
ב"ה

בפרך  שלם  עם  העבדת  של  ברעיון  ומשתעשע  ליועציו  קורא  פרעה 
לעשות,  היועצים  אמורים  מה  תינוקות.  אלפי  מאות  של  ורציחתם 
להתנגד ולברוח מהמדינה תוך סיכון חייהם או להביע הסכמה ולנסות 
יש  האם  מוסרי,  לא  במעשה  נתקלים  כאשר  הקיים?  במצב  לשרוד 
להסיט את המבט ולהתעלם או להקשיב לקול המצפון ולנקוט בעמדה 

מוסרית? 

שיעור מרתק מפרעה ויועציו.

דילמת היועצים

>>

שמות
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נקרא על התרבות בני ישראל בארץ גושן, על הפחד של פרעה מכך, ועל החלטתו להעביד את 

בני ישראל בפרך ולהשליך את בניהם ליאור. נמשיך לקרוא את הגמרא שמספרת על הפגישה 

של פרעה עם שלושת יועציו, ועל דעתם של כל אחד מהם. נלמד גם מי הם היו ומה עלה בסופם?
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בחלק העיקרי של השיחה מסביר הרבי שהחטא העיקרי של בלעם ואיוב, הוא לא כל כך העובדה 

שלא לימדו זכות על עם ישראל, אלא שלא אמרו את דעתם האמיתית, וזאת כדי לשאת חן בעיני 

הסובבים. זה, במובן מסוים, עוד יותר גרוע.

חלק שלישי | למי תעזור הקנאות לאמת?......................................................................…................11 

נמשיך ללמוד את השיחה בה הרבי שואל, מהי התועלת בכך שיתרו אמר את דעתו האמיתית? 

לעזור  וינסה  שישתוק  עדיף  היה  לא  האם  לברוח.  מוכרח  היה  והוא  התקבלה  לא  דעתו  הרי 

לשקר  שכדאי  עצמו  את  לשכנע  ולא  האמת  את  לומר  חייב  ישר  שאדם  עונה,  הרבי  מבפנים? 

קצת למען הישגים כאלו או אחרים.



שיחה זו נאמרה בחג הפורים תשל״א, בזמן בו היו מאבקים ממושכים לשימור הזהות היהודית 

של העם היהודי בארץ ישראל. )זה היה המאבק על "מיהו יהודי", אך מומלץ שלא לקרוא לילד 

ויכול  יהודית״, משום שזה נושא שקובע ברכה לעצמו,  ״זהות  בשמו, אלא רק בשם הכללי של 

לנווט את השיעור למחוזות אחרים(. 

בישראל היו מנהיגים דתיים שדעתם היתה שחשוב מאוד לשמר את הזהות היהודית, אך מפאת 

את  לקבל  להמשיך  העדיפו  הם  ציבורית.  עמדה  מלנקוט  התחמקו  הם  ואחרות,  כאלו  סיבות 

התקציבים, התופינים ומשרות הכבוד, ולהיות טובים עם כולם.

בהקשר למנהיגים כאלו, נשא הרבי את השיחה שנלמד היום. 

דבר נוסף אליו חשוב לשים לב: בשיחה אומר הרבי, שהבעיה של בלעם ואיוב, היא לא כל כך 

העובדה שהם יעצו או ִאפשרו להרוג ילדים של עם שלם, אלא שפחדו לומר את דעתם האמיתית. 

חלק מהלומדים ישאלו, "איך אפשר לומר דבר כזה, ברור שרצח של מאות אלפי תינוקות חמור 

יותר מאשר אדם שחושש מלומר את דעתו?"

כהקדמה לשיחה הרבי ״חזר ואמר ש"זוהי ׳פורים תורה׳, ומילא אין מקום ׳זיך טשעפען׳ על חסרון 

זה או אחר. כיון שעל ׳פורים תורה׳ לא שואלים קושיא!...״ הכוונה היא לכאורה, שהרבי מדגיש 

הכוונה  אין  אך  עצמה,  השלילית  מהעמדה  יותר  חמורה  עמדה  לקיחת  שאי   – מסוימת  זווית 

שבחשבון הכללי, אי לקיחת עמדה חמורה יותר מעצה לרצח מאות אלפי תינוקות.

הקדמה
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מקור 1  
חומש שמות, פרק א'

חושש  החדש  המלך  ואחיו.  יוסף  מות  לאחר  במצרים  המתרחש  על  לנו  מספרת  התורה 

את  ויתקפו  לאויב  יחברו  הם  מלחמה  שבעת  ופוחד  ישראל,  בני  של  העצום  ממספרם 

המצרים. הפתרון שלו: לחייב את בני ישראל לעבוד בעבודת פרך קשה שתמאיס עליהם 

את החיים, דבר שאולי יאט את קצב ההתרבות. כשגם זה לא מספיק, הוא מחליט להרוג את 

כל הזכרים, ולהשליך אותם ליאור.

ַוּיֹאֶמר, ֶאל-ַעּמוֹ: ִהנֵּה, ַעם  ר לֹא-ָיַדע, ֶאת-יוֵֹסף. ט  ח ַויָָּקם ֶמֶלְך-ָחָדׁש, ַעל-ִמְצָרִים, ֲאשֶׁ

י-ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה  ה, ְוָהָיה כִּ ן-ִיְרבֶּ ָמה, לוֹ: פֶּ ּנּו. י ָהָבה ִנְתַחכְּ ָרֵאל--ַרב ְוָעצּום, ִממֶּ ֵני ִישְׂ בְּ
נּו, ְוָעָלה ִמן-ָהָאֶרץ.  ְונוַֹסף גַּם-הּוא ַעל-שְֹׂנֵאינּו, ְוִנְלַחם-בָּ

תֹם,  נוֹת, ְלַפְרעֹה--ֶאת-פִּ ֶבן ָעֵרי ִמְסכְּ ִסְבלָֹתם; ַויִּ ים, ְלַמַען ַעּנֹתוֹ בְּ ֵרי ִמסִּ ימּו ָעָליו שָׂ יא ַויָּשִׂ

ָרֵאל. יג ַויֲַּעִבדּו  ֵני ִישְׂ ֵני בְּ ה ְוֵכן ִיְפרֹץ; ַויָֻּקצּו, ִמפְּ ן ִיְרבֶּ ר ְיַעּנּו אֹתוֹ, כֵּ ְוֶאת-ַרַעְמֵסס. יב ְוַכֲאשֶׁ
ּוִבְלֵבִנים,  חֶֹמר  בְּ ה,  ָקשָׁ ֲעבָֹדה  בַּ ֶאת-ַחיֵּיֶהם  ַוְיָמְררּו  יד  ָפֶרְך.  בְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  ֶאת-בְּ ִמְצַרִים 

ָפֶרְך.  ר-ָעְבדּו ָבֶהם, בְּ ל-ֲעבָֹדָתם, ֲאשֶׁ ֶדה--ֵאת, כָּ שָּׂ ּוְבָכל-ֲעבָֹדה, בַּ

ַחּיּון. ת, תְּ ִליֻכהּו, ְוָכל-ַהבַּ שְׁ ּלוֹד, ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל-ַהבֵּ ְרעֹה, ְלָכל-ַעּמוֹ ֵלאמֹר: כָּ כב ַוְיַצו פַּ

מקור 2 
סוטה י"א א'

הגמרא מספרת לנו מה קרה מאחורי הקלעים. פרעה זימן את שלושת יועציו הבכירים – 

בלעם, איוב ויתרו, ושאל לעצתם: "מה לעשות עם האיום המתהווה בארץ גושן והמספר 

הגדל של בני ישראל?" 

בלעם הציע הצעה מרושעת: להעביד אותם בפרך, ובהמשך להשליך את בניהם ליאור. 

איוב פחד לנקוט עמדה – ושתק. 

יתרו, לא יכול היה להסכים להצעה מרושעת שכזו וליבו לא נתן לו לשתוק. הוא התבטא 

חלק ראשון: פגישה מכרעת
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נגד ההצעה האכזרית וידע שבכך הוא גזר את דינו. לאחר שאמר את מה שאמר, קם וברח 

למדין.  

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי סימאי, שלשה היו באותה עצה: בלעם ואיוב ויתרו. 
בניו שישבו  מבני  זכו  יתרו שברח,  ביסורין.  נידון  איוב ששתק,  נהרג.  בלעם שיעץ, 

בלשכת הגזית. 

מקור 3  
מדרש ספרי, סוף פרשת ברכה

מי היה בלעם? נביא בסדר גודל של משה רבינו!  

לא קם נביא בישראל כמשה - אבל באומות קם. ואיזה? זה בלעם בן בעור! 

מקור 4  
חומש במדבר, פרק ל"א

סופו? נהרג בידי בני ישראל במלחמת מדין.  

ְדָיִנים;  ָרֵאל, ֵמֵאת, ַהמִּ ֵני ִישְׂ אמֹר. ב ְנקֹם, ִנְקַמת בְּ ה לֵּ ר ְיהָוה, ֶאל-מֹשֶׁ א ַוְיַדבֵּ

ן- ְלָעם בֶּ ל-ָזָכר. ח ...ְוֵאת בִּ ה; ַויַַּהְרגּו, כָּ ר ִצוָּה ְיהָוה, ֶאת-מֹשֶׁ ֲאשֶׁ אּו, ַעל-ִמְדָין, כַּ ְצבְּ ז ַויִּ
ָחֶרב. עוֹר, ָהְרגּו בֶּ בְּ

מקור 5  
ספר איוב, פרק א'

פסוקים אלו, מתארים את הייסורים הנוראים שסבל איוב. ביום אחד, מתו כל בניו ובנותיו 

והוא איבד את כל רכושו.  

א ֶאל־ ּוַמְלָאְך בָּ יד  כוֹר׃   ֵבית ֲאִחיֶהם ַהבְּ ַיִין בְּ ְוׁשִֹתים  ּוְבנָֹתיו אְֹכִלים  ּוָבָניו  ַהּיוֹם  ַוְיִהי  יג 

ֵחם ְוֶאת־ קָּ ָבא ַותִּ ּפֹל שְׁ ָקר ָהיּו חְֹרׁשוֹת ְוָהֲאתֹנוֹת רֹעוֹת ַעל־ְיֵדיֶהם׃  טו ַותִּ ִאּיוֹב ַוּיֹאַמר ַהבָּ
א ַוּיֹאַמר  ר ְוֶזה בָּ יד ָלְך׃  טז עוֹד ֶזה ְמַדבֵּ י ְלַהגִּ ְלָטה ַרק־ֲאִני ְלַבדִּ ָעִרים ִהּכּו ְלִפי־ָחֶרב ָוִאמָּ ַהנְּ
י  ְלַבדִּ ַרק־ֲאִני  ְלָטה  ָוִאמָּ ַוּתֹאְכֵלם  ָעִרים  ּוַבנְּ ּצֹאן  בַּ ְבַער  ַותִּ ַמִים  ִמן־ַהשָּׁ ָנְפָלה  ֱאלִֹהים  ֵאׁש 

יד ָלְך׃  ְלַהגִּ
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מקור 6  
פרקי דר"א מ'

המדרש מספר לנו שיתרו היה מחרטומי מצריים ומהמקורבים ביותר לפרעה, וכיצד לבסוף 

נהיה חותנו של משה.  

ר' לוי אומר, אותו המטה שנברא בין השמשות נמסר לאדם הראשון מגן עדן, ואדם 
מסרו לחנוך, וחנוך מסרו לנח, ונח לשם, ושם מסרו לאברהם, ואברהם ליצחק, ויצחק 
ליעקב, ויעקב הוריד אותו למצרים, ומסרו ליוסף בנו. כשמת יוסף ושללו ביתו, נתנה 
בפלטרין של פרעה, והיה יתרו אחד מחרטומי מצרים, וראה את המטה ואת האותות 
אשר עליו, וחמד אותו בלבו, ולקחו והביאו ונטעו בתוך הגן של ביתו, ולא היה אדם 

יכול לקרב אליו עוד.

כשבא משה לתוך ביתו, נכנס לגן ביתו של יתרו וראה את המטה וקרא את האותות 
אשר עליו ושלף ידו ולקחו וראה יתרו למשה ואמר זה עתיד לגאול את ישראל ממצרים 

לפיכך נתן לו את צפורה בתו לאשה, שנ' ויואל משה לשבת את האיש.
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חלק ראשון של השיחה 
מה רוצים מהיועצים?

יועץ היה אמור לייעץ לטובת המצרים. האם  מדוע מגיע לבלעם עונש מוות? הרי בתור 
מצופה ממנו משהו אחר? 

ואיוב  בלעם  לו(,  )דנתחכמה  באותה עצה  היו  סוטה1: "שלשה  בגמרא במסכת  איתא 
בניו  מבני  זכו  שברח,  יתרו  ביסורין.  נידון  ששתק,  איוב  נהרג.  שיעץ,  בלעם  ויתרו. 

שישבו בלשכת הגזית שנאמר כו'".

של  כרצונו  שיעץ  בלעם   - פרעה  יועצי  של  השיטות  לשלושת  בנוגע  להבין  ...צריך 
פרעה, איוב ששתק, ויתרו שברח,.. שיש להקשות על כל אחד מהם, כדלקמן2.

"בלעם שיעץ, נהרג":

כיון שבלעם היה יועץ של פרעה מלך מצרים, הרי מובן, שכאשר פרעה מתייעץ עמו, 
היפך  שזהו  ואף  מצרים.  לטובת  שהיא  עצה  לו  לייעץ  צריך  ויושר,  צדק  פי  על  הנה 
טובתם של ישראל - הרי אין זה התפקיד שלו; פרעה לא מתייעץ עמו בנוגע לטובת 
בני ישראל, אלא אדרבה: "הבה נתחכמה לו פן ירבה גוי ועלה מן הארץ"3 ולכן צריך 
בלעם לייעץ לו עצה שהיא לטובת מצרים. וכיון שממלא את תפקידו בתור יועץ של 

מלך מצרים - אינו מובן: מדוע מגיע לו עונש, ועונש גדול ביותר?!

למצרים,  טובה  עצה  ליתן  תפקידו  מילוי  על  "מדליה"  לו  מגיע  אדרבה:   - ולכאורה 
דעת  "יודע  שכתוב4  כמו  נביא,  שלהיותו  שאף  והיינו,  ישראל,  מבני  להתיירא  מבלי 
עליון מחזה שד-י יחזה" )ועד שאמרו בספרי5 שרק "בישראל" "לא קם נביא כמשה", 
אבל באומות העולם קם ומנהו בלעם(, ידע שלא כדאי להתעסק עם בני אברהם יצחק 
יועץ של פרעה ליתן עצה  ומילא תפקידו בתור  כן, לא התיירא,  ויעקב... אף על פי 

טובה למצרים.

ואף על פי כן אומרים שלא זו בלבד שלא היה צריך לעשות כן, אלא עוד זאת, שבגלל זה 
מגיע לו עונש דהיפך החיים - אף שלכאורה הרי זה היפך תורת אמת ותורת היושר?!

חלק שני: מה היה חטא היועצים?

1( יא, א )ובפרש"י(. וש״נ.
2( כ"ק אדמו"ר שליט״א חזר ואמר שזוהי "פורים תורה", ובמילא אין 

מקום "זיך טשעפען" על חסרון זה או אחר, כיון שעל "פורים תורה" לא 
שואלים קושיא!...

3( שם א, יו״ד.

4( בלק כד, טז.
5( ברכה לד, י.
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חטאו הגדול של איוב הוא לכאורה שלא דיבר בעד עם ישראל, כשבכך היה יכול למנוע את 
הגזירה. מדוע אם כן, הגמרא מגדירה את הבעיה שלו במילים "איוב ששתק", מהן משמע 

שהבעיה העיקרית היא השתיקה עצמה? 

ועל דרך זה בנוגע ל"איוב ששתק, נידון ביסורין":

מדוע מגיע לאיוב עונש רחמנא ליצלן על שתיקתו בגלל היותו "הירא ורך הלבב" - בה 
בשעה שלא אמר דבר נגד בני ישראל )כמו בלעם(, כיון שלא רצה לפגוע בהם?!

ולאידך גיסא, אם יש טענה על איוב - צריכה להיות טענה גדולה יותר: כיון ש"שלשה 
היו באותה עצה", הרי בדרך הטבע מסתבר לומר שפרעה היה מתנהג על פי דעת הרוב, 
כך, שאם איוב היה אומר כמו יתרו, אזי היתה ההכרעה לטוב, והיתה מתבטלת הגזירה; 
ובגלל ששתק, הרי שתי הדעות )של בלעם ושל יתרו( שקולים, ונשאר הדבר תלוי ברצון 

פרעה.

ואם כן, הטענה לאיוב צריכה להיות )לא על ששתק, אלא( על שלא אמר טוב על ישראל, 
אינה  היא, שהטענה  "איוב ששתק"  ומשמעות הלשון  הגזירה.  ביטל את  על שלא  או 
השתיקה  על  אלא  הגזירה,  את  ביטל  שלא  על  או  ישראל,  על  טוב  אמר  שלא  זה  על 

כשלעצמה, אף שלכאורה הרי זה שלא בערך לגבי מה שלא אמר טוב?!

החטא הגדול של בלעם: חוסר האומץ לומר את דעתו 
האמיתית

וידע שהפגיעה בעם ישראל תגרום בסופו של דבר לחורבן  "יודע דעת עליון",  בלעם היה 
ארץ מצרים. בכל זאת, העדיף לשאת חן בעיני פרעה, ולומר לו את מה שהוא רוצה לשמוע. 

והביאור בזה6:

הטענה נגד בלעם שבגללה נענש היא - שלא חשב על הטובה האמיתית )לא של בני 
ישראל , אלא( של מצרים, היינו, שטובת מצרים דורשת שלא לפגוע בבני ישראל , כיון 

ש"כל7 הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו"!...

כלומר: הטענה על בלעם היא לא על הפגיעה בבני ישראל, שכן, אילו הפגיעה בבני 
מלך  פרעה  של  יועץ  שבתור  לטעון,  יכול  בלעם  היה  מצרים,  לטובת  היתה  ישראל 
מצרים, צריך לייעץ לו עצה שהיא לטובת מצרים; הטענה לבלעם היא - שיעץ לפרעה 

עצה שהיא היפך טובת מצרים!

אילו היה בלעם בשר ודם פשוט - אזי אינו חייב לדעת יותר מפרעה; אבל כיון שבלעם 
היה "יודע דעת עליון", היה צריך לומר לפרעה בגלוי: הן אמת שעל פי שכל יש מקום 

6( כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר שהקושיא על יתרו יבאר לאח״ז )ראה לקמן(.

7( על פי זכרי' ב, יב.
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8( שם א, יו״ד.
9( שמות א, כב.

לחשש "פן ירבה גוי ועלה מן הארץ"8, אבל אף על פי כן, ברור הדבר שאין לפגוע בבני 
ישראל, כיון ש"כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו"...

לומר  צריך  בלעם  היה  פרעה,  יועץ של  בתור  הנה   - מצרים  טובתה של  שזוהי  וכיון 
לו את האמת לאמיתתה, אף על פי שיודע שזהו היפך מה שפרעה רוצה לשמוע, ועד 

שבגלל זה יצטרך לברוח, כיון שמי שאומר היפך דעת המלך אזי "אחת דתו גו'".

וזוהי הטענה לבלעם - שהתיירא כל כך מפרעה עד שלא היה יכול לחשוב כפי שהאמת 
ידי זה שיאמר לו מה  היא לאמיתתה, ובמקום זה העדיף לשאת חן בעיני פרעה, על 
שהוא רוצה לשמוע, בחשבו שזוהי טובת מצרים, בה בשעה שזהו היזק למצרים, והיזק 

לפרעה וחילו.

החטא הגדול של איוב: הוא לא רצה להסתכסך עם אף אחד, 
ולכן לא נקט עמדה

איוב רצה לוודא שהוא ב"שלום" עם כולם. גם עם בלעם שיעץ להשמיד את בני ישראל וגם 
עם משה רבינו, ולכן העדיף לשתוק ולא להביע אף עמדה. על התנהגות זו אומרת הגמרא, 

שבמובן מסוים היא גרועה יותר מכך שלא השתדל לבטל את הגזירה. 

ועל דרך זה בנוגע לאיוב:

כאשר מישהו אומר טוב או רע - הרי הוא נוקט עמדה לטובת צד אחד, בניגוד לצד 
יועץ,  בתור  תפקידו  למילוי  ונאמנות  תוקף  לו  שיש  אדם  שהוא  רואים  ובזה  השני. 

שמביע חוות דעתו, גם אם היא בניגוד לצד מסויים.

אבל ישנו מי שרוצה שכולם יהיו מרוצים ממנו, אך כיון שזהו דבר בלתי אפשרי, שהרי 
צד אחד אומר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"9, וצד אחד אומר "כל הנוגע בהם 
כנוגע בבבת עינו", ואי אפשר לצאת ידי שניהם ולשאת חן בעיני שניהם - לכן מעדיף 
לשתוק, כדי שמחר בבוקר יוכל לבוא בשקט לכל אחד מהצדדים ולומר לו: לא אמרתי 
שיכתב  מעדיף  הוא  טוב!...  ידיד  עם  כמו  אתי  להתנהג  עליך  לכן,  ואשר  נגדך,  דבר 
במסכת סוטה ש"איוב שתק", כך, שבלעם לא יוכל לבוא אליו בטענות, שהרי לא אמר 
דבר נגדו; וגם משה רבינו, להבדיל, לא יוכל לבוא אליו בטענות, כיון שלא אמר דבר 

נגדו!...

ובכן: הטענה על איוב שלא יעץ לטובתם של ישראל )שאז לא תהיה הגזירה ד"כל הבן 
הילוד היאורה תשליכוהו", או אפילו אם תהיה הגזירה, יוכל על כל פנים לטעון שידו 
לא היתה בגזירה זו( היא אמנם טענה חזקה, אבל יש טענה גדולה יותר על איוב - על 
זה "ששתק": מה אתה שותק?!... הרי בהשגחה פרטית מינו אותך ליועץ, ואם כן, צריך 

להיות לך התוקף לומר את דעתך! ואם אין לך תוקף - תתפטר; לך הביתה!...
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ועל זה אומרת תורת אמת שהעובדה שאיוב שתק חמורה יותר מזה שלא השתדל לבטל 
את הגזירה, ובמדה מסויימת הרי זה חמור יותר ממי ששכלו עקום ולכן סבור שצריך 

לגזור גזירה זו.

הכל יותר טוב, ובלבד שלא להראות שהסדר הוא לא להסתכסך עם אף אחד, בה בשעה 
בני  טובת  היפך  היא  תשליכוהו"  היאורה  הילוד  הבן  ד"כל  שהגזירה  בעצמו  שיודע 
ישראל וגם היפך טובת מצרים, ואף על פי כן יושב ושותק, למרות היותו יועץ במלכות 
- מהשלשה שהיו בעצה )או אפילו אם יושב מבחוץ, אבל יש לו אפשרות שיהיה קולו 
נשמע(, ובמקום זה, מתפאר בכך שהגמרא אומרת ש"איוב שתק", ובמילא יכול לטעון 

שהן בלעם והן להבדיל משה רבינו הם לצדו...

אבל לאמיתו של דבר, אומרת הגמרא שזה גרוע יותר מהטענה שלא אמר שיש לבטל 
את הגזירה.
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חלק שני של השיחה
למי עזרה הקנאות של יתרו?

מה יתרו חשב? למי זה יעזור שיאמר את דעתו בעד בני ישראל ויצטרך לברוח? לכאורה 
היה עדיף שישתוק, יישאר יועצו של פרעה ויעזור לבני ישראל מבפנים.  

ועתה נבוא לבאר דבר פלא בנוגע להנהגת יתרו:

לפי הסדר בדברי הגמרא - היה יתרו השלישי, לאחרי "בלעם שיעץ" ו"איוב ששתק". 
ואם כן, כבר הבין שלא יוכל להכריע את הכף, ולכל היותר יהיו כאן שתי דעות שקולים 
)דעת יתרו נגד דעת בלעם(, ובנוגע לפרעה הרי הוא יודע מהי דעתו... והראיה, שמיד 

לאחרי שהביע את דעתו הוצרך לברוח!...

ואם כן, הנהגתו שאמר שאינו מסכים עם הגזירה ומיד ברח, היא לכאורה היפך השכל:

כיון שבלאו הכי אינו יכול לבטל את הגזירה ד"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" - הרי 
גם אם אינו מסכים עם בלעם, עדיף לשתוק, כך, שיוכל להשאר "יועץ" אצל פרעה מלך 
מצרים, ועל ידי זה יוכל לעזור לבני ישראל בשאר הענינים, שהרי "פרעה לא גזר אלא 
על הזכרים"10, אבל עדיין אמר "וכל הבת תחיון", ובמילא, כשימשיך למלא תפקידו 
בתור יועץ של פרעה, יוכל להבטיח ש"כל הבת תחיון" יהיה על פי רוח היהדות, בנוגע 
לכשרות וחינוך וכו׳; מה שאין כן באמרו שאינו מסכים עם הגזירה, שאז הוצרך לברוח, 

ולהשאיר את בני ישראל "הפקר" ביד פרעה - הרי זה היפך טובתם של ישראל?!...

היאורה  הילוד  הבן  "כל  הגוי  דברי  עם  להסכים  תורה  פי  על  אפשר  איך  מאי,  אלא 
תשליכוהו" - הרי בלית ברירה צריך לוותר על "כל הבן" כדי להציל את "כל הבת", 
לכל  בנוגע  זה  דרך  ועל  פרך,  עבודת  להם  תהיה  להבטיח שלא  ההורים,  את  ולהציל 
לבטל  יוכל  לא  הכי  שבלאו  ראה  כשיתרו  כן,  ואם  סוף.  ועד  מתחילה  הענינים  שאר 
את הגזירה - היה צריך ללכת ולעיין ב"קיצור שולחן ערוך", ולהשתמש קצת בשכלו 

ולערוך חשבון:

חלק שלישי: למי תעזור הקנאות לאמת?

10( סוטה יב, א.
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בחר  שבהם  משלשה  אחד  שהוא  בכיפה",  ה"מושל  פרעה,  אצל  חשוב  תפקיד  לו  יש 
פרעה בתור יועצים שלו, ובמילא מובן עד כמה פרעה מעריך אותו. וכיון שכן, הרי אין 
מקום להביע דעה שתשאר דעת המיעוט ולא תתקבל אצל פרעה, ואז יצטרך לברוח 
ולישב במדין, ואילו במצרים ישארו רק פרעה ובלעם )שהרי איוב יושב ושותק(; הנהגה 

כזו פירושה להפקיר את כל בני ישראל שנמצאים במצרים!

אלא מאי, אתה רוצה להראות שהנך יהודי שמתנהג על פי תורה, ואינך יכול לומר דבר 
וכי בשביל הכבוד שלך, להראות שאתה "קנאי" כביכול, כדאי   - שאינו על פי תורה 
להעמיד בסכנה את החינוך של כל בנות ישראל במצרים, את הכשרות של כל היהודים 

שבמצרים, וביטול עבודת פרך של כל היהודים שבמצרים?!...

מוטב שבמשך חמש דקות תאמר דבר הפכי - שאין בזה נפקא מינא למעשה בפועל, 
שהרי בלאו הכי הרוב הוא נגדך - ובלבד שפרעה יהיה מרוצה ממך, ואז תוכל להשאר 
במצרים ולהמשיך להיות אחד היועצים של פרעה, כך שתוכל לעבוד "מבפנים", לדאוג 

ולסייע לבני ישראל שנשארים לחיות במצרים בכל המצטרך להם.

היושר מחייב לומר את האמת
כל  לומר!  חייב  האמת  את  הוא  תשפיע,  לא  דעתו  אם  שגם  יתרו  ידע  ישר,  אדם  בהיותו 

ה״חשבונות״ שעדיף לשתוק בשביל לעזור מבפנים, אינם מוסריים!  

אמנם, למרות שזוהי קושיא עמוקה - לא מוצאת הגמרא צורך לתרץ קושיא זו!

יתרו לא היה צריך כלל להתיישב בדעתו; הוא ידע דבר ברור איך צריך להיות, ולא היה 
לו ספק שדעתו תהיה דעת המיעוט, ויצטרך לברוח )כפי שאכן היה בפועל(; ואף על 
פי כן, כאשר פרעה שואל - הנה להיותו אדם ישר ... צריך לומר את האמת ללא שום 
חשבונות; כאשר מתחילים לעשות חשבונות שכדאי לוותר על "כל הבן הילוד היאורה 
תשליכוהו" בשביל "כל הבת תחיון "- אומר יתרו שזהו דבר שאינו שייך אליו, בתור 

אדם ישר!...

בהיותו אדם ישר, ידע, שבתור "יועץ" הוא נושא באחריות; אין לו אפשרות לשתוק, 
וגם אין מקום לערוך חשבונות - "לא תהא יושב ושוקל במצוותיה של תורה"11: "מאי 
חזית דדמא כו'"12 - דם ה"בנים" באופן כך, ודם ה"בנות" באופן כך?! כולם יהודים! 
אלא מאי, טוענים אליך שבלאו הכי לא תוכל להציל כו׳ - מי אתה לערוך חשבונות?!...

...ובכן: בנוגע לשלש שיטות הנזכרים לעיל, שיכולים להיות אצל בני ישראל גופא - 
מאירה התורה )"אורה זו תורה, שנאמר13 כי נר מצוה ותורה אור"14( את הדרך, שהדרך 
היחידה הקשורה עם סנהדרין )שישבו בלשכת הגזית(, וקשורה עם טובה לו ולבניו עד 
זוהי דעת הרוב  סוף כל הדורות, היא - לומר כפי הוראת התורה, ללא חשבונות אם 

11( תנחומא עקב ב. דב״ר פ״ו, ב.
12( פסחים כה, ב. וש״נ.

13( משלי ו, כג.
14( מגילה טז, ב.
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)כאמור  ישראל  לכלל  או  לפלוני  טובה  זוהי  אם  חשבונות  וללא  המיעוט,  דעת  או 
לעיל - טובה לכל בנות ישראל, על ידי זה שיסכים לגזירה ד"כל הבן הילוד היאורה 

תשליכוהו"(.

וכאשר מתנהגים באופן כזה, אזי נעשים שני הענינים: סוף כל סוף מתבטל פרעה וכל 
כת דיליה, ובני ישראל יוצאים מגלות מצרים "ביד רמה"15, ויתירה מזה"- יצאו ברכוש 

גדול"16.

משיחת פורים תשל"א, רשימת השומעים בלתי מוגה.

ההוראה עבורנו
בריון  ילד  מוסרית.  לא  בצורה  מתנהג  מישהו  בו  במצב  עצמנו  את  מוצאים  אנו  לעתים 
או  למהגר  יפה  לא  בצורה  שמתייחס  במשרד  עובד  או  ממנו,  חלשים  לילדים  שמתאכזר 
לצאת  קשה  ההתעללות.  נגד  שמוחה  ה"נודניק"  להיות  קשה  כמה  יודעים  כולנו  לנכה. 
נגד הילד "המקובל" בכיתה. תמיד יותר קל להסתכל הצידה ולהתעלם. כמעט כל העולם 

הסתכל הצידה בזמן השואה.

הסיפור של יועצי פרעה מדגיש, שאי לקיחת עמדה גם היא עמדה. אדם מוסרי אינו יכול 
לא  היא  אם  גם  עמדה  לנקוט  מוכרח  הוא  עיניו.  מול  שמתרחשות  מעוולות  להתחמק 

פופולרית.

15( בשלח יד, ח.
16( לך לך טו, יד
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סיפור
נסיים עם סיפור מאסרו הראשון של אדמו״ר הקודם בעודו ילד קטן, בו הוא מתאר שהוא 

פעם ראה שוטר מושחת מתאכזר ליהודי פשוט וכיצד מיד נקט עמדה והגן על המסכן ככל 

יכולתו.

המולת השוק הייתה רבה. קולות הסוחרים המכריזים על מרכולתם נשמעו למרחוק. 
הרחוב היה מלא בעלי חיים: סוסים רתומים לעגלות, ותרנגולות שמלאו בקרקוריהן 
הרמים את חלל האוויר. שפע הסחורה המוצעת שהוצגה לראווה על הדוכנים הביא אל 

השוק את עקרות הבית, והללו היו ממלאות את סליהן מכל טוב.

יוסף יצחק הקטן נוהג היה לעבור בשוק בשעה שהיה חוזר מלימודיו. הוא היה מברך 
לשלום את הרוכלים שהיו עמלים לפרנסתם, והיה שותף לשמחתם ולצערם.

באחד מימי חודש מנחם אב הלך לו יוסף יצחק הקטן ברחוב השוק כהרגלו, לצדו צעד 
חברו שמעון, והם מיהרו בדרכם לבתיהם לארוחת הצהריים. והנה נקרה בדרכם ר' דוד 
הקצב. על כתפו עגל, בזרועותיו שה קטן וסל של תרנגולים תלוי לו מלפניו. ר' דוד 
הכיר היטב את יוסף יצחק, שכן הוא היה אחד הלווים הקבועים בגמ"ח שניהל בכישרון 
בנו של הרבי. ר' דוד חייך בחיבה אל הילדים ופנה אל יוסף יצחק ואמר: "תקוותי ל-ה' 

שארוויח היום יפה".

לפתע יצא מאי–שם שוטר סמוק פנים וניגש במהירות אל ר' דוד. זה היה סגן מפקד 
המשטרה המקומית. הלה סטר על לחיו של ר' דוד בעצמה רבה, עד שהחל זב דם. יוסף 
יצחק הקטן לא יכול היה לשאת את כאב ההשפלה של יהודי יקר כר' דוד, ובהתרגשות 

רבה התנפל על השוטר, דחפו בחזקה וצעק אליו בקול גדול: "שיכור מנוול...!"

סגן המפקד הביט בתמיהה על הילד החצוף שהעז לכנותו בכינויי גנאי, אחר החליק 
באצבעותיו על שפמו העבות, ובנצנוץ עיניים שטני תפס את הילד בבגדו ורעם בקול: 
"לא די בכך שהפרעת לי במילוי תפקידי, אף העזת לקרוע מעלי את אותות ההצטיינות 
שלי! עונשך חמור עד מאוד" – צעק בגרון ניחר, והורה לאחד מעוזריו לעצור את יוסף 

יצחק הקטן בבית המעצר המקומי.

הלה, איש שיכור למחצה, תפס את הילד בצווארו והוליכו לבית המעצר. המולת השוק 
בינות  דרך  לפלס  היה  צריך  הזוטר  והשוטר  המעבר,  את  הקשו  בו,  הרבה  והצפיפות 
לקהל הרב, אולם איש לא שם לב לילד הקטן שנגרר בידיו הזדוניות. כשהגיעו השניים 
אל בית המעצר, דחף השוטר את הילד הקטן פנימה וצעק לעבר השוטר התורן בתחנה: 
"הכנס אותו פנימה, הוא נאסר על עבירה חמורה ביותר – הוא העז לקרוע את אותות 

ההצטיינות של סגן המפקד!"
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השוטר התורן קם לקראת יוסף יצחק והציץ בפניו: הממ... – המהם לעצמו – וסטר על 
והובילו  יצחק  יוסף  פנים מכובדת. אחר אחז באוזנו של  זו קבלת  לחי הילד כאומר: 
תלוי  שהיה  גדול  במפתח  הברזל  מדלתות  אחת  את  פתח  עצר,  לפתע  צר.  במסדרון 

בצרורו ודחף את יוסף יצחק הקטן לתוך החדר, פנה לאחור וסגר את הדלת...

יוסף יצחק הקטן הושלך בכוח אל הרצפה ועצמותיו רועדות. אימה גדולה נפלה עליו. 
החדר היה חשוך לגמרי, רצפתו קרה ושקט מוחלט היה במקום. רק עתה נזכר שלא 
נרגע.  קט  רגע  לאחר  אולם  אחזו.  גדול  ורעב  הצהריים  סעודת  את  לסעוד  הספיק 
ברעיונו חלפה המחשבה שהנה גם הוא, כאבותיו הקדושים – רבני חב"ד לדורותיהם, 
יושב בכלא. רעיון זה הפיח בו תקוה ושמחת חיים והוא החל לשנן משניות סדר "זרעים" 

ו"מועד" שהיו שגורות על פיו.

בעודו שונה את המשניות נשמעו לפתע מפינת החדר גניחה ממושכת וקולות פרפור. 
יוסף יצחק הקטן נבהל מאוד והתרחק לפינת החדר רועד כולו, מנסה להשקיע את מוחו 
במשניות ולגרש את מחשבות האימה שנפלו עליו. החדר היה חשוך לגמרי, ולא הייתה 
לו שום אפשרות לראות מיהו הגונח. האימה והפחד כמעט ששיתקו את הילד הרגיש, 
ישראל  באלוקי  והאמונה  הרגעית,  האימה  על  לגבור  הצליח  שלו  הנפש  כוחות  אך 

חישלה את רוחו עד שהתפנה לתפילת מנחה.

צרה-  לעת  המיוחדת  התפילה  את  עשרה"  "שמונה  בתפילת  להוסיף  חשב  בתחילה 
בלבד  זו  שלא  החליט  שניה  במחשבה  אולם  חטא",  "על  ולומר  להוסיף  ואף  "עננו", 
שאין הוא צריך להוסיף תחנונים אלא שאפילו "תחנון" אין עליו לומר: "זכות כזו אינה 
מזדמנת בכל יום" – הרהר לעצמו – "לשבת בכלא על הגנת כבודו של יהודי – יום חג 
מנחה  הילד לתפילת  נעמד  אלו  הרהורים  וכך מתוך  "תחנון".  אומרים  אין  הוא, שבו 

מתוך שמחה וכוונה של מצוה.

לאחר התפילה התיישב על מקומו והחל לחזור על סדר "זרעים". והנה, מתוך החשיכה 
שוב עלה הקול המפחיד. היה זה קול גניחה קורעת לב ולאחריה התפרפרות מעוררת 
צמרמורת. שיניו של יוסף יצחק נקשו ומחשבות אימה התרוצצו במוחו. לפתע נזכר, 
שבכיסו מצויה קופסת גפרורים. זו הייתה קופסא שקנה חברו שמעון לאחיו ליב ואותה 
הראה ליוסף יצחק בהיותם בשוק, אלא שמחמת המהומה הניח יוסף יצחק את הקופסא 

בכיסו, במקום להשיב לשמעון. הוא מיהר להצית את אחד הגפרורים.

לתדהמתו ראה בקצה החדר עגל צעיר כפות ורסן בפיו... פחדו עזבו כליל ומחשבתו 
הייתה נתונה לעגל המסכן הקשור בפינת החדר.

השעות נקפו וכבר סיים הילד את סדר "זרעים" והחל את סדר "מועד", כשלפתע שמע 
קול צעדים כבדים מתקרבים. באחת נפתחה הדלת ובפתח עמד השוטר התורן. הילד 
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נרעד. את סטירתו של השוטר עדיין זכר, ולא רצה כלל להתקרב אל בן בליעל זה. אולם 
למרבה הפלא היו פני השוטר מחויכות: "אתה משוחרר" – אמר בקול רך ומיד הוסיף: 
רגיל אני בכך.  כוונה תחילה,  זאת מתוך  לי על שסטרתי על לחייך, לא עשיתי  "סלח 
ובכלל, דם לא זב מחוטמך ושינך במקומן נותרו, ומה בכך?" הוא הביט בילד שעמד מולו 
ואמר: "לא ידעתי שאתה בן הרבי – אילו הייתי יודע, לא הייתי עושה זאת. המפקד בא 
בכבודו ובעצמו לשחרר אותך, ואני מתחנן לפניך שלא לגלות לו כי הכיתי אותך". כך 
הכביר השוטר דברי סליחה בשעה שהיו מהלכים במסדרון הצר בדרכם לחדר המפקד.

המוכה  הקצב  דוד  ר'  של  בעניינם  דיון  המשטרה  המפקד  לפני  התנהל  שעה  באותה 
והשוטר המכה. השוטר טען שהעגל שנשא ר' דוד הוא עגל שנגנב ממאיר הקצב, שקנה 
אותו אצל אחיו, ור' דוד הקצב טען שקנה את העגל, ולעדות הביא את שאול העגלון ור' 

יואל הפחמי שנכחו בשעת המכירה.

כשנכנס יוסף יצחק אל החדר, הצביע עליו השוטר וטען: "והנה הנער שקרע מעלי את 
אותות ההצטיינות". אולם בטרם פנה המפקד לילד, נכנס משרתו של הרבי ומסר פתק 

לידי המפקד, וזה עיין בו ושחרר את הילד לביתו.

ומיד עטו עליו, לשמוע מפיו את סיפור  יוסף יצחק  בחוץ כבר המתינו כל חבריו של 
הפרשה. בתוך הדברים סיפר הילד על העגל שכה הפחידו. כששמע זאת משרתו של 
המסתורי  העגל  דבר  על  למפקד  הודיע  ושם  המעצר,  בית  אל  לחזור  מיד  פנה  הרבי, 
כדי  השתעשע  שבו  הקלפים  ממשחק  לחדול  שהוצרך  המפקד,  בחדר.  כלוא  שנמצא 
לטפל בדבר, כעס מאוד לגלות שדברי המשרת נכונים, אך כעסו גבר פי כמה כשנודע לו 

שזהו העגל שנגנב ממאיר הקצב.

"כיצד מעז אתה לטעון" – פנה אל השוטר - "שהעגל שבידי דוד הקצב גנוב, והרי אתה 
הוא שגנבת אותו והטמנת אותו בבית המעצר?!" כעסו של המפקד היה כה גדול, עד 

שהכניס את השוטר עצמו לכלא.

אביו של יוסף יצחק, ששמע את הסיפור כולו, נהנה מאוד למשמע הדברים ואמר: "טוב 
הדבר שעשית, להגן על יהודי ישר דרך, ואם בשביל כך סבלת שעות אחדות – מה בכך?" 
הוא גם הסב את תשומת ליבו של בנו לעובדה, כי בזכות זאת שהיו משניות חקוקות 

בזיכרונו יכול היה ללמוד גם שם, ולהיבדל בכך מהעגל שגם הוא שהה באותו חדר.

מסירות נפשו של יוסף יצחק על טובתו של יהודי באה לידי ביטוי בכל משך ימי חייו, 
בהם שימש כרבם של חסידי חב"ד.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד
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