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פתיחה
בשיעור זה נלמד שלש שיחות בהם הרבי מתייחס לסיפורים על שלשה צדיקים:

ורבקה,  יצחק   - הוריו  עם  יחד  שבע  בבאר  שחי  בצעירותו,  אבינו  יעקב  על  מפרשתנו  הסיפור 
וכשהוא יצא מהעיר, אנו אומרים ש׳פנה הודה׳, כאילו יצחק ורבקה עדיין לא גרים שם..

הסיפור על נח, שאנו אומרים עליו שבאם היה חי בדורו של אברהם, הוא לא היה נחשב לצדיק, 
ומתעלמים מהעובדה שהוא דווקא כן חי יחד עם אברהם...

והסיפור על רבי שמעון בר יוחי שאמר שהוא יכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין, ומתעלם 
מהעובדה שלעונש יש דווקא מטרה טובה..

הסבר מדהים אחד, שמבאר את שלשת השאלות בשלשת הסיפורים.
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מקור 1   ספר בראשית, פרק כ"ח, פסוק י' 
הפרשה פותחת בסיפור יציאת יעקב מבאר שבע בדרכו לחרן למצוא אשה. 

ֶלְך ָחָרָנה. ַבע ַויֵּ ֵאר שָׁ ֵצא ַיֲעקֹב ִמבְּ ַויֵּ

מקור 2   מדרש רבה על הפסוק ]בתרגום מארמית[
ָיְצאּו!  ִלים  מָּ גַּ ה  ְוַכמָּ ֲחָמִרים  ה  מָּ כַּ ַוֲהֵרי  א הּוא?  ֶאלָּ ם  ָיָצא ִמשָּׁ ְוִכי לֹא  ֵצא:  ַויֵּ
ְזַמן  ר ִסימוֹן ָאַמר: בִּ י ְיהּוָדה בַּ ם ַרבִּ שֵׁ י ֲעַזְרָיה בְּ ֵצא ַיֲעקֹב?... ַרבִּ ה אוֵֹמר: ַויֵּ ְוַאתָּ

ָנה ֲהָדָרּה.  ָנה ִזיָוּה פָּ ם – פָּ ִעיר הּוא ִזיָוּה הּוא ֲהָדָרּה. ָיָצא ִמשָּׁ יק בָּ דִּ ַהצַּ שֶׁ

 

<< הרבי 
יצחק ורבקה אינם נחשבים?

"ויצא יעקב גו'": כותב רש"י "לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר 
יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא 
זיוה פנה הדרה. וכן ותצא1 מן  זיוה הוא הדרה, יצא משם, פנה הודה פנה  הודה הוא 

המקום האמור בנעמי ורות".

יעקב מבאר שבע. מדוע חשוב לציין את  יציאת  רש"י מתייחס לעובדה שהתורה מדגישה את 
הפרט הזה, הרי הפרט החשוב בסיפור הוא שיעקב הולך לחרן? עונה רש"י על פי דברי המדרש, 

שהתורה מרמזת, שהצדיק הוא אורּה של העיר, וכשהוא יוצא – אורּה של העיר יוצא יחד עמו.

וצריך להבין - קושיא ששואלים גם כל המפרשים שראיתי – כיצד שייך לומר שעל ידי 
יציאת יעקב מבאר שבע "פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה", בה בשעה שיצחק ורבקה 

)הוריו ומחנכיו כו' של יעקב( נמצאים בעיר?!

א. ה׳הוד׳ האבוד

1( רות א. ז.
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מקור 3  מדרש רבה על הפסוק ]בתרגום מארמית[
ורות  נעמי  יציאת  על  כשמסופר  רות,  במגילת  שגם  ואומר,  ממשיך   )2 )מקור  שהבאנו  המדרש 
מתמקדים  מדוע  השאלה  נשאלת  שם  וגם  המקום",  מן  "ותצא  כתוב  לחם  בית  לכיוון  ממואב 
ביציאה, הרי נקודת הסיפור היא שהן הלכו לבית לחם? והתשובה דומה: כשיצאה הצדיקות – 

נעמי ורות, מאבדת העיר את הודה, זיוה והדרה.

אומר המדרש: ברות אכן ניתן לומר זאת, כי היא הייתה הצדקת היחידה במואב. אך כיצד אפשר 
לומר זאת על יעקב אבינו – הרי יצחק ורבקה נשארו בעיר?  

אן  ְלַבד, ֲאָבל כָּ ֶקת בִּ דֶּ א אוָֹתּה ַהצַּ ם ֶאלָּ ם )במגילת רות( לֹא ָהְיָתה שָׁ ִניָחא שָׁ
ל  שֶׁ ְזכּותוֹ  דוָֹמה  לֹא  ָאַמר:  ִסימוֹן  י  ַרבִּ ם  שֵׁ בְּ ֲעַזְרָיה  י  ַרבִּ ְוִרְבָקה?  ִיְצָחק  ָהיּו 

יִקים. ֵני ַצדִּ ל שְׁ ַצִדיק ֶאָחד ִלְזכּות שֶׁ

<< הרבי 
ואף שהמפרשים מביאים את התירוץ שבמדרש: "ניחא דתמן )ברות( לא היתה שם אלא 
אותה הצדקת בלבד, אלא הכא דהוי יצחק ורבקה"2, ומתרץ, "לא דומה זכותו של צדיק 
אחד לזכותו של שני צדיקים"3 – הרי: לשון רש"י הוא "פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה", 
היינו, לא רק כמו שכתוב בתחלת פירושו "שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם", 
מכיון שיצא צדיק אחד, אלא יתירה מזה, "פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה", שנסתלק 

לגמרי?!

תירוץ המדרש אינו מתאים עם פשטות לשון רש"י. אם רש"י היה אומר שיציאת צדיק מן המקום 
יותר מאשר צדקת אחת, במילא  זכות גדולה  עושה רושם – היה מובן, כי שני צדיקים מהווים 
זיוה  ואומר שפנה הודה  יכולה לעבור מן העיר. אך רש"י ממשיך  יותר, והשפעתו  גדול  הרושם 
ואמו  כשאביו  זאת,  לומר  אפשר  הכיצד  העיר.  מן  לגמרי  פנתה  יעקב  של  שהשפעתו   – והדרה 

הצדיקים עדיין נמצאים שם?

2( וברות רבה: ברם הכא לא הוה יצחק תמן )בתמי'(.
3( ובנדו"ד – שאינו דומה זכותם של שני צדיקים )יצחק ורבקה( לזכותם 

של ג' צדיקים )גם יעקב(.
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<< הרבי 

יצחק, רבקה והקהילה המקומית

והביאור הוא:

בהמשך הכתובים דענין זה – שהבן חמש ממתין עד לסיום הענין – נאמר הלשון "אלקי 
יצחק"4, ומפרש רש"י: "אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד הקב"ה שמו על הצדיקים 
בחייהם לכתוב אלקי פלוני . . כאן ייחד שמו על יצחק, לפי שכהו עיניו וכלוא בבית, 

והרי הוא כמת, ויצר הרע פסק ממנו".

כשיעקב יוצא מבאר שבע לחרן הוא נשכב לישון ברדת הלילה, וחולם שהקב"ה נגלה אליו ואומר, 
"אני ה', אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק", וממשיך ומבטיח לו שארץ כנען תינתן לזרעו. 

פתיחה זו מעוררת אצל רש"י קושיה: הרי במקרא לא מצינו שה' קורא לעצמו "אלוקי אברהם" בחיי 
 – הצדיקים  על  שמו  את  הקב"ה  מטיל  פטירתם,  לאחר  רק  יעקב.  בחיי  יעקב"  "אלוקי  או  אברהם 
"אלוקי אברהם" וכדומה. מדוע אם כן כאן, קורא הקב"ה לעצמו "אלוקי יצחק" – בעוד יצחק בחיים?

ייכשל  שהצדיק  החשש  עקב  היא  חי,  אדם  "אלוקי"  לעצמו  קורא  אינו  שה'  שהסיבה  רש"י,  מפרש 
ויחטא. ביצחק חשש זה לא היה קיים. יצחק היה עיוור שישב בביתו, היצר-הרע כבר עזבו לנפשו 
ולכן לא היה חשש שייכשל בחטא. משום כך לא חשש הקב"ה לקרוא לעצמו "אלוקי יצחק" בעוד 

שיצחק בחיים.

מי נכח ברחובות

ומכיון שכן, שוב לא קשה להבן-חמש היתכן שיציאת יעקב מן העיר גרמה ש"פנה הודה 
כו"', כשנשאר שם יצחק – שהרי, לאחרי שיצחק "כלוא בבית", אינו בא במגע עם אנשי 
העיר שיוכל להקרין עליהם מאורו וזיוו כו', וגם לא ניתוסף כבוד על ידי ישיבתו בעיר, 

מכיון שלא רואים אותו להלך בחוצות העיר.

בנוגע לרבקה – הרי, נוסף לכללות הענין ד"כל כבודה בת מלך פנימה"5, היתה צריכה 
להמצא במשך כל הזמן במחיצתו של יצחק, דמכיון ש"כהו עיניו", לא היה יכול להסתדר 
– עשתה רבקה6,  וזאת  ושעל,  כל צעד  יהיה במחיצתו על  לבד, אלא הוצרך שמישהו 

כחלק מתפקידה כאשה כשרה כו'.

ויעקב( שהיה מתהלך גם בעיר  )יצחק רבקה  ונמצא, שהיחידי מבין שלשת הצדיקים 
בבית  תורה  ללמוד  אביו  יעקב, שבלכתו מבית  הוא   – יצחק(  עיניו של  )לאחרי שכהו 

4( פרשתנו כח, יג.
5( תהלים מה, יד. הובא ברמב"ם הל' אישות פי"ג סהי"א.

6( שהרי לא מצינו שהי' ליצחק עבד כמו אליעזר, "זקן ביתו המושל בכל 

אשר לו" )חיי שרה, כד, ב(. ובמילא תפקיד חשוב כזה – לטפל ביצחק 
באופן אישי – לא הי' יכול להנתן לעבד סתם, ולכן, מסתבר בפשטות 

שעשתה זאת רבקה.

ב. צעיר ומעורב
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כו'(, הוצרך לעבור בתוך העיר,  )וכן מבית המדרש לבית אביו  מדרשם של שם ועבר 
ובמילא, היה בא במגע עם אנשי העיר, ופעל עליהם כו', עד כדי כך, ש"הוא הודה הוא 
זיוה הוא הדרה", הוא )יעקב( בלבד, ולכן, כש"יצא משם" – "פנה הודה פנה זיוה פנה 

הדרה", "פנה" דייקא, שנסתלק לגמרי.

יצחק היה אכן קדוש, טהור ומנותק לגמרי מהעולם הגשמי. העובדה שה' קרא לעצמו "אלוקי יצחק" 
בחייו, מבטאת את האמון שהקב"ה רחש בו. מצד שני, היה בזה חסרון. יצחק לא היה מעורב עם בני 
וזיו העיר. הוא אמנם צדיק  העיר, ולכן לא הייתה לו השפעה עליהם. אי אפשר לתלות בו את הוד 

וקדוש, אך אינו פועל על אנשי עירו. 

דווקא יעקב – שהתהלך בעיר והיה מעורב וקשור עם הבריות – נקרא הודה, זיווה והדרה של העיר, 
וכשהוא יוצא, פונים הודה, זיווה והדרה.

משיחת שבת פרשת ויצא, ז' כסלו, ה'תשמ"ח. רשימת השומעים בלתי מוגה.

תורת מנחם ה'תשמ"ח ח"א ע' 559.

נמצאנו למדים שאדם יכול להיות צדיק, קדוש וטהור, בעל מעלות גדולות וכבירות, אך אם מאיזו 
סיבה שהיא הוא לא משפיע על אנשי העיר והקהילה שסביבתו, אי אפשר להעניק לו את התואר 

"הודה של העיר". הצדיק נדרש להיות בקשר עם האנשים סביבו ולהשפיע עליהם לטובה.
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את אותה הדגשה אנו מוצאים גם בסיפור חייו של אברהם אבינו. 

מקור 4  ספר בראשית, פרק ו', פסוק ט'
התורה נותנת מחמאה לנוח. 

ְך־נַֹח׃ דֹרָֹתיו ֶאת־ָהֱאלִֹקים ִהְתַהלֶּ ִמים ָהָיה בְּ יק תָּ ה ּתוְֹלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצדִּ ֵאלֶּ

מקור 5  זח"א ס, א )תוספתא( על הפסוק
הזוהר מסייג את המחמאה.

מוֹ ּדוֹרוֹ  ב ִלְכלּום. כְּ אּוָחִרים ֵאינוֹ ֶנֱחשָׁ ּדוֹרוֹת ַהמְּ דוֹרוָֹתיו: ֲאָבל בַּ ִמים ָהָיה בְּ תָּ
ִוד.  ל דָּ ה ְודוֹרוֹ שֶׁ ל מֹשֶׁ ל ַאְבָרָהם, ּדוֹרוֹ שֶׁ שֶׁ

 

מקור 6  רש"י על הפסוק
רש״י גם הוא מסייג את המחמאה לנוח. 

ב  ל ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ֶנְחשָׁ ְוִאּלּו ָהָיה ְבדוֹרוֹ שֶׁ יק  ָהָיה ַצדִּ בדורותיו: ְלִפי דוֹרוֹ 
ִלְכלּום.

מקור 7  ניצוצי זוהר, פרשת נח ]הערה 13[
אבל אז מגיע פרשן ושואל שאלה היסטורית...

ֱאֶמת ָהָיה  ל ַאְבָרָהם, ֲהֵרי בֶּ דוֹרוֹ שֶׁ נְָּקטּו ִאְלָמֵלי ָהָיה בְּ ּוְקָצת ָצִריְך ִעּיּון, ָמה שֶׁ
ַנת נ"ח ְלַחיֵּי ַאְבָרָהם.   שְׁ ּנַֹח ֵמת בִּ דוֹרוֹ – שֶׁ בְּ

כיצד אפשר לומר ש"אלמלי היה נח בדורו של אברהם", הוא הרי חי בדורו של אברהם? כשנח 
נפטר היה אברהם בן חמישים ושמונה!

מקור 8  רבינו האבן עזרא על הפסוק
כשהרבי מצטט את השאלה של ה׳ניצוצי זהר׳, הרבי מוסיף על כך את הרמז של רבינו האבן עזרא

נֹ"ַח  ן  ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו בֶּ יָמן הּוא:  ְוַהסִּ ָנה  ן נ"ח שָׁ ָהָיה ַאְבָרָהם בֶּ הּוא ַחי ַעד שֶׁ
ר ֵמת נַֹח.   ֲאשֶׁ כַּ

ג. החפיפה בין נח לאברהם 
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<< הרבי 

הסיבה הפשוטה

ועל פי זה מובן, שלפני שהיה ה"להודיע טבעך בעולם", העולם לא ידע מהגדלות של 
לומר  אפשר  אי  ובמילא  נח,   – הוא  תמים"  צדיק  שה"איש  ידעו  זמן  ובאותו  אברהם, 
שבאותו מעמד ומצב )לפני שטבעו של אברהם נודע בעולם(, נח "לא היה נחשב לכלום".

רק לאחר שהיה ה"להודיע טבעך בעולם", כשהתפרסם בעולם הגדולה של אברהם, אז 
אפשר לומר שלגבי הדרגה של אברהם, נח "לא היה נחשב לכלום",

וכיון שה"להודיע טבעך בעולם" קרה רק כשהתרחש "לך לך מארצך וממולדתך וגו'" 
שזה קרה כשאברהם היה בן שבעים וחמש שנה, )כמו שכתוב "ואברהם בן חמש שנים 
ושבעים שנה בצאתו מחרן"(, מובן מה שרש"י אומר ש"אילו הי' בדורו של אברהם לא 
היה נחשב לכלום", כי ה"להודיע טבעך בעולם" היה כמה וכמה שנים לאחרי מיתת נח. 
כיון שאברהם היה בן חמישים ושמונה במות נוח, וה"להודיע טבעך בעולם" היה כשהוא 

היה בן שבעים וחמש שנה.

ובפרט על פי המבואר בחסידות בכמה מקומות, שעבודת אברהם בהיותו בחרן "ואת 
הנפש אשר עשו בחרן" לא היה לה קיום והמשך, ועיקר עבודת אברהם העבודה שהיה 
לה קיום והמשך, היא העבודה שהוא עשה לאחר שהוא נהיה בן שבעים וחמש שנה, 

שמזה מובן, שרק אז התחיל "דור אברהם".

ועל פי זה מובן מה שכתוב בזהר, שאילו נח היה ב"דור אברהם" כשהוא היה בן שבעים 
וחמש שנה, הוא "אינו נחשב לכלום".

 משיחת מוצאי שבת קודש פרשת נח, ה׳תשמ״א, הנחת השומעים בלתי מוגה

שיחות קודש, תשמ״א, חלק א׳, עמוד 309

גם כאן רואים את אותה נקודה. ממתי נחשב הדור ל"דורו אברהם"? רק מאז שנודע טבעו בעולם 
והוא החל לפעול באופן יעיל ומתמשך עם אנשי הדור. גם קודם לכן הוא היה צדיק וקדוש, אך לא 

"צדיק הדור" – הדור לא נקרא על שמו.
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נקודה זו הדגיש הרבי בשיחה נוספת, בדבריו על רבי שמעון בר יוחי.

מקור 9  תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף מ"ה עמוד ב'
הכרזתו יוצאת הדופן של רבי שמעון בר יוחי

ן יוַֹחי: ָיכוֹל ֲאִני ִלְפטוֹר ֶאת  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ּום ַרבִּ י ִיְרְמָיה ִמשּׁ ה ָאַמר ַרבִּ ְוָאַמר ִחְזִקיָּ
ין. כל ָהעוָֹלם ּכּוּלוֹ ִמן ַהדִּ

<< הרבי 
והנה, באם  "יכולני לפטור את כל העולם מן הדין".  וגילה:  יוחי אמר  רבי שמעון בר 
הציבור נשאר בקלקולו חס ושלום לאחר שרבי שמעון פוטר אותו מן הדין, רבי שמעון 

בר יוחי לא עושה להם טובה בכך...

אדמו"ר הזקן מבאר בתניא, וכפי שגם כתוב בספרי מוסר, שמכיון שהעונש הוא על פי 
תורת חסד, מובן מאליו שעל ידי העונש מרוויחים הרבה יותר.

אדמו"ר הזקן באגרת הקודש ממשיל את המושג של עונש, לבן מלך שהתלכלך, והמלך 
רוצה לשטוף אותו ולנקות אותו, כדי שהוא יוכל לחזור ולהיות יחד עם המלך.

ולפעמים  חמים,  מים  לעתים  קרים,  מים  מספיק  לעתים  הלכלוך,  את  לנקות  בשביל 
צריך שטיפה במים יותר חמים... שבאותו רגע זה נראה כמו עונש, אך מובן בפשטות 
שהשכר שמגיע על ידי זה, הוא נעלה הרבה יותר. שהנסיך יכול לחזור להיות עם המלך 

באופן טהור וקדוש.

העונש,  את  למנוע  יכול  שהוא  אומר  יוחי  בר  שמעון  שרבי  מכיון  השאלה:  נשאלת 
)הנקיון של הלכלוך,   – ידי העונש  אז בעצם הוא גם מונע גם את מה שמרוויחים על 
והאפשרות של איחוד עם הקב"ה(. ובאם כן, במה מתבטאת הטובה שעושה רבי שמעון?

והביאור הוא: בשעה שרבי שמעון בר יוחי אומר שהוא יכול לפעול דבר גדול – לפטור 

 ד. מחילה או שינוי?
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את העולם ממדת הדין, מובן שהנקיון שנפעל על ידי מדת הדין, יפעל בצורה אחרת 
שלא על ידי עונש ולא על ידי יסורים )כפי שאומרים בתפילה בכל יום(, אלא באופן 

שרבי שמעון בר יוחי עושה זאת...

רבי שמעון בר יוחי פתח את מעיינות תהום רבה, וארובות השמים נפתחו, עד שרזי 
תורה נשפכו כמו גשם שנשפך מהשמים וממעיינות התהום, וזה פעל גם על התינוקות 

מהרחוב שגם הם ילמדו...

ועל ידי הזכות שלו, התורה שלו, ההנהגה שלו, וההשפעה שלו, הוא בדרך ממילא משנה 
את ההנהגה של הציבור מכאן ולהבא. 

 משיחת ל"ג בעומר ה׳תש״מ, רשימת השומעים בלתי מוגה

שיחות קודש ה׳תש״מ, חלק ג׳ עמוד 35

זהו סיפור שלישי בו רואים את אותה הנקודה: רבי שמעון בר יוחי יכול להיות אדם גדול וקדוש, 
להצילם  יכול  שהוא  אומר  כשהוא  אפילו  הדור.  אנשי  על  השפעתו  היא  העיקרית  מעלתו  אך 
מעונש, זה לא מספיק. היכולת שלו צריכה להתבטא באופן פנימי שמשנה את הנהגתם ואורח 

חייהם, ורק אז זו טובה לאנשי דורו. 

*

יוחי,  בר  שמעון  רבי  הקדוש  והתנא  אבינו  אברהם  אבינו,  יעקב  צדיקים:  שלושה  על  למדנו 
ובשלושתם מצינו את אותה נקודה. מעלתם העיקרית הייתה השפעתם על הדור. יעקב השפיע 
על אנשי העיר באר שבע, ולכן, כשעזב את העיר, פנה הודה, זיוה והדרה. מעלתו של אברהם אבינו 
התבטאה רק מגיל שבעים וחמש והלאה, כאשר התפרסם בעולם והשפיע על אנשי הדור בצורה 
יעילה, ומעלתו של רבי שמעון בר יוחי היא דווקא בהשפעתו לטובה על הנהגת הדור, ולא רק בכך 

שהוא מציל את אנשי הדור מן החטא.

כמה חשובה ההשפעה על הזולת!

גם בחיינו אנו, אל לנו להסתפק בחינוך עצמי ושל בני המשפחה בלבד. שומה עלינו להשקיע 
כוחות ומרץ בהשפעה על הזולת, על השכנים ועל הקהילה. רק כך ממלאים אנו את שליחותינו 

ותפקידנו בעולם.


