


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"ברכת אברהם" – על איזה ברכה קאי?

מ„וע ‰וˆי‡ ר˘"י ‡˙ "ברכ˙ ‡בר‰ם" מפ˘וטו? / מ„וע ל‡ ˘לח 
ברך  י„וך ליע˜ב? / בי‡ור ‰ברכ‰ ‰מיוח„˙̆  ליח לחפ˘̆  יˆח˜̆ 

יˆח˜ ‡˙ יע˜ב לפני ˘‰לך לפ„ן ‡רם

(ע״פ לקוטי שיחות ח"כ עמ׳ 116 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"וימלאו ימי'" - מפני ש"אחד רשע" (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 110 ואילך)

"וירא עשו" - תרתי למה לי?  (ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 221 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מלחמת היהודי נגד צביעות עשו

מ‰ ר‡˙‰ ‰˙ור‰ לספר על ני˘ו‡י ע˘ו? / מי‰ו ‰"רע ‰נעלם" ומ‰י 
ביו˙ר?  ˜ˆר‰  ‰יי˙‰  בע˘ו  יע˜ב  מלחמ˙  מ„וע   / נ‚„ו?  ‰מלחמ‰ 
‰˜ו„מו˙?  מ‰‚לויו˙  יו˙ר  ‡רוכ‰  ‰‡חרונ‰  ‰‚לו˙  טעם  ומ‡יז‰   /

‰ז‰ירו˙ ‰נ„ר˘˙ ביחס לרע ‰נעלם ‰מס˙˙ר בנפ˘ ‰‡„ם

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 115 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קיום מצוות ברוחניות  (ע"פ תורת מנחם-התוועדויות תשמ"ה ח"א עמ' 575)

חפירת הבארות כרמז לבנין ביהמ"ק (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 116 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר מצות ישוב הארץ ויסודי איסור יציאה ממנה

יח˜ור ‡ם ‰י‰ ˘ייך ‡יסור לˆ‡˙ מן ‰‡רı ˜ו„ם ˘כב˘ו‰ י˘ר‡ל 
„יון  וע"פ  ז‰,  ‡יסור  על  ˘נ‡מרו  ‰טעמים  ע"פ  ‰˙ור‰,  במˆו˙ 
ב˘ר  פסול  ‚„ר  יפר˘   / ב‰  י˘ר‡ל  ובעלו˙   ıו˘˙ ‰‡ר„˜ ב‚„רי 
יˆי‡˙  ‡יסור  ‚בי  חז"ל  „ברי  יב‡ר  ועפ"ז  למחיˆ˙ו,   ıחו ‰יוˆ‡ 

ıיˆח˜ מן ‰‡ר

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 200 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
מה לעשות לאחר החתונה?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
דאגה לרוחניות בני הבית

בעז‰י״˙.

˙ול„ו˙,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙ב), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת שבתיח לללקראת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

קקלקראת שבת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רשיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

דאגה רוחניות בני הבית
כמו שכל אחד מישראל מחויב בהנחת תפילין בכל יום, כן הוא חובת כל איש ואיש לחשוב מחשבות בכל יום ויום, 

איך לנהג ביתו, בניו ובנותיו יחיו, ולדאוג בזה, כי המזון הרוחני בכל אופן אינו גרוע מהמזון החומרי

...מ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ [מו‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰״‰ ˘מענו, ל‡מר, כמו ˘כל ‡ח„ מי˘ר‡ל 
ויום,  יום  בכל  מח˘בו˙  לח˘וב  ו‡י˘  ‡י˘  כל  חוב˙  ‰ו‡  כן  יום,  בכל  ˙פילין  ב‰נח˙  מחוייב 
מ‰מזון  ‚רוע  בכל ‡ופן ‡ינו  כי ‰מזון ‰רוחני  בז‰,  ול„‡ו‚  יחיו,  ובנו˙יו  בניו  בי˙ו,  לנ‰‚  ‡יך 
לע˘ו˙ ˆ„˜‰  למו  עוזר  ו‰‡-ל ‰מו˘יע  ולכלכלם  לפרנסם  לבי˙ו  כל ‡ח„ „ו‡‚  ‰חומרי, ‡˘ר 

בכל ע˙.

‰˙ני‡  בעל  ‰ז˜ן,  [-‡„מו"ר  ‰‚„ול  רבינו  כ״˜  מחסי„י  ˘˜יבל  ‰ז˜נים,  [‰חסי„ים]  ...‡ח„ 
ו‰˘ו"ע], סיפר ‡˘ר כ"˜ רבינו ‰‚„ול, ב˙חל˙ נ˘י‡ו˙ו (בערך ˙˜מ״‰-˙˜״ן) ‰י׳ ס„רו, ל„בר 
במˆבו  במ‡„  ‰˙ענין  כי  י„ענו,  (במסור‰  ו‰„רכ˙ם  בי˙  ‰בני  עם  ‰‰נ‰‚‰  ‡ו„ו˙  על  ברבים 
‰פרטי ˘ל כל ‡ח„ ביחו„, וי‰י לעוזר למו בכל (לפניי מונחים מכ˙ביו, כ˙ב י„ ˜„˘ו, לעיירו˙ 
˘ונו˙, מעורר ‰˘לום ו„יבו˜ חברים, ו‰נ‰‚ו˙ פרטיו˙. ל‡ח„ כו˙ב ˘‡ל˙י וב˜˘˙י לעורר רוח 
מריב‰  מ˙וך  יוˆ‡  ˘לום  כי ‡ין  כו׳  ברבים  מחיל‰  ולב˜˘  כו'  מ„ו˙יו  על  ל‰עביר  בלבו  ט‰ר‰ 
‰רחמן  ל˘״˘,  ממחלו˜˙  ‰ן  ו‰˙ל‡ו˙  ‰ˆרו˙  רוב  ‡˘ר  ˘מים  ל˘ם  ממחלו˜˙  ובפרט  חייו 
ˆיר  לו  ל˘לוח  מרוב‰,  ‰וˆ‡‰  ‰וˆי‡  ו‚ם  ‰טריח,  ‡˘ר  על  ˙ו„‰  כו˙ב  ול‡ח„  ממנ‰.  יˆילנו 
בענינו  (ל˘מחו  כמו‰ו  ע˘ו˙  מ‡נ״˘  ניס‰ ‡ח„  ל‡  כי  מˆבו,  מ‡˘ר ‰וטב  לו  ל‰ו„יע  מיוח„, 

‰פרטי) וב‚לל ז‡˙ יברכ‰ו בברכ‰ כפול‰). 

וימˆ‡ [‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ˆל ‰חסי„ים] טעו˙י ‰‰„רכ‰ ב˘ני ˜ˆוו˙י׳, ‡לו ˘„‡‚ו ר˜ לעˆמם, 
ו‡לו  ‰ר‡וי׳,  לב  ˘ימ˙  בלי  עזבו,  בי˙ם  בני  ו‰נ‰‚˙  ו˙פל‰,  ב˙ור‰  ‰‡ל˜ים  בעבו„˙  עלו˙ 
˘נ‰‚ו בני בי˙ם, ב‚זיר˙ ‡ומר, בפ˜ו„ו˙ וˆיווים, מבלי ˜רבם ב„ע˙ י˘רם, ‡˘ר ב˘ני‰ם מ‡ס, 
בי„  ˘ˆריכים ‰˘˙מ˘ ‚ם  ומ˜רים  בע˙ים  ל‡  ב˜ירוב ‰‡פ˘רי, ‡ם  ˙בו‡,  כי ‰‰„רכ‰  וי„רו˘ 

˘מ‡ל, כעˆ˙ חז״ל. ˘˜י„˙ו ‰י˙‰ ‡ז - סיפר ‰ז˜ן - ˙˜ן מ‚רעו˙ בי˙ י˘ר‡ל...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' מז-מח)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



התייעצות עם הנהלת הישיבה
ענין  אודות  כותב  בו   .  . למכתבו  במענה 

החתונה  לאחרי  מגורם  מקום  אודות  וכן  הפרנסה 

בשעה טובה ומוצלחת.

כפי ששמענו כמה פעמים מכ״ק מו״ח אדמו"ר 

זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע, על תלמידי ישיבה להציע 

עניניהם לפני הנהלת הישיבה בה לומדים, לא רק 

דעתם  שלפי  ענינים  גם  אם  כי  הרוחנים  ענינים 

רוחנים  הם  לאמיתתם  הנ״ל  והרי  הם,  גשמיים 

יותר מאשר גשמיים כמובן.

כל  על  המשגיח  יתברך  השם  אשר  רצון  ויהי 

לפניו  בטוב  ינחהו  פרטית  בהשגחה  ואחד  אחד 

בכל הנ״ל בטוב האמיתי ואין טוב אלא תורה.

מוסיף  זה  דבר  על  מזכיר  שאינו  שאף  תקותי 

הקדושה  תורתנו  בלימוד  ושקידה  בהתמדה 

בקיום  והידור  החסידות  ותורת  הנגלה  תורת 

השי"ת  לברכות  והכלים  הצנור  הם  והרי  מצותי׳ 

בהמצטרך לאדם.

בברכה לבשו״ט בכל האמור.

(אגרות קודש חי"ט עמ' רצד-ה)

לימוד התורה לאחר החתונה
מיומו  חלק  תורה  לומד  כשהבעל  החיים  סדר 

ושצריכה  הנכונה  ההתחלה  שזוהי  מובן   - (עכ"פ) 

להיות בבני ישראל [כיון שהחתונה היא ההתחלה 

קשור  שזהו  ג״כ,  מובן  אבל   - עד]  עדי  דבנין 

לגשמיות,  בנוגע  צמצום  וקצת  ומדידה  בהגבלה 

צריכים   - ומאידך  יום  יום  בחיי  נרגש  שזהו  וכיון 

להיות החיים דבני ישראל – כמו שנאמר -  מתוך 

שמחה וטוב לבב ובטחון -

חיים  סדר  על  ההסכמה  להיות  צריכה  הרי 

(על  שמחה  ומתוך  מלאה  והסכמה  מראש   - כזה 

שמתחילים חייהם - בחיי תורה, תורת חיים).

יה״ר   - הנ״ל  ובאופן  ע״ז  שניהם  יסכימו  ואם 

שיהא כל זה בשעה טובה ומוצלחת.

(אגרות קודש חכ"ג עמ' רצד)

באופן   – החתונה  לאחרי  ההסתדרות  ...כיוון 

שיוכל לקבוע עתים בלימוד התורה ככל הדרוש.

(אגרות קודש חכ"ד עמ' שיז)

חומרי המקום שהלך משם ושבא לשם
ובפרט  בהנהגתם  לפרטים  בנוגע  לשאלותיו 

טובה  בשעה  חתונתם  לאחרי  הבית  בהנהגת 

מחמירים  שיש  הענינים  (באותם  ומוצלחת 

והסביבות  הענינים  כל  שאין  מובן   - ומקילים) 

והאישים שווים, וכסגנון חז״ל דיש חומרי המקום 

למשפחות  בנוגע  (ועד״ז  לשם  ושבא  משם  שהלך 

וכו'). וידבר בכל זה עם הרב מרא דאתרא.

לך  במותר  עצמך  קדש  מעלת  נפלאת  ומה 

מבחי׳  נמשך  דוקא  שעי״ז  בדא״ח  שמבואר   -

עצמות אור אין סוף...

(אגרות קודש חכ"ד עמ' ט-י)

המשך העיסוק בשטח החינוך
לכתבה אודות המשך ההתעסקות שלה בשטח 

החינוך לאחרי החתונה,

ובפרט  במאד.  וטוב  הדבר  נכון  שבכלל  מובן 

ישראל  בני  חינוך   - ת"ו  ובאה"ק  בתקופתנו  אשר 

על טהרת הקדש, ענין חיוני הוא, וק"ל.

זה  בענין  אשר  התקוה  מכתבה,  סגנון  וע"פ 

המתאימות,  ונתינה  במסירה  עובדת  עתה  גם 

והבטיחונו חז"ל בכגון זה הבא לטהר - וידוע דיוק 

רבנו הזקן לטהר גם אחרים - מסייעין אותו.

(אגרות קודש חכ"ג עמ' שלו)

מה לעשות לאחר החתונה?

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
לקראת שבת „

"ברכת אברהם" –
 ע איזה ברכה קאי?

מדוע הוציא רש"י את "ברכת אברהם" מפשוטו? / מדוע לא שלח יצחק שליח לחפש שידוך ליעקב? / ביאור 
הברכה המיוחדת שברך יצחק את יעקב לפני שהלך לפדן ארם

ל˜ח˙ ‡˘‰  יע˜ב  בנו  יˆח˜ ‡˙  ˘˘לח  מ‰  ע"„  מסופר  ו‡ילך)  (כח, ‡  פר˘˙נו  בסוף   .‡
מבנו˙   ‰˘‡ ˙˜ח  ל‡  לו  וי‡מר  ויˆו‰ו  ‡ו˙ו,  ויברך  יע˜ב  ‡ל  יˆח˜  "וי˜ר‡  לבן:  מבנו˙ 
כנען. ˜ום לך פ„נ‰ ‡רם, בי˙‰ ב˙ו‡ל ‡בי ‡מך, ו˜ח לך מ˘ם ‡˘‰, מבנו˙ לבן ‡חי ‡מך". 

לך ‡˙  וי˙ן  עמים.  ל˜‰ל  ו‰יי˙  וירבך,  ויפרך  יברך ‡ו˙ך,  ˘-„-י  יˆח˜: "ו‡-ל  וממ˘יך 
ברכ˙ ‡בר‰ם, לך ולזרעך ‡˙ך, לר˘˙ך ‡˙ ‡רı מ‚וריך ‡˘ר נ˙ן ‡ל˜ים ל‡בר‰ם". 

ולזרעך  לך  ברכ˙ ‡בר‰ם  לך ‡˙  "וי˙ן   – "ברכ˙ ‡בר‰ם"  ˘ל  ענינ‰  ר˘"י ‡˙  ומפר˘ 
'ו‰˙ברכו  ב);  יב,  (לך  ‚„ול'  ל‚וי  'ו‡ע˘ך  לו:  ˘‡מר   – ‡בר‰ם  ברכ˙   ˙‡" וז"ל:   – ‡˙ך" 
בזרעך' (ויר‡ כב, יח). י‰יו ‡ו˙ן ברכו˙ ‰‡מורו˙ ב˘בילך, ממך יˆ‡ ‡ו˙ו ‰‚וי ו‡ו˙ו ‰זרע 

‰מבורך".

וכבר ‰˜˘ו במפר˘י ר˘"י: 

לירו˘˙ ‰‡רı – "לר˘˙ך  בנו‚ע  ˘ברכ˙ ‡בר‰ם ‰י‡  ומפר˘  ממ˘יך  עˆמו  ‰רי ‰פסו˜ 
לברכ‰  ול‡  ‡חרו˙,  לברכו˙  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  ר˘"י  לומ„  מ„וע  כן,  ו‡ם  מ‚וריך";   ıר‡  ˙‡

‰מפור˘˙ בפסו˜ ‚ופ‡?!

ו‰˙ברכו   – ‚„ול  ל‚וי  "ו‡ע˘ך  ˘ל  לברכו˙  ‰י‡  ‡בר‰ם"  ב"ברכ˙  (˘‰כוונ‰  ר˘"י  פירו˘  וב‡מ˙, 
בזרעך") מו˜˘‰ ל‡ ר˜ מˆ„ ‰מ˘ך ‰פסו˜ – ‡ל‡ ‚ם מˆ„ ‰סבר‡: 

‡ם כוונ˙ יˆח˜ ‰י‡ לברכו˙ ˘ל "ו‡ע˘ך ל‚וי ‚„ול", "ו‰˙ברכו בזרעך" – ‰ו‡ ל‡ ‰י' 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

לעיל  וכמסופר  בז‰,  נ˙ברך  עˆמו  יˆח˜  ˘‰רי  כך,  ל˘ם  ל‰בי‡ ‡˙ "ברכ˙ ‡בר‰ם"  ˆריך 
 ;"ıבפר˘˙נו (כו, „): "ו‰רבי˙י ‡˙ זרעך ככוכבי ‰˘מים . . ו‰˙ברכו בזרעך כל ‚ויי ‰‡ר

יו˙ר ‡ם ‰י'  מ˙‡ים  ו‰רי  בברכ˙ ‡בר‰ם,  יע˜ב  לברך ‡˙  יˆח˜  למ‰ ‰י' ˆריך  כן,  ו‡ם 
נו˙ן ליע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙ ˘‰ו‡ עˆמו ‰˙ברך ב‰ן! 

ב. ו‰בי‡ור בז‰ [בכל ‰ב‡ ל˜מן – ל‰עיר מ„ברי ‰‡ל˘יך כ‡ן]:

עכ˘יו  מחוור: ‰רי  בירו˘˙ ‰‡רı – ‡ינו  יע˜ב  לברך ‡˙  ב‡  ˘יˆח˜  כפ˘וטו –  ‰פסו˜ 
 ?ıב‡ יˆח˜ ו˘ולח ‡ו˙ו לחו"ל, כ„י ל˜ח˙ ‡˘‰, ומ‰ ˘ייכ˙ כ‡ן ‰ברכ‰ על ירו˘˙ ‰‡ר

מ‰ ˘ייכו˙ ‰ענינים זל"ז?

ל˜‰ל  ו‰יי˙  וירבך  ויפרך  ‡ו˙ך  יברך  ˘-„-י  "ו‡-ל   – ‰˜ו„ם  ˘בפסו˜  לברכ‰  ביחס 
וי˙רב‰; ‡ולם  יע˜ב  יפר‰  י„ם  ˘על  לענין ‰ני˘ו‡ין,  ˘˘ייכ˙  ברכ‰  ˘‰י‡  מובן  עמים" – 

?ıיך נכנס˙ לכ‡ן ‰ברכ‰ על ירו˘˙ ‰‡ר‡

לכן מפר˘ ר˘"י ˘"ברכ˙ ‡בר‰ם" ‰י‡ ברכ‰ ב˘ייכו˙ ל˘י„וך, כי ‰כוונ‰ ‰י‡ לברכו˙ 
פרי'  לני˘ו‡ין,  כ‡ל‰ ‰˘ייכו˙  ברכו˙  ˘‰ם  בזרעך" –  ל‚וי ‚„ול" "ו‰˙ברכו  ˘ל "ו‡ע˘ך 

ורבי': ˘יוול„ו ליע˜ב יל„ים רבים, ו‰ם י‰יו יל„ים מבורכים בכל.

„ו˜‡  יע˜ב  לברך ‡˙  „יי˜  ז‡˙  בכל  בברכו˙ ‡לו,  נ˙ברך  ‚ם  עˆמו  ˘יˆח˜  ‡מנם, ‡ף 
ל‡בר‰ם  ח˘וב‰  ˘‰י˙‰  ברכ‰  ל‡ו˙‰  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  נז˜˜  יע˜ב  כי   – ‡בר‰ם"  ב"ברכ˙ 
ב‡ופן מיוח„: יע˜ב ‰רי עמ„ לˆ‡˙ ל„רך, ˘ב‡ופן טבעי ‰י‡ "ממעט˙ פרי' ורבי' וממעט˙ 
לפני  כ˘עמ„  ל‡בר‰ם  ˘ני˙נ‰  ברכ‰  ב‡ו˙‰  יˆח˜  בירכו  לכן   .(‡ יב,  לך  (פר˘"י  ‡˙ ‰˘ם" 
 ˙‡ ˙מעט  ל‡  ב„רך  ˘‰‰ליכ‰  ‚„ול",  ל‚וי  "ו‡ע˘ך   – מ‡רˆך")  לך  ("לך  ב„רך  ‰ליכ‰ 
‰זרע. ו‰ו‡ ‰„ין לברכ˙ "ו‰˙ברכו בזרעך": ‰כוונ‰ בז‰ ‰י˙‰ ˘‰‰ליכ‰ ב„רך ל‡ ˙‚רום 

למיעוט ˘מם ˘ל בני יע˜ב.

בעˆמו  יע˜ב  יˆח˜ ‡˙  ˘לח  מ„וע  בענין:  כללי˙  ˘‡ל‰  וב‰˜„ים  בז‰,  ל‰וסיף  וי˘   .‚
˘ילך "פ„נ‰ ‡רם" וי˜ח מ˘ם ‡˘‰ – ול‡ נ‰‚ כמו ‡ביו ‡בר‰ם, ˘ל‡ נ˙ן ליˆח˜ בנו ללכ˙ 

לחו"ל, ‡ל‡ ˘לח ˘ליח ˘‰ו‡ יבי‡ ‡˙ ‰‡˘‰? 

מע˘ו,  לברוח  בכ„י  ול‡   – ל˜יח˙ ‡˘‰  למטר˙  ר˜  יע˜ב ‰י'  ˘לח ‡˙  ˘יˆח˜  ז‰  [כי, 
˘‰רי בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ מ˘מע ˘רב˜‰ ל‡ ‚יל˙‰ ליˆח˜ על כוונ˙ו ‰רע‰ ˘ל ע˘ו, ו‰י‡ 
„יבר‰ עמו ר˜ על ז‰ ˘יע˜ב ˆריך ל˜ח˙ ‡˘‰ ˘ל‡ ˙‰י' מבנו˙ כנען (וכ"כ ‰מפר˘ים – ‡ור 

‰חיים כ‡ן, ועו„)]. 

˙‰י'  מי  ב„יו˜  בירר  כבר  יˆח˜  ˘‰רי  ˘ליח,  ל˘לוח  יו˙ר  בני„ון „י„ן ‰י' ˜ל  ו‡„רב‰: 
‰‡˘‰: "ו˜ח לך מ˘ם ‡˘‰ מבנו˙ לבן ‡בי ‡מך" [˘ל‡ כמו ב‡בר‰ם, ˘‡מר ל‡ליעזר "כי 
‡ם ‡ל ‡רˆי ו‡ל מול„˙י ˙לך" בכלל, ול‡ פירט לו ב„יו˜ ובבירור] – ו‡ם כן, ‡פ˘ר בנ˜ל 

ל˘לוח ˘ליח ל‰בי‡ ל‡רı י˘ר‡ל מבנו˙ לבן! 

לקראת שבת טז

פסח  ˜רבן  וב‰ל'  טריפ‰".  נע˘‰  כ˘„‰ 
˘יˆ‡  ‰פסח  ב˘ר  לענין  ‰כי  פס˜  ב)  (ט, 

עיי'  ב˘"ס,  בכ"מ  (ומ˜ורו˙יו  לחבור˙ו   ıחו
עול‰  ועכ"פ  סח.).  חולין  פב:  זבחים  יח.  מכו˙ 

‡ין  ל˜לעים   ıחו ביˆי‡‰  ‰נפסל  „˜רבן 
למ˜ום  ˘יˆ‡  מ‰  ‰˜„ו˘‰,  ‚„ר  מˆ„  ז‰ 
חולין  בב˘ר  ‚ם   ‡‰„ ב˜„ו˘˙ו,  ‰פחו˙ 
ל„ין  ‡מרינן  ˜„ו˘‰  ל„יני  ˘ייך  ˘‡ינו 
ילפינן  ז‰  „„ין  ˘כ'  עיי"˘   – ו‡„רב‰  ז‰, 
בב˘ר  מיירי  טריפ‰" „ל‡  ב˘„‰  מ"וב˘ר 
בכל  כללי  ‚„ר  כ‡ן  י˘  ‡ל‡  כלל.  ˜„ו˘ 
לו  י˘  ז‰  ב˘ר  ˘סו‚  ˘‡חר  ב˘ר,  מיני 
מחיˆ‰ מ„ין ˙ור‰ (ל‡יז‰ ענין ˘‰ו‡ ב„יני 
‰˙ור‰) ‰מ‚„יר‰ ‡˙ מ˜ומו ‰˜בוע ˘‡ליו 
‰ו‡ ˘ייך, ˘וב ביˆי‡˙ו ממחיˆ˙ו זו נ‡סר 
ב‡כיל‰ כטריפ‰. וכ„פיר˘ו ‰˙וס' במכו˙ 
כללי ‰ו‡, "כולל ‰ו‡  ז‰ „ין  ˘‡יסור  ˘ם 
 ıכל חסרון מחיˆ‰ בין ‰וˆי‡ עובר י„ו חו
ל‡מו בין ‰וˆי‡ חוı לחומ‰ . . ו˘ם יוˆ‡ 
ובר˘"י  בכמ‰ „רכים".  ר˜ „‰וי  ח„‡ ‰י‡ 

"כלומר  י„ו  ˘‰וˆי‡  עובר  ‚בי  ˘ם  חולין 
ז‰  ˘רחם  ל‡ויר,  „‰יינו  למחיˆ˙ו   ıחו
וכיון  ב˘חיט‰  ל‰˙ירו  מחיˆ‰  לי‰  ‰ו‰ 
וכל  ˙‡כלו  ול‡  כטרפ‰  ‰ו‡  ‰רי  ˘יˆ‡ 
מי ˘י˘ לו מחיˆ‰ ויˆ‡ כ‚ון ב˘ר ˜„˘ים 

˘יˆ‡ו נמי מ‰‡י ˜ר‡ נפ˜‡ לן". 

נ˙ב‡ר  „כבר  ‰כל,  מיו˘ב  ומע˙‰ 
‰י˙‰  ‰ב˙רים  בין  בברי˙  ‚בו‰  ˘‡מיר˙ 
 ıר‡ ‡ז  ומיני  „‡"י,  נ˙ינ‰  מע˘‰  ב‚„ר 
˙חום  ‰ו‚„ר  ו‡"כ  ל‡בו˙,  ˘ייכ˙  י˘ר‡ל 
˘ע"י  מחוור  ו˘וב  מסויים.  לענין  ‰מ˜ום 
לעול‰  יˆח˜   ˙‡ ל‰˜ריב  ‰˜ב"‰  ˆיווי 
למ˜ומו  י˘ר‡ל   ıר‡ נ˜בע‰  ˙מימ‰, 
‰עול‰  ‰˜רב˙  ˘ע"י  (כ˘ם  ומחיˆ˙ו 
ול‰כי  ומחיˆ˙‰).  למ˜ומ‰  נ˜בע˙ ‰עזר‰ 
˘פיר ‰י˙‰ חו"ל ל‚ביו כ"חוı למחיˆ˙ו". 
 ,ıב‡ר ‰י‰  ל‡  ע„יין  ˜„ו˘‰  „ין  ול‡י„ך, 
ול‰כי ל‡ ‰י‰ מ˜ום ל˜יים ‰‡יסור „יˆי‡‰ 

מ‡"י לחו"ל בכל ‰‡בו˙.



טולקראת שבת

פמ"„  רב‰  בר‡˘י˙  ועיי"ע  י‰ו˘ע.  בימי 
בין ‰ב˙רים ‰וי  בברי˙  כב, „‡מיר˙ ‚בו‰ 
 ıנ˜נ˙‰ ‰‡ר וב‡מיר‰ ‰‰י‡  כמע˘‰ ˜נין 
‡˘כחן  נמי  ‰כי  וב‡מ˙  וזרעו.  ל‡בר‰ם 
ל‰„י‡ בבבלי בב‡ ב˙ר‡ ˜יט. ו‡ילך וע"ז 
נ‚: ‚בי חלו˜˙ ‰‡רı, „פס˜ינן „‡"י ב‚„ר 
ב‰,  ˘נכנסו  ˜ו„ם  עו„  ‰י‡"  "מוחז˜˙ 
ונפ˜"מ  מ‡בו˙יכם",  לכם  ‰י‡  "ירו˘‰ 
(ובל˜ו"˘  בסו‚יין  ˘ם  כמבו‡ר  ל„ינ‡  מז‰ 
‰רמב"ם  ‰כרע˙  עול‰  „‰כי  נ˙'   ‰ לך  לך  חט"ו 

ועיי"ע  ו‡כ"מ.  בי‰ב"ח,  מ‰ל'  ספ"ו  מ˘"כ  ע"פ 

 ‡‰ ל„חו˙  י˘  ˘מ‡  ו‡"כ  ס"‡-ב).   ‚ סימן 

 ,ıב‡ר ˜„ו˘‰  ‡ז  ‰י˙‰  ˘ל‡  „נ˜טינן 
„‡י כבר נ˜נ˙‰ ע"י ‰‰בטח‰ בע˙ ‰ברי˙ 
‚„ר  פעל‰  ‚ם  זו  „‡מיר‰  נימ‡  ל‡  ‡מ‡י 
כולל  מז‰  ‰מ˙חייב  וכל   ıר‡‰ ˜„ו˘˙ 
‰נ„ר˘˙  ‰˜„ו˘‰  (מ˘‡"כ  יˆי‡‰  ‡יסור 
למˆו˙ ‰˙לויו˙ ב‰, „בעינן כיבו˘ וחז˜‰ 
ברמב"ם  עיי'  בעלו˙,  ˜נין  ר˜  ול‡  „ו˜‡ 

ובל˜ו"˘ ˘ם).

מ‰  וב‰˜„ים  ‡ינו,  „ז‰  ‡יבר‡ 
˘נ˙ב‡ר בל˜ו"˘ חט"ז, י˙רו ‚, ע"פ סו‚י‡ 
„פסחים סח:, ˘י˘ חילו˜ בעˆם ‚„ר ˜יום 
ל‚„ר  כ‰"˙  ‰‡בו˙  „˜יימו   ‡‰ בין  מˆו‰ 
‰לכ‰,  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰  מ˘ני˙נ‰  ‰˜יום 
‚בר‡  חיוב  ב‚„ר  ר˜  ז‰  ‰י‰  מ"˙  „לפני 
‡ז  ˘ייך  ‰י‰  ול‡  ‰חפˆ‡,  על  חלו˙  ול‡ 
‰‚„ר ‰‰לכ˙י „˙˘מי˘י מˆו‰ ‡ו ˙˘מי˘י 
‰י‰  ‰מˆו‰  ו˘ם  ˘‚„ר  ‰יינו  כו',  ˜„ו˘‰ 
נח˘ב  ˘‰י‰  ˘ע˘‡‰  ‰‚בר‡  לענין  ר˜ 
ל‡ ‰י˙‰  מˆו‰, ‡בל ‰חפˆ‡  ˘ל  למע˘‰ 
˘ני˙ן  ‰ˆיווי  ו„ו˜‡  מˆו‰.  ˘ל  לחפˆ‡ 
‰חפˆ‡,  על  „חלו˙  ‰‚„ר  חי„˘  במ"˙ 
˜ו„ם  ‡ף  ‚ופ‡  ‰ˆיווי  מר‚ע  מ˙ח„˘  וז‰ 
כבר  ‰ם  „‡וריי˙‡  ˘„יני   – בפועל  ‰˜יום 

‚„ר ב‰חפˆ‡ ˘בעולם ˘בו נ‡מר ‰„ין כו' 
˘ר˜  ח,  י‚,  ב‡  ממכיל˙‡  לז‰  מוס„  יסו„  (עיי"˘ 

˘ם).  ‰‡מור  על  ‰פלי‡ו˙  י˙יי˘בו  ז‰  חי„ו˘  לפי 

˜נין  „כבר ‰י‰   ‡‰„ נמי  י"ל ‰כ‡  ומע˙‰ 
לחלו˙  ענין  ‡ינו  ע„יין  מ"˙  לפני  ‡"י  על 
מˆ„   ıר‡‰„ ‰חפˆ‡  על  ‰˜בוע  ˜„ו˘‰ 
לפני ‰כיבו˘)  מ"˙ (‚ם  ל‡חר  ור˜  עˆמ‰, 
˜„ו˘‰  ל‰חיל  ו‰‡פ˘ריו˙  ‰‚„ר  נ˙ח„˘ 
לכב˘‰.  ‰ˆיווי  י„י  על   ,ıב‡ר ‰˜˘ור‰ 
וכ‡˘ר נכנסו ל‡רı י˘ר‡ל ויר˘ו‰ בפועל 
 .ıר‡‰ ˜„ו˘˙  נ˜בע‰  כבר  כיבו˘  י„י  על 
ו‰ל‡ ‡יסור יˆי‡‰ מן ‰‡רı נו‚ע ל˜ביעו˙ 
לב'  לעיל  כמ˘נ"˙   ,ıר‡‰ ב‚וף  ‰˜„ו˘‰ 

‰טעמים ˘‰בי‡ו ‰פוס˜ים ב‡יסור ז‰.

ו˘וב ‰„ר‡ ˜ו˘יין, „ל‡ ‰י˙‰ ˜„ו˘‰ 
ב‡רı, ומ‰יכי ˙י˙י י‰‡ ˘ייך לומר ליˆח˜ 
ב‡"י  מ˜ומו  ˜בוע  ˜„ו˘˙ו  ˘מחמ˙ 

כ˜„˘ים ˘‡ין יוˆ‡ים חוı ל˜לעים.

ו‰נר‡‰ בז‰ ב‰˜„ם בי‡ור ‚„ר פסול 
ל˜לעים,   ıחו ˘יˆ‡ו  ˜„˘ים  ב˜„˘י  יוˆ‡ 
‰˜רבנו˙  מע˘‰  מ‰ל'  פי"‡  ‰רמב"ם  „כ' 
 ıחו ˘יˆ‡  ˜„˘ים  ˜„˘י  "ב˘ר  ‰"ו 
˘יˆ‡  ˜לים  ˜„˘ים  וב˘ר  ‰עזר‰  לחומ˙ 
לעולם,  ונ‡סר  נפסל  ירו˘לים  לחומ˙   ıחו
ו‡ע"פ ˘חזר למ˜ומו ‡סור ל‡כלו ו‰‡וכל 
 ıחו ב˘ר  ˘יˆ‡  כיון  כו'  לו˜‰  כזי˙  ממנו 
ומˆיין  כו'",  כטריפ‰  נע˘‰  למחיˆ˙ו 
ל„בריו ב‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙ (‰, ט) "עובר 
‡בר  ‡ו˙ו  נ‡סר  ר‚לו  ‡ו  י„ו  ˘‰וˆי‡ 
למעי  ו‡פילו ‰חזיר ‡ו˙ו ‡בר  כו'  לעולם 
וחי‰  ‰ול„  נול„  ‡ו  נ˘חט  כך  ו‡חר  ‡מו 
מ˘ום  ‡סור  ‰‡בר  ‡ו˙ו  ‰רי  ˘נים  כמ‰ 
למחיˆ˙ו   ıחו ˘יˆ‡  ב˘ר  ˘כל  טריפ‰, 
וב˘ר  ˘נ‡מר  ‰חי  מן  ˘פר˘  כב˘ר  נ‡סר 
לו  ˘‰ו‡  למ˜ום  ˘יˆ‡  כיון  טרפ‰  ב˘„‰ 

לקראת שבת ו

בזכו˙  ב„רך,  בזכו˙ ‰‰ליכ‰  ב‡‰  ‚„ול"  ל‚וי  "ו‡ע˘ך  ב„בר  ל‡בר‰ם  ˘‰ברכ‰  ‡ל‡, 
לך  מˆו˙ו: "˜ום  ˘י˜יים ‡˙  יע˜ב  יˆח˜ ‡˙  ˘לח  כ‡ן,  ו‡ף  לך" –  ˘˜יים ‡˙ ‰ˆיווי "לך 

פ„נ‰ ‡רם", ˘‰זכו˙ ˘ל ‰‰ליכ‰ ב„רך ‰י‡ ˙עמו„ לו ל‰˙ברך ב"ברכ˙ ‡בר‰ם".

ו˙מעט ‡˙  בו  ˙פ‚ע  ל‡  ב„רך  ˘‰‰ליכ‰  יע˜ב  בירך ‡˙  ˘יˆח˜  בלב„  זו  ל‡  [כלומר: 
זרעו וכו', ‡ל‡ ‡„רב‰ – יˆח˜ ר‡‰ ב‰ליכ‰ ב„רך ענין ˘ל 'כלי' ˘בזכו˙ו י˜בל יע˜ב ‡˙ 

"ברכ˙ ‡בר‰ם", על י„י ˘ילך ב„רך – כמו ‡בר‰ם]. 

„. לפי ז‰ י˘ לפר˘ ‚ם ‡˙ ‰מ˘ך ‰כ˙וב – "לר˘˙ך ‡˙ ‡רı מ‚וריך ‡˘ר נ˙ן ‡ל˜ים 
ל‡בר‰ם":

בזכו˙  ו„ו˜‡   –  ıל‡ר  ıבחו בי˙ו  ולבנו˙ ‡˙  י˘ר‡ל   ıלעזוב ‡˙ ‡ר עומ„  ˘יע˜ב  כיון 
‰ליכ˙ו זו ‰ו‡ י˜בל ‡˙ "ברכ˙ ‡בר‰ם" – בעו„ ע˘ו נ˘‡ר ב‡רı י˘ר‡ל, ני˙ן ‰י' לח˘וב 

˘מע˙‰ ע˘ו ‰ו‡ ‰מוחז˜ ב‡רı י˘ר‡ל;

ולכן ‰וסיף יˆח˜ "לר˘˙ך ‡˙ ‡רı מ‚וריך ‡˘ר נ˙ן ‡ל˜ים ל‡בר‰ם", כי למרו˙ ˘יע˜ב 
יוˆ‡ מ‡רı י˘ר‡ל, ‡רı י˘ר‡ל נ˘‡ר˙ ˘לו. ו‡„רב‰, מכיון ˘ברכו˙ ‡בר‰ם לענין ‰זרע 
˘ני˙נ‰   ıברכ˙ ‰‡ר ˘‚ם  מובן  ב˘בילך"),  ברכו˙ ‰‡מורו˙  ("י‰יו ‡ו˙ן  ביע˜ב  י˙˜יימו 

ל‡בר‰ם, ˘ייכ˙ ליע˜ב ובניו „ו˜‡.



"וימלאו ימי'" - מפני 
ש"אחד רשע"

וימלאו ימי' ללדת והנה תומם בבטנה
וימלאו ימי' - אבל בתמר כתיב ויהי בעת לדתה, שלא מלאו ימי', 
כי לז' חדשים ילדתם. והנה תומם - חסר, ובתמר תאומים מלא לפי 
ששניהם צדיקים, אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע
(כה, כד. רש"י)

יש לבאר בכוונת רש"י, דלכאורה כל מקרא זה 

מיותר הוא, שהרי ידוע לכל שלידה ע"ד הרגיל היא 

לאחר מלאת ימי העיבור, וגם הא ד"תומם בבטנה" 

כבר ידעה רבקה, כמפורש לעיל "ויתרוצצו הבנים 

גו' ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ושני לאומים גו'" 

(שם, כב-כג), ומה מחדש כאן הכתוב?

וזהו שמבאר רש"י בפירושו:

בעת  ויהי  כתיב  בתמר  אבל   – ימי'  "וימלאו 

ללדת"  ימי'  "וימלאו  שהתיבות  היינו  לדתה", 

תמר,   גבי  הלשון  שינוי  כוונת  ללמדנו  כאן  נכתבו 

היינו  לא  ימי'"  "וימלאו  כאן  הכתוב  לולא  כי 

לדתה"   בעת  "ויהי  במ"ש  שהכוונה  לדייק  יודעים 

היא שילדה לז' חדשים, ורק לאחר שנאמר ברבקה 

בעת  "ויהי  כתיב  ובתמר  ימי'",  "וימלאו  הלשון 

מלמדנו  הכתובים  שבין  זה  שינוי  הרי  לדתה", 

שבתמר "לא מלאו ימי', כי לז' חדשים ילדתם".

אמנם, לפי זה יש מקום לתמוה: כיון שעיבורה 

מהצער  (יותר  גדול  צער  מתוך  הי'  רבקה  של 

ג,  (בראשית  והרונך"  עצבונך  ארבה  ד"הרבה  הרגיל 

אם  ותאמר  בקרבה  הבנים  "ויתרוצצו  כמ"ש  טז)), 

גדול  כן  אם  "ותאמר  ופרש"י  אנכי",  זה  למה  כן 

צער העיבור, למה זה אנכי מתאוה ומתפללת על 

תסבול  זו  שצדקת  הקב"ה  סיבב  מדוע   - הריון" 

לז'  תלד  ולא  כך,  כל  רב  זמן  משך  הריון  צער 

חדשים כתמר?

חסר,   - תומם  "והנה  לפרש  רש"י  ממשיך  ולכן 

אבל  צדיקים,  ששניהם  לפי  מלא  תאומים  ובתמר 

שכוונת  כלומר  רשע",  ואחד  צדיק  אחד  כאן 

לבאר  הוא  בבטנה"  תומם  "והנה  במ"ש  הכתוב 

ללדת",  ימי'  "וימלאו  לכן  קודם  למ"ש  הטעם 

שדוקא תמר שילדה שני צדיקים זכתה שיוקל לה 

צער ההריון, משא"כ רבקה שאחד מבני' הי' רשע 

- לא זכתה לכך, ולכן "וימלאו ימי' ללדת". וק"ל.

"וירא עשו" - תרתי למה לי?
וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב, ושלח אותו פדנה 
ארם גו' בברכו אותו, ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות 
כנען. וישמע יעקב גו' וילך פדנה ארם. וירא עשו כי רעות 
בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשו אל ישמעאל, ויקח 
את מחלת גו'
(כח, ו-ט)

הוא  שגם  להראות  עשו  בא  אם  ביאור:  צריך 

לבן  אל  הוא  גם  ללכת  לו  הי'   - אביו  כרצון  עושה 

אלא  כן  עשה  לא  ומדוע  לאשה,  מבנותיו  ולקחת 

נשא לאשה את בת ישמעאל? 

ב'  כאן  בכתובים  שמצינו  מה  בהקדים  זה  ויובן 

יצחק  ברך  כי  עשו  "וירא  א.  עשו":  "וירא  פעמים 

אותו  בברכו  גו'  ארם  פדנה  אותו  ושלח  יעקב  את 

פדנה  וילך  אמו  ואל  אביו  אל  יעקב  וישמע  גו'. 

בעיני  כנען  בנות  רעות  כי  עשו  "וירא  ב.  ארם". 

יצחק אביו".

דברים:  לשני  באו  אלו  ראיות  דשתי  לומר  ויש 

לבן,  אל  עשו  הלך  לא  מדוע  לבאר  באה  האחת 

והשני' - לבאר מדוע הלך אל ישמעאל:

הראי' הא' – "וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב 

אשה  משם  לו  לקחת  ארם  פדנה  אותו  ושלח 

לפדן  יעקב  ששילוח  ראה  עשו  אותו":  בברכו 

הברכות  עם  קשור  הי'  אשה  משם  לו  לקחת  ארם 

לקחת  יעקב  הוצרך  לקבלן  שכדי  יצחק,  שבירכו 

ר"פ  אלשיך  ה.  פסוק  שם  רמב"ן  (ראה  לבן  מבנות  אשה 

ויצא). ולכן לא הלך עשו אל לבן, כי הבין שהוראה 

שהתברך  ליעקב  רק  אלא  אליו,  נוגעת  אינה  זו 

בברכות אלו.

כנען  בנות  רעות  כי  עשו  "וירא   – הב'  והראי' 

תקח  "לא  הציווי  שעצם  אף  אביו":  יצחק  בעיני 

אשה מבנות כנען" נאמר ליעקב בלבד, מ"מ למד 

אלו,  לבנות  יצחק  של  הכללי  יחסו  על  עשו  ממנו 

שפרט  והבין  יצחק",  בעיני  כנען  בנות  רעות  "כי 

לקחת  שעליו  עצמו,  אליו  גם  דרך  הוראת  הוא  זה 

אשה שאינה מבנות כנען.

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

‰רעב  בימי  „‡ף  „מיל˙‡  ו˜ו˘ט‡ 
 ‡‰„ ‰‰י˙ר,  על  ‰‡בו˙  סמכו  ‡י  ˆע"‚ 
(עיי'  „רבנן  ו˘בו˙ים  ‚זירו˙  ‡פי'  ˘מרו 
ברמב"ם  ל‰לן  ו‰נ‰  ˘ם),  ויומ‡  כ‡.  יבמו˙ 

"ו‡ע"פ ˘מו˙ר לˆ‡˙ ‡ינ‰ מי„˙ חסי„ו˙ 
‰יו  ‰„ור  ‚„ולי  ˘ני  וכליון  מחלון  ˘‰רי 
כלי‰  ונ˙חייבו  יˆ‡ו  ‚„ול‰  ˆר‰  ומפני 
בימי  ו„‡י „‡ם ‰י‰  לכ‡ו'  ו‡"כ  למ˜ום", 
נמנעים  יˆי‡‰ ‰יו  עי˜ר „ין ‡יסור  ‰‡בו˙ 
חסי„ו˙  מי„˙  ‡ינ‰  ‡ם  רעב  בזמן  ‡פי' 
ועונ˘‰ חמור כו'. ועיי' כס"מ ˘ם „מ˘מע 
„‚„ולי  וכליון  „מחלון  ל‰רמב"ם  לי‰ 
‰„ור ‰יו ו„‡י ל‡ יˆ‡ו ‡ל‡ כ˘חז˜ ‰רעב 
נענ˘ו.  ו‡פ"‰  כו'  מו˙רין  ˘‰יו  ב‡ופן 

ור‡‰ לח"מ.

‰י‰  ˘ל‡  ל‰כריח  יו˙ר  נר‡‰  כן  ועל 
‰„בר  וטעם  ˘ע‰,  ב‡ו˙‰  כלל  ז‰  ‡יסור 
ז‰,  ‡יסור  ˘יחול  ˘ייך  ‰י‰  ל‡  ע„יין  כי 
כי ‡יסור יˆי‡‰ ז‰ ‰ו‡ מˆ„ חלו˙ ˜„ו˘‰ 
‰„בר.  חל  ל‡  ע„יין  ו‡ז   ,ıר‡‰ ב‚וף 
יˆי‡‰,  ‡יסור  בטעם  ‰מח'  וב‰˜„ים 
˘מפ˜יע  לפי  ‰ו‡   .‡ˆ ב"ב  „ל‰ר˘ב"ם 
ו˜„ו˘˙   ,ıב‡ר מן ‰מˆו˙ ‰˙לויו˙  עˆמו 
‰יוˆר˙  ˘‰י‡  לפי  ‰‡יסור  ‚ורמ˙   ıר‡‰
„ין  „‰ו‡  י"‡  ‡בל  ‰מˆוו˙,  חיוב   ˙‡
 ıר‡‰ ˜„ו˘˙  מ˘ום   ıב‡ר לי˘ב  מיוח„ 
יו"„  מ‰רי"ט  ב˘ו"˙  ‰וב‡  בפ"ע,  כענין 
"מˆו˙  טעמ‡  „ל‰ך  וכ'  סכ"ח,  ח"ב 
בחורבנ‰  ‰ז‰  בזמן  ‡פילו  ‰י‡  י˘יב˙‰ 
כמ"˘ ‰רמב"ן". ו‰נ‰ ל˘י' ‰ר˘ב"ם מובן 
‰‡יסור)  ‚ורמ˙  (˘‰י‡  ˜„ו˘‰  „‰ך  ו„‡י 
חלו  ˘ל‡  ‰‡בו˙,  בימי  ע„יין  ‰י˙‰  ל‡ 
(ועיין   ıל‡ר בכניס‰  ‰˙לויו˙  מˆו˙  ע„יין 
˘מˆ‡נו  מע˘ר  ‚בי   ‚ ˙ול„ו˙  חכ"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי 

י"ל  מ"„  ל‡י„ך  וב‡מ˙ ‚ם  ו‡כ"מ).  בימי‰ם, 

‰י‡  כ‡˘ר  ר˜  ב‡‰  ‰מיוח„˙  ˘‰˜„ו˘‰ 
מ‡ז  ר˜  ועכ"פ  מˆו˙,  לחיוב  ‚ם  מ˜ו„˘˙ 
ו‡ילך – מכניס˙ י˘ר‡ל ל‡רı – ‰י‡ חל‰ 
במˆו˙  עו„  ˙לוי‰  ‡ינ‰  ˘ל‡ח"ז  (‡ל‡ 
ועיי'  כו',  בחורבן  ממ˜ומ‰  זז‰  ו‡ינ‰ 
ור‡‰  ב.  ל‚יטין  ‰˘מטו˙  ברמב"ן  ‰יטב 
ופרח  כפ˙ור  בז‰,  ל„ינ‡  ‰פוס˜ים  מ˘"כ 
פ"י. ˘ו"˙ ח˙"ס יו"„ סרל"„. ˘ו"˙ ‡בני 
מ˘מע  נמי  ו‰כי  ל‚).  ס˙נ"„ ‡ו˙  יו"„  נזר 
˘ל‡  "ע„  ב˙חיל˙‰  במכיל˙‡  „˙נן  מ‰‡ 
נבחר‰ ‡רı י˘ר‡ל ‰יו כל ‰‡רˆו˙ כ˘רו˙ 
י˘ר‡ל   ıר‡ מ˘נבחר‰  ו(„וו˜‡)  ל„ברו˙, 
ל‡  לז‰  „˜ו„ם  ‰רי  ‰‡רˆו˙",  כל  יˆ‡ו 

.ıחל‰ ˜„ו˘˙ ‰‡ר

ומע˙‰ לכ‡ו' ˆ"ע ב„ברי מ„ר˘ רב‰ 
‡ל  וי‡מר   '‰ ‡ליו  ויר‡  ע‰"פ  פר˘˙נו, 
 ˙‡" ‰ז‡˙,   ıב‡ר ‚ור  ‚ו'  מˆרימ‰  ˙ר„ 
 ıחו יˆ‡˙  ‡ם  עול‰  מ‰  ˙מימ‰.  עול‰ 
יˆ‡˙  ‡ם   ˙‡ ‡ף  נפסל˙,  ‰י‡  ל˜לעים 
עליו  ˘‰י˙‰  „מ˘מע  נפסל˙".   ıל‡ר  ıחו
כו)  כ‰,  פר˘˙נו  ר˘"י  ל'  (עיי'  כ˜רבן  ˜„ו˘‰ 
˘‰ו‡  ‰˜„ו˘‰  ממ˜ום  יוˆ‡  ‡ינו  ול‰כי 
„כיון  ל˙מו‰,  י˘  „לעיל  ול„ברנו  ‡"י. 
ב˜„ו˘˙‰  מוב„ל˙  ‡"י  ‰י˙‰  ל‡  ˘ע„יין 
מ‰ ‡יכפ˙ לן ‰‡ „יˆח˜ עול‰ ˙מימ‰ ‰י‰ 
˘ע„יין   ıמ‰‡ר לˆ‡˙  עליו  ˘יי‡סר  לענין 
רמז  ˙י"‚  (‰˘לם)  וביר‡ים  נ˙˜„˘‰.  ל‡ 
ל‡  ‡בר‰ם  ˘בימי  "ו‡ע"פ  וכ˙ב  לז‰ 
ו‰˙מי‰‰  ע„יין",  י˘ר‡ל   ıר‡ נ˙˜„˘‰ 

רב‰, ‡"כ מ‡י טעמ‡ ל‡סור.

 ‡"‰ פ"ב  חל‰  בירו˘למי  ‚רסי'  ו‰נ‰ 
„"לזרעך נ˙˙י ‡˙ ‰‡רı ‰ז‡˙" „ברי˙ בין 
מ˘מעו  ‡ל‡  ‰בטח‰,  ל˘ון  ‡ינו  ‰ב˙רים 
‰י˙‰  ‡"י  „ר˘‡  ‰ך  ולפי  נ˙˙י",  "כבר 
וחיל˜ו  ˘כב˘ו  ˜ו„ם  י˘ר‡ל  בבעלו˙ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר מצות ישוב הארץ ויסודי 
איסור יציאה ממנה

יחקור אם היה שייך איסור לצאת מן הארץ קודם שכבשוה ישראל במצות התורה, ע"פ הטעמים שנאמרו על 
איסור זה, וע"פ דיון בגדרי קדושת הארץ ובעלות ישראל בה / יפרש גדר פסול בשר היוצא חוץ למחיצתו, ועפ"ז 

יבאר דברי חז"ל גבי איסור יציאת יצחק מן הארץ

‰"ט  פ"‰  מלכים  ‰ל'  ‰רמב"ם  כ' 
 ıל‡ר לחוˆ‰  י˘ר‡ל   ıמ‡ר לˆ‡˙  "‡סור 
לעולם, ‡ל‡ ללמו„ ˙ור‰ ‡ו לי˘‡ ‡˘‰.. 
‡סור  בחו"ל  ל˘כון  ‡בל   ..ıל‡ר ויחזור 
˘נע˘‰  ע„  ‰רעב  ˘ם  חז˜  כן  ‡ם  ‡ל‡ 

˘וו‰ „ינר חיטין בב' „ינרים".

ו‰נ‰ ‡מרי' ב˘"ס יומ‡ כח: ו˜י„ו˘ין 
ו‡פי'  „יני ‰˙ור‰,  כל  „˜יימו ‰‡בו˙  פב. 
ו‡"כ  למˆרים.  ב‡ו  ל‡  ועו„  מˆ‰  ‡כיל˙ 
˜יימו,  מ‡"י  יˆי‡‰  ‡יסור  „‡ף  מס˙בר‡ 
כנען,   ıר‡ כיבו˘  ‰י‰  ל‡  ˘ע„יין  ‡ף 
י˘ר‡ל,   ıר‡ ˘מ‰  ˘נ˜ר‡  מיום  „מ"מ 
בברי˙ בין ‰ב˙רים, נˆטרך לומר ˘‰‡בו˙ 
ב‡ופן  ל‡  ‡ם  ממנ‰  מלˆ‡˙  נ˘מרים  ‰יו 
ל‡  ‰רעב  בזמני  ‰יˆי‡ו˙  ו‰נ‰  ‰מו˙ר. 
‚„ול  מ„ברי ‰רמב"ם „ברעב  כנ"ל  ˜˘י‡, 
ל˘‡˙  ˘יˆ‡  ביע˜ב  (וכן  ‡יסור  ליכ‡ 

יל"ע ‡יך  ו‡מו). ‡בל  ובמˆו˙ ‡ביו   ‰˘‡

לחרן  וחזר  מ‡"י  ˘יˆ‡  ב‡בר‰ם  מˆינו 

זמן  ˘ב‡  ולפני  ‰ב˙רים  בין  ברי˙  ‡חרי 

ו˘מ‡  ועו„).  י:  ˘ב˙  ו˘ל  ˙ו„"‰  (עיי'  ‰רעב 

כבו„  כמ"„ „ב˘ביל  זו ‡ינ‰ ˜ו˘י‡, „י"ל 

עיי'  לחזור,  ע"מ  לˆ‡˙  מו˙ר  ו‡מו  ‡ביו 

ו‡"כ ‡פ˘ר „‰כ‡  ובמ‡ירי,  ל‡:  ˜י„ו˘ין 

בס"פ  פר˘"י  (עיי' ‰יטב  לכבו„ ‡ביו  חזר  נמי 

˘וב  ללכ˙  ל‡ח"ז  ˘נˆטו‰  מ‡ז  מי‰ו  נח). 

מ˜ום  „‡ין  פ˘יט‡  לכ‡ו'  כנען,   ıל‡ר

˘יˆ‡  ביע˜ב  יל"ע  וכן  ב˘ני˙.  ז‰  לכ‚ון 

ב˘ביל  ‰„בר  ‰י‰  ˘ל‡  יוסף,   ˙‡ לר‡ו˙ 

‰רעב ˘‰רי ‰בי‡ו לו ‡וכל ל‡"י, ו‡עפ"כ 

לחו"ל",  לˆ‡˙  ˘נז˜˜  על  מיˆר  "‰י‰  (ור˜  יˆ‡ 

מלˆ‡˙),  עˆמו  מנע  ל‡  ‡בל   ;‚ מו,  וי‚˘  ר˘"י 

וכן מˆינו ˘יע˜ב ו‰˘בטים ל‡ חזרו ל‡"י 

˙יכף מ˘נ‚מר ‰רעב.

המדור מודפס זכות
הרב שמעון הוי שיחי' 

בן אה
רפואה שמה וקרובה

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

מחמת היהודי נגד צביעות עשו
מה ראתה התורה לספר על נישואי עשו? / מיהו ה"רע הנעלם" ומהי המלחמה נגדו? / מדוע מלחמת יעקב 

בעשו הייתה קצרה ביותר? / ומאיזה טעם הגלות האחרונה ארוכה יותר מהגלויות הקודמות? הזהירות 
הנדרשת ביחס לרע הנעלם המסתתר בנפש האדם

כל סיפורי ‰˙ור‰ ל‡ נכ˙בו כסיפורים ס˙ם ח"ו, ‡ל‡ בכ„י ללמו„ מ‰ם ‰ור‡ו˙ בעבו„˙ 
‰‡בו˙  ‡ו„ו˙  מסופר  כ‡˘ר  ‡פילו  ‡מורים  ו‰„ברים  עיי"˘).   .‡ ˜נב,  ח"‚  ז‰ר  (ר‡‰  ‰˘י"˙ 

‰˜„ו˘ים וכיוˆ‡ ˘"ח˘ובים לפני ‰מ˜ום ל‰‡ריך ב‰ם" (ר˘"י ב˙חיל˙ וי˘ב).

לומר  ˆריך  בוו„‡י  ע˘ו,  ˘ל  מע˘יו  ‡ו„ו˙  ‰˙ור‰  כ˘מספר˙  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  ועל 
˘ז‰ו ר˜ ל˙ועל˙ ˘ילמ„ מ‰ם ‰‡„ם לעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו. ˘‰רי בכלל ˜יˆר‰ ‰˙ור‰ ביו˙ר 
ב˙ול„ו˙ ע˘ו ו˘כמו˙ו, מפני ˘"ל‡ ‰יו ספונים וח˘ובים" (˘ם); ו‡ם בכל ז‡˙ נכ˙ב ‡יז‰ 
מכך ‰ור‡‰  ילמ„  ˘י‰ו„י  ˙כלי˙ו ‰י‡  ˘כל  ובוו„‡י  בוו„‡י  מ˙ול„ו˙י‰ם, ‰רי  פרט ˆ„„י 

בעבו„˙ ‰'.

˘ל‡חר  פר˘˙נו,  בסיום  ‰˙ור‰  ˘סיפר‰  מ‰  על  ‰„ע˙   ˙‡ לי˙ן  י˘  ז‰,  יסו„  פי  ועל 
מחל˙  ע˘ו ‚ם ‰ו‡ "וי˜ח ‡˙  כנען, ‰לך  מבנו˙  ל˜ח˙ ‡˘‰  ˘ל‡  יע˜ב  יˆח˜ ‡˙  ˘ˆיוו‰ 

ב˙ י˘מע‡ל . . על נ˘יו לו ל‡˘‰".

פרט ז‰, ‡ין בו ˙וכן ח˘וב לכ‡ור‰, ו‡ינו מלמ„נו על ˙ול„ו˙ ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים. ובוו„‡י 
˘ל‡ נכ˙ב ‡ל‡ ב˘ביל ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

צביעותו של עשו כחזיר שפושט טלפיו לומר טהור אני
לעיל  יˆח˜.  בע˜בו˙ ‡ביו  ע˘ו  ˘ל˜ח  ל‡ ‰יי˙‰ ‰‡˘‰ ‰ר‡˘ונ‰  י˘מע‡ל  ב˙  מחל˙ 
בפר˘˙נו (כו, ל„) כבר מסופר כיˆ„ ב‰יו˙ו בן ‡רבעים ˘נ‰ ל˜ח ע˘ו ‡˙ י‰ו„י˙ ב˙ ב‡רי 

ו‡˙ ב˘מ˙ ב˙ ‡ילון.
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ˆביעו˙ו.  מ˘ום  ‡ל‡  ע˘ו  ע˘‡ם  ˘ל‡  (ע‰"פ)  ר˘"י  פיר˘  ‡לו,  לי˜וחין  ‡ו„ו˙  ו‰נ‰, 
בן ‡רבעים,  ב‰יו˙ו  ופ˙‡ום  בעביר‰;  נ˘ים  לו˜ח  ע˘ו  ˘נ‰ ‰י'  כל ‡רבעים  מ˘ך  ב‡מ˙, 

‰˘ים עˆמו ככ˘ר, ו‡מר "‡ב‡ בן ‡רבעים ˘נ‰ נ˘‡ ‡˘‰, ‡ף ‡ני כן".

מיער",  חזיר  "יכרסמנ‰  י„)  פ,  (˙‰לים  ˘נ‡מר  לחזיר,  ע˘ו  נמ˘ל  כן  ˘על  ר˘"י  ו‰וסיף 
‰נ‰  בפרסו˙יו,  ט‰ר‰  סימני  לו  ˘י˘  מכיוון  ‡בל  ‚ר‰,  מעל‰  ˘‡ינו  לפי  טמ‡  ‰חזיר  כי 
˘"‚וזלים  ע˘ו  ‡ˆל  ‚ם  ‰ו‡  וכך  ט‰ור".  ˘‡ני  ר‡ו  לומר  טלפיו  פו˘ט  ˘וכב,  "כ˘‰ו‡ 

וחומסים", ויח„ עם ז‡˙ "מר‡ים עˆמם כ˘רים".

ו‚ם בלי˜וחי מחל˙ ב˙ י˘מע‡ל, ˘וב חזר ע˘ו וע˘‰ מע˘‰ ˆביעו˙:

ל˜ח‰  ל‡  ע˘ו  ומזרע ‡בר‰ם, ‡ך  במ˜ור ‰„ברים),  (ר‡‰  כ˘ר‰  מחל˙ ‰יי˙‰ ‡˘‰  ‡מנם 
ל˘ם ˘מים. לי˜וחין ‡לו ‰יו ר˜ בכ„י ל‰ר‡ו˙ ‡˙ עˆמו בפני יˆח˜ ˘‰ו‡ כ˘ר, ˘‰רי ‰ו‡ 

לו˜ח ‡˘‰ מזרע ‡בר‰ם ול‡ מבנו˙ כנען.

מבנו˙  ‰ר‡˘ונו˙,  נ˘ו˙יו   ˙‡ ˙חיל‰  ל‚ר˘  עליו  ‰י'  ב˙˘וב‰,  לחזור  רוˆ‰  ‰י'  ‡ילו 
מחל˙  ע˘ו ‡˙  ל˜ח  ולפועל,  מחל˙.  ל˘‡˙ ‡˙  ור˜ ‡ז  זר‰,  לעבו„‰  מ˜טרו˙  ˘‰יו  כנען, 

"על נ˘יו", כי ‰י' ז‰ ר˜ בכ„י ל‰ˆי‚ ‡˙ עˆמו ככ˘ר בפני יˆח˜. 

ָע‰ על ר˘ע˙ו,  ¿ ׁ̆ ƒוז‰ו ˘‡מר‰ ˙ור‰ "וי˜ח ‡˙ מחל˙ . . על נ˘יו לו ל‡˘‰" – "‰וסיף ר
˘ל‡ ‚ר˘ ‡˙ ‰ר‡˘ונו˙" (ר˘"י ע‰"פ). ˘עˆם ני˘ו‡ין ‡לו ‰יו "ר˘ע‰" וˆביעו˙, נוסף על 
על  ˜‡י  ל‡  [ו"ר˘ע‰"  ‡רבעים  ב‚יל  ‰ר‡˘ונים  בני˘ו‡יו  ˘‰יי˙‰  ו‰ˆביעו˙  ‰"ר˘ע‰" 
ו‰"ˆביעו˙"  ‰"ר˘עו˙"  בי‡ור  ור‡‰  בל˜יח˙‰.  ‰ˆביעו˙  עˆם  על  ‡ם  כי  עˆמ‰,  מחל˙ 

במע˘‰ ע˘ו ע"„ ‰פ˘ט במ˜ור ‰„ברים ב‡רוכ‰].

אזהרה לאדם שיילחם ברע הנעלם אשר בו
ול‰˙רח˜  ליז‰ר  עליו  כמ‰  ע„  ללמו„  ל‡„ם  לו  י˘  ו˙חבולו˙יו  ע˘ו  ממע˘‰  ו‰נ‰, 

מעניין ˘ל "ˆביעו˙", ˘ל‡ י‰י' כע˘ו ומע˘יו ח"ו.

כי ‰נ‰, ˘ני מיני רע יכולים ל‰יו˙ ב‡„ם ח"ו:

י˘ רע ‚לוי, ˘‡י ‡פ˘ר לטעו˙ בו, ו‰ו‡ מ‰ ˘‰‡„ם מכיר בפירו˘ במח˘בו˙יו „יבוריו 
חלˆיו,  ל‡זור ‡˙  ˘‰ו‡ ˆריך  יו„ע  ז‰, ‰‡„ם  מסו‚  ברע  טובים ‰מ‰.  ל‡  מע˘יו ‡˘ר  ‡ו 

ול‰˘יב מלחמ‰, לנˆח ‡˙ יˆרו ול‰ינˆל מ‡ו˙ו ‰רע.

נפ˘ו,  בפנימיו˙  ומכוס‰  נעלם  ‰ו‡  ז‰  רע  כי  ˘בו,  ברע  מכיר  ‰‡„ם  ‡ין  לפעמים,  ‡ך 
ו‡ינו ניכר. ו‚ם נ‚„ רע מסו‚ ז‰ ˆריך ‰‡„ם ל˜„˘ מלחמ‰.

ו„ו‚מ‡ ל˘ני ‡ופני רע ‡לו, מˆינו ב‰˙נ‰‚ו˙ו ˘ל ע˘ו עם יˆח˜, ולעומ˙ ז‡˙ ‰˙נ‰‚ו˙ו 
עם יע˜ב:

עם יˆח˜ ‰לך ע˘ו ב‡ופן ˘ל ˆביעו˙ ורמ‡ו˙. ‰ו‡ ‰עלים ‡˙ ‰רע ˘בו, ו‰י' "ˆ„ ‡ו˙ו 

קיום מצוות ברוחניות
עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי 
מצותי חקותי ותורתי 
מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, 
שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי 
חקותי ותורותי

(כו, ה. קידושין פב, א) 

שיש  ובכ"מ),  ד.  יא,  אור  (תורה  בחסידות  מבואר 

בגשמיות  לקיים  הי'  יכול  לא  שאברהם  מצוות 

שפרשיותיהן  תפילין,  מצות  כגון  כפשוטו, 

בימי  נכתבו  לא  ועדיין  מצרים,  ביציאת  עוסקות 

אלו  ענינים  קיים  שאברהם  ועכצ"ל,  אברהם. 

ברוחניות בלבד. 

בשם  בראשית  ר"פ  גו"א  ב.  נג,  (זח"ג  הידוע  וע"פ 

ליהודי  הוראה  הם  התורה  עניני  שכל  הרד"ק) 

ענין  שייך  כערכנו  באנשים  שגם  צ"ל  בעבודתו, 

זה – קיום המצוות ברוחניות בלבד. 

ויש לומר – בדרך הצחות:

של  בענינים  חבירו  את  מעורר  יהודי  כאשר 

הנחת  לתורה,  עתים  קביעות  ומצוות:  תורה 

קיום  הרי   – בזה  וכיוצא  שבת  שמירת  תפילין, 

ענינים אלו בפועל ממש הוא רק על ידי המושפע, 

במקומו;  זאת  לעשות  יכול  אינו  והמשפיע 

הוא  המשפיע  ידי  על  אלו  מצוות  שקיום  ונמצא, 

ברוחניות בלבד.

וזוהי ההוראה מעבודת האבות – שמלבד קיום 

המצוות שצריך כל אחד לקיים בעצמו בגשמיות, 

אף  הזולת,  ידי  על  המצוות  לקיום  לדאוג  לו  יש 

אלא  בגשמיות,  מצוה  קיום  בידו  אין  זה  שבאופן 

רק ברוחניות.  

חפירת הבארות כרמז 
לבנין ביהמ"ק

וישב יצחק ויחפור את בארות המים
יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות כו', בא להודיע דבר העתיד, כי 
באר מים חיים ירמוז לבית אלקים אשר יעשו בניו של יצחק
(כו, יח. רמב"ן כו, כ)

"בית  בניית  בין  והשייכות  הקשר  לבאר  יש 

אלקים" לחפירת בארות:

מקוה  סוגים:  שני  בכללות  מצינו  במקוואות 

בידי  שהוא   - ומעין  אדם,  בידי  הנעשה   – מים 

מקואות  בזה  (ראה  אדם  ידי  תפיסת  בו  ואין  שמים, 

פ"א. טושו"ע יו"ד סר"א).

גם  אלו  צדדים  שני  בה  יש   – מים  באר  והנה, 

חפירת  ידי  על  נעשית  היא   - אחד  מצד  יחד: 

המים  נביעת   - ולאידך  ויגיעה;  בעבודה  האדם 

שעל  אלא  האדם,  פעולת  ע"י  באה  אינה  בבאר 

ידי עבודתו בחפירת והסרת העפר פורצים המים 

הנמצאים תחת האדמה לתוך הבאר.

אחד  מצד  בהלכה:  גם  מצינו  אלו  צדדים  ושני 

נובעים  שמים  אדם  בידי  העשויים  "בארות   -

דין  לחוץ  יוצאין  מימיהם  שאין  ע"פ  אף  מהם, 

מהרי"ק,  כתב  ד"ה  שם  יו"ד  (ב"י  לו"  יש  גמור  מעין 

ש"ך שם סק"א), כי "אין בהווית המים שום תפיסת 

המים"  לגלות  כדי  בקרקע  שחפר  אלא  אדם,  ידי 

(שו"ת מהרי"ק סנ"ו); ומצד שני – ע"י חפירת הבאר 

בה,  הנובעים  המים  על  גם  בעלים  החופר  נעשה 

כמ"ש "לנו המים" (פרשתנו כו, כ).

וזהו מה שנרמזה בניית בית המקדש בחפירת 

לבית  בנוגע  גם  ישנם  אלו  צדדים  שני  כי  בארות, 

המקדש ובנינו:

מצד אחד - תכליתה של מצות עשיית המשכן 

בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הוא  וביהמ"ק 

שבהם,  השכינה  השראת  היינו  ח),  כה,  (תרומה 

לי  "ועשו  נצטווינו  זה  עם  ויחד  משמיא;  שבאה 

מקדש", שצ"ל תחלה עשיית ופעולת האדם, וגם 

חלות הקדושה מלמעלה באה ע"י מעשה ישראל 

דוקא. 
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וב„ומ‰ לז‰ ‰יי˙‰ ‰נ‰‚˙ו ˘ל לבן ‰‡רמי: עם ‰יו˙ו ˆבוע ומס˙יר ‡˙ ‰רע ˘בו, מכל 
מ˜ום ל‡ ניס‰ לˆייר ‡˙ עˆמו כˆ„י˜ וחסי„, ‡ל‡ "‰ס˙פ˜" במ‰ ˘ל‡ ‚יל‰ ‰רע ˘בו.

ו˜„ו˘‰.  טוב  ˘ל  עניין  כ‡ילו ‰ו‡  מˆי‚ ‡˙ ‰רˆון ‰רע  לפעמים ‰יˆר  ז‡˙,  לעומ˙  ב. 
נעלם  ז‰  רע  רע.  ˘ל  עניין  ז‰ו  ב‡מ˙  טוב, ‡בל  מע˘‰  לע˘ו˙  רוˆ‰  ˘‰ו‡  מר‚י˘  ‰‡„ם 

ונחב‡ ב‡ופן עמו˜ מ‡ו„, ע„ ˘מˆליח לˆייר ‡˙ עˆמו כטוב.

‡ל‡  יˆח˜,  מפני  ר˘ע˙ו  ˘‰ס˙יר  בכך  „י  ל‡  יˆח˜:  עם  ע˘ו  ˘ל  ‰נ‰‚˙ו  ‰יי˙‰  וזו 
˘בכ„י  וע„  ‡„ם.  בני  מ˘‡ר  יו˙ר  במˆוו˙  ומ„˜„˜  וחסי„  כˆ„י˜  עˆמו   ˙‡ ‰ˆי‚  ‚ם 
ל‰ר‡ו˙ עˆמו ˆ„י˜ עמ„ ול˜ח ‡˘‰ כ˘ר‰. ונמˆ‡ ˘‰מע˘‰ ‰"טוב" ‰‚יע מחמ˙ ר˘ע˙ו 

וˆביעו˙ו!

עבו„‰  נחוˆ‰  כי  בו.  ל‰ילחם  ביו˙ר   ‰˘˜ ע˘ו,  ˘ל  ר˘ע˙ו  ˘ב„ו‚מ˙  ‰נעלם"  "רע 
בעמל  ור˜  ו˜„ו˘,  טוב  ˘נר‡‰  רˆון  ˘‰רי ‰רˆון ‰ו‡  ב˘ביל ‚ילוי ‰רע.  ר˜  מ‡ו„  ‚„ול‰ 

רב, ‡פ˘ר ל‚לו˙ ˘ז‰ו רע ‰נעלם ב„ר‚‰ ‰נחו˙‰ ו‰"ˆבוע‰" ביו˙ר.

"עתיד חזיר להיטהר"
‰מלחמ‰ ב"רע ‰נעלם" ‰י‡ עי˜ר ‰עבו„‰ ו‰מלחמ‰ ב‚לו˙נו זו ‰‡חרונ‰. וכן נ˙ב‡ר 
למ˘ך  ‰יו  ‰ר‡˘ונו˙  ˘‚לויו˙  מ‰  ˘סיב˙  ˘ם),  ‰˜ˆרים  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  מ‡מרי  (ר‡‰  בס‰"˜ 
מ˘ום  ב), ‰ו‡  ט,  (יומ‡  נ˙‚ל‰ ˜יˆם"  "ל‡  ‚לו˙נו ‰‡חרונ‰  ז‡˙  ולעומ˙  וי„וע,  זמן ˜ˆוב 

˘ב„ורו˙ ‰ר‡˘ונים ‰י' ‰רע ב‚לוי, ו‰י' בנ˜ל יו˙ר ל‚בור עליו ול‰י‚‡ל מן ‰‚לו˙.

‡ך ב„ורו˙ינו ‡לו ב‚לו˙נו ‰מר, ‰נ‰ ‰רע ‰ו‡ נעלם, ו"‡ינו ניכר ‰‚ניב˙ „ע˙ ‰בריו˙, 
ומכס‰  ונטמן  נס˙ר  ב‚לוי . . ‰רע  מלעבור  ויבו˘  בס˙ר,  עביר‰ . . ‡ך  לע˘ו˙  יכול  ˘‰ו‡ 
עˆמו בעבו„˙ ‰'". ומכיוון ˘‰מלחמ‰ ‰י‡ ברע ‰נעלם ‰נ‰ "ז‰ו ‡ריכ˙ ‰‚לו˙ ‰ז‰". וכפי 

˘נזכר למעל‰, ˘כ‡˘ר ‰רע ‰ו‡ נעלם ‡ורך זמן רב ל‚לו˙ו ול‰ילחם עמו.

סוף  רב‰  (וי˜ר‡  ז‰ ‡„ום"  זו ‰‡חרונ‰ "‚לו˙ ‡„ום" – "ו‡˙ ‰חזיר  ‚לו˙  נ˜ר‡˙  כן  ועל 
ברˆונו˙  עˆמו  וטומן ‡˙  ˘"ˆבוע"  ל‚לו˙ ‡˙ ‰רע  זו, ‰ו‡  ב‚לו˙  עי˜ר ‰עבו„‰  כי  פי"‚), 

˘ל ˜„ו˘‰ לכ‡ור‰, וע„ ˘"פו˘ט טלפיו לומר ר‡ו ˘‡ני ט‰ור".

בו,  מס˙˙ר  ˘‰רע ‰נעלם  ˘‡ו˙ו "טוב"  כ, ‚)  פר˘˙נו  ˙ור‰ ‡ור  (ר‡‰  בס‰"˜  נ˙ב‡ר  ו‰נ‰, 
י˘ לו ˘ור˘ ומ˜ור ˜„ו˘.

‰רי  ע˘ו,  ˘בבחינ˙  ‰נעלם  ‰רע  עם  ול‰ילחם  ל‚לו˙  ‰‚לו˙,  בזמן  ‰עבו„‰  י„י  ועל 
פר˘˙  ˘ל"‰  (ר‡‰  ל‰יט‰ר"  חזיר  ˘"ע˙י„  מ‰  סו„  וז‰  בו.  ‰‚נוז  י˙‚ל‰ ‰טוב  לבו‡  לע˙י„ 
‰מלוכ‰"  ל‰'  ו‰י˙‰  ע˘ו  ‰ר   ˙‡ ל˘פוט  ˆיון  ל‰ר  מו˘יעים  "ועלו  כ‡˘ר  ועו„),  ˘ר‰.  חיי 

(עוב„י' בסופו).

לקראת שבת י

ומרמ‰ו ב„בריו" (פר˘"י בפר˘˙נו כ‰, כח), ו‰ו‡ רומז על עניין "רע ‰נעלם" ˘בנפ˘ ‰‡„ם.

ו‡ילו נ‚„ יע˜ב ‰לך ע˘ו במלחמ‰ ‚לוי', בל‡ לנסו˙ ל‰ˆי‚ עˆמו כˆ„י˜. ב„ומ‰ ל"רע 
‰‚לוי", ˘ברור ל‡„ם ˘‰ו‡ רע וˆריך ל‰ילחם כנ‚„ו ולנˆחו.

מחל˙,  ˘ל˜ח ‡˙  במ‰  ע˘ו  ˘ל  על ˆביעו˙ו  פר˘˙נו  בסוף  ˘מספר˙ ‰˙ור‰  מ‰  וז‰ו 
ב‡מ˙ ‰ו‡  טוב, ‡ך  ˘‰ו‡  בו  לטעו˙  ˘‡פ˘ר  רע ‰נעלם,  מ‡ו˙ו  ל‰ז‰יר ‡˙ ‰‡„ם  בכ„י 

רע וˆריך ל‰ילחם בו ול‚ר˘ו.

מלחמת הרע הנעלם קשה מהמלחמה ברע הגלוי
מלחמ˙ו ˘ל ‰‡„ם ברע ‰‚לוי וברע ‰נעלם ‡ינ‰ ˘וו‰:

מעˆ˙  ˘‰ו‡  לו  ˘ברור  ברˆון  מ˙עורר  כ‡˘ר ‰‡„ם  ל‰ילחם.  יו˙ר  בנ˜ל  רע ‰‚לוי  נ‚„ 
‰יˆר, ‰ו‡ מי„ יו„ע ˘עליו ל‰˙‚בר ול‰˙חז˜ כנ‚„ו ל‰כניעו.

‡ך כ‡˘ר מ„ובר ברע ‰נעלם, ˜˘‰ ‰„בר ˘בע˙יים. כי ‰‡„ם ‡ינו מכיר בכלל ˘‰„בר 
˘ל  עניין  ‰י‡  ‡ל‡  רע‰,  ‡ינ‰  זו  ˘‰נ‰‚‰  לומר  ‰‡„ם   ˙‡ מסי˙  ‰יˆר  ו‡„רב‡  רע,  ‰ו‡ 

עבו„˙ ‰בור‡.

‡˙ ‰˜ו˘י ‰מיוח„ ˘י˘ במלחמ‰ נ‚„ ‰רע ‰נעלם, ‡נו מוˆ‡ים ‡ˆל יע˜ב ‡בינו. יע˜ב 
רב  זמן  ‡רכ‰  ‰נעלם  ‰רע  נ‚„  ומלחמ˙ו  ‰‚לוי,  ‰רע  נ‚„  ו‚ם  ‰נעלם  ‰רע  נ‚„  ‚ם  נלחם 

ביו˙ר.

זו,  מלחמ‰  ב‚לוי.  עמו  ˘נלחם  בע˘ו  מלחמ˙ו  ‰יי˙‰  ‰‚לוי,  ברע  יע˜ב  ˘ל  מלחמ˙ו 
ברע ‰‚לוי, ‰יי˙‰ זמן ˜ˆר ביו˙ר: ‰י‡ ‰חל‰ ביום ˘פ‚˘ ‡˙ ע˘ו בבו‡ו מבי˙ לבן, וסיום 
טז).  ל‚,  (וי˘לח  ˘עיר‰"  ל„רכו  ע˘ו  ביום ‰‰ו‡  "וי˘ב  ˘נ‡מר  כמו  ביום,  בו  ‰מלחמ‰ ‰י' 

וכל ז‡˙, לפי ˘מלחמ‰ זו ‰יי˙‰ כנ‚„ רע ‰‚לוי ˘בנ˜ל יו˙ר לנˆחו.

לבן ‰‡רמי,  עם  זו ‰יי˙‰  מלחמ‰  מול ‰רע ‰נעלם.  ליע˜ב,  נוספ˙ ‰יי˙‰  מלחמ‰  ‡ך 
מˆינו  ולכן  ‰נעלם".  "רע  בבחינ˙  ורמ‡ו˙,  „ע˙  ‚ניב˙  ˘ל  ב‡ופן  ˙„יר  עמו  ˘‰˙נ‰‚ 
ˆריך  ברע ‰נעלם  כי  ˘נ‰.  ע˘רים  ב‰  עוס˜  ו‰י'  לבן,  עם  יע˜ב  מלחמ˙  מ‡ו„  ˘נ˙‡רכ‰ 
מ‡מרי ‡„מו"ר ‰ז˜ן  (ר‡‰  לנˆחו  ו‡זי ‡פ˘ר  מ‰ו ‰רע,  ˙חיל‰  ל‚לו˙  ומלחמ‰,  י‚יע‰  ‰רב‰ 

‰˜ˆרים עמ' ˙נב ו‡ילך).

רע המסתתר בטוב
ו‰נ‰, ברע ‰נעלם י˘ ˘ני ‡ופנים, ז‰ למט‰ מז‰:

מט‰ ‡˙ ‰‡„ם  רע. ‰יˆר  ˘‰ו‡  ניכר  ˘ל‡  כז‰  ב‡ופן  מס˙˙ר  לפעמים ‰רע ‰נעלם   .‡
‡ל רˆון מסוים, ו‰‡„ם ‡ינו מ˘ים ‡ל ליבו ˘ז‰ו רע. ‡בל מ‡י„ך, ‰רע ‡ינו מˆי‚ ‡˙ עˆמו 

כטוב, ‡ל‡ מס˙פ˜ במ‰ ˘מס˙יר ˘‰ו‡ רע.


