנה ומעלה"2

כל אות מיותרת בתורה, נדרשת. וכל 
מה  אז  שנשנה.   פסוק  או  מילה  שכן 
הצורך לחזור שוב ושוב על נתון זה 'מבן 

עשרים שנה' וגו'?

בנוגע  נשאלה  דומה  שאלה  הנה 
לפרשת הנשיאים. שהגם שכל הנשיאים 
הביאו קרבנם, שווה אחד לשני, "קערת 
לומר  כופל  וגו'  שמונים"3  אחת  כסף 
בכל נשיא ונשיא, ולא מסתפק באמירה 

שתבהיר שכולם הביאו אותו הקרבן? 

תירצו,  הנשיאים  בפרשת  אמנם, 
שאמנם כל אחד הביא קרבנו לפי אופן 
של  )או  שבטו  של  ויחודיותו  עבודתו 
ההבאה  סוף  שסוף  אף  עצמו(,  הנשיא 

בפועל הייתה שווה4. 

אך האם ניתן לומר כך גם לגבי נתון 
יבש כמו גיל עשרים, דבר שלכאורה אין 
בחירה אמיתית לאדם האם להגיע לגיל 

1( א ג
2( א מד ואילך

3( ז יג, יט, כה, לא, לז ועוד
4( בין אם היה זה בכוונה כלשהי, או שזו הייתה 

התוצאה בפועל. דבר המורה על שיוויון בערך 
העבודות השונות.

זה5?

לאדם  מגיע  כן.  שאכן  נאמר  ואמנם 
ישר כח על הגעתו לגיל כלשהו. וכפירוט 

המשנה6 גיל גיל ויעודו.

כולנו נתפעל ונמחא כף לפעוט שהחל 
לכל שהוא  אף שברור  לדבר,  או  ללכת 
ראינו את מאמציו  אילו.  להישגים  יגיע 

והרענו לו על הצלחותיו.

חוק  את  המסיימים  תלמידים 
לימודיהם, למשל, אף רק את המחויבים 
יתרה  בהצטיינות  אם  בין  חוק.  פי  על 
מרוצים  הם  הרי  בינונית.  בהצלחה  או 
כי  מהם.  מרוצים  הוריהם  וגם  מעצמם 
סוף סוף כאמור, הם התאמצו השקיעו 
לאותו  הראויה  למעלתם  והגיעו  ולמדו 

פרק\גיל.

נשא  נישואין,  לגיל  שהגיע  אדם  או, 
או  שבעה  נאמר  ילדים  לו  ונולדו  אשה 
עשרה. הוא חי בשלום עם רעיתו ודואג 
לפרנסת בני ביתו. האם לא מגיע לו יישר 
כח וכל הכבוד? האם מוזר יהיה לראות 

אדם זה מרוצה מהתנהלותו התקינה?

ודאי שנעריך אותו. 

שבסך  נראה  בכך  נתבונן  אם  אמנם, 

5( זה שאדם יכול ליטול את נפשו. אין זה 
בחירה שכבר אמרו בפרקי אבות 'על כרחך אתה 

חי'.
6( אבות פ"ה משנה כא

במדבר



הגיגים

83

הטבע.  הנהגת  פי  על  נהג  האדם  הכל 
נאלצים  ילדים  יולדים  מתחתנים  כולם 
ומצליחים  ומשתדלים  לפרנסתם  לדאוג 
העסק  גודל  מה  אז  בשלום.  לחיות 
כה  כלפיו  שהערכתנו  עד  וההתפעלות 

גדולה?

אלא שאנו מכירים בכך, שלהנהיג את 
מכיוון  ראויה,  טבעית  בהנהגה  עצמך 
שבאה בהשתדלות ומאמץ, אף  הכפויים 
ומגיע  הוא,  'חידוש'  הטבע,  מצד  עלינו 

על כך יישר כח.

נוהגים  שכולם  בעובדה,  ואין 
כך,ומגיעים לאותו 'הישג' בכדי להמעיט 

מ 'החידוש'.

בעצם  עשרים  שגיל  שמכיוון  נמצא, 
הוא גיל המוכשר באופן הרגיל והטבעי, 
לבא האדם לשלמות תבונתית מסוימת7. 

שירש  'קרקע  הוא  שדין  כך,  כדי  עד 
מאבותיו, או משאר מורישיו, אין ממכרו 
אף  שנה,  עשרים  בן  שיהיה  עד  ממכר, 
על פי שהביא שתי שערות, ואף על פי 
ימכור  שמא  ומתן:   משא  בטיב  שיודע 
בזול, מפני שדעתו נוטה אחר המעות'8 

אין  מעלה9  של  עונשין  לעניין  וכן 
עונשין עד גיל עשרים10.

7( אף שלעניין בגרות לקיום המצוות גיל בר\
בת מצווה הוא הגיל. ואילו במשנה בן ארבעים 

לבינה וחמישים לעיצה, שאילו עוד שלמויות 
מנטליות.

8( רמב"ם הל מכירה פ' טו, וכ"ה בשו"ע
9( ואילו דיני אדם מגיל מצוות.

10( שבת פט:

'קטן מאימתי כשר לחלק בקדשי  וכן 
אין  אבל  שערות  שתי  משיביא  מקדש 
מקריבין אותו לעבודה עד שנתמלא זקנו 
רבי אומר אומר אני עד שיהא בן עשרים 

שנה ומעלה11

שסופו  אף  זה  שהישג  מובן  ומהנ"ל 
לבוא, שהרי מגיעים לגיל זה ולהשלכותיו 
באופן טבעי. אבל אין בכך בכדי לשלול 
והשתדלות האדם.  את חשיבות מאמצי 
לא נוכל לשלול ממנו את התקדמותו אף 

שטבעית היא.

הגיע  אחד  שכל  מובן,  שפיר  כן  ועל 
בהתמודדויות  הפנימי,  ולתוכנו  לגיל 
אחד  כל  מגוונים,  ובדרכים  שונות 
מתאים  ולכן  נפשו.  יחודיות  אופן  לפי 
כאילו שאנו  הגיל.  ושוב את  לציין שוב 
אומרים, שאין דין גיל עשרים של אחד 

דומה לחבירו.

מעתה יובן קצת מה שנוהגים לערוך 
להישג  הערכה  ביטויי  תוך  הולדת.  ימי 

)מעורפל משהו( זה. 

חטא  על  הגזירה  מדוע  טעם  נמצא 
יפלו  הזה  "במדבר  של  המרגלים, 
עשרים?  מגיל  רק  חל  וגו'  פגריכם" 
שלכאורה, מה אשם האדם, שהגיע לגיל 
ה'  וכי  עשרים?  לגיל  ובענייננו  כלשהו, 

עושה דין ללא דין?!

דווקא,  זה  בגיל  שבהיותו  ודאי,  אלא 
על שלמותו הבינתית הנדרשת, יכול ועל 
ומשלא  מהחטא.  להימנע  היה  צריך  כן 

11( זבחים פי"א משנה ד
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נזהר נענש.

 • 

נשא

על  העניין  כופל  הנשיאים12  בפרשת 
לפרש  בבואו  רש"י,  ונשיא.  נשיא  כל 
בפרטי הקרבנות' מפרש אצל נשיא שבט 
יהודה נחשון בן עמינדב שהיה הראשון, 

רק מעט פירוש טכני הנוגע לעניין. 

נשיא  צוער  בן  נתנאל  אצל  ואילו 
השניה  ובפעם  השני,  שהוא  יששכר 
רש"י  מאריך  הקרבן,  פרטי  שנזכרים 

בפירושו כל פרט כנגד מה הוא בא13.

פירושו  את  לפרש  לו  היה  ולכאורה 
בפעם הראשונה שנזכר הדבר כבר אצל 

יהודה?

אלא שמכיוון ש"יששכר חמור גרם"14 
"מבני  התורה,  עול  לסבול"  "ויט שכמו 
יששכר יודעי בינה לעתים"15. לכן דווקא  
טעם  ליצוק  ידע  חכם  התלמיד  יששכר 
זה  למה  בקרבן,  ופרט  פרט  בכל  ורמז 

ולמה זה. 

ובפשטות כל שבט הביא קרבנו באופן 
העבודה המתאים לאופיו, אם כן מסתבר 
שלכל שבט היה כוונה ופירוש שונה לכל 

12( ז א ואילך
13( רש"י על אתר

14( בראשית מט יד
15( ד"ה א יב

פרט למה הוא בא. אמנם רש"י שעניינו 
תורה מתפאר בפרושו של יששכר דווקא 
הבן תורה. ולא חש לפרש כוונותיהם של 

שאר השבטים.

ואף על פי כן יששכר הוא השני16.

אחיך"17  יודוך  "אתה  ענינו  יהודה 
סוג  וביטול.  הודאה  בוש'18  ולא  'הודה 
מוטרד  איננו  עול,  קבלת  של  עבודה 
ואני  מהטעמים והרמזים. כך ה' ציווה. 

מקיים ללא כל קושיות. 

ואילו יששכר ענינו עבודה מתוך טעם 
שיתקבל  צריך  דבר  כל  ותענוג.  ודעת 
בשכל, עד שחייב למצוא טעם לכל פרט. 

והשמחה  התענוג  מעלת  כל  עם  אך, 
עול  קבלת  מתוך  העבודה  ה'.  בעבודת 
שלימה הימנה. ולכן נשיא יהודה קודם.

הדבר מרומז בשמות הנשיאים. 'נחשון 
בן עמינדב' בתחילה 'נחשון' שמורה על 
ספק  הטלת  או  פשרות  ללא  נחישות 
במשימה. ואילו 'בן עמינדב' לבסוף, סוף 

16( בנוסף לטעם המובא ברש"י שיהודה הוא 
מלך ולכן הקדימו.

17( מראשית מט ח
18( סוטה ז:

בהעלותך
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הטובה לבא. 

'נתנאל'  לעומתו,  צוער  בן  ונתנאל 
על  נקבל  שכר  מה  נבחן  קודם  תחילה, 
בן  בה.  נמצא  תענוג  איזה  עבודתנו 
צוער' אכן אני מוכן גם לעמול ולהצטער 

מנת  על  עול  הקבלת  עניין  להשיגו. 
לקבל השכר.

 • 

בהעלותך

"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים 
חינם ואת..19 וגו' .. ונפשינו קצה בלחם 

הקלוקל"

השמים  מן  לחם  ה'מן',  את  האם  וכי 
הם לא קבלו בחינם?

המצוות'.  מן  'חינם  פרש"י20  לפי  וגם 
וכי איזה מצוות ישנם במן? הרי מכיוון 
שהיה זה לחם מן השמים לא היו בו כל 
לקט  כגון  בארץ21,  התלויות  המצוות 

שכח פאה מעשרות וחלה. 

התחייבו,  לא  המזון  בברכת  ואפילו 
כי  בפרור22.  המן  את  שבשלו  אלו  לא 
אין דין קביעות סעודה לברכת המזון על 

המבושל23. 

שבעו  לא  המן  את  שאפו  אלו  ואף 

19( יא ה 
20( על אתר

21( ובפרט שעדיין לא נכנסו לארץ
22( הוא קדירה- סיר בימינו.
23( שו”ע בסי’ קסח סעי’ יג

כמ"ש  רעבון'24  'לחם  זה  היה  כי  ממנו, 
את  ויאכילך  ש(  )ע"י  וירעיבך  "ויענך 
למען  במדבר...  מן  ו"המאכילך  המן"25 
ענותך ולמען נסותך" רבי אמי ורבי אסי 
חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו 
אינו  אמר  וחד  בסלו  פת  לו  שאין  למי 
דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה 
ואוכל אמר רב יוסף מכאן רמז לסומין 

שאוכלין ואין שבעין'26  

המזון  בברכת  התחייבו  שלא  נמצא 
מן התורה. אם כן גם המן היה 'חינם מן 

המצוות'27 

יותר  אל  "איש  של  המצווה  ומצד 
הנוגעת  מצווה  זו  בוקר"28.  עד  ממנו 
את  שהשיגו  באופן  ולא  שנשאר  במה 
וגם במצרים, מה שנותר מהדגים  המן. 
הבאיש )אם כי על פי טבע, אם לא מלחו 

24( יומא עד:
25( דברים ח ג , יא

26( המשך הגמרא שם
27( וגם מצוות שבת שאסור ללוקטו בשבת לא 

היה בידם כי בשבת לא ירד מן.
28( שמות טז יט



 אנכי

86

ממנו(29. 

נס,  בדרך  להם  הגיעו  הדגים  )גם 
'שהולכות לשאוב מים הקב"ה מזמן להם 
מחצה  ושואבות  בכדיהן  קטנים  דגים 
מים ומחצה דגים ובאות ושופתות שתי 
דגים  ואחת של  קדירות אחת של חמין 
ומוליכות אצל בעליהן לשדה ומרחיצות 

אותן וסכות אותן ומאכילות אותן'30(

ההוא  הדור  על  זכות  לימוד  ובדרך 
דמשיחא'  'עקבתא  של  הדור  אנו  שהרי 
נאמר:   31 המדבר  דור  של  גלגול  הוא 
אם  הקשור  מיוחד  עניין  היה  שבמן 
שהייתה  ועד  האוסף,  האדם  מציאות 
בתיהם  פתח  על  ירד  ש'צדיקים  חלוקה 
בינונים יצאו ולקטו רשעים שטו ולקטו' 
וכתיב  לחם  'כתיב  לתחום32(.  )מחוץ 

29( דבר שלא מסתבר בתנאי העבדות. 
30( סוטה יא:

31( כתבי האר"י ז"ל ל"ת וסה"ל שמות ג, ד. 
שער הגלגולים הקדמה כ.

32( כמו שאומר אצל דתן ואבירם "ויצאו מן 
העם ביום ההוא ללקוט ולא מצאו"

צדיקים  כיצד  הא  וטחנו  וכתיב  עוגות 
טחנו  רשעים  עוגות  בינונים  לחם 

בריחים'33 

זה  היה  חינם,  לגמרי  זה  שאין  נמצא 
תלוי-מעשים, וממילא נרגשה מציאותם. 
ונתגלתה צדקתם ברבים.  דבר שהביא 
להרגשת ישות, ומציאות זו הייתה להם 

ל'זרא'34. – הרגשת המציאות.

טוב היה להם לקבל דגים כבמצרים, 
'חינם', ללא כל משמעות ותלות, בדרגתו 
צדקתם  וגודל  מעשיהם  המקבל.  של 

נותרו 'בהצנע לכת'- ביטול גמור. 

קלונם  וגם הרשעים שבהם, שנתגלה 
ברבים. העדיפו את הדגה במצרים. וזאת 
כי דין הוא שאסור לפרסם חטאיו כלפי 

ה' ברבים.

 • 

33( יומא עה.
34( כלשון הכתוב בנוגע לשליו.

שלח

"לו מתנו בארץ מצרים או במדבר 
הזה לו מתנו ולמה ה' מביא אותנו אל 
הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וטפנו 

לבז הלא טוב לנו שוב מצרים"

אם  למות,  כיצד  לן  אכפת  מה  וכי 
במצרים במכת החושך, במדבר, בגזירת 

בחרב,  או  פגריכם"  יפלו  הזה  "במדבר 
מה  הכא  לי  מה  הארץ.  על  במלחמה 
ובמה  למיתה.  הנולדים  וסוף  התם,  לי 
עדיפה המיתה במצרים עד שאומר 'טוב 

לנו שוב מצרימה' או במדבר. 

ישראל  של  וקדושתם  זכותם  אלא 
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שלח

אומר כאן, שמכיוון שהמיתה בחרב היא 
ומזאת  ה'.  חילול  שיהא  הרי  אדם.  ע"י 

רצו להמנע. 

הכל  במדבר,  או  במצרים  משא"כ 
חילול  למנוע  מנת  על  בהסתר,  נעשה 
מנת  על  החושך,  במכת  במצרים  ה'. 
שלא יראו המצרים במיתתם. וכן במדבר 
כי  שנה.  ארבעים  במשך  קמעה  קמעה 
...להמית  לאמר  מצרים  יאמרו  "למה 

אותם במדבר" וגו'.

כמ"ש "נפלה נא ביד ה' וביד אדם אל 
אפולה".

כמוך"-  לרעך  ואהבת  הוא  "דין  ד"א. 
'ברור לו מיתה יפה'  שלוש מיתות בית 
ובלבנים  בחומר  במצרים  כאן.  יש  דין 
ועקרב-  שרף  נחש  במדבר  סקילה.   –
חמורה  וחרב  כפשוטו.  ובחרב  שריפה. 
מסקילה ושריפה. אולם 'קים ליה בדרבה 

מניה' שמכפר על כולן.

"אכנו  ית'  ה'  הצעת  לנו  נוסף  ועוד 
בדבר ואורישנו" ואולי זהו כנגד חניקה. 

תשלום ארבע מיתות. 

 • 

"ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן 
האנשים ההם"35

הרי הם 'תרין רעין דלא מתפרשין'36, 

35( יד לח
36( זהר

אינו  לבד  וכלב  כלום  אינו  לבד  יהושע 
ומידות'  'שכל  האדם,  ובנפש  יכול. 

ומרומז בשמותם ושמות אבותם.

הן  י"ה  שמו  ראש  שכל.  יהושוע- 
בחיריק–הבנה.  בן  בכ"מ.  ובינה  חכמה 

נון- חמישים, שערי בינה.

על  מורה  בסגול,  בן  לב.  כולו   - כלב 
יפונה  תולדה מהשכל המוליד המידות. 
כמו "ואפנה על ימין או על שמאל" אלו 
שמאל,   – וגבורה  ימין.   - החסד  קווי 
ותפארת הקו האמצעי.  עיקרי המידות. 
שמאל  ימין  נקודות,  ג'  סגולתא  וזהו 
מזוית  כליו  'המפנה  ובמשנה  ואמצע. 
לכל  מידותיו  להטות  שיכול  לזוית'. 

שיחפוץ אם לחסד אם לרחמים.

גסות.  זו  לבד,  בשכל  ה'  עבודת 
חסרון.  לבד  המידות  ובהתפעלות 
את  המשרת  שכל  הראוי  בשילוב  רק 
ההשכלה  המעורר  ולב  הלב  התפעלות 

מגיעים לעבודת ה' תמה, חיו.

המדרש'37  לבית  הכנסת  'מבית  וזהו 
ישר  הלב,  בהתעוררות  התפילה  שאחר 
ממשיך  בתורה.38.  רוחו  את  משקיט 

אורות דתוהו בכלים דתיקון.

 • 

37( שו"ע או"ח הלכות תפילה קנה
38( ולא ח"ו בעניני העולם
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"לו מתנו בארץ מצרים או במדבר 
הזה לו מתנו ולמה ה' מביא אותנו אל 
הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וטפנו 

לבז הלא טוב לנו שוב מצרים"

וכי במדבר או במצרים, לא יהיו נשינו 
וטפינו לבז?! 

מצרים,  מקומות.  שלושה  כאן  ישנם 
שלושה  המאפינים  כנען.  וארץ  מדבר 

מצבים שונים בעולם ובאדם.

מצרים- עניני העולם, פרנסה ושארי 
העבודה  היה  שהיאור  וזהו  צרכים. 
מקור  היה  הוא  כי  מצרים.  של  זרה 
משמעותה  במצרים  ומיתה  פרנסתם. 
להיות שקועים וטבועים בעניני הפרנסה 

והעולם. 

היאורה  הילוד  הבן  כל  גזירת  זהו 
דואגים  מהולדתו  שכבר  תשליכוהו, 
ספר  לבתי  אותו  שולחים  לפרנסתו. 
המלמדים חוכמות העולם וכדו' על מנת 
מקצוע  וירכוש  לאוניברסיטה  שיתקבל 
שיספיק לו פרנסה בריווח. ועל רוחניות 

שוכחים. 

במצרים רואים את השגחתו ית' על כל 
פרט. ניסים וגילוי אלוקות, דבר המעורר 

את האדם לאהבת ויראת ה'.

התורה,  נתנה  במדבר  תורה,  מדבר- 
לחם  מן-  יש  העולם  עם  עיסוקים  אין 
ואפילו  מרים.  מבאר  מים  השמים,  מן 
אין  מידותיהם.  לפי  מתמתחים  הבגדים 
דאגות פרנסה. יכול אדם למות באהלה 

של תורה, להיות שקוע כולו בקדושה.

ניתן  בתורה,  באמצעות  במדבר-  גם 
להגיע לאהבת ה' וליראת ה'. 

מחד,  הראוי.  השילוב  ישראל-  ארץ 
צריך לעסוק עם העולם, לחרוש ולזרוע 
פרט  בכל  שני  ומצד  דפת.  סידורא  וכל 
מעשרות  פאה  שכחה  לקט  מצווה  יש 
ואילו  המצוות.  שארי  וכל  ביכורים 
במצרים אכלנו חינם- חפשי מן המצוות.

אך כאן יש חשש גדול 'לנשינו ולבנינו' 
הם השכל והמידות. ש'יהיו לבז' הכיצד 
יתכן לשלב את שניהם, והרי לא כל אחד 
זוכה לשני שולחנות? לא התורה תהיה 
שלימה ולא המידות ואהבת ה'. כמאמר 
אינציקע  און  מלאכות  'אסאך  העולם 

פרנסות'39 

מוטב היה, כך טוענים המרגלים, אם 
העולם,  בעניני  עצמנו  משקיעים  היינו 
כך נתעורר בתשוקה לאלוקות. או נמית 
נכיר  כך  תורה,  של  באהלה  עצמינו 

ונשעבד מוחנו לה' ית'. 

טוב  שאומרים  מה  יומתק  ועתה 
ראו  שהם  היה,  המרגלים  חטא  כי  לנו. 
אלוקים  "קרבת  את טובתם של עצמם. 
העולם  בירור  תיקון  על  אך  טוב"  לי 
למות.  מוכנים  היו  לא  ית'.  במלכותו 
תענוג  במקום  נברא,  בתענוג  חפצו  הם 

הבורא. 

וכן בנפש האדם כי "ואת העולם נתן 
בנפש  ישנו  בעולם,  שיש  מה  בלבם" 

39( משמעותו: מתעסקים בהרבה מלאכות ולכן 
לא מצליחים להפיק פרנסה. 
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והבחרות  הילדות  זמן  והוא  ובשנה. 
שאדם עוסק בתורה בלבד. ופרנסתו על 
מתעסק  צוארו  על  רחיים  אח"כ  הוריו. 

ראשו ורובו בפרנסה ושארי דברים. 

הוא  הבורא  שרצון  לדעת  הוא  צריך 
בתוך  יצוק  אך  בעולם,  יעסוק  שאמנם 
העולם תוכן של תורה ואמונה, השילוב 
הראוי. ועד ש'תורה שאין עמה מלאכה 

סופה בטילה'. 

ויום. תחילת היום  יום  כן הדבר בכל 
הכנסת  ומבית  תפילה,  הכנסת-  בבית 
הנהג  כך  ואחר  תורה.  המדרש-  לבית 
עד  לפועלו  אדם  יצא  ארץ,  דרך  בהם 
ערב. אך צריך גם בעולם, שישאר רושם 
וטעם לשבח, מהתורה והתפילה. לחשוב 
ולדבר עם זולתו על עניני תורה ואמונה 
גם בעת עסקו במעשה ידיו. עד שהמעט 

משפיע ונעשה העיקר.

 • 





שער הכולל 
הלכה • תפילה • התקשרות • סיפורים  

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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הלכות שבת

מילה  דיני  של"א  שו"ע  שבת  הלכות 
בשבת

בן  ספק  שבעה  בן  ספק  ב'.  הלכה 
שמיני  )שהוא  בשבת  נימול  שמונה 
ללידה( ממה נפשך. אם הוא בר קיימא 
הוא  הרי  לאו  ואם  כדין  נימול  הוא  אזי 
'מחתך בשר בעלמא' וכן כל מילת תינוק 
אפילו בן תשעה ודאי, ואעפ"כ עד חודש 
הוא ספק נפל, מלים אותו בשבת והוא 

מדין ממה נפשך.

בר  הוא  אין  שאם  נאמר  לא  ומדוע 
בשבת.  שאסור  חובל  הוא  הרי  קיימא 

כדין החובל בחבירו שחייב.

ונראה שהעניין הוא שתינוק זה שלא 
שרד את תקופת היותו נפל או ספק נפל 
הרי הוא כמת לכל דבר והמל אותו הוא 
על  בו  חייב  שלא  המת  בשר  כמחתך 
נפש  הוצאת  הוא  איסורו  חובל שבסיס 
וזה שייך רק בחי. וכי נאמר שאדם חתך 
חתיכת בשר בהמה1 לא מלוח ויצא דם 

שהוא חובל?!

ולולא שהיה ספק שישרוד, אסור היה 
כדין  ממש.  המת  כדין  בטלטול  אפילו 
שערותיו  גמרו  שלא  ודאי  שמונה  בן 
לודאי  שקרוב  קדם2  בימי  וציפורניו, 

1( שמותר לחתוך נבילה להאכיל לכלבים
2( כי בימינו שרוב הנולדים פגים, לחיים. כבר 

שלא היה חי, שאסור לטלטלו.

שדוחים  ספיקות  לשאר  דמי  ולא 
מילתם כגון נולד בין השמשות או יוצא 
ובן הגיורת שנולד לפני שנתגירה  דופן 
הוא  נפשך  'ממה  לומר  אין  אז  אמו. 
הוא  סו"ס  כי  בעלמא'.  בשר  מחתך 
אף  ואולי  ואסור  'חובל'  והוי  לחיים. 

חייב, אם לא שזה ביום השמיני ודאי.

נתקשתי  כי  אך  פשוטים  והדברים 
בהם כתבתים.

 • 

פורים קטן

אין בין אדר ראשון לאדר שני כי אם 
מקרא מגילה ומתנות לאביונים' 

וטוב  קצת  להרבות  טוב  אבל שמחה 
לב משתה תמיד

במשלוח  גם  מעט  ירבה  לא  ומדוע 
לכאורה  שהן  לאביונים  ומתנות  מנות 
מצוות קלות המרבים אחדות בישראל. 
שנה  בעניין  בהמשך  המבואר  וע"פ 

מעוברת מתי יחול פורים מובן ע"ש.

 • 

פסקו שמותרים בטלטול ומותר למולם בשמיני 
שלהם שחל בשבת אם אין סכנה בדבר.שבט 

הלוי ועוד.

שער ציון - הלכה
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בעניין מתי חל פורים בשנה מעוברת, 
באדר ראשון או באדר שני?

"אמר ר' חיא בר אבין אמר רבי יוחנן: 
הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל שאמר 
משום רבי יוסי אמר רבי יוחנן, ושניהם 
ושנה'3.  שנה  'בכל  דרשו:  אחד  מקרא 
שנה  'בכל  סבר  יוסי  ברבי  אליעזר  רבי 
ושנה' - מה כל שנה ושנה אדר הסמוך 
לשבט, אף כאן אדר הסמוך לשבט. ורבן 
שמעון בן גמליאל סבר 'בכל שנה ושנה' 
- מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן, 
אף כאן אדר הסמוך לניסן. בשלמא רבי 
דאין  יוסי מסתבר טעמא  ברבי  אליעזר 
שמעון  רבן  אלא  המצוות,  על  מעבירין 
בן גמליאל מאי טעמא? אמר רבי טבי: 
מסמך  גמליאל  בן  שמעון  דרבי  טעמא 

גאולה לגאולה עדיף"4.

ואני שואל איפכא, מ"ד מסמך גאולה 
לגאולה, שפיר קאמר אדר הסמוך לניסן. 
וטעמו עמו מסמך גאולת פורים לגאולת 
פסח שחל בניסן. אך מ"ד אין מעבירין 
לי?  למה  לשבט  הסמוך  המצוות  על 
שבט מאן דכר שמיה? ולא אמר הראשון 
וכיוצא בזה מדוע תלה בסמיכות לשבט?

חמישה  היא  המרכזית  נקודתו  שבט, 
לאילנות.  השנה  ראש  הוא  בשבט  עשר 

ואילו ניסן עניינו פסח.

החילוק בין פסח לחמישה עשר בשבט 
ששלושת הרגלים ובראשם פסח קשורים 
פסח  לאדם.  המוכרח  דבר  תבואה  עם 

3( מגילת אסתר ט, כא
4( מסכת מגילה ו ע"ב

נקרא חג האביב על שם "חדש האביב"5 
'שהתבואה מתמלאת בו באביה לשון   –
וראשון  בכיר  'אב'  לשון   - אביב  אחר: 
לבשל פירות' - בתחילת גידולה. שבועות 
חג הקציר וחג הסוכות הוא חג האסיף 
כידוע. ואילו שבט קשור עם אילנות פרי 

שענינם תענוג, דבר שלא מוכרח כלל.

עבודה  זו  התבואה  האדם  ובעבודת 
ואילו  יראה.  עול,  קבלת  המוכרחת 
מתוך  עבודה  היא  מתיקה  ומיני  פירות 

תענוג, אהבה.

ה'  לעבודת  שההשראה  כן  אם  נמצא 
שבט.  מחודש  לנו  באה  תענוג  מתוך 
והנה מי שעובד ה' בתענוג לא ינוח עד 
שימלא תאוותו, לא יעביר על המצוות, 
ע"ד הנאמר ברות "ותאמר שבי בתי עד 
אשר תדעין איך יפול דבר כי לא ישקוט 
האיש כי אם כלה הדבר היום"6. ולהבדיל 
גם משכם בן חמור שנאמר בו "ולא אחר 

הנער לעשות כן כי חפץ בבת יעקב"

לעומת מי שעבודתו מתוך קבלת עול 
וכפיה ידחה התחיבויותיו כמאמר 'חזקה 

אין אדם פורע חובו תוך זמנו'7.

על  מעבירין  שאין  מה  יומתק  מעתה 
שבט  לחודש  ומתיחס  נמשך  המצוות 

דווקא.

 • 

5( שמות כג, טו ורש"י
6(  רות ג' יח

7(  בבא בתרא ה.
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מיום  הגורל  הוא  פור  הפיל  המן 
בו  שמת  בירח  הגורל  לו  ונפל  ליום  
משה שמח שמחה גדולה אמר אין מזל 
שלא  עקא  דא  אך  זה.  בחודש  לישראל 
ידע שבחודש זה גם נולד משה ויפה יום 
הלידה שתכפר על יום המיתה' ולכאורה 
איפכא דביום הלידה אין אנו יודעים מה 
ואילו  רשע,  אם  צדיק  אם  בסופו  יהא 
ובתר  צדיק  דהוא  ידעינן  פטירתו  ביום 

דאתפטר אמרינן זכותו תגן עלינו.  

והענין, דהן אמת דזכות הצדיק ניכרת 
אך  לידתו.  מביום  יותר  פטירתו  ביום 
ויורדים  שעולים  ישראל  אלפי  בראשי 
ביום  אז  כידוע,  ישראל  בגין  במעלתם 
שנמשכת  מעלתו  בעקר  ניכר  הפטירה 
ממעלתן של ישראל. וביום הלידה כבר 

נכרת מעלתו שבזכות עצמו.

ולכן שמח על יום פטירת משה רע"ה, 
אמר  העם.  בזכות  היא  זה  ביום  זכותו 
כפול  וחושך  הגלות  בזמן  כעת  בליבו 
ידע  לא  אך  לישראל.  זכות  אין  ומכופל 
היהודי  מרדכי  של  העצמית  מזכותו 

שמרדכי בדורו כמשה בדורו.

שהנה  אוסיף,   לחב"דניקים  כן  ואם 
עם  קשורים  ניסן  והן  שבט  דהן  נודע 
של  הולדתו  שיום  המשיח  מלך  הרבי 
הרבי הוא בי"א ניסן ויום קבלת הנשיאות 
החילוק  ולקשר  לעיין  ויש  שבט.  בי"א 

ביניהם בהקשר לעניני פורים.

בעיקר  נוגעת  הנשיא  הולדת  יום 
מציאותו  את  ומדגישה  עצמו,  להנשיא 
ומעלתו כאדם פרטי. ואילו יום הנשיאות 
כל  על  שמשפיע  כללי  איש  עשתהו 

מדגישה  ישראל.  מכל  ומתעלה  ישראל 
ולכן  מישראל  הנובעת  מעלתו  את 

מדגישה את מעלת ישראל.

שהיה  זאת  שעם  רבינו,  במשה  וכמו 
האדם המושלם בכל מיני שלמויות מצד 
עצמו עד שהיה ראוי להנהיג את עם ה'. 
לגדולה  עלה  ישראל  מלך  בתור  אולם 

יותר. 

עד  בישראל  תלויה  מעלתו  כך  וכל 
ה'  אמר  בעגל  ישראל  חטאו  שכאשר 
למשה "לך רד"8 רד מגדולתך "כי שחת 
אינה אלא  לך  גדולה שנתתי  'כל  עמך" 
בשבילם' וכן בעליתו אחר שעשו תשובה 
עלה מזה אתה  ה' אל משה לך  "וידבר 
אל  מצרים  מארץ  העלית  אשר  והעם 

הארץ אשר נשבעתי"9

שהיה  בדורו.  כמשה  בדורו  ומרדכי 
במסירות  קהילות  והקהיל  נאמן  רועה 
נפש לחזק אמונתם של ישראל בה' אחד. 

וזהו יסוד מחלוקתם מה גורם הגאולה 
האם מעלת הנשיא או מעלת ישראל.

ניכרת  הנשיא  מעלת  מעוברת  בשנה 
בפורים שבאדר שני הסמוך לניסן, שאז 
הגאולה הייתה בעקר בכח משה. ואילו 
השדה  כצמח  "רבבה  נאמר  ישראל  על 
נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים 
ערם  ואת  צמח  ושערך  נכנו  שדים 
היו  אבל  הגאולה  זמן  'ובא  ועריה"10 

8( שמות לב ז ורש"י
9( שמות יג א

10( יחזקאל טז ז
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ערומים מבלי זכות ומעשים טובים'11

'הללו  מקטרגת  הדין  שמדת  ועד 
עבודה  עובדי  והללו  זרה  עבודה  עובדי 
כלשהן  מעשיות  מצוות  ונצרכו  זרה'12 
נצטוו  ולכן  הגאולה  את  להצדיק  כדי 

בפסח ומילה. 

משלוח  לתת  אנו  נדרשים  בפורים 
לחזק  כדי  לאביונים  ומתנות  מנות 
איש  בין  ואהבה  אחדות  שיש  ולהודיע 

לרעהו, מצד המצוות.

קטן  בפורים  ראשון  באדר  ואילו 
מצד  ישראל  ואחדות  מעלת  מתגלה 
לחזק  מצווה  כל  צריך  שלא  עד  עצמן 
זו אף לא משלוח מנות  ואהבה  אחדות 

ומתנות לאביונים.

הסמוכים  היומי  תניא  בשעורי  והנה 
לימי הפורים, מודגש, שעל מנת להגיע 
לאהבת ישראל יש לעשות הנפש עיקר 
והגוף טפילה 'ולכן העושים גופם עיקר 
אהבה  להיות  אפשר  אי  טפלה,  ונפשם 
התלויה  אלא  ביניהם,  אמיתית  ואחוה 
בדבר לבדה' אז מודגש שאב אחד לכולנו 

ואנו כמו אחים ממש.13

תצווה  אתה  במאמר  זאת  ולעומת 
נ"ב  קטן  פורים  לקראת  הרבי  שהגיה 
מודגש בסופו את מעלת אחדות ישראל 
ועניניו.  הגוף  בביטול  צורך  ללא  אף 
ישראל  של  נפשם  במסירות  מתגלה  כי 
שורש נפשם שאחד היא עם הזולת ועם 

11( מצודת דוד
12( שמו"ר כא, ז זוה"ק ח"ב קע, ב

13( תניא פל"ב

הבורא. 'המאור' כלשונו שם. 

ובלשונו הט' וע"י גילוי עצם הנשמה 
שעי"ז  בהעצמות,  מושרשת  שהיא  כמו 
עם  חד  הוא  הגלויים  דכחות  הציור  גם 
בכל  היא  דישראל  האחדות  העצם, 
השייכים  בענינים  גם  שלהם,  הענינים 

להגוף' 14

שיש  כך שהכתית  על  בהדגשה  וזאת 
ענינים חיצוניים  הוא לא מצד  לישראל 
זה  מצד  רק  אלא  וכדומה  גזירות  כגון 
בגלותא.  ושכינתא  בגלות  שנמצאים 
ע"ש. וכל זה ע"י מרדכי רועה האמונה. 

ובלשונו הט' 'וכמו"כ הוא בנוגע למשה 
שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 
האמונה  את  ולגלות  לעורר  שעבודתו 
שבכל אחד מישראל שמצד עצם הנשמה 
היא באופן שאח"כ יעבדו עבודתם בכח 
עצמם, ועד שיהיו נר תמיד שאין שייך 

בו שינוי גם מצד כחות הגלויים'.15

 • 

14( מאמר ואתה תצווה מ"א, קונטרס פורים 
קטן נ"ב. אות יא בחצי אריח

15( בהמאמר שם בסופו.
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לידי  ולא  ודם  בשר  מתנת  לידי  "לא 
הלוואתם"16 אדם מפזר מממונו לצדקה. 
חינם.  מתנת  יד,  מתת  מעניק  לאחד 
ולאחר הוא מלווה סכום הצריך לו, על 
במשך  וכך  העת.  בבא  לו  שיחזיר  מנת 

הזמן נצבר לו סך מסוים בידי אחרים. 

ליבו של אדם סמוך על עצמו, שבעת 
יוכל לפנות  יצטרך,  ול"ע אם  צרה ל"ע 
עצמו  הוא  צרתם,  שבעת  אלו  לאותם 
סייע להם, אולי יגמלו לו כגמולו, ויתנו 
החינם,  מתנת  את  בחזרה,  כן  כמו  לו 
ללווים  יפנה  או  להם.  העניק  שהוא 
נתן  שהוא  ההלוואות  את  לו  שיחזירו 

להם בעת דחקם.

שלא  ית'  מה'  מתחננים  אנו  וזאת 
נצטרך לבקש חזרה את ההלוואות שאנו 
הענקנו.  שאנו  המתנות  את  או  נתננו, 
נצטרך  שלא  זו'  אף  זו  'לא  של  ובדרך 
שאנו  למתנות  היינו  ודם  בשר  למתנת 
הענקנו, לקבלם חזרה. ואף שלא נצטרך 
לבקש חזרה את ההלוואות שאנו הלוונו 

לאחרים. אמן.

 • 

שאר  וכי  במועדו"17  התמיד  "קרבן 
מובא  אלא  במועדם?  אינם  קרבנות 

16( מנוסח ברכת המזון
17( סדר התמיד 

במדרש שקרבן התמיד הוא כנגד הקב"ה 
שאמר "את קרבני לחמי לאישי" כביכול 
את  שמיעטתי  על  כפרה  עלי  'הביאו 
הירח'18 וידוע שממעוט הירח השתלשל 
חטא עץ הדעת וכל שאר החטאים. ועד 
את  על שברא  כביכול  מתנחם  ית'  שה' 

היצר הרע.  

כפרה  הוא  התמיד  שקרבן  נמצא 
ולכן  מעידה.  על   – כביכול  טעות  על 
מעידה.  לשון  במועדו  התמיד  קרבן 
שכעת  מעמדו"  על  "ועמדנו  ולכן 
במעלת  כביכול  נעשה  התמיד  בקרבן 
תשובה  שבעלי  ו'במקום  תשובה,  בעל 
יכולים  גמורים  צדיקים  אין  עומדים 
לבת  תשובה  דרך  "הורנו  שם'.  לעמוד 
השובבה" בתשובתו של ה' ית', נתן לנו 
את הכוח והאפשרות לעשות תשובה. כן 

תהיה לנו.

 • 

"ובידך לגדל ולחזק לכל"19 בטבע בני 
נזק  אדם שהעוזר לפלוני, בהכרח גורם 
לראובן  יעוץ  הנותן  למשל:  לאלמוני. 
הכיצד לגבות חובו משמעון הריהו פוגע 
מתת  המעניק  או  שמעון.  של  באנטרס 
יד לעני הריהו מחסר מעצמו. אך אתה 
בעלי  לשני  לכל.  ומחזק  מגדל  רבש"ע 

18( שבועות ט.
19( מן תפילת שחרית ויברך דוד

שער הרחמים - תפילה
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לנותן שער הרחמים - תפילה הן  או  סכסוך  של  במקרה  הדין 
והן למקבל. כח זה נמצא בחיק הבורא 

בלבד, וזה שבחו.

 • 

'בכל  מאודך"20  ובכל  נפשך  "ובכל 
נפשך ואפילו נוטל את נפשך' ולאו דוקא 
אלא אפילו להמעיט בצרכי הגוף לצורך 
כי  תורה  לימוד  או  צומות  כגון  מצווה 
כך היא דרכה של תורה פת במלח ומים 
באכילה  מרבה  שאדם  וכל  במשורה21 
שזה  הרי  הבריאות  כללי  לפי  ואפילו 
'והחכם  התורה.  מלימוד  ומונע  מכביד 
שנים  או  אחד  תבשיל  אלא  אוכל  אינו 
שאמר  הוא  ודיו  חייו  כדי  ממנו  ואוכל 

שלמה צדיק אוכל לשובע נפשו'22.  

וכדו'  בבריאותו  בנפשו  המסתכן  וכן 
כגון לישב בסוכה בימות הקרה או החמה 
וכד' ואף הנותן צדקה שיכול היה לקנות 

בו חיי נפשו, בכלל בכל נפשך יחשב.

'ובכל מאודך- בכל ממונך' וכן אפילו 
בחלק מממונך כמו מצוות שעולות כסף. 
טלית תפילין סוכה מצות סעודות שבת 
חסדים  וגמילות  וכדו'  הילדים  חינוך 
כנגד כולן. הכל בכלל מאודך עשה זאת 

בשמחה.

 • 

20( מן קריאת שמע פרשה ראשונה.
21( אבות ו ד

22( רמב"ם הל דעות פ"ה א

שצריך  המת  הוא  אני  מתים"  "מחיה 
גרמו,  שמעשי  בהיות  להחיות  אתה 
מתים.  קרויין  בחייהם  אף  שרשעים 
החזירני  אותי-  החייה  ה'  אנא  כן  על 

בתשובה.

מלכא  דויד  הוא  המת  מתים"  "מחיה 
שהיה  כידוע  נפלא,  בר  דהוא  משיחא 
אדם  בהיוולדו.לולא  מיד  למות  צריך 
הראשון שנתן לו שבעים שנה. לכן אנא 
"רב  הגאולה.  ותבוא  במהרה  החייהו 

להושיע"

"חננו מאתך חכמה בינה ודעת"23 מאתך 
דווקא ולא די לנו בחב"ד ממלאכים או 
משרים עליונים. מאתך, ואז דייקא נזכה 
לאסוקי שמעתתא אליבא דאמת. ואח"כ

די  שלא  לתורתך"  אבינו  "השיבנו 
בכלי השכל לבד. אלא שגם הלב ימשך 
אתה  אחר  מבקש  שאני  וזהו  לתורה. 
חונן, שאשתמש בשכל שניתן לי לתורה. 

ולכן

אם  גם  חטאנו"  כי  אבינו  לנו  "סלח 
היות  אך  לי.  ניתן  וגם שכל  ליבי שלם, 
ויכול להיות שעוונותינו מבדילים ביננו 
לבין אלקינו ולכן לא אוכל להכנס לפני 
ולפנים בתורתו ית'. זאת אני מבקש שה' 
המניעים  ויוסרו  לי  ותמחל  תסלח  ית' 

לתפיסת והבנת התורה.

"ברך עלינו ה"א את השנה הזאת" 'שנה' 
וחפץ  חרטות  מלא  שאני  שינוי  מלשון 

23( מתפילת שמונה עשרה
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שוב ושוב לשנות את דרכי ואף מחליט 
כל פעם מחדש. על כן אני מבקש שאת 
החדש  השינוי  את  היינו  הזאת  השנה 
תוצאות  תבואה-  ויניב  שיצליח  תברך 
טובות ברוחניות ובג'. "וברך את כל מיני 

תבואתה לטובה"

אילו  תקווה"  תהי  אל  "ולמלשינים 
האומרים דבר בשם אומרו אך לא ירדו 
אמר  וכך  פלוני  אמר  כך  דעתו.  לסוף 
בזה  לי  ודי  כוונתם  יודע  ואיני  אלמוני 
שהם אמרו. שהם מחריבי עולמות. וזאת 
על  יהיה  לא  שלימודינו  מבקשים  אנו 
בהבנת  שנתאמת  אלא  מלשינים.  דרך 
התורה ומקורותיה. ודיבורינו יהיו מלתא 

בטעמא.

"את צמח דוד עבדך תצמיח" שמכיוון 
הבל  הזה,  בזמן  לבד  שאדם  ש'תורה 
כן אנו  הוא לפני תורתו של משיח' על 

לאור  תורה  ללמוד  לזכות  מבקשים 
מתגלין  דווקא  דאז  משיח.  של  תורתו 
עד  נתגלו  שלא  מה  המצוות  טעמי 

כה.וזוכין לאמיתתה של תורה.

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב" "כי 
מציון תצא תורה" ואינה דומה תורת בן 
דוד  "וכסא  ישראל.  לארץ  שעלה  בבל 
'וכל  שמי-  שאין  תצמיח"  מהרה  עבדך 
אם  הקב"ה'- שלם,  התורה שמותיו של 
מתפללים  אנו  וזאת  שלם.  הכסא  אין 
שיכון הכסא למעת התורה תהא שלמה.

תפילה  לא.  ותו  עיננו"  "ותחזינה 
ואראה  עיני  יגל  שה'  המחזה  עצם  על 

מראות אלקים.

 • 

שער התקשרות

לכן  קודם  ועוד  לחיידר  הלכי  'מיום 
הגאולה  ציור  בדמיוני  להתרקם  התחיל 
למר  הרבי  )מתוך מכתבו של  העתידה' 

יצחק בן צבי( 

ויש לעיין מה המשמעות של המילים 
'ועוד קודם לכן'. 

ימיה  בשלימות  הרבי  האריך  הנה24 

24( בהתוועדות שבת וירא ט"ו לחודש מר 
חשוון התשמ"ח

של שרה אמנו "מאה שנה עשרים שנה 
ושבע שנים"25 - כולן שווים לטובה26. וכן 
ושבעים  שנה  "מאה  אבינו  אברהם  של 
"ואברהם  וכתוב  שנים"27.  ושבע  שנה 
'אינון  בזוהר29  ואיתא  בימים"28,  זקן בא 
יומין עילאין' ימים שלימים.  ומכאן גם 

25( ר"פ חיי שרה
26( רש"י על הפסוק
27( חיי שרה כה, ז.

28( שם כד, א.
29( ח"א רכד, א. קכט, א.
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שיום  הרש"ב  הרבי  של  חייו  לשלמות 
בו  חשוון  כ  חמישי  ביום  יחול  הולדתו 
ימלאו מאה עשרים ושבע שנה מהולדתו. 

שואל הרבי, לכאורה על אברהם כתוב 
ודרשו31  בקולי"30  אברהם  שמע  "עקב 
לכן  בוראו  את  הכיר  שלוש  מגיל  שרק 
אומר הכתוב, 'עקב' חסר שלוש מקע"ה 
שנותיו. ומבאר הרבי שאמנם מגיל שלוש 
מיציאתו  החל  אולם  בוראו.  את  הכיר 
לאויר העולם כבר 'החל לשוטט בדעתו' 
)כלשון הרמב"ם32(, ולכן שפיר לכלול גם 
שנות שוטטות אלו בכלל ימיו השלמים. 
וכן שרה, גם ימי חינוכה וגידולה נחשבים 

בכלל שלימות ימיה. 

שמצינו33  ע"ד  זאת  השווה  הרבי 
יולדת  אשה  הייתה  המבול  שקודם 
ומבקשת מבנה )שזה עתה נולד( הבא לי 
צור לחתוך טבורא וכו'. לפי שהיו נולדים 

30( תולדות כו, ה.
31( נדרים לב.

32( הל ע"ז פ"א ה"ג. אלא שהרמב"ם ס"ל שרק 
בגיל ארבעים הכיר אברהם את בוראו )וראה 

לקו"ש ח"כ עמ' 14 ואילך וש"נ(.
33( בראשית רבה פל"ו, א. ויק"ר פ"ה, א.

גיבורים ובעלי דעה. והסיק הרבי שודאי 
הדבר התקיים גם לאחר המבול ביחידי 
סגולה. ומכאן ששפיר לומר על אברהם 
שלימים.  שימהם  בימים'  'באים  ושרה 
וכן על הרבי הרש"ב שימיו מלאים החל 

מרגע לידתו.

בדברי  שהאמת  מעתה,  נאמר  ואנו 
ועוד  לחיידר  'מיום הלכי  באומרו  הרבי 
שיצא  משעה  שכבר  היא,  לכן'  קודם 
לאויר העולם החל להתרקם בדמיונו של 
הרבי ציור הגאולה העתידה. כי מי לנו 

יחיד סגולה יותר מהרבי?!

והעיקר, שהציור יתגשם בביאת משיח 
צדקינו בפועל ממש.

 • 
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מעשה 'סגור זה סגור'

יצאתי עם רעיתי לאירוע מחוץ לביתי. הבחנתי בהלך הסובב לאסוף צדקה ונזכרתי 
שהדבר לא טוב להניח את הבית פתוח עם ילדות צעירות. התקשרתי תוך כדי יציאה, 

לביתי ובקשתי שתנעל הדלת ולא תפתח לאף אחד. 

כעבור רגע התקשר אלי שכן שבא לביתי ומצאו נעול בפניו, הוא רצה לשלם לי על 
החשבון איזה סכום.

אמרתי ראי, 'כאשר סוגרים הבית מצדקה שלא יצא כלום. גם לא יכול להכנס כלום'. 
והוא פלאי.

 • 

ושוב מעשה, איך שהיום בבוקר לא היה מנין בבית הכנסת שלנו. ובתום התפילה 
יום  שהתפללנו ביחידות, קראתי הלכה בקול, מקצוש"ע שאנו משתדלים לקרא כל 
ובבית  המדרש  בבית  להתפלל  שיש  הייתה  היום  של  ההלכה  והנה  התפילה.  אחר 

הכנסת אע"פ שפעמים אין מנין...!

 • 

חשוון ע"ח: לפתע בער לי ללמוד לימודי מצוות מילה ואף נרשמתי לקורס. והנה 
אני שם לבי לכך שזה חל בשבוע פרשת וירא שאחרי לך לך שסביב מילתו של אאע"ה. 
בדיוק  שבת  הלכות  בלימודי  וגם  מילה.  להלכות  היומי  ברמב"ם  הגענו  בדיוק  וכן 
מופלא התחלנו ללמוד סימן שלא דיני מילה בשבת. כל זה סימנים שביתי שצריכה 

ללדת בקרוב ממש תלד...בע"ה. וכך היה.

 • 

ונשכחו  לכותבם.  הייתי  וחפץ  בפרשת השבוע,  נקודות  כמה  להאיר  בע"ה  זכיתי 
נזכרתי  וכך  וירא.  פרשת  שבת  וזו  שבת  בהגיע  כתבי.  בעת  הארות  כמה  מדעתי 

בהשגחה מופלאה..

אחרי  קצרה  והתוועדות  קידוש  לקיים  שלנו  הכנסת  בבית  נהוג  התפילה  אחר 

השגחה פרטית מבעל המעשה
)מהמחבר או ששמע מהמקור(
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התפילה. מעולם קיימנו הקידוש בתוך בית הכנסת. אך השבת האופן חריג עד מאוד 
וכך  לנו לסוכה בחג הסוכות.  הגבאי הציע לקיים את הקידוש בפרגולה המשמשת 

נעשה.

התקיים בי 'ראה מעשה ונזכר הלכה'  ונזכרתי ברעיון הנשכח על הפסוק "והשענו 
תחת העץ" שאמר אברהם למלאכים. עם פירוש רש"י 'תחת העץ תחת האילן' ובאור 
העיקר שפתי חכמים 'ולא תחת התלוש' וכן שבזכות והשענו תחת העץ זכינו למצוות 

סוכה והכל מפורש בספרי במקומו. ויהי לפלא.

 • 

הנה בוקר אחד בימי הטרדות על החתונה שזו מזכרתה, אני יושב ובדמיוני גביר 
אחד מאחלני במזל טוב ואף מציע את נדבת ליבו  מאתיים שקלים. ואען לו ואומר לא 

אשפיל עצמי להצטרך לבריות ולכן לא אקח פחות מרבבה. ואיקץ. 

ובערבו של אותו יום בא אלי לביתי ללא כל הזמנה, אדם אחד שהיה לי עסק כלשהו 
עמו ובידו עשרת אלפים שקלים לא פחות ולא יותר, ומוסר לי באומרו 'ודאי יש לך 
כעת הוצאות מרובות על החתונה'. ואף הסביר לי שעל פי החשבון שלו עליו לשלם 

לי סכום זה. ויהי לפלא.

 • 

שח  אדם לחברו על כך שהוא תדיר עוזר לרעייתו בעבודות הבית, שוטף כלים 
וכדומה. וישיבהו חברו  כי זהו מתכון מדוייק לפירוק החבילה ח"ו'!

אם בדעתך אתה עוזר לרעייתך, הסביר לו, אתה טועה. האשה נקראת 'עזר כנגדו' 
לא אתה נקרא עזר כנגדה. לאמור שהיא עוזרת לך ולא אתה לה. 

בהבנה זו מובטחת לך הצלחה בחיי הנישואין.

 • 



לזכות 

שי׳ והכלה מרת  מנחם מענדל  החתן הרה״ת 
הדס תחי׳ כהן

להקים  שיזכו  יה״ר  ומוצלחת,  טובה  בשעה  נישואיהם  לרגל 
בית חב״ד - בית נאמן על יסודי התורה והחסידות ויזכו לבנים 
ובני בנים מקושרים לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, ויזכו 

לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש

לזכות הורי החתן
הרה״ח ר׳ שרגא פייבל ונחמה בלומה שי׳ כהן  וב"ב

לזכות הורי הכלה
הרה״ח ר׳ יהושע וחנה שי׳ וייס  וב"ב

השי״ת יברכם וישפיע להם שפע עד בלי די - הרחבה בגשמיות 
וברוחניות והצלחה למעלה מהמשוער בכל התחומים וירוו נחת 

מכל צאצאיהם לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

לעילוי נשמת
מאיר חי בן משה ע"ה ומרת רחל לאה בת שרגא פייבל ע"ה

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד


