
״וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו״

משה פונה למלך אדום ומבקש לעבור בארצו בדרכם לארץ ישראל. פנייתו תמוהה: למה מציין את התלאות שעברו 
עליהם? יותר מכך - בהמשך הפסוקים אומר משה "וירעו לנו המצרים" - סבלנו מהם רבות, אומר משה; ועוד: למה 

״אחיך״ ישראל? מה מבקש משה להדגיש בדבריו אלו?

לפי האברבנל, כפשוטו: חשב משה לעורר רחמים מאת אדום על אחיהם ישראל, שעברו עליהם תלאות רבות והם 
עכשיו רוצים להגיע לארץ. מצד שני, גם אדום יכול לטעון - אף אני בן אברהם, אף לי הובטחה הארץ, למה שאתן לך 

לעבור בארצי על מנת היכנס לארץ?

רש״י מקשה כאמור - מה ראה להזכיר כאן אחווה? וכך תשובת מדרש תנחומא על השאלות לעיל: 

"אתה ידעת שכשאמר הקב״ה לאברהם ״ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם…״ - אנו 
נשתעבדנו ואתה בן חורין. משל לשני אחים שיצא שטר חוב על אביהם. פרע אחד האחים את החוב ולימים פנה 
האח שפרע לאחיו וביקש ממנו דבר מה. אמר לו: אתה יודע שאותו החוב על שנינו היה, ואני פרעתיו, ולכן אל תשיבני 

ריקם".

ישראל  שהיו  ובזמן  באדום,  ולא  בישראל  התקיימה  אותם"  ועינו  ועבדום  זרעך..  יהיה  ש"גר  ההבטחה  כלומר: 
משועבדים, היו אדום בני חורין. כיוון שתחילת ההבטחה בעניין השיעבוד התקיימה בישראל, כך גם סופה, שהיא 
הבטחת הארץ - "לזרעך נתתי את הארץ הזאת", תתקיים בישראל. על כן הזכיר משה שהם אחים ועל כן סיפר משה 
שלוש  אחר:  במקום  המדרש  שאומר  כפי  הארץ.  להבטחת  ישראל  זכאים  אלו  מכוח   - מצאתנו  אשר  התלאות  על 

מתנות נקנות ביסורים: תורה, ארץ ישראל וחיי העולם הבא.

 שבת שלום!

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:33 הדלקת נרות 
19:45 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
18:00 מנחה  
20:30 ערבית  
20:31 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת חוקת
בס"ד | שקיעה: 19:53 | סוף זמן קריאת שמע: 9:11 | ג תמוז התשפ"ב | שבת שלום!

אין לקחת ספרים מספריית בית 
הכנסת ללא רשות הגבאים.

 
אחרי  לקידוש  מוזמן  הציבור 
למשפחת  בת  להולדת  התפילה 
פרידה  קידוש  עם  משולב  פרל 

ממשפחת ביננפלד!

"By your Kiddushs 
combined I am captain 
planet!"

אנו   | הכנסת  לבית  תרומות 
לשיפוץ  קבוע  באופן  פועלים 
והרחבת  ספרים  הוספת  המבנה, 
הציבור  הקהילתית.  הפעילות 
על  הכנסת  לבית  לתרום  מוזמן 
לצמוח  להמשיך  שנוכל  מנת 

ולהתפתח. 

הודעות


