


˜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
נרות שבת דאברהם ורבקה

ל‡  מ„וע  ל˘ר‰? /  מיוח„  ו‡ו‰ל  ל‡בר‰ם  מיוח„  ‰‡ם ‰י' ‡ו‰ל 
„ל˜ ‰נר מ˘ב˙ ל˘ב˙ בנרו˙ ˘‰„לי˜ ‡בר‰ם? / בי‡ורים בעניני 
‡‰לי ‰‡בו˙ ו‰‡מ‰ו˙, ובמעל˙ נרו˙ ˘ב˙ ˘‰„לי˜‰ רב˜‰ ‡מנו 

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 169 בשוה"ג; ר"ד מכ"ז אדר שני תשמ"ו)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מדוע הביא הרמב"ם את סיפור תולדות חייו של אברהם אבינו? 

(ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 13 ואילך)

מדוע דוקא חברון?  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 36 ואילך)

ז יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אברהם "הקנה" את העולם להשי"ת

/ ‰נ˘מ‰ ‰י‡ "חל˜  ‚ם "בעולמו"  ובפר‰סי‡  ב‚לוי  "˜נ‰ ‰˜ב"‰" 
ל‰˘י"˙  ב‚וף / ‡בר‰ם "‰˜נ‰"  ב‰˙לב˘ו˙‰  ‚ם   – ממעל"  ‡לו˜‰ 

‡˙ ‰בריו˙ כולם

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 39 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
כל תינוק הוא כמו אברהם אבינו (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ'  44 ואילך)

ברית גם במקום צער (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 47 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בהא דהאידנא לא חיישינן ממילה ביום המעונן וכו'

ל‡ ‰זכיר ‰ך מיל˙‡ / י„ון ‡ימ˙י ‰חל  יפלפל ביסו„ פס˜ ‰˘ו"ע̆ 
‰מˆב „"‰‡י„נ‡" ˘עליו ‡מרו ב˘"ס ˘ומר פ˙‡ים ‰' 

(ע"פ אגרות קודש ח"ו עמ' קצז ואילך; ח"ט עמ' עט)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
חיות בתפילה

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
ידיעת אלקות

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׳, 
מ˙וך  בעניני ‰פר˘‰  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר  ˙˙נ), 
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‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
˘‰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

טענות שאינם מדרכי השכל
בנס˙רו˙,  עס˜  ל‰ם  כי ‡ין  טעמי ‰טוענים, ‡)  לבטל [בטלים]  ˘נ˙ב‡ר,  מ‰  בכל  ו‰נ‰ 
‡ין  ‡ם  ˘˙‰י׳  ‡יז‰  ‰˘כל‰  „בר  כל  ‡˘ר  נו„ע  „בר  כי   .  .  ‡„ סביל  מוח‡  כל  ול‡ו  ב) 

לומ„ים ‡ו˙‰ ‰י‡ כ„בר ‰נס˙ר, ובלי ‰˜„מו˙ ˘כלים ‡ין ‰מוח סובל ‡ו˙‰.

ו‰י‡ טענ˙ רוב ‰‰מונים מבעלי ‰י˘וב כלומר ‰נבלעים בי˘וב‰ ˘ל עולם ו‡ינם עוס˜ים 
ב˙ור‰. ב‡מרם כי כב„ ל‰ם ל˜בל ˘כל ‰˙ור‰, ו‰ל‡ בעניני עס˜י‰ם ומסחרי‰ם מ˙חכמים 
‰ם וממˆי‡ים ‰מˆ‡ו˙, וע„ כמ‰ ‚„ל‰ מי„˙‰ ˘ל ‰˘וח„ מעניני ‰חפı בי˘וב‰ ˘ל עולם 
ע„ כי ‡ינם בו˘ים ‰מ‰ ל‰‚י„ כז‡˙, כי ‰ל‡ בעניני מסחר ו˜נין ‡ם ‰‡ח„ י‡מר על חבירו 
כי ‡י˘ ‡ין בינו˙ ‰ו‡ בעניני מסחר ‰ל‡ יכעוס וי˙בע עלבונו ‡יך מל‡ו לבו ל‡מר עליו כי 
‡ינו מבין סברו˙ ˘ל מסחר, וב‰ע„ר ‰בנ˙ ˘כל ‰˙ור‰ ‰נ‰ לב„ ז‡˙ ˘‡ין ˘וט‰ ז‰ נפ‚ע, 

‡ל‡ עו„ ‰ו‡ מ˘˙מ˘ בז‰ ל‰ˆ„י˜ ‡˙ עˆמו מפני מ‰ ‡ינו לומ„ ˙ור‰.

וכן ‰ו‡ בטענו˙ ‰‡ומרים כי ‡ין ל‰ם עס˜ בנס˙רו˙, ו„‡י ‰„בר כי ˜ו„ם ˘לומ„ים ‰ו‡ 
לי„יעו˙  בלי ‰כנ˙ ‰˜„מו˙ ‰„רו˘ו˙  ז‡˙  מ˜בל  ו‚ם ‡ין ‰מוח  ו‰נעלם,  כמו „בר ‰נס˙ר 
˜יום ‰מˆו˙,  ובנועם  „׳  ב˙ור˙  עיניו  ויפ˜חו  ילמו„  ונעימים  בחיים ‡מי˙ים   ıו‰חפ ‡לו, 

וכל עניני עולם י‡ירו לו ב‡רחו˙ חיי ˙ור‰ ומˆו˙ וטוב י‰י׳ לו בז‰ ובב‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ׳ ˘סח, ˘ע„-‰)



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

ידיעת אקות
והחפץ בחיים אמיתים ונעימים ילמוד ויפקחו עיניו בתורת ד׳ ובנועם קיום המצות, וכל עניני עולם יאירו לו 

בארחות חיי תורה ומצות וטוב יהי׳ לו בזה ובבא

מצוה כללית הנותנת חיות בכל המצות
במענ‰ על מכ˙בו . . על ‡ו„ו˙ ˘יח˙ו עם . . ב„בר למו„ „ברי חסי„ו˙, וכן מ‰ ˘„ובר 

בז‰ עם כמ‰ ממכריו ‰‡ברכים ‰נכב„ים ˘י׳.

ומ‰ ˘כו˙ב כי כב„ לו ל‰סביר ליר‡י „׳ ˘במ„ינ˙ם ‰ט׳ יע״‡ ˘י˘ חוב ללמו„ ול‰עמי˜ 
ל‰˘כיל ול„ע˙ „‡״ח [= „ברי ‡ל˜ים חיים, „ברי חסי„ו˙], ו[˘]‰י‡ בכלל מˆו˙ ״וי„ע˙ 
‰יום ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך וכו׳״ ול‡ ‚רע‰ מ˘‡רי מˆו˙ ‰כרחיו˙ ˘ב˙ור‰, כי ‰ם טוענים ‡ין 

לנו עס˜ בנס˙רו˙ ול‡ו כל מוח‡ סביל „‡.

‰נ‰ ‰סבר י„י„י בכללו˙ ‰ענין „לימו„ „‡״ח ‰י‡ בכלל מˆו˙ וי„ע˙, ‡מ˙ ‰ו‡ ונ‰נ˙י 
במ‡„ מיו˘ר ˘כלו ˘˙ופס ‡˙ ‰ענין כמו ˘‰ו‡ ל‡מי˙˙ו.

‡מנם מˆו‰ זו „וי„ע˙ ‰נ‰ לב„ מעל˙‰ ‰עˆמי בעˆם מ‰ו˙‰ ˘‰י‡ מˆו‰ פרטי˙, ‰י‡ 
מˆו‰ כללי˙ ‰נו˙נ˙ חיו˙ בכל ‰מˆו˙.

ל‰בין  ˘כלו  כלי  ול‰טריח  מוחו  כלי  ליי‚ע  ‰י‡  ‰מˆו‰  „˘יעור  וי„ע˙  מˆו˙  ...וז‰ו 
‡ל˜ו˙ (‚עטליכ˜ייט) בי„יע‰ ו‰˘‚‰ כל מ‰ ˘ביכול˙ו ל‰˘י‚ ול‰בין, ע„ כי י‰י׳ ‰‰˘ב‰ 
ו˘˜ול‰  בלמו„ ‰˙ור‰,  ו‰ן  ב˜יום ‰מˆו˙  ל„', ‰ן  ויר‡‰  ב‡‰ב‰  י˙עורר  ˘לבבו  ‡ל ‰לב 
מˆו‰ זו „י„יע˙ ‡ל˜ו˙ ו˙ור‰ ב˙פיס‡ ו‰˘‚‰ פנימי˙ עפ״י בי‡ורי ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ כי ‰י‡ 

‰י‡ ‰נו˙נ˙ טעם ל˘בח בכל מע˘‰ ‰מˆו˙ בחיו˙ פנימי.

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 „

נרות שבת דאברהם ורבקה
האם הי' אוהל מיוחד לאברהם ואוהל מיוחד לשרה? / מדוע לא דלק הנר משבת לשבת בנרות שהדליק 

אברהם? / ביאורים בעניני אהלי האבות והאמהות, ובמעלת נרות שבת שהדליקה רבקה אמנו 

‡ל   '‰ ויר‡   .ıב‡ר ‡ז  ו‰כנעני  מור‰,  ‡לון  ע„  ˘כם,  מ˜ום  ע„   ıב‡ר ‡ברם  "ויעבור 
מ˘ם  ויע˙˜  ‡ליו.  ‰נר‡‰  ל‰'  מזבח  ˘ם  ויבן  ‰ז‡˙,   ıר‡‰  ˙‡ ‡˙ן  לזרעך  וי‡מר  ‡ברם 
וי˜ר‡  ל‰'  מזבח  ˘ם  ויבן  מ˜„ם,  ו‰עי  מים  ‡-ל  בי˙  ‡‰ל‰,  ויט  ‡-ל  לבי˙  מ˜„ם  ‰‰ר‰ 

ב˘ם ‰'" (פר˘˙נו יב, ו-ח). ומפר˘ ר˘"י: 

"ו‰כנעני ‡ז ב‡רı – ‰י' ‰ולך וכוב˘ ‡˙ ‡רı י˘ר‡ל מזרעו ˘ל ˘ם, ˘בחל˜ו ˘ל ˘ם 
 ıלזרעך ‡˙ן ‡˙ ‰‡ר 'וי‡מר ‰' ‡ל ‡ברם  לפיכך   .  . לבניו   ıנח ‡˙ ‰‡ר כ˘חיל˜  נפל‰ 

‰ז‡˙', ע˙י„ ‡ני ל‰חזיר‰ לבניך ˘‰ם מזרעו ˘ל ˘ם". 

ב‡רı", ‡יך  לכנען, "ו‰כנעני ‡ז  ˘ייך ‡ז  ז‰ ‰י'  מ˜ום  ל˘‡ול – ‡ם  י˘  רי‰ט‡  ולפום 
יכול ‰י' ‡בר‰ם לבנו˙ ˘ם מזבח? וכן בנו‚ע לבניי˙ ‡ו‰ל ל„יר‰ – כיˆ„ ‰י' ‡בר‰ם יכול 

לבנו˙ ‡ו‰ל בין "בי˙ ‡-ל" ל"עי", וכיו"ב בנו‚ע ל˘‡ר ‰מ˜ומו˙ ˘בנ‰ ‡ו‰ל?

ו„וח˜ ‰כי ‚„ול לומר ˘מ˜ומו˙ ‡לו ‰יו ‰פ˜ר – ˘כן, מ‡ין יבו‡ו ˘טחי ‰פ˜ר בטבור‰ 
˘ל עיר נו˘ב˙, ‡רı נו˘ב˙, ובפרט – ב‰יו˙ ‰כנעני ב˙˜פו ("‰ולך וכוב˘ ‡˙ ‡רı י˘ר‡ל 

כו'"), ‰רי בוו„‡י ˘ל‡ יימˆ‡ו לפ˙ע ˘טחי ‰פ˜ר ˘ב‰ם יעמי„ ‡בר‰ם ‡˙ ‡‰לו! 

ב. ו‰˙˘וב‰ לז‰ – לכ‡ור‰ פ˘וט‰ ביו˙ר, ע„ כ„י כך ˘ר˘"י ‡ינו ˆריך לפר˘ ז‡˙: 

כוונ˙ו  ו‡ם  ל‚ור;  רוˆ‰  ˘בו  ˜ונ‰ ‡˙ ‰מ˜ום   – מסויים  במ˜ום  ל„ור  ˘רוˆ‰  ‡„ם  כל 
‡ינ‰ ‡ל‡ ל˘‰ו˙ במ˜ום ז‰ לזמן מסויים בלב„ (כ„רכם ˘ל רועי ˆ‡ן לנ„ו„ ממ˜ום למ˜ום 

כ„י למˆו‡ מ˜ום טוב למרע‰ ‰ˆ‡ן) – ˘וכר ‡˙ ‰מ˜ום למ˘ך זמן. 

ובכן, בנו‚ע ליע˜ב – מˆינו ˘"וי˜ן ‡˙ חל˜˙ ‰˘„‰ ‡˘ר נט‰ ˘ם ‡‰לו מי„ .. ˘כם"  
(וי˘לח ל‚, יט), מכיון ˘‰˙יי˘ב ˘ם ב˜ביעו˙ כו', ומ‰ ‚ם ˘‰ועי„‰ למ˜ום ˜בור˙ו ˘ל יוסף 

(פר˘"י ויחי מח, כב); בנו‚ע ל‡בר‰ם – מˆינו ˘˜נ‰ ‡˙ מער˙ ‰מכפל‰ ל˜בור˙ ˘ר‰ (חיי ˘ר‰ 

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

˘‰י'  מכיון   – כו'  בניי˙ ‰מזבחו˙  וע„"ז   – ˘ל ‡בר‰ם  מ‚וריו  למ˜ום  בנו‚ע  טז); ‡בל  כ‚, 

‰ולך ממ˜ום למ˜ום, מס˙בר ˘ל‡ ˜נ‰ ‡˙ ‰מ˜ומו˙, ‡ל‡ ˘כרם למ˘ך זמן. ו˜"ל.

‚. ו‰נ‰, בפירו˘ "ויט ‡‰לו", מפר˘ ר˘"י: 

"‡‰ל‰ כ˙יב, ב˙חל‰ נט‰ ‡˙ ‡‰ל ‡˘˙ו ו‡חר כך ‡˙ ˘לו". 

ו‡‰ל  עˆמו  בפני  ל‡בר‰ם  נפר„ים – ‡‰ל  ˘ני ‡‰לים  ˘‰יו  בכוונ˙ו,  מ˘מע  ובפ˘טו˙ 
ל˘ר‰ בפני עˆמ‰, ו‰חי„ו˘ ‰ו‡ ˘מ˜ו„ם נט‰ ‡˙ ‡‰ל ˘ר‰ ו‡חר כך ‡‰ל עˆמו (ור‡‰ ‚ם 

˘יח˙ ˘"פ לך ˙˘מ"ח).

ולכ‡ור‰ כן מ˘מע ממ‰ ˘מסופר על רב˜‰ (חיי ˘ר‰ כ„, סז): "ויבי‡‰ יˆח˜ ‰‡‰ל‰ ˘ר‰ 
ב„ברי ‰רמב"ן  ור‡‰  לב„‰.  ל˘ר‰  מיוח„  ˘‰י'  ל‰‡‰ל  רב˜‰  ˘יˆח˜ ‰כניס ‡˙   – ‡מו" 
˘ם: "יספר בכבו„ ˘נ‰‚ יˆח˜ ב‡מו, כי מע˙ ˘מ˙‰ ˘ר‰ ל‡ נטו ‡‰ל‰ כי ‡מרו ל‡ ˙בו‡ 
‡˘‰ ‡חר˙ ‡ל ‡‰ל ‰‚ביר‰ ‰נכב„˙, וכ‡˘ר ר‡‰ רב˜‰ ‰בי‡‰ ‡ל ‰‡‰ל ‰‰ו‡ לכבו„‰ 

ו˘ם ל˜ח‰ כו'". 

˘ר‰ ‡מו  ב‡‰ל  לחברון ‰כניס‰  ˘ם): "כ˘ב‡ו  ˘ר‰  (חיי  בפירו˘ ‰ר„"˜  ומפור˘ ‰„בר 
˘י‰י' ל‰ ל‡‰ל כמו ˘‰י' ל˘ר‰, כי כן ‰י' מנ‰‚ בימים ‰‰ם ל‰יו˙ ‡‰ל ל‡י˘ בפני עˆמו 
ל‡‰ '‡לי  ˘‡מר‰  כמו  ב‡ ‡ל ‡‰ל ‰‡˘‰,  לע˙ים "‰י' ‰‡י˘  ור˜  עˆמ‰";  בפני  ול‡˘‰ 

˙בו‡'". 

„. ‡ולם כ„ „יי˜˙ ב˘יט˙ ר˘"י נר‡‰ ˘ל‡ ס"ל כ„ברי ‰ר„"˜ (˘‰י' "‡‰ל ל‡י˘ בפני 
עˆמו ול‡˘‰ בפני עˆמ‰"), ‡ל‡ ˘‰י' ‡‰ל ‡ח„ ל˘ני‰ם. 

„‰נ‰, ‡' מ‰ר‡יו˙ ˘מבי‡ ‰ר„"˜ ל˘יט˙ו ‰י‡ מ‰פסו˜ בפ' ויˆ‡ (ל‡, ל‚): "ויבו‡ לבן 
ב‡‰ל  ויבו‡  ל‡‰  מ‡‰ל  ויˆ‡  מˆ‡  ול‡  ‰‡מ‰ו˙  ˘˙י  וב‡‰ל  ל‡‰  וב‡‰ל  יע˜ב  ב‡‰ל 
רחל", ˘כ‡ן מפור˘ ˘‰י' "‡‰ל (ל)יע˜ב" בפני עˆמו, ול‡ ˘‰י' ב‡‰ל ‡ח„ עם (‡ח˙ מ)
נ˘ו˙יו – ‡ל‡ ˘לכ"‡ ‰י' ‡‰ל בפ"ע. וכן מבו‡ר ב„ברי ‰מפר˘ים ˘ם (‡בן עזר‡ ורמב"ן). 

˙„יר  יע˜ב  ˘‰י'  רחל  ‰ו‡ ‡‰ל   - יע˜ב  מפר˘: "ב‡‰ל  ˘ם  ע‰"פ  ר˘"י  בפירו˘  ‡מנם 
˘"‡‰ל  בפ˘טו˙  ומ˘מע  רחל",  "ב‡‰ל  מפור˘  ‰פסו˜  ˘בסיום  ˘‡ף  ו‰יינו,  ‡ˆל‰". 
מ˜ום  מכל   - ר˘"י)  על  ‰רמב"ן   ‰˘˜‰˘ (וכמו  ‡חר  ‡‰ל  ‰ו‡  ‰פסו˜  ˘ב˙חיל˙  יע˜ב" 
‚ם  (ור‡‰  רחל"  יע˜ב ‰ו‡ ‡‰ל  "‡‰ל  בפ"ע ‡ל‡  ליע˜ב ‡‰ל  ˘ל‡ ‰י'  לפר˘  ר˘"י  נ„ח˜ 

פר˘"י וי˘לח ל‰, כב). 

ול‡˘˙ו – ‰רי  ל‡י˘  לע˘ו˙ ‡‰ל ‡ח„  ˘‡ליב‡ „ר˘"י ‰מנ‰‚ ‰י'  כנים ‰„ברים,  ו‡ם 
‚רים,  ˘בו  ‰"‡‰ל"  על  (ל‡  לפר˘  י˘  ‡˘˙ו",  ‡‰ל   ˙‡ נט‰  ˘"ב˙חל‰  כ‡ן  ר˘"י  מ"˘ 
˘ז‰ ‰י' ל˘ני‰ם ביח„, ‡ל‡) ˘‰יו עו˘ים ‡‰ל מיוח„ ˘˘ם ˙˘ב ‰‡˘‰ למל‡כ˙‰, וכמו 
˘פיר˘ ר˘"י בפ' חיי ˘ר‰ (כ„, כח) ע‰"פ "ו˙רı ‰נער‰ ו˙‚„ לבי˙ ‡מ‰ כ„ברים ‰‡ל‰" - 

"„רך ‰נ˘ים ‰י˙‰ ל‰יו˙ ל‰ן בי˙ לי˘ב בו למל‡כ˙ן", ו„ו"˜. 

חיות בברכות שמונה עשרה
עליו  שקלה  שאף  לו,  בהנוגע  שכותב  מה 

וכו'  דזמרה  בפסוקי  תהלים  באמירת  הכוונה 

הנה  עשרה,  שמונה  בברכות  חיות  מרגיש  אינו 

וביחוד  הבעש"ט  בתורת  להתעמק  הי'  צריך 

וההתקשרות  פרטית  השגחה  לענין  בהנוגע 

להקב"ה  מישראל  אחד  כל  שבין  וההתאחדות 

ידי  ועל  החסידות,  בתורת  בכ"מ  המבוארים 

רק  לא  בנפשו  יוחקק  אלו  ברעיונות  שיתרגל 

הזקן  רבנו  ובלשון  בהרגש  גם  אלא  בהבנה 

ב"ה  א"ס  אשר  מ"א  פרק  ריש  קדישא  בתניא 

על  מלכותו  ומייחד  ותחתונים  העליונים  מניח 

עליו  נצב  ה'  והנה  כו'  בפרט  ועליו  ישראל  עם 

וכו' ומנהיגו ומשפיע כל הצטרכותו והצטרכות 

האמצעיות  בברכות  יכווין  בנקל  ואז  ביתו,  בני 

ועאכו"כ בג' ראשונות וג' אחרונות.

(אגרות קודש ח"י עמ' נח)

תפילה באריכות, או 
חלק קטן באיכות

מפירוש  להתרגש  או  להתבוננות  עצה 

המלות,

[כלומר,  הזמן  על  שכשמוסיפים  מובן   -

נתגדל,  ההרגש  גם  בתפילה]  שמאריכים 

הזמן,  על  להוסיף  אפשרי  כשאין  ענין,  ועוד 

וכידוע  פעמים,  לאיזה  התבוננות  כשמחלקים 

סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר, על אופן עבודתם של 

מתבוננים  היו  יום  שבכל  מהחסידים,  אחד  סוג 

עמוקה,  התבוננות  התפלה,  של  מסוים  בחלק 

וליום שלאחריו ממשיכים בעוד חלק.

(אגרות קודש חי"ט עמ' קצה)

סוף סוף יביא גם לאתהפכא 
ולא רק לאתכפיא

במענה על מכתבו . . בו שואל אם להמשיך 

בדרכו שמתפלל לפעמים באריכות ובהתבוננות 

בענין מתורת החסידות אבל לפי הנראה לו לא 

אם להמשיך  פועל על המדות ובמילא שאלתו, 

בזה.

והשאלה תמוהה, כי מה אם כשנוהג על דרך 

הרי  המדות,  על  פעל  לא  עדיין  זאת  ובכל  הנ“ל 

כי  זה,  דרכו  כשיעזוב  שיהי׳  מה  לשער  אפשר 

הפשוט  בשכל  גם  ומובן  יום.  בכל  מעשים  הרי 

אשר אריכות התפלה והתבוננות בענין מתורת 

גם  סוף  וסוף  המדות  להטבת  מסייעים  חיים 

לאתהפכא ולא רק לאתכפיא. וצריך הי‘ לבדוק 

קודם  חול  יום  בכל  לתת  וכן  שלו  התפילין  את 

התפלה  ולאחר  לצדקה  פרוטות  איזה  התפלה 

 - החדש  לימי  שנחלק  כפי   - תהלים  השיעור 

פעולת  בשר  בעיני  ג״כ  יראה  אז  בטח  אשר 

עבודתו זו הנ״ל על המדות.

(אגרות קודש ח“ט עמ' רצה)

חיות בתפילה

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

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

*

‰˘"ס  בכוונ˙  ‰סו‚י‡,  ב„ברי  „נו  עו„ 
בז‰  „נו  וכבר  רבים",  ב‰  „„˘ו  "‰‡י„נ‡ 
(ר‡‰ ‡˘ל ‡בר‰ם לר‡"י ניימ‡ר˜, נ˘ים ח"ב בסופו) 

ומ‰  רבים,  ב‰  ב‡ ‰מˆב „„˘ו  ב‡יז‰ ‡ופן 
‚רם ‰˘ינוי מזמן ˘‰יו ‡בו˙ינו במ„בר ˘‡ז 
ז‰,  ח˘˘  מפ‡˙  למול  ל‡  נו˙ן  ‰„ין  ‰י' 
ולמ‰ ל‡ מחו רבנן ע"ז בכל עוז ˘ל‡ יזלזלו 
בסכנ˙‡ „חמיר‡ מ‡יסור‡, ורˆו לב‡ר ˘‰י' 
ז‰ בזמן ‰‚זיר‰ „רומי על מˆו˙ מיל‰ [ר‡‰ 
כרוכ‰  ‰י˙‰  ‰ברי˙  ˘‡ז  ועו„],  יח.  ˙עני˙ 
ליום  ל‰מ˙ין  בי„ם  ‰י'  ול‡  נפ˘ו˙,  בסכנ˙ 
ולכן  יו˙ר  עלי‰ם  כי „ו˜‡ ‡ז ‰˘‚יחו  ב‰יר 
ע˘ו ז‰ „ו˜‡ ביומ‡ „עיב‡ ‰יינו בזמן ˘ל‡ 

‰ור‚לו לע˘ו˙ ברי˙ מיל‰. 

˘סכנ‰  „כיון  ‰„ברים,  ל˜בל   ‰˘˜ ‡בל 
י˘ ב„בר – ˘וב ‡יך מלו ‡˙ בני‰ם מˆ„ ‰ך 
‚"כ  „עוב„‡  ומ‚ופ‡  „‰רומיים.  ‚ופ‡  סכנ‰ 
ב‰ענין „„ור ‰מ„בר ‰רי  ˘‰רי  ל‰יפך,  ר‡י' 
י‰יו  ˘נ‰  „‡רבעים  מ‰‚זיר‰  ˘י„עו  ל‡חר 
˘נ‰  מ'  ‰כבו„  ענני  י‰יו  ובמיל‡  במ„בר, 
מלו  ל‡  ז‰  ובכל  ˆפוני˙,  רוח  ˙נ˘ב  ול‡ 
עבי„‡  „‚זיר‰  ב‚זיר‰  וע‡כו"כ  ‰בנים,   ˙‡
ל‰ם  ‰י'  ˘ל‡  „רומי,  ‰‰י‡  כ‚ון  „בטל‰ 

למול ‡˙ בני‰ם ולסכנם, וימ˙ינו לי˘וע‰. 

ע"„  ˘‰ו‡  בז‰  לומר  לי  ˘נר‡‰  ומ‰ 
„‡ו˙יו˙   ‡‰ ‚בי  ב:,  מ‚יל‰  ‰˙וס'  פירו˘ 
מנˆפ"ך נ‡מרו ע"י "ˆופים" (נבי‡ים), וכ˙בו 
ל‡חר  ˘עמ„ו  לנבי‡ים  ‰י‡  „‰כוונ‰  ‰˙וס' 
בי˙  בימי  ‰˙ור‰   ˙‡ ‰מלך  ‡מון  ˘˘רף 

מבו‡ר˙  ˘בז‰   ,[:‚˜ בסנ‰„רין  [כמסופר  ר‡˘ון 
‡י  יו˙ר  עו„  ו‡ולי  ˜ו˘יי˙נו,  כעין  ˜ו˘י‡ 
„‡ו˙יו˙  ˘ם  ‰˘"ס  „˜‡מר  ב‰‡  מובנ˙, 
מנˆפ"ך ‰יו ב˙חיל‰ ‡ל‡ ˘נ˘כחו (ו‰וˆרכו 
‰י‡ך  מ˙ברר  ‰˙וס'  ולפי'  לח„˘ם),  ˆופים 
ו‡ימ˙י נ˘כחו לפ˙ע. וע„"ז י˘ לפר˘ בנ„ון 
˘כח‰  ‰יינו  רבים"  ב‰  "„˘ו  ‡˘ר  „י„ן, 
ב‡ופן  ‰˙ור‰  מ„יני  מ‰˙רח˜ו˙  ˘ב‡‰ 
"ב˜ע‰"  ‡˘ר  בבבל,  ז‰  ו‰י'  רˆוי,  בל˙י 
‰י˙‰ בכמ‰ ענינים [‰יינו מ˜ום ˘נ˘כחו בו 
מˆ‡  ב˜ע‰  "רב  ו.  עירובין  עיי'  כו',  ‰„ינים 
עמי  מˆ‡,  "ב˜ע‰  ובר˘"י  ‚„ר",  ב‰  ו‚„ר 
‰‡רˆים ‰יו ומזלזלין במˆו˙ ו‰חמיר עלי‰ן 
כ‡„ם  ‰עביר‰  מן  ל‰רחי˜ן  סיי‚  לע˘ו˙ 
˘ם  ועי"ע  ל˘ומר‰",  פרוˆ‰  ב˜ע‰  ‰‚ו„ר 
וכן  ל˘ם  רב  וכ˘יר„  ובחולין ˜י.],   :˜ ל‰לן 

˘‡ר ‰‡מור‡ים, מˆ‡ ‰מˆב „"„˘ו ב‰".

ביום  „ם  ל‰˜ז˙  ב‰נו‚ע  כן  ˘יל"פ  ו‰"‰ 
˘˘י „‡מרי' ב˘ב˙ ˜כט: „מעי˜ר‡ ‡מר מר 
˘מו‡ל  ע"פ ‰מזלו˙, ‡בל  סכנ‰  ב„בר  „י˘ 
"כיון  ˘ב˙  בערב  סכנ‰  „‡ין  ‰˙ם  ˜‡מר 

„„˘ו בי' רבים ˘ומר פ˙‡ים ‰'". 

ועיין ‚"כ ב‡‚ר˙ רב ˘ריר‡ ‚‡ון ב‰מˆב 
˘עזב  „מ˙ו‡ר  ל˘ם,  רב  ירי„˙  ˜ו„ם  בבבל 
˙ור‰  מ˜ום  ˘‰י˙‰  בנ‰ר„ע‡  ˘מו‡ל   ˙‡
ורבים  ˙ור‰,  בו  ˘ל‡ ‰י˙‰  למ˜ום  ו‰˙רח˜ 
מי˘ר‡ל ˘ם ל‡ ‰יו יו„עים ‡יסור ו‰י˙ר ועל 
במ˜ום  ˙ור‰   ‡‰˙˘ כ„י  רב  ˘ם  נ˙יי˘ב  כן 
‰‰ו‡ כו', ומבי‡ ע"ז ‰‡ „˜‡מר ‰˘"ס "רב 

ב˜ע‰ מˆ‡ ו‚„ר ב‰ ‚„ר".

לקראת שבת ו

‰. וי˘ ל‰וסיף בז‰, „‰נ‰ על ‰פסו˜ ‰נ"ל – "ויבי‡‰ יˆח˜ ‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו", מפר˘ 
ר˘"י: 

"ויבי‡‰ ‰‡‰ל‰ ו‰רי ‰י‡ ˘ר‰ ‡מו, כלומר: ונע˘י˙ „ו‚מ˙ ˘ר‰ ‡מו; ˘כל זמן ˘˘ר‰ 
‰‡‰ל,  על  ˜˘ור  וענן  בעיס‰,  מˆוי'  וברכ‰  ˘ב˙,  לערב  ˘ב˙  מערב  „לו˜  נר  ‰י'  ˜יימ˙ 

ומ˘מ˙‰ פס˜ו, וכ˘ב‡˙ רב˜‰ חזרו".

בפני  ל˘ר‰  ˘‰י'  ב‰‡‰ל  ‰ו‡  ‰מ„ובר  ‡˘ר  ‰נ"ל,  ‰מפר˘ים  כ„ברי  נ‡מר  ‡ם  ובכן, 
עˆמ‰, ו‡‰ל ז‰ ‰י' רי˜ מ‡ז פטיר˙ ˘ר‰ (ור˜ כ˘‰בי‡ו ‡˙ רב˜‰ ‡ז ‰כניסו‰ ל‡‰ל ז‰) – 
‡ין ‰ל˘ון "ומ˘מ˙‰ פס˜ו" מחוור˙, ˘‰רי מלכ˙חיל‰ ל‡ ‰„לי˜ו ˘ם נר כלל ול‡ ‰כינו 

˘ם עיס‰, ול‡ ‰י' מעי˜ר‡ מ˜ום ל‰נסים לחול!...   

ובוו„‡י ‰מ˘יך ‡בר‰ם  ו˘ר‰,  ל‡בר‰ם  ‰מ˘ו˙ף  ז‰ ‰‡‰ל  ˘ב‡מ˙ ‰י'  עכˆ"ל,  ‡ל‡ 
ל‰„לי˜ ב‡‰ל ז‰ נר בכל ערב ˘ב˙ ‚ם ל‡חר פטיר˙ ˘ר‰ – כפס˜ ‰‰לכ‰ (˘ו"ע ‡„‰"ז ‡ורח 
חיים סי' רס‚ סעיפים ‰-י‡. ו˘"נ) ˘‡ם ‡ין ‡˘‰ ‰מ„לי˜‰ ‰רי ‰‡י˘ ˆריך ל‰„לי˜ [ו‰רי ‡בר‰ם 

˜יים ‡˙ כל ‰˙ור‰ כול‰, כולל מˆוו˙ „רבנן (פר˘"י ˙ול„ו˙ כו, ‰)].

˘ב˙, ‰רי "מ˘מ˙‰  ערב  בכל  ל‰„לי˜ ‰נר  ˘‡בר‰ם ‰מ˘יך  ˘‡ף  ‚ו„ל ‰חי„ו˘,  וז‰ו 
ב‰נר „‡בר‰ם  ל‡ ‰מ˘יך  ˘ב˙"  לערב  ˘ב˙  מערב  „לו˜  "נר  ˘ל  – ‰נס ‰מיוח„  פס˜ו" 
(ויˆח˜); ו„ו˜‡ כ‡˘ר ‰‚יע‰ רב˜‰, ˘‰י˙‰ ‡ז יל„‰ ˜טנ‰ ב˙ ˘לו˘ ˘נים (פר˘"י ˙ול„ו˙ 

כ‰, כ), חזר ‰נס ˘‰י' ‡ˆל ˘ר‰ ו‰נר ‰מ˘יך ל„לו˜ כל ‰˘בוע.   

‡ז  ‰י˙‰  רב˜‰   ‡‰„ רב˜‰,  בו‡  ל‡חר  ‚ם  נר  ל‰„לי˜  ‡בר‰ם  ‰מ˘יך  ‡ם  לעיין  [וי˘ 
˘י˙ב‡ר  מ‰  ‰ב‡ים  ב‚ליונו˙  עו„  ור‡‰  חינוך.  מ„ין  ‰„ל˜˙‰  (וכל  כנ"ל  ˜טנ‰  יל„‰ 
בעז"‰), ולכ‡ור‰ ‡ין ‰י‡ יכול‰ ל‰וˆי‡ י"ח ‡˙ ‡בר‰ם (ויˆח˜); ‡ל‡ ˘‡ולי כיון ˘‰י' 

ז‰ לפני מ˙ן ˙ור‰ ל‡ ‰יו מ˜פי„ים בז‰. ו‡כמ"ל]. 

˘„ל˜ "מערב  ז‰  מופל‡  נס  ורב˜‰ ‰י'  ב‰„ל˜˙ ‰נר „˘ר‰  מ„וע „ו˜‡   – לז‰  ו‰טעם 
‰י‡   ‰˘‡‰˘ ‰י„וע  ע"פ  י"ל   – (ויˆח˜)  „‡בר‰ם  ‰נר  ב‰„ל˜˙  ול‡  ˘ב˙",  לערב  ˘ב˙ 
"ע˜ר˙ ‰בי˙", ו‰יינו, ˘‰י‡ ‰מופ˜„˙ על ‰‡ור ו‰˜„ו˘‰ ˘ב˙וך ‰בי˙, "כל כבו„‰ ב˙ 

מלך פנימ‰" (˙‰לים מ‰, י„); 

ולכן „ו˜‡ ב‰„ל˜˙ נר „‡˘‰, ב˙ י˘ר‡ל, י˘ מעל‰ וי˙רון ˘מˆליח‰ עי"ז ל‰‡יר ‰בי˙ 
ב‡ופן מיוח„, וע„ ˘‰נר „ול˜ ב‡ופן ניסי "מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙" – מ˘‡"כ ב‰„ל˜˙ נר 
(פר˘"י  לכבו˘"  „רכו  "‡י˘  ל‰בי˙,   ıמחו˘ ב‰עולם  לפעול  ‰י‡  ˘ליחו˙ו  ˘עי˜ר  „‡י˘, 
כמו  טפי"  ‰"ז‰יר  בז‰  ‡ין  ‰בי˙  ב˙וך  נר  ל‰„לי˜  מˆוו‰  כ˘‰ו‡  ‚ם  ‰רי  כח),   ,‡ בר‡˘י˙ 

ב‰„ל˜˙ נר „‡˘‰. 

וי‰"ר  י˘ר‡ל,  ובנו˙  נ˘י  י„י  על  ˘ב˙  נרו˙  ב‰„ל˜˙  למ„נו ‚ו„ל ‰מעל‰  וממוˆ‡ „בר 
מר‡‰  – ‡ני  ˘ב˙  ˘ל  נרו˙  ˘מר˙ם  "‡ם  ב‰עלו˙ך):  (ר"פ  „ברי ‰יל˜וט  ל˜יום  כבר  ˘נזכ‰ 

לכם נרו˙ ˘ל ˆיון", במ‰ר‰ בימינו.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

מדוע הביא הרמב"ם 
את סיפור תולדות חייו 

של אברהם אבינו?
לך לך מארצך 
כיון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, והתחיל 
לחשוב ביום ובלילה, והי' תמה היאך אפשר שיהי' הגלגל הזה 
נוהג תמיד ולא יהי' לו מנהיג, ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב 
את עצמו. ולא הי' לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור 
כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים, ואביו ואמו וכל העם עובדי 
כוכבים, והוא עובד עמהם, ולבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך 
האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם א-לוה 
אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא 
א-לוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם 
לטעות זה, שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שאבד 
האמת מדעתם. ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו
(יב, א. רמב"ם הלכות עבודה זרה פ"א ה"ג)

הרמב"ם  הכניס  מה  מפני  קשה:  לכאורה 

אבינו  אברהם  של  תולדותיו  סיפור  את  לספרו 

(כמ"ש  הלכה  ספר  הוא  הרמב"ם  והרי   - לפרטיו 

בהקדמה לספר היד), ולא ספר לדברי ימי ישראל?

ויש לבאר, שהדבר נובע מחילוק מהותי בין 

איסור עבודה זרה ובין שאר ציוויי התורה:

 - ככולם  רובם   – בתורה  הציוויים  שאר 

עוסקים בדבר מעשה, שצריך לעשותו או אסור 

האיסור  מהות   - זרה  בעבודה  ואילו  לעשותו; 

היא שלילת מחשבות ואמונות פסולות.

ביסודו  הוא  זרה  עבודה  שאיסור  וכיון 

הרמב"ם  ראה  זרה,  עבודה  מחשבת  שלילת 

למעשה,  האיסור  בדיני  להסתפק  שלא  לנכון 

זרה  עבודה  מחשבת  שלילת  את  לבאר  אלא 

מצד השכל. ולכן הביא את סיפורו של אברהם 

עצמה  הבריאה  כי  בשכלו  שהכיר  אבינו, 

הבירה,  מנהיג  והוא  אחד  אלוקה  שיש  מחייבת 

ומתאר בפירוט כיצד הגיע להבנה זו.

וזהו היסוד וההקדמה להלכות עבודה זרה - 

לא רק שלא לעבוד ע"ז במעשה, אלא שיושפע 

האדם במחשבתו ובלבו, ותיקבע בו דת האמת.

כפי  הרמב"ם  נקט  זה  שמטעם  לומר  ויש 

את  אברהם  הכיר  שנה  ארבעים  ש"בן  הדעה 

בוראו" (שמצינו בזה כמה דעות בחז"ל (ראה נדרים לב, 

ע"פ   - ועוד))  כא,  פ'  רבתי  פסיקתא  ח.  פ"ל,  ב"ר  סע"א. 

ספ"ה),  (אבות  לבינה"  ארבעים  "בן  המשנה  דברי 

ולכן  בינתו,  לשלימות  האדם  מגיע  שאז  היינו 

השכלית  הכרתו  לשלימות  אברהם  הגיע  אז 

בבוראו.

מדוע דוקא חברון?
ויאהל אברם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר 
בחברון ויבן שם מזבח לה'
(יג, יח)

שבנה  מזבחות  שני  עוד  בפרשתנו  מצינו 

"ויבן  א.  לבנייתם:  הטעם  רש"י  ופירש  אברהם, 

"על  רש"י  ופירש  אליו",  הנראה  לה'  מזבח  שם 

בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל" (פרשתנו 

ה'"  בשם  ויקרא  לה'  מזבח  שם  "ויבן  ב.  ז).  יב, 

ופירש רש"י "נתנבא שעתידין בניו להכשל שם 

על עון עכן, והתפלל שם עליהם" (שם, ח).

כאן  גם  רש"י  פירש  לא  מדוע  ביאור:  וצריך 

ספל"ט  פרשתנו  ב"ר  (וראה  המזבח  לבניית  הטעם 

שמפרש טעם גם לבניית מזבח זה, ורש"י אינו מביאו)? 

המזבח  הקמת  כי   – הדבר  בטעם  לומר  ויש 

והזרע,  הארץ  ברכות  לאחר  מיד  כאן  נכתבה 

אתננה  לך  רואה  אתה  אשר  הארץ  כל  את  "כי 

הארץ"  כעפר  זרעך  את  "ושמתי  ולזרעך", 

שמאחר  בפשטות  מובן  ומזה  טו-טז),  יג,  (פרשתנו 

הראשון  המזבח  שהקמת  רש"י  פירש  שכבר 

ארץ  בשורת  ועל  הזרע  "בשורת  על  הייתה 

ישראל", לא הוצרך לפרש גם כאן, כי מובן הוא 

הודאה  לשם  הייתה  זה  מזבח  שהקמת  מעצמו 

על בשורות אלו (וראה כעי"ז בנחלת יעקב כאן).

מזבח",  שם  שנאמר "ויבן  מה  גם  יובן  ועפ"ז 

לחברון  קשורה  היתה  המזבח  שבניית  ומשמע 

שבו  הראשון  המקום  היתה  חברון  כי   - דוקא 

התיישב אברהם אבינו דרך קבע, כלשון הכתוב 

וישב  בחברון",  אשר  ממרא  באלוני  "וישב  כאן 

אין  ולכן  לד),  כא,  וירא  (פרש"י  שנה  כ"ה  שם 

להודות  כדי  מזבח  בה  להקים  ממנה  מתאים 

לה' ית' על בשורת הארץ.

לקראת שבת י„

ובפרט  „˘ו˙‡,  ויומ‡  „עיב‡  ביומ‡  ל„חו˙ 
˘‰ו‡ ענין ˘ל פי˜וח נפ˘.

נכונ‰,  ‰˜ו˘י‡  ‰ˆע˙  ‡ין  ל„י„י,  ו‰נ‰ 
‰בי‡  ‡ו  פס˜  ˘ל‡  מ‰  על  ל‰˜˘ו˙  ‡ין  כי 
‰ר‡˘ונים  ˘כל  כיון  ב˘ולחנו,  יחי„  ל„ע˙ 
„ע˙ם נ‚„ ‰ריטב"‡ (מ„ל‡ ‰בי‡ו בספרי‰ם 
ומ‰ם  „˘ו˙‡)  ויומ‡  „עיב‡  „יומ‡  ‰ענין 
עמו„י  ˘‰ם  ו‰ר‡"˘,  ו‰רמב"ם  ‰רי"ף 
ב‰˜„מ˙ו],  ‰ב"י  [כמ"˘  ‰ב"י  ‰ור‡ו˙ 
רבינו  לˆ„  ‰ריטב"‡,  על  „פלי‚י  ומוכח 
ל‡ח"ז  ˘ם  בב"י  ˘‰וב‡ו  מנוח  ו‰ר'  ירוחם 
פ˙‡ים  ˘ומר  „מטעם  ל„ינ‡  ונ˜טי  „פלי‚י 
מעכבים  „˘ו˙‡  ויומ‡  „עיב‡  יומ‡  ‡ין   '‰

מלמול בזמן.

‡כן  למ‰  ‚ופ‡,   ‡‰  ‰˘˜ „‡כ˙י  ו‡˙"ל 
למול  „‡סור  ‰נ"ל  ‰ר‡˘ונים  פס˜ו  ל‡ 
ביומ‡ „עיב‡ כ‡בו˙ינו במ„בר כו', ‰נ‰ י"ל 
ב˙ירוˆ‡  ‰‚מר‡  כמס˜נ˙  „נ˜טו  בפ˘טו˙ 
‰וי  ול„י„‰ו   ,'‰ פ˙‡ים  „˘ומר  פפ‡  „רב 
נ˜בע  ˘וב  רבים  ˘„˘ו  „מיום  „ין  פס˜  ז‰ 
„י˘מור פ˙‡ים ‰' ונס˙ל˜ ‰י˙ר ‰„חי'. וי˘ 
ל‰בי‡ ר‡י' למ˘מעו˙ זו ‚"כ מסו‚יין ‚ופ‡, 
לעיל מיני', ‚בי ‰בריי˙‡ „נ˜טינן ב‰ „‡פ˘ר 
‡כיל˙  ב˘ע˙  ערלים  בנים  ל‡„ם  ˘י‰יו 
‰פסח (בליל ט"ו) ‡ף ˘ל‡ ‰יו לו בנים ‡לו 
‡ם  (ו‰רי  יום  מבעו„  ‰פסח  ע˘יי˙  ב˘ע˙ 
נול„ ר˜ ל‡חר ע˘י' ע„יין ל‡ ב‡ זמן מיל˙ו 
בע˙ ‰‡כיל‰), ומיי˘ב רב פפ‡ "כ‚ון „כ‡יב 
לי' עיני' לינו˜‰ ו‡י˙פח ביני לביני" [˘כ‡בו 
‡כיל‰,  לפני  ו‰ברי‡  ‰ע˘י'  בע˙  עינו 
ובחולי כ‰"‚ ‡ין ממ˙ינים ל‡חר ‰בר‡˙ו ז' 
ימים כו', ר˘"י]. ו‡י מפר˘ינן ‰כ‡ „‡ף לרב 
פפ‡ (˘‰בי‡ ‰‡ „‰‡י„נ‡ ˘ומר פ˙‡ים ‰') 
ויומ‡  ע„יין ‰וי ‰„ין ‰‡מי˙י „יומ‡ „עיב‡ 
פפ‡  לרב  לי'  ‰וי  ‰מיל‰,  „וחין  „˘ו˙‡ 
יומ‡  ˘‰י'  עס˜ינן  במ‡י  ‰כ‡  ˘ם,  ל˘נוי' 

‰עבים  נ˙פזרו  ו‡ח"כ  ע˘י'  ב˘ע˙  „עיב‡ 
(‡ל‡ ˘ז‰ ˜"˜ ‚ם לרי"ו [˘‰רי ‡ף ‰ו‡ ל‡ 
‡בל  ו„˘ו˙‡,  „עיב‡  יומ‡  על  ‡ל‡  נחל˜ 
‚ם  ˜‡י  „‡ורח‡  חול˘‡  „‰י˙ר  ל‰„י‡  נ˜ט 

למס˜נ˙ ‰„ין], כמובן).

וטעם בעל ‰סו‚י‡ ‚ופ‡ (˘‰סי˜ ‡ליב‡ 
ל‚מרי  ל„חו˙  ‰נ"ל  ‰ר‡˘ונים  „פירו˘ 
מיל‰  „וח‰  „עיב‡  „יומ‡  לפנ"ז  ‰‡מור 
בזמנ‰) – י"ל מ˘ום „ח˘˘ רחו˜ ‰ו‡ ˘יומ‡ 
„עיב‡ יזי˜ ‰נמול ˘‰ו‡ במט‰ בבי˙, וע"„ 
˘כ' ‰ˆמח ˆ„˜ בפס˜י „ינים ליו"„ סי' רס"‚ 
‚בי מ"˘ ‰י˘"˘ בסו‚ין „עכ˘יו ל‡ ב˜י‡ינן 
לחו˘  ‡ין  לכן  „˘ו˙‡  ויומ‡  „עיב‡  ביומ‡ 
מ˘ום  „ו˜‡  „ז‰ו   ˆ"ˆ‰ „‰וסיף  כו',  לז‰ 
˘בל‡"‰ ‰ו‡ ענין רחו˜ מ‡„ ˘יומ‡ „עיב‡ 
עיי"˘.  בבי˙.  במט‰  ˘‰ו‡  ל‰נימול  יזי˜ 
„עיב‡  „יומ‡  מ‰ח˘˘  ‰יו„ע  ‡ף  ומע˙‰ 
בו  „„˘ו  „כיון  ‰‰י˙ר,  ˘ייך  בו  ‚ם  בכ"ז 
פ˘טו˙  וכמ˘מעו˙   .'„ פ˙‡ים  ˘ומר  רבים 
 "'‰ פ˙‡ים  [„"˘ומר  יב:  ביבמו˙  ‰סו‚י‡ 
חכמים  נ˜טי  ול‰כי  בו,  לנ‰ו‚  ˘י˘  „ין  ‰ו‡ 
˘ם „מו˙ר לע˘ו˙ „בר ˘‡מרו עליו ˘סכנ‰ 
י˘ בו כו' "ומן ‰˘מים ירחמו מ˘ום ˘נ‡מר 

˘ומר פ˙‡ים ‰'"], וסו‚י‡ „י„ן ‚ופ‡.

ר˜  ל‰ריטב"‡ ‰נ‰  עו„ ‡ל‡ „‡פי'  ול‡ 
‚ופ‡  מז‰  „מ˘מע  כו',  ל„חו˙  בי„ו  ‰ר˘ו˙ 
פ˙‡ים  ˘ומר  על  לסמוך  ‚"כ  בי„ו  „‰ר˘ו˙ 

כו'.

מלב„ ‰נ"ל ‰נ‰ יעויין בכ"ז ב˘ו"˙ חיים 
סי'  סוף  ˘ו"˙ ‡ב‰"ע  סנ"ט, ˆ"ˆ  ח"‡  ˘‡ל 
מיל‰  מערכ˙  „ינים  ‡סיפ˙  חמ„  ˘„י  י"‡, 
„פלו‚˙˙  ‚"כ  ˘ם  ועיין  י"‚,  סע"˜  ב'  סי' 
ב‰פלו‚˙‡  ל˘יט˙ם  „‰ו‡  וכו'  ‰ריטב"‡ 
‡˘ר  ‰נ"ל,  יב:  לעיל  „יבמו˙  בסו‚י‡ 
‰נזכר  ‰סכנ‰  „בר  ‰נ"ל  ‰פוס˜ים  ‰˘מיטו 

˘ם.



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בהא דהאידנא א חיישינן 
ממיה ביום המעונן וכו'

יפלפל ביסוד פסק השו"ע שלא הזכיר הך מילתא / ידון אימתי החל 
המצב ד"האידנא" שעליו אמרו בש"ס שומר פתאים ה' 

מיל˙  ‚בי  ו‡ילך,  ע‡:  ביבמו˙  ‚רסינן 
נימולו  ˘ל‡  ‡חר   ,ıל‡ר בכניס˙ם  ‡בו˙ינו 
 ,(‰ בי‰ו˘ע  (כמבו‡ר  במ„בר  ‰נול„ים  כל 
‡יבעי˙  מ‰ול,  ל‡  טעמ‡  מ‡י  "ובמ„בר 
סכנ‰  [˘‰„רך  חול˘‡ „‡ורח‡  מ˘ום  ‡ימ‡ 
יסעו  פי ‰'  ועל  יחנו  וכיון „ע"פ ‰'  ל‰ימול, 
ע„  ל‰˙עכב  מנ˙  על  לימול  יכולים  ‰יו  ל‡ 
מ˘ום  ‡ימ‡  ו‡יבעי˙  ריטב"‡],  ˘י˙רפ‡, 
נ˘ב‰  [˘ל‡  ˆפוני˙  רוח  ל‰ו  נ˘יב  „ל‡ 
חמ‰  ל‡  "נוח‰,  ˘‰י‡  ˆפוני˙,  רוח  ל‰ם 
ול‡ ˆוננ˙, וחמ‰ זורח˙", ר˘"י, ול‰כי "‡ין 
כל  „˙ני‡  מ‡ירי],  יפ‰",  מ˙רפ‡˙  ‰מיל‰ 
‡ו˙ן מ' ˘נ‰ ˘‰יו י˘ר‡ל במ„בר ל‡ נ˘ב‰ 
ל‰ם רוח ˆפוני˙, מ‡י טעמ‡, ‡יבעי˙ ‡ימ‡ 
ול‡ ‰יו  ["ממע˘‰ ‰ע‚ל  „נזופין ‰יו  מ˘ום 
‡ימ‡  ו‡יבעי˙  ר˘"י],  נו‚‰",  ל‡ור  ר‡ויים 
‡מר  כבו„.  ענני  י˙פזרו]  [˘ל‡  נב„ור  „ל‡ 
‰מעונן",  ["יום  „עיב‡  יומ‡  ‰לכך  פפ‡  רב 
„רומי˙  "˘רוח  [יום  „˘ו˙‡  ויומ‡  ר˘"י] 
מנ˘ב˙, ו‰י‡ ˜˘‰ מכל ‰רוחו˙", ר˘"י] ל‡ 
מ˜יזין  [‡ין  בי'  מסוכרינן  ול‡  בי‰  מ‰לינן 

[˘‰ור‚ל  רבים  ב‰  „„˘ו  ו‰‡י„נ‡  „ם],  בו 
˘ומר  בימים ‡לו]  ול‰˜יז ‡ף  למול  ‰ˆיבור 

פ˙‡ים ‰'".

מ‰  ‰בי‡  ˘ם  ביבמו˙  ‰נמו˜"י  ו‰נ‰ 
 ‡‰‡ (‰ר‡"‰)  רבו  ב˘ם  ‰ריטב"‡  ˘פיר˘ 
‰‡י  "ולפום   ,"'‰ פ˙‡ים  "˘ומר  „‡מרי' 
ביומ‡ „עיב‡  למימ‰ל  בעי  מ‡ן „ל‡  טעמ‡ 
על  לסמוך  ˘ל‡  עב„  ו˘פיר  בי„ו  ‰ר˘ו˙ 
ר˜  ר"פ  ˘כוונ˙  [‰יינו   "'‰ פ˙‡ים  ˘ומר 
‰ר‡וי  ‰„ין  על  מ˜פי„ין  ˘‡ין  „‡לו  לומר 
ע„יין  ‰', ‡בל  ˘י˘מרם  עלי‰ם   ıל‰מלי י˘ 
‰„ין,  „מן  במ˜ומם  מיני'  „לעיל  ‰„ברים 
במי ˘‡ינו רוˆ‰ לסמוך ‡‰‡ „˘ומר פ˙‡ים 
מיל‰  „וחין  „˘ו˙‡  ויומ‡  „עיב‡  יומ‡   ,'‰
בחיבורו  ‡לו  „ברים  ‰ב"י  ו‰בי‡  בזמנ‰], 
על ‰טור יו"„ סי' רסב, ועפ"ז י˘ מי ˘‰˜˘‰ 
בספרו  ‚ם  ור‡‰  ‡בר‰ם'.  '‡˘ל  בעל  ניימ‡ר˜  (ר‡"י 

בענין  ˘ם  ובמילו‡ים  ˘ם,  יבמו˙  ח"‡  נ˘ים  ‰נ"ל 

כ„יע‰  ב˘ו"ע  פס˜  ל‡  פ˙‡ים ‰') ‡מ‡י  ˘ומר 

סכנ‰  ז‰ (‚בי ‡ופני  בסי'  כלל  ול‡ ‰וב‡  זו, 
ז‰  ‰י˙ר  בזמנ‰)  מיל‰  ˘„וחים  כו'  וחולי 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

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

אברהם "הקנה"
את העום השי"ת

"קנה הקב"ה" בגלוי ובפרהסיא גם "בעולמו" / הנשמה היא "חלק אלוקה ממעל" 
– גם בהתלבשותה בגוף / אברהם "הקנה" להשי"ת את הבריות כולם

 ,"ıו‡ר ˘מים  עליון ˜ונ‰  ל‡-ל  ברוך ‡ברם  וי‡מר  "ויברכ‰ו  יט)  י„,  (פר˘˙נו  מן ‰פסו˜ 
˜ניינים  מ"חמי˘‰  ‡ח„  ‰ו‡  ‡בינו  ˘‡בר‰ם  מ"י)  ˙ור‰  ˜נין  (פר˜  ‡בו˙  בפר˜י  חז"ל  למ„ו 

˘˜נ‰ ‰˜ב"‰ בעולמו".

וכך ‡מרו ˘ם במ˘נ‰: "חמ˘‰ ˜נינים ˜נ‰ ‰˜ב"‰ בעולמו, ו‡לו ‰ן: ˙ור‰ ˜נין ‡ח„, 
 .  . ‡ח„  ˜נין  ‰מ˜„˘  בי˙  ‡ח„,  ˜נין  י˘ר‡ל  ‡ח„,  ˜נין  ‡בר‰ם  ‡ח„,  ˜נין   ıו‡ר ˘מים 

."ıבר‰ם מנין, „כ˙יב ויברכ‰ו וי‡מר ברוך ‡ברם ל‡-ל עליון ˜ונ‰ ˘מים ו‡ר‡

ולכ‡ור‰ ‰„ברים ˙מו‰ים:

בכלל  בוו„‡י  ו‰רי ‰ו‡  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  מ˘לו˘‰ ‡בו˙  ‡. ‡בר‰ם ‡בינו ‰ו‡ ‰ר‡˘ון 
בכללם,  ‡בינו  ‡בר‰ם  ‰רי  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ˜ניינו  ‰ם  ˘"י˘ר‡ל"  מכיוון  כן,  ו‡ם  "י˘ר‡ל". 

ומ„וע פירטו חז"ל ב‡ופן נפר„ ˘"‡בר‰ם ˜ניין ‡ח„"?

ב. בפסו˜ ‰מוב‡ כמ˜ור לז‰ ˘"‡בר‰ם ˜נין ‡ח„", נ‡מר "ויברכ‰ו וי‡מר ברוך ‡ברם 
˘‡בר‰ם ‰ו‡ ˜ניינו  לכך  ז‰ ‡ין ‰וכח‰  בפסו˜  ולכ‡ור‰   ."ıו‡ר ˘מים  עליון ˜ונ‰  ל‡-ל 

?"ıל ‰˜ב"‰, ‡ל‡ ר˜ לכך ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ "˜ונ‰ ˘מים ו‡ר˘

[וב‡מ˙ בפסחים פז, ב, ובמכיל˙‡ ב˘לח סוף פ"ט ועו„, ‰‚ירס‡ ‰י‡ "‡רבע‰ ˜ניינים" 
"˘מים  על  ר‡י'  ‰ו‡   "ıו‡ר ˘מים  "˜ונ‰  ו‰פסו˜  ‡ח„",  ˜ניין  "‡בר‰ם   ˙‡ ומ˘מיט  כו' 
 – כ‡ן  ‰מ˘נ‰  על  ועו„,  (ל‡ברבנ‡ל)  ‡בו˙  ונחל˙  ויטרי  מחזור  ור‡‰  ‡ח„".  ˜נין   ıו‡ר

˘˘˜ו"ט בז‰. ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים עו„ ‡ריכו˙ ו˘˜ו"ט בכל ‰עניין].

כללו˙  ˜נין ‡ח„", ‰רי   ıו‡ר ˘"˘מים  ˘‡מרו  מ‡חר  ˙מו‰ים:  „ברי ‰מ˘נ‰  בכלל   .‚



טלקראת שבת

עו„  לפרט  י˘  מ˜ום  ומ‰  בכללם,  ו‰יˆורים  וכל ‰ברו‡ים  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ˜ניינו  ‰עולם ‰ו‡ 
‡רבע‰ ˜ניינים בפני עˆמם?

כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  בעולמו",  ‰˜ב"‰  ˘˜נ‰  ‰"˜ניינים  מ˘מעו˙  עומ˜   ˙‡ לב‡ר  וי˘ 
‡בר‰ם ‰ו‡ ˜ניין בפני עˆמו, ו‡יך ˘‰„בר נלמ„ מ‰פסו˜ "˜ונ‰ ˘מים ו‡רı" „יי˜‡.

"קנה הקב"ה" בגלוי ובפרהסיא גם "בעולמו"
לח„˘  ‰כוונ‰  ‡ין  ‰˘י"˙,  ˘ל  ˜ניינו  ˘‰ם  „ברים  חמי˘‰  על  ‡ומר˙  ‰מ˘נ‰  כ‡˘ר 
‰˜ב"‰,  בי„י  נבר‡‰  פרטי',  כל  על  כול‰,  ‰ברי‡‰  ˘‰ל‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  בבעלו˙ו  ˘‰ם 
וממיל‡ ‰כל ˘לו ובר˘ו˙ו, וכפי ˘נ‡מר "ל‰' ‰‡רı ומלו‡‰, ˙בל ויו˘בי ב‰, כי ‰ו‡ . . 
יס„‰" (˙‰לים כ„, ‡). ‡ל‡ כוונ˙ ‰מ˘נ‰ ל‰ו„יע ˘בחמי˘‰ „ברים ‡לו י˘נו חי„ו˘ מיוח„, 

˘‡ו˙ם „וו˜‡ "˜נ‰ ‰˜ב"‰" ‚ם "בעולמו".

בי‡ור ‰עניין:

‡ף ˘כל ‰נבר‡ים ‰ם ˜ניינו ˘ל ‰˜ב"‰, ‰רי ‡ין ‰„בר ניכר ב‰ם ב‚לוי ב‰יו˙ם בעולם. 
ברי‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים נע˘˙‰ על י„י ˆמˆום ו‰ס˙ר˙ ‡ורו ˘ל ‰˜ב"‰, ע„ ˘נ‰יו כביכול 
ח"ו,  עˆמם  בפני  מˆי‡ו˙  כ‡ילו ‰ם  נר‡ים  מ‡ין". ‰נבר‡ים ‰‚˘מיים  ח„˘‰ – "י˘  מ‰ו˙ 

ו‡ין ניכר ב‰ם ב‚לוי כיˆ„ ‰ם ˜ניינו ˘ל ‰˘י"˙.

‡ל‡  נמˆ‡ו  ל‡  ˘ביני‰ם,  ומ‰   ıו‡ר מ˘מים  ‰נמˆ‡ים  ˘"כל  ˙מי„  ‰י‡  ˘‰‡מ˙  ו‡ף 
מ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו" (רי˘ מ˘נ‰ ˙ור‰ ל‰רמב"ם), מכל מ˜ום בכ„י ל‚לו˙ ז‡˙ ב‰ם, י˘ ל˘נו˙ ‡˙ 

מˆי‡ו˙ם – לזככם ול˜„˘ם, ור˜ ‡חרי ˘ינוי ז‰ ˙ור‚˘ ב‰ם ב‚לוי מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙"˘.

˘ל  כיˆ„ ‰ם ˜ניינו  ˙מי„  ניכר  ˘ב‰ם  ˘מונ‰ ‰מ˘נ‰,  „ברים"  ‰"חמי˘‰  נ˘˙נו  ובז‰ 
‰˘י"˙. ‰ם ‡ינם ˆריכים לביטול וזיכוך כ„י ל‚לו˙ ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙"˘ ˘ב‰ם, ‡ל‡ 
מˆי‡ו˙ם, ‚ם כפי ˘‰ם בעולם ‰‚˘מי, מ‡וח„˙ ˙מי„ עם ‰˜ב"‰. חי„ו˘ ז‰ נרמז בל˘ון 
‰מ˘נ‰ "˜נ‰ ‰˜ב"‰ בעולמו" – ‡מנם כל ‰יˆורים ‰ם ב‡מ˙ בבעלו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ‡ך ‡ין 
ז‰ ניכר ב‰ם ב‚לוי; ו‡ילו ‰חמי˘‰ „ברים, ‚ם כפי ˘יר„ו ו‰ם מˆויים "בעולמו" – בעולם 

‰‚˘מי, ניכר ב‰ם ב‚לוי כיˆ„ כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ מˆי‡ו˙ ‰בור‡.

הנשמה היא "חלק אלוקה ממעל" – גם בהתלבשותה בגוף
ומע˙‰ י˘ לב‡ר כיˆ„ כל ‡ח„ מן ‰חמי˘‰ „ברים מר‡‰ ב‚לוי על כך ˘‰ו‡ ˜ניינו ˘ל 

‰˜ב"‰:

"˙ור‰ ˜נין ‡ח„" –

וממיל‡  ‡ח„",  וחכמ˙ו  ˘"‰ו‡  ‰˜ב"‰",  ˘ל  ורˆונו  "חכמ˙ו  ‰י‡  ‰˜„ו˘‰  ‰˙ור‰ 
כבו„‰  ממ˜ום  "יר„‰  י˙',  בו  ˘מ‡וח„˙  ‰˙ור‰  ‡מנם,  ח„".  כול‡  ו˜וב"‰  "‡וריי˙‡ 

כל תינוק הוא כמו 
אברהם אבינו

המול לכם כל זכר
(יז, י)

ספ"ז):  חולין  המשניות  (פירוש  הרמב"ם  כתב 

"אין אנו מלין מפני שאברהם אבינו ע"ה מל 

צוה  שהקב"ה  מפני  אלא  ביתו,  ואנשי  עצמו 

ולכאורה  שנמול".  רבינו  משה  ידי  על  אותנו 

הברית  בברכת  מברכים  מדוע  דא"כ  קשה, 

"להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"?

ויש לבאר על דרך הדרוש:

מענדל  מנחם  ר'  הרה"ק  של  ביאורו  ידוע 

וירא)  (פר'  הארץ"  "פרי  בספרו  מהורודוק 

רבים  שהיו  דאף  העקדה,  נסיון  מעלת  בענין 

שעמדו  פשוטים,  אנשים  גם  ישראל,  מעם 

פתח  אבינו  שאברהם  לפי  היינו  כזה,  בנסיון 

קל  הדבר  נעשה  ועי"ז  לזה,  ה"צינור"  את 

יותר לבאים אחריו.

יודע  שכשהאדם  י"ל,  הדבר  ובטעם 

מי  הי'  וכבר  בעבר,  כבר  נעשה  זה  שמעשה 

זה  הרי   - אלו  ובקשיים  זה  בנסיון  שעמד 

יותר  לו  קל  וממילא  בעבודתו,  סיוע  לו  נותן 

לעמוד בנסיון. 

הוא  שקיומה  מילה,  במצות  משא"כ 

דעת  בר  שאינו  ימים,  שמונת  בן  בתינוק 

  - אבינו  אברהם  של  מנסיונו  סיוע  לקבל 

ומשום  זו.  במצוה  הוא  ראשון  שלדידו  נמצא 

אברהם  של  בבריתו  "להכניסו  אומרים  כך 

אבינו", כי קיום המצוה אצלו הוא מעין קיום 

המצוה ע"י אברהם אבינו.

ברית גם במקום צער
בעצם היום הזה נימול אברהם
(יז, כו)

שמצוה  ככה,  ה'  עשה  למה  ביאור:  צריך 

תהי'  יתברך,  ה'  עם  ברית  זו,  ורמה  גדולה 

והרי   – א)  ח,  כתובות  (וראה  בצער  כרוכה 

נצטווינו "עבדו את ה' בשמחה" (תהילים ק, ב, 

וראה רמב"ם סוף הל' לולב)?

ויש לבאר:

את  לקשר  הוא  המילה  ברית  של  ענינה 

הבשר הגשמי של גוף האדם בברית עולם עם 

בבריאת  הקב"ה  רצון  למלאת  וכך  הקב"ה, 

(תנחומא  בתחתונים"  דירה  לו  "להיות  העולם 

שנמשכת  ע"י  פל"ו),  בתניא  בארוכה  נתבאר  פט"ז. 

קדושה גם בבשר הגשמי והתחתון.

היא  המילה  ברית  של  שמהותה  ומכיון 

ונחות,  במקום "תחתון"  גם  קדושה  להמשיך 

לכן חלק ממהות המצוה הוא הצער, להורות 

בו  שמורגש  עד  כ"כ  ירוד  שהוא  מקום  שגם 

גם הוא מקושר  על קיום מצות השי"ת,  צער 

בברית עם ה' יתברך.

אף  אדם:  כל  בעבודת  הוראה  ומכאן 

שנפסק בהלכה שאין לאדם להביא על עצמו 

צער (שו"ע הרב הל' נזקי גוף ונפש ס"ד. וראה רמב"ם 

מ"מ,  סל"א),  תכ  סי'  שו"ע  ה"א.  פ"ה  חובל  הל' 

בצער,  כרוכה  השי"ת  את  שעבודתו  במקרה 

עליו   – אדרבה  אלא  מזה,  להימנע  לו  אין 

מתפקידו  חלק  הוא  שהצער  שאפשר  לדעת 

ושליחותו.

כוחותיו,  בכל  השי"ת  את  וכשיעבוד 

הצער,  גם  שיתבטל  באופן  יצליח  בודאי 

ועבודתו תהי' מתוך שמחה וטוב לבב.



י‡לקראת שבת

אברהם "הקנה" להשי"ת את הבריות כולם
"‡בר‰ם ˜ניין ‡ח„" –

על ‰פסו˜ "ברוך ‡ברם ל‡-ל עליון ˜ונ‰ ˘מים ו‡רı", פיר˘ו במ„ר˘ (ב"ר פר˘˙נו פמ"‚, 
מע˘יו  י„י  ˘על  ו˙ירˆו  ˘ם "ממי ˜נ‡ן"?  ו‰˜˘ו   .ıו‡ר ˘מים  ז‰ ‰˜ונ‰  ˘‡בר‰ם ‰ו‡  ז) 
ב‰˜ר‡˙ ˘ם ˘מים בפי ב‡י עולם, ‡מר לו ‰˜ב"‰ "מעל‰ ‡ני עליך כ‡ילו ‡˙‰ ˘ו˙ף עמי 

בבריי˙ו ˘ל עולם".

עולם.  ב‡י  כל  ‡ˆל  ‚ם  ‡ל‡  עˆמו,  ‡ˆל  ר˜  ל‡  י˙'  מˆי‡ו˙ו   ˙‡ ‚יל‰  ‡בינו  ‡בר‰ם 
‡ח„"  מעבר  ו‰ו‡  ‡ח„  מעבר  כולו  ‰עולם  ˘"כל  מכך  ‰˙פעלו˙ו  ב‡י  ‰ס˙פ˜  ל‡  ‰ו‡ 
עולם,  ב‡י  כל  בפי  י˙'  מˆי‡ו˙ו  ל‰ח„יר ‡˙ ‰כר˙  עמל  ח), ‡ל‡  פמ"ב,  פר˘˙נו  רב‰  (בר‡˘י˙ 

ע„ ˘י˜ר‡ו ‰ם עˆמם ב˘ם ‰' ‡-ל עולם.

בעולם  ‡בר‰ם  פעול˙  מˆ„  ‰ו‡  ‡ח„"  ˜ניין  ˘"‡בר‰ם  במ˘נ‰  ˘‡מרו  ˘מ‰  ונמˆ‡, 
‰ז‰,  בעולם  ‚ם  ממעל  ‡לו˜‰  חל˜  ˘‰י‡  לומר  ˆריך  ‡ין  ‡בר‰ם  ˘ל  נ˘מ˙ו  על  כולו. 
˘פעל  ב‡בר‰ם ‰ו‡,  ר˜ ‡ˆל ‡בר‰ם. ‡ל‡ ‰חי„ו˘  ול‡  י‰ו„י  בכל  זו ‰י‡  מעל‰  ˘‰ל‡ 
בעבו„˙ו ˘‚ם ענייני ‰עולם ו‡ומו˙ ‰עולם י‰יו יו„עים ‡˙ ‰בור‡ י˙' ו˜ור‡ים ב˘מו, וע„ 

˘ניכר ב‰ם ב‚לוי כיˆ„ ‰ם ˜נויים ל‰˘י"˙, ‚ם ב‰יו˙ם נבר‡ים ‚˘מיים נחו˙ים.

וז‰ מור‰ על ‚ו„ל ‰פל‡˙ ‡בר‰ם ‡בינו ו‡ופן ‰˙‡ח„ו˙ו עם בור‡ו, "‡-ל עליון", ע„ 
˘פעל  ע"י   ,ıב‡ר ב‰', ‡ל‡ ‚יל‰ ‡˙ "‰' ‡ח„" ‚ם  עˆמו ‰‡מין  ˘‰ו‡  בלב„  זו  ל‡  ‡˘ר 

."ıכר˙ ‡ל˜ו˙ ‚ם בבריו˙ עˆמם, "˜ונ‰ ˘מים ו‡ר‰

ולכן נ˜ר‡ ‡בר‰ם "˜ניינו" ˘ל ‰˜ב"‰ "בעולמו", כי ‰‰˙‡ח„ו˙ עם ‰˘י"˙ ל‡ ‰יי˙‰ 
לכך  פעל. ‡בר‰ם ‚רם  ˘ב‰ם  בענייני ‰עולם  בלב„, ‡ל‡ ‚ם  בנ˘מ˙ו  נר‚˘˙ ‡ˆל ‡בר‰ם 

˘ענייני ‰עולם י‰יו ˜ניינו ˘ל ‰˘י"˙ ב‚לוי בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי.

לקראת שבת י

כלל",  בי'  ˙פיס‡  מח˘ב‰  ולי˙  ח„,  כול‡  ו˜וב"‰  ו‡וריי˙‡  י˙ברך,  וחכמ˙ו  רˆונו  ˘‰י‡ 
ו"נ˙לב˘‰ ב„ברים ‚˘מיים וענייני עולם ‰ז‰, ˘‰ן רוב מˆו˙ ‰˙ור‰ ככולם ו‰לכו˙י‰ן", 
וע„ ˘י˘ ‰לכו˙ ב˙ור‰ ˘מ‰ו˙ן ‰ן טענו˙ ‰˘˜ר ˘יכולים ‰בעלי „ין לטעון (בכל ‰‡מור – 

ר‡‰ ˙ני‡ פ"ב-‰. ˜ונ' עı ‰חיים פי"‡).

˘ל ‰˜ב"‰.  חכמ˙ו  ע„יין ‰י‡  מ˜ום  מכל  לעולם,  ו‰ו˘פל‰ ‰˙ור‰  ˘יר„‰  פי  על  ו‡ף 
‡ו˙ן  ‡ל‡  ול˜„˘‰,  ולזככ‰  ל˘נו˙‰  ˆריך  ‡ין  ‰˜ב"‰  מˆי‡ו˙  ב˙ור‰  ˘˙˙‚ל‰  ובכ„י 

‰‰לכו˙ ו‰טענו˙ ‰‚˘מיו˙ – ‰ן ‰ן רˆונו וחכמ˙ו י˙'.

"י˘ר‡ל ˜נין ‡ח„" –

נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" (˙ני‡ פ"ב. ע"פ ‡יוב ל‡, ב). ו‡ו˙‰ ‰נ˘מ‰ 
פי  על  ו‡ף  ונחו˙.  ב‚וף ‚˘מי ‚ס  ונ˙לב˘‰  יר„‰  ˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰"  ו‰ט‰ור‰  ‰˜„ו˘‰ 
˘‰˙לב˘ו˙ זו ב‚וף ‚ורמ˙ ב‰ ‰˙‚˘מו˙ מסוימ˙, מכל מ˜ום ‰רי ‰י‡ ע„יין "חל˜ ‡לו˜‰ 

ממעל" – ‚ם בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי וב‚וף ‚˘מי.

"בי˙ ‰מ˜„˘ ˜נין ‡ח„" –

‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰י‡ ˜„ו˘‰ עˆומ‰ ונ˘‚ב‰ – ‰˜ב"‰ ˘ור‰ בו בכבו„ו 
‡ין  מ˜ום  מכל  ‚˘מי,  ובבי˙  ‰‚˘מי  בעולם  ‰י‡  זו  ˜„ו˘‰  ˘‰מ˘כ˙  ולמרו˙  ובעˆמו. 
‰„בר ‚ורע מעוˆם ‰˜„ו˘‰, ו‰מ˜„˘ ‰‚˘מי כפי ˘‰ו‡ – מ‚ל‰ ומו„יע "˘‰˘כינ‰ ˘ור‰ 

בי˘ר‡ל" (מנחו˙ פו, ב).

"˘מים ו‡רı ˜נין ‡ח„" –

˘כל  ‚˘מיים,  ב‰יו˙ם  ‚ם  ב‰ם,  ניכר  ז‡˙  למרו˙  ‡ך  ‚˘מיים,  ‰ם   ıו‰‡ר ‰˘מים 
מˆי‡ו˙ם ‰י‡ מ‰בור‡ י˙':

ירו˘למי  (ר‡‰  כיום ‰יבר‡ם  חז˜ים  ו‰ם  ליום,  מיום  ונפח˙ים  נחל˘ים  ‰˘מים ‡ינם  ˆב‡ 
ברכו˙ פ"‡ ‰"‡). נˆחיו˙ מיוח„˙ זו ˘י˘נ‰ בˆב‡ ‰˘מים, מ‚ל‰ ‡˙ כח ‰‡ין סוף ‡˘ר ב‰ם 

(ר‡‰ ספר ‰ח˜יר‰ ל‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ ב˙חיל˙ו). ‰˘י"˙ ‡ינו מו‚בל ב˘ום ‰‚בל‰ ו‰ו‡ ‡ין סוף 

‰‡מ˙י, ובˆב‡ ‰˘מים ניכר ב‚לוי כיˆ„ כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ מ‡ין סוף ב"‰, ו‡˘ר על כן ‚ם 
ב‰ם ניכר כח ‰‡ין סוף.

‚ם ב‡רı י˘ ביטוי לכח ‰‡ין סוף, ו‰ו‡ בטבע ‰ˆמיח‰. ‡מנם כל פרי וכל ˆמח י˘ לו 
ע„  וכך  פרי,   ıע ˘וב  יˆמח  ו‡זי  ב˜ר˜ע,  לזרעו  ˘‡פ˘ר  זרע  י˘  פרי  בכל  ו˙כלי˙, ‡ך   ı˜
ממˆי‡ו˙  מˆי‡ו˙ ‰‡רı ‰י‡  ˘כל  ומ‚ל‰  מבט‡   ,ıב‡ר˘ סופי  כח ‰ˆומח ‰‡ין  סוף.  ‡ין 

‰בור‡ ב"‰ ‡˘ר ‡ין לו סוף ˜ı ו˙כלי˙ (ר‡‰ ˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ ס"כ).


