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  בס"ד

 ברוך רוזנבלום שנת תשע"ד הרב –פרשת וישב 

  . ע"ה בשבת זו, פרשת וישבפרשת השבוע שנקרא ב

כל הפסוקים  – {ר' אליעזר מגרמייזא מבעלי התוספות} הרוקחכותב 

חוץ משמונה  ו'מתחילה ועד סופה מתחילים באות  ,פרשה זוב
  .ה שניתנה לשמונהלכנגד ברית מי ,פסוקים

היה במיתת  ויהיה במכירת יוסף,  וי - ם ווי"כל הפרשה כולה 
היה  וי ,היה בפטירת אונן ויהיה בפטירת ער,  ויאשת יהודה, 

חוץ  .היה לסריסי פרעה וי ,היה בבית הסוהר וי ,באשת פוטיפר
, שזכתה אסנת בת מאותם שמונה פסוקים שאמורים למעלה

  .לםאלהזדווג לגו פוטיפרה,
פס' מתחילים גם כן שכל ה ,תמצא במגילת רות וכיוצא בדבר

וגה רות לבועז שבספר רות נזדו .חוץ משמונה פסוקים 'ואות ב
  ויצאה ממנה מלכות.

בקטע  מגרמייזא מבעלי התוספות}ר' אליעזר { הרוקח עד כאן דברי
  .בפרשת וישבהאחרון 

 נעמוד על כן הדברים, אבל לפנילבאר את אנחנו רוצים בע"ה 
  : הרוקחשל  מדבריו נקודה אחת

 104 יישארו . אם נוריד שמונה מהםפסוקים 112יש  ונבפרשת
 אם פסוקים. 93. במגילת רות יש ו'שמתחילים באות  פסוקים

זהו ו, 'בועז'גימטריא הם בשפסוקים,  85 מהם יישארו 8נוריד 

  במגילת רות. ו' ותהמתחילים בא מספר הפסוקים

  ? ו'הזה של האות מה העניין  - נשאלת השאלה

לפטירת  וי למכירת יוסף, וי ,ויימסמלת  'ו - שה, הרוקחאומר 

מסמלת  ו'האות  לפטירת אונן. וי לפטירת ער, וי אשת יהודה,

  לשון צער. שמסמל ויהי, כמו ויי

 שמביאאנחנו רוצים לנדוד למחוזות אחרים עם הרעיון 
שקשור לסוד  להשתמש בו לנושא אחר בס"דו, הרוקח

  הגאולה:

  ?'ו. מה פתאום באות 'ות סוד הגאולה טמון באוכיודע לכולם, 

 .יעקוב בריתי את וזכרתי –{פרשת בחקתי כו, מב}אומר רש"י 
, מקומות בחמשה חסר ואליהו, מלא נכתב מקומות בחמשה

  בניו. גאלת ויבשר שיבא ערבון אליהו של משמו אות נטל יעקב

הוא הפסוק הלפני אחרון  ,מופיע אליהובו האחרון ש הפסוק
 ִלְפֵני ַהָּנִביא ֵאִלָּיה ֵאת ָלֶכם ֹׁשֵלחַ  ָאֹנִכי ֵּנהִה {מלאכי ג, כג}  – נ"ךב

 ְוֵלב ָּבִנים ַעל ָאבוֹת ֵלב ְוֵהִׁשיב} כד{: ְוַהּנוָֹרא ַהָּגדוֹל ה' יוֹם ּבוֹא
  .ֲאבוָֹתם ַעל ָּבִנים

 ענין הגאולה, אפשר אולי להביןמסמלת את  'ואם האות 

 .'ות כולם מוקפות באו ,שפרשיות שעוסקות בנושא הגאולה
  ה זה קשור לענין הזה?מ

 לשכ אם אתה מוצא פרשה שלמה - הדברים פשוטים מאוד

היא הפרשה של הולדת  פרשה שלנווה ,'ובאות  פותחים פס'ה

ו מגילת רות הוא ראש השושלת שב ,כידוע לכולם פרץו. פרץ

 ְוֶחְצרוֹן} יט{: ֶחְצרוֹן ֶאת הוִֹליד ֶּפֶרץ{רות ד, יח} יימת תמס
 ֶאת הוִֹליד ְוַעִּמיָנָדב} כ{: ַעִּמיָנָדב ֶאת הוִֹליד ְוָרם ָרם ֶאת הוִֹליד
 ֹּבַעז ֶאת הוִֹליד ְוַׂשְלמוֹן} כא{: ַׂשְלָמה ֶאת הוִֹליד ְוַנְחׁשוֹן ַנְחׁשוֹן

 ֶאת הוִֹליד ְוִיַׁשי ִיָׁשי ֶאת הוִֹליד ְוֹעֵבד} כב{: עוֵֹבד ֶאת הוִֹליד ּוֹבַעז
  ָּדִוד.

 פרץ לידת .כמסופר בפרשתנו ,רץהמלכות מתחילה בפתחילת 
כל במקום שמופיע ראשית הגאולה,  .זה ראשית הגאולה

  . מובן מאוד.'ובאות מתחילה הפרשה כולה 

נולד רות ע"י הנישואין של בועז עם ש ,מסופר מגילת רותב
גם שם  וגם זה סוד הגאולה. לכן .אבי דוד אבי ישי , הואעובד

  .)8ד (מלב 'ואות הפס' מתחילים בכל שתמצא 

? למה דוקא בו אין את האות  8מהו המספר  – נשאלת השאלה

   ' ?ו

  .בגלל ברית מילה -  הרוקחכותב 

להינשא ליוסף בת פוטיפר, אוסנת זכתה בפרשה שלנו, כי 
במגילת תה צריכה להיטמא לנוכרים במצרים. ולא הי הצדיק

ינשא התה שייכת למואב, זכתה לרות המואביה שהי ,רות
  ת בית ישראל.לבועז ולהקים א

  :ללכת לביאור נוסף אנחנו רוצים בע"ה

הוא  8המספר  אז מבשרת את הגאולה, 'ושהאות  אמרנואם 

  למה ? .עצמההמספר של הגאולה 

 ,הטבעשמסמל את  פרמסההוא  ,7 המספר -  המהר"לאומר 
   .מעל הטבעש מסמל את ההנהגה 8והמספר 

  
 ַּכָּמה -  }{במדבר רבה, פרשה טו, אות יאאומרים חז"ל במדרש 

 ֶׁשַבע ְיהּוָדה ַרִּבי ָאַמר, ּבוֹ  ְמַנְגִנים ַהְלִוִּים ֶׁשָהיּו ַּבִּכּנוֹר ָהיּו ִניִמין
 ֶאת ְׂשָמחוֹת ׂשַבע):  יא, טז תהלים( ֶׁשֶּנֱאַמר, ַּבִּכּנוֹר ָהיּו ִניִמין
ִודּדָ  ְוֵכן. ְׂשָמחוֹת ֶׁשַבע ֶאָּלא, ׂשַבע קוֵֹרא ְּתִהי ַאל, ְנִעמוֹת ָּפֶני 

 ִמְׁשְּפֵטי ַעל ִהַּלְלִּתי ַּבּיוֹם ֶׁשַבע): קסד, קיט תהלים( אוֵֹמר
ְּבִנּגּון אוֵֹמר ָּדִוד ֶׁשֵּכן, ְׁשמוֶֹנה ַנֲעֵׂשית ַהָּמִׁשיחַ  ְוִלימוֹת. ִצְדֶק 

     .ַהְּׁשִמיִנית ַעל ִּבְנִגינוֹת ַלְמַנֵּצחַ ): א, ו תהלים(

מקדימה השהיא  ,לפרשת וישב יוצא, שהדברים מתחברים
להנהגה של  יםשמרמז נרות 8בחנוכה יש . תמיד את חג החנוכה

  .מעלה מגדר הטבעשלנס ה

בואו  שנעסוק בו. הקדימון לנושא אתרק הבאנו עד עכשיו 
  :נתחיל דבר דבור על אופניו

היה  יוי – ייו - מתחילה בְ  כותב שפרשתנו הרוקחש דיברנו
  במכירת יוסף. 

  הגדול שהיה במכירת יוסף ? ויי - מה ָה  – נשאלת השאלה

תגלגל הדבר וירדו אבותינו הכי כתוצאה ממכירת יוסף, 
  למצרים.
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 מחסיא בר רבא ואמר - , ב}מסכת שבת י{בגמרא  חז"ל אומרים
 בין בנו אדם ישנה אל לעולם רב אמר גוריא בר חמא רב אמר

 ליוסף יעקב שנתן מילת סלעים שני משקל שבשביל הבנים
 אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל אחיו בו נתקנאו בניו משאר יותר

  למצרים.

בגלל שיעקב נתן ליוסף כתונת  ,תחילת הירידה למצרים החלה
  למצרים. אבותינו קינאו בו אחיו ובגלל זה ירדו ,פסים

 ג''ואע .למצרים אבותינו וירדו הדבר נתגלגל - אומר תוספות
 שמא .תםאו וענו ועבדום )טו בראשית( דכתיב נגזר הכי דבלאו

 מאות ארבע שהרי זה י''ע אלא כ''כ עינוי עליהם נגזר היה לא
בלידת יצחק עדין לא שנים. ' ל יצחק שנולד קודם התחילו שנה

התחיל רק בשעה שירדו  השיעבודרואים שקושי  ,היו ייסורים
  למצרים.

לא נתכפר עד עצם  ,עוון מכירת יוסף - המשך חכמהכותב 
  .היום הזה

אות , פרק א' {ילקוט שמעוני, משליבמדרש  יםמקור דבריו מופיע

 אלא למלכות הרוגים נמסרו לא: יהודה רב אמר – }ט"תתקכ
 מכל עשרה עשרה: אומר הרי: אבין ר"א .יוסף של מכירתו על

  .תלוי חטא אותו ועדין ודור דור

שנסתלקו מן  , אותם תנאים קדושיםעשרה הרוגי מלכות אותם
  ין העוון תלוי.יועד .העולם, היה בעוון מכירת יוסף

 ,כיפוריםבכל יום  -פרשת אחרי מות}{ משך חכמהה אומר
'כי אתה סלחן  את כל התפילות אנחנו מסיימים בברכה אחת

  .ן לשבטי ישורון'ללישראל ומח
  

על מכירת ומחלן לשבטי ישורון  על חטא העגל 'כי אתה סלחן'
  יוסף.

  , שלמעשה, קיימים עד היום.אלו שני החטאים

חטאים של בין לוא שורש ה ,חטא העגל - שך חכמההמ ממשיך
חטאים של בין לשורש  ואה ,חטא מכירת יוסף אדם למקום.
  אדם לחברו. 

 ,כשבית המקדש היה קיים. ן נמצאיםילכן החטאים הללו עדי
שהיה  ,לקודש הקודשים כיפוריםהביום  נכנסהיה הכהן הגדול 

יוסף מכירת בשלא היה  הוא היחיד. כי בחלקו של בנימין
  .מכירת יוסף חטא לכפר על אפשרודווקא בחלקו 

כהן גדול היה נכנס בבגדי לבן ולא בבגדי ה ,ביום הכיפורים
  ת חטא העגל. כדי לא לעורר א ,זהב

 , עבודת הכהן הגדול בקדש הקדשיםיוצא שביום הכיפורים
מכירת יוסף וחטא חטא  –י החטאים האלה יתה לכפר על שנה

  העגל.

 .ויכך הרבה פעמים -שעליה נאמר כל ,שהמצאים בפרחנו נאנ
  תורה בבריאתו של משיח., עוסקת ההזה וי -אך בתוך אותו ה

למצרים והוא הגיע  את יוסףם מכרו התורה שהמדניכותבת כש
של יוסף  הירידהסיפור , עוצרת התורה את אל שר הטבחים

  .יהודה ומשפחתו, לסיפור פסוקים 30ומקדישה  למצרים

  על הענין הזה: היינו רוצים לעמוד

 ַעד ַוֵּיט ֶאָחיו ֵמֵאת ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד ַהִהוא ָּבֵעת ַוְיִהי{בראשית לח, א} 
  .ִחיָרה ּוְׁשמוֹ  ֲעֻדָּלִמי ִאיׁש

  ? ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד ַהִהוא ָּבֵעת ַוְיִהי - פירוש הדבר  מה

 לכאן זו פרשה נסמכה למה .ההוא בעת ויהי - יאומר רש"
 מגדלתו אחיו שהורידוהו ללמד, ףיוס של בפרשתו והפסיק
 אמרת לויא, למכרו אמרת אתה אמרו, אביהם בצרת כשראו

  לך. שומעים היינו להשיבו

ו שתי נסמכמדוע  ,ם עוד שלושה דבריםיבמדרש מופיע
  :הפרשות

 ַהָּקדוֹׁש לוֹ  ָאַמר - פרשת ויגש, אות ט} ,{תנחומאאומר המדרש 
ֵאין, ִליהּוָדה הּוא ָּברּו ַצַער יוֵֹדעַ  ַאָּתה ְוֵאין ַעְכָׁשו ַעד ִניםּבָ  ְל 
, יוֵֹסף ֹטַרף ְּבָטֹרף אוֹתוֹ  ְוִהְטֵעיתָ  ָאִבי ֶאת ִטַּגְנָּת  ַאָּתה. ָּבִנים
ֶאת ְוִתְקֹּבר ִאָּׁשה ִּתָּׂשא, ַחֶּיי ָּבִנים ַצַער ְוֵתַדע ָּבֶני.  

 יּוִמְּפנֵ  – {בראשית רבה, פרשה פה, אות ב} מובא מדרש רבהוב
 ֶאְלָעָזר ַרִּבי, פרשת יהודה לירידת יוסף ? ָלזוֹ  זוֹ  ָּפָרָׁשה ִהְסִמי ָמה

 ַרִּבי. ִליִריָדה ְיִריָדה ִלְסֹמ ְּכֵדי ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרִּבי, יוָֹחָנן ְוַרִּבי
הפסים כתונת הודה לקח את י ְלַהֶּכר ַהֶּכר ִלְסֹמ ְּכֵדי ָאַמר יוָֹחָנן

 ִאם ִהוא ִּבְנ ַהְּכֹתֶנת ָנא ַהֶּכר{לז, לב} לו ואמר  הראה לאביושל יוסף, 
החותמת והפתילים ומראה ליהודה את  באה תמר א. באותה מידה,

  ָהֵאֶּלה. ְוַהַּמֶּטה ְוַהְּפִתיִלים ַהֹחֶתֶמת ְלִמי ָנא ַהֶּכר{לח, כה} 
 ַמֲעֵׂשהלְ  ָּתָמר ַמֲעֵׂשה ִלְסֹמ ְּכֵדי ָאַמר ַנְחָמן ַּבר ְׁשמּוֵאל ַרִּבי

   ...ָׁשַמִים ְלֵׁשם זוֹ  ַאף ָׁשַמִים ְלֵׁשם ּזוֹ  ַמה, ּפוִֹטיַפר ֶׁשל ִאְׁשּתוֹ 

  רבותינו מביאים כמה וכמה פירושים שכדאי לדעת אותם:

 ֵמֵאת ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד - דבר חידוש מגורי האר"י, שפתי כהןה כותב
וגרשו האחים את  .*אומתותשתו אתה מ - ר"ת ,מאת. ֶאָחיו

לא היה  –הודה. אמרו לו " הבאת עלינו מיתה שלא בעונתה" י
  לנו במשפחה מישהו שמת צעיר, עד שמתה אשתך.

(רש"י כותב אחד מהשבטים נולד עם תאומה אחת, * ידוע לכולם, שכל 
נולד עם שתי תאומות) כל אחד התחתן עם התאומה שלו. לכן לא שבנימין 

  יעקב אבינו. ים שלהמחותנ ומי הי תמצאו בכל התורה כולה

  . 20יתה צריכה להיות בסביבות גיל היא ה, עפ"י החשבון
והפער בין יוסף לראובן  ,שנה 17אם אתה אומר שיוסף היה בן 

ויהודה בערך בן  23שנים, יוצא שראובן היה בן  6-7 ןיהיה ב
20.  

הכיר יהודה את עוונו, שבעוון מכירת  - שפתי כהןממשיך ה
ה, היא ארץ נוד, שאמר "גלות יוסף מתה, הלך וירד לָאְרכָ 

  מכפרת עוון".
זה חיבור  ,ֲעֻדָּלִמי .שהיה מצאצאיו של קין ֲעֻדָּלִמי ִאיׁש ַעד ַוֵּיט

שהרגתי להבל אחי, ולכן 'על דמי' הוא  ,דמי-על של שתי תיבות
 ואמר לו "אתה הרגת את מצא בגלות, ולכן התחבר עמו יהודהנ

א נגור ביחד ושנינו אחיך ואני גרמתי הריגה לאחי, אם ככה ב
  חובת גלות.נצא 

  .מגורי האר"י שפתי כהןעד כאן דברי ה

אנחנו לא יודעים בדיוק את שמה  .התחתן עם בת שועהוא 
  ַהְּכַנֲעִני. ׁשּועַ  ַּבת –הפרטי, אבל יודעים את שם אביה 
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  שלושה ילדים:להם נולדו 

  כדי לזכור את אותו עוון שעשה.. "ער אני על עווני" –ֵער

על שם האנינות  ,ׁשּועַ  ַּבתנתנה  .את השם אוָֹנןהשני הבן 
  ביהודה, כתוצאה ממכירת יוסף.  שראתה

אמרה "אולי  כי, שתרגומו שגגה, שלהלבן השלישי היא קראה 
  .עשה את המעשה"בשגגה 

היא פסקה  אותוהמפרשים אומרים, שלאחר שהיא ילדה 
  .ֹאתוֹ  ִלְדָּתּהּבְ  ִבְכִזיב ְוָהָיה{לח, ה} לכן התורה כותבת  ,לדתמ

שם המקום, ואומר אני, על שם  והיה בכזיב. - אומר רש"י
שפסקה מלדת נקרא כזיב, לשון היו תהיה לי כמו אכזב, אשר 
לא יכזבו מימיו, דאם לא כן מה בא להודיענו. ובבראשית רבה 

  .ראיתי, ותקרא שמו שלה וגו' פסקת(פה, ד) 

כיוון  ,כזבההיה באראיתי בכמה ספרים שכותבים, שיהודה 
לכן ות פריה ורביה, רק בנים ולא בנות ולא קיים מצשנולדו לו 

  .ֹאתוֹ  ְּבִלְדָּתּה ִבְכִזיב ְוָהָיהכתוב 

  : במאמר המוסגר

אני לא  .הלכהדבר לומד מכאן  מבעלי התוספותדעת זקנים ה
  רק כדי "לתבל" את הענין: לסוגיות הלכתיות, נכנס

פי'  לה והיה בכזיב וגו'.ותקרא את שמו ש - הדעת זקניםכותב 
על כן קראה שמו שלה על שפסקה מלדת כי לשון שלה ולשון 

כזיב אחד שהרי כתוב אחד אומר אל תכזב בשפחתך וכתוב 
אחר אל תשלה בי וכזיב לשון הפסקה הוא כמו וכמוצא מים 

אשר לא יכזבו מימיו. ומפי מורי ז"ל שמעתי כי כך היה מנהגם 
ן והיא קוראה שם לבנו שני. הוא היה קורא שם לבנו ראשו

וא"כ מן הדין היה לו ליהודה לקרוא שם לשלישי. והיא קראה 
לו שם כדכתיב ותקרא לכך הוצרך לומר שהיה יהודה בכזיב 

בלדת אותו ולא היה באותו מעמד לקרוא לו שם וכזיב שם 
  . מקום

השם הראשון, האישה את מכאן אתה למד, שהבעל נותן את 
  השני, וכך הלאה.

 – אחרתהוא כותב  ,של הרבי משינאווא דברי יחזקאלר בספ
   . השם הראשון שייך לאישה ולא לבעל

בטעמי  וכן ,בפרשת השבוע פרדס יוסףב ש גדול מובאחידו
זה. המקור  פחד להגיד את ,הם כותבים דבר נורא .המנהגים

  "ט.עיקרי הדבספרו  לזה הוא ר' דניאל טירני

ונולד לו ילד, צריך מתחתן  שאדםכ  - פרדס יוסףכותב ה
  על שם אביו, משום כיבוד אב ואם.  לקרוא לו

אני לא יודע אם כוונתו בחיי האב או במותו, אבל משמע 
  שהוא התכוון בחייו. מדבריו

 לילד על שם האבא אצל בני עדות אשכנז, אם אתה קורא
 . לכן כל עדה והמנהגים שלהאתה לא רואה אותו יותר ו,בחיי

☺  

  .ט"עיקרי הדריא את דברי הספר בכל אופן, אני אק

יורה דעה, דיני כבוד ה' וספרי הקדש { עיקרי הד"טכותב הספר 

במקום שנהגו לקרוא הבן ראשון הנולד  –} ות"ח וא"וא, ס' כ"ו
, והאיש לו לאדם בשם אביו ואשתו רוצה שיקרא ע"ש אביה

משום שלום הבית היה מרוצה, העלה הרב דאין ביד האדם 
מיעוט כבוד לאביו ואם היא מתעקשת לשנות שיגיע מזה 

יקראוהו בב' שמותיהם כדרך כמה בני אדם שכופלין שמות 
בניהן ובנותיהן ומה גם שאמרו בשם הרב החסיד שמי שבניו 

מתים ב"מ יקרא הבן הנולד בב' שמות שהוא מסוגל 
בכבוד אביו לקרוא לראשון בשם (יזלזל) שיתקיים ולא יבזבז 

א לא יזכה לבן שני ואף אם יזכה חמיו והב' בשם אביו , דשמ
לא יפה עושה להקדים שם חמיו לשל אביו ופוק חזי מאי 

סליק בנדב ואביהוא ששמע מפי הרב פרי הארץ בשם רז"ל 
דנדב נקרא ע"ש חמיו שאלישבע היתה בת עמינדב ואביהוא 

  . ע"ש אביו ור"ל אבי הוא ונענש על הקדמת שמות

  :נמשיך

 ִאיׁש ַעד ַוֵּיט ֶאָחיו ֵמֵאת ְיהּוָדה ֶרדַוּיֵ {לח, א}  – אומרת התורה
  .ִחיָרה ּוְׁשמוֹ  ֲעֻדָּלִמי

 ֵמֵאת ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד – }102-101{וישב, נא,  צרור המורבעל כותב 
. יפה דרשו רז"ל סמיכות הפרשה, לפי שהורידוהו אחיו ֶאָחיו

מגדלתו. והנראה מפשט הכתוב כי יהודה ראה בצרת אביו 
תמיד על בנו. וראה יהודה בעצמו שהוא  שהיה בוכה ומתאבל

הגורם מכירת אחיו. ולפי שלא יכול להתאפק לראות בצרתו 
נתחרט מחטאתו והודה על פשעו וירד מגולתו הוא מעצמו. לפי 

שאינו דומה המתבייש מעצמו למתבייש מאחרים כמוזכר 
בתעניות. ולכן נפרש מאחיו ורצה להתבודד ולהצטער ולא 

ורצה לילך אל ארץ אחרת למקום שאין לישב בסוד משחקים. 
מכירין אותו ללבוש שחורים. וזהו וירד יהודה מאת אחיו 

לעשות תשובה שלימה ולהודות על חטאתו. כי יהודה שמו 
. וכמאמר אביו ה' ֶאת אוֶֹדה ַהַּפַעם והודאה עמו. כמאמר אמו

 ה' ְׁשַמע. וכמאמר משה רבינו ע"ה ַאֶחי יוֹדּו ַאָּתה ְיהּוָדה
בהודאתו . ולפי שהודה על חטאתו וירד מעצמו  ְיהּוָדה קוֹל

מגדולתו, מדד לו ה' מדה כנגד מדה, ואחרי מות יהושע היו 
ישראל רוצים לשים עליהם שר ומנהיג לצאת ולבא לפניהם 

זה, ואולי כל אחד מהשבטים היה מתנשא והיו מסופקים ב
לאמר אני אמלוך עד ששאלו מי יעלה בתחילה, ויאמר ה' 
יהודה יעלה. כלומר למה אתם מסופקים בדבר הברור, כי 

אחר שיהודה עשה הודאה והוא בעל הודאה וירד עצמו 
מגדולתו כדכתיב וירד יהודה מאת אחיו. ראויה לו העלייה 

מדה כנגד מדה ולכן יהודה יעלה. ואמר בעת ההיא להורות על 
תשובתו הנכונה, כי החוטא ראוי לו לשוב מיד מחטאתו 

ז"ל אם ראית ת"ח שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר כמאמרם 
 ?!אחריו ביום שמא עשה תשובה . שמא עשה תשובה ס"ד

  אלא אימא ודאי עשה תשובה. 

 ַרָּבָנן – {בראשית רבה, פרשה פה, אות ב}במדרש רבה כתוב 
 ָזקּוק ָהָיה ְלֶׁשָעַבר, ַעְצֵמנּו ּוְנַפְרֵנס ּבוֹאּו אמרו השבטים ָאְמֵרי
. באבל ּוְבַתֲעִניתוֹ  ְּבַׂשּקוֹ  ָעסּוק יעקב הּוא ְוַעְכָׁשיו, ָנִׁשים נּויאֵ ְלַהִּׂש 

 ָאְמרּו. ָנִׁשים יֵאנּוְלַהִּׂש  ָעסּוק ֶׁשְיֵהא ְּבִדין ֵאינוֹ  ?!מי יחתן אותנו
 ֶאת ּוַפְרֵנס ַאָּתה ֲעֹמד, ֻּכָּלנּו ֶׁשל ָהֹראׁש הּוא ַאְּת  ְוא ִליהּוָדה לוֹ 

לוֹ  ִהיא ְיִריָדה, ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד ִמָּיד, אשוןתתחתן אתה ר ַעְצֶמ 
  .ְלגוָֹיה ֶׁשָּנָׂשא

  מה כתוב כאן ? – ם מפשיסחא ושואלבא ר' בוני



 

 

4  

יצחק  .אמר יהודה כל המשפחה שבורה -  ואומר דבר נפלא
ה עיוור, יעקב יושב בשקו ובתעניתו, יוסף נמצא במצרים, יהוד

כנס ילעצמי להתן אאני לא  כל המשפחה במשבר. ,מתה אשתו
  פותחים דף חדש !  ,למשבר

  איך פותחים דף חדש ?

  .אחרת ונשא אישה מיד הלך

דף חדש מתחילים במצוה  – אומר ר' בונים מפשיסחא
  הראשונה ! מה המצוה הראשונה בתורה ?

  מיד הלך והתחתן. פרו ורבו.

הוא הלך להתחתן, כי כתוב לכן  – נחלת שדההספר  אומר
לכן אמר  .מחלים לו כל עוונותיואדם שמתחתן נש בחז"ל,
  חתן ויתכפר לי עוון מכירת יוסף !אלך ואת ,יהודה

אמרי אמת תירוץ נוסף, בשם אחיו ה אמרי שמאיכותב הספר 
? כיון שכתוב שהיה מלך על להתחתןיהודה מדוע הלך  -  הי"ד

ברגע שהורידוהו השבטים מגדולתו, הורידו אותו  .השבטים
 פרק טז: החתן אליעזר דרבי {פרקי לךמהמלכות שלו, וחתן דומה למ

 לשוק יוצא אינו החתן כך לבדו לשוק יוצא אינו המלך מה, למלך דומה

אם חתן דומה למלך, אמר יהודה "אתחתן ואחזיר לעצמי  לבדו}
  .את המלוכה"

  מדוע מתה אשתו של יהודה ? ,נוסף אומרים חז"ל פירוש

 ַרִּבי - }{בראשית רבה, פרשה פה, אות גבמדרש  חז"ל אומרים
 ֶׁשהּוא ִמי ָּכל, יוָֹחָנן ַרִּבי ְּבֵׁשם ָחִנין ְוַרִּבי ִסימוֹן ַּבר ְיהּוָדה

 ִמִּמי, ָּבָניו ְוֶאת ִאְׁשּתוֹ  ֶאת קוֵֹבר גוְֹמָרּה ְוֵאינוֹ  ְּבִמְצָוה ַמְתִחיל
 ֶאָחיו ֶאל ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר): כו, לז בראשית( ִמיהּוָדה ָלֵמד ַאָּתה

 ַעל ְלהוִֹליכוֹ  לוֹ ָהָיה, בואו נמכור אותו לישמעאלים"" 'ווג ֶּבַצע ַמה
 ַמה התחלת כבר במצוה, קח אותו לאבא שלו ! ָאִביו ֵאֶצל ְּכֵתפוֹ 
  .ּוָבָניו ִאְׁשּתוֹ  ָקַבר, לוֹ  ָּגַרם

   מה המידה כנגד מידה כאן? - נשאלת השאלה

על המדרש מסביר את יפה תואר אבל ה .המדרש לא אומר
  הדברים. 

ה ולא אומר בלי נדר, אדם שמתחיל במצו – היפה תואר ראומ
ם שמקבל על עצמו לעשות אד קיבל על עצמו בנדר.הרי זה 

{מסכת שבת לב, אומרת הגמרא , לא מסיים אותהו מצוה בנדר

 אדם של אשה מתה נדרים בעון אומר נתן רבי תניא - ב}
 משכבך יקח למה לשלם לך אין אם} כז-כב משלי{ שנאמר

 קטנים כשהן מתים בנים נדרים בעון אומר רבי ,מתחתיך
  . בשרך את להחטיא פיך את תתן אל} ה-ה קהלת{ שנאמר

הוא היה  ,לא אמר "בלי נדר"ו לכן היות והוא התחיל במצוה
  .לסיים אותה חייב

 ?לפרשת יוסף  למה נסמכה פרשת ירידת יהודה - נו בחייירב כותב
אביהם אמרו  ללמדך שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת

לו אתה לכו ונמכרנו לישמעאלים . אלו אמרת להשיבו, היינו 
שומעים לך. ועל דרך הקבלה סמך פרשת היבום לפרשת 
המכירה כדי לסמוך גלגול לגלגול כי סוד היבום הוא סוד 

כשאדם נפטר ומשאיר אלמנה בלי ילדים, ואחיו מייבם  הגלגול
. כי הילד שנולד אותה, הוא מחזיר חזרה את נשמת אחיו שנפטר

, ומן הידוע שהחטא ההוא לא היה נקרא על שם האח המת

כגון מכירת רק בסוד הגלגול  להתקן אפשר להתברר ולהתלבן
, שהאחים לא הספיקו לכפר על כך, כיון שיוסף לא הוציא מפיו יוסף

בעשרה הרוגי מלכות, כי אז הפח  שהוא מוחל להם. לכן באו
וכיפרו  ם אל אביהם שבשמיםנשבר והנפשות נמלטו ועלו לשלו

  .זהעל 

ניגש למדרש שממנו אנחנו רוצים לפתוח , הדברים האלהלאחר 
  את הנושא:

 ָּבֵעת ַוְיִהי -  פרשה פה, אות א} ,{בראשית רבהאומר המדרש 
כשר' שמואל ב"נ למד את  ָּפַתח ַנְחָמן ַּבר ְׁשמּוֵאל ַרִּבי, ַהִהוא

 ָיַדְעִּתי ָאֹנִכי ִּכי): יא ,כט ירמיה( הסוגיה הזאת, הוא פתח בפסוק
 ָׁשלוֹם ַמְחְׁשבוֹת ה' ְנֻאם ֲעֵליֶכם ֹחֵׁשב ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָׁשֹבת ֶאת
 ֲעסּוִקין ָהיּו ְׁשָבִטים .ְוִתְקָוה ַאֲחִרית ָלֶכם ָלֵתת ְלָרָעה ְוא

רד י ּוְבַתֲעִניתוֹ  ְּבַׂשּקוֹ  ָעסּוק ָהָיה ְויוֵֹסף, יוֵֹסף ֶׁשל ִּבְמִכיָרתוֹ 

על בלבול מיטתה של  ,ְוַתֲעִניתוֹ  ְּבַׂשּקוֹ  ָעסּוק ָהָיה ְראּוֵבן, למצרים

 ַוָּיֶׂשם{לז, לד} שנאמר  ּוְבַתֲעִניתוֹ  ְּבַׂשּקוֹ ָעסּוק ָהָיה ְוַיֲעֹקב בלהה

 לוֹ  ִלַּקח ָעסּוק ָהָיה ִויהּוָדה, ַרִּבים ָיִמים ְּבנוֹ  ַעל ַוִּיְתַאֵּבל ְּבָמְתָניו ַׂשק
 ֶמֶל ֶׁשל אוֹרוֹ  ּבוֵֹרא עוֵֹסק ָהָיה הּוא ָּברּו ְוַהָּקדוֹׁש, ִאָּׁשה

מה אתם חושבים, ומה אתם אומר הקב"ה אני יודע  ַהָּמִׁשיַח.
זה מחשבות שלום ולא  ,כל מה שאני עושה ,תדעו לכם מרגישים.

אין דבר רע שבא על האדם שאין לו  .לתת לכם אחרית ותקווה .רעה
  וה.מטרה להביא אחרית ותק

 ְמַׁשְעֵּבד נוַֹלד ֶׁשא ֹקֶדם, ָיָלָדה ָּתִחיל ְּבֶטֶרם ):ז, סו ישעיה(
קודם שהחל פרעה לשעבד את ישראל, ָהַאֲחרוֹן  ּגוֵֹאל נוַֹלד ָהִראׁשוֹן

  .שממנו יצא מלך המשיח ,זהו פרץכבר נולד גואל אחרון, 

בו זהו המהלך ש -  הרב סורוצקין כותב אזנים לתורהר בספ
  ."ה את העולםהקבמוביל 

נולד משיח  ,אומר המדרש ,וניום שנחרב בית מקדשאותו ב
 ,ֲאַחְׁשֵורֹוׁששעם ישראל ישב במשתה אצל  ,באותו זמן. צדקנו
הקב"ה דואג לסלק  ,באותו זמן שחטאו .שתו וקלקלואכלו, 

את אסתר שתביא את במקומה מהעולם את ושתי ולהכניס 
  .הגאולה לעם ישראל

, על א"י סרה גלים מארץ ישראל ודיברובאותו זמן שחזרו המר
, ָיֻמתּו ְוָׁשם ִיַּתּמּו ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר{במדבר יד, לה} הקב"ה אומר ו

  .יםכבאותו זמן מצוה אותם הקב"ה על הפרשת חלה ונס

משם יצא  ושאין תקוה, באותו זמן שנראה לך שהכל חשוך
  האור.

ו רוצים אם ככה רבותי, נוכל להתחיל בס"ד, את היסוד שאנחנ
  להרחיב בו:

שהפרשה מראשיתה ועד סופה  ,ונפתחנו בתחילת השיעור ואמר

  '.ושאין להם  חוץ משמונה פסוקים, ווי"ם כולה

כולה  מגילת רות, שמתחילתה ועד סופה –מצאנו מקום נוסף 

 ועוד, ' (גימטריא בועז)ושמתחילים באות  פסוקים 85. םווי"

  .פסוקים  93בסכ"ה  '.ואות אינם מתחילים בש שמונה פסוקים

  ??? כאן מהו הסוד - נשאלת השאלה

אורו של משיח, אמרנו,  .בריאת אורו של משיח - הסוד הוא

  למה? .'ו - מתחיל ב
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, נלקחה בערבון מאליהו הנביא, שנאמר 'ומשום שהאות 

 ּבוֹא ִלְפֵני ַהָּנִביא ֵאִלָּיה ֵאת ָלֶכם ֹׁשֵלחַ  ָאֹנִכי ִהֵּנה {מלאכי ג, כג}
  ְוַהּנוָֹרא. ַהָּגדוֹל ה' יוֹם

  רבותי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת ולהרחיב בה בס"ד:

 נפלאות מתורת ה' יאמר עכשיו, רובו לקוח מספרמה שאני 
שנה בורשה שבפולין, ע"י יהודי  150לפני  נכתבש, ט}"{מאמר ל

  .בשם ר' צבי ְשָלז גדול

 שמופיע כאן בפרשה, הוא מדבר על רעיון נפלא ,במאמר ל"ט
ממנו נוציא  ,בע"ה. פרשת יהודה ותמר שמרומם את כל ענין

לימי  גם נחבר אותולקראת סוף השיעור ותועלת עצומה, 
שושלת של  בהבנה ,טעות של החשמונאיםנבין את ההחנוכה ו

  : המלכות שיצאה מיהודה ותמר

 ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד ַהִהוא ָּבֵעת ַוְיִהי -  נפלאות מתורת ה'שואל הספר 
יהודה למה בחר . ִחיָרה ּוְׁשמוֹ  ֲעֻדָּלִמי ִאיׁש ַעד ַוֵּיט ָחיואֶ  ֵמֵאת

' בא"י כל מה יש לו לחפש שם?! יש ברוך ה לשם, וקאד ללכת
  ?! קא שםכך הרבה מקומות למה דו

 ראתה כאשר תמר ,בסוף הפרשה - הוא שואל שניהשאלה 
שה וירדה עהחליטה לעשות מ היא, לא ניתנה לשלה שהיא

שם פי', ( ֵעיַנִים ְּבֶפַתחשם  הוישב ִּתְמָנָתה, ֶרּדֶ למקום שנקרא 
ישבה על פתחו של אברהם אבינו, תירוץ נוסף צומת ועוד, ש .מקום

  .דרכים)

  איזו פרשת דרכים ?

 ֹעֶלה ָחִמי ִהֵּנה ֵלאֹמר ְלָתָמר ַוּיַֻּגד} לח, יג{ -  אומרת התורה
 ַוְּתַכס ֵמָעֶליהָ  ְלְמנּוָתּהַא ִּבְגֵדי ַוָּתַסר} יד{: ֹצאנוֹ  ָלֹגז ִתְמָנָתה
 ִּכי ִּתְמָנָתה ֶּדֶר ַעל ֲאֶׁשר ֵעיַנִים ְּבֶפַתח ַוֵּתֶׁשב ַוִּתְתַעָּלף ַּבָּצִעיף
  .ְלִאָּׁשה לוֹ  ִנְּתָנה א ְוִהוא ֵׁשָלה ָגַדל ִּכי ָרֲאָתה

 ִּבְגֵדי ַוָּתַסר - {בראשית רבה, פרשה פה, אות ז} אומר המדרש, דרך אגב*
 ֶׁשִּנְתַּכּסּו ֵהן ְׁשַּתִים), יד, לח בראשית( ַּבָּצִעיף ַוְּתַכס ֵמָעֶליהָ  נּוָתּהַאְלְמ 

 ִרְבָקה, ְּתאוִֹמים ָיְלדּו ּוְׁשֵּתיֶהן, ְוִרְבָקה ָּתָמר, וילדו תאומים ְּבָצִעיף
 ַּבָּצִעיף ַוְּתַכס, ָּתָמר. ַוִּתְתָּכס ַהָּצִעיף ַוִּתַּקח): סה, כד בראשית(

  . ףַוִּתְתַעּלָ 

ספרים אבל ראיתי ב, גיד לכם עכשיו ללכת לקנות צעיףאאני לא 
, נאמר שאישה שהיא צנועה ,הקדוש , כמדומני האלשיךכותביםש

 ֵזיִתים ִּכְׁשִתֵלי ָּבֶני - והשכר שניתן לה הוא  ּפוִֹרָּיה. ְּכֶגֶפן ֶאְׁשְּתעליה 
   .ְלֻׁשְלָחֶנ ָסִביב

י ששומרת על צניעות, זוכה לבנים היום השכר למ – יהוידע-כותב הבן
  תלמידי חכמים.

למה היא הלכה לשבת על  – נפלאות מתורת ה'שואל הספר 
למה גם ו ! שתיםהרי זו דרך שיושבים שם פל ִּתְמָנָתה ? ֶּדֶר

 לִּתְמָנָתה, למקום שנמצאים שם פלשתים ?!יהודה הלך דוקא 
  אין מקומות אחרים ?!

שהוא  נוספת שאלה נפלאהביא , ניסודם של דברים כדי להבין
  :שואל

אנו מוצאים הרבה זוגות תאומים. עם קין  בכל התורה כולה
  . והבל נולדו תאומות, כל אחד מהשבטים נולדה איתו תאומתו

ריון, אף התורה לא מתעסקת לא עם הלידה שלהם ולא עם הה

שום דבר. ב"ה כולם  ,אף אחד לא תפס רגל אחד לא הוציא יד,
  והכל בסדר גמור. םעשרות לידות תאומי בעית,נולדו בלידה ט

פרץ  יעקב ועשו, –מתעסקת  התורה י זוגות תאומיםבשנ
  וזרח.

רבקה אמנו . בואו נתבונן – בספרו הרב שלזרבותי, אומר 
הולכת ליד עבודה זרה,  בבטן. מרגישה שהילדים שלה קופצים

  " ?!זההדבר "מזה ה .עשו קופץ. הולכת לבית כנסת, יעקב קופץ

 גוִֹים ְׁשֵני ָלּה ה' ַוֹּיאֶמר} כג{ ֶאת ה' ִלְדרׁש ַוֵּתֶל, כב} כה{
ְלֻאִּמים ּוְׁשֵני ְּבִבְטֵנ ַיֲעֹבד ְוַרב ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיָּפֵרדּו ִמֵּמַעִי 

עבודה אחד ילך ל ל תדאגי, יש לך שתי אומות בבטן,א – ָצִעיר
  ל בסדר גמור.זרה ואחד ילך לבית המדרש. הכ

אחד כתוב חסר והשני כתוב  –פעמיים כתוב בתורה תאומים 
  מלא.

 תוִֹמם ְוִהֵּנה ָלֶלֶדת ָיֶמיהָ  ַוִּיְמְלאּו} כד{ - בפרשת תולדות כתוב
  חסר אל"ף ויו"ד. – ְּבִבְטָנּה

 ְתאוִֹמים ְוִהֵּנה ִלְדָּתּה ְּבֵעת ַוְיִהי{לח, כז}  –בפרשת השבוע כתוב 
ּה   תיב מלא.כ – ְּבִבְטָנֽ

 .חסר - תומם )כד כה( ולהלן, מלא .תאומים והנה - אומר רש"י
  צדיקים. שניהם אלו אבל, רשע שהאחד לפי

חסר יו''ד וא' שחסרה י''א כנגד . תומם –בעל הטוריםכותב 
  .י''א שבטים שהיתה ראויה להוליד כדאיתא במדרש

 ,לעולם את יעקב אבינו, הוא השבט הראשון רבקה הביאה
  שבטים. י"אורה ללדת עוד והיתה אמ

 ֵּכן ִאם ַוֹּתאֶמר -  {בראשית רבה, פרשה סג, אות ו}אומר המדרש 
 ִרְבָקה ָהְיָתה ְראּוָיה ְנֶחְמָיה ַרִּבי ְּבֵׁשם ָּתֵני. ָאֹנִכי ֶזה ָלָּמה

 בראשית( ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא, ְׁשָבִטים ָעָׂשר ְׁשֵנים ִמֶּמָּנה ֶׁשַּיַעְמדּו
 בראשית, (ְּתֵרין ָּדא, ְּבִבְטֵנ גוִֹים ְׁשֵני ָלּה' ה רַוֹּיאמֶ ): כג, כה
 ּוְלֹאם): כג, כה בראשית, (ַאְרָּבָעה ָהא, ְלֻאִּמים ּוְׁשֵני): כג, כה

, ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב): כג, כה בראשית, (ִׁשָּתא ָהא, ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם
 ָהא, ֶדתָללֶ  ָיֶמיהָ  ַוִּיְמְלאּו): כד, כה בראשית, (ְּתַמְנָיא ָהא

 ַחד ָהא, ַאְדמוִֹני ָהִראׁשוֹן ַוֵּיֵצא): כה, כה בראשית, (ֲעָׂשָרה
. ֲעַׂשר ְּתֵרין ָהא, ָאִחיו ָיָצא ֵכן ְוַאֲחֵרי): כו, כה בראשית, (ֲעַׂשר
 ִאם ַוֹּתאֶמר): כב, כה בראשית, (ְקָרא ָהֵדין ִמן ָלּה ְּדַמְיִתין ְוִאית

  .ֶזה ִמְנַין, ֲעַׂשר ְּתֵרין ָהא, ֲחִמָּׁשה' ה, ָעהִׁשבְ ' ז, ָאֹנִכי ֶּזה ָלָּמה ֵּכן

  מה עשה עשו ?

 ַרִּבי – אות ד} ,פרשת דברים ,{תנחומאאומרים חז"ל במדרש 
, ֵּתֵלד ֶׁשא ֶׁשָּלּה ִמְּיֵתִרין ָחַת, ִאּמוֹ  ִמְּמֵעי ְּכֶׁשָּיָצא, אוֵֹמר ְיהּוָדה

, א עמוס( ַרֲחָמיו ְוִׁשֵחת ִחיוָא ַבֶחֶרב ָרְדפוֹ  ַעל: ִּדְכִתיב הּוא ֲהָדא
  ).יא

סה להבין בע"ה, למה מלא, וננ ְתאוִֹמיםבפרשת השבוע כתוב 
  כאן כתוב מלא, ובפרשת תולדות כתוב חסר.

  
  :רעיון נפלא נפלאות מתורת ה'ספר ממשיך וכותב ב

אומרת  .של יעקב ועשו מסופר על לידתם ,פרשת תולדותב
ראתה המילדת  ,צהבשעה שיצא עשו החו ,דע לך - התורה 
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למה  ,מה הוא רוצה .של עשו ועקב אבינו מחזיק ברגלי - תופעה
  ? פס את רגלו הוא ת

 אגדה מדרש שמעתי '.וגו אחיו יצא כן ואחרי - כותב רש"י
 צרונ יעקב, לעכבו בו אוחז היה בדין, פשוטו לפי הדורשו

 שפיה משפופרת ולמד צא, השניה מן ועשו ראשונה פהימט
 תצא ראשונה הנכנסת, זו תחת זו אבנים שתי לה תן, קצרה

 הנוצר עשו נמצא, ראשונה תצא אחרונה והנכנסת אחרונה
 ויעקב, אחרון יצא ראשונה שנוצר ויעקב ראשון יצא באחרונה

 את ויפטור, ליצירה כראשון ללידה ראשון שיהא לעכבו בא
  הדין. מן הבכורה את ויטול, רחמה

ולכן  אני נוצרתי ראשון –כי הביע מחאה  ,יעקב החזיק ברגלו
  מגיע לי להיות בכור ! הפסדתי את הבכורה בגללך !

  הבעת את הכאב ? תקבל שכר ! איזה שכר ? – אומרים חז"ל

  והיא תהיה שלך. בסוף תקנה את הבכורה

  ולמה הוא החזיק לו את העקב ?

 מלכותו לגמור מספיק זה שאין סימן .עשו בעקב - אומר רש"י
  המנו. ונוטלה עומד שזה עד

לפני שאני אהיה מלך, אבל אחרי  "שמונה מלכים יהיו ממך
  המלכים שלך, מתחילה המלוכה שלי". שנגמרים שמונת

 ַהְּמָלִכים ְוֵאֶּלה{לו, לא} בפרשת שבוע שעבר  אומרת התורה
  .ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶל ְמָל ִלְפֵני ֱאדוֹם ְּבֶאֶרץ ָמְלכּו ֲאֶׁשר

  כמה מלכים מלכו ?

  מלכים. שמונה

עוסקת התורה בעקבו של  ,בפרשת וישב – ר' צבי שלזאומר 
  איזה עקב ? .יעקב אבינו

המלכים שמלכו  בפרשת וישלח, עוסקת התורה בשמונת
מתי מגיע המלך הראשון  ,ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶל ְמָללפני  באדום

  לישראל ?

  מי זה ? .בפרשת וישב מגיע המלך הראשון

  יצא?ממי הוא . דוד המלך

כאן מתחילה המלוכה של דוד  ,ממנו והוא יוצאהיות  .מפרץ
  המלך.

} {רות ד, יח - המגילה אומרת  ,בפסוק האחרון במגילת רות

 הוִֹליד ְוֶחְצרוֹן} יט{: ֶחְצרוֹן ֶאת הוִֹליד ֶּפֶרץ ָּפֶרץ ּתוְֹלדוֹת ְוֵאֶּלה
 ַנְחׁשוֹן ֶאת הוִֹליד ְוַעִּמיָנָדב} כ{: ַעִּמיָנָדב ֶאת הוִֹליד ְוָרם ָרם ֶאת

 ּוֹבַעז ֹּבַעז ֶאת הוִֹליד ְוַׂשְלמוֹן} כא{: ַׂשְלָמה ֶאת הוִֹליד ְוַנְחׁשוֹן
  .ָּדִוד ֶאת הוִֹליד ְוִיַׁשי ִיָׁשי ֶאת הוִֹליד ְוֹעֵבד} כב{: עוֵֹבד ֶאת הוִֹליד

 ְוִיַׁשי"מיעקב אבינו עד מתחילת המלכות,  – ר' צבי שלזאומר 
  מיעקב אבינו ועד דוד המלך.  שמות א"ייש לך  ,"ָּדִוד ֶאת הוִֹליד

  מחזיק יעקב אבינו ברגלו של עשו...

   .  חסר יו"ד ואל"ף  .חסר .תומם והנה – רש"יאומר 

  ?ף "ד ואל"מה חסר יול

אבל  ,היה מלךאאני "אומר ו עשו בעקב יעקב אבינו מחזיק
באדום, לפני מלוך שמונה מלכים מלכו  כי ,לפני ךומלתאתה 

   ."מלך על ישראל

  מיהו המלך הראשון ?

   .דוד המלך

, עד הרגע שמגיע אבינו שאוחז בעקב עשוהמרחק מיעקב מה 
   ? ד המלךדו

  }11א =  +י {חסר.  תומם. לכן כתוב כאן דורות 11

הוא תחילת ש של פרץ, ההיווצרותתחילת  וכאן בפרשה שלנו, ז
  .השושלת של דוד המלך

אלא  ,יהודהמיעקב ולא מ מתחילהפסוק לא  ,במגילת רות
  ! מפרץ, כי ממנו מתחילה המלוכה

דורות, לכן כתוב תאומים  11יש  מיעקב אבינו ועד דוד המלך
מתי היא  ם התחילה המלוכה של יעקב אבינו.חסר, כי ש

  !תיגמר ?

  המלוכה של דוד המלך. דורות, ששם תתחיל בע"ה 11בעוד 

  , בתחילת המאמר שלו.ר' צבי שלזהדברים שכותב  אלה

  ם אלה הדברים רבותי, בואו ניכנס קצת יותר לעומק:א

על לידת עשו  מדברת בהרחבה גדולה בפרשת תולדות, התורה
מה  .לידה חריגה של תאומים , ישנהגם בפרשה שלנו .ויעקב
  חריג?

  ...זמנה של תמר ללדת הגיע

 ְתאוִֹמים ְוִהֵּנה ִלְדָּתּה ְּבֵעת ַוְיִהי {לח, כז} אומרת התורה
ּה - ַעל ַוִּתְקֹׁשר ַהְמַיֶּלֶדת ַוִּתַּקח ָיד-ַוִּיֶּתן ְבִלְדָּתּה ַוְיִהי} כח{: ְּבִבְטָנֽ

ה ָיָצא ֶזה ֵלאֹמר ָׁשִני ָידוֹ   חוט מיד לקחה המילדת .ִראֹׁשָנֽ
  ."זה יצא ראשונה" –על היד וקשרה לו 

את  מה ידה כזאת ?ראית פעם לתגיד,  - ר' צבי שלזשואל 
על  , עוד לא יצא וכבר קושרת???לקשור לו חוט על היד ממהרת

  ?!המהירות מה 

 הוא רק הוציא יד !דבר ראשון, מי אמר לך שהוא יצא ראשון ?
ישר את שמה פתק ???  ,כלל לא יודעת אם יש תאומיםבאת  !

  ! חכי עד שיצא החוצה

 נצנצה' פי. לאמר שני על ידו – חיים הקדושה-כותב האור
 קשרה היא, עשתה מה ידעה ולא ועשתה הקודש רוח במילדת

 כי אמרה היא אבל ראשון לא שני הוא כי רומז וזה שני ידו על
 היא' פי ראשונה יצא זה לאמר אומרו והוא, ראשונה יצא זה

 אם יש כי הסימן שם יגיד להיפך האמת כפי אבל כן אמרה
  .למסורת

ק ולכתוב החיים הקדוש, לקחת פת- אומר האור אין היגיון,
  עליו "זה יצא ראשונה".
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 ָיָצא ְוִהֵּנה ָידוֹ  ְּכֵמִׁשיב ַוְיִהי} כט{ -  ממשיכה התורה ואומרת
ֶרץ ְׁשמוֹ  ַוִּיְקָרא ָּפֶרץ ָעֶלי ָּפַרְצָּת -ַמה ַוֹּתאֶמר ָאִחיו  ְוַאַחר} ל{: ָּפֽ
ַרח ְׁשמוֹ  ִּיְקָראוַ  ַהָּׁשִני ָידוֹ -ַעל ֲאֶׁשר ָאִחיו ָיָצא   .ָזֽ

  .לא מובן מה הולך כאן

  לפרשת הלידה של יעקב ועשו: רבותי, בואו נחזור חזרה

בתוך שפורפרת, מי ם אמרנו כבר קודם, שאם נכנסים שתי
  יוצא ראשון. שנוצר ראשון יוצא שני ומי שנכנס שני

  !? נוצר הוא מתיבותי, אם זרח הוציא יד החוצה, ר

  !ון ?אז מי יוצא ראש שני.

  זרח.

אמור לצאת ראשון, איך פרץ יצא אם זרח  – נשאלת השאלה
  ראשון ?!?

   :נחזור שוב לפרשת תולדות

הוא ראשון ראשון, יוצא ש שזרח הוציא ידכאן כתוב אם 
  .ליצירהושני  ליציאה

  ? ליצירהמי ראשון  ,לפי זה

  פרץ !

הוא ראשון ליצירה, בשביל מה המילדת קושרת את אם פרץ 
בשביל מה את קושרת לו , וא בין כה יצא ראשוןה זרח ???

  ?!?!שני

ה ָיָצא ֶזה ֵלאֹמר   ופציה אחרת ???למה, יש לך א .ִראֹׁשָנֽ

אדוני, אתה חושב  – אמר לו !למה יעקב אחז בעקב עשו ?הרי 
ה יוצא ראשון כי אתה ?! אתה לא. אני בכור ! את שאתה בכור
 ,ול להרוג אותך או לעכב אותךבמציאות אני לא יכנוצרת שני. 

אבל אני מוחה ! ולכן אני מחזיק הטבע ! עפ"י  זאת ההנהגה כי
  לך את הרגל.

ם החיי- אורה ואלו גם דברי נפלאות מתורת ה'כותב הספר 
  :)שהוא לא מביא אותו ןימעני( הקדוש כאן בפרשה

 –קרה כאן דבר שלא היה בהיסטוריה ומעולם גם לא יהיה 
פרץ נברא ראשון ויצא ראשון. זרח נברא שני ויצא שני. בדר"כ 

   .הוא יוצא ראשונה מי שמוציא יד

  !קשרה המילדת שני על ידו של זרח ?אז למה 

בה רוח הקודש. אבל אחרי  נצנצההיא לא ידעה מה היא עושה, 
 היא עשתה, משום שפרץ שנוצר ראשוןנודע לה מה  חמש דקות

 אתה לא יוצא ,א לכאן רבל'הוב –תפס את זרח ואמר לו 
  ! ! פרץ יצא ראשונה ראשון

בחיים לא   ?! ָּפֶרץ ָעֶלי ָּפַרְצָּת  ַמה" –צעקה המילדת ואמרה 
  "ראשון !ראיתי דבר כזה, שילד שנמצא פנימי יותר, יוצא 

  לדת קשרה עליו שני.יוהמי זרח הוציא יד

  ☺בשביל מה הוא הוציא יד ? מה הוא רצה לעצור טרמפים ?! 

 .נין הזהבכל הע ר' צבי שלזסביר מה שמ רבותי, פלא מופלא
  שימו לב:

  מסתמך על הרבה יסודות.מתוק מדבש. הוא  דבר החידוש שלו

מסמל את ענין , פרץ לדעת דבר אחד, השם שניתן לו עלינו
 ַמה"זה לא סתם ככה שצועקים  של מלך המשיח. הפריצה

ם שמות שהקב"ה נותן ביד נביאיו, ישנ ."ָעֶלי ָּפֶרץ ָּפַרְצָּת 
  האדם. מבטאים את תפקיד ש

לבת שוע אין שם, אנחנו יודעים רק את שם אביה.  – נואמר
מובאים התולדות של כשם, מיבספר דברי היש ין מאודימענ

ְוֵאֶּלה נּוְּלדּו לוֹ  – }ה' ג', דברי הימים א{ , נאמרדוד המלך
ּוַע ַּבת ִּבירּוָׁשָלִים ִׁשְמָעא ְוׁשוָֹבב ְוָנָתן ּוְׁשֹמה ַאְרָּבָעה ְלַבת ׁש

  .ַעִּמיֵאל

- הרי אמא שלהם היתה בת?!  ַבת ׁשּועַ איזה  - נשאלת השאלה
  ?! ַבת ׁשּועַ למה אתה קורא לה !  שבע

 זו פה,שבע של -ובת ,םשָ יהודה של  ַבת ׁשּועַ  - ר' צבי שלזאומר 
  .תה נשמה שחזרה פעם נוספתוא

שבע לדוד המלך -תה ראויה בתהי -  וזה מה שאמרו חז"ל
  .ראשיתימי ב מששת

ַבת מיהודה שלקח את עוד  ,היא שייכת לו מששת ימי בראשית
  .ׁשּועַ 

  
  רבותי, בואו נתחיל לבאר את הדברים באופן נפלא ביותר:

ידת פרץ וזרח באה פרשת ל -  נפלאות מתורת ה'אומר הספר 
יראה המלכות כיצד ת ת לךתארלומר דבר אחד. התורה מ

לכו המלכים שימאת מלכותם, אחרי שיגמרו  בארץ ישראל
  .באדום

 ֲאֶׁשר ַהְּמָלִכים ְוֵאֶּלה} לא{ - אומרת התורה בסוף פרשת וישלח 
  ִיְׂשָרֵאל. ִלְבֵני ֶמֶל ְמָל ִלְפֵני ֱאדוֹם ְּבֶאֶרץ ָמְלכּו

בפרשת וישב, מתחילה ההיווצרות של המלכים בארץ ישראל. 
  מי אלה המלכים ?

  והאחרון קראו לו דוד. הראשון קראו לו שאול

  צה שהמלך הראשון יהיה דוד המלך.קב"ה רבמקור, ה

את כל הנשמות שעתידים  לאדם הראשוןהקב"ה הראה כש
הראה לו את נשמת דוד המלך, ראה שאין לה  ,להיות בעולם

  לחיות בכלל, היה צריך לחיות רק שלוש שעות.שעות 

המלך הראשון יחיה רק שלוש  ,המ" –שאל אדם הראשון 
  "שעות ?!

  "ו !זה השעות שיש ל .כן"

  "ל לתרום לו שעות ???ואני יכ" –שאל אדם הראשון 

  ."כן"

  עים שנה מחייו.נתן לו שב
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  אם ככה רבותי, נוכל להבין את דבריו:

  מלכות ? ובישראל. איזדע לך, שהפרשה שלנו רומזת למלכות 

{מקור הדברים בואו ונקרא שש שורות מדברי הרמב"ן בפרשה: 
  })קצו רהבהי ספר( הקנה בן נחוניא בספרו של רבי

אני רוצה לספר  הילודים אלה בשם סוד יזכיר -  הרמב"ן אומר

 איקרי אמרו חדהיינו פרץ וזר, לך סוד, שיש מהשמות של שניהם
י אדום, כי נִ לכן שמה לו שָ  תמיד זורחת שהיא החמה שם על זרח

 ונבנית לעתים הנפרצת הלבנה שם על ופרץ מראה השמש אדום
איך  הבכור הוא פרץ והרי פעמים רואים אותה ופעמים לא לעתים

 וחמה על שם הלבנה ?! הוא היה צריך להיות על שם השמשהוא קרוי 
 ואחר וכתיב יד ויתן כתיב דהא קשיא לא ,הלבנה מן גדולה

 מלכות מפני לפרץ הלבנה שם היה לדעתם והנה .אחיו יצא
 פרץ והנה בחמה מותאמת הלבנה כי תאומים והיו דוד בית

 תהלים( שאמר כמו ליוןע בכח בכור והוא יד הנותן לזרח תאום
 דושיבק) כה ה"ר( מאמרם וזהו אתנהו בכור אני אף) כח פט

  .יבין והמשכיל וקיים חי ישראל מלך דוד החודש

זרח הוא על שם ופרץ הוא על שם הלבנה ומפרץ יצא דוד המלך, 
אתה  השמש. מפרץ יצא בית דוד, לכן כשאתה מסתכל על הלבנה

  "פרץ ! הנה" וקיים חי ישראל מלך דודאומר 

דברים נפלאים  ברבינו בחיי,איך זה מסתדר ? מי שרוצה, יעיין 
  ביותר.

  נו:ילאניגש לנקודה שקשורה 

דע לך, שאמנם יראה לך  – ואומר נפלאות מתורת ה'בא הספר 
 אבל אני רוצה לומר לך, שזרח .דבר, שלכאורה לא מסתדר

 .'יד'נקראת בשם מלכותו של שאול ש שהוציא יד, הוא כנגד
 דודבאה שנקראת פרץ, זו מלכותו של דוד, שנאמר המלכות ה

  .וקיים חי ישראל מלך

קשור  אביהם של פרץ וזרח שיהודהל לומר, ואיך אתה יכ
זה הרי לא  !ל לחבר את בנימין ליהודה ?ואתה יכ !לבנימין ?
  מסתדר.

אני רוצה לומר לך יסוד  – נפלאות מתורת ה'אומר הספר 
יהודה  שלכאורה זה לא מסתדר. אבל מצאנו שבכל מקום

 שפרץ וזרחיש לי לתלות את הענין הזה,  ולכן מחובר לבנימין.
  זה יהודה ובנימין. למה ?

  .ל היתה קצרה מאודכי מלכות שאו

 ַּבֹּבֶקר ִיְטָרף ְזֵאב ִּבְנָיִמין {מט, כז}התורה בפרשת ויחי אומרת 
ל ְיַחֵּלק ְוָלֶעֶרב ַעד ֹיאַכל   .ָׁשָלֽ

לשון ביזה ושלל, המתורגם  בבקר יאכל עד. - רש"י כותב
עדאה. ועוד יש לו דומה בלשון עברית,אז חולק עד, שלל 

. ועל שאול הוא אומר, שעמד בתחלת בוקרן )(ישעיה לג, כד
  .וזריחתן של ישראל (ס"א פריחתן)

   .היא מלכות של 'בוקר' ,כל מלכותם של בנימין ושאולש א,יוצ

הוציא את הוא היה לו 'קצת', בתחילת ההוויה של עם ישראל, 
כשהשמש  מלכות בנימין שהיא מלכות 'הבוקר', הכוונה להיד

  זורחת. 

, ום על הידשיש לו את השני האדזהו זרח, זורחת שמש 
  . שמבטא את מלכות בנימין 

 ֶּבן ָיִאיר ןּבֶ  ָמְרֳּדַכי }ב, ה{נאמר במגילת אסתר  ,א ותראהוב
  .ְיִמיִני ִאיׁש ִקיׁש ֶּבן ִׁשְמִעי

 חנה בר בר רבה אמר -  {מסכת מגילה יב, ב}אומרת הגמרא 
  .מיהודה ואמו מבנימין אביו לוי בן יהושע' ר אמר

אם אתה רואה אצל  צא, שגם המלכות שלו מחוברת ביחד.יו
גם שאול היה  ,מרדכי, שגם המלכות שלו מחוברת ליהודה

כה, גם שאול שייך למשפחת אם כ ,ִקיׁש ֶּבןשהיה ממשפחתו, 
  יהודה.

  הכוונה לשאול. –אם ככה יוצא, שזרח 

  אם אלה הדברים, בואו נלך הלאה ונבין את הדברים:

איפה  .יהודה מחובר עם בנימיןש רואהאתה בכל מקום 
  את זה ? מוצאים

שיביאו  יוסף לאחים אומר בשעה שהאחים יורדים למצרים,
  אחרת הם לא יקבלו אוכל. בנימין,את 

  מי מקבל על בנימין ערבות ???

  יהודה.

הורידו אותך הרי האחים מה אתה לוקח עליו ערבות ?! 
  מגדולתך !

  כי יהודה ובנימין מחוברים ביחד.

מי הלך עם  .נחלקה מלכות ישראל לשנים רבותי, בספר מלכים
  ומי הלך עם כל השאר ??? יהודה

ושנים  ,נבט- לכו עם ירבעם בןעשרה שבטים ה – אומרים חז"ל
  הלכו עם רחבעם בן שלמה, מי ?

  יהודה ובנימין.

  :רבותי, יהונתן ודוד

בא אליו יהונתן ואומר לו "אני  .יהונתן מבנימין ודוד מיהודה
  ! למה ? "נותן לך את המלוכה

  תיקח אתה את המלוכה". ,"כי המלכות שלי היא רק של יד

 בנימין של בחלקו היה ומה -  }{מגילה כו, אאומרת הגמרא 
 מחלקו יוצאת היתה ורצועה הקדשים קדשי ובית והיכל אולם

  .בנוי מזבח ובה בנימין של בחלקו ונכנסת יהודה של

  כנגד בנימין. ,זרח  .יהודהכנגד  ,פרץ

לב, ליקטתי עבורך סדרה של שים  – אומר הרב שלז בספרו
זכרת שמוזכר שמו של שאול. היכן שמופיע שאול, מו מקורות

  : איתו ביחד 'יד'המילה 

 ַוּיַֻּגד ַּבֹּבֶקר ָׁשאּול ִלְקַראת ְׁשמּוֵאל ַוַּיְׁשֵּכם }ו, יב{שמואל א. ט
א ֵלאֹמר ִלְׁשמּוֵאל  ַוִּיֹּסב ָיד לוֹ  ַמִּציב ְוִהֵּנה ַהַּכְרֶמָלה ָׁשאּול-ָּבֽ

ַּיֲעֹבר ל. ַוֵּיֶרד ַוֽ   ַהִּגְלָּגֽ
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 א ִּכי ִּתיָרא-ַאליהונתן לדוד  ֵאָליו ֶמרַוֹּיא{שמואל א. כג, יז} 
ְמָצֲא ְהֶיה ְוָאֹנִכי ִיְׂשָרֵאל- ַעל ִּתְמ ְוַאָּתה ָאִבי ָׁשאּול ַיד ִתֽ  ְּל- ֶאֽ
ן. ֹיֵדעַ  ָאִבי ָׁשאּול-ְוַגם ְלִמְׁשֶנה   ֵּכֽ

 ִּדְבֵרי ֶאת 'הלַ  ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ְלָדִוד ה' ְלֶעֶבד ַלְמַנֵּצחַ {תהילים יח, א} 
  ָׁשאּול. ּוִמַּיד ֹאְיָביו ָּכל ִמַּכף אוֹתוֹ  ה' ִהִּציל ְּביוֹם ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה

  .אם ככה, זרח זו מלכות שאול

  למה הוא הוציא יד ראשונה ? - השאלהנשאלת 

קום בנימין ובכל מ ,פי שהמלכות של דוד היא מלכות קבעל
אם ככה, תמיד חייב בנימין לסייע  ויהודה הולכים ביחד.

 ָּפַרְצָּת - ַמה שנאמר ,וא פרץליהודה, כי הוא המלך האמיתי, ה
ידואתה בנימין, אתה רק  .ָּפֶרץ ָעֶלי.  

  למה צריך את ידו של בנימין ?

  פשוט מאוד:

 ְיהּוָדה ַרִּבי ָאַמר - {דברים רבה, פרשה ה, אות י}אומר המדרש 
, ָלָאֶרץ ִּבְכִניָסָתן ִיְׂשָרֵאל ִנְצַטּוּו ְדָבִרים ְׁשלָׁשה ַעל ִאְלָעאי ְּבַרִּבי
 ְוִלְבנוֹת, ֶמֶל ָלֶהם ּוְלַמּנוֹת, ֲעָמֵלק ֶׁשל ִזְכרוֹ  ִלְמחוֹת: ֵהן ְוֵאּלּו
  .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ָלֶהם

  .ין לא היה מוכן למלכותידוד עד

 ַוֹּיאְמרּו{שמואל א. ח, ה} ואומרים לו  באים עם ישראל לשמואל
 ָּלנּו ִׂשיָמה ַעָּתה ֶכיִּבְדָר  ָהְלכּו א ּוָבֶני ָזַקְנָּת  ַאָּתה ִהֵּנה ֵאָליו
ַהּגוִֹים ְּכָכל ְלָׁשְפֵטנּו ֶמֶל.  

   .תמנה מלך בבקשה, –אומר הקב"ה לשמואל 

  מי המלך ?

  מה עושה שאול ? .שאול בן קיש

  אול נצטווה להכרית זרעו של עמלק.ש

  למה דוקא שאול נצטווה על כך ? - השאלהנשאלת 

 של זרעו שאין -} {מסכת ב"ב קכ"ג, באומרים חז"ל בגמרא 
 והיה }יח- א עובדיה{ שנאמר יוסף של זרעו ביד אלא נמסר עשו
  . 'וגו לקש עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית

 ַרִּבי ְּדָאַמר - }בראשית רבה, פרשה עג, אות ז{ המדרשאומר עוד 
 נוֵֹפל ֵעָׂשו ֶׁשֵאין ִהיא ָמסוֶֹרת ַנְחָמן ַּבר ְׁשמּוֵאל ַרִּבי ְּבֵׁשם ִּפיְנָחס

  . ָרֵחל ֶׁשל ָּבֶניהָ  ְּבַיד ֶאָּלא

את מי הוא  ,כשמשה רבינו הולך להילחם בעמלק –ראה תא ווב
  שם בחזית ???

  למה ?? .נון- את יהושע בן

אז הוא יוצא  יוסף,ל שייךואפרים  כי יהושע שייך לאפרים
  להילחם.

  כרית את אגג, מי יוצא למלחמה ???כשהולכים לה

  לבנימין. !למי הוא שייך ? שאול.

  שייכים לרחל. גם יוסף וגם בנימין

, חייבים להשתמש בכוחם של יוצא, שכדי להכרית את עמלק
  בנימין או של יוסף.

 כדי לאפשר לדוד המלך להקים את בית המקדש, אם ככה
ל את ים קודם כחייב לכן להכרית את זרעו של עמלק, צריך

  מלכות שאול מבנימין שהוא יכול להכרית את זרעו של עמלק.

  ?מה התפקיד שלו ??

 ָיד ִּכי{שמות יז, טז}  זה מה שכתוב בתורה – ר' צבי שלז אומר
  .ֹּדר ִמֹּדר ַּבֲעָמֵלק לה' ִמְלָחָמה ּה- יָ  ֵּכס ַעל

  ??? 'יד'איזה  .'יד'צריך את ה מלקכדי להילחם בע

 ולכביכוהוא , יצג את מלכות שאולמיששהוציא זרח,  'יד'האת 
  מין.מצאצאי בני

ל ולהכרית את זרעו של עמלק, עכשיו יכ 'יד'לאחר שהוא שלח 
ַהְיֻבִסי.  לבוא דוד המלך לקנות את שטח הגורן של ֲאַרְוָנה

  יבנה את בית המקדש.עליו ו ,לאחר מכן יבוא שלמהו

כאשר  ,שזאת ההכנה שלנו לקראת בואו של משיח צדקנו ,יוצא
דוד יבנה את המלוכה  ,את הקרקע במחיית עמלק ןישאול יכ

  ושלמה יבנה את בית הבחירה.

 שכותב השל"ה הקדוש ,ותי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלארב
  בפרשת השבוע:

 ותתפלל} א-ב א שמואל{ - }ד, א{מסכת מגילה יאומרת הגמרא 
 רמה ולא קרני רמה ,'בה קרני רמה 'בה לבי עלץ ותאמר חנה
 ,מלכות ארוכה מלכותן נמשכה בקרן משחושנ ושלמה דוד ,פכי

  .מלכות קצרה מלכותן נמשכה לא בפך שנמשחו ויהוא שאול

תה הטעות של היזאת  -  פרשת השבועב כותב השל"ה הקדוש
  .חשמונאיבית מלכות 

 ִמיהּוָדה ֵׁשֶבט ָיסּור א {מט, י} יעקב אבינו מצוה ויחי,בפרשת 
המלוכה  ַעִּמים ִיְּקַהת ְולוֹ  ִׁשילוֹ  ָיֹבא ִּכי ַעד ַרְגָליו ִמֵּבין ּוְמֹחֵקק

  ! אף אחד לא עולה למלכות .שייכת אך ורק ליהודה

ל ואיך יכ ,מלכותאם אף אחד לא עולה ל - השאלהנשאלת 
קדושי עליון, טעו והמליכו עליהם מלך  ,להיות שהחשמונאים

  ??? מבית חשמונאי

ולפי דעתי, היו המלכים המולכים  – }פרשת ויחי{ הרמב"ןכותב 
על ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם 

ומעבירים נחלה, והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני 
: "ואענה את (מלכים א יא לט)הנביא שמשח לירבעם ואמר 

זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים", וכאשר האריכו ישראל 
אר השבטים מלך אחר מלך, ולא היו להמליך עליהם מש

חוזרים אל מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם, 
  : "הם המליכו ולא ממני". (הושע ח ד)וכמו שאמר הושע 

וזה היה עונש החשמונאים, שמלכו בבית שני, כי היו חסידי 
עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצות מישראל, ואף על 

ש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים פי כן נענשו עונ
המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד 

(בבא אויביהם בחרב, והגיע העונש בסוף למה שאמרו רז"ל 
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: "כל מאן דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא בתרא ג א)
הוא", שנכרתו כלם בעון הזה. ואף על פי שהיה בזרע שמעון 

וקים, אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עונש מן הצד
עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, 
והסירו השבט והמחוקק לגמרי, והיה עונשם מדה כנגד מדה, 

  שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם הכריתום. 
ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים, 

: "תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח (במדבר יח ז)ו ונצטו
ולמבית לפרכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם", ולא 

היה להם למלוך, רק לעבוד את עבודת ה'. וראיתי בירושלמי 
: "אין (ירושלמי הוריות פרק ג הלכה ב)במסכת הוריות 

מושחין מלכים כהנים. אמר רבי יהודה ענתוריא על שם לא 
ר שבט מיהודה. אמר רבי חייא בר' אבא למען יאריך ימים יסו

על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל, מה כתיב בתריה לא יהיה 
לכהנים הלוים". הנה, שנו בכאן שאין מושחין מלכים מן 

הכהנים בני אהרן. ופירש תחלה שהוא לכבוד יהודה, שאין 
השררה סרה מן השבט ההוא. ולפיכך, אף על פי שישראל 

ימים עליהם מלך משאר השבטים כפי צורך השעה, אין מק
מושחים אותן שלא יהיה עליהם הוד מלכות אלא כמו שופטים 

ושוטרים יהיו. והזכירו הכהנים, שאף על פי שהן בעצמן 
ראויים למשיחה, אין מושחין אותן לשם מלכות, וכל שכן שאר 

שאין מושחין אלא  (הוריות יא)השבטים, וכמו שאמרו בגמרא 
לכי בית דוד. ורבי חייא בר אבא פירש, שהוא מנוע מן התורה מ

שלא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה במלכות, 
  והוא דבר ראוי והגון. 

  , הם לא מכירים פסוק בתורה ???ל להיותואיך יכ

 כתוב שמלכות יהודה יצאה מיהודה - אומר השל"ה הקדוש
  תמר.ו

  ת? תמר למי שייכ

ף הוִֹציאּוהָ  }{לח, כד נאמר ,כשגילו שתמר הרתה לזנונים  .ְוִתָּׂשֵרֽ
  !? לשריפהמה ל

 מאיר רבי משום מקשאה אפרים אמר. ותשרף – אומר רש"י
  פה.יבשר דנוה לפיכך, כהן שהוא היתה שם של בתו

ונאמר  ,ל עליון-לא כהןו של שם בן נח, שהיה יתה בתתמר ה
 ָאִביהָ  ֶאת ִלְזנוֹת ֵתֵחל ִּכי ֹּכֵהן ִאיׁש ּוַבת{ויקרא כא, ט} בתורה 

  . ִּתָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ְמַחֶּלֶלת ִהיא

 ִמֵּבין ּוְמֹחֵקק ִמיהּוָדה ֵׁשֶבט ָיסּור אכתוב  - אמרו החשמונאים
לא לבד, יש לו  ודהאבל יה ,ליהודה המלכות שייכת ,נכון .ַרְגָליו

  .הכהונה שבט - לוי  יכת לשבטששי ,תמר –בת זוג 

  , אז זה החיבור המתאים ! יהודה עם לויחיבור של אם יש כאן 

  חת יהודה שימלכו, אז מי מולך ???משפמלכים באם אין לכן, 

  .מתתיהו כהן גדול ובניו

שהוא  ,באופן אוטומטי, המלכות הזאת שייכת גם לשם בן נח
ל עליון, שתמר היתה בתו ושייכת גם ליהודה, - כהן לא

  ממנו. שהמלכות תסור

  ככה רבותי, נוכל לסיים בדבר נפלא ביותר:אם 

הפרשה הזאת  -  לר' יעקב קמינצקי ,אמת ליעקבאומר הספר 
מלך  מתחילה שושלת פרץממלמדת על סודו של משיח. 

  המשיח.

  רבותי, אתם יודעים מה זה מלך המשיח ???

בא  לא בא עפ"י תוכנית, אלא משיח – אומר ר' יעקב קמינצקי
 ֵהיָכלוֹ  ֶאל ָיבוֹא ּוִפְתֹאם {מלאכי ג, א}ומר הנביא בפתאומיות. א

   .ְמַבְקִׁשים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאדוֹן
 ,יצחק עיוור. יעקב בשקו ותעניתו – א ותראה מה הולך כאןוב

על מעשה בלהה.  בשק ותענית שכינה. ראובןהסתלקה ממנו 
י ילדים. לו שנוהתחתן עם בת שוע, מתו  יהודה מתה אשתו

המשפחה מפורקת לגמרי  וסף במצרים, לא יודעים מה איתו.י
!!!   

בורא  אתם כולכם בשק ותענית, ואני –פתאום, אומר הקב"ה 
  אורו של משיח !

אחרי שהכל נראה לך  כנון. משיח באמשיח לא בא עפ"י ת
  !גמור

 החשך יהיה כי – }שערי תשובה, שער ב, אות ה{ אומר רבינו יונה
  .האורה סבת

   !, אז מגיע המשיח ראה לך דפוקכשהכל חשוך, כשהכל נ

  זה המסר שכתוב כאן: – קמינצקי יעקב' ר אומר

  מי יוצא ??? –עומדת המילדת ואומרת 

  הראשון יוצא, מוציא יד והיא שמה עליו שני.

, שזרח יוצא ראשון והוא הבכור ! כי אין 1000% - היא בטוחה ב
היא  .יוצא ראשון לם מציאות כזאת, שמי שנכנס ראשוןבעו

  .יוצא אחרון ,נכנס ראשון –לידה יודעת את הכללים של 

  "מזל טוב !" .שמה לו שני על היד זרח מוציא את היד,

  למה את שמה שני על ידו ???

פתאום יוצא פרץ שמה... היא לא מבינה למה היא  .רוח הקודש
  החוצה !

  "...ָעֶלי ָּפַרְצָּת - ַמהמה יצאת??? איך הגעת לפה ??? "

  "פי תוכניות.לא מגיע למשיח  .נעים מאוד, אני המשיח"

זה  –יוצא אחרון  זה לפי הטבע. מי שנכנס ראשוןהתוכניות 
  עפ"י התוכניות !

  "משיח יש לו דרך משלו !  .אני פרץ, אני המשיח"

אין שום תוכנית  אני יוצא בלי להתכונן. -  ָּפֶרץ ָעֶלי ָּפַרְצָּת - ַמה
  .! זה היסוד של לידת המשיח

  ר:ממילא רבותי, נוכל להבין דבר נפלא ביות

דוד המלך אומר בתהילים בערב ימי החנוכה.  אנו נמצאים
י ֵנר ָעַרְכִּתי ְלָדִוד ֶקֶרן ַאְצִמיחַ  ָׁשם{קלב}  לקת הנרות הד .ִלְמִׁשיִחֽ

לוקחים  כשהכל נראה חושך מסביב, שאנחנו מדליקים בחושך,
 את השמן זית זך, שלא יוצא בקלות, צריכים לכתוש ולכתוש
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אתה מרגיש נראה חושך מסביב ו עד שיוצא שמן זית. כשהכל
  ע לך, הקב"ה בורא אורו של משיח.ד ,'כתוש'

ה לך שהכל מתפרק ! מחוקקים חוקים שמי יודע מה כשנרא
, כולם בשקם חותכים לאברכים את התקציבים הם יביאו,
  הקב"ה יושב ובורא אורו של משיח !ותעניתם. 

למה ר' ש כולנו נשיר את השיר, שחיברבע"ה,  בליל שבת
  "לכה דודי לקראת כלה" –אלקבץ 

 ָיִמין -  אנחנו אומרים ,של הפיוט אחד לפני אחרוןבבית 
 ָיִמין ִּכי {ישעיה נד, ג}על שם הפסוק בנביא  .ִּתְפרוִֹצי ּוְׂשֹמאל

 !מתי ? יוִֹׁשיבּו. ְנַׁשּמוֹת ְוָעִרים ִייָרׁש ּגוִֹים ְוַזְרֵע ִּתְפֹרִצי ּוְׂשֹמאול
הבן של זה שפרץ בלי  – "ַּפְרִצי ֶּבן ִאיׁש ַיד ַעל, יִציַּתֲעִר  ה' ְוֶאת"

, ַּפְרִצי ֶּבן ִאיׁש ַיד ַעל" תוכנית ! לא התכונן לשום דבר !!!
  ."ְוָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה

  

  משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן !!!פני בימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, לראות  יהי רצון שנזכה

  

  


