


˜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
בין "מולדתי" ל"ארצי" של אברהם

מ„וע ל‡ רˆ‰ ‡בר‰ם ˘ילך יˆח˜ ל‡רˆו – ‡ם בנו˙ ‰מ˜ום ‰‰ו‡ 
ו‡ל˜י  ‰˘מים  "‡ל˜י  בין  ‰חילו˜  נו‚ע  מ‰   / ליˆח˜?  ‰˙‡ימו 
ר˘"י  ב„ברי  בי‡ור   / יˆח˜?  ל˘י„וך  ‰˘מים"  ל"‡ל˜י   "ıר‡‰
‡ו„ו˙ "‰' ‡ל˜י ‰˘מים" ˘מב‡ר עפ"ז ˙וכן ˘בוע˙ו ˘ל ‡ליעזר

(ע"פ לקוטי שיחות חלק ט"ו עמ' 155 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
שיחות  לקוטי  (ע"פ  שהכירו?  קודם  בוראו  את  אבינו  אברהם  עבד  איך 

חל"ה עמ' 68 ואילך)

בן מאה כבן שבעים - במה?  (ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 79 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"חיי שרה" - לאחר פטירתה?!

‡יך פר˘˙ חיי ˘ר‰ עוס˜˙ במ‡ורעו˙ ˘ל‡חר פטיר˙‰? / מ‰ ‰יי˙‰ 
˘ר‰  מ„וע  י˘מע‡ל? /  על ‡ו„ו˙  ל˘ר‰  בין ‡בר‰ם  מ‰ו˙ ‰וויכוח 
˘ל  עבו„˙‰ ‰רוחני˙  י˘ר‡ל? /   ıב‡ר ל˜נו˙ ˜ר˜ע  ל‡בר‰ם  ‚רמ‰ 

˘ר‰ ו‰˘פע˙‰ על ‡בר‰ם ‡בינו

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 337 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
להתנהג כ"בת ז'" (ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ' 462)

מדוע דוקא המילה היא חפץ של מצוה? (ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 40 ואילך; 
ח"ג עמ' 887 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
ב' גדרים בבעלות ישראל על הארץ

מן  ירו˘לים  לכבו˘  ˘ל‡  ˘בוע‰  ˘חל‰  ˘מˆינו  מ‰  על  י˜˘‰ 
‰יבוסי מ‰‡ „˜יי"ל „‡"י מובטח˙ ומוחז˜˙ ‰י‡ / יח„˘ ב' ‚„רים 
חלו˙ ‰˘בוע‰ ‰נ"ל  מיי˘ב  ועפ"ז  ופרטי˙,  כללי˙  בעלו˙  ב‡"י, 

ו‰חילו˜ ˘מˆינו ב‰ בין ימי י‰ו˘ע ל„ו„

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 82 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סגולה לזיכוך הנפש

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"מצב טוב"

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׳, 
˙˙נב), 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 
˘‰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

בשביל עבודה צריכים שיהי' "מצב רוח טוב"
 ˙‡ ˜ר‡˙  בטח  ‰נ‰  ‰רוחני,  ומˆבו  מעמ„ו  ‡„ו˙  על  ב‰˙‡וננו˙  כ˙בו;  על  במענ‰ 
בל˙י  ו˙ביעו˙  בטענו˙  עˆמו  על  ל‰כבי„  ˘ל‡   - מסו„ר˙  עבו„‰  מ˙נ‡י  ‡˘ר  ‰˘יחו˙ 
ל„ע˙  ˆריך  כן  עˆמו  חסרונו˙  ל„ע˙  ˘ˆריך  כ˘ם  ‰נ‰  עˆמו  ל˙˜ן  ‰רוˆ‰  כי  מיוס„ו˙, 
מעלו˙ עˆמו, כי ב˘ביל עבו„‰ ˆריכים ˘י‰י' "מˆב רוח טוב" ול‡ ל‰˘פיל עˆמו ˙מי„, 

כי ‰עוב„ עם עˆמו ‰נ‰ לפעמים ‚ם ‡ם יו„ע בעˆמו ˘י˘ בו חסרון ‚„ול ול‡יז‰ סיב‰ 
‰נ‰ בע˙ ‰‰י‡ ‡ין ביכל˙ו ל‚ר˘ ‡˙ ‰חסרון ולע˜רו ‰נ‰ ‰ו‡ מ˜יפו וסו‚רו בכמ‰ ‚„רים 
וסיי‚ים ˘ל‡ יב‡ בפועל רע ו‰עבו„‰ ב‚ירו˘ ‰רע וע˜יר˙ו כולו ‰ו‡ מניח לזמן ‡חר, כי 

כך ‰י‡ ‰מ„‰ בעבו„‰ מסו„ר˙ ל‰˘˙מ˘ ב˘˙י ‰מ„ו˙, ‰˘פלו˙ ועי„ו„ ‰לב, בס„ר. 

י˘ לו כמ‰ ענינים, ‰ן מעניני לימו„ ו‰ן מעניני ‰נ‰‚‰ מ‰ ˘בעז‰"י יכולים ל˘מח ‡˙ 
לבבו ול˙˙ לו כח ועוז לעבו„ עבו„˙ו ב˘˜י„˙ ‰לימו„ בנ‚ל‰ ו„‡"ח ומזמן לזמן ל‰˙עס˜ 
בעבו„‰ ˘בלב ב˙פל‰ ול‰„ר בעניני יר‡˙ ˘מים, ו‰˘י"˙ יעזור לו ויˆליח ב˘˜י„‰ בלימו„ 

בנ‚ל‰ וב„‡"ח ו‰נ‰‚‰ „יר‡˙ ˘מים וי‰י' יר‡-˘מים חסי„ ולמ„ן.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˘כ)



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

"מצב טוב"
כשם שצריך לדעת חסרונות עצמו כן צריך לדעת מעלות עצמו, כי בשביל עבודה צריכים שיהי' "מצב רוח 

טוב" ולא להשפיל עצמו תמיד 

פלא והעזה, יהודי אומר חסרונות על גוף ונשמה יהודיים
‰„בור ב‡ופן כז‰ ‰ו‡ מ„רך ‰חיˆוניו˙.  נˆטער˙י ל˜ר‡ ‡˙ מכ˙בו ‡„ו˙ מˆבו ‰רוחני,̆ 
‰ימני  לˆ„  ב‰‚זמ‰  לפעמים  ‰עולם,  בל˘ון  חיˆוני˙,  ‰נ‰‚‰  וי˘נ‰  פנימי˙  ‰נ‰‚‰  י˘נ‰ 
במעלו˙ עˆמו, ולפעמים ב‰‚זמ‰ לˆ„ ‰˘מ‡לי בחסרונו˙ עˆמו ו˘ני‰ם כ‡ח„ כזב ו˘˜ר.

‡ח„ ‰‡ברכים ˘נ˙חנך במסיב˙ ‰חסי„ים בעיר פ‡ל‡ˆ˜ ˘ל‡ בס„ר מסו„ר על פי ‰ור‡˙ 
כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  מחסי„י ‰ו„  י‡נ‡וויט˘ער, ‡ח„  נ"ע  חיים ‡בר‰ם  ר'  ‰מ˘פיע ‰חסי„ 
 - לליוב‡וויט˘  לכ"˜ ‡„מו"ר ‰"ˆמח ˆ„˜"  כ˘ב‡  בעˆמו, ‰נ‰  ˘בחר  פי ‰ס„ר  על  ‡ל‡ 
ב˘נ˙ ˙˜ˆ"‚ - כ˘נכנס על "יחי„ו˙", ‰˙‡ונן לפני ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰"ˆמח ˆ„˜" ˘‰ו‡ 
לו  ו‡ין  עליו  מו˘ל  ו‰יˆר ‰רע  רעים  ובעל ‰ר‰ורים  במ„ו˙יו  ומו˘ח˙  ו˙פל‰  מ˙ור‰  רי˜ 

˘ום רˆון לטוב ונמ˘ך ‡חרי ‰˙‡וו˙.

‡מר לו ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח ˆ„˜":

"פל‡ ו‰עז‰!, י‰ו„י ‡ומר חסרונו˙ חט‡ים ועוונו˙ על ‚וף ונ˘מ‰ י‰ו„יים בלי ר‚˘ ˘ל 
 ,'ıמי‡נובי חיים ‡בר‰ם  ר'  ˘‡ל ‡ˆל ‰מ˘פיע  לך ‰בי˙‰,  "חיˆון". ‡ברך,  ז‰ו  רחמנו˙, 

‰˙חל מ‡ל"ף ו‰˘י"˙ יברך ‡ו˙ך".

מסיפור ז‰ מובן ‡˘ר ‰‡מ˙ כמו ˘‰י‡ ו‰‰‚זמ‰ בחסרונו˙ עˆמו ‰י‡ ˘˜ר כמו ‰‰‚זמ‰ 
במעלו˙ עˆמו, ו˘ני‰ם כ‡ח„ מ˜ל˜לו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' רˆז ו‡ילך)

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 „

בין "מודתי" "ארצי"
ש אברהם

מדוע לא רצה אברהם שילך יצחק לארצו – אם בנות המקום ההוא התאימו ליצחק? / מה נוגע החילוק בין 
"אלקי השמים ואלקי הארץ" ל"אלקי השמים" לשידוך יצחק? / ביאור בדברי רש"י אודות "ה' אלקי השמים" 

שמבאר עפ"ז תוכן שבועתו של אליעזר

לבנו  ל‰בי‡ ‡˘‰  עב„ו ‡ליעזר,  ˘˘לח ‡בר‰ם ‡˙  מסופר ‡ו„ו˙ ‰˘ליחו˙  בפר˘˙נו 
‡בר‰ם:  ˘ל  מ˘פח˙ו  מבנו˙   ‰˘‡ יבי‡  כי  לו  ˘יי˘בע  ‡בר‰ם  לו  ‡מר  ב˙חיל‰  יˆח˜. 
‡˘ר  ‰כנעני  מבנו˙  לבני   ‰˘‡ ˙˜ח  ל‡  ‡˘ר   ıר‡‰ ו‡ל˜י  ‰˘מים  ‡ל˜י  ב‰'  "ו‡˘ביעך 

‡נכי יו˘ב ב˜רבו, כי ‡ם ‡ל ‡רˆי ו‡ל מול„˙י ˙לך ול˜ח˙ ‡˘‰ לבני ליˆח˜" (כ„, ‚-„);

‡בר‰ם  ‡ו˙ו  ‰ז‰יר  כנען,   ıל‡ר לבו‡  ˙רˆ‰  ל‡   ‰˘‡‰˘ ‡פ˘רו˙  ‡ליעזר  וכ˘‰על‰ 
מבי˙ ‡בי  ל˜חני  ˘מ‰. ‰' ‡ל˜י ‰˘מים, ‡˘ר  בני  ˙˘יב ‡˙  פן  לך  ל‡י„ך ‚יס‡: "‰˘מר 
ומ‡רı מול„˙י . . ‰ו‡ י˘לח מל‡כו לפניך ול˜ח˙ ‡˘‰ לבני מ˘ם. ו‡ם ל‡ ˙‡ב‰ ‰‡˘‰ 

ללכ˙ ‡חריך ונ˜י˙ מ˘בוע˙י ז‡˙, ר˜ ‡˙ בני ל‡ ˙˘ב ˘מ‰" (פר˘˙נו כ„, ו-ח). 

ממ˜ום  ‡ל‡  כנען  מבנו˙  ˘ל‡  „ו˜‡  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ליˆח˜   ‰˘‡‰ ˜ˆרו˙:  ובמלים 
 ıב‡ר „ו˜‡  ל‰יו˙  יˆח˜ ˆריך  ˘ל  מ‚וריו  מ˜ום  ז‰,  עם  ויח„  (חרן);  ˘ל ‡בר‰ם  מול„˙ו 

כנען וב˘ום ‡ופן ל‡ בחרן.

בפ˘טו˙:  מובן   – מ"מול„˙י"  ˘˙‰י' ‰‡˘‰ „ו˜‡  ˘רˆ‰ ‡בר‰ם  לז‰  ו‰נ‰, ‰טעם  ב. 
י„ע ‡בר‰ם ‡˘ר טבע מ˘פח˙ו נוט‰ ל‰יו˙ יו˙ר טוב וע„ין, ב„ומ‰ ל˙כונו˙יו ˘ל ‡בר‰ם 
עˆמו, ולכן רˆ‰ ˘˙‰י' ‰‡˘‰ „ו˜‡ מ˘ם ול‡ מבנו˙ כנען ‡˘ר ‰כיר בטבען ‰פחו˙ (ר‡‰ 

‚ם כלי י˜ר כ‡ן ובל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו ע' 256).  

‡בר‰ם  ˘רו‡‰  ‰מעל‰   ˙‡ ר‡‰  ˘כ‡˘ר  ‡ליעזר,  ˘ל  מח˘ב˙ו  במ‰לך  ‰‰סבר  וז‰ו 
בטבע בני מול„˙ו, ‰על‰ ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ˘יˆח˜ בעˆמו ילך "‡ל ‰‡רı ‡˘ר יˆ‡˙ מ˘ם" 
ר‡וי  מ˘ם"),  יˆ‡˙  ("‡˘ר  ˘‚י„ל‰ ‡˙ ‡בר‰ם  ו‰י‡  מעל‰  ב‰  י˘  זו   ıכי ‡ם ‡כן ‡ר  –

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

וי˘ר ˘‚ם יˆח˜ י‰י' במ˜ום ז‰!

פן  לך  ו‰ז‰ירו "‰˘מר  ז‰,  רעיון  ב˙ו˜ף  ˘לל ‡בר‰ם  ב‡מ˙  למ‰  בי‡ור,  ומע˙‰ ˆריך 
˙˘יב ‡˙ בני ˘מ‰"?! 

‡בר‰ם  רוˆ‰  ולכן  ‚„ול‰,  מעל‰  ב‰  י˘  ‡בר‰ם  יˆ‡  ˘ממנ‰   ıר‡‰ ‡ם  נפ˘ך:  וממ‰ 
מעל‰  רו‡‰  ‡בר‰ם  ו‡ם  בעˆמו?  יˆח˜  ל˘ם  ילך  ל‡  למ‰   – מ˘ם  „ו˜‡  ˙‰י'   ‰˘‡‰˘
„ו˜‡ במ˜ומו ‰נוכחי, ולכן ‡יננו רוˆ‰ ˘יˆח˜ ילך למ˜ום ‡חר כי רוˆ‰ ‰ו‡ ˘יˆח˜ י˘‡ר 
˙ח˙ ‰˘פע˙ו ע˙‰ – י˜ח לו ‡˘‰ מבנו˙ ‰כנעני ‰נמˆ‡ו˙ ˙ח˙ ‰˘פע˙ ‡בר‰ם (וכ„ברי 

‡בר‰ם: "‰כנעני ‡˘ר ‡נכי יו˘ב ב˜רבו"), ול‡ מ‡לו ‰רחו˜ו˙ ממנו!

˘‡ף  ו‰יינו,  ‚ופ‡,  ל‡ליעזר  „ברי ‡בר‰ם  ב˙וך  נמˆ‡  זו  ל˙מי‰‰  ˘‰י˘וב  לומר,  וי˘ 
˘ל ‡בר‰ם,  ל˘ונו  מ˙וך „יו˜  ל‰בינו  בכ˙וב, ‰רי ‡פ˘ר  מפור˘  ˘ל ‡בר‰ם  טעמו  ˘‡ין 

וכ„ל˜מן.

‡ל˜י  ב‰'  "ו‡˘ביעך  לו:  ‡מר  ל‰˘ביעו,  ˘רוˆ‰  על  ‡ליעזר  עם  ‡בר‰ם  כ˘„יבר   .‚
‰˘מים ו‡ל˜י ‰‡רı". ולכ‡ור‰, מ‰ פ˘ר ‡ריכו˙ זו? ומ‰ ל‡ ‰י' מספי˜ ב‡ם ‰י' ‡ומר לו 
"ו‡˘ביעך ב‰'" (וע"„ ל˘ון ‰כ˙וב בפ' ויר‡ (כ‡, כ‚): "‰˘בע‰ לי ב‡ל˜ים") – ו˙ו ל‡?! 
מ„ובר ב‡„ם מן ‰˘ו˜, ‡פ˘ר לומר ˘ב‡ בז‰ ל‰וסיף בחומר ‰˘בוע‰;  וב˘למ‡ ‡ם ‰י' 
‡ך בני„ון „י„ן ‰רי מ„ובר ב"עב„ו ז˜ן בי˙ו", "„ול‰ ומ˘˜‰ מ˙ור˙ רבו ל‡חרים" (פר˘"י 

לך טו, ב) – ובוו„‡י ל‡ ‰י' ˆריך ל˙וספ˙ זו!  

‡ל‡, ˘‰„‚˘‰ זו ב„בר "‡ל˜י ‰˘מים ו‡ל˜י ‰‡רı", ב‡‰ ‰י‡ כ‰˜„מ‰ למ‰ ˘ממ˘יך 
‡בר‰ם ו‡ומר ל‡חר מכן: "‰' ‡ל˜י ‰˘מים ‡˘ר ל˜חני מבי˙ ‡בי ומ‡רı מול„˙י" – ˘י˘ 
כ‡ן ˘ינוי מכוון: ב˙חיל‰ ‡ומר ‡בר‰ם "‡ל˜י ‰˘מים ו‡ל˜י ‰‡רı", ו‡ח"כ ‡ומר "‡ל˜י 

‰˘מים" בלב„, וכפי ˘מבו‡ר ‰„בר בפירו˘ ר˘"י:  

עכ˘יו  לו:  . ‡מר   .  'ıו‡ל˜י ‰‡ר' ול‡ ‡מר   – מבי˙ ‡בי  ל˜חני  "‰' ‡ל˜י ‰˘מים ‡˘ר 
מבי˙ ‡בי, ‰י'  כ˘ל˜חני  בפי ‰בריו˙; ‡בל  ˘‰ר‚ל˙יו   ,'ıו‡ל˜י ‰‡ר '‡ל˜י ‰˘מים  ‰ו‡ 
  ."ıל‡ ‰יו ב‡י עולם מכירים בו ו˘מו ל‡ ‰י' ר‚יל ב‡ר˘ ,'ıל˜י ‰˘מים' ול‡ '‡ל˜י ‰‡ר‡'

ומ‰ ב‡מ˙ ˘ייך לכ‡ן סיפור ז‰ ‡ו„ו˙ ‰˘ינוי ˘נפעל על י„י ‡בר‰ם בענין ‰‡מונ‰ ב‰' 
("˘‰ר‚ל˙יו בפי ‰בריו˙")? ‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘בכך ב‡ ‡בר‰ם ליי˘ב (ל‡ליעזר) ‡˙ ‰˙מי‰‰ 

‰נ"ל ו‰"ס˙יר‰" לכ‡ור‰ ב‰יחס ˘לו ל‡רı מול„˙ו. 

„. ובי‡ור ‰ענין: 

ניחונו  ‰מ˘פח‰  ˘בני  כיון  ‡בי",  ובי˙  "מ˘פח˙י  מ˜רב  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‡מנם   ‰˘‡‰
עם  ל‰˘˙„ך  ‰מ˙‡ימים  ו‰ם  ‡בר‰ם  ˘ל  מ˘פח‰  ˜רובי  ב‰יו˙ם  ע„ינו˙,  נפ˘  ב˙כונו˙ 

יˆח˜; 

יˆח˜.  ˘ל  מ‚וריו  מ˜ום  ל‰יו˙  ב˘ום ‡ופן  מ˙‡ים  ל‡  מ‚ורי‰ם  מ˜ום  ז‰  עם  יח„  ‡בל 

סגולות בדוקות
דבר  על  לעוררו  בזה  באתי  הפעם  ...ועוד 

ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד  שיעור  קביעות 

החסידות, אמירת תהלים בכל יום, ונתינת איזה 

הנ"ל  כל  אשר  התפלה,  קודם  לצדקה  פרוטות 

הנפש,  את  לזכך  ומנוסות  בדוקות  סגולות  הם 

איר")  בא  אפלייגן  זיך  זאל  ("עס  בה  שיוקלט 

ענין של תורה ומצות וענין של אלקות אשר על 

ידי זה הוא נחת רוח אמיתי לנפש האדם.

 (אגרות קודש ח"ז עמ' ג)

"אלף פעמים ככה" בפועל ממש
שמים  ליראת  ויסייעו  יצליחו  ...והשי״ת 

שאז  הצדקה.  במצות  אומץ  ויוסיף  שלימה 

נעשים  בתחלתו)  (תו״א  הזקן  רבינו  כהבטחת 

מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ועיין בלקו"ת 

ככה  פעמים  שאלף  זה  מאמר  על  פרשיות  לג' 

בדרך  ולא  פעמים  אלף  ממש  בפועל  היינו 

בריבוי  אבל   - זמן  במעט  ואז  וגוזמא.  מליצה 

למצות  ויתאים  בלימודו  יצליח   - לב  שימת 

תלמוד תורה כדבעי למהוי.

(אגרות קודש ח"ה עמ' צ)

פירות העבודה והיגיעה - 
"אלף פעמים ככה"

רבנו  מאמר  אודות  במכתבו  שכותב  ...במה 

הצדקה  שע״י  בתחלתו)  בתו״א  (הובא  הזקן 

הנה  ככה,  פעמים  אלף  זכים  ולבו  מוחו  נעשים 

הזקן  רבנו  של  הזהב  שלשונו  לאחד  כתבתי 

אומר  ובהנ״ל  ואותיות.  התיבות  בכל  מדוייק 

לקבלה  מוכשרים  כלים  היינו  זכים,  שנעשו 

שנעשים  אומר  אינו  אבל  וביותר,  ביותר 

אף  אשר  מובן  שמזה  והרגשים.  ידיעות  מלאים 

שהצלחה מופלגה להעושה צדקה, בכ"ז גם הוא 

שהפירות  אלא  ויגיעה,  ללימוד  לעבודה  זקוק 

וכמוכח  ממש  אלף  ככה,  פעמים  אלף  הם 

מהגהות צ״צ שנדפסו בלקו"ת לג׳ פרשיות שם.

(אגרות קודש חי"ג עמ' סא-ב)

נפלא ונורא במאוד
 - צדקה  ע״י  אשר  הזקן  רבינו  ...הבטחת 

ופשיטא שגם צדקה רוחנית בכלל - הנה נעשים 

שמובן  וכפי  ככה,  פעמים  אלף  זכים  ולבו  מוחו 

פרשיות  ע״ג  בלקו״ת  זה  למאמר  ההגהות  ע״פ 

בדרך  ולא  פעמים  אלף  זהו  הנה  בתחלתו, 

לקנות  שאפשר  מה  פשוט,  ע״פ  היינו  גוזמא. 

ולהצליח ע״ד הרגיל ע״י עבודה של אלף שעות, 

הנה ע"י העסק בצדקה אפשר לקנות זה במשך 

בזמן  בההצלחה  חשבון  וכשיעשה  אחת,  שעה 

אשר בזה - ה״ז נפלא ונורא במאד...

(אגרות קודש ח"ו עמ' מז)

סגולה לזיכוך הנפש

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

 ˙‡ ו‰˙נחל˙ם  ‚ו׳  ב‰  וי˘ב˙ם  ‚ו׳   ıר‡‰

‰כיבו˘  על  ˆיווי  ר˜  ל‡  ו‰יינו  ‰‡רı״, 

ו‰ב‡˙ ‰בעלו˙ כללי˙, כי ‡ם ‚ם "וי˘ב˙ם 

ב‰״, ‰חז˜˙ כל ‡ח„ ב˜ר˜ע ˘לו בבעלו˙ 

‰כללי˙  ‰בעלו˙  ˘‡ני  מ״מ  פרטי˙, 

‰כללי˙  „‰בעלו˙  ‰פרטי˙,  מ‰בעלו˙ 

זר,  ל˘ליט˙  מ˜ום  נ˙ינ˙  ˘ום  מבלי  ‰י‡ 

‡˘כחן   ,ıר‡‰ לי˘יב˙  בנו‚ע  מ˘‡״כ 

‰‡ומו˙  ‚ם  מו˙רים  מסויימים  „ב˙נ‡ים 

עיי'  ‰‡ומו˙,  מז׳  ו‡פי'   ,ıב‡ר ל‰˘‡ר 

‡פי'  ˘פס˜  מלכים  מ‰ל'  פ"ו  ברמב״ם 

בנו‚ע לז׳ ‰‡ומו˙ „‰רוˆ‰ ל‰˘לים י˘לים 

עיי"˘.  י˘ר‡ל,  ˘לטון  ˙ח˙   ıב‡ר וי˘ב 

וזו ‰י˙‰ כוונ˙ ‡בר‰ם ב˘בוע˙ו לבני ח˙, 

 ıר‡„ ‰כללי˙  ‰בעלו˙  על  כלל  וי˙ר  „ל‡ 

נ‚„  ל‰˘בע  ‡פ˘ר  „‡י  פ˘יט‡  כי  ‰יבוס, 

ל˘בוע‰  ˙ו˜ף  ˘ום  ו‡ין  ‰˜ב״‰,  ‰בטח˙ 

‰פרטי˙,  לבעלו˙  ב˜˘ר  נ˘בע  ‡ל‡  כזו, 

„‡ף ˘בנ״י ו„‡י י˘לטו על ‡רı יבוס ב˙ור 

 ıחל˜ מ‡רˆם, מ״מ ל‡ יחזי˜ו י˘ר‡ל ב‡ר

ברˆונם״  ‡ם  "כי  פרטי˙  בבעלו˙  ‰יבוס 

˘ל בני יבוס. ו‰יינו, „פ˘יט‡ ˘‚ם בני ח˙ 

˙ח˙  ל‰˘‡ר  ˘יוˆרכו  ‰סכימו  בב˜˘˙ם 

‰י˙‰  כוונ˙ם  וכל  בנ״י,  וממ˘ל˙  ˘ליט˙ 

‰פרטי˙  בעלו˙ם  מ‰ם  ˙יל˜ח  ˘ל‡  ר˜ 

(וכ‰‡  ‡יסור  ‡ין  ז‰  ˘ב‡ופן  יבוס,  עיר  על 

י˘לים).  ל‰˘לים  „‰רוˆ‰  ˘ם  ברמב"ם  „˜יי"ל 

 ˙‡ ל‰ורי˘  י‰ו˘ע  על  ‰‡יסור  טעם  וז‰ו 

ל‰˘‡ירם  בלי  מירו˘לים,  ל‚מרי  ‰יבוסי 

‡ף בבעלו˙ פרטי˙. 

י‰ו˘ע  בין  ˘פיר ‰חילו˜  ‡˙י  ומע˙‰ 
ליכנס  ˘ל „ו„  טעמו  ˘ל „ו„, „‰נ‰  לזמנו 

ל‰כין  ‰זמן  ב‡  כי  ‰י׳  ‰יבוסי  לעיר 

‰יבוס,  בעיר  ˘‰ו‡  ‰מ˜„˘,  מ˜ום   ˙‡

‡בר‰ם  ˘ב˘בוע˙  ‰נ״ל  וע״פ  ירו˘לים. 

מובן  ‰כללי˙,  ‰בעלו˙  על  וי˙ור  ‰י'  ל‡ 

ל‰כין ‡˙  כ„י  ז‰  מ˜ום  ˘ל˜יח˙  בפ˘טו˙ 

ב˘בוע‰  נכלל‰  ל‡  מעי˜ר‡  ‰מ˜„˘  בנין 

˘‰רי  למונע‰,  יכול‰  ‰˘בוע‰  ו‡ין  זו, 

ל˜יח‰ זו ‰י‡ ב˘ביל כלל י˘ר‡ל (ועל „רך 

ל˜יח˙ רכו˘ פרטי ‰נˆרך ל‰נ‰‚˙ ‰מלוכ‰ 

על י„י ‰מלך). ור˜ ‡ם ‰י׳ „ו„ מ‚ר˘ ‡ו˙ם 

במ˜ומם  פרטי  ‡י˘  ˘י˙יי˘ב  כ„י  מ‰עיר 

‰י' ז‰ נ‚„ ‰˘בוע‰, מ˘‡״כ ל˜יח˙ ‰מ˜ום 

עבור כלל י˘ר‡ל ‡ין ז‰ בכלל ‰˘בוע‰.

ל‡ ‰ניחו  ˘בני ‰יבוסי  נמˆ‡ „ז‰  ולפ"ז 

‡בר‰ם  ˘בוע˙  ברי˙  מכח  ליכנס  ל„ו„ 

לבעלו˙  בז‰ ‰˙נ‚„ו  ˘‰רי  כ„ין,  ˘ל‡  ‰י׳ 

על ‰‡רı (וטעו˙ם ‰י˙‰  בנ״י  ˘ל  ‰כללי˙ 

‰בעלו˙  ‚ם  כולל˙  ‡בר‰ם  ˘˘בוע˙ 

‰כללי˙), ול‰כי ‰י׳ מו˙ר לו ל„ו„ ל‰לחם 

עˆמו  ז‰  ומטעם  ‰עיר.   ˙‡ וללכו„  עמ‰ם 

כ˙וב‰  ˘עלי‰ם  ‰‚לולים  ל‰סיר  „ו„  ˆו‰ 

‰˘˙מ˘ו  ‰יבוס  ˘בני  מ‡חר   – ‰˘בוע‰ 

‚ופ‡  מז‰  ‡מנם,  כ„ין.  ˘ל‡  זו  ב˘בוע‰ 

מובן, „‚ם ל‡חרי ˘לכ„ „ו„ ‡˙ עיר ‰יבוס 

‰בעלו˙  על  ‰˘בוע‰  בטל‰  ל‡  ע„יין 

ר˜  ‰י˙‰  ‰עיר   ˙‡ לכי„˙ו  כי  ‰פרטי˙, 

עלי‰ם  ל˘לוט  כ„י  מלך,  כיבו˘  מ„ין 

ל‰˘בוע‰  נו‚ע  ז‰  ו‡ין  ‰כללי˙),  (בעלו˙ 

מ‰ם ‰בעלו˙ ‰פרטי˙ "כי ‡ם  ˙ל˜ח  ˘ל‡ 

נ˙בטל‰  ל‡  זו  „בל˜יח‰  ‰יינו  ברˆונם״, 

‰פרטי˙  לבעלו˙  ˘˙חזור  ‰‡פ˘רו˙ 

‰ˆורך  ˘י˙בטל  יˆוייר  „‡ילו  „‰יבוסיים, 

‰עיר  חוזר˙  ‰רי  י˘ר‡ל  לכלל  ז‰  ב˘טח 

 ˙‡ „ו„  ˘˜נ‰  י„י  על  מ˘‡"כ  ל‰יבוסיים, 

‰בעלו˙  נמכר‰  מל‡,  בכסף  מ‰ם  ‰עיר 

‰פרטי˙ ˘ל ‰עיר לי˘ר‡ל ל‡חוז˙ עולם.

לקראת שבת ו

 :"ıוכל כך למ‰? מסביר ‡בר‰ם - כי "כ˘ל˜חני מבי˙ ‡בי ‰י' ‡ל˜י ‰˘מים ול‡ ‡ל˜י ‰‡ר
ול‡ ‡ל˜י ‰‡רı", "˘מו   - בבחינ˙ "‡ל˜י ‰˘מים  ר˜  מ"בי˙ ‡בי", ‰˜ב"‰ ‰י'  כ˘יˆ‡˙י 
ל‡ ‰י' ר‚יל ב‡רı" כלל. וכיון ˘‰„בר ‰י' כך כ˘‡בר‰ם יˆ‡ מ˘ם, מובן ˘כך נ˘‡ר ˘ם 

‰מˆב ע„ ‰יום ‰ז‰! (כי ‰˘פע˙ ‡בר‰ם ב˘נים ˘ל‡חר מכן ל‡ ‰‚יע‰ ל˘ם). 

ומבי˙  "ממ˘פח˙י  ˙‰י'  ˘‰‡˘‰ ‡כן  כז‰  ב‡ופן  „ו˜‡  ל‰יו˙  מוכרח  כן ‰˘י„וך  ועל 
‡בי", ‡בל יˆח˜ ל‡ יˆ‡ ל˘ם ב˘ום ‡ופן. 

ו‡ם ˙˜˘‰: ‡ם ‡כן ח˘וב ל‡בר‰ם ˘יˆח˜ י‚ור „ו˜‡ ב‡רı כנען, כיון ˘˘ם נ˙ונים ‰ם 
˘ל  ומול„˙ו  ב‡רˆו  כמו  (˘ל‡  ˘ל ‰˜ב"‰  ב˘מו  מכירים  ו‰ם  ˘ל ‡בר‰ם  ˙ח˙ ‰˘פע˙ו 
י˜ח ‡˙ ‰‡˘‰  ˘ל‡  מ„וע  בלב„) –  בבחינ˙ "‡לו˜י ‰˘מים"  נ˙פס  ˘˘ם ‰˜ב"‰  ‡בר‰ם 

ליˆח˜ מ˙וך בנו˙ כנען ‚ופ‡?!

 'ıר‡‰ ו‡ל˜י  ‰˘מים  '‡ל˜י  ‰ו‡  "עכ˘יו   - ל˘ונו  ב„יו˜  ‡בר‰ם  מיי˘ב  ז‰   ˙‡ ‚ם 
˘‰ר‚ל˙יו בפי ‰בריו˙":

ר˜  ˘‰˙חיל  ח„˘  ענין  ‰י‡  כנען,   ıר‡ מ˜ומי,  ‡נ˘י  על  ˘‰˘פע˙י  זו  ‰˘פע‰  ‚ם 
ל‡  כנען  ˘ל ‡נ˘י  בלב„. ‰˙כונו˙ ‰נפ˘יו˙  ˘טחי˙  ב‰˘פע‰  מ„ובר  ובינ˙יים  ל‡חרונ‰, 
‰˘˙נו ב˘ינוי יסו„י, ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ "˘‰ר‚ל˙יו בפי ‰בריו˙", ‰בריו˙ ‰˙ר‚לו ל‰זכיר ‡˙ 

˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ בפי‰ם, ‡בל ‰„בר ל‡ ח„ר בפנימיו˙ם ע„ כ„י ˘ינוי בכל מ‰ו˙ם.  

מעˆם  ע„ינו˙  נפ˘  ˙כונו˙  ל‰  ˘י˘  ומבי˙ ‡ביו,  ממ˘פח˙ו  מע„יף ‡בר‰ם ‡˘‰  ולכן 
ב‡ו˙ו  ל‰יו˙  יכולים  ל‡  בפועל  יˆח˜  ˘חיי  - ‡ל‡  ˘ל ‡בר‰ם  מ˘פח‰  כ˜רוב˙  ˙ול„˙‰ 
 ‰˘‡‰  ˙‡ ‡ליעזר  יבי‡  כן  ועל  בלב„,  ‰˘מים"  כ"‡ל˜י  ‰˜ב"‰  נ˙פס  ע„יין  ˘בו  מ˜ום, 
(לפחו˙  ˘מו  ל‰זכיר ‡˙  ר‚ילים  ו‰בריו˙   "ıל"‡ל˜י ‰‡ר נח˘ב ‰˜ב"‰  ˘ב‰  כנען   ıל‡ר

ב‡ופן חיˆוני). ו˜"ל.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

איך עבד אברהם אבינו 
את בוראו קודם שהכירו?

ואברהם זקן בא בימים
(כד, א)

ועוד)  א.  רכד,  א.  קכט,  זח"א  (ראה  בזהר  איתא 

היו  אברהם  של  ימיו  שכל  זה,  פסוק  בפירוש 

כל  במשך  עבודתו  שעבד  כיון  שלמים,  ימים 

ימי חייו, ולא החסיר אפילו יום אחד.

חסרו  שהרי  ביאור,  צריך  ולכאורה 

בעבודתו של אברהם שנותיו הראשונות, עד 

ארבעים  בן  ג',  בן  (בהיותו  בוראו  את  שהכיר 

או בן מ"ח, כדעות השונות בזה (ראה נדרים לב, 

סע"א. ב"ר פ"ל, ח. כס"מ לרמב"ם ריש הל' ע"ז)?

הלכות  (ריש  הרמב"ם  דברי  ע"פ  לבאר  ויש 

את  אברהם  שהכיר  קודם  שעוד  זרה),  עבודה 

והי'  וכו',  בדעתו  לשוטט  "התחיל  בוראו 

נוהג  הזה  הגלגל  שיהי'  אפשר  היאך  תמה 

משוטט  ולבו  וכו',  מנהיג  לו  יהי'  ולא  תמיד 

ומבין, עד שהשיג דרך האמת".

("הכשר  למצוה  שההכנה  מצינו  והנה, 

עצמה,  מהמצוה  לחלק  נחשבת  מצוה") 

וחיובה הוא תוצאה מעצם חיוב המצוה גופא 

(וראה במקור הדברים הביאור בזה באריכות).

אברהם  של  ודרישתו  שחקירתו  וכיון 

להכרת  שהביאתו  היא  הראשונות  בשנותיו 

אברהם  הי'  הזמן  אותו  שכל  נמצא  בוראו, 

חלק  שהוא  מצוה",  ב"הכשר  וטרוד  עסוק 

מהמצוה עצמה, ונמצא שכל ימיו היו שלמים 

בעבודת בוראו.

בן מאה כבן שבעים - במה?
ואלה ימי שני חיי אברהם גו' מאת שנה ושבעים 
שנה וחמש שנים
בן ק' כבן ע' ובן ע' כבן ה' בלא חטא
(כה, ז. רש"י) 

ק'  "בן  אברהם  הי'  במה  פירש  לא  רש"י 

דוד,  דברי  גו"א,  (ראה  רש"י  ובמפרשי  ע'",  כבן 

רא"ם ועוד) שקו"ט בכוונת דבריו.

ענין  לפרש  רש"י  הוצרך  שלא  לומר,  ויש 

זה, כי הוא מובן בפשטות ע"פ פירושו לעיל:

יולד"  שנה  מאה  "הלבן  יז)  יז,  לך  (לך  עה"פ 

השנים  נתמעטו  אברהם  "בימי  רש"י:  פירש 

ולמד  וצא  בעולם,  כח  תשות  ובא  כבר 

שמיהרו  אברהם  ועד  שמנח  דורות  מעשרה 

תולדותיהן בני ס' ובני ע'". 

האדם  בכח  הי'  אברהם  שבימי  ונמצא, 

מה  (וראה  שנה  ע'  בן  היותו  עד  בנים  להוליד 

יז),  יז,  לך  רש"י  ומפרשי  הרמב"ן  זה  בענין  שהאריכו 

ונמצא  מאה,  בן  בהיותו  הוליד  אברהם  והרי 

ומחמת  ע'".  "כבן  הי'  ק'"  "בן  שבהיותו 

פשיטותו לא הוצרך רש"י לפרשו.

לקראת שבת י„

„‚ם  וממ˘יך  ‡בר‰ם,  ˘בוע˙  ברי˙  ‡ו˙ 
בימי „ו„ ל‡ ‰ניחו ‡ו˙ו בני ‰יבוסי ליכנס 
‡ין  לו  ו‡מרו  ‡בר‰ם,  ˘בוע˙  ברי˙  מכח 
‰‚לולים  כל  ˘˙סיר  ע„  ליכנס  יכול   ‰˙‡
‡מר  ו‡זי  ‡בר‰ם,  ˘בוע˙  עלי‰ם  ˘כ˙וב 
„ו„  לכ„  ו‡זי  ‰‚לולים  ל‰סיר  ל‡נ˘יו  „ו„ 
עיר   ˙‡ ˜נ‰  זמן  ל‡חר  ‡ולם  ‰עיר,   ˙‡
‰יבוסי לי˘ר‡ל בכ˙ב עולם ל‡חוז˙ עולם. 
„‚׳  ‡˙ר,  על  ‰ר„"ל   ‰˘˜‰ וכבר  ע"כ. 
מ˘מע  „מרי˘‡  ‡‰„„י,  ס˙רי  ‰ללו  בבו˙ 
ב˙˜פ‰,  ‰˘בוע‰  ‰י˙‰  „ו„  בימי  ˘‡ף 
‰˘בוע‰  בטל‰  ˘כבר  מוכח  וממˆיע˙‡ 
מ‰  בטל‰  ל‡  ב‡ם  [כי  ‰כיבו˘  ומו˙ר 
‰סר‰  וכי  ‰‚לולים,  ב‰סר˙  י˘  ˙ועל˙ 
˘בוע‰,  ˘ל  ˙ו˜פ‰   ˙‡ לבטל  יכול‰  זו 
‰„ין  „מ˘ור˙  לפר˘  כרחך  ועל  ‡˙מ‰‰. 
˘ל‡  כ„י  ר˜  ו‰סירו‰  ללכו„,  מו˙רים  ‰יו 
כיון   '‰ חילול  ויימנע  ‰˘בוע‰  ˙יזכר 
˜יימ˙.  ‰˘בוע‰  ‰י˙‰  ‰יבוסים  ˘ל„ע˙ 
מו  „‚יטין  כ‰ך  ˘‰ו‡  ‰מפר˘ים  וכמ"˘ 
ל‰ר‚ם,  ˘ל‡  ל‚בעונים  ‰˘בוע‰  ‚בי  ע"‡ 
ל‡  ו‡עפ"כ  עילויי‰ו  ˘בוע‰  חייל‰  „ל‡ 
˜טלינ‰ו מ˘ום ˜„ו˘˙ ‰˘ם]. ו˘וב מסיפ‡ 
מל‡,  בכסף  ‰עיר   ˙‡ „ו„  ˘˜נ‰  „מיל˙‡, 
‰„ר מ˘מע „רˆ‰ ל˜יים ‰˘בוע‰ „‡בר‰ם 
ל˜ח˙ ‡˙ ‰עיר ר˜ "ברˆונם ˘ל בני יבוס", 
„‚ם  יל"ע,  עו„  ב˙ו˜פ‰.  „‰˘בוע‰  ‰יינו 
בימי  ‰˘בוע‰  ‰י˙‰  „ל‡  בי‡ור  נמˆ‡  ‡ם 
„ו„, ע„יין ˆע"‚ מ‡י ˘נ‡ ימי י‰ו˘ע מימי 

„ו„ („בימי י‰ו˘ע ו„‡י ע„יין ‰י' ‡יסור כנ"ל).

„בבעלו˙  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
י˘ר‡ל על ‡רı י˘ר‡ל י˘ ˘ני מיני בעלו˙. 
˘ייכ˙  כול‰   ıר‡‰˘ כללי˙,  בעלו˙ 
‡ח„  ˘כל  פרטי˙,  ובעלו˙  י˘ר‡ל,  לכלל 
‰˘ייך   ıב‡ר פרטי  חל˜  לו  י˘  מי˘ר‡ל 
‡לו  בעלו˙  ‡ופני  ˘ני  (וחלו˙  לב„ו  ‡ליו 

„‰בעלו˙  נפר„ים.  ˜נינים  ב'  י„י  על  ‰י˙‰ 
בזמן   ıר‡‰ כיבו˘  י„י  על  ב‡‰  ‰כללי˙ 
י„י  על  ‰י‡  ‰פרטי˙  ו‰בעלו˙  כו',  י‰ו˘ע 
בס' ‰מ˜נ‰  ועיין  „כל ‡ח„.  וחז˜‰  י˘יב‰ 
„‰חז˜‰  ע"ב,  י„  לעיל  וכן  ˘ם,  ˜י„ו˘ין 
ל˜נו˙  ˘ביני‰ם  ‰חלו˜‰  ‰יינו  „‰˙ם 
כ‡ו"‡ חל˜ו, ‡חר ˘˜נ‡ו‰ כולם יח„, ול‡ 
‡לו  ‚„רים  ˘ני  ו‰נ‰  ‰כנענים).  מן  ל˜נו˙ 
‰בעלו˙  כי  זב״ז,  ˙לויים  ‡ינם  בבעלו˙ 
וכן  ‰פרטי˙,  לבעלו˙  ענין  ‡ינ‰  ‰כללי˙ 
בלי  פרטי˙  בעלו˙  ˘˙‰י׳  „‡פ˘ר  ל‡י„ך 
על  ‰מלך  בעלו˙  וכ‚ון  כללי˙.  בעלו˙ 
 ıר‡‰ „כל  כללי˙,  בעלו˙  ˘‰י‡  מ„ינ˙ו, 
כול‰ ‰י‡ בר˘ו˙ו (ר‡‰ ˘ו״ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰ל׳ 
˘ולל˙  בעלו˙ ‰מלך  וע„יין ‡ין  ס"‚),  ‰פ˜ר 

‰מ„ינ‰  מבני   '‡ כל  ˘ל  פרטי˙  בעלו˙ 
˘מˆ„  ‡ל‡  ז‡˙  ו‡ין  ‰פרטי,  רכו˘ו  על 
בעלו˙ו ˘ל ‰מלך על כל ‰‡רı חלים כמ‰ 
 ,'‡ כל  ˘ל  ‰פרטי  ‰רכו˘  על  ‚ם  „ינים 
ל˘לם  עליו  ומוטל  „ינ‡  „מלכו˙‡  „„ינ‡ 
˘ב˙נ‡ים  וע„  ז‰,  רכו˘  על  למלך  מסים 
רכו˘ו  ‚ם ‡˙  ליטול  יכול ‰מלך  מסויימים 
˘ל ‰‡י˘ ‰פרטי (ר‡‰ רמב״ם ‰ל׳ ‚זיל‰ ו‡בי„‰ 
פ״‰ ‰י״‡ ו‡ילך. ‰ל׳ מלכים פ״„), וכ‰„ין „מלך 

פורı ‚„ר ו‡ין ממחין בי„ו (ב"ב ˜ רי˘ ע"ב). 
מבי‡‰  ‡ינ‰  פרטי˙  „בעלו˙  ל‡י„ך,  וכן 
˘מˆינו  וכמו  כללי˙,  בעלו˙  לי„י  ב‰כרח 
˘בטל‰  חורבן ‰ר‡˘ון, „‡ף ‡˙״ל  ל‡חרי 
 ,ıבעלו˙ם ‰כללי˙ ˘ל בני י˘ר‡ל על ‰‡ר
כיון ˘נל˜ח‰ ‰‡רı מי„י‰ם ובטל ‰כיבו˘ 
כו' (כמבו‡ר ל„ינ‡ ברמב״ם ‰ל׳ בי˙ ‰בחיר‰ ספ״ו 
על  ‰יחי„  בעלו˙  נ˘‡ר‰  מ״מ  ˘ם),  ובנ״כ 

‚ר˘ום  וברבינו  סע"ב  כח  ב"ב  עיי'  ˜ר˜עו, 
˘ם.

‡ע״פ  „‰נ‰  ‰כל.  מיו˘ב  ז‰  יסו„  וע״פ 
יו˘בי  כל   ˙‡ "ו‰ור˘˙ם  נˆטוו  ˘בנ״י 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

ב' גדרים בבעות
ישרא ע הארץ

יקשה על מה שמצינו שחלה שבועה שלא לכבוש ירושלים מן היבוסי מהא דקיי"ל 
דא"י מובטחת ומוחזקת היא / יחדש ב' גדרים בא"י, בעלות כללית ופרטית, ועפ"ז 

מיישב חלות השבועה הנ"ל והחילוק שמצינו בה בין ימי יהושע לדוד

 ıר‡„ ע"‡)  (˜יט  ב˙ר‡  בבב‡  ‚רסינן 
˘נכנסו  בי„ ‡בו˙ינו ˜ו„ם  מוחז˜˙  י˘ר‡ל 
 ıב‰. ובעבו„‰ זר‰ נ‚ ע"ב פריך ‰˘"ס „‡ר
מימו˙  י˘ר‡ל  בבעלו˙  כבר  ‰י˙‰  י˘ר‡ל 
(עיי"˘  ולזרעו  לו  ˘‰ובטח‰  ע"י  ‡בר‰ם 
„נפ˜"מ ˘‡ין נכרים ‡וסרים ב‰ ‡˘יר‰ ב‡יסור ע"ז, 

ומע˙‰  ˘לו").  ˘‡ינו  „בר  ‡וסר  ‡„ם  "‡ין  מ„ין 

(פר˘˙  בספרי  ˘מˆינו  במ‰  ל‰˜˘ו˙  י˘ 
לי˘ר‡ל  י‰ו˘ע ‰י' ‡יסור  יז) „בימי  יב,  ר‡‰ 

ו‰יינו  ‰יבוסי,   ıר‡ ירו˘לים,   ˙‡ לכבו˘ 
מטעם ˘בוע˙ ‡בר‰ם לבני ח˙ בע˙ ˘˜נ‰ 
מ‰ם מער˙ ‰מכפל‰, כמבו‡ר בפר˜י „רבי 
‡ליעזר פל"ו, „בני ח˙ ‡מרו לו ‡ז ˘יכרו˙ 
י˘ר‡ל  בני  ˘‡ין  ו˘בוע‰  ברי˙  עמ‰ם 
˘ל  ברˆונם  ‡ם  "כי  יבוס  עיר   ˙‡ יור˘ים 
ע"ז.  ברי˙  עמ‰ם  כר˙  ו‡כן  יבוס",  בני 
על „ע˙  על˙‰  כיˆ„  ו˙מו‰, „מלב„ ‰פל‡ 
‰‰בטח‰,  ‰יפך  לז‡˙  ל‰סכים  ‡בר‰ם 
˜˘‰ על עי˜ר‡ „„ינ‡ ‡יך ‰י' ˙ו˜ף לברי˙ 

ירו˘לים ‡חר  בכיבו˘  ל‰חיל ‡יסור  ‰ז‡˙ 
בברי˙  לי˘ר‡ל   ıל‰ ‰בטח˙ ‰‡ר ˘˜„מ‰ 

בין ‰ב˙רים.

ירו˘‰  ˘‡"י  מˆינו „‡ף  ב‡מ˙  ומי‰ו, 
‰וˆרך  ע„יין  מ"מ  כנ"ל,  מ‡בו˙ינו  לנו 
כ„‡מרינן  חז˜‰,  ע"י  בפועל  לבו‡  ‰˜נין 
נ˜ני˙  „˜ר˜ע   ‡‰ ‚בי  ע"‡  כו  ב˜י„ו˘ין 
˘נכנס‰   ıמירו˘˙ ‰‡ר ל‰  בחז˜‰ „ילפינן 
לבעלו˙ י˘ר‡ל במ‰ ˘‰חזי˜ו ונ˙יי˘בו ב‰ 
בפועל, "במ‰ יר˘˙ם בי˘יב‰", וכן ‡˘כחן 
בבב‡ ב˙ר‡ ˜ ע"‡ לרבנן „˜יי"ל כוו˙יי‰ו, 
˘‰ילוכו ˘ל ‡בר‰ם ב‡רı ל‡רכ‰ ולרחב‰ 
בז‰  ‡ין  „ע„יין  ‡יבר‡,  ל˜נין.  מועיל  ‡ינו 
‡חר˙  ו˘בוע‰  ברי˙  חל‰  ‡יך  ליי˘ב  כ„י 

לבני ח˙ נ‚„ ‰ברי˙ ‰˜ו„מ˙ לי˘ר‡ל.

˘ם  ‡ליעזר  „רבי  בפר˜י  ל‰לן  ו‰נ‰ 
י‰ו˘ע  בימי   ıל‡ר י˘ר‡ל  „כ˘ב‡ו  ‡י˙‡ 
מפני  ‰יבוסי  בעיר  ליכנס  יכולין  ‰יו  ל‡ 

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

"חיי שרה" - אחר פטירתה?!
איך פרשת חיי שרה עוסקת במאורעות שלאחר פטירתה? / מה הייתה מהות הוויכוח בין אברהם לשרה על 

אודות ישמעאל? / מדוע שרה גרמה לאברהם לקנות קרקע בארץ ישראל? / עבודתה הרוחנית של שרה 
והשפעתה על אברהם אבינו

פר˘˙ חיי ˘ר‰ עוס˜˙ במ‡ורעו˙ ˘‰˙רח˘ו ב‰מ˘ך ובע˜בו˙ פטיר˙ ˘ר‰:

˜בור˙‰,  ולˆורך  ˘ר‰  פטיר˙  ל‡חר  ‰יי˙‰  ‰מער‰  ˜ניי˙   – ‰מכפל‰  מער˙  ˜ניי˙   .‡
˘‰רי ל‡ מˆינו ˘‡בר‰ם יח˘וב ‡ו„ו˙ ˜ניין ‰מער‰ ˜ו„ם פטיר˙‰.

ב. ני˘ו‡י יˆח˜ – ‰מח˘ב‰ ‡ו„ו˙ ני˘ו‡י יˆח˜ ‰˙חיל‰ ‡ˆל ‡בר‰ם ר˜ ל‡חר ובע˜בו˙ 
 .  . ו‡ומר  מ‰ר‰ר  מ‰ר ‰מורי' ‰י' ‡בר‰ם  ˘"ב˘ובו  כ)  כב,  (ויר‡  בר˘"י  כמסופר  ‰ע˜י„‰. 
˘‰בי‡‰  זו  ו‰ע˜י„‰ ‰י‡  זו‚ו".  ב˙  רב˜‰  ˘נול„‰  בי˘רו ‰˜ב"‰   .  . ל‰˘י‡ו ‡˘‰  לי  ‰י' 
לפטיר˙ ˘ר‰, כמבו‡ר ב„ברי חז"ל (‰וב‡ו בר˘"י פר˘˙נו כ‚, ב), ˘"˘על י„י ב˘ור˙ ‰ע˜י„‰, 

˘נז„מן בנ‰ ל˘חיט‰ וכמעט ˘ל‡ נ˘חט, פרח‰ נ˘מ˙‰ ממנ‰ ומ˙‰".

‚. "ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘‰ ו˘מ‰ ˜טור‰" (פר˘˙נו כ‰, ‡) – ני˘ו‡י ‡בר‰ם עם ‰‚ר ב‡ו 
‚ם  ˜˘ורים  וממיל‡  ביˆח˜"),  "נ˙˜נ‡  ˘ם  ופר˘"י  ב  ˆב,  ב"˜  (ר‡‰  ורב˜‰  יˆח˜  ני˘ו‡י  בע˜בו˙ 
‰מ‰ לפטיר˙ ˘ר‰. י˙ר על כן: בימי חיי ˘ר‰ ל‡ ‰י' ˘ייך ל„בר ‡ו„ו˙ ני˘ו‡י ‰‚ר, ˘‰רי 

‡ז ‰י' מˆב ˘ל "‚ר˘ ‡˙ ‰‡מ‰ ‰ז‡˙" (ויר‡ כ‡, י).

ו‰„ברים ˙מו‰ים מ‡ו„ (ר‡‰ ‚ם ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 145 ו‡ילך):

ו‰ם  ˜ו„˘  ב‰ררי  יסו„ם  ‡לו,  ˘מו˙  כול‰.  ‰פר˘‰  ˙וכן  על  מור‰  ‰פר˘‰  ˘ל  ˘מ‰ 
רס"‚  (בסי„ור  ‰ר‡˘ונים  רבו˙ינו  בספרי  נזכרו  ו‡ף  י˘ר‡ל,  ומורי  ‚„ולי  י„י  על  נ˙˜בלו 
(וב‡יז‰  ‰˘מו˙  כל  נמˆ‡ים  ˘ברמב"ם  ˙פלו˙  בס„ר  ס„רו˙.  כמ‰  ˘מו˙  נמˆ‡ו  (˜ר‰"˙) 

˘ינויים מ‰˘מו˙ ‰מ˜ובלים כיום)).

˘מו˙ ˜„ו˘ים ‡לו, ‡ינם ר˜ סימן ל‰ב„יל בין ‰פר˘יו˙, ‡ל‡ מורים על ˙וכן ‰פר˘יו˙. 
˘‰רי נו„ע ב˘ערים (ר‡‰ ˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף פ' ˘מו˙. ˙ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ פ"‡. ועו„) מ‰ ˘יס„ 



טלקראת שבת

‰בעל ˘ם טוב, ˘˘מו ‰‡מי˙י ˘ל כל „בר ‰ו‡ חיו˙ו ˘ל ‡ו˙ו ‰„בר, ו‡ף מבט‡ ‡˙ מ‰ו˙ו 
‰פנימי˙.

כול‰  ˘‰פר˘‰  י˙כן  כן, ‡יך  ו‡ם  ˘ר‰;  ˘ל  חיי'  ˘ר‰", ‰ו‡  פר˘˙ "חיי  ˙וכן  ז‰,  ולפי 
מ„בר˙ ‡ו„ו˙ ‰‰˙רח˘ויו˙ ˘ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙‰?

הצדיק משפיע לאחר פטירתו "יתיר מבחיוהי"
חיי ‰‚וף ‰‚˘מיים  ו‚ם ‡˙  עבו„˙ ‰',  ˘ל  רוחניים  חיים  כוללים  עלי ‡„מו˙  חיי ‰‡„ם 
כ‡כיל‰ ו˘˙י' וכיוˆ‡ ב‡לו. רוב בני ‡„ם מ˘ימים ‡˙ חיי ‰‚וף לעי˜ר, וממיל‡ כ‡˘ר ב‡ 

יומם, נפס˜ים פעולו˙י‰ם ‰‚˘מיו˙ וחיי‰ם ‰‚˘מיים, ונפעל ב‰ם עניין ˘ל מי˙‰.

לעומ˙ ז‡˙, חיי ‰ˆ„י˜ "‡ינם חיים ב˘רים", ‡ל‡ ‰ם "חיים רוחניים, ˘‰ם ‡מונ‰ ויר‡‰ 
ל‡חר  ו‚ם  ‰‚˘מיים,  בחייו  ˙לויים  ‡ינם  ‰ˆ„י˜  ˘ל  ‰רוחניים  ˘‰חיים  ומובן,  ו‡‰ב‰". 

פטיר˙ו, ‰רי חייו ‰רוחניים ממ˘יכים (לכללו˙ סעיף ז‰, ר‡‰ ˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סכ"ז).

י˙ר על כן ‡מרו בז‰ר (ח"‚ ע‡, ב), ˘כ‡˘ר נפטר ˆ„י˜ מן ‰עולם, ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו נפר„ 
בכל  נמˆ‡  ˘‰ו‡  ו‰יינו,  מבחיו‰י".  י˙יר  עלמין  בכל‰ו  ל‰יפך: "‡˘˙כח  מן ‰עולם, ‡ל‡ 

‰עולמו˙, ‚ם בעולם ‰‚˘מי, יו˙ר מ‡˘ר בחייו!

ויר‡‰  חייו ‰‡מי˙יים ‰ם ‡כן "‡מונ‰  ‚˘מי, ‰נ‰  ב‚וף  חי ‰ˆ„י˜  כ‡˘ר  וטעם ‰„בר: 
‰˘פע˙ו   ˙‡ ‚ם  מ‚ביל  ו‰„בר  ‰‚וף,  ב‰‚בלו˙  מו‚בלים  ‡לו  רוחניים  חיים  ‡ך  ו‡‰ב‰", 
מ˘פיע  ו‰ו‡  ‰‚וף,  ב‰‚„רו˙  יו˙ר  מו‚בל  ‡ינו  פטיר˙ו  ל‡חר  ז‡˙,  לעומ˙  ל˙למי„יו. 
ל˙למי„יו ‰‰ולכים ב„רכו ˘פע ‚„ול יו˙ר, "י˙יר מבחיו‰י". ונמˆ‡, ˘חיי ‰ˆ„י˜ ‰רוחניים 

מ˙עˆמים ו‚„לים ל‡חר פטיר˙ו.

וכן ‰ו‡ ‰„בר בנו‚ע ל˘ר‰ ‡ימנו, ˘חיי' ‰רוחניים ‚„לו ונ˙עˆמו ל‡חר פטיר˙‰, מ˘ום 
˘‡ז ‰˙עˆמ‰ ‰˘פע˙‰ ‰רוחני˙, בבחינ˙ "י˙יר מבחיו‰י". ו‡כן כל ענייני ‰פר˘‰ מבט‡ים 
פטיר˙‰  ל‡חר  ויˆח˜  ‡בר‰ם  י„י  על  ו‰˙רחב‰  ˘‰˙עˆמ‰  ˘ר‰,  ˘ל   '‰ עבו„˙  „רך   ˙‡

„וו˜‡, וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

פעולת שרה בעולם הזה הגשמי דווקא
חילו˜ ‰י' בין עבו„˙ ‰' ˘ל ‡בר‰ם לבין „רך עבו„˙‰ ˘ל ˘ר‰ (ר‡‰ ‚ם ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט 

ח"‡ עמ' 85):

‡מרו חז"ל ב‚מר‡ (יבמו˙ ס‚, ‡), ˘כ‡˘ר "‡„ם מבי‡ חיטין" לבי˙ו, ‰נ‰ ‡ין ב‰ן ˙ועל˙, 
מ˙˜ינ‰  ˘‰י‡  ‡˘˙ו,  י„י  על  „וו˜‡  לפועל  ב‡‰  ‰חיטים  ˙ועל˙  כוסס"?!  "חיטין  ˘‰ל‡ 

‡ו˙ם למ‡כל ‡„ם, ע„ ˘"נמˆ‡˙ מ‡יר‰ עיניו ומעמי„˙ו על ר‚ליו".

ומעין ז‰ ‰י' ‚ם ‡ˆל ‡בר‰ם ו˘ר‰:

להתנהג כ"בת ז'"
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע 
שנים
בת ק' כבת כ' וכו' ובת כ' כבת ז'
(כג, א. רש"י)

יש לבאר הרמז בעבודת האדם: 

החינוך  התחלת  זמן  הוא   - שנים  שבע 

הוא   - שנה  עשרים  א);  כא,  בתרא  בבא  (ראה 

הזמן שבו נעשה האדם "גדול" בשלימות, אז 

נכנסים בו "מוחין דגדלות" (ראה לקו"ת במדבר 

מתחיל  והוא  א),  קנו,  בתרא  בבא  ועיין  רע"א.  ב, 

(אבות  פרנסתו  אחרי  ולרדוף  לעולם  לצאת 

ושלימות  גמר  זמן  הוא   - שנה  מאה  ספ"ה); 

העבודה (ראה אבות שם). 

ק'  "בת  שיהי'  הוא  הרצוי  המצב  והנה, 

(גיל  בעולם  העבודה  בגמר  שגם   - כ'"  כבת 

בתחילת  שהי'  כמו  חטא"  "בלא  יהי'  מאה) 

העבודה בעולם (גיל עשרים); 

אמנם, כדי להגיע לזה צריך להיות תחילה 

"בת כ' כבת ז'" - שגם כשנעשה גדול ויש לו 

ממציא  אינו  עשרים),  (גיל  דגדלות"  "מוחין 

דעות והשקפות משלו, אלא מתנהג כמו ילד 

שעושה  שבע),  (גיל  לחינוך  הגיע  עתה  שזה 

מה שמצווים עליו בפשטות ובתמימות. 

מדוע דוקא המילה 
היא חפץ של מצוה?

שים נא ידך תחת ירכי
לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה
(כד, ב. רש"י)

אברהם  שהשביע  הטעם  מהו  לעיין:  יש 

בחפץ  ולא  דוקא,  מילה  במצות  אלעזר  את 

אחר של מצוה (שהרי קיים אברהם אבינו כל 

התורה כולה (יומא כח, ב))?

ויש לבאר זה ע"פ הידוע (ראה תנחומא וארא 

טו, שמו"ר פי"ב, ג. תורה אור יתרו סז, ד ואילך) בענין 

החידוש של מתן תורה על המצוות שהאבות 

האבות  שקיימו  שאף  לכן,  קודם  קיימו 

המצוות  את  וקיימו  כולה,  התורה  כל  את 

בדברים גשמיים, מכל מקום, הדברים שבהם 

ולא  בחומריותם,  נשארו  המצוות  את  קיימו 

במתן  ורק  המצוה.  ע"י  קדושה  בהם  נכנסה 

גם  קדושה  להמשיך  האפשרות  ניתנה  תורה 

מצוה  כשמקיימים  ומאז,  גשמיים,  בדברים 

עצמו  הגשמי  הדבר  נעשה  גשמי,  בדבר 

קיום  אחרי  גם  בו  נשארת  והקדושה  קדוש, 

המצוה.

והטעם לזה הוא מכיון שגשמיות ורוחניות 

קדושה  המשכת  ולכן  הפכים,  שני  הם 

הנבראים  ביכולת  אינה  גשמיים  בדברים 

המוגבלים, אלא רק ביכולת הבורא ית'. ולכן 

לא הי' ביכלתם של האבות להמשיך קדושה 

המצוות  שקיום  מאחר  הגשמיים,  בדברים 

שלהם הי' בכח עצמם ולא בכח ציווי הקב"ה. 

ורק לאחר מתן תורה, שבו נצטווינו במצוות 

גם  קדושה  להחדיר  הכח  ניתן  הקב"ה,  מאת 

בדברים גשמיים.

יוצאת מכלל זה היא מצות המילה, שהיא 

המצוה היחידה שנצטווה עלי' אברהם אבינו 

וחדרה  נמשכה  זו  במצוה  ולכן  הקב"ה,  מאת 

של  "חפץ  ונעשה  הגשמי,  בגוף  גם  הקדושה 

מצוה".

במצות  אליעזר  את  אברהם  השביע  ולכן 

המילה, כי רק במצוה זו שנצטווה עלי' מאת 

משא"כ  מצוה",  של  "חפץ  גדר  הי'  הקב"ה 

בשאר המצוות שקיים לא הי' גדר זה.
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יו˙ר חיי' ‰רוחניים, ˘˙וכנם ‰ו‡ ‰˘פע˙ ˜„ו˘‰ בפועל ובמע˘‰ ב‚˘מיו˙ ‰עולם.

יצחק הוא ההמשך האמיתי של אברהם
ב. ני˘ו‡י יˆח˜ ורב˜‰

ל‡בר‰ם ‰יו ˘ני בנים: יˆח˜ וי˘מע‡ל. בכ„י ל˜יים מˆוו˙ פרי' ורבי' ‡ין „י בבנים ‡ל‡ 
ˆריך ˘י‰יו ‚ם בנים לבניו (יבמו˙ סב, ‡; ˘ו"ע ‡‰"ע סי' ‡ ס"ו). ו‰נ‰, לי˘מע‡ל כבר ‰יו בנים 
ב‡ו˙‰ ˘ע‰, ו‰יו בני בנים ל‡בר‰ם. ‡בל זרע‰ ˘ל ˘ר‰ ל‡ ‰י' ב˘לימו˙, כי יˆח˜ ע„יין 

ל‡ נ˘‡ ‡˘‰ ו‰ולי„ בנים.

‰מ˘ך  לו  ˘נ‰י'  „וו˜‡,  ˘ר‰  ˘ל  זרע‰  ˘לימו˙  עם  ˜˘ור  יˆח˜  ני˘ו‡י  עניין  וממיל‡ 
‡בר‰ם  ˘ל  זרעו  ˘עי˜ר  ברור  ‰י'  כ‡˘ר  ˘ר‰,  מי˙˙  ל‡חר  ב‡ו  יˆח˜  וני˘ו‡י  ו˜יום. 
˜יום  לו  ˘י˘  ב‡ופן  ‡בר‰ם  ˘ל  זרעו  מ˙˜יים  „וו˜‡,  יˆח˜  ובני˘ו‡י  ביˆח˜.  „וו˜‡  ‰ו‡ 

ו‰מ˘כיו˙.

‚. "ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘‰ ו˘מ‰ ˜טור‰"

‡ל‡  כבניו,  ˜טור‰  לבני  ‡בר‰ם  ‰˙ייחס  ל‡  כיˆ„  ‰יטב  מו„‚˘  ובני',  ˜טור‰  בפר˘˙ 
"נ˙ן ‡בר‰ם מ˙נו˙ וי˘לחם מעל יˆח˜ בנו בעו„נו חי" (פר˘˙נו כ‰, ו).

וז‡˙ כ‡מור, על פי ‰˘פע˙ חיי' ‰רוחניים ˘ל ˘ר‰, ˘‡ין ל‰˙ייחס ל˘ור˘ם ‰רוחני ˘ל 
בנים ‡לו, ‡ל‡ ר˜ יˆח˜ ‰ו‡ בנו ˘ל ‡בר‰ם, ו‡˙ ‰˘‡ר י˘ ל˘לח.

ו‡פילו ל‡חר ˘‰‚ר נל˜ח‰ על י„י ‡בר‰ם כ‡˘‰, ול‡ כ˘פח˙ ˘ר‰ כפי ˘‰יי˙‰ ˜ו„ם, 
ע„יין ‰י'  מ˜ום  מכל   ,(‡ כ‰,  פר˘˙נו  (פר˘"י  כו'"  פ˙ח‰  "˘˜טר‰  ˘בח‰  רומז˙ ‡˙  ו‰˙ור‰ 

ברור ‡ˆל ‡בר‰ם ˘זרעו ‰‡מי˙י ‰ו‡ ביˆח˜ „וו˜‡, ו‡˙ בני ˜טור‰ י˘ ל˘לח.

˘ר‰" ‰רוחניים,  "חיי  מבט‡ים ‡˙  ˘ר‰, ‰ם  פטיר˙  ˘ל‡חר  ˘„וו˜‡ ‰מע˘ים  ונמˆ‡, 
בעולם  נמˆ‡ים  ‰‡מי˙יים  ‰ˆ„י˜  חיי  ˘כ‡מור,  מ˘ום  ‰‚˘מיים,  חיי'  בימי  מ‡˘ר  יו˙ר 

‰מע˘‰ ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙ם "י˙יר מבחיו‰י".

לא להיכנע להגבלות הגוף
מכל ‰‡מור י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ נחוˆ‰ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

‰פר˘‰ נ˜ר‡˙ ב˘ם "חיי ˘ר‰" „וו˜‡ ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙‰, מ˘ום ˘‡ז כבר ‡ין מ‚בילו˙ 
עלי' ‰‚בלו˙ ‰‚וף, וחיי' ב‡ים לי„י ‚ילוי יו˙ר מב‰יו˙‰ נ˘מ‰ כלו‡‰ במ‡סר ‰‚וף.

 ,'‰ לעבו„˙  ל‰˙מסר  ‡ל‡  ‰‚˘מי,  ‚ופו  ל‰‚בלו˙  ל‰יכנע  לו  ˘‡ין  ‰‡„ם,  ילמ„  ומז‰ 
י‰ו„י  רוˆ‰  כ‡˘ר  ול„ו‚מ‡,  ל‰ם.  ויפריע  י‚ביל  ˘‰‚וף  מבלי  ולחיו˙ ‡˙ ‰חיים ‰רוחניים 
כ‡רי,  ל‰˙‚בר  עליו  ‰נ‰  בז‰,  וכיוˆ‡  רעב  ‡ו  עייף  ‚ופו  ‡בל   ,'‰ עבו„˙  ˘ל  עניין  לע˘ו˙ 

ול˘ים עי˜ר ‡˙ חייו ‰רוחניים, ול‰‚בירם על ‰חיים ‰‚˘מיים ‰מ‚בילים.

לקראת שבת י

ב˘ור˘ו  ˘‰ו‡  כפי  „בר  כל  ור‡‰  ‰עולם,  מן  למעל‰  נ˘‚ב‰,  במ„ר‚‰  עמ„  ‡בר‰ם 
נוˆר ‰לחם,  ˘מ‰ם  עˆמם,  ב„ו‚מ˙ ‰חיטים  לעולם ‰‚˘מי.  ע„יין  יר„  ול‡  ומ˜ורו ‰רוחני, 

‡ך ‰ם עˆמם ע„יין ‡ינם ר‡ויים ל‡כיל‰.

לעומ˙ ז‡˙, ˘ר‰ ‰ח˘יב‰ ו‰„‚י˘‰ ‡˙ עבו„˙ ‰' כפי ˘‰י‡ בפועל בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי. 
כמ˘ל ‰‡י˘‰ ˘מכינ‰ ‡˙ ‰לחם ‰ר‡וי ל‡כיל‰ בפועל ממ˘. עבו„˙‰ ˘ל ˘ר‰ ‰יי˙‰ לברר 

לזכך ול˜„˘ בפועל ‡˙ ‰עניינים ‰‚˘מיים, ול‰רחי˜ ‡˙ ‰עניינים ˘‰ם ‰יפך ‰˜„ו˘‰.

וז‰ ‰י' ˘ור˘ ‰וויכוח בין ‡בר‰ם ל˘ר‰ ביחס לי˘מע‡ל:

ב˘ור˘ו ‰רוחני  ˘‰ו‡  כפי  י˘מע‡ל  ר‡‰ ‡˙  ו‰‚בלו˙יו,  מן ‰עולם  נעל‰  ˘‰י'  ‡בר‰ם 
בעולמו˙ ‰עליונים. וממיל‡ חפı ˘‚ם י˘מע‡ל "יחי' לפניך – ביר‡˙ך" (לך יז, יח ובפר˘"י). 

‰ו‡ סבר ˘‚ם י˘מע‡ל, ˘י˘ לו ˘ור˘ רוחני ˜„ו˘, יכול ל‰˙˜רב ול‰˙עלו˙ בעבו„˙ ‰'.

י„ע‰  וממיל‡  ‰ז‰.  בעולם  בפועל  ˘‰ם  כפי  ויˆח˜  י˘מע‡ל   ˙‡ ר‡˙‰  ˘ר‰,  ו‡ילו 
˘מוכרחים ל˘לחו מי„, ו‡מר‰ ל‡בר‰ם "‚ר˘ ‰‡מ‰ ‰ז‡˙ ו‡˙ בנ‰, כי ל‡ ייר˘ בן ‰‡מ‰ 

‰ז‡˙ עם בני עם יˆח˜"! (ויר‡ כ‡, י).

ו‰נ‰, כ‡˘ר מעיינים ב˘לו˘˙ ‰סיפורים ‰‡מורים בפר˘‰, ˘נזכרו למעל‰, רו‡ים, ˘‡ף 
˘כולם ‡ירעו ל‡חר פטיר˙ ˘ר‰, מכל מ˜ום ניכר˙ ב‰ם ‰˘פע˙‰ ˘ל ˘ר‰. בכל ‰סיפורים 
בעולם  בפועל  ‰˜„ו˘‰  ‰˘פע˙  ‰ו‡  ˘˙וכנ‰  ˘ר‰,  ˘ל  ˘יט˙‰  כפי  ‡בר‰ם  ‰˙נ‰‚  ‰ללו 

‰ז‰ ‰‚˘מי, וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

הפיכת רכוש עפרון לארץ ישראל
‡. ˜ניין ˘„‰ ‰מכפל‰

בס‰"˜  [וכמ˘נ"˙  ב‚˘מיו˙ ‰עולם  ˜„ו˘‰  ל‡בר‰ם ‰˘פע˙  ל‡ ‰יי˙‰  ˘ר‰  פטיר˙  לפני 
‰‚˘מיו˙.   ˙‡ ל˜„˘  ‰כוח  ני˙ן  ל‡  ˙ור‰  מ˙ן  וע„  בלב„,  ברוחניו˙  ‰יי˙‰  ‰‡בו˙  ˘˜יימו  ‰מˆוו˙  ˘פעול˙ 

ור‡‰ ˘מו˙ רב‰ פי"ב, ‚. נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ בספר ‰מ‡מרים מלו˜ט כסלו-˘בט עמ' ˙יט ו‡ילך. ו˘"נ]. ‰˜„ו˘‰ 

‰יחי„י˙ ˘נ˜בע‰ על י„ו ב‚˘מיו˙ ‰עולם, ‰יי˙‰ ברי˙ ˜ו„˘ ˘ח˙ם בב˘ר ‚ופו, ו‚ם בבניו 
‡חריו ובעב„יו מ˜נ˙ כספו, ‡ך ל‡ בענייני ‰עולם ˘חוı ‰ימנו.

ו‡ילו על י„י פטיר˙ ˘ר‰ ‰˙עורר ‡בר‰ם ל˜נו˙ ‡˙ מער˙ ‰מכפל‰. ב˜ניין ז‰ ‰˙על‰ 
˘„‰ ‰מכפל‰ ˘‰י' ˙חיל‰ בבעלו˙ עפרון ‰ח˙י, ל‰יו˙ חל˜ מ‡רı י˘ר‡ל (ר‡‰ בפר˘"י על 

‰פסו˜ "וי˜ם ˘„‰ עפרון (פר˘˙נו כ‚, יז) – "˙˜ומ‰ ‰י˙‰ לו").

‰ן ‡מ˙, ˘‡בר‰ם כבר נˆטוו‰ "˜ום ‰˙‰לך ב‡רı ל‡רכ‰ ולרחב‰ כי לך ‡˙ננ‰" (לך י‚, 
יז); ‡ך ‰י' בז‰ ר˜ נ˙ינ˙ כח לכיבו˘ ˘יכב˘ו בני בניו ‡˙ ‰‡רı, ול‡ כיבו˘ בפועל (ר‡‰ 

˘ר‰, ‰פך  פטיר˙  י„י  על  מער˙ ‰מכפל‰,  ב˜ניין  ור˜  ו-97).   96 328 ‰ע'  עמ'  ח"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי 

‡בר‰ם ‡˙ ˘„‰ עפרון מרכו˘ ‚וי לחל˜ ממ˘ מ‡רı י˘ר‡ל.

‰˘פע‰ זו ב‚˘מיו˙ ‰עולם ‰˙חיל‰ „וו˜‡ ל‡חר פטיר˙ ˘ר‰, כי ‡ז נמ˘כו בעולם עו„ 


