


˜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
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עפ"ז יסי˜ נפ˜ו˙‡ בין ‰ילפו˙ו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 54 ואילך, חל"ה עמ' 53 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שלוה, הרמוני' ואושר – הנהגה ע"פ שלחן ערוך

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
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בעז‰י״˙.

‰ננו  לך,  לך  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ˆט), 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„ 
˘‰ם  כפי  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 יח

להכתב ולייסד חברות תהלים מקומיות
ובכן ‰ˆע˙י לבחור מי˜ירי ירו˘לים עיר ˜„˘נו ˙ובב"‡ ס‚ל ז˜ני ˙למי„י חכמים ˘י‰יו 
˙‰לים  חבר˙  וליס„  ‰ים  ו‡יי   ıר‡ ו˜ˆוי  ˙בל  מרחבי  בכל  י˘ר‡ל  מכלל  ˆבור  ˘לוחי 
בסמוך  בˆיון  י˜בעו  מו˘בם  ו‡˙  כולו,  ‰˙‰לים  כל   ˙‡ ויום  יום  בכל  ˘י‡מרו  עולמי˙ 
ל˜ברו ˘ל „ו„ ‰מלך ע״‰, ו‡חר ‡מיר˙ ˙‰לים י˙פללו ‡) בע„ כלל י˘ר‡ל ‡˘ר ב‡רˆנו 
‰˜„ו˘‰ ו‡˘ר ב‡רˆו˙ ‰‚ול‰, ˘יעורר ‰˘י"˙ ‡˙ לבבם ל˙˘וב‰. ב) בע„ ‰ˆלח˙ ˆעירי 
עמנו ובני ‚ילם ‡˘ר במערכו˙ ‰מלחמ‰. ‚) ˘י˜יל ‰˘י״˙ ‡˙ חבלי מ˘יח. „) בע„ ˘לום 

כלל י˘ר‡ל בכל מרחבי ˙בל ו˘יזכו ל˜בל פני מ˘יח ˆ„˜נו במ‰ר‰ ממ˘.

‰ˆע˙י ‰‡מור‰ נ˙˜בל‰ מכל יר‡י ‡ל˜ים ו˙למי„י חכמים ‡˘ר ב‡רˆנו ‰˜„ו˘‰, בלי 
˜„˘נו  ˘בעיר  „ינין  ב˙י  „˘ל˘˙  ‰‚‡ונים  ‰רבנים  כבו„  ובר‡˘ם  ומפל‚‰,  נוסח,  ‰ב„ל 
ירו˘לים ˙ובב״‡, ‰רב ‰כולל ‰רˆו‚, ‰רב ‰כולל „ו˘ינס˜י ו‰רב ‰כולל עוזי‡ל, ‰׳ עלי‰ם 

יחיו.

בכל ‡˙ר  י˘ר‡ל „י  ע„˙  י˘ר‡ל ‡ל ˜‰לו˙  ב‡‰ב˙  חיב‰  ˘ל  ב˜רי‡‰  פונ‰  ובז‰ ‰נני 
ו‡˙ר ל‰כ˙ב ב˙ור חברים בחברו˙ ˙‰לים ‰˜יימו˙ מכבר ולייס„ חברו˙ ˙‰לים במ˜ומו˙ 
‰ˆבור  ˘לוחי  ס‚ול˙  עם  לעיל,  ‰נזכר  כל  על  וב˙חנונים,  ב˙פל‰  ל‰˘˙˙ף  ע„יין,  ˘‡ינו 

מכלל י˘ר‡ל ‡נ˘י ‰מעמ„ חבר˙ ˙‰לים ‰עולמי˙ בירו˘לים ע‰״˜ ˙ובב״‡.

‡ליו  ל˘וב  וברחמים  בחס„  י˘ר‡ל  כל  ולבב  לבבנו   ˙‡ ‰˘י״˙  יעיר  כי  ˙פל‰,  ו‡ני 
פני  ל˜בל  ויזכנו  מ˘יח  חבלי   ˙‡ י˘ר‡ל  כל  ומעל  מעלינו  וי˜ל  ˘למ‰  ב˙˘וב‰  י˙ברך 

מ˘יח ˆ„˜נו ב˜רוב ממ˘.

בברכ˙ ‰˙ור‰ וב‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

ל‡ל˙ר ל˙˘וב‰ ול‡ל˙ר ל‚‡ול‰.

‰מברכם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˘י‡-ב)



יזלקראת שבת שבת 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

חברת תהים עומית
ובזה הנני פונה בקריאה של חיבה באהבת ישראל אל קהלות עדת ישראל די בכל אתר ואתר להכתב בתור 

חברים בחברות תהלים הקיימות מכבר ולייסד חברות תהלים במקומות שאינו עדיין, להשתתף בתפלה 
ובתחנונים

אבינו שבשמים נעתר בתפלה ובתחנונים מקירות הלב 
‡ל ˜‰ל ע„˙ י˘ר‡ל, „י בכל ‡˙ר ו‡˙ר ‰' עלי‰ם יחיו!

˘לום וברכ‰!

‰‡זרחי˙  חוב˙ם   ˙‡ ממל‡ים   - ‰חביבים  ו‡חיכם  בניכם   - עמנו  ˆעירי  ...י˘ר‡ל! 
כל  ו‡˙  ‡ו˙ם  וי˘מרם,  ‰˘י״˙  יחז˜ם  וב‡ויר,  ביב˘‰  בים  ‰מלחמ‰,  במערכי  ו‰‡נו˘י˙ 
‰לוחמים בע„ ‰ˆ„˜ ו‰יו˘ר ויחזירם לב˙י‰ם ברי‡ים ו˘למים, כלנו - ‰ם ו‡נחנו - ז˜ו˜ים 
[‰מכ˙ב  ‰לב  מ˜ירו˙  וב˙חנונים  ב˙פל‰  ‰נע˙ר  ˘ב˘מים  ‡בינו  מלפני  ‚„ולים  לרחמים 

מ˘נ˙ ˙˘"ב, בזמן ‰˘ו‡‰ ‰‡יומ‰ ‰יל"˙, ו‰מלחמ‰ ב‡ירופ‰. ‰מו"ל].

י˘ר‡ל  בכנפים, ‡ף  פורח ‡ל‡  עוף ‡ינו  מ‰  בעוף,  י˘ר‡ל  נמ˘לו  למ‰  ע˜יב‡,  ר׳  ‡מר 
ב‚‡ול˙  ‰י'  כן  ומכב„ן,  י˘ר‡ל  ז˜ני   ˙‡ מחבב  ‰˜ב"‰  בז˜נים,  ‡ל‡  לעמו„  יכולים  ‡ינן 
מˆרים, כן ‰י' במ״˙ וכן י‰י׳ ב‚‡ול‰ ‰‡חרונ‰ ‰˘למ‰, ‰ב‡‰ עלינו ב˜רוב ממ˘, ו‰˜ב"‰ 
טמ‡ו‰  ‡˘ר  ו˙יעובים  מ˘י˜וˆים  ט‰ר˙‰  ‡˘ר  וירחם  ויחוס   - ‡בו˙ינו   ıר‡  ˙‡ מחבב 

וחללו‰ בנבילו˙ וטריפו˙ וחילול ˘ב˙ ובניני פ˘ע ˙‰י׳ בחס„ וברחמים - .

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

 האם הי' שרה שררה
ע אברהם?

בין "נעשית שרי לאומתה" ל"שרי לי ולא לאחרים" / האמנם היתה שרה יוצאת מכלל "והוא ימשל בך"? / 
איזה משמעות יש לשם שניתן על ידי הרן? / ביאור דברי רש"י במשמעות שם שרי

"וי‡מר ‡ל˜ים ‡ל ‡בר‰ם, ˘רי ‡˘˙ך ל‡ ˙˜ר‡ ‡˙ ˘מ‰ ˘רי, כי ˘ר‰ ˘מ‰" (פר˘˙נו 
יז, טו). ומפר˘ ר˘"י: 

˘מ‰,   – ס˙ם   – ˘ר‰  כי  ל‡חרים,  ול‡  לי  '˘רי'  „מ˘מע   – ˘רי  ˘מ‰   ˙‡ ˙˜ר‡  "ל‡ 
˘˙‰‡ ˘ר‰ על כל". 

וי˘ לברר כוונ˙ ר˘"י, וב‰˜„ים:

ל˘ון ‰˘"ס במסכ˙ ברכו˙ (י‚, ‡) ‰ו‡ - "ב˙חיל‰ נע˘י˙ ˘רי ל‡ומ˙‰, ולבסוף נע˘י˙ 
˘ר‰ לכל ‰עולם כולו". ו‰יינו, ˘‰˘ם "˘רי" מור‰ על ‰˘רר‰ ביחס ל‡ומ‰ ‡ח˙ בלב„, 

ו‡ילו "˘ר‰" ב‡ ל‰וסיף ˘רר‰ ‰כולל˙ ‡˙ ‰עולם כולו. 

[במ„ר˘ רב‰ כ‡ן (ב"ר פמ"ז, ‡): "ל˘עבר ‰י˙‰ ˘רי לעˆמ‰, עכ˘יו ˙‰‡ ‰י‡ ˘ר‰ לכל 
˙ו‡ר  יפ‰  לעמ‰" (ר‡‰  ˘‰‚ירס‡ ‰נכונ‰ ‰י‡ "˘רי  מפר˘ים ‰בי‡ו  בכמ‰  ב‡י ‰עולם". ‡ך 

‰˘לם, מ‰רז"ו ור˘"˘ לב"ר), וכן ‰‚ירס‡ ביל˜וט ˘מעוני]. 

˘ל ‡בר‰ם,  ב˘מו  ˘חל  כמו ‰˘ינוי  ממ˘  ˘ר‰, ‰ו‡  ˘ל  ב˘מ‰  ˘חל  ז‰, ‰˘ינוי  ולפי 
וכמו ˘‰בי‡ ר˘"י לעיל (יז, ‰), ˘ב˙חיל‰ נ˜ר‡ "‡ברם" – "˘ל‡ ‰י' ‡ב ‡ל‡ ל‡רם ˘‰ו‡ 

מ˜ומו", ועכ˘יו נע˘‰ "‡בר‰ם" במ˘מעו˙ ˘ל "‡ב ‰מון ‚וים", "‡ב לכל ‰עולם". 

ול‡  "לי  ‰יינו  ˘"˘רי"  וכ˙ב  חז"ל,  מל˘ון  ר˘"י  ˘ינ‰  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ‡מנם  ב. 
ל‡חרים". ולכ‡ור‰ כוונ˙ו בז‰, ˘‰˘ם "˘רי" מ˙ייחס ל‡בר‰ם ˘‡ליו ‰ו‡ ‰„יבור כ‡ן:

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

‰˜ב"‰ ‡ומר ל‡בר‰ם, ˘ע„ ע˙‰ ‰יי˙ ˜ור‡ ל‡˘˙ך ב˘ם "˘רי", "˘ר ˘לי", במ˘מעו˙ 
˘‰י'  ז‰  ‡בר‰ם ‰ו‡  ˘(ר˜)  ו‰יינו,  ל‡חרים".  ול‡  בלב„ – "לי  ל‡בר‰ם  ביחס  ˘רר‰  ˘ל 
˘ומע ל˘ר‰ ומ˜בל ‚זירו˙י' כ‡ילו ‰י˙‰ "˘ר" עליו, וכמו ˘כ˙וב "כל ‡˘ר ˙‡מר ‡ליך 

˘ר‰ ˘מע ב˜ול‰" (ויר‡ כ‡, יב. ור‡‰ בבר‡˘י˙ רב‰ ˘ם). 

"˘רי  ‰˘"ס,  כ„ברי  ‰י‡  ר˘"י  ˘כוונ˙  למ„ו  ועו„)  לבו˘.  (ר‡"ם,  ר˘"י  ממפר˘י  [בכמ‰ 
ל˘רי  ביחס  מבני ‰‡ומ‰ ‰י' ‡ומר  ˘כל ‡ח„  ל‡חרים" ‰י‡  ול‡  "לי  ו‰כוונ‰  ל‡ומ˙‰", 

˘‰י‡ "˘ר ˘לי". 

‡ך פ˘ט ‰ל˘ון "לי ול‡ ל‡חרים" מ˘מע ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל‡„ם ‡ח„ בלב„, ו‰יינו ˘„ו˜‡ 
‡בר‰ם ‰י' ‡ומר על ˘רי ˘‰˘רר‰ ˘ל‰ ‰י‡ "לי – ל‡בר‰ם – ול‡ ל‡חרים"]. 

ו‰יינו, ˘ל„ע˙ ר˘"י ‰˘ם "˘רי" ‡ינו ˘ייך ל‰˘רר‰ על ‡ומ‰ ועם, ‡ל‡ ביחס ל‡בר‰ם 
בלב„.

‚. ‡ל‡ ˘‰ענין „ור˘ בירור נוסף:

ז‰ ˘‰‡˘‰ ˙‰י' "‚ביר‰" ו"˘ר" ביחס לבעל‰, ‰ו‡ חי„ו˘ ‚„ול ביחס ל‰נ‰‚‰ ‰ר‚יל‰ 
- כפי ˘נ˜בע‰ על פי ‰˙ור‰ - ˘‰‡י˘ ‰ו‡ ˘˘ורר בבי˙ו, וכמו ˘מפור˘ לפני כן בפר˘˙ 

בר‡˘י˙ (‚, טז): "ו‰ו‡ ימ˘ל בך". 

כלומר, ‰מˆי‡ו˙ ‰ר‚יל‰ ‰י‡ ˘‚ם ‡˘‰ ˘‰י‡ ב‡מ˙ "˘ר‰" ומו˘ל˙ ביחס ל‡חרים, 
‰רי ביחס לבעל‰ ‡ין ל‰ ˘רר‰ ו‡„רב‰ ‰ו‡ מו˘ל ב‰.

ומע˙‰, ‡ם כנים ‰„ברים ‰נ"ל ˘"˘רי" מור‰ על ז‰ ˘‡בר‰ם ˘מע ב˜ול ‡˘˙ו - עול‰ 
„בר פל‡, ˘בז‰ ˘˘ינ‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰˘ם מ"˘רי" ל"˘ר‰", נע˘‰ ב‰ חסרון וירי„‰:

‡מנם ‰˘ם ‰ח„˘ – "˘ר‰" – מבט‡ ‡˙ ˘לטונ‰ ו˘רר˙‰ ביחס לכל ‰עולם כולו, ‡בל 
‡ו˙ו חי„ו˘ מיוח„ ˘‰י' ל‰ ביחס לבעל‰ ‡בר‰ם, ˘‡מר עלי' "˘רי" ("˘ר ˘לי") ו˘מע 

ל˜ול‰ – כבר ‡ינו ˜יים ב˙וך ‰˘ם. 

עלי'  ˘ל  ענין  כולו  כל  ל"˘ר‰" ‰ו‡  מ"˘רי"  ˘‰˘ינוי  מ˘מע  כ‡ן  מ˙וכן ‰כ˙וב  ברם 
ו‰וספ‰, ולכן ל‡ מס˙בר לומר ˘ענין ז‰ ˘‰י˙‰ "˘ר" ביחס ל‡בר‰ם בעל‰ ‰˘˙נ‰ ונחסר. 

זמן  נ‡מר  ב˜ול‰",  ˘מע  ˘ר‰  ‡ליך  ˙‡מר  ‡˘ר  "כל  ל‡בר‰ם  ‰ˆיווי  ‰רי  [ו‡„רב‰: 
ממו˘ך ל‡חר ˘כבר נ˜ר‡‰ "˘ר‰" ב˘מ‰ ‰ח„˘!] 

ב˘ר‰  ˘‰י'  ‰חי„ו˘  על  מור‰  "˘רי"  ˘‰˘ם   - ‰נ"ל  ר˘"י  „ברי  מ˘מעו˙  וב˜יˆור: 
˘‡בר‰ם ‡מר עלי' "˘ר ˘לי" – מו˜˘י˙ ‰י‡. 

„. ונר‡‰ לומר, ˘לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" מלכ˙חיל‰ ‡ין ל„˜„˜ ב‰˘ם "˘רי", כי ‡ין 
ח:  י,  נח  ר‡ב"ע  [ור‡‰  בעל ‰˘ם  מיוח„ ‡ו ˜ורו˙  ענין  על  מור‰  ˘˘ם ‰‡„ם  לומר  כל ‰כרח 

"‡ל ˙ב˜˘ טעם לכל ‰˘מו˙". ור‡‰ ‚ם פירו˘ ‰מיוחס לר˘"י ל„ברי-‰ימים-‡ ‡, כ‚]. 

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

אושר וסיפוק
...כשמדובר אודות יהודי, האושר והסיפוק הגשמי 

 - נפשית  והרמוני'  ורוגע  מוסרי  בסיפוק  תלויים 

הקב״ה  להוראות  בהתאם  יום  יום  לחיי  הקשורים 

בתורתנו, ובצורה מתומצתת, בשולחן ערוך.

(תרגום מרוסית, אגרות קודש חכ"ט עמ' רז)

שלוה, הרמוני' ואושר
לי  נעם  מכתבים  ידי  על  ההתקשרות  ...לאחרי 

זמן  במשך  כאן  בביקורו  אישית  בעלה  את  להכיר 

אחדות,  פעמים  שיחותינו  יסוד  ועל  ערך.  לפי  ארוך 

שמחתי  חייו,  ימי  מדברי  פרקים  ראשי  לי  שסיפר 

לראות אשר מצא שלוה נפשית על ידי התקשרותו - 

תורת  מתורתנו  הנובעת  עולם  להשקפת   - יותר  עוד 

גם  ומביאה  היא  אשר גובלת  שלוה  אמת,  תורת  חיים 

לאושר פנימי, אושר נפשי.

תוצאותי׳  אשר  האמורה,  התקרבות  אשר  ובודאי 

ה׳״עזר״  בעזר  הם  אפשריים  ואושר,  והרמוני׳  שלוה 

נתאמתה  אשר  דיעה  האשה,  היינו  הכתוב,  כלשון 

אצלי על ידי סיפור בעלה אודות העזר אשר מצא בה 

והסיוע בכלל, ובפרט בהאמור.

פנימית  בשלוה  ההכרח  דבר  על  להאריך  ולמותר 

לשמם,  ראויים  האדם  חיי  שיהיו  בשביל  והרמוני׳ 

הצבור  בחיי  המהפכות  רבת  זו  בתקופתנו  ובפרט 

והכלל וגם בחיי הפרט והיחיד.

בעתיד  גם  כן  בעבר  כמו  אשר  חזקה  תקותי  ולכן 

בהתקרבות  גם  שי׳  בעלה  של  ימינו  ליד  תעמוד   -

בטח  חי  דבר  ככל  שהרי  בזה,  והתקדמות  האמורה 

יחד  ששניהם  כונתי  ותתקדם.  ההתקרבות  גם  תגדל 

ילכו ויעלו בחיים על פי תורתנו תורת חיים.

דבר  על  לכתוב  מקום  יש  אשר  אמרתי  זה  בכל 

עם  ביחד  תקוה  הבעת  שכונתה  כתיבה  בפירוש,  זה 

בדרכו  פוגע  האדם  שלפעמים  כיון  וחיזוק,  עידוד 

(על  ובפרט  וכולי,  בקישויים  האמורה  בהתקדמות 

שעדין  אדם  בבני  כשפוגע  ז"ל)  חכמינו  שהורו  מה  פי 

עצמם  את  לחזק  ומשתדלים  האמור  למצב  הגיעו  לא 

והשפלת  לעג  ידי  על  הבריות  ובעיני  עצמם  בעיני 

גבוה  יותר  לשלב  והגיעו  מהם  יותר  שהתקדמו  אלו 

כמה  והרי  ואמונתנו.  תורתנו   - עולם  בהשקפת 

המלעיגים,  מפני  להתבייש  שלא  ז״ל  חכמינו  הזהירו 

בידעם טבע האדם אשר נסיון לא קל הוא.

(אגרות קודש חכ"ו עמ' קנה-ו)

ומה לגבי אלו שנראה שאין 
חסר להם מאומה?

אשה  או  באיש  פנימית  שלוה  בחוסר  פלא  ...אין 

מתאימה  היום-יומית  הנהגתם  אין  אם  הישראלית 

מתאימה  אומרת  זאת  שלהם,  והעצמי  הפנימי  לטבע 

ואחד  אחד  לכל  ביחס  הק׳  בתורתנו  שנאמר  למה 

מבני עמנו: בנים אתם לה' אלקיכם. שאם בנוגע לילד 

אחת  על  להוריו,  המתאים  באופן  להתנהג  עליו  סתם 

בני  מקום,  של  לבניו  בנוגע  קץ  לאין  ועד  וכמה  כמה 

בחיים  דרכם  הורם  שבשמים  שאביהם  ישראל,  ובנות 

חיים״,  ״תורת  הנקראת  ״הוראה״),  (לשון  בתורתו 

לחיים  המתאים  באופן  שבראם  הבורא  גם  הוא  והלא 

הפרעה  מביאה  האמורה  בהנהגה  הפרעה  שלכן  אלו. 

בשלוה הפנימית וכולי.

לתיקון  העיקרית  העצה  כן  גם  מובנת  מהאמור 

מכאן  להתנהג  צריכה  לראש  שלכל  והיא  המצב, 

האדם  בורא  ה׳  של  לרצונו  המתאים  באופן  ולהבא 

ומנהיגו, כמפורט בשלחן ערוך.

מובן שמשער אני שיש מקשים על הנחה האמורה 

את  מקיימים  שאינם  מאלו  שכמה  מהמציאות 

גם  מאומה,  להם  חסר  אין  כנראה  זה  ובכל  המצוות 

גם  הקושי׳  ותירוץ  וכולי.  הנפש  למנוחת  בנוגע  לא 

כן פשוט הוא: א) בסגנון חכמינו - אין אדם יודע מה 

טעמים  שמכמה  בשטחים  ובפרט  חברו,  של  שבלבו 

ב)  להזולת.  אותם  לגלות  רוצה  חברו  אין  מובנים 

מרגיש  החולה  כשאין  אשר  ר"ל,  הגוף  חולי  בדוגמת 

שחולה הוא אין זה סימן בריאות, אלא אדרבה, סימן 

שהחולי כבד עליו. ועל דרך זה ועוד ביתר שאת הוא 

במגע למצב בריאות הנפש...

(אגרות קודש חכ"ד עמ' קעח-ט)

שלוה, הרמוני' ואושר – הנהגה ע"פ שלחן ערוך



טולקראת שבת

חומר˙  ‚ו„ל  על  ב„רך", „בר ‰מור‰  ˘‰י‰ 
מˆו˙ מיל‰, וכן ענין נוסף ‰מר‡‰ ע„ כמ‰ 
"וכל   – מˆו˙  ˘‡ר  ל‚בי  מיל‰"  "חמור‰ 
מˆו˙ ‰˙ור‰ נכר˙ו עלי‰ן ˘ל˘ ברי˙ו˙ כו' 
ברי˙ו˙".  ע˘ר‰  ˘ל˘  נכר˙ו  ‰מיל‰  ועל 
ו‰יינו, „‰כ‡ ל‡ מיירי על מעל˙ מיל‰ ל‚בי 
ומˆו‰  מˆו‰  כל  ל‚בי  ‡ל‡  ‰˙ור‰,  כללו˙ 
‡ח˙  „בכל  ‰˙ור‰,  מˆו˙  כל  מבין  (בפ"ע) 
‰מיל‰  ו"על  ברי˙ו˙"  ˘ל˘  "נכר˙ו  מ‰נ‰ 

נכר˙ו י"‚ ברי˙ו˙".

"‚„ול‰  בל˘ון  „נ˜טו  במ˘נ˙נו,  ו‡ילו 
„רך  (על  ברי˙ו˙"  י"‚  עלי‰  ˘נכר˙ו  מיל‰ 
‰ביטוי "‚„ול" במ˘מעו˙ „בר ‰כולל, בכל 
ביר"˘,  בחכמ‰,  ב˘נים,  ענינו,  לפי  מ˜ום 
"‚„ול  ל„ו‚מ˙  וע„  טו),  י„,  (י‰ו˘ע  בענ˜ים 
˘במיל‰,  ‰כללי  לענין  ‰י‡  ו‰כוונ‰   ,("'‰
ול‰כי  ומˆו˙.  בכל ‰˙ור‰  כללי  ענין  ˘‰י‡ 
בז‰  ומˆו˙)  ‰˙ור‰  (מכל  "‚„ול‰"  ‰י‡ 
כל  (מ˘‡"כ  ברי˙ו˙"  י"‚  עלי‰  ˘"נכר˙ו 

‰˙ור‰ כו', ˘ע"ז ל‡ ‰יו ‡ל‡ ‚' ברי˙ו˙).

ב'  בין  ‰חילו˜  לב‡ר  י˘  ועפכ"ז 
˘ב˙,  „וח‰  „מיל‰  ב‰‡  ‰נ"ל  ‰ילפו˙ו˙ 
‡ו  כב˘"ס  מיל‰  „פר˘˙  מ‰כ˙וב  ‰ו‡  ‡ם 
בעומ˜  „י"ל  כבמכיל˙‡.  „˘ב˙  מ‰כ˙וב 
‰„בר ˘‰ו‡ ˙לוי ‡י ˜‡י ל‚בי ‰ענין ‰פרטי 
‡ו ‰ענין ‰כללי. „ל‰„יע‰ ˘נלמ„ מ‰כ˙וב 
נמˆ‡,  ימול"),  ‰˘מיני  ("ביום  ˙זריע  „פ' 
„‰‡ „מלין ‚ם ב˘ב˙ ‰ו‡ מ„יני מיל‰ (ול‡ 
מ‰  ומעל˙‰  כוח‰  מˆ„  ‰יינו  ˘ב˙),  מ„יני 
˘בז‰  מˆו˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡  מ˙רי"‚  ˘‰י‡ ‡' 
עלי‰ם  ו‚ובר˙  מ‰ם  ‚„ול‰  ‰י‡  ‰רי  ‚ופ‡ 
ולכן ‰י‡ „וח‰ ‡˙ ‰מˆו˙ „˘ב˙. ‡מנם ‡י 
‰י‡  ˘‰מיל‰  מ‰  ‰כללי,  ‰ענין  ל‚בי  ˜‡י 
כללו˙ם ˘ל כל ˘‡ר מˆוו˙ ‰˙ור‰ ‚ופיי‰ו, 
‰נ„חי˙  ב˘ב˙  „ין  „ז‰ו  לומר  ‡פ˘ר  ˘וב 
כללי˙  מˆו‰  ˘‰יו˙‰  פירו˘, „כיון  מפני‰. 

˘‰י‡  מפ‡˙  כל ‰מˆו˙ ‰"ז  כנ‚„  ‰˘˜ול‰ 

לי˘ר‡ל,   '‰ בין  עולם  לברי˙  בב˘רנו  ‡ו˙ 

י˘ר‡ל,  ˜„ו˘˙  כללו˙  ‰ו‡  ˘ענינ‰  וכנ"ל 

ב˘ב˙  ב˘ב˙ ‰ו‡ „ין  ‚ם  י"ל „˜יומ‰  ˘וב 

‚ופ‡, „‰מיל‰ ‰וי "˜יום" ו"˘מיר˙" ענינ‰ 

מˆינו  ב‰  ‡ף  ˘‰רי  ‚ופ‡,  ˘ב˙  מˆו˙  ˘ל 

‰˙וכן „"‡ו˙ ביני ובין בני י˘ר‡ל". ועיי' ל' 

‰ˆיוני בפר˘˙נו (יז, ב) "ומˆו˙ מיל‰ בזמנ‰ 

‰ו‡ ˜יום ‰˘ב˙ וב˘ני‰ם נ‡מר ‡ו˙ כו'".

ימˆ‡  „מכ‡ן  י"ל  יו˙ר  ובפרטיו˙ 
חילו˜ ‚ם בעˆם ‚„ר ‰ך „ינ‡. כי ‡י ‡מרינן 

„‡ף  ‰„בר  ‚„ר  נמˆ‡  במיל‰,  „ין  „ז‰ו 

˘כבר נ‡מרו (וי˘נם) ‡יסורי ˘ב˙ (ומˆי„ם 

ל‡ ‰י‰ למול), י˘ „ין מיוח„ במיל‰ ˘‰י‡ 

 ‡‰„ מ˘מע  ז‰  ‡ופן  ולפי  ˘ב˙.  „וח‰ 

‡ו  „חוי‰,  ב‚„ר  ‰ו‡  ˘ב˙  „וח‰  „מיל‰ 

‡ף ב‚„ר ‰ו˙ר‰ („ביחס ל˜יום מˆו˙ מיל‰ 

ב˘מונ‰ ‰ו˙ר ‡יסור ˘ב˙. וכי„וע מ‰ ˘„נו 

למעט  ו‡ם ˆריך  ובפוס˜ים,  בר‡˘ונים  בז‰ 

ו‡כ"מ). ‡מנם,  וכיו"ב.  בחילול ‡ם ‡פ˘ר, 

וחיזו˜  "˜יום"  כנ"ל  ‰וי  ‰מכיל˙‡  ל„ע˙ 

‰"‡ו˙" „˘ב˙, ול‰כי ‰וי „ין ב˘ב˙ ‚ופ‡, 

ו‰יינו ל‡ ר˜ ˘מלכ˙חיל‰ ל‡ נ‡מר‰ ˘ב˙ 

במ˜ום מיל‰ בזמנ‰, ‡ל‡ י˙יר‰ מזו – „‰וי 

כעין "˘מיר˙" וע˘יי˙ ‰˘ב˙.

נפ˜"מ   ,‚ לך  חל"‰  בל˜ו"˘  [ועיי"ע 
ל‰לכ‰, ומ‰ ˘י˘ לפלפל ‚ם במ˘מעו˙ עו„ 

מעל˙  ‚„ר  לענין  ˘ם  „˘ב˙  ‰ילפו˙ו˙  מן 

מיל‰ על ˘‡ר ‰מˆוו˙ כו'].

לקראת שבת ו

כל  ו‡ין  כט),  י‡,  נח  פר˘"י  (ר‡‰  ‡בי' ‰רן  י„י  על  ל‰  ני˙ן  ובני„ון „י„ן, ‰רי ‰˘ם "˘רי" 
מנ‰‚  לבעל‰, ‰יפך  ביחס  ˙‰י' "˘ר"  ˘ב˙ו  לז‰  ז‰  ˘ם  בנ˙ינ˙  ˘‰רן ‰˙כוון  לומר  טעם 

‰עולם ˘"‰ו‡ ימ˘ל בך". 

רוב  במ˘ך  ‡בר‰ם  על  "˘ר"  כמו  נח˘ב˙  ˘רי  ‰י˙‰  ל‡  „‡מ˙  ‡ליב‡  ˘‚ם  ומס˙בר, 
‡˘ר  "כל  ל‡בר‰ם:  חי„ו˘  ב˙ור˙  ‰˜ב"‰  ‡מר  מכן  ל‡חר  רבו˙  ˘נים  (ור˜  חיי'  ˘נו˙ 

˙‡מר ‡ליך ˘ר‰ ˘מע ב˜ול‰", ‡ך ‡ין ז‰ ˘ייך ל‰˘ם "˘רי" כלל). 

‰. ומ‰ ˘פיר˘ ר˘"י "ל‡ ˙˜ר‡ ‡˙ ˘מ‰ ˘רי „מ˘מע ˘רי לי ול‡ ל‡חרים" - ‰ו‡ ענין 
˘ל מ˘מעו˙ בעלמ‡:

˘‰ו‡  ל‡רם  ל‡ ‰י' ‡ב ‡ל‡  ˘"ב˙חל‰  סיפור „ברים,  בל˘ון  ר˘"י  כ˙ב  ל‚בי ‡בר‰ם 
מ˜ומו ועכ˘יו ‡ב לכל ‰עולם"; ‡מנם כ‡ן ל‡ כ˙ב ר˘"י ˘"ב˙חל‰ ˘רי לי ועכ˘יו ˙‰‡ 
˘ר‰ על כל" (ועל „רך ל˘ון ‰˘"ס ו‰מ„ר˘ ˘‰וב‡ו לעיל ס"‡ בעניננו), כי ב„רך ‰פ˘ט 

‚ם ב˙חיל‰ ל‡ ‰י' ‡ˆל‰ ענין ז‰ ˘ל "˘ר לי". 

‡ך כיון ˘סוף סוף זו מ˘מעו˙ ‰˘ם ˘ל "˘רי" – "לי ול‡ ל‡חרים", ו‰˜ב"‰ רוˆ‰ ל˙˙ 
˘יכולים  ב‚לל ‰מ˘מעו˙  ˘לל ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰˘ם "˘רי",  לכן  כל",  ˘לימ‰ "על  ˘רר‰  ל‰ 
ל‰בין ממנו, ו‰ור‰ ˘מע˙‰ יי˜ר‡ ˘מ‰ "˘ר‰" בלב„, כ„י ל‰סיר כל ספ˜, ו˙ו ל‡ מי„י.  

ו. ו‰נ‰, לעיל כ˙ב ר˘"י (פר˘˙נו טו, ‰) ˘˘ינוי ‰˘ם מ"˘רי" ל"˘ר‰" ‰ו‡ כ„י ˘˘ר‰ 
וי˘˙נ‰  ˘ם ‡חר  לכם  ˙ל„ . . ‡ני ˜ור‡  ˘ר‰  ˙ל„ ‡בל  ל‡  יˆח˜: "˘רי  ל‰ולי„ ‡˙  ˙וכל 

‰מזל". 

ולכ‡ור‰ ˙מו‰, ‡יך ˘ייכ˙ לי„˙ יˆח˜, בן ‡ח„ – ל‰˘ם ‰ח„˘ "˘ר‰" ˘˙וכנו "˘רר‰ 
על כל"?

וי"ל ˘בז‰ נרמז, ˘עם י˘ר‡ל ‰ו‡ מטר˙ ‰ברי‡‰ כול‰, וכ„ברי ר˘"י ‰י„ועים (ב˙חיל˙ 
ל‰ולי„ ‡˙  כ˘ב‡ים  ולכן  ר‡˘י˙;  ˘נ˜ר‡ים  י˘ר‡ל  ב˘ביל  ˘כל ‰ברי‡‰ ‰י‡  בר‡˘י˙)  פ' 

יˆח˜ ול‰עמי„ ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל, ז‰ ב‡ ביח„ עם ˘רר‰ ו˘לטון על ‰עולם כולו.

וכפי ˘מˆינו ב˘ר‰ כפ˘וטו, ˘כ‡˘ר יל„‰ ‡˙ יˆח˜ "‰רב‰ ע˜רו˙ נפ˜„ו עמ‰, ‰רב‰ 
ו.  כ‡,  ויר‡  (ר˘"י  בעולם"  ˘חו˜ ‰י‰  ורב  עמ‰,  נענו  ˙פלו˙  ביום, ‰רב‰  בו  נ˙רפ‡ו  חולים 

ור‡‰ ב‡רוכ‰ בכ"ז ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ל‰ עמ' 95 ו‡ילך). ו„ו"˜.



מדוע נמנה תרח בין הרשעים 
אם עשה תשובה?

ואתה תבוא אל אבותיך בשלום
למדך שעשה תרח תשובה
(טו, טו. רש"י)

(ולא  תשובה"  תרח  "שעשה  רש"י  מלשון 

"בישרו  ישמעאל  גבי  הבא)  (בד"ה  כדלקמן 

דס"ל  משמע  תשובה")  ישמעאל  שיעשה 

בהיות  (שהיתה  הבתרים  בין  ברית  שבזמן  לרש"י 

אברהם בן ע' שנה, כפי שעולה מפרש"י בא יב, מ) כבר 

עשה תרח תשובה.

לעיל  שהרי  בשדה),  באר  (ראה  ביאור  וצריך 

מיתתו  הכתוב  "הקדים  רש"י:  כתב  נח  ס"פ 

הדבר  יהא  שלא  אברם,  של  ליציאתו  תרח  של 

מפורסם לכל ויאמרו לא קיים אברם את כבוד 

אביו שהניחו זקן והלך לו, לפיכך קראו הכתוב 

קרויים  בחייהם  אף  שהרשעים  [ועוד]  מת, 

מתים". והרי "יציאתו של אברם" היתה בהיותו 

וא"כ  פרשתנו,  בריש  כמפורש  שנה,  ע"ה  בן 

הרשעים  בכלל  הוא  שתרח  רש"י  מ"ש  תמוה 

שנים  חמש  שהרי  מתים,  קרויים  שבחייהם 

קודם לזה כבר "עשה תרח תשובה".

תשובה,  עשה  שתרח  שאף  לומר,  ויש 

הרואים  ולעיני  בחשאי,  היתה  תשובתו  מ"מ 

שנצטווה  ממה  משמע  וכן  רשע.  עדיין  הי' 

וכן  אביך",  ומבית  וגו'  מארצך  לך  "לך  אברהם 

עם  לא"י  הלך  ולא  בחרן  תרח  שהתעכב  ממה 

אברהם.

מת,  הכתוב  "קראו  רש"י  שכתב  מה  וזהו 

דאין  מתים",  קרויים  בחייהם  אף  שהרשעים 

שכך  אלא  רשע,  תרח  הי'  האמת  שלפי  כוונתו 

היתה  שתשובתו  (מאחר  לכל  מפורסם  הי' 

פירושו  בתחלת  לדבריו  בהמשך  בחשאי), 

של  ליציאתו  תרח  של  מיתתו  הכתוב  "הקדים 

ויאמרו  לכל  מפורסם  הדבר  יהא  שלא  אברם, 

וכו'". 

בין תרח לישמעאל
ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה 
טובה

אל אבותיך – אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבא אליו, 
למדך שעשה תרח תשובה. תקבר בשיבה טובה – בשרו 
שיעשה ישמעאל תשובה בימיו
(טו, טו. רש"י)

שתרח  לרש"י  לי'  מנא  לשאול:  יש  לכאורה 

כבר עשה תשובה, ולא שבשרו הקב"ה שיעשה 

תשובה בעתיד, כשם שפירש לגבי ישמעאל?

ויש לומר:

מיראת  חוץ  שמים  בידי  "הכל  חז"ל  אמרו 

שמים" (ברכות לג, ב), ולפני לידתו של אדם – אף 

מ"מ  וכו',  חכם  עשיר,  יהי'  אם  עליו  שגוזרים 

והיינו,  ב).  טז,  (נדה  קאמר"  לא  צדיק  או  "רשע 

שאף שהכל גלוי וידוע לפניו, מ"מ אין הקב"ה 

רשע,  או  צדיק  האדם  יהי'  אם  בדיבור  מוציא 

את  מהאדם  מונע  בדיבור  הדברים  גילוי  כי 

יד,  תולדות  חיים  תורת  בס'  (עיין  החפשית  הבחירה 

ג ואילך).

לאברהם  בישר  שהקב"ה  מסתבר  לא  ולכן 

הי'  בזה  שהרי  תשובה,  לעשות  עתיד  שתרח 

לעשות  אם  החפשית  הבחירה  את  ממנו  מונע 

עשה  שתרח  לפרש  ומוטב  לאו,  אם  תשובה 

ובבחירתו  מעצמו  לכן,  קודם  עוד  תשובה 

החפשית.

לפרש  א"א  (שלגביו  בישמעאל  משא"כ 

נולד  לא  עדיין  שהרי  תשובה,  עשה  שכבר 

הקב"ה  שבישרו  כ"כ  פלא  אין  שעה)  באותה 

נאמר  בפירוש  שהרי  תשובה,  לעשות  שעתיד 

ידו  אדם  פרא  יהי'  "והוא  לידתו  לפני  עוד  בו 

ספרי  ב.  כ,  יתרו  מכילתא  וראה  יב.  טז,  (פרשתנו  בכל" 

ד"רשע  זה  מכלל  יוצא  הוא  וא"כ  ב),  לג,  ברכה 

שהקב"ה  יפלא  לא  ושוב  קאמר",  לא  צדיק  או 

תשובה  לעשות  הוא  שעתיד  לאברהם  בישר 

לבסוף.

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

לקראת שבת י„

נ˜טו  „ב‚מ'  בל˘ונו  ל„˜„˜  י˘  עו„ 
י"‚  עלי‰  "נכר˙ו  ‚בי  מיל‰"  "‚„ול‰ 
‡בל  כו'",  למ˘‰  לו  נ˙ל‰  ו"ל‡  ברי˙ו˙" 
כו'  למ˘‰  נ˙ל‰  ˘ל‡  ‚בי  ˘ינ‰  ‰רמב"ם 
כו'",  מיל‰  חמור‰  כמ‰  ור‡‰  "ב‡  ונ˜ט 
"וכל  ‰מוסיף)  (בו‡"ו  כ˙ב  לז‰  וב‰מ˘ך 
מˆו˙ ‰˙ור‰ כו'", „מ˘מע ˘"חמור‰" ˜‡י 

‚ם על ‰‡ „נכר˙ו עלי‰ י"‚ ברי˙ו˙. 

מיל‰  "‚„ול‰  ר˜  ‡מרו  ˘ב‚מ'  ו‚ם, 
נזכר‰  ל‡  ‡בל  ברי˙ו˙"  י"‚  עלי‰  ˘נכר˙ו 
˘ל  ומ˜ורו  ‰˙ור‰,  ל˘‡ר  ‰‰˘וו‡‰ 
˘י˜„ים  "ˆריך  מח:  בברכו˙  ‰ו‡  ‰רמב"ם 
וזו  ברי˙ו˙  ב˘ל˘  נ˙נ‰  ˘זו  ל˙ור‰  ברי˙ 
מ˙‡ים  ‰י‰  ולפ"ז  ברי˙ו˙",  בי"‚  נ˙נ‰ 
עלי‰  נכר˙ו  (כול‰)  ‰˙ור‰  "כל  לנ˜וט 
לעיל  עˆמו  [וכל˘ון  ברי˙ו˙"  ב)‚'  (נ˙נ‰ 
‰רמב"ם  „יו˜  ומ‰ו   ,[‚"‰ פ"ב  ברכו˙  ‰ל' 

"כל מˆו˙ ‰˙ור‰ נכר˙ו עלי‰ן כו'".

בי‡ר  פ"‡ ‰"ז,  מיל‰  בˆפע"נ ‰ל׳  ו‰נ‰ 
ממע˘‰  חל˜  ענינים,  ב'  י˘  ‚רים  ˘במיל˙ 
˜יום  וכן  י˘ר‡ל,  ל˜„ו˘˙  ‰מכניס  ‰‚ירו˙ 
˘מ˙חייב  מˆו˙  מ˙רי״‚  כ‡׳  מיל‰  מˆו˙ 
‚ם  ע„״ז ‰ו‡  ˘ב‡מ˙  ונ״ל  ע״˘.  ב‰ן ‰‚ר. 
במיל˙ כל ‡י˘ י˘ר‡ל, ˘י˘ ב‰ ˘ני „ינים, 
ו˘ני˙  מיל‰,  „מˆו˙  ‰פרטי˙  ‰מˆו‰  ח„‡ 
˜„ו˘˙  חלו˙  נ‚מר˙  מיל‰  מˆו˙  י„י  ˘על 
‡„‰"ז  ˘ו״ע  (עיי'  ‰נול„  ‰˙ינו˜  על  י˘ר‡ל 

‡ו"ח מ‰„ו"˙ סוס"„). 

˘ב„ברי  ‰‰לכו˙  ב'  בין  ‰חילו˜  וז‰ו 
מיירי  ‰ר‡˘ונ‰  „ב‰לכ‰  כ‡ן,  ‰רמב"ם 
בענין ‰כללי „מיל‰, ‰˘ייך ל˘ם (ו˜„ו˘˙) 
במˆו‰  ˜‡י  ‰˘ני˙  וב‰לכ‰  י˘ר‡ל; 
מיל‰.  „ברי˙  ‰פרטי  ו‰‚„ר  ‰פרטי˙ 
"מ‡וס‰  כ˙ב  ‰ר‡˘ונ‰  ב‰לכ‰  ול‰כי 
כי  ˘נ‡מר  ‰‚וים  ב‰  ˘נ˙‚נו  ‰ערל‰  ‰י‡ 

ר˜  ל‡  כוונ˙ו  „בז‰  ערלים",  ‰‚וים  כל 
‡ל‡  ˘ב‰ערל‰  ו‰‚נו˙  ‰מי‡וס  ל‰„‚י˘ 
בין  ˘י˘  ‰‰ב„ל  עומ„  ˘בז‰  מ‰  (בעי˜ר) 
‚וים לבני י˘ר‡ל, „ערל‰ ‰י‡ „בר "˘נ˙‚נו 
‰מיל‰  ˘ע"י  ‰פעול‰  ו‡"כ  ‰‚וים",  ב‰ 
˜˘ר  בי˘ר‡ל,  ˘לימו˙  יוˆר  ˘‰„בר  ‰י‡ 
מזכיר  ז‰  „בר  ועל  לבין ˜ונם.  בינם  ‰ברי˙ 
˘ל‡  ‰מיל‰  ‰י‡  "‚„ול‰  ל‡ח"ז,  ‰רמב"ם 
˘נ‡מר  ˘מל  ע„  ˘לם  ‡בינו  ‡בר‰ם  נ˜ר‡ 
ביני  ברי˙י  ו‡˙נ‰  ˙מים  ו‰י‰  לפני  ‰˙‰לך 
„י˘ר‡ל  ˘‰˘לימו˙  ‰יינו  ‚ו'",  וביניך 
ולכן  ‰מיל‰.  ע"י  ‰י‡  ‰˜ב"‰  עם  ו‰ברי˙ 
„מס'  ‰מ‡מר  ‚ם  ל‰בי‡  זו  ב‰לכ‰  ‰מ˘יך 
‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ברי˙ו  ‰מפר  "כל  ‡בו˙ 
כו' ‡ע"פ ˘י˘ בו ˙ור‰ ומע˘ים טובים ‡ין 
בולט  ב‡ופן  חזינן  לעו‰"ב", „בז‰  חל˜  לו 
לעˆם  ˜˘ור‰  מיל‰  ברי˙  כמ‰  ע„  ביו˙ר 
י˘  י˘ר‡ל  („כל  י˘ר‡ל  (ו˜„ו˘˙)  ˘ם 
ל‰ם חל˜ לעו‰"ב, וכ„י לזכו˙ לחיי עו‰"ב 
‰מ˜יימם  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‰ו‡  ל˙ומ"ˆ  כ˘כר 
ז‰  מ˘‡"כ  ב‰ם,  ˘נˆטוו  י˘ר‡ל  ב‚„ר  ‰ו‡ 
˙ומ"ˆ  בי„ו  ˘י˘  ‡ף  לעו‰"ב  חל˜  לו  ‡ין 

ו„ו"˜).

‰רמב"ם  מיירי  ‰ב‡‰  ב‰לכ‰  מ˘‡"כ 
„‡פילו  ˘במיל‰,  פרטי˙  מˆו‰  ב‚„ר 
נוספ˙  מעל‰  ב‰  י˘  פרטי˙  מˆו‰  ב˙ור 
‰רמב"ם  ˘‰„‚י˘  וז‰ו  ‰מˆו˙.  ˘‡ר  ל‚בי 
"ב‡  ‰‰לכ‰:  ב˙חיל˙  ˙יכף  ל˘ונו  ב˘ינוי 
ור‡‰ כמ‰ חמור‰ מיל‰", ול‡ נ˜ט "‚„ול‰ 
(וכל˘ון  ‰˜ו„מ˙  ב‰לכ‰  כמ"˘  מיל‰" 
‰רמב"ם  מיירי  כ‡ן  כי   – כנ"ל)  ‰מ˘נ‰ 
˘י˘  ל‡)  ו˙ו  וכיו"ב  (בעונ˘  בחומר‡ 
פרטי˙  מˆו‰  ב˙ור˙  מיל‰  ‰יינו  במיל‰, 
ולענין  "חמור‰").  ‰ל˘ון  מ˙‡ים  (˘בז‰ 
למ˘‰  נ˙ל‰  "˘ל‡  ‰„ברים,  ב'  מזכיר  ז‰ 
ע"פ  ‡ף  ‡ח˙  ˘ע‰  ‡פילו  עלי‰  רבינו 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

ב' גדרים במצות מיה
יתלה ב' ילפותות שמצינו בהא דמילה דוחה שבת, בב' ענינים במילה – כמצוה פרטית וכענין כללי דכניסה 

לקדושת ישראל / עפ"ז יסיק נפקותא בין הילפותות

ב˘ב˙1 ˜לב. מˆינו כמ‰ ילפו˙ו˙ מנ"ל 
(‡ו"ח  ‡„‰"ז  וב˘ו"ע  ˘ב˙,  „וח‰  „מיל‰ 
„ילפינן  ˘ם  יוחנן  ר'  „ע˙  נ˜ט  ˘ל‡)  סי' 

‰˘מיני  "וביום  ˙זריע  „פ'  מ˜ר‡  לי‰ 
ב˘ב˙".  ו‡פילו  ביום  ערל˙ו  ב˘ר  ימול 
ממ˘"נ  ‡חר  לימו„  ‡˘כחן  ובמכיל˙‡ 
 ˙‡ לע˘ו˙  ‰˘ב˙   ˙‡ י˘ר‡ל  בני  "ו˘מרו 
‰˘ב˙" – "„בר ˘‰ברי˙ כרו˙‰ לו ו‡יזו זו 
„כוונ˙  פיר˘ו  ובמפר˘י ‰מ„ר˘  מיל‰",  זו 
ברי˙  "ל„ורו˙ם  ‰כ˙וב  ל‰מ˘ך  ‰מ„ר˘ 
למימר‡  מיל‰"  "זו  ‡מרי'  „על‰   – עולם" 
˘פ˘טו˙ ‰ענין ‰ו‡  ו‰נ‰ ‡ף  ˘ב˙.  „„חי‡ 
י"ל  ביניי‰ו  ‡יכ‡  בלב„  „ור˘ין  „מ˘מעו˙ 
כ‡ן  עול‰  ‚ופ‡  ‰„ר˘ו˙  חילו˜  „מ˙וך 

חילו˜ מ‰ו˙י ב‚„ר ‰„ין.

מיל‰  ‰ל'  סוף  ‰רמב"ם  כ˙ב  „‰נ‰ 
‰‚וים  ב‰  ˘נ˙‚נו  ‰ערל‰  ‰י‡  "מ‡וס‰ 

1) ‰ער˙ ‰עורך: כל ‡ח„ מ˘ני ‰ני„ונים „ל‰לן – 
ברמב"ם סוף ‰ל' מיל‰,  (‡) ‰חילו˜ בין ב' ‰‰לכו˙̆ 
 – ˘ב˙  ב' ‰ילפו˙ו˙ „מיל‰ „וח‰  בין  ו‰חילו˜  (ב) 
ביני‰ם  ו‰˜י˘ור  רבינו,  בספרי  ‡חר  במ˜ום  נמˆ‡ 
‡ינו מפור˘ ע"י רבינו, ‡בל כן עול‰ לכ‡ור‰ מ˙וך 
עניים  ˙ור‰  ו„ברי  ‰מ˜ומו˙,  בב'  ‰מבו‡ר  ‰˙וכן 

במ˜ום ‡ח„ וע˘ירים במ˜ום ‡חר.

‰י‡  ו‚„ול‰  ערלים,  ‰‚וים  כל  כי  ˘נ‡מר 

˘לם  ‡בינו  ‡בר‰ם  נ˜ר‡  ˘ל‡  ‰מיל‰ 

‰˙‰לך  ‡-ב)  יז,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  ˘מל  ע„ 

וביניך  ביני  ברי˙י  ו‡˙נ‰  ˙מים  ו‰י‰  לפני 

‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ברי˙ו  ‰מפר  וכל  ו‚ו', 

בו  ˘י˘  ‡ע"פ  מ˘כ‰  ‡ו  ערל˙ו  ו‰ניח 

לעולם  חל˜  לו  ‡ין  טובים  ומע˘ים  ˙ור‰ 

חמור‰  כמ‰  ור‡‰  ב‡  ‰ב‡‰)  (וב‰לכ‰  ‰ב‡. 

‡פילו  עלי‰  רבינו  למ˘‰  נ˙ל‰  ˘ל‡  מיל‰ 

מˆו˙  וכל  ב„רך  ˘‰י‰  ע"פ  ‡ף  ‡ח˙  ˘ע‰ 

ועל  כו'  ברי˙ו˙   '‚ עלי‰ן  נכר˙ו  ‰˙ור‰ 

כ"ז  ומ˜ור  כו'".  ברי˙ו˙  י"‚  נכר˙ו  ‰מיל‰ 

במ˘נ‰ ספ"‚ „נ„רים, ‡ל‡ ˘‰רמב"ם ˘ינ‰ 

ל‚מרי מס„ר ‰˘"ס, „˘ם ס„ר מ‡מרים ‡לו 

מיל‰  ‚„ול‰  כו',  ‰ערל‰  ‰י‡  מ‡וס‰  ‰ו‡: 

נ˙ל‰  ל‡  כו',  ברי˙ו˙  י"‚  עלי‰  ˘נכר˙ו 

˘ע‰  מל‡  (‡פילו)  עלי‰  ‰ˆ„י˜  למ˘‰ 

˘ע˘‰  ‰מˆו˙  ˘כל  מיל‰  ‚„ול‰  כו',  ‡ח˙ 

כו'.  ˘מל  ע„  ˘לם  נ˜ר‡  ל‡  ‡בינו  ‡בר‰ם 

לב' ‰לכו˙,  וחיל˜  ו‰רמב"ם ‰חליף ‰ס„ר, 

ו‚ם ˘ילב ב‰לכ‰ ‰‡' ‰‡ „‡בו˙ פ"‚ מי"‡ 

"כל ‰מפר ברי˙ו כו'". וכל ז‰ טעמ‡ בעי.

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

"ך ך" – קשר מצד הבורא
מדוע שתקה התורה מעבודת אברהם בשבעים וחמש שנותיו הראשונות? / כיצד פועלת המצווה את 

ההתקשרות בבורא ית'? / במה נתייחדו המצוות של בני ישראל משבע מצוות בני נח? / ומהי "ראשית 
העבודה ועיקרה ושרשה"? / עבודתו של אברהם אבינו קודם שנצטווה מהשי"ת, ולאחר הציווי "לך לך"

˙חיל˙ סיפור ‰˙ור‰ ‡ו„ו˙ עבו„˙ ומעל˙ ‡בר‰ם ‡בינו ‰י‡ ברי˘ פר˘˙נו: "וי‡מר ‰' 
‡ל ‡ברם לך לך מ‡רˆך וממול„˙ך ומבי˙ ‡ביך ‡ל ‰‡רı ‡˘ר ‡ר‡ך".

ו‡ף ˘‚ם ˜ו„ם לˆיווי ז‰ ‰כיר ‡בר‰ם ‡˙ בור‡ו, ו‰פיı ‡˙ ˘מו י˙' בעולם, וע„ ˘מסר 
עבו„˙  ו˙י‡ור  ב˙ור‰,  ‡לו  כל  נזכרו  ל‡  מ˜ום  מכל  כ˘„ים,  ב‡ור  בפועל  נפ˘ו  ז‰  על 

‡בר‰ם מ˙חיל ר˜ ב"לך לך ‚ו'".

ולכ‡ור‰ „בר ז‰ ‰ו‡ ˙מו‰ מ‡ו„ (ר‡‰ רמב"ן פר˘˙נו יב, ב):

‰˘י"˙ ‰בטיח ל‡בר‰ם ב˘כר ˜יום ‰ˆיווי "לך לך", "טוב‰ ˘ל‡ ‰י˙‰ כמו‰ו בעולם", 
ובוו„‡י ˘˘כר ז‰ ‡ינו ר˜ ב‚ין ‰‰ליכ‰, ‡ל‡ ‰ו‡ ˜˘ור לעבו„˙ו מ˘ך כל ‰˘נים ˘לפני 

ז‰, ב‰כר˙ ‡ל˜ו˙ו י˙' ופרסום ˘מו בעולם.

ו‡ם כן ‰יי˙‰ ‰˙ור‰ ˆריכ‰ לספר ˙חיל‰ ˘‰י' ‡בר‰ם "עוב„ ‡לו˜ים ‡ו ˆ„י˜ ˙מים", 
‡בר‰ם,  ˘ל  ‰ר‡˘ונו˙  ˘נו˙יו  וחמ˘  ב˘בעים  ‰מופל‡‰  עבו„˙ו   ˙‡ ל‰˜„ים  ל‰  ו‰י' 
˘עב„ ב‰ן ‡˙ ˜ונו במסיר˙ נפ˘. ו‡זי לספר ˘ל‡חר מכן ˆיוו‰ו ‰˘י"˙ "לך לך" ו‰בטיחו 

‡˙ ‰˘כר ‰נעל‰.

ולכל ‰פחו˙ ‰י' ל‰ ל‰זכיר ב˜יˆור ‡˙ ‰יו˙ ‡בר‰ם ˆ„י˜, ב„ומ‰ למ‰ ˘‰עי„‰ ˙ור‰ 
 ‰˜˙˘ ומ„וע  נח),  פר˘˙  ורי˘  בר‡˘י˙  פר˘˙  (סוף  ˆ„י˜"  ‡י˘  נח   .  . חן  מˆ‡  "ונח  נח:  ‚בי 

‰˙ור‰ ול‡ ‰זכיר‰ מ‡ום מעבו„˙ ‡בר‰ם ‡בינו ע„ ‰ˆיווי "לך לך"?



טלקראת שבת

שורש ההפרש בין ישראל לעמים בעבודת הבורא ית"ש
מבין  עˆמו  ו‰‡„ם  י˘  פנים:  מ˘˙י  ב‡ח˙  ל‰יו˙  יכול  בור‡ו  ו˘ייכו˙ ‰‡„ם ‡ל  ˜ירוב 
ככל  ‡ליו  ל‰˙˜רב  ונכון  ר‡וי  וממיל‡  זו  לביר‰  ‰בי˙  בעל  ˘י˘  בליבו  ומר‚י˘  ב„ע˙ו 
˘י‰י'  י˙"˘ ‰ו‡ ‰בוחר ‡˙ ‰‡„ם  מˆ„ ‰‡„ם, ‡ל‡ ‰בור‡  ב‡  ˘‡ינו  וי˘ ˜˘ר  ‰‡פ˘ר; 

˜רוב ‡ליו.

ו‰נ‰, ˜ירוב ‡ומו˙ ‰עולם ו˘ייכו˙ם ‡ל בור‡ם ‰ו‡ ר˜ ב„רך ‰ר‡˘ונ‰. ונכרי ˘מ˙˜רב 
‡ל ‰בור‡ י˙', ‰רי ז‰ מ˘ום ˘‰בין ב„ע˙ו ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰בור‡, ו‰˘כיל לע˘ו˙ ככל יכול˙ו 

ל‰˙˜רב ‡ליו.

ועˆם  ל‰˜ב"‰,  ו˜רב˙ם  ˘ייכו˙ם  עי˜ר  כל  ל‚מרי.  ˘ונ‰ ‰„בר  י˘ר‡ל  בני  ‡מנם, ‡ˆל 
‰יו˙ם לעם ס‚ול‰, ‡ינו ב‡ מ˘ום „ע˙ם ו‰חלט˙ם ˘מכירים בבור‡ עולם, ‡ל‡ מבחיר˙ 
‰בור‡ י˙"˘ עˆמו, ˘‰ו‡ י˙' בחר בנו מכל ‰עמים, ו"˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו" (נוסח ‰‚„‰ 

˘ל פסח).

‰פר˘ ז‰ ˘בין ‰˙˜˘רו˙ בני י˘ר‡ל ‡ל ‰˘י"˙ לעומ˙ ˜ירובם ˘ל ‡ומו˙ ‰עולם, ‡ינו 
 ˙‡ ‰עוב„  נכרי  לבין  י‰ו„י  בין  ויסו„י  מ‰ו˙י  ‰פר˘  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰„ברים,  בס„ר  חילו˜  ר˜ 

‰˘י"˙:

כ‡˘ר מ˙עורר ‡י˘ מ‡ומו˙ ‰עולם לעבו„ ‡˙ ˜ונו, ‰רי כל ˘ייכו˙ו ל‰˜ב"‰ ‰י‡ מ‰ 
˘‰בין ב„ע˙ו, ולכן ‰˙˜רב ‡ליו י˙'. וממיל‡, נו˙ר ‰‡י˘ במˆי‡ו˙ו ‰˜ו„מ˙, ועו„נו נבר‡ 

˘פל יו˘ב ב˙י חומר. וכמו ˘‰ו‡, ב˙ור נבר‡ ˘פל, ‰ו‡ עוב„ ‡˙ ‰בור‡ כפי יכול˙ו.

‰עמים.  מכל  בנו  ˘בחר  ‰בור‡,  מˆ„  ‰י‡  ל‰˘י"˙  ˜רב˙ו  ‰רי  י‰ו„י,  ‡י˘  ‡ˆל  ‡בל 
‰˜יים  ‡לו˜י  עניין  ‰יו˙ו  ‰י‡  מ‰ו˙ו  ˘כל  ב‡ופן  ל‚מרי,  ‰י‰ו„י   ˙‡ מ˘נ‰  זו  ובחיר‰ 

בברי‡‰.

ול‡ נ˘מ˙ו בלב„, "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" (ר‡‰ ˙ני‡ פ"ב), ‰י‡ עניין ‡לו˜י, ‡ל‡ ‚ם 
ול˘ון"  עם  מכל  בחר˙  ˘"ובנו  פמ"ט)  (˘ם  בס‰"˜  וכמבו‡ר  עניין ‡לו˜י.  ‚ופו ‰‚˘מי ‰ו‡ 
‰‚וף,  על  ‡ל‡  עˆמ‰],  מˆ„  נעלי˙  ‰י‡  כי  בחיר‰,  ב‰  ˘ייך  [˘‡ין  ‰נ˘מ‰  על  ˜‡י  ל‡ 
בחר ‰˘י"˙  מ˜ום  ומכל  ל‚ופי ‡ומו˙ ‰עולם",  בחומריו˙ו  "נ„מ‰  עˆמו ‰רי ‰ו‡  ˘מˆ„ 

ב‚ופים ˘ל בני י˘ר‡ל „וו˜‡ ˘י‰יו עם ˜רובו.

מהות המצוות – התקשרות להשי"ת
ומ‰עי˜ר ‰‚„ול ˘נ˙ב‡ר למעל‰, במ‰ו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל לעומ˙ ‡ומו˙ ‰עולם, נמˆ‡ 

חילו˜ יסו„י ועמו˜ בין ˘בע מˆוו˙ ˘ל בני נח לבין ‰מˆוו˙ ˘נˆטוו ב‰ן י˘ר‡ל:

ינ‰‚ו  ‡„ם  ˘בני  ‰י‡  ˙כלי˙ן  ‰עולם.  יי˘וב  ‰י‡  מ‰ו˙ן  נח  בני  ˘ל  ‰מˆוו˙  ˘בע  כל 
ועל  ל˘למו˙‰.  ו˙‚יע  מרוממ˙  ˘˙‰י'  סביב˙ם  ויזככו ‡˙  ויע„נו  עˆמם,  לבין  בינם  כר‡וי 

המזבח בחברון – 
לכבודו יתברך בלבד

ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר 
בחברון ויבן שם מזבח לה'
(יג, יח)

מזבחות  שני  על  הכתוב  מספר  לעיל 

נוספים שבנה אברהם (יב, ז-ח), ורש"י על אתר 

המזבח  אלה:  מזבחות  לבניית  הטעם  מפרש 

הראשון - "על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ 

שעתידין  "נתנבא   - השני  והמזבח  ישראל", 

שם  והתפלל  עכן  עוון  על  שם  להכשל  בניו 

עליהם". 

ומעתה צריך ביאור: למה בנדו"ד – המזבח 

נתן  ולא  רש"י  שתק   – בחברון  אברהם  שבנה 

שום טעם לבנייתו? 

מארז"ל  ע"פ  הדרש,  בדרך  לבאר  ויש 

פירוש:  מכפר",  מחבב  ומזין  מזיח  "מזבח 

 – מזין  ישראל,  מעל  רעות  גזירות   – מזיח 

את   – מחבב  ניזון,  העולם  הקרבנות  בזכות 

י,  (כתובות  עוונות   – מכפר  אביהם,  אל  ישראל 

כי "מזיח"  ענינים,  ג'  הם  ובכללות  ובפרש"י).  ב 

בלתי  ענינים  ביטול  הם –  אחד  ענין  ו"מכפר" 

רצויים (גזירות ועוונות).

וזהו ענינם של ג' המזבחות שבפרשתנו:

הזרע  בשורת  "על   - הראשון  המזבח 

כענין  שהוא  ישראל",  ארץ  בשורת  ועל 

השני  המזבח  האדם;  צרכי  הספקת  "מזין", 

עכן  עוון  על  שם  להכשל  בניו  "שעתידין   –

"מזיח"  ענין  שהוא  עליהם",  שם  והתפלל 

ו"מכפר"; ואילו המזבח השלישי נבנה לכבודו 

ישראל  שבין  החביבות  לשם  בלבד,  יתברך 

והקב"ה, כענין "מחבב".

וזהו שרש"י אינו מפרש כלום בטעם בניית 

מזבח זה, כי בנייתו לא היתה לשם איזו כוונה 

לא  ותו  יתברך  לכבודו  רק  אלא  ותועלת, 

מידי. 

ומה יומתק לפי זה מקום המזבח – חברון, 

קכה,  ב (מהנ"ע).  קכב,  (זח"א  חיבור  מלשון  שהוא 

והחיבור  הקשר  על  שמורה  היינו  ועוד),  א. 

שבין ישראל והקב"ה. 

כניסת נפש הקדושה 
בשעת הברית

ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר
(יז, יב)

איתא בשו"ע הרב: "תחילת כניסת נפש זו 

הקדושה היא כו' במצות מילה" (או"ח מהדורא 

תנינא סוס"ד).

לידת  קודם  עוד  הרי  מובן:  אינו  ולכאורה 

התינוק "מלמדין אותו כל התורה כולה" (נדה 

נפש  בו  נמצאת  אז  שכבר  עכצ"ל  וא"כ  ב),  ל, 

אפשר  ואיך  תורה),  הלומדת  (שהיא  קדושה 

היא  הקדושה  נפש  כניסת  שתחילת  לומר 

בעת הברית מילה?

לשונו  בדיוק  מבואר  זה  שענין  וי"ל 

בגוף  שנכנסת  היינו  הקדושה",  נפש  "כניסת 

ומתחברת ומתאחדת עמו:

נפש  נמצאת  הברית  קודם  שגם  אף 

מחוברת  אינה  עדיין  מ"מ  באדם,  קדושה 

בשעת  ורק  גלוי.  באופן  הגוף  עם  ומאוחדת 

יז,  (פרשתנו  בבשרכם"  "בריתי  שהיא  המילה, 

יג), היינו שהברית טבועה וניכרת בבשר הגוף 

הקדושה"  נפש  "כניסת  נעשית  אז   – הגשמי 

בבשר  שניכר  היינו  הגוף,  עם  והתחברותה 

הגוף שיש בו נפש קדושה.



י‡לקראת שבת

‰˙חל˙ עם י˘ר‡ל ‰י‡ ‡בר‰ם ‡בינו, ˘"‡ח„ ‰י' ‡בר‰ם" (יחז˜‡ל ל‚, כ„). ומ„‚י˘‰ ‰˙ור‰ 
‡ז  ע„  ˘עב„  ‰נעלי˙  בעבו„˙ו  ‡ינ‰  "י˘ר‡ל",  ב˙ור  ‡בינו  ‡בר‰ם  מעל˙  ˘"‰˙חל˙" 
„ב˜ו˙ו  עי˜ר  ‰חל  ‡ז  ר˜  מ‡רˆך".  לך  "לך  ‰ר‡˘ון  ‰˘י"˙  בˆיווי  ‡ם  כי  עˆמו,  בכוח 
י„י  על  י˙'  עמו  ו˜י˘רו  ‰‡ומו˙,  מכל  ו‰ב„ילו  ‰˜ב"‰,  בו  ˘בחר  ב‰˘י"˙,  ו‰˙˜˘רו˙ו 

˜יום מˆוו˙יו.

ראשית העבודה ועיקרה ושורשה – קבלת עול פשוטה
ו‰נ‰, ל‡ בכ„י סיפר‰ ‰˙ור‰ על מע˘י ‡בר‰ם ו˙ול„ו˙יו, ‡ל‡ מ˘ום ˘"מע˘‰ ‡בו˙ 
בסיפור  ‚ם  ‰ו‡  כן  וכמו   .(76 עמ'  חט"ו  ˘יחו˙  ל˜וטי  ור‡‰  ו.  יב,  פר˘˙נו  (רמב"ן  לבנים"  סימן 
ועי˜ר  ˙חיל˙  מ˙י‡ור  בעבו„˙ו,  יסו„י  עי˜ר  ללמו„  ל‡„ם  לו  ˘י˘  פר˘˙נו,  ˘ברי˘ 

‰˙˜˘רו˙ ‡בר‰ם בבור‡ י˙"˘,

כ‡˘ר מ˜יים י‰ו„י מˆוו‰, ‰נ‰ ‚ם ‡ם י˘ לו י„יע‰ בענייני ‡ו˙‰ מˆוו‰ ומ‰ו˙‰, ומ‰ 
עליו  ‰רי   - ל‰˘י"˙  ‡‰ב‰  ‚ם  בליבו  י˘  כ‡˘ר  ובפרט  ‰רוחני,  ו˙וכנ‰  ‰מˆוו‰  ברזי  ‚ם 
עניינים ‰˘ייכים  ˘‰ם  מ˘ום  וז‡˙  עי˜ר ‰מˆוו‰.  ו‰ר‚˘ו˙ ‡לו ‡ינן  י„יעו˙  ˘כל  ל„ע˙, 

לפעול˙ו ˘ל ‰נבר‡ ועבו„˙ו בכוח עˆמו.

בליבו  וי˜בע  ˘י„ע  ‰ו‡  פמ"‡),  רי˘  ˙ני‡  (ר‡‰  ו˘ר˘‰"  ועי˜ר‰  ‰עבו„‰  "ר‡˘י˙  ו‡ילו 
„וו˜‡,  בי˘ר‡ל  בחר  י˙'  ו‰ו‡  ‰˘י"˙.  רˆון  ˘‰י‡  מ˘ום  ור˜  ‡ך  ‰מˆוו‰   ˙‡ ˘מ˜יים 
ו‡ומרים  ˘מ˜„ימים  וכפי  רˆון ‰˘י"˙.  ל˜יים  וממיל‡ ‰ולך ‰ו‡  זו „וו˜‡,  מˆוו‰  ˘יע˘ו 

˜ו„ם ˜יום כל מˆוו‰: "‡˘ר ˜„˘נו במˆו˙יו וˆיוונו".

ו‡ילו ‰י' ‰˘י"˙ מˆוו‰ו לחטוב עˆים וכיוˆ‡ בז‰, ‰י' עו˘‰ ‡˙ ‰מˆוו‰ ב‡ו˙‰ חיו˙ 
וב‡ו˙‰ מסיר˙ נפ˘ כפי ˘‰ו‡ ע˙‰ מניח ˙פילין ‡ו ˘ומר ˘ב˙. כי עי˜ר ˙כלי˙ו ו‰מכוון 

˘לו, ‰ו‡ ל˜יים ולע˘ו˙ ‡˙ רˆון ‰בור‡, ‡יז‰ ˘י‰י'.

˘בעים  מ˘ך  נפ˘  ובמסיר˙  ובלב  ב˘כל  עבו„˙ו  ˘כל  ב‡בר‰ם,  ˘מˆינו  מ‰  „רך  ועל 
וז‡˙,  כלל.  ב˙ור‰  מסופרו˙  ‡ינן  ‰רי  ב‰,  ˘‰יו  ‰נ˘‚בו˙  ‰מעלו˙  כל  עם  ˘נ‰,  וחמ˘ 
˘‰ו‡  ב"‰  בבור‡  י„ן  על  ל‰˙˜˘ר  ‡פ˘ר  ו‡י  וכוחו˙יו,  ‰נבר‡  ˘ל  מעלו˙  ˘‰ן  מ˘ום 

מרומם ב‡ין ערוך מכל ‡לו.

יכול  מˆ„ ‰בור‡, ‡ז ‰י' ‡בר‰ם  ב‡  ז‰  ˘ˆיווי  מ‡רˆך",  לך  ב‡ ˆיווי "לך  כ‡˘ר  ור˜ 
ר‡˘י˙   ˙‡ ‡נו  ‚ם  ˘נ„ע  בכ„י  ז‰  „בר  ‰˙ור‰  וסיפר‰  י˙'.  בבור‡  ול‰˙˜˘ר  ל‰˙„ב˜ 
‰עבו„‰ ועי˜ר‰ ו˘ור˘‰, ˘‰י‡ ˜בל˙ עול ב‡מונ‰ פ˘וט‰, וˆיו˙ לרˆון ‰˘י"˙ ר˜ מ˘ום 

˘כן ˆיוו‰.

לקראת שבת י

כן מˆינו, ˘‰מˆוו˙ ˘ל בני נח ‰ם עניינים ˘ר‡וי ל˜יימם ‚ם מˆ„ "‰כרע ‰„ע˙" ו‰סבר‰ 
‰י˘ר‰ (רמב"ם ‰ל' מלכים סוף פ"ח).

‡מנם, ‰מˆוו˙ ˘נˆטוו ב‰ן י˘ר‡ל, ‰נ‰ מלב„ ˘‰ן רבו˙ מ‡ו„ בכמו˙ על מˆוו˙ „בני 
‡ל‡  ו‰עולם,  ‰‡„ם  זיכוך  ר˜  ‡ינ‰  ‰מˆוו˙  ˙כלי˙  מ‰ו˙ן.  בעˆם  ˘ונו˙  ‚ם  ‰ן  ‰רי  נח, 
(ל˜וטי  וחיבור  ˆוו˙‡  מל˘ון  "מˆוו‰" ‰י‡  י˙"˘.  עם ‰בור‡  ו‰‰˙˜˘רו˙  בעי˜ר ‰חיבור 

˙ור‰ בחו˜ו˙י מ‰, ‚), כי ב‰ ועל י„‰ זוכ‰ ‰‡„ם ל‰˙„ב˜ ול‰˙חבר בבור‡ ב"‰.

˘ום  לנבר‡ים  ו‡ין  מ‰נבר‡ים,  ˘יעור  ול‡ין  ערוך  ב‡ין  נעל‰  ‰ו‡  י˙'  ‰בור‡  ו‰נ‰, 
˙ופס˙ ‡יז‰  ˘עבו„˙ ‰נבר‡ים  לומר  ˘ייך  וממיל‡ ‡ין  י˙'.  ל‚ביו  מ˜ום  ו˙פיס˙  ח˘יבו˙ 

˘‰ו‡ מ˜ום ‡ˆלו י˙'.

ומ‰ ˘‰מˆוו˙ ˘מ˜יימים בני י˘ר‡ל מ˜˘רו˙ ומחברו˙ ‡ו˙ם ‡ל ‰˜ב"‰, ‡ין ז‰ מפני 
מ˜ום  ˙ופסו˙  ‡ינן  ˘‰רי  י˙',  ‰בור‡  עם  ‰‡„ם   ˙‡ לחבר  ‰ו‡  ‡לו  פעולו˙  ˘ל  ˘טבען 
י˙˜˘רו  ‡לו  מˆוו˙  ˜יום  י„י  ˘על   ıוחפ ו‰חליט  ˆיוו‰  י˙"˘  ‰בור‡  ‡ל‡  כלל.  ‡ˆלו 

וי˙„ב˜ו עמו בני י˘ר‡ל (ור‡‰ מ˘ל ל„בר בספר ‰מ‡מרים ˜יı ‰'˘"˙ עמ' 73 ו‡ילך).

עבו„˙ו  מ˘ום  י„י ˜יום ‰מˆוו‰, ‡ינ‰  על  עם ‰˘י"˙  י‰ו„י  ˘‰˙˜˘רו˙  נמˆ‡  וממיל‡ 
מעל˙  ˘˙‚„ל  ככל  ˘‰ל‡  עˆמו.  ורומם  ˘זיכך  מ˘ום  ל‡  ו‚ם  וליבו,  במוחו  ‰פנימי˙ 
עבו„˙ו, ‰י‡ ‡ינ‰ ˙ופס˙ מ˜ום כלל ‡ˆל ‰˜ב"‰. ‡ל‡ פעול˙‰ ˘ל ‰מˆוו‰ ו‰‰˙˜˘רו˙ 

˘על י„‰, ‰י‡ ‡ך ור˜ מ˘ום ˘כן רˆ‰ וˆיוו‰ ‰בור‡ ב"‰.

כל עבודת אברהם עד "לך לך" – אינה ראוי' להיכתב
˘ל  ‰נ˘‚ב‰  עבו„˙ו  על  לספר  ‰˙ור‰  ˘מי‡נ‰  למ‰  ‰טעם  ונ‰יר  ברור  יימˆ‡  ומע˙‰ 

‡בר‰ם ע„ ‰‚יעו ל‚יל ˘בעים וחמ˘, ופ˙ח‰ ‡˙ ˙ול„ו˙יו ‡ך ור˜ בˆיווי "לך לך":

בור‡ו   ˙‡ ˘‰כיר  מ‰  ז‰  ובכלל  לך",  "לך  לˆיווי  ע„  ‡בר‰ם  ב‰  ˘עב„  ‰עבו„‰  כל 
בפועל  נפ˘ו  ˘מסר  וע„  עולם,  ב‡י  בין  ˘מו  ופרסם ‡˙  נפ˘,  במסיר˙  ועב„ ‡ו˙ו  בעˆמו, 
 - וליבו  ו„ע˙ו  ו˘כלו  ˘מˆ„ ‰נבר‡  עבו„‰  עניינים ‡לו ‰ם  כל  - ‰רי  בכב˘ן ‰‡˘  ממ˘ 
בכוח עˆמו. וכבר נ˙ב‡ר ˘‰‡„ם בכוח עˆמו ‡ינו יכול ל‰˙˜˘ר ול‰˙„ב˜ בבור‡, ˘‰ל‡ 
עˆמו  ולזכך ‡˙  לרומם  ר˜  ˘ביכול˙ו ‰ו‡  וכל  ח"ו,  עליו  ומ˘פע˙  לו  נו‚ע˙  עבו„˙ו  ‡ין 

ו‡˙ סביב˙ו.

‰רי  לך",  "לך  וˆיוו‰ו  עמ„ ‰˜ב"‰  רבו˙,  ˘נים  מ˘ך  עבו„˙ו  כל  ל‡חר  כ‡˘ר  ‡מנם, 
י˜יים  וכ‡˘ר  ‡„ם.  בני  מ˘‡ר  ו‰ב„ילו  ב‡בר‰ם  בחר  ˘‰ו‡  כ‡ן,  י˘  י˙"˘  ‰בור‡  ˆיווי 
עבו„˙ו  ˘‡ין  ו‡ף  ב"‰.  בבור‡  ול‰˙˜˘ר  ל‰˙„ב˜  ‰ו‡  יכול  ‰רי  ‰ˆיווי  ז‰   ˙‡ ‡בר‰ם 
נו‚ע˙ ‡ליו י˙' כלל, מכל מ˜ום ‰ו‡ י˙' רˆ‰ ובחר ˘‡בר‰ם „וו˜‡ י˜יים ˆיווי ז‰ „וו˜‡, 

ובכך יוכל ל‰˙˜רב ‡ליו ול‰˙„ב˜ בו.

‡בר‰ם:  ˘ל  ‰ר‡˘ונו˙  ˘נ‰  וחמ˘  מ˘בעים  סיפר‰  ול‡  ‰˙ור‰  ס˙מ‰  כך  ומ˘ום 


