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משה רבינוהאבות ו ביןחילוק ה  

את הקב"ה: "למה הרעות לעם הזה  ששאל משה רבינו תשאלוזכר מ , פ' שמות,הקודמת הבסוף פרש

וע"י משה וגאולת מצרים, יצא עניין של "הרעות"  הקב"השל  שע"י השליחותאיך יתכן  ויש להבין וגו'".

ע"י שליח הוא ד, ועו ?(1גאולת מצרים, גאולה שכולה טוב ) בעבורהשליחות היתה ש למרותשל רע,  –

 יהוהנה המשלח ה ?(2משה רבינו אשר כתוב עליו: "ותרא אותו כי טוב הוא", כולו טוב מאז לידתו )

(, וגאולתם לא 3טומאה ) מכיון שהיהודים במצרים היו בתוך המ"ט שערי !"בכבודו ובעצמו"הקב"ה, 

שהרי הוא כולו טוב  ,(4) , אלא מהקב"ה לבד[מתרגם – ]באופן רגיל לבא דרך סדר ההשתלשלות להיכ

והשליחות ומכל  ללאור זאת השאלה היא, הואי .((5וחסד )"בחי' עתיק", "לית שמאלא בהאי עתיקא" )

ל לצאת מזאת עניין רע, "הרעות"?ויכ היה איך –לבד כולם טובים  שכן המשלח  

: ויאמר אליו אני הוי', וארא אל אברהם עונה אותה עצמו הקב"הו התשובה נמצאת בתחילת פרשתינו

 יצחק ויעקב נסיונות ,למשה שהיו לאברהם ': ענה הוגו' ושמי הוי' לא נודעתי להם וגם הקמתי וגו'"

 דווקא אינו מובן למה ,מעתה .(6) "קשיות "חבל על דאבדין ולא משתכחין שאלו אעפ"כ לאו – הרבה

הוא היה הדור , היה במדרגה יותר נעלה מאבותינו משההרי  האבות?קשיא ולא שאל משה רבינו 

?כן שאל רבינו למה משה אז ואם האבות לא שאלו, ;(7) יותר חביבהוא השביעי אשר   

להביא שיש הכרח גמור  דיגצריכים להה ולכן התורה עניין שלא בשבחו של משכאן והנה מספרת לנו 

הוראה לכל או"א בכל דור ודור: שההנהגה אשר מקובלת אצל  ת לנוווזהו בכדי להור – עניין זה בתורה

.לא לשאול שום קשיות דהיינו ,בפרט אבותהבחור הדרך של שעלינו ל תהקב"ה, זא  

חכמה )כמו שמשה אמר  תה: המדרגה של משה היןהלכדל והנה החילוק בין האבות ומשה רבינו הוא

 נהנת בחינה זאתהוא היה שייך ל'מה' של חכמה(, שע"י  – (ספר שמות, טז) : "ונחנו מה"עצמו לע

בודתו של ע: זהו מדות –והעניין של האבות בערך למשה דרך משה;  , שהיא חכמתו של הקב"ה,התורה

 – ]זרים , והיה גומל חסד ג"כ לאנשים(8) "אברהם אוהבי" בינו היתה בקו החסד כדכתיבאאברהם 

בודתו של יצחק אבינו היתה בעיקר בקו הגבורה, כדכתיב "ופחד ע, בין בגשמיות, בין ברוחניות. [מתרגם

ולל חסד כש ,בודתו של יעקב היתה בקו של תפארת, רחמיםעה' בפחד וביראה. ואת בד ע, (9ק" )חיצ

שלימה"  ם גבורה ו"מטתוע; איחד חסד (10" )יהי' ל, שאמר "אלקי אבי אלקי אברהם ופחד יצחק וגבורה



והעבודה לעבוד את ה'  אפשר לעמוד בכל נסיונות, בין עשירות בין בעניות. ובאיחוד מידות הזה (.11)

שו לכל ישראל.יורהבמידות האבות   

שהאבות הם עניין של מידות ומשה רבינו הוא חכמה, נבין את הטעם שמשה, אשר היה  על פי זה,

כי  –השאלה  תמעל האבות, שאל "למה הרעות". מפני שעניינו היה חכמה ושכל, הוא שאל א הבמדרג

. וזו תולהבין כל עניין, וכשבא דבר שאין לו טעם בשכל, מפריע אותו להתקדם בעבודהשכל הוא  ועטב

 (העבודה של חכמה דקדושה) ה שלותשובה בכדי להמשיך בעבוד שהוא חיפ –משה  ה שלהיתה שאל

קשיות. שוםולא לשאול להמשיך בעבודת ה'  , דהיינוהאבות תלפי דוגמ היא ינועבודת אבל. (12)  

_________________________ 

( ראה לקו"ת 4) ( ז"ח ר"פ יתרו.3) אור התורה שמות ע' ס ואילך. שמות ב, ב. סוטה יג, א.( 2) ראה תורה אור וארא )נו, סע"ד(. (1)

 (8) ויק"ר פכ"ט, יא.( 7) שמו"ר ו, ד. סנהדרין קיא, א. הובא ברש"י שמות ו, ט.( 6) ( זח"ג קכט, א. ועייג"כ שם רפט, א.5) צו יב, ג.

פ' לקוטי שיחות, חלק ג', דמ מאידיש תרגום הנ"ל (12. )( דברים, ו, ד11) ( בראשית, לא, מב.10) ( בראשית לא, מב.9) ישעי' מא, ח.

857-854.  

ההלכה למעש  
קים מצוה פריה בן ובת קים מצות פריה ורביה ]..[. נולדו לו בן ובת ומתו אם הניחו בנים, הרי זה כיון שהוליד 

ורביה. במה דברים אמורים, כשהוא בני הבנים בן ובת ונולדו מן הבן ומן הבת, אע"פ שבנו הוליד בת ובתו ילדה 
"ע, פרק קמה, ב(ו)קיצשיל ובאים מבנו ובתו קים מצות פריה ורביה. אבן, הו  

נהגה למעשהה  
לכל בשר, כי הוא יתברך יתן לו לעורר בעצמו האמונה וביטחון גמור בהזן ומפרנס מעבודת בעל עסק: 

ח, וצריך להיות בשמחה וטוב לבב באמת כאלו פרנסתו כבר מזומנת לפניו.ופרנסתו בריו  
, טז אדר שני(בשם אדמו"ר הריי"צ )ספר היום יום  

זוטא מעשה  
לא נושע. האנחה היא רק כפת המנעול לפתוח את הלב ולפקוח את העינים שלא לשבת באנחות לבד 
לפעול ולעשות בתעמולה לחיזוק התורה  רק לסדר עבודה ופועל, איש איש באשר יוכלבחבוק ידים, 

 הרבצת התורה ושמירת המצות, זה בכתבו וזה בנאומו וזה בכספו.
(226בחלק ב, ד'  466אדמו"ר הרייץ, אגרת של  )אגרות קודש   

 

∞ 
 

 בעת, תדע בזאת, לי והשיב, מר אתי אימת משיח פי את ושאלתי"
"החוצ מעיינותיך יפוצו בעולם ויתגלה למודך שיתפרסם  

א, טוב םש רכת, טוב שם הבעל  
 

∞ 
 

:בכדי שהפרוייקט יוכל להמשיך נא ליצור קשר .את גליון זה לממן ואלהקדיש  ניתן  
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