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 "דבס

 

 
  

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון  
 

 ראשונהלסעודה  - בשמים ראש מר דרור

 מתוך הפורים אל פסח

הבאה מיד  ,'כי תשא', היא גם 'שבת פרה' , פרשתהשבת

לקראת  לאחר פורים כדי שנזכה אנחנו להיטהר מטומאת המת

כי רק על ידי פורים, על ידי 'ונהפוך  1, ורבותינו גילו לנוהפסח

האדומה, ומשם להגיע אל הוא' יכולים להגיע לטהרת הפרה 

 הדרור, החירות של פסח.

'שני' של הפרשה הן שתי קריאות ארוכות מאוד, אולי -'ראשון' ו

הארוכות ביותר בתורה. 'ראשון' פותח בפרשת מחצית השקל, 

עובר אל הכיור, אל שמן המשחה ואל קטורת הסמים וסממניה 

ף קריאת 'שני', הארוכה אואחר כך אף בבניית המשכן עצמו. 

 כללבחטא העגל ובמסירות הנפש של משה על  תא, עוסקהי

 ישראל.

 ללא זיופים! -בני חורין 

'שמן משחת הקודש' שבו מושחים את כלי המשכן מורכב 

 -מכמה וכמה בשמים ובראשם 'מר דרור' 

ר ְוַאת  ָּ֣ה ַקח ים ֹראש ׁ֒ מ  ָּ֣ מ  ש   ָ֘ ב ְ ש  ֵמ֔אֹות ְלך  רֹו֙ר ֲחֵמָּ֣  2...ד ְ

ים מאתנו את פורים, על פי מאמר מן הסתם זה מזכיר לרב

  -חז"ל 

ומתרגמינן מירא  ,מר דרור דכתיב ?מרדכי מן התורה מנין
 3דכיא

 -דרור  -שהם נקיים ללא זיוף  -ֹמר  -'ֹמר דרור' פירושו בשמים 

הפירוש  ,ראש לכל הבשמים. בעומקהבני חורין מזיופים. זהו 

 4. הרמב"ם מביאונהפך לבושם הוא שֹמר היה בעצם ַמר

שהיו  5שהבושם הזה היה מגיע מעצם של חיה בשם ידוע

, וכאשר היא כל כך כתושה היא לגמרי כותשים אותה לגמרי

הופכת למור, לבושם. לא רק כלי המשכן אלא אף הכהנים היו 

נמשחים ממנו. ואולי זה הלימוד שלנו מן החלק הראשון של 

'דרור' מזכיר לנו את הפסח שאנו הולכים וקרבים  -הפרשה 

                                                           
 מובא בליקוטי מוהר"ן תנינא ע"ד -כוונות האר"י ז"ל  1
 שמות ל', כ"ג. 2
 חולין, קל"ט: 3
 רמב"ם, הל' בית המקדש, א', ג'. 4
 עידֹו -בחלק מן המקומות מנוקד  5

אליו, אבל ניתן להגיע אליו רק מתוך הפורים, רק על ידי הכח 

  -'עם מרדכי' -שגילה בנו מרדכי והפך את כולנו ל

מ ֙ד ב ְ ַח י  ֹלֹ֤ ש ְ יו ל  ֵעינ ָ֗ ֶבז ב ְ ָּ֣ יַׇוי   ַכָּ֣ וֹ  ְרד ֳּ י  ְלַבד ֔ ִּֽ ידו  ֖לֹו ֶאתכ   ִּ֥ ג   ם  ה  ַעָּ֣
כ   ׇמ  6...יְרד ֳּ

נקרא על כולו אינני חושב שיש עוד צדיק אחד שעם ישראל 

 שמו. אפילו 'עם אברהם' או 'עם יעקב' אין. 

התכונה הזו של 'לא יכרע ולא ישתחווה' גם אם היא נקראת 

בעצם נמצאת היא בכל  -נדירה ושייכת רק לאותו צדיק הדור 

יהודי ויהודי בפנים, החל מתינוקות של בית רבן, כמו שאומרים 

  -חז"ל במדרש 

ַכי  ְרד ֳּ יַע מ  ג   ה  ן ש ֶ יו  ֵ י כ  ֹסק ל  ְ ד ֵמֶהם פ  ַאל ְלֶאח  ינֹוקֹות ש   ֵאֶצל ַהת  
ַמר לוֹ  , א  ֶקיך  סו  ְ ַֹאת ( משלי ג, כה) פ  ש   ְתֹאם ו מ  ַחד פ   ַ פ  א מ  יר  ַאל ת  

ֶזה  י ַהי ֹום ו ב  ית  ר  י ק  ַמר, ֲאנ  י ְוא  נ  ֵ ַתח ַהש   ֹבא. פ   י ת  ים כ   ע  ְרש  
ֶפר ֵ ית ַהס  ב ֵ י מ  ַמְדת   סו ק ע  רו   (י ישעיה ח,) ַהפ   ב ְ ר ד ַ ה ְוֻתפ  ֻעצו  ֵעצ 

ַמר י ְוא  יש   ל  ְ ַתח ַהש   נו  ֵאל. פ   מ   י ע  קו ם כ   ר ְוֹלא י  ב  ישעיה מו, ) ד 

י  (ד י ַוֲאנ  ית  ש   י ע  ֹל ֲאנ  י ֶאְסב  ה ֲאנ  יב  י הו א ְוַעד ש ֵ ה ֲאנ  ְקנ  ְוַעד ז 
ְרד ֳּ  ַמע מ  ש    ן ש ֶ יו  ֵ ט. כ  ֵ ֹל ַוֲאַמל  י ֶאְסב  א ַוֲאנ   ֹ ה ֶאש   י  ַחק ְוה  ְך ש   ַכי כ  

ה ה ְגדֹול  ְמח  ֵמַח ש    7.ש  

כמו  -הם אמרו להמן. יהודי נקרא יהודי  'אין לך שום סיכוי',

מפני שבתוך כל יהודי יש מי  - 8שחז"ל מלמדים אותנו במגילה

 -שמודה בקב"ה וכופר בעבודה זרה. יהודי לא יכול ולא רוצה 

  להינתק מהקב"ה. -תוכו -בתוך

 נפש של מנהיג אמיתימסירות 

'מר דרור' הוא הסוד של 'שמן משחת הקודש' שהופך את 

הכלים לכאלו המביאים להשראת שכינה. לפעמים הוא לא 

, אלא רק אחרי שדכים וכותשים הבושם הזה מתגלה בקלות

 - אותו דק דק, רק אחרי שמביאים אותו למקומות הכי קשים

אז מתגלה שכולנו 'עם מרדכי', כולנו כלי משכן שהקב"ה רק 

, ובכוחנו להיהפך לכלי קודש של 'מר דרור'-במושח אותנו 

 .9'ממלכת כהנים וגוי קדוש'

 אסתר, ג', ו'. 6
 אסתר רבה, ז', י"ג. 7
 מגילה י"ג. 8
 שמות י"ט, ו'. 9

 תשע"ז כי תשא 
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'שני' של -זהו תפקידו של המנהיג המופיע אף אצלנו ב

הקב"ה אומר לאחר החטא הפרשה, אשר במרכזו חטא העגל. 

  -ת העסק' 'עד כאן, סוגרים א -כביכול למשה 

ַחר ִּֽ י ְוי  ה ל  ֔ יח  ָּ֣ ֙ה ַהנ   ֹוי  ְוַעת   ֖ ְלגִּ֥ ֹוְתך  ִּ֥ה אִּֽ ֱעש ֶ ם ְוֶאִּֽ ֲאַכל ֵ  ֶה֖ם ַוִּֽ י ב  ִּ֥ ַאפ  
ֹול דִּֽ  10.ג  

א מוסר את נפשו משה רבנו לא מקבל את דברי הקב"ה אלאך 

  -לקב"ה  על עם ישראל ומשיב

ם את  ם  ְוַעת  ֖ה א  א ַחט   ש   ָּ֣ םת   א ְוא  י נ ֔ נ  ן ְמֵחָּ֣ י  ֖  ַאַ֕ ְפְרך  ס   ִּֽ ִּ֥ר  מ  ֲאש ֶ
ת ְִּֽבת     11.כ  

 -ביטול מוחלט של האגו  !מנהיגותזוהי 

יך   ֶדָ֗ ל ֲעב  ֵאֵ֜ ר  ש ְ ְלי  ק ו ִּֽ ְצח ָ֨ ֩ם ְלי  ה  ר ְלַאְבר   12...ְזֹכֹ֡
ֶפן ֶאל ַאל... ֵָ֗ ה ְוֶאל ת  ם ַהז ֶ֔ ָּ֣ ע  ֙י ה  ֖עֹו ְוֶאל ְקש   ש ְ וֹ  ר  אתִּֽ  13.ַחט  

'תלמד  -שאמר לקב"ה את  ,בספר דבריםלעם משה כך מספר 

הם רק  וחטאתו' 'ונהפוך הוא'. כי 'קשי העם-אותנו את ה

אני פה כדי למסור את נפשי הרי  - 'ואם אין' ,סממנים חיצוניים

, אלא משה קיים בזכותו לא העם בזכות משהבעבור העם'. 

'קטן שבהם מושך את העולם כולו לאינסוף, ואני,  - של העם

ילו אני משה, אין אפ -אם אני בא בעצמי רק עם הכוחות שלי 

 לי זכות קיום'.

 'את ובית אביך תאבדו'

  -מעין זה אומר מרדכי לאסתר 

ית ַאל ט ב ֵ ֵלִּ֥ מ   ְך ְלה  י ְבַנְפש ֵ֔ ָּ֣ ַדמ   כ   ת ְ ֶלְך מ  ֖ יםל ַׇהמ ֶ ִּֽ הו ד  ם. ַהי ְ י א  ָּ֣  כ  
י֙ם  הו ד  ֹוד ַלי ְ ה ַיֲעמֹ֤ ל ָ֞ ַוח ְוַהצ   ת ַהז ֹאתׁ֒ ֶרָּ֣ ֵעָּ֣ ֮י ב   יש   ָ֘ ֲחר  ַ ש  ת  ַהֲחֵרָּ֣

ר  ֹום ַאֵח֔ קָּ֣ מ   ִּ֥ת ְ ו ֵביתמ  ֹאֵב דו   ְוַא ֖יְך ת  ב  ם א  ַע א  י יֹוֵד֔ ָּ֣ את  ו מ  ֹז֔ ת כ   ְלֵעָּ֣
ו ת ְלכִּֽ ַ ַעת ְ ַלמ  ֖ ג ַ  14.ה 

מי זה 'בית אביה' של האם נתנו אי פעם את דעתנו להבין 

 -ר? הרי אסת

ֵא ם ב ו  ָּ֣ ה  א  ֖ ִּ֥ין ל  ת ...ֵא י ֖לֹו ְלַבִּֽ ַכַ֛ ְרד ֳּ ה  מ  ָ֧ ח  ה  ְלק  מ  ֔ ֙ ְוא  יה  ֙ ב  ֹות א    15.ו ְבמֹ֤

'אסתר המלכה,  -אומר לה הוא בעצם מרדכי הוא בית אביה, ו

עם ישראל יכול להסתדר גם בלעדייך ובלעדי. גם אם אנחנו לא 

אבל חר. ברור שיהיה רווח והצלה ליהודים ממקום א -נהיה 

המסירות נפש שלך היא ללכת ולהיכנס אל המלך הזה אשר 

 לא נקראת אליו כבר שלושים יום. הנה הגענו לרגע המבחן'. 

 מתוך הכתישה -להגיע אל המנוחה 

, ומשם מתגלה 16'לך כנוס את כל היהודים'-משם מתחיל ה

כמו אחרי החטא שנהנו  -י חטא העגל בפרשה שדווקא אחר

דווקא משם  -במגילה מסעודתו של אחשורוש והשתחוו לצלם 

הזדככנו כמו 'מריא דכיא', ובמשך שנה שהחלה בחודש ניסן 

בצום שלשת הימים של אסתר ונסתיימה בתענית אסתר של 

התרחשו הזדככות ומסירות נפש של  -השנה שלאחריה 

 ברור. כל כךדבר 'ונהפוך הוא' הפך ל-תשובה עד שה

מנות, משתה,  ימשלוח -פורים הוא חג עם הרבה עבודה 

 להוא בעצם חג שאבל האם שמנו לב ש -מתנות לאביונים 

חוזר כל כך מרכזי בפרקי סיום המגילה והפועל 'לנוח' מנוחה? 

רק כשיודעים שהכל הפיך כי  - 17על עצמו הרבה פעמים

ו , וגם הדברים הקשים ביותר בא18וש'נצח ישראל לא ישקר'

להגיע רק אז אפשר  -אנחנו 'מר דרור' בעצם כדי לגלות ש

 להיות באמת במנוחה.ו

  

                                                           
 שמות, ל"ב, י'. 10
 שם, שם, ל"ב. 11
 שמות ל"ב, י"ג. 12
 דברים, ט', כ"ז. 13
 י"ד.-אסתר, ד', י"ג 14

 שם, ב', ז'. 15
 .שם, ד', ט"ז 16
 י"ח, כ"ב ועוד.-ט"ז אסתר, ט', 17
 שמואל א', ט"ו, כ"ט. 18
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 לסעודה שניה -ת של פורים ותחפושהסיבה האמיתית ל

 האומץ של משה

'שלישי' של הפרשה הוא ההמשך של סיפור חטא העגל 

'שני' של הפרשה, שבו מתוארות -המתואר באריכות ב

התפילות, הזעקות והתחינות של משה כלפי הקב"ה. אמנם 

  -בנוסף לתפילות ישנן שם גם האמירות הברורות שלו 

ם ם ְוַעת  ֖ה א  את  ם ְוא  א ַחט   ש   ָּ֣ א  ת   י נ ֔ נ  ן ְמֵחָּ֣ י  ִּ֥ר ַאַ֕ ֖ ֲאש ֶ ְפְרך  ס   ִּֽ מ 

ת ְִּֽבת     19.כ  

וכך זה ממשיך בקריאת 'שלישי', בו דורש משה שלא רק מלאך 

ילך לפנינו אלא שימחה החטא והקב"ה בעצמו יוביל אותנו אל 

 -הארץ 

ַעל ֶאת ר ֵאַל֙י ַהַ֚ ה ֹאֵמֹ֤ ָ֞ ה ַאת   ֵאְ֠ י  ְרְ֠ נ  ַ֔ ֹוַדְעת  א הִּֽ ֙ה ֹלָּ֣ ה ְוַאת   ם ַהז ֶ֔ ָּ֣ ע  ה 

ר לַ֖  ֵאִּ֥ת ֲאש ֶ ש ְ ם ְוַגםת   ֙ ְיַדְעת  ָּ֣יך  ְבש ֵ֔ ְרת   ַמָ֨ י ְוַאת  ֹ֤ה א  מ    את   ח ע  ִּ֥ צ  מ 

י ִּֽ ֵעינ  ן ב ְ ם... ֵח֖ ֹ֡ה א  ֙א ֶאת ְוַעת   י נ  נ  ֵעֹ֤ ֹוד  יך  הִּֽ ֵעיֶנָ֗ ן ב ְ י ֵחֵ֜ את  צ ָ֨ ֩א מ   נ 

א ֲעך ֔ ְלַמִַּ֥ען ֶאְמצ  ָּ֣ ך  ְוֵאד  ֶכ֔ ר  יך   ד ְ ֵעיֶנ  ן ב ְ  20.ֵח֖
  -וכפי שמביא במקום רש"י 

אין זו הודעה, שאין ך י הנה אנכי שולח מלאואשר אמרת ל

 21.אני חפץ בה

מאיפה יש למשה את האומץ הזה, את התעוזה הזו, לומר כאלו 

 דברים לקב"ה? 

 '!עוף מפה -'בוא הנה 

  -הקב"ה אמר למשה מילים חריפות 

ַחר ִּֽ י ְוי  ה ל  ֔ יח  ָּ֣ ֙ה ַהנ   ם ְוַעת   ֲאַכל ֵ  ֶה֖ם ַוִּֽ י ב  ִּ֥  22...ַאפ  
בעצם דבר והיפוכו. ב'ישראלית  במילים אלואך משה שמע 

, ביטוי 'בוא הנה, עוף מפה' -מדוברת' יש ביטוי מפורסם 

'תתקרב אלי' אך מצד שני  - שבעצם סותר את עצמו. מצד אחד

מה אתה באמת רוצה? או 'בוא  -'תתרחק'. אז צריך להחליט  -

כך הבינו חז"ל את מעין , אי אפשר יחד! 'לך מפה'הנה' או 

  -משפטו של הקב"ה למשה 

הו א אֹוֵמר  רו ְך הו א ש ֶ דֹוש  ב   ַהק   ֹוֵפש  ב ְ ה ת  י  ה ה  י מש ֶ ה 'ְוכ  יח  ַהנ  

י יסֹו  '?ל  ְכנ  נֹו ְוה  ַעס ַעל ב ְ כ   ֹוֶמה ְלֶמֶלְך ש ֶ ר ד  ב  ה ַהד   א ְלמ  ֶאל  

ה ַהמ ֶ  י  ֹותֹו ְוה  ש  ְלַהכ  יל ְלַבק ֵ יטֹון ו ַמְתח  יטֹון ְלק  ן ַהק   ֶלְך ְמַצֵעק מ 

ֹוג ְדג  ַ ַמר ַהפ  חו ץ א  ֹוג עֹוֵמד ב ַ ְדג  ַ ה פ  י  ו  ְוה  נ  ֶ ַאכ  י ש ֶ ה ל  יח   - ַהנ  

                                                           
 שמות, ל"ב, ל"ב. 19
 י"ג.-שם, ל"ג, י"ב 20
 רש"י, שם. 21
 שם, ל"ב, י'. 22

י ה ל  יח  ה הו א אֹוֵמר ַהנ   מ   יטֹון ל  ק   ים ב ַ ְפנ  ֶלְך ו ְבנֹו ל  ֶ א  ?ַהמ  ֶאל  

ֵני  ְ פ  ֵאֵלְך ַוֲאַפְיֶסנו  מ  ש  ש ֶ ֶלְך ְמַבק ֵ ֶ ַהמ  נוֹ  ש ֶ ְך הו א ְמַצֵעק  ,ַעל ב ְ ְלכ 

י ה ל  יח  ה  .ַהנ   רו ְך הו א ְלמש ֶ דֹוש  ב   ַמר ַהק   ְך א  ה 'כ   יח  ה ַהנ   ְוַעת  

י ה  '.ל  ַמר מש ֶ ֲאַפי ֵס ַעל  -א  רו ְך הו א רֹוֶצה ש ֶ דֹוש  ב   ַהק   ֵני ש ֶ ְ פ  מ 

י ה ל  יח  ה ַהנ   ְך הו א אֹוֵמר ְוַעת   יכ  ֵאל ְלפ  ר  ש ְ יל לְ  .י  ְתח  ד ה  י   ש  מ  ַבק ֵ

ים  23...ֲעֵליֶהם ַרֲחמ 

מעומק המשל עולה כי בעולמו של משה רבנו אין 'משה' 

יש רק את הקב"ה, 'אין עוד מלבדו', ואף  -כדמות עצמאית 

, ורק הם 24'ישראל וקודשא בריך הוא חד' -ישראל הם הקב"ה 

להבנתו  -נמצאים פה בקיטון, בגלקסיה הזו. לכן הקב"ה צועק 

י', אך הוא לא מכלה אותם בפועל, 'כי 'הניחה ל -של משה 

בעצם', כך משה, 'הוא רוצה שאני, הפדגוג, אפייס אותו ואגלה 

 שכל הסיפור היה בעצם... תחפושת!'.

 התחפושת של הקב"ה

קשה לומר את זה, אבל כשקוראים את פרשת 'כי תשא' אחרי 

 -פורים מבינים הבנה מחודשת מדוע מתחפשים בפורים 

שהגויים התחפשו, שכל ]אמנם הרבה תשובות נאמרו בזה 

אבל חטאם של היהודים בסעודת אחשורוש הייתה בתחפושת 

, אבל עכשיו מתחדש בפנים הם המשיכו להאמין וכו'[

'הכל  -ני שאנחנו אומרים לקב"ה שהתחפושת היא מפ

שלך! כל ההסתר פנים, כל מה שאתה מסתתר  -תחפושת 

, ריבונו של עולם, 'תפסנו אותך'זה הכל תחפושת.  -מפנינו 

 כביכול. -בבגד!' 

מלמד שתפסו משה  - אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו

להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חברו בבגדו 

ונו של עולם אין אני מניחך עד שתמחול רב' -ואמר לפניו 

 25'.ותסלח להם
, ריבונו של עולםזה הכל בגדים, זה תחפושות. 'כל הכעס שלך, 

. 26זה הכל 'הסתר אסתיר' -הבנו אותך  -עלינו שלך כל הקצף 

'עד דלא ידע', אנחנו מגלים -כאשר אנחנו מגיעים בפורים ל

באמת שם אנחנו  -שכל התחפושות הן רק בידיעה ובהשגה 

כאילו אתה עוזב אותנו, אבל אז לנו לא מבינים ולכן זה נראה 

 -מגיעה פרשת 'כי תשא' ואז מתגלה שאתה בעצם אומר לנו 

 שמות רבה, מ"ב, ט'. 23
 .עג, א ,ח"גוה"ק, ז 24
 ברכות, ל"ב. 25
 דברים , ל"א, י"ח. 26
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'בואו הנה, תעזבו אותי', שהכל הוא בעצם כדי שמשה יגלה 

 שאין פה בעולם שום דבר חוץ מהקב"ה וישראל!

זהו פירוש המשל הנ"ל של חז"ל על המלך שהכניס את בנו 

קיטון וצעק 'הניחה לי', והפדגוג העומד מבחוץ הבין שכל מה ל

'אפייסנו ואגלה לו ואגלה לי שזה  –שהמלך בעצם רוצה הוא ש 

 הכל תחפושת'. זה כל הסיפור של פרשת העגל. 'הניחה לי'.

 נמחק מהפרוטוקול

עכשיו הכל מובן. עכשיו נבין מהיכן יש למשה את החוצפה ו

'מחקתי מהפרוטוקול את ההצעה שלך שמלאך  -לומר לקב"ה 

'אין זו הודעה שאין אני חפץ בה'  -לא מקובל עלי זה ילך לפנינו. 

 כי זה בעצם מה שהקב"ה רוצה שמשה יאמר לו.   -

                                                           
 בראשית, ד', א'. 27

ע'. זה פירוש המילה 'הודעה' בעברית זה לא רק 'מסר', או 'מיד

  -, או 27זה במובן של 'והאדם ידע' -הרבה יותר עמוק 

מ  ה ֲאד  ֹות ה  חָּ֣ ְ פ  ש ְ ל מ  ֹ֖ כ  י מ  ְעת   ַד֔ ם י  ק ֶאְתֶכָּ֣  28...ַרַ֚

'בעומק, אני יודע שגם אתה,  -וזה מה שאומר משה לקב"ה 

'ואתה לא  -ריבונו של עולם, לא רוצה לשלוח מלאך במקומך 

 -באמת באמת י יודע שכי אמרת 'הניחה לי'. אנ -הודעתני' 

 .'אתה רוצה להנהיג אותנו בעצמך כל הדרך לארץ

 

 

  

 עמוס, ג', ב'. 28
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 לסעודה שלישית - ללמוד להתפלל

 למדן שאינו יודע להתפלל

, רבי שניאור האדמו"ר הזקןכאשר היה נפתח בסיפור קצר. 

צעיר היה נחשב לעילוי מופלא אברך  מליאדי זיע"א, זלמן

דבק בעולם יחשקה להנפשו  בלימוד בפי כל סובביו, אולם

החסידות והוא שם פעמיו אל מעזריטש. למותר לציין כי באותם 

מדינת  -לא שגרתי בסביבה הוא חי מאוד הימים, היה זה צעד 

מרו לו וכל הסובבים אותו ניסו להניא אותו מצעד זה. א -ליטא 

יש לך שתי אפשרויות.  -'אתה הרי צעיר ומוכשר, למדן עצום  -

אתה יכול  -אבל מצד שני  ,אתה יכול באמת לנסוע למעזריטש

 לנסוע לוילנא!'.

 וילנא של אותם הימים היתה מעוז הלימודוזאת עלינו לדעת כי 

להם ענה והלמדנות, מקום מושבו וישיבתו של הגאון מוילנא. 

וללמוד  -'לוילנא נוסעים כדי ללמוד תורה  -ך האדמו"ר הזקן כ

וסעים כדי ודע, אבל למעזריטש נאני חושב שאני כבר קצת י

הוא יודע', וכך נסע  אינניולהתפלל אני עדיין  -להתפלל 

 למעזריטש.

מספר לנו, שלמרות שאנחנו  הסיפור היפה והעמוק הזה

בכיתה א' ]ואולי באמת פעם, חושבים שכבר למדנו להתפלל 

הייתה זו הפעם האחרונה שידענו להתפלל...[ אבל ללמוד 

הרי שיש לנו עדיין קצת  –אנחנו לומדים ככל שאנחנו גדלים 

 ללמוד גם תפילה. 

 ממש את המילים הללו, כמעט במדויק, אומר הקב"ה למשה

 -'משה, ללמוד אתה כבר יודע, אבל להתפלל  - בפרשתנו

  ;עכשיו אלמד אותך'

 הקב"ה מלמד את משה להתפלל

  -משה אומר לקב"ה 

א ֶאת ֖ י נ  ִּ֥נ  ֹאַמ ר ַהְרֵא ך   ַוי  ֹבֶדִּֽ  29.כ ְ
  -והקב"ה עונה לו 

ל יר כ   ֹ֤ ֲעב  י ַאִּֽ ָ֨ אֶמר ֲאנ  ָֹ֗ ֙י ַעל ַוי  ַ֛ם  טו ב  י ְבש ֵ את  ר ָ֧ יך  ְוק  ֶנ֔ ֖ פ   יך   'ה  ֶנ  ְלפ 

֙י ֶאת ֹת  ַחְמת  ֖י ֶאת ְוַחנ  ִּֽ ן ְור  ֹח֔ ָּ֣ר א  ם ֲאש ֶ ִּ֥ר ֲאַרֵחִּֽ  30.ֲאש ֶ

הרי משה הוא זה שאמור  -הקב"ה פה ולא ברור מה אומר 

ומדוע הקב"ה  -לקרוא בשם ה' ולומר 'ה' ה' אל רחום וחנון וכו' 

                                                           
 שמות, ל"ג, י"ח 29
 שם, י"ט. 30
 רש"י, שם. 31
 כ"ג.-שם, כ"א 32
 שם, כ'. 33

אומר לו 'וקראתי בשם ה' לפניך'? גם רש"י נתקשה בכך ולכן 

  -רש יפ

לפי הגיעה שעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות, 

, שכשנצרכת לבקש דך סדר תפלהשאני רוצה וצריך ללמ

ר אתה שאם הזכרת לי זכות אבות, כסבוראל רחמים על יש

תקוה, אני אעביר כל מדת טובי  תמה זכות אבות אין עוד

 וקראתי בשם ה' לפניךלפניך על הצור, ואתה צפון במערה, 

, אף אם תכלה זכות אבות. ללמדך סדר בקשת רחמים -

ראש ) ורא י"ג מדותוכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וק

ועל ידי שיזכירו , הוי מלמד את ישראל לעשות כן (:ז"השנה י

 31.לא כלים יהיו נענין, כי רחמי - לפני רחום וחנון

 הואחידוש עצום אבל  יש כאןצריך להתפלל? בעצם למה 

  -בעצם כתוב בפסוק עצמו 

ְבת  ֖ ַעל צ ַ ת   י ְונ  ֖קֹום א  ִּ֥ה מ  נ ֵ ו ר ה  ֙ה . ַהצ ִּֽ י  ְמת  ֖יך  ְוה  י ְוש ַ ֔ ֹבד  ר כ ְ ֲעֹבָּ֣ ִּֽ ב ַ

יך  ַעד ֶל֖ י ע  ַ֛ ִּ֥י ַכפ   ֹת  כ  ו ר ְוש ַ ת ַהצ   ְקַרָּ֣ נ  י ב ְ ִּֽ ְבר  ֙י ֶאת. ע  ֹרת  ֲהס  י  ַוִּֽ פ  ֔ ַ כ 

֖ית  ֶאת א  ו   ְור  אִּֽ ר  ִּֽ א יֵ י ֹלִּ֥ ַנ֖ י ו פ   32.ֲאחֹר  

לשם מה הקב"ה עומד לשים את כפו על משה עד עברו? הרי 

כבר  אותו שהרי שמשה לא יתכן שזה כדי שמשה לא יראה

  - בפסוק הקודם ,צווה בכך

ת ֶאת ְראָֹּ֣ א תו ַכ֖ל ל  א ֹלִּ֥ י ֹלִּֽ ַ֛ י כ   נ   י פ   ִּֽ ח  ם ו  ֖ ד  א  ִּֽ י ה  ְרַאִּ֥נ   33.י 
 שניתנה רשות למחבלים לחבל

 -אז מדוע באמת נצרך הסיכוך הזה על משה? נראה את רש"י 

ותרגומו  (ת"כ פ' ויקרא) מכאן שנתנה רשות למחבלים לחבל

כנוי הוא לדרך כבוד של מעלה, שאינו צריך  ,יבמימרואגין 

  34.ממש לסוכך עליו בכף

 36על המילים 'ורפא ירפא' 35לא מזמן למדנו בפרשת משפטים

, ואילו כאן, מלמד אותנו רש"י 37שניתנה רשות לרופא לרפא -

לחבל! הסיכוך של  -כי בחטא העגל גם למחבלים ניתנה רשות 

הקב"ה על משה הוא הגנה עד שהמחבלים יעברו. 'שם, 

להתפלל, ושם המחבלים לא  , משה,תלמדאתה בנקרת הצור, 

 יוכלו לחבל'.

'אתה  - . הקב"ה בעצם אומר למשהזה מדהים מה שכתוב פה

כבר יודע ללמוד תורה, משה, שהרי כבר קיבלת לוחות 

 רש"י, שם, כ"ב. 34
 לפר' משפטים, שיחה לסעודה שניה. 'טועמיה'עי'  35
 שמות, כ"א, י"ט. 36
 בבא קמא, פ"ה: 37
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אף שעדיין אינך יודע זאת על  -ראשונים ועוד מעט, בר"ח אלול 

אתה תקבל גם לוחות שניים, אבל להתפלל אתה  -בינתיים 

כדי שלא יקרה מה שקרה בלוחות ראשונים  ,עדיין נצרך ללמוד

אתה נכנס לנקרת הצור, ולשם  אמיתית בתפילהכי שוב. 

 המחבלים לא יכולים להיכנס'.

 סגולה להינצל מהמזיקים -תפילה 

הרב  אחי בפרשת משפטים, בשםאם אתם זוכרים, הסברנו 

, ש'ניתנה רשות' אין הכוונה רק 38בנימין אלון שליט"א

כך גם כאן.  - Authorityסמכות, ללהרשאה אלא לטריטוריה, 

בגלל חטא העגל ניתנה רשות למחבלים, למזיקים, לכל 

איך יוצאים אז לפעול ולחבל.  -היצרים והכוחות שקיבלו מנדט 

נכנסים ל'נקרת הצור', פוסעים  -משם? איך מתגוננים מהם? 

שלש פסיעות אחורה עוצמים את העיניים, מתעטפים בטלית, 

  -מלמד הקב"ה את משה אכן כפי ש

מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר 

תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר 

 39.הזה ואני מוחל להם

  וכך מתפללים! - 

 

 

 לטליתלהיכנס מתחת 

נפשיים -רוחנייםהגם הפיסיים וגם  -באותה שעה שהמחבלים 

כנגדם  -שניתנה להם הרשות  כימנצלים את המנדט שלהם,  -

נמצא המעזריטש שלך, שם נקרת הצור . שם 'נקרת הצור'יש 

במקום שזכות אבות כבר לא מועילה, שלימוד  שלך. שם,

ה. תלמד סדר תפיל -התורה כבר לא יכול לתת את הכוחות 

 כנס אל מתחת לטלית.יתו תעצור

אדיר שממנו , לאותו אור 40מופיע בחז"ל משם זכה משה, כך

, ושאל מול קרינת אור זו לא יכול היה לעמו דאף 41'קרן עור פניו'

 אחד.

אין זה סיפור על משה רבנו ואף לא על האדמו"ר  -אחי ורעי 

 זה סיפור עלינו, על כל אחד ואחת מאיתנו. ללמוד קצת -הזקן 

עכשיו צריך להיכנס אל נקרת הצור כדי ללמוד ואנחנו יודעים, 

 להתפלל.

 

 

 

 

 

  

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע  
http://eepurl.com/bC0OHn 

 

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:
www.hithabrut.org 

 

פרשת השבוע שמע יומי קצר על  קבלת שיעורל
 050-4340772- בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד

 

                                                           
 .במהרה שהקב"ה ישלח לו רפואה שלמה 38
 ראש השנה, י"ז: 39

 פסיקתא רבתי )איש שלום( פרשה י 40
 שמות, ל"ד, כ"ט. 41

 זמני כניסת וצאת השבת: 
  18:26|  17:13 -ירושלים 

  18:28|  17:28 -תל אביב 

 18:27|  17:19 -חיפה 

 18:25|  17:26  -טבריה ומגדל 

 18:28|  17:30 -באר שבע 

http://eepurl.com/bC0OHn
http://www.hithabrut.org/

