
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת בשלח

כסף או ארון קבורה?
עם ישראל עומד סוף סוף לצאת ממצרים. 
מיליוני יהודים אורזים את חבילותיהם, 
שואלים כלי כסף ושמלות משכניהם המצרים 
ויוצאים עם רכוש עצום. 

רק יהודי אחד - במקום לדאוג לצבירת רכוש, 
עסוק בלחפש ארון קבורה...

 שיעור לחיים על סדר עדיפויות.
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א. ביזת מצרים
מקור 1  חומש שמות, פרק י"א פסוק י"ב

ֵ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
ָ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
ְ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

ְ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

 https://ashreinu.page.link/JzZQ 
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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
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 
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(.

1( ר״פ בשלח.
2( תו״ח ואוה״ת שם. 

3( בא יב, לה-לו.

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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מקור 5  תורה אור, פרשת בא, דף ס׳ עמוד ג׳

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

<< 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 
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".

ב. רכוש רוחני

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.

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

ֵ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
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". 

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.

מהיופי  מסתנוורים  העם  שהמון   – המלך  אל  הכניסה  מענין  הידוע15  המשל  ובהקדם 

12( שמו״ר פ״כ, יט. 
13( בשלח יג, יט. 
14( משלי יו״ד, ח.

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

המיתית היא – להגיע אל המלך בעצמו.

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

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