שר י ֵָׁאמֵׁ ר הַ יּוֹ ם ְ ּבהַ ר ה' י ֵָׁראֶ ה" (בראשית כ"ב)
שם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ה' י ְִּראֶ ה אֲ ֶ
" ַוי ּ ְִּק ָרא ַא ְב ָרהָ ם ֵׁ
מעשה אבות  -סימן לבנים .והנה אברהם מסמן לנו את הדרך' -אל הארץ' ומשם 'אל
המקדש'!
השבת אנו קוראים את פרשת 'וירא' והנה זה פלא ,כל הפרשה שזורה בשורש 'ירא' או
'ראה'( .שלוש פעמים כבר בשני הפסוקים הראשונים ,שרה יראה ,וירא את המקום
מרחוק ,עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ,ה' יראה ועוד בפרשיות השונות בין לבין -חפשו
את כולם!)
בנוסף ,השבת אנו נפגשים לראשונה עם הר המוריה -שגם קשור לעניין כפי שנראה
בהמשך.
אז מה הנושא השבת ,כבר ניחשתם? אני רואה שאתם בעניין! 

ליל שבת
המילים 'יראה' ו'וירא' מעניינים ביותר .שכן לפעמים הם משמשים מלשון ראיה -לחזות,
לפעמים מלשון הבנה ,לפעמים מלשון יראה  -פחד ואף מלשון התגלות או בחירה (כמו
אלוקים יראה לו השה) .מומלץ לעקוב אחרי התרגום ובפירוש רש"י לראות את אופני
ההוראה השונים.
מכאן נבין יותר טוב את המדרש הידוע:
" אמר הקב"ה אברהם קרא אותו יראה שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה
אשר יאמר היום בהר ה' יראה ,ושם קרא אותו שלם שנאמר ומלכי צדק מלך שלם הוציא
לחם ויין וגו' ,אם אני קורא אותו יראה כדרך שקראו אברהם ,שם צדיק ומתרעם ,ואם אני
קורא אותו שלם כדרך שקראו שם ,אברהם צדיק ומתרעם ,אלא הריני קורא אותו בדרך
שקראו אותו שניהם ירושלים יראה שלום" (ילקוט שמעוני תהילים ,ע"ו ,תתי"ד)
כאן ,אני תמיד אוהב להביא את הסברו של הרב אלון :למרות שצירוף שני השמות היה
צריך להיקרא ירושלם ,אנו אומרים ירושלים .הסיומת ים מציינת כפילות (ולרוב זוגות).
ומכאן הרמז לשתי 'ירושלים' ,של מטה ושל מעלה .וזאת המשמעות של 'עיר שחוברה לה
יחדיו'( .ותוספת שלי -אך הגויים ממשיכים לומר - ,Jerusalemירושלם .כיוון שהם לא
מבינים את מעלת ירושלים של מעלה)
את הדברים שמעתי לראשונה בהספד שספד לחיים קרמן הי"ד תלמיד עטרת כהנים
שנרצח בסמטאות הרובע המוסלמי לפני  41שנה .הוריו תרמו את ציפוי הזהב למזבח
הזהב שבמכון .הרוצח השתחרר לאחרונה ב'עסקת שליט'.
עד כמה נכונה ורלוונטית תפילתו של אברהם אבינו בסיום מעמד העקדה (ולפי פירוש
רשי):
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"ה' יראה"  -פשוטו כתרגומו ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו
ולהקריב כאן קרבנות :אשר יאמר היום  -שיאמרו לימי הדורות עליו בהר זה יראה הקב"ה
לעמו:

המדרש שהבאתי לעיל הוא על הפסוק בתהילים – 'ויהי בשלם סוכו' .כדי להבין את
עוצמתו ,וכהשלמה לדברים ,הבאתי את כל המזמור ואת המשך המדרש.

"ר' ברכיה בשם רבי חלבו אמר :עד שהוא שלם (= עד
שירושלים תהיה שלמה) עשה לו הקב"ה סוכה והיה
מתפלל בתוכה שנאמר ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון
ומה היה אומר :יהי רצון שאראה בבנין ביתי" (ילקוט
שמעוני שם)
ולסיכום:
אי אפשר להגיע ל'שלם'  -שלום ,בלי ה'יראה' .ארץ
יראה ורק אז שקטה!
(ולכן העיר נקראת ירו-שלם ולא שלמ-יראה ,אע"פ
ששם העיר הקדום יותר הוא שלם).

לַמְ נַ ֵּצ ַח ִּבנְגִּינ ֹת מִּ זְמֹור לְָאסָף שִּ יר :נֹודָ ע בִּיהּודָ ה
אֹ-להִּים ְבי ִּשְ ָראֵּ ל גָדֹול שְ מֹו:
ַויְהִי בְשָׁ לֵם סּוּכֹו ּומְעֹונָׁתֹו ְבצִּיֹון :שָמָ ה שִּ בַר
ִּרשְ פֵּי קָ שֶׁ ת מָ גֵּן ְוח ֶֶׁׁרב ּומִּ ְלחָמָ ה ֶׁסלָה :נָאֹור אַ תָ ה
ִּירי לֵּב נָמּו
אַדִּ יר מֵּ ה ְַר ֵּרי ט ֶָׁרף :אֶׁ שְ תֹולְלּו אַ ב ֵּ
שְ נָתָ ם וְֹלא מָ צְאּו כָל ַאנְשֵּ י ַחי ִּל י ְדֵּ יהֶׁם :מִּ ַגע ֲָרתְ ָך
אֹ-להֵּי יַעֲק ֹב נ ְִּרדָ ם ו ְֶׁרכֶׁב וָסּוס:
נֹורא אַ תָ ה ּומִּ י יַעֲמ ֹד ְל ָפנֶׁיָך מֵּ ָאז אַ פֶָׁך:
אַ תָ ה ָׁ
מִּ שָמַ י ִּם הִּשְ מַ עְתָ דִּ ין אֶׁ ֶׁרץ י ְָׁרָאה וְשָ קָ טָה:
בְקּום לַמִּ שְ פָט אֹ-להִּים לְהֹושִּ י ַע כָל ַענְוֵּי אֶׁ ֶׁרץ
ֶׁסלָה :כִּי חֲמַ ת ָאדָ ם תֹודֶׁ ָך שְ אֵּ ִּרית חֵּמ ֹת תַ חְג ֹר:
נִּדְ רּו וְשַ לְמּו ַלה' אֶׁ ֹ-להֵּיכֶׁם כָל ְסבִּיבָיו יֹובִּילּו שַ י
ָארץ"
נֹורא לְמַ ְלכֵּי ֶׁ
ַמֹורא :יִּבְצ ֹר רּו ַח נְגִּידִּ ים ָׁ
ל ָ
(תהילים ע"ו)

לסעודת שבת
שם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ה' י ְִּר ֶאה
בסיום פרשת העקדה מופיע הפסוק המוכרַ " :ויּ ְִּק ָרא ַא ְב ָרהָ ם ֵׁ
שר י ֵָׁאמֵׁ ר הַ יּוֹ ם ְ ּבהַ ר ה' י ֵָׁראֶ ה" (בראשית כ"ב)
אֲ ֶ
ישנם אין ספור פירושים להסבר הפסוק ,במיוחד לאור העובדה שפעמיים מופיע ה' יראה,
אך בשינוי ניקוד .אחד יראה עכשיו ואחד יראה לעתיד.
ָאה?
ְאה או מי יר ֶ
האם ה'יראה' מלשון ראיה? ואז השאלה מי יר ֶ
או שמא מלשון יראה -פחד .ואז השאלה יראה ממי ומתי?
נתחיל בהסבר השני – 'מוריה' מלשון יראה:
"המוריה -חד אמר הר שירדה עליו הוראה לישראל ,וחד אמר הר שירדה עליו מורא
לאומות .רבי ינאי אומר על שם נורא א-להים ממקדשיך" (ילקוט שמעוני שיה"ש ,ד)
המדרש מביא הסברים לשם 'מוריה' .בקטע שהבאתי שלושה הסברים( .מתוך הסברים
נוספים שמופיעים במדרש המקורי):
א .מלשון 'הוראה' .ב .יראה לאומות העולם ג .מתוך המקדש -יראה (לנו?).
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על פי הסבר זה ,למד אברהם שאם נירא את ה' (או שהגויים ייראו) אז נגיע למקדש.
כמשמעות הפסוק מתהילים' -אֶ ֶרץ י ְָר ָאה וְ ָש ָקטָ ה' (= ירו  -שלום) .וכן שלעתיד לבוא
ממקום זה תצא יראה לעולם.
'יראה' מלשון ראיה:
על פי הסבר זה ,יש לקרוא את הפסוק פעמיים:
ָאה .כלומר שבהר הזה ,ה' יראה אל עמו.
פעם ראשונה  -בְהר  ,ה' יר ֶ
ופעם שניה  -בְהר ה' ,י ָראֶה .כלומר שבהר ה' (כך שם ההר) ,אנחנו נראה.
וכפי שאומרת הגמרא במסכת חגיגה:
"נאמר 'יראה'' .יראה' -כדרך שבא לראות כך בא להיראות" (חגיגה ד).
על פי הסבר זה ,אברהם הבין שכשם שהוא ראה את 'פני ה' ,והקב"ה נראה אליו .כך גם
לעתיד לבוא -הקב"ה יראה אל עמו בזמן שאנו נקיים את הציווי' :שלוש פעמים בשנה
יראה כל זכורך את פני האדון ה''.
בעמוד הבא נלמד מהי ראיית פני ה':
רבי נחמן מברסלב מביא פירוש נפלא ,למעלתו של אברהם ולמצוות 'הראיה' .הקטע עצמו
קשה ,גם בסגנון .אנסה לבאר אותו ולתת רקע לדברים:
רקע והסבר( -כדאי לקרוא .אח"כ לקרוא את המקור בפנים ,ושוב לקרוא)
חלק א -מידתו של אברהם :כשהקב"ה ביקש מאברהם 'התהלך לפני והיה תמים' .נבין זאת
של
שר ְ ּב ַרגְ לֵׁ יהֶ ם"" - ,זֶה ָממוֹ נוֹ ֶ
כך :התהלך= זו פרנסת האדם .כפי שנאמר " -וְ אֶ ת הַ יְקוּם אֲ ֶ
ש ּ ַמעֲ ִּמידוֹ ַעל ַרגְ לָ יו".
ָא ָדם ֶ
השאלה היא :האם כאשר האדם 'מתהלך' ועוסק בפרנסתו ,האם הוא חושב שזה בא בדרך
הטבע (=כוכבים ומזלות) או שהוא רואה ומבין שהכול מהקב"ה (=הקב"ה לפניו).
אברהם התהלך לפני ה' .והיה תמים ('תמים תהיה עם ה' אלוקיך') ולכן לחמו ,מזונו,
פרנסתו נקראים 'לחם הפנים'( .התהלך = לחם ,לפני = פנים).
חלק ב - .מהותו המיוחדת של 'לחם הפנים' :על לחם הפנים נאמר שהוא תמיד חם .מי
שמגיע למדרגת 'לחם פנים' מסוגל לעמוד 'כחום היום' ,לעמוד מול שמש ישירה ולא
להיפגע( .בניגוד ליצחק שכהו עיניו במעמד העקדה -משום שלא היה מסוגל עדיין לעמוד
במראה כה חזק של מראה פני ה'  -עיינו ב'משך חכמה' שצרפתי בסוף הדפים).
חלק ג - .סוד מצוות הראיה :כאשר אנו מתהלכים אל המקדש עם מה שעמלנו עליו במהלך
השנה (='יראה כל זכורך ...ולא יראו פני ריקם') .אנו מראים שההליכה שלנו ,כל השנה
(=פרנסתנו) הייתה 'לפני ה' .שלחמנו הוא 'לחם פנים'!
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זהו גם ציווי הקב"ה למשה' ,פני ילכו והניחותי לך' .אם פני ילכו ,אז נוכל לזכות לראות
פני ה' .להיות מסוגלים לעמוד ולראות את התגלות השכינה( .ולא רק 'וראית את אחורי')
חלק ד - .השולחן = מזבח :בנבואת יחזקאל (פרק מ"א) מתואר השולחן ,אך הקב"ה קוראו
מזבח" :הַ ּ ִּמז ּ ְֵׁבחַ ֵׁעץ ָשלוֹ ש ַא ּמוֹ ת ָ ּגב ּ ַֹה וְ ָא ְרכּ ֹו ְש ּ ַתיִּם ַא ּמוֹ ת ו ִּּמ ְקצֹעוֹ ָתיו לוֹ וְ ָא ְרכּ ֹו וְ ִּקיר ָֹתיו ֵׁעץ
שר ִּל ְפנֵׁי ה'" .זהו המשך לפסקה הקודמת .כדי שעבודת ה' במקדש
ש ְלחָ ן אֲ ֶ
ַוי ְַד ּ ֵׁבר ֵׁאלַ י זֶה הַ ּ ֻּׁ
תתקבל ,עבודת ה' על המזבח ,היא צריכה להיות 'לחם פנים' .לפני ה'.
ֵׁשב
חלק ה .לעתיד לבוא .בנבואת ישעיהו (פרק ל"א) נאמר שלעתיד לבואּ ִּ " :כי ַעם ְ ּב ִּציּוֹ ן י ֵׁ
ּש ִּ ָלם ָּבכוֹ לֹא ִּת ְב ּ ֶכה חָ נוֹ ן י ְָחנְ ָך ְלקוֹ ל זַעֲ ֶק ָך ְ ּכ ָש ְמ ָעתוֹ ָענ ְָך :וְ נ ַָתן לָ כֶ ם ה' לֶ חֶ ם צָ ר ו ַּמיִּם לָ חַ ץ
ִּ ּבירו ָ
ָ
ָ
ָ
וְ לֹא י ִָּּכנֵׁף עוֹ ד מוֹ ֶריך וְ הָ י ּו ֵׁעינֶיך רֹאוֹ ת אֶ ת מוֹ ֶריך".
(תראו איזה יופי מסתתרים כאן כל הרעיונות שלנו – מוריך=הר המוריה ,מלשון הוראה\
והיו עינך רואות= מלשון ראיה)
הסבר הפסוק :עתה הקב"ה נסתר מפניך ,הוא 'נכנף מפניך' .אך לעתיד לבוא 'והיו עיניך
רואות את מוריך'.
ומדוע איננו רואים את הקב"ה ומהי לשון 'נכנף'?
המילה יכנף ,היא מלשון 'כנף-כנפיים' .הכנפיים מסמלות את ה'צל' ,את ההסתר מאחורי
השמש ,האור ,השכינה( .זאת נלמד מן הפסוק 'צלצל כנפיים' .המרמז על צל מן הכנפיים).
וכל זאת למה? משום ש" :וְ ִּה ְס ּ ַת ְר ִּּתי פָ נַי מֵׁ הֶ ם וְ הָ י ּו לֶ אֱ כֹל" .שאין אנו ראויים להתגלות פני
ה'' .אֲ בָ ל לֶ ָע ִּתיד" ..וְ ז ְָרחָ ה לָ כֶ ם ָשמֶ ש"ָ " ...ע ִּתיד הַ ָּקדוֹ ש ָּ -ברו ְּך  -הוּא ְלהוֹ ִּציא חַ ּ ָמה
ש ּלֹא י ִָּּכנֵׁף עוֹ ד מוֹ ֶר ָ
יך'.
יק ּה" .אֲ זַי י ְִּת ַקיֵּׁם" :ו ַּמ ְר ּ ֵׁפא ִּ ּב ְכנָפֶ יהָ " (מַ ְל ָא ִּכי ג') ,הַ יְנ ּו ֶ
ִּמ ּנ ְַר ִּּת ָ
ונסיים בנבואת הנחמה:
ּש ִּ ָלם":
ָאל יְרו ָ
ּש ִּ ָלם ִּ ּכי נִּ חַ ם ה' ַע ּמוֹ ּג ַ
" ִּ ּכי ַעיִּן ְ ּב ַעיִּן י ְִּרא ּו ְ ּבשוּב ה' ִּציּוֹ ןִּ ּ :פ ְצח ּו ַר ְ ּננ ּו י ְַחדָּ ו חָ ְרבוֹ ת יְרו ָ
ילו ָתיו ו ְּסעֻּׁ דּ וֹ ָתיו
שהוּא ְ ּבמַ ְד ֵׁרגַת ַא ְב ָרהָ ם ,הַ יְנ ּו ְ ּב ִּחינוֹ ת ַּב ַעל נֶפֶ ש ,אֲ זַי ְ ּבוַדַּ אי ָּכל אֲ ִּכ ֹ
א" .ו ִּּמי ֶ
ְ
ְ
"ה ְתהַ ּ ֵׁלך" ,זֶה ְ ּב ִּחינַת ַרגְ ִּלין,
"ה ְתהַ ּ ֵׁלך ְלפָ נַי"ִּ ,
אשית י"ז)ִּ :
(ב ֵׁר ִּ
ִּ ּב ְב ִּחינַת לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִּ יםּ ִּ .ב ְב ִּחינַת ְ ּ
שר ְ ּב ַרגְ לֵׁ יהֶ ם"( ,וְ ָד ְרש ּו ַר ּבוֹ ֵׁתינ ּו ,ז ְִּכרוֹ נָם
ְ ּב ִּחינַת ּ ַפ ְרנָסָ תוֹ ּ ְ .ב ִּחינַת (דְּ בָ ִּרים י"א)" :וְ אֶ ת הַ יְקוּם אֲ ֶ
ש ּ ַמעֲ ִּמידוֹ ַעל ַרגְ לָ יו).
של ָא ָדם ֶ
ִּל ְב ָרכָ ה ,סַ נְ הֶ ְד ִּרין ק"י זֶה ָממוֹ נוֹ ֶ
(שמו ֵּׁאל  -א כ"א)" :לֶ חֶ ם חַ ם ְ ּביוֹ ם
שה מֵׁ הֶ ם ְ ּב ִּחינַת ּ ָפנִּ ים .וְ זֶה ְ ּב ִּחינַת ְ
ש ּנַעֲ ֶ
"ה ְתהַ ּ ֵׁל ְך ְלפָ נַי"ֶ ,
בִּ .
אשית י"ח)ּ ְ :
"כחֹם
(ב ֵׁר ִּ
שהוּא ְ ּב ִּחינַת ְ ּ
ִּה ָּל ְקחוֹ " ,הַ יְנ ּו לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִּ ים ,הֵׁ ם לֶ חֶ ם חַ ם ,דַּ ְר ִּ ּגין דְּ ַא ְב ָרהָ םֶ ,
הַ יּוֹ ם":
שהֵׁ ם ּ ַת ְח ּ ֵׁתיהֶ םֻּׁ ּ ,כ ּ ָלם הֵׁ ן טוֹ ְר ִּחין ִּ ּב ְש ִּביל זֶה הָ ִּאיש.
וְ ָאז ָּכל הָ ַעכּ וּ"ם וְ כָ ל הַ כּ וֹ כָ ִּבים וּמַ זָּלוֹ ת ֶ
ָ
ָ
שהֵׁ ם
"עד ָא ִּשית אוֹ יְבֶ יך הֲדוֹ ם ְל ַרגְ לֶ יך"ֶ ,
ימינִּ י"ּ ְ ,ב ִּחינַת ַא ְב ָרהָ םַ ,
"שב ִּל ִּ
(ת ִּה ִּּלים ק"י)ֵׁ :
ִּ ּב ְב ִּחינַת ְּ
ָ
(ב ּ ִּמ ְד ָּבר י"ד)" :לַ ְחמֵׁ נ ּו הֵׁ ם סָ ר ִּצ ּ ָלם מֵׁ עֲ לֵׁ יהֶ ם"ּ ִּ ,
'כי ַמ ְראֵׁ ה
טוֹ ְר ִּחים ִּ ּב ְש ִּביל ּ ַפ ְרנָסָ ְתךּ ִּ .ב ְב ִּחינַת ַּ
(בבָ א ַּב ְת ָרא פ"ד)' ,חַ ּ ָמה' ְ ּב ִּחינַת ְ ּ
"כחֹם הַ יּוֹ ם"ּ ְ ,ב ִּחינַת "לֶ חֶ ם חַ ם" .אֲ בָ ל
חַ ּ ָמה עֲ מֻּׁ ָּקה ִּמן הַ ֵׁ ּצל' ָּ
ש ּ ָסר ִּצ ּ ָלם ,אֲ זַי נִּ ְת ַע ּ ֶלה וְ נִּ ְת ָראֶ ה ַמ ְראֵׁ ה חַ ּ ָמה ,דַּ ְר ּג ֵּׁה דְּ ַא ְב ָרהָ ם .וְ הֵׁ ם נִּ ְש ּ ָפ ִּלים ּ ַת ְח ּ ָתיוּ ִּ ,ב ְב ִּחינַת:
ְ ּכ ֶ
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"עד ָא ִּשית אוֹ יְבֶ ָ
י"ח)":ת ִּמים
ָּ
"ה ְתהַ ּ ֵׁל ְך ְלפָ נַי ו ְֶהיֵׁה ָת ִּמים" ִּ ּב ְב ִּחינַת (דְּ בָ ִּרים
יך הֲדוֹ ם" וְ כוּ' .וְ זֶהוִּּ :
ַ
ְ
ָ
ש ּלֹא ִּּת ְצטָ ֵׁרך ִּל ְדרש ַאחַ ר כּ וֹ כָ ִּבים ו ַּמזָּלוֹ ת ִּ ּכי ִּּת ְהיֶה ְלמַ ְעלָ ה מֵׁ הֶ ם:
ִּּת ְהיֶה ִּעם ה' אֱ ל ֶֹקיך" ֶ
ש ָּכל
ש ָאז נִּ ְת ּג ִַּּלין ּ ְפנֵׁי ה'ּ ְ ,ב ִּחינַת ּ ָפנִּ ים .וּבָ זֶה ֶ
יקם" ָּב ְרג ִָּליםֶ ,
ג .וְ זֶה ּו" :וְ לֹא י ֵָׁראֶ ה אֶ ת ּ ְפנֵׁי ה' ֵׁר ָ
ש ּ ִּמ ְת ַי ּג ֵַׁע ָּכל הַ ּ ָשנָהַ ,על י ְֵׁדי זֶה נִּ ְת ּ ַת ֵּׁקן וְ נִּ ְת ַע ּ ֶלה ָּכל לַ ְחמוֹ
יעתוֹ ֶ
ֶאחָ ד מֵׁ ִּביא עוֹ לַ ת ְר ִּאיָּה ִּמיגִּ ָ
ְ
"פנַי יֵׁלֵׁ כ ּו ַוהֲנִּ יחוֹ ִּתי
משהָ ּ :
שהֵׁ ִּשיב הַ ָּקדוֹ ש ָּ -בר ּוך  -הוּא ְל ֶ
וּפַ ְרנָסָ תוֹ ּ ִּ ,ב ְב ִּחינַת לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִּ ים :וְ זֶה ּו ֶ
שי ּ ְַת ְ ּקנ ּו ְ ּב ִּחינַת ַרגְ ִּליןּ ִּ ,ב ְב ִּחינַת ּ ָפנִּ ים ,אֲ זַי
"פנַי יֵׁלֵׁ כוּ"ֶ ,
שה ִּ ּב ֵּׁקש ּ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ הֵׁ ִּשיב לוֹ ָ ּ :
לָ ְך"ּ ִּ ,כי מ ֶ
י ְִּת ַּכ ּ ֵׁפר לָ הֶ ם,
דּ ִּ .
ש ְלחָ ן
"מז ְֵּׁבחַ " וְ ִּסיֵּׁם "זֶה הַ ּ ֻּׁ
(שם)ָ ּ :פ ַתח ְ ּב ִּ
ש ּ ְמכַ ּ ֵׁפר' ( ֲחגִּ י ָגה כ"ז) .וְ זֶה ּו ָ
ש ְלחָ ן דּ וֹ מֶ ה ְל ִּמז ּ ְֵׁבחַ ֶ
'כי ֻּׁ
שי ּ ְִּהיֶה דַּ י ְָקא ִּ ּב ְב ִּחינַת ּ ָפנִּ ים ,וַאֲ זַי ְמכַ ּ ֵׁפר:
"ל ְפנֵׁי" דַּ י ְָקאֶ ,
שר ִּל ְפנֵׁי ה'"ִּ ,
אֲ ֶ
ָ
ָ
ָ
שאֲ זַי
ְש ְעיָה ל')" :וְ לֹא י ִָּּכנֵׁף עוֹ ד מוֹ ֶריך וְ הָ י ּו ֵׁעינֶיך רֹאוֹ ת אֶ ת מוֹ ֶריך"ֶ ,
ה .וְ לֶ ָע ִּתיד י ְִּת ַקיֵּׁם (י ַ
ְ
י ְִּת ּג ּ ֶַלה ְ ּב ִּחינַת ּ ָפנִּ יםּ ִּ .כי ַע ְכ ָשו ּ ְפנֵׁי ה' מֻּׁ ְס ּ ָתר ְ ּב ֶד ֶרך הַ ּ ֶטבַ עּ ְ ,בהַ נְ הָ גַת הַ ּ ַמזָּלוֹ תּ ִּ ,ב ְב ִּחינַת (דְּ בָ ִּרים
ל"א)" :וְ ִּה ְס ּ ַת ְר ִּּתי פָ נַי מֵׁ הֶ ם וְ הָ י ּו לֶ אֱ כֹל" ,וְ ַע ְכ ָשו מַ ְראֵׁ ה הַ חַ ּ ָמה עֲ מֻּׁ ָּקה ִּמן ִּצ ָּלם .וְ זֶה ְ ּב ִּחינַת
שהַ נְ הָ ָגתוֹ מֻּׁ ְכנָף וּמֻּׁ ְס ּ ָתר ָּבהֶ ם ,וְ זֶה ּו הַ ֵׁ ּצל
שהַ ְ ּכנָפַ יִּם וְ הַ הַ ְס ּ ָת ָרה ֶ
"צ ְלצַ ל ְ ּכנָפָ יִּם"ֶ ,
ְש ְעיָה י"ח)ִּ :
(י ַ
שאוֹ ר הַ חַ ּ ָמהֵׁ ,אין מֵׁ ִּאיר ִּ ּב ְשלֵׁ מוּת ,וְ ֵׁאין זֶה אֶ ָּלא
ש ּ ַמ ְס ִּּתיר אוֹ ר הַ חַ ּ ָמה .וְ אֵׁ ין זֶה ֶא ּ ָלא מֵׁ חֲמַ ת ֶ
ֶ
ּ
שהַ חַ ּ ָמה ְ ּב ָת ְק ּ ָפ ּה
ש ָאז י ְִּת ַקיֵׁם" :וְ ז ְָרחָ ה לָ כֶ ם ָשמֶ ש"ֶ ,
מַ ְראֵׁ ה הַ חַ ּ ָמה ,מַ ְראֶ ה דַּ י ְָקא .אֲ בָ ל לֶ ָע ִּתיד ֶ
ּ
יק ּה' (יא) .אֲ זַי י ְִּת ַקיֵׁם:
'ע ִּתיד הַ ָּקדוֹ ש ָּ -ברו ְּך  -הוּא ְלהוֹ ִּציא חַ ּ ָמה ִּמ ּנ ְַר ִּּת ָ
י ְִּת ּג ּ ֶַלהּ ִּ ,ב ְב ִּחינַת ָ
ָ
ש ּלֹא י ִָּּכנֵׁף עוֹ ד מוֹ ֶריך ַּכ ּנַ"ל:
"וּמַ ְר ּ ֵׁפא ִּ ּב ְכנָפֶ יהָ " (מַ ְל ָא ִּכי ג') ,הַ יְנ ּו ֶ
(ליקוטי מוהר"ן  -סימן לא)

לסעודה שלישית
ש ָּבת" (מתוך ההפטרה)
" ַויֹּאמֶ ר מַ דּ ו ַּע ַא ְּת הֹלֶ כֶ ת אֵׁ לָ יו הַ יּוֹ ם לֹא ח ֶֹדש וְ לֹא ַ
בהפט רה מתוארת לידת בן 'כעת חיה' ,ומכאן הקשר לפרשה .אך אנו נקשר את ההפטרה
למהלך שלנו .הנער השליח שאל את השונמית  ,מדוע היא מקבילה את פני הנביא ,הרי
'לא חודש ולא שבת' .מכאן למדו חז"ל שיש מצווה להקביל את פני הרב בשלושת הרגלים.
ושמא תשאלו ,הרי כתוב חודש ושבת?
א .הרב יהונתן אייבשיץ (פגשנו אותו כבר בעבר )...מתרץ :שזוהי מידת חסידות לעלות
כל ראש חודש וכל שבת .ועל זה התפלא הנער ,שאפילו מידת חסידות אין כאן ,שהרי לא
רגל עכשיו ואפילו לא חודש או שבת.
ב .המלבי"ם בדומה ,אומר שאכן אל המקדש ,היה ראוי לעלות כל שבת וראש חודש .אך
התורה הקלה עלינו את מסע הדרך .אך לקבל את פני הרב ,ראוי בתדירות גבוהה יותר.
(המקור לתשובות בסוף הדפים)
אך שימו לב לדבר מעניין .לעתיד לבוא נאמר בישעיה:
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ש ַּב ּתוֹ יָבוֹ א כָ ל ָּב ָשר ְל ִּה ְש ּ ַתחֲוֹ ת ְלפָ נַי ָא ַמר ה'( ":ישעיהו
ש ָּבת ְ ּב ַ
"וְ הָ יָה ִּמדֵּׁ י ח ֶֹדש ְ ּבחָ ְדשוֹ ו ִּּמדֵּׁ י ַ
ס"ו)
כלומר לעתיד לבוא נעלה לרגל בכל שבוע ובכל ראש חודש! כנראה שהנביא ידע שיהיו
לנו מכוניות ,אוטובוסים ורכבת קלה .כך שלא יהיה טורח גדול לעלות כל כך הרבה...

שבת שלום
מרדכי
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