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הגדול  לעושר  בזו.  זו  שלובות  רוחנית  והצלחה  חומרית  הצלחה  יהודי  שעבור  מסביר,  הרבי 
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פתיחה
כשהקב"ה בחר באברהם ובזרעו כעם הנבחר – בברית בין הבתרים – נגזר על צאצאי אברהם 

להיות עבדים במצרים במשך מאות שנים, בסופם – הבטיח לו הקב"ה – ייצאו ברכוש גדול.

לוודא  ממשה  מבקש  הקב"ה  ממצרים.  העם  את  להוציא  עומד  משה  הגיע.  הגאולה  זמן 

שהיהודים יצאו עם רכוש רב כדי שאברהם לא יאמר: ההבטחה לגלות התקיימה, אך הרכוש 

הגדול נשכח.

זאת  עושים  אכן  והם  וזהב,  כסף  המצרים  משכניהם  לשאול  היהודים  את  מעודד  אכן  משה 

בהתלהבות רבה. הם הרי סבלו ועבדו ללא תשלום מאות שנים! בסופו של דבר, הם יוצאים 

בעושר גדול. הבטחת הקב"ה התקיימה.

יהודי אחד – משה – לא שואל בגדים, לא אוסף כספים ולא דואג לעושר שאמור לצאת אתו. 

הוא עסוק בקיום הבטחה אחרת. לא של הקב"ה, אלא של בשר ודם.

בשיעור שלפנינו נלמד, מדוע היה כה חשוב שבני ישראל יצאו ממצרים עם הון רב, מדוע זה 

אפילו היה נחשב לדבר קדוש, ומדוע חשב משה שיש הבטחות חשובות אפילו יותר מזה.

שיעור נפלא לחיים על סדר עדיפויות, וההבדל בין חשוב לחשוב יותר.
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א. ביזת מצרים
מקור 1  חומש שמות, פרק י"א פסוק י"ב

כשהקב"ה מכין את משה לשלב האחרון של יציאת מצרים הוא מבקש ממנו להזכיר ליהודים דבר 
חשוב מאוד. 

ֵלי־ֶכֶסף  כְּ ְרעּוָתּה  ֵמֵאת  ה  ְוִאשָּׁ ֵרֵעהּו  ֵמֵאת  ִאיׁש   ֲאלּו  ְוִישְׁ ָהָעם  אְזֵני  בְּ ר־ָנא  בֶּ דַּ
ּוְכֵלי ָזָהב.

רש"י
א  לֹּ ְך, שֶׁ כָּ ַעל  ַהְזִהיֵרם  ָך  ִממְּ ה  שָׁ ַבקָּ בְּ ה,  שָׁ קָּ בַּ ְלׁשוֹן  א  ֶאלָּ ָנא  ֵאין  ר־ָנא:  בֶּ דַּ
ֶהם,  ם בָּ יק ַאְבָרָהם "ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אוָֹתם" )בראשית ט"ו(, ִקיֵּ יֹאַמר אוֹתוֹ ַצדִּ

ֶהם. ם בָּ דוֹל" )שם(, לֹא ִקיֵּ ְרֻכׁש גָּ "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו בִּ

מקור 2  חומש שמות, פרק י"ב פסוקים ל"ה-ל"ו
בפרשתנו אנו קוראים שבני ישראל אכן צייתו לבקשה ו"רוקנו" את מצרים. 

ָזָהב ּושְָׂמלֹת.  ּוְכֵלי  ֵלי־ֶכֶסף  ְצַרִים כְּ ֲאלּו ִממִּ שְׁ ַויִּ ה  ְדַבר מֹשֶׁ ּוְבֵני־ִישְָׂרֵאל ָעשּׂו כִּ
לּו ֶאת־ִמְצָרִים ִאלּום, ַוְיַנצְּ שְׁ ֵעיֵני ִמְצַרִים ַויַּ ַוה׳ ָנַתן ֶאת־ֵחן ָהָעם בְּ

מקור 3  חומש שמות, פרק י"ד פסוק כ"א ואילך

שבעה ימים לאחר שיצאו ממצרים, המצרים רודפים אחריהם כדי להשיבם למצרים. בשלב זה 
אירע הנס הגדול של קריעת ים סוף: הים נחצה ובני ישראל עברו בתוכו, אך כשהמצרים נכנסו 

בעקבותיהם לים – נסגר הים בעדם והם טבעו. 

ְיָלה,  ּכל־ַהלַּ ה  ַעזָּ ָקִדים  רּוַח  בְּ ם  ה׳  ֶאת־ַהיָּ ַוּיוֶֹלְך  ם,  ַעל־ַהיָּ ֶאת־ָידוֹ  ה  מֹשֶׁ ט  ַויֵּ
ה,  שָׁ בָּ יַּ בַּ ם  ַהיָּ תוְֹך  בְּ ְבֵני־ִישְָׂרֵאל  בֹאּו  ַויָּ ִים.  ַהמָּ ְקעּו  בָּ ַויִּ ֶלָחָרָבה  ם  ֶאת־ַהיָּ שֶׂם  ַויָּ
ל סּוס  בֹאּו ַאֲחֵריֶהם כֹּ פּו ִמְצַרִים, ַויָּ ְרדְּ ִים ָלֶהם חוָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמשְּׂמֹאָלם. ַויִּ ְוַהמַּ

ם.  יו ֶאל־ּתוְֹך ַהיָּ ְרעֹה ִרְכּבוֹ ּוָפָרשָׁ פַּ

ִים ַעל־ִמְצַרִים ַעל־ִרְכּבוֹ  בּו ַהמַּ ְוָישֻׁ ם  ְנֵטה ֶאת־ָיְדָך ַעל־ַהיָּ ה,  אֶמר ה׳ ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ
ְלֵאיָתנוֹ,  ֶקר  בֹּ ִלְפנוֹת  ם  ַהיָּ שב  ַויָּ ם,  ַעל־ַהיָּ ֶאת־ָידוֹ  ה  מֹשֶׁ ט  ַויֵּ יו.  ָרשָׁ ְוַעל־פָּ
ַוְיַכּסּו  ִים  בּו ַהמַּ שֻׁ ם. ַויָּ תוְֹך ַהיָּ ַוְיַנֵער ה׳ ֶאת־ִמְצַרִים בְּ ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתוֹ, 
ַאר  לֹא־ִנשְׁ ם,  יָּ בַּ ַאֲחֵריֶהם  ִאים  ַהבָּ ְרעֹה  פַּ ֵחיל  ְלכֹל  ים,  ָרשִׁ ְוֶאת־ַהפָּ ֶאת־ָהֶרֶכב 

ֶהם ַעד־ֶאָחד.  בָּ

 https://ashreinu.page.link/JzZQ 
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ְרא ִישְָׂרֵאל ֶאת־ִמְצַרִים ֵמת  ַויַּ ִמְצָרִים,  ד  ִמיַּ ּיוֹם ַההּוא ֶאת־ִישְָׂרֵאל  ע ה׳ בַּ ַוּיוֹשַׁ
ם. ַעל־שְַׂפת ַהיָּ

רש"י
יֹאְמרּו  א  לֹּ שֶׁ ֵדי  כְּ שְָׂפתוֹ,  ַעל  ם  ַהיָּ ָלָטן  פְּ שֶׁ ֵמת.  ֶאת־ִמְצַרִים  ִישְָׂרֵאל  ְרא  ַויַּ
ּנּו,  ד ַאֵחר, ָרחוֹק ִממֶּ ְך ֵהם עוִֹלין ִמצַּ ד ֶזה כָּ ָאנּו עוִֹלים ִמצַּ ם שֶׁ שֵׁ ִישְָׂרֵאל, כְּ

פּו ַאֲחֵרינּו. ְוִיְרדְּ

נס זה העשיר עוד יותר את עם העבדים שזה עתה יצא ממצרים.

ת־ָיִמים  לֹשֶׁ ְלכּו שְׁ ַויֵּ ר־ׁשּור,  ֶאל־ִמְדבַּ ְצאּו  ַויֵּ ם־סּוף,  ִמיַּ ֶאת־ִישְָׂרֵאל  ה  ע מֹשֶׁ סַּ ַויַּ
ר ְולֹא־ָמְצאּו ָמִים׃ ְדבָּ מִּ בַּ

רש"י
יֵטי ָזָהב  ַתְכשִׁ רּו ִמְצַרִים ֶאת סּוֵסיֶהם בְּ ִעטְּ ְרָחם, שֶׁ ַעל כָּ יָען בְּ ה: ִהסִּ ע מֹשֶׁ סַּ ַויַּ
ת  ם – ּוְגדוָֹלה ָהְיָתה ִבזַּ יָּ ָוֶכֶסף ַוֲאָבִנים טוֹבוֹת, ְוָהיּו ִישְָׂרֵאל מוְֹצִאין אוָֹתן בַּ
ֶסף" )שיר  ְך ִעם ְנֻקּדוֹת ַהכָּ ֱאַמר "ּתוֵֹרי ָזָהב ַנֲעשֶׂה לָּ נֶּ ת ִמְצַרִים שֶׁ זַּ ם ִמבִּ ַהיָּ

ְרָחם: ַעל כָּ יָען בְּ השירים א׳( – ְלִפיָכְך ֻהְצַרְך ְלַהסִּ

מקור 4  תלמוד בבלי, מסכת בכורות, דף ה׳ עמ׳ ב

התלמוד מתאר את העושר הגדול של בני ישראל ביציאתם ממצרים. 

לּוִבים  ֲחמוִֹרים  ִעים  שְׁ תִּ ִעּמוֹ  ָהיּו  ּלֹא  שֶׁ ָרֵאל,  שְׂ ִמיִּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ְלָך  ֵאין  שֶׁ
ל ִמְצַרִים. ּה ְוֶזָהָבה שֶׁ ְספָּ ְטעּוִנים ִמכַּ

<< הרבי 
היהודים יצאו ממצרים עשירים מאוד

על הפסוק "ויהי בשלח פרעה את העם", איתא בתורה אור1 ובדרושי חסידות שלאחרי 
זה2 )על יסוד המבואר במדרשי חכמינו ז"ל( שזהו מה שפרעה פעל ב"העם" שיתעלו 

מעילוי לעילוי .

ופשטות הענין – הרי זה מה שכתוב3 "וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות... 
וינצלו את מצרים", ועד ש"אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים 

1( ר״פ בשלח.
2( תו״ח ואוה״ת שם. 

3( בא יב, לה-לו.
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לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים"4 , ובזה ניתוסף עוד יותר על ידי ביזת הים, 
עד כדי כך, שבקושי היו יכולים לנתק אותם משם אפילו כדי לילך למתן-תורה, שלכן 

נאמר5 "ויסע משה את ישראל מים סוף" )הסיען בעל כרחם(.

על הפסוק הפותח את פרשתנו – "בשלח פרעה את העם", מוסבר בתורת החסידות שהכוונה היא 
שפרעה שלח אותם במצב הרבה יותר נעלה מהמצב בו נכנסו למצרים. הרבי מסביר, שהמשמעות 

היא, קודם כל, כפשוטה – הם יצאו ממצריים עשירים גדולים.

 4( בכורות ה, ב. מכילתא בשלח יד, ח. תנחומא בשלח כה. הובא בפרש״י 
בא יג, יג.

 5( בשלח טו, כב )ובפרש״י(. 
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בחלק הבא מסביר הרבי, שהרכוש עמו יצאו ממצרים מסמל גם על רכוש רוחני. על מנת להבין זאת, 
עלינו להקדים ולבאר מושגי יסוד בקבלה ובחסידות: "שבירת הכלים" ו"בירור הניצוצות".

עולם התוהו והתיקון

הבריאה המוכרת לנו והעולם הרוחני הקשור אליו, נתפסים על-פי הקבלה והחסידות כשלב השני 
של ההתהוות )זהו אחד ההסברים שהתורה פותחת באות ב׳, ֵלאמֹר: בריאה זו היא שלב ב׳(. למעלה 

מעולמנו זה )כולל העולם הרוחני ששייך לו( ניצב עולם אחר – הראשון בסדר ההתהוות העולמות.

כמובן שאין הכוונה לעולם גשמי ומוחשי. העולם שקדם לעולמנו הנקרא בשם עולם ה"תוהו", הוא 
עולם רוחני עילאי אשר במבנהו ובמהותו שונה לחלוטין מעולמנו זה, הנקרא עולם ה"תיקון".

שבירת הכלים

המושגים הללו – עולם ה"תוהו" ועולם ה"תיקון" – מופיעים פעמים רבות בתורת החסידות. שני 
העולמות שונים לחלוטין במבנה הבסיסי שלהם, ולכל אחד מעלותיו שלו. רק לעתיד-לבוא, יתמזגו 

מעלותיהם יחד.  

אלוקיים  אורות  מאירים  בו  עולם  זהו  מועטים".  וכלים  מרובים  "אורות  היא:  התוהו  עולם  הגדרת 
נעלים ביותר, אולם אין להם כלי קיבול הולמים. משל לאדם שחש בתוכו אמת גדולה וחזקה, אך 
אין בו היכולת להבינה בכלי שכלו ולבטאה כלפי חוץ. זהו מצב משובש, שעלול אף לסכן את שפיות 
דעתו. כך גם עולם ה"תוהו". עולם בלתי-מסודר ובלתי-יציב, על-אף שהאור האלוקי שמאיר בו הוא 

נעלה ביותר.

מכאן גם נובע שיבוש שני בעולם ה"תוהו" – העדר ההתכללות. אין בו התמזגות של האמת האלוקית 
החסד  מידת  האחרים.  בהיבטים  כלל  להתחשב  מבלי  רבה  בעוצמה  מאיר  חלק  וכל  חלקיה,  כל  על 
אומרת: חסד מוחלט; מידת הגבורה אומרת: גבורה בלבד; וכך המידות האחרות. עולם ה"תוהו" אינו 

עולם שלם, בנוי, מורכב, אלא דבר גולמי בעל עוצמה אדירה.

בעולם זה אירע – מה שמוגדר בקבלה – "שבירת הכלים". הואיל והאורות היו מרובים וגבוהים ואילו 
הכלים היו מועטים – הם נשברו. במלים אחרות: סדר הדברים הנכון השתבש. נוצרו ערבוביה ואי-

סדר, וניצוצות אלוקיים נעלים ביותר נפלו למקומות שעל-פי הסדר הנכון לא היו צריכים להימצא 
שם.

עולמנו נקרא עולם ה"תיקון", מכיוון שהוא אמור לתקן את השיבושים שנגרמו בעולם ה"תוהו". כאן 
האורות מועטים, וזו הסיבה להעלם וההסתר שיש בעולמנו. מצד שני הכלים שבו מרובים, ולאורות 
שמאירים בעולם יש כלים הולמים והדברים מונחים ומסודרים במקומם הראוי. בעולם ה"תיקון" יש 

גם התכללות והתמזגות של המידות השונות – כשכל הצדדים יחדיו יוצרים מבנה שלם.

ב. רכוש רוחני
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בירור הניצוצות

בעולם הגשמי בו אנו נמצאים – הניצוצות שנפלו למטה בשבירת הכלים נסתרים מן העין. על האדם 
מוטלת העבודה לברר את הניצוצות הללו. הכיצד?

מהימצאות  נובעת  גשמי,  לרכוש  או  למזון  האדם  שהזדקקות  מבואר,  והחסידות  הקבלה  בתורת 
ניצוצות אלוקיים במזון או ברכוש, ונשמת האדם שואפת לקבל את הניצוצות הללו. לפיכך נברא 

האדם באופן כזה שתמיד יזדקק למזון ולחפצים גשמיים אחרים.

רעיון זה מרומז בפסוק )עקב ח, ג(: "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה׳ יחיה 
האדם". כלומר, לא הלחם לבדו – חומריות הלחם – הוא המחיה את האדם, אלא "מוצא פי ה׳", היינו 
הניצוץ האלוקי שבנמצא בתוך הלחם – הוא זה שמעניק לו את החיּות. כאשר האדם אוכל או שותה 
דבר-מה, נשמתו "רוכשת" את הניצוצות האלוקיים החבויים במאכל או במשקה, ובכך נסגר מעגל: 

הנשמה "ניזונה" מהם, והניצוצות נגאלים על-ידי התכללותם בנשמת האדם.

כאשר האדם משתמש בדבר גשמי עבור מטרה טובה, הוא מברר את הניצוץ שהיה חבוי בו ומעלהו 
לקדושה.

)מתוך מושגים בחסידות – שיחת השבוע(

מקור 5  תורה אור, פרשת בא, דף ס׳ עמוד ג׳
בחסידות ובקבלה יורדים גם לרמת המספרים.

ר"ב  ִמְצַרִים  ָגלּות  בְּ ֵרר  ִנְתבָּ ּוִמזֶּה  ִלים,  ַהכֵּ ִביַרת  שְׁ בִּ ָנְפלּו  ִנצוִֹצים  רפ"ח  י  כִּ
ָעָלה  ַרב  ֵעֶרב  ְוַגם  תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזהּו  ִמְצַרִים.  ֶאת  לּו  ַוְיַנצְּ ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל  ִנצוִֹצים. 

ם. ּוְכִתיב ַרב ְלָך כו'. ִאתָּ

הסכום הכולל של הניצוצות שנפלו בשבירת הכלים הוא 288, ותפקיד האדם הוא למצוא את הניצוצות 
הללו ולהעלותם לקדושה. במשך שנותיהם הארוכות של בני ישראל בגלות הקשה במצרים ומסירות 
נפשם לשמור על זהותם היהודית – הם זכו לפדות 202 ניצוצות מתוך 288 הניצוצות שנפלו בשבירת 
הכלים. בירור הניצוצות התבטא גם בלקיחת רכוש רב ביציאתם ממצרים, כי כזכור, הניצוצות חבויים 

ברכוש גשמי.

<< הרבי 
עושר גשמי ורוחני

והיינו, שהיה אצלם ריבוי גדול בענינים גשמיים, ומזה מובן שהיה גם ריבוי גדול 
בענינים רוחניים, כך, שגם ברוחניות היתה פעולת ה"רכוש גדול"6 שעל ידי ביזת 
מצרים וביזת הים, שהוא ענין בירור הניצוצות, כידוע הפירוש7 במה שכתוב8 "וגם 

6( לך לך טו, יד. 
7( ראה כנפי יונה ח״ג סנ״ו. הובא במג״ע אופן נח. תו״א בא ס, ג. ובכ״מ. 

8( בא יב, לח.
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ערב רב עלה אתם", דקאי על ר"ב הניצוצים שנתבררו מכל רפ"ח הניצוצים, ולאחרי 
זה נשאר לברר רק פ"ו ניצוצים, שזוהי הגימטריא דשם "אלקים".

...והענין בזה – שאצל בני ישראל באים שני הדברים ביחד: לא יכולה להיות עריבּות 
בגשמיות, בשעה שאין זה קשור עם רוחניות; ולאידך, כאשר ישנו ענין הרוחניות, 
הוא  "המעשה   – היא  הכוונה  תכלית  שהרי  בגשמיות,  גם  זאת  להמשיך  צריכים 

העיקר"9.

וענין זה מודגש ביותר בנוגע ל"רכוש גדול": ההתעסקות של בני ישראל בה"רכוש 
גדול" היתה מצד ציווי הקב"ה – כמו שכתוב10 "דבר נא באזני העם וישאלו גו׳ כלי 
ז"ל11 "אין נא אלא לשון בקשה, אמר ליה הקב"ה  וכלי זהב", ואמרו רבותינו  כסף 
למשה בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל בבקשה מכם שַאלּו ממצרים כלי כסף 
יצאו  כן  ואחרי  בהם,  קיים  אותם,  וענו  ועבדום  צדיק  אותו  יאמר  שלא  זהב,  וכלי 

ברכוש גדול, לא קיים בהם".

כעת ברור לנו שהתעסקות בני ישראל בלקיחת השלל ממצרים לא הייתה חמדנות גרידא. היו חבויים 
רב,  רכוש  עם  לצאת  ישראל  לבני  להזכיר  ממשה  ביקש  בעצמו  הקב"ה  נעלים.  רוחניים  סודות  בה 
ראשית, כדי שימלא את הבטחתו לאברהם, ושנית ובעיקר, משום שזה היה תפקידם בגלות מצרים – 

לברר את הניצוצות שהיו חבויים בה ולהעלותם לקדושה.

9( אבות פ״א מי״ז. 
10( בא יא, ב. 

11( ברכות ט, סע״א ואילך. 
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ג. מיהו החכם?
מקור 6  חומש שמות, פרק י"ג פסוק י"ט

כשעם ישראל התכונן לצאת ממצרים והיהודים היו עסוקים באריזת חבילותיהם ובשאילת שמלות 
ותכשיטים משכניהם המצרים – משה רבינו היה עסוק בפרויקט אחר לגמרי.

ֵני ִישְָׂרֵאל ֵלאמֹר,  יַע ֶאת־בְּ בִּ ַע ִהשְׁ בֵּ י ַהשְׁ ה ֶאת־ַעְצמוֹת יוֵֹסף ִעּמוֹ. כִּ ח מֹשֶׁ קַּ ַויִּ
ֶכם. ה ִאתְּ קֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם, ְוַהֲעִליֶתם ֶאת־ַעְצמַֹתי ִמזֶּ פָּ

מקור 7  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי י"ג, י"ח
רבי שמעון בר יוחאי מספר לנו את הסיפור.

ה  ַעל מֹשֶׁ ִמְצווֹת  ֲחִביבוֹת  ה  מָּ כַּ ּוְרֵאה  ּבֹא  ִעּמוֹ:  יוֵֹסף  ַעְצמוֹת  ה ֶאת  ח מֹשֶׁ קַּ ַויִּ
ִמְצָוה. ְוָעָליו הּוא  ה ָעסּוק בְּ ל ִמְצַרִים, ּומֹשֶׁ זָּה שֶׁ בִּ ָרֵאל ֲעסּוִקין בַּ ל ִישְׂ כָּ ינּו. שֶׁ ַרבֵּ

ח ִמְצווֹת.  ֵלי י׳ ח׳( ֲחַכם ֵלב ִיקַּ אוֵֹמר )ִמשְׁ

יָרה  יְּ תַּ ר ִנשְׁ ת ָאשֵׁ ַרח בַּ ינּו ֵהיָכן יוֵֹסף ָקבּור? ָאְמרּו: שֶׂ ה ַרבֵּ ּוִמנִַּיין ָהָיה יוֵֹדַע מֹשֶׁ
ה ֶאְצָלּה ְוָאַמר ָלּה: ֵהיָכן יוֵֹסף ָקבּור? ְוָאְמָרה לוֹ: ָארוֹן  ֵמאוֹתוֹ ַהּדוֹר. ָהַלְך מֹשֶׁ
ְרכּו ִמיָָּמיו. ָהַלְך  ְתבָּ יִּ ֵדי שֶׁ ִנילּוס ָנָהר, כְּ ים, ּוְקָבעּוהּו בְּ ֶכת ָעשּׂו לוֹ ִמְצִריִּ ל ַמתֶּ שֶׁ
ע  בַּ שְׁ נִּ שֶׁ בּוָעה[  ]ַהשְּׁ יָעה  ִהגִּ יוֵֹסף  יוֵֹסף  ָאַמר:  ִנילּוס,  ַפת  שְׂ ַעל  ְוָעַמד  ה  מֹשֶׁ
ְמָעה  יו שָׁ ָרֵאל. ַעְכשָׁ ְעתָּ ֶאת ִישְׂ בַּ ִהשְׁ בּוָעה שֶׁ יָעה שְׁ ָרֵאל ְלָגֲאָלן, ְוִהגִּ הקב"ה ְלִישְׂ
ים ֲאַנְחנּו  ה ַעְצְמָך, ֲהֵרי מּוָטב. ְוִאם ָלאו, ְנִקיִּ ה ְמַגלֶּ ִבין ְלָך, ִאם ַאתָּ ָרֵאל ְמעּוכָּ ְוִישְׂ

ל יוֵֹסף. בּוָעְתָך. ִמיָּד ָצף ֲארוֹנוֹ שֶׁ ִמשְּׁ

ַעל  ְוָעַמד  ה  מֹשֶׁ ָהַלְך  ָקבּור.  ָהָיה  ְמָלִכים  ל  שֶׁ ְרִניָטן  ַקבַּ בְּ יוֵֹסף  אוֵֹמר:  ָנָתן  ר' 
ָהַלְך  יוֵֹסף,  ל  ֲארוֹנוֹ שֶׁ ְעַזע  ִנְזדַּ ִמיָּד  יוֵֹסף!  יוֵֹסף,  ְוָאַמר:  ְמָלִכים,  ל  ְרִניָטן שֶׁ ַקבַּ

ה ֶאת ַעְצמוֹת ]יוֵֹסף[ ִעּמוֹ. ח מֹשֶׁ קַּ ה, ּוְנָטלוֹ ֶוֱהִביאוֹ ִעּמוֹ. ְלָכְך ֶנֱאַמר ַויִּ מֹשֶׁ

<< הרבי 
משה לא התבלבל

ואף על פי כן, מצינו במדרש בפרשתנו12 על הפסוק13 "ויקח משה את עצמות יוסף", 
"עליו הכתוב אומר14 חכם לב יקח מצוות, שכל ישראל היו עסוקין בכסף וזהב )מביזת 

מצרים(, ומשה היה עסוק בעצמות יוסף". 

12( שמו״ר פ״כ, יט. 
13( בשלח יג, יט. 

14( משלי יו״ד, ח. 



13 12

בני ישראל אמנם עסוקים בצבירת השלל על פי ציוויו של הקב"ה, וכפי שראינו, היה זה שלל רוחני, 
אך משה רבינו חשב על דברים חשובים יותר – חיפוש ומציאת ארונו של יוסף, וקיום השבועה של 

עם ישראל ליוסף – ְלָקְברוֹ בארץ ישראל. עליו אומר המדרש – "חכם לב יקח מצוות".

זה נאמר  וזוהי הוראה לכל אחד ואחד: כיון שעומדים אנו בהיציאה מן הגלות, שעל 
"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" – אזי יש צורך להבהיר ולשלול ענין של טעות.

ובהקדם המשל הידוע15 מענין הכניסה אל המלך – שהמון העם מסתנוורים מהיופי 
והיוקר שישנו בחדרים החיצוניים שבארמון המלך, ונשארים שקועים שם עד כדי 
– ממשיכים לילך חדר לפנים מחדר;  יותר  ואלו שהם חכמים גדולים  התעלפות... 
אבל, יש צורך בחכמה עמוקה ביותר – וגם זה לא מועיל... – שלא להשקע ולהבלע 
לשכוח  ולא  המלך,  וטרקליני  הפנימיים  שבחדרים  והעילוי  היוקר  מגודל  לגמרי 

שהתכלית האמיתית היא – להגיע אל המלך בעצמו.

אזרח שמקבל אישור כניסה לארמון על מנת להיפגש עם המלך – יכול בקלות להסתנוור מהיופי 
ממטרתו  ולשכוח  שבהם,  מהאוצרות  ולהתרגש  ליהנות  הארמון,  וטרקליני  אולמות  של  והעושר 

האמיתית – הפגישה עם המלך.

כך גם אנו. ירדנו לעולם הזה לשם מטרה מסוימת. אך ייתכן שנמצא דברים טובים וחכמים להתעסק 
בהם וליהנות מהם, אך לעתים זה מבלבל אותנו ומונע מאתנו לבצע את השליחות האמיתית של 

חיינו.

ועל פי המבואר בזה – הרי ענין החכמה אינו מועיל על זה, כי, מצד החכמה והשכל, הרי 
מעלת הדברים היקרים שבחדרים הנזכרים לעיל )לפני הכניסה אל המלך בעצמו( גדלה 
כל כך, שעילוי זה מספיק לו עבור כל ימיו בעולם הזה ובעולם הבא, מבלי להגיע אף 

פעם אל העצמות!

ולכן, יש צורך להבהיר, שגם כאשר ישנו הענין דביזת מצרים, ועל ידי זה מקיימים ציווי 
– ציווי הקב"ה שישנו ב"עצמות יוסף",  – אין לשכוח, שישנו ענין חשוב יותר  הקב"ה 

בה"יוסף" שבדורנו.

וזוהי ההוראה לכל אחד ואחד, בדברים קצרים – שאף על פי שישנו "רכוש גדול" על 
פי תורה, על פי פנימיות התורה ועל פי רזין דרזין, הן ברוחניות והן בגשמיות, ובאופן 
של "גג ורצפה כאחד ממש" וכו׳ וכו׳ – צריך לדעת, ש"חכם לב יקח מצוות"; להתקשר 
אחד  כל  של  האמיתי  הטוב  שזהו  האמיתי,  להתכלית  באים  ואז  דיוסף.  בה"עצמּות" 

ואחד, בתוך כלל ישראל.

עלינו ללמוד ממשה. 

יכולנו לחשוב, שתמיד מוטל עלינו לבחור בין טוב לרע, בין בזבוז זמן לניצול הזמן וכן הלאה, ובכל 
פעם שאנו מנצלים את הזמן ועושים משהו טוב, ברור שזה בסדר.

בא סיפור התעסקותו של משה בארונו של יוסף ומלמד אותנו, שלפעמים עלינו לבחור בין טוב אחד 

15(  ראה תולדות יעקב יוסף פ׳ ואתחנן. מאור עינים פ׳ תשא. אור המאיר 
פ׳ וישלח. כתר שם טוב סצ״ז. וראה גם תו״מ ח״כ ע׳ 46. וש״נ.
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לטוב שני. לעתים, כאשר אנו עושים משהו טוב, זה מבלבל אותנו ומסיט אותנו מלעשות את הדבר 
האמיתי אותו אנו צריכים לעשות.

משה יכול היה להתעסק באסיפת כספים ורכוש, ובאותה שעה – זו אכן הייתה מצווה, מילוי בקשת 
ובקיום הבקשה, כאמור, אף מבררים את הניצוצות. אך משה  גדול.  הקב"ה לצאת ממצרים ברכוש 
הרגיש שיש לו שליחות נעלית יותר – העלאת ארונו של יוסף ממצרים לארץ ישראל. על כך משבחו 

רבי שמעון בר יוחאי וקורא לו: "חכם לב".

בשיחה זו הרבי אינו מפרט מהו הדבר החשוב באמת שעלינו לעשות. הרבי רק מדגיש שעלינו להיות 
קשורים ל"יוסף" – הרבי הקודם. הכוונה היא, שעלינו להיות צמודים להוראותיו של הרבי שמלמד 
את  בפנינו  שעומדות  הטובות  האפשרויות  כל  מבין  לנו  ובורר  הנכון,  העדיפויות  סדר  את  אותנו 

האפשרות הרצויה באמת.

 משיחת יו"ד שבט, ה׳תשי"ט, רשימת השומעים בלתי מוגה. 

תורת מנחם חלק כ"ד עמוד 52


