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˘לימו˙ עבו„˙ו עם ‰זול˙ / ‰כח לחבר בין ‰˜„ו˘‰ לעולם ‰‚˘מי 

/ ˙ענו‚ ‰בור‡ ע„יף על ˙ענו‚ ‰נבר‡

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 772 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
הצורך בקפיצת הדרך  (ע"פ לקו"ש ח"א עמ' 43; תורת מנחם ח"ז עמ' 971)
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„‚„ר  ב‰פטר˙נו  ‰מסופר  ע"פ  יסי˜   / י˘ר‡ל  מלכי  ˘‡ר  ‚בי 
ר˜  ול‡  מˆ"ע  ˘על ‰‚בר‡  מלך  ח˘יבו˙  בזרע „ו„ ‰ו‡  ‰מלכו˙ 

˙פ˜י„ ‰‰נ‰‚‰ כב˘‡ר מלכי י˘ר‡ל

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 97 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
אומנותו של היצר אצל בן ישיבה

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
"טוב לי תורת פיך" – בעולם הזה!

בעז‰י״˙.

˘ר‰,  חיי  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘נ„), 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
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰

לקראת שבת יח

מ‡י ˜‡מרי, ‡ו  י„עי  „ל‡  ב‡נ˘ים ‰פ˘וטים  וכן  בפיו,  ˘מ„בר  מ‰  פ‰,  ˙ור˙  ר˜ ‡ˆלו  ו‰ו‡ 
פיך  ˙ור˙  לי  "טוב  בז‰  בלב„, ‰נ‰ ‡ומרו  ורינון  ˘בחים  ˘‰ם ‡מיר˙  ˙‰לים  פסו˜י  ב‡מיר˙ 
מ‡לפי ז‰ב וכסף", „טוב יו˙ר לימו„ ‰˙ור‰ ˘ל ‰‡ר˙ ‰נ˘מ‰ ‰יור„˙ למט‰ ומ˙לב˘˙ ב‚וף 
ונפ˘ ‰ב‰מי˙, ו‰יינו ב‡יז‰ ‡ופן ˘˙‰י' ‚ם ‡ם ‰ו‡ ר˜ ˙ור˙ ‰פ‰ בלב„, ‰נ‰ ‚ם ז‰ טוב יו˙ר 
זו  ירי„‰  עלי', „ע״י  ירי„‰ ˆורך  וז‰ו  ירי„˙‰,  ל‰נ˘מ‰ ˜ו„ם  ל‰  ˘‰י˙‰  וכסף"  ז‰ב  מ"‡לפי 

נע˘‰ עלי׳ ‚ם בעˆם ‰נ˘מ‰...

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ט עמ' ו)



יזלקראת שבת

...לפי ז‰ ‡ינו מובן, ל˘ם מ‰ ˘ולח ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰נ˘מ‰ מ‰חיים ‰˘מימים ‰מפו‡רים לחיים 
‡רˆיים מ‚ו˘מים, מ‰י ‰כוונ‰ ‰‡ל˜י˙ בכך?

על כך ‰ו‡ ‡ומר ״טוב לי ˙ור˙ פיך מ‡לפי ז‰ב וכסף״. ז‰ב‚  ‰ו‡ יר‡‰ וכסף ‰ו‡ ‡‰ב‰. 
״‡לפי ז‰ב וכסף״ ‰ם ‰ר‚לי ‰נ˘מ‰ ב˘מים.

˘ל ‰נ˘מ‰  ו‰יר‡‰  מ‰‡‰ב‰  בעולם ‰‡רˆי,  לומ„˙  ˘‰נ˘מ‰  ˙ור‰  ע„יפ‰   ‰˜ב"‰ ‡ומר: 
כ˘‰י‡ ב˘מים. כי עלŒי„י ˙ור‰ ומˆוו˙ ממל‡ ‰‡„ם ‡˙ ‰כוונ‰ ‰‡ל˜י˙ בברי‡˙ ‰עולם.

(˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ עמ' 206-7 - ספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' 323, 324-5)

"תורת פיך" – נעלית מהאהבה והיראה של הנשמה למעלה!
ו‰נ‰ בירי„˙ ‰נ˘מ‰ למט‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף ונפ˘ ‰טבעי˙ ‰רי מלב„ "‰˙לב˘ו˙" ז‡˙ ‰רי 
יכול ל‰יו˙ ˘י‰י' ‡י˘ פ˘וט ˘‡ינו יו„ע ˙ור‰ וטרו„ בריבוי ענינים ‰מטרי„ים ‡ו˙ו ומיי‚עים 

‡ו˙ו,

ומכל מ˜ום [‚ם עליו ˜‡י] "טוב לי ˙ור˙ פיך" ˘‰נ˘מ‰ לומ„˙ למט‰ ב‰˙לב˘ו˙‰ ב‚וף, 
‚ם ‡פילו ‡ם ‰ו‡ ‡י˘ פ˘וט ו‡ינו יכול ללמו„ כי ‡ם לומר ˘ירו˙ ו˙˘בחו˙ במזמורי ˙‰לים 
‡ו ל˘מוע מ‰ ˘לומ„ים, ‰נ‰ ז‰ טוב יו˙ר מ"‡לפי ז‰ב וכסף" ˘‰ו‡ ‰‡‰ב‰ ויר‡‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ 

כמו ˘‰י‡ למעל‰ [בעולמו˙ ‰עליונים ˜ו„ם ירי„˙‰ למט‰].

לפי ˘ע״י לימו„ ‰˙ור‰ למט‰ ‰נ‰ עי״ז נמ˘ך מבחינ˙ "עˆמו˙ ‡ור ‡ין סוף", 

וכמ״˘ "וי˜חו לי ˙רומ‰ - ‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים", וכ˙יב "ל˜ח טוב נ˙˙י לכם", כלום י˘ לך 
מכר ˘מי ˘מוכר‰ נמכר עמ‰ מכר˙י לכם ‡˙ ˙ור˙י כביכול נמכר˙י עמ‰ כו',

‰רי ע״י ‰˙ור‰ נמ˘ך בחינ˙ "עˆמו˙ ‡ין-סוף ברוך-‰ו‡".

(ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ו עמ' ˘כ‰)

וי˘ לומר „מ‰ ˘כ˙וב "˙ור˙ פיך" ‰כוונ‰ ‚ם ‚וף ועˆם ‰„יבור ב‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰ ‚ם ˘‡ינ‰ 
מ˘י‚‰, 

לימו„ ‰˙ור‰ ‰רי  במˆו˙  וכן  „˙ור‰ ‰י‡ ‰˘‚‰,  פיך",  "˙ור˙  מובן ‡ומרו  „לכ‡ור‰ ‡ינו 
פיך"  "˙ור˙  ‡ומר  ולמ‰  ‰מוחין,  ‡ל  ˘ייכ‰  ‰רי  ו‰˘‚‰  „י„יע‰  ו‰˘‚‰,  י„יע‰  בז‰  ‰כוונ‰ 

„מייחס ז‰ ‡ל ‰פ‰, 

‡ך ‰כוונ‰ בז‰ ‰ו‡ עפ״י ‰‡מור (ב˘ו״ע רבינו ז״ל ‰ל׳ ˙למו„ ˙ור‰) „‰כל חייבים ב˙ור‰ 
ו‡פי׳ מי ˘‰ו‡ ˘כחן ‚„ול כו', ‡˘ר ‰יוˆ‡ מז‰ „‰עי˜ר ‰ו‡ ‰˜בל˙ עול ˘מוסר ונו˙ן עˆמו 

‡ל ‰˙ומ״ˆ,

נפ˘ו  כחו˙  ומעמ„  מˆב  מˆ„  כלומר  ˙ור˙ו,  ˘מˆ„  ז‰  „‡פילו  פיך",  "˙ור˙  ‡ומר  ולז‡˙ 
‚מור‰,  ב‰˘‚‰  ול‰˘י‚ם  ל‰בינם  ובפרט  ‰ענינים  ל‰בין  יכול  ו‡ינו  ב‰˙עלמו˙  ‡ˆלו  ˘‰ם 

‚)  ˙ור‰ ‡ור וי˘ב כו, ע"ב.

מערת המכפה – בית או מערה?
מדוע לשון רש"י הוא "בית ועלי' על גביו" ולא "מערה ועלי' על גבי'"? / מה נקרא "מכפלה" – "מערת המכפלה" 

או "שדה המכפלה"? / ביאור דברי רש"י שבא לחדש שהן השדה והן המערה נקראו "מכפלה" ע"ש הבית הכפול 
שהי' שם

ב„ברי ‡בר‰ם לבני ח˙ ‰ו‡ מב˜˘ ˘עפרון י˙ן לו "‡˙ מער˙ ‰מכפל‰ ‡˘ר לו, ‡˘ר ב˜ˆ‰ 
˘„‰ו" (פר˘˙נו כ‚, ט). ומפר˘ ר˘"י:

"‰מכפל‰ – בי˙ ועלי' על ‚ביו". 

וˆיינו ‰מפר˘ים ‡˙ מ˜ור „ברי ר˘"י ב‚מר‡ (עירובין נ‚, ‡), ˘נחל˜ו ˘ם רב ו˘מו‡ל בפירו˘ 
"מער˙ ‰מכפל‰": "ח„ ‡מר, ˘ני ב˙ים ז‰ לפנים מז‰, וח„ ‡מר, בי˙ ועלי' על ‚ביו". 

למ„ו ‰מפר˘ים  וכן  "כפילו˙",  ˘ל  ענין  עˆמ‰ ‰י'  ˘במער‰  ‰‚מר‡ ‰י‡,  כוונ˙  ולכ‡ור‰ 
בר˘"י כ‡ן. 

‡מנם לפי ‰י„וע ‚ו„ל ‰„יו˜ בל˘ון ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰, ˘כ˙בו בל˘ון ברור‰ ופ˘וט‰ 
(ומˆינו בכמ‰ מ˜ומו˙ ˘ר˘"י מע˙י˜ ממ„ר˘י חז"ל, ‡ך מ˘נ‰ ‰ל˘ון ב‡ופן ˘י‰י' יו˙ר ברור 

ל‰˙למי„) – י˘ ל„˜„˜, מ„וע ל‡ כ˙ב ר˘"י ב‡ופן מפור˘ וברור: "מער‰ ועלי' על ‚בי'"?

מער‰  ו‡ילו   ,ıמעל ‰‡ר בנוי  בי˙  מז‰ –  ז‰  ו‰פכיים  ˘ונים  ו"מער‰" ‰ם  ˘"בי˙"  [ובפרט 
‰י‡ ב˙וך ‰‡„מ‰ – ולכ‡ור‰ ל‡ מ˙‡ים לנ˜וט בל˘ון "בי˙" כ˘מ„ובר על "מער‰"]. 

‰„‚י˘ו  ‡ך  ‰‚מר‡,  „ברי   ˙‡ ˘‰בי‡ו  כ‡ן,  ‰מ˜ר‡  מפ˘טני  כמ‰  ל˘ון  ‰ו‡  ˘כן  וב‡מ˙ 
מער‰",  ב˙וך  כ˙ב, "מער‰  כפ˘וטו): ‰ר‡ב"ע  ב"בי˙"  (ול‡  במער‰  ˘‰מ„ובר ‰ו‡  בל˘ונם 

ו‰ר„"˜ כ˙ב "י˘ ‡ומרים ‰י‡ מער‰ על ‚בי מער‰ וי˘ ‡ומרים מער‰ לפנים מער‰"; 

במער‰  מ„ובר  ל‡  כ‡ילו   – ‚ביו"  על  ועלי'  "בי˙  ˘כ˙ב  ר˘"י  בל˘ון  לכ‡ור‰   ‰˘˜ ו˘וב 
עˆמ‰, ‡ל‡ ב"בי˙" ˘‰י' ˘ייך ‡לי', וˆ"ע. 

‡ו  ‰‡נ˘ים  ל˘מו˙  טעם  ל˙˙  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘ל  מ„רכו  ‡ין  בכלל  ו‰נ‰,  ב. 

ביאורים בפשוטו של מקרא



‰לקראת שבת

עו„  כל  ח)],  ב,  (בר‡˘י˙  ר˘"י ‡˙ ‰˘ם "ע„ן"  פיר˘  ל‡  [ול„ו‚מ‡:  במ˜ר‡  ‰מ˜ומו˙ ‰נזכרים 
‡ין ˜ו˘י‡ מיוח„˙ לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"; 

מיוח„  טעם  ל˙˙  ר˘"י  ˘‰וˆרך  "מכפל‰"  ב˘ם  מיוח„  מ‰   – בעניננו  בי‡ור  ˆריך  ומע˙‰ 
ל˘ם ז‰? וכן ב‡מ˙ כ˙ב ‰רמב"ן בנו‚ע ל˘ם ז‰: "‡ין ˆורך לב˜˘ טעם ל˘ם ‰מ˜ומו˙".

וי˘ לומר, ˘‡כן י˘ ˜ו˘י מיוח„ ב˘ם ז‰ ˘ל "מכפל‰" – ˘מˆינו ס˙יר‰ בכ˙ובים בענינו, 
ור˘"י נ˙כוון ליי˘ב ˜ו˘י ז‰ ולכן מפר˘ ומ„יי˜ "בי˙ ועלי' על ‚ביו", וכ„ל˜מן.  

‚. כמ‰ מ‰מפר˘ים למ„ו (ר˘ב"ם, רמב"ן, ר„"˜ וספורנו), ˘‰˘ם "מכפל‰" ‡ינו מ˙ייחס למער‰ 
בפרט, ‡ל‡ לכל ‰˘טח ˘בו ‰י˙‰ ‰˘„‰. ו‰וכיחו מ‰כ˙וב ב‰מ˘ך ‰ענין (כ‚, יז): "וי˜ם ˘„‰ 

עפרון ‡˘ר במכפל‰" – ‰רי ˘‰˘„‰ כול‰ נמˆ‡˙ "במכפל‰", ו‡ינו ˘ייך למער‰ ב„ו˜‡. 

ולכ‡ור‰ י˘ ל„חו˙ ר‡י' זו (ר‡‰ ר„"˜ ור‡"ם כ‡ן), כי ‡פ˘ר לומר ˘ב‡מ˙ ˙חיל˙ ועי˜ר 
‰˘ם "מכפל‰" ‰ו‡ למער‰, ול‡חר מכן ‰וסיפו ו˜ר‡ו ‡˙ ˘מו ˘ל כל ‰˘טח ב˘ם ז‰, על ˘ם 

"מער˙ ‰מכפל‰" ‰נמˆ‡˙ ב˙וכו. 

מ˙ייחס  "מכפל‰"  כן, ‡ל‡ ‰˘ם  ˘‡ינו  מוכח  מכ˙ובים ‡חרים  ˘פיר, ‰רי  „יי˜˙  כ„  ‡בל 
ל‰˘טח (ול‡ ב‚לל ‰מער‰ ˘ב˙וכו, ‡ל‡) בזכו˙ עˆמו:

בסיום ‰ענין נ‡מר (כ‚, יט): "ו‡חרי כן ˜בר ‡בר‰ם ‡˙ ˘ר‰ ‡˘˙ו ‡ל מער˙ ˘„‰ ‰מכפל‰" 
– ‰רי ˘"‰מכפל‰" מ˙ייחס ל‰"˘„‰" עו„ יו˙ר מ‡˘ר ל‰"מער‰" (וכן ‰ו‡ בפ' ויחי נ, י‚); 

˘‰ל˘ון   – ‰מכפל‰"  ב˘„‰  ‡˘ר  "במער‰  ל):  (מט,  ויחי  בפר˘˙  ‰ו‡  מפור˘  ויו˙ר 
"‰מכפל‰" ב‡‰ כ˙ו‡ר ל˘„‰ ול‡ למער‰!

נ‡מר "מער˙  ˘כן  עˆמ‰,  ל‰מער‰  מ˙ייחס ‰ו‡  ˘‰˘ם "מכפל‰"  מ˘מע  בפסו˜ „י„ן  ‡ך 
‰מכפל‰ ‡˘ר לו ‡˘ר ב˜ˆ‰ ˘„‰ו" – ˘מזכיר ‡˙ ‰˙ו‡ר "מכפל‰" בסמיכו˙ ל‰מער‰ „ו˜‡, 

עו„ לפני ˘מזכיר ‡˙ ‰˘„‰.

"מכפל‰"  ˘‰˘ם  מ˘מע  ‡ח„  ˘מˆ„  ‰כ˙ובים,  בל˘ונו˙  ס˙יר‰  ˘נר‡י˙  ‡יפו‡  ו‰עול‰ 
מ˘מע  ˘ני  ומˆ„  ˘ב˙וכ‰,  ‰מער‰  לולי  ‚ם   – ‰מכפל‰")   ‰„˘")  ‰„˘‰ לכל  ‰ו‡  מ˙ייחס 

˘‰˘ם "מכפל‰" מ˙ייחס ‰ו‡ למער‰ ("מער˙ ‰מכפל‰") – ‚ם לולי ‰˘„‰ ˘בו עמ„‰.   

„. וליי˘ב ס˙יר‰ זו ב‡ ר˘"י ומפר˘ ב‡ופן מחו„˘ – "בי˙ ועלי' על ‚ביו": 

כוונ˙ ר˘"י ‡ינ‰ ˘‰מער‰ עˆמ‰ ‰י˙‰ "כפול‰" [˘‡ם כן ‰י' ‡ומר "מער‰ על ‚בי מער‰", 
על  ועלי'  ב‰יו˙ו "בי˙  וח˘וב  מיוח„  ˘‰י'  כפול,  בי˙  עמ„  למער‰  ˘סמוך  ס"‡] – ‡ל‡  כנ"ל 

‚ביו".

ולפי פירו˘ ז‰ מ˙יי˘בים כל ‰ל˘ונו˙: 

מ˙ייחס  ˘"‰מכפל‰"  ו‰יינו,  ‰מכפל‰",  ב˘„‰  ‡˘ר  "במער‰  לומר  מ˙‡ים  ‚יס‡  מח„ 
ל˘„‰ (‚ם לולי ‰מער‰) – כי ‡כן, ‰˘„‰ כול‰ נ˜ר‡‰ "מכפל‰" על ˘ם ‰בי˙ ‰"כפול" ˘עמ„ 

ב˘„‰;

 

טז

"טוב י תורת פיך"
– בעום הזה!

טוב יותר לימוד התורה של הארת הנשמה היורדת למטה ומתלבשת בגוף ונפש הבהמית, והיינו באיזה אופן שתהי' 
גם אם הוא רק תורת הפה בלבד, הנה גם זה טוב יותר מ"אלפי זהב וכסף" שהיתה לה להנשמה קודם ירידתה, וזהו 

ירידה צורך עלי', דע״י ירידה זו נעשה עלי׳ גם בעצם הנשמה

מהי הכוונה האלקית בשליחת הנשמה לחיים הארציים?
לעולם  ‰נ˘מ‰   ˙‡ מורי„  ‰˜ב"‰  מ‰  ל˘ם  ב‚וף,  ‰נ˘מ‰  בירי„˙  ‰עליונ‰  ‰כוונ‰  ...מ‰י 

‰‡רˆי?

ביו˙ר,  ‰נעלו˙  ויר‡‰  ב‡‰ב‰  ˘˜וע‰  ‰י‡  ‰נ˘מו˙,  ב‡וˆר  ב˘מים,  ‰י‡  ‰נ˘מ‰  כ‡˘ר 
על  ˘‡לי‰ו ‰נבי‡ ‡ומר‡  וכפי  ˘ב˘מים,  לפי ‰‰˘‚ו˙  ברוך-‰ו‡,  כ‡˘, ‡ל ‡ין-סוף  לו‰טו˙ 
עמ„˙י  ‡˘ר  י˘ר‡ל  ‡ל˜י  ‰׳  ״חי   - ‰‡רˆי  ‰ז‰  לעולם  ‡ו˙‰  ‰ורי„  ˘‰˜ב"‰  לפני  נ˘מ˙ו, 

לפניו״.

כמו  ויר‡‰,  ˘ל ‡‰ב‰  במסירו˙  עומ„˙  לעולם ‰ז‰ ‰‡רˆי, ‰י‡  יור„˙  ˘‰נ˘מ‰  לפני  ‡ז, 
˘כ˙וב בזו‰רב  ˘לפני ‰ירי„‰ לעולם ‰ז‰ ‰‡רˆי כל נ˘מ‰ נמˆ‡˙ ב„ר‚ו˙ ‰נעלו˙ ביו˙ר ˘ל 

עולם ‰‡ˆילו˙.

‡)  מלכים ‡ יז, ‡.
ב)  ח"‚ כט ע"ב. ˜„ ע"ב.

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות



טו

היצר הרע מבלבל את האדם 
בכמה אופנים ודרכים 

רצון  שבע  הוא  שאין  כיון  אשר  מכתבו  על  במענה 

מפרטים אחדים בסדרי הישיבה, ולפי דעתו מבלבלים 

בהנוגע  וכן  כדבעי,  בלימוד  מהתמדה  אלו  פרטים 

לישיבת  נסיעה  אודות  סברא  אצלו  יש  הרי  להתפלה, 

תומכי תמימים באה״ק ת"ו, ושואל חוות דעתי בזה.

והנה למותר להאריך בהידוע ופשוט, אשר הענינים 

סיבתם  חסדים,  גמילת  או  עבודה  לתורה  המפריעים 

את  המבלבל  הרע  היצר  היינו  שבעיסה,  השאור  הוא 

כסיל,  שנקרא  אף  כי  ודרכים,  אופנים  בכמה  האדם 

הוא,  מומחה  אומן   - לעבודתו  בהנוגע  זה  בכל  הנה 

נבג״מ  זצוקללה״ה  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  פתגם  וכידוע 

בטענות  ואחד  אחד  לכל  בא  הרע  היצר  אשר  זי״ע, 

שגם  עד  זה  פרטי  אדם  נפש  לתכונת  מתאימות 

מרבנן,  צורבא  של  באצטלא  מתלבש  הוא  לפעמים 

היטב  הדק  לבדוק  אחד  כל  על  ולכן  וכו',  שמים  ירא 

היטב הדק את הנופל בדעתו בהנוגע שינויים בעבודת 

ימין  מצד  אם  אלו,  טענות  הטוען  מי  ולדעת  השי״ת, 

הרה"צ  אודות  הסיפור  לו  ידוע  ובטח  שמאל.  מצד  או 

ספר  (ראה  תש"ג  פסח  בשיחת  שנדפס  מטשערנוביל, 

אם  היא  הבחינות  ואחת  ואילך),   67 עמ'  תש"ג  השיחות 

השינוי יגרום לביטול תורה ועבודה - או לאו.

ובנידון דידי׳ - כיון שנמצא הוא בישיבה שנתייסדה 

היינו  ברוחם,  ומתנהלת  הדור  נשיאי  צדיקים  ידי  על 

לימוד התורה ביראת שמים, הנה קרוב הדבר, גם מבלי 

ידיעות פרטיות בזה, שלימוד בה תועלת גדולה כרוכה 

בזה  מתקומם  היצה״ר  אשר  כן  גם  מובן  ובמילא  בזה, 

מלהתנהג  אותו  ולבלבל  לבטל  תחבולות  מיני  בכמה 

מתאים לפי דרישת הישיבה בכל הפרטים.

היסח הדעת גמור מהטענות על סביבתו
מובן גם כן, שאם יבוא היצה״ר ויגלה כוונתו שאינו 

הנגלה  תורת  בלימוד  שוקד  להיות  להניחו  רוצה 

ומתאים  לו,  ישמע  לא  בטח  הרי  החסידות,  ותורת 

בערמומיות,  בא  הרי  ערום,  הי'  והנחש  שנאמר  למה 

בתורה  משקידה  אותו  מבלבלת  הישיבה  שאדרבה 

שאז  כדבעי,  שמים  ביראת  השם  דעבודת  ומענינים 

מתורה  אותו  ויבלבל  שלו,  הטענות  שיתקבלו  תקוותו 

יבוא  שאם  לו  להבטיח  היצה״ר  שצריך  ואף  ותפלה. 

לשקוד  ויוכל  אותו  יבלבל  לא  אז  הרי  אחרת  לישיבה 

היצה׳׳ר,  הוא  מובטח  הרי  בתפלה,  ולהדר  בתורה 

קשות  התחלות  שכל   - בתחלה  לקולו  שישמע  שכיון 

- הרי בטח גם אחר כך ימצא אופן איך להמשיכו עוד 

יותר ברשתו.

דרכים  ושני  חפשית  הבחירה  לאדם  נתנה  הרי  כי 

החיים  את  לפניך  נתתי  ראה  הכתוב  וכמאמר  לפניו, 

לאדם  לו  ניתן  זה  עם  ביחד  אבל  כו',  את  הטוב  ואת 

ובחרת  הכתוב  וכמאמר  בטוב,  שיבחר  מיוחד  סיוע 

בחיים.

הוא  שהיצה״ר  אף  הרי  דידי׳  בנידון  גם  ובודאי 

ערום ביותר, ניתנו לו הכוחות לבטל כל הטענות שלו 

גמור  הדעת  היסח  ידי  על  ונתינה  במסירה  ולהתאמץ 

לפניו  מתאמת  הסביבה  שאין  המבלבלות  מהטענות 

הוא  ולא  שלו  ותפלה  תורה  בביטול  אשמים  ושהכל 

בעצמו כו׳ וכו'.

להשפיע ולא להיות מושפע
מובן גם כן שבין חביריו בישיבה ישנם כמה ענינים 

אלא  השלימות  בתכלית  שלם  אין  כי  תיקון,  הדורשים 

שישפיע  הוא  לזה  העצה  אבל  העולם,  בורא  הקב״ה 

מושפע  יהי׳  שהוא  ולא  עניניהם,  בתיקון  חביריו  על 

מהם, אשר זהו ג״כ סגולה שיתתקנו חסרונותיו הוא 

דכל  בהענין   - וכמבואר   - וכמאמר  חביריו,  ידי  על 

ישראל ערבים זב״ז, שהם קומה שלימה ויש מעלה 

בזה מה שאין בזה, ועל ידי אהבת ישראל משלימים 

כל אחד את חבירו.

ממחשבות  דעתו  שיסיח  הנ״ל,  מכל  המורם 

עצמו  את  וישקיע  ועבודה  מתורה  המבלבלות 

ובעבודת  החסידות  ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד 

ודרישותי׳,  הישיבה  לסדרי  מתאים   - התפלה 

 - אז  הרי   - יגעת  אשר  רז״ל  הבטחת  בו  ותקויים 

ומצאת.

(אגרות קודש חכ"א עמ' רמט ואילך)

אומנותו של היצר אצל בן ישיבה

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי
לקראת שבת ו

‡מנם ל‡י„ך ‚יס‡ מ˙‡ים ‚ם לומר "מער˙ ‰מכפל‰ ‡˘ר ב˜ˆ‰ ˘„‰ו", ˘מז‰ מ˘מע ˘˘ם 
ל‰בי˙  סמוך  עמ„‰  ‰מער‰  כי   –  (‰„˘‰ בזכו˙  ר˜  (ול‡  בפרט  למער‰  מ˙ייחס  "מכפל‰" 

‰כפול, ולכן ‰˘ם "מכפל‰" מ˙‡ים בעי˜ר ביחס ל‰מער‰. 

ל‰,  ‰סמוך  ‰בי˙  "כפול‰" ‡ל‡  עˆמ‰  ל‡ ‰י˙‰ ‰מער‰  ˘‡ליב‡ „ר˘"י  ולפי „רכנו,   .‰
י˘ לב‡ר „בר נוסף:

פיר˘  ‰ר‡ב"ע  ‡מנם  ‚ביו",  על  ועלי'  "בי˙   – ב‚וב‰  ‰י˙‰  ˘‰"כפילו˙"  נ˜ט  ר˘"י 
˘‰"כפילו˙" ‰י˙‰ לרוחב – "מער‰ ב˙וך מער‰".

ול‰עיר,   – „ו˜‡?  ל‚וב‰  ‰י˙‰  ˘‰"כפילו˙"  ‰פ˘ט,  ב„רך  ר˘"י,  למ„  מנין  לברר:  וי˘ 
˘‰ר„"˜ ‰בי‡ ‡˙ ˘˙י ‰‡פ˘רויו˙ ול‡ ‰כריע ביני‰ן, כי ב„רך ‰פ˘ט י˘ מ˜ום ל˘ני ‰ˆ„„ים 

(ור‡‰ ‚ם ˘פ˙י חכמים כ‡ן. עירובין נ‚, ‡. זח"‡ ˜כט, ‡).

ולפי „רכנו – י˘ לב‡ר:

לפר˘  חז˜   „ˆ וי˘  כ"כ,  ‰כרע  ‡ין  בז‰   – ל‰מער‰  בנו‚ע  ‰"כפילו˙"   ˙‡ כ˘מפר˘ים 
˘‰כפילו˙ ‰י˙‰ לרוחב, "מער‰ ב˙וך מער‰", כפירו˘ ‰ר‡ב"ע. 

מער‰  בין  ˘‰˜˘ר  ‰רי   – ‰˜ר˜ע  ב˙וך  נמˆ‡˙  ˘‰מער‰  כיון  כי  בז‰,  סבר‡  ל˙˙  [וי˘ 
לחבר˙‰ מו„‚˘ בעי˜ר כ‡˘ר ‰ם "מער‰ ב˙וך מער‰", ˘‡ין ‡פ˘רו˙ ל‰יכנס למער‰ ‰פנימי˙ 

‡ל‡ „רך ‰מער‰ ‰חיˆוני˙, ובז‰ מו„‚˘ ˘‰ם „בר ‡ח„ ‰˙לוי ז‰ בז‰]. 

‡מנם ל˘יט˙ ר˘"י ˘‰"כפילו˙" מ˙ייחס˙ לבי˙ – מס˙בר ˘‰כפילו˙ ‰י‡ ב‚וב‰ „ו˜‡:

‰כלל.  מן  יוˆ‡  חי„ו˘  בז‰  ˘י˘  מובן  "מכפל‰",  ˘ל  מיוח„  ב˘ם  ל‰בי˙  ˘˜ור‡ים  מז‰ 
ובכן, ענין ˘ל כפילו˙ ברוחב – "בי˙ לפנים מבי˙" – ‡ינו חי„ו˘ מיוח„, ˘‰רי ברובם ככולם 

˘ל ‰ב˙ים י˘נם כמ‰ ח„רים (ור‡‰ מ˜ı מ‚, כ„-ל); 

ז‰  ˘„ו˜‡  ‚ביו",  על  ועלי'  "בי˙   - ל‚וב‰  בכפילו˙  „ו˜‡  מ˙‡ים  ‰מיוח„  ‰חי„ו˘  וענין 
ב‡‰לים,  ˘‰˙‚וררו  רבים  ˘‰יו  ˙˜ופ‰  ב‡ו˙‰  (ובפרט  מיוח„  ל˘ם  וע„  לב  ˙˘ומ˙  מעורר 

˘ב‰ם ‡י ‡פ˘ר ל‰ˆיב ‡‰ל מעל ‡‰ל). 

ועו„ ז‡˙: 

ז‰  ˘˙לויים  „ברים  ˘ני  כלומר:  כפול,  ˘‰ו‡  ‡ח„  ל„בר  בעי˜ר  מ˙‡ים  "מכפל‰"  ‰ל˘ון 
בז‰ ולכן ‰ם נח˘בים ביח„ ל„בר ‡ח„. 

וז‰ מ˙‡ים בעי˜ר ב"בי˙ ועלי'" - ˘‰˘ייכו˙ ˘ל ˘ני ‰ב˙ים ‰י‡ בעˆם מˆי‡ו˙ם, כי ˜יום 
‰עלי' ‰ו‡ על י„י ‰בי˙ (וכ„יו˜ ל˘ון ר˘"י "בי˙ ועלי' על ‚ביו", ‰יינו, ˘לולי ‰בי˙ ‡ין ˜יום 

ל‰עלי'). ו„ו"˜ בכ"ז.  



פ

"האהלה שרה אמו" – 
רמז לשלשה נסים

ויביאה יצחק האהלה שרה אמו
ויביאה האהלה והרי היא שרה אמו, כלומר ונעשית דוגמת שרה 
אמו, שכל זמן ששרה קיימת הי' נר דלוק מערב שבת לערב 
שבת, וברכה מצוי' בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, 
וכשבאת רבקה חזרו
(כד, סז. רש"י)

יש לומר, שג' נסים אלו מרומזים בג' התיבות 

– "האהלה שרה אמו":

מיוחד  לאוהל  רומז  הידיעה,  בה'   – האהלה 

קשור  ש"ענן  ע"י  וזהו  אהלים,  משאר  ומובדל 

שפירוש "וירא  בכתוב  שמצינו  כמו  האהל",  על 

את המקום מרחוק" (וירא כב, ד), ש"המקום" בה' 

(ראה  עליו  קשור  ענן  שהי'  המקום  הוא  הידיעה 

רש"י שם).

וכבר  לשרה,  המיוחד  ענין  על  רומז   – שרה 

את  לבקר  המלאכים  שבאו  שבזמן  למדנו 

כל  בהכנת  שטרח  הוא  שאברהם  אף  אברהם, 

השאיר  העיסה  הכנת  את  בעצמו,  המאכלים 

"שרה"  בתיבת  המרומז  שהנס  ומכאן,  לשרה. 

הוא ש"ברכה מצוי' בעיסה".

אמו – רומז לדבר המיוחד לאם הבית, דהיינו 

הדלקת הנר בערב שבת. ומכאן שהנס המרומז 

לערב  שבת  מערב  דלוק  "נר  הוא  זו  בתיבה 

שבת".

פילגשים – פילגש אחת?
ולבני הפילגשים אשר לאברהם גו'

הפילגשם – חסר כתיב, שלא היתה אלא פילגש אחת, היא הגר 
היא קטורה. נשים בכתובה, פילגשים בלא כתובה
(כה, ו. רש"י)

נזכרה  "פילגש"  תיבת  הרי  תמוה:  לכאורה 

כבר לעיל (סוף פ' וירא): "ופילגשו ושמה ראומה", 

ולכאורה הי' לו לרש"י לפרש תיבה זו כבר שם, 

ולמה המתין עד כאן?

אכן  אם  הענין:  בעצם  ביאור  צריך  עוד 

היא  הגר  "היא  אחת",  פילגש  אלא  היתה  "לא 

קטורה" – מאי טעמא נקט הכתוב בלשון רבים, 

"פלגשים" (ורק הכתיב רומז שבאמת לא היתה 

אלא אחת)? 

ויש לומר שחדא מתורצת בחברתה:

 - הוא  "פילגש"  תיבת  של  הרגיל  הפירוש 

פירוש  אישות.  לשם  לאדוני'  המיוחדת  שפחה 

זה ידוע לכל, ולכן לא הוצרך רש"י לפרש תיבת 

"ופילגשו" בפ' וירא.

"הפילגשם"  ממ"ש  שלמדנו  כאן,  משא"כ 

אחת,  פילגש  אלא  היתה  "שלא  יו"ד  חסר 

לפרש  אפשר  אי  שוב   – קטורה"  היא  הגר  היא 

לא  כבר  הגר  שהרי  שפחה,  היא  ש"פילגש" 

יד)  כא,  (וירא  כן  לפני  שנאמר  כמו  שפחה,  היתה 

שפחה.  מלהיות  שחררה  שאברהם  "וישלחה", 

ולכן מחדש רש"י שיש סוג אחר של פילגש, אף 

שאינה שפחה – אשה שנישאת בלא כתובה.

ומעתה יובן מה שנאמר "הפילגשים" בלשון 

היא  אחת,  פילגש  אלא  היתה  ש"לא  אף  רבים, 

הגר היא קטורה" - כי אף שהיתה פילגש אחת, 

הרי מבחינת מעמדה היתה כעין שתי פילגשים 

"פילגש"  נחשבה  הגר  שמה  דכשהי'  שונות, 

בהיותה שפחה, ואילו כשנשתנה שמה לקטורה 

רק  "פילגש"  ונקראה  שפחה,  היתה  לא  כבר 

בגלל העדר הכתובה. וק"ל.

לקראת שבת י„

‡בו˙יו  מ˜ום  ממל‡  ‰בן  ˘י‰י'  "ו‰ו‡ 
‰ם,  נפר„ים  ‚„רים  וב'   – וביר‡‰"  בחכמ‰ 
˙פ˜י„  לירו˘˙  נו‚ע  ז‰  ˙נ‡י  „בכל ‰מלכים 
‰מלוכ‰, „ר˜ מי ˘י˘ בו חכמ‰ ויר‡‰ יכול 
בבי˙ „ו„ ‰ו‡  כר‡וי; ‡בל  ל‰נ‰י‚ ‰מלוכ‰ 
˙נ‡י לענין ירו˘˙ "כ˙ר מלכו˙", ˘ח˘יבו˙ 
זו ˘ב‚בר‡ ‡ינ‰ עובר˙ ‡ל‡ לזרעו ‰כ˘רים 
ר‡וי  ‰יו˙ו  ול‡  ‰‚בר‡,  כ˘רו˙  עˆם  (‰יינו 
"זכו˙"  בעל  ‰ו‡  ‰כ˘ר  ר˜  כי  ל˙פ˜י„), 
לר˘˙ ח˘יבו˙ זו על עˆמו ("˘ל‡ זכ‰ ‡ל‡ 

לכ˘רים").

מלכי  בין  יסו„י  ל‰פר˘  נח˙ינן  ומע˙‰ 
מˆב  ל‰‚„ר˙  בנו‚ע  „ו„  בי˙  ומלכי  י˘ר‡ל 
˘‚„ר  ‰מלכים  „ב˘‡ר  ‰‡ב.  בחיי  ‰בן 
מובן  „מלוכ‰,  ‰˙פ˜י„  ‡ל‡  ‡ינו  מלכו˙ם 
על  ˘יחול   ‡"‡ ו˜יים  חי  ˘‰‡ב  זמן  ˘כל 
ע„יין  ˘‡ביו  (כ"ז  מלכו˙  ˘ל  ‚„ר  ˘ום  ‰בן 
‡ל‡  י˙כן  ל‡  ‰מלוכ‰  ˙פ˜י„  כי  מולך), 
מ˜ום  למל‡  ‰ר‡וי  בן  ‰ו‡  ‡ם  ו‚ם  ל‡ח„. 
‡בו˙יו – ‰רי כל זמן ˘‡ביו מולך ‡ין ל‰בן 
נכסים,  בירו˘˙  (כמו  ‰מלכו˙  בענין  כלום 
˘כ"ז ˘‰מורי˘ בחיים ‡ין ל‰בן ˘ום בעלו˙ 
ליור˘ו.  ר‡וי  ב‚„ר  ר˜  ו‰ו‡  נכסי ‰‡ב),  על 
מ˘‡"כ ‡ˆל בי˙ „ו„, כיון ˘י˘ ‡ˆלם כ˙ר 
מוטבע  „מלוכ‰  ו‰ח˘יבו˙  ˘‰כח  מלכו˙, 
‚ם  ‰˜יים  ענין  ז‰ו  ‰רי  עˆמם,  מˆ„  ב‰ם 

בחיי ‡ביו.

ב‰מליכו  „ו„  פעול˙  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
‡˙ ˘למ‰ בחייו. „‡ע"פ ˘זכ‰ ˘למ‰ בכ˙ר 

מלכו˙ ˙יכף מ˘נול„, ל‰יו˙ו זרע כ˘ר, ו‰י' 
˘„ו„  זמן  כל  מ"מ  בעˆם,  ‰מלוכ‰  כח  לו 
‰מלוכ‰  כח  ‰רי  בפועל,  ומלך  בחיים  ‰י' 
˘ל ˘למ‰ ‰ו‡ ר˜ "בכח" ול‡ "בפועל", כי 
‡ˆל  מיבעי  [„ל‡  בפועל  ˘ימלוך  ‡ין ‰כרח 
˘למ‰ ˘‰יו לו עו„ ‡חים ו‡ין וו„‡ו˙ ˘‰ו‡ 
י‰י' ‰מלך, ‡ל‡ ‚ם ‡ם ‰י‰ מ„ובר בבן יחי„, 
ל‡  ולעולם  בחיי ‰‡ב  בן  ˘ימו˙  ‰רי ‡פ˘ר 
ימלוך בפועל]; ‡בל ע"י בחיר˙ „ו„ ב˘למ‰ 
˘למ‰  על  עי"ז  חל  למו˘חו,  וˆיוויו  בנו 
ליר˘  ‰ו‡  ˘ע˙י„  ר˜  ל‡  ‰יינו  מלך,  ˘ם 
מלך  ˘ם  עליו  י˘  ‡ל‡  מ„ו„,  ‰מלוכ‰   ˙‡
זו  ו‡ין  מלכו˙").  ב"כ˙ר  ˘זכ‰  (כיון  בפועל 
מ˘˙מ˘ים  מלכים  ˘ני  ˘‡ין  ל‰כלל  ס˙יר‰ 
בכ˙ר ‡ח„ – כי ‰„יו˜ בז‰ ‰ו‡ "מ˘˙מ˘ים 
בפועל,  בכ˙ר ‡ח„", „‰יינו ‰נ‰‚˙ ‰מלוכ‰ 
‡ח˙  בב˙  ˘נים  ע"י  ל‰יו˙  ˘ייך  ‡ינו  ˘ז‰ 
ו‡ין  וכו'),  ˘וו˙  „עו˙י‰ם  ˘‡ין  (ובפרט 
כמל‡  ‡פילו  בחבר˙‰  נו‚ע˙  ‡ח˙  מלכו˙ 
ר˜  בפועל ‰י˙‰  ו‡כן ‰נ‰‚˙ ‰מלוכ‰  נימ‡, 
„ברים  (מלב„  בכ˙ובים  עיי' ‰יטב  „ו„,  ע"י 
כמלך  ול‡  ‡ביו  ב˘ליחו˙  ˘למ‰  ˘ע˘‰ 
˘˙לוי  מלך,  ˘ם  עˆם  ‡בל  ו˜"ל);  נפר„, 
ל„ו„  ˘ני˙ן  ‰מלוכ‰  וכח  מלכו˙"  ב"כ˙ר 
ולזרעו ע„ עולם, ‡פ˘ר לחול על ˘נים בזמן 
מלך"  ˘"˘ם  לומר,  י˘  יו˙ר  ובעומ˜  ‡ח„. 
‰חל על ˘למ‰ ‡ינו בס˙יר‰ ל˘ם מלך „„ו„ 
˘למ‰  ˘ל  מלכו˙"  „"כ˙ר  ‰ך,  ‰יינו  כי   –
‰ו‡ ‰ו‡ "כ˙ר מלכו˙" ˘ל „ו„ עˆמו, וכ˙ר 
‡ח„ ‰ו‡ ממ˘ (ו„ו"˜ בל' ‰˘"ס ע"ז מ„. ˘‰סימן 

למלכי בי˙ „ו„ ‰ו‡ ˘כ˙ר „ו„ "‰ולמ˙ו").



י‚לקראת שבת

לו ולבניו ‰זכרים ע„ עולם", ‰יינו ˘זכ‰ ל‡ 
ועיי'  מלכו˙",  ל"כ˙ר  ‡ל‡  ל"מלכו˙"  ר˜ 
ל‰לן ‰"ח "נבי‡ ˘‰עמי„ מלך מ˘‡ר ˘בטי 
‰מלכו˙  מˆו˙  וכל  מלך  ‰"ז  כו'  י˘ר‡ל 
כו'",  ל„ו„  ˘עי˜ר ‰מלכו˙  ‡ע"פ  בו  נו‰‚ו˙ 
‰יינו ˘‚„ר "עי˜ר ‰מלכו˙" ˘ייך בזרע „ו„ 

בלב„. ועיי"ע בס‰מ"ˆ מל"˙ ˘סב.

ו˙וכן ‰ענין י˙' ע"פ ‰כ˙ובים „‰פטר˙ 
מ˙ו‡ר˙  „˙חיל‰  מלכים),  ספר  (מרי˘  פר˘˙נו 
„ו„  ל˘בוע˙  ˘‰בי‡ו  ‰„ברים  ‰˘˙ל˘לו˙ 
לב˙ ˘בע "כי כ‡˘ר נ˘בע˙י לך ב‰' ‡לו˜י 
‡חרי  ימלוך  בנך  ˘למ‰  כי  ל‡מר  י˘ר‡ל 
כן ‡ע˘‰ ‰יום  כי  ˙ח˙י  כס‡י  על  י˘ב  ו‰ו‡ 
ל‰רכיב  ל‡נ˘יו  „ו„  ˆיו‰  ול‡ח"ז  ‰ז‰", 
לו  (סימן  לי  ‡˘ר  ‰פר„‰  על  בני  "˘למ‰   ˙‡
סוסו  על  רוכב  ‰„יוט  ˘‡ין  ‰‚„ול‰  ו˙חל˙  ˘ימלוך 

‰כ‰ן  ˆ„ו˜  ˘ם  ‡ו˙ו  ומ˘ך  ר˘"י),  מלך,  ˘ל 

ו‡מר˙ם  ‚ו'  י˘ר‡ל  על  למלך  ‰נבי‡  ונ˙ן 
יחי ‰מלך ˘למ‰", וכן ע˘ו בפועל בחיי „ו„ 
כמבו‡ר בכ˙ובים ‡˘ר "י˘ב ˘למ‰ על כס‡ 
˘ל‡  מכ"ז  ומ˘מע  כו'.  לעיני‰ם  ‰מלוכ‰" 
˘למ‰  ˘ימלוך  מ„ו„  ר˜ ‰בטח‰  כ‡ן  ‰י˙‰ 
‡ביו.  בחיי  למלך  ממ˘  ‰וכ˙ר  ‡ל‡  ‡חריו, 
ל.)  (˘ב˙  ל„ו„  ‰˜ב"‰  לו  ‡מר  „‰רי  ו˙מו‰ 
מלכו˙  ו‡ין  בנך  ˘למ‰  מלכו˙  ‰‚יע  "כבר 
ובכלל  נימ‡",  כמל‡  ‡פילו  בחבר˙‰  נו‚ע˙ 
‰ל‡ ‡י ‡פ˘ר ל˘ני מלכים ˘י˘˙מ˘ו בכ˙ר 

‡ח„ (ר‡‰ חולין ס: סנ‰„רין ח.).

[ומ‰ ˘מˆינו בס' מלכים ב כמ‰ ˘מלכו 
בחיי ‡בו˙י‰ם, ‰יינו ˘עבר‰ ‰מלוכ‰ מ‰‡ב 
˘ל‡  (כיון  ‰‡ב  מלוכ˙  ונ˙בטל‰  ‰בן  ‡ל 
ע"„  וכיו"ב),  חולי  מחמ˙  למלוך  ר‡וי  ‰י' 
סנ"‚  ˘‰בי‡ ‰רמ"‡ ‡ו"ח  ˙˘וב˙ ‰ר˘ב"‡ 
סכ"‰ ‚בי ˘"ı ˘‰ז˜ין ורוˆ‰ למנו˙ בנו כו', 
˘ו"˙  עיי'  ‡„ם.  לכל  ˜ו„ם  בנו  בחייו  „‡ף 
נזר  ‡בני  ˘ו"˙  סוסמ"ח,  ‡‰"ע  נחמי'  „ברי 

יו"„ ס˘י"ב ‡ו˙ פ‰ ו‡ילך].

יכול  ‰מלכו˙  „ענין  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
ו‰חפˆ‡  ‰˙פ˜י„   (‡) ‡ופנים:  ב˘ני  ל‰יו˙ 
עיי'  ‰מלוכ‰,  ו‰נ‰‚ו˙  פעולו˙  „מלוכ‰, 
‰מלכו˙  ענין  (ב)  ספ"„.  ל‰לן  ברמב"ם 
ב˘ייכו˙ ל‰‚בר‡, „‰ו‡ ‡„ם ˘במ‰ו˙ו ‰ו‡ 
˜בל˙  מˆ„  ול‡  מˆ"ע  מנו˘‡  ‡י˘   - מלך 
כמלך ‰ו‡  בפועל  ו‰נ‰‚˙ו  וכיו"ב,  ‰˙פ˜י„ 
„ז‰ו  וי"ל  מלך.  מ‰ו˙ו  מ‰יו˙  ‰נובע  „בר 
וזרעו,  „ו„  בו  ˘זכ‰  מלכו˙"  "כ˙ר  ענין 
וז‰ו  במ‰ו˙ם.  ‰מלוכ‰  מעל˙  בזרעו  ˘ני˙ן 
י˘ר‡ל  כ‡ן, „ב˘‡ר  לחל˜  „˜מ"ל ‰רמב"ם 
מסובב  ר˜  ‰ו‡  ‰‚בר‡  ˘על  מלך  ח˘יבו˙ 
מ‰מינוי למל‡ ˙פ˜י„י מלוכ‰, ול‡ ח˘יבו˙ 
‰פס˜  בז‰  ˘ייך  ול‰כי  מˆ"ע,  בו  ˘י˘נ‰ 
בבי˙  מ˘‡"כ  בירו˘‰;  ˘יעבור  ו‡ינו ‰כרח 
מן  מסובב  מלכו˙ם  ˙פ˜י„  ‡„רב‰,  „ו„, 
בח˘יבו˙  ל‰יו˙  מˆ"ע  ב‰ם  ˘חל‰  ‰מעל‰ 
כי  ‰פס˜,  בז‰  ˘ייך  ‡ין  ול‰כי  „"מלכים", 
 ‰"‰ מˆ"ע  ב‡ב  י˘נ‰  זו  ˘ח˘יבו˙  מ‡חר 

מורי˘‰ לבנו ב„רך ממיל‡.

ירו˘˙  ב‚„ר  יסו„י  חילו˜  ונמˆ‡ 
‰מלכו˙, „ב˘‡ר מלכים ו˘ררו˙ ‰"ז ירו˘˙ 
˙פ˜י„ ו„מי לכל ירו˘˙ נחל‰, „‰מורי˘ י˘ 
בעלו˙  (ע"„  פלוני  ˙פ˜י„  על  "בעלו˙"  לו 
˘מורי˘  וז‰ ‰ו‡  ונכסיו),  רכו˘ו  על  מורי˘ 
"כל  ב‰"ז  ‰רמב"ם   ˙˘‚„‰ (ועיי'  לבניו 
‰מלוכ‰");  לירו˘˙  ˜ו„ם  בנחל‰  ‰˜ו„ם 
‡ל‡  נכס  כירו˘˙  ‡י"ז  „ו„  בבי˙  מ˘‡"כ 
בכ˙ר  „ו„  ˘"זכ‰  ˘ע"י  ממיל‡,  ‰ב‡  ענין 
‰זכרים  ולבניו  לו  ‰מלכו˙  "‰רי   – מלכו˙" 
כח  ב‰ם  נטבע  ממיל‡  ˘ב„רך  עולם",  ע„ 

‰מלוכ‰ ע„ עולם.

למלכי  בנו‚ע  ‚ם  ‰רמב"ם  מ"˘  ועפ"ז, 
לכ˘רים"  ‡ל‡  זכ‰  "ול‡  ‰˙נ‡י  „ו„  בי˙ 
לפנ"ז  ˘כ˙ב  ירו˘˙ ‰מלכו˙  ל˙נ‡י  ל‡ „מי 

ח

"זקן" וגם "בא בימים"
"זקן" בחכמה ו"בא בימים" בזיכוך העולם / שלימות נשמתו, וגם שלימות עבודתו עם הזולת / הכח לחבר בין 

הקדושה לעולם הגשמי / תענוג הבורא עדיף על תענוג הנברא

ב‡  ז˜ן  "ו‡בר‰ם  מעל˙ו:   ˙‡  (‡ (כ„,  ‰˙ור‰  מ˙‡ר˙  מופל‚,  ל‚יל  ‡בר‰ם  ‰‚יע  כ‡˘ר 
בימים,  ו‡ינו  בז˜נ‰  ˘‰ו‡  ‡„ם  לך  ˘"י˘  ט),  פנ"ט,  רב‰  (בר‡˘י˙  חז"ל  ז‡˙  ובי‡רו  בימים", 
˘בי‡רו  (כפי  ו‰יינו  ז˜נ‰",  כנ‚„  וימים  ימים,  כנ‚„  ז˜נ‰   – כ‡ן  ‡בל  בז˜נ‰,  ו‡ינו  בימים 
ב‡  ו‰ו‡  כˆעיר  ˘נר‡‰  מי  וי˘  ב˘נים,  בעו„ו ˆעיר  כז˜ן  ˘נר‡‰  ˘י˘ ‡„ם  מפר˘י ‰מ„ר˘) 

בימים, ‡בל ‡בר‰ם ‰י‰ ז˜ן ו‚ם ב‡ בימים.

˘‡ינן  לכ‡ור‰  חיˆוניו˙  מעלו˙  ‰נן  בימים",  ו"ב‡  „"ז˜ן"  ‡לו  מעלו˙  ˙מו‰:  ו‰„בר 
ו‰ל‡ "‡ח„ ‰י‰  למנו˙ן?  טרח ‰כ˙וב  ומ„וע  ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו,  מעל˙ו ‰‚„ול‰  מבט‡ו˙ ‡˙ 
‡˘ר  ‰‚בר  ו‰ו‡  „ורו,  ‡נ˘י  מכל  לב„ו  ‰˘י"˙   ˙‡ עוב„  ‰י‰  ˘‰ו‡  כ„)  ל‚,  (יחז˜‡ל  ‡בר‰ם" 
˘ל‡  י˙כן  וכיˆ„  ולפרסם ‡מונ˙ ‰' ‡ח„,  ח˘כ˙ „ורו  כו) ‡˙  פט"ו,  רב‰  (˘מו˙  ל‰‡יר"  "‰˙חיל 

מנ˙‰ ‰˙ור‰ מעלו˙ ‡לו, כי ‡ם ר˜ מ‰ ˘‰י‰ ‡בר‰ם "ז˜ן" ו"ב‡ בימים"?

ומוכרח ‡˘ר ב"ז˜ן ב‡ בימים" רמוז‰ מעל‰ ‚„ול‰ ונפל‡‰ ‡˘ר מבט‡˙ ‰יטב עבו„˙ו ˘ל 
‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘, וכפי ˘י˙ב‡ר.

"זקן" בחכמה ו"בא בימים" בזיכוך העולם
וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ מ‰ו˙ן ˘ל ‰מעלו˙ "ז˜ן" ו"ב‡ בימים":

"ז˜ן" – "ז‰ ˘˜נ‰ חכמ‰" (˜י„ו˘ין לב, ב). מעל‰ זו מ˙‡ר˙ ‡˙ ˘לימו˙ו ‰פנימי˙ ˘ל ‡בר‰ם 
‡בינו ˘"˜נ‰ חכמ‰", ו‰„בר מור‰ על ˘לימו˙ נ˘מ˙ו.

מˆוו˙  בו  ˜יים  ˘ל‡  יום  עבר  ˘ל‡  ימיו",  כל  "עם  ב‡  ˘‡בר‰ם  מ˘מעו,   – בימים"  "ב‡ 
מ‡ו˙ן סו‚ מˆוו˙ ˘‰יו ‰‡בו˙ מ˜יימים (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור פר˘˙נו טז, ‡).

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות



טלקראת שבת

˘˙י מעלו˙ ‡לו מורו˙ על ˘ני ˜ווים כלליים בעבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו:

"ז˜ן", ‰ו‡ בכללו˙ עבו„˙ ‰‡„ם בלימו„ ‰˙ור‰, כ‡˘ר ‡„ם ‰ו‚‰ ב˙ור‰ ˘‰י‡ חכמ˙ו ˘ל 
‰˘י"˙, ‰רי ‰ו‡ ממ˘יך ˜„ו˘‰ על ˘כלו ונפ˘ו, ע„ ‡˘ר ‰ו‡ מכונ‰ ב˘ם "ז˜ן" – ז‰ ˘˜נ‰ 

חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰. ומעל‰ זו ‰י‡ ˘לימו˙ נ˘מ˙ו ˘ל ‰‡„ם.

˘לימו˙  ב˘ביל  ˘‰ל‡  ˘ל ‰‡„ם,  נפ˘ו  ˘לימו˙  על  מור‰  ז‡˙, ‡ינו  לעומ˙  בימים"  "ב‡ 
נפ˘ו „י בכך ˘י˜יים מˆוו˙ רבו˙, וכ‡ן ‰‰„‚˘‰ ‰י‡ ˘˜יים מˆו‰ בכל יום ויום; כי מעל‰ זו 

ענינ‰ ˘‰‡„ם מ˜„˘ ומזכך ‡˙ עניני ‰עולם, על י„י מע˘‰ ‰מˆוו˙ בכל יום ויום.

ו‰נ‰, בעולם ‰ז‰ ‚ופ‡ י˘נם ענינים ˘‡ינם נ˙ונים ל˘ינוי, כˆב‡ ‰˘מים ˘‰ם חז˜ים כיום 
רומז  בימים"  נˆחיים. ‡ך "ב‡  ˘‰ם  ו˘מן ‰מ˘ח‰  ומ˘כן  כ‡רון  מ˘‰  י„י  מע˘‰  ‰בר‡ם, ‡ו 
על עבו„˙ ‰‡„ם בענינים ‰נ˙ונים ל˘ינויי ‰ימים ו‰זמנים, ˘‰ם ‰ענינים ‰נחו˙ים ו‰מו‚בלים 

˘בעולם ‰ז‰ ‰˙ח˙ון, ˘‡ו˙ם „ו˜‡ חפı ‰˘י"˙ ˘י˜„˘ו בני י˘ר‡ל ויזככו.

„עי˜ר ‰כוונ‰ מ‰ ˘בר‡ ‰˜ב"‰ עולמו˙ עליונים ו˙ח˙ונים, ‰ו‡ כי "נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ 
במ˜ומו˙  ‚ם  ול˘כון  ל„ור  ˘יוכל  ˘ם),  ובנסמן  פל"ו,  ב˙ני‡  ‰מוב‡  (ר‡‰  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו 
‰מˆוו˙  במע˘‰  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם  י„י  על  וז‡˙  ‰˘פל,  ‰ז‰  ˘בעולם  ונחו˙ים  ‰˘פלים 

ובניˆול ‰‚˘מיו˙ ל˘ם ˘מים.

שלימות נשמתו, וגם שלימות עבודתו עם הזולת
וכ‡˘ר מעי„‰ ˙ור‰ על ‡בר‰ם ‡בינו ˘‰י‰ "ז˜ן ב‡ בימים", ˘‰יו בו ˘˙י מעלו˙ ‡לו, ‰ן 
˘לימו˙ נ˘מ˙ו ו‰ן זיכוך ענייני ‰עולם ב˘לימו˙, ‰רי בז‰ מבט‡˙ ‰˙ור‰ ‡˙ ‚„ול˙ו ‰‡מ˙י˙ 

˘ל ‡בר‰ם:

ל˘לימו˙  ל‰‚יע  ˘זוכ‰  ‡ו  ‰˘˙יים,  מן  ‡ח˙  ל˘לימו˙  ל‰‚יע  ‡„ם  זוכ‰  ‰ר‚יל  „רך  על 
ו‡פ˘ר  ב˘לימו˙ ‡ˆלו;  ועניני ‰עולם  עבו„˙ ˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙  ו‡זי ‡ין  פנימ‰,  נפ˘ו  בענייני 

˘יˆליח ל‰˘לים עבו„˙ו בזיכוך עניני ‰עולם, ‡ך ‰„בר יבו‡ על ח˘בון ‰˙עלו˙ו ‰עˆמי˙.

„ו‚מ‡ ל„בר ז‰, מ‰מסופר ב"מ‚י„ מי˘רים" (רי˘ פ' בר‡˘י˙. ובכ"מ) ל‰בי˙ יוסף:

‡ך  נפ˘ו,  ל˘לימו˙  בכך  ול‰‚יע  י˙'  ˘מו  ˜„ו˘˙  על  ל‰י˘רף  ˘יזכ‰  ‰ובטח  יוסף  ‰בי˙ 
מˆ„ סיב‰ ל‡ ב‡ ‰„בר לי„י פועל. מובן ˘‡ם ‰י‰ נ˘רף על ˜י„ו˘ ‰' ל‡ ‰י‰ בי„ו לחבר ‡˙ 

‰˘ולחן ערוך ˘ממנו יˆ‡‰ ‰ור‡‰ לכל י˘ר‡ל.

ו‡ם כן, ‰˘למויו˙ „"ז˜ן" ו"ב‡ בימים" עומ„ו˙ כ‡ן בס˙יר‰ זל"ז: ‡ילו ‰י‰ מ‚יע ל˘לימו˙ 
י„י  על  בימים",  מעל˙ "ב‡  ל‰˘י‚ ‡˙  בי„ו  ל‡ ‰י‰   ,'‰ על ˜י„ו˘  ול‰י˘רף   – – "ז˜ן"  נפ˘ו 
 ˙‡ ıחיבור ‰˘ולחן ערוך ˘‰י‡ ˘לימו˙ פעול˙ו בעניני ‰עולם. ולפועל ‰רי זכ‰ לחבר ול‰פי

‰˘ולחן ערוך ול‰יו˙ "ב‡ בימים", ‡ך חסר‰ בנפ˘ו מעל˙ ‰מי˙‰ על ˜„ו˘˙ ˘מו י˙'.

וז‡˙ ‚„ול˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו, ˘‰י‰ "ז˜ן ב‡ בימים", ו‰ˆליח ל‰˘י‚ ˘לימו˙ ‰ן בנפ˘ו 
ל‰‡יר" ‡˙  ˘"‰˙חיל  ˘‰י‰ ‰ר‡˘ון  בכך  ב˜י„ו˘ ‰"ימים"  ו‰ן  וב‰˙עלו˙ו ‰עˆמי˙,  פנימ‰ 

‰עולם.

יב

החילוק בירושת מלכות בין זרע 
דוד לשאר מלכי ישראל

יפלפל בל' הרמב"ם גבי ירושת המלכות בזרע דוד לעומת לשונו גבי שאר מלכי ישראל / יסיק ע"פ המסופר 
בהפטרתנו דגדר המלכות בזרע דוד הוא חשיבות מלך שעל הגברא מצ"ע ולא רק תפקיד ההנהגה כבשאר מלכי 

ישראל

כ' ‰רמב"ם ב‰ל' מלכים פ"‡ ‰"ז "מ‡חר 
ע„  ולבניו  לו  זוכ‰  ז‰  ‰רי  ‰מלך  ˘מו˘כין 
י‡ריך  למען  ˘נ‡מר  ירו˘‰  ˘‰מלכו˙  עולם 
י˘ר‡ל.  ב˜רב  ובניו  ‰ו‡  ממלכ˙ו  על  ימים 
וכל  ‰˘ררו˙  כל  ‡ל‡  בלב„  ‰מלכו˙  ול‡ 
‰מינויין ˘בי˘ר‡ל ירו˘‰ לבנו ולבן בנו ע„ 
מ˜ום ‡בו˙יו  ממל‡  ˘י‰י' ‰בן  ו‰ו‡  עולם, 
למלכו˙  בנו‚ע  וממ˘יך  וביר‡‰",  בחכמ‰ 
בכ˙ר  זכ‰  „ו„  ˘נמ˘ח  "כיון  „ו„,  בי˙ 
ע„  ‰זכרים  ולבניו  לו  ‰מלכו˙  ו‰רי  מלכו˙ 
ול‡  עולם  ע„  נכון  י‰י'  כס‡ך  ˘נ‡מר  עולם 
‡ל‡  זכ‰  ˘ל‡  ‡ע"פ  כו'  לכ˘רים  ‡ל‡  זכ‰ 
לכ˘רים ל‡ ˙כר˙ ‰מלוכ‰ מזרע „ו„ לעולם, 

‰˜ב"‰ ‰בטיחו בכך כו'".

"כיון  ˘‰‡ריך  במ‰  ˜מ"ל  מ‡י  וˆ"ע 
˘נמ˘ך „ו„ זכ‰ בכ˙ר מלכו˙ ו‰רי ‰מלכו˙ 
לו ולבניו ‰זכרים ע„ עולם כו' ול‡ זכ‰ ‡ל‡ 

˘כ˙ב  ‰„ברים  ‰ן  ‰ן  ‰רי  כו'",  לכ˘רים 
בי˘ר‡ל,  ˘רר‰  וכל  מלך  לכל  בנו‚ע  לעיל 
בבי˙  מלכו˙  „ירו˘˙  ‚„ר  ‰חי„ו˘  ומ‰ו 
ס˙ם  „מלכו˙  ‡פ"ל  רי‰ט‡  ולפום  „ו„. 
ר‡וי  י‰י' ‰בן  ל‡  מזרעו ‡ם  ˘˙פס˜  ‡פ˘ר 
‰ובטחו  „ו„  בי˙  ‡בל  וביר‡‰,  בחכמ‰ 
לעולם".  „ו„  מזרע  ‰מלוכ‰  ˙כר˙  ˘"ל‡ 
כי  לח„˘,  ˘ב‡  ˘ז‰ו  לומר   ‰˘˜„ ‡יבר‡ 
ל‰לן ‰"ט  כ˙בם  כבר  ז‰  וחילו˜  זו  ‰בטח‰ 
˘"ל‡  ענין  מ„כייל  ועו„,  עיי"˘.  בפירוט, 
פרטי  עם  לעולם"  „ו„  מזרע  ‰מלוכ‰  ˙כר˙ 
ר˜  ז‰  ˘‡ין  מ˘מע,  ‰מלכו˙,  ירו˘˙  „יני 
˙כון  ˘בפועל  ‰בטיחו  (˘‰˜ב"‰  ˆ„„י  ענין 
לעˆם  ‰נו‚ע  „ין  ז‰ו  ‡ל‡  לעולם),  מלכו˙ו 

‚„ר ירו˘˙ ‰מלכו˙ ‡ˆל מלכי בי˙ „ו„. 

"כיון  ‰רמב"ם  ל˘ון  „יו˜  ע"פ  ויובן 
˘נמ˘ח „ו„ זכ‰ בכ˙ר מלכו˙ ו‰רי ‰מלכו˙ 

עיון ופלפול בשוכיות הפרשה



פ

הצורך בקפיצת הדרך
ואבא היום אל העין 
היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ
(כד, מב. רש"י)

לקפיצת  אליעזר  הוצרך  מה  מפני  לבאר  יש 

הדרך, ע"פ פנימיות הענינים:

איתא  בתואל  בבית  בהיותה  רבקה  אודות 

בין  לשושנה  דומה,  היא  "למה  במדרש: 

בין  גדלה  שהשושנה  שכשם  והיינו,  החוחים". 

ע"י  כי  אותה,  לקטוף  מניחים  ואינם  הקוצים, 

שמשקים את השושנה מקבלים גם הקוצים את 

בין  גדלה  רבקה  כן  כמו   - להם  הדרושים  המים 

רשעים, ובזכותה קיבלו גם הם תוספת חיות מן 

משם,  להוציאה  אפשר  הי'  לא  ולכן  הקדושה, 

אם לא בכח טענה מיוחדת.

ורק כאשר נהיתה בת שלש שנים ויום אחד, 

שאז נעשתה ראוי' להנשא - הרי בזה נתחדשה 

כדי  ובתואל  לבן  מבית  להוצאתה  טענה 

להשיאה ליצחק, ועי"ז ניתן הכח להוציאה מבין 

אליעזר  את  אברהם  מיד  שלח  ולכן  הרשעים, 

כדי להוציאה משם.

לקפיצת  אליעזר  שהוצרך  הטעם  יובן  ועפ"ז 

הדרך:

ויום  שנים  שלש  בת  רבקה  שנעשתה  קודם 

לשליחותו,  לצאת  יכול  אליעזר  הי'  לא   – אחד 

רבקה  להוצאת  הכח  ניתן  לא  שעדיין  מאחר 

שלש  בת  משנעשתה  ולאידך,  הרשעים;  מבין 

שנים ויום אחד – צריך הי' להוציאה משם מיד, 

לחנם.  אחד  רגע  אפילו  שם  תשאר  שלא  כדי 

שיוכל  כדי  הדרך,  לקפיצת  אליעזר  הוצרך  ולכן 

רבקה  שנעשתה  ביום  בו  לחרן  ולהגיע  לצאת 

בת שלש שנים ויום אחד.

הדרך  קפיצת  מעשה  על  אליעזר  סיפר  ולכן 

באתי"),  והיום  יצאתי  ("היום  ובתואל  ללבן  גם 

להשאירה  וא"א  יקר  שהזמן  להם  להוכיח  כדי 

"תשב  (כבקשתם  נוסף  אחד  רגע  אפילו  שם 

הנערה אתנו ימים או עשור"), והראי' - שנעשה 

לו נס של קפיצת הדרך כדי שלא תתעכב.

סמוכים  לבנים:  סימן  אבות  ומעשה 

כדי  הגאולה,  את  ימהר  שהקב"ה  אנו  ובטוחים 

אחד  רגע  אפילו  בגלות  להישאר  נצטרך  שלא 

קטנים"  ה"פכים  את  להשלים  רק  עלינו  מיותר. 

הגאולה  תבוא  לאח"ז  ומיד  בעבודתנו,  שנותרו 

ע"י משיח צדקנו.

"מעלין בקודש" בכל שבוע
ויביאה יצחק האהלה שרה אמו

כל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת וכו', 
ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו
(כד, סז. רש"י)

לכאורה יש להקשות: מאחר שהנר הי' דולק 

לערב  שבת  "מערב  רק  דלק  מדוע  נס,  בדרך 

שבת"? והרי יכול הי' להמשיך ולדלוק בדרך נס 

עד אין סוף!

והביאור בזה:

שבכל  מובן  בקודש",  "מעלין  הכלל  פי  על 

הנר  מהדלקת  שבוע  שעבר  לאחר  שבת,  ערב 

(ועד"ז  שרה  נתעלתה  הקודמת,  שבת  בערב 

ולכן  בעבודתה.  יותר  נעלית  למדריגה  רבקה) 

בכל ערב שבת הפסיק הקב"ה את פעולת האור 

שתוכל  כדי  שעבר,  מהשבוע  השבת  נר  של 

להדליק נר נוסף באופן נעלה יותר.

לקראת שבת י

הכח לחבר בין הקדושה לעולם הגשמי
˘ני ‡לפים  ˙ו‰ו  ˘ני ‡לפים  ˘נ‰ ‰וי ‰עולם,  "˘˘˙ ‡לפים  ב), ‡˘ר  ט,  (ע"ז  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 
˙ור‰" וכו', ו"˘ני ‡לפים ˙ור‰", ‰˙חילו עו„ ˜ו„ם ˘ני˙נ‰ ˙ור‰ בסיני, בעבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם 

‡בינו.

כבר  ˘‰יי˙‰  בימים",  "ב‡  ו‰ן  "ז˜ן"  ‰ן  ˘כלל‰  ‡בר‰ם,  ˘ל  ‰מיוח„˙  עבו„˙ו  ו‰נ‰, 
י˘ר‡ל ‰חל  בני  ˘נ˙ח„˘‰ ‡ˆל  לעבו„‰  כח  ונ˙ינ˙  ˙ור‰", ‰י‡ ‰כנ‰  "˘ני ‡לפים  ב˙˜ופ˙ 

ממ˙ן ˙ור‰.

בסיני,  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  ˘˜ו„ם  ועו„)   ,41 עמ'  ח"‡  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  בס‰"˜  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  „י„וע 
‚זיר‰ ‰יי˙‰ עומ„˙ ˘"‰˘מים ˘מים ל‰' ו‰‡רı נ˙ן לבני ‡„ם" (˙‰לים ˜טו, טז) – עניני ˜„ו˘‰ 
ל‡ ‰י‰ ב‡פ˘רו˙ם ליר„ לעולם ‰‚˘מי, וחפˆי ‰עולם ‰‚˘מיים ל‡ יכלו ל‰˙עלו˙ ול‰˙˜„˘. 
ב„ברים ‚˘מיים  מע˘‰ ‰מˆוו˙  י„י  ˘על  ו˙ח˙ונים,  עליונים  לחבר  ני˙ן ‰כח  ˙ור‰  ומ˘ני˙נ‰ 

מ˜„˘ים ומזככים ‡˙ ‰עולם.

ועו„),  ו.  יב,  לך  לך  וברמב"ן  ו.  מ,  ב"ר  ט.  לך  לך  ˙נחומ‡  (ר‡‰  לבנים"  סימן  ˘"מע˘‰ ‡בו˙  ומכיון 
˘מ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים ‡נו מ˜בלים ‡˙ ‰כוח לעבו„˙נו ‡נו (ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 123), ‰˙חיל 
מן ‰˜ווים ‰‡מורים:  ב‡ח„  ר˜  עבו„˙ם  לפניו, ‰יי˙‰  ˘‰יו  ˘כל ‰ˆ„י˜ים  כבר ‡בר‰ם.  בכך 
‡ו ˘‰˙עס˜ו ב˘לימו˙ נ˘מ˙ם, ‡ו בעבו„˙ "ב‡ בימים" ו‰פˆ˙ ˜„ו˘‰ בעולם בלב„. ו‡בר‰ם 
נ˙ן  ובכך  בעולם,  ˜„ו˘‰  ו‰פˆ˙  נ˘מ˙ו  „˘למו˙  ‰˜ווים  ˘ני  בעבו„˙ו  ˘חיבר  ‰ר‡˘ון  ‰י‰ 
לנו ‡˙ ‰כח ל‡חר מ˙ן ˙ור‰ לחבר בין "עליונים" ועניני ˜„ו˘‰ ל"˙ח˙ונים" ‰ל‡ ‰ם ענינים 

‚˘מיים נחו˙ים.

תענוג הבורא עדיף על תענוג הנברא
ומכך י˘ לו ל‡„ם ללמו„ בעבו„˙ ‰' ˘לו:

י˘נם כ‡לו ˘ל‰וטים ˙מי„ לפעול ול‰פיı ˜„ו˘‰ בעולם, ו‡ינם נו˙נים ‡˙ „ע˙ם על מˆב 
עˆמם. ‡חרים טורחים ˙מי„ לרכו˘ ˜ניינים לנפ˘ם, ועסו˜ים ר˜ עם עˆמם ל‰˙עלו˙ עו„ ועו„.

ובז‰ י˘ לנו ללמו„ מ‡בר‰ם ‡בינו ˘‰י‰ "ז˜ן ב‡ בימים", ˘ˆריכים לעסו˜ ב˘ני ‰˜ווים ‚ם 
יח„, כי זו „רכ‰ ˘ל ˙ור‰, לחבר בין עליונים ו˙ח˙ונים, ובין עבו„˙ ‰‡„ם עם עˆמו לעבו„˙ו 

בזיכוך ‰עולם.

„‡ם  בימים".  „"ב‡  ‰עבו„‰  על  לי˙ן  ˆריך  בעבו„˙ו   ˘‚„‰ עי˜ר  כי  ‰‡„ם,  י„ע  ז‡˙  ‡ך 
˙˘וב‰  ˘ל  ‡ח˙  ˘ע‰  "יפ‰  ‰רי  רוחני˙,  ו‰נ‡‰  ˙ועל˙  יו˙ר  ל‡„ם  לו  י˘  "ז˜ן"  מעבו„˙ 
ומע˘ים טובים בעולם ‰ז‰ מכל חיי ‰עולם ‰ב‡" (‡בו˙ פ"„, יז) כי חיי ‰עולם ‰ב‡ ‰ם ‰˙ענו‚ 
י˙'  לו  ˙‡וו˙ו "ל‰יו˙  במילוי  ˘מ˙ענ‚  ‰בור‡,  ל˙ענו‚  ‚ורם  עס˜ ‰מˆוו˙  ו‡ילו  ‰נבר‡,  ˘ל 

„יר‰ ב˙ח˙ונים".


