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מאהבהזיכוך  -מצרים שעבוד 

 הפרשה הקשה ביותר שבתורה

פרשת 'ויחי', מתחילתה ועד סופה, היא אולי הפרשה הכי 

שבע עשרה שנה שכל המשפחה  -שמחה בכל ספר בראשית 

 -. כך גם מסתיימת הפרשה שלפניה וב מתאחדתשל יעקב 

ַר   ץ ִמצְׂ ֶ֥רֶׁ אֶׁ ל ב ְׂ ֵ֛ ָרא  ב ִיש ְׂ ש ֶׁ ֵּ֧ ו  ַוי   רֶ֥ פְׂ ה  ַוי ִ ו  ָבָ֔ ֲחזֶ֣ ָאָֽ ן ַוי   ש ֶׁ ץ ג ּ֑ רֶׁ ֶ֣ אֶׁ ִים ב ְׂ

ד א ָֽ ו  מְׂ ב   רְׂ  )בראשית מ"ז, כ"ז( .ַוי ִ

כל האחים יושבים יחד, הולכים למערת המכפלה יחד וחוזרים 

יחד, רואים בני שילשים וריבעים, מגדלים את הדורות הבאים, 

ולמרות שרש"י אמנם פותח את החומש החדש שלנו, חומש 

 -במילים שמות, 

אע"פ שמנאן בחייהן בשמותם, ואלה שמות בני ישראל. 

יע חבתן שנמשלו לכוכבים, חזר ומנאן במיתתן, להוד

המוציא 'ספר ובשמותם, שנאמר ומכניסן במשמוציאן 

  .()ישעי' מ, כו 'במספר צבאם לכולם שמות יקרא

א אולי הפרשה הרי שפרשת שמות, אליה אנחנו נכנסים, הי

הקשה ביותר בתורה. בפרשה הבאה, ואראה כבר מתחילה 

הגאולה, ישועת ישראל ממצרים, וכמובן שבהמשך הספר היא 

אף מתעצמת, ואילו פרשת שמות עוסקת מתחילתה ב"מלך 

ובהמשכה אף  )שמות א', ח'(חדש... אשר לא ידע את יוסף" 

 לא רק עיניהם של ישראל -הולכת והופכת ליותר קשה 

 -נסתמים אלא משה רבנו אומר לקב"ה בסוף הפרשה 

ל אִתי אֶׁ ָּ֤ ז ב ָ ָאָ֞ א ו מ  ל ל ָֽ ֶ֥ ַהצ   ה וְׂ ּ֑ ם ַהז ֶׁ ע ָלָעֶ֣ ַר  ָך ה  מֶָׁ֔ ש ְׂ ר ב ִ ֶ֣ ַדב   ע ֙ה לְׂ רְׂ ַ  פ 

ת ָ אֶׁ ת  לְׂ ךָ  ִהצ ַ  ָֽ  )שמות ה', כ"ג( .ַעמ ֶׁ

השיעבוד של ישראל,  -אנחנו מכירים את הקושי שבפרשה 

תר קשה שקם במהלכה. ואת המלך העוד יותר חדש ועוד יו

ובתוך הפרשה הזו, שהספר כולו נקרא על שמה, מופיע 

  -התיאור של מה שרוצים מצרים לעשות לישראל 

ת ֲר֨רו  אֶׁ ָמָֽ ָכל ַויְׂ ים ו בְׂ ִנָ֔ ב  ֙ר ו ִבלְׂ מֶׁ ח ֨ ה ב ְׂ ה ָקש ָָׁ֗ ֲעב ָדֶ֣ ָֽ ם ב ַ יהֶֶׁ֜ ה  ַחי   ֲעב ָד 

ה ּ֑ דֶׁ ָ ש    )שם א', י"ד( ...ב ַ

 וליבון הלכה קל וחומר -'בחומר ובלבנים' 

אנחנו מזכירים את הפסוק הזה בליל הסדר שעה שאנחנו 

אוכלים מרור. בואו נראה דבר פלא; בזוה"ק על פרשת בראשית 

  -מופיע כך 

ָדה  ֲעבו  ם ב ַ יהֶׁ ת ַחי   ָמַררו  אֶׁ ִניִתין ַויְׂ י ַמתְׂ רו  ָמאר  וָנא ָדא ָאמְׂ ַגוְׂ כ ְׂ

ר.  מֶׁ ַקל ָוחו  ר ב ְׂ מֶׁ חו  ָיא. ב ְׂ קו ש ְׂ ה ב ְׂ ָתא. ָקש ָ כְׂ ו ן ִהלְׂ ִלב  ִנים ב ְׂ ב  ו ִבלְׂ

יָתא ַריְׂ א ב ָ ה ד ָ דֶׁ ָ ש   ָדה ב ַ ָכל ֲעבו  ]הברייתות הן בחוץ, בשנה ואילו  ו בְׂ

ָנה .המשנה נכנסה לסדר היא בפנים[ א ִמש ְׂ גו' ד ָ ָדָתם וְׂ ל ֲעבו  ָ ת כ  . אֶׁ

 )זוה"ק בראשית כ"ז.(

הזוה"ק אומר שהדברים תקפים גם על הגלות הזאת ועל 

תידה לבוא במהרה בימינו בשלמות. ודברי הזוהר הגאולה הע

באם באמת הכוונה היא שהקושי של  -קשים ולא ברורים 

 ישראל במצרים היה בליבון הלכות? לימוד סוגיות בעיון?

כל הפרשה הזו צריכה הרבה הבנה ועיון והיא זו שעוסקת 

בשעבוד הכי קשה של ישראל אבל מצד שני היא גם מצהירה 

  -, לאן הקב"ה רוצה להביא ואתנו על מגמת הגאולה

ת ... יֲאָךָּ֤ אֶׁ ִצָֽ הו  ת ב ְׂ ֙ן אֶׁ דו  ַַָֽעבְׂ ִים ת  ַרָ֔ צְׂ ל ָהָהֶ֥ר  ָהָע֙ם ִממ ִ ים ַע  ֱאל ִהָ֔ ָהֶ֣

ה ָֽ  )ג', י"ב( .ַהז ֶׁ

המגמה של הכל היא ההליכה אל הר סיני. ובדבר נוסף שונה 

הפרשה שלנו מכל הפרשות שממנה ועד לסוף כל חמשת 

תרעת על פני שנים רבות. היא היא מש -חומשי התורה 

מתחילה במותם של השבטים והיא מגיעה לגיל שמונים של 

משה, ואילו מכאן ועד לסוף התורה כל הפרשיות עוסקות 

 בכארבעים שנה. 

ופרט אחרון לפני שנתחיל. פתיחתה של הפרשה, וזה דבר 

בולט מאד, נראית כמיותרת לגמרי. הרי את סיפור ירידתם של 

אביהם למצרים, עם פירוט שמותיהם, כבר בני ישראל עם 

אמרה לנו התורה בפרשת ויגש, ואם כן, מה היא מוסיפה לנו 

כעת? למה חשוב לתורה לחזור על הדברים ובמיוחד על 

 השמות שהופכים לדבר המרכזי פה?

 למה שבט לוי לא היה משועבד?

השמות הם בכלל דבר מרכזי בפרשה, לא רק שמות בני ישראל 

הוא הנושא המרכזי בשיחה של  -מו של הקב"ה אלא גם ש

  -משה רבנו והקב"ה 

ל י ָב֘א אֶׁ ִכֶ֣ נ  ה ָאָֽ יכֶׁ ם  ִהנ  ֨ ת  ו  ֶ֥י ֲאבָֽ ם ֱאל ה  ִֶ֣י ָלהֶָׁ֔ ת  ַמרְׂ ָאָֽ ֒ל וְׂ ָרא  י ִיש ְׂ ֶ֣ נ  ב ְׂ

רו   מְׂ ָאָֽ ּ֑ם וְׂ יכֶׁ ִני ֲאל  ָלַחֶ֣ י ַמה ש ְׂ ם ִלֶ֣ ָֽ הֶׁ ו  ָמֶ֥ה א ַמ ר ֲאל  מָ֔ ְׂ  )שם י"ג( .ש  

ע ָלָ֔  זֶׁה ... י לְׂ ִמֶ֣ ְׂ רש   ר ד  ָֽ ד ֶ֥ י לְׂ ִר  ה ִזכְׂ ֶ֥ זֶׁ  . )שם ט"ו(ם וְׂ

 בפ"תש ואלה שמות פר' ש"ק ערב 
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רעיון השמות עם ההגעה לגלות מחייב גם הוא הבנה גדולה, 

ולכל זאת נגיע בהמשך אך נתחיל את לימודנו לקראת סופה 

של הפרשה, כאשר מגיעים משה ואהרן אל פרעה לדבר איתו 

  -על שחרור עם ישראל. פרעה עונה להם כך 

ֶ֣ה וְׂ  ... ה מ ש ֶׁ ָ מ  תָלָ֚ יעו  אֶׁ ִרֶ֥ פְׂ ַ ן ת  ֲהר ָ֔ ו   ַאָֽ כ  ּ֑יו לְׂ ֲעש ָ ָֽ מ ַ ם ִמָֽ ָהָע 

ם ָֽ יכֶׁ ת  ל ָֽ ִסבְׂ  )שם ה', ד'( .לְׂ

רש"י שואל בפסוק הזה שאלה מעניינת ובה הוא מסביר את 

המושג 'לכו לסבלותיכם'. מה שמטריד את רש"י הוא שאם כל 

היהודים צריכים לעבוד עבודת פרך, איך זה שמשה ואהרן 

  -שובתו מרתקת מסתובבים חופשי? ת

. לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות לכו לסבלותיכם

בבתיכם, אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על שבטו 

של לוי, ותדע לך, שהרי משה ואהרן יוצאים ובאים שלא 

 )שם( ברשות.

כל עם ישראל נמצא בשעבוד ואילו  -נדמיין רגע את התמונה 

ר להם לחזור שבטו של לוי משוחרר ממנו, ופרעה בעצם אומ

הביתה, 'לכו לכוילל'. איך זה יכול להיות שעם ישראל נמצא 

בשואה איומה, הורגים שם גם ילדים, ואילו שבטו של לוי אינו 

משועבד?! זו תמונה מאד מוזרה. הרמב"ן מצטט את רש"י, 

 -מסכים עמו ואומר את המילים הבאות 

ו ונכון הוא, כי כל עבודת האדם בבית ובשדה נקרא כן, כמ

, ומנהג בכל עם להיות להם )מ''א יא כח(לכל סבל בית יוסף 

חכמים מורי תורתם, ולכן הניח להם פרעה שבט לוי שהיו 

]לכל עם יש את כמרים שלהם ופרעה ניסה לשדר  חכמיהם וזקניהם

לאו"ם שגם הוא נוקט חופש דת כלפי כל נתיניו ולכן שבט לוי לא היה 

ראיתי  )ה כ(שמות רבה  והכל סבה מאת ה'. ובאלה .משועבד[

אמר רבי יהושע בן לוי, שבטו של לוי פנוי היה מעבודת '

פרך, אמר להם פרעה, בשביל שאתם פנויים אתם אומרים 

 )רמב"ן, שם( .'נלכה נזבחה לאלהינו, לכו לסבלותיכם לישראל

הרי השיעבוד נמשך שנים  -זה מעניין מאד מבחינה מעשית 

מונים והשעבוד קיים עוד על גבי שנים. משה רבנו כבר בן ש

מלפני הולדתו, כאשר כל הזמן הזה שבט לוי אינו משועבד. 

 -ההסבר של הרמב"ן יפה אבל אנחנו נמצאים פה בשואה 

אז איך זה שאת שבט לוי  –ואנחנו בדורנו יודעים מהי שואה 

 הניחו לנפשו בלי שום שעבוד?

 בזכות יוסף הצדיק

ל, בעל ה"תורת ראיתי פירוש מדהים של אחד מחכמי ישרא

 -בפירושו על מסכת חולין הוא אומר רעיון מהפכני  1חיים".

יוסף הצדיק הוא זה שדאג לכך ששבט לוי לא יהיה משועבד. 

כאשר הוא קנה את כל המצרים וכל אדמתם הוא קבע שיעור 

מס של חמישית, עשרים אחוז, ואילו לגבי הכהנים מופיע 

  -הפסוק הבא 

                                                           
מגדולי רבני פולין וגליציה בדור שאחרי , הרב אברהם חיים שור זצ"ל 1

(. אביו, הרב נפתלי צבי שור, היה 1632הרמ"א )נפטר ט' טבת שצ"ב, 
הב"ח. חיבר את הספרים 'תורת חיים' על תלמידו של הרמ"א ורבו של 

 הבבלי, 'צאן קדשים' על סדר קדשים ו'בדק הבית' על השו"ע.

ס    ם א תֶָ֣ה  יו  ש ֶׁ ֶ֣ ח ֩ק ַעדַוי ָ ם ַהז ֶֶׁ֜ה ַעל ף לְׂ ו  ה  ַהי ֨ ע   ַפרְׂ ִים לְׂ ַרֵ֛ ַמֶ֥ת ִמצְׂ ַאדְׂ

ה ע ָֽ ַפרְׂ תָ ה לְׂ יְׂ א ָהָֽ ם ל ֶ֥ ָ֔ ַבד ָ ֲהִני֙ם לְׂ ת ַהכ  ָֽ ַמָּ֤ ק ַאדְׂ ש  ַרָ֞ מֶׁ )בראשית  .ַלח ּ֑

 מ"ז, כ"ז(

הכהנים שמדובר כאן אלו הן כומרי מצרים, אבל כל כוונת יוסף 

בדים, היא הצדיק בקובעו את החוק שכהנים לא יהיו משוע

שכאשר יבואו אחיו ועם ישראל יהיה במצרים, אז גם הכהנים 

שלנו להבדיל, לא יהיו משועבדים כי זה חלק ממערכת חוקי 

המדינה שלא ניתן לעבור עליהם. ולכן גם פרעה לא יכול 

שבט לוי, מכח החוק שכל כהני האומות  -לעשות נגד זה כלום 

כל בזכות יוסף. אינם משועבדים, גם הם אינם משועבדים. ה

אגב, אם זה נכון, אפשר להסביר לפי זה דברים מופלאים 

אנחנו זוכרים שהיה זה משה רבנו שנשא איתו את  -נוספים 

עצמות יוסף משך ארבעים שנות הטילטול במדבר. למה דווקא 

משה היה כידוע נשיא  -משה? לא היה שם 'חברא קדישא'?

 -שבט לוי, וחז"ל אמרו מדהים 

נים שהיו ישראל במדבר היו שני ארונות הללו וכל אותן ש

והיו עוברין  ,אחד של מת ואחד של שכינה מהלכין זה עם זה

אמרו אחד  ?ושבין אומרים מה טיבן של שני ארונות הללו

וכי מה דרכו של מת להלך עם  .של מת ואחד של שכינה

קיים זה כל מה שכתוב  אמרו [מה למת אצל החי? - 2]נ"א? שכינה

 טה י"ג()סו .בזה

כל השנים הבנתי שהכוונה היא שיוסף היה מופת למי שקיים 

את התורה, אבל היה לי קשה שהרי היו עוד דמויות. אבל לפי 

ם' מה שאמרנו כעת, אם אנחנו צודקים, אין הכוונה במילה 'קיי  

להבנה של העברית המודרנית שלנו אלא דווקא לכך שהוא 

קיים את האומה ם את קיומה של התורה, הוא היה זה קיי  

הזאת. בחוק שהוא חוקק שהלויים יוכלו להמשיך ולעסוק 

בתורה, בזה המשיכה התורה להתקיים ועם ישראל נשאר 

נבדל מהמצרים. הרמב"ם בהל' עבודה זרה מתאר באריכות 

רבה את ההשתלשלות של קורות אברהם אבינו באור כשדים 

  -ואת מלחמתו בעבודה זרה שם 

ין אליו ושואלין לו על דבריו היה וכיון שהיו העם מתקבצ

מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת 

עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם 

עי' הל' יסודי  - ]שאין עוד מלבדו ושתל בלבם העיקר הגדול הזה

וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו וישב  [התורה לרמב"ם

ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב יצחק מלמד ומזהיר 

ויעקב אבינו למד בניו כולם מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו 

בה ללמד דרך השם יוהבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו ביש

וה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי וולשמור מצות אברהם וצ

מוד והיה הדבר יממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הל

ב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם הולך ומתגבר בבני יעק

עד שארכו הימים לישראל  ,אומה שהיא יודעת את ה'

 .הלכה ז דתוספתא סוטה פרק  2
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את מעשי חזרנו ללמוד ]אנחנו  במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן

ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות  המצרים[

וכמעט קט  ,אבות ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים

חוזרין בני יעקב לטעות היה העיקר ששתל אברהם נעקר ו

ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה  .העולם ותעיותן

לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים 

כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה  .ושלחו

הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט 

 א', ג'( )רמב"ם הל' ע"ז, .עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה

יעקב צווה את בניו שיעמידו ממונה אחר  -זה פלא פלאות 

ממונה משבט לוי. אנחנו עוד די קרובים לחנוכה, אז נזכיר שעל 

שקראנו  )בראשית מ"ט, י'(הפסוק "לא יסור שבט מיהודה" 

בשבת שעברה ופירושו שהמלכות צריכה להיות משבט יהודה, 

של בני  מבית דוד, אומר הרמב"ן שם שזה היה חטאם

חשמונאי, קדושי עליון, גדולי ישראל, ששלשה דורות אחרי 

מתיתיהו ובניו הפכה הממלכה שלהם לממלכה ככל 

הממלכות ההלניסטיות שהיו בעולם באותה תקופה ואף 

עד להורדוס. בית המקדש שזקני הלויים העירו  -גרועה מהן 

מחדש וחנכו את מזבחו הפך לחלק מהאיצטדיונים 

ל"ע, רק בגלל ששבט לוי לא המשיך בתפקידו והגימנסיונים 

האמור, להיות ממונה אחר ממונה, לשמור דרך ה' כדי שלא 

 ישתכח הלימוד, אלא לקח לעצמו את המלכות.

'אבא בבית לימד את כל בניו  -לפי זה, יוסף הבין שזו חובתו 

תורה ומינה את לוי לראש, ללמד תורה בישיבה, וציוה את בניו 

מבני לוי ממונה אחר ממונה', כלומר זה חיוב  כולם שלא יפסיקו

שחל עליו והוא צריך לקיים את זה. עכשיו, מבחינה היסטורית, 

אם שבט לוי היה השבט היחיד שלא עבד עבודה זרה, כמו 

שכתב הרמב"ם, הרי ששנה וכמה חודשים לאחר מכן, כשנגיע 

למעמד הר סיני, אף אחד לא הופתע שדווקא שבט לוי היה זה 

 -בחטא העגל וקיבל את הציווי שהלך 

ֶ֥ימו  ִאיש  ... ו  ַעל ש ִ ב   ַע֙ר  ַחרְׂ ַער ָלש ַ֨ ַָּ֤ ו בו  ִמש   ֨רו  ָוש ֶ֜ ו  ִעבְׂ כּ֑ ר  יְׂ

יש   ו  ִאָֽ גֵּ֧ ִהרְׂ ה וְׂ ֲחנֶָׁ֔ ָֽ מ ַ ָֽ ת ב ַ ת אֶׁ ִאֶ֥יש  אֶׁ יו וְׂ ת ָאִחֵ֛ ִאֶ֥יש  אֶׁ הו  וְׂ ע   ו   ר  ר בָֽ  .קְׂ
 )שם ל"ב, כ"ז(

 מופלא.הם היחידים שלא עבדו עבודה זרה במצרים. זה 

 ברית בין הבתריםקיום  -למצרים הירידה 

נחזור אלינו. אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, צריך להבין 

תשובה לשאלה אחת שנשארה פתוחה. הקב"ה אמר 

לאברהם אבינו בברית בין הבתרים "גר יהיה זרעך בארץ לא 

, )בראשית ט"ו, י"ג(להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" 

יבל שם כלומר על מנת שאנו נוכל להגיע לברכות הגדולות שק

אברהם אנחנו צריכים לעבור עבדות ועינוי, שיעבוד, ואילו 

הם לא עברו  -בפועל שבט לוי לא היה משועבד כלל במצרים 

את התהליכים הקשים האלו! והלא רק בזכותו נשארנו 

 ביהדותנו במצרים!

כדי לענות על כך, אנחנו צריכים לנסות לקלוט נקודת יסוד 

פסים אותה מאבדים את חשובה שהיא כל הסיפור ואם מפס

כל הרעיון של הפרשה ואף יותר. מה היתה מטרת השיעבוד 

 -במצרים? זוכרים את הזוהר המוזר שפתחנו בו בתחילה 

 קושיות, קל וחומר ומחלוקות וכו'? 

זה געוואלד. מה חיפשנו במצרים? האם זו היתה תאונה 

שהתגלגלנו לשם? נשאלתי שאלה שרבים שואלים אותה את 

שת 'ויחי' אבל לעניות דעתי מי ששואל אותה עצמם בפר

פספס את הנקודה המרכזית; הרי עם ישראל הלך לקבור את 

אז למה הם לא נשארו שם כבר?  -יעקב במערכת המכפלה 

למה הם חזרו למצרים, או שלפחות חלקם היו נשארים 

בישראל? מה זו התבוסתנות הזו? ואם שאלנו את עצמנו את 

ו; הירידה למצרים היתה כדי לקיים השאלה הזו הרי שלא הבנ

את ברית בין הבתרים ומגמת השיעבוד במצרים היתה שנגיע 

וצריך להבין את זה לעומק. לא להגיע להר סיני  -להר סיני 

גאוגרפית; כשמבינים את זה זה משנה את -מבחינה טכנית

כאשר קשה לי משהו בעולם אני צריך להבין מהי  -החיים 

ך הוא, הקושי הזה באופן ספציפי, המגמה שבקושי הזה ואי

מביא אותי אל המטרה. האם אני מבין מה עושה לי הקושי 

 הזה? 

 וינגייטמכון 

סיפר לי פעם חבר סיפור נפלא שהוא מסביר בו תורות גדולות 

יהודי עשיר אחד נסע פעם בכביש החוף מצפון לדרום ביום  -

חם במיוחד, הנסיעה היתה ארוכה וקשה והוא קיבל החלטה 

הוא עוצר ולא  -ון שהוא רואה מלון יפה ומפואר שבמקום הראש

משנה כמה זה יעלה. ברגע שהוא ראה מקום יפהפה, עם 

הוא באמת החנה את הרכב,  -מדשאות ירוקות ומגרשי ספורט 

נכנס לקבלה ובקש את הסוויטה הכי יפה. הוא עולה לחדר, נח, 

מביט אל הנוף הנשקף מהחלון הגדול, נח קצת ופתאום הוא 

צול מחריש אזניים שלאחריו מודיע כרוז "כולם שומע צל

מתבקשים להגיע בעוד ארבע דקות לעמדת הקבלה". הוא לא 

הספיק ללבוש את הבגדים הייצוגיים שלו ויצא עם בגדי סופט 

שלבש לנוחיות, רץ בבהלה, מגיע לכניסה ומוצא שם את יתר 

האורחים כאשר מורים לכולם להתחיל לרוץ כי לפי הבנתו 

איזו מתקפה' שהוא לא הבין עד הסוף. כולם רצים  'היתה שם

ואחרי רבע שעה של ריצה חוזרים לכניסה ועולים לחדרים 

למנוחה. את ארוחת הערב הוא מבקש לחדר, ופתאום באמצע 

ארוחת הערב שלו שוב מתחילים לכרוז 'כולם להגיע לקבלה 

הוא לא מבין מה קורה, רץ  -מיד', ומכל עבר אנשים רצים 

מלון, מגיע רצוץ ועייף, מחפש את לשכת מנכ"ל לכניסת ל

המלון, נכנס ומתחיל להתלונן, ורק כאשר המנכ"ל מסביר לו 

 שזה לא מלון אלא 'מכון וינגייט' הוא מבין את טעותו...

האם אתה חושב שפה  -השאלה הגדולה של החיים היא 

בעולם שאתה נמצא במלון חמישה כוכבים או שאתה מבין 

יט. כשאתה מבין שאתה במכון וינגייט אתה שאתה במכון וינגי

לא תסכים לוותר על הריצות והטרטורים. הבעיה היא כאשר 

אתה לא מבין איפה אתה, אתה מדומיין, אתה לא קולט מה 

 המגמה, ומה הקשר שבין מה שקורה עכשיו לבין התכלית. 
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 וביםה ביבש -אלוקות גילוי 

"נסתתמו -זוכרים את הביטוי של רש"י הראשון על הפרשה 

ישראל"? זו בדיוק סתימת עיניים. אתה לא עיניהם וליבם של 

הירידה למצרים היא כדי שנגיע להר סיני  -מבין. זה דבר עצום 

כי שם מגיעים בעצם אל המציאות של 'אין עוד מלבדו', אל 

הדיבור האלוקי עם העולם. בהר סיני הקב"ה עומד לדבר עם 

ההר עשן כולו, המציאות כולה תדבר אלוקות. לצורך  -הטבע 

ייבים לעבור זיכוך שכולל את כל מה שיש בשיעבוד זה ח

מצרים! אבל כל זיכוך והרבה יותר מסוכן מהזיכוך הוא הבלבול 

במצרים אין שמונים ושש שנות עבודת פרך אלא קדמו  -שלנו 

יוסף היה  -לזה עשרות שנים של 'אמריקה' בימים היפים 

המשנה למלך, השיעבוד לא התחיל עד מות כל השבטים. ואגב 

שני בנים של יעקב אנחנו יודעים את יום מותם.  -זה מדהים 

יוסף בן מאה ועשר שנים, ולוי בן מאה שלושים ושבע. ועד מותו 

כמעט  -של לוי, שהיה אחרון הבנים שמת, לא התחיל השעבוד 

מאה שנה. בכל השנים הללו חזרו ישראל ולמדו מעשיהם 

הרעים של המצרים ועבדו עבודה זרה כמותם, כמו שראינו 

 ברמב"ם!

תפקידו של שבט לוי הוא להזכיר לנו שאנחנו במכון וינגייט, 

להזכיר לנו מה המגמה, לאן אנחנו הולכים. ועכשיו הדבר 

ף, והקב"ה יאמר ד ירדנו" אומרים האחים ליוס"יר   -הגדול 

ד ה". הכפילויות האלה, כמו גם "פק  ליעקב "אנכי אעלך גם עֹל

מעמד הר סיני הוא הגילוי הראשון של אחריות הימים,  - יפקוד"

הוא הרגע שבו ה' יורד על העולם ואנחנו מקבלים את התורה 

הנגלית. את גוף התורה. העליה השניה היא זו של סוף 

ם להגיע בעז"ה במעמד הר סיני הגלויות, העליה שאנו עומדי

אז "תמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". מעמד  -שני 

הר סיני היה גילוי אלוקות 'יבשתי', נגלה, ולעתיד לבוא יהיה 

 גילוי אלוקות 'ימי', נסתר. 

ההבדל בין ברואי הים לברואי היבשה הוא שברואי היבשה, 

להסתדר  ככל השם מפותחים יותר הם חושבים שהם יכולים

בלי מקור החיות שלם. הצומח לא יעז לצאת מהשורש שלו כי 

הוא יודע שהוא יבול. החי כבר מסתובב, קופץ, והאדם כבר 

במטוס מזמן. ככל שהברוא גבוה יותר הוא לכאורה זקוק פחות 

למעלה  -למקור שלו. אצל ברואי הים זה בדיוק להיפך 

ורים מסתובבים הדגים 'הפושטים', הקטנים ואילו היצ

הגדולים, הלווייתנים והכרישים, נמצאים במעמקים. וכבר 

הזכרנו שזו הברכה שמברך כל אבא את בניו בעקבות יעקב 

"וידגו לרוב בקרב  -בברכתו את יוסף ואת בניו אפרים ומנשה 

'בבפנוכו' של  -הארץ". שיהיו דגים אבל ביבשה. בקרב הארץ 

העיקר שנשתל היבשה. שידעו שהכל זה 'אין עוד מלבדו'. זה 

על ידי לוי, אין מציאות אלא רק אלוקות ובשביל זה אנחנו רוצים 

 לעבור את הכל. 

 ?או שעבוד מלכויותם נהיג

רעי ואהובי, אם זה לא כך, אז צריך להקים ועדה מיוחדת 

 -לחקירה. הקב"ה אומר לאברהם על כל אחד ואחת מאיתנו 

"כי גר יהיה זרעך ועבדום ועינו אותם", למה פה אברהם לא 

פט כל הארץ לא יעשה משפט", כמו שהוא קופץ ואומר "השו

 אמר כלפי תושבי סדום? 

 –חז"ל אומרים 

ָעה ד ְׂ  ב ָ ָחָנן ָאַמר ַארְׂ י יו  ם ַרב ִ ש   א ב ְׂ ר ַאב ָ ן ב ַ עו  מְׂ ָאה ש ִ רְׂ ָבִרים הֶׁ

. ש  ד ָ קְׂ ית ַהמ ִ ָרה ו ב  ו  ן ת  ַ ת ו ַמת  ֻכי ו  יִהנ  ם ו ַמלְׂ , ג   ל  לו  ָ , כ  ָאַמר לו 

ַמן ש ֶׁ  יָך עֲ זְׂ נֶׁ ִים,ב ָ ַ ת  ִלים ִמש ְׂ ם ִנצ ו  ִים ה  ַ ת  ש ְׂ ו   סו ִקים ב ִ ש  רְׂ פ  

ת ַ  ִים. ָאַמר לו   ִיםִמש ְׂ ַ ת  ש ְׂ ִנין ב ִ ו  ם ִנד  ה  ]הקב"ה לאברהם[ ה  ֶׁ מ  ב ַ

ת? ֻכי ו  לְׂ ַ מ  יִהנ  ם או  ב ַ ג   יָך, ב ַ ָרדו  ָבנֶׁ י   ה ש ֶׁ צֶׁ ה רו  )בראשית רבה  ַאת ָ

 מ"ד, כ"ב(

ויות, לגלות. זה נשמע 'מלכויות' הכוונה היא לשעבוד מלכ

נורא, אבל הכוונה היא איזה זיכוך אתה מעדיף שיעברו בניך, 

וממשיכים חז"ל שהקב"ה תמך את ידיו של אברהם כדי 

 -שיבחר בגלות. תפקידה של הגלות בעומק הוא אחד 

להשתחרר מהגוף, מההאלהה של הגוף. הזכרנו קודם את 

היוונית  שלא נתבלבל; ההתייוונות והמדינה -החשמונאים 

נוצרו לא רק בתרבות הגוף אלא גם בתרבות הארץ, המדינה, 

 -הלאומיות וכו'. היה שם גוף, היה דגל ישראלי, מדינת יהודה 

 ושבט לוי איבד את תפקידו.

 בני לוילנו וכ

זה גם הרגע להזכיר שכאשר אנחנו מזכירים את 'שבט לוי' 

אנחנו צריכים להשתחרר מהגלויות שבכוונה הפשטנית של 

 -ה, לאיזו מפלגה אתה שייך. הרמב"ם אומר שבט, של מפלג

 ?ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו

לשרתו ולהורות דרכיו הישרים  ה'מפני שהובדל לעבוד את 

יורו משפטיך ליעקב 'שנאמר  ,ומשפטיו הצדיקים לרבים

 )רמב"ם הל' שמיטה ויובלות, י"ג, י"ב(... 'ותורתך לישראל

הכנה למעמד הר סיני. משה רבנו שואל פרשת שמות היא ה

  -את הקב"ה 

ל... ךְׂ אֶׁ ל   ֶ֥י א  ִכי כ ִ י ָאנ ָ֔ ת ִמֶ֣ יא אֶׁ ִצֵ֛ ִכֶ֥י או  ה וְׂ ע ּ֑ רְׂ ַ ָרא  ל  פ  י ִיש ְׂ ֶ֥ נ  ב ְׂ

ִים ָרָֽ צְׂ  )שם י"א( .ִממ ִ

 -והקב"ה עונה לו 

זֶׁה... ֶ֥י ָאנ ִכ י ש ְׂ  וְׂ ת כ ִ ו  ָךֶ֣ ָהאָ֔ תל ְׂ יֲאָךָּ֤ אֶׁ ִצָֽ הו  ּ֑יָך ב ְׂ ִ ת  ִים ִממ ִ ָהָע֙ם  ַלחְׂ ַרָ֔ צְׂ

ת ֙ן אֶׁ דו  ַַָֽעבְׂ ה ת  ָֽ ל ָהָהֶ֥ר ַהז ֶׁ ים ַע  ֱאל ִהָ֔  )ג', י"ב( .ָהֶ֣

  -ובלשונו של רש"י במקום 

וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים דבר גדול ...

יש לי על הוצאה זו שהרי עתידים לקבל התורה על ההר 

שאני מבטיחך  ...הזה לסוף ג' חדשים שיצאו ממצרים

ים תעבדון אותי על ההר הזה שתקבלו שכשתוציאם ממצר

 ...התורה עליו והיא הזכות העומדת לישראל

 זכות היא מלשון הזיכוך שעוברים על מנת להגיע לשם. 

  -והרמב"ם ממשיך 

לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר 

ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן אלא הם חיל 
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והוא ברוך הוא זוכה להם  'ילוח ה'ברך 'השם שנאמר 

ולא שבט לוי בלבד אלא כל  .שנאמר אני חלקך ונחלתך

איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו 

 ה'לשרתו ולעובדו לדעה את  ה'מדעו להבדל לעמוד לפני 

והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול 

זה נתקדש החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי 

 חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ה'קדש קדשים ויהיה 

ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים 

. מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי ה'הרי דוד ע"ה אומר 

 י"ג(-)רמב"ם , שם, י"ב

שבט לוי בא ללמד אותנו כי בכל אחד ואחת מאתנו קיים הלוי 

אדם שהוא עמל לפרנסתו ועסוק במיליון הזה. יכול להיות 

 אבל יש בתוכך 'לוי'! -דברים אחרים 

ינים בפרשת ויגש לבין ן השמות של בני ישראל המצובדל ביהה

  -אלו שבפרשת שמות הוא מילה קטנה אחת. בויגש כתוב 

י ָֽ נ  ת ב ְׂ ו  מֵּ֧ ה ש ְׂ ֶׁ ל  א ֨ יו  וְׂ ָבָנּ֑ ב ו  ֲעק ֶ֣ ָֽ ָמה יַ יְׂ ַר  ִאֶ֥ים ִמצְׂ ל ַהב ָ ֵ֛ ָרא  ר ִיש ְׂ כ ֶ֥ ב ְׂ

ן ָֽ או ב  ב רְׂ ֲעק   ָֽ  )בראשית מ"ו, ח'( .יַ

  -ואלו בשמות כתוב 

ב ִאֶ֥יש   ת ַיֲעק ָ֔ ֶ֣ ָמה א  יְׂ ָרּ֑ ִא ים ִמצְׂ ל ַהב ָ ָרא ָ֔ י ִיש ְׂ ֶ֣ נ  ת֙ ב ְׂ מו  ה ש ְׂ ֶׁ ל  א ָׁ֗ וְׂ

או   ָֽ ו  ב ָ ית   )שמות א', א'( .ו ב 

המילה 'את' היא ההבדל. כל אחד מבני ראובן באו 'את יעקב'. 

'את יעקב'.  -'את יעקב', יוסף  -', שמעון 'את יעקב -ראובן בא 

אגב, כל פרשת שליחותו של יוסף בידי יעקב למצרים התחילה 

  -כך 

ה ֶׁ ל  ֶ֣ ף א  ס ָ֞ ב יו  ת ַיֲעק ָׁ֗ ו  דֶ֣  )בראשית ל"ז, ב'( ...ת  לְׂ

ואמר לנו שם רש"י שיעקב הוא האש ויוסף הוא הלהבה, וכך 

קב הם יאכלו את עשו. מה שקרה עכשיו הוא שכל בניו של יע

הפכו ללהבה. ראובן הוא להבה, שמעון הוא להבה, יהודה הוא 

כי הוא שוכן  - 3להבה. זה התפקיד של לוי, הוא הנקרא 'אחד'

בתוך כל אחד מאיתנו. בסוף כולם גילו שהמלך המצרי שם 

להם כסף באמתחתם, בסוף כולם יבינו שהקב"ה מדבר 

 אליהם, אבל הראשון שגילה שהקב"ה מדבר איתו היה לוי,

 'האחד'.

במסכת מגילה אותה אנחנו לומדים כעת במסגרת הדף היומי 

  -ראינו במשנה בדף ה' את ההגדרה ל'עיר גדולה' 

אי זו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין פחות מכאן 

 )מגילה, ה'.( הרי זה כפר...

ההגדרה לגודל של עיר לא נקבעת ב'פקולטה לאורבניזם' אלא 

ה, עשרה הבטלים ממלאכתם לפי עשרת הבטלנים שב

  -ונמצאים בבית הכנסת, ומסביר שם רש"י 

שבבית הכנסת שהן בטלים ממלאכתן . עשרה בטלנין

וניזונים משל צבור כדי להיות מצויין בתפלה בבית הכנסת 

                                                           
ד ֶאת"עי'  3 ח ָהֶאָחָ֜ ְפַתַּ֨ ֹו... ַויִּ "הוא לוי  -)בראשית מ"ב כ"ז( ושם ברש"י  "ַשקּ֗

 שנשאר יחיד משמעון בן זוגו".

כיון שבא הקב"ה בבית הכנסת  )ו:( דאמר מר במסכת ברכות

 '.ואינו מוצא שם עשרה וכו

 זה מה שהופך עיר לגדולה. כל אחד יכול להיות לוי, ו

 מאהבהזיכוך 

רעי ואהובי, שמות. שמו של האדם  -"ואלה שמות בני ישראל" 

יש את אותו  -מצד אחד איננו הוא עצמו אלא רק שמו, והראיה 

שם למאות ואלפי אנשים, אבל מצד שני שמו של האדם הוא 

המהות שלו. כשרוצים להעיר אדם מעילפון לא קוראים לו "הי, 

 ", אלא קוראים לו בשמו. לנשמה עצמהאתה הגבוה, תתעורר

 4אין שם, אומר הרבי מליובאוויטש זיע"א בשיחה על הפרשה,

כי אין לה ציור, היא אינסוף, אין לה דמות, ודווקא כאשר היא 

מתקשרת עם הגוף היא מקבלת ציור ושם, זה פלאי פלאות. 

מה שיורד למצרים זה לא הנשמה עצמה. היא נשארת כל הזמן 

פלה. רק השם של הנשמה, הכח להעלות ולברר במערכת המכ

את הגוף הוא מה שיביא אותי ממצרים להר סיני. וזה העומק 

 של "ולא שינו שמם".

אמרנו בשם הזוה"ק שזו  -"וימררו את חייהם בעבודה קשה" 

קל חומר, "ובלבנים" זה ליבון הלכה. מה  –קושיה, "בחומר" 

התורה שעושה פרעה לגוף, אומר הזוה"ק, עושה עמל 

לפנימיות של האדם. זו ההתעמלות, זאת הריצה. יום יבוא 

ָע֙ה ֶאת"-ונגיע ל ֶרץ ד  ה ָהָאּ֗ ים ה' ָמְלָאָ֣ ִּֽ ם ַלָיָּ֥ם ְמַכסִּ יִּ " )ישעיהו ַכַמַּ֖

בוני הלכות ולא מחלוקות. יי"א, ט'(, אז לא יהיו קושיות ולא ל

אבל הדרך שלי לקחת את כל המיצרים שאני חי בהם ולא 

היות שבט לוי בעצמי, כמו שראינו ברמב"ם להיעלם, היא ל

וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר " -בהל' ע"ז 

" והיינו הופכים להיות וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן

ככל העמים והאומות. וכמו שזה קרה במצרים, זה קרה 

בירושלים בזמן החשמונאים, ובכל יום אנחנו צריכים לחזור 

 ו שזה לא יחזור שוב אצלנו, מחר או מחרתיים.ולהבטיח לעצמנ

יוסף עשה את כל הטכניקות בעולם ודאג שכאשר לוי יגיע הם 

יוכלו לקיים את ציוויו של יעקב להעמיד ממונה אחר ממונה כדי 

שנצא מכל מצרים להר סיני. ברית בין הבתרים איננה 

כהחרבת סדום. כשהודיע הקב"ה לצדיק יסוד עולם, לאברהם 

 -שהוא עומד להחריב את סדום אברהם מזדעק ואומר  אבינו,

"חלילה לך, העושה כל הארץ לא יעשה משפט?", ואילו בברית 

'אני אוהב אתכם כל כך, אוהב  -בין הבתרים אומר לנו הקב"ה 

בלי סוף, ולכן לא אוותר על כל הזיכוכים עד שתגיעו למעמד הר 

שתעשו את  סיני ואני אף אמשיך את הזיכוכים ואכבר אני אומר

זה לא בגלל פרעה שמבחוץ אלא בגלל הפנימיות שבכם. 

 -זה קל וחומר, בלבנים  -בקושיות, בחומר  -"בעבודה קשה 

בליבון הלכה". תברר איך האינסוף נכנס פה במציאות, לברר 

 את הסתירה בין הדברים ותהיה פה עם זה. 

 

שורש שממה, וגם מכילה בתוכה את המילה אגב, המילה 'נשמה' באה מה 4

ֶרץ ֲאֶשרשם. השם הופך את השממה לנשמה. " ֹות ָבָאִּֽ ם ַשמָ֣ " )תהילים ָשַּ֖
 .)בצירי( 'אל תקרי שמות )בפתח( אלא שמות' –מ"ו, ט'( 
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 ישעו בדברי שקרואל 

הזכרנו כבר לא אחת, שקצת אחרי שפרעה אומר למשה 

 -ולאהרן 

ת  ... יעו  אֶׁ ִרֶ֥ פְׂ ַ ן ת  ַאֲהר ָ֔ ֶ֣ה וְׂ ה מ ש ֶׁ ָ מ  ו   ָלָ֚ כ  ּ֑יו לְׂ ֲעש ָ ָֽ ם ִממ ַ ָהָע 

ם ָֽ יכֶׁ ל ת  ִסבְׂ  )שמות ה', ד'( .לְׂ

  -הוא מוסיף ואומר לעם 

י... ָֽ ם ַעל כ ִ ים ה ָ֔ ֶ֣ פ ִ ָחֶ֥ה  ִנרְׂ ב ְׂ ָכ ה ִנזְׂ לְׂ ר נ  אמ ָ֔ ֲעִקי֙ם ל  ם צ ָֽ ָּ֤ ן ה  כ  ָׁ֗

ינו   ָֽ אל ה   ()שם ח' .ל 

זה  -לכם לפולחן, לעבוד את ה' "הסגנון הזה של הבקשה ש

חוסר יצרניות וחוסר יצירתיות. זה לא מועיל לפיתוחה הכלכלי 

  -של מצריים", אומר פרעה הרשע, והוא מוסיף 

ה ַעל ד ָהֲעב ָדֵ֛ ֵּ֧ ב ַ כְׂ ו   ת ִ ַיֲעש  ַאל ָהֲאָנש ִ ים וְׂ י ָבּ֑ה  וְׂ ר  ִדבְׂ ו  ב ְׂ ע  ר ִיש ְׂ ָֽקֶׁ  .ש ָ

 )שם ט'(

עבודה, "העבודה משחררת", הוא כל הזמן מדבר על עשיה ועל 

ואז יוצאים נוגשי העם ושוטריו ולא  5להיות יצרני, לתת תפוקה.

  -נותנים תבן וכו', והמסקנה שלנו היתה 

א  ... רֶׁ ֵּ֧ פ  ּ֑  ה'י  ִיש ְׂ יכֶׁ ם וְׂ תֲעל  ֶֶׁ֣ם אֶׁ ת  ַאש ְׂ ֵּ֧ר ִהבְׂ י  ט ֲאש ֶׁ ָּ֤ ינ  ע  נו  ב ְׂ יח ָׁ֗ ר 

ת תֶׁ יו ָלָֽ י ֲעָבָדָ֔ ֶ֣ ינ  ע  ע ֙ה ו בְׂ ָיָד   ַפרְׂ ב ב ְׂ רֶׁ ֶ֥ נו  חֶׁ ָֽ ג  ָהרְׂ  )שמות ה', כ"א( .ם לְׂ

'הרסתם לנו את הפרנסה. מאז שהגעתם רק הרעו לנו, 

שזה כל  )על פסוק בקהלת(דפקתם לנו את חיים'. וחז"ל אומרים 

  -כך השפיע אף על משה עד שגם הוא אמר לקב"ה 

ל אִתי אֶׁ ָּ֤ ז ב ָ ָאָ֞ ה וְׂ  ו מ  ּ֑ ם ַהז ֶׁ ע ָלָעֶ֣ ַר  ָך ה  מֶָׁ֔ ש ְׂ ר ב ִ ֶ֣ ַדב   ע ֙ה לְׂ רְׂ ַ אפ  ל ל ָֽ ֶ֥  ַהצ  

ת ָ אֶׁ ת  לְׂ ךָ  ִהצ ַ  ָֽ  . )שם כ"ג(ַעמ ֶׁ

הסגנון הזה, הציניות הזו של דתן ואבירם... ואיזה מן דיבור הוא 

"הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה", אפשר לחשוב שהוא  -זה 

היה ציוני נלהב לפני כן, אוהב יהודים... הרי זה אחרי שלמעלה 

אור! אבל כאלו משמונים שנה כבר מטביעים ילדים יהודים בי

הם האנשים הקטנים שמדברים מקטנות המוחין שלהם 

ש'אולי יש סיכוי שאני אקבל איזה קידום של פיפס במפעל או 

יתנו לי תואר', אז הם מוכנים לדבר בסגנון כזה. וחז"ל אומרים 

 שהדיבור הזה אף השפיע על משה באופן כה חזק!

'ישעו'  מה פירוש המילים "ואל ישעו בדברי שקר"? המילים

ו'יעשו' אלו אותן אותיות, והכוונה של פרעה היא שעם ישראל 

ידמיינו  -'יעשו' ולא 'ישעו'. 'ישעו' זה כמו "ולתפילתם שעה" 

דמיונות, יחכו לכל מיני הבטחות שווא על גאולה ושחרור, שלא 

יבלבלו במוח. אבל מה הכוונה במילים 'בדברי שקר' החותמות 

 ?את הפסוק? איזה שקר היה שם

 -דוד המלך אומר בתהילים 

ִיי. ָענְׂ י בְׂ ת ִ ָעי ָאז ָאַבדְׂ ֻ ֲעש  ָך ש ַ ָרתְׂ י תו   קי"ט, צ"ב(תהילים ) לו ל 

כבר במצרים, הרבה לפני מתן תורה עם ישראל לא עבד 

בשבת. איך זה? כי כבר כאשר היה משה נסיך אצל פרעה, הוא 

אדם' האלה, יתנו תפוקה -שכנע את פרעה שהעבדים, ה'תת

בה אם יהיה להם יום מנוחה שבועי אחד, ופרעה שמע יותר טו

לו. משה רבנו היה משבט לוי, והלוויים, כך אומרים חז"ל, דאגו 

 -לחלק לבני ישראל 'גיליונים', מגילות, דברי תורה מדי שבת 

וכך הם היו עוסקים בתורה ובגאולה ולכן פרעה לא היה מסוגל 

שבוע להם. המלחמה הקשה של פרעה היתה בדפי פרשת ה

"אל ישעו בדברי -'זה יהרוס את הגלובוס', הוא טען  –האלה 

שקר". וכך אומר המדרש "היו משתעשעים במגילות הללו 

 משבת לשבת ויודעין שהקב"ה גואלן".

 מתוקמרור 

את המרור שאכלנו עד ליל הסדר האחרון ובעז"ה בפסח הקרוב 

זה ישתנה ונאכל אותו עם סטייק טלה של קרבן פסח "על 

יאכלו", המרור ההוא היה רק מר, והמרור מצות ומרורים 

שנאכל כשנצא באמת ממצרים ונגיע לשלב הגדול של "אעלך 

גם עלה" זה מרור מתוק, כי הבשר הכי טוב והמאכל הכי מתוק 

לא שווה כלום בלי קצת מרירות בתוכו, בלי שאני מבין מה עשה 

המרור בתוך הטעם, איך הוא זיכך אותי והפך את כל הבשר 

 ן פסח.הזה לקרב

בינתיים בגלות מדרבנן אנחנו מצווים לברך על אכילת מרור. 

נכון, לא מסבים בשעת אכילתו, אבל זה חלק משמחת החג 

שאנחנו יודעים שיש גם מרור, ובעז"ה כשנבין איך נראה פסח 

אמיתי ונבין מה זה 'וימררו' הזה ומה עושים הלווים שבתוכנו 

 -ים מצרימה" ואיך הם שומרים על "שמות בני ישראל בא

שיהיו "את יעקב", אז נתפוס את הספר הזה, את החומש הזה, 

ד של ושמתחיל בפרשה שכולה שעבוד אבל יש בה את היע

 -הכל 

ִי֒ם... ַר֒ י ִמצְׂ ֳעִנֶ֣ ֮ם מ  כֶׁ תְׂ ה אֶׁ ֶ֣ ל ַאֲעלֶׁ ֱאמ ִר֙י  אֶׁ ָהָֽ י וְׂ ָ֔ ִחת ִ ַהֶ֣ ַנֲעִנ֙י וְׂ כ ְׂ ץ ַהָֽ רֶׁ ָּ֤ אֶׁ

י  ִסּ֑ בו  ַהיְׂ י וְׂ ַהִחו ִ  י וְׂ ִרז ִָ֔ ְׂ ַהפ  ש לאֶׁ וְׂ ָבָֽ ב ו דְׂ ץ ָזַבֶ֥ת ָחָל  רֶׁ ֵ֛  )ג', י"ז( .אֶׁ

אל המשכן, אל המקדש, עד הגאולה השלמה שנזכה לה כולנו 

 במהרה.
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ן.. ּו ְבָחָרָ֑ אחרי אלפיים שנות תעשייה של לוטש . ראשית י"ב, ה'()ב "ֲאֶשר ָעשָ֣

, 'נפשות'לפני המבול, באו אברהם ושרה ועשו שהיו נחושת, ברזל וכו' 
 "ושעבידו לאורייתא".

 

 לע"נהשיעור מוקדש 

 ז"ל,  חזיזה מנחם ומרים בן ראובן ג'ורג'

 , הי"ד דימנטמןמרדכי  ב"ריהודה  הק'

 "לצז ולדמןיואל  ב"ר אליעזר רבה
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