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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וישלח תשע"ז

הגחש ח הגד ש תש הרמגשה שמ ק  ר

 חשקב אבחנ  הכנחש א  האבק מצד הקשחזה
שש חדח האבק תש ש מדח   "ה בכש הד "  

נמצא בהן פסולת... כל הרוכלות שישראל עושין 

ומצליחין בעולם הזה, בזכות אותו האבק של יעקב 

ומצליחין  עושין  שישראל  מלחמות  כל  אבינו... 

בזכות האבק של יעקב אבינו... כל תורה שישראל 

עושין בעולם הזה בזכות יעקב אבינו".

מסיים ה"בן יהוידע" בלשון קדשו:

באותו  יש  נשגב  סוד  כמה  וראה  הבט  "לכן 

לרמוז  ונראה  ובירור.  תיקון  ענין  הוא  והכל  אבק, 

אב"ק ראשי תבות א'ורה ב'רכה ק'דושה, גם אב"ק 

גימטריא חס"ד א"ל, ולכן קודם מלחמתו עם שר 

המנחה  ותעבור  לב-כא(  )בראשית  הכתוב  אמר  עשו 

מנח"ה  במחנה.  ההוא  בלילה  לן  והוא  פניו  על 

שעשה  אב"ק,  גימטריא  מחנ"ה  אב"ק,  גימטריא 

לו הכנה באבק הקדוש קודם שנלחם עם שר עשו 

וגבר ישראל".

מה  מדרשא  בתי  בכל  זאת  מודעת  והנה 

שמבואר ב"שער המצות" לרבינו האריז"ל )הקדמה( 

כי התורה נדרשת בדרך פרד"ס - פ'שט ר'מז ד'רש 

קוצר  לפי  גם  להתבונן  לנו  ראוי  כן  כי  הנה  ס'וד, 

השגתנו, מהי המשמעות של שני מיני אבק הללו, 

אבק מצד הקדושה שהעלה יעקב מול אבק מצד 

איך  ועוד,  זאת  עשו.  של  שרו  שהעלה  הקליפה 

זכה יעקב אבינו לנצח את האבק מצד הקליפה על 

לכסא  עד  הקדושה  מצד  האבק  את  שהעלה  ידי 

כל  הנ"ל,  במדרש  המבואר  כפי  אשר  הכבוד, 

ההצלחות של ישראל וכל ההשגות בתורה בעולם 

יעקב אבינו  הזה, הוא בזכות אותו אבק שהעלה 

עד לכסא הכבוד. 

 ת"  תש שת  נשים שהכתחש
א  חת"אש במצ    קש  

פתח דברינו יאיר במה שלמדנו ביאור נפלא על 

כך ממשנתו הטהורה של ה"מגלה עמוקות" )פרשת 

וישלח דף מט טור ג(, והנה הדברים בלשון קדשו:

"ויאבק איש עמו, העלה אבק עד כסא הכבוד, 

כי סמאל שהוא השטן יצר הרע נחש, אחז בעקב 

הקליפה  מצד  אבק  בין  חורמה  כמלחמת  הכבוד, 

הקדושה  מצד  אבק  מול  עשו,  של  שרו  שהעלה 

היכן  עד  השגה  לנו  ואין  אבינו,  יעקב  שהעלה 

הדברים מגיעים, והנה הדברים בלשון קדשו:

כפשוטו,  ואינו  עמוק  סוד  יש  זה  "במאמר 

קב  בסוד  אבק  נקרא  אחרא  שהסטרא  דידוע 

חרובין שלהם, ויש אבק מצד הקדושה, וכל אחד 

עשה  זה  לעומת  זה  ז-יד(  )קהלת  כי  בשלו,  עוסק 

אבק  בכוח  עלה  ע"ה  אבינו  יעקב  והנה  האלקים. 

בקדושה  בשרשו  ולהתאחז  להתגבר  הקדוש, 

למעלה, וזה השר גם כן עלה באבק שלו, להתגבר 

ישראל,  גבר  דבר  וסוף  למעלה,  בקליפה  בשרשו 

להשיגם  יכולים  אנחנו  ואין  עמוקים  והדברים 

הבירור  לשער,  יוכל  ומי  לדעת,  יוכל  ומי  כראוי. 

אבינו  יעקב  עשה  אשר  הנשגב  והתיקון  הגדול 

ע"ה אותה הלילה באבק הקדוש, אשר כיון ועסק 

בו על ידי היחודים שלו.

כסא  נקרא  הוא  הבריאה  שעולם  ידוע  וכבר 

ואחיזת  שליטת  תכלית  היא  ששם  וידוע  הכבוד, 

כתיב  האצילות[  ]בעולם  מזה  ולמעלה  הקליפות, 

)תהלים ה-ה( לא יגורך רע. והנה יעקב אבינו ע"ה רדף 

בכוחו הקדוש עד מקום  ]שרו של עשו[  את אויבו 

תכלית אחיזתו ונצחו, ולזה אמר העלו אבק ברגליהם 

עד כסא הכבוד... וכל אחד נוטה בשלו".

תרצה  "ואם  כותב:  הוא  הדברים  בהמשך 

לדעת מעלת התיקון והבירור שעשה יעקב אבינו 

ז"ל  רבותינו  שאמרו  מה  ראה  נא  לך  בזה,  ע"ה 

מי  ג-ו(  השירים  )שיר  בפסוק  השירים  שיר  במדרש 

זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן מקוטרת מור 

ולבונה מכל אבקת רוכל". והנה מה שדרשו על כך 

דברים נפלאים במדרש רבה )שם(:

"מקוטרת מור, זה אבינו אברהם, מה המור הזה 

ראש  היה  אבינו  אברהם  אף  הבשמים,  לכל  ראש 

לכל הצדיקים... ולבונה, זה אבינו יצחק, שנתקרב 

רוכל,  אבקת  מכל  המזבח.  גבי  על  לבונה  כקומץ 

ולא  לפניו  שלמה  מיטתו  שהיתה  אבינו  יעקב  זה 

על  למדים  אנו  וישלח  פרשת  בפרשתנו 

עשו  של  שרו  בין  שהתחולל  הקשה  המאבק 

הברור  בניצחונו  שהסתיים  מאבק  אבינו.  ליעקב 

של יעקב אבינו שהשאיר את חותמו עד סוף כל 

על  לו  להודות  יעקב  עליו  כפה  כאשר  הדורות, 

"ויותר  לב-כה(:  )בראשית  הפסוקים  והנה  הברכות. 

יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא 

יעקב  ירך  כף  ותקע  ירכו  בכף  ויגע  לו  יכול  לא  כי 

בהאבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר 

שם".  אותו  ויברך  ברכתני...  אם  כי  אשלחך  לא 

אבי  שברכני  הברכות  על  לי  "הודה  רש"י:  ופירש 

שעשו מערער עליהם".

הדבר  ומקור  ז"ל  רבותינו  בשם  מביא  רש"י 

יעקב:  עם  שנאבק  זה  איש  כי  עח-ג(  )ב"ר  במדרש 

)פרשתנו  תנחומא  במדרש  היה".  עשו  של  "שרו 

זה  "ויאבק איש עמו,  סימן ח( אף מגלה את שמו: 

הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן  עשו".  של  שרו  סמאל 

היה  עשו  של  שרו  מלאך  "וההוא  קע.(:  )פרשתנו 

ואיהו סמאל". אשר כפי הידוע במדרשים ומבואר 

בגמרא )ב"ב טז.(: "הוא יצר הרע, הוא מלאך המות, 

הוא שטן".

מה  על  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  ובכן 

ביאור  צא.(  )חולין  בגמרא  ז"ל  חכמינו  שדרשו 

אבק  שהעלו  מלמד   - עמו  איש  "ויאבק  הלשון: 

שאי  ברור  אולם  הכבוד".  כסא  עד  מרגלותם 

אפשר לפרש הדברים כפשוטם, שהרי אותו עולם 

עולם  איננו  כבודו  כסא  על  שם  יושב  שהקב"ה 

פירור  או  אבק  ששום  רוחני  עולם  אלא  גשמי, 

ובהכרח  שם,  להגיע  יכול  הזה  מהעולם  גשמי 

שרמזו על אבק רוחני שהעלו שרו של עשו ויעקב 

עד לכסא הכבוד.

 רבמאמ" פה חת ס ד
שמ ק  אחנ  כזת ט ר

"בן  נורא הוא שיח סוד של הגה"ק בעל  ומה 

מאמר  על  יהוידע",  "בן  בספרו  זי"ע  חי"  איש 

הגמרא )שם( שמגדיר את האבק שהעלו עד לכסא 
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ריבית,  אבק  בעקב,  דש  שאדם  קלות  מצות  על 

העלה  ויעקב  שביעית,  אבק  הרע,  לשון  אבק 

והוא אבק שהעלו  רוכל,  מן מצוות אבקת  ]אבק[ 

ממתיבתא  קמו  כד  קו.(  )כתובות  ]בבבל[  )במערבא( 

דרב הונא".

גלימתו  כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי 

של ה"מגלה עמוקות" לברר מקחו של צדיק בדרך 

)שבת  השוה לכל נפש, על פי מה ששנינו בגמרא 

קה:(: "המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, 

והמפזר מעותיו בחמתו, יהא בעיניך כעובד עבודה 

לו  אומר  היום  הרע,  יצר  של  אומנתו  שכך  זרה, 

עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו 

עבוד עבודה זרה והולך ועובד".

משתוקק  הרע  היצר  כי  מזה,  למדים  נמצינו 

כל  על  ח"ו  שיעבור  האדם  את  להביא  באמת 

העבירות החמורות. אך ביודעו שהאדם לא ישמע 

מתחכם  הוא  חמורות,  עבירות  על  לעבור  בקולו 

ומאחר  הקלות,  במצוות  לזלזל  תחילה  לפתותו 

שעבירה גוררת עבירה הוא מביאו אט אט לעבור 

על כל העבירות החמורות. ומזה נשכיל להבין כמה 

צריך להיזהר שלא לזלזל ח"ו במצוות הקלות, כמו 

אומר,  עזאי  "בן  מ"ב(:  פ"ד  )אבות  במשנה  ששנינו 

העבירה,  מן  ובורח  כבחמורה,  קלה  למצוה  רץ  הוי 

שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה". 

עקב  בפרשת  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

ופירש  וגו'.  תשמעון"  עקב  "והיה  ז-יב(:  )דברים 

בעקביו  דש  שאדם  קלות  המצוות  "אם  רש"י: 

מצוות  של  ההגדרה  כי  מזה  מבואר  תשמעון". 

כאשר  והנה  בעקביו".  דש  "שאדם  היא:  קלות 

אדם דש בעקביו בעפר הרי הוא מעלה אבק. וזהו 

ששנינו בגמרא )ב"ב קסה.( כי אבק לשון הרע הוא 

שאינו  כלומר  מהם,  ניצול  אדם  שאין  מהדברים 

עצם האיסור אלא גדר וסייג מדרבנן ונראה בעיני 

בתוספתא  שנינו  ועוד  זאת  קל.  כאיסור  הבריות 

)עבודה זרה פ"א מ"ג(:

שביעית,  אבק  ריבית,  אבק  הן,  אבקות  "ארבע 

ומפרש  הרע".  לשון  אבק  כוכבים,  עבודת  אבק 

ויתן  אדם  ישא  לא  ריבית.  של  "אבק  והולך: 

בהלוואתו של חברו מפני אבק ריבית. אבק שביעית. 

לא ישא אדם ויתן עם העובד כוכבים בפירות מפני 

אבק שביעית. אבק עבודת כוכבים. לא ישא אדם 

ויתן עם העובד כוכבים ביום אידו מפני אבק עבודת 

כוכבים. אבק לשון הרע. לא ישא אדם ויתן בטובתו 

של חברו מפני אבק לשון הרע".

לנו  שמגלה  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

ה"מגלה עמוקות", כי זהו ענין האבק שהעלה שרו 

של עשו עד לכסא הכבוד, כי שרו של עשו שהוא 

הס"מ המקטרג תמיד על ישראל, נאבק עם יעקב 

קלות,  במצוות  שמזלזלים  זרעו  ועל  עליו  לקטרג 

זרע עם  ובכך ביקש להורגו שאינו ראוי להעמיד 

קדוש ישראל.

בהמשך  עמוקות"  ה"מגלה  מפרש  אולם 

ראה  עשו  של  שרו  לו",  יכול  לא  כי  "וירא  דבריו: 

שלא הצליח לעורר קטרוג על יעקב עצמו, משום 

ה'  מצוות  כל  לקיים  זהיר  היה  קדושתו  שבגודל 

קלות כבחמורות. דבר זה הוא אומר אנו למדים, 

ממה שכתוב בלידת יעקב )בראשית כה-כו(: "ואחרי 

שמו  ויקרא  עשו  בעקב  אוחזת  וידו  אחיו  יצא  כן 

מיד  להבין  השכיל  יעקב  כי  בזה  הכוונה  יעקב". 

להפיל  עשו  של  כוחו  כי  העולם,  לאוויר  בצאתו 

שמכשילם  ידי  על  הוא  ברשתו,  ישראל  זרע  את 

תחילה במצוות הקלות.

"וידו  העולם:  לאוויר  יעקב  כשיצא  מיד  לכן 

אוחזת בעקב עשו", שלא ליפול ברשת עשו להקל 

כאשר  והנה  בעקביו.  דש  שאדם  קלות  במצוות 

ראה הס"מ שאינו מצליח לקטרג על יעקב עצמו, 

"ויגע בכף ירכו" - הלא המה זרע ישראל יוצאי ירכו 

לזלזל  ברשתו  להפילם  הס"מ  שעתיד  יעקב,  של 

במצוות קלות: "שאדם דש בעקביו", ועל כך אומר 

הכתוב: "ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו".

 בחא " האבק תהששה חשקב
שנצי א  האבק תש הסרמ

ה"מגלה  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שהעלה  האבק  מהות  מהי  שמבאר  עמוקות", 

יעקב אבינו עד לכסא הכבוד, כדי לבטל בכך את 

שאין  העבירות  של  מהאבק  הס"מ  של  הקטרוג 

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  בהן,  נזהרים  ישראל 

)כתובות קו.(: "רב הונא הוה דריש בתליסר אמוראי". 

פירוש, רב הונא שהיה ראש ישיבה בבבל היו לו 

שמונה מאות תלמידים, ומחמת ריבוי התלמידים, 

מסר רב הונא את שיעורי התורה שלו באמצעות 

שלשה עשר מתורגמנים, שהיו מתחלקים למסור 

את השיעור לכל קבוצות התלמידים.

הוו  "כי  פלא:  דבר  ז"ל  חכמינו  לנו  מספרים 

גלימייהו,  ונפצי  הונא  דרב  ממתיבתא  רבנן  קיימי 

הוה סליק אבקא וכסי ליה ליומא, ואמרי במערבא, 

פירוש,  בבלאי".  הונא  דרב  ממתיבתא  ליה  קמו 

הרצפה  על  התלמידים  כל  ישבו  השיעור  במשך 

התלמידים  כל  קמו  וכאשר  שקיפלו,  בגדיהם  על 

גלימתם  את  וניערו  השיעור,  אחרי  ממקומם 

עלה  הרצפה,  על  ביושבם  בהם  שדבק  מהאבק 

עד  השמש,  אור  את  וכיסה  מעלה  מעלה  האבק 

שהיה ניכר לבני ארץ ישראל הרחוקה, שבראותם 

מהישיבה  עתה  קמו  הנה  לומר,  נהגו  האבק  את 

של רב הונא בבבל.

זהו  כי  עמוקות"  ה"מגלה  מבאר  כן  כי  הנה 

הכבוד,  לכסא  עד  אבינו  יעקב  שהעלה  האבק 

הונא  רב  תלמידי  מאות  משמונה  שעלה  האבק 

כדי  הס"מ  שהעלה  האבק  את  ביטל  ובכך  בבבל, 

לקטרג על ישראל. בדרך הפשט יש לפרש כוונתו, 

העוסקים  חכמים  מתלמידי  שעולה  האבק  כי 

בתורה הוא כל כך חשוב בשמים, עד שהוא מבטל 

את כל הקטרוגים של הס"מ שרו של עשו. 

אמנם כל משכיל יבין שדברי ה"מגלה עמוקות" 

עדיין צריכים תוספת ביאור, כי הן אמת שהאבק 

שעלה משמונה מאות תלמידי רב הונא הוא חשוב 

וראו  השמש  פני  את  שכיסה  כך  כדי  עד  מאד, 

תשובה  בכך  יש  איך  אבל  ישראל,  ארץ  עד  אותו 

על האבק שהעלה שרו של עשו לקטרג על ישראל 

שאינם נזהרים באבק העבירות. 

 “ה ח מ אבק בשז" "גשחהםר
 חק ן שא"בשה מחנח אבק

ה"מגלה  דברי  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

הונא  רב  תלמידי  שהעלו  האבק  כי  עמוקות", 

נפלא  תיקון  הוא  רבם,  מפי  תורה  לקבל  ביושבם 

ליפול בהם,  לארבעה מיני אבק שאנשים עלולים 

האבק  ענין  מהו  מחשבה  בדרך  לבאר  בהקדם 

שדבק בבגדי התלמידים, וכשקמו ממשנתם וניערו 

 בן חה חדש: רמח ח כש שתש" הבח" " הגד ש  ה חק ן הנתגב
את" שתה חשקב אבחנ  שרה א  ה השחשה באבק הקד תר

 מד"ת: רכש משימ   תחת"אש ש תחן  מצשחיחן...
כש   "ה תחת"אש ש תחן בש שם הפה בפכ   חשקב אבחנ ר

 מגשה שמ ק  : ת"  תש שת  הששה האבק ממצ    קש  
תאדם דת בשקבח  כדח שקט"ג בכך שש חת"אש

 חשקב הששה האבק תש תמ נה מא    שמחדח "ב ה נא
בבבש כתקמ  מהתחש "  נחש"  א  בגדחהם מהאבק
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את הבגדים עלה האבק עד לשמים וכיסה את פני 

של  הגדולה  ההתפעלות  מהי  ועוד,  זאת  השמש. 

בני ארץ ישראל, כשראו את האבק של תלמידי רב 

הונא שכיסה את פני השמש בבבל.

פ"א  )אבות  במשנה  ששנינו  מה  לבאר  נקדים 

מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד  בית  ביתך  "יהי  מ"ד(: 

דבריהם".  את  בצמא  שותה  והוי  רגליהם,  בעפר 

בעפר  מתאבק  "והוי  הביטוי:  להבין  ביאור  וצריך 

ונראה לבאר הענין בזה על פי הקדמה  רגליהם". 

מפראג  המהר"ל  של  הטהורה  ממשנתו  יקרה 

שכתב  ד(,  פרק  היצר  כח  נתיב  )ח"ב  עולם"  ב"נתיבות 

ד-יג(:  )קהלת  אדם  מכל  החכם  שאמר  מה  לבאר 

ופירש  וכסיל".  זקן  ממלך  וחכם  מסכן  ילד  "טוב 

רש"י בשם המדרש:

ולמה  טוב,  יצר  זה  וחכם,  מסכן  ילד  "טוב 

מסכן,  שנה.  י"ג  עד  באדם  בא  שאינו  ילד,  נקרא 

חכם,  הרע.  ליצר  כמו  לו  שומעים  האיברים  שאין 

שמשכיל את האדם לדרך טובה. ממלך זקן וכסיל, 

האיברים.  כל  על  שליט  שהוא  הרע  יצר  מלך, 

בו, שנאמר  נתון  הוא  הוולד  זקן, שמשעה שנולד 

)בראשית ד-ז( לפתח חטאת רובץ. וכסיל, שמתעהו 

בדרך רעה".

ומבאר המהר"ל בדרך עבודה השוה לכל נפש, 

לעומת  "חכם",  בתואר  נקרא  טוב  שהיצר  הטעם 

היצר הרע שנקרא בתואר "מלך זקן וכסיל", והנה 

דברות קדשו: 

מכריע  טוב  יצר  כי  חכם,  טוב  יצר  את  "וקרא 

ומפני  מעשיו,  בכל  הנולד  את  רואה  להיות  אותו 

חכם  איזהו  לב.(  )תמיד  שאמרו  כמו  החכם  הוא  כך 

הרואה את הנולד, כי אם הוא חוטא סופו ליתן דין 

הוא  חטא  ואם  חטא,  לידי  בא  לא  ולכך  וחשבון, 

עושה תשובה".

של  ההגדרה  כי  בכך,  אותנו  מלמד  המהר"ל 

היותו  מפאת  היא  "חכם"  שנקרא  טוב  היצר 

הרע  שהיצר  בשעה  כי  הנולד",  את  הרואה  "חכם 

מפתה את האדם ומדליק את יצר התאוות לעבור 

להתפתות  שלא  טוב  היצר  אותו  מחזק  עבירות, 

שהם  כפי  הזה,  העולם  הבלי  של  הנוצץ  מהזוהר 

נראים באותה שעה שיצר התאוות ממלא את לבו 

בדמיונות שוא וחזיונות תעתועים.

הנולד",  את  הרואה  "חכם  בבחינת  יהיה  אלא 

כל  שסוף  רחוק  במבט  פקוחות  בעינים  להסתכל 

לא  הזה  עולם  והבלי  תאוות  ומכל  למות,  אדם 

ישאר כלום, ויצטרך לתת דין וחשבון לפני הקב"ה 

על כל מעשיו אחד מהם לא נעדר, כמאמר התנא 

"ולפני  האלקי עקביא בן מהללאל )אבות פ"ג מ"א(: 

מלכי  מלך  לפני  חשבון  דין  ליתן  עתיד  אתה  מי 

המלכים הקדוש ברוך הוא", ועל ידי הסתכלות זו 

על העתיד ינצל מן העבירה.

 רמשך פקןר ת"אה ה"בה,
ר כסחשר תשא שמד דב"

בדרך זו ממשיך המהר"ל לבאר הטעם שהיצר 

הרע נקרא "מלך זקן וכסיל", בלשון קדשו: "ונקרא 

רואה  להיות  חכם  שאינו  אף  שהזקן  וכסיל,  זקן 

את הנולד, מכל מקום מפני שראה לפניו מעשים 

הרבה, בשביל כך יודע שאם הוא עושה גם כן כמו 

שעשו אותם רשעים שלפניו, יקרה לו גם כן כמו 

שקרה לאותו שראה.

רמז  ישעיה  שמעוני  )ילקוט  במדרש  שאמר  וכמו 

תצ( על הפסוק )ישעיה נז-כ( והרשעים כים נגרש, מה 

הים הגל הראשון אומר, עכשיו אני עולה ומציף כל 

העולם, וכיון שבא לחול הוא כורע ומשתבר, ואין 

נתגאה על  כך פרעה  הגל השני למד מן הראשון, 

ישראל והפילו הקב"ה, וכן עמלק, וכן סיחון ועוג, 

ובלעם, ובלק, ואין אחד למד מן חבירו עד כאן. הרי 

הראשון,  מן  למד  לא  אשר  הרשע  ענין  זה  כי  לך 

ולפיכך קרא אותו זקן שראה מעשים הרבה שמגיע 

לרשעים וחוטאים, והיה אחרית שלהם לרע, ואין 

חכם כבעל ניסיון.

כל זה גורם יצר הרע לאדם, כי אף אם האדם 

זקן וראה מעשים הרבה, והיה ראוי לו שלא יהיה 

שקרה  כמו  לו,  כן  גם  יקרה  שלא  רשע,  האדם 

הוא  זה  כל  עם  לאבדון,  אחריתם  שהיה  לרשעים 

זקן  הרע  יצר  נקרא  לכך  מוסר,  למד  ואינו  כסיל 

וכסיל. אבל יצר טוב נקרא ילד מסכן חכם, כי רצונו 

לומר שאף שהוא ילד, כלומר שלא ראה דבר ואינו 

בעל ניסיון, ועם כל זה הוא חכם ורואה את הנולד, 

ולכך  הכל,  על  וחשבון  דין  שיתן  עתיד  כי  ויראה 

הוא עושה תשובה".

נמצינו למדים מדברי המהר"ל יסוד גדול, כי 

הוא,  הרע  ליצר  הטוב  יצר  בין  המלחמה  שורש 

רוח  באדם  מכניס  "חכם"  שנקרא  הטוב  שהיצר 

חכמה, שלא יתפתה למראות שוא של התאוות 

העתיד  על  יסתכל  אלא  בהוה,  נראות  שהן  כפי 

שיצטרך  הנולד",  את  הרואה  "חכם  בבחינת: 

לתת עליהן דין וחשבון לפני הקב"ה, ואילו היצר 

שטות,  רוח  באדם  מכניס  וכסיל  זקן  מלך  הרע 

על  יסתכל  שלא  החכמה,  רוח  את  המגרשת 

העתיד כי אם על ההווה.

בפרשת  שכתוב  מקרא  בזה  לפרש  יומתק 

המה  עצות  אובד  גוי  "כי  לב-כח(:  )דברים  האזינו 

יבינו  זאת  ישכילו  חכמו  לו  תבונה,  בהם  ואין 

לאחריתם". כלומר שורש החטא הוא שלא שמעו 

להתבונן  "חכם",  הנקרא  טוב  היצר  של  בעצתו 

כי  הנולד,  את  הרואה  חכם  בבחינת  "לאחריתם" 

אם היו מבינים לאחריתם לא היו נופלים ברשתו 

של היצר הרע.

וזהו ביאור המאמר בגמרא )סוטה ג.(: "אין אדם 

עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות". כלומר 

להיות:  חכמה  של  קדושה  רוח  ממנו  שנסתלקה 

בו  נכנסה  זה  ובמקום  הנולד",  את  הרואה  "חכם 

רואה  שלא  אדם  עיני  את  המעוורת  שטות,  רוח 

את העתיד רק את ההוה - יצר התאוות הממלא 

את לבו בדמיונות שוא ותעתועים.

 ר ה ח מ אבק בשז" "גשחהםר
ששמ ד שה גב" שש אבק השבח"  

במשנה:  ששנינו  מה  היטב  יתבאר  מעתה 

בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד  בית  ביתך  "יהי 

בית  ביתך  "יהי  לומר:  תחילה  הקדימו  רגליהם". 

ועד לחכמים", שנקראים חכמים כי הם בבחינת: 

הקב"ה  הטיל  לכן  הנולד",  את  הרואה  "חכם 

"ושמרתם  יח-ל(:  )ויקרא  הקודש  עבודת  עליהם 

"עשו  כא.(:  )יבמות  בגמרא  ודרשו  משמרתי",  את 

משמרת למשמרתי" - שיגזרו גזירות ויגדרו גדרים 

כל  רואים בחכמתם את  כי הם  לשמירת התורה, 

הפרצות שעלולות לצאת מהזלזול של היצר הרע 

במצוות קלות.

   סז א: רא"בשה אבק   הן, אבק "חבח , אבק תבחשח ,
אבק שב ד  כ כבחם, אבק שת ן ה"שר

 "מפ המתנה: רחהח בח ך בח   שד שיכמחםר.
בחר  בגחמט"חא ד' זשמחם אברק תהיכמחם נפה"חם בהם

 ר ה ח מ אבק בשז" "גשחהםר, כדח ששמ ד מהם
אחך הם מקדתחם א  המצ    הקש   תאדם דת בשקבח 

 כתקמ   שמחדח "ב ה נא אי"ח התחש " נ ש ""  ב ת בה
שנש" א  אבק השבח"   תנדבק בהם
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בעפר  מתאבק  "והוי  התנא:  הוסיף  כך  ועל 

שעולה  האבק  איך  מהם  שנלמד  כדי  רגליהם", 

כי אין  מהעפר שהם דשים ברגליהם הוא קודש, 

אלא  הקלות,  המצוות  על  בעקביהם  דשים  הם 

מדקדקים בקלות ובחמורות בראותם את העתיד, 

ועל ידי זה נזכה להיזהר מארבעה מיני אבק שהם 

בגדר ענף של העבירות.

שכבר  מה  פי  על  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

אבק  ריבית,  אבק  הן,  אבקות  "ארבעה  למדנו: 

הרע",  לשון  אבק  כוכבים,  עבודת  אבק  שביעית, 

עצמן.  מהעבירות  וענף  אבק  בבחינת  רק  שהם 

והנה ד' פעמים אב"ק בגימטריא בי"ת שבד' מיני 

ח"ו  אותנו  להפיל  הרע  היצר  מנסה  הללו  אבק 

להיות  היא  כך  על  והעצה  החמורות,  בעבירות 

בבחינת חכם הרואה את הנולד.

ד'   - "יהי ביתך"  הנה כי כן זהו שאמר התנא: 

בי"ת, שהיצר הרע  בגימטריא  מיני אבק שעולים 

שתעבור  ידי  על  ברשתו  אותך  להפיל  משתדל 

ועד  בי"ת  בית"ך  "יהי  היא,  כך  עליהם, העצה על 

מיני  בד'  להיזהר  איך  מהם  שתלמד  לחכמים", 

ומפרש  בי"ת,  בגימטריא  שעולים  הללו  אבק 

ואומר, "והוי מתאבק בעפר רגליהם", לראות איך 

הם נזהרים במיני אבק הללו. יומתק לרמז ענין זה 

במה שאמר החכם מכל אדם )משלי כד-ג(: "בחכמה 

"בחכמה"  יתנהג  אדם  כאשר  פירוש,  בית".  יבנה 

יזכה  "יבנה בית",  להיות חכם הרואה את הנולד, 

הללו  אבק  מיני  מד'  להיזהר  איך  ה'  רצון  לקיים 

שעולים בגימטריא בי"ת.

  שמחדח "ב ה נא  חקנ  א 
ד' מחנח האבק תנדבק  בבגדחהם

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה שאמרו 

הונא  דרב  ממתיבתא  רבנן  קיימי  הוו  "כי  בגמרא: 

ונפצי גלימייהו, הוה סליק אבקא וכסי ליה ליומא". 

את  וניערו  ממקומם,  התלמידים  כשקמו  פירוש, 

שישבו  בשעה  בהם  שדבק  האבק  מן  בגדיהם 

וכיסה  עליהם על הארץ, עלה האבק עד לשמים 

חכמינו  לנו  רמזו  האמור  לפי  השמש.  אור  את 

מהשיעור  התלמידים  קמו  כאשר  כי  בכך,  ז"ל 

של רב הונא, נתקיים אצלם: "והוי מתאבק בעפר 

זהירים בד' מיני  כך להיות  כל  רגליהם", שנתעלו 

העבירות  מאבק  בגדיהם  את  שניערו  עד  האבק, 

הקלות שנדבק בהם.

אבקא  סליק  "הוה  חז"ל:  אומרים  כך  ועל 

וכסי ליה ליומא", שעלה האבק עד לכסא הכבוד 

וכיסה את אור השמש, כי יעקב אבינו כבר הקדים 

עשו,  של  שרו  עם  כשנאבק  דמיון  פועל  לעשות 

והעלה אבק זה עד לכסא הכבוד כדי ללמד זכות 

)יומא  בגמרא  שנינו  שהרי  ועוד,  זאת  ישראל.  על 

פו.(: "גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד", לכן 

הכבוד  לכסא  עד  האבק  עלה  זו  תשובה  ידי  על 

ללמד זכות על ישראל כפי שעשה יעקב אבינו.

יומתק לצרף בזה מה שמצינו סימוכין לביאור 

של  קדשו  בדברות  עמוקות"  ה"מגלה  של  זה 

ב"פנים יפות" בפרשתנו:

פירוש  עמו,  איש  ויאבק  לבדו  יעקב  "ויותר 

ענין  לפרש  ויש  עשו,  של  שרו  שהוא  רש"י 

מלחמה זאת לפי ששרו של עשו הוא היצר הרע 

ויש  האדם,  את  להחטיא  הוא  הרע  יצר  ומלחמת 

לפרש לשון ויאבק מפני שלא היה יכול להחטיאו 

שאמרו  כמו  עבירה,  באבק  אלא  עצמה  בעבירה 

חז"ל )ב"ב קסה. סוכה מ:( אבק לשון הרע, אבקה של 

שביעית וכיוצא בהן.

אבק  שהעלו  צא.(  )חולין  חז"ל  שאמרו  והיינו 

)יומא  עד כסא כבוד, והוא כענין מה שאמרו חז"ל 

פו.( גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, והיינו 

עד  עליונות  במדת  שפגם  מה  בתשובה  שנתקן 

כסא הכבוד, וכיון שאמרו חז"ל )חולין צא.( שצורתו 

חז"ל  שאמרו  כמו  כבוד,  בכסא  חקוקה  יעקב  של 

)שם( עולין ומסתכלין בדיוקנו של יעקב וכו', ורצה 

להחטיאו ויעקב גבר עליו הרי שהיה מלחמה זאת 

מגעת עד כסא הכבוד".

 “אם שא  דשח שך החזה
בנתחם צאח שך בשקבח הצאן”

בזה את ההתפעלות  נלך לבאר  בדרך המלך 

שעלה  מהאבק  ישראל  ארץ  בני  של  הגדולה 

משמונה מאות תלמידי רב הונא בבבל, כי בארץ 

לדור,  מדור  התורה  מסורת  עברה  הרי  ישראל 

כמו ששנינו במשנה )אבות פ"א מ"א(: "משה קיבל 

לזקנים,  ויהושע  ליהושע,  ומסרה  מסיני  תורה 

כנסת  לאנשי  מסרוה  ונביאים  לנביאים,  וזקנים 

ישראל  בארץ  שנשארו  אלו  לכן  הגדולה". 

אחרי  אפילו  לדור  מדור  בידם  המסורת  נשארה 

חורבן בית המקדש.

שום  היתה  לא  ששם  לבבל  שגלו  אלו  אבל 

שלא  בסכנה  שם  שרויים  שהיו  נמצא  מסורת, 

יסטו ח"ו מהמסורת שנמסרה מדור לדור, אולם 

המשורר  שאמר  מה  לקיים  זכו  זאת  כל  עם 

השירים  )שיר  קדשים  קודש  שכולו  בשיר  האלקי 

לך  צאי  בנשים  היפה  לך  תדעי  לא  "אם  א-ח(: 

משכנות  על  גדיותיך  את  ורעי  הצאן,  בעקבי 

הרועים". ופירש רש"י:

"אם לא תדעי לך. זו היא תשובת הרועה, אם 

היפה  את  צאנך  לרעות  תלכי  להיכן  לך  תדעי  לא 

בנשים, שחדל לו הרועה מלהנהיג אותם. צאי לך 

בעקבי הצאן, הסתכלי בפסיעת דרך שהלכו הצאן 

והעקבים ניכרים... ואותו הדרך לכי... וזה הדוגמא, 

בנשים  היפה  ועדתי  כנסייתי  לך  תדעי  לא  אם 

המציקים  מיד  ותנצלי  תרעי  איכה  אומות,  בשאר 

התבונני  בניך,  יאבדו  ולא  ביניהם,  להיות  לך 

ושמרו  תורתי  שקיבלו  הראשונים  אבותיך  בדרכי 

משמרתי ומצוותי, ולכי בדרכיהם".

את  ישראל  ארץ  בני  ראו  כאשר  כן  כי  הנה 

הונא  רב  תלמידי  מאות  משמונה  שעלה  האבק 

ליה  "קמו  באומרם:  התפעלותם  את  הביעו  בבל, 

תלמידי  כלומר  בבלאי",  הונא  דרב  ממתיבתא 

אבק  את  לנער  במדרגתם  ונתעלו  קמו  הונא  רב 

העבירות שאחז בבגדיהם, כל זה בזכות שביטלו 

לקיים  כדי  האדמה  על  לשבת  וכל  מכל  עצמם 

המשנה: "והוי מתאבק בעפר רגליהם". ובזכות זה 

ביטלו את ד' מיני האבק שהם בגדר מצוות קלות 

שאדם דש בעקביו.

של  קדשו  דברות  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

דברי  חומר  כמין  שמבאר  עמוקות",  ה"מגלה 

חכמינו ז"ל שמפרשים הפסוק: "ויאבק איש עמו, 

הכבוד".  כסא  עד  מרגלותם  אבק  שהעלו  מלמד 

שהכוונה בזה שהיתה כאן מלחמת חורמה בין שרו 

של עשו שביקש לקטרג על ישראל, שאינם נזהרים 

בד' מיני אבק הללו שהם בגדר מצוות קלות שאדם 

כנגדו  אבינו  יעקב  נלחם  זה  ולעומת  בעקביו,  דש 

במה  ישראל,  על  ישרה  מליצה  שהמליץ  ידי  על 

המתאבקים  תורה  לומדי  של  האבק  את  שהעלה 

הונא  רב  תלמידי  כמו  חכמים,  של  רגליהם  בעפר 

שהאבק שלהם עלה עד לשמים.

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי


