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תוכן השיעור:
א. חתן לדוגמה?...................................................................................................................................5

פרשתנו מספרת, שלאחר שזעמו של עשיו מתפרץ על יעקב אחיו – נאלץ האחרון לברוח לחרן. אביו 
שולח אותו לשם בשביל מטרה נוספת: למצוא לעצמו אשה. באמצע הסיפור על יעקב, מכניסה התורה 

סיפור על נישואי עשו עם בת-דודתו, בתו של ישמעאל )מקור 1(.

הרבי שואל שתי שאלות: ראשית, מה פשר ההפרעה בעלילה? שנית, חכמינו לומדים מחתונת עשו 
שלחתן נמחלים כל עוונותיו. האם עשו הוא החתן לדוגמה?

כפי שאנו לומדים במקורות,  עשו לא היה צדיק גדול. הוא התחתן בגיל ארבעים בשביל לחקות את 
אביו הצדיק, בעוד שלמעשה, התנהגותו הייתה רחוקה מאד מזו של אביו )מקור 2(. חכמינו אומרים 
כן: ה' קיצר את ימיו של אברהם כדי לחסוך ממנו  3(. יתר על  שהוא בז לכל דבר שקשור לה' )מקור 
מיוחד  בכבוד  מתייחסים  אינם  החכמים  למעשה,   .)4 )מקור  נכדו  של  הפרועה  התנהגותו  את  לראות 

לנישואיו )מקור 5(.

מדוע ולמה, שואל הרבי, עשו הוא הדוגמה להוראה של מחילה העוונות?

התשובה טמונה בעצם השאלה: לחתן נמחלים כל עוונותיו, משום שהוא מתמסר למצווה הנעלית של 

פרו ורבו. התורה רצתה להדגיש עד כמה חשובה המצווה של הקמת משפחה, ולכן לימדה זאת מעשו, 

להראות שאפילו לעשו נמחלו כל העוונות כאשר לקח לעצמו אישה.

ב. כל אחד יכול להשפיע......................................................................................................................9

על  להשפיע  רוחני:  באופן  ו"להתרבות"  להשפיע  היא  המטרה  ישראל,  לעם  הקב"ה  שבין  בנישואין 
אחרים ולקרבם ליהדות.

הוראה זו של חכמינו היא העידוד הגדול ביותר למי שעוסק בעבודה זו - שמובטח לו שמוחלין לו על 
כל עוונותיו. יתירה מכך: היא שוללת את טענתם של הסבורים שראשית עליהם להיות ראויים יותר 
בעצמם, לפני שהם מנסים להשפיע על אחרים. ההוראה מנישואיו של עשו היא, שההשפעה עצמה 

היא זו שהופכת את האדם לראוי יותר משום שנמחלים לו עוונותיו. 

ג. המכנה המשותף בין חכם, נשיא וחתן............................................................................................12

חתן אינו היחיד שנמחלים לו עוונותיו. בתלמוד ירושלמי מובא שכן הוא גם בנוגע לחכם ונשיא )מקור 
.)6

הרבי מציין את הצד השווה בין שלושתם: על כולם מוטלת המשימה לקרב יהודים לקב"ה.

בסגנון זה התבטא הרבי כאשר מר זלמן שזר - יהודי שלא שמר תורה ומצוות בגלוי - התמנה לנשיא 
מדינת ישראל. מכיון שהוא התמנה על ידי בני ישראל, חל עליו מאמר הגמרא שהעולה לגדולה מוחלין 

לו כל עוונותיו )מקור 7(.
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פתיחה
הרוחנית,  והתפתחותם  ועשיו  יעקב  לידת  על  מספרת  ורבקה,  יצחק  בנישואי  פותחת  פרשתנו 
גניבת הברכות של יעקב, בריחת יעקב לחרן וחיפושיו אחר אשה, ועל חתונת עשו עם בת דודתו 

– בתו של ישמעאל . שלוש חתונות בפרשה אחת.

בתלמוד הירושלמי מובא, שביום החופה נמחלים לחתן כל עוונותיו. ממי התלמוד למד זאת? 
לא מנישואי יעקב או יצחק – אבותינו הקדושים. לא! התלמוד לומד זאת דווקא מנישואי עשו!

הייתכן? האם התלמוד לא מצא חתונה מכובדת יותר?!

שיעור שמלמד אותנו: מדוע נמחלים עוונותיו של החתן, מדוע למדים זאת דווקא מעשו, וכיצד 
זה רלוונטי לכל אחד מאתנו בכל שלב בחיים.



5

מקור 1   ספר בראשית, פרק כ"ח, פסוקים א-י 
לאחר שיעקב גונב את הברכות מעשו והאיום של עשו להרוג את יעקב כתוצאה מכך, מבקשת רבקה 
יצחק  בישראל.  בית  שם  ולהקים  הרוחות,  שיירגעו  עד  אחר  למקום  ללכת  ליעקב  להורות  מיצחק 
קורא ליעקב, ומורה לו שלא להתחתן עם אשה מבנות כנען, אלא ללכת לארם ולהתחתן עם אשה 

ממשפחת אמו.

ָנַען. קּום ֵלְך  נוֹת כְּ ה ִמבְּ ח ִאשָּׁ אֶמר לוֹ לֹא־ִתקַּ הּו, ַויֹּ ַוְיַצוֵּ ְקָרא ִיְצָחק ֶאל־ַיֲעקֹב, ַוְיָבֶרְך אֹתוֹ  ַויִּ
י  דַּ ָך. ְוֵא-ל שַׁ נוֹת ָלָבן ֲאִחי ִאמֶּ ה ִמבְּ ם ִאשָּׁ ָך, ְוַקח־ְלָך ִמשָּׁ יָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאמֶּ ָנה ֲאָרם, בֵּ דֶּ פַּ
ְך,  ת ַאְבָרָהם, ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאתָּ ְרכַּ ן־ְלָך ֶאת־בִּ ים. ְוִיתֶּ ָך, ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעמִּ ְיָבֵרְך אְֹתָך, ְוַיְפְרָך ְוַיְרבֶּ
ָנה  דֶּ פַּ ֶלְך  ַויֵּ ֶאת־ַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַלח  שְׁ ַויִּ ְלַאְבָרָהם.  ֱאלִֹקים  ר־ָנַתן  ֲאשֶׁ ְמֻגֶריָך  ֶאת־ֶאֶרץ  ָך  תְּ ְלִרשְׁ

י, ֲאִחי ִרְבָקה ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעָשׂו. תּוֵאל ָהֲאַרמִּ ן־בְּ ֲאָרם, ֶאל־ָלָבן בֶּ

לפני שהתורה ממשיכה לספר על יעקב שמילא אחר הוראת אביו והלך לארם כדי להתחתן, מספרת 
התורה לפתע על נושא אחר – כיצד עשו שמע את דברי אביו ליעקב, ואיך כתוצאה משמיעת הדברים 

החליט עשו לקחת לאשה את בת ישמעאל.

ָבְרכוֹ אֹתוֹ,  ה בְּ ם ִאשָּׁ ָנה ֲאָרם ָלַקַחת־לוֹ ִמשָּׁ דֶּ ח אֹתוֹ פַּ לַּ י־ֵבַרְך ִיְצָחק ֶאת־ַיֲעקֹב, ְושִׁ ְרא ֵעָשׂו כִּ ַויַּ
ָנה  דֶּ ֶלְך פַּ ַמע ַיֲעקֹב ֶאל־ָאִביו ְוֶאל־ִאּמוֹ, ַויֵּ שְׁ ָנַען. ַויִּ נוֹת כְּ ה ִמבְּ ח ִאשָּׁ ַוְיַצו ָעָליו ֵלאמֹר לֹא־ִתקַּ
ח ֶאת־ קַּ ָמֵעאל, ַויִּ ֶלְך ֵעָשׂו ֶאל־ִישְׁ ֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו. ַויֵּ ָנַען בְּ נוֹת כְּ י ָרעוֹת בְּ ְרא ֵעָשׂו כִּ ֲאָרם. ַויַּ

ה. יו לוֹ ְלִאשָּׁ ן־ַאְבָרָהם ֲאחוֹת ְנָביוֹת, ַעל־ָנשָׁ ָמֵעאל בֶּ ת־ִישְׁ ָמֲחַלת  בַּ

יוצא מבאר שבע לחרן ואת העלילה המרתקת  לאחר מכן ממשיכה התורה לספר כיצד יעקב אכן 
שאירעה בהמשך.

ֶלְך ָחָרָנה. ַבע ַויֵּ ֵאר שָׁ ֵצא ַיֲעקֹב ִמבְּ ַויֵּ

<< הרבי 
מה פשר ההפרעה בעלילה?

דָנה ארם כו'. ובהתחלת הפרשה הבאה  בסיום הפרשה מסופר שיצחק שלח את יעקב פֶּ
מסופר אודות הליכתו של יעקב – "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". ובאמצע הדברים 
– בין סיפור דברי יצחק ליעקב לסיפור אודות הליכתו של יעקב – מפסיקה התורה עם 

סיפור אודות עשו: "וירא עשו וגו' כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו 

א. חתן לדוגמה?
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אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל גו'"1 ולכאורה, דרוש ביאור: כאשר עומדים 
באמצע פרטי הסיפור אודות יעקב – מה מקום להפסיק עם סיפור אודות עשו?!

האם עשו הוא החתן לדוגמה?

גם צריך להבין: על הפסוק "ויקח את מחלת" – אמרו חז"ל:2  "וכי מחלת שמה והלא 
בשמת שמה? – אלא מלמד שנמחלו לו כל עוונותיו )עד שהדבר פעל גם אצלה – שנקראת 

בשם "מחלת"( מכאן לחתן שמוחלין לו עוונותיו".

שְַׂמת )פרק ל"ו פסוק ג'(. אולם כאן התורה קוראת לה מחלת  חכמינו אומרים ששם אשת עשו היה בָּ
החתנים  כל  על  למדים  זה  ומתיאור  עוונותיו,  כל  על  לו  מוחלין   – חתונתו  ביום  שחתן  לרמז  כדי 

והכלות שיהיו לאחר מכן – שהקב"ה מוחל להם על כל החטאים ביום החתונה. 

לפני שנמשיך בדיון, הבה נראה מי היה עשו שממנו לומדים רעיון חשוב זה.

מקור 2  ספר בראשית, פרק כ"ו, פסוק ל"ד
נישואיו הראשונים של עשו.

ְוֶאת־ י  ַהִחתִּ ֵאִרי  ת־בְּ בַּ ֶאת־ְיהּוִדית  ה  ִאשָּׁ ח  קַּ ַויִּ ָנה  שָׁ ִעים  ן־ַאְרבָּ בֶּ ֵעָשׂו  ַוְיִהי 
י. ת־ֵאילֹן ַהִחתִּ שְַׂמת בַּ בָּ

                      רש"י
ַער )תהילים  ה ֲחִזיר ִמיָּ ֱאַמר ְיַכְרְסֶמנָּ נֶּ ל ַלֲחִזיר, שֶׁ ֵעָשׂו ָהָיה ִנְמשָׁ
ֲאִני  ְראּו שֶׁ לוַֹמר  ְטָלָפיו,  ט  ּפוֹשֵׁ ׁשוֵֹכב,  הּוא  שֶׁ כְּ ה  ַהזֶּ ַהֲחִזיר  פ'(, 
ל מ'  ִרים; כָּ שֵׁ ְך ֵאּלּו ּגוְֹזִלים ְוחוְֹמִסים ּוַמְרִאים ַעְצָמם כְּ ָטהוֹר; כָּ
ן  ָהָיה בֶּ שֶׁ ה אוָֹתם, כְּ ֲעֵליֶהן ּוְמַענֶּ ַחת בַּ ים ִמתַּ ָנה ָהָיה ֵעָשׂו ָצד ָנשִׁ שָׁ

ה, ַאף ֲאִני ֵכן. ָנה ָנשָׂא ִאשָּׁ ן מ' שָׁ א בֶּ מ' ָאַמר ַאבָּ

מקור 3  ספר בראשית, פרק כ"ה, פסוק ל"ד
יחסו של עשו לעבודת ה' בבית המקדש.

כָֹרה. ֶבז ֵעָשׂו ֶאת־ַהבְּ ַויִּ

                      רש"י
ל ָמקוֹם. ה ֲעבוָֹדתוֹ שֶׁ זָּ בִּ עוֹ שֶׁ תּוב ַעל ִרשְׁ ֵהִעיד ַהכָּ

1( פרשתנו כח, ו-ט. 
2( ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג — הובא בפרש"י וישלח לו, ג.

רש"י )1040 –1105 בקירוב(

רבינו שלמה יצחקי, "מאור הגולה" 
תלמיד  היה  רש"י,  בכינויו  הנודע 
מפרשי  וגדול  נודע,  צרפתי  חכם 

התנ"ך והתלמוד.
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מקור 4  רש"י, בראשית פרק כ"ה, פסוק ל'
מדוע מת אברהם חמש שנים מוקדם יותר?

ָרָעה,  ְלַתְרּבּות  יוֵֹצא  נוֹ  בְּ ן  בֶּ ֵעָשׂו  ֶאת  ִיְרֶאה  א  לֹּ שֶׁ ַאְבָרָהם,  ֵמת  ַהּיוֹם  ְואוֹתוֹ 
נוָֹתיו,  ִנים ִמשְּׁ ”ה ה’ שָׁ בָּ ר ַהקָּ ”ה; ְלִפיָכְך ִקצֵּ בָּ ִהְבִטיחוֹ ַהקָּ ְוֵאין זוֹ ֵשׂיָבה טוָֹבה שֶׁ

ָנה ְוֶזה קע”ה. ְצָחק ַחי ק”פ שָׁ יִּ שֶׁ

מקור 5  תלמוד בבלי, בבא קמא דף צ"ב ע"ב
יחסם של חכמינו לחתונתו השנייה של עשו עם בשמת.

ֶקל  ים: ְמַטיֵּיל ְוהוֵֹלְך דֶּ אוְֹמִרים ֲאָנשִׁ ָבר ֶזה שֶׁ ר ָמִרי: ִמנִַּין דָּ ּה בַּ ָאַמר ָרָבא ְלַרבָּ
ַרע ֵאֶצל ִאיָלנוֹת ְסָרק )כלומר, איש רע הולך אצל אנשים שאינם הגונים(? 
ִנינּו  ְושָׁ תּוִבים,  כְּ בַּ ׁש  ּוְמׁשּולָּ ִביִאים,  נְּ בַּ נּוי  שָׁ ּתוָֹרה,  בַּ תּוב  כָּ ֶזה  ָבר  דָּ לוֹ:  ָאַמר 

ָרְייָתא. בָּ ָנה בַּ ָנֵתנּו, ְוִנשְׁ ִמשְׁ אוֹתוֹ בְּ

ית כח, ט(, )משמע:  ֵראשִׁ ָמֵעאל" )בְּ ו ֶאל ִישְׁ נֱֶּאַמר: "ַויֵֶּלְך ֵעשָׂ ּתוָֹרה - שֶׁ תּוב בַּ כָּ
הלך לכיוצא בו(.

א  ם ָהַלְך ַזְרִזיר ֵאֶצל עוֵֹרב, ֶאלָּ ִנינּו, ר’ ֱאִליֶעֶזר אוֵֹמר: לֹא ְלִחנָּ שָׁ ָרְיָתא - שֶׁ בָּ בַּ
ַאף הּוא עוֹף ָטֵמא. ל ָהעוֵֹרב שֶׁ הּוא ִמינוֹ שֶׁ ֵני שֶׁ ִמפְּ

<< הרבי 
גודל מעלתו של חתן שעומד  ביותר: כאשר התורה רוצה לבאר את  ולכאורה, תמוה 
אלא מחתונתו  זה  ענין  ילמדו  מקום שממנו  התורה  מצאה  לא   – בישראל  בית  לבנות 
סגי  בלשון   – ה"מעלות"  ככל  ישמעאל,  של  בתו  את  לאשה  שנשא  הרשע...  עשו  של 
זרזיר אצל עורב"...  זו: "לא לחנם הלך  – שהיו לה, כדברי חז"ל3 בנוגע לחתונה  נהור 
ומחתונה זו למדים בנוגע לכל חתן שעומד לבנות בית בישראל – "מכאן לחתן שמוחלין 

לו עוונותיו"?

דווקא עשו 

והביאור בזה – שהיא הנותנת: כדי להדגיש את גודל המעלה שבענין ד"תולדות", "פרו 
ורבו", גילוי כח האין סוף בעולם – שזוהי תכלית ומטרת הנישואין – בחרה התורה 

3( ב"ק צב, ב. וראה ב"ר פס"ה, ג. וש"נ.

רבא  )280 – 355 בקירוב(

אמוראי  של  הרביעי  הדור  מראשי 
פומבדיתא  ישיבת  וראש  בבל, 
בוויכוחים  ידוע  הוא  במחוזא. 
נפסקה  שברובם  אביי,  עם  שלו 
הרבנים  אחד  והוא  כמותו,  ההלכה 

המצוטטים ביותר בתלמוד..
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להדגיש ענין זה אצל עשו, שלמרות שיודעים את גודל רשעותו, מכל מקום, כאשר הלך 
לקיים את הציווי "פרו ורבו" – מחלו לו על כל עוונותיו!...

ועל פי זה מתורץ גם מה שסיפור זה בא באמצע הסיפור אודות הליכתו של יעקב לחרן – 
שבזה מודגשת גודל הירידה של עשו, שאפילו לאחרי שמחלו לו על כל עוונותיו, עדיין 
הוכרח יעקב לברוח מפניו... ואף על פי כן, למרות היותו בתכלית הירידה שאין למטה 

ממנה – מחלו לו על כל עוונותיו, וכל זה – מפני גודל המעלה שבענין ד"פרו ורבו"!

היה  לכאורה  עוונותיו.  כל  לו  נמחלים  בשמת  עם  מתחתן  עשו  כאשר  מופלא.  דבר  כאן  למדים  אנו 
מצופה ממנו להפוגה מסוימת בחטאיו. אך רואים שלא חל בו שום שינוי – יעקב עדיין חייב לברוח 

מעשו משום שהוא מעונין לרוצחו! דבר שמראה עד כמה נחות היה עשו מבחינה רוחנית.

סיפור זה מדגיש עוד יותר את עוצמת מחילת החטאים לחתן וכלה, ומעצים עוד יותר את חשיבות 
מצוות פרו ורבו, שבזכותה נמחלים העוונות. 

הסיבה שהתורה לוקחת הפוגה קלה בתיאור עלילותיו על יעקב ומספרת לנו על עשו, באה להדגיש 
את הנקודה הזו, שעל אף שהתחתן וכל עוונותיו נמחלו לו, יעקב עדיין צריך לנוס מפניו. וזאת בכדי 

שנלמד מכך, שגם כשהחתן ממשיך בהנהגתו הפסולה, בכל זאת נמחלים עוונותיו.

ועד  רבּו",  וְּ "ּפרּו  גודל מעלת הענין ד"תולדות".   – זהו איפוא התוכן דפרשת תולדות 
להדגשת גודל ההפלאה שבדבר – בסיום וחותם פרשת תולדות, כנזכר לעיל בארוכה.

 משיחת שבת פרשת תולדות, מברכים החודש וערב ראש חודש כסלו, ה'תשמ"ה

תורת מנחם ה'תשמ"ה חלק ב' עמוד 927 
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בחלק הקודם של השיעור, למדנו על הערך הגדול של מצוות פרו ורבו, שבשלה זוכה החתן למחילת 
עוונות. זה יפה מאד ומחמם את הלב, אך איך זה קשור לחיים של רבים מאתנו שכבר עברו את השלב 

הזה בחיים? 

להיות  המיוחד,  שכרה  ואת  המצווה  את  שהופך  ורבו,  פרו  של  הרוחנית  המשמעות  את  נלמד  עתה 
רלוונטית לכל אחד ואחד מאתנו.

<< הרבי 

המשמעות הרוחנית של פרו ורבו 

ובפנימיות הענינים יש לומר:

נישואי איש ואשה )כפשוטם(, הרי הם משתלשלים מהנישואין, כביכול, דהקב"ה וכנסת 
ישראל )שנקראים איש ואשה, כמבואר בארוכה בשיר השירים ובמדרשי רבותינו ז"ל(, 
וקיום  ידי עסק התורה  על  ואביהם שבשמים,  וההתאחדות דישראל  והיינו הדביקות 

המצות כו', עד לתכלית הדביקות וההתאחדות.

וכשם שתכלית ענין הנישואין )הגשמיים( הוא בשביל קיום מצות פרו ורבו גו', הולדת 
בנים...4 כן הוא גם בנשואין שבין ישראל ואבינו שבשמים, שתכליתם הוא בשביל פרו 
. מצוות",6   . )ברוחניות(,5 שזה כולל כללות עבודת האדם "מאי פירות  ורבו דישראל 
ילדו",  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה  חבירו  בן  המלמד  "כל  ז"ל7  חכמינו  כמאמר 

ובכללות – קירוב בני ישראל ליהדות, תורה ומצוותי'ה.

הנישואין ברוחניות הם הקשר בין הבורא לעם ישראל. התכלית של נישואין רוחניים – התולדות – 

הן המצוות שהאדם מקיים והשפעתו על יהודי אחר ללמוד תורה ולקיים מצוות ומעשים טובים.

המקדיש את חייו להשפעה על הזולת, מוחלים לו על כל עוונותיו

ז"ל הנזכר  ועל פי זה יש ללמוד גם הוראה למעשה לכל אחד ואחד, ממאמר חכמינו 
לעיל, ש"מוחלין להם כל עוונותיהם": 

לכל לראש יש כאן עידוד וחיזוק מיוחד לכל אחד ואחד הבוחר לחלקו ולגורלו להתעסק 

ב. כל אחד יכול להשפיע

4( ולהעיר גם מפרש"י בראשית ב, כד.
5( ראה סה"מ תרנ"ט ע' טז-יז.

6( סוטה מט, סע"א.
7( סנהדרין יט, ב.
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בהפצת התורה וחיזוק היהדות וכו' – פרו ורבו ברוחניות – שמובטח לו ש"מוחלין לו על 
כל עוונותיו".

ויתירה מזו – זה שולל טעות של כמה, שטוענים שאינם ראויים לאותה איצטלא, להיות 
משלימות  הוא  רחוק  שעדיין  בנפשי'  אינש  ידע  כי  ישראל,  לכל  טוב  המשפיעים  מן 

עצמו, ועליו לקיים הוראת חכמינו ז"ל8 "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים". 

בא הלימוד ממאמר חכמינו ז"ל הנזכר לעיל... שעצם ההחלטה להקדיש את חייו, על 
כל פנים חלק חשוב מחייו, לעסוק בפרי'ה ורבי'ה )ברוחניות(, מביאה סיוע ועזר הקב"ה 
)גם( בעבודתו הפרטית, ש"מוחלין לו כל עוונותיו" )ובמילא הרי הוא גם "קושט עצמו" 

תחלה(, ועל ידי זה גם עבודתו עם אחרים תהי' בשלימות יותר, כדבעי.9

 ישנם אנשים בעלי השפעה היכולים להשפיע על ידידיהם ומכריהם לבקר יותר בבית כנסת, לחגוג 
את החגים, לחוות את סעודת השבת ולחיות חיים מוסריים ובריאים יותר, אך הם מרגישים שהם לא 
רוחניים מספיק בשביל להשפיע על אחר, באומרם לעצמם: "מי אני שאעיר לשני, ושאעודד אותו 
לעשות יותר טוב? האם אני עצמי כבר מושלם? קודם עליי להתקדם בעצמי ורק לאחר מכן אוכל 

לחשוב על השפעה על הזולת".

אם  גם  הנכון.  בכיוון  הזולת  על  להשפיע  וחייב  יכול  מאתנו  אחד  שכל  אמר  הרבי  זאת.  שלל  הרבי 
האדם יודע טוב מאוד שהוא לא רוחני מספיק ועוד נשאר לו מה לתקן בעצמו – זה לא אמור למנוע 

ממנו מלהשפיע על השני בכיוון הטוב.

בשיחה זו מביא הרבי חיזוק לכך מההבטחה שנלמדת מעשו – מחילה על כל עוונות החתן. מכיוון 
האדם  אזי  טובים,  ומעשים  מצוות  לקיים  אחר  יהודי  על  השפעה  משמעותם  ברוחניות  שנישואין 

שמחליט להתמסר לכך נחשב לחתן. ואם כן, מבטיחה לו התורה שכל עוונותיו יימחלו! 

מכיון שכך, ברגע שהוא מחליט להשתדל ולהשפיע על הזולת בכיוון נכון ורוחני יותר, הוא עצמו כבר 
הופך להיות אדם טוב ורוחני יותר – משום שמן השמים מוחלים לו על עוונותיו.

כל אחד יכול

ועוד זאת: גם אם נדמה בעיניו שהוא בתכלית הירידה שאין למטה ממנה – הרי ענין זה 
)מחילת עוונות דחתן( נרמז גבי נשואי עשו, ללמדנו, שאינו נוגע לעיכובא מצבו הקודם, 
וגם אם מצבו הרוחני הוא שפל ביותר )על דרך חס ושלום עשו הרשע(, הרי תיכף כשבא 
בני  אחינו  בקירוב  לעסוק  ולגורלו  לחלקו  לו  ובוחר  הרוחנית  ורבו  פרו  מצות  לקיים 

ישראל לאביהם שבשמים, הרי הוא מתעלה10 ממעמדו ומצבו שלפני זה,11 ומתגלה 

8( ב"מ קז, סע"ב. וש"נ. 
9( ראה יפה מראה לירושלמי בכורים שם. 

10( להעיר מרמב"ם סוף הל' שמיטה ויובל: ולא שבט לוי בלבד אלא כל 
איש ואיש . . אשר נדבה רוחו אותו כו' להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו 
ולעובדו כו' )וכמ"ש בהלכה יב שם שענינו של שבט לוי הוא "להורות 

דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים"( הרי זה נתקדש קדש קדשים 
כו'. 

11( להעיר מקונטרס דרושי חתונה תרפ"ט )ע' כב. סה"מ קונטרסים ח"א 
כז, א(: וזהו שארז"ל )סנהדרין דצ"ט ע"ב( כל המלמד את בן חבירו תורה 
מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו דזהו"ע הקביעות בלימוד התורה ברבים 

דוקא שעי"ז נעשה ברי' חדשה.



11

)זה שרוצה לקיים כל המצות ולהתרחק מן העבירות(, ובדרך ממילא  אמיתית מהותו 
נמחלו ונמחקו כל עוונותיו. 

גם לאדם שמרגיש את עצמו כעשו הרשע אסור לחשוב שהוא לא מתאים. אפילו הוא – כשיחליט 
להתמסר לחינוך הזולת )כמובן ברמה המתאימה ובהדרכה ראויה(, ימחלו לו על כל עוונותיו והוא 

יהפוך לאדם טוב יותר.
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במסכת ביכורים בתלמוד הירושלמי מובאת ההוראה שלמדנו לעיל, אך שם נוספו עוד שני אנשים 
שגם להם נמחלים על עוונותיהם: חכם ונשיא. מה הקשר בין שלושת הסוגים הללו? 

מקור 6  תלמוד ירושלמי, פרק ג' הלכה ג׳ )מתורגם ומבואר(.
ַמע  שָּׁ יָון שֶׁ ָעָליו, כֵּ ל  ְלַקבֵּ ָרָצה  ְולֹא  )למשרת חכם(,  ְלַמּנוֹתוֹ  ָרצּו  ְזִעיָרא,  י  ַרבִּ
ֶרת )שזכות המינוי לגדולה, מכפרת  ה ְמַכפֶּ דּולָּ יא, גְּ ּלוְֹמִדים: ָחָתן, ָחָכם וָנשִׂ שֶׁ

יּנּוי.  ל ַעל ַעְצמוֹ ֶאת ַהמִּ על עוונותיהם(, ִקיבֵּ

)מהיכן למדים שנמחלים עוונותיהם של חתן חכם ונשיא?(

תּוב ַאַחר  ֵני ָזֵקן ) = חכם(. ָמה כָּ קּום ְוָהַדְרתָּ פְּ יָבה תָּ ֵני שֵׂ ָחָכם  – )מהפסוק( ִמפְּ
ַאְרְצֶכם לֹא תוֹנּו אוֹתוֹ )ויקרא יט(. ָמה ֲהֵגר מוֲֹחִלין  ר בְּ ֶכם גֵּ ְך? ְוִכי ָיגּור ִאתְּ כָּ

ל ֲעווֹנוָֹתיו. ְתַמנָּה מוֲֹחִלין לוֹ ַעל כָּ נִּ ל ֲעווֹנוָֹתיו, ַאף ָחָכם שֶׁ לוֹ ַעל כָּ

ְוִכי  ָמֵעאל.  ת ִישְׁ ח ֶאת ָמֲחַלת בַּ קַּ ַויִּ ָמֵעאל  ו ֶאל ִישְׁ ַויֵֶּלְך ֵעשָׂ ָחָתן – )מהפסוק( 
הכתוב מחלת?(  לה  קורא  ומדוע  למדנו שבשמת שמה,  )הרי  ָמּה  שְׁ ַמת  שְׂ בָּ

ל ֲעווֹנוָֹתיו. ְמֲחלּו לוֹ כָּ נִּ א שֶׁ ֶאלָּ

א  ָנה ָהָיה? ֶאלָּ ן שָׁ ָמְלכוֹ )שמואל א יג(. ְוִכי בֶּ אּול בְּ ָנה שָׁ ן שָׁ יא – )מהפסוק( בֶּ ָנשִׂ
ָנה. ן שָׁ ִתינוֹק בֶּ ל ֲעווֹנוָֹתיו כְּ ְמֲחלּו לוֹ כָּ נִּ שֶׁ

לאחר שהבנו את הרובד הרוחני של חתן – אדם שמחליט להשפיע על אחרים בכיוון הנכון – יכולים 
להבין את הקשר לחכם ונשיא.

<< הרבי 

תפקידם של החכם והנשיא להשפיע על אחרים

על פי זה מובן עוד צד השוה של השלשה שמוחלין להם עוונותיהם – חתן חכם ונשיא – 
כי גם חכם ונשיא ענינם להעמיד "תולדות", "פרו ורבו" ברוחניות, ד"חכם" אמיתי הוא 

ג. המכנה המשותף בין חכם, נשיא וחתן

זירא(   בשם  גם  )ידוע  זעירא  רבי 
וארץ  בבל  לאמוראי  שלישי  דור 
שם  וכיהן  בבבל  נולד  הוא  ישראל. 
לארץ  עלה  מכן  ולאחר  כאמורא, 
)קטן  "זעירא"  הכינוי  ישראל. 
קומתו  בשל  לו  ניתן  בארמית( 

הנמוכה.
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המלמד תורה לעמו ישראל )כפסק הרמב"ם "מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד 
את כל התלמידים"(, ונשיא – שאמיתית תואר "נשיא" הוא מי ש"אין על גביו אלא ה' 
אלקיו", דהיינו מלך... שענינו של מלך הוא )בלשון הרמב"ם( "להרים דת האמת", לכוף 

כל ישראל לילך בדרך התורה והמצות ולחזק בדקה כו'.

מלקוטי שיחות, חלק ל', עמוד 167

*

וראש הממשלה,  בן צבי,  יצחק  1963 )תשכ"ג( נפטר הנשיא השני של מדינת ישראל – מר  בשנת 
מר דוד בן-גוריון ביקש ממר שניאור זלמן שז"ר, שכיהן בעבר כשר וחבר כנסת, להתמנות לנשיא 

המדינה.

גוריון, מדוע בחר בו? השיב בן-גוריון, שנשיא המדינה צריך להיות אדם  כאשר שז"ר שאל את בן 
שקרוב למסורת ישראל, כזה שאפשר יהיה לראותו מהלך ברחובות ירושלים עם לולב ואתרוג. שז"ר 
הסכים והעמיד את עצמו לבחירה, ואכן ב-21 למאי של אותה שנה, החל לכהן כנשיא מדינת ישראל.

מר שז"ר היה מגזע חסידי חב"ד, ונקרא שניאור זלמן על שם אדמו"ר הזקן. היו לו קשרים חמים עם 
הרבי ועם חסידות חב"ד, ובמסגרת תפקידיו סייע רבות להתפתחות תנועת חב"ד בארץ ישראל. 

מאמר  את  עליו  ואמר  למינויו,  הרבי  התייחס  כהונתו,  לתחילת  סמוך  בשבת  שנערכה  בהתוועדות 
הירושלמי: "העולה לגדולה, מוחלין לו כל עוונותיו".

 

מקור 7  משיחת שבת פרשת נשא, ט' סיון, ה'תשכ"ג, בלתי מוגה.
גם בימינו – העולה לגדולה נמחלים לו כל עוונותיו

כאן המקום להזכיר אודות אחד שבימים אלו עלה לגדולה12, וכיון שהמינוי 
בי' עשרה שכינתא שריא"13,  "אכל  ישראל, אשר,  בני  ידי  על  הי’  לגדולה 
ובפרט שביניהם ישנם כמה עשיריות יראי השם, הרי בודאי חל על זה מאמר 

הגמרא14 "העולה לגדולה מוחלין לו כו'".

– ישנם כאלה ששואלים קושיות כו'. אבל, ידוע שכל קושיא היא מסטרא 
דהיפך הקדושה15. ועל פי הידוע מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר16 שהבחינה על 

12( הכוונה להמינוי של הרש"ז שזר )ראה גם מכתב ער"ח סיון שנה זו 
)אג"ק חכ"ב ע' תנב(( – )המו"ל(. 

- יש לציין שכ"ק אדמו"ר שליט"א פתח בנימה של הסתייגות, באמרו, 
שלכאורה, מהו הצורך להכניס את עצמו ב"מקום צר"?! אך מיד הפטיר, 

שמסתמא, בסופו של דבר, יהי' זה "מקום רחב".

13( סנהדרין לט, א.
14( ראה ירושלמי בכורים פ"ג ה"ג. מדרש שמואל רפי"ז. הובא בפרש"י 

עה"ת וישלח לו, ג.
15( זח"ג קכד, ב )ברע"מ(. הובא בתניא אגה"ק סכ"ו.

16( ראה אג"ק שלו ח"ד ע' סז )נעתק ב"היום יום" כג סיון((
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כל דבר היא התוצאה בנוגע לפועל, הרי רואים שתיכף ומיד ביום הראשון 
שעלה לגדולה, פעל בענין של עשיית שלום, להשיב איש לאשתו ובני ביתו, 
בזה  ופעל  עסק  לי(,  שכתבו  )כפי  קשה  במאבק  כרוך  הי'  שהדבר  ולמרות 
מתוך זריזות כו'. וכיון שכן, יש לשכוח על כל הענינים שהיו בעבר, וכאמור, 

ש"מוחלין לו כו'".

ובנוגע להבא – הרי אף ש"כל הגדול מחבירו וכו'"17, יתן השם יתברך שיתגבר 
על כל המניעות והנסיונות שיזדמנו לו, ובפרט שרובם אינם אלא דמיונות 
כו', וינצל את האפשרויות שיש בידו עתה, ויהיו לו בעתיד, עבור החזקת 
והפצת התורה והיהדות המסורתית )מבלי להתפעל מאלו שרוצים לעשות 
– ובפרט שקיבל ברכות מרבינו  וינצל את הכחות שניתנו לו  פשרות וכו'(, 
באופן  שתהי'  ישראל,  ארץ  בכל  והיהדות  התורה  הפצת  עבור   – נשיאנו 

המתאים לכך שארץ הקודש יקרא לה.

לאחר ההתוועדות הודפסה השיחה בעיתון "מארגן זשורנאל". פרסום השיחה גרם לרעש גדול בקרב 
חוגים חרדיים מסוימים שטענו, "כיצד אפשר לומר על אדם שאינו שומר תורה ומצוות, שמוחלין לו 

על כל עוונותיו?!"

כאשר עורך העיתון, ר' גרשון בער ג'ייקובסון היה ביחידות אצל הרבי, שאלו הרבי האם היו תגובות 
לשיחה. ר' גרשון בער העלה בפני הרבי את הטענות הללו. הרבי ענה לו: "הרי אין זה משהו שאני 

אמרתי. זהו מאמר חז"ל מפורש בתלמוד ירושלמי!"

באותה הזדמנות ובהזדמנויות אחרות, הסביר הרבי שלמנהיגי ציבור יש השפעה גדולה על החיים 
היהודיים, ואף שהם עצמם אינם דתיים, פעמים רבות הם עושים דברים טובים ורוחניים עבור כלל 

הציבור.

הרעיון הזה הוא מה שלמדנו בשיעור – שאדם שעלה לגדולה, נמחלים לו כל עוונותיו. מדוע? משום 
שהוא מקדיש עצמו לעמדה בה הוא יכול להשפיע על הציבור בכיוון הנכון, ולקרב את בני ישראל 

לאביהם שבשמים.

הנשיא שז"ר אכן פעל גדולות ונצורות למען היהדות בארץ ישראל. בזמן כהונתו כשר החינוך חוקק 
את חוק חינוך חובה בארץ ישראל, וסייע רבות לבניית מוסדות חינוך בכפר חב"ד.

הנשיא שז"ר היה אומר על עצמו, מתוך חיוך: "אני שליח של הרבי. אני משתדל להשפיע על החיים 
בארץ ישראל לפי העצות וההדרכה הרוחנית שאני מקבל ממנו".

*

כל אחד מאתנו הוא שליח של הקב"ה. לכל אחד מאתנו יש כוחות – לא רק להיות אנשים טובים – 
אלא אף להשפיע על אחרים בכיוון הנכון. כאשר אנו מחליטים לעשות זאת, אנו מקבלים עידוד חזק 

מלמעלה – מוחלים לנו על כל עוונותינו.

17( סוכה נב, סע"א.


