
  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 א

   הרב יצחק בירך דסקל בראשות            ניתן לקבל גליון שבועי במייל - "משך חכמה" בית מדרש

  ©כל הזכויות שמורות                      y.b.daskal@gmail.comאמייל:     7611435-052טל: 

תשע"ז שמותפרשת  ר'גליון בס"ד 

  ]טז[

ֵהי  )יז-ג, טז( ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה' ֱא

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵלאֹמר ּפָ  ֹקד ָּפַקְדִּתי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא

ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים  ת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:ֶאְתֶכם ְואֶ 

ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ 

  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

  מדוע כולל את כל האבות בבת אחת

                                                 
ָּת ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְר " )יז-שמות ג, טזהכתוב (על  ,[טז] דהנה 1

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵלאֹמר ָּפֹקד  ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא ֲאֵלֶהם ה' ֱא

ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל  ת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְואֶ 

 ,"ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי

מייחד ה' את שמו על כל  ,דבכל מקום שמזכיר אלוקי האבות ,יש לדקדק

ֵהי "  )ג, טו. ד, ה. ג, ושמות ( ג' פעמים בפרשה זו כדכתיב ,אחד בנפרד ֱא

ֵהי ַיֲעֹקב ֵהי ִיְצָחק ֵוא ְוִהֵּנה ה' " ), יגכח (ויצאוכן בבראשית  ",ַאְבָרָהם ֱא

ֵהי ִיְצָחק ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי ֵוא ורק כאן כולל  ,"ִנָּצב ָעָליו ַוֹּיאַמר ֲאִני ה' ֱא

  .בזה טעםוצריך  ,אלוקי את כל האבות כולם

שהבטיח לו עשרה  ,דהנה באברהם אבינו כתוב ,ומבאר המשך חכמה

ַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְּבִרית ַּבּיֹום ַההּוא ּכָ " )כא-בראשית טו, יחתיב (ככד ,אומות

ֵלאֹמר ְלַזְרֲע ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת:  

ֶאת ַהֵּקיִני ְוֶאת ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ַהַּקְדֹמִני: ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת 

". ת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַהְיבּוִסיָהְרָפִאים:  ְוֶאת ָהֱאֹמִרי ְואֶ 

 )דברים ז, אומשה רבינו אמר לישראל שמקבלים רק שבעה אומות דכתיב (

ֶהי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ְוָנַׁשל ּגֹוִים ַרִּבים " ִּכי ְיִביֲא ה' ֱא

 י ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסיַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁש ִמָּפֶני 

שית רבה (מד, כג) דג' אומות אואמרו בבר "ם ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ִמֶּמּךָ ִׁשְבָעה גֹויִ 

אדום ומואב, וראשית בני  ,רבנן אמריוז"ל המדרש " ,ד לבואייתן להם לעת

) כי לא , הום שנאמר (דברים ב, אדההזלם עמון, הם הג' שלא נתן להם בעו

אתן לך מארצו ירושה כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר, ובמואב כתיב 

(בראשית טו,  ) אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, קנזי, ט(דברים ב

 ,אבל לימות המשיח .הוא מעמון ומואב (שם) הוא מעשו, קיני וקדמוני כ)

  ." ע"כל הקדוש ברוך הואכדי לקיים מאמרו ש ,יחזרו ויהיו לישראל

ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת "[והא דכתיב בפרשת שמות (ג, ח. יז) 

והם  ",ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאל ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי

 לשלש שהבטיח מה, 1פירוש. ויעקב יצחק אברהם אלקי )טזג, (

 קני אומות שלש אבל ,כח, יג)יב, ז. כו, ג.  -(בראשית  ביחד אבות

), יט, טו בראשית( לבד לאברהם רק הראה שלא, וקדמוני קניזי

 שאמר כמו ,לעתיד פירשן רק, (דברים ז, א) כעת לכם יתן לא זה

, בכולן אלקי חד כתוב כןל, (בראשית, לך לך, מד, כג) רבה במדרש

  .2ק"ודו

שמי  ,לח יהושע(דברים רבה שופטים ה, יד) דשכבר אמרו  ,רק ששה אומות

  .וגרגשי פנה והלך] ,שילך מעצמו ילך

לא היו אז בארץ  ,והנה הג' אומות הללו שלא נתן להם רק לימות המשיח

הארץ "אמר להם בלשון  ,וכשהבטיח ה' ליצחק ויעקב את הארץ ,כנען

ּגּור ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמ " )בראשית כו, גכדכתיב ביצחק ( ",הזאת

ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ַהְּׁשֻבָעה  ֶאֵּתן ֶאת ָּכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאלָּך ִּכי ְל ּוְלַזְרֲע ַוֲאָבְרכֶ 

ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעָליו " )בראשית כח, יגוביעקב ( ,"ַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביֲאֶׁשר ִנְׁש 

ֵהי ִיְצָחק  ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי ֵוא ר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָהָאֶרץ ֲאֶׁש ַוֹּיאַמר ֲאִני ה' ֱא

ואף  .ובארץ ישראל לא היו רק שבעה אומות" ָעֶליָה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע

גם לאברהם בהתחלה  ,מכל מקום ,על פי שהבטיח לאברהם עשרה אומות

ַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ְלַזְרֲע " )בראשית יב, ז( הבטיח רק שבעה אומות

  ."ְזֵּבַח ַלה' ַהִּנְרֶאה ֵאָליוַוִּיֶבן ָׁשם ִמ  אתֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹ ֶאֵּתן 

אבל מה שכולל הבטחת  ,דרק לאברהם הבטיח ה' עשרה אומות ,הנה מבואר

והם שבעה אומות  ,העמים שהיו בארץ כנען םה ,הארץ לכל האבות

  שירשום.שעליהם אמר משה (דברים ז, א) 

 ,צחק ויעקב ביחדועל פי זה מבואר היטב מדוע כתוב כאן אלוקי אברהם י

שבא  ,לכן דקדק הכתוב ,כיון שמשה רבינו בא להבטיח את ארץ ישראל

 ,רץ הזאת, דהיינו האלהבטיח רק את הארץ שכלל בדיבורו לכל האבות יחד

לא יקבלו  ,השלשה אומות שהבטיח לאברהםאבל  ,שהיא של שבעה אומות

 .ד לבואירק לעת
כל העשרה רק לאברהם את ארץ תמצית דבריו: ה' הבטיח  2

יעקב לא הבטיח אלא ארץ שבעה עמים לאבל ליצחק ו ,עמים

שיעלו לארץ  שה' הבטיח ,ומשה רבינו אומר לישראל ,בלבד

דהייינו  ,ארץ ישראל שהבטיח לכל האבותאת  ויקבלו ,ישראל

רק שזה יקבלו  ,לאברהםולא הג' עמים שהבטיח  ,שבעה אומות

  .ד לבואילעת
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ִהים ֶאל ֹמֶׁשה ֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה'  )ג, טו( ַוֹּיאֶמר עוֹד ֱא

ֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני  ֵהי ִיְצָחק ֵוא ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱא ֱא

  ֲאֵליֶכם ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדר:

 שצדיקים ומשיח וירושלים, נקראים בשמו של הקב"ה ,מה כונת חז"ל

 ,הוא ברוך הקדוש של שמו על נקראוג'  ב, עה 3בתרא בבא

 דכתיב, משיח. כל הנקרא בשמי (ישעיהו מג, ז) שנאמר ,צדיקים

ה'  כו' ,ירושלים. צדקנוה'  יקראו אשר שמו וזה כג, ו) יהורמ(י

                                                 

   

  ז]י[

אבל הבאנו תמצית  כאן. [לשונו הצח של המחבר אינה צריכה ביאור[יז]  3

אשר אין ראוי לקרוא את לשון קדשו אבל  ,להקל על המעיין ,תוכן דבריו

   .]ערוך אליו

יוחנן:  בירמר אמר רבה א )עה, ב(בבא בתרא דגרסינן בתוכן דבריו, תמצית 

(ישעיהו  ך הוא, שנאמרעתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקדוש ברו

כל "רש"י [פ: כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. מג, ז)

וכל העשוי  ,כל הצדיקים הנקראים בשמי -הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו 

 ,כלומר ,והכנתי הכל ,תכנתיו בכל הצריך לו ,יצרתיו אף עשיתיו ,לכבודי

א"ר "]. ם כל צרכי גאולתםכבר הכנתי לה ,רהאף על פי שעברו בגולה ובצ

: ג' נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא, ואלו שמואל בר נחמני א"ר יונתן

(ירמיהו  הן: צדיקים, ומשיח, וירושלים. צדיקים, הא דאמרן. משיח, דכתיב

: (יחזקאל מח, לה) : וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו. ירושלים, דכתיבכג, ו)

" ם ה' שמה אל תקרי שמה אלא שמהמיוסביב שמונה עשר אלף ושם העיר 

  .ע"כ

 ,א. איך יתכן להשוות מאן דהו להקב"ה חלילה :ודברי חז"ל צריכים ביאור

  . ב. מה המיוחד בג' דברים הללו.ולומר שנקרא בשמו של הקב"ה

לכן לא  ,דבודאי אין להשוות כלל אף אחד להקב"ה ,ומבאר המשך חכמה

של  והשם ,נקראו בשמואלא  ,אמרו שאלו הם דומים יחלילה להקב"ה

אלא  ,שאין מחשבה תפיסה ביה כלל ,מהותו יתברךחלילה אינה  הקב"ה

על ההשגה שאנו  ,הוראת השם יתברך הוא על מה שנראה לנו הברואים

 ,שהוא סיבת כל הנמצאיםא.  :נינים, והן בג' עלפי מיעוט השגתינו משיגים

אין לו ראשית  ,יהוא נצחיורק מחמת רצונו יתברך להמציאם הם נמצאו. ב. 

ומשגיח על הכל  ,ולא אחרית. ג. מהוה ומחייה את כל הבריאה בכל רגע

  השגחה פרטית.

 ,הכוונה .שמה אלא שמה תקראו אל, (יחזקאל מח, לה) שמה

 מחוייב הוא כי ,האחד .דברים ג' על מובן השם דהוראת

 המה זולתו אשר וכל, מציאותו סיבת בעצמו והוא ,במציאותו

. להמציאם יתברך רצונו הוא מציאותם וסיבת, המציאות אפשרי

 קרוי שזה, (שבת נה, א) אמת הוא ברוך הקדוש של חותמו 4וזה

 הוראה. בזה, ג, בא,  ההלכ א פרק המדע ספר יעויין, אמת

, לאחריתו סוף ואין לראשיתו ראשית אין, ינצחי שהוא, השנית

 וקיומו הפרטית השגחתו על, השלישית. ויהיה הוה היה וזה

לכן אפשר לומר  ,בחינה אחת מהם ,יש בכל אחד מהםוג' דברים הללו 

דבחינה א' שהוא סיבת  עליהם שנקראו בשמו של הקב"ה בבחינה זו

צדיקים ברא ה' הנמצאים יש בצדיקים כי הם גם סיבת הנמצאים שבגלל ה

כל כדכתיב " ,להשם יתברך כבוד ליתן הבריאה שתכליתכיון  את העולם

. ומשיח יש בחינה דכבו אין צדיקים ובאין "הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו

ולעלם  ,מתו קדמה לעולםשנו ,נשמתו ביחס לכל הברואים היא נצחיתש ,ב'

כי  ,בחינה הג'וירושלים יש לה את ה .כמו שדרשו חז"ל ומובא להלן ,תהיה

שאפילו אל ארץ ישראל ה' דורש אותה  ,ההשגחה הפרטיתשם הוא מקום 

  .ליםששכן ירוומכל  ,תמיד

אלא  ,דלא הושוו ג' הללו לה' חלילה ,ובזה מיושב כל הדקדוקים דלעיל

שג' דברים הללו  ,נו בו יתברךישיש בכל אחד מהם בחינה שיש מהשגת

, ולהלן הללו. זה תמצית דבריו לכן אמרו דוקא ג' הדברים ,כוללים הכל

 את המקורות שמביא המשך חכמה. ר עודאנב
חותמו "בתוך דבריו מבאר ומאיר עינינו בכונת חז"ל שאמרו (שבת נה, א)  4

אצלו שייך בכלל שקר  מה ,ודבריהם צריכים ביאור ".של הקב"ה אמת

אפשר לומר עליו שהוא  ,דאדם שיכול לשקר ,שנאמר שחותמו אמת ,יתברך

ומבאר  .אבל מה שייך לומר במציאותו יתברך שחותמו אמת ,ש אמתיא

א הי מב"ם דאמיתתו יתברךל נתכוונו למה שכתב הרדחז" ,המשך חכמה

שלפי זו מציאות  ,אלא זו אמת אחרת לגמרי ,אינה כאמיתת שאר הנבראים

 ,אמיתת כל הנבראיםכ דלאאמיתית אנו מבינים שזו האמת ה ,נומעט השגתי

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע ג) " -א ,יסודי התורה(רמב"ם דז"ל ה

שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ 

ואם יעלה על הדעת שהוא  ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.

אין דבר אחר יכול להמצאות. ואם יעלה על הדעת שאין כל  ,אינו מצוי

הוא לבדו יהיה מצוי, ולא יבטל הוא לבטולם,  ,הנמצאים מלבדו מצויים

, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם ,שכל הנמצאים צריכין לו

 ." עכ"ללפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

 יםשתלו, יב, ב)(חגיגה  מאמרם זה 5כי. ורגע עת בכל הנמצאים

 ששוב, כלי שעשה פועל כמו ואינו, הוא ברוך הקדוש של בזרועו

 רגע כל אותם והומה אותם מחיה הוא רק, הפועל אל צריך אין

 כל מהוה וזה, מציאותם נעדר מהם רצונו ובהפרד, הפסק בלי

 ,יתברך ברצונו שעלה מה כפי הנבראים אל יחסי ובערך .עלמין

 אם .זולתם הנמצאים סיבת והמה, צדיקים בלא לעולם אפשר אי

 תיהאמי המציאות שמחויב, הראשונה בהוראה יחס להם יש כן

 כל וזה ,הצדיקים המה הנמצאים כל סיבת וברצונו, יתברך

 הבריאה שתכלית ,)ז, מג ישעיה( בראתיו לכבודי בשמי הנקרא

 הוא משיח. כבוד אין צדיקים ובאין, ברךיתם להש כבוד ליתן

 העולם נברא טרם במחשבה עלה ,הנבראים בערך נשמתו

 לפנישם) ( שדרשו וכמו, הבריאה סוף עד ויהיה, (פסחים נד, א)

. השנית הוראה ביחס והוא, (תהילים נד, א) שמו ינון שמש

 יחזקאל( שמהה'  וזה, הפרטית ההשגחה מקום היא, ירושלים

 בארץ שאפילו, תמיד צופיות ועיניו ,ה' הוא ששם), לד, מח

, תמיד אותה דורש אלקיךה'  אשר) יב, יא דברים( כתיב ישראל

 השגחה ,השלישית הההורא אל יתיחס זה. ירושלים שכן ומכל

 כוונו דלזה 6ויתכן ק:"ודוה'  בשם נקראו אשר, וזה ,יתיהפרט

 ,השם של בשמו שמתייחסים כבוד הוא, לעמךה'  כבוד תן ובכן

  .7ודו"ק ,הוא ברוך הקדוש של

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 
תניא, " וז"ל: )חגיגה יב, ב(בתוך דבריו מאיר עינינו במה שאמרו חז"ל  5

יודעות מה רואות, עומדות ואינן  -רבי יוסי אומר: אוי להם לבריות שרואות 

 (תהילים קמח, ח) רוח בסערה, שנאמר כו' דותואין יודעות על מה הן עומ -

 ברוך הוא, שנאמררוח סערה עשה דברו, סערה תלויה בזרועו של הקדוש 

כל  -ומתחת (שם) "רש"י ע"כ [ופירש  "ומתחת זרעת עולם (דברים לג, כז)

שכל הבריאה תלויה  ,כונת חז"לד "]הסובלות אותו -זרועות עולם : היצירה

 ,דלא כמו יוצר העושה כלי ,והוא מהוה אותה בכל רגע ,במציאותו יתברך

 שלאחר שעשהו אינו מהוה אותו.
שתיקנו לומר בתפלת ראש השנה "ובכן תן כבוד ה' מה על פי דרכו מבאר  6

דהצדיקים  ,אבל לאור המבואר .דצריך ביאור מה חשיבות תפלה זו ,לעמך"

שנזכה  ,על זה מתפללים ,ולכן נקראו בשמו ,שנותנים כבוד לה'הם אלו 

על ידי שיזכו כל  ,שיהיו נקראים בשמו ,שכל עם ישראל יקבלו כבוד מה'

  .ישראל לקדש שמו יתברך

לפי מיעוט  ,היה הוה ויהיה ,שמו יתברךב תמצית דבריו: 7

 ,ממציא כל המציאותה' יתברך א.  :השגתינו יש בו ג' בחינות

חז"ל, שהצדיקים  ועל בחינה זו נתכונו אין כלל מציאות.ובלעדו 

והצדיקים  ,כי העולם נברא לכבד את ה' ,ם בשמו יתברךנקראי

 ,ומחמת הצדיקים ברא את כל הנמצאים ,מכבדים אותו יתברך

ה' יתברך ב.  כשמו יתברך שהוא מציאות כל הנמצאים. ,וכביכול

רא בשמו שמשיח נק ,ועל זה אמרו הוא ראשון והוא אחרון.

ג.  ולעולם תהיה נשמת המשיח. ,שנשמתו קדמה לעולם ,יתברך

ועל זה אמרו שירושלים מהוה את כל הבריאה בכל רגע. ה' יתברך 

  שה' משגיח עליה בהשגחה מיוחדת. ,נקרא בשמו יתברך

  


