


˜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
ישלח מלאכו "אתך" או "לפניך"?

מ„וע ˘ינ‰ ‡ליעזר מ„ברי ‡בר‰ם ב‡ופן ‰ליכ˙ו ˘ל ‰מל‡ך? / 
מ„וע ח˘˘ ‡ליעזר לומר לב˙ו‡ל ˘‰מל‡ך פועל ‰כל מר‡˘? / 

‰פעול‰ ‰מיוח„˙ ˘ל ‰מל‡ך ב˘ליחו˙ו ˘ל ‡ליעזר

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 99 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מערה כפולה או בית כפול? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 105 ואילך)

טעם קניית המערה בכסף מלא  (ע"פ לקו"ש ח"י עמ' 60 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עיקר העבודה – לזכך את ה"ימים"

‡יך ב‡ים עם "יומין עיל‡ין? / מ‰י ‰˙ועל˙ בעבו„‰ ˘‡ינ‰ יˆיב‰ 
בנפ˘ ‰‡„ם? / עי˜ר ‰עבו„‰ ב„ברים ˘‡ינם ˜בועים בנפ˘

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 773 ואילך; תורת מנחם חל"ב עמ' 208 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
הצד השווה בין שרה לאסתר  (ע"פ תורת מנחם חנ"ט ע' 401 ואילך)

להוסיף בנים לאבינו שבשמים (ע"פ ספר השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 88)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
ב' גדרים בפעולת ישראל על בני נח לקיום מצותיהם

י„יי˜ „‰רמב"ם ‰בי‡ ‰‡ „ˆריכים ב"נ ל˜יים מפני ‰ˆיווי ב‰לכ‰ 
בפ"ע / יב‡ר „‡יכ‡ ב' „רכים בחיוב י˘ר‡ל ל˙˜ן ‰‡ומו˙, ב„רך 
פעול‰ וב„רך מ˜יפ‰, וי˙ל‰ ז‰ בחילו˜ בין ‡בר‰ם ל˘ר‰ בנסים 

˘ב‰מ˘ך ללי„˙ יˆח˜

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 94 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סייעתא דשמיא ועזר מהקב"ה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"להוציא יקר מזולל"

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׳, 
˙˙‡), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

˘ל‰  ‡ו  ˘לו  ו‰‰ורים  י‰ו„יים,  בחיים  לנ‰ו‚  ו‰˙חילו  ביני‰ם  ‰˘˙„כו  ולבסוף  מי‰„ו˙, 
‰ם מ˙בוללים ו‡ינם חפˆים בז‰, ו˜נ‰ לו מ˘‡י˙ ומוביל סחור‰ ומז‰ ‰ו‡ מ˙פרנס, ‡מנם 

מעניני י‰„ו˙ ‡ינם יו„עים ‡ו ˘יו„עים ר˜ מעט מזעיר.

בליל‰ ‰עבר‰ ר‡י˙י ‡˙ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [מו‰ר˘"ב נ"ע, ˘נס˙ל˜ כמ‰ ˘נים 
˜ו„ם לכן] ו‡חרי „יבורים ˘ונים ‡מר לי: "‰˙זכור מ‰ ˘ספר˙י לך במענט‡ן (ז‰ ‰י׳ ב˘נ˙ 
˙רע״ב) מ‰ ˘‡מר ‰בע˘״ט (ו‰ו‡ ‰מ‡מר ‰נ״ל ב˙חל˙ ‰מכ˙ב ‰ז‰), סיפרו לך סיפור על 
בכל ‰‰˙עס˜ויו˙  ז‰],  [בענין  לפעול  מי  לך „רך  י˘  ˙וכן ‰ענין.  ח˘˙ ‡˙  ול‡  זו‚ ˆעיר, 
'לע˘ו˙  ע˘ו˜ו˙,  נ˘מו˙  ל‰ˆיל  ˘˙וכל  כל  ע˘‰  ו‰ˆלח‰,  חן  נ˘י‡ו˙  לך  ˙‰י'  ˘לך 
˙˙˜בלנ‰  ˘לך  ˘‰˙פילו˙  ˙‰י'",  כפי  מזולל  י˜ר  "ל‰וˆי‡  ˘כ˙וב  מ‰  וי˜ויים  י‰ו„ים', 

ו‰ברכו˙ ˘לך ˙˙˜יימנ‰".

על כן יכ˙בו לי בפרטיו˙ מ‰ˆעירים ‰‡לו מי ‰מ‰ ויוו„ע ‡יך ‰נ‰‚˙ם ו‡ם יו„עים ‰מ‰ 
מענין ט‰ר˙ ‰מ˘פח‰ ו‡ם ˘ומרים ז‡˙, וכמובן ‡˘ר ‰מ‰ ל‡ י„עו מ‡ומ‰...

במ‚ע  לבו‡  בכל ‰מיני ‡פ˘רו˙  ל‰˘˙„ל  נו‚ע ‰ו‡  כמ‰  ע„  י„י„י  מבין  לעיל  מ‰‡מור 
עם ‡ברכים וˆעירים ל‰וˆי‡ י˜ר מזולל כ‡מור.

"אחיי המה, אתם עמם הנני מקושר בהתקשרות תמידי״
על „בר ‰רחב˙ ‰מכינו˙ נ„בר ‡י"‰ פנים, ובמ˘ך ‰זמן ˙וכל ל‰כין [‡]יז‰ ‰ˆע‰ בס„ר 
מסו„ר בעניני ס„ר ‰מכינו˙ כפי ˘כ˙ב˙י במכ˙ב ‰‡׳, ‡מנם מ‰ ˘‡˙‰ כו˙ב "וב„׳׳כ ‡ין 
מחסור  ז‰  ‰נ‰  ב‡מ˙  עˆמם",  ‡ו„ו˙  כלל  י˙ח˘בו  ˘ל‡  כ‡לו  מס"נ  בעלי  ע„יין  ‡ˆלינו 

‚„ול ולכל לר‡˘ ˆריכים בעזר˙ו י˙׳ ל‰עמי„ כ‡לו, ˘י‰י׳ ל‰ם כח ז‰ לעב„‰ ול˘מר‰.

בלב ‰˘ומע,  נ˜בע  ל‰יו˙  ז‰ ‰י׳ ˆריך  ו„יבור  זו,  ˘נ‰  בי״ב [˙מוז]  „יבור ‡ח„ ‡מר˙י 
‡ל  ול˜רב  ˘מים,  ביר‡˙  ˙ור‰   ıל‰רבי ‰זול˙,  עם  לעבו„‰  עˆמו  ‰מיח„ים  ‡לו  כל  ״כי 

חינוך ˘ל חסי„ו˙, ‡חיי ‰מ‰, ‡˙ם עמם ‰נני מ˜ו˘ר ב‰˙˜˘רו˙ ˙מי„י״.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˙˜לז-ט)



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

"הוציא יקר מזו"
"סיפרו לך סיפור על כמה אנשים, ולא חשת את תוכן הענין. יש יש דרך לפעול [בענין זה], בכל ההתעסקויות 
שלך שתהיה לך נשיאות חן והצלחה, עשה כל שתוכל להציל נשמות עשוקות, 'לעשות יהודים', שיקויים מה 

שכתוב "להוציא יקר מזולל כפי תהי'", שהתפילות שלך תתקבלנה והברכות שלך תתקיימנה"

אין מושג כזה דבר 'פשוט'
˘‰‡„ם   ,'„ „בר  ‰ו‡  ב‡מ˙  ˘ומע,  ˘‰‡„ם  פ˙‚ם  כל  ‡˘ר  ‡מר  נ"ע  ‰בע˘׳׳ט  מורנו 

‰˘ומע ‡˙ ‰פ˙‚ם, יכול ל˜בל ‡יז‰ ˙ועל˙ בעבו„˙ ‰˘ם, ‚ם ב„ברים פ˘וטים.

‰רבי - רבינו ‰‚„ול  [-‡„מו"ר ‰ז˜ן, בעל ספר ‰˙ני‡ ו‰˘לחן ערוך] – ‡מר ‡ין מו˘‚ 
כל  ‡ולם  לפ˘וטים],  [‰נחזים  חולין  י‰יו  ˘‰ענינים  עו˘‰  ‰‡„ם  ‡ולם  'פ˘וט',  „בר  כז‰ 

„בר כפי ˘‰ו‡ ב˘ר˘ו ‰ו‡ ‡ינו 'פ˘וט', זו‰י חיו˙ ‡ל˜י˙.

‰עליונ‰  ‰כוונ‰   ˙‡ ומ˘לימ‰  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  ‰י‡  ‰‡„ם  ˘ל  פסיע‰  וכל  מיל‰  כל 
במח˘ב‰ ‰˜„ומ‰  ˙חל‰  ˘ל ‰‡„ם ‰י'  פסיע‰  כל  ו‚ו',  כוננו  מˆע„י ‚בר  מ„'  וכ˙יב  י˙', 
וכמ‡מר "ˆופ‰ ומביט ע„ סוף כל ‰„ורו˙", וכולם נס˜רים בס˜יר‰ ‡ח˙, ˘‰ם ˘ני ‰פכים 
בנו˘‡ ‡ח„ ‰ˆפי׳ ו‰‰בט‰ ‰פרטי˙ בכל מע˘י בני ‡„ם ו˙נועו˙י‰ם וכל ‰נבר‡ים כולם, 

ועם ז‰ ‰כל ב‡ בס˜יר‰ ‡ח˙.

"סיפרו לך סיפור על כמה אנשים, ולא חשת את תוכן הענין"
‡„מו"ר  [-כ"˜  ˘י׳  רמ״מ  ח˙ני ‰רב  ב˘ם  לי  סיפר  [‰ורנ˘טיין]  ˘י׳ ‰כ‰ן  רמ"מ  ח˙ני 
מליוב‡וויט˘ זי"ע] ‡˘ר י„י„י סיפר לו כי ב‰בי˙ ‰כנס˙ ˘‰ו‡ מ˙פלל י˘נו ‡ח„ (כמ„ומ‰ 
רחו˜‰  ˘‰י˙‰  כמו˙ו  כן  ‚ם  ‡ח˙  עלמ‰  עם  ו‰˙נכר  מי‰„ו˙,  רחו˜  ‰י׳  ‡˘ר  סטו„נט) 

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 „

ישח מאכו "אתך" או "פניך"?
מדוע שינה אליעזר מדברי אברהם באופן הליכתו של המלאך? / מדוע חשש אליעזר לומר לבתואל שהמלאך 

פועל הכל מראש? / הפעולה המיוחדת של המלאך בשליחותו של אליעזר

על  בפני‰ם  חוזר  ‰ו‡  ˘ליחו˙ו,  ‰˘˙ל˘לו˙   ˙‡ רב˜‰  מ˘פח˙  לבני  ‡ליעזר  כ˘מספר 
„ברי ‡בר‰ם ‡„ונו, ˘בירכו ב‰ˆלח‰ בזכו˙ מל‡ך ‰' ˘י˙לוו‰ ‡ליו: "וי‡מר ‡לי, ‰' ‡˘ר 
ומבי˙  ממ˘פח˙י  לבני   ‰˘‡ ול˜ח˙  „רכך,  ו‰ˆליח  ‡˙ך  מל‡כו  י˘לח  לפניו,  ‰˙‰לכ˙י 

‡בי" (כ„, מ). 

ו‰˜˘‰ ‰‡ל˘יך (פר˘˙נו כ„, ל‚ ‰˘‡ל‰ ‰ז'): לפני כן בפר˘‰ מספר ‰כ˙וב על „ברי ‡בר‰ם 
לפניך  מל‡כו  י˘לח  ‰ו‡   .  . ‰˘מים  ‡ל˜י   '‰"  - ז)  (כ„,  נ‡מר  ו˘ם  ˘˘לחו,  בע˙  ל‡ליעזר 

ול˜ח˙ ‡˘‰ לבני מ˘ם".

˘ינ‰  מ„וע   – לפניך"  מל‡כו  "י˘לח  ˘‰˜ב"‰  ל‡ליעזר  ‡מר  ˘‡בר‰ם  כיון  ומע˙‰, 
‡ליעזר בע˙ חזר˙ו על „ברי ‡בר‰ם, ונ˜ט ˘‰˜ב"‰ "י˘לח מל‡כו ‡˙ך"? 

מ˘פח˙  בני  בעיני  כבו„ו  ולחז˜ ‡˙  ל‰‚„יל  זו ‰˙כוון ‡ליעזר  ˘בל˘ון  ובי‡ר ‰‡ל˘יך, 
רב˜‰:

˘ל‡  יטענו  ע„יין  ‰ו‡,  נכון  „בר  ליˆח˜  ‰˘י„וך  ˘עˆם  יסכימו  כי  ˘‡ף  ח˘˘  ‡ליעזר 
"עב„"  בי„י  ‰מר‡‰  יפ˙  ‰מיוחס˙  ב˙ם   ˙‡ ˘י˘לחו  ‰כבו„  מן  ז‰  ו‡ין  ‰„בר  מ˙‡ים 

בעלמ‡; 

ועל ז‰ ‰„‚י˘ ל‰ם ‡ליעזר ˘‡בר‰ם ‡מר לו "‰' י˘לח מל‡כו ‡˙ך": "ע˘‰ ‡˙ ‰מל‡ך 
כי ‡יני   .  . כי ‡ני ‰עי˜ר   – ˘‡ני ‡בו‡ ‡˙ו  ול‡   - יבו‡ ‡˙י  ˘‰מל‡ך  כי ‡מר  טפל ‡ליי, 
כ˘‡ר כל ‰עב„ים, כי כ˘ר וˆ„י˜ ‡ני . . ‡ני ‰עי˜ר ו‰מל‡ך טפל ‡ליי", ובז‰ נ˙כוון ˘‡ין 
‡פילו  ‡ו˙ו  ו‰ח˘יב  עליו  סמך  ˘‡בר‰ם  כיון  לכ‡ור‰,  ‰˘פל  מעמ„ו  מפני  לח˘ו˘  ל‰ם 

יו˙ר ממל‡ך ‰' (ועיי"˘ ב„בריו עו„). 

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

ע„יין ˆריך  ‰„רו˘, ‡מנם  ב„רך  ב˜ו„˘  ל„רכו  מ˙‡ים  ˘ל ‰‡ל˘יך  ז‰  מ‰לך  ו‰נ‰,  ב. 
בי‡ור ב„רך ‰פ˘ט: למ‰ ˘ינ‰ ‡ליעזר, ובמ˜ום "מל‡כו לפניך" ‡מר "מל‡כו ‡˙ך"?

ולכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר לומר ˘ב„רך ‰פ˘ט ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡, כיון ˘‡ין ז‰ ‡ל‡ ˘ינוי 
˘ינ‰ ‡ליעזר  ˘ב‰ם  ענינים  כמ‰  בעו„  ˘רו‡ים  וכמו  בז‰ ˜פי„‡.  פ˘וטו ‡ין  ולפי  בל˘ון, 
˘‰ל˘ון  ˘‡ף  עˆמו,  מפי ‡בר‰ם  כן  לפני  נ‡מרו  ˘‰„ברים  מכפי  על „ברי ‡בר‰ם  בחזר˙ו 
˘ונ‰ ‰רי ‰˙וכן ‰ו‡ ‡ח„ (וכן כ˙ב ‰ר„"˜ (פר˘˙נו כ„, לט): "וב˘נו˙ ‰„ברים ‰‡ל‰ י˘ ב‰ם 

˘ינוי מלו˙, ‡בל ‰טעם ‡ח„").

מ‰  על  ו‰ו‡  ממ˘,  ז‰  כעין  „יו˜  על  ˘‰˙עכב  נח,  פר˘˙  ב˙חיל˙  בר˘"י  מˆינו  ‡מנם 
לפניו"  ‰˙‰לכ˙י  "‡˘ר  ‡מר  ˘‡בר‰ם  ר˘"י  ומבי‡  נח",  ‰˙‰לך  ‰‡ל˜ים   ˙‡" ˘כ˙וב 
‡בל  ל˙ומכו,  סע„  ˆריך  ‰י'  ["נח  ומיי˘בן  ‰ל˘ונו˙  ב‰ב„ל  ר˘"י  ומ„יי˜  מ),  כ„,  (פר˘˙נו 

‰˙‰לך  ‰‡ל˜ים   ˙‡" נ‡מר  נח  ˘‡ˆל  ו‰יינו,  מ‡ליו",  בˆ„˜ו  ומ‰לך  מ˙חז˜  ‰י'  ‡בר‰ם 
נח" כיון ˘‰י' ˆריך לעזר‰ ו‰י' ‰‡ל˜ים "‡˙ו" לסייעו, ו‡ילו ‡בר‰ם ‰˙‰לך בˆ„˜˙ו לפני 

‰‡ל˜ים בכחו˙ עˆמו, ולכן נ‡מר בו "‡˘ר ‰˙‰לכ˙י לפניו"];  

 "˙‡" ל‰ל˘ון  "לפני"  ‰ל˘ון  בין  ‰‰ב„ל  ליי˘ב  ˆריך  ‰פ˘ט  ב„רך  ˘‚ם  מוכח  ‰רי 
‡מר  ‡בר‰ם  מ„וע   – „י„ן  בני„ון  ל„וכ˙‡  ˜ו˘י‡  ‰„ר‡  ומע˙‰  ם"),  ƒע" ˘ל  (במ˘מעו˙ 
ביחס  לומר  ‰ע„יף  עˆמו  ‡ליעזר  ו‡ילו  לפניך"),  ("מל‡כו  ‡ליעזר  "לפני"  י‰י'  ˘‰מל‡ך 

ל‰מל‡ך ‡˙ ‰ל˘ון "‡˙", ˘י‰י' עמו ("מל‡כו ‡˙ך"). 

‚. ונר‡‰ לומר, ˘‰‰ב„ל בין ˘ני ‰ל˘ונו˙ פ˘וטו כמ˘מעו: 

‰ˆלח˙   ˙‡ מר‡˘  ל‰בטיח  ‡ליעזר,  לפני  ילך  ˘‰מל‡ך  ‰יינו  לפניך"  מל‡כו  "י˘לח 
˘ליחו˙ו, כך ˘‡ליעזר י‚יע ל‡חר ˘‰כל כבר מוכן ומזומן; 

ו‡ילו "י˘לח מל‡כו ‡˙ך" ‰יינו ˘‰מל‡ך ילך יח„ עם ‡ליעזר. כלומר, ˘עי˜ר ‰פעול‰ 
˙‰י' על י„י ‡ליעזר, ו‰מל‡ך יסייע בי„ו ˘‰˘ליחו˙ ˙ˆליח [ובל˘ון ר˘"י ב˙חיל˙ פר˘˙ 

נח ‰נ"ל: "סע„ ל˙ומכו"].

ובכן, ‡ליב‡ „‡מ˙ ‰נ‰ ‰מל‡ך ‰לך "לפני" ‡ליעזר, ולכן ‡מר ‡בר‰ם "מל‡כו לפניך"; 
‡מנם כ˘„יבר ‡ליעזר עם ב˙ו‡ל ‡בי רב˜‰, ‰וכרח ל˘נו˙ ו"לˆמˆם" ‡˙ פעול˙ ‰מל‡ך, 

ולכן ‡מר ר˜ "מל‡כו ‡˙ך", כ„ל˜מן. 

„. בי‡ור ‰ענין: כוונ˙ ‡בר‰ם ב‡ומרו "י˘לח מל‡כו לפניך", ‰י˙‰ ˘‰ˆלח˙ ‰˘ליחו˙ 
˙‰י' מובטח˙ מר‡˘, לל‡ ˜ו˘י, כי ‰מל‡ך ‰ולך עו„ לפני ‡ליעזר ומכין עבורו ‡˙ ‰כל.

מב),  כ„,  (פר˘"י  ‰„רך  ˜פיˆ˙  לו  ‰י˙‰  ‡ל‡  כלל,  לעמל  ‰וˆרך  ל‡  ˘‡ליעזר  ‰ו‰,  וכך 
כל‰  "טרם  ‡ל‡  ל‰מ˙ין,  ˆריך  ‰י'  ל‡  י‡)  (כ„,  ‰מים"  ב‡ר  "‡ל  נ‰ריים  ל‡רם  וכ˘‰‚יע 

ל„בר" – כבר ר‡‰ "ו‰נ‰ רב˜‰ יוˆ‡˙" (כ„, טו).

"במענ‰  נענ‰ ‰מ˙פלל  ˘ב‰ם  כ‡ח„ ‰מ‡ורעו˙  ז‰  מ‡ורע  „) ‰בי‡ו  פ"ס,  (ב"ר  [במ„ר˘ 
פיו", ו‰יינו ˘בו‡ רב˜‰ ‰י' בזכו˙ ˙פל˙ ‡ליעזר (ובז‰ ‚ופ‡ י˘ חי„ו˘ מיוח„ ˘ב‡‰ עו„ 

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

מקבל עזרה? – מעם ה'!
...בהנוגע לכתבו שאינו מקבל עזר וכו', הנה, 

מהעובדים  כאו"א  שבכל  בודאי  לראש  לכל 

במלאכת ה׳ חינוך על טהרת הקדש . . מתקיים 

וארץ  שמים  עושה  ה׳  מעם  עזרי  מ״ש  בפועל 

[שיש לפרש בזה, עושה מלשון עשי' וכפי׳, אשר 

שבטבע,  והסתרים  העלמות  ה׳  ומשדד  כופה 

ימי  וכענין  למסייעים,  שנתהפכים  לאופן  ועד 

מתיהדים  הארץ  שעמי  מנייהו  דאזלינן  הפורים 

שראה  לדכוותי׳  ובודאי  וגו'.  הוא  ונהפוך  וגו' 

לאריכות  צורך  אין  הקרוב,  בעבר  במוחש  זה 

ולהביא ראיות לדבר הפשוט].

בהנוגע  מכתבו,  בחותם  שמ״ש  תקותי 

״הגיע״   - לעיל  להכתוב  מתאים  הנה   - לעצמו 

העזר מן ה׳ גם בו ופועל פעולתו.

(אגרות קודש ח"כ עמ' קצ)

להמשיך ולהעלות בקודש!
חלקו  אודות  כותב  בו  למכתבו,  במענה 

מהשי"ת,  פרטית  בהשגחה  לו  שניתן  הטוב 

בכלל  והיהדות  התורה  בהפצת  התעסקות 

בשאלה,  ומסיים  בפרט,  פעולותיו  ובשטח 

להמשיך  אם  וכו',  בזה  העזר  צמצום  עם  בקשר 

בפעולותיו.

מובן וגם פשוט, שאפילו אילו היתה השאלה 

הי׳  הנוכחי,  במצב  אלו  בפעולות  להתחיל  באם 

שמצות  כיון  להתחיל,  שצריך  ברור  המענה 

ואפילו  בתורה,  גדול  כלל  כמוך  לרעך  ואהבת 

ככל  ולעשות  להשתדל  צריך  ליחיד  טובה 

על  לרבים.  טובה  שכן  ומכל  ויותר,  האפשר 

הפעולות  באמצע  שנמצא  וכמה  כמה  אחת 

ובודאי  בהן.  והצליח  בעמלו  טוב  פרי  וראה 

התורה  בציווי  נכללו  אלו  פעולות  שגם  ובודאי 

וכיון  בקודש.  להעלות   - כח  נתינת  גם  שהוא   -

שזוהי הוראת תורת-אמת, אין כל ספק שישנם 

עוד  ולא  הציווי,  למלאות  והאמצעים  הדרכים 

אלא מתוך שמחה ובהוספה.

כנ״ל,  לשלילה,  הטעמים  שכותב  פי  על  ואף 

הרי הבטיחה תורה בכל כיוצא כזה אשר הקב״ה 

הדרכים  נשתנו  שאולי  שאפשר  ואף  עוזרו. 

״ותשועה  נאמר  הרי  הטבע,  שבדרך  והצנורות 

ברוב יועץ״, ויתיעץ בעסקני אנ״ש . . ואז בודאי 

אשר חפץ ה׳ בידם יצליח למצוא הדרך...

בה'  בבטחון  יוסיף  בודאי  הדבר:  ...לסיכום 

ומתוך  הטבע,  בדרכי  וגם  בפעולותיו  שיצליח 

וגם  עתה,  כעד  בהן  ימשיך  לבב  וטוב  בריאות 

בהוספה, וזה יוסיף גם בהצלחת הפעולות...

(מכתב מימי חודש אלול ה'תש"מ, נדפס בלקוטי שיחות חי"ט עמ' 620)

המענה לשאלה "מאין יבוא עזרי"
מכתבו,  בסוף  שכותב  כפי  הדבר,  נכון 

ששיר  אומר  שהמדרש  וכפי  ה'",  מעם  ש"עזרי 

לחרן  כשהלך  אבינו  יעקב  אמר  זה  למעלות 

עזרי"?,  יבוא  השאלה: "מאין  את  לעצמו  והציב 

וענה לעצמו ש"עזרי מעם ה'", ולכן התקיים בו 

אחר כך "ויפרוץ האיש מאוד מאוד".

והשי״ת יצליחו שבקרוב יוכל לבשר בשורות 

בהצלחה  פרטית  השגחה  שרואה  טובות 

רוחנים,  בענינים  הצלחה  וגם  גשמיים  בענינים 

הצלחה  גם  כאן,  בהיותו  לו  שאמרתי  וכפי 

בעסקנות ציבורית.

(תרגום מאגרות קודש ח"ח עמ' שסג)

סייעתא דשמיא ועזר מהקב"ה



טולקראת שבת

‰ם  ˘י˘ר‡ל  ‰„ברים  ברי˘  „לעיל  ‰יסו„ 
עי˜ר ומטר˙ כל ˘‡ר ‰ברו‡ים כו'. ועפ"ז 
˘ב‡ו  ‰נסים  ענין  ˙וכן  ˘ז‰ו  לומר,  י˘ 
"רב  ˘י‰י׳  ˘‚רמו  יˆח˜  ללי„˙  ב‰מ˘ך 
ענין  ‰ו„‚˘  ˘עי"ז  בעולם",   .  . ˘חו˜ 
˘‰ם  כולו,  ‰עולם  על  ˘ל‰ם  ‰˘רר‰ 
ז‰  ˘„בר  בעולם,  י˘וע‰  ˘˙‰י׳  ‰‚ורמים 
על  לפעול  יוכלו  בנ"י  ˘זרעם  ע"מ  נע˘‰ 
מן  מיוח„˙  פעול‰  ‰י˙‰  ˘לז‰  ‡ו‰"ע, 
ז‰  „בר  וי„עו  יכירו  ‡ו‰"ע  ˘‚ם  ‰˘מים 
כולל  ‰עולם  ˘ל  מˆי‡ו˙ו  ˘עי˜ר  ‚ופ‡ 
זבחים  [ועיי'  י˘ר‡ל  ‰ו‡  „ב"נ  מˆי‡ו˙ם 
כו'  ‰‡ומו˙  כל  לעיני  מ"˙  ‚בי  ע"‡  ˜טז 
על  וב' ‚„רי ‰‰˘פע‰ ‰נ"ל  לכ‡ן].  וכרוך 

כ‡ן „‡בר‰ם  ב' ‰‡ופנים  ‰‡ומו˙ ‰ם ‰ם 
‚וים",  ‰מון  "‡ב  ‡בר‰ם,  „‡ˆל  ו˘ר‰, 
‚וים",  ל"‰מון  ו˜ירוב  ˘ייכו˙  מו„‚˘˙ 
ע"י  ‰י˙‰  ב‰ם  ‰נסי˙  ‰‰˘פע‰  ‚ם  ולכן 
פעול‰ מיוח„˙ מˆ„ו (ול‡ ב„רך ממיל‡) – 
"ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘‰ ‚ו׳ ו˙ל„ לו ‚ו׳" 
ל‰ול„˙  זמן  ב˜ירוב  ב‡‰  ל‡  ז‰  (ומטעם 
מו„‚˘  בז‰  כי  זמן,  ל‡חר  ‡ל‡  יˆח˜ 
˘ב‡‰ ב„רך פעול‰ ח„˘‰), מ˘‡"כ ˘ר‰ 
˘רר‰  ˘ל  ‚„ר  ‰"ז  כל",  על  "˘ר‰  ˘‰י‡ 
‰ו‡  ˘‰מלך  ומלמעל‰,  ממרח˜  ומלכו˙ 
מוב„ל מעמו, ולכן פעול˙ ˘ר‰ על ‡ו‰"ע 
בˆור‰  ‰י˙‰  יˆח˜  לי„˙  עם  יח„  ˘ב‡‰ 

ע˜יפ‰ בריבוי ברכו˙ ב‡ו‰"ע.

לקראת שבת ו

לפני ˘‰ספי˜ לסיים ‡˙ ˙פל˙ו, "טרם כל‰ ל„בר"). 

‡מנם ב„רך ‰פ˘ט, ‰רי מז‰ ˘ר‡‰ ‡˙ רב˜‰ מ‚יע‰ ב‡מˆע ˙פל˙ו, מוכח ˘רב˜‰ יˆ‡‰ 
מבי˙‰ עו„ לפני ˘‰˙חיל ל‰˙פלל, ו‰יינו ˘בו‡‰ נפעל מלמעל‰ ‚ם לולי ˙פיל˙ו]. 

ו‰מי˙ו"  מל‡ך  "ב‡  לעכב ‡˙ ‰˘י„וך  רˆ‰  ב˙ו‡ל  ˘כ‡˘ר  ז‰,  „בר  ניכר  ב‰מ˘ך  ו‚ם 
‰י‡  פי',   ˙‡ ו˘‡לו  לנער‰  ˜ר‡ו  ו‡מ‰"  "‡חי'  כ‡˘ר  ‰ענין,  בסיום  ו˘וב  נ‰);  כ„,  (ר˘"י 

‰˘יב‰ מי„ "‡לך" (כ„, נח), לל‡ כל ˘י‰וי ומח˘ב‰, וי˙יר‰ מזו – כפירו˘ ר˘"י ˘ם: "‡לך 
מעˆמי, ו‡ף ‡ם ‡ינכם רוˆים"!

˘כל ז‰ מוכיח ומ‚ל‰ ˘מל‡ך ‰' פעל ‰כל, לל‡ ˘‰וˆרך ‡ליעזר ל‰˘˙„לו˙ מיוח„˙. 

ל‰˘י„וך, ‡ז  ומב˜˘ ‡˙ ‰סכמ˙ו  ב˙ו‡ל  עם  ו„ברים  ב„ין  ב‡ ‡ליעזר  כ‡˘ר  ‡מנם   .‰
"ˆמˆם" ‡˙ פעול˙ ‰מל‡ך ול‡ ‰זכיר ‡˙ ‰ל˘ון "י˘לח מל‡כו לפניך"; 

כי, ‡ם ‰י' ‡ליעזר מספר ‡˘ר ‰ובטח ˘מל‡ך ‰' ‰ולך "לפניו" ו‰ו‡ ‰מכין ‰כל מר‡˘, 
ל„בריך,  ‰רי,  ומ˙ן?  מ˘‡  ו„ברים,  „ין  עמי  מנ‰ל   ‰˙‡ מ‰  "ל˘ם  לו:  מ˘יב  ב˙ו‡ל  ‰י' 

‰מל‡ך כבר פעל ‡˙ ‰כל מר‡˘, וכל ‰„יבור בינינו מיו˙ר!..."

עמו  מ˙לוו‰  ˘‰מל‡ך  ‡˙ך",  מל‡כו  ב˙ו‡ל ‡מר ‡ליעזר ‡˙ ‰ל˘ון "י˘לח  בפני  ולכן 
ביח„ – ול‡ סיפר על כך ˘‰מל‡ך פועל ‰כל מר‡˘, מ‰ ˘ל‡ ‰י' מ˙‡ים ל˙פיס˙ו ו‰˘‚˙ו 

˘ל ב˙ו‡ל.

ו. ו‡ין ל‰˜˘ו˙: סוף סוף, ‡יך ‡מר ‡ליעזר ב˘ם ‡בר‰ם „בר ˘ל‡ ‡מרו? 

"כ„י  ‰ס„ר  ו‰יפך  ממ˘  מע˘‰  בסיפור  ‡פילו  ‡ליעזר  ˘˘ינ‰  ˘מˆינו  לכך  [בנוסף  כי 
˘ל‡ י˙פסו‰ו ב„בריו" (ר˘"י כ„, מז), ‰רי] בעניננו ‡ין ז‰ ˘ינוי מלכ˙חיל‰ מ„ברי ‡בר‰ם – 

לסייע ‡ו˙ו  ‡˙ו  י‰י'  ˘‰מל‡ך  ז‰  כן  ‚ם  נכלל  לפניך"  מל‡כו  ב„ברי ‡בר‰ם "י˘לח  כי 
‰נוסח   ˙‡ ‰עלים  ולכן  ‰כל,  סיפר  ל‡  ˘‡ליעזר  ‡ל‡  בפ˘טו˙;  כמובן  פעולו˙יו,  בכל 

"לפניך" ו‚יל‰ ר˜ ‡˙ ‰נוסח "‡˙ך" ‰כלול בז‰.  

וי˘ לומר עו„, ˘כ„י ל‰˜טין ‡˙ ‰˘ינוי מ„ברי ‡בר‰ם ‰מ˜וריים, ‰וסיף ‡ליעזר ו‡מר 
"(י˘לח מל‡כו ‡˙ך) ו‰ˆליח „רכך" – מ‰ ˘ל‡ מˆינו בפירו˘ ב„ברי ‡בר‰ם לפני כן: 

˘‰חסיר  ז‰   ˙‡ במ˜ˆ˙  ל‰˘לים  ‡ליעזר  ‰˙כוון   – „רכך"  "ו‰ˆליח  ‰˙יבו˙  ב‰וספ˙ 
˘עניינ‰  ל˘ון "‰ˆלח‰",  ולכן ‰וסיף  לפניך",  מל‡כו  י˘לח  ברכ˙ו "‰'  מ„ברי ‡בר‰ם ‡˙ 
‰‡מי˙י ‰ו‡ מ˙נ‰ ‰מ˙˜בל˙ מלמעל‰ לל‡ ‰˘˙„לו˙ מˆ„ ‰מ˜בל (ור‡‰ ב‡רוכ‰ '‡ור ‰˙ור‰' 

לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ פר˘˙ וי˘ב רעח, ‡-ב). 

ו‰יינו, ˘מˆ„ ‡ח„ ל‡ רˆ‰ ‡ליעזר לומר בפירו˘ ˘‡בר‰ם בירכו ˘‰מל‡ך ילך "לפניו" 
י„י  על  לז‰  רמז  ולכן  ל‚מרי  ז‰  ענין  ל‰˘מיט  רˆ‰  ל‡  ˘ני  מˆ„  ‡בל  מר‡˘,  ‰כל  ויכין 

‰וספ˙ ‰ל˘ון "‰ˆלח‰" ˘ז‰ו ענינ‰. 

ועו„ י˘ ל‰‡ריך בכ"ז.



מערה כפולה או בית כפול?
ויתן לי את מערת המכפלה
המכפלה – בית ועלי' על גביו
(כג, ט. רש"י)

שכתב  רש"י,  בלשון  לדייק  יש  לכאורה 

על  ועלי'  "מערה  ולא  גביו"  על  ועלי'  "בית 

 - לגמרי  הם  שונים  ומערה  בית  שהרי  גבי'" 

חלל  היא  מערה  ואילו  הארץ,  על  בנוי  בית 

בתוך הארץ.

ויש לבאר:

עפרון  "שדה  נאמר  הכתובים  בהמשך 

שלא  משמע  ומזה  יז),  (כג,  במכפלה"  אשר 

כך  אלא  "מכפלה",  בשם  נקראה  המערה  רק 

רשב"ם,  (ראה  כולה  השדה  כל  של  שמה  הי' 

נקראה  שהשדה  לומר  ואין  כאן).  ועוד,  רמב"ן, 

נאמר  שהרי  שבה,  המערה  שם  על  "מכפלה" 

"במערה  וכן  יט)  (כג,  המכפלה"  שדה  "מערת 

דמשמע  ל),  מט,  (ויחי  המכפלה"  בשדה  אשר 

לשדה,  מתייחס  "מכפלה"  התואר  שעיקר 

אגב  המכפלה"  "מערת  נקראת  והמערה 

השדה.

אכן  "מכפלה"  שהתואר  רש"י  פירש  ולכן 

שליד  אלא  עצמה,  המערה  שם  על  אינו 

המערה הי' בית כפול - "בית ועלי' על גביו".

עצמה  המערה  נקראה  אחד  שמצד  וזהו 

הבית   – ה"מכפלה"  כי  המכפלה",  "מערת 

ולאידך  זו,  למערה  בסמיכות  היתה   – הכפול 

השדה כולה נקראה בשם "מכפלה", לא ע"ש 

שהי'  הכפול  הבית  ע"ש  אלא  שבה,  המערה 

שם. וק"ל.

טעם קניית המערה 
בכסף מלא

בכסף מלא יתננה לי
אשלם כל שווי', וכן דוד אמר לארונה בכסף מלא
(כג, ט. ובפרש"י)

אמר  דוד  "וכן  רש"י  שמוסיף  מה  צ"ב 

לכאורה  נוגע  זה  שאין  מלא",  בכסף  לארונה 

בהבנת הכתובים כאן.

שרצה  הטעם  רש"י  לנו  ביאר  דבזה  וי"ל, 

מלא"  "בכסף  המערה  את  לקנות  אברהם 

דוקא:

המזבח  את  לבנות  דוד  רצה  שלא  הטעם 

מלא,  בכסף  עבורו  ששילם  עד  המורי'  בהר 

הוא  כיבוש,  מדין  כבר  בו  זכה  שכבר  אף 

לא  "כי  כד)  כא,  א  הימים  (דברי  בכתוב  כמפורש 

אשא אשר לך לה' והעלות עולה חנם", היינו 

שרצה שלא יהי' לארונה שום שייכות למקום 

המזבח, ולכן שילם לו בכסף מלא, כדי לסלק 

את זכותו של ארונה מכל וכל.

בקניית  אברהם  כוונת  היתה  ועד"ז 

שהי'  דאע"פ  מלא",  "בכסף  המכפלה  מערת 

הקב"ה  לו  אמר  שהרי  הדין,  מן  ליטלה  בידו 

ז.  יב,  לך  (לך  הזאת"  הארץ  את  אתן  "לזרעך 

כסף  לעפרון  שילם  מ"מ  ד),  כג,  לעיל  כפרש"י 

לגמרי  המערה  מן  זכותו  את  לסלק  כדי  מלא 

(ראה עד"ז ש"ך עה"ת שם, יז).

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

לקראת שבת י„

נסי  „בר  ‰י˙‰  מ‡‰  בן  ‡בר‰ם  ב‰יו˙ 
מˆ„  ר˜  ול‡  ‡בר‰ם  ˘נו˙  מˆ„  (‚ם 
ו‡"כ  ‚ו'",  יול„  ˘נ‰  מ‡‰  "‰לבן  ˘ר‰), 
 ‰˘˘ עו„  ל‡בר‰ם  ˘כ˘נול„ו  ‰טעם  מ‰ 
בנים, ‡רבעים ˘נ‰ ל‡חרי לי„˙ יˆח˜, ל‡ 
נ˙פר˘ בכ˙וב ˘ז‰ו „בר נסי ומופל‡ וכו׳. 
ו‰נר‡‰ בז‰, „‚בי לי„˙ יˆח˜ ‰בי‡ ר˘"י 
ˆחו˜  ˘ר‰  "ו˙‡מר  ע‰"פ  רב‰  ממ„ר˘ 
לי",  יˆח˜  ‰˘ומע  כל  ‡ל˜ים  לי  ע˘‰ 
חולים  ‰רב‰  עמ‰,  נפ˜„ו  ע˜רו˙  "‰רב‰ 
עמ‰,  נענו  ˙פלו˙  ביום, ‰רב‰  בו  נ˙רפ‡ו 
„לי„˙  ˘‰נס  בעולם", ‰רי  ˘חו˜ ‰י׳  ורב 
יˆח˜ ‰י׳ ב‡ופן כז‰ ˘‚רם ‰˘פע˙ י˘וע‰ 
‰י׳  ˘חו˜  ורב  ˘˘מח‰  ע„  ‰עולם,  בכל 
פז  בב"מ  „‡מרו   ‡‰ יובן  ובז‰  בעולם. 
כל ‡ו‰"ע  . ‰יו   . ˘ר‰  בנים  ע"‡ "‰ני˜‰ 
מרננים ו‡ומרים ר‡י˙ם ז˜ן וז˜נ‰ ˘‰בי‡ו 
כו',  ‰ו‡  בנינו  ו‡ומרים  ‰˘ו˜  מן  ‡סופי 
זימנ‰ [˘ר‰] ‡˙ נ˘ו˙י‰ם וכל ‡ח˙ ו‡ח˙ 
‰בי‡‰ בנ‰ עמ‰ . . ונע˘‰ נס ב˘ר‰ ‡מנו 
מ˘ום  ‡ם  „לכ‡ו'  כולן",   ˙‡ ו‰ני˜‰  כו' 
‰ו‡  ‰˘ו˜  מן  „‡סופי  ‰טענ‰  ס˙ימ˙ 
נמי  ‡י  יˆח˜,   ˙‡ ˘מני˜‰  ˘יר‡ו  „י  ‰י׳ 
למ‰ ‰וˆרכ‰  בנים, ‡בל  כמ‰  עו„  ˘˙ני˜ 
בז‰  ˘‰י׳  ו„‡י  ‡ל‡  "כולן",   ˙‡ ל‰ני˜ 
ענין ו˙כלי˙ נוסף, ˘‰נס „לי„˙ יˆח˜ ‚רם 
˘חו˜..  ל"רב  וע„  ‰˘פע‰  עניני  לכו"כ 

בעולם".

‡ˆל  ˘מˆינו  ˘כ˘ם  י"ל,  ומע˙‰ 
כמ‰  לעו„  ‚רם  יˆח˜  „לי„˙  ˘‰נס  ˘ר‰, 
י˘וע‰  ‰בי‡ו  ו‚ם  ובזכו˙‰,  ‡ˆל‰  נסים 
ל‡בר‰ם,  בנו‚ע  ע„"ז ‰ו‡  בעולם,  ו‰ˆל‰ 
נסים ‡ˆלו,  לעו„  ‚רם  יˆח˜  „לי„˙  ˘‰נס 
ונס  פל‡  ב„רך  בנים  עו„  לו  ˘נול„ו 
(ל‡חרי ˘"‡בר‰ם ז˜ן ב‡ בימים"), ובנים 

‡לו ‡ינם בני י˘ר‡ל ‡ל‡ מ‡ומו˙ ‰עולם 
‰˘פע‰  כ‡ן  „‰י˙‰  ב˘ר‰  ‰נ"ל  (ע"„ 

‰˘ייכ˙ ל‡ומו˙).

מ‰  מפני  בעי,  טעמ‡  ‰‡ ‚ופ‡  וע„יין 
˘י‰י׳  נסים  לעו„  ‚רם  יˆח˜  „לי„˙  ‰נס 
ב‰˘ינוי  יל"ע  ו‚ם  בעולם",   .  . "˘חו˜ 
בענין ז‰ בין ‡בר‰ם ל˘ר‰, „‡ˆל‰ ‰י˙‰ 
פעול‰ זו בעולם ˙יכף ומי„ כ˘נול„ יˆח˜, 
˘נ‰  מ'   – רב  זמן  מ˘ך  ז‰  ‰י׳  ו‡ˆלו 
ז‰  ‰י‰  „‡ˆל‰  ˘ינוי,  ועו„  כך.  ‡חר   –
פעול‰  בלי  יˆח˜,  מלי„˙  ממיל‡  כ˙וˆ‡‰ 
‡בר‰ם  ‡ˆל  מ˘‡"כ  ˘ר‰,  מˆ„  מיוח„˙ 
בנים – ‡ו‰"ע  בפ"ע, ‰ול„˙  כענין  ז‰  ‰י׳ 

(מ˜טור‰) ב‡ופן נסי. 

‰נ"ל  ‰‚„רים  ב׳  נרמזו  ˘בז‰  וי"ל 
‰‡ומו˙,  עם  י˘ר‡ל  ‰˙עס˜ו˙  ב„רך 
וב‰˜„ים „מˆינו ˘˜ו„ם לי„˙ יˆח˜ ˘ינ‰ 
וע"י  ו˘ר‰  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘מם   ˙‡ ‰˜ב"‰ 
יכולים  ו‰יו  מזלם  נ˘˙נ‰  ˘מם  ˘ינוי 
ולפ"ז   ,(‰ טו,  לך  ר˘"י  ע"ב.  טז  (ר"‰  ל‰ולי„ 
˘˙וכנם  ˘מו˙  נבחרו  למ‰  בי‡ור  טעון 
‡ינו רומז כלל לענין לי„˙ יˆח˜, ו‡„רב‰, 
ל"‡ברם"  (ביחס  ו"˘ר‰"  "‡בר‰ם" 
כל ‡ומו˙  על  על ‰˘ליט‰  מור‰  ו"˘רי") 
י‚  „ברכו˙  בסו‚י‡  כמבו‡ר   – ‰עולם 
בלב„,  ל‡רם"  "‡ב  ‰יינו  „"‡ברם"  ע"‡ 
"‡ב  ‰כ˙וב  כל'  ‰ו‡  ל"‡בר‰ם"  ו‰˘ינוי 
לכל ‰עולם  נ˙˙יך", ‰יינו "‡ב  ‰מון ‚וים 
כולו", ו"˘רי" ‰יינו "˘רי ל‡ומ˙‰" ("˘רי 
לי ול‡ ל‡חרים" – ר˘"י לך יז, טו) ו"˘ר‰" ‰יינו 

לי„˙  ו‡ילו  כולו";  ‰עולם  לכל  "˘ר‰ 
יˆח˜ ענינ‰ ‰ו‡ ‰˙חל˙ עם י˘ר‡ל „ו˜‡. 
יˆח˜  בלי„˙  עי˜רי  ˘ענין  מז‰,  ומ˘מע 
(ו‰˘ליט‰)  ‰פעול‰  ‰ו‡  י˘ר‡ל)  (ועם 
ברור  ‰ו˜בע  ובז‰  ‰עולם,  ‡ומו˙  על 



י‚לקראת שבת

לרבינו   ˙"˙ ב‰ל'  ‰יטב  (עיי'  ‚„ולו˙  נפ˜ו˙ו˙ 
ו‡"כ  לכ‡ן),  מינ‰  ו„ון  ס˜"‡,  ˜ו"‡  פ"‡  ‰ז˜ן 

‰זכיר  ˘ל‡  מז‰  „לכ‡ו'  ‰כ‡,  ל„ון  י˘ 
כל   ˙‡ "לכוף  ל‰חיוב  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם 
˘חיוב  ˘נˆטוו"  מˆו˙  ל˜בל  ‰עולם  ב‡י 
ז‰ כולל ˘˜בל˙ ‰מˆוו˙ ˘ל‰ם ˙‰י׳ מפני 
ז‰  ˙נ‡י  וכ˙ב  ב˙ור‰,  ‰˜ב"‰  ב‰ן  ˘ˆו‰ 
עˆמ‰  בפני  ב‰לכ‰  כו׳")  ˘י˜בל  ("ו‰ו‡ 
מובן,  ‰עולם",  ‡ומו˙  "חסי„י  ב‰‚„ר˙ 
י˘  ‡ם  [וˆ"ע  בפ"ע  „ין  ‰ו‡  ז‰  ˘˙נ‡י 
‰עולם  ב‡י  כל   ˙‡ לכוף  בנ"י  על  חיוב 
מז‰  מ‡י„ך,  ‡בל  ‡ו‰"ע].  חסי„י  ˘י‰יו 
ב‰מ˘ך  ז‰  ˙נ‡י  ‚ם  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡ 
˘‡ף  מ˘מע,  כו׳,  לכוף  „י˘ר‡ל  לחיוב 
˘‡ין ז‰ חל˜ מ‰חיוב ‰‡׳, מ"מ, ˘לימו˙ 
ע"י  ב‡‰  (˘˙חל˙‰  נח  ‰בן  ˘ל  ‰˜בל‰ 
˘י˜בל  ז‰  ˙נ‡י  ב˜יום  י˘ר‡ל),  כפיי˙ 
‡ף  ב˙ור‰,  ‰˜ב"‰  ˆיווי  מחמ˙  ‰מˆוו˙ 

‰י‡ כרוכ‰ ו˙לוי׳ בי˘ר‡ל.

˘ל  ˆורו˙  ב׳  „י˘  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
מ"˘  וב‰˜„ם  ‡ו‰"ע,  על  בנ"י  ‰˘פע˙ 
‰רמב"ם בסיום ב׳ ‰פר˜ים ‰‡חרונים „ספר 
(ומלחמו˙י‰ם),  מלכים  ‰ל׳  בסוף  ‰י„, 
לענין בני נח לע˙י„. „בסוף פר˜ י‡ מסיים 
‰עולם   ˙‡ וי˙˜ן   .  . י˘ר‡ל  נ„חי   ıו˜ב"
‡ז  כי  ˘נ‡מר  ביח„  ‰׳   ˙‡ לעבו„  כולו 
‡‰פוך ‡ל עמים ˘פ‰ ברור‰ ל˜רו‡ כולם 
פר˜  ובסוף  ‡ח„",  ˘כם  ולעב„ו  ‰׳  ב˘ם 
ל‡  ˘ם  י‰י׳  ל‡  ‰זמן  "וב‡ו˙ו  מסיים  יב 
רעב כו׳ ˘‰טוב‰ ˙‰י׳ מו˘פע˙ ‰רב‰ כו׳ 
ול‡ י‰י׳ עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙ ‰׳ 
‚„ולים  חכמים  י˘ר‡ל  י‰יו  ולפיכך  בלב„ 
„ע˙  וי˘י‚ו  ‰ס˙ומים  „ברים  ויו„עים 
מל‡‰  כי  ˘נ‡מר  ‰‡„ם  כח  כפי  בור‡ם 
מכסים".  לים  כמים  ‰׳   ˙‡ „ע‰   ıר‡‰

‚„רים  ב׳  כ‡ן  „מˆינו  בז‰,  ל„יי˜  וי˘ 
ל˜יים  נח  בני  על  „י˘ר‡ל  ‰פעול‰  בענין 
מˆוו˙י‰ם, ˘י˘ בז‰ ˘ני „רכים כמ˘י"˙, 
„בסוף  ˘כ׳,  ‰ענינים  ב׳  מחול˜ים  ובז‰ 
פועלים  ˘י˘ר‡ל  מ‰  לענין  מיירי  י‡  פר˜ 
עמם,  ‰‰˙עס˜ו˙  ע"י  ‡ו‰"ע  על  בעˆמם 
מ˘‡"כ  כו׳",  כולו  ‰עולם   ˙‡ "וי˙˜ן 
ב‡ו‰"ע  ‰נפעל  ‡ו„ו˙  מ„בר  פי"ב  בסוף 
י˘ר‡ל  ע"י  עמ‰ם  בפעול‰  ול‡  בע˜יפין, 
"ול‡  ‰ל˘ון  „פ˘טו˙  י˘יר‰,  בˆור‰ 
‰׳   ˙‡ ל„ע˙  ‡ל‡  ‰עולם  כל  עס˜  י‰י׳ 
‰‡נו˘י,  ‰מין  לכללו˙  (˘כוונ˙ו  בלב„" 
י˙עס˜ו  ˘בנ"י  ב‡ופן  ‡ינו  ‡ו‰"ע)  ‚ם 
עמ‰ם. ‡בל מ"מ, ‚ם ב‡ופן ‰ב׳ ‰"ז ˘ייך 
ל˙וˆ‡‰  „ח˘יב  ‰יינו  לי˘ר‡ל,  ומ˙ייחס 
ממע˘י בנ"י, וכ„מוכח מז‰ ˘כולל ב‡ו˙‰ 
ז‰  ו‰ן  „בנ"י  ‰׳  י„יע˙  מעל˙  ‰ן  ‰לכ‰ 
‰׳,   ˙‡ ל„ע˙  י‰י׳  כולו  ‰עולם  כל  ˘עס˜ 
ו‰יינו ˘ז‰ ˘"ל‡ י‰י׳ עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ 
ו˙וˆ‡‰  ˜˘ור  י‰י׳  בלב„"  ‰׳   ˙‡ ל„ע˙ 
ממˆב בנ"י עˆמם ומע˘י‰ם ב‡ו˙ו ‰זמן.

ו‰ם ‰ם ב׳ ‰‡ופנים ‚בי ז׳ מˆוו˙ ב"נ, 
„י˘נו חיוב ‰˘פע‰ ע"י כפי׳ (‡ם כפ˘וט‰ 
(כ˘י„ י˘ר‡ל ˙˜יפ‰) ‡ו ע"י כפיי˙ „ברים 
ל˜בל   – מי"„)  פ"‚  ‡בו˙  ˙וי"ט  ר‡‰   –
ל‰ם  י˘  מז‰  ולב„  ב"נ.  ˘נˆטוו  מˆו˙ 
לכפי׳  ˘ב‰מ˘ך  בע˜יפין,  פעול‰  לי˘ר‡ל 
זו יבו‡ו ‡ו‰"ע לי„י ‰כר‰ ˘ˆריכים ל˜בל 
ב˙ור‰  ‰˜ב"‰  ב‰ן  ˘ˆו‰  "מפני  ‰מˆוו˙ 

ו‰ו„יענו על י„י מ˘‰ רבינו כו׳". 

‰נ"ל  ‚„רים  ב׳  ל˙לו˙  ומˆינו 
‡בר‰ם  "ויוסף  בפר˘˙נו,  ב‰מסופר 
‚ו׳".  לו  ו˙ל„  ˜טור‰  ו˘מ‰   ‰˘‡ וי˜ח 
˘בכמ‰  ממ‰  בז‰  ‰˙מי‰‰  י„וע‰  „‰נ‰, 
יˆח˜  ˘לי„˙  מפור˘  ˜ו„מים  כ˙ובים 

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

עיקר העבודה – 
זכך את ה"ימים"

איך באים עם "יומין עילאין? / מהי התועלת בעבודה שאינה יציבה בנפש האדם? / עיקר העבודה בדברים 
שאינם קבועים בנפש

בע˙ ז˜נו˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו, מ˙‡ר˙ ‰˙ור‰ ˘‰י' "ב‡ בימים" (פר˘˙נו כ„, ‡). ופיר˘ו 
בז‰ר (ח"‡ ˜כט, ‡. רכ„, ‡. ור‡‰ ˙ור‰ ‡ור פר˘˙נו טז, ‡) ˘˘בחו ˘ל ‡בר‰ם נ‡מר כ‡ן, ˘‰י' ב‡ 

עם "‡ינון יומין עיל‡ין".

‡ו˙ם "יומין עיל‡ין", ‰ם "לבו˘ים" רוחניים לנ˘מ˙ ‰‡„ם, ‰נוˆרים מ‰מˆוו˙ ˘מ˜יים 
בכל יום ויום. וכ‡˘ר עובר יום ו‰‡„ם ל‡ מ˜יים בו מˆוו‰, ‰רי חסר לו ‰"לבו˘" ˘ל ‡ו˙ו 
ול‡ ‰חסיר  כולם,  עיל‡ין"  ‰"יומין  לבו˘י  עם  ˘ב‡  ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו,  ˘בחו  וז‰ו  ‰יום. 

‡פילו לבו˘ ˘ל יום ‡ח„.

וי˘ לברר טיב‰ ˘ל ‰„‚˘‰ זו, ˘‰י' לו ל‡בר‰ם ‰לבו˘ים ‰רוחניים ˘נוˆרו מי„י יום 
ביומו. כי לכ‡ור‰, ‡ם ‰מכוון ‰ו‡ ˘י˜יים בימי חל„ו כך וכך מˆוו˙, ‰רי יכול ל‰יו˙ יום 
ומ‰ו  לו.  כ˘יעור ‰„רו˘  מˆוו˙  י˜יים  וע„יין  כפליים  י˜יים  ולמחר  מˆוו‰  בלי ˜יום  ‡ח„ 

‚ו„ל ‰˘בח במ‰ ˘‰י' ‡בר‰ם ב‡ עם לבו˘י כל ‰ימים „וו˜‡?

עם  יינ˙˜  בל  ˘˜˘ור‰ ˜˘ר  עלי ‡„מו˙,  עבו„˙ ‰‡„ם  ˙כלי˙  ˙חיל‰ ‡˙  לב‡ר  וˆריך 
עניין ‰"ימים". ו‡זי ˙ובן מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל ‡בר‰ם ˘‰י' "ב‡ בימים". ו‚ם י˙ב‡ר מ‰ 

˘י˘ לו ל‡„ם ללמו„ מכך ‰ור‡‰ לעי„ו„ וחיזו˜ בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו.

לקיים מצווה בכל יום ולקדש אותו
„יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מ‰  ‰י‡  ו‰˙‰וו˙ו,  ‰עולם  ברי‡˙  ˙כלי˙ 



טלקראת שבת

נחו˙ים  עולמו˙  ˘ייבר‡ו  נ˙‡וו‰  ‰˜ב"‰  פל"ו).  ˙ני‡  ועו„;  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים" 
‰עולם  ענייני   ˙‡ וי˜„˘ו  ויזככו  י˘ר‡ל,  בני  יעב„ו  „וו˜‡  ו˘ם  ו˘פלים,  מˆומˆמים 
‰‚˘מיים ו‰נחו˙ים. ו‰˙כלי˙ ‰י‡, ˘יע˘ו ‡˙ ‰עולם כולו ר‡וי ל‰יו˙ „יר‰ ומ„ור ל˘ב˙ו 

י˙'.

בעניינים ‰˘פלים  י˘ר‡ל  בני  ˘עוב„ים  מ‰עבו„‰  בעי˜ר  י˙' ‰ו‡  לפניו  ו‰נ‰, ‰˙ענו‚ 
„וו˜‡  ‡ל‡  נעלים,  במ˜ומו˙  י˘כון  י˙"˘  ˘‰בור‡  ‰יי˙‰  ל‡  ‰ברי‡‰  מטר˙  ו‰נחו˙ים. 
עבו„˙ם.  י„י  על  ויזככו ‡ו˙ם  י˜„˘ו  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  ו‰נחו˙ים,  במ˜ומו˙ ‰"˙ח˙ונים" 

„וו˜‡ ‡ז ˙ו˘לם ˙‡וו˙ו י˙', ˘˙‰י' לו "„יר‰ ב˙ח˙ונים".

מו‚„ר  ‰ו‡  ובכללו˙  ˘ונו˙.  ו‰‚„רו˙  ב‰‚בלו˙  מו‚בל  ‰ו‡  ‰‚˘מי  ‰ז‰  ‰עולם  ו‰נ‰ 
‡פ˘ר  ו‡י  ‰מ˜ומו˙,  ובין  ‰זמנים  בין  ˘ינויים  ב‰ם  ‡ין  רוחניים  „ברים  וזמן.  במ˜ום 
ל‰‚בילם לזמן מסוים ‡ו למ˜ום מו‚„ר. ולעומ˙ ז‡˙, כל „בר ‚˘מי מו‚בל במ˜ום ובזמן.

ומע˙‰ ˙ובן מ˘מעו˙ מ‰ ˘‰י' ‡בר‰ם ‡בינו "ב‡ בימים":

ענייני ‰עולם  ו˜י„ו˘  זיכוך  נפ˘ו, ‡ל‡  על  ˘ממ˘יך  עבו„˙ ‰‡„ם ‡ינו ‰˜„ו˘‰  עי˜ר 
‰‡„ם  ˆריך  כן  ועל  ‰זמן.  עניין  ‰ו‡  ‰‚˘מי  בעולם  ‰עי˜ריים  ‰עניינים  ו‡ח„  ‰‚˘מיים, 
וז‰ו  ‰יום.  ‡ו˙ו  זמן  מˆי‡ו˙   ˙‡ ‰ו‡  י˜„˘  ובכך  ויום,  יום  בכל  מˆוו˙  ˘יע˘‰  לר‡ו˙ 

˘בחו ˘ל ‡בר‰ם, ˘ב‡ עם ‰ימים כולם, ול‡ ‰ניח יום ‡ח„ ˘ל‡ ‰‡ירו ב‡ור ‰˜„ו˘‰.

"דירה" בדברים הנתונים לשינוי דווקא
בעניינים ‚˘מיים, ‡ל‡  עˆם ‰עבו„‰  על  ר˜  בימים", ‡ינ‰  בכ˙וב "ב‡  ו‰נ‰, ‰‰„‚˘‰ 
„וו˜‡ על עניינים כ‡לו ˘מו‚„רים ב‚„ר ‰"ימים", ו‰יינו ˘נע˘ים ב‰ם ˘ינויים מיום ליום. 

וכמו ˘כל יום ‡ינו „ומ‰ ליום ˘˜„ם לו, כך עניינים ‡לו מ˘˙נים ˙„יר.

י˘נם נבר‡ים, ˘‡ין ב‰ם כל כך ˘ינויים מ‡ז ˘נבר‡ו. וכמו ˆב‡ ‰˘מים, ‰˘מ˘ ‰ירח 
ספר  ור‡‰  ברכו˙.  רי˘  (ירו˘למי  וחלי˘ו˙  ˘ינויים  לל‡  כיום ‰בר‡ם  חז˜ים  ˘‰ם  בז‰,  וכיוˆ‡ 

‰ח˜יר‰ ל‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ „, ‡. סב, ‡. ˜‚, ‡ ו‡ילך. ועו„).

‡לו  נבר‡ים  ˙„יר.  ל˘ינויים  ונ˙ונים  יו˙ר,  ונחו˙ים  נמוכים  ‰ם  ‰נבר‡ים,  ˘‡ר  ‡ך 
˘‰י'  נ‡מר  ועל ‡בר‰ם  לזמן.  ומזמן  ליום  מיום  ˘מ˘˙נים  ב‚„ר ‰"ימים", ‰יינו  מו‚„רים 
ו‰נחו˙ים  ‰מ˘˙נים  ‰ברו‡ים   ˙‡ ו‰‡יר  עבו„˙ו   ˙‡ ˘עב„  ו‰יינו,  „וו˜‡,  בימים"  "ב‡ 

ביו˙ר.

ו‰טעם לז‰:

מ˘ום ‰‚˘מ˙  בז‰ ‡ין  כי  נעלים,  במ˜ומו˙  עבו„˙ ‰‡„ם ‡ינו ‰מ˘כ˙ ‰˜„ו˘‰  עי˜ר 
‰˙כלי˙ ˘ל "„יר‰ ב˙ח˙ונים". וכמבו‡ר ב˙ני‡ (פל"ו) ˘עי˜ר עניין "„יר‰ ב˙ח˙ונים" ‰ו‡ 
במ˜ום "˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ממנו". ומובן ˘˙כלי˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ ל‰˘כין ‡˙ ‰˘כינ‰ ב‚וף 

‰‚˘מי „וו˜‡, ובענייני ‰עולם ‰‚˘מיים ו‰נחו˙ים ביו˙ר.

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

 ע ת ישראב' גדרים בפעו
בני נח קיום מצותיהם

ידייק דהרמב"ם הביא הא דצריכים ב"נ לקיים מפני הציווי בהלכה בפ"ע / יבאר דאיכא ב' דרכים בחיוב 
ישראל לתקן האומות, בדרך פעולה ובדרך מקיפה, ויתלה זה בחילוק בין אברהם לשרה בנסים שבהמשך 

ללידת יצחק

‰"י  מלכים  מ‰ל׳  פ"ח  ‰רמב"ם  כ' 
"ˆו‰  נח:  בני  מˆו˙  ז׳  חיוב  לענין  וי"‡, 
ב‡י  כל  לכוף ‡˙  מפי ‰‚בור‰  רבינו  מ˘‰ 
כל  נח.  בני  ˘נˆטוו  מˆו˙  ל˜בל  ‰עולם 
ז‰  לע˘ו˙ן ‰רי  ונז‰ר  מˆו˙  ˘בע  ‰מ˜בל 
מחסי„י ‡ומו˙ ‰עולם וי˘ לו חל˜ לעולם 
מפני  ויע˘‰ ‡ו˙ן  ˘י˜בל ‡ו˙ן  ו‰ו‡  ‰ב‡ 
˘ˆו‰ ב‰ן ‰˜ב"‰ ב˙ור‰ ו‰ו„יענו על י„י 
מ˘‰ רבינו כו׳ ‡בל ‡ם ע˘‡ן מפני ‰כרע 
‰עולם".  ‡ומו˙  מחסי„י  ‡ינו   .  . ‰„ע˙ 
ולכ‡ו' „בריו כ‡ן ˙מו‰ין, ‰‡ "מ˘‰ רבינו 
לי˘ר‡ל"  ‡ל‡  ו‰מˆו˙  ‰˙ור‰  ‰נחיל  ל‡ 
נח  בני  נ˘˙ייכו  וכיˆ„  ‰"י,  ברי˘  כמ"˘ 
למ"˙ ולי˘ר‡ל, וע„ ˘בנ"י מחוייבין לכוף 
‡˙ כל ב‡י ‰עולם ל˜בל מˆו˙ ˘נˆטוו בני 
נח, ו‰ם יע˘ו ‡ו˙ן מפני ˘ˆו‰ ‰˜ב"‰ כן 

ב˙ור‰. 

ממ‰  ‰ו‡  ‰„בר  „יסו„  י"ל  ו‰נ‰ 
˜יום  בענין  ˙לוי‰  ‰נבר‡ים  כל  ˘מˆי‡ו˙ 

ע"‡  פח  ˘ב˙  עיי' ‰יטב  בנ"י,  ע"י  ‰˙ור‰ 
וע"ז ‚ ע"‡ [ויסו„ ‰„בר מ˘ום ‰‡ „‡מרו 
ב‡בער  ˙נחומ‡  ור‡‰  בר‡˘י˙,  ר"פ  בר˘"י  (‰וב‡ 

מˆי‡ו˙  ˘כל  ב)  ‡ו˙  „רע"˜  ‡ו˙יו˙  י,  ˘ם 

כו׳],  ו‰˙ור‰  י˘ר‡ל  ב˘ביל  ‰ברי‡‰ ‰י‡ 
ולכך י"ל „‡חר ˘נע˘ו י˘ר‡ל לעם וני˙נ‰ 
לבני  ˘י‰י׳ ‡יז‰ ˆיווי ‰׳  ˙ור‰, ‡י ‡פ˘ר 
˘‰ם   – וי˘ר‡ל  מבלי ‡מˆעו˙ ‰˙ור‰  נח 
ר˜  ‰ו‡  ‰נבר‡ים  ˘‡ר  ו˜יום  ‰כל,  עי˜ר 
ב"נ  מˆו˙  ˘בע  ˜יום  ˙לוי  ולכן  מˆ„ם, 

ב˙ור‰ ובי˘ר‡ל. 

˘חיל˜ ‰רמב"ם  במ‰  ל„יי˜  י˘  ו‰נ‰ 
נפר„ו˙  ‰לכו˙  לב'  ‰נ"ל  ‰פרטים  ˘ני 
לכוף  ‰‚בור‰  מפי  רבינו  מ˘‰  "ˆו‰   (‡)
˘נˆטוו  מˆו˙  ל˜בל  ‰עולם  ב‡י  כל   ˙‡
"מפני  ‡ו˙ן  לע˘ו˙  ˘ˆריך  (ב)  נח",  בני 
על  ו‰ו„יענו  ב˙ור‰  ‰˜ב"‰  ב‰ן  ˘ˆו‰ 
„חלו˜˙  נו„ע  וכבר  רבינו";  מ˘‰  י„י 
‰‰לכו˙ ברמב"ם מיל˙‡ ‰י‡ וילפינן מינ‰ 

המדור מודפס זכות
הרב שמעון הוי שיחי' 

בן אה
רפואה שמה וקרובה



הצד השווה בין 
שרה לאסתר

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים 
שני חיי שרה

מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה, 
אלא תבוא אסתר, שהיתה בת בתה של שרה שחייתה קכ"ז 
[שנה], ותמלוך על קכ"ז מדינות
(כג, א. ב"ר פנ"ח, ג)

יש לבאר תוכנו של רמז זה: 

של  חיי'  שנות  בקכ"ז  המיוחד  היתרון 

שוין  ש"כולן  (עה"פ),  רש"י  כדברי  הוא,  שרה 

תמורות  ישנם  הטבע  שמצד  שאף   - לטובה" 

הרי  וירידות,  עליות  האדם,  בחיי  ושינויים 

לטובה",  "שוין  היו  חיי'  שנות  כל  שרה  אצל 

ללא הבדל בין עת לעת.

גם  היתה  מהטבע,  למעלה  זו,  והשתוות 

בקכ"ז מדינות שעליהן מלכה אסתר: 

אלא  אחד,  במקום  אז  היו  לא  ישראל  בני 

 - ח)  ג,  (אסתר  העמים"  בין  ומפורד  "מפוזר 

ב"שבע ועשרים ומאה מדינה" (שם, בתחילתו). 

שהיו  שאף  והחידוש,  הפלא  גודל  וזהו 

ומשונים,  שונים  במקומות  מפוזרים  ישראל 

היו "כולן שוין לטובה" לענין מסירות הנפש. 

ד):  קכ,  אור  (תורה  נ"ע  הזקן  אדמו"ר  וכדברי 

מפני  בסכנה  ישראל  בני  שהיו  הימים  "שכל 

שנה,  משך  כמעט  הזמן  שנמשך  המן,  גזירת 

בכל  ממש,  נפש  מסירות  בבחינת  כולם  היו 

יום ובכל עת ובכל שעה, כי בכל שעה ושעה 

היו מוכנים למסור נפשם להריגה ולא לעבור 

מהם  אחד  שום  על  עלה  ולא  ח"ו,  דת  על 

מחשבת חוץ ח"ו"! 

וזהו שמשווה המדרש בין קכ"ז שנותי' של 

אסתר,  מלכה  שעליהן  המדינות  לקכ"ז  שרה 

כי בשניהם היתה אותה המעלה - "כולן שוין 

לטובה". 

להוסיף בנים לאבינו 
שבשמים

כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני 
ליצחק
(כד, ד)

היא  בתורה  שמצינו  הראשונה  השליחות 

שליחות זו, ששלח אברהם את אליעזר עבדו 

לחרן, לקחת אשה לבנו.

האדם  בעבודת  הוראה  מזה  ללמוד  ויש 

לקונו:

על  המוטלת  במעלה  הראשונה  השליחות 

לקיום  בו  התלוי  כל  את  לעשות  היא  האדם 

עוד  לקרב   - ברוחניות  ורבו"  "פרו  מצות 

יהודים לתורה ומצוות, שיתוספו עוד "בנים" 

יט,  (סנהדרין  חז"ל  וכמאמר  שבשמים,  לאבינו 

עליו  מעלה  תורה  חבירו  בן  המלמד  "כל  ב) 

הכתוב כאילו ילדו".

עבדו  אליעזר  את  שלח  שאברהם  וכשם 

לחרן, "חרון אף של מקום בעולם" (פרש"י ס"פ 

למקומות  גם  ללכת  האדם  על  כן  כמו   - נח) 

יהודי  עוד  שם  למצוא  מתומ"צ,  ריקים  שהם 

ולקרבו לעבודת השי"ת, עד שגם אותו יהודי 

לאביהם  יהודים  עוד  לקרב  הוא  גם  יפעול 

שבשמים.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

‡ור   ˙‡ ו‰‡יר  זכ‰  ˘‰ו‡  ו‰יינו,  בימים".  "ב‡  ‰י'  ˘‡בר‰ם  ‰˙ור‰  מ„‚י˘‰  כן  ועל 
‰˜„ו˘‰ במ˜ומו˙ ‰˙ח˙ונים ביו˙ר, ˘נ˙ונים ל˘ינויים מיום ליום.

עיקר העבודה - בעניינים שאינם קבועים בנפש
ומ‰‰˙בוננו˙ ביסו„ ז‰, י˘ לו ל‡„ם ל˜בל סיוע וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙. כי ‰נ‰ ב˜יום 

‰מˆוו˙ ˘ל ‰‡„ם, יכול ‰ו‡ ל‰בחין בין ˘ני סו‚ים כלליים:

י˘ מˆוו˙ ˘‰ו‡ מ˜יימן ב‡ופן יˆיב ו˜בוע. ועל „רך מ˘ל י˘ מי ˘עוס˜ ˙„יר במˆוו˙ 
‰ˆ„˜‰, ו‡ינו ˆריך ל‰ילחם ול‰˙יי‚ע ל‰˙‚בר על יˆרו בכל פעם מח„˘, ‡ל‡ ליבו פ˙וח 
ו‰ו‡ נו˙ן ˆ„˜‰ ב˘ופי ˙מי„. ועל „רך ז‰, י˘ מי ˘מˆוו˙ ˜רי‡˙ ˘מע ‰י‡ ‡ˆלו ב‰˜פ„‰ 

˙מי„ בל‡ ˘ינויים.

‡ך י˘נן ‡ˆל ‰‡„ם מˆוו˙ ˘‡ינו מˆליח ל˜יימן כר‡וי ב˜ביעו˙. ו‚ם ‡ם ע˘‡ן כר‡וי, 
‰נ‰ לפעם ‡חר˙ כ˘מ‚יע ל˜יימן ˆריך ‰ו‡ עבו„‰ ח„˘‰, לכוף יˆרו ול˜יימן.

ויכול ‰‡„ם לח˘וב לעˆמו: מכיוון ˘מˆוו˙ ‡לו ‰‡חרונו˙ ˜˘‰ עליו ל˜יימן, ומ‡י„ך 
י˘ מˆוו˙ ˘מˆליח לע˘ו˙ן כר‡וי וב˜ביעו˙, ל˘ם מ‰ לו ל‰˘˜יע זמן וי‚יע˙ נפ˘ ב˜יום 
‰"˜בועו˙"  ‰מˆוו˙  ב˜יום  כוחו˙יו  עי˜ר  ˘י˘˜יע  ומוטב  ‰"מ˘˙נו˙",  מˆוו˙  ‡ו˙ן 

ויˆיבו˙ ‡ˆלו.

וי˙יר‰ מזו יכול לטעו˙ ב„ע˙ו, ‡˘ר מכיוון ˘בנ˜ל לו יו˙ר ל˜יים מˆוו˙ מסוימו˙, ‰נ‰ 
‡ו˙ ‰ו‡ ˘˜˘ורו˙ ‰ן במיוח„ ‡ל נ˘מ˙ו, ˘על כן נוט‰ ‰ו‡ ל˜יימן וי˘ לו חיו˙ בע˘יי˙ן.

ומ‰פסו˜ "ב‡ בימים", י˘ ללמו„ ‡˘ר ‰‰יפך ‰ו‡ ‰נכון:

וˆריך  ל˜יימן,  עליו   ‰˘˜˘ מˆוו˙  ב‡ו˙ן  בעי˜ר  וכרוכ‰  ˜˘ור‰  ‰‡„ם  ˘ל  נ˘מ˙ו 
‰י'  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘˘בחו  ˘‡מרו  מ‰  ו‰ו‡  מח„˘.  פעם  בכל  יˆרו  על  ול‰˙‚בר  ל‰˙יי‚ע 
˘עב„ עבו„˙ו ב"ימים", ˘י˘ לפר˘ ˙יב˙ "ימים" על ‡ו˙ם עניינים ‰נ˙ונים ל˘ינוי מחמ˙ 
לזכך ‡˙  לעמול  ברי‡˙ו,  ˙כלי˙  זו  כי  ל‰˙יי‚ע.  ל‡„ם  לו  י˘  ˘ב‰ם „וו˜‡  טבעו,  נחי˙ו˙ 

‰עניינים ‰˙ח˙ונים ו‰נחו˙ים „וו˜‡.

‡„ם  ˘לכל  ב˙חיל˙ו)  ח"‚  ˘יחו˙  ל˜וטי  ס"ז.  ‰˜ו„˘  ‡‚ר˙  ˙ני‡  (ר‡‰  בס‰"˜  ˘‰וב‡  וכפי 
לבין ‰מˆוו‰, "‡ינו  בינו  ו‰˘ייכו˙  נ˘מ˙ו.  ל˘ור˘  במיוח„  מˆוו‰ ‰˜˘ור‰  י˘  מי˘ר‡ל 
בבחינ˙ טעם ו„ע˙ מו˘‚". ומכל מ˜ום סימן נ˙ון לו ל‡„ם, ˘‰יˆר מערים ˜˘יים וניסיונו˙ 
ל‰ני‡ו  ‰יˆר  מנס‰  כן  ועל  עבו„˙ו  עי˜ר  ‰ו‡  ˜יומ‰  כי  ‰מˆוו‰,  ‡ו˙‰  ˜יום  על  „וו˜‡ 

„וו˜‡ ממנ‰.


