


˜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
מהי "ברכת אברהם" שנתברך בה יעקב?

כ˘‰כ˙וב מפר˘ ‡˙ ‰ברכ‰ ˘נ˙ברך ב‰ יע˜ב, מ„וע ‰וˆי‡ ר˘"י 
מ„וע   / ‡חר˙?  לברכ‰  ˘‰כוונ‰  ומפר˘  מפ˘וטו  ‰כ˙וב   ˙‡
נ˙ברך יע˜ב בברכו˙ ‡לו „וו˜‡ לפני ˘‰לך לי˘‡ ‡˘‰? / בי‡ור 
י˘ר‡ל   ıל‡ר ˘‰לך  לפני  ‡בר‰ם  ˘נ˙ברך  ‰ברכ‰  בין  ‰˘ייכו˙ 

ל‰ברכ‰ ˘נ˙ברך יע˜ב לפני ‰ליכ˙ו לחרן

(ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 116 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
ההבדל בין "קיים" ל"עשה" (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 107 ואילך)

ישמעאל בן אברהם  (ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 221 ואילך; ח"ה עמ' 165; חל"ה עמ' 115)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ויתן לך" את כח התשובה!

˙˘וב‰ ‰ו‡  בעל  מ„וע  וי˙ן"? /  חז"ל "ויחזור  ברכ‰ ‡מרו  על ‡יזו 
˘ל  מ˙˘וב˙ו  י˘מע‡ל  ˙˘וב˙  ˘ונ‰  במ‰   / ‰מ˙‚בר"?  "כמעין 
י‰ו„י? / ומ„וע נח˘ב ע˘ו כ"י˘ר‡ל מומר"? / ברכ˙ יˆח˜ ‡בינו - 

נ˙ינ˙ כח לעבו„˙ ‰˙˘וב‰ 

(ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 80)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מה ענין תאומי תמר ליעקב ועשו? (ע"פ לקוטי שחות ח"ל עמ' 115)

"עלי קללתך בני" - מה נחמה היא זו ליעקב? (ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 56)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר חובת כל ישראל לסייע בבנין המקדש

ויסי˜  ‰יחי„,  חוב˙  זו  מˆו‰  ˘‡ין  ‡ף  בז‰  ‰חיוב  ב‚„ר  יפלפל 
„‰ו‡ מחוייב מ„ין ‰חפˆ‡ „‰מ˜„˘ ול‡ מ˘ום חוב˙ ‚בר‡ / עפ"ז 

יוסיף עומ˜ ב„ברי ‰רמב"ן בפר˘˙נו

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 116 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תלונות? תחבולות!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
החסידות דורשת פעולה

בעז‰י״˙.

˙ול„ו˙,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙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‡˙ 
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 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

צעקה חרישית בתפלה
ב‡ופני  במכ˙בו  חרי˘י˙ ‰ממו˘כ‰ ‰‡מור  ב‡ו˙‰ ‰ˆע˜‰  י˘נ‰  מן ‰ר‚˘ ‡ל˜י  כמ‰ 
כבו„ ‡ביו ‰חסי„  ו˘ל  חיים „ובער [ווילענס˜י]  ˘ל ‰חסי„ ‰מ˘כיל ‰נו„ע ‰ר"ר  ‰˙פל‰ 
בטלי˙  ומעוטרים  עטופים  ‡רוכ‰  ˘ע‰  בי˘בם  ע„ן,  נ˘מ˙ם  זלטופולס˜י]  זלמן  [‰ר"ר 
במי  ‰‰כר‰  לנ˜ו„˙  וב‰‚יעם  ‰חסי„[ו˙],  ˙ור˙  ˘ל  עיוני˙  ב‰˘‚‰  ומ˙בוננים  ו˙פילין 

˘‡מר ו‰י' ‰עולם, ‰יו ˆוע˜ים מנ‰מ˙ לבם, ‡וי ‚וו‡ל„.

ועול‰  בר˜יע ‰˘מים ‰לוך  מנסר˙  ˘‰י‡  בלב„  זו  ל‡  ‰‰מי' ‰נפ˘י˙ ‡וי ‚וו‡ל„, ‰נ‰ 
ע„ רז‡ „‡ין סוף ב"‰, ‡ל‡ ‰י‡ נמ˘כ˙ כמעין בלבבי ‚זעם ל„ורו˙י‰ם.

פ˙‡ום  לפ˙ע  ‡˘ר  מיוח„  זמן  בבו‡  ‡˘ר  ˜רובו˙,  לע˙ים  רו‡ים  ‡נו  יומי  ‰יום  בחיי 
‰חסי„ים  לטוב˙  ממ˘י˙  בפעול‰  ‚זעם  בלב  לבער  י‰י'  ‰חסי„ים  ‡בו˙  נחל˙   ıניˆו ‰נ‰ 

ו‰חסי„ו˙.

˙מימים,  בני  וח„ר  ‰˙מימים  ‡חי  י˘יב‰  נוס„‰  ‡ביב  ב˙ל  כ‡˘ר  לב˜˘ו  ‰נני  ובז‰ 
‡˘ר י˘˙˙ף ב˙מיכ˙ ‰מוס„ ול‰רבו˙ חברים ˙ומכים ועוזרים מבין מכיריו ומיו„עיו יחיו, 

וב‚לל ז‡˙ יעזר‰ו ‰˘י"˙ בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ׳ ˘ˆח)



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

החסידות דורשת פעוה
כמה מן הרגש אלקי ישנה באותה הצעקה חרישית הממושכה האמור במכתבו באופני התפלה של החסיד 

המשכיל הנודע הר"ר חיים דובער ושל כבוד אביו החסיד נשמתם עדן, בישבם שעה ארוכה עטופים ומעוטרים 
בטלית ותפילין ומתבוננים בהשגה עיונית של תורת החסיד[ות], ובהגיעם לנקודת ההכרה במי שאמר והי' 

העולם, היו צועקים מנהמת לבם, אוי גוואלד

קורת רוח לנשמת אבותיו ואבות אבותיו
חבל על „‡ב„ין ר˘ימ˙ם ˘ל ז˜ני ‰חסי„ים ‡˘ר לטל ‡ורו˙ ולימו„ מוס„ ‰ם ב˙ול„ו˙ 

„ברי ימי ‰חסי„ו˙.

ל‰יו˙  ˆריך  מ‰חסי„ים  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ‡˘ר  ‰ו‡  חב"„  חסי„ו˙  ב˙ור˙  ‰יסו„ו˙  ‡ח„ 
פועל ˘ו˜„ בעבו„˙ ‰חסי„ו˙, ול‡ . . „‰עי˜ר ‰ו‡ ר˜ ‰‰˙˜˘רו˙ ל‰ˆ„י˜, ו‰ˆ„י˜ מעל‰ 

‰מ˜ו˘רים ‡ליו.

ו‰י‡  ו„ע˙,  בינ‰  בחכמ‰  ילמ„‰  ‡˘ר  לכל  ‰י‡  ו‚לוי'  פרו˘‰  חב"„  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙ 
ובין  למ˜ום  ‡„ם  ˘בין  ב„ברים  בין  יומי,  ‰יום  בחיים  חיים,  ב‡רחו˙  ‰ור‡ו˙  ‰נו˙נ˙ 

ב„ברים ˘בין ‡„ם לחבירו.

˙ור˙ ‰חסי„ו˙ חב"„ „ור˘˙ מכל ‡ח„ ו‡ח„, ‚ם מ‚זע ‰חסי„ים, ‡˘ר פעול יפעול ‡יז‰ 
פועל טוב במ‰לך רוח‰ ‰˜„ו˘‰ ˘ל ‰חסי„ו˙, ‡˘ר בז‰ יע˘‰ ˜ור˙ רוח לנ˘מ˙ ‡בו˙יו 

ו‡בו˙ ‡בו˙יו ‡˘ר מסרו נפ˘ם על „רכי ‰חסי„ו˙ ו‰חסי„ים.

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 „

מהי "ברכת אברהם"
שנתברך בה יעקב?

כשהכתוב מפרש את הברכה שנתברך בה יעקב, מדוע הוציא רש"י את הכתוב מפשוטו ומפרש שהכוונה 
לברכה אחרת? / מדוע נתברך יעקב בברכות אלו דווקא לפני שהלך לישא אשה? / ביאור השייכות בין הברכה 

שנתברך אברהם לפני שהלך לארץ ישראל להברכה שנתברך יעקב לפני הליכתו לחרן

בסיום ‰ס„ר‰ מספר ‰כ˙וב ˘יˆח˜ ˜ר‡ ליע˜ב ובירכו, ו‰ור‰ לו ללכ˙ לפ„ן ‡רם ולי˘‡ 
˘ם ‡˘‰ מבנו˙ ‰מ˘פח‰: 

לבן ‡חי ‡מך.  מבנו˙  מ˘ם ‡˘‰,  לך  ו˜ח  ב˙ו‡ל ‡בי ‡מך,  בי˙‰  פ„נ‰ ‡רם,  לך  "˜ום 
ו‡-ל ˘„י יברך ‡ו˙ך, ויפרך וירבך, ו‰יי˙ ל˜‰ל עמים. וי˙ן לך ‡˙ ברכ˙ ‡בר‰ם, לך ולזרעך 

‡˙ך, לר˘˙ך ‡˙ ‡רı מ‚וריך, ‡˘ר נ˙ן ‡ל˜ים ל‡בר‰ם" (כח, ב-„). 

ומפר˘ ר˘"י: 

ברכו˙  י‰יו ‡ו˙ן  בזרעך';  'ו‰˙ברכו  ל‚וי ‚„ול',  'ו‡ע˘ך  לו  ברכ˙ ‡בר‰ם – ˘‡מר   ˙‡"
‰‡מורו˙ ב˘בילך, ממך יˆ‡ ‡ו˙ו ‰‚וי ו‡ו˙ו ‰זרע ‰מבורך". 

וˆריך בי‡ור: 

‰רי ‰כ˙וב ‚ופ‡ מפר˘ ו‡ומר מ‰ ‰י‡ "ברכ˙ ‡בר‰ם" – "לר˘˙ך ‡˙ ‡רı מ‚וריך ‡˘ר 
נ˙ן ‡ל˜ים ל‡בר‰ם" [ור‡‰ מ„ר˘ ל˜ח טוב ע‰"פ: "וי˙ן לך ‡˙ ברכ˙ ‡בר‰ם – זו נחל˙ ‰‡רı"]; ומ‰ 

חסר עו„ ˘ˆריך ר˘"י ל‰וסיף פירו˘?

לברכ‰ ‰מפור˘˙  ב"ברכ˙ ‡בר‰ם" ‰י‡  ˘‰כוונ‰  כפ˘וטו,  מפר˘  ל‡  ר˘"י  מזו:  י˙יר‰ 
בכ˙וב, ‡ל‡ מח„˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לברכו˙ ‡חרו˙ - "ו‡ע˘ך ל‚וי ‚„ול", "ו‰˙ברכו בזרעך" 

– ˘‡ינן נזכרו˙ כ‡ן כלל?!

„ירו˘˙  מ˘ום   ..  ıר‡‰ לירו˘˙  ‡בר‰ם'  ברכ˙   ˙‡' פיר˘  „ל‡  "ו‰‡  כ˙ב:  ‰ר‡"ם  ב. 
‰‡רı מ˙נ‰ ‰י‡ - ול‡ ברכ‰" (וכן ‰ו‡ ב‚ור ‡רי'). 

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

ברכ˙  לפר˘ "‡˙   ‰˘˜˘ כ‡ן),  יˆח˜  ב‡ר  ור‡‰  ו‰‚ו"‡.  כוונ˙ ‰ר‡"ם  זו  (ו‡ולי  בז‰  ל‰וסיף  וי˘ 
‡ל˜ים  נ˙ן  "‡˘ר  ו‡ומר  מסיים  עˆמו  ˘‰כ˙וב  מ˘ום   ,ıר‡‰ לירו˘˙  ביחס  ‡בר‰ם" 

ל‡בר‰ם", ‰יינו, ˘‰˜ב"‰ כבר נ˙ן ‡˙ ‰‡רı ל‡בר‰ם – 

לבו‡,  ‰ע˙י„‰  כברכ‰  ‡בר‰ם"  ברכ˙   ˙‡ לך  "וי˙ן  ז‰  על  לומר  מ˙‡ים  ‡יך  ומע˙‰, 
ב˘ע‰ ˘‰‡רı כבר ני˙נ‰ בפועל בעבר?

‡מנם ‡ין ז‰ מספי˜:

 בפר˘˙ לך לך (טו, יח) נ‡מר: "ביום ‰‰ו‡ כר˙ ‰' ‡˙ ‡ברם ברי˙ ל‡מר, לזרעך נ˙˙י ‡˙ 
כ‡ילו  ˘ל ‰˜ב"‰  – "‡מיר˙ו  עבר  בל˘ון  "נ˙˙י"  ˘נ‡מר  מ‰  מפר˘  ור˘"י  ‰‡רı ‰ז‡˙". 

‰י‡ ע˘וי'" [ו˘ינ‰ בז‰ מ‰מ„ר˘ (ב"ר פמ"„, כב), ˘˘ם ‡י˙‡: "מ‡מרו ˘ל ‰˜ב"‰ מע˘‰"]. 

ז‡˙  ‡מר  ˘‰˜ב"‰  ˘כיון  ור˜  ל‡בר‰ם,  בפועל   ıר‡‰ ני˙נ‰  ל‡  ‰פ˘ט  ˘ב„רך  ו‰יינו, 
נח˘ב כ‡ילו כבר נע˘‰ (ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חט"ו ע' 204 ו‡ילך); 

בו  ˘˙˜ויים  יע˜ב   ˙‡ בירך  ˘יˆח˜  כפ˘וטו,  כ‡ן  ‰כ˙וב   ˙‡ נפר˘  ל‡  מ„וע  ומע˙‰, 
‡לו  ˘‰ם  ובניו,  יע˜ב  ‡ˆל  בפועל  ˙˙˜יים  ל‡בר‰ם  ‰נ˙ינ‰  ˘‰בטח˙   – ‡בר‰ם"  "ברכ˙ 

˘ייר˘ו בפועל ‡˙ ‡רı י˘ר‡ל!

‚. ו‰בי‡ור בז‰: 

ב„רך כלל, כ˘‰כ˙וב מספר על ברכ‰ ˘נ˙ברך ב‰ פלוני, י˘ ‚ם נ˙ינ˙ טעם למ‰ ‰˙ברך 
בברכ‰ זו, ‡ו ˘‰טעם מובן מעˆמו מ˙וך ‰מ˘ך ‰כ˙ובים. 

ול„ו‚מ‡, בפר˘˙נו כ‡˘ר יˆח˜ ‡מר "‰נ‰ נ‡ ז˜נ˙י .. ע˘‰ לי מטעמים .. בעבור ˙ברכך 
נפ˘י בטרם ‡מו˙" (כז, ב-„) – ˘נ˙ן טעם על ‰ברכ‰ ‰ב‡‰ ע˙‰; 

וכן ˜ו„ם לכן בפר˘˙נו, כ‡˘ר ‰˜ב"‰ ‡מר ליˆח˜ "‚ור ב‡רı ‰ז‡˙" ובירכו (כו, ‚ ו‡ילך) 
 ıב‡ר ˘י˘‡ר  רˆ‰  ו‰˜ב"‰  למˆרים  לר„˙  ח˘ב  ˘יˆח˜  מכיון  מיוח„,  טעם  מ˘ום  ז‰  – ‰י' 

י˘ר‡ל (פר˘"י ˘ם, ב); 

וכן ‰ו‡ במע˘‰ ‰ע˜י„‰, ˘‰˜ב"‰ בירך ‡˙ ‡בר‰ם ונ˙ן טעם: "ע˜ב ‡˘ר ˘מע˙ ב˜ולי" 
(ויר‡ כב, יח). וכ‰נ‰ רבו˙. 

‡מנם כ‡ן מספר ‰כ˙וב ˘יˆח˜ בירך ‡˙ יע˜ב, ול‡ נ˙פר˘ על מ‰ ולמ‰ ˜יבל יע˜ב ע˙‰ 
ברכ‰ מיוח„˙; 

ל˜‰ל  ו‰יי˙  וירבך  ויפרך  ‡ו˙ך  יברך  ˘„י  "ו‡-ל  ˘בברכ‰,  ‰ר‡˘ון  ‰פסו˜  וב˘למ‡ 
עמים", מובן ‰ו‡ – ˘כיון ˘˘לחו לי˘‡ ‡˘‰, בירך ‡ו˙ו בפרי' ורבי'; 

ענינו  מ‰  מ‚וריך" –   ıלר˘˙ך ‡˙ ‡ר  .. ברכ˙ ‡בר‰ם   לך ‡˙  ‡בל ‰פסו˜ ‰˘ני, "וי˙ן 
לכ‡ן, ומ‰ טעם נ˙ברך בו יע˜ב ע˙‰?

 ‰˘‡ ˙˜ח  ˘ל‡  מ‡חר   – מ‚וריך   ıר‡  ˙‡ "לר˘˙ך  בחז˜וני):  (וע„"ז  מפר˘  [‰ר˘ב"ם 
מבנו˙ כנען ˘‰ם עב„ים, כמו ˘ˆו‰ ‡בר‰ם ליˆח˜". ו‰יינו, ˘כיון ˘יע˜ב י˘‡ ‡˘‰ ר‡וי', 

 .ıול‡ מבנו˙ כנען – לכן יזכ‰ לירו˘˙ ‰‡ר

התלונות על מצבו הם 
מתחבולותי' של נפש הבהמית

על  תלונות  מלא  מ...  מכתבו  על  במענה 

על  בהשפעתו  וגם  הצלחה  רואה  ושאינו  מצבו 

החברים וכו'.

הק'  נשיאינו  רבותינו  כ"ק  פתגם  ידוע  וכבר 

בפועל,  לעבודה  מביא  או  המועיל  דבר  כל  כי 

אם  אפילו   – זה  לדבר  שתהי'  מניעה  כל  הנה 

רק  הוא   – נעלה  היותר  מענין  היא  המניעה 

מתחבולותי' של נפש הבהמית.

וככל הדברים האלה הוא בהנוגע אליו: באם 

בלימוד  מרץ  בו  מוסיפות  האמורות  התלונות 

חוצה,  המעינות  והפצת  המצות  וקיום  התורה 

דרך  זוהי  שלא  אף  הן,  כדאיות  ואולי  אפשר 

החסידות דעבדו את ה' בשמחה.

אלו  תלונות   – שלי  החשש  נכון  אם  אבל 

וכהתחבולה  הנ"ל,  בכל  אותו  מחלישות 

המנוסה של היצה"ר לומר לאדם "כיון שבלאו-

הכי אינך מצליח ולא תנצח אותי, אין כדאי גם 

להתחיל בזה וכו'" ח"ו.

כל  הובטח  שהרי  מבואר,  זו  דטענה  והשקר 

חלק  לו  שיש  ישראל  כלל  בתוך  מאתנו  אחד 

לעולם הבא, ולא ידח ממנו נדח.

בזה,  נקודה  עוד  מתוספת  זה  ובדורנו 

ושופטים  עקב  פ'  דשבת  במאמרי  וכמבואר 

תשמעון   – דמשיחא  בעקבתא   – עקב  והי'  אלו: 

דור  שהוא  לפי  ודאי,   – האלה  המשפטים  את 

הבירורים,  לדחות  זמן  ואין  אחרון  היותר 

קלה  בהתבוננות  הרי   – ודאי  תשמעון  ולזאת 

כסיל  אלא  שאינו  זקן  להמלך  להוכיח  יכול 

בערמומית זו.

בעקבתא דמשיחא ההכרח 
לנצל כל רגע ורגע

כלל  עמו  להכנס  שלא  יותר  עוד  נכון  אבל 

הענין  על  נוסף  זה,  על  הזמן  חבל  כי  בשקו"ט, 

עליו  ירגיז  אלא  כו',  מנוול  עם  המתאבק  דכל 

שנאמר  אף  אשר  לעצמו  ויבאר  הטוב,  יצרו  את 

תצאו,  בחפזון  לא  כי  דמשיחא  דעקבתא  בדרא 

והיציאה  הגאולה  כשתתחיל  אמורים  הדברים 

האחרונים  בהרגעים  משא"כ  בפועל,  מהגלות 

דימי הגלות, אדרבה כל רגע ורגע מתגדל ערכו 

אשר  שנים  ויגיעו  מעט  שעוד  כיון  ויותר,  יותר 

ולכן  ב),  קנא,  (שבת  חפץ  בהם  לי  אין  תאמר 

ההכרח לנצל כל רגע ורגע באופן היותר מועיל.

פשוט  חשך,  הרבה  דוחה  אור  שמעט  וכיון 

מועילה  ישר  באופן  ומצותי'  בתורה  שהעבודה 

עם  שקו"ט  ע"י  החשך  דיחוי  מאשר  יותר 

היצה"ר.

בלימוד  להרבות  ההכרח  ג"כ  מובן  ועפ"ז 

וליראתו  לאהבתו  המביא   – התורה  פנימיות 

ס'  הקדמת  רפ"ב.  יסוה"ת  הל'  רמב"ם  (ראה 

זה  שקב  כיון  דוקא,  יום  ובכל  בסופה)  החינוך 

וכהוראת  דתורה  נגלה  לימוד  של  כור  על  מגין 

חכמינו ז"ל (שבת לא, סוף ע"א) אמר לי' מוטב 

אם לא כו'. וכמבואר בארוכה בלקו"ת ויקרא (ו' 

ע"א) עיי"ש.

בכמות  המועטות  האלו  שהשורות  ויה"ר 

בערך הענין – ישפיעו עליו שיעשה טופח, ע"מ 

להטפיח בענין זה גם על חבריו.

(אגרות קודש חי"ג אגרת ד'תשא)

תלונות? תחבולות!

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

וי˘  ‡„ם,  בי„י  ‰נע˘‰  מים  מ˜ו‰  „י˘ 
˙פיס˙  בו  ו‡ין  ˘מים  בי„י  ˘‰ו‡  מעין 
לח˜ור  י˘  לב‡רו˙  בנו‚ע  ו‰נ‰  ‡„ם.  י„י 
נע˘ו  כי  ˜ˆוו˙,  ב'  ב‰ם  י˘  כי  ב‚„רם, 
וי‚יע‰,  בעבו„‰  ‰‡„ם  חפיר˙  י„י  על 
עי˜ר  (˘ז‰ו  ב‰ב‡ר  ‰מים  נביע˙  ול‡י„ך 
‡ל‡  ‰‡„ם,  פעול˙  ע"י  ב‡‰  ‡ינ‰  ענינו) 
‰עפר  ו‰סר˙  בחפיר˙  עבו„˙ו  י„י  ˘על 
‰‡„מ‰  ˙ח˙  ‰נמˆ‡ים  ‰מים  פורˆים 
˘ם)  (ביו"„  ‰ב"י  כ˙ב  ו‰נ‰  ‰ב‡ר.  ב˙וך 
„ב‡רו˙ ‰ע˘ויים בי„י ‡„ם ˘מים נובעים 
 ıלחו יוˆ‡ין  מימי‰ם  ˘‡ין  ע"פ  ‡ף  מ‰ם 
מ‰רי"˜  וב˘ו"˙  לו,  י˘  ‚מור  מעין  „ין 
‰מים  ב‰ווי˙  „"‡ין  ‰טעם,  בי‡ר  נו  סי' 
ב˜ר˜ע  ˘חפר  ‡ל‡  ‡„ם  י„י  ˙פיס˙  ˘ום 
נ˙‚לו  ‡„ם  „ע"י  (‡ע"‚  ‰מים  ל‚לו˙  כ„י 
לו".  י˘  ‚מור  מעיין  „„ין  פ˘יט‡  ‰מים) 
וע"˘ עו„ במ‰רי"˜ ˘ב‡ר ˘י˘ לו „ין ל‡ 
כו'  מועטין  במימיו  ˘כ˘ר  ס˙ם  כמעין  ר˜ 

(ר‡‰ מ˜ו‡ו˙ ˘ם מ"ו), ‡ל‡ כמים חיים ˘‚ם 

יע˜ב  מ˘כנו˙  וב˘ו"˙  בו.  טובל  כו'  זב 

מ‰רי"˜  ל„ברי  ב‰מ˘ך  כ˙ב  סמ"‰  יו"„ 

כו'  יˆח˜  עב„י  ויחפרו  מל‡ ‰ו‡  "ומ˜ר‡ 

ל‰„י‡  ‰רי  חיים,  מים  ב‡ר  ˘ם  וימˆ‡ו 

„ב‡ר חפור‰ מ˜רי מים חיים".

ומע˙‰ י"ל „‰ו‡ ‰ו‡ ‰רמז ב‰˘וו‡‰ 
˙כלי˙‰  „‰נ‰  ובנינו,  ‰מ˜„˘  לבי˙ 

‰ו‡  ובי‰מ"˜  ‰מ˘כן  ע˘יי˙  מˆו˙  ˘ל 

‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ מ˘מי‡, "וע˘ו לי מ˜„˘ 

נˆטווינו  ז‰  עם  ויח„  ב˙וכם",  ו˘כנ˙י 

לפני ‰"ו˘כנ˙י"  מ˜„˘", „ˆ"ל  לי  "וע˘ו 

ע˘יי˙ ופעול˙ ‰‡„ם (כולל, כנ"ל, ‰חיוב 

‰מ˜ום  במˆי‡˙  ולי‚ע  ל„רו˘  ˘בספרי 

י„י  ˙פיס˙  ע"י  ˘ב‡  "ב‡ר"  ב„ו‚מ˙  כו', 

למˆו‡  וי‚יע‰  עבו„‰  ˘ל  ב‡ופן  ‡„ם 

‰מים כו').

לקראת שבת ו

˘ם   – ˘ר‰  חיי  ובפר˘˙  בז‰,  ז‰  ˙לויים  ˘‰„ברים  מˆינו  ל‡  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  ‡בל 
מסופר ˘‡בר‰ם רˆ‰ ˘יˆח˜ י˘‡ ‡˘‰ ממ˘פח˙ו ול‡ מבנו˙ כנען - ל‡ נזכר כלל ˘ז‰ ˘ייך 

  .[ıלירו˘˙ ‰‡ר

לי˘‡  ‰לך  ˘יע˜ב  לז‰  ˘ייכ˙  ‰י‡  ‚ם  ‡בר‰ם"  ˘"ברכ˙  ר˘"י,  מח„˘  ז‰  וליי˘ב   .„
בענין ‰זרע: "ו‡ע˘ך  ˘נ˙ברך ‡בר‰ם  ברכ‰  ל‡ו˙‰  כי ‰כוונ‰ ‰י‡  מ˘פח‰,  ול‰˜ים   ‰˘‡
וכולם  מבורכים  י‰יו  ˘ˆ‡ˆ‡יו  בזרעך" –  לו ‰רב‰ ˆ‡ˆ‡ים, "ו‰˙ברכו  ˘י‰יו  ל‚וי ‚„ול" – 

י˙ברכו ב‰ם. 

ו‡ף ˘יˆח˜ עˆמו נ˙ברך מ‰˜ב"‰ בברכו˙ ‡לו, וכמו ˘כ˙וב בפר˘˙נו (כו, „): "ו‰רבי˙י 
ל‰רחי˜  ˆריך  למ‰  כן,  ו‡ם   –  "ıר‡‰ ‚ויי  כל  בזרעך  ו‰˙ברכו   .. ‰˘מים  ככוכבי  זרעך   ˙‡

ברכ˙ו ל"ברכ˙ ‡בר‰ם", ול‡ „י לו לברך ‡˙ יע˜ב בברכו˙יו ˘לו?   

˘ב„רך  ל„רך,  לˆ‡˙  עמ„  יע˜ב ‰רי  כי  ל"ברכ˙ ‡בר‰ם",  נז˜˜ „ו˜‡  ˘יע˜ב  לב‡ר,  י˘ 
‰טבע ‰י‡ "ממעט˙ פרי' ורבי' וממעט˙ ‡˙ ‰˘ם" (פר˘"י לך יב, ‡). ולכן בירכו יˆח˜ ב‡ו˙‰ 
ל‚וי ‚„ול",  מ‡רˆך") "ו‡ע˘ך  לך  ב„רך ("לך  ‰ליכ‰  לפני  כ˘עמ„  ל‡בר‰ם  ˘ני˙נ‰  ברכ‰ 
˘‰˜ב"‰ בירך ‡˙ ‡בר‰ם ˘‡ˆלו ‰‰ליכ‰ ב„רך ל‡ ˙מעט ‡˙ ‰זרע, ו‡„רב‰ בזכו˙ ‰ליכ‰ 
זו י˙ברך יו˙ר – ˘כן י‰י' ‡ˆל יע˜ב, ˘‡ף ˘‰ולך ‰ו‡ ל„רך רחו˜‰ (ול‡ כ‡ביו יˆח˜ ˘ל‡ 

יˆ‡ מ‡רı י˘ר‡ל), ‰נ‰ ˙˙˜יים בו "ברכ˙ ‡בר‰ם" ˘נ˙ברך „ו˜‡ בזכו˙ ‰‰ליכ‰.

[ובז‰ יומ˙˜ ˘יˆח˜ ˘לח ‡˙ יע˜ב לבי˙ לבן, ול‡ ˘לח ˘ליח ל‰בי‡ ‰‡˘‰ מ˘ם. ו‡ף 
ע‰"פ.  (‡ור ‰חיים  כ˙בו ‰מפר˘ים  – ‰נ‰  ע˘ו ‡חיו  מפני  לברוח  יע˜ב  מוכרח  ˘בפ˘וטו ‰י' 

ועו„), ˘יˆח˜ ל‡ י„ע מז‰, כיון ˘רב˜‰ ל‡ סיפר‰ לו ‡˙ כל ‰ענין; 

כי רˆ‰ ˘˙˙˜יים ביע˜ב "ברכ˙ ‡בר‰ם", ו‰ו‡ ‰˙ברך כ˘‰לך ב„רך „ו˜‡, ול‡ במ˜ומו]. 

לענין  ˘‰ברכ‰ ‰י‡  בו  ˘מפור˘  סיום ‰פסו˜,  עם  ז‰  כל  מ˙‡ים  ע„יין ˜˘‰, ‡יך  ‡ך   .‰
ירו˘˙ ‰‡רı – "לר˘˙ך ‡˙ ‡רı מ‚וריך ‡˘ר נ˙ן ‡ל˜ים ל‡בר‰ם"! 

ו‰בי‡ור בז‰:

יˆח˜  ו‡„רב‰:   ,ıל‡ר  ıבחו בי˙ו  ולבנו˙ ‡˙  י˘ר‡ל   ıמ‡ר לˆ‡˙  יע˜ב  ˘לח ‡˙  יˆח˜ 
ברך ‡˙ יע˜ב ˘„ו˜‡ בזכו˙ ‰‰ליכ‰ ב„רך ˙˜ויים בו ברכ˙ "ו‡ע˘ך ל‚וי ‚„ול" (כנ"ל); 

‡מנם ע˘ו ‡חיו נ˘‡ר במ˜ומו, ב‡רı י˘ר‡ל ובסמיכו˙ ליˆח˜ – ו‡פ˘ר ‰י' ל‰בין ˘ע˘ו 
י˘‡ר ‰"מוחז˜" ב‡רı י˘ר‡ל, ל‡חר ˘יע˜ב יˆ‡ ממנ‰ ו‰לך ל‰˜ים ‡˙ בי˙ו „ו˜‡ בריחו˜ 

מ˜ום (ר‡‰ ‚ם ‡ל˘יך כ‡ן). 

‡ף  ל‡בר‰ם":  ‡ל˜ים  נ˙ן  ‡˘ר  מ‚וריך   ıר‡  ˙‡ "לר˘˙ך  ו‰„‚י˘,  יˆח˜  ‰וסיף  ולז‰ 
˘יע˜ב יוˆ‡ מ‡רı י˘ר‡ל לזמן מ‰, נ˘‡ר˙ ‡רı י˘ר‡ל ˘ייכ˙ לו. ו‡„רב‰: מכיון ˘"ברכ˙ 
˘‡ו˙‰ "נ˙ן ‡ל˜ים   – ıם ‰‡ר‚˘ פ˘וט  ביע˜ב, ‰רי  ˙˙˜יים  לענין ‰זרע ‰מבורך  ‡בר‰ם" 

ל‡בר‰ם" – ˘ייכ˙ ‰י‡ „ו˜‡ ליע˜ב וזרעו ‡חריו. 

וב‡מ˙ ˘י˘ ל‰רחיב ב„יו˜י ‰ל˘ונו˙ בר˘"י וכו', ועו„ חזון למוע„ בעז"‰.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

ההבדל בין "קיים" ל"עשה"
עקב אשר שמע אברהם בקולי
(כו, ה)

מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה 
עד שלא ניתנה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם 
בקולי כו'
(משנה סיום מסכת קידושין)

קיים  רב,  "אמר  איתא:  ב)  (כח,  יומא  בגמ' 

שנאמר  כולה,  התורה  כל  את  אבינו  אברהם 

עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו'". והקשה 

מה  בכ"מ)  הקשו  וכן  קיים,  ד"ה  (חדא"ג  המהרש"א 

מפורשת  משנה  זו  והרי  לאשמעינן,  רב  בא 

בקידושין.

לשון  בין  מהותי  חילוק  שישנו  לומר,  ויש 

עד  התורה  כל  את  אברהם  "עשה  המשנה 

אברהם  "קיים  רב  לשון  ובין  ניתנה"  שלא 

שם,  מהרש"א  גם  (ראה  כולה"  התורה  כל  את 

בין  שחלקו  ועוד  קידושין,  סוף  לירושלמי  קרבן  שירי 

עשה אברהם וקיים אברהם, וראה במקור הדברים מה 

שקשה על דבריהם):

יש  תורה  מתן  שקודם  המצוות  בענין 

"חפצא"  הי'  תורה  מתן  לפני  גם  אם  לחקור 

של תורה ומצוות, שהרי "אלפיים שנה קדמה 

פ"ח,  ב"ר  ד.  צ,  תהלים  מדרש  (ראה  לעולם"  תורה 

ב. ועוד), אלא שעדיין לא היתה "חובת גברא" 

לקיימן, או שמא לא היתה מציאות של תורה 

תורה  במתן  רק  כי  כלל,  בעולם  ומצוות 

נתחדשה ה"חפצא" של תורה ומצוות בעולם 

ספרים  לכו"כ  שציין  הדברים  במקור  (וראה  למטה 

הדנים בזה).

על  רב  במאמר  החידוש  שזהו  לומר  ויש 

מאמר המשנה:

כל  את  אברהם  "עשה  המשנה  מלשון 

מעשה  אלא  בזה  הי'  שלא  משמע  התורה" 

האדם בלבד, אבל לא חל על מעשה זה  גדר 

תורה  היו  לא  שעדיין  מאחר  מצוה,  קיום  של 

ומצוות בעולם.

שלא  שאף  וחידש,  רב  הוסיף  זה  ועל 

נצטווה אברהם על התורה, מכל מקום "קיים 

קיום  גדר  בזה  שהי'  היינו  התורה"  כל  את 

מצוה, כי עצם ה"חפצא" דתורה ומצוות כבר 

הי' קיים בעולם.

ישמעאל בן אברהם
וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת 
ישמעאל בן אברהם 
(כח, ט)

הדעת  עץ  כאן,  לב"ר  יפ"ת  (ראה  להקשות  יש 

טוב (להרח"ו) ח"ב ל, ב, ועוד): למה הזכיר הכתוב 

"בן אברהם", והרי ידוע לכל שישמעאל הוא 

בנו של אברהם אבינו?

ויש לבאר:

היתה  אלה  בנישואין  עשו  של  כוונתו  כל 

שהוא  ולהראות  אביו  את  להטעות  כדי 

ב),  לו,  וישלח  לד.  כו,  לעיל  פירש"י  (ראה  צדיק 

שיעקב  לאחר  היו  אלו  שנישואין  וכיון 

נצטווה שלא לקחת אשה מבנות הארץ אלא 

ממשפחת יצחק, הלך עשו אל ישמעאל כדי 

בזה  להראות  כדי  לאשה,  בתו  את  לקחת 

שהוא צדיק עוד יותר מיעקב, ובשני דברים: 

א. עשו הלך אל ישמעאל מעצמו, ללא ציווי. 

ב. עשו לא נשא סתם אשה ממשפחת יצחק, 

אלא את נכדתו של אברהם אבינו בעצמו.

אל  עשו  "וילך  הכתוב:  שמדגיש  וזהו 

בת  מחלת  את  "ויקח  מעצמו;   – ישמעאל" 

אברהם  של  נכדתו   - אברהם"  בן  ישמעאל 

אבינו.

לקראת שבת י„

כ‡ן ‰רמב"ם ‰ן נמי כעין ‰נ"ל, „ל‡ מיירי 
ב„ברים  ‡ל‡  ‚בר‡,  ˘בחובו˙  ב„ינים 
וכ‚ון  „‰מ˜„˘.  מˆ„ ‰חפˆ‡  ‰מ˙חייבים 
מבטלין  „"‡ין  „נן,  ב‰לכ‰  ‰סמוך  „ין 
„לכ‡ור‰  לבנין",  רבן  בי˙  ˘ל  ˙ינו˜ו˙ 
˘ם  (ו‡כן   ˙"˙ ב‰ל'  ז‰  ל„ין  כ˙בו  כבר 
‰מ˜„˘),  בנין  „וח‰   ˙"˙„ מ˜ומו,  ‰ו‡ 
‡ל‡  כ‡ן,  ‰„ין  וכפל  חזר  טעם  ומ‰ 
˘‡ינו   ˙"˙ מ„ין  מיירי   ˙"˙ „ב‰ל'  „י"ל 
‰מ˜„˘,  בי˙  בנין  ב˘ביל  ‡פילו  נ„ח‰ 
מˆ„  ˘‚ם  בי‰מ"˜,  בנין  מ„ין  וכ‡ן ‰וסיף 
‰חפˆ‡ „בי‰מ"˜ ‡ין מ˜ום לבטל ˙˘ב"ר 
˘ל  ˘‰לימו„  ‡˙"ל  (ובפרט  לבנינו 
וע„"ז  ‰בי˙).  בנין  ב˜יום  מסייע  ˙˘ב"ר 
‰ו‡ ב‚ופ‡ „„ינ‡ „"‡ין בונין ‡˙ ‰מ˜„˘ 
˘‡ינו  לפר˘  „מˆינו  כו'",  ˘נ‡'  בליל‰ 
מ˘ום  ב„בר, ‡ל‡  ˘י˘  ‚בר‡  מˆ„ ‡יסור 
ל‰˜רב˙  פסול‰  ליל‰  „‰˜מ˙  ‰בי‰מ"˜, 
‰יום (כמ"˘ בירו˘למי רי˘ יומ‡) – ר‡‰ מ˘"כ 
רס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡  בבי‡ור ‰רי"פ  בז‰ 
כ‡ן  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  ‰„ין  וכן  י‚.  ע˘‰ 
 ˙‡ˆ ע„  ‰˘חר  מעלו˙  בבנין  "ועוס˜ין 
ב)  פ‚,  (ב"מ  ב˙וס'  „כמבו‡ר  ‰כוכבים", 
˘ל  מל‡כ‰  זמן  ˘‡ז ‰ו‡  לפי  ז‰ ‡ינו  „ין 
ול‡   ıמ‰נ ‰ו‡  מל‡כ‰  זמן  כי  ‰‚בר‡, 
בי‰מ"˜  כבו„  מעמו„ ‰˘חר, ‡ל‡ "מ˘ום 
‰וי מ˜„מי טפי". וכן ‰„ין "ו‡ין בנין ב"‰ 
מ˘ום ‰‡יסור  (ר˜)  יו"ט" ‚"כ ‡ינו  „וח‰ 
מˆ„  כ"‡  ‰בנין,  במע˘י  ‰‚בר‡  ˘על 
למ„ו‰ו  ˘‰רי  עˆמו,  „בי‰מ"˜  ‰חפˆ‡ 
ומ˜„˘י  ˙˘מרו  ˘ב˙ו˙י   ˙‡"„ ממ˜ר‡ 
˙יר‡ו (‡ני ‰' כולכם חייבים בכבו„י ‡˙ם) 
ו‰מ˜„˘ חייבין בכבו„י כו'" (פר˘"י ˘בועו˙ 

טו, ב מיבמו˙ ו, ‡)].

למע˘‰  בנו‚ע  ‰נ"ל  ‰יסו„  וע"פ 

ע˘י'  בז‰  ˘˙‰י'  מחייב  ˘‰בנין  ‰בנין, 
ב˘ייכו˙  ‚ם  ‰ו‡  „כן  י"ל  כו',  „י˘ר‡ל 
˙לוי'  ˘בז‰  וכו',  וˆור˙ו  ‰בנין  למ˜ום 
‰˘ר‡˙  ˘"ו˘כנ˙י",  „‡ף   – ˜„ו˘˙ו 
ˆ"ל  מ˘מי‡,  ב‡‰  ז‰  במ˜ום  ‰˜„ו˘‰, 
‰כנ‰  "וע˘ו",  מˆו˙  ˜יום  מ˜ו„ם  בז‰ 
˘ל  ע˘י'  ˘חיוב  מˆינו  ו‰נ‰,  ‰‡„ם.  ע"י 
וי˙יי‚ע  ˘י„רו˘  מז‰,  י˙ר‰  כולל  ‰‡„ם 
למˆו‡ ‡˙ ‰מ˜ום ˘בו י˜ום ‰מ˜„˘ וכו', 
˙מ˙ין  "יכול   ‰ יב,  ר‡‰  בספרי  כ„‡י˙‡ 
˙„ר˘ו  ל˘כנו  ˙"ל  נבי‡  לך  ˘י‡מר  ע„ 
וב‡˙ ˘מ‰, „רו˘ ומוˆ‡ ו‡ח"כ י‡מר לך 
‰נבי‡". ו‰יינו לפי ˘‰מכוון ו‰מטר‰ ˘ל 
˘‰מ˜„˘  ‰ו‡,  מ˜„˘"  לי  "וע˘ו  ‰ˆיווי 
˘ל  ב‡ופן  ‰‡„ם,  וי‚יע˙  ע˘י'  ע"י  יב‡ 

"„רו˘".

ז‰  ל‚„ר  מפר˘˙נו  רמז  לומר  ונר‡‰ 
˘ל  ו‰˘˙„לו˙  ע˘י'  ˘ל ‰מ˜„˘ ‰מחייב 
כ)  (כז,  בפר˘˙נו  כו'. „‰נ‰ ‰רמב"ן  ‰‡„ם 
‰‡ריך ע"„ ‰ב‡רו˙ „יˆח˜, "יספר ‰כ˙וב 
וי‡ריך בענין ‰ב‡רו˙ ו‡ין בפ˘וטי ‰ספור 
˙ועל˙ ול‡ כבו„ ‚„ול ליˆח˜, ו‰ו‡ ו‡ביו 
ע˘ו ‡ו˙ם ב˘ו‰, ‡בל י˘ ב„בר ענין נס˙ר 
ב‡ר  כי  ל‰ו„יע „בר ‰ע˙י„,  ב‡  כי  ב˙וכו 
יע˘ו  ‡˘ר  ‡ל˜ים  לבי˙  ירמוז  חיים  מים 
כמו  מ"ח  ב‡ר  ‰זכיר  ולכן  יˆח˜  ˘ל  בניו 
(עיי"˘  כו'"   '‰  ˙‡ חיים  מים  מ˜ור  ˘‡מר 
מ˜„˘ו˙).  ב˙י  ל‚'  ב‡רו˙   '‚ רומזים  ‡יך  ˘‰‡ריך 

ר˜  ל‡  כ‡ן  י˘  ‚„ול  „רמז  לח„˘  ונר‡‰ 
מים  לב‡ר  ‰מ˜„˘  בין  ‰‰˘וו‡‰  בעˆם 
חפיר˙  „מע˘‰  ב‰˘וו‡‰  ‚ם  ‡ל‡  חיים, 

‰ב‡רו˙ למע˘‰ בנין ‰מ˜„˘. 

וב‰˜„ים, „במ˜וו‡ו˙ מˆינו בכללו˙ 
ז‰  „יני‰ם  ˘נ˘˙נו  מ˜וו‡ו˙  סו‚י  ב' 
ר‡),  סי'  „ע‰  וביור‰  „מ˜וו‡ו˙  בפ"˜  (עיין  מז‰ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

ישרא בגדר חובת כ
סייע בבנין המקדש

יפלפל בגדר החיוב בזה אף שאין מצוה זו חובת היחיד, ויסיק דהוא מחוייב מדין החפצא דהמקדש ולא משום 
חובת גברא / עפ"ז יוסיף עומק בדברי הרמב"ן בפרשתנו

בי˙  מ‰ל'   '‡ בפר˜  ‰רמב"ם  כ˙ב 
‰מ˜„˘  בנין  מˆו˙  לענין  ‰י"ב  ‰בחיר‰ 
בעˆמן  ולסע„  לבנו˙  חייבין  "‰כל 
‰מ„בר".  כמ˜„˘  ונ˘ים  ‡נ˘ים  ובממונם 
‰פל‡‰  (ˆפע"נ  מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  פלפל  וכבר 
חייבו˙  נ˘ים  „‡ף  ב‰‡   (‡ נ„,  ב‰˘מטו˙ 

בנין  ו‰ל‡  כו',  בעˆמם  ולסע„  לבנו˙ 
‰מ˜„˘ ‰ו‡ מ"ע ˘‰זמן ‚רמ‡ כמו ˘כ˙ב 
 ˙‡ בונין  „‡ין  „נן  ב‰לכ‰  ‚ופי'  ‰רמב"ם 
 ˙‡ ‰˜ים  וביום  ˘נ‡מר  בליל‰  ‰מ˜„˘ 

‰מ˘כן, ביום מ˜ימין ל‡ בליל‰.

„יל"ע  ב‰˜„ים  בז‰,  לומר  ונר‡‰   
לבנו˙  ‰כל  על  ז‰  חיוב  עˆם  ב‚„ר  טוב‡ 
בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  בי‡ר  כבר  כי  כו', 
‰י‡  מ˜„˘  בנין  „מˆו˙  ‰מ"ע  חל˜  בסוף 
חוב˙ו  ול‡  ‰ˆבור  חוב˙  ˘‰ן  מ‰מˆוו˙ 
 ‰ˆ מˆו‰  ‰חינוך  (וכ"כ  ו‡י˘  ‡י˘  כל  ˘ל 
בסופ‰), ו‡"כ „רו˘ בי‡ור מ‰ו פ˘ר חוב‰ 

וי"ל  כו'.  ולסע„  לבנו˙  ‡ח„  כל  על  זו 
‰רמב"ם  מיירי  ל‡  כו'"  חייבין  ˘ב"‰כל 
בחפˆ‡  „ין  ‰ו‡  ‡ל‡  ‚בר‡,  בחובו˙ 
‚בר‡  חוב˙  זו  ˘‡ין  פירו˘  „‰מ˜„˘, 
מˆו‰  (˘‰רי  מ˜„˘  לי  וע˘ו  מˆו˙  ל˜יים 
„בר  ˘‰ו‡  ‡ל‡  ‰יחי„),  על  ל‡  ‰י‡  זו 
˘‚„ר  „‰מ˜„˘,  ‰חפˆ‡  מˆ„  ‰מ˙חייב 
ל‰˜ים)  ‰ˆיבור  (˘מחוייב  ‰מ˜„˘  בנין 
עˆמם,  י„י ‰ˆיבור  על  י‰י'  ˘בנינו  מחייב 
"וע˘ו לי מ˜„˘", ‰יינו ˘˙‰י' בז‰ ע˘יי˙ 
י˘ר‡ל  לכל  ז‰  ˘ייך  (ולכן  י˘ר‡ל  כלל 
בז‰  ˘ייכ‡  „ל‡  ומחוור  ונ˘ים).  ‡נ˘ים 
כללי חובו˙ ‚בר‡, כ‚ון פטור נ˘ים ממ"ע 
מˆ„  ‡ינ‰  כ‡ן  ‰נ˘ים  חוב˙  כי  ˘‰זמ"‚, 
‡ל‡  פלוני˙  מˆו‰  ב˜יום  מˆ"ע  חוב˙ן 
נˆרך  „מ˜„˘  חפˆ‡  כ‡ן  ˘י‰י'  ˘כ„י 

˘˙‰י' בו ע˘י' ˘ל כלל י˘ר‡ל. 

˘כ˙ב  ‰לכו˙  ˘כמ‰  ו˙מˆ‡  [ו„ו"˜ 

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

"ויתן ך" את כח התשובה!
על איזו ברכה אמרו חז"ל "ויחזור ויתן"? / מדוע בעל תשובה הוא "כמעין 

המתגבר"? / במה שונה תשובת ישמעאל מתשובתו של יהודי? / ומדוע נחשב עשו 
כ"ישראל מומר"? / ברכת יצחק אבינו - נתינת כח לעבודת התשובה 

בפר˘"י)  (‰וב‡  חז"ל  ‡מרו  כח),  כז,  (פר˘˙נו  ‰‡ל˜ים"  לך  "וי˙ן  ליע˜ב  יˆח˜  ברכ˙  על 
˘˙וספ˙ ‰ו‡"ו "וי˙ן", מור‰ על כך ˘י˘ כ‡ן נ˙ינ‰ ˘ני' – "י˙ן, ויחזור וי˙ן".

וי˘ ל˙מו‰:

"י˙ן  עליו  לומר  ˘ייך  וממיל‡  מו‚בל˙,  ‰י‡  נ˙ינ˙ו  ו‚ם  מו‚בל,  ‰ו‡  ו„ם  ב˘ר  ‡„ם 
 ˙‡ ל‰˘לים  יכול  ‰ו‡  ‰רי  מו‚בל˙,  ‰יי˙‰  ‰ר‡˘ונ‰  ˘נ˙ינ˙ו  ˘מכיוון  וי˙ן",  ויחזור 

‰נ˙ינ‰ ול‰וסיף עלי'.

‡בל ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‡ין סוף, ו‡ינו מו‚בל ח"ו ב˘ום ‰‚בל‰, ונ˙ינ˙ו ‰י‡ ˘למ‰ ומו˘למ˙, 
מכיוון  ‰ל‡  וי˙ן";  ויחזור  "י˙ן  מעל‰  כלפי  לומר  ˘ייך  מ‰  כן,  ו‡ם  ו˙כלי˙.  ‚בול  בלי 
˘נ˙ן ‰˜ב"‰ נ˙ינ‰ ‡ח˙, כלולו˙ ב‰ כבר כל ‰‰˘פעו˙ בלי ‚בול ו˜ı, ו‡ין מ˜ום לנ˙ינ‰ 

נוספ˙?

ו‡ילו ‰י' מ„ובר בברכ‰ על עניין פרטי, ‡ו ברכ‰ ל‡„ם פרטי, ‰י' ‡פ˘ר לומר ˘"ויחזור 
וי˙ן" ‰ו‡ ב˘ביל ‰וספ˙ עניינים ‡חרים בברכ‰, ‡ו לˆרף עו„ מ˙ברכים.

‡בל ‡י ‡פ˘ר לומר כן על ברכ˙ "וי˙ן לך": ברכ‰ זו ני˙נ‰ ליע˜ב, ˘‰ו‡ כולל ‡˙ כל 
‰נ˘מו˙ כולן (ר‡‰ ˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ ס"ז); וכמו כן ‡ינ‰ ברכ‰ בעניין מסוים, ‡ל‡ כולל˙ ‡˙ 

."ıכל ‰‰˘פעו˙ ‰‚˘מיו˙ ו‰רוחניו˙, מ"טל ‰˘מים" ע„ "מ˘מני ‰‡ר

ו‡ם כן, ˆריך ל‰בין מ‰ חסר ב"י˙ן" ‰ר‡˘ון, ˘עליו ‰וסיף יˆח˜ ובירך "ויחזור וי˙ן"?



טלקראת שבת

לקבל מן הרב את כח החידוש
ויובן ‰„בר ב‰˜„ים מ˘ל מ˘ני סו‚י ˙למי„ים ‰יו˘בים לפני רבם:

ומ˙עˆם  מ˙‡ח„  ˘˘כלו  ע„  ביו˙ר,  ב‡ופן ‰נעל‰  מ˜בל ‡˙ ‰˘פע˙ ‰רב  ‡. ‰˙למי„ 
עם ‰עניינים ˘למ„ מן ‰רב. ‡מנם, ˜בל‰ זו ל‡ פעל‰ ב˙למי„ ‡˙ ‰יכול˙ ל‰מ˘יך ולח„˘ 

על ‡ו˙‰ ‰„רך בכוח עˆמו.

ו‰‰וספ‰,  יכול˙ ‰חי„ו˘  בלב„, ‡ל‡ ‚ם ‡˙  ל‡ ‡˙ ‰˙ור‰  מן ‰רב  מ˜בל  ב. ‰˙למי„ 
ו‰רי ‰ו‡ מוסיף ומח„˘ על פי „רך רבו, בכוח עˆמו.

˘ני סו‚ים ‡לו מבו‡רים בפר˜י ‡בו˙ (פ"ב מ"ח (בסי„ור ‡„מו"ר ‰ז˜ן – מ"ט)):

ז‰,  ˙למי„  למעל‰.  ˘נ˙ב‡ר  ‰ר‡˘ון  ‰סו‚  ‰ו‡   – טיפ‰"  מ‡ב„  ˘‡ינו  סו„  "בור   .‡
ממ‰  טיפ‰  מ‡ב„  ˘‡ינו  סו„"  כ"בור  ‰ו‡  ו‰רי  נעל‰,  ב‡ופן  מרבו  ‰‰˘פעו˙   ˙‡ מ˜בל 
˘מ˘פיעים בו. ‡מנם, על ‡ף ‚ו„ל מעל˙ו, ˙למי„ ז‰ ‡ינו יכול ל‰וסיף ולח„˘ ב˙ור˙ רבו.

‚ם  ‰רב  מן  מ˜בל  ז‰,  ˙למי„  למעל‰.  ‰‡מור  ‰˘ני  ‰סו‚  ‰ו‡   – ‰מ˙‚בר"  "כמעין  ב. 
‡˙ יכול˙ ‰חי„ו˘ ו‰‰וספ‰ בכוח עˆמו, כ‡ו˙ו מעיין ‰מ˙‚בר ˘מוסיף מים מעˆמו לל‡ 

‰‚בל‰.

˘‡מרו  וע„  מ‡ו„,  ‚„ול‰  מעל‰  ‰י‡  טיפ‰"  מ‡ב„  ˘‡ינו  סו„  ˘"בור  ‰יו˙  עם  ו‰נ‰, 
"כל   ˙‡ במ‡זניים  ל‰כריע  ˘בכוחו  סו„",  כ"בור  ˘‰י'  ‰ור˜נוס  בן  ‡ליעזר  ר'  על  חז"ל 
"בור  מעל˙  ל‚בי  ‚„ול  י˙רון  י˘  ‰מ˙‚בר"  ב"כמעין  מ˜ום  מכל  יח„,  ‚ם  י˘ר‡ל"  חכמי 
כל  ל‰כריע ‡˙  ˘בכוחו  ˘‰י' "כמעין ‰מ˙‚בר",  ערך  בן  ר' ‡לעזר  על  ˘‡מרו  וכפי  סו„". 

חכמי י˘ר‡ל, "ור' ‡ליעזר בן ‰ור˜נוס ‡ף עמ‰ם".

˘˜יבל  מ‰  ר˜  ב‰  וי˘  מו‚בל˙,  סו„" ‰י‡  ˘ב"בור  ˘‰חכמ‰  מ˘ום  לכך ‰ו‡,  ו‰טעם 
מרבו ול‡ יו˙ר. ולעומ˙ ז‡˙, "מעין ‰מ˙‚בר" י˘ בכוחו ל‰וסיף ולח„˘ בלי ‰‚בל‰.

מכוחו  ‡ינו  ‰מ˙‚בר"  "כמעין  ˘ל  ‰חי„ו˘  ˘כוח  ול‰„‚י˘,  ל‰וסיף  ˆריך  ז‡˙  ‡מנם, 
˘מח„˘  וכל ‰חי„ו˘ים  מן ‰רב.  ז‰ ‚ופ‡ ˜יבל ‰˙למי„  כח  ˘ל ‰˙למי„, ‡ל‡ ‚ם  ‰עˆמי 
כ"מעין  ‰יו˙ו  ˘מעל˙  ערך,  בן  ‡לעזר  בר'  ‚ם  מˆינו  וכן  מרבו.  ˘˜יבל  ב‰˘פע‰  יסו„ם 

‰מ˙‚בר", מˆוינ˙ במ˘נ‰ ב‰מ˘ך לכך ˘נמנ‰ בין ˙למי„יו ˘ל ר' יוחנן בן זכ‡י.

היכולת להוסיף בהשפעת השי"ת
ב‰  ˘י˘  מ‡˙ ‰˘י"˙,  ורוחני  ‚˘מי  טוב  ב‰˘פע˙  ‚ם  כן ‰ו‡  ב˙למי„ים,  ˘‰ו‡  וכ˘ם 
בכוח  ב‰  ול‰וסיף  לנˆל ‡˙ ‰‰˘פע‰  ב. ‰יכול˙  עˆמ‰.  ‡. ˜בל˙ ‰‰˘פע‰  פרטים:  ˘ני 

עˆמו.

ו‰ן ‰ן ˘˙י ‰"נ˙ינו˙" ב"י˙ן ויחזור וי˙ן":

כך  ו‡חר  לל‡ ‰‚בלו˙.  מו˘למ˙  ל‡„ם ‰˘פע‰  מ˘פיע  ˘‰˜ב"‰  "י˙ן" ‰ר‡˘ון ‰יינו 

מה ענין תאומי תמר 
ליעקב ועשו?

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

יש לבאר בדרך הרמז כוונת רש"י בהזכרת 

תאומי תמר כאן:

המשיח,  בביאת  יהי'  עשו  של  תיקונו 

לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו  כמ"ש 

(עובדי'  המלוכה"  לה'  והיתה  עשו  הר  את 

בסופו), והרי המשיח הוא מבני בניו של פרץ 

יד  פפ"ה,  ב"ר  וראה  סג.  סו"פ  בראשית  אגדת  (ראה 

ובפרש"י שם), מבני תמר. וזהו שרמז כאן רש"י, 

"תומם"  נאמר  שעליו  עשו,  של  שתיקונו 

של  בנו  בן  ידי  על  יהי'  רשע,  הוא  כי  חסר, 

הוא  כי  מלא,  "תאומים"  נאמר  שעליו  פרץ, 

הצדיק שיבטל את הרוע של עשו.

"עלי קללתך בני" - מה 
נחמה היא זו ליעקב?

ותאמר לו אמו עלי קללתך בני
(כז, יג)

ליעקב  זו  היא  נחמה  מה  לתמוה:  יש 

לא  וכי  קללתו?  את  עצמה  על  תקבל  שאמו 

מדה  באותה  לפחות  אמו  בטובת  יעקב  חפץ 

שחפץ בטובת עצמו (ראה גם של"ה חלק תושב"כ 

פרשתנו)?!

ויש לבאר בדרך הפנימיות:

ביותר,  נעלות  ברכות  היו  יצחק  ברכות 

ונמשכו ממקום שהוא למעלה מטעם ודעת. 

ולכן, כדי שיהי' יעקב כלי ראוי לקבל ברכות 

עצמו  להעמיד  צריך  הוא  גם  הי'  אלו,  נעלות 

ע"י  וזאת  השכל.  מן  יותר  נעלה  במקום 

וחייו  נפשו  מסירת  כי  נפש,  מסירות  עבודת 

והעמדת עצמו בסכנה היא עבודה שלמעלה 

מטעם ודעת.

קללתך  "עלי  ליעקב  רבקה  אמרה  ולכן 

נפשה  למסור  מוכנה  שהיא  היינו  בני", 

להראות  כדי  קללתו,  את  עצמה  על  ולקבל 

מסירות  דורשת  אלו  ברכות  שקבלת  ליעקב 

תנועה  יעקב  אצל  גם  פעל  זה  ומענה  נפש. 

את  לקבל  ראוי  הי'  ועי"ז  נפש,  מסירות  של 

הברכות.
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ב‰  ו‡ין  עילוי,  בעילוי ‡חר  מסו„ר˙  עבו„˙ם  ומ„י„‰.  ‰‚בל‰  ל‰  י˘  עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים 
‚בול  ל‰  ‡ין  ˙˘וב‰  ‰בעלי  עבו„˙  ו‡ילו  ‡ח˙.  בב˙  עˆומ‰  ב‰˙עלו˙  ו„ילו‚  ˜פיˆ‰ 
בז‰ר  ˘‡מרו  וכפי  ‚בול.  בלי  עˆומ‰  ‰˙עלו˙  ל‰˙עלו˙  ‡ח„  בר‚ע  יכולים  ו‰ם  ומ„י„‰, 
(ח"‡ ˜כט, ‡): "זכ‡ין ‡ינון מ‡רי‰ון „˙˘וב‰, „‰‡ ב˘ע˙‡ ח„‡, ביומ‡ ח„‡, בר‚ע‡ ח„‡, 

˜ריבין ל‚בי ˜ב"‰ . . ובחיל‡ ס‚י‡".

יצחק נתן את הכוח לעבודת התשובה
‰˘מים  "מטל  ורוחניו˙  ‚˘מיו˙  ב‰˘פעו˙  בירכו  ‰רי  יע˜ב,   ˙‡ יˆח˜  בירך  כ‡˘ר 
ומ˘מני ‰‡רı". וב‡ופן ˘‚ם יוכל לנˆל ‡˙ ‰‰˘פע‰ בכוח עˆמו ול‰וסיף ב‰, "י˙ן ויחזור 

וי˙ן".

לך"  "וי˙ן  ˘בברכ˙  לומר,  י˘  ˙˘וב‰,  ובעלי  עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים  בעניין  פי ‰מבו‡ר  ועל 
˘‰י‡   - ‰ˆ„י˜ים  עבו„˙  ˙˘וב‰.  ובעלי  ˆ„י˜ים  ˘ל  ‰עבו„ו˙  סו‚י  ל˘ני  ‚ם  ‰כוח  ני˙ן 
˘ל  ב‡ופן  ˘‰י‡   - ˙˘וב‰  ועבו„˙ ‰בעלי  מלמעל‰;  ˘ל "וי˙ן", ˜בל˙ ‰‰˘פעו˙  ב‡ופן 

"ויחזור וי˙ן", ‰˙‚ברו˙ וחי„ו˘ ‰˘פעו˙ ‡לו˜יו˙ ˘ל‡ על „רך ‰ר‚יל.

ו‡כן, רו‡ים ז‡˙ ב˙ול„ו˙ ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים, ˘עניין ‰˙˘וב‰ נ˙ח„˘ ל‡חר ברכ˙ "וי˙ן 
לך":

˘‰י‡  כפי  ל‡מי˙˙‰,  ‰˙˘וב‰  עבו„˙  ˘ל  מˆי‡ו˙  ‰יי˙‰  ל‡  ליע˜ב,  יˆח˜  ברכ˙  ע„ 
‡ˆל בני י˘ר‡ל.

[ו‡ף ˘י˘מע‡ל ˘ב ב˙˘וב‰ (ר˘"י חיי ˘ר‰ כ‰, ט), ל‡ ‰יי˙‰ זו ‡מי˙˙ עבו„˙ ‰˙˘וב‰ 
˘ל י˘ר‡ל. י‰ו„י נ˘‡ר י‰ו„י ‚ם בע˙ ‰חט‡ רח"ל, וכפי ˘‡מרו חז"ל "‡ף על פי ˘חט‡ 
‡בינו,  מ‡בר‰ם  ‰˙נ˙˜  י˘מע‡ל,  חט‡  כ‡˘ר  ז‡˙,  ולעומ˙   .(‡ מ„,  (סנ‰„רין  ‰ו‡"  י˘ר‡ל 
וכפי ˘רמזו חז"ל (פסחים נו, ‡. ור‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ ויר‡ ˆ‚, ב) ב‡מרם "‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל", 
ול‡  ˘נול„,  וכ˜טן  ח„˘‰  כמˆי‡ו˙  נע˘‰  ב˙˘וב‰,  חזר  וכ‡˘ר  ממנו.  ו‰˙נ˙˜  ˘פיר˘ 

˘‰חוט‡ עˆמו חזר ב˙˘וב‰].

ומ˘בירך יˆח˜ ‡˙ יע˜ב "י˙ן ויחזור וי˙ן", ‰מ˘יך בכך ‡˙ ‰כוח ‚ם לעבו„˙ ‰˙˘וב‰ 
˘ל בני י˘ר‡ל.

נ‡מר  בע˘ו  ˘‚ם  ‰‚ם  כי  ע˘ו.  יˆח˜,  ˘ל  בבנו  לז‰,  ‰‡פ˘רו˙  ב‡‰  כבר  זמן  וב‡ו˙ו 
מומר"  כ"י˘ר‡ל  ‰י'  ˘ע˘ו  חז"ל  ‡מרו  מ˜ום  מכל  ˘ם)  (פסחים  ע˘ו"  ממנו  יˆ‡  "יˆח˜ 
בו  ˘ייכ˙  כן  ועל  ליˆח˜.  ומחובר  ˜˘ור  נו˙ר  חט‡יו  ב˘ע˙  ˘‚ם  ו‰יינו,   .(‡ יח,  (˜„ו˘ין 

עבו„˙ ‰˙˘וב‰ [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘מ‰‡י טעמ‡ ‚ופ‡ רˆ‰ יˆח˜ לברך ‡˙ ע˘ו, בכ„י 
˘י˘וב ב˙˘וב‰, ‡ל‡ ˘ב‡מ˙ עניין ‰˙˘וב‰ ב˘למו˙ ˘ייך ר˜ ביע˜ב ובניו].

לקראת שבת י

נוסף "ויחזור וי˙ן", ˘‰‡„ם י˜בל ‡˙ ‰‰˘פע‰ ב‡ופן ˘‰ו‡ יכול לנˆל‰ ול‰עˆימ‰ בכוח 
עˆמו.

ו‚ם כ‡ן י˘ ל‰„‚י˘, ˘כ‡˘ר ‰‡„ם מנˆל ‡˙ ‰נ˙ינ‰ ומעˆימ‰ בכוח עˆמו, ‡ין זו ח"ו 
לו  ˘נו˙ן  מ‰˘פע˙ ‰˘י"˙,  חל˜  ז‰ ‚ופ‡ ‰ו‡  י„ו, ‡ל‡  ועוˆם  מכוחו  ˘ל ‰‡„ם  פעול˙ו 

‡˙ ‰כוח לנˆל ול‰‚ביר ‡˙ ‰‰˘פע‰ בכוח עˆמו.

ו‰נ‰, על פי ‰יסו„ ˘נ˙ב‡ר בעניין "ויחזור וי˙ן", י˘ לב‡ר ‡˘ר בברכ‰ זו ני˙ן ‰כוח 
וכפי  ˙˘וב‰,  ‰בעלי  ועבו„˙  ‰ˆ„י˜ים  עבו„˙  ‰˘י"˙:  בעבו„˙  ‰כלליו˙  ‰„רכים  ל˘˙י 

˘י˙ב‡ר ל‰לן.

בעל תשובה הוא "כמעין המתגבר"
ו˘ל  סו„"  "בור  ˘ל  למעלו˙  מ˜בילו˙  ‰נ‰  ˙˘וב‰,  בעלי  ועבו„˙  ‰ˆ„י˜ים  עבו„˙ 

"כמעין ‰מ˙‚בר":

‰ˆ„י˜ ‰ולך י˘ר „רכו. ‰ו‡ לומ„ ˙ור‰ ומ˜יים מˆוו˙י' כפי ˘ˆיוו‰ ‰בור‡ י˙"˘, ו‰רי 
‰ו‡ כלי ר‡וי ל˜בל ‡˙ ‰‰˘פעו˙ ‰˜„ו˘ו˙ ˘על י„י ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

‡מנם, ‰מ˘כ˙ ‰˜„ו˘‰ ˘בעבו„˙ ‰ˆ„י˜, ‰י‡ „וו˜‡ ב‡ו˙ן ‰‰˘פעו˙ ˘נ˜בעו ל‰יו˙ 
נמ˘כו˙ על י„י ˜יום ‰מˆוו˙, ו‡ין ‰ˆ„י˜ יכול ל‰מ˘יך י˙ר על מ‰ ˘˜בע ‰˜ב"‰ ב˘כר 
‰מˆוו˙ ופעול˙ן. ועל כן נמ˘ל ‰ˆ„י˜ ל"בור סו„ ˘‡ינו מ‡ב„ טיפ‰", כי ‰ו‡ מ˜בל ‡˙ 

כל ‰מ„ר‚ו˙ ‰רוחניו˙ ב˘למו˙, ‡ך ‡ינו מוסיף ומח„˘ בעניין ‰˘פע ‰‡לו˜י.

מ‡‰ב‰, ‰רי "ז„ונו˙  ב˙˘וב‰  חט‡ו  ˘עזב ‡˙ „רך  ל‡חר  ˙˘וב‰,  ז‡˙, ‰בעל  לעומ˙ 
‰˜בועו˙  ‰˜„ו˘ו˙  ‰‰˘פעו˙   ˙‡ ר˜  ממ˘יך  ‰ו‡  ‡ין  ב).  פו,  (יומ‡  כזכיו˙"  לו  נע˘ו˙ 
ב˜יום ‰מˆוו˙, ‡ל‡ מוסיף ומח„˘ ‰˘פעו˙ עˆומו˙ וח„˘ו˙, על י„י ˘מ‰פך ‡˙ ‰ז„ונו˙ 

לזכיו˙.

‡פ˘ר  ‡י  ‰ר‚יל,  ‰עבו„‰  ס„ר  מˆ„  ‰מ˙‚בר":  "כמעין  ‰ו‡  ˙˘וב‰  ˘‰בעל  ונמˆ‡, 
חוזר  כ‡˘ר  ‰ו‡,  ו‡ילו  ‰‡סורים.  ‰„ברים  ב˙וך  ‰טמונים  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙   ˙‡ ל‰עלו˙ 
ב„ברים  טמונ‰  ˘‰יי˙‰  ‰˜„ו˘‰  ‰חיו˙   ˙‡ ‚ם  עמו  מעל‰  נכונ‰,  ב˙˘וב‰  מחט‡יו 
‰‡סורים ˘חט‡ ב‰ם (ר‡‰ ˙ני‡ פ"ז). ו‰יינו ˘מוסיף ו"מ˙‚בר" ב‰˘פע‰ ‰‡לו˜י˙ ‰˜בוע‰ 

מלמעל‰, ˘ל‡ על פי ‰ס„ר ‰ר‚יל.

‰˘פע˙   ˙‡ ול‰‚ביר  ל‰וסיף  ˘יכול˙ו  ל‰„‚י˘,  י˘  ˙˘וב‰  ‰בעל  מעל˙  ‚בי  ו‚ם 
‰˜„ו˘‰ ˘ל‡ על „רך ‰ר‚יל, ‡ינ‰ מכוחו ועוˆם י„ו ח"ו. כל עי˜ר ‰כוח ל‰˙עורר מעˆמו 
ול˘וב ב˙˘וב‰, ני˙ן ‚ם ‰ו‡ מלמעל‰. וכח ז‰ ‚ופ‡ כולל ‡˙ ‰יכול˙ ל‰וסיף ולח„˘ על 

‰‰˘פעו˙ ‰‡לו˜יו˙ ˘על „רך ‰ר‚יל.

וכ˘ם ˘נ˙ב‡ר ˘ב"מעין ‰מ˙‚בר" י˘ מעל‰ על "בור סו„ ˘‡ינו מ‡ב„ טיפ‰", כן ‰ו‡ 
‚ם בעבו„˙ ‰˙˘וב‰, ˘י˘ ב‰ מעל‰ על עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים:


