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ואראה את הארץ אעברה נא ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר... 
 כה(-כג ,הטובה )ג

 :התו של משה לפני הקב״ה היתענטבמדרש )דברים רבה פר' יא( מובא, ש
איך אתה אומר לי ״לא תעבור את הירדן הזה״, הרי אתה עושה תורתך 

, )דברים כד"לא תלין פעולת שכיר" פלסתר, דכתיב ״ביומו תתן שכרו״ 
  .בלא תלין כביכול ( ואם כן, אתה עוברטו. ויקרא יט, יג

לכאורה צריך להבין, איך משמע  - ע"זי "שואל ומשיב"ק בעל ה"הגהשאל 
 מדברי הפסוק שזו היתה טענתו של משה? 

 אלא הסביר זאת על פי הקושיה המפורסמת על מאמר הגמ' )קידושין לט
( ״שכר מצוה בהאי עלמא ליכא״ )בעולם הזה אין אנו מקבלים שכר ע"ב

דלכאורה איך יכול להיות שבעולם הזה אין . על המצוות שאנו מקיימין(
ביומו תתן שכרו״, ואם  –הרי יש את הדין ״לא תלין פעולת שכיר שכר, ו

כן, גם אנו צריכים לקבל שכר בעולם הזה? אלא מתרצים: דהרי נפסק 
עובר השוכר רק אם הוא  של "לא תלין פעולת שכיר" שלאו זה ,בהלכה

 .שכר ע״י שליח אינו עובר בלאועצמו שכר את הפועלים, אבל במקרה ש
משה  -, נתנו ע״י שליח לעם ישראל הקב״ה נתן את התורה כמו כן, כאשר

 רבינו, ולכן אין עובר בלא תלין. 
, כי כלפי הקב"ה אבל משה רבינו עצמו כן יכול לטעון להקב״ה טענה זו

ע״י  , כלומרהוא יכול לטעון: מילא בני ישראל קבלו את התורה על ידי
וא״כ טענתי  ,אבל אני עצמי הרי קבלתי את התורה ישירות מהקב״השליח, 

 ? "במקומה עומדת, איך אתה אומר לי ״לא תעבור את הירדן הזה
משה רבנו מתחנן אל  – "אובעת הה 'וזה הפשט בפסוק: ״ואתחנן אל ה

הרי אני אמרתי  - "לאמר"בנתינת התורה  –הקב"ה הרי "בעת ההיא" 
והעברתי את התורה ממך לבני ישראל, ולכן לגבם אין אתה עובר בלאו 
דלא תלין, אבל לגבי, הרי אני קבלתי את התורה מהקב״ה, ואיך אתה 

 ..., וא"כ "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" עושה תורתך פלסתר
ויאמר ה׳ אלי רב לך אל  ו'ואתחנן אל ה׳ בעת ההוא לאמר וכ

 כו(-כג, בר אלי עוד בדבר הזה )גתוסף ד
כתבת בתורתך )פר' משפטים(  רבינו: כך טען משה - "ילקוט"במובא 

״ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא 
זו  -זה הקב״ה, ״את אשתי״  -ו׳ ועבדו לעולם״. ״את אדני״ כחפשי ו
אל תקרי מורשה אלא  -"תורה צוה לנו משה מורשה"מו שכתוב כ ,התורה

 ,לא אמות -זה כנסת ישראל, ״לא אצא חופשי״  -מאורסה, ״ואת בני״ 
 .כיון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות -מו שכתוב ״במתים חופשי״כ
ן רצוני שיהיה בי דין עבד עברי, שבמקרה כזה ״ועבדו לעולם״. ״ויאמר כול
 ׳ אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה״.ה

ה צריכים להבין מהי התשובה שהשיב הקב״ה למשה על טענתו ולכאור
 בדין עבד? 

מחכמי פולין )אדר תרפ״ה( מובא הסבר נפלא בשם אחד  "הבאר"בקובץ 
את הדין שכתוב  הקב"הנראה לבאר, כי משה רבינו טען שיקיים לו ד :זי״ע

בתורה ״ועבדו לעולם״ דהיינו, יובל. וביקש מהקב״ה שיוסיף לו חמישים 
כי שנותיו  -שנה לימי חייו כמנין שנות היובל. והשיב לו הקב״ה ״רב ל״ך״ 

של אדם הם שבעים שנה כמו שכתוב בתהילים ״ימי שנותינו בהם שבעים 
יטעון כן, ולכן  שנה, והקב״ה קורא הדורות מראש ראה וידע שמשה רבינו

הוסיף לו כבר חמישים שנה מלכתחילה. ושבעים וחמישים הם ק״כ. ומשה 
כמו שאמר ״בן מאה ועשרים שנה אנכי היום״. וזה מה  120היה אז כבן 

יש לך חמישים שנה כמנין ל״ך יותר על  - ך״"״רב לשהקב״ה השיב לו: 
  ...השנותיך שהם שבעים שנה, ולכן אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הז

 
 
 

ועתה ישראל שמע אל החוקים והמשפטים אשר אנכי מלמד אתכם 
לעשות וכו׳ לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו 

 ב(-א, ממנו לשמור את מצוות ה׳ אלוקיכם )ד
 כגון חמש פרשיות בתפילין חמשת מינין בלולב וחמש ציציות )רש"י(.

אם אוסיף עוד פתיל ציצית או עוד פרשה  ,לכאורה, יכול אדם לשאול, מה רע בכך
 הרי אני מהדר יותר?   –בתפילין 

לאדם  ,המשיל את הדברש בשיץ זי״עייהגה״ק רבי יהונתן א נתן הסבר לכך
אחד אשר חלה וחש בבטנו, כאשר הגיע הרופא ובדק אותו, אבחן מיד מהי 
מחלתו ורשם לו תרופה, בהוסיפו שמתרופה זו עליו לשתות כף אחת בבוקר וכף 

 אחת בערב.
חשב בלבו  -כאשר קבל האיש לידיו את בקבוק התרופה, שמח מאד! הנה 

כל הבקבוק בפעם  החלמתי קרובה. חלץ החולה את הפקק במהירות, ולגם את
 אחת... 

 כמובן שהנזק אשר נגרם לו מלקיחת התרופה כולה בבת אחת היה גדול. 
המשיך ואמר: כשם שכל בר דעת מבין כי יש לקחת בדיוק את  – כן הוא הנמשל

 .שאמר הרופא, כן הוא גם במצוות ה' מינוןה
הכל הבורא יתברך ציוה לקיים את מצוותיו, אך לא להוסיף עליהם בפעם אחת 

 ואף לא לגרוע מהם!
 

  
: אדם אחד נכנס אל במשל אחרהמשיל את הדברים  המגיד מדובנא זי״עאילו ו

שכנו ובקש ממנו להשאיל לו כף. למחרת חזר השכן והחזיר לו את הכף ועוד 
מדוע אתה מחזיר לי שני כפות והלא השאלתי לך  -כפית קטנה. תמה המשאיל 

השאלת לי כף אחת, אולם הכף  אמנם -רק כף אחת? השיב השואל: נכון 
 לפיכך הא לך שתי כפות! ,וילדה 'מעוברת'שהשאלת לי, היתה 

אף על פי כן, נטל את שתי אך הבין המשאיל כי דעתו של שכנו השתבשה עליו. 
 הכפות ללא אומר ודברים. 

לאחר כמה ימים, חזר השכן וביקש להשאיל לו כוס. השכן השאיל לו כוס אחת, 
 במזל טוב כוס קטנה...  'ילדה'יר שתיים, באומרו, כי הכוס זה והחז אושוב ב

 !.. 'רחמנות'נטל המשאיל את שתי הכוסות בשתיקה ואמר 
בוודאי  -לימים ביקש השכן לשאול זוג פמוטי כסף, חשב המשאיל בלבו שוטה זה 

אשאיל לו בשמחה. לאחר כמה ימים כאשר ראה  ,יחזיר לי ארבעה פמוטים
המשאיל כי שכנו לא מחזיר את פמוטי הכסף, בא אליו בצעקות ובטענות: היכן 

 כסף שלי? מדוע טרם החזרת לי? הכלי 
  !אמר לו השכן סלח לי! הפמוטים שלך מתו

 צעק המשאיל: וכי מתי שמענו על פמוטים שמתים?  -מתו??? 
 מתי שמעת על כף יולדת?... השיב לו השואל בשאלה: ומ

כאשר החזרתי לך שתי כפות, נטלת אותם ולא פצית פה. אז אם כף יכולה ללדת, 
 גם פמוטים יכולים למות... תסתלק מפה ולא רוצה לשמוע אותך עוד! 

כך הוא גם הנמשל: את המצוות צריך לקיים בדיוק נמרץ, כי אדם  -סיים המגיד 
באותו דרך גם הוא סופו של דבר עלול שמוסיף על המצוות כפי החלטתו, ב

 לגרוע מהן...להחליט 
בים אליו כה׳ אלקינו בכל קראנו וים קרקכי מי גוי גדול אשר לו אל

 ז(, אליו )ד
 לכאורה, מן הנכון היה לכתוב ״כי מי גוי גדול אשר לו אלקים ׳קרוב׳ כה׳ אלוקינו״? 

משל לאדם שיש לו קרוב והלך אל קרובו שיעזור  המגיד מדובנא זי״עאלא אמר 
לו, בפעם ראשון השני והשלישי עוזר לו, אך אחר כך כבר נתיישן ואינו רוצה 
 לעזור לו יותר. אבל מי שיש לו הרבה קרובים, אז בכל פעם הולך אל קרוב אחר, 
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גרהרב יוסף בר: ורךע



  

משא בעת החכמתו של אברהם אבינו דברי הזהר הקדוש על 
קבורת הפלאית של השתלשלות הו, ומתן לקניית מערת המכפלה

  .  שרה אמנו
השתלשלות קניית מערת  באריכות אתובא מ, בפרשתנו בזהר הקדוש

המכפלה ואת חכמתו הגדולה של אברהם אבינו בבואו לקנות את מערת 
  .תין החיוהמכפלה מידי עפר

ולא , לא ביקש מיד את המערה, כאשר ביקש אברהם לקנות מקום קבורה
תנו לי אחוזת קבר "אמר  תחילה אלא, אמר שרוצה מקום מיוחד לקבורה

לא ולמרות שאברהם . תי מלפניושם אקברה את מ, בתוככם –" עמכם
הוא נהג בחכמה רבה , חשב לרגע להתחבר ולהקבר בין טמאים שכאלה

בענין  ממה שעשה אברהם אבינווחכמה ואנו לומדים דרך ארץ  .עמם
אותה  את כי לפי שחפצו ורצונו היה לקנות, מקח וממכר עם הנכרים

לא  ,כדכתיב ועפרן ישב בתוך בני חת ן ישב שםופ שעפר"אע, המערה
שלא כדי , רצה לבקש ממנו מיד ולגלות לו אותו הרצון שהיה לו במערה

ובכדי להסיח את דעתם . מיוחד באותה המערהירגישו שיש לו ענין 
ורק לאחר מכן הוסיף ואמר שהוא חפץ , ביקש תחילה סתם אחוזת קבר

 ונבדל ולא בכדי שאהיה חשוב, "במערת המכפלה אשר בקצה שדהו"
  ...כםירצוני להיות קבור בינ –" לאחוזת קבר בתוככם"אלא , מכם

  
ומגלה לנו איך גילה אברהם אבינו את אותה  הזהר הקדושממשיך 

כפי (היה זה כאשר רצה אברהם לתת למלאכים שבאו אליו : מערה
 רץואל הבקר : "כתוב שם, לשונות של פרים' ג, )שלמדנו בפרשת וירא

רצתה התורה  אלא, "אברהם הלךואל הבקר "ולא כתוב " אברהם
כי אותו הבקר ברח עד אותה המערה ונכנס אחריו וראה שם , לרמזנו

ואכן . ואז הבין שאדם וחוה קבורים שם, אור גדול והריח ריח גן עדן
ואל "אותיות  –" ואל הבקר רץ: "בפרשת וירא כתב שם" בעל הטורים"

  .שרץ אחריו למערה, "הקבר רץ
לפי : 'כותב הזהר הק – עוד סיבה שאברהם בחר להכנס לאותה מערה

ולא היה , תפילת שחרית ןכי הוא תיק, שאברהם התפלל כל יום ויום
ה יוצא להתפלל עד אותו השדה יולכן ה, רוצה להתפלל בתוך העיר

והבין ששורש הריח הוא , שהיה מעלה ריחות עליונים מהגן עדן
לכן משם ואילך , וראה שם אור יוצא מתוך אותה המערה, בהמערה
כי הבין את , ולכן רצה לקנותה, ה"ושם דיבר עמו הקב, תמיד שםהתפלל 
  .מעלתה

אלא כדי שלא ישגיחו , כ למה לא ביקש לקנותה עד עתה"א, ואם תאמר
עכשיו שנצרך אך , וימנעהו מלקנות אותה שיש לו ענין חשוב במקום זה

כי עתה לא ישגיחו עליו , הרי עתה הזמן לבקש ולקנות אותה, אמר, אליה
  . רו שקבר לאשתו הוא מבקשרק יאמ

ראה רק , כי גם כאשר הסתכל בה, ועפרון לא ידע את ערכה של המערה
כי עפרון מכר לאברהם , תדע שכן הוא .ועל כן מכר אותה, בתוכה חושך

לפי שכל , את כל השדה ואת המערה אשר בו, גם מה שלא נתבקש
  .השדה כולל המערה היה מאוס בעיניו ולא ידע את ערכו

  
, ראה שם אור גדול, כשנכנס אברהם למערה: ומגלה 'הזהר הקממשיך 

ובתוך כך עלה אדם הראשון , קברים' והורם העפר לפניו ונתגלו לו ב
כי שנינו שבשעה שהאדם  .בכדי שלא ייעצב, לפניו שחקו, מקברו בצורתו

  אבל אברהם למרות , מסתלק מן העולם רואה לאדם הראשון ואז הוא מת

  
  
  

 

האם : ושאל אברהם אבינו את אדם הראשון. נשאר בחיים שהסתכל בצורתו
קבר אותי בודאי , אכן: וענה לו אדם? היכל הנשמות של הגן עדן נמצא כאן

אך , לפי שזה המקום הוא סמוך לגן עדן ויש כאן מנוחה לנפש ,ה כאן"הקב
עד , עדיין לא הגיעה נשמתי אל מקומה הראוי, מאותו זמן שנקברתי כאן

ועתה מכאן והילך יהיה לי ולכל . שבאת אתה לעולם ותתקן מה שאני קלקלתי
  .העולם קיום בגללך

  
קמו כנגדם  ,בכדי לקברה ובשעה שנכנס אברהם במערה והכניס את שרה לשם

הלא אנו עדיין בבושה : כי אמרו לפניו, אדם וחוה ולא רצו לקבלה להקבר שם
ועכשיו תתוסף לנו , ה בעולם העליון בשביל אותו החטא שגרמנו"לפני הקב

הרי אני מוכן : אמר להם אברהם .בושה אחרת מפני המעשים הטובים שבכם
ואחרי כן "מיד . ה בשבילך שלא תבוש עוד לפניו לעולם"להתפלל לפני הקב

אלא אחרי שקיבל אברהם ? "ואחרי כן"מאי , "קבר אברהם את שרה אשתו
נתפייס אדם הראשון ונכנס חזרה , עליו דבר זה להתפלל על אדם הראשון

שמא , אדםאישּה מבושתה מ, אך חוה לא רצה לחזור וליכנס למקומה .למקומו
, רמה לבעלהראי הצדקת שרה הזאת כמה טובה ג, שיאמר לה ,לא יקבלנה

שבשלומה של שרה אברהם ואמר לה  בעד שקר, ואת כמה רעות גרמת לי
  .והסכים אדם לקבלה בשבילווהכניס אותה אצל אדם , יהיה גם לה שלום
ולא " שרה אשתו אתואחרי כן קבר אברהם "שלכן כתוב : 'ומדייק הזהר הק

את בא לרבות " את"כי המלה , "אשתו לשרהואחרי כן קבר אברהם : "כתוב
  ...   למקומה בחזרה חוה שגם אותה הכניס אברהם

  )ב, כג(לשרה ולבכותה  ספודויבוא אברהם ל
נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי " :"לספוד לשרה ולבכותה"ה "ד י"וברש

פרחה , טשלא נשח טה וכמעטבשורת העקידה שנזדמן בנה לשחי י"שע
  ".נשמתה ממנה ומתה

: להביא על המלים י"מדרש זה היה על רש: ע"ק רבי שלמה קלוגר זי"הגהשאל 
  ?לספוד לשרה״: "לומר זאת על המליםומה מקום יש , "ותמת שרה"

 ,רה מהפחד שאולי ימות יצחקטשרה לא נפ. וטהוא ההיפך מפשו טאלא שהפש
חששה שלא , את בנם טאברהם הולך בצו הקב״ה לשחו יאלא שרה שידעה כ

אברהם ויצחק חוזרים  יכאשר בישרו לה כ. יעמדו הבעל והבן בנסיון הכבד
  . חשבה שלא עמדו בנסיון יפרחה נשמתה כ, ויצחק בריא ושלם

היה גוף ההספד של אברהם כשהספיד את , זה באמונת שרה בקב״השבח גדול 
שרה אשתו ושיבח אותה על גודל אמונתה ועל שכל כך חרדה שלא עמדו 

לספוד : "מביא זאת על המילים י"זאת הסיבה שרש. בנסיון ולכן פרחה נשמתה
  ...זה היה גוף ההספד יכ, "לשרה

  ) טוד. כג(ו׳ ואת מתך קבור כואקברה מתי מלפניו ו
כתוב בפסוקים , דהנה. הגאון מוילנא זי׳׳ערמז נפלא בפסוקים הנ״ל גילה כאן 

״קבור . ״ואקברה את מתי״: הללו שש פעמים תיבת ״קבורה״ קודם תיבת ״מת״
. ה את מתי״״ואקבר. ״קבור מתך״. ״לקבור את מתי״. ״מקבור מתך״. את מתך״

וצריך להבין . מיתה קודם, ״ואת מתך קבור״: אך פעם אחת נוספת כתוב הפוך
ומדוע , מה באים לומר שש הפעמים שכתוב תיבת ״קבורה״ קודם תיבת ״מת״

  ? מיתה קודם, בפעם השביעית כתוב הפוך
היו מונחים במערה , דבעת ההיא בשעת פטירת שרה, אלא הסביר הגר״א זי״ע

ויחד הם שש פעמים , זוגות' עוד ג, והיה צריך להיות שם בהמשך ,אדם וחוה
נפל ראש עשו , דבשעת קבורת יעקב.) סוטה יג(והנה איתא בגמרא . קבורה

  ). יג' תרגום יונתן ויחי נ. אליעזר פרק ל״ט' עיין פרקי דר(למערה 
וצדיקים במיתתם , דרשעים בחייהם קרוים מתים.) ברכות יח(ואיתא בגמרא 

  ואיך יכול , הרי כתוב ״ואל עפר תשוב״, הקשו:) שבת קנב(ובגמרא . חייםקרוים 



  

 
 שאצלו הוא חדש ומוכן לסייע לו. 

הקב״ה, שהוא לכל איש כמו הרבה קרובים לאין שיעור וסוף, ובכל  :שלמהנ
כמו שיש לו בכל פעם קרוב והוא רגע ורגע עוזר לו, ואינו מתיישן אצלו, 

 .... וזהו "מי גוי גדול אשר לו 'אלקים' קרוביםחדש
ינו בכל קראנו קים קרובים אליו כה׳ אלקכי מי גוי גדול אשר לו אל

 ז(, אליו. )ד
לבקש  זי״ע "חפץ חיים"הגה״ק בעל האחד ששלח שליח אל מסופר על 

 חיוך עצוב ואמר: "חפץ חיים"ממנו ברכה לעצמו. חייך ה
ואבוי! קבצן אחד שולח קבצן שני לבקש ברכה מקבצן שלישי. וכי לא  יאו

צחוק הוא? וכי לא מוטב לפנות אל בעל הישועה עצמו, שהרי הוא קרוב 
ים קרובים ק״כי מי גוי גדול אשר לו אלו -להגיע אליו  קלל כך ככל כך, ו
 אליו״!...

 

 שבעה דנחמתא
ד״ה ר״ח אב( שאנו נוהגין על פי הפסיקתא  ע"א במגילה )לא כתבו התום׳

להפטיר ג' דפורענותא קודם תשעה באב, ואחר תשעה באב שבעה 
  :ש"ק שד"ע אר"ח נו"דשדנחמתא. וסדר זה מתחיל בפרשת פנחס וסימנך: 

״דברי ירמיהו״, ״שמעו דבר ה'״, ״חזון ישעיהו״, ״נחמו עמי״, ״ותאמר ציון״, 
״עניה סוערה״, ״אנכי אנכי״, ״רני עקרה״, ״קומי אורי״, ״שוש אשיש״, 

 ״דרשו״, ״שובה ישראל״. 
טעם לסדר שבעה  :)סדר הפרשיות וההפטרות( "אבודרהםוכתב ה"

נחמו " - ת הנחמותדנחמתא, אמרו במדרש כי תקנו לומר בתחילת הפטרו
 , כלומר שהקב״ה אומר לנביאים נחמו נחמו עמי, נחמו את בניי. "נחמו עמי

, כלומר איני מתפייסת "ותאמר ציון עזבני ה'"על זה משיבה כנסת ישראל, 
 מנחמת הנביאים, וחפצים בנחמת הקב״ה בעצמו. 

הנביאים חוזרים  , כלומר"עניה סוערה לא רוחמה"בשבת שלישית, 
 כנסת ישראל לא נתפייסה בתנחומים שלנו. לפני הקב״ה, הנה ואומרים

 . "אנכי אנכי הוא מנחמכם"בשבת רביעית חוזר הקב״ה ואומר, 
 . "רני עקרה לא ילדה"לפיכך אומר הקב״ה, 

 . "קומי אורי כי בא אורך"ובשבת שישית אומר הקב״ה, 
, כלומר: עתה "שוש אשיש בה'"בשבת שביעית משיבה כנסת ישראל 

 ב״ה בעצמו מנחמני, יש לי לשוש ולשמוח תגל נפשי באלקי וגו'...שהק
 נחמו נחמו עמי )ישעיהו מ, א.(

מובא במדרש רבה )איכה א' נ"ז( נחמתה בכפליים דכתיב "נחמו נחמו 
 עמי יאמר אלוקיכם".

והדברים צריכים ביאור, מה שייך נחמה בכפליים, הלא ישועתו יתברך 
 היא באין גבול וסוף? 

דהכוונה היא, כי בעת הרה"ק בעל ה"דברי שמואל" זי"ע אלא הסביר 
שיבוא המשיח לגאול את ישראל, יבינו ישראל וישיגו בדעתם, שכל 
היסורים שבגלות, היו בעצם טובים להם ולא היה בהם רע כלל, גם מה 

 שהיה נראה להם ככואב ומצער, היה בזה רק טוב. 
כל הסבל שהיה נדמה להם ככואב  אך בכל זאת ינחמם הקב"ה ויפייסם בעד

 ומצער.
והיא הנחמה בכפליים, נחמה אחת היא ההשגה שישיגו ישראל שהכל היה 

  לטובה, ונוסף לה השכר והניחומים והפיוסין... 
 נחמו נחמו עמי )ישעיהו מ, א(
", עולות בגימטריה מאתיים נחמו נחמודורשי רשומות מצאו כי המילים "

", ורמז טמון בכך, שבזכות יצחקגימטריה של "ושמונה, שזהו אף חשבון ה
 יצחק אבינו עתידין בניו להיגאל. 

ולכאורה צריכים להבין, מפני מה דווקא יצחק הוא זה שבזכותו תבוא 
 הגאולה השלמה?
״לעתיד  :(ע"ב לפי דברי חז״ל המופלאים )מסכת שבת פטאלא, הדבר יובן 

י, ומה נעשה בדינם? לבוא יאמר לו הקב״ה לאברהם אבינו: בניך חטאו ל
 יענה לו אברהם ימחו על קדושת שמך! 

יאמר לו הקב״ה אלך אצל יעקב אבינו שהיה מורגל בחיי חיותו לצער גידול 
בניך חטאו  :ואמר לפניו . בא לפני יעקבבנים ואולי מתוך כך ירחם על בניו

 ומה נעשה בדינם? יענה לו יעקב: ימחו על קדושת שמך! 
 מיד ילך הקב״ה אל יצחק וכך גם יאמר לו: בניך חטאו ומה נעשה בדינם? 
מיד ישיב לו יצחק: רבש״ע בני הם ולא בניך? הרי בשעה שהקדימו לפניך 

   נעשה ונשמע קראת להם ״בני בכורי״, ועכשיו הם רק בני ולא בניך?...
ואז ימשיך יצחק ויעשה חשבון עם הקב״ה, כמה חייו של אדם? שבעים 
שנה! תוריד ממנו את העשרים שנה הראשונים שהוא עוד לא בר עונשין, 
נשאר רק חמישים, תוריד גם מהם עשרים וחמש שנה שהם הלילות, נשאר 
רק עשרים וחמש, מתוכם תוריד שנים עשרה וחצי שנה שבהם יוצא שאדם 
מתפלל ואוכל ועושה את הצטרכויותיו נשאר רק שנים עשרה וחצי שנה. 

פלגא עלי ופלגא  :בא ונתחלק ,ובל את כולם בסדר! ואם לאואז אם אתה ס
 .עלך )חצי עלי וחצי עליך(

 

 
 וכך יפטור יצחק אבינו את עם ישראל מהעונש...

המתבונן בדברי חז"ל הנ"ל יתמהה, כיצד אברהם שהוא עמוד החסד, אינו מצליח 
למידת למצוא זכות על בניו, וכמוהו גם יעקב אבינו, ורק יצחק, אשר הוא סמל 

 הדין הוא זה שמלמד זכות?
אלא ההסבר הוא, שאברהם אבינו ויעקב אבינו נהגו עם ישראל כשם שהם נהגו 

אי אפשר  –אברהם אבינו אומר: "רבונו של עולם, אם חטאו בני  ביחס לבניהם:
שלחתי אותו מן הבית, וכך  –לרחם עליהם, שכן גם כאשר חטא בני ישמעאל 

 בני הפילגשים".עשיתי גם כאשר מדובר היה ב
אין אפשרות להמלט מן העונש.  –אף יעקב אבינו יטען: "אם חטאו בני ישראל 

גם אצלי, כאשר ראובן פחז, נלקחה ממנו הבכורה, כנאמר )בראשית מט, ד( 
 פחז כמים אל תותר"."

עם ישראל הם בניו של הקב"ה! וכאשר בנו  –אולם יצחק מזכיר שלמרות הכל 
שגרם לו ועוגמת הנפש שהיתה בגללו, הוא מעולם  עשיו חטא, על אף כל הרע

לא השליכו מן הבית! בכח זה הוא מלמד רחמים וזכות על עם ישראל, בניו של 
צריך למחול להם  –בניו הם, ומשום כך  -הקב"ה, אשר למרות כל מה שעשו 

 ולסלוח על עונותיהם.
 על פי זה נבין היטב מדוע דוקא בזכות יצחק נגאלים עם ישראל.

ל כך בא הנביא וכופל את מילת הנחמה "נחמו נחמו", ורומז על יצחק שהוא וע
כמנין "נחמו נחמו", שהוא הסיבה לגאולה ולנחמה העתידה לבוא  208בגימטריה 
 לישראל...  

 נחמו נחמו עמי )ישעיהו מ, א(
עמי  פירש את דברי הנביא ״נחמו נחמו ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי״ע"הרה

על פי מה שכתב רש״י על הפסוק )יתרו כ.ב( ״אנכי ה' אלקיך״,  -יאמר אלוקיכם״ 
גוריא במעשה יולמה אמר לשון יחיד, אלקיך, ליתן פתחון פה למשה ללמד סנ

  לי צוית ולא להם. -העגל 
כלומר, דכאשר חרה אף ה' על ישראל בעשותם את העגל, אמר משה רבנו 

ברות את הדברה הראשונה "אנכי ה' אלקיך להקב"ה, הרי כשאמרת בעשרת הד
דברת בלשון יחיד, וא"כ, אין לך יכולת לבוא  וכו' לא יהיה לך אלהים אחרים",

 אל עם ישראל בטענה למה עבדו לאלהים אחרים, כי לי צוית )אלקיך(, ולא להם.  
דאחרי הבכיה לדורות של בין המצרים על  –ובזה יש לפרש ״נחמו נחמו עמי״ 

כפי שאמרו חז"ל  ממנה מגיע הצרות לעם ישראל, ,שכידוע ,מעשה העגל
)סנהדרין קב ע"א( "אין פורענות באה על ישראל, שאין בה קצת מפרעון עון 

  .באה הנחמהאז  העגל".
דהיינו שהיה בידו לומר  -״יאמר אלקיכם״  אומר לנו הנביא: ובמה תתנחמו,

פתחון פה למשה ללמד 'אלקיכם', ובמכוון אמר 'אלקיך', כדי ליתן אנכי ה' 
 ..., ובכך שלח חמתו על עצים ואבנים ולא כילה את עם ישראלסניגוריא

( אאנכי אנכי הוא מנחמכם )ישעיהו נ  
לכאורה צריך להבין:  – א"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"כשאל   

אנכי״? " ". מהו כפל הלשון ״אנכיא  
שהוא  -. המילה ״הוא״ לכאורה מיותרת? ומה גם שהכתוב מתחיל ״אנכי״ ב

שהוא לשון נסתר?  -לשון מדבר, ומסיים ״הוא״   
דיש כאן חיזוק גדול לעם  - א"שליטממישקולץ ר "האדמוכ"ק מרן ותירץ 

 : ישראל בפרט בזמן הזה
שבכדי לזכות לנחמה אמיתית צריכים ראשית להתחזק באמונה בהקב״ה ולדעת 
שהכל מאיתו יתברך, ואף במצב של ״הסתרת פנים״ כביכול, כשקורים דברים 
שאינם מובנים כלל ונראים ״כחושך על פני תהום״, גם אז צריכים לדעת שהכל 

 מאיתו יתברך, ״וכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד״. 
על הפסוק )דברים לא, יח( "ואנכי הסתר אסתיר פני : ע"זי' ט הק"הבעשוכדברי 

שאדם צריך לדעת, אפילו כשהוא במצב של הסתרת פנים ח״ו גם ההוא, "ביום 
הקב״ה עמו, כי גם ההסתרת פנים זה מאת ה׳.  -הסתר אסתיר"  ואנכי"אז 

וכשאדם יודע שגם בתוך ההסתר פנים נמצא הקב״ה, נמתקים מעליו כל הדינים 
 ההסתרה.  תומתבטל

יף הקורונה. ואף אחד ובפרט היום, כאשר שורר בלבול ופחד בכל העולם מהנג
אינו יודע מה יילד יום, אבל בכל זאת צריכים להבין שהקב"ה מכין לנו פה 

 ישועה גדולה! ד"עת צרה היא ליעקב" אך "ממנה יוושע"!
מתוך הצרה הזאת כביכול, הקב"ה מכין אותנו לגאולה השלימה. ע"י שנשכיל 

כולל כל  –חד ונדע שאין לנו מוצא ופתרון מהנגיף הזה, ובדרך הטבע אף א
, ורק להביא מזור ותרופהוהרופאים בעולם אין להם שום יכולת  םהפרופסורי

 בכל יום שורר אצלם בלבול יותר גדול... 
ובכך אבינו מלכנו מביא אותנו להשגה הזאת: שאין לנו על מי להישען אלא 

ואז תבוא הגאולה  -על אבינו שבשמים! ובכך נהיה ראויים ומסוגלים להיגאל 
 ישראל!...לעם 

כשתאמינו בי גם כ"אנכי הסתר אסתיר",  ,הקב״ה אומר – וזה הפירוש: ״אנכי״
נראה  ב״אנכי״ שבעשרת הדברות שהוא יסוד האמונה, ולא רק להאמין כשהכל

 -אף בנסתר כשיש הסתרת פנים כביכול. ״מנחמכם״  -כשורה, אלא ״הוא״ 
אז תנוחמו וימתקו מעליכם כל הדינים והקטרוגים, ויתעוררו עליכם רחמים 

 ...בביאת משיח צדקנו במהרה בימנו אכי"ר וחסדים
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


