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ליקוטים פרשת וישלח 
"כרחם אב על בנים" / סוד הבירורים של יעקב

א. סוד הבירורים מתגלה בעקר אצל יעקב

ננסה להתבונן בענין יסודי המתגלה אצל יעקב אבינו, הלא הוא סוד הבירורים שמודגש אצלו 
ביותר. דהנה אין לך באמת תנועה ומעשה שלא יהיה בה בירור מסוים, כל שכן פעולה של בעל 

בחירה, וכל שכן וכל שכן מעשה אבות שהניחו שורשים. ומכל מקום בהבין שעיקר הבירור 

הוא במקום שיש חיכוך עם הרע, כשיש מגע ועסק שמצריך להפריד ולברר האור מהחשך, אי 

אפשר שלא להבחין שיעקב היה עסוק בזה ביותר. 

וגם אצל יצחק מצינו מגע עם אבימלך  וכו'  שגם אצל אברהם מצינו מלחמת המלכים  דנהי 
וכו', אך אין לכל זה השתוות עם תהומות הרע שהוצרך יעקב לירד אליהם ולגלות כבוד שמים 

בנאמנות, והכל מתוך התעסקות עדינה שבא בה במגע עם קלי' קשות, לגור ולשאת ולתת עם 

לבן, להשתחוות ולפייס את עשו, וכהנה וכהנה.

ב. יעקב מתעסק שוב ושוב עם הבנים

וכדי לפתוח קצת פשר דבר, להבין מדוע הבירור של כבוד שמים )בעומקים נפלאים( נמצא דוקא 
יעקב,  של  התלאות  בכל  ונשנה  שחוזר  המסוים  הנושא  את  להגדיר  נקדים  יעקב,  של  בענינו 

דההבחנה הנכונה צופנת בחובה כדלהלן שער רחב לסוד הבירורים. דתראה שהחוט המקשר 

שנשזר ברוב ככל הקשיים והתלאות והנסיונות של יעקב, הוא שסוגיית הצאצאים היא הנושא 

שלהם - המשכתם, שלומם, גדולם, בנינם. דירד לגלות כדי להעמיד תולדות, ולבן נסה לומר 

יכול להתלוות  וכו', ושוב נפגש עם עשו וחשש על הבנים, ואמר לעשו שאינו  שהבנים שלו 

אליו מחמת הילדים, ואחר כך צרת דינה וצרת יוסף )ששלח אותו לבדוק את שלום אחיו(, פוק חזי דכן 

הוא.

ועל פניו מזדקרת בזה ביתר שאת התמיהה על השייכות המסויימת של יעקב לסוד הבירורים, 
יותר עם הנסיון והקושי של  ויצחק שהתעסקו  זה להמצא אצל אברהם  דלכאורה ראוי מושג 

מברר  שהאדם  מבינים  בפשטות  דהרי  לדורות(,  התכוונו  הם  שגם  שפשיטא  )הגם  בעצמם  שלהם  הענין 

)בערכין(, להתעסק עם הזולת  יותר מאשר במה שנראה כעסק חצון  בירורים במה שעובר עליו 

)הבנים(.
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ג. הרגש פשוט בדבר אחדות הילדים עם ההורים

בטרם נגש אל המכוון, להבין מדוע סוד הבירורים שייך ביותר דוקא למקומות שהעסק שבהם 
הוא כלפי הבנים, נעורר על כך שבאמת רואים ומרגישים להדיא שהבנים של האדם מאוחדים 

בו ממש, באופן שהדאגה עליהם נוגעת לעומק הלב, עד כדי כך שכואב לו עליהם יותר מעל 

מובן  הגוים,  זה אף אצל  כעין  והגם שיכול להמצא  לו.  כל אשר  ומוכן לתת להם את  עצמו, 

ששורש הדבר הוא בצורת האדם האמיתי של איש הישראלי, ושם יש בגילוי זה עדות על כך 

שיש דברים בגו, דבאמת ענין הבנים הוא עומק סוד הבירור הנוגע אף לאב בעצמו.

ד. רחמנות אב ואם

דהנה כשנרצה לצמצם את הרצון הפנימי של ההורים להעניק לילדיהם להגדרה כללית, ימצא 
הדבר במושג רחמנות, דלגבי האב כתוב "כרחם אב על בנים וגו'" )תהלים קג, יג(, לגבי האם כתוב 

"פטר רחם" )שמות יג, ב( )משורש רחמנות(, וכן הוא בפסוקים ומאמרים שלא נאריך בהם כעת )בפרט 

שכנ"ל זוהי המציאות המורגשת בעליל(.

להבין מאין נמשך הדבר, מהו השורש שמחמתו ההרגש הפנימי של רחמנות מתגלה  וצריך 
דיקא אצל הילדים )ונהי שהפשטן יאמר שזהו הטבע הפשוט שבלעדיו אין האדם אלא כאותו עורב שהוא אכזרי על בניו, אך 

בפנימיות זה בעצמו נשען על סוד פנימי, דאין לך דבר שאין לו שורש(.

ה. בריאת העולם למען גילוי הרחמנות

)בכלל ואת האדם בפרט( כדי לגלות רחמנותו,  )כדאיתא באר"י ז"ל( השי"ת ברא את העולם  דהנה  ויובן 
)ולא נעמיק בסוגיא רחבה זו(, והיות שאין בפרט  שיהיה נברא שיהיה אפשרי לרחם עליו ולהטיב לו 

אלא מה שבכלל, זה הדבר חוזר ונשנה בכל בריאה ובריאה המתהוה בעולם, ובפרט כשנוגע 

הדבר לעקר המכוון ברצון העליון לרחם, והיינו ביצירה והולדה של אדם בעולם, דבכל יצירה 

שכזו נעוץ גרעין של רחמנות נפלאה.

ו. להצטרף אל השותף השלישי ולרחם

האמא  וכו'  הלובן  את  נותן  האב  לא.(,  )נדה  באדם"  יש  שותפין  "שלשה  בגמרא  איתא  והנה 
מזרעת אודם וכו' "והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וכו'". ובפשטות מבינים שבעוד 

האב מצד החסד שייך לגשמיות ה"לבנה", והאם מצד הדין שייכת לגשמיות ה"אדומה", החלק 

הרוחני אינו שייך אלא לשותף השלישי, להשי"ת בעצמו.
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אך אין הדבר כן, לא בהכרח. דהרי אם האיש הוא מצד החסד והאשה מצד הדין, מובן למשכיל 
שהופעת השותף השלישי היא בנקודת המיצוע שנקראת רחמים, והיינו כנ"ל שזהו אכן מעקרי 

הרצון האלקי בענין זה של בריאה חדשה שתתהלך לפניו ית', דמתחילה ועד סוף ספוג הדבר 

בשורש הדבר, לרחם ולרחם ולרחם.

דשורש  ילדיהם,  אל  שמופנים  ברחמים  מלאים  הישראליים  והאם  שהאב  שזהו  מעתה  והבן 
הדבר הוא ממה שבהמשכת אלו הנשמות הצטרפו הם אל השותף השלישי שנפח חיים אלה 

הדאגות  וטבע,  בהמיות  אלא  שאינה  הגוים  של  מהרחמנות  דלאפוקי  והיינו  לרחם.  ברצותו 

נעשתה  הילדים  אלו  שבהויית  מכך  יונקים  ילדיהם,  בענין  בישראל  ואם  אב  של  והטרחות 

שותפות להמשיך חלק אלוק מעל ברחמים - אלה הילדים.

ז. הרחמן האמיתי

ונגזרת היא מהרחמים העליונים שהביאו לבריאת אדם, ודאי הוא  רחמנות זאת, הואיל  ברם 
שאין עקר ענינה אלא במה שנוגע אל התכלית והטוב האמיתי, דומיא דהשורש העליון שהאיר 

בהופעת השותף השלישי - "רחמנא". ובאמת זכינו לקבל העמדה ברורה של הדברים בדברי 

וכתב  ביאר מהי רחמנות,  דעיין שם שבהסבירו מיהו הרחמן האמיתי  תנינא(,  ז  )תורה  ז"ל  רבינו 

בתוך דבריו: "ורחמן כזה הוא רק משה רבנו וכו' כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי והיה עוסק 

בישובו של עולם, שיהיה העולם מיושב בבני אדם, כי עקר האדם הוא הדעת ומי שאין לו דעת 

אינו מן הישוב ואינו מכונה בשם אדם כלל וכו'. ומשה רבנו היה לו רחמנות וכו' כי הוא פתח 

לנו אור הדעת כמו שכתוב אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלקים וגו' כי משה פתח את הדעת 

וגילה לנו כי יש אלקים שליט בארץ וכו'". 

והמשיך שם מתוך הסתכלות שכזאת בכך שהרחמנות הגדולה ביותר היא על מי שמחמת רוח 
שטות נפל בחטא, ושלכן משה רבנו שהיה רחמן ריחם עליהם אחרי כל נפילה והתפלל עליהם 

עובר  אדם  אין  כי  דעת,  לו  שאין  ע"י  רק  הוא  ושלום,  חס  לעוונות  באים  מהיכן  ]..."ובאמת 

עליו  וזהו הרחמנות הגדול מן הכל, שצריכין לרחם  רוח שטות,  בו  נכנס  כן  עבירה אלא אם 

להכניס בו דעת, בבחינת 'אשרי משכיל אל דל' )תהלים מא(, כי אין עני אלא מן הדעת, וצריכין 

לרחם עליו להכניס בו דעת"[.

ח. לדעת ש"ה' הוא האלקים"

)להכניס דעת( בעקר למשה רבנו שנאמר בו "כי  ייחס את כח הרחמנות הזאת  שרבנו ז"ל  והגם 
והצדיק ששב תמיד  ישראל,  היינו משום שמשה הוא הדעת של  י(,  )ישעיה מט,  ינהגם"  מרחמם 

להניק ישראל ולהוציאם ברחמנות מרוח שטות. אך הבן שבסוד "אין וכו' אלא לדעת" )יבמות 
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נג:(, כל אב כלפי זרעו הוא בבחינה זו, דלא רק שכל כח הולדה וההמשכה נעשה ע"י הדעת, 

אלא שמצטרפים כנ"ל ההורים לשותף השלישי שהופיע עליהם לרחם, להמשיך נברא שידע 

ויכיר ויגלה ש"ה' הוא האלקים", דזוהי כנ"ל הרחמנות וההטבה.

ט. כל המעברים של יעקב הוא בסימן כרחם אב על בנים

ואם  באב  שמצויים  והדאגות  והיגיעות  הטרחות  שכל  דנמצא  הנ"ל.  כל  כן  אם  ומתיישב 
בישראל כלפי ילדיהם, כל הרחמנות שענינה להנחיל לצאצאים את הדעת הקדושה, את האמת 

בדבר מציאות ה' שאין זולתו, כל אלו מהוים גילוי נאמן ומדויק של השותף השלישי שהופיע 

ענין סוד  וכל  היות  וממילא  ויגלה אותו.  בו  נברא שיכיר  לנפוח חיים, להציג בארץ  ברחמים 

לברר  הוא האלקים",  הנמוכים( ש"ה'  )אף במקומות  ולגלות  להאיר האמת  הוא  רגל אחת(  )על  הבירור 

בכל אתר ואתר את מציאות השותף השלישי השוכן בעולמו, מובן מאד שמשתייך הדבר דיקא 

ליעקב אבינו שכל המעברים שלו היו בסימן רחמי אב על הבן, דאין לך כמעט תנועה אצלו 

שלא היה בה מגילוי זה של השותף השלישי, ודו"ק.

י. י"ג מידות של רחמים

מעתה שזהו שהיו ליעקב שלש עשרה בנים דיקא, דעומד הדבר כנגד י"ג מידות של  ודו"ק 
גם  ]וזהו  בישראל.  הקדש  זרע  וגידול  המשכת  של  והיסוד  הסוד  כנ"ל  בעצמו  דזהו  רחמים, 

על  היות ההמתקה  וענין  רחם",  "פטר  נאמרה פרשת  בגאולת מצרים  ישראל  נשמת  שבלידת 

הנפילה בחטא העג' ע"י י"ג מידות של רחמים דיקא, ואכמ"ל[.

יא. מדוע נכמרו רחמיו של אותו רשע

בידינו  ננקוט  הנ"ל  הכללי  ליסוד  בהצמדות  אך  שנפתחים,  תורה  בחדרי  בהנ"ל  להאריך  יש 
ויחכם עוד. דהנה אחרי כל  מספר פסוקים ומאמרי חז"ל שמקבלים פנים חדשות, ותן לחכם 

הגלגולים והתפלות והפיוסים, אחת מנקודות התורף בבירור שבין יעקב לעשו, בין טוב לרע, 

היתה במה שכתוב "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צואריו וישקהו ויבכו" )בראשית לג, ב(, 

וכתב רש"י ז"ל )ד"ה וישקהו( "נקוד עליו, ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דספרי )בהעלתך סט(, יש 

שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל לבו, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הלכה היא בידוע שעשו 

שונא ליעקב, אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו". וצריך להבין, כיון שבאמת 

היה שונא עשו ליעקב, ודי היה במה שיתפייס מלהורגו וישקהו ללא לב )כדעת תנא קמא(, מדוע 

)לדעת רשב"י זי"ע( באורח פלא נכמרו רחמיו של אותו רשע עד כי נשקו בכל לבו.
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יובן בהנ"ל שסוד הדבר נעוץ במקרא הכתוב תכף בסמוך לנשיקה זו )בהתעוררות הרחמנות( -  אך 
"וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלקים 

את עבדך" )שם פס' ה(. 

הסוד  הכל  על  חפף  לכך  הרע(,  עם  גמור  במגע  )לבא  הבירור  בתורף  יעקב  כאן  דכיון שאחז  והיינו 
הפנימי של התגלות השותף השלישי ע"י רחמנות דיקא, וכלפי הילדים דיקא. וממילא כדרך 

להוציא  לעשו  לגרום  היתה  דבר  ראשית  שינק מהטוב,  הבירור שבו מפליטים מהרע את מה 

לחוץ את הרחמנות שבלע )בבחינת "גם תנים חלצו שד", עיין תורה ד תנינא(, דזהו שנעשה ע"י שגילה עשו 

רחמנות יוצאת דופן )שנמשכה חזרה ליעקב ע"י הנשיקה(. ובאופן דממילא הביטוי של הבירור שנעשה 

על הצד היותר טוב היה התנוצצות בענין הילדים, לדעת מהות הקדושה שרואים בה בטוב את 

"הילדים אשר חנן אלקים את עבדך".

יב. רחמנות כללית ופרטית

של יעקב לקראת הפגישה עם עשו כתוב "ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו וכו'  בהכנה 
ונעל  נתנה בתיבה  "ודינה היכן היתה  ז"ל  וכתב רש"י  כג(,  )שם לב,  וגו'"  ילדים  ואת אחד עשר 

בפניה שלא יתן בה עשו עניו, ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו למוטב, ונפלה 

ביד שכם" )תנחומא ישן יט(. וכידוע רבים השתוממו על דבר זה, דלכאורה לא רק שראוי לכל אב 

להיות דואג על בניו ובנותיו ולשומרם בפני אחיזת הרע, אלא שיעקב במסוים )שכל מגמתו היתה 

העמדה של "מטתו שלמה" - שורש בנין שבטי י-ה( ראוי היה להשמר בכך ביתר שאת, דהרי כנ"ל כל בירוריו 

שמא  הספק  על  בתו  את  כך  להפקיר  הזה  מהרחמן  ידרש  כן  אם  וכיצד  הזה,  הקוטב  על  היו 

תחזירנו למוטב.

הילדים  עם  להטיב  רוצים  )שמכחו  הרחמנות  סוד  שורש  וכנ"ל  דהיות  הנותנת.  דהיא  יובן  בהנ"ל  אך 
השלישי  לשותף  ביחודם  ההורים  שהצטרפו  במה  הוא  ית'(  הבורא  מציאות  בדבר  ואמת  דעת  ולהנחילם 

לדאוג  שענינה  רחמנות  של  הביטוי  לכך  וכו'[,  ולברא  להמשיך  ברחמנות  שהופיע  ]'רחמנא' 

לטוב ה'פרטי' של הבן )או הבת( המסוים הזה אינה אלא בבן שהומשכה נשמתו ע"י אותו חבור 

שהשתתפו בו ההורים עם בעל הרחמים.

ויובן אם כן שהיות וע"י תפלת לאה נעשה חילוף ברחם בין דינה ליוסף )ברכות ס:(, לכך במידת 
מה דינה לא מתייחסת אלא חבור קודם שבו הצטרפו הוריה אל השותף השלישי )בשורש הרחמנות 

על הילדים(, ונפק"מ שמעתה בקשת מציאות השי"ת בתחתונים, הבירור של כבוד שמים, עקרו 

שיש  פעמים  ]ולכך  הזה  בולד  דוקא  והאמת  הקדושה  בגילוי  דוקא  לאו  כללי,  יותר  באופן 

להעדיף גילוי כבוד שמים שורשי יותר, כגון בענין יעקב שהיה צריך להעדיף את האפשרות 

של תיקון הרע של עשו, ולא להתעסק עם רחמנות לגבי דינה בלבד
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עיבור יניקה ומוחין בהויית שבטי י-ה

א. עיבור יניקה ומוחין

יש לאחוז בהסתכלות כללית מאד, ולהציג לפיה את פרשיות ויצא ווישלח המכוונים למושגים 

פשוטה  הגדרה  של  כחה  יפה  לפרטים,  הרבה  נכנס  לא  כי  דאם  הקדושה(.  בנין  סדר  )בעניני  ידועים 

דבר  כל  של  ההמשכה  בסדר  רבות  האריך  ז"ל  האר"י  הנה  מכן.  לאחר  לבאים  שער  לפתוח 

בקדושה, ולימד לדעת שמהמשכת הזרע ועד שלימות הדבר ישנם בכלליות שלושה מצבים: 

לחוץ,  היציאה  לאחר  יניקה  ההתגלות,  בטרם  עבור  וחב"ד(.  חג"ת  נה"י  )כנגד  ומוחין  יניקה  עיבור, 

ומוחין בהשלמת הקומה )דברנו בכלליות ממש מבלי להכנס כלל למה שאינו מעניננו כעת(.

ב. שייכות היניקה לעיבור

ונבין דבר פשוט, והוא שהגם שישנם ג' חלוקות, מכל מקום המצבים של עיבור ויניקה שייכים 

וביניקה  לחוץ,  הולד  התגלה  וטרם  הצורה,  התרקמות  בעצם  עסוקים  שבעבור  דנהי  לזה.  זה 

כבר יצא הדבר לאויר העולם, מכל מקום גם שם זקוקים לשמירה ורחמי שמים בשביל המשך 

הולד  את  לגדל  להמשיך   - היניקה  ענין  של  הפשוטה  הצורה  הרי  דזוהי  התקין,  ההתפתחות 

ולסעדו גם אחר שיצא ונתגלה ]וכמשל נתפוס לדוגמא את העוף שממשיך לשבת על הביצים 

גם לאחר שיצאו, בבחינת עיבור ולידה 'אריכתא', דכעין זה היא ההסתכלות על שלב היניקה, 

דכבר יצא הדבר לחוץ ונתגלה, אך אכתי טעון גידול ושמירה )ילד הוא אותיות ְלַיד, דנסמך הוא אל האם הן 

בעיבור והן ביניקה([.

ג. העיבור בבית לבן

ובזה נבא להבין שפרשת ויצא שעוסקת בראשית הויית שבטי י-ה היא בבחינת עיבור. דהגם 

כמעט  מצינו  לא  מקום  מכל  לגדול(,  )והתחילו  כבר  לאחר שיצאו  מה שהיה  על  גם  שמדובר שם 

)דלא מוזכר כלום לגבי קושי של שמירה על הילדים בכל השנים בבית  התעסקות עם שמירה עליהם מיד הקלי' 

היו  כן  לאויר העולם,  עדיין  יצא  לא  ]וכשם שהעובר  הוי בערכין בבחינת העבור  ולהכי  לבן(, 

נתונים אז בחו"ל, דעדיין לא התגלו באוירא דארץ ישראל, בגבול הקדושה[.
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ד. היניקה במהלך השמירה מפני עשו

גידול  דאגת  בענין  הוא  ושוב  שוב  ונשנה  שחוזר  הנושא  דכל  וישלח,  בפרשת  כן  שאין  מה 
הילדים לאחר שיצאו כבר )בגשמיות וברוחניות(, לחצות את הנשים והילדים לשני מחנות, ולהלחם 

]השאלה  עשו  עם  ההתעסקות  בכל  יותר  מודגש  ובאופן  בדורות,  גם  לפגוע  שרוצה  במלאך 

ולברך  הילדים  על  לשמור  ויעקב ממהר  ה(,  לג,  )שם  לך"  אלה  "מי  היא  עשו  הראשונה ששאל 

בסמוך  וכן  )שם(,  עבדך"  את  אלקים  חנן  אשר  "הילדים   - קמא(  א  תורה  )עיין  דקדושה  בחן  אותם 

התרחק מעשו מחמת ש"הילדים רכים". דכל זה מורה בנ"ל שביניקה עסקינן, דיצאו הילדים 

מהרחם וזקוקים עדיין לרחמנות רבה, להנקה תמידית שתעמיד אותם על רגליהם ]עד תשלום 

קומת המוחין[.

ה. סוד השליחות ע"י המינקת

ומבלי לדקדק בדברים, אי אפשר שלא להבחין שאכן ענין היניקה חופף על הפרשה, אם זה 
בהזכרת "גמלים מיניקות" )שם לב, טז(, ואם זה בכתוב "הילדים רכים והצאן והבקר עלות" )שם לג, 

יג( שמתרגמים "ארי ינקיא רכיכין וענא ותורי מינקתא וכו'".

אך ביותר ניכר הדבר במה שכתוב אחרי פרשת שכם: "ותמת דברה מינקת רבקה וגו'" )שם לה, 
ח(. דמלבד הא דחזינן שוב בפשטות את ענין ההנקה שנשנה בפרשה, דברי רש"י ז"ל )ד"ה ותמת 

דברה( מורים עוד יותר שיש דברים בגו, דכתב "מה ענין דבורה בבית יעקב, אלא לפי שאמרה 

ומתה  משם  לצאת  ארם  לפדן  אצלו  דבורה  שלחה  משם'  ולקחתיך  'ושלחתי  ליעקב  רבקה 

בדרך".

היא שליחות בעלמא שיכולה להעשות  ליעקב מפדן ארם  דלכאורה השליחות לקרא  וצ"ב, 
ע"י כל עבד מהיר ריצה, ומדוע הזקיקו את המינקת הזקנה של רבקה לדבר זה.

ובהנ"ל יובן דדברי אבותינו נעשו בתחתונים וכוונו לשורש הפנימי שהיו עסוקים בו. והיינו 
דמחמת שהיציאה מבית לבן היא בבחינת תחילת שלב היניקה, לכך דובר שיעשה הדבר ע"י 

מינקת דוקא, דזה יהיה אות המעבר מעיבור ליניקה ]ואפשר ליישב בזה גם מה שיש לדקדק בו 

)והמפרשים יישבוהו(, דמצינו שרבקה תלתה את שליחת דבורה להוציא את יעקב ב"עד אשר תשוב 

חמת אחיך", ולכאורה לא מצינו שקרה הדבר בטרם השליחות. ובהנ"ל יובן דהנה ההנקה היא 

)נדה ט.(, דאחד מהפלאים בזה הוא שאת אדמומית הדין ממירים  בסוד 'דם נעכר ונעשה חלב' 

בחלב לבן )ומתוק(. ויובן אם כן ברמז ש"עד אשר תשוב חמת אחיך" היינו עד אשר יחלש קצת 

תקף הדין של עשו, באופן שיאפשר להתחיל )כנגדו( במהלך בירור של 'דם נעכר ונעשה חלב', 

דהיינו ממש שלב היציאה שביטויו בפשטות היה בעסק השמירה והגידול של הילדים וכנ"ל[.
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ו. השלמת קומת היניקה

וארווחנא בזה גם את סמיכות הכתובים, להבין הקשר הפנימי בין מיתת דבורה )שמלמדת כנ"ל על 
מהלך היניקה שנבנה( לפסוק הקודם שכתוב בו "ויבן שם מזבח וכו' כי שם נגלו אליו האלקים וגו'", 

והוא ע"פ דברי רבינו ז"ל )תורה צז קמא( שהביא דברי האר"י ז"ל והאריך בכך ששם אלקים צופן 

בחובו את שלימות בנין הדדים )המיניקים( - אלדד ומידד, עיין שם.

על  מורה  האלקים"  אליו  "נגלו  שבו  במקום  דוקא  מזבח  בונה  יעקב  דהיות  יובן  דמעתה 
)מסויימת של( קומת היניקה, "אלקים" דיקא, והיינו אם כן דנסמך לכך תכף ענין מיתת  השלמה 

דבורה המינקת, ללמדך שלא רק שעד כה עסקינן בעקר בבחינת יניקה, אלא שכעת במידת מה 

נשלם הדבר )וכדלהלן(.

ז. רמיזת אבל שני שיש להעלימו

ודאתינן עלה נאיר עוד כמה דברים שלכאורה הינם עמומים וסתומים. דהנה סיפא דהאי קרא 
דמיתת המינקת היא "ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות", וכתב רש"י 

יוני  בלשון  ואלון  אמו שמתה  על  לו  שני שהגד  באבל  נתבשר שם  ואגדה  האלון(  )ד"ה תחת  ז"ל 

'אחר'. ולפיכך העלימו את יום מותה שלא יקללו הבריות הכרס שיצא ממנו עשו אף הכתוב 

לא פרסמה" )ואין צורך להאריך ולדקדק במה שאומר דרשני(. ולהבין קצת מהו ענין הכרס )של רבקה( שצריך 

במה  נתבונן  המינקת,  את  ששלחה  היא  שרבקה  כנ"ל  דמצינו  הא  להטעים  וכן  להעלימו, 

שמשתייך לכל הנ"ל, דאמרינן שיש עבור יניקה ומוחין וכו'.

ח. רבקה בבחינת עיבור

דתראה שהמקום שבו מצינו בתורה התייחסות חזקה למושג של עבור הוא דוקא לגבי רבקה, 
דעל מה שאמרה "אם כן למה זה אנכי וגו'" )שם כה, כב( כתב רש"י ז"ל )ד"ה למה זה אנכי( "מתאוה 

ומתפללת להריון". דחזינן בפשטות הלשון שהיתה מתאוה כביכול לעצם ההריון. והיינו טעמא 

בהנ"ל דהיתה שייכת לבחינת עיבור, לשלב הבירור הקשה שהבהירות במציאות הטוב עדיין 

]ולהכי מצינו שעשתה עסק מההריון  דין  )עיין ברכות כט:( שעיבור הוא בבחינת  וכידוע  נעלמת, 

והיתה נבוכה בו עד כי הוצרכה לשאול[.

ויובן אם כן שהיות שבשלבי בנין הקדושה המעבר הוא מעיבור ליניקה, לכך רבקה )שביררה את 
ההריון( היא שהתעסקה עם המעבר הזה, לדעת שנגמר שלב א' ואפשר להתחיל שלב ב', וממילא 

לשלוח את דבורה מניקתה אצל יעקב.
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ט. הסתלקות רבקה ודבורה כאחד

והיות וכנ"ל העיבור והיניקה שייכים בענינם זה לזה, מובן שהגם שישנה ודאי חלוקה לעיבור 
ויניקה, מכל מקום יש הסתכלות כללית שענינם אחד הוא, באופן שבסיום הדבר נאמר שנגמר 

השלב של עיבור ויניקה )ולא נדבר רק על שלב היניקה האחרון שהסתיים(. ואתי שפיר אם כן דזהו שבמקום 

מיתת דבורה המינקת, במקום שיש בחינה מסוימת של סיום בחינת היניקה )כמו שנוכיח יותר בסמוך(, 

צרפה לכך התורה רמז להסתלקות רבקה, דהיינו כנ"ל אזכור של בירור העיבור שנחתם )במבט 

הכללי( אף הוא כעת. ומכל מקום בעבור יש כנ"ל בחינה של ֶעְבַרה, של אחיזת דין )וקללה( שצריך 

להעלים, והיינו אם כן דהזכרת הדבר היא בחשאי משום המקללים )ומשום שיצא עשו מכרס זו, בחינת 

הדין כשהסיגים בו בתוקף - בלתי בירור(.

ובכל זה נפלא מאד לראות שמיד לאחר הכתוב הנ"ל המודיע על הסתלקות דבורה ורבקה )סיום 
יהיה שמך  כו' ישראל  לו  ויאמר  ויברך אותו  וכו'  יעקב  "וירא אלקים אל  והיניקה(, כתוב  העיבור 

ויקרא שמו ישראל, ויאמר לו אני א-ל שד-י פרה ורבה וגו'" )רש"י ד"ה פרה ורבה על שם שעדיין לא נולד 

בנימין ואע"פ שכבר נתעברה ממנו(, דהופיע השי"ת לקרא לו ישראל ובישר לו על לידת בנימין.

י. המעבר לקומת המוחין של 'לי-ראש'

ד'ישראל' כידוע הוא 'לי-ראש', דרגת המוחין, והיינו בהנ"ל הדבר המתבקש שראוי להופיע 
לאחר שהעיבור והיניקה )רבקה ודבורה( הסתיימו. וזהו ממילא שנלוה אל הדבר גם הודעת לידת 

שנמצאים  הצאצאים  על  והגידול  השמירה  הוא  היניקה  בחינת  של  והביטוי  דהיות  בנימין. 

בחשש, לכך המציאות של בנימין שנולד בקדושה יתירה באר"י - בזמן שכבר לא נחשף לדאגת 

הקלקול של הקלי' הקשות שהיו - שייכת לבחינת הגילוי של 'ישראל', דבעת שיש מוחין אף 

הילדים אינם צריכים שמירה יתירה - קרי הנקה.

יא. עיבור יניקה ומוחין ביציאה ממצרים

הנה במבט הכללי הנ"ל, דתופסים את השהות בבית לבן )ולידת השבטים( כעיבור, ואת התלאות 
של פרשת וישלח כשלב היניקה ]שמגיע עד הכניסה לארץ ולידת בנימין בדרגה החדשה של 

מכן  לאחר  שנים  מהשורש  שהשתלשל  למה  פשוטה  הקבלה  ונצבת  קמה  מוחין[,   - ישראל 

במדבר  שנה  לארבעים  יצאו  ומשם  בעיבור,  היו  שבמצרים  ידוע(  )וכן  דמובן  האומה.  בכלליות 

כשלב היניקה, ונכנסו לבסוף לארץ בבחינת המוחין. ויש בפשטות זאת לתת ביד המעיין מפתח 

ואידך  דוגמאות  שתי  וננקוט  בענף,  והן  בשורש  הן  שנמצאים  רבים  בדברים  בו  להבחין  יקר 

כל  של  באריכות  הוא  וישלח  פרשת  של  דהסיום  הא  להפליא  מתיישב  כל  ראשית  גמור.  זיל 

התולדות של עשו. דבהבין כנ"ל שכל הפרשה עוסקת ביניקה של זרע ישראל - בבירור הגידול 



-יב-

הנאמן של שבטי י-ה )להפקיעם מאחיזת עשו(, מובן שאין לך חותם נאה יותר לענין זה מאשר פירוט 

הזרע הטמא של עשו כשלעצמו, ללמדך שהבירור נעשה כראוי ונ"נתפרדה החבילה" )עיין ע"ז י: 

ע"פ בניהו בן יהוידע(.

ותראה עוד שעמלק שהגיע להזיק את ישראל לא הופיע אלא כשיצאו ממצרים - כשהתחילו 

עמלק  הזכרת  את  אנו  מוצאים  השורש(  כנ"ל  )שהיא  בפרשתן  ואף  שמירה(.  )שטעון  היניקה  שלב  את 

בתורה בפעם הראשונה )ופעמים(, ואכמ"ל.

 *****

"ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה 
איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר" )בראשית לד, כה(. רש"י ז"ל 

)ד"ה בטח(: "שהיו כאבים. ומדרש אגדה בטוחים היו על כחו של זקן"

א. "ויבאו על העיר בטח"

על  נציג את הקושי  וכדרכנו  גדולה,  ולוי "בטח" תמיהה  ביאת שמעון  זו של  בפרשה  ישנה 

מנת לאחוז ב"לקח טוב" הגנוז בדברים, יסוד כללי שבבחינת טופח על מנת להטפיח יפה כחו 

ללמד דעת למבקשים.

כל הענין נפתח כנ"ל בעדות התורה שביאתם של שמעון ולוי היתה "בטח", דמשמע  דהנה 

שלא רק שלא שכחו לרגע מאביהם בהכנסם אל מעשה פזיז, אל שזה שהסכימו לעשות מעשה 

שכזה היה מחמת שלא הסיחו דעת כלל, דהיו בטוחים על כחו של זקן.

ותוכחה  נפש  עוגמת  מוצאים הפלגות של  לאחר מעשה  יעקב  בתגובת  כשמסתכלים  ואמנם 

שכמעט ולא מצינו כדוגמתם, דיעקב אמר להם "עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ וכו' ואני 

מתי מספר ונאספו עלי והכוני וגו'" )שם פס' ל(. והדברים מפליאים. דבשלמא אם היו שמעון ולוי 

עושים את המעשה מתוך שכחת אביהם )מה יגיד ומה דעתו(, אפשר היה להבין שמתוך שנטו לגמרי 

מדרך האמת וסללו שביל לעצמם, באה עליהם תוכחת אביהם. אך מאחר וההילוך שלהם היה 

"בטח" - בכח אביהם, ודאי הוא שלא הסיחו דעת ממנו, וידעו אם כן מה תהיה דעתו בדבר 

שכזה )כפי שהכירוהו(, וכיצד אם כן עשו להפך ממש וננזפו )כלומר שיש כאן לכאורה תרתי דסתרי, דמחד גיסא 

לא הלכו אלא בכחו של זקן, ומאידך גיסא שינו כל כך עד שעוררו תוכחה קשה(.
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ב. תוכחת יעקב

עוד יש לדקדק קצת בתוכן התוכחה של יעקב שדיבר לכאורה בגדרי טבע, דאיך אפשר לעמוד 
נמי,  הכי  שאין  יאמר  והפשטן  מאחר  קושיא  כך  כל  כאן  ]אין  וכו'  לפחד  וצריך  הגוים  מול 

חייבים להזהר ולהשתדל, אך להלן נבין שיש דברים בגו, הן בתוכחה זו והן בתשובת שמעון 

ולוי שאמרו "הכזונה יעשה את אחותנו" )שם(, דלכאורה התעלמו מהדברים של טעם שהשמיע 

יעקב ודברו על ערכים מוחלטים של טוב שהיו חיייבים לפעול למענם[.

ג. יעקב אבינו נחלץ לעזרת בניו

ולפתוח פתחא בהאי פרשתא נקדים דברי חז"ל במדרש )ב"ר פרשה פ פסקה י(, וזה לשונם: שמואל 
שאל ללוי בר סיסי א"ל מהו דין דכתיב ויבואו על העיר בטח א"ל בטוחים היו על כחו של זקן 

ולא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו בניו אותו המעשה וכיון שעשו בניו אותו מעשה אמר מה 

אני מניח את בני ליפול ביד אוה"ע מה עשה נטל חרבו וקשתו ועמד לו על פתחה של שכם 

)בראשית  ליוסף  א"ל  דהוא  הוא  כנגדן  נלחם  אני  לבני  להם  להזדווג  האוה"ע  יבואו  אם  ואמר 

מח( ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך וגו' והיכן מצינו שנטל אבינו יעקב חרבו וקשתו בשכם 

שנאמר )שם( אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי ואת חמור ואת שכם בנו", ע"כ.

ד. לקפוץ ולעשות מעשה בנאמנות

כלל למעשה  היא שלמרות שאין שום מקום  כוונת המדרש  יכול לטעות שכל  הפשטן  והנה 
ובא  בניו  על  יעקב  ילדיו, התעוררו רחמי  לחיי  ולוי, בדיעבד, לאחר שהתעורר חשש  שמעון 

לעזרתם, למרות שלא היו ראויים.

אך עם קצת מבט פנימי )ואמונה בכך שחז"ל הקדושים הנחילונו הקדמות וכללים( יבין המשכיל היסוד הנפלא 
בגדרים  רק  לא  בכל,  ליוצרם  ומתדמים  ליוצרה  צורה  מדמים  הצדיקים  דהנה  כאן.  הטמון 

הכלליים של מרכבה לגבוה במעשים ובשיעור קומה, אלא בכל הליכותיהם והנהגותיהם, אף 

בדברים שנוגעים לדקויות של אמת ואמת לאמיתה.

במה דברים אמורים. הנה לפעמים ישנם מצבים שע"פ הגדרים הרגילים, אף לפי דעת תורה, 
ימצא  בו לסכנה, דאיירי במקומות כאלו שלא  יש להמנע בהם ממעשה מסוים שיש לחשוש 

ובמקום שכזה, במצב  להדיא שאסור.  רבים שיאמרו  וימצאו  מי שיתיר הדבר בשופי,  כמעט 

הרגיש הזה, נצב לו יהודי מאמין בעזות דקדושה, ומכח בטחונו החזק קם ועושה מעשה, מה 

שנראה על פניו כהפקרות גרידא.
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לדעת  דיש  להאמר,  נתנה  האמת  הצדיקים,  דעת  על  להבינם  וצריך  עדינים  שהדברים  דהגם 
שאם כי "פסק ההלכה" הפשוט עומד בעינו )דאם ישאל איש אחר ימשיכו לומר לו לחדול ממעשה של הפקרות(, 

מכל מקום אם אכן נעשה המעשה מתוך נאמנות מוחלטת, מתוך בטחון של מי "ששברו על 

ה' אלקיו" ]באמת[, אזי לא רק שלא יעורר הדבר חרון אף, אלא השי"ת יעמוד לימינו לתומכו 

ולהושיעו בדרך הקדש שקפץ אליה ]והגם שאפשר ויצטרכו להמשיך לדבר בשפה השוה לכל 

והתמסרות  בנאמנות  וימנעו אחרים מנתיבתו, מכל מקום אם אכן  בו  ינזפו  חוץ  נפש, דכלפי 

נקיה עסקינן, צדיקו של עולם יעמוד לצדו, ויבא יום ויודע מה פעל ועשה, ומה הנחיל לדורות[.

ה. ידעו בו שהוא אמיתי

היה  כחם  דכל  בצדיק,  ולוי  שמעון  בטחו  להדיא(  )כדכתיב  דבאמת  הנ"ל.  במדרש  הגנוז  וזהו 
בהשענות ודבקות בזקן )יעקב(, והכירו אם כן את הילוכו בקדש של אביהם, וידעו שהיה מתנגד 

משום  דיקא  מקום,  ומכל  הנס.  על  לסמוך  עסקינן,  בהפקרות  פניו  על  שהרי  שכזה,  למעשה 

שידעו בו שהוא אמיתי, וקבלו ממנו שבילי העבודה הדקים המסורים ללב, בחרו להשען על 

בעומק  דהכירו  ית',  שמו  למען  ואמונה  בבטחון  נפש  למסור  זאת  עם  ויחד  גיסא,  מחד  כחו 

)"הכזונה יעשה את אחתנו"(, ובשעה שכזאת ראוי להם לגעת  נפשם שאי אפשר לסבול חרפה כזאת 

באמת לאמיתה, לסמוך על נקיות הלב )וכחו של זקן( ולקפוץ בבטחון לקדש שמו ית' בביעור הרע.

ו. להושיע ולתמוך בנאמן שמסר נפש וקפץ

השי"ת,  של  הנאמנות  באוצר  מקום  שלהם  למעשה  היה  המגולה  התוכחת  שלמרות  ולאות 
הצטרף יעקב בחרבו וקשתו לעמוד לצדם של שמעון ולוי, דאין כאן רחמי אב בעלמא )שמוותר(, 

וממילא  הלב,  נקיות  מתוך  נפש  מסירות  לזהות  יודע  ליוצרו  שמתדמה  שכמי  הנהגה  אלא 

מתדמה גם בחלק המעשה של התמיכה והסעד - להושיע את הנאמן שקפץ, ולהעמיד הדבר 

כמה שעתיד ודאי לתת פרותיו לדורות.

ז. וחי בהם ולא שימות בהם

ולשבר קצת את האוזן, היכן מצאנו דבר כזה שבו יהודי קובע גדר לעצמו שאינו משתווה )על 
פניו( לפשטות גדרי ההלכה, נזכיר את דברי הישמח משה )פ' כי תשא(. דעיין שם שחידש שהגם 

שהלכה רווחת בישראל היא שאין למסור נפש אלא על ג' עברות חמורות, וז"ל "והנה לכאורה 

קשה באמת על יוסף הצדיק איך סיכן את נפשו בשביל מצות אביו, הלא וחי בהם כתיב ולא 

שימות בהם. אך באמת יש לומר דאין עליו אשמה על זה וכדין עבד, דקם ליה בשיטת הרמ"א 

דחסיד ופרוש בשאר דברים, מותר למסור עצמו אף בשאר עבירות על קידוש השם, ומי לנו 

חסיד ופרוש כמו יוסף הצדיק".
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קיום  עצם  היא  כפשוטו(  של  )באופן  שלהם  שהחיות  לומר  אפשר  שאי  דאינשי  לרובא  היינו  אך 
המצוות, דממילא דרשינן "וחי בהם" ולא שימות בהם )יומא פה:(. אבל מי שכל החיות שלו היא 

לו, שהרי אצלו ה"וחי בהם"  יאמר  מקיום המצוות, מותר לו למסור נפש על כל דבר, קדוש 

מתקיים בדבקות המצוות )עיין שם דברים נפלאים(.

ח. לעשות הטוב בעיני יודע תעלומות

רואים בדבריו דבר נפלא )וכעין הנ"ל(. דבעת שהאדם איננו בדרגה הראויה אומרים לו שאין לו 
- איסור יש בדבר. אבל  יוכל לדבר גבוהה על קפיצה לתוך מעשה מבוהל  למסור נפש, דלא 

את  לסבול  יכולה  שאינה  שמים  יראת  בו  שיש  מי  הסוף,  עד  נאמן  שכן  מי  הכי,  בר  שכן  מי 

יוכלו, ולהשתמש בבטחונו החזק  יכול למסור נפש במקומות שאחרים לא  - הוא  הפך הטוב 

במקומות שלאחרים יחשב הדבר להפקרות.

וזהו כנ"ל שמצינו במשא ומתן בין יעקב לבניו. דלא רק שבתחילה אמדוהו בודאי כמי שלא 
גדרי  ע"פ  היה אסור  הוכיחם שהמעשה שלהם  יסכים למעשה שכזה, אלא אף לאחר מעשה 

השתדלות בסיסיים, דבאמת אסור לאדם להפקיר עצמו ולסמוך על הנס. ואמנם כל זה מצד מה 

שראוי להאמר, מה שחייבים בודאי להודיע כדרך הרבים. אך שמעון ולוי בבטחונם הנפלא, 

בנאמנותם לבער הרע, ובעקר במסירות נפשם ]שנבעה מעומק זעקת הנפש של "הכזונה יעשה 

יודע תעלומות,  את אחתנו"[, עשו מה שעשו במה שנתבצר לו בודאי מקום של כבוד בעיני 

והא ראיה שאף יעקב לבסוף עמד לצדם לתמכם, להודיע שדבר יקר נעשה כאן. ואף כי אין 

עין גשמית שתראה בכך )בפרט ששומעים תוכחות(, נפעל בודאי מה שנפעל לטובה, לשעה ולדורות. 

הערוה  גדר  מפריצת  להתהוות  שיכול  לדורות  הקלקול  גודל  ולוי  שמעון  שהבינו  פירושו 

בודאי  ושעתיד  מסכים,  היה  לא  שיעקב  שידעו  הגם  ולכך  אחתנו"(,  את  יעשה  )"הכזונה  בישראל 

להוכיחם, היינו מצד מה שהוא צריך לעשות, דחייב להודיע וללמד דעת את העם. אבל דוקא 

מתוך בטחונם בזקן ידעו שהם צריכים לעשות את שלהם, יהיה אשר יהיה כך ראוי להם באמת 

לאמיתה )כפי דרגתם(.

ט. אוהבי ה' שנאו רע

הדברים האלו יסודיים עד למאד. אמת שאסור להיות פזיז, ושצריך לדעת תורה ושקול הדעת 
- בפרט מי שלא סיים לצאת ידי חובת ההלכה הפשוטה בנאמנות. אבל מכל מקום, גם מבלי 

להכנס למקומות העדינים ביותר )שהחיכוך בהם עם דעת תורה מצריך עינים של אדם גדול(, יש ליסוד הנ"ל 

שימוש נרחב ביד מבקשי ה', דורשי שמו באמת.
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ויקיש בהם כל אחד לעצמו, להבין כמה אפשר להרחיב בזה, לעובדא  מספר דוגמאות  ניתן 
ממש. נקח לדוגמא את מצב דורנו שבו התלבשה הקלי' בכלים משחיתים שגרמו לכל גדולי 

החששות,  כל  עם  דהנה  שכזה.  מרע  ירא  לא  דמי  תילה,  על  הדת  ולהעמיד  גדר  לגדור  הדור 

יתירו שימוש מסוים באופן מסוים, אם מחמת דוחק  יש מצבים שבהם מורי ההלכה בעצמם 

נורא. דהבן שהגם שלא  כך  כל  עד שאינו  ואם מחמת שצומצם ההיזק של המשחית  פרנסה, 

באנו להורות בזה דרך )שהרי חייבים פרנסה וצריך להשתדל וכו'(, מכל מקום אחרי כל ההיתרים יש מקום 

לזעקת "הכזונה יעשה את אחתנו". דבבחינת "אוהבי ה' שנאו רע" )תהלים צז, י(, מי שלא יוכל 

לסבול מציאות רשימו של רע בבתי ישראל לא יחשב משום זה מן המתמיהים, גם אם יקומו 

כנגדו סברות מיושבות להפליא בכח דהיתרא.

י. למסור נפש כנגד פשטות הוראת הצדיק

דרך  שהיא  אפילו  ויאמרו  עמה  יסכימו  כיום  רבים  ה'  וברוך  פשוטה,  היא  הנ"ל  הדוגמא 
האמצע הראויה )ולא חומרא(. אך היסוד הנ"ל מתפשט למקומות שקשה לפורטם, ונצרך באופנים 

הדקים שלו בעקר אצל הבאים בשערי היכלות הצדיקים המופלגים, דכידוע יש והצדיק ימנע 

את תלמידו מדבר שלא רק שמותר הוא אלא שכל עקר יהדותו תלוי בו, והבוטח הנאמן צריך 

למסור נפש ולהכיר האמת ולפעול, דו"ק והבן.

יש בהנ"ל לפתוח סוד נפלא בפרשת שכם, דמלבד הביאור האמיתי שבו, מהוה הוא כדלהלן 
יותר מאשר ראיה לכל היסוד הנ"ל, דאמרינן שבמעשה שמעון ולוי )שבטחו בזקן( התגלתה הנהגת 

מסירות נפש שהגם שסותרת לכאורה את השכל הפשוט של דעת תורה, ראויה היא למי שראוי 

לכך, יקרה היא בעיניו ית' ופריה רב )הכל כנ"ל(.

יא. השורש של רבי חנינא בן תרדיון בתורה שבכתב ושבע"פ

דהנה האר"י הקדוש )שער הגלגולים הקדמה לו( גילה שבפרשת שכם נמצא השורש בתורה לנשמת 
רבי חנינא בן תרדיון, דנרמז הוא בכתוב בפרשה "והארץ הנה רחב"ת ידים" )שם לד, כא(. וכאשר 

לשורש  לחלוטין  הוא  שנאמן  נגלה  יח.(,  )ע"ז  חז"ל  שלמדונו  כפי  זה  צדיק  של  בענינו  נתבונן 

שממנו יצא, לפרשת שמעון ולוי כפי שביארנוה. דעיין שם שלאחר שאמרה הגמרא שנגזר על 

רחב"ת להשרף הביאה את המשא ומתן שהיה בינו לבין רבי יוסי בן קסמא בטרם נהרג: "ת"ר 

כשחלה רבי יוסי בן קסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו, אמר לו חנינא אחי אי אתה יודע 

שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה 

קהלות  ומקהיל  בתורה  ועוסק  יושב  שאתה  עליך  שמעתי  ואני  קיימת  היא  ועדיין  טוביו  את 

ברבים וספר מונח לך בחיקך, אמר לו מן השמים ירחמו. אמר לו אני אומר לך דברים של טעם 
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וכו'"  ואת ספר תורה באש  ישרפו אותך  לא  אני אם  ירחמו, תמה  לי מן השמים  ואתה אומר 

)ומסופר שם המעשה הנורא של שריפתו כשהוא כרוך בספר תורה, עיין שם(.

ומבלי להאריך בדקדוקים תראה שכשם שמעשה מסירות הנפש של שמעון ולוי גבר על דברי 
הטעם המיושבים של יעקב )שאמר שיש לחשוש מהגוים(, כך היתה הנהגתו של רחב"ת כנגד המושכל 

הפשוט של דעת תורה, עד כדי כך שאפילו רבי יוסי בן קסמא הוכיחו שהוא נוהג בהפקרות 

כנגד "דברים של טעם" - דיש לחשוש הרי מכחם של הגוים )רומי שהיתה ברום ההצלחה(.

יב. ההתמסרות שהפילה את רומי

והגם שדי בזה כדי לאמת את הנ"ל, דחזינן השתוות מוחלטת בין הנהגתו של רחב"ת בפרשתן 
)שפעל למהות ה'דעת תורה' של ריב"ק( להנהגת שמעון ולוי )שפעלו למרות דעת אביהם ותוכחתו(, באמת הדברים 

)דאפשר היה לומר שנהי שנהגו כך, למרות ההתנגדות, אך מי אמר שאכן צדקו בזה בפנימיות, מי אמר  נפלאים עוד יותר 

שחפץ ה' בידם להצליח לשעה ולדורות. ולכך נוסיף ונאמר(.

דעיין בתוספות )ע"ז ב: ד"ה רומי חייבת( שכתבו בתוך דבריהם: "ונמצא במעשה מרכבה כי במעשה 
שהמעשה  להדיא  מבואר  כן  אם  נמצא  גדול".  חורבן  רומי  על  נגזר  תרדיון  בן  חנינא  דרבי 

כדבר  קלוש,  היתר  בבחינת  היה  לא  תורה,  ללמד  נפש  במסירות  עצמו  שהפקיר  רחב"ת  של 

שבדיעבד מחפשים למוד זכות מסויים )על שעברו על דעת תורה(, כגון לומר שסוף סוף היה כאן גם 

רצון טוב. אלא המעשה הזה שהיה כנגד "דברים של טעם" )שאמרו שרומי חזקה ואי אפשר להתעסק אתם(, 

הוא דיקא שגרם להפיל את רומי, ללמדך כנ"ל שאף עמידת יעקב בחרב וקשת לצד בניו היתה 

ית' שעומד לצד מוסרי הנפש הנאמנים שמשליכים  זה, מתוך הכרה בדרכו של הבורא  בגוון 

זקן  ]וללמדך על הסייעתא דשמיא המיוחדת השמורה לכל הנאחזים בכחו של  עצמם למענו 

דקדושה, לברר הדרך ישכון בה אור, ולדעת מתי מותר וצריך לקפוץ בנאמנות, לגעת במקומות 

כאלו שרק לאחר מעשה יוודע קצת כמה נקיות היתה בהם, כמה טוב נפעל )לשעה ולדורות([.


