


˜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
לבקר את החולה או לשאול בשלומו?

לב˜ר  חייב  ‰חול‰  ברפו‡˙  מסייע  ˘‡ינו  מי  ˘‚ם  ילפינן  מ‰יכן 
 / ‡בר‰ם?  ‡ˆל  ‰˜ב"‰  ˘ל  בי˜ורו  מטר˙  ‰י˙‰  מ‰   / חולים? 
מ„וע מבי‡ ר˘"י ˘מו ˘ל רבי חמ‡ בר חנינ‡? / „יו˜ ל˘ון ר˘"י 

במטר˙ "ויר‡ ‡ליו ‰'"

(ע״פ לקוטי שיחות ח"כ עמ׳ 61 ואילך; ספר השיחות תש״נ ח"א עמ' 110 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .ד פנינים  עיונים וביאורים קצרים
שעסק  בשעה  בהם  הבחין  איך   – אנשים"  שלשה  והנה  "וירא 

בהקבלת פני שכינה?  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 70 ואילך)
שאלה אחת, שלוש כוונות  (ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 110 ואילך)

יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ה
"חפירת בארות" - עבודת יצחק אבינו

‡יזו מעל‰ ‰יי˙‰ ליˆח˜ וחסר‰ ל‡בר‰ם? / מ‰ ‰יי˙‰ עבו„˙ יˆח˜ 
בחפיר˙ ‰ב‡רו˙? / ‡יז‰ "ˆחו˜" ו˙ענו‚ מיוח„ ‚ורם יˆח˜ ל‰˘י"˙? 
/ ומ‰ עו˘ים כ‡˘ר ל‡ מˆליחים ל˜רב י‰ו„י ל˙ור‰ ומˆוו˙י'? מעל˙ 

„רך עבו„˙ו ˘ל יˆח˜ ‡בינו, ו‰‰ור‡‰ מכך בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 27 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גם אחרי תשעים ותשע שנים - אין לפרוש למנוחה (ע"פ ספר השיחות 

תשמ"ט ח"א עמ' 51 ואילך)

מה התועלת בברכה לה' מתוך כפי'? (ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 122 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
תוכן איסור הסתכלות בקשת

ב˘כינ‰  י˙יר‰  ‰˙בוננו˙  ˘ליל˙  ‰יינו  ‰‰ס˙כלו˙  „‡יסור  יב‡ר 
ו„רכי‰ / עפ"ז יב‡ר „יו˜ ל' ר˘"י בפר˘˙נו ‚בי „ברי ‡בר‰ם לפני 

‰' במע˘‰ ‰ע˜י„‰  

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 76 ואילך; תורת מנחם חמ"ח עמ' 387 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'חיסון רוחני' – למצב מיוחד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
הפעולה הנפלאה של אמירת תהלים

בעז‰י״˙.

‰ננו  ויר‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
בעניני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  מ‡ו˙),  ‰˘מונ‰ 

ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך  ‰פר˘‰ 
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו, כ"˜ ‡„מו"ר 

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

כ˘סיפר˙י ל‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב נ"ע] ‰סיפור ˘˘מע˙י מר׳ „ובער, ‡מר 
מ‰ ˜‡מרי,  י„עי  ול‡  ˙‰לים  כ‡ל‰, ‡ומרי  פ˘וטים  י‰ו„ים  על  כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜,  ‰ו„ 
סוף,  בעˆמו˙ ‡ין  ביו˙ר  לעונ‚ ‰‚„ול  ˘ל‰ם ‚ורמ˙  ב‡מ˙, ‡מיר˙ ‰˙‰לים  ˜‡ים ‰עולם 
‡ח„  ‚וי  כי˘ר‡ל  כעמך  ״ומי  ‡ומרים  רעוין  „כל  רעו‡  ˘ל  ‰זמן  ˘‰ו‡  במנח‰  ˘˘ב˙ 

.'ıעמך י˘ר‡ל ממ˘יכים ‡˙ ‰'‡ח„' ‰‡מי˙י ב'‡ר˘ ,"ıב‡ר

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ז עמ' 141-142 - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‚ עמ' 689)

מלמדים בגן עדן פירוש חדש בספר תהלים
ב˜יı ˘נ˙ ˙רנ׳׳ט כ˘‰י׳ כ"˜ ‡‡מו׳׳ר בנ‡ו˙ „˘‡ ‰˙‡כסן ‡ˆל בע‰״ב ‡י˘ פ˘וט, ‡ך 

˘ומר ˙ור‰ ומˆוו˙, ו‰ו‡ ‰י׳ „ו‡‚ לכ׳׳˜ ‡‡מו״ר בכל מ‡ו„ו.

„ובער  ר׳  ˘מו.  „ובער  ור׳  בע˘ענ˜‡וויט˘  עיר  מחסי„י  ‡ח„  מלמ„  ‰י׳  ‰‰ם  בימים 
˘ב‡  ע„  ר‚ליו  וכ˙˙  עבו„˙ו   ˙‡ ועזב  חסי„ו˙.  ל˘מוע  לליוב‡וויט˘  ללכ˙  ‰חליט 
ל˘ם  ו‰לך  בנ‡ו˙ „˘‡.  נמˆ‡  ˘כ״˜ ‡‡מו״ר  לו  נו„ע  לליוב‡וויט˘  בבו‡ו  לליוב‡וויט˘. 
‚״כ בר‚ל. כ˘‰‚יע ל˘ם נו„ע לו ˘כ״˜ ‡‡מו״ר ל‡ י‡מר חסי„ו˙. וכמובן ˘‰ˆטער מ‡„, 
כי כל ‰טרח‰ ˘טרח ‰י˙‰ כ„י ל˘מוע מ‡מר חסי„ו˙ מכ״˜ ‡‡מו״ר. עˆב ומ„וכ‡ ‰˙‰לך 
וכו׳  ב‰׳  בטחונו  ˘י˘ים  לבו  על  מ„בר  ו‰ו‡  בעל ‰‡כסני‡ ‰נ״ל.  בו  ˘פ‚˘  ע„  ר׳ „ובער 

מבלי ˘י„ע מ‰י סיב˙ עˆבו˙ו.

ל˘ב˙ ‰י' ר׳ „ובער ‡ורחו ˘ל ‡ו˙ו בע‰״ב, ובכל סעו„ו˙ ‰˘ב˙ ניס‰ ‰בע‰׳׳ב ל„ובב 
˘לי˘י˙  בסעו„‰  לל‡ ‰ועיל.  לעזר˙ו, ‡ך  לב‡  יכול  לו „‡‚˙ו ‡ולי  ˘י˘יח  ר' „ובער   ˙‡
נ˘בר ר׳ „ובער, ובעיניים „ומעו˙ ‡מר לו ˘ל‡ חסר לו מ‡ומ‰, ‡ל‡ ˘רוˆ‰ ל˘מוע מ‡מר 

מכ״˜ ‡„מו״ר, ו‰˙יי‚ע כ״כ ע„ ˘‰‚יע לכ‡ן, ולבסוף ל‡ ‰˘י‚ ‡˙ מבו˜˘ו.

לו:  ו‡מר  לכ״˜ ‡‡מו״ר,  מי„  נכנס   - כ׳׳˜ ‡‡מו׳׳ר  בי˙ ‡ˆל  כבן  ˘‰י׳  כיון   - ‰בע‰׳׳ב 
כ˘‡ני  כ״˜ ‡„מו״ר.  מפי  חסי„ו˙  ל˘מוע  יכול  ˘‡ינו  על  לו ˆער ‚„ול  ˘י˘  כ‡ן ‡ורח  י˘ 
לי‰ו„י  לעזור  יכול  כ״˜ ‡„מו״ר  ו‰רי  עוזר.  לעזור - ‡ני  וביכול˙י  בˆער  ˘רוי  י‰ו„י  רו‡‰ 

ז‰ ולומר חסי„ו˙.

כעבור ˘ע‰ ˜ל‰, ‰ו„יע כ״˜ ‡‡מו"ר ˘י‡מר חסי„ו˙. ל‡חר ˘˘מע ר׳ „ובער ‰מ‡מר 
נכנס  ‰בע‰"ב  ז‡˙  וכ˘ר‡‰  רב‰.  ב˘מח‰  ו‰י׳  ‚עלויכטן"]  פנים  זיין  ["‰‡ט  פניו  ‰‡ירו 
כ״˜ ‡‡מו״ר  ו˘‡ל ‡˙  לר׳ „ובער,  ˙ענו‚ ‚„ול  ˘‰מ‡מר ‚רם  וסיפר  לכ״˜ ‡‡מו״ר,  ˘ני˙ 
‡ם ב‚ן ע„ן י‰י' לו ˘מח‰ ו˙ענו‚ כז‰ ˘‰י׳ לר׳ „ובער ל‡חר ˘˘מע ‰מ‡מר. ו‰˘יבו כ"˜ 
‡‡מו״ר: ‡ין ז‰ מוכרח. ‡ל‡, ˙„ע ˘עבור כל פעם ˘‡ומרים ˙‰לים בעולם ‰ז‰, מלמ„ים 
˙‰לים  לומר  מ‡ז  מכ״˜ ‡‡מו״ר ‰˙חיל  כ˘יˆ‡  ˙‰לים.  בספר  ח„˘  פירו˘  ע„ן  ב‚ן  ‡ו˙ו 

ב‰˙ל‰בו˙ עˆומ‰.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙ר"ı עמ' 132-3)



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

הפעוה הנפאה
ש אמירת תהים

״זכור לומר תהלים בכל עת״
פ˘וט  י‰ו„י  ‰י'  ‰מ˘ר˙,  מענ„ל  ר׳  ˘ל  ‡ביו   ,ıח‡ל‡פעני ילי„  „ובער,  ר׳  ‰י˘וב׳ני˜ 
מ‰״עמך״ ˘מלפנים, ˘‰בין מעט מ‡„ בנ˜ו„ו˙ ‰˘חורו˙. ‰ו‡ ‰י' י‰ו„י ˘ל ˙י˜ון חˆו˙ 
ו˙‰לים. כל ליל‰ ‰י' עורך ˙י˜ון חˆו˙ ו‡ומר כל ספר ‰˙‰לים, ובמ˘ך יום ‰עבו„‰ ˘לו, 
בעיר  ˘ונים  מˆרכים  וב˜נו˙ו   ıח‡ל‡פעני בעייר‰  ב˙ים  לבעלי  חלב  מˆרכי  למכור  ב‰לכו 

עבור חנו˙ ‰פונ„˜ ˘לו – ‰י' ‡ומר ˙‰לים.

‡„מו״ר  כ"˜  ‰ו„  ‡ל  ‰ולך  ˘‰י'  חסי„  ‰י'  ‡ביו  חב״„יŒחסי„י.  מחונך  ‰י'  „ובער  ר׳ 
"ˆמח  ‰ר‰״˜  ‡‡זמו״ר  כ״˜  ‰ו„  ‡ל  ‡ביו  ‡ו˙ו  ‰בי‡  ˘לו  מˆו‰  ‰בר  ול˜ר‡˙  ‰‡מˆעי, 

ˆ„˜״ ל˜בל ‡˙ ברכ˙ו.

ר׳ „ובער ‰י' מספר לע˙ים ˜רובו˙ ‡˙ ‰ס„ר ‡יך ‰לך ‡ביו עם חבור˙ חסי„ים ‡ל ‰ו„ 
‰בי‡  כ˘‡ביו  ‰‰ליכ‰  ס„ר  על  ב‡ריכו˙  מספר  ו‰י'  ˆ„˜״,  ״ˆמח  ‰ר‰״˜  ‡‡זמו״ר  כ״˜ 

‡ו˙ו בפעם ‰ר‡˘ונ‰ לליוב‡וויט˘.

‡מר  ˆ„˜״  ״ˆמח  ‰ר‰״˜  ‡‡זמו״ר  כ״˜  ˘‰ו„  ‰ספורו˙  ‰מלים   ˙‡ סיפר  „ובער  ר׳ 
ספר  כל  יום  בכל  ˙‡מר  עול,  בעל ˜בל˙  ל‰יו˙  י‰ו„י ˆריך  כ˘‡ביו ‰בי‡ ‡ו˙ו ‡ליו:  לו, 

‰˙‰לים, ‚ם כ˘‡˙‰ ‰ולך בעיר ומ‰עיר.

״ˆמח  כ״˜ ‡„מו״ר ‰ר‰״˜  בליוב‡וויט˘. ‰ו„  - ‰יי˙י  ר׳ „ובער  מספר   - ח˙ונ˙י  לפני 
‡„מו״ר  כ״˜  ו‰ו„  ‡בו˙,  זכו˙  ב‚לל  ר˜  ל‰יכנס  ‰ר˘ו  לי  בברי‡ו˙ו.  חל˘  ‡ז  ‰י'  ˆ„˜״ 

‰ר‰״˜ ‡מר לי: ״זכור לומר ˙‰לים בכל ע˙״.

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 „

 שאו ה אובקר את החו
בשומו?

מהיכן ילפינן שגם מי שאינו מסייע ברפואת החולה חייב לבקר חולים? / מה היתה מטרת ביקורו של הקב"ה 
אצל אברהם? / מדוע מביא רש"י שמו של רבי חמא בר חנינא? / דיוק לשון רש"י במטרת "וירא אליו ה'"

רבי  ר˘"י: "לב˜ר ‡˙ ‰חול‰. ‡מר  ופיר˘  פר˘˙נו: "ויר‡ ‡ליו ‰׳" (יח, ‡) –  ברי˘   .‡
חמ‡ בר חנינ‡: יום ˘לי˘י למיל˙ו ‰י', וב‡ ‰˜ב"‰ ו˘‡ל ב˘לומו" (ר˘"י). 

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור (וכן „יי˜ ב„ברי „ו„): 

כן  לפני  כ˙ב  כבר  ‰רי   – ב˘לומו"  ו˘‡ל  ‰˜ב"‰  "ב‡  במלים  לח„˘  ר˘"י  ב‡  מ‰ 
˘‰˜ב"‰ ב‡ "לב˜ר ‡˙ ‰חול‰"?

ב. וי˘ לב‡ר, וב‰˜„ים: 

לכל ‡ח„: "‰לך ‡חר  בי˜ר ‡˙ ‡בר‰ם ‰ו‡ ‰ור‡‰  ˘‰˜ב"‰  ˘ז‰  ב‚מר‡ ‡י˙‡,  ‰נ‰ 
ממר‡׳, ‡ף  ב‡לוני  ׳ויר‡ ‡ליו ‰׳  חולים, „כ˙יב  בי˜ר  מ‰ ‰˜ב"‰   .  . ˘ל ‰˜ב"‰  מ„ו˙יו 

‡˙‰ ב˜ר חולים" (סוט‰ י„, ‡). ולכ‡ור‰ ‡ינו מובן: 

‰‚מר‡ ‡ומר˙ (נ„רים לט, ב. בב‡-מˆיע‡ ל, ב), ˘כ‡˘ר "בן ‚ילו" ˘ל ‰חול‰ ב‡ לב˜רו, ‰רי 
‰ו‡ נוטל מחוליו "‡ח„ מ˘˘ים" ומסייע ברפו‡˙ו (ור‡‰ מ‡ירי נ„רים ˘ם: "˘‰מב˜ר מי˜ל בחליו 
˘‰בי˜ור  פעמים  מי˜ל,  חליו  מ‰ם  ‰נ‡˙ו  ˘מˆ„  עליו,  ערב  ˘בי˜ורם  לומר:  רˆונו  ‚ילו,  ובבני   .  . חול‰  ˘ל 

סיב˙ ‰ˆל‰ לחול‰ כו׳"). 

כי ‰˜ב"‰ ‰ו‡ "˙‡ומ‰"  מ"בן ‚ילו" –  ל‡ ‚רע  לב˜ר, ‰רי  ב‡  ˘כ‡˘ר ‰˜ב"‰  ומובן, 
בוו„‡י  ו‡„רב‰,  ב);  פ"‰,  (˘יר-‰˘ירים-רב‰  במ„ר˘ים  כ„‡י˙‡  "˙‡ומ˙י",  י˘ר‡ל,  ˘ל 
˘בי˜ור ‰˜ב"‰ מסייע יו˙ר ברפו‡˙ ‰חול‰ (ול‰עיר מ„ברי ‰רמב"ן כ‡ן, "˘‰י' לו במר‡‰ ‰˘כינ‰ 

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
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ריפוי למחל˙ ‰מיל‰". ו‡כמ"ל).  

ו‡ם כן – ‡יך ‡פ˘ר ללמו„ מכך ˘‰˜ב"‰ בי˜ר ‡˙ ‡בר‰ם בחליו, ˘בוו„‡י סייע בי˜ור 
ז‰ ברפו‡˙ו ˘ל ‡בר‰ם – ˘כל ‡„ם ˆריך לב˜ר ‡˙ ‰חול‰, ‚ם כ˘‡ינו בן ‚ילו ˘‡ז ‡ינו 

נוטל ‡פילו "‡ח„ מ˘˘ים" מחליו, ו‡ינו מסייע ברפו‡˙ ‰חול‰?!

[וי˙יר‰ מזו: לכ‡ור‰ ‡י ‡פ˘ר ללמו„ מ‰˜ב"‰ ‡פילו על "בן ‚ילו" ˘ל ‰חול‰, ˘‰ו‡ 
כן נוטל "‡ח„ מ˘˘ים" מחליו – כי כ‡˘ר ‰˜ב"‰ מב˜ר ‡˙ ‰חול‰ ונוטל מחליו ‰ו‡ ‡ינו 
לב˜רו, ‰רי ‰ו‡  וב‡  ˘ל ‰חול‰  ‚ילו"  "בן  ˘‰ו‡  בבן ‡„ם  כן  ˘‡ין  מ‰  כלל,  מכך  ניזו˜ 
נוטל "‡ח„ מ˘˘ים" מחליו לעˆמו, ו‡ם כן, ‡ין ר‡י' מוכח˙ מז‰ ˘‰˜ב"‰ בי˜ר חולים – 

˘‚ם ‡„ם ס˙ם (˘נוטל על י„י ז‰ "חולי" לעˆמו) ˆריך לב˜ר חולים].   

‚. ו‰בי‡ור בז‰ מובן לפי ‰„‚˘˙ ר˘"י – "ב‡ ‰˜ב"‰ ו˘‡ל ב˘לומו": 

ר˘"י לומ„, ˘מטר˙ ‰˜ב"‰ בבי˜ורו ל‡ ‰י˙‰ לרפ‡ ‡˙ ‡בר‰ם – ˘‰רי מי„ ל‡חר מכן 
‰‚יע ‰מל‡ך רפ‡ל, ו‰ו‡ ריפ‡ ‡˙ ‡בר‰ם (כמבו‡ר בר˘"י יח, ב), ו‡ין סבר‡ לומר ˘‰˜ב"‰ 

ב‡ ר‚ע ˜ו„ם לכן כ„י ל‰סיר מ‡בר‰ם ר˜ "‡ח„ מ˘˘ים מחליו"! 

ולכן מ„יי˜ ר˘"י, "ב‡ ‰˜ב"‰ ו˘‡ל ב˘לומו", ˘‰מטר‰ ˘ל בי˜ור חולים ˘ל ‰˜ב"‰ 
‰י˙‰ ענין ˘ל ‚מילו˙ חס„ים בלב„, ול‡ למטר˙ ריפוי; 

ל‰סיר ‡˙  בכחו  ˘‚ם ‡ם ‡ין  י‰ו„י,  לכל  מבי˜ור ‰˜ב"‰  ללמו„  ˘פיר ‡פ˘ר  כן,  ו‡ם 
‰חולי מ‰חול‰, בכל ז‡˙ עליו לבו‡ לב˜ר ‡˙ ‰חול‰, ר˜ כ„י ל˘‡ול ב˘לומו. 

בענין  ‰‚מר‡  מ‡מר  ו‰ן  בר˘"י,  כ‡ן  ‰מ‡מר  ‰ן   – ‰מ‡מרים  ˘˘ני  בז‰,  ול‰וסיף   .„
כי ‰ם  חנינ‡,  בר  חמ‡  רבי  י„י ‡ו˙ו ‡מור‡,  על  נ‡מרו  לב˜ר ‡˙ ‰חול‰ –  ל‡„ם  ‰לימו„ 
כ„י  ר˜  ורפו‡‰, ‡ל‡  ˙ועל˙  למטר˙  ל‡ ‰י‰  ˘ל ‰˜ב"‰  ˘בי˜ורו  כיון  בז‰:  בז‰  ˙לויים 
לב˜ר ‡˙ ‰חול‰  י‰ו„י ˆריך  ˘כל  מכ‡ן  ללמו„  לכן ‡פ˘ר  ˘ל ‡בר‰ם –  ב˘לומו  ל˘‡ול 

ול˘‡ול ב˘לומו.

וי˘ לומר, ˘ז‰ ‡כן ‰טעם ˘ר˘"י מˆיין ‡˙ ˘מו ˘ל רבי חמ‡ בר חנינ‡ – ‡ף ˘ב„רך 
כלל ‡ין ‰ו‡ מˆיין ‡˙ ˘מו˙י‰ם ˘ל בעלי ‰פירו˘ים [וכפי ˘‰עיר במ˘כיל ל„ו„ כ‡ן] – 
כי בז‰ ב‡ לרמז ˘רבי חמ‡ בר חנינ‡ ל˘יט˙ו, ˘כל ז‰ ˘‰˜ב"‰ בי˜ר ‡˙ ‡בר‰ם ‰י' ענין 

˘ל ‚מילו˙ חס„ים בלב„, ולכן ‡פ˘ר ללמו„ מז‰ לכל ‡„ם.

וב„רך ‰רמז י˘ לומר, ˘ענין ז‰ ˘ייך ‚ם ל˘מו – רבי חמ‡ בר חנינ‡: "חמ‡" – מל˘ון 
ב‡  ורחום  חנון  ˘ל‰יו˙ ‰˜ב"‰  ורחום,  חנון  מל˘ון  חנינ‡" –  ר‡י', "ויר‡ ‡ליו ‰׳"; "בר 

ו‰˙‚ל‰ ‡ל ‡בר‰ם לב˜רו ול˘‡ול ב˘לומו.

חינוך המעניק חיסון ותוספת 
כח למשך כל ימי החיים

בשאלתך אודות מקום המשך לימודך ואופנו -

החינוך  ובפרט  הנוער,  של  שהחינוך  כיון  לדעתי, 

ימי  משך  כל  על  משפיע   - שלך  דגיל  השנים  באותן 

שיוכל  שלו,  והתוקף  שלו  העצמאות  תלוים  ובו  חייו, 

לעמוד בנסיונות, שישנן בחייו של כל אחד ואחת,

שאי  השינוים,  רבת  בתקופה  אנו  שנמצאים  כיון 

לאחרי  החיים  תנאי  אופי  כלל  עתה  לשער  אפשר 

שנים אחדות, ולכן אין לדעת גם כן גודל הנסיונות אז 

שלא להכשל בעניני צדק ויושר, אמונה ודת

לקבל   - מהנוער  ואחת  אחד  כל  וחייב  צריך  לכן   -

לעמוד  שיוכל  בכדי  המקסימלית,  במדה  דתי  חינוך 

בכל סכנה שלא תבוא, חס ושלום.

אי  באיזה  יהי׳  קשור  זה  באופן  חינוך  אפילו  ואם 

נוחיות וכיוצא בזה במשך תקופת זמן - במה נחשב זה 

חינוך  ידי  על  שמקבלים,  כח  ותוספת  החיסון  לעומת 

זה דוקא, למשך כל ימי החיים.

(אגרות קודש חכ"א עמ' תב)

לימוד החסידות - נגד הרוחות 
הבלתי מצויות שבדורנו

הוא,  חסידותית  ישיבה  שראש  שחותם  ...כיון 

בודאי למותר לעוררו על אודות ההכרח להפיץ לימוד 

בחוגים  החסידות  בדרכי  ההנהגה  על  נוסף  החסידות 

הכי רחבים, והרי ישיבה עתה הוא פנס אור להאיר את 

הישיבה  תפקיד  שהי'  ממה  וק"ו  מכש"כ  הסביבה  כל 

בהסברה  הורגלו  הישיבות  שתלמידי  וכיון  בעבר, 

ארוכה ורחבה פשוט שאם לימוד החסידות יהי' באופן 

לא  הסברה  בלי  ואמירות  פתגמים  המבריק  דברק 

יתקבלו אצל התלמיד כדבעי וכדרישת השעה.

האחריות  וגם  הזכות  הישיבות  ומנהלי  ראשי  ועל 

כמו  דוקא,  כזה  באופן  חסידות  לימוד  להחדיר 

להלחם  בכדי  בישיבות  ענינים  כמה  לשנות  שהוכרחו 

המנשבות  רצויות  ובלתי  מצויות  בלתי  הרוחות  נגד 

ברחוב הדורשות חיסון מיוחד של כאו״א מבנ״י, וק״ל.

(אגרות קודש חי"ד עמ' תפז)

הצורך הגדול בהתחזקות 
רוחנית דוקא בדורנו

והיא  זמננו,  של  ביותר  הכאובות  הבעיות  ...אחת 

מתקדמים  יותר  נעשים  שכאשר  העצמי  השכנוע 

ויותר מלומדים, לא זקוקים למחסומים ולהגבלות, או 

בסגנון אחר - מצוות לא-תעשה והחומרות שהי' צורך 

תרבותי  לא  משכיל,  לא  פראי,  הי'  האדם  כאשר  בהן 

וכו' וכו'.

באילו  וצמיחה  התקדמות  [ש]אדרבה:   .. המענה 

תחומים שרק יהיו בחיי האדם, חייבים להיות מלווים 

אחר  בביטוי  או  הרוחניים,  בחייו  וצמיחה  בהתקדמות 

חסידות  במוסר,   - פשטות  ביתר  או  נשמתו,  בחיי   -

וכדומה.

מלווה  לא  הגשמית  ההתקדמות  אם  ואדרבה: 

במקרים  מנוצל  הדבר  הנשמתי,  בתחום  בהתקדמות 

הפוך  מאוד,  קרובות  לעתים  הצער  ולמרבה  רבים, 

האיזון  הופרע  שהרי  הנשמה;  בחיי  מהתקדמות 

ביניהם, וההפרעה בהתקדמות רוחנית, במילים אחרת 

- הנסיגה לאחור בזה, בהכרח שתגרום בסופו של דבר 

גם לנסיגה ולהירוס בחיים הגשמיים.

לכך,  רבות  דוגמאות  בדורנו  ראו  הצער  למרבה 

ובלשון הכתוב חכמים המה להרע, שההוספה בחופש 

סייגים  מיני  מכל  להשתחרר  כדי  שנוצלה  כפשוטו, 

והגבלות, גרמה גם להתנוונות גשמית.

 - שמע  הוא  גם  שכנראה  כפי   - הדבר  מפליא 

שאת  להבטיח  מחפשים  לירח  הטיסה  שבתכנון 

יקחו  לא  הארץ  על  הרגילים  והוירוסים  החיידקים 

לשם, כי לא יודעים האם תחת התנאים ששורדים שם 

שמדמיינים  תוך  להיפך.  גם  וכך  נגדם;  לעמוד  יוכלו 

וירוסים  נגד  להבטיח  מחפשים  הירח,  על  טיול 

עד  התקדמות  אחרות:  במילים  אפשריים.  מקומיים 

אמצעי  בתוספת  מלווה  שתהי'  חובה  לירח  לטיסה 

בטחון והגבלות, ואין מחשיבים זאת כענין של נוחות, 

אלא זו נהיית שאלה קיומית. זה הרי אותו רעיון ביחס 

להתקדמות בכל תחום טכנולוגי.

(תרגום מאגרות קודש חכ"ו ע' ס ואילך)

'חיסון רוחני' – למצב מיוחד

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
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˙ומם,  ע„  ‰בור‡  ˘בחי˜  „ברים  „ע˙ו 
ספי˜ו˙  ח"ו  ל‰סי˜  ‡ˆלו  ל‚רום  יכול‰ 

‡ו„ו˙ ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰.

בפר˘˙נו.  מיל˙‡  לב‡ר  י˘  ועפכ"ז 
י„ך ‡ל  ˙˘לח  בע˜י„‰ "וי‡מר ‡ל  „כ˙יב 
י„ע˙י  ע˙‰  כי  מ‡ומ‰  לו  ˙ע˘  ו‡ל  ‰נער 
כי יר‡ ‡ל˜ים ‡˙‰ ‚ו'", ובפר˘"י על "כי 
‡ב‡  ר'  ב˘ם  מ‡מר  ‰בי‡  י„ע˙י"  ע˙‰ 
˘יח˙י   ˙‡ לפניך  ‡פר˘  ‡בר‰ם  "‡"ל 
זרע  לך  י˜ר‡  ביˆח˜  כי  לי  ‡מר˙  ‡˙מול 
עכ˘יו ‡˙‰  בנך  נ‡ ‡˙  ו‡מר˙ ˜ח  וחזר˙ 
‡"ל  ‰נער  ‡ל  י„ך  ˙˘לח  ‡ל  לי  ‡ומר 
ל‡  ˘פ˙י  ומוˆ‡  ברי˙י  ‡חלל  ל‡  ‰˜ב"‰ 
ל‡  ˘פ˙י  מוˆ‡  ˜ח  לך  כ˘‡מר˙י  ‡˘נ‰, 
˘חט‰ו ‡ל‡ ‰על‰ו  לך  ל‡ ‡מר˙י  ‡˘נ‰ 
‡ס˜˙י‰ ‡ח˙י‰ [‰עלי˙ ‡ו˙ו – ‰ורי„ו]". 
‚רסינן  ‰˙ם  ‡בל  רב‰,  במ„ר˘  ומ˜ורו 
„בעל ‰מ‡מר ‰ו‡ ר' ‡ח‡ ור˘"י ˘ינ‰ מן 

‰מ„ר˘ ו‚ריס ר' ‡ב‡.

לעו„  ‰בי‡ור  טמון  ז‰  „ב˘ינוי  וי"ל 
לפנינו  ‰מ„ר˘  ‚ירס˙  בין  מ‰ו˙י  ˘ינוי 
"‰˙חיל  ‚רסינן  „‰˙ם  ר˘"י,  ל‚ירס˙ 
‡ל‡  ‰ללו  ‰„ברים  ‡ין  ˙מי‰,  ‡בר‰ם 
„ברים ˘ל ˙ימ‰, ‡˙מול ‡מר˙ כו'", ‰יינו 
˘‡בר‰ם ˙מ‰ על ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰, מ˘‡"כ 
‡פר˘  ‡בר‰ם  "‡"ל  ‰‚ירס‡  בפר˘"י 
לפניך ‡˙ ˘יח˙י" – ˘ל˘ון זו ‡ינ‰ ביטוי 

על  מוסב˙  ו‡ינ‰  מעל‰,  כלפי  ˙מי‰‰  ˘ל 
„ברי  על  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  („ברי)  "˘יחו˙" 
‡בר‰ם ("˘יח˙י"). ויל"ע בע„יפו˙ ‚ירס‡ 
˘לכ‡ו'  זו,  ˙וכן ‰˜„מ‰  ומ‰ו  במ„ר˘,  זו 
‰י‡ ˘פ˙ י˙ר, ולמ‰ ל‡ ‰˙חיל ˙יכף ב‚וף 

‰ענין "‡˙מול ‡מר˙ כו'"? 

‚ופ‡,  לז‰  ‰י‡  ר˘"י  „כוונ˙  ונ"ל 
ל˙מו‰  ל‡ ‰י˙‰  ˘כוונ˙ ‡בר‰ם  ל‰„‚י˘ 
˘‡בר‰ם  לומר  ‡ין  כי  ‰˜ב"‰,  „ברי  על 
‰˜ב"‰  ˘ל  מ„ו˙יו  ‡חרי  ‰ר‰ר  ‡בינו 
˘מו˙],  ס"פ  ול‰לן  י  יב,  לך  בר˘"י  [ועיי"ע 

(˘ל  כוונ˙ו   ˙‡ ‰˜ב"‰  לפני  לפר˘  ‡ל‡ 
‡בר‰ם) ב„ברים ˘‡מר ˜ו„ם לז‰ ב˘יח˙ו 
עם ‰מל‡ך (˘‰בי‡ ר˘"י ב„יבור ‰˜ו„ם), 
 ‚ ויר‡  חל"‰  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  בז‰  עיי' 

ו˙מˆ‡ נח˙. 

כ‡ן  „נ˜ט   ‡‰ ‰יטב  מחוור  ומע˙‰ 
מ˜ום  בכל  (ול‡  ‰מ‡מר  בעל  ˘ם  ר˘"י 
ובז‰  כי„וע),  בעל ‰מ‡מר  ˘ם  לˆיין  „יי˜ 
„י˘  ‡ב‡.  ר'  ‰‚ירס‡  „ו˜‡  נ˜ט  ‚ופ‡ 
„ברי  לפר˘  ‡ין  ‡ב‡  „ר'  „‡ליב‡  לומר, 
ל˘יט˙ו  כי   '‰ „ברי  על  כמ˙מי‰  ‡בר‰ם 
ב„ברי  ס˙יר‰  על  ו˙מי‰ו˙  ‡זיל, „˘‡לו˙ 
‰˜ב"‰ – "‡˙מול ‡מר˙ כו' וחזר˙ ו‡מר˙ 
כו'" – ‰וו ‰יפך ‰נ‰‚‰ ˘ל "חס על כבו„ 
לפר˘  ור˜  ‡ך  ‰י˙‰  כוונ˙ו  ‡ל‡  ˜ונו", 

לפני ‰˜ב"‰ "‡˙ ˘יח˙י", כנ"ל ב‡ורך.

"וירא והנה שלשה אנשים" 
– איך הבחין בהם בשעה 

שעסק בהקבלת פני שכינה? 
וירא והנה שלשה אנשים  
גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, שנאמר: וירא 
והנה שלשה אנשים 
(יח, ב. רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"ב)

תחלת  רק  שהזכיר  צ"ב,  הרמב"ם  לשון 

לא  (ואף  אנשים"  שלשה  והנה  "וירא  הכתוב 

הראי'  שלכאורה  אף  "וגו'"),  תיבת  הוסיף 

פני  מהקבלת  אורחים  הכנסת  ש"גדולה  לזה 

שכינה" היא מהמשך הענין - שהניח אברהם 

את הקב"ה והלך לקבל האורחים. 

האורחים  שהכנסת  דאף  לבאר,  ויש 

הרי  הכתוב,  בהמשך  רק  באה  בפועל 

מעצם  מוכחת  אורחים  הכנסת  של  מעלתה 

אנשים",  שלשה  "והנה  ראה  שאברהם  הדבר 

שבשעה  יתכן  איך  תמוה:  הדבר  דלכאורה 

עוסק  והי'  אבינו,  לאברהם  נגלה  שהקב"ה 

בהקבלת פני שכינה, היתה דעתו פנוי' לשים 

אל לבו שהגיעו "שלשה אנשים"? היעלה על 

הדעת לשים לב ולהתעניין בדבר אחר בשעה 

שעומד לפני ה'?!

תפלת  לגבי  שנפסק  ממה  שכן  [ובמכל 

שכינה  כאילו  עצמו  שיראה  ש"צריך  שמו"ע, 

שוע"ר  צח.  סי'  ריש  או"ח  (טושו"ע  כנגדו"  שרוי' 

שם) – ועל אחת כמה וכמה בנידון דידן, "וירא 

אליו ה'" כפשוטו ממש].

אורחים  הכנסת  ש"גדולה  ועכצ"ל 

באותה  גם  ולכן  שכינה",  פני  מהקבלת 

הפסיק  שכינה,  פני  אברהם  שקיבל  שעה 

וראה  השכינה  פני  מהקבלת  במחשבתו 

"והנה שלשה אנשים", כדי לקיים בהם מצות 

הכנסת אורחים. וק"ל.

שאלה אחת, שלוש כוונות
ויאמרו אליו אי' שרה אשתך

למדנו שישאל אדם באכסניא שלו לאיש על האשה כו'. 
להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלה. אמר רבי יוסי 
בר חנינא כדי לשגר לה כוס של ברכה
(יח, ט. רש"י)

לכאורה דברי רש"י הם ג' פירושים בטעם 

"שישאל  א.  שרה":  "אי'  המלאכים  שאלת 

כו'".  האשה  על  לאיש  שלו  באכסניא  אדם 

על  לחבבה  כדי  היתה  שצנועה  "להודיע  ב. 

שאינה  לרמז  למקומה,  שאלו  (ולכן  בעלה" 

נראית מפני צניעותה). ג. "כדי לשגר לה כוס 

של ברכה". וטעמא בעי, למה כתבם בהמשך 

אחד, ולא הפריד ביניהם בתיבות "דבר אחר", 

"ויש אומרים", וכיוצא בזה, כדרכו בכ"מ.

ויש לומר, דס"ל לרש"י דכולהו צריכי:

דמזה  רש"י  פירש  ב)  יח,  (פרשתנו  לעיל 

לשרה  בן  והנה  גו'  "ויאמר  י)  (שם,  שנאמר 

אחד  מלאך  שרק  למדנו  יחיד)  (לשון  אשתך" 

שתי  עושה  אחד  מלאך  "אין  כי  כן,  אמר 

לעשות  באו  המלאכים  ושלשת  שליחות", 

שרה,  את  לבשר  "אחד   - שונות  שליחויות 

את  לרפאות  ואחד  סדום,  את  להפוך  ואחד 

"ויאמרו  כאן  מ"ש  יוקשה  זה  ולפי  אברהם". 

שלשת  שכל  דמשמע  רבים,  לשון   – אליו" 

והרי  אשתך",  שרה  "אי'  שאלו  המלאכים 

לכאורה די במלאך אחד לשאלה זו?

כי  זו,  לשאלה  טעמים  ג'  רש"י  פירש  ולכן 

ג'  כל  ולכן שאלוה  פירושים,  ג'  בה  יש  באמת 

לפירוש  התכוון  מהם  אחד  כל  כי  המלאכים, 

טעמים  לשלשה  רש"י  הוצרך  ושפיר  אחר. 

אשר צדקו יחדיו.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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



זלקראת שבת המדור מודפס 
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

"חפירת בארות" - 
עבודת יצחק אבינו

איזו מעלה הייתה ליצחק וחסרה לאברהם? / מה הייתה עבודת יצחק בחפירת הבארות? / איזה "צחוק" ותענוג 
מיוחד גורם יצחק להשי"ת? / ומה עושים כאשר לא מצליחים לקרב יהודי לתורה ומצוותי'? מעלת דרך עבודתו 

של יצחק אבינו, וההוראה מכך בעבודת האדם לקונו

לי„˙ יˆח˜ ‰‡מור‰ בפר˘˙נו (כ‡, ‡ ו‡ילך), ‰יי˙‰ ל‡חר ˘מל ‡בר‰ם ‡˙ עˆמו. ו‡מרו 
לו  ˘נול„  בטרם  מוכרח˙  ˘ל ‡בר‰ם ‰יי˙‰  ˘מיל˙ו  ב),  פמ"ו,  רב‰  (בר‡˘י˙  במ„ר˘  כך  על 

יˆח˜, ול‡ ‰י' יˆח˜ יכול ל‰יוול„ ‡ם ל‡ ‰י' ‡בר‰ם מ‰ול.

יˆיר˙ו  ˘‡ז  ˙חיל‰,  מ‰ול  ‡ביו  ˘י‰י'  לנול„  ‰י‡  ‚„ול‰  ˘מעל‰  מובן  ‡לו  מ„ברים 
˘י‰י' ‡ביו  ‚בי ‡בר‰ם,  ‚ם  כן  מˆינו  ל‡  מ„וע  ל˙מו‰:  י˘  ומע˙‰  ב˜„ו˘‰.  ולי„˙ו ‰י‡ 

מ‰ול בטרם לי„˙ו, ו‰כיˆ„ חסר ‡בר‰ם מעל‰ זו?

ולעומ˙‰ ‡˙ ‰„רך ‡˘ר „רך  ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו,   '‰ עבו„˙  ˙חיל‰ ‡˙ „רך  לב‡ר  וי˘ 
ˆריך  יˆח˜ ‰י'  „וו˜‡  מ‰  מפני  יובן  ו‡זי  בס‚נון ‡חר;  עבו„˙ו  ˘‰יי˙‰  יˆח˜ ‡בינו,  ב‰ 

ל‰יוול„ ל‡חר מיל˙ ‡ביו.

מדוע אברהם הי' יכול להשפיע במצרים ערוות הארץ?
יˆח˜  ו‚ם  מזו. ‚ם ‡בר‰ם  זו  ˘ונו˙  יˆח˜ ‰יו  ו˘ל  ˘ל ‡בר‰ם  עבו„˙ ‰'  כ‡מור, „רכי 
עס˜ו ב‰˘פע‰ על זול˙ם, וב‰ח„ר˙ ‰‡מונ‰ ב‰˘י"˙ ב˜רב ב‡י ‰עולם. ‡ל‡ ˘לכל ‡ח„ 

‰י' ס‚נון עבו„‰ ˘ונ‰.

עב„  יˆח˜  ו‡ילו  למט‰",  מלמעל‰  ˘ל ‡בר‰ם ‰יי˙‰ "‰מ˘כ‰  עבו„˙ו  ובכללו˙, „רך 
ב‡ופן ˘ל "‰על‡‰ מלמט‰ למעל‰" [בבי‡ור ˘ל˜מן ר‡‰ ‚ם ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 194 ו‡ילך]:

לקראת שבת י„

כמר‡‰ ‰˜˘˙ ‚ו' ו‰רו‡‰ ב˜˘˙ ‡סור לו 
˘ל‡  כ„י  ביו˙ר  בו, ‰יינו ‰בט‰  ל‰ס˙כל 
יר‡‰ „מו˙ כבו„ ‰', ‡ל‡ י‰פוך פניו ממנו 
(לבעל  ‰כינויים  ערכי  ועיי"ע  כו'".  ויברך 
(כלל  מל‡כי  י„  ר‡י‰.  מע'  ‰„ורו˙)  ס„ר 
‰"‡ ‡ו˙ ˜עט). ˘„"ח כללים מע' ‰‰"‡ (כרך 

‡' ˜טו, ב. כרך ח ‡'˙רפ‡, ב ו‡ילך). ו˘"נ).

ועיון  ‰ס˙כלו˙  ר˜  ‰כוונ‰  „‡ין  וי"ל 
ו‰ר‰ור  ‰˙בוננו˙  ‚ם  ‡ל‡  בעינים,  ‡רוך 
‰˙ור‰  ‡ור  עיי'  ˘רו‡‰,  במ‰  עמו˜ 
בבי‡ור  ˘ל‡)  ע'  ‰˘ירים  (˘יר   ˜„ˆ ל‰ˆמח 
„ברים  ב˘לו˘‰  "‰ס˙כל  ‰מ˘נ‰  ל˘ון 
ו‡ין ‡˙‰ ב‡ לי„י עביר‰ כו'", „"‡ין ‰פי' 
כפ˘וטו ל‰ס˙כל ב‚' „ברים בבחינ˙ ר‡י˙ 
בר‡י˙  ‰ו‡  ‰‰ס˙כלו˙  כ"‡  ‰‚˘מי  עין 

‰˘כל ע"י ‰‰˙בוננו˙ כו'".

לכבו„  בין ˜˘˙  כנ"ל ‰˘ייכו˙  ו‰נ‰, 
˘ר‡‰   "˙˘˜‰ "מר‡‰  מפני  ‰ו‡  ˜ונו 
‰מסופר  ע"פ  ובפרט  במרכב‰,  יחז˜‡ל 
ר'  „ר˘  „כ‡˘ר  ע"ב  י„  בסו‚יין  לעיל 
˘מים  "נ˙˜˘רו  מרכב‰  במע˘‰  י‰ו˘ע 
˘מז‰  בענן",   ˙˘˜ כמין  ונר‡‰  בעבים 
˘ייך   ˙˘˜‰ ˘מר‡‰  יו˙ר,  עו„  מובן 
בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  בז‰  [ור‡‰  מרכב‰  למע˘‰ 
חי"ז, ‡בו˙ פ"ב]. וז‰ו ˙וכן ‰‡יסור ל‰ס˙כל 

‰‰ס˙כלו˙  על  מרמז  ˘ז‰  לפי  ב˜˘˙, 
˘ז‰ו  מרכב‰,  מע˘‰  בעניני  ו‰‰˙בוננו˙ 
ˆ"ל  ‡לו  ˘ענינים  לפי  ˜ונו,  כבו„  ‰יפך 
ב  ר"פ  ‰סו‚י‡  כ‡ריכו˙  „ו˜‡,  ב‰ס˙ר 
(עיי'  „בר"  ‰ס˙ר  ‡ל˜ים  ו"כבו„  „ח‚י‚‰, 
למעל‰  ˘‰ם  כיון   ,(‡"‰ פ"ב  כ‡ן  בירו˘' 

ב‰ם  ו‰‰˙בוננו˙  ‰‡נו˘י  ‰˘כל  מ‰˘‚˙ 
ועפ"ז  כו'.  וספי˜ו˙  ˘‡לו˙  לי„י  ˙בי‡ 
„ח‚י‚‰  ˘במ˙ני'  ‰ענינים  „˘ני  נמˆ‡ 
‰נ"ל – (‡) ‰‡יסור ל„רו˘ במע˘‰ מרכב‰ 

(ב)  כו'",  חכם  ‰י‰  "‡‡"כ  ביחי„  ‡פילו 
ר'  (˘לפי  ˜ונו"  כבו„  על  חס  ˘ל‡  "כל 
‡ב‡ ˜‡י על ‰מס˙כל ב˜˘˙) – ˙וכנם ח„.

„˙וכן   ‡‰ ‰יטב  „מחוור  י"ל  ומע˙‰ 
מˆ„  כי   ,˙˘˜‰ ל‡ו˙  ‚ם  ˘ייך  ז‰  ‡יסור 
ול‰˙בונן  ל‰ס˙כל  ר‡וי  ‡ין  ˜ונו"  "כבו„ 
ל‰˙עורר  ˘יכול‰  כיון  ענין ‰˜˘˙,  ב˙וכן 
˘ל  ‰נ‰‚˙ו  על  ו˜ו˘י‡  ˘‡ל‰  עי"ז 
‰˜ב"‰, ˘ב‰מ˘ך ‡לי‰ ני˙נ‰ ‡ו˙ ‰˜˘˙ 
י‰י‰  ˘ל‡  ˘ם). „‰נ‰ ‰טעם  ב‡ברבנ‡ל  (עיי' 

עו„ מבול על ‰‡רı (˘ע"ז ב‡ ‡ו˙ ‰˜˘˙) 
ל˜לל  ‡וסיף  "ל‡  נח  „פ'  ב˜ר‡  מפור˘ 
לב  יˆר  כי  ‰‡„ם  בעבור  ‰‡„מ‰   ˙‡ עו„ 
עˆמ‰  זו  סבר‡  ו‰רי  מנעוריו",  רע  ‰‡„ם 
כמ˘"נ  ‰מבול,  ל‰ב‡˙  כטעם  ˘ימ˘‰ 
רע˙  רב‰  כי   '‰ "ויר‡  ‰מבול  ‚זיר˙  לפני 
‰‡„ם ב‡רı וכל יˆר מח˘בו˙ לבו ר˜ רע 
סבר‡  ˘ב˙חיל‰  נ˘˙נ‰  ומ‰  ‰יום".  כל 
נ‰פך  ו‡ח"כ  ‰מבול,  ל‰בי‡  חייב‰  זו 
עו„  ל‰בי‡  ˘ל‡  ˙חייב  עˆמ‰  זו  ˘סבר‡ 
‰‡ברבנ‡ל  (כ˜ו˘יי˙   !?ıר‡‰ על  מבול 
ב„רו˘י ‰חסי„ו˙  לז‰  יי˘וב  ונ˙ב‡ר  ˘ם, 
ו‡כ"מ). ועו„ ז‡˙: כיון ˘‰˜ב"‰ בר‡ ‡˙ 
‰‡„ם מלכ˙חיל‰ ב‡ופן ˘"יˆר לב ‰‡„ם 
לפניו  י„וע  ˘‰י‰  ו„‡י  ‰רי  מנעוריו",  רע 
י˙' ˘סו"ס יבו‡ לי„י מˆב ˘"יˆר מח˘בו˙ 
לבו ר˜ רע כל ‰יום", ו‡עפ"כ בר‡ ‰˜ב"‰ 
ז‰  ˘ב‚לל  ‡ח"כ  נ˙ח„˘  ומ‰  עולמו,   ˙‡
כ˙יב "וינחם ‰' כי ע˘‰ ‡˙ ‰‡„ם"? (עיי' 
בפר˘"י ˘ם ‚בי ˜ו˘יי˙ ‰‡פי˜ורוס ו‡כ"מ). וז‰ו 

 – ב˜˘˙"  ˘"‰מס˙כל  ‡ב‡  ר'  „˜‡מר 
 ˙˘˜‰ ‡ו˙  ב˙וכן  ומ˙בונן  ‰מעיין  ‰יינו 
כי  ˜ונו",  כבו„  על  חס  "ל‡  ב‚„ר  ‰"ז   –
ולב˜˘  מז‰  עˆמו  ל‰טרי„  זו,  ‰˙בוננו˙ 
ובעוני  בעˆמו  ˘יבין  ע„  ולח˜ור  ל‰עמי˜ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

תוכן איסור הסתכות בקשת
יבאר דאיסור ההסתכלות היינו שלילת התבוננות יתירה בשכינה ודרכיה / עפ"ז יבאר דיוק ל' רש"י בפרשתנו 

גבי דברי אברהם לפני ה' במעשה העקידה 

"כל  „ח‚י‚‰  פ"ב  רי˘  במ˙ני'  ‚רסינן 
ב‡  ˘ל‡  לו  ר‡וי  ˜ונו  כבו„  על  חס  ˘ל‡ 
"מ‡י  ע"‡  טז  ב‚מר‡  ול‰לן  לעולם", 
ב˜˘˙  ‰מס˙כל  ז‰  ‡מר  ‡ב‡  ר'  ‰י‡, 
כמר‡‰  „יחז˜‡ל]  [במרכב‰  „כ˙יב  כו', 
כן  ‰‚˘ם  ביום  בענן  י‰י‰  ‡˘ר   ˙˘˜‰
כבו„  מר‡‰ „מו˙  סביב ‰ו‡  מר‡‰ ‰נו‚‰ 
עיניו  ב˜˘˙  „‰מס˙כל  ˘ם  ול‰לן   ,"'‰
ל„ינ‡  ‰וב‡  ב˜˘˙  ‰ס˙כלו˙  (ו‡יסור  כו'  כ‰ו˙ 
בטו˘ו"ע ‡ו"ח ר"ס רכט). ולפום רי‰ט‡ נר‡‰ 

‰‰ס˙כלו˙  ‡יסור  „טעם  ‡ב‡  ר'  בכוונ˙ 
‰ס˙כלו˙  כעין  „‰וי  מ˘ום  ‰ו‡  ב˜˘˙ 
 ..˙˘˜‰ ˘"כמר‡‰  כיון  ‰˘כינ‰  במר‡‰ 
בר‡˘י˙  (ור‡‰  ‚ו'"  סביב  ‰נו‚‰  מר‡‰  כן 
לי"),   ˘ ָ̃ מו ˘‰ו‡  "„בר  ‰י‡   ˙˘˜‰„  ‚ ל‰,  רב‰ 

‰מס˙כל  "ז‰  ˘ם  לח‚י‚‰  ‰ר"ח  ל'  ועיי' 
ב˜˘˙ ו‡ומר כ‚ון ז‰ „מו˙ ‰'". ‡ולם עיי' 
˘ייך  ‡יסור‡  „‰ך  ˘נ˜ט  נח  בפ'  ברמב"ן 
עו„  י‰י‰  ˘ל‡  ‰י‡  ‡ו˙   ˙˘˜‰„ ל‰‡ 
נ˜ט  וע„"ז  ˘ם.  בפר˘‰  כמבו‡ר  מבול, 

‰‡ברבנ‡ל. וˆ"ע ב˘ייכו˙ ‰„ברים.

„פ'  טעמ‡  מ‰‡י  „‰נ‰  ב‰˜„ים  וי˙' 
זוכר  "ברוך   ˙˘˜‰ ר‡יי˙  על  מברכים  נח 
‰ברי˙" כמבו‡ר בברכו˙ נט ע"‡ (ובטו˘ו"ע 
˘ם. ומוב‡ נמי בסו‚יין ‚ופ‡ ל‰לן ע"פ ‚ירס˙ ‰עין 

˙ר˙י  ולכ‡ור‰  ‰ב"ח),  ‰‚‰ו˙  ור‡‰  יע˜ב, 

לר‡ו˙  לברך ˆריך  כ„י  כי  כ‡ן,  י˘  „ס˙רי 
˘ם  בברכו˙  ‰˘"ס  כל˘ון  ב˘ר,  בעיני 
ו‰נ‰  כו'".  מברך  כו'   ˙˘˜‰  ˙‡ "‰רו‡‰ 
‰‰ס˙כלו˙,  ‡יסור  ‚בי  ˘ם,  ב‡ו"ח  בב"י 
‰ר‡"˘  „"נ˘‡ל  מ‰‡בו„ר‰ם  ‰בי‡  כבר 
ו‰‡  כ˘מברכין  ב˜˘˙  מס˙כלין  ‡יך 
כ‰ו˙,  עיניו  ב˜˘˙  ˘‰מס˙כל  ‡מרינן 
כי  כ"רו‡‰",  "מס˙כל"  „‡ין  ו‰˘יב 
יו˙ר  ב‰בט˙ו  ומ„˜„˜  מוסיף  ‰מס˙כל 
˘ם  פרי˘‰  נמי  (ור‡‰  ו‡סור"  מ‰רו‡‰ 
במ‡י  ‰טור  כיוון  „לז‰  ‰י‡  ‰ב"י  „כוונ˙ 
בו  "ל‰ס˙כל  ‰ו‡  „‰‡יסור  ב„ו˜‡  „נ˜ט 
‰רב‰". ועיין נמי בערוך מע' ˜˘˙, ˘‰בי‡ 
‰‡ „‰רו‡‰ ˜˘˙ מברך כו', ו‰וסיף "ו‰‡ 
 – כו'"  ˜ונו  כבו„  על  חס  ˘ל‡  כל  ˙נן 
כ„כ˙יב  ˘י˘ „מו˙  בלבו  מ‰ר‰ר  "פירו˘, 

המדור מודפס זכות
הרב שמעון הוי שיחי' 

בן אה
רפואה שמה וקרובה

לקראת שבת ח

‡בר‰ם – "‰מ˘כ‰ מלמעל‰ למט‰"

‰פסו˜  על   (‡ י,  (סוט‰  חז"ל  ˘„ר˘ו  כפי  בעולם,  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘מו   ˙‡ פירסם  ‡בר‰ם 
וי˜רי‡". ‡בר‰ם  וי˜ר‡ ‡ל‡  ˙˜רי  עולם" – "‡ל  ב˘ם ‰' ‡-ל  ˘ם  ל‚) "וי˜ר‡  כ‡,  (פר˘˙נו 

‰י' ‰ולך ממ˜ום למ˜ום, ומפרסם ‡˙ ‰‡מונ‰ ב‰' בפי כל ב‡י ‰עולם. י˙ר על כן: ‡בר‰ם 
ב‰ם  פעל  בור‡ ‰עולם, ‡ל‡  ˘ל  על ˜יומו  ˘מעו ‡˙ ‰כרז˙ו  ˘‰‡נ˘ים  בכך  ל‡ ‰ס˙פ˜ 

˘‰ם עˆמם י˜ר‡ו ב˘ם ‰', כ„ר˘˙ חז"ל: "וי˜רי‡ ˘ם ב˘ם ‰' ‡-ל עולם".

ולרומם ‡˙ ‡ו˙ם  ל˜„˘  עמל ‡בר‰ם  ל‡  עם ‰סובבים ‡ו˙ו,  למרו˙ ‰˙עס˜ו˙ו  ‡מנם, 
בנחי˙ו˙ם,  נ˘‡רו  בני ‡„ם  ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰. ‡ו˙ם  ור‡ויים  זכים  בעˆמם  ˘י‰יו  ‡נ˘ים, 

וב‰יו˙ם במ„ר‚˙ם ‰נחו˙‰ ‰‡יר עלי‰ם ‡ור ‰‡מונ‰ ˘‰זריח ‡בר‰ם.

 .ıועל כן ל‡ ‰יי˙‰ ‡ˆל ‡בר‰ם מניע‰ לילך ול‰‡יר ‚ם במ˜ומו˙ נחו˙ים בחוˆ‰ ל‡ר
יו˘בי'  מע˘י  ‡˘ר  מ˜ום   ,ıר‡‰ ערוו˙  מˆרים   ıב‡ר ‚ם  ‰‡מונ‰  ‡ור   ˙‡ ‰‡יר  ‰ו‡ 
(ר‡‰  ר‚לי‰ם  ‚בי  ˘על  ל‡ב˜  ˘מ˘˙חווים  נחו˙ים  ערביים  ו‡פילו ‡ˆל  ביו˙ר,  מ˜ול˜לים 
ר˘"י פר˘˙נו יח, „). כי ‡בר‰ם ל‡ ‰˙עס˜ ב˘ינוי עˆם מ‰ו˙ם, ‡ל‡ ר˜ ל‰‡יר עלי‰ם, כפי 

˘‰ם בנחי˙ו˙ם, ‡˙ ‡ור ‰‡מונ‰.

ונמˆ‡, ˘עבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‰י‡ בס‚נון ˘ל "‰מ˘כ‰ מלמעל‰ למט‰", ו‰יינו, ˘מורי„ 
‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ˘י‡יר וי˘פיע ‚ם במ˜ומו˙ ‰˘פלים ונחו˙ים ביו˙ר.

מלמעל‰  ו‰˘פע‰  ‰מ˘כ‰  ˘ל  ב„רך  ‰י'  ‡בר‰ם  ˘ל  לעבו„˙ו  ו‰כלי  ‰‡מˆעי  ‚ם 
ב˙חיל‰ ‰כניס ‡ליו  עולם ‰˘פע‰ ‚˘מי˙.  ב‡י  על ‡ו˙ם  ומ˘פיע  מעני˜  למט‰: ‰ו‡ ‰י' 
מ˘לי ‡כל˙ם,  וכי  ל‰ם,  . ‡מר   . ו˘˙ו  ˘‡כלו  "ל‡חר  ו‡זי  ו‡ירחם,  ו˘בים  ‡˙ ‰עוברים 

מ˘ל ‡לו˜י עולם ‡כל˙ם, ‰ו„ו ו˘בחו וברכו למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם" (סוט‰ י, ב).

מדוע חפר יצחק בארות?
יˆח˜ – "‰על‡‰ מלמט‰ למעל‰"

לעומ˙ ‡בר‰ם, יˆח˜ עב„ עבו„˙ו ב‡ופן ‡חר ל‚מרי. ‡בר‰ם ‰˙עס˜ ב‰˘פע˙ ו‰ור„˙ 
˘י‰יו  עˆמם  ‰עולם  ענייני   ˙‡ לרומם  עמל  יˆח˜  ו‡ילו  ‰נמוכים,  ‰מ˜ומו˙  ‡ל  ˜„ו˘‰ 
˘ייכ˙  ענייני ‰עולם, ‡ינ‰  לרומם ‡˙  זו  ועבו„‰  י˙'.  ˘כינ˙ו  ב‚ילוי  בם  ˘˙˘ר‰  ר‡ויים 
‰יכול‰  ‰י‡  לב„‰  י˘ר‡ל   ıר‡ כי   ,ıל‡ר חוˆ‰  ב˘‡ר  ל‡  ו‡ף   ,ıר‡‰ ערוו˙  במˆרים 

ומסו‚ל˙ ל‰˙רומם ול‰˙˜„˘.

כי  ב).  כו,  ˙ול„ו˙  (ר˘"י   ıר‡‰ מן  לˆ‡˙  עליו  ונ‡סר  ˙מימ‰",  "עול‰  יˆח˜  ‰י'  כן  ועל 
˘ייכ˙  ל‡ ‰יי˙‰  זו  ועבו„‰  ˘י˙˜„˘ו,  ˙ח˙ונים  עניינים  יˆח˜ ‰י' ‰על‡˙  ˘ל  עניינו  כל 

.ıבחוˆ‰ ל‡ר

ב‡רו˙  בחפיר˙  עוס˜  יˆח˜  ˘‰י'  במ‰  נרמז˙  למעל‰,  מלמט‰  ‰על‡‰  ˘ל  זו  „רך 
(˙ול„ו˙ כו, טו ו‡ילך). „רך חפיר˙ ‰ב‡ר ‰י‡ ˘‰‡„ם חופר ע„ ˘מ‚יע ‡ל עומ˜ ‰‡רı ˘˘ם 



טלקראת שבת

י˘ מעיין, ו‡זי ‰ו‡ פועל ˘י˙עלו מי ‰מעיין ויימ˘כו למעל‰, "‰על‡‰ מלמט‰ למעל‰".

‡ל‡   ,ıמבחו מים  ‡ו˙ו  וממל‡ים  עמו˜  בור  ˘חופרים  ‡ינ‰  ‰ב‡ר  חפיר˙  „רך  ו‰נ‰, 
‰ב‡רו˙  וחופר  מים,  וחסר˙  כיב˘‰  ˙חיל‰  נר‡י˙  ‰‡„מ‰  עˆמו.  ‰בור  מן  נובעים  ‰מים 
יו„ע ˘בעומ˜ ‰‡רı ו‰יב˘‰ י˘נם מים חיים, ‡ל‡ ˘‡בנים ועפר מכסים ‡˙ ‰מים ומונעים 
מ‰ם לˆ‡˙. ועבו„˙ו ˘ל חופר ‰ב‡רו˙, ‰י‡ ל‰סיר ‡˙ כל ‰מונעים ומס˙ירים, ע„ ˘יˆ‡ו 

.ıמים ויחיו ‡˙ ‰‡ר‰

וכך ‰יי˙‰ פעול˙ו ˘ל יˆח˜ על ענייני ‰עולם. בפנימיו˙ו ˘ל כל „בר י˘ ניˆוı ‡לו˜י 
‰מחי' ומ‰וו‰ ‡ו˙ו, ‡ל‡ ˘‰ו‡ מכוס‰ ב‰עלמו˙ ו‰ס˙רים. ויˆח˜ ‰י' "חופר" ומסיר ‡˙ 
‡ו˙ן ‰‰עלמו˙ ע„ ˘ענייני ‰עולם ‰˙עלו מעˆמם, ונר‚˘‰ ב‰ם ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙ ˘ב˙וכם.

מסירת נפשו של יצחק בחפירת הבארות
‰ב‡רו˙  בחפיר˙  עבו„˙ו   ˙‡ ˘עב„  מיוח„˙,  מעל‰  מˆינו  יˆח˜  ˘ל  בעבו„˙ו  ו‰נ‰, 
˘˙ˆליח  מ˜ום  ל‡ ‰י'  ו„ע˙  טעם  פי  על  כ‡˘ר  ו‡פילו  ומעכבים,  במונעים  ל‰˙ח˘ב  בלי 

עבו„˙ו:

רועי  ‡ך  חיים,  מים  ב‡ר  ˘ם  ומˆ‡ו  בנחל  עב„יו  חפרו  פלי˘˙ים,   ıב‡ר יˆח˜  ב‰יו˙ 
‡בימלך ˘‰יו ˘ם רבו עמם וטענו "לנו ‰מים". ומכל מ˜ום ל‡ ‰˙פעל מכך יˆח˜, ו‰מ˘יך 
ל‡  ‰נ‰  עלי'",  ‚ם  "ויריבו  וכ‡˘ר  ‡חר˙".  ב‡ר  "ויחפרו  ˘נ‡מר  כמו  ‰ב‡רו˙,  בחפיר˙ 
נ˙יי‡˘ יˆח˜ ו˘וב "ויחפור ב‡ר ‡חר˙". ור˜ ‡ז ‰ניחו לו רועי ‡בימלך, ו‡מר יˆח˜ "כי 

ע˙‰ ‰רחיב ‰' לנו ופרינו ב‡רı" (˙ול„ו˙ כו, טו ו‡ילך).

וי˘ לפר˘ ‡˙ מ˘מעו˙ ‰„ברים בעבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל יˆח˜:

בענייני ‰עולם ‰נחו˙ים  ל‚לו˙ ‡˙ ‰˜„ו˘‰  ב‡ר", „‰יינו  יˆח˜ "לחפור  עס˜  ב˙חיל‰ 
ו˘פלים, ‡˘ר ‰יו "יב˘ים" מ‚ילוי ‡ור ‰˘י"˙. וכ‡˘ר ‰ˆליח יˆח˜ בעבו„˙ו ו‚יל‰ מי„‰ 
ו˜ליפ‰.  טומ‡‰  לענייני  ונˆלו‰  זו  חיו˙  ול˜חו  "פלי˘˙ים"  ב‡ו  מי„  ‡לו˜י˙,  חיו˙  ˘ל 
זו,  חיו˙  ל‚לו˙  יˆח˜  בנ˜ל ‰ˆליח  ול‡  ‚„ול‰,  וי‚יע‰  עבו„‰  "חפיר˙ ‰ב‡ר" ‰י‡  ו‰נ‰, 
˘‰ל‡  ב˘ני˙.  לנסו˙  ול‡  ל‰˙יי‡˘  לו  ‰י'  ˘כל  פי  על  ‰נ‰  ממנו,  ‡ו˙‰  ל˜חו  וכ‡˘ר 
לו˜ח ‡˙ ‰חיו˙ ‰˜„ו˘‰  ו‰ו‡  ו˘ליט‰,  כח  לו  וי˘  כס‡ ‰מלכו˙,  על  יו˘ב  ‡בימלך ‰ו‡ 

לענייני טומ‡‰.

ומכל מ˜ום ל‡ ˘˙ יˆח˜ ליבו לז‡˙, ו‰לך במסירו˙ נפ˘ לחפור "ב‡ר" ‡חר˙, ול‰מ˘יך 
ל‚לו˙ ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ בעו„ מ˜ום. וכ‡˘ר ‚ם ˘ם ‚זלו עב„י ‡בימלך ‡˙ חיו˙ ‰˜„ו˘‰ 
˘מˆ‡, ‰נ‰ ‰מ˘יך ב˙ו˜ף בעבו„˙ו ע„ ˘‰ˆליח לחפור "ב‡ר" ˘ל‡ רבו עלי', ו‰על‰ ‡˙ 

ענייני ‰עולם ל˜„ו˘‰.

גם אחרי תשעים ותשע 
שנים - אין לפרוש למנוחה
והוא יושב פתח האוהל כחום היום
לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו
(יח, א. רש"י)

של  בהנהגתו  נפלא  דבר  בזה  אנו  רואים 

תשעים  בן  בהיותו  שאף   - אבינו  אברהם 

על  ישב  למילתו,  השלישי  ביום  שנה,  ותשע 

אדם  עוד  יעבור  אולי  לראות  האוהל  פתח 

ולפעול  ולהשקותו  להאכילו  שיוכל  אחד 

עליו לברך למי שאמר והי' העולם (ראה סוטה 

י, סע"א ואילך).

ומזה הוראה נפלאה בעבודת האדם לקונו:

בני  בקירוב  רבות  עסק  שכבר  מי  גם 

פרי  ראה  וכבר  שבשמים,  לאביהם  ישראל 

על  נתקרבו  כבר  רבים  ויהודים  בעמלו,  טוב 

ידו - אל לו לחשוב שאולי יכול הוא להפסיק 

אלא  מעבודתו,  קצת  ו"לנוח"  לרגעים,  בזה 

עוד  יש  אולי  במרץ,  ולחפש  להמשיך  עליו 

יהודי אחד שיוכל לקרבו לאבינו שבשמים.

מה התועלת בברכה 
לה' מתוך כפי'?

ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם
מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל 
עובר ושב. כיצד, לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, אמר להם 
וכי משלי אכלתם, משל אלקי עולם אכלתם, הודו ושבחו 
וברכו למי שאמר והי' העולם
(כא, לג. סוטה י, סע"א ואילך).

שאלו  הובא,  ד)  פמ"ט,  פרשתנו  (ב"ר  במדרש 

מהם  תבע  הקב"ה,  את  לברך  רצו  שלא 

ושתו,  שאכלו  מה  על  גדול  סכום  אברהם 

"ברוך  לומר  נתרצו  לשלם,  רצו  שלא  ומכיון 

א-ל עולם שאכלנו משלו".

מצא  תועלת  מה  מאוד:  תמוה  ולכאורה 

א-ל  "ברוך  לומר  אנשים  להכריח  אברהם 

זאת  אומרים  שאינם  בשעה  כו'",  עולם 

ולחוץ,  השפה  מן  רק  אלא  הטוב,  מרצונם 

מצד ההכרח?

ויש לומר:

כל אדם, אפי' בן נח, ביכלתו להגיע להכרה 

רבה  בראשית  (ראה  זו"  לבירה  הבית  בעל  ש"יש 

לפרסם  אבינו  אברהם  התעסק  ולכן  א).  לט, 

ע"י  ושב",  עובר  כל  "בפה  ית'  אלקותו  את 

גם  המובן  באופן  אלקות  עניני  להם  שהסביר 

אחד  לכל  מודיע  ש"הי'  הרמב"ם  כמ"ש  להם, 

האמת   לדרך  שיחזירהו  עד  דעתו  כפי  ואחד 

וכו', ושתל בלבם העיקר הגדול הזה" (הל' ע"ז 

פ"א ה"ג).

אנשים  שישנם  אברהם  ראה  כאשר  אך 

ואינם  עליהם,  פועלים  ההסברים  שאין 

הבין   - העולם  והי'  שאמר  במי  להכרה  באים 

והם  מאוד,  גדולה  וחומריותם  שגסותם 

המונעים בעדם מלקבל את דבריו.

קסח,  (ח"ג  הקדוש  בזוהר  איתא  והנה, 

בי'  סליק  דלא  "אעא  רפכ"ט)  בתניא  הובא  א. 

בי'  סליק  דלא  גופא  כו',  לי'  מבטשין  נהורא 

"מבטשין"  שכאשר  לי'",  מבטשין  כו'  נהורא 

את  מבטל  זה  הרי  הגוף,  את  ומצערים 

אברהם  מהם  תבע  ולכן  והחומריות.  הגסות 

וציערם,  אותם  ש"ביטש"  ע"י  כי  גדול,  סכום 

הסיר  ועי"ז  וחומריותם,  גסותם  את  שבר 

בהקב"ה.  להכיר  מהם  שמנעה  המניעה  את 

היו  כבר  המניעה,  שהוסרה  לאחר  ומעתה, 

שיגיעו  כדבעי  עליהם  לפעול  יכולים  דבריו 

להכרה ש"יש בעל הבית לבירה זו".
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ברי‡˙ ‰עולם. ועל כן, ‰י' ˆריך ל‚ילוי ‡ור ˘‡ינו מˆומˆם כלל, ו‡ינו מ˙לב˘ בעולמו˙. 
ולכן ‰י' ˆריך מ˙חיל‰ ל‰יוול„ מ‡בר‰ם ל‡חר ˘כבר נ˙על‰ ל„ר‚˙ "˙מים", ˘‡זי ˙‰י' 

עבו„˙ו למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰, ומבלי ‰˙ח˘ב ב˘ום מניע‰ ˘על פי ˘כל ו‰י‚יון.

"לחפור" עד שיצליח למצוא ה"מים" אצל זולתו
ומעבו„˙ו ˘ל יˆח˜ ילמ„ ‰‡„ם ‰ור‡‰ נחוˆ‰ בעבו„˙ו על ‰זול˙:

עול‰  ב‡ור ‰˜„ו˘‰, ‡ך ‰„בר ‡ינו  ול‰‡ירו  זול˙ו  על  ל‰˘פיע  ˘מנס‰ ‰‡„ם  פעמים 
מכוס‰  ‰י‡  ‡ך  ‰˜„ו˘‰,  ‰נ˘מ‰  ˘‰י‡  חיים"  "מים  פנימיו˙ו  בעומ˜  י˘  ‡מנם  בי„ו. 
˘ל  לעניינים  וע„  ו˙‡וו˙יו,  לענייני ‰עולם  ˘‰ם ‰‰˙מסרו˙  ועפר,  י„י ‡בנים  על  ונעלמ˙ 

‡יסור ממ˘ ח"ו, ו‡פילו „ברים ˘‰ם במזי„ ול‰כעיס רח"ל.

כלל.  ליי‡ו˘  מ˜ום  ‡ין  זו  ˘בעבו„‰  ‡בינו,  יˆח˜  ˘ל  מעבו„˙ו  ללמו„  ˆריכים  וז‡˙ 
ולנסו˙  ל‰מ˘יך  י˘  מ˜ום  מכל  מ‡ומ‰,  ‰על‰  ול‡  ו˘˙יים  פעם  מנס‰  כ‡˘ר  ו‡פילו 
 '‰ ו‡זי "‰רחיב  ˘ל ‰י‰ו„י,  נפ˘ו  בעומ˜  ˘נמˆ‡ים  חיים  למים  י‚יע  ע„ ‡˘ר  ו"לחפור", 

."ıלנו ופרינו ב‡ר

לקראת שבת י

על ידי עבודת יצחק דווקא נעשה ה"צחוק" והתענוג למעלה
עבו„˙ו ˘ל יˆח˜, ‰על‡‰ מלמט‰ למעל‰, מעורר˙ ˙ענו‚ ‚„ול ‡ˆל ‰˘י"˙:

י˙'  לו  "לע˘ו˙  בכ„י  ‰י‡  עולמו,   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘בר‡  מ‰  ˘˙כלי˙  חז"ל  ב„ברי  נ˙ב‡ר 
ונחו˙  עולם ‚˘מי  ˘י‰י'   ıחפ פל"ו). ‰˜ב"‰  ב˙ני‡  ונ˙ב‡ר  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים"  „יר‰ 
ו˘פל, ובני י˘ר‡ל על י„י עבו„˙ם י˜„˘ו ויזככו ‡˙ ענייני ‰עולם ˘י‰יו ר‡ויים ל‰˘ר‡˙ 

‡ור ‰˘י"˙, ע„ ‡˘ר י‰י' ‰עולם כולו ר‡וי ל‰יו˙ לו י˙' ל„יר‰ ומ˘כן.

עˆמו  ‰עולם  ‡ין  ‡בר‰ם  בעבו„˙  כי  „וו˜‡,  יˆח˜  עבו„˙  י„י  על  נ˘למ˙  זו  ו˙כלי˙ 
ולעומ˙  עליו ‡ור ‰˜„ו˘‰.  מ‡יר  ז‰  ובמˆבו  ב„ר‚˙ו ‰נחו˙‰  נ˘‡ר  ר˜  ומ˙˜„˘,  מז„כך 
ז‡˙ בעבו„˙ יˆח˜, מ˙על‰ ‰עולם עˆמו ל‰יו˙ כלי ר‡וי ל‚ילוי ‡ור ‰˘י"˙, וכפי ˘נ˙ב‡ר.

ועל כן נ˜ר‡ ˘מו "יˆח˜", על ˘ם "ˆחו˜ ע˘‰ לי ‡לו˜ים" (פר˘˙נו כ‡, ו), ˘בז‰ נרמז˙ 
‚ו„ל מעל˙ עבו„˙ו ו‰נח˙ רוח ˘י˘ לבור‡ י˙"˘ מעבו„‰ זו ˘ל זיכוך ו˜י„ו˘ ‰מ˜ומו˙ 

‰נחו˙ים.

ו„יי˜ ‰כ˙וב לומר "ˆחו˜ ע˘‰ לי ‡לו˜ים", כי ˘ם ז‰ מור‰ על ‰˙‰וו˙ ‰עולם ‰נחו˙ 
ו‰מעלים על ‡ור ‰˜„ו˘‰. וכמבו‡ר בס‰"˜ ˘"‡לו˜ים" ‰ו‡ כינוי ל‚ילוי מˆומˆם ביו˙ר 
מ‡ורו י˙', בכ„י ˘יוכלו ל‰˙‰וו˙ עולמו˙ ˘פלים ונחו˙ים, ולכן ‡ל˜ים [ב‰"‡] ב‚ימטרי‡ 
על ‡ור ‰˜„ו˘‰  ˘מעלים  ˘‰˙‰וו˙ ‰טבע  לפי  פ"ו),  ו‰‡מונ‰  ˘ער ‰יחו„  ˙ני‡  (ר‡‰  "‰טבע" 

‰ו‡ מ˘ם ‡לו˜ים.

‰חיו˙   ˙‡ "‡לו˜ים"  מ˘ם  ˘נבר‡ו  ‰עניינים  ב˙וך  ל‚לו˙  ‰יי˙‰  יˆח˜  ˘ל  ועבו„˙ו 
מעורר˙ "ˆחו˜"  כוונ˙ ‰ברי‡‰,  ˙כלי˙  ˘מ˘למ˙ ‡˙  זו,  נעלי˙  ועבו„‰  ˘ב‰ם.  ‰˜„ו˘‰ 
ו‰˙ענו‚  ‰"ˆחו˜"  ‰ו‡  ‡לו˜ים",  לי  ע˘‰  "ˆחו˜  סו„  וז‰ו  י˙"˘.  ‰בור‡  ‡ˆל  ו˙ענו‚ 

מעבו„˙ו ˘ל יˆח˜ בעניינים ˘נבר‡ו מ˘ם ‡לו˜ים.

דווקא יצחק נולד ב"תמימות"
˘ל‡  מ‰  ˘ל ‡ביו,  מיל‰  ברי˙  ל‡חר  ל‰יוול„  יˆח˜ ‰י' ˆריך  ˘„וו˜‡  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

מˆינו בלי„˙ ‡בר‰ם:

ונ˙ב‡ר   .(‡ יז,  (לך  ˙מים"  "ו‰י'  ‰˘למו˙  ל˙כלי˙  ‡בר‰ם  ‰‚יע  מיל‰  ברי˙  י„י  על 
בס‰"˜, ˘עניינ‰ ˘ל ˙מימו˙ ו˘למו˙ זו, ‰ו‡ ˘‰˘י‚ ‡˙ ‚ילוי ‡ור ‰˘י"˙ ˘‡ינו מˆומˆם 

ומוס˙ר כלל, ו‡ינו מ˙לב˘ בעולמו˙ (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור לך י‚, „).

ו‰נ‰, ‡בר‰ם ל‡ ‰י' ˆריך כל ימיו ל‚ילוי ‡ור ז‰ ב˘ביל עבו„˙ו, כיוון ˘עבו„˙ו ‰יי˙‰ 
ל‰עלו˙ם  ול‡  ‰‚˘מיים,  ‰עניינים  על  ‡לו˜י  ‡ור  ‚ילוי  ל‰מ˘יך  ר˜  ומו‚בל˙,  מ„ו„‰ 

בעˆמם ל˜„ו˘‰.

כוונ˙  ˙כלי˙  זו ‰י‡  ˘עבו„‰  עˆמם,  ענייני ‰עולם  לזכך ‡˙  עבו„˙ו  יˆח˜ ‰יי˙‰  ‡בל 


