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ִהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ) ב ,מו( ַוֹּיאֶמר ֱא

  ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני:

  מדוע נתבא יעקב בלילה מה שלא מצאנו בשאר אבות

אצל אברהם  1. הנהכו'במראות הלילה  כו'ב) ויאמר אלקים מו, (

היינו  .)יג-(כח, יא . כאן, ובויצאויצחק לא מצאנו זה, רק ביעקב

רץ לגור, לכן בא אליו התגלות מפני שהיה מוכן לצאת לחוצה לא

ת בלילה, להראות שאף בלילה, בחשכת הגלות, שורה אלקו

שכינה בישראל, כמו שאמרו גלו לבבל, שכינה עמהם (מגילה כט, 

א). וזה אברהם תיקן תפילת שחרית, ויצחק מנחה, ויעקב ערבית 

בין יבין בין ביום קר ים שהן, והן איברים ופדר(ברכות כו, ב)

                                                 
 ,נבואה בלילה היא דרכם של נביאי אומות העולםדהנה  ,תוכן דבריו [יא] 1

 ,כמו שאמרו במדרש רבה (במדבר, בלק כ, יב) ובילקוט שמעוני (שם)

אין רוח הקודש שורה  -לינו פה הלילה וז"ל " )ח ,כב(במדבר והביאו רש"י 

וכן לכל נביאי אומות העולם, וכן לבן בחלום הלילה, עליו אלא בלילה, 

שנאמר (בראשית לא, כד) ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה. כאדם 

" עכ"ל. לפיכך יש לדקדק מדוע כתבה תורה ההולך אצל פלגשו בהחבא

והיא דרכם של נביאי אומות העולם  ,שנבואת יעקב היתה במראות הלילה

מת לא מצאנו אצל אברהם ויצחק נבואה בלילה ובא .ולא של נביאי ישראל

[ואף על פי שבברית  .יג)-כאן ולעיל בפרשת ויצא (כח יא ,אלא אצל יעקב

כבר מפורש  ,בין הבתרים (בראשית טו, יב) כתוב ויהיה השמש לבוא

  .עיין שם] ,אלא לפנות ערב ,במפרשי התורה שלא היה זה בלילה

כיון שיעקב יצא  ,ב ה' בלילהדבכונה התגלה אל יעק ,ומבאר המשך חכמה

שגם בגלות  ,ורצה ה' יתברך לרמז לו ,והיינו שיצא לגלות ,לגור בחוץ לארץ

לומר לו  ,שלילה רומז לגלות ,לפיכך נגלה עליו במראות הלילה ,ה' עמו

כמו שאמרו חז"ל (מגילה כט,  ,השכינה שורה ,היא הגלותש ,שגם בלילה

תיקן יש לתת טעם למה יעקב אבינו ועל פי זה  .גלו לבבל שכינה עמהם ,א)

אז שאפילו  ,לחשיכה ,רומזת לגלותערבית ש ,(ברכות כו, ב)תפלת ערבית 

 ,ויעקב הוא זה שקיבל נבואה מה' בלילה ,ויש להתפלל לה' ,שורה שכינה

  .לכן הוא זה שתיקן תפילת ערבית ,להורות על ענין זה

שם)  "ל (ברכותהנה אמרו חזעל פי יש לבאר עוד כמה וכמה ענינים. דו

היא שערבית ויעקב תיקן  ,והם כנגד הקרבנות ,תפלותאת השאבות תיקנו 

 ,יש לתת טעםו .שכשרים להקריב כל הלילה רים ופדריםכנגד הקרבת איב

זריקת אף על פי ש ,מדוע אברים ופדרים קריבין גם בלילה (ברכות ב, א)

מב"ם מעשה ר ,(זבחים צח, א ועוד בלילההדם והקטרת האימורים פסולים 

צה ל שאין השכינה שורה בחו"בלילה (ברכות ב, א). והנה אמרו ז

רק למי שהיה רואה בארץ ישראל, כמו שאמרו על יחזקאל  ארץל

סוף מועד קטן (כה, א). לכן סוף עבודה, כמו הקטרת איברים 

 .ב, א), בינה זה ,ברכותנוהג אף בלילה ( ,שכבר נשחט ונזרק ביום

ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב (תהלים כ,  'יענך ה ,אמר ולזה

שנגלה שבזמן שהם בצרה ובחשכת לילה, ישגבך אלקי יעקב ב), 

  .2אליו בלילה, ודו"ק

  

  [יב]

הקרבת האברים והפדרים היא סוף העבודה לאחר  ,דהנה .הקרבנות פרק ד)

שנבואה ל במועד קטן (כה, א) ואמרו חז" ,טרת אימוריםקזריקת הדם וה

ולכן יחזקאל  ,אלא למי שכבר נתנבא בארץ ישראל ,אינה שורה בחוץ לארץ

רת ובזה מבואר הטעם שהקט ,שכבר נתבא בארץ ישראל נתבא בחוץ לארץ

 ,לרמז שסוף עבודה כשרה בלילה אם התחילו ביום ,איברים אפילו בלילה

ושכינה שורה על עבודת  ,כשם שנבואה שורה בלילה למי שנתבא ביום

שכבר  ,ולכן שרה נבואה על יעקב בלילה ,הלילה אם התחילו אותה ביום

  .נתבא ביום לפני כן

ה' ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְב  ַיַעְנ) "ב ,כ( ב בתהיליםיועוד יתבאר לפי זה הא דכת

ֵהי ַיֲעֹקב אלא שהפסוק מדבר על זמן  ,למה כתוב דוקא אלוקי יעקב ,"ֵׁשם ֱא

לרמז  ,יענך אלוקי יעקב שנגלה אליו בלילה ,והיא חשכת לילה ,צרה

 ,שיעקב אבינו שגלה מארץ ישראל ,יענך ה' וישגבך ,שאפילו בלילה ובגלות

[על . ובחשכת הגלות ,רה בישראל אף בלילהעל ידו נגלה לנו שהשכינה שו

כתוב ארבעה פעמים בנביא אל תירא עבדי יעקב פי דרכו יש לבאר מדוע 

ולא כתוב עבדי ישראל שרומז  (ישעיהו מד, ב. ירמיהו ל, י. מו, כז. מו, כח)

כיון שהשם יעקב הוא הרומז לגילוי שכינה בזמן גלות  ,לכלל ישראל

איירי בהבטחה על גאולה מהגלות ובכל המקומות הנ"ל  ,וחשיכה

  .והחשיכה]

 
 ,תמצית דבריו: ה' לא נגלה לאברהם ויצחק בלילה רק ליעקב 2

והיא  ,לרמז שאף בלילה ,כיון שיצא לגלות נגלה אליו ה' בלילה

  .שכינה בישראל השור ,הגלות והחשיכה
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  נתונים למשיסה וביזה בגלותאינם הולכים בדרכי אבות הם ישראל כש

אל הקבלה  נו מוסר השכל, שכאשר ישראל אוחזיןיצא ל 3ומזה

ם, אז הישראלי הוא גוי והולכים בדרכי ולמודי אבותיה הנאותה,

איתן עתיק יומין, אשר נגלו אליו האלקים בהיות המקדש על 

מכונו, אז שורה השכינה עמהם גם בחוצה לארץ גם בלילה. אבל 

בזמן ששכחו ברית אבותיהם, ואינם הולכים בדרכיהם, אז 

                                                 
אלא מפני בישראל ה שורה אין השכינש המבואר תוכן דבריו, על פי[יב]  3

 ,לארץ ץאז יש השראת השכינה בחו , ורקשכבר שרתה עליהם בארץ ישראל

אז שורה  ,ם אליהםיכיומשתי ,בדרכי אבות חזיקיםאם ישראל מאם כן, 

ם אינם הולכיאבל אם  ,שכבר שרתה לפני כן בבית המקדש ,שכינה בהם

ם בפני עצמם, אז כשה" ,אם כן אינם ממשיכים דרכי אבותם ,בדרכי אבות

הלא אין שכינה שורה בחוצה לארץ ונסתלקה שכינה מהם, ונתונים למשיסה 

[כאן  ."ולבז, כי אינו חושב עצמו לגוי עתיק, שכבר ראה והיה דבר ה' אליו

כו, ויקרא (שמות יד, כח:  רומז המשך חכמה למה שכתב כמה וכמה פעמים

 , שתבוא שואה על יהדות אירופה]. מד)
שיעקב התנבא בלילה אפילו שהוא  ,בריו, על פי המבואר לעיל[יג] תוכן ד 4

יתיישבו כמה שה' עמהם בגלות ובחשיכה,  גלותכדי ל ,דרך נבואת הגויים

  דבריו יש להקדים כמה הקדמות.דקדוקים בנביא. וכדי להבין 

ְלִמן ִּכי ַעל ַאִּפי ְוַעל ֲחָמִתי ָהְיָתה ִּלי ָהִעיר ַהֹּזאת ) "לב, לא(ירמיהו כתוב בא. 

". מבואר בכתוב שמיום ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבנּו אֹוָתּה ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַלֲהִסיָרּה ֵמַעל ָּפָני

והיינו לגלות את  ,שבנו את ירושלים היתה לה' חרון אף להסירה מעל פניו

וחז"ל גילו לנו שכיון שכשבנה ישראל ממנה. ולא מפורש בכתוב מדוע. 

וא בנין ירושלים התחתן באותו הלילה דה ,שלמה המלך את בית המקדש

ֹמה ֶאת ַּפְרֹעה ֶמֶל ) "מלכים א פרק ג, אכדכתיב ( ,עם בת פרעה ַוִיְתַחֵּתן ְׁש

תֹו ִלְבנֹות ֶאת ֵּביתֹו ְוֶאת  ִמְצָרִים ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ַּפְרֹעה ַוְיִביֶאָה ֶאל ִעיר ָּדִוד ַעד ַּכ

ם שמיום שנבנתה  ,ועל זה אמר ה' לירמיהו", ָסִביב ֵּבית ה' ְוֶאת חֹוַמת ְירּוָׁשַלִ

, ויקרא רבה (שמיני פרשה יבהמדרש בוז"ל  .היה לי חמה להסירה מעל פני

כל אותן  ,יודן מר רביא" ) [והוא גם בילקוט שמעוני ירמיהו רמז שכ] וז"לה

שבע שנים שבנה שלמה בית המקדש לא שתה בהן יין, כיון שבנה בית 

אותו הלילה שתה יין. והיו שם שתי בלזמיאות,  ,פרעההמקדש ונשא את בת 

הקדוש ברוך  רואחת שמחה לבת פרעה. אמ ,אחת שמחה לבנין בית המקדש

של אילו או של אילו. באותה שעה עלתה על דעתו  ,של מי אקביל ,הוא

י העיר הזאת וגו' כי על אפי ועל חמתי היתה ל ,כתיבדוא ההוא להחריבו, ה

שעל שנשא שלמה את בת  ,הנה מבוארל המדרש. " עכ"(ירמיה לב, לא)

[ואף על פי שבפסוק  גזר ה' להחריב את ירושלים והיינו לגלותן. ,פרעה

 מלכיםכבר פירש רש"י ב ,כתוב שהתחתן עמה לפני שבנה את בית המקדש

לפיכך עשה שלמה  ,"ואח"כ בנה לה בית -עד כלותו לבנות וגו' (שם) "

  ]דאז עשה גם לה בית ,ית המקדשהמלך שמחה לבת שלמה כשבנה את ב

סתלקה ונ ארץלצה כשהם בפני עצמם, הלא אין שכינה שורה בחו

שכינה מהם, ונתונים למשיסה ולבז, כי אינו חושב עצמו לגוי 

  אליו, ודו"ק. 'והיה דבר ה , שכבר ראהעתיק

  ]ג[י 

  המקדשבית כשבנה את  ,מדוע נגלה ה' לשלמה בלילה

מה דאמר (ירמיה לב, לא) כי על אפי ועל חמתי היתה  4ובזה יובן

ובשתי הפעמים נגלה אליו  ,כתוב בנביא שפעמיים נגלה ה' לשלמהב. 

והיה ארון הברית  ,בראשונה בגבעון לפני שבנה את בית המקדש בלילה.

ַוֵּיֶל ַהֶּמֶל ) "ה-מלכים א פרק ג, דדכתיב ( ,ששם היה במת ציבור ,בגבעון

ֹמה ַעל ַהִּמְזֵּבַח  ִּגְבֹעָנה ִלְזֹּבַח ָׁשם ִּכי ִהיא ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה ֶאֶלף ֹעלֹות ַיֲעֶלה ְׁש

ִהים ְׁשַאל ָמה  ֹמה ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוֹּיאֶמר ֱא ַההּוא:  ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ה' ֶאל ְׁש

: ֹמה ְוָכל ַהָּקָהל) כתיב "ז-ב פרק א, ג(דברי הימים וכן ב ".ֶאֶּתן ָל  ַוֵּיְלכּו ְׁש

ִהים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה  ִעּמֹו ַלָּבָמה ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון ִּכי ָׁשם ָהָיה ֹאֶהל מֹוֵעד ָהֱא

ִהים ֶהֱעָלה ָדִויד ִמִּקְרַית ְיָעִרים ַּבֵהִכין לֹו ָּדִויד  ֶעֶבד ה' ַּבִּמְדָּבר:  ֲאָבל ֲארֹון ָהֱא

ם:  ּוִמְזַּבח ַהּנְ  ֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן ִּכי ָנָטה לֹו ֹאֶהל ִּבירּוָׁשָלִ

ֹמה ָׁשם ַעל ִמְזַּבח  ֹמה ְוַהָּקָהל:  ַוַּיַעל ְׁש חּור ָׂשם ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ה' ַוִּיְדְרֵׁשהּו ְׁש

ַהְּנֹחֶׁשת ִלְפֵני ה' ֲאֶׁשר ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַוַּיַעל ָעָליו ֹעלֹות ָאֶלף:  ַּבַּלְיָלה ַההּוא ִנְרָאה 

ֹמה ַוֹּיאֶמר לֹו ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן ָל ִהים ִלְׁש ". ובפעם השניה כשבנה את בית ֱא

ֹמה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ) "ב-מלכים א פרק ט, אכתיב ( ,המקדש ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁש

ֹמה ֲאֶׁשר ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות: ַוֵּיָרא ה' ֶאל ֹמה  ה' ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל ֵחֶׁשק ְׁש ְׁש

ַוְיַכל ) "יב-פרק ז, יא(דברי הימים ב וכן ב". ֶׁשר ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבעֹוןֵׁשִנית ַּכאֲ 

ֹמה ַלֲעׂשֹות ְּבֵבית  ֹמה ֶאת ֵּבית ה' ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל ַהָּבא ַעל ֵלב ְׁש ְׁש

ֹמה ַּבָּלְילָ  ה ַוֹּיאֶמר לֹו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶת ה' ּוְבֵביתֹו ִהְצִליַח: ַוֵּיָרא ה' ֶאל ְׁש

  ".ָּמקֹום ַהֶּזה ִלי ְלֵבית ָזַבחּוָבַחְרִּתי ּבַ 

היה גילוי שכינה גדול לעיני כל  ,כשבנה שלמה המלך את בית המקדשג. 

) ג-דברי הימים ב פרק ז, אלאחר שבנה בית המקדש ( כדכתיב ,ישראל

ֹמה ְלִהְתַּפֵּלל וְ " ָהֵאׁש ָיְרָדה ֵמַהָּׁשַמִים ַוֹּתאַכל ָהֹעָלה ְוַהְּזָבִחים ּוְכַכּלֹות ְׁש

א ָיְכלּו ַהֹּכֲהִנים ָלבֹוא ֶאל ֵּבית ה' ִּכי ָמֵלא ְכבֹוד  ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהָּבִית:  ְו

עּו ה' ֶאת ֵּבית ה':  ְוֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹרִאים ְּבֶרֶדת ָהֵאׁש ּוְכבֹוד ה' ַעל ַהָּבִית ַוִּיְכְר 

". ַאַּפִים ַאְרָצה ַעל ָהִרְצָפה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְוהֹודֹות ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ 

  ולאחר הקדמות אלו נביא את הדקדוקים שבא המשך חכמה ליישב.

ַוֵּיֶל ) "ה-מלכים א פרק ג, דכתוב ( ,היה בגבעון להקריבשלמה כשדהנה א. 

ֹמה ַעל ַהֶּמֶל ִּגְבֹעָנה ִלְזּבֹ  ַח ָׁשם ִּכי ִהיא ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה ֶאֶלף ֹעלֹות ַיֲעֶלה ְׁש

ִהים  ֹמה ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוֹּיאֶמר ֱא ַהִּמְזֵּבַח ַההּוא:  ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ה' ֶאל ְׁש

דהרי בגבעון איירי  ,". הנה המילה "בגבעון" צריכה לימודְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן ָל

וירא ה' אל שלמה, ומשמע שגבעון היא הסיבה והיה לכתוב  ,הלעיל מיני

  וצריך טעם בזה. ,שנראה לו

ַוְיִהי ) "ב-פרק ט, א(מלכים א כשבנה שלמה את בית המקדש כתוב בב. 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

דברי ן כתוב (כי בגבעו ,. הואהסירה מעל פנילכו' לי העיר הזאת 

זה בבמת  ,שלמהל אלקיםנראה  5בלילה הוא) ב. א, ז-הימים

, כתוב והיה גילוי שכינה ,בית המקדש והתפללהוכשנבנה  צבור.

ולא זכה  . ז, יב).ב(דברי הימים ' אל שלמה בלילה, בוירא ה

 לוי שכינה כזאת לעיני כל ישראלאחרי גי 6וםיב 'להראות אליו ה

על שנשא  גזר על ישראל שיגלו 7יען כי, )ב-ז, א - (דברי הימים ב

(ויקרא רבה שמיני יב, ה: ילקוט שמעוני ירמיהו,  בת פרעה כו'

 שגם בגלותן ,להורות ,לכן היה מתגלה להם בלילה ,רמז שכ)

' אל ) בגבעון נראה הג, ה -אולזה אמר במלכים ( ' עמהם.יהיה ה

מה אל של 'ולכשנבנה בית המקדש וירא ה שלמה בחלום הלילה,

                                                 

ֹמה ֲאֶׁשר  ֹמה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ה' ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל ֵחֶׁשק ְׁש ְּכַכּלֹות ְׁש

ֹמה ֵׁשִנית ַּכֲאֶׁשר ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבעֹון ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות: ". הנה מה ַוֵּיָרא ה' ֶאל ְׁש

מה בא  ,שכתוב שנראה לשלמה כאשר נראה אליו בגבעון צריך ביאור

  הכתוב לומר בזה.

 ,שכונת הכתוב לרמז מדוע נגלה ה' לשלמה בלילהומבאר המשך חכמה 

לפיכך דקדק  .עילנביאי ישראל כמבואר לשאינה נבואה הרגילה אצל 

ֹמה ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה" ג, ה) -במלכים (א הכתוב לומר  ,"ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ה' ֶאל ְׁש

לא היה גילוי  ,ת ציבורמשבבכיון  ,לומר שהטעם שנגלה לו בגבעון בלילה

  .לפיכך נגלה לו בלילה ,שהיא רק היתה במת ציבור ,שכינה

היה ראוי שלמה  ,ינה לעין כלוהיה גילוי שכ ,אבל כשנבנה בית המקדש

ומחמתו נגזר גלות  ,אבל מפני שנשא אז את בת פרעה ,שיתגלה לו ה' ביום

יהיה ה' להורות לו שגם בגלות ובחשיכה  ,נגלה לו ה' בלילה ,על ישראל

מלכים א פרק (ולכן דקדק הכתוב לכתוב כשנגלה לו בבית המקדש  ,עמהם

ֹמה ֵׁשִני) "ט, ב שנגלה  ,לומר ,"ת ַּכֲאֶׁשר ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבעֹוןַוֵּיָרא ה' ֶאל ְׁש

והוא מפורש בדברי הימים שנגלה  ,בלילה בגבעוןלו לו בלילה כמו שנגלה 

-פרק ז, יא(דברי הימים ב ב כדכתיב ,אליו לאחר בנין בית המקדש בלילה

ֹמה ֶאת ֵּבית ה' ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל ַהָּבא) "יב ֹמה  ַוְיַכל ְׁש ַעל ֵלב ְׁש

ֹמה ַּבָּלְיָלה ַוֹּיאֶמר לֹו ָׁשַמְעִּתי  ַלֲעׂשֹות ְּבֵבית ה' ּוְבֵביתֹו ִהְצִליַח: ַוֵּיָרא ה' ֶאל ְׁש

לא מפורש ". אבל במלכים ֶאת ְּתִפָּלֶת ּוָבַחְרִּתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִלי ְלֵבית ָזַבח

פרק  -א (מלכים בב שנגלה אליו לאחר בנין בית המקדש בלילה, לכן כתי

ֹמה ֵׁשִנית ַּכֲאֶׁשר ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבעֹון) "ט, ב שהיה  ,ללמד ,"ַוֵּיָרא ה' ֶאל ְׁש

  ומטעם שנגזר עליהם גלות. ,בלילה כבגבעון

וכך הוא סדר דבריו, פתח בדברי הנביא ירמיהו שנגזר להחריב אותה מפני [

ולא  ,בגבעון בלילה והביא הפסוק בדברי הימים שנגלה ,שנשא בת פרעה

שלאחר כיון שרק בדברי הימים מפורש  ,(א ג, ה)הביא הפסוק במלכים 

וכן מפני שרוצה ליישב הדקדוק  .שבנה בית המקדש נגלה ה' לשלמה בלילה

לכן הביא גם הנבואה של גבעון מדברי הימים. ולאחר  ,של מלכים להלן

 .ה נגזר גלותמכן מפרש הטעם שנגלה בלילה כיון שעל ידי שנשא בת פרע

ה יותר, ט, ב), לא במעלה גבו ,בגבעון (שם שנית כאשר נראה אליו

 .8רק כמו בגבעון, ודו"ק

  

  ]יד[

ה ְויוֵֹסף ָיִׁשית ) ד ,מו( ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגם ָע

:   ָידוֹ ַעל ֵעיֶני

 מה הפירוש "ויוסף ישית ידו על עיניך"

 כי ,9יתכן. עיניך על ידו ישית ויוסף 'וכו עמך ארד אנכי) דמו, (

הן הא דכתיב בנבואה בגבעון  ,ועל פי זה מיישב הדקדוקים שבמלכים

לומר  ,"בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה"ג, ה)  -מלכים א(

ולכן כתיב במלכים על הנבואה  ,שמחמת שהיא במת ציבור נגלה לו בלילה

ֹמה ׁשֵ ) "ג-מלכים א פרק ט, בשל בית המקדש ( ִנית ַּכֲאֶׁשר ַוֵּיָרא ה' ֶאל ְׁש

לא במעלה יותר  ,ללמד שנראה לו בלילה כמו בגבעון ,"ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבעֹון

 ].הנזכר םמהטע
 וכנראה שיש להגיה כאן ההוא. ,בכתוב "ההוא" 5
ואין לו ביאור. והיה מי שהגיה בדבריו וכתב שיש טעות בין  .בנדפס: בי 6

 ,ת"ובאמת נראה ברור שזה ביגם זה אין לו ביאור.  בית לכ"ף והגיה, כי.

 וצריך להשלים ביום ,ויש רווח גדול בין המילים, ונראה ברור שזה השמטה

 . ויש לעיין בכתב היד.כפי שהוכחנו בהערה הבאה
שרשומה שורה לפני כן  "בי"כיום. ואין לו ביאור. והנה המילה  בנדפס: 7

" נפל בטעות ש"וםשכתוב בה כיום. ואין ספק  ,היא מעל השורה הזו ,בנדפס

 ,ולעיל צריך להיות כתוב "ביום". וכאן לכתוב "כי". ולפי זה ,לשורה מתחת

  לשונו ברור וצח. ואין ספק שנפלה טעות סופר בהדפסה.

נשא את בת  ,תמצית דבריו: כשבנה שלמה את בית המקדש 8

לרמז  ,לכן נגלה אליו בלילה ,וגזר להגלותן ,וחרה אף ה' ,פרעה

  עמהם. שאפילו בגלות השכינה

 

דבדרך הפשט  ,"ֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניְויוֹ לבאר הפסוק "[יד] תוכן דבריו,  9

ומבאר  .טו מאוד בביאור פסוק זהבומפרשי התורה נתח .אין לו ביאור

מתבונן  דםדבר שא ,כלומר ,דעינים משמעו גם עיני השכל ,המשך חכמה

 ,ן שאמר ה' ליעקב שירד מצרימה ואנכי אעלך גם עלהכיו ,והנה .בעיון רב

לאיזה תכלית היא הירידה  ,בעיני שכלו הרבה מאוד אבינו עקביחקר 

דבשלמא לאברהם  .מה היא השלמות והתכלית הזו ,למצרים ועליה ממנה

צרים ולעלות מאבל לרדת ל ,אמר ה' שילך לארץ כנען כדי להשאר לדור בה

  .מה תכלית הוא זה ,ממנה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 ומהות תכלית על השכלים ובעיניו בעיונו יחקור שבל ,לו אמר

 וסיבה תכלית זה מה כי, ולעלות מצרימה לירד שצריך הענין

 שם שארלה ,כנען לארץ לילך אמר שלאברהם .שלמות לאיזו

 כי ,אמר .תכלית זה מה ,למצרים לילך אך .לו המיוחדת בארץ

 שבל ,עיניך יעצום הענין שזה, עיניך על ידו ישית ,יוסף של הענין

 ,זה ,ללמ מי כי. רמו כי ,ההשגחה דרכי אחרי תסתכל ובל תחקור

 ויהי במצרים שידור, כזה נרצה לתכלית יהא יוסף של הצער אשר

 הלא .לו כפופים יהיו הארץ וכל, צודקות דעות ויפרסם, לשליט

 הבנתך והבטת ,עיניך השקפת ותולכס יד לשום ,די ,הענין זה

 .10צחות דרך על וזה. המוחשת

  

  ]טו[

ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתוֹ ְּבֹנָתיו ּוְבנוֹת ָּבָניו ְוָכל ַזְרעוֹ ֵהִביא ִאּתוֹ ) ז ,מו(

  ִמְצָרְיָמה

 מי הן "בנותיו". ולמה הפסיק ב"אתו"

 נשי על מכוון הוא, 11הפשט לפי. אתו הביא בניו ובנות בנותיו) ז(

                                                 

 ,"ישית ידו על עיניך"המעשה של יוסף  ,כלומר ,ל זה אמר לו ה' "ויוסף"וע

 ,אחרי דרכי ההשגחה כי רמושבל תחקור ובל תשתכל  ,כלומר יעצום עיניך

מי מלל שצערו של יוסף יהיה לתכלית גדול  ,שהרי כשירד יוסף למצרים

 יהיו הארץ וכל, צודקות דעות ויפרסם, לשליטשעל ידי זה יהיה " ,כזה

 ,כשם שראית שענין של יוסף היה נראה תמוה מאוד ,אם כן ,"לו פופיםכ

 ,פרסם יוסף דעות ה'שהרי על ידי זה  ,ולבסוף יצא מזה תכלית גדול מאוד

ואל תחקור  ,יהיה לתכלית הנרצהכך גם ענין הירידה למצרים והעליה ממנה 

 תולכסו ,יד לשום" ,ענינינו של יוסףבאלא די מה שראית  ,לדעת מה היא

צחות, ולא . וסיים שזה על דרך "המוחשת הבנתך והבטת ,עיניך השקפת

  בדרך הפשט.

מה שאמר ה' ליעקב אבינו: "ויוסף ישית ידו תמצית דבריו:  10

שיעקב התבונן מה היא תכלית הירידה על עיניך", פירושו, 

 ליעקב, 'הועל זה אמר  .כיון שיעלו ממנה לאחר מכן ,למצרים

 ,ידי צרתו נהיה מושל ופרסם דעות ה' שעל ,שעינינו של יוסף

כי  ,אחרי דרכי ההשגחהשלא יחקור  ,ישים יד על עין שכלו

  גבוהים הם.

   

 דינה ,והרי לא היה ליעקב אלא בת אחת ,א. מי הן בנותיו :[טו] בא ליישב 11

על  המשך חכמה באר. ומ"ובני בניו"ב. מדוע הפסיק במילה "אתו" לאחר 

ַוָּיֻקמּו ָכל ָּבָניו ְוָכל ְּבֹנָתיו ) "לה ,בראשית לזפי מה שאמרו חז"ל על הפסוק (

 בניו דכל) לה, לז( קרא על וישב פרשת רבה במדרש וכדאמר, בניו

 במלת והפסיק ,אתו בניו ובני שחושב מה רמז וזה .'כו בנותיווכל 

 בתשמיש אסורים דהיו להורות, אתוכו'  בנותיו זה ואחר, אתו

 על שדרשו כמו בתשמיש דאסורים .הרעב מפני מצרים בבואן

 בתענית, הרעב שנת אותב בטרם כו' יולד ליוסףדו) נ, מא( קרא

, )בראשית ז, ז( התיבה אל בבואן בנח שכתוב כמו וזה, )יא, א(

 .12ק"ודו

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייללקבלת הספרים חינם 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

ואמרו במדרש רבה (וישב, פד,  ",בנותיו"הן  , מידגם שם קשה ,"ְלַנֲחמוֹ 

. שאדם אינו נמנע לקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו ,דבנותיו הן כלותיו ,כא)

דירדו בניו ובני  ,כך פירוש הכתובו ולפי זה יש לפרש דבנותיו הן כלותיו.

ועל פי זה יתיישב גם מדוע הפסיק במילה "אתו"  בניו, כלותיו ובנות בניו.

לפיכך  ,פני הרעבבתשמיש מ, שהיו אסורים דבא לרמז ,לאחר בני בניו

. והמקור לאסור בתשמיש מפני הרעב הוא בין הבנים לכלות "אתו"הפסיק ב

ּוְליֹוֵסף יַֻּלד ) "נ ,בראשית מאל הפסוק (עממה שדרשו חז"ל בתענית (יא, א) 

אמר ריש לקיש: אסור לאדם לשמש ו, ְׁשֵני ָבִנים ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב

" מטתו בשני רעבון, שנאמר וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב

(בראשית רבה מה שדרשו אסור בתשמיש מפני הרעב מוכן יש מקור לע"כ. 

ַוָּיֹבא ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי ָבָניו ִאּתֹו ) "ז ,בראשית זל הפסוק (ענח, לא יב) 

אתה ובניך, ר' יהודה בר סימון ור' חנין בשם רב שמואל בר ", "ֶאל ַהֵּתָבה

 וא ההוא דכתיבנח כשנכנס לתיבה נאסר לו פריה ורביה, ה ,ר' יצחק אמר

בניך לעצמן, כיון שיצא  ובאת אל התיבה אתה ובניך לעצמן, ואשתך ונשי

" צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך וא ההוא דכתיבהתיר לו, ה

   ע"כ.

כיון שהיו  ",אתו"והפסיק ב .בנותיו הן כלותיו תמצית דבריו: 12

  ם בתשמיש מפני הרעב.יאסור

    


