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  :נקרא את הפסוקי� הפותחי� את הפרשה

אֶמר ה }א{ ם ֶלךְ -ֶאל' ַוּיֹ֤ ית ָאִב֑יָך ֶאל-ַאְבָר֔ ֣ ָך֖ ּוִמּבֵ ֹוַלְדּתְ ךָּ -ְלָך֛ ֵמַאְרְצָך֥ ּוִמּמֽ ֥ר ַאְרֶאֽ : ָהָאֶ֖רץ ֲאׁשֶ
ה }ב{ ָרָכֽ ה ּבְ ֖ ָך ֶוְהיֵ ֶמ֑ ה ׁשְ ָל֖ ֶרְכָך֔ ַוֲאַגּדְ ֔דֹול ַוֲאָב֣ ָך֙ ְל֣גֹוי ּגָ ֶעׂשְ ְלָך֖  }ג{: ְוֶאֽ יָך ּוְמַקּלֶ ְרֶכ֔ ֲרָכ֙ה ְמָב֣ ַוֲאָבֽ

ה ת ָהֲאָדָמֽ ֹח֥ ּפְ ל ִמׁשְ ר ְוִנְבְר֣כּו ְבָך֔ ּכֹ֖ ר ֵאָלי֙ו ה }ד{: ָאֹא֑ ֤ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ֨ ם ּכַ ֶלְך ַאְבָר֗ ֣ ֹו ֑לֹוט ' ַוּיֵ ֶלְך ִאּת֖ ֥ ַוּיֵ
ן ם ּבֶ ן-ְוַאְבָר֗ ֵצא֖תֹו ֵמָחָרֽ ה ּבְ ָנ֔ ים ׁשָ ְבִע֣ ִני֙ם ְוׁשִ ׁש ׁשָ ח ַאְבָר֩ם ֶאת }ה{: ָחֵמ֤ ּקַ֣ ֹו ְוֶאת-ַוּיִ ּת֜ י ִאׁשְ ַר֨ -ׂשָ

ן יו ְוֶאת-֣לֹוט ּבֶ ל-ָאִח֗ ׁשּו ְוֶאת-ּכָ ֣ר ָרָכ֔ ֙ם ֲאׁשֶ ר-ְרכּוׁשָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ֖ ְרָצה -ַהּנֶ ן ַויְֵּצ֗אּו ָלֶלֶ֙כת֙ ַא֣ ּו ְבָחָר֑ ָעׂש֣
נַ֔  ַעןּכְ ָנֽ אּו ַאְ֥רָצה ּכְ ֹב֖ י  }ו{: ַען ַוּיָ ַנֲעִנ֖ ּכְ ה ְוַהֽ ד ֵא֣לֹון מֹוֶר֑ ם ַע֖ ֶכ֔ ד ְמ֣קֹום ׁשְ ֶרץ ַע֚ ָא֔ ר ַאְבָר֙ם ּבָ ֲעֹב֤ ַוּיַ
ֶרץָא֥  ָאֽ   :ז ּבָ

  )ב"בראשית י(

  

שצריכה להשאל המיידית שהשאלה , והאמת. המפורש בפסוקי�של אברה� זהו הניסיו� הראשו� 
ניסיו� העליה לאר� היה הרבה יותר קשה מזה , נדמה לי שעבור חלק מאיתנו: היא פשוטה ביותר
בהבנת עצ�  הואוהקושי שלי , את אברה� לעלות לאר�כא� ה מצווה "הקב. של אברה� אבינו

הוא כבר מזמ� בדר" לאר�  –ויותר מכ" , הלא אברה� הוא כבר גדול המאמיני� ;הניסיו� שבדבר
  :כ" נחתמה הפרשה הקודמתו .חאלא של אביו תר, וא$ לא ביוזמתו שלו, כנע�

ַרח ֶאת }לא{ ח ּתֶ֜ ֨ ּקַ ֗נֹו ְוֶאת-ַוּיִ ם ּבְ ן-ַאְבָר֣ ן-֤לֹוט ּבֶ ֑נֹו -ָהָר֙ן ּבֶ ם ּבְ ת ַאְבָר֣ ֔תֹו ֵאׁ֖שֶ ּלָ י ּכַ ַר֣ ֔נֹו ְוֵאת֙ ׂשָ ּבְ
אּו ַעדַויֵּ  ֹב֥ ַען ַוּיָ ַנ֔ ְרָצה ּכְ ים ָלֶלֶ֙כת֙ ַא֣ ֗ ּדִ ׂשְ ם ֵמ֣אּור ּכַ ֽם- ְצ֨אּו ִאּתָ֜ בּו ׁשָ ׁשְ ֥ ן ַוּיֵ ְה֣יּו ְיֵמי }לב{: ָחָר֖ ַרח תֶ֔ -ַוּיִ

ן ָחָרֽ ָמת ּתֶַ֖רח ּבְ ֥ ה ַוּיָ ָנ֑ ים ּוָמאתִַ֣ים ׁשָ ִנ֖  : ָחֵמׁ֥ש ׁשָ

אלא שהיא , ולא רק שההליכה התחילה. ההליכה לאר� ישראל כבר החלה לפני זמ� רב, כלומר
אפשר ג� . צרופ� למסעא וכ" שלא נית� לומר שהחידוש בעלית אברה� ה, התחילה ע� שרה ולוט

ומאוייו ה� שיהיה לו כל רצונו , רה� אבינו מתפלל כל חייו לולדהלא אב :להעצי� את הקושי
וכ" ג� אברה� אומר , "עקרה אי� לה ולדותהי שרי ": אשתו מוצגת לנו שרהכ" ו, דר"%ממשי"

בא . )ב, ו"בראשית ט..." (מה תת� לי ואנוכי הול" ערירילוהי� %א' ה: "המש" הפרשהבעצמו ב
במה , א� כ�. עתיד לקבל את כל מבוקשוה ומצווה את אברה� ללכת לאר� כנע� וש� הוא "הקב

ויפה שעה , פשוט שאברה� ירצה לעשות זאתלכאורה ? בדיוק מתבטא הניסיו� הקשה לכאורה
  .כי כא� עתיד כל העול� להשתנות, ניסיו� הזהאת ה היטבצריכי� להבי� .. .אחת קוד�

  

�  

 

  סוד עבודת הבירורים

  לך- לפרשת לך

  ב"חשון התשעמר' ב, הרב מרדכי אלון

 matan.ozana@gmail.com: הערות/להארות
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  :רא במסכת עבודה זרהנעיי� בדברי הגמ

שני  ,שני אלפים תורה ,שני אלפים תוהו :ששת אלפים שנה הוי העולם :תנא דבי אליהו
משני אלפים . יצאו: י"רש( .בעונותינו שרבו יצאו מהן מה שיצאו מהן. אלפים ימות המשיח

  )אחרונים מה שיצאו ומשיח לא בא

עד השתא ליכא  -ממתן תורה ) אם נאמר(אי נימא  ?)ממתי( שני אלפים תורה מאימת
ואת הנפש "מ ,אלא .דכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי, כולי האי

  ..."אשר עשו בחרן

  .)ט, עבודה זרה(

" ואת הנפש אשר עשו בחר�"הפסוק החזקוני בפירושו על התורה מסתמ" על גמרא זו ומפרש את 
  .כא� מתחיל מת� תורה :במילי�

חר� לבי� אברה� העולה לאר�  הייתי רוצה לעשות אבחנה בי� אברה� של, אלולאור הדברי� ה
ולא ממשי"  עוצר ש�הוא , בדרכ� אל אר� כנע� כאשר אברה� מגיע לחר� יחד ע� תרח .ישראל

  :שנאמר, בחר� הוא מתחיל לעשות את הנפשות. 1כאילו משהו מעכב אותו, ללכת לאר� ישראל

ח ַאְבָר֩ם  }ה{ ּקַ֣ ר-ְוֶאת ...ַוּיִ ֶפׁש ֲאׁשֶ ֖ ן - ַהּנֶ ּו ְבָחָר֑   ...ָעׂש֣

  )ב"בראשית י(

אברה� מגייר את האנשי� ": י על אתר"רשכ� ו, "ית נפשתא דשעבידו לאורייתא": תרג� אונקלוסו
, שבעי� וחמשרק בגיל . את כל זאת אברה� עושה מרגע הגעתו לחר�. "ושרה מגיירת את הנשי�

, ה מצווה אותו לעלות ארצה"וכשהקב .כלשהו לראשונה על ידי הבורא בציוויאברה� מצטווה 
בהשתלבות  בה וצפויי� קשיי� רבי� הכנעני יהיה , יהיה רעב בההוא מצווה אותו ללכת אל אר� 

ונראה שש� הוא  לעול� ומלואו' חר� אברה� מגלה את הב, זאתלעומת  .תושבי המקו�ע� 
ש� היה  כי, כשדי� שמו של אברה� התחיל להתפשטאמנ� כבר באור ( מקיי� את שליחותו

, רק בחר�רואי� על נמרוד  אבל את תוצאות הניצחו�, נמרודבהגדול של אברה� האמוני המאבק 
הוא " משנה תורה"ב� פותח את הלכות מלכי� "כשהרמב. )"עושה את הנפש"בחר� הוא רק כי 

עד שהגיע אברה� ונלח� בחירו$ נפש בכל גילוי  בודה זרהמתאר אי" העול� התגלגל לטעות של ע
כשהוא עולה לאר� ישראל הוא עולה אליה ע� רבבות . וסוח$ אחריו המו� רב של מאמיני� השל

 "...אחריו    ביתוביתוביתוביתוכי ידעתיו למע� אשר יצוה את בניו ואת "עליו נאמר  "בית אברה�"זהו  .יותלמיד
  . )יט, ח"בראשית י(

. ויש כא� ניסיו� של ירידה גדולה ביותר ברוחניות עבור –של אברה� הניסיו� לנו  עכשיו מתברר
ה ממנו ללכת אל "הקב מבקש ממנו, כעת. עד עכשיו הוא עשה נפשות ומצא את מקומו בחר�

, ")אשר אומר אלי"אשר אומר אלי"אשר אומר אלי"אשר אומר אלי"אל המקו� " –כמו בעקדת יצחק (לוהי נטו %האר� אשר יראנו מתו" ציווי א
א$ בכנע� צפויות לו מלחמות ע� תושבי האר� ו, אבל יותר מכ". ללכת אחריו בעיניי� עצומות

ר� אל א וההגעה של אברה� אל אר� ישראל היא הגעה של. קרעי� פנימיי� בתו" משפחתו
  .ומשמעה הפסקת כל העשיה של אברה� אבינו עד כה הירודה רוחנית והאמוריוהאמוריוהאמוריוהאמורי הכנעניהכנעניהכנעניהכנעני

�  

                                                           

 

 

 .)75ועד לגיל  70מגיל ( חמש שני� בחר�אר שאברה� שהה ומבש� , 'א בסדר עול� רבאועיינו עוד  1
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' זשבוע של ב, פרשת נח תמיד תפתח את חודש חשו�ו, כש� שפרשת בראשית תמיד תהיה בתשרי
  . זהו תארי" מעניי� מאוד. פרשת ל" ל" חולבחשו� תמיד ת

). עליו דיברנו בשיעור הקוד� "החגי� אחרי"קצת מזכיר את " (אחר הרגל"יש מושג בהלכה של 
א� , בזמ� שהיה המקדש קיי�שאומר ו) ז"ק מ"ס, ג"סימ� מחוש� משפט ( " ד� בנושא שטרות"שה

. בחשו�' ז%כלומר ל, ו יו� אחר הרגל"לטהיא הכוונה  – 'אחר הרגל'את הביטוי כותבי� בשטר היו 
לשו� אחר 'מכל מקו� ,  )שעכשיו אנו בגולה( וא$ על גב דשהתא אנ� בגולה: """ומוסי$ ש� הש

 במר חשו�' הכוונה לז –" אחר הרגל"" להלכה שא� בשטר כתוב "לכ� פסק הש ."נמש" מה�' הרגל
וזהו דווקא  .מאר� ישראל יורדיורדיורדיורדכי זהו היו� שבו אחרו� עולי הרגלי� , וזה מעניי� מאוד. ג� בימינו

ונדמה לי שבעומק הדברי� טמו� . ל" ל" –אל לאר� ישר בעליהבעליהבעליהבעליההתארי" בו תחול הפרשה העוסקת 
  .שהוא העבודה הגדולה של אברה� בפרשה זו, פה סוד מאוד גדול

  

. ואת עצ� העליה יתכ� ולאחרי� היה קשה יותר, ל" ל" של אברה� אבינו זו עליה לאר� ישראל
את  מכא� הוא מתחיל בעול�, מהותיהניסיו� אותו עובר אברה� אבינו הוא , כפי שבארנואבל 

מכא� הוא מגלה ". ירידה לצור" עליה"מכא� הוא מתחיל את התפקיד של , עבודת הבירורי�
טעמי� כלכליי� כאלה בעול� הוא לא לעלות לאר� ישראל מטעמי נוחות או  והתפקיד שלש

 הדר"הדר"הדר"הדר"ו. המוריהרי לאר� ולהפו" את אר� האמ, הוא להפ" את המציאות והתפקיד של %ואחרי� 
  .לעשות זאת היא התורה ו ושלנושל

היו  .בידינו לא היתה תורההראשונות של העול� באלפיי� שנות התוהו , ז"כמאמר הגמרא בע
מושג שמתאר זהו תוהו  .תוהותוהותוהותוהוהיה . ללא תורההיו אלה אנשי� אבל  –אנשי� גדולי עול� אמנ� 

האורות "שבו  התוהו נקרא בעול� הפנימי יותר עול�. ללא כלי קיבול מתאימי� כוחות אינסופיי�
 ותהכלי� מרובי� והאור" –יש מצב הפו" לעומת זאת בעול� התיקו� ". מרובי� והכלי� מועטי�

שבירת  :שמרוב האורות נוצר מה שנקרא, בעול� התוהו האורות ה� כל כ" אינסופיי� ."י�מועט
יתה והאר� ה" :בתחילה ה את העול�"וכ" ברא הקב. אי� יכולת לכלי� להכיל את האורות. הכלי�

רק אז העול� מתחיל , ורק לאחר מכ� הוא מכניס את האורות הללו לתו" כלי� ,"תוהו ובוהו
שבו מתחיל  זמ�כי עד ל, מאודגדול כאב יש התיקו� הזה הוא עד שמגיע ו. להפו" לעול� של תיקו�

זהו עול� של . אנו נמצאי� בעול� של תוהו –אברה� להכניס את האנשי� לעול� של תורה 
. שלא חסר לה� דבר אנשי� מופלאי�, תופסי כינור ועוגבשל , "נחושת וברזל חורש י כללוטש"

. אורות שג� יצרו סתירות אדירות שלא יכלו להתיישב האחת ע� השניה, האורות היו מרובי�
ולא  ל"% והוא עושה זאת בעיקר בפרשת ל", ואברה� החל להכניס את העול� לתו" עול� של תיקו�

  . כדי ליצור עול� שהוא מתוק� מהמקומות הכי נמוכי� שלו אברה� גולה. קוד� לכ�

  

  :אל סו$ פרשת בראשית נצטר" לחזור קצת אחורה, לעומק להסביר את זה על מנתאני חושב ש

ְרא ה }ה{ ֣ ָאֶ֑רץ ְוָכל' ַוּיַ ם ּבָ ת ָהָאָד֖ ה ָרַע֥ ֛ ֥י ַרּבָ ל- ּכִ ע ּכָ ק ַר֖ ֹו ַר֥ ת ִלּב֔ ֹב֣ ֶצ֙ר ַמְחׁשְ ֹום-ֵי֙ ֶחם  }ו{: ַהּיֽ ֣ ּנָ ַוּיִ
י' ה ֽ ֥ה ֶאת-ּכִ ב ֶאל-ָעׂשָ ֖ ְתַעּצֵ ָאֶ֑רץ ַוּיִ ם ּבָ ָאָד֖ וֹ -ָהֽ אֶמר ה }ז{: ִלּבֽ ה ֶאת' ַוּיֹ֣ ר-ֶאְמֶח֨ ם ֲאׁשֶ -ָהָאָד֤

רָ֙  ָאָד֙ם ַעדּבָ ה ֵמֽ ֲאָדָמ֔ י ָהֽ ֵנ֣ ה ַעד- אִת֙י ֵמַעל֙ ּפְ ֵהָמ֔ ֶמׂש ְוַעד-ּבְ ֥י -ֶר֖ י ּכִ ְמּתִ ֥י ִנַח֖ ָמִ֑ים ּכִ ָ ֣עֹוף ַהׁשּ
יתִֽם י הוְ  }ח{: ֲעׂשִ ֵעיֵנ֥ ן ּבְ ַח ָמָ֥צא ֵח֖  : 'ֹנ֕

  )'ו, בראשית( 

כיצד , קשהו. חוזרת על עצמה שוב ושוב בפסוקי� הללו –' ה ש�  –שימו לב שמידת הרחמי� 
  ? ולא מידת הדי� בתכנו� המבולשדווקא מידת הרחמי� היא זו שמודגשת  יתכ�
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  :נאמר בסו$ המבול, לעומת זאת

ר ֱאלִֹהי֙ם ֶאת }א{ ְזּכֹ֤ ל-ַוּיִ ת ּכָ ַח ְוֵא֤ ֙ה ְוֶאת-ֹנ֔ ַחּיָ ל-ַהֽ ר ֱאלִֹה֥ים -ּכָ ֲעֵב֨ ָב֑ה ַוּיַ ּתֵ ֹו ּבַ ֥ר ִאּת֖ ה ֲאׁשֶ ֵהָמ֔ ַהּבְ
ִים-ַעל ֙רּוחַ֙  ֽ ּכּו ַהּמָ ׁשֹ֖ ֶרץ ַויָּ   :ָהָא֔

  )'ח, בראשית(

אי" ? כיצד יתכ� שהתיאור הפו". ולא מידת הרחמי�, היא זו שמודגשת") לוהי�%א("כא� מידת הדי� 
  ?יתכ� שתחילת המבול ברחמי� וסופו בדי�

  

  :מבאר לנו את העני�י "רש

, ידי תפלת הצדיקיםונהפכה למדת רחמים על , זה השם מדת הדין הוא. ויזכר אלהים
כי רבה רעת ' וירא ה" :שנאמר, ורשעתן של רשעים הופכת מדת רחמים למדת הדין

  :והוא שם מדת רחמים, "אמחה' ויאמר ה 'וגוהאדם 

את מידת הדי� למידת  מהפכי�מהפכי�מהפכי�מהפכי�הצדיקי� . צדיקהשמה שכא� יש מהפכה י מגלה לנו שיש "רש
להמתיק דברי�  ,את הדיני� ברחמי� יקיקיקיקלהמתלהמתלהמתלהמתאפשר ידוע ש :צריכי� להבי� זאת היטב. הרחמי�

הוספת ". קפהסוכר בקצת לשי� ": מה שקרוי, מחרידי� באורות קטני� שעושי� קצת טוב
 אבל לא זה מה שמתרחש במהפכה של העול�. המתיקות הזו היא קריטית בתו" מציאות של דיני�

להמתיק את המר  ,פירוש. הגבורות בשרש�הגבורות בשרש�הגבורות בשרש�הגבורות בשרש�המתקת המתקת המתקת המתקת מדובר כא� על אלא , כא�י מתאר "רשאותה 
למצב שבו מתגלה המתיקות שמגיעי� לשלוק את המר עד , להמתיק את המר בשורשו. במר עצמו

  .הפנימית שבו

  

  .מור דרור: מצאנו ג� בבוש� הקרוי "המתקת הגבורות בשרש�"של , את המושג הגדול הזה

על הפסוק .) שבת ל(ל "דרשו חז. רמֹ  – ע� אות� אותיותיש מילה מקבילה שכתובה  "מר"למילה 
. "מר עובר: אלא, אל תקרי מור עובר :רפות מור עובנוטשפתותיו שושני� " :בשיר השירי�

אבל המשמעות נראית לנו במבט ראשוני שונה , בניקוד שונה זו אותה מילה" מור"ו" מר"לכאורה 
  . לחלוטי�

 . )כג', שמות ל( "...דרור%מר ראש ואתה קח ל" בשמי�" :ראש הבשמי� במשכ�מור דרור הוא 
  :בגמרא דרשוו

ְכָיא :ומתרגמינן, "מור דרור"? מרדכי מן התורה מנין   .ֵמיָרא ּדָ

  :)ט"חולי� קל(

הלא דרור  ?ככתישה" דרור"את והאמוראי� כיצד הבינו אונקלוס , ראשית: על דרישה זו וקשה
  ?)מר( "אמרי"מור כהמתרג� אונקלוס את מדוע , ושנית. חופש הוא

וש� הוא אומר , מור דרורמסביר כיצד מכיני� את אותו ) ג' הל', הלכות כלי המקדש א(� "הרמב
, מסוימת שהמור הוא ד� שנמצא בחטוטרת בצוארה של חיה טמאה, .)מג(בברכות  על פי הגמרא

, היטב הוכשכותשי� אות, אב� קשה ביותרמתפתח להד� הקרוש הזה . וזהו ד� שנקרש לחלוטי�
י$ להלכה שהמור לא הותר � מוס"הרמב. וי מור שהוא ראש הבשמי�הבוש� הקר היוצא ממנ

ואומר שכיוו� שהמור הותר ש "ועל הראחולק עליו  )מגדולי הראשוני�(רבינו יונה . לאכילה
ריח עני� הטמא שבטמא הותר ל את אומרת שלדעתוז. אז ודאי שג� הותר לאכילה, לבשמי�

  . ואכילה לאחר כתישה
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מתיקות  מתגלה עכשיו –פירושו שלאחר כתישה אמיתית של המר  אמיתי" דרור", על פי זה
לא ", היה זה שכל עניינו כלפי המ� היה של כתישה היהודי מרדכיוכ" . יש חופש גמור, אמיתית

שפרשו ממנו , אדכי אכל תפקידו של מרי. יהיה דרורשהוא עד , עוד ועוד – "יכרע ולא ישתחוה
לשי� להסתפק בלגלות שהתפקיד של הצדיק הוא לא  הוא, כשלא הסכי� להכנע להמ� סנהדרי�

   .לגלות שמידת הדי� היא המר שמתמתק. מידת הדי� במידת הרחמי� להפ"להפ"להפ"להפ"אלא  –רחמי� בדי� 

  

פירושו והגעתי למסקנה ש, ניסיתי לרדת לעומקו של ביטוי זה". יעזור' ה: "אמר לי מישהו השבוע
לאחר שהגעתי . ג� כשקשה לי לראות זאת לילילילילראות שהוא עוזר לראות שהוא עוזר לראות שהוא עוזר לראות שהוא עוזר יעזור לי ' של ביטוי זה הוא שה

הדרור הוא היכולת לראות שהכתישה הופיעה  .מור דרורשל  ופירושהתחזקתי לעני� , למסקנה הזו
שאני יכול , היכולת להגיע למדרגה שלא האמנתי שאני יכול להגיע אליה. כדי להעצי� את המור

זה כי  – א� להתמודד עכשיו ע� המריזו היכולת להתבונ� ולהבי� שא� אני נאל. להמתיק את המר
את  לוהי�לוהי�לוהי�לוהי�% % % % אאאאויזכור . "והמקור שלו הוא רחמי� –ה רוצה לנסות לרומ� את הדי� למקור שלו "הקב

כי מה שעושה נח בעבודתו הוא להפו" את הזכות להנצל מלח� בושה לזכות של . דווקא"! נח
העול� , � למחרכי המציאות התרמוממה לעול� חדש שבו יש טעלהנצל הוא זכאי , בושה

  . התמתקו בשרש�התרומ� למציאות שהגבורות 

  

�  

  

   ?מה הוא נבראלצור" , כשהאד� נברא

ל  }ה{ ֶרם | ְוֹכ֣ ה ֶט֚ ֶד֗ ָ ֣יַח ַהׂשּ ֶרץ ְוָכלׂשִ ה ָבָא֔ ֣ ְהיֶ ֽ יר ה-יִ א ִהְמִט֜ ֩י לֹ֨ ֶרם ִיְצָמ֑ח ּכִ ה ֶט֣ ֶד֖ ָ ב ַהׂשּ ׂשֶ ' ֵע֥
ד ֶאת-ֱאלִֹהי֙ם ַעל ֲעֹב֖ ִין ַלֽ ם ַא֔ ֶרץ ְוָאָד֣ ה-ָהָא֔ ֲאָדָמֽ   :ָהֽ

לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר , ומה טעם לא המטיר :כי לא המטיר
וצמחו , וכשבא אדם וידע שהם צרך לעולם התפלל עליהם וירדו, בטובתם של גשמים
  :האילנות והדשאים

  )ה', י על בראשית ב"רש(

, טר� הוא משהו שקיי� בכח. זהו מושג מיוחד במינו". טר�"כא� נפשגנו בשבוע שעבר ע� המושג 
, בכח%הטר� הוא ה ;היפוכו של הטר� הוא המטר .'בינתיי�'" לצאת אל הפועל ועכשיו הוא צריש

הכל  .'טר�'העול� היה במציאות של , עד לבריאת האד�. הגש� עצמו, ה שלומהמטר הוא ההגש
היה  אד�י מחדש לנו כא� שעד לבריאת ה"רש .שולחני לרצות.לא היה עדיי� ו, היה מוכ� לסעודה

  . חסר מי שיכול להפו" את הטר� למטר ,שיתפלל חסר לעול� מי

  

הכתוב מתר� . לוט בוחר ללכת לסדו�, כשאברה� מציע ללוט להפרד מעליו ולבחור את ארצו
ש� לא צרי" להתפלל . )י, ג"בראשית י( "כאר� מצרי�' כג� ה, כולה משקה" –ומסביר את בחירתו 

זוהי . המבדילי� בי� אברה� ללוטהצור" בתפילה הוא אחד מהדברי� . ש� אי� תפילה, לגש�
 –" כל האר� לפני""אברה� אומר ללוט . עוזר' היכולת להתמודד ע� כל המציאות ולראות בה שה

כל ההגדרה , ולפי זה. מקו� שבו לא צרי" להתפלל –ולוט מגדיר מה הוא מחפש ? מה אתה מחפש
  .ור להניגוד הגמאר� שהיא ה, לא כאר� מצרי�אר� שהיא  :של אר� ישראל היא

  



6 

 

 

 

  :מלכי�פסוק בל הוא מתו" "בחז "מר חשו�"מקור המילה 

יו ּוְלָכל־ ָבָר֖ ִית ְלָכל־ּדְ ה ַהּבַ֔ ָל֣ י ּכָ ִמיִנ֔ ְ ֶדׁש ַהׁשּ ּול ֚הּוא ַהֹח֣ ַרח ּב֗ ֣ יֶ ה ּבְ ֵר֜ ת ֶעׂשְ ָנ֩ה ָהַאַח֨ ָ יוּוַבׁשּ ָט֑ ּפָ  ִמׁשְ
ים׃ ִנֽ ַ֥בע ׁשָ הּו ׁשֶ ְבֵנ֖   ַוּיִ

  )לח' ו, מלכי� א(

חלק בגלל , היבולשפע גלל לחודש חשו� ב" ירח בול"את הקשר בי�  מסבירי� חלק מהראשוני�
המבול התרחש ( וחלק מסבירי� שזה בגלל המבול, שבוללי� מזו� לבהמות בבית ולא בשדה

ולאחר שהוא . באחד לירח בול בונה שלומו את המקדש וכלה הבית, בכל אופ�. )בחודש חשו�
במילה " ְמרְחְשו�"התימני� קוראי� לו אחינו  ."ר חשו�מ" :ל"הוא נקרא בלשו� חז, "בול"נקרא 

הרחש הוא . הוא כל מה שרוחש מתחת לשמי� ולאר�, רחש הוא דיבור. רחש :אחת שמשמעותה
אלא , אני עוד לא מתאר דבר שמתבצע, כאשר אני מתאר התרחשות כלשהי. הסוד של התפילה

  . )ב, ה"תהילי� מ( "רחש ליבי דבר טוב" :טר�במצב הוא 

הוא מדבר על כ" שזהו החודש בו יש לנו כח דיבור , ל מרחשו�י� מדבר ע'ישראל מרוז' רכש
, שבמתיקות בחודש תשרי עסקנו במתיקות: משמעות דבריו היא כזו, בעומק. שקיבלנו מתשרי

באי" , בחודש מרחשו� אנו עסוקי� בלהמתיק את המר ".תפוח בדבש"מה שקרוי , היה מתוק הכל
  .מתיקות הזו לחודש מראנו ממשיכי� את ה

  

מהשעה שבה ? מתחילי� לבקש גשמי�בדיוק מאימתי . אנו מתחילי� לבקש גשמי� במרחשו�
אחרו� בה זוהי השעה שואומר שמנתח זאת יפה ' מלובבי�והרבי . אחרו� העולי� ירד מאר� ישראל

נמוכה  מהמציאות הכי, מהמקו� של הדירה בתחתוני�' העולי� חוזר לביתו ומתחיל לעבוד את ה
היה בירושלי� הוא עבד את  אותו עולה לרגלשכ. שיש ולא ברגעי� המרגשי� של החג בירושלי�

כעת מתחילה . "שליח"בתור ' ועכשיו בגולה הוא הול" לעבוד את ה, )לשו� הרבי" (שכיר"בתור ' ה
  .במר חשו�' זב קורה וזה. עכשיו מתחילה עבודת הבירורי�, שלו "ל" ל""עבודת ה

כי עבודת בקשת הגשמי� של כלל ישראל ? אנו מחכי� לאחרו� הרגלי� שיחזור לביתו א� כ�מדוע 
ראל ממתי� שע� י. עד אחרו� היהודי�, צריכה להיות מהמקו� הכי נמו" של כל אחד מאיתנו

ואד� אי� " –ליהודי האחרו� שיחזור לביתו כדי שיוכל יחד ע� כול� להצטר$ לעבודת האד� 
' בז לבבלסו$ סו$ יגיע  היורד מ� האר� כשהיהודי –י פלאות וזה פלא. "לעבוד את האדמה

מתחילי� לבקש בשישי� יו� לתקופה בגלות  שהרי – ביו� זההוא לא יבקש גש� , במרחשו�
מחכי�  ישראל שדווקא באר� –וזה דבר אדיר . )נפסק שכל ארצות הגולה נוהגי� כבני בבל(

  . הוא לא יכול להתפלל יחד אית� %  לגולהשהוא מגיע לבסו$ וכ, לאותה עולה שיחזור לגולה

שכל  מעונייני�, מצד אחד. יש כא� שני רעיונות ההולכי� זה לצד זה, לעניות דעתי אי� כא� סתירה
 מהמקו� הזה ' מהאחרו� היהודי� חזר לביתו כדי לבקש  ,שלה� 'ת ההיהודי� יגיעו למקו� עבוד

באופ� פרטי לא שהוא אותו יהודי כיר לרצו להז כמינוחאבל . להמטיר ולהפו" את הטר� למטר
בגולה אי� קשר בי� הזמ� . כי את כל כוחו הוא מקבל מאר� ישראל, בגולה יכול לעשות כלו�

ל רוצי� להבהיר "בחו. כל מקו� שונה מחבירו, לבי� הזמ� בו מתחילי� לבקש גש�ישראלי %האר�
  . ליהודי שזהו לא מקומו הטבעי

  

�  
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הוא כבר יורד  %מיד ע� כניסתו לאר� , ה� מתחיל את סדר הבירורי�רגע בו אבריד לאחר אותו מ
 מגלה אתספר בראשית . גלות של יעקב ובניו במצרי�בראשית הוא בספר סופו של ו. מצרימה

  . היפו" הדי� לרחמי� –בעול�  התפקיד של אברה� ושל האומה כולה

כי לגוי אשימ" , מרדה מצרימהאל תירא : "ואומר לו' מתגלה אליו ה שעומד יעקב לרדת מצרימהכו
אי" ? ת יעקבלהרגיע א המוראי" אמירה כזו א לי להבי� קשההיה ו. )ג, ו"בראשית מ( "ש�

כבר הגעת  –" אל תירא" :הקדוש "אור החיי�"אומר ? נח� אותוההשתקעות במצרי� אמורה ל
היתה מחוסר  היראה של יעקב, כלומר. אפילו את מצרי�, למדרגה שבה בני" יכולי� להפ" את הכל

אנוכי ארד עמ" . "את� בשלי� לירידה הזו, אל תדאג –אומר לו ' וה, של היפו" המוכנות למצב זה
  ".ואנוכי אעל" ג� עלו"  – ירדה שכינה עמה�, כיוו� שגלו ישראל –" מצרימה

זהו ניסיו� בירידה לאר�  –להפ" , 'עלה לאר� ישראל ויהיה בסדר'הוא לא ניסיו� של  –" ל" ל""
ירידה תלולה  אל עברוכעת הוא הול" , עד עכשיו אברה� היה בגג העול�. לאר� האמורי, �כנע

 וכשלוט לא קולט את זה, אל לוט זה מנסה אברה� להעבירהמסר האת  .עליה גדולה שאחרית.
בבית המדרש של . מחו� לבית המדרשממק� את עצמו הוא  – ובוחר בסדו� כמקו� מגוריו

  :להשכי� בבוקר ולהתפללי" אברה� לומדי� א

י  ֵנ֥ ֖ם ֶאת־ּפְ ַמד ׁשָ ר־ָע֥ ֔קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֶקר ֶאל־ַה֨ ּבֹ֑ ֥ם ַאְבָרָה֖ם ּבַ ּכֵ ׁשְ   :'ה ַוּיַ

  )כז, ט"בראשית י(

 בסדו�א� ימצאו  –' אומר ה. על סדו�, ל עולמותזה ש% על האנטימתפלל בהשכמה זו אברה� 
קיטור , סדו� נהפכת לאחר מכ�". מקומושב ל"ו, אברה� לא מוצא. הכל יהיה בסדר, צדיקי� עשרה

כ� אברה� בבוקר אל המקו� אשר עמד ויש" :ובמקביל נאמר. ולוט בורח מסדו�, הכבש� עולה
ומה . ל שאברה� תיק� תפילת שחרית"מכא� למדי� חז, להאי� עמידה אלא תפי %"  'ש� את פני ה

כל . באופ� טוטאלי "גלהנ"בהוא רואה שהתפילה שלו נכשלה ? אברה� רואה כא� אל מול עיניו
אומר הרב קוק . א� לא יותר, אתמולשעשה כמו , והוא בא להתפלל שחרית. האר� כקיטור הכבש�

אל כי אברה� רואה שסדו� נענשת  –' עמידה'שמכא� ברור מדוע נקראת התפילה " עולת ראיה"ב
כי הוא צרי" לגלות שדווקא מהמקו� הזה  – הוא עומד ש�, ולמרות זאת הוא מתפללמול עיניו 

  .כוחה של תפילה וזה. וממנה משיח ב� דוד סדו� תצא רותמערה אחת במ. יצמח המשיח

  

�  

  

" חרפה" ה בתורמופיע לראשונה בתור פ"חר שורשר הירש אומר כי "הרש? מהו חור$את� יודעי� 
כ אנו "אח. )כג', בראשית ל( "את חרפתילוהי� %א כי אס$": לידת יוס$לאחר  שאומרת אצל רחל

כידוע וערלה היא . ש� היא מוזכרת בהקשר של ערלה – ואנשי עירו נפגשי� בחרפה אצל חמור
כשהחור$ נגמר מגיע האביב ואז יוצאי� . בהעל�מצוי הכל , הכל מכוסה –החור$ ג� כ"  .הסתרה

ל "חז, "ליבה על"חנה מתפללת כש. אז אפשר כבר להגיע אל הקי� והק�, לראות באיבי הנחל
אמרה שזוהי ו' ה עלעלעלעלהיא התפללה . שהיא לא הרה' שזהו חילול ה' אמרה להאומרי� לנו שהיא 

  .שהוא נשאר מכוסה כל עוד אי� לה ולד, שהיא לא הרה וחרפה ל

, י ניסאיגילויש  –חנוכה ב :לו פנימה הכל מתכנסו "חגי� של חור$"בחור$ יש וכמה מתאי� ש
, וכל זה מתחיל בחודש חשו�. זה המר, זה החור$. ועל הגלות גלותבכולו כל  –פורי�  .בבית אבל

  .שדוקא בו הוק� המקדש בימי שלמה

הול" אל המקו� אשר עמד  ,ומי שהול" בדרכו. מדנו את כל זאת הוא אברה� אבינוהראשו� שמל
אה אבל הכל בא במטרה להראות לנו שנר, אולי זה נראה מר יותר בהרבה שלבי�. 'ש� את פני ה

  .עוזרבאמת ' שה

�  


