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לקראת שבת

יח

פתח דבר

מלקות נשכחות ,דיבורים אינם נשכחים
ב˘יעור ˙ני‡ ‰יומי ]˘למ„ו ב˘יעורי ח˙"˙ ביום ‡' „ח‚ ‰סוכו˙  [„"˘˙'‰כ˙וב "וכמו
‡ב רחמן חכם וˆ„י˜ ‰מכ ˙‡ ‰בנו וכו'" ומסיים "לפני ‡ביו ‰רחמן ו„ˆ‰י˜ וחסי„ כו"

)חל˜

מ‡‚ ˜"‰סימן כב(.

בע˙ ˘למ„ ‡˙י ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב נ"ע[ פר˜ ז ‰ב״˙ני‡״ „יי˜˘ ,ב˙חיל‰
ס„ר ‰ל˘ון ‰ו‡ "חכם וˆ„י˜ ‰מכ ˙‡ ‰בנו" ,ול‡חר מכן ‰ו‡ מזכיר "ˆ„י˜ וחסי„ וכו'",

תוכן ענינים

בעז‰י״˙.

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ לך לך‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˘נב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

בין הריש דאברם ליו"ד דשרי
מ‰ו „‰ו‚מ‡ מיו"„ „˘רי לרי"˘ „‡בר‰ם‰ ,רי ‰יו"„ „˘רי זז‰
ממ˜ומ / ?‰מ„וע ל‡ פיר˘ ר˘"י ˘ם "‡ברם" ע„ ˘נ˘˙נ˘‰ ‰ם
ל"‡בר‰ם"?  /בי‡ור חילו˜ ˙‰רעומו˙ בין יו"„ „˘רי לרי"˘
„‡בר‰ם ˘עפ"ז יובן ‰חילו˜ בין ‡˘‰ר˙ם ב˘ם ‡ו ל‡

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

ו‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב נ"ע[ ‰סביר:
ˆ„י˜ ע˘וי לסטור וחסי„ ‡ינו ע˘וי לסטור ,חסי„ ‡ומר מל ,‰ו‰עולם ‡ומר :סטיר ‰חולפ˙,
‡ך ‡מיר ‰נ˘‡ר˙.
לכן כ˘‰ו‡ מזכיר ״‰מכ ˙‡ ‰בנו״ ‰ו‡ מבי‡ ‡˙ ‰ל˘ון "חכם וˆ„י˜" ול‡חר מכן ‰ו‡
‡ומר ׳׳ˆ„י˜ וחסי„״.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  „"˘˙'‰עמ'  ,15ספר ˘‰יחו˙ ˘˙'‰״„ ]‰מ˙ור‚ם[ עמ' טו(

חסיד עובד כל העת להתקדם ולהשתנות
במענ ‰על מכ˙בו ,בכל ˘ם ו˙ו‡ר י˘ בו בחינו˙ ומ„רי‚ו˙ ˘ונו˙ י˘ מ„רי‚ ‰בˆ„י˜ ˘‰י‡
‚בו ‰מ˙ו‡ר חסי„ וי˘ מ„רי‚ ‰בחסי„ ˘‰י‡ ‚בו ‰מ˙ו‡ר ˆ„י˜‡ ,בל בכללו˙ ענינם ‰נ˘ ‰ם
ˆ„י˜ פירו˘ו זכ‡י ,ו˘ם חסי„ פירו˘ו עוב„,

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

‚‰יע למ„רי‚˙ו ל‰יו˙ זכ‡י ‡ם על י„י עבו„‡ ‰ו ‡פ˘ר „טבעו ‚רמ ‰לו ז‡˙ ,ו‰יינו ˘‰ו‡ יר‡
‡ל˜ים בטבעו ,ו˘˜„ן ללמו„ ˙ור ‰בטבעו ,ובעל מ„ו˙ י˘רו˙ בטבעו,
מ˘‡"כ חסי„ מור ‰על ‰עבו„ ,‰ו‰יינו „לכל ‰ענינים ו‰מעלו˙ ˘‰ו‡ מ‚יע‰ ,נ‰ ‰ו‡ מ‚יע
עפ"י עבו„,‰
‰ו‡ ˘עומ„ בכללו˙ במ„רי‚‡ ‰ח˙ ,וכל ענינו ב˙ור ‰ועבו„‰ ‰ו‡ ר˜ חי„ו˘ ‰י˘נו˙ בלב„,
וחסי„ „ענינו עבו„‰ ,‰נ ‰בכל יום ויום מ˙ח„˘ים ‡ˆלו ענינים בעבו„˙ו ,ל‰יו˙ ˘ז‰ו כל
ענינו ˘ל חסי„ מ‰˘ ‰ו‡ עו˘ ‰עם עˆמו‰ - ,ו‡ עוב„ עם עˆמו ,ל˘נו˙ ‡˙ ‰‰ר‚לים ,כך ˘‚ם
‰‰ר‚לים ‰טובים ,י‰יו ‚ם על י„י 'עבו„ - '‰ובכל ע˙ ‰ו‡ עול ‰בעילוי ‡חר עילוי,
יזכור ˙מי„ ˘˘‰י"˙ עוזר ˘‡פ˘ר עו„ לע˘ו˙ טוב ‰לי‰ו„י ברוחניו˙ לעוררו ללימו„
‡ו ל‡מיר˙ ˙‰לים ‰ו‡ זכו˙ ‚„ול נ˘‚ב ונעל ‰מ‡„ מ‡„ ,וˆריכים לחפ˘ ‡חר ז ,‰וכ˘עוזר
˘‰י"˙ ופועלים ‡יז ‰פעול ‰טוב ‰בזˆ ‰ריכים ל‰יו˙ ב˘מח„‚ ‰ול ‰כמוˆ‡ ‰ון רב ,ומ˙ן

שני גדרי בעלות בארץ ישראל )ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ'  85ואילך(

‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙

 145ואילך(

‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

פנימיות הגלות – אהבת השי"ת
פנימיו˙ ‚‰לו˙ – חיב˙ ˘‰י"˙ לי˘ר‡ל ˙‰ /עלמו˙ ל˘ם ‚˙‰לו˙
˜‰ /ו˘י „סיום ‚‰לו˙ – כי ˜רבים ל‚ילוי ‰נעל / ‰חיזו˜ ˆ‰ימ‡ון
בע˙ ‰‰עלם
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  359ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

מה לעוג ול"מיכלא דמהימנותא"? )ע"פ "רשימות" חוברת יז(

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

"אב לארם" " -עניי עירך קודמין" )ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' (69

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
גדר מילה ע"י האב
י˜˘ ‰ב„ברי ‰רמב"ם „ברכ˙ ל‰כניסו בברי˙ו ˘ל ‡‡ע"‰ ‰ו‡
ר˜ ב‡ב ‰מל ‡˙ בנו  /יב‡ר מ˘˘ ‰ינ‰ ‰רמב"ם מן ‰בבלי
ונ˜ט כ‰ירו˘למי לענין ‰כ˙וב „מיני' ילפינן ‰חיוב ,ועפ"ז י˙רı
˘‰ייכו˙ „‚„ר "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם" ל‡ב „ו˜‡

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
הסחת הדעת מדמיונות

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
על הצדיקים ועל החסידים

˘כר ‰בˆ„ ‰ברוב טוב ב‚ו"ר.
י˘˙„ל ללמו„ בכל יום ,ו‰עי˜ר ל˙‰למ„ בעל פ ‰מ‡˘ ‰פ˘ר לו למען ˘י‰יו „ברי ˙ור‰
ח˜ו˜ים במוחו ,ו˘‰י"˙ יעזר לו בפרנס ‰בריוח,
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙˜מ(‰

)ע"פ לקו"ש ח"ה עמ'

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

ו‰‰פר˘ ביני‰ם ‰ו‡„ˆ„ ,י˜ במ„רי‚„ ‰זכ‡י בלב„ ‰˘ -י‡ ‰מ„רי‚‰ ‰נמוכ ‰בסו‚ ˆ„י˜ -

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

מדוע לא קיים אברהם מילה עד שנצטווה עלי'?

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

„˘ם ˆ„י˜ ‰ו‡ על ‰פועל ממ˘‰ ,יינו „‡‰י˘ ‰ז‰ ‰ו‡ זכ‡י ו‡ינו מב‡ר ב‡יז„ ‰רך ו‡ופן

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ'  26ואילך(

ˆוו˙ ‰עריכ ‰ו‰ :‰‰‚‰‰רב לוי יˆח˜ ברו˜‰ ,רב מ˘‚ ‰ור‡רי'‰ ,רב מנחם מענ„ל „רו˜מן‰ ,רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב‰ ,רב ˘לום חריטונוב,
‰רב מנחם טייטלבוים‰ ,רב ‡בר‰ם מן‰ ,רב יˆח˜ נוב‰ ,רב מנחם מענ„ל רייˆס‰ ,רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰
מכון '‡ור ‰חסי„ו˙' ,סניף ‡ר˜‰ ıו„˘ ˙ 2033 .„.כפר חב"„ ◇ 6084000 ,טל' מערכ˙orhachasidutil@gmail.com 03-3745979 :
Or Hachasidus - Head Office, 1469 President st. #BSMT, Brooklyn, NY 11213 - United States (718) 534 8673

המדור מודפס זכות

יז

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן
חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

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

ביאורים בפשוטו של מקרא

בין הריש דאברם יו"ד דשרי
מהו הדוגמא מיו"ד דשרי לרי"ש דאברהם ,הרי היו"ד דשרי זזה ממקומה?  /מדוע לא פירש רש"י שם "אברם"
עד שנשתנה השם ל"אברהם"?  /ביאור חילוק התרעומות בין יו"ד דשרי לרי"ש דאברהם שעפ"ז יובן החילוק בין
השארתם בשם או לא

ﬠ הצדיקים וﬠ החסידים

ī

בכל יום ויום מתחדשים אצלו ענינים בעבודתו ,להיות שזהו כל ענינו של חסיד מה שהוא עושה עם עצמו - ,הוא
עובד עם עצמו ,לשנות את ההרגלים ,כך שגם ההרגלים הטובים ,יהיו גם על ידי 'עבודה'

ī

"ויפול ‡ברם על פניו ,וי„בר ‡˙ו ‡ל˜ים ל‡מר‡ .ני ‰נ ‰ברי˙י ‡˙ך ,ו‰יי˙ ל‡ב ‰מון ‚וים.
ול‡ י˜ר‡ עו„ ‡˙ ˘מך ‡ברם ,ו‰י˘ ‰מך ‡בר‰ם ,כי ‡ב ‰מון ‚וים נ˙˙יך" )פר˘˙נו יז.(‰-‚ ,
ומפר˘ ר˘"י:

צדיק ,ישר ,תמים וחסיד

"כי ‡ב ‰מון ‚וים – ל˘ון נוטרי˜ון ˘ל ˘מו .ורי"˘ ˘‰י˙ ‰בו ב˙חל˘ ,‰ל‡ ‰י' ‡ב ‡ל‡
ל‡רם ˘‰ו‡ מ˜ומו ועכ˘יו ‡ב לכל ‰עולם ,ל‡ זז ‰ממ˜ומ‡˘ ;‰ף יו"„ ˘ל '˘רי' נ˙רעמ ‰על
˘‰כינ ‰ע„ ˘ני˙וספ ‰לי‰ו˘ע˘ ,נ‡מר 'וי˜ר‡ מ˘ ‰ל‰ו˘ע בן נון י‰ו˘ע'".

ב‡ח˙ מ˘יחו˙יו )י"ט כסלו ˙ר„"ע – נ„פס בספר '˙ור˙ ˘לום' עמ'  178ו‡ילך( בי‡ר ‡‡מו"ר
]מו‰ר˘"ב נ"ע[ ו˙וכן „בריו:

וכוונ˙ ר˘"י ,בפ˘טו˙ ,ליי˘ב ‡˙ ˘‰ם "‡בר‰ם":

י˘ ˆ„י˜ ,י˘ר˙ ,מים ,חסי„.

כיון ˘‰טעם ל˘ם "‡בר‰ם" ‰ו‡ "כי ‡ב ‰מון ‚וים נ˙˙יך"˘‰˘ ,ם "‡בר‰ם" ‰ו‡ נוטרי˜ון

ˆ„י˜  -על ˘ם ˜יום מˆוו˙ ע˘ - ‰ממ˘יך ‚ילויים „ס„ר ˙˘‰‰ל˘לו˙.

˘ל ‰מלים "‡ב ‰מון ‚וים" – ‰י' ˆריך לכ‡ור ‰ל˜רו‡ ב˘ם "‡ב‰ם" ,ולמ ‰נ˜ר‡ ב˘ם
"‡בר‰ם"?
ומ˙ר ıר˘"י‰˘ ,רי"˘ ‡מנם ל‡ ˘ייכ˙ לנוטרי˜ון‡ ,בל כיון ˘‰י˙ ‰ב˘מו ˜‰ו„ם )"‡ברם"(
לכן "ל‡ זז ‰ממ˜ומ ;"‰ומבי‡ ר˘"י ‡סמכ˙‡ לכך מ‰יו"„ ˘ל "˘רי" ˘‰יו ˆריכים לפייס‰
על כך ˘ניטל ‰מ˘‰ם "˘רי" )"ע„ ˘ני˙וספ ‰לי‰ו˘ע"( – ולכן ‡˙ ‡‰ו˙ רי"˘ ‡˘‰ירו ב˙וך
˘‰ם "‡בר‰ם"˘ ,ל‡ ˙‰י' ל˙ ‰רעומ˙ כו'.

ב.

ו‰נ ‰כבר ˙מ‰ו ‰מפר˘ים על מ‰˘ ‰בי‡ כ‡ן ר˘"י ‡˙ "‰יו"„ ˘ל '˘רי'" – „לכ‡ור‰

‰ו‡ "ר‡י' לס˙ור":
ר˘"י מ„‚י˘‡‰˘ ,ו˙ רי"˘ ˘ל ‡בר‰ם "ל‡ זז ‰ממ˜ומ‰ ,"‰יינו ˘נ˘‡ר ‰ממ˘ ב‡ו˙ו
מ˜ום ˘‰י˙˜ ‰ו„ם ,לל‡ ˘ינוי כלל ]ול‰עיר˘ ,במ˜ומו˙ ‡חרים נ˜ט ר˘"י ל‚בי כ‚ון „‡ ‡˙
‰ל˘ון ")ל‡( ניטל ‰ממנו" ‡ו ")ל‡( נחסר ‰מ˘מו" )ר‡ ‰ר˘"י וי˜‰ל ל ,‰כז; בחו˜ו˙י כו ,מב( –

י˘ר  Œעל ˘ם ˜יום ]מˆוו˙[ ל‡ ˙ע˘‚ - ‰ילויים למעל ‰מס„ר ˙˘‰‰ל˘לו˙.
˙מים – "ערענס˜ייט" ]רˆינו˙[ – ‚ילויים „טעם עˆו ופריו ˘וים˙‰ ,חברו˙ סובב כל עלמין
וממל‡ כל עלמין.
למעל ‰מכולם חסי„ ,וי˘ בז˘ ‰ל˘ מ„רי‚ו˙:
‡[ ˘עניני ‰עולם ‡ינם מטרי„ים ומבלבלים ‡ו˙ו .כל ‡ח„ ו‡ח„ יכול ל‚‰יע לז ‰וכל ‡ח„
ו‡ח„ מחוייב ל‚‰יע לז.‰
ב[ ˘כל עניניו ‰ם ‡ל˜ו˙ ,ו‡ף ˘ל‡ רחו˜ ‰ממך ‚ו' ,מכל מ˜ום ‡ין ז˘ ‰ייך לכל ‡ח„ ו‡ח„.
‚[ מ˘ ‰כ˙וב ב˙י˜וני ז‰ר‡ :יז‰ו חסי„ ‰מ˙חס„ עם ˜ונו  -עם ˜ן „ילי' ,ופיר˘ בספר ˘ל
בינונים ˘ז‰ו ליח„‡ ˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י' ב˙ח˙ונים ול‡ לרוו˙ נפ˘ו ˆ‰מ‡ ‰בלב„.
)"‰יום יום״ י"„ כסלו(

לקראת שבת

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

ו‡ילו כ‡ן מ„‚י˘ ר˘"י ˘‡‰ו˙ "ל‡ זז ‰ממ˜ומ "‰כלל )ור‡ ‰ב‡ר ב˘„ ‰כ‡ן([;

הסחת הדעת מדמיונות

ו‡יך ‰ו‡ מבי‡ „ו‚מ‡ לכך מ‡‰ו˙ יו"„ ˘ל ˘רי ˘בפירו˘ כן "זז ‰ממ˜ומ ,"‰ו‰פכ ‰ל‰יו˙
חל˜ מ˘ם ˘ל ‡„ם ‡חר ל‚מרי?!

נדמה שמישהו יכול
להזיק לך? דמיונות!

בריאותו ,ולפלא שאינו מזכיר )כנראה גם בתוכן
מכתבו( שאין זה אלא דמיון על ידי שמשקיע
כוח המחשבה שלו במחשבות אודות בריאות.

...מסרו לי אשר מצב בריאותו אינו כל כך
טוב ,והנני בזה לעוררו ,אף כי בטח אין הדבר
חדש בעיניו ,אשר כל אחד ואחד מאתנו נמצא
הוא תחת השגחתו הפרטית של הבורא ית',
ובמילא אם נדמה לו אשר מי שהוא בידו להזיק
לו ,הנה דמיון הוא כי אי אפשר דבר זה ,ובמילא
צריך להיות חזק בבטחונו שכמו שהשם יתברך
מנהיג את כל העולם כולו ,הרי מנהיג הוא כמו
כן גם אותו ואת גופו ,אשר האדם נקרא 'עולם
קטן' )תנחומא ר"פ פקודי ,תקוני זהר תקון סט ,דף קי"ז
ע"ב(.

וכבר כתבתי לכמה וכמה שאפילו אם-
תמצי-לומר שזקוקים לשאול דעת רופא –
שהתורה נתנה רשות לרופא לרפאות ,הנה זהו
רק בהנוגע לכח המעשה ,לעשות כפי הוראת
הרופא ,אבל המחשבה ואפילו הדבור ,אין
לאיש הישראלי  -לבד זה שחכמת הרפואה
זהו מקצוע שלו  -להעסיקם אלא בעניני תורה
ומצוות ,ועל כל פנים בענינים ד"בכל דרכיך
דעהו".

ואם לפרקים מרגיש חלישות בבטחונו
בזה ,הרי אין כדאי להתעמק בזה ,ויסיח
דעתו מחלישות זו ,כי בטח אין זה אלא דמיון,
וכעבור זמן מועט יראה ,גם הוא ,שכמו שכל
בני ישראל הם מאמינים בני מאמינים ,הנה גם
הוא חזק בבטחונו.
בטח ימלא אחר הוראת הרופא ,שהתורה
נתנה רשות )שפירושו גם כן כח( לרופא
לרפאות ,והשם יתברך יזכהו שיבשרני בקרוב
מהטבת מצב בריאותו ואשר הולך וטוב.
מהנכון שיאמר בכל יום כמה פרקי תהלים,
וידוע בקשת דוד המלך שיחשב אמירת תהלים
כעוסק בנגעים ואהלות ,ובמילא נכלל בזה הן
ענין של תפלה )עיין ברכות ד ,ע"ב( והן ענין של
תורה.
בברכת רפואה קרובה ובריאות הנכונה
המחכה לבשורות טובות.
)אגרות קודש ח"ה עמ' רח ואילך(

תחושה רפואית או דמיון?
במענה למכתבו  . .בו כותב אודות מצב

‰

מהנ"ל מובן ג"כ ,אשר הרפואה העיקרית
בעניינים האמורים הוא היסח הדעת לגמרי
ממחשבות דענייני בריאות ,ורק שמירת
הוראות הרופא.
)ממכתב כ"א אייר תשי״ט(

רעידת הידיים – דמיון או מציאות?
במה שכותב אשר ידיו רועדות ,לפעמים
במקצת ולפעמים יותר קצת ,ולכן אינו רוצה
להתעסק בלימוד אומנות השחיטה ובדיקה.
הנה יתייעץ בזה עם השובי"ם דאנ"ש הנמצאים
על אתר ,שיבחנו את הרעידה הנ"ל אם אינו רק
דמיון בעלמא.
)אגרות קודש ח"ח עמ' רפד(

המקור של  99אחוז
מההעלמות והסתרים
...ולא להביט ולהתחשב עם כל ההעלמות
והסתרים אשר רובם ככולם אינם אלא דמיון,
כי תשעים ותשע אחוז של כח המנגדים הוא רק
זה ,שיודעים שיראים מהם.
)אגרות קודש ח"ו עמ' נו(

וי˙יר ‰מזו‚ :ם "פיוס" ז‚ ‰ופ‡‰˘ ,יו"„ ‰פכ ‰ל‰יו˙ חל˜ מ˘ם "י‰ו˘ע" – ‰י' ר˜ ל‡חר
מ‡ו˙ ˘נים ,וע„ ‡ז נ˘‡ר‰ ‰יו"„ במˆב ˘ל ˙רעומ˙ )ר‡ ‰סנ„‰רין ˜ז!(‡ ,
]ב˘פ˙י חכמים כ‡ן יי˘ב על פי מ‡˘ ‰מרו חז"ל

)ירו˘למי סנ„‰רין פ"ב "‰ו .בר‡˘י˙ רב‰

פמ"‚ .‡ ,ועו„(˘ ,ב‡מ˙ ‰יו"„ ˘ל ˘ר ‰ל‡ זז ‰ל‚מרי מ˘מ ,‰כי ‰י‡ נ˙חל˜ ‰ל˘ני ) ‡"‰כי
‰יו"„ מספר ‰ע˘ר ,ו ‡"‰‰מספר ‰חמ˘( – ‡ ‡"‰ח˙ נ˘‡ר ‰ב˘מ˘ ‰ל ˘ר ,‰ו˘‰ ‡"‰‰ני'
ני˙ווספ ‰ב˘מו ˘ל ‡בר‰ם.
‡בל ˆע"‚‰˘ ,רי במ„ר˘י חז"ל ‰ם ˘˙י „יעו˙ חלו˜ו˙ – ‡‰ם ‰יו"„ נ˙חל˜ ‰ל˘נים ‡ו
˘נוספ ‰ב˘מו ˘ל י‰ו˘ע ,ור˘"י מכריע ל„‰י‡ כ„‰יע˘‰ ‰ני' „ו˜‡![

‚.

במ˘כיל ל„ו„ ‰בי‡ ‡˙ „ברי חז"ל )ירו˘למי וב"ר ˘ם .ועו„(‰˘ ,יו"„ ˘ל ˘רי נ˙על˙‰

מכפי ˘‰י˙˜ ‰ו„ם לכן – כי לפני כן ‰י˙ ‰חל˜ מ˘ם ˘ל ‡˘ ‰וע˙‰ ‰פכ ‰ל‰יו˙ חל˜ מ˘ם
˘ל י‰ו˘ע ˘‰ו‡ ‡י˘ )"ל˘עבר ‰יי˙ נ˙ון ב˘ם נ˜ב ‰ובסוף ˙יב ,‰חייך ˘‡ני נו˙נך ב˘ם זכר
ובר‡˘ ˙יב.("‰
וז‰ו ‡יפו‡ ‰טעם ל‰ב„ל בין ‰יו"„ ˘ל ˘רי לבין ‰רי"˘ ˘ל ‡בר‰ם‰˘ ,יו"„ ˘ל ˘רי זז‰
ממ˜ומ ‰למעליו˙‡  -בבחינ˙ "מעלין ב˜ו„˘";
‡מנם ‰רי"˘ ˘ל ‡בר‰ם ‡ין ל ‰מ˜ום עילוי יו˙ר ,ולכן ‡י ‡פ˘ר ל˘נו˙ ‰ול‰זיז ‰ממ˜ומ‰
˘‰רי "מעלין ב˜ו„˘ ו‡ין מורי„ין" )ור‡‚ ‰ם ב‡ר ב˘„.(‰
‡ך ‰ב„ל ז ‰בין ˘ם ‡י˘ ל˘ם ‡˘ ‰חי„ו˘ ‰ו‡ )ב„רך ‰פ˘ט(; ו‡ם ‰י˙ ‰כוונ˙ ר˘"י
לחי„ו˘ ז ,‰בוו„‡י ‰י' ˆריך לפר˘ „בריו ול‡ ל‡˘‰ירם ס˙ומים!

„.

ונר‡ ‰לומר‰˘ ,טעם ל"‰יחוס" ‰מיוח„ ˘ל ‰רי"˘ – ˘לכן "ל‡ זז ‰ממ˜ומ "‰ונ˘‡ר‰

ב˘מו ˘ל ‡בר‰ם כבר‡˘ונ – ‰מבו‡ר ‰ו‡ ב„ברי ר˘"י עˆמו ,ב‡ומרו "רי"˘ ˘‰י˙ ‰בו
ב˙חיל˘ ‰ל‡ ‰י' ‡ב ‡ל‡ ל‡רם ˘‰ו‡ מ˜ומו":
לכ‡ור ,‰כוונ˙ ר˘"י ב˙יבו˙ ‡לו ‰י‡ ל‰סביר ‡˙ ˘‰ם "‡ברם" ˘פירו˘ו "‡ב ל‡רם";
‡מנם ‡ם מ˘ום כך י˜˘‰ – ‰רי ˘‰ם "‡ברם" נזכר במ˜ר‡ פעמים רבו˙ ור˘"י ל‡ ר‡‰
ˆורך לפר˘ו ,ולמ„ ‰ו˜‡ ע˙˙‰ ‰עורר ˆ‰ורך לפר˘ ˘ם ז„) ‰ו˜‡ כ˘‰ו‡ מ˙חלף ב˘ם
"‡בר‰ם"(?!
‡ל‡:
ע„ כ ‰ל‡ ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ ‡˙ ˘‰ם "‡ברם" כ˘לעˆמו‰˘ ,רי ב„רך ‰פ˘ט ‡ין ‰כרח
˘י˘ ב˘ם ז˙ ‰וכן מיוח„ )ובפ˘טו˙ ני˙ן ˘ם ז ‰על י„י ˙רח ‡ביו ,ו˙ו ל‡ מי„י(; וכ˘ם
˘ברוב ˘‰מו˙ ˘במ˜ר‡ ל‡ מˆינו ˘ר˘"י יפר˘ ‡˙ טעם ˘‰ם.

לקראת שבת
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‡ך כ˘מ‚יעים ‡נו לפסו˜ „י„ן ,ורו‡ים ˘˜‰ב" ‰נו˙ן ‡˙ ˘‰ם "‡בר‰ם" על ˘ם "‡ב ‰מון
‚וים" – ‡ז מ˙עורר ˜ו˘י בנו‚ע ל‡‰ו˙ רי"˘ ˘נ˘‡ר ‰מ˘‰ם ˜‰ו„ם .וב„רך ‰פ˘ט ל‡ מס˙בר
לומר ˘ר˜ ב‚לל ˙"‰רעומ˙" ˘ל ‡‰ו˙ י˘‡ירו ‡ו˙ ‰ב˘ם ‰ח„˘ – ב˘ע˘‰˘ ‰ם ‡מור לבט‡
˙וכן מסויים ,ול‡ו˙ זו ‡ין כל ˘ייכו˙ ל˙וכן ז!‰
ולז ‰מיי˘ב ר˘"י ומח„˘˘ ,ב‡מ˙ ‡‰ו˙ רי"˘ י˘ ל˘ ‰ייכו˙ ל˘ם ‰ח„˘ ,כי ˙וכן ˘‰ם
"‡ברם" ‰ו‡ "‡ב ל‡רם" ,וז‰ ‰רי נ˘‡ר ב˜יומו ‚ם ע˙ – ‰כי ,כ‡˘ר ‡בר‰ם נע˘‡" ‰ב ‰מון
‚וים" ,נכלל בז‚ ‰ם "‡רם"; ‡ין ב˘ם ‰ח„˘ ˘ליל˘ ‰ל "‡ב ל‡רם"‡ ,ל‡ ר˜ ‰וספ˘ ‰מע˙‰
י‰י' ‡ב ל"‚וים" רבים נוספים‡ ,בל ע„יין "‡רם" בכלל.
ומע˙ ‰יובן בפ˘טו˙ למ‡‰ ‰ו˙ רי"˘ נ˘‡ר ‰ב˘מו ˘ל ‡בר‰ם ו"ל‡ זז ‰ממ˜ומ – "‰כי
מכיון ˘˙וכן ‡ו˙ זו )"‡ב ל‡רם"( נ˘‡ר נכון ‚ם ל‡חר חי„ו˘ ˘‰ם "‡בר‰ם"‰ ,רי מ˙ח˘בים
‡נו ב"טענ˙˘ "‰ל ‡‰ו˙ ומ˘‡ירים ‡ו˙ ‰ב˙וך ˘מו ˘ל „ˆ‰י˜.
ומ˘ ‰ממ˘יך ר˘"י ומבי‡ ‡˙ ‰יו"„ ˘ל ˘רי ˘˜יבלו ‡˙ ˙רעומ˙ ‰ו‰וסיפו ‡ו˙ ‰לי‰ו˘ע
– ‡ין כוונ˙ו ל˘‰וו˙ בין ‰רי"˘ ל‰יו"„‡ ,ל‡ ל‰בי‡ ר‡י' ב„רך ˘ל "˜ל וחומר":
‰יו"„ ˘ל "˘רי" ‡ין ל ‰מ˜ום ב˙וך ˘‰ם ‰ח„˘ "˘ר ,"‰ובעˆם ‰י˙ˆ ‰ריכ ‰ל‰פסי„ ‡˙
זכו˙ ‰ל‚מרי  -ו‡ף על פי כן ,מˆינו ˘מ˙ח˘בים ב˙רעומ˙˘ ‰ל ‡‰ו˙ ומ˘˙„לים לפייס ‰על
י„י ‰וספ˙ ‰ב˘ם "י‰ו˘ע";
ומז ‰נלמ„ במכל ˘כן ל‚בי ‰רי"˘ ˘ל "‡ברם" – ˘כיון ו‰י‡ כן מ˙‡ימ ‰ב˙וך ˙‰וכן ˘ל
˘‰ם ‰ח„˘ ,מ˙ח˘בים בטענ˙ ‰ול‡ מזיזים ‡ו˙ ‰ממ˜ומ.‰
‰ווי ‡ומר :ב˘˙י ‡‰ו˙יו˙ מ˘˙„לים לפייס ‡˙ ‡‰ו˙‡ ,בל ‡ופן ‰פיוס ˘ונ‰ ‰ו‡ ובכל
מ˜ום לפי ענינו :ב‡בר‰ם מ˘‡ירים ‡˙ ‡‰ו˙ במ˜ומ ‰ב‡˙‰ם ל˙וכן ‰ענין ,ו‡ילו ב˘ר˙ ‰וכן
˘‰ם ‡ינו מ‡פ˘ר ל‡˘‰יר ‡˙ ‡‰ו˙ במ˜ומ ‰ולכן מחפ˘ים ל„ ‰רך פיוס ‡חר˙ כו'.
]ו‰נ ‰י˘ מ˜ום ל˘˜‰ו˙ על ‰ב„ל ז ,‰ויכול בעל „ין לטעון ˘‚ם ב˘ם "˘ר‡ "‰פ˘ר למˆו‡
˘‡‰ו˙ יו"„ מ˙‡ימ‰ ‰י‡ ‚ם ב˙וכן ˘‰ם ‰ח„˘ ,וכעין ˘נ˙ב‡ר ל‚בי ‰רי"˘ „"‡בר‰ם".
‡מנם כ„ „יי˜˙ ב˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו ע ˙"‰ל‚בי ˘‰ם "˘ר‡ "‰ין „‰בר כן‡ ,ך ‰בי‡ור
בז„ ‰ור˘ ‡ריכו˙ בפני עˆמו ועו„ חזון למוע„ בעז".[‰

לקראת שבת

טו

˘במˆו˙ מיל ‰י˘ מˆו ‰מיוח„˙ על ‡‰ב

˙‰ור ‰חוב ‰על כל י˘ר‡ל )ב"„( "˘ימולו

"י˙ר על מˆו˘ ‰מˆווין י˘ר‡ל" ]ופ˘טו˙

כל ערל ˘ביני‰ן"; מ˘‡"כ ‰מˆו˘ ‰על ‡‰ב

‰ל˘ון ‰י‡˘ ,ז‰˘ ‰מˆו‰ ‰י‡ על ‡‰ב

‰י‡ ‰מ˘ך ל‰ול„˙ ‰בן„ ,ל‰יו˙ ˘‰ורי ‰בן

‡ינו ר˜ מ˘ום ˘‡‡"פ ל˜טן למול ‡"ע

‰ם ˘‰כניסו ‡ו˙ו לכלל י˘ר‡ל )ע"י לי„˙ו(

ולכן ‰טיל˙‰ ‰ור ‰חיוב ז ‰על ‡‰ב‡ ,ל‡

לכן על ‡‰ב ל‚מור ו"ל˘‰לים" כניס ‰זו

˘זו‰י בעˆם חוב˙ ומˆו˙ ‡‰ב .וכבר ‰וב‡

לי˘ר‡ל על י„י ברי˙ מיל‰

לעיל „‰כי מוכח מפס˜ ‰רמב"ם „מברכינן

ו‰וˆי‡‡‰ ‰ם מחיוב ז – ‰ר‡˜ ‰י„ו˘ין כט .ועיי"ע

"למול"[‰„ .חיוב ˘ל כל י˘ר‡ל "˘ימולו

ע"ז ˘ם וב˙וס'( .ומע˙ ‰מחוור ‰יטב „ ‡‰נוסח

כל ערל ˘ביני‰ן" ‰ו‡ בעי˜ר מˆ„ ‚„ר חיוב

"ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו" ˘ייך „ו˜‡ במˆו˙

‰מˆו˘ ,‰מפני חומר˙ מˆו ‰זו‰ ,טיל‰

‡ב ‰מל ‡˙ בנו.

)כי חי„˘˙ ‰ור‰

פ

לקראת שבת

י„

‡ינ˘ ‰ייכ˙ לז ‰במ‡ומ‡ ,‰בל ‡ין ז ‰נו‚ע

ו„‰ין „חיוב „‡‰ם בז‰ ,‰ע„יף ‰כ˙וב

ל‚„ר ‚וף ‰מˆו ‰ומ‰ו˙ ,‰ו˘פיר ‡מרינן

˘עי˜רו )ל‡ מ‰ו˙ ‰ו‚„ר˘ ‰ל ‰מˆו‡ ,‰ל‡(

שני גדרי בעלות בארץ ישראל

˘‚„ר מˆו˙ מיל˘ ‰נˆטווינו ב ‰בסיני ‰י‡

מ˜ור חלו˙ ‰חיוב על י˘ר‡ל ל˜יים מˆו‰

ל˜יים בנו "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו" .ועפ"ז

זו ב˙ור ‡ח˙ מ˙רי"‚ מˆו˙ ˘נ‡מרו למ˘‰

נמˆ‡ ˘במˆו˙ מיל ‰י˘ חי„ו˘ ‚„ול על ˘‡ר

בסיני ˘‰ו‡ ‰כ˙וב ˘ל‡חר מ"˙.

בפרשתנו נזכרה כמה פעמים ההבטחה
שהבטיח הקב"ה את א"י לאברהם אבינו,
בלשונות שונים" :לזרעך אתן את הארץ הזאת"
)יב ,ז(" ,שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה
שם ,צפונה ונגבה וקדמה וימה .כי את כל הארץ
אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך גו'" )יג ,יד-טו(,
"לזרעך נתתי את הארץ הזאת" )טו ,יח(.

מˆו˙ ˘נˆטוו עלי‰ן ˜ו„ם מ"˙„ ,ב˘‡ר
‰מˆו˙ "ני˙נ˙ ‰ור ‰ונ˙ח„˘‰ ‰לכ– "‰
˘ני˙נ ‰מˆו ‰ח„˘‡˘ ‰ינ˘˜ ‰ור ‰לˆ‰יווי
˘‰י' לפני מ"˙ ,ו‡פי' ‡ם ‰מע˘‡ ‰ח„ ‰ו‡
ול‡ נ˘˙נו ‰לכו˙יו ‡ינו ˜˘ור למ˘ ‰ע˘ו
)ו„ ‡‰חולין ˜‡‚˘ :י„ ‰נ˘‡‰ ‰י„נ‡ ‰ו‡
מטעם מע˘„ ‰יע˜ב כו' ‰יינו ר˜ ˘מˆו‰
„ע˙‰ ‰י‡ זכר למע˘‡„ ‰ז‡ ,בל ‡יסור
˘נ‡ ‚‰ז ו‡יסור ‰נו ‚‰ע˙ ‰ב' ‡יסורים
‡חרים ל‚מרי ‰ם ,ול‚וף ‡‰יסורים ‡ין
˘ייכו˙( ,מ˘‡"כ במיל˘ ‰מיל‡˘ ‰נו מלים
ומיל˘ ‰מל ‡בר‰ם ענין ‡ח„ ‰ם )ול‡ ר˜
„‰וי זכר למיל‰‰ ‰י‡ וכיו"ב( ,כי נˆטוינו
בסיני לע˘ו˙ מˆו‰‰ ‰י‡ ו"ל‰כניס בברי˙ו
˘ל ‡בר‰ם" )ולפ"ז ‡„ ‡‰מרי' ‚בי מיל‰
בכ"מ "ני˙נ˙ ‰ור ‰ונ˙ח„˘‰ ‰לכ‰ "‰יינו
ר˜ לענין פרטי „יני' ,ו„ו"˜(.

ועפ"ז

י˘ לב‡ר ˘פיר טעם ˘‰ינוי בין

ספר ‰מˆו˙ לס' ‰י„ ,כי כי„וע ספר ‰מˆו˙
‡ינו ספר ‰לכ‡ ‰ל‡ ר˜ בי‡ור ˙רי"‚
מˆו˙ ,וענינו ל˙‡ר עי˜ר מ‰ו˙˘ ‰ל כל
מˆו ‰ומ˜ור ‰ב˙ו˘ב"כ ו„יני' )בכללו˙(
ב˙ו˘בע"פ ,מ˘‡"כ ס' ‰י„ ˘ענינו „ין
ו‰לכ„‚ – ‰רי ‰חיוב ‰מוטל על י˘ר‡ל;
וכיון ˘עי˜ר פר˘˙ מיל – ‰ענינ ‰ומ‰ו˙‰
˘ל ‰מˆו – ‰מבו‡ר ומ˙ו‡ר בכ˙ובים
„‡בר‰ם˙˘ ,וכנ‰ ‰י‡ "ברי˙" בין י˘ר‡ל
ל˜‰ב") ‰וז‰ו "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם"(˘ ,פיר
‰בי‡ ‰רמב"ם ‰כ˙וב "‰מול לכם כל זכר",
„בו מבו‡ר˙ ומ˙ו‡ר˙ "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם
‡בינו" .מ˘‡"כ בס' ‰י„˘ ,ענינו ‰‰לכ‰

ובעומ˜

יו˙ר ,ב' ענינים ‡לו – )‡( מ‰ו˙

ו˙וכן ‰מˆו) ‰ב( „ין חלו˙ ‰חיוב ˘ב– ‰
‰ם ב' „‚‰רים ˘במˆו˙ מיל ,‰כי מלב„
‰יו˙ ‰חיוב „מˆו ‰וע˘י' פרטי˙ ככל מˆוו˙
˘ב˙ור‰ ,‰רי ‰י‡ ‡ו˙ ברי˙ על ‰ענין
‰כללי „‰ברי˙ ˘בין י˘ר‡ל ל˜ונם ומˆ„ ז‰
‰י‡ ˘ייכ˙ לעˆם ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ‰כללי˙
)˘‰ו‡ ענין ˜‰ו„ם לחיובי מˆוו˙ פרטיו˙
˘נˆטו ‰ב‰ם ז„˜‰ ‰ו˘ ב˜„ו˘˙ י˘ר‡ל(.
ול‰כי מ‰ו˙ ‰מˆו ‰ו˙וכנ‰ ‰ו‡ "ברי˙ו ˘ל
‡בר‰ם ‡בינו" ˘לפני מ"˙ – „‰יינו עˆם
˜„ו˘˙ י˘ר‡ל מיום ‰לי„˘) ‰ל‡ח"ז – ‰יינו
כ˙וˆ‡ ‰מז – ‰חלים עלי‰ם חיובי ‰מˆוו˙
„מ"˙( ,ו‰רי מˆי‡ו˙ ‡ומ˙ י˘ר‡ל ו˜„ו˘˙‰
– ר‡˘י˙ו ב‡בר‰ם )עיי' רמב"ם ספ"‡ „‰ל'
ע"ז(; ‡בל „‰ין ‰פרטי „חיוב ע˘יי˙ מיל‰
‡ינו מ˙ייחס ל‡בר‰ם‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˆיווי למ˘‰
מסיני ככל ˆיווי ˙‰ור.‰

ו‰נ‰

˘ם ו˜„ו˘˙ "י˘ר‡ל" ˙לוי

בלי„‰ ,‰יינו ˘ב‡ ל‰נול„ בירו˘ ‰מ‰וריו
ול‡ מעˆמו )מ˘‡"כ חיובים ‰פרטיים
„מˆוו˙ ˘ב˙ור ‰מ˙˜יימים ע"י ‰בן בפ"ע,
ו˙לוי בבחיר˙ו ול‡ בירו˘ ,(‰ו‡"כ מ‰ו˙‰
˘ל מˆו˙ מיל‰) ‰יינו ‰ענין ‰כללי ˘ב‰
– "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו"( ‰רי ‰י‡
‰מ˘ך ללי„˙ ‰בן מ‰וריו‡˘ ,ז נכנס )ב„רך
ממיל‡ ,מˆ„ ‰לי„ (‰לכלל י˘ר‡ל ,ו˘לימו˙
˘ם י˘ר‡ל ב‡ ‰לו בע˙ ברי˙ מיל) ‰ו‡˘‰
כמ‡ן „מ‰יל‡ „מי‡ )ע"ז כז.((.

ובז‰

י˘ ‚ם „‚‰ר ‰יו˙ר ל‚ופ‡ „מיל˙‡

והשינויים העיקריים בין הלשונות הם :א.
נתינת הארץ "לזרעך" בלבד ,או "לך גו' ולזרעך".
ב .הזכרת הארץ באופן כללי בלבד )"הארץ
הזאת"( ,או בפירוט גודלה וארבע רוחותי' וכו'.
ויש לבאר טעם שינויים אלו:
בבעלות בנ"י על ארץ ישראל יש שני גדרים:
א .בעלות כללית  -שכל הארץ שייכת לכלל
ישראל; ב .מעלות פרטית  -שכל אחד מישראל
יש לו חלק פרטי בארץ השייך אליו.
ויש לומר דשני אופני בעלות אלו כלולים
בהבטחת הקב"ה לאברהם אבינו :הבעלות
הכללית של כלל ישראל על הארץ – הובטחה
לאברהם אבינו בהיותו ראש האומה הישראלית,
שכל בני ישראל כלולים בה ,ולכן ההבטחה אליו
היא הבטחה לכלל ישראל; והבעלות הפרטית של
כאו"א מישראל על חלקו – הובטחה לאברהם
בהיותו אביו של כאו"א מישראל )כתוארו
"אברהם אבינו"( ,שכאו"א מישראל יורש ממנו
את חלקו בארץ.
ומעתה י"ל ,שבזה תלויים שינויי הלשון בין
הכתובים הנ"ל:
הכתובים "לזרעך אתן את הארץ הזאת",
"לזרעך נתתי את הארץ הזאת"  -הם הבטחה על
הבעלות הכללית של עם ישראל על הארץ ,ולכן
נזכרה בהם ארץ ישראל בלשון כללית )"הארץ
הזאת"( ,לפי שהנידון כאן הוא שייכות ארץ
ישראל בכללותה לעם ישראל בכללותו .ולכן
נזכר בכתובים אלה "זרעך" בלבד ,כי אין זו נתינה
לאברהם באופן פרטי ,אלא נתינה לכלל ישראל
)"זרעך"(.
משא"כ הכתוב "מן המקום אשר אתה שם גו'

לך אתננה ולזרעך גו'"  -הוא ההבטחה על בעלותו
הפרטית של כאו"א מישראל על חלקו בארץ,
ולכן מודגש בה גודל שטח הארץ לרוחותי' ,כדי
לבאר שהיא ארץ רחבת ידים שיש בה כדי חלוקה
לכל בנ"י )חלקם בצפונה ,חלקם בנגבה וכו'(.
ולכן ג"כ נאמר בה "לך אתננה ולזרעך" ,היינו
שהנתינה היא לאברהם באופן פרטי ,וממנו באה
הארץ בירושה לזרעו עד עולם.

מדוע לא קיים אברהם מילה
עד שנצטווה עלי'?
ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו
)יז ,כד(

ידועה הקושיא :מדוע חיכה אברהם אבינו
עד שנצטווה לקיים מצות מילה ,ולא קיים מצוה
זו מעצמו ,כמארז"ל שהאבות קיימו כל התורה
כולה עד שלא ניתנה?
ויש לבאר בשי' רש"י בפירושו על התורה:
עה"פ "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש"
)נח ט ,ה( מפרש רש"י" :דמכם  -השופך דם עצמו.
לנפשותיכם – אף החונק עצמו אע"פ שלא יצא
ממנו דם" .ומשמע דס"ל לרש"י דאיסור שפיכת
דם עצמו הוא גם כשאינו מביא לידי מיתה ,שהרי
אם איסור זה הוא רק כשמביא לידי מיתה ,תיפוק
לי' משום "לנפשותיכם" .ומהא דפירט הכתוב
"דמכם" משמע שהוא איסור בפני עצמו ,שאסור
לבן נח לשפוך דם עצמו גם אם לא מת עי"ז.
והנה ,הא דקיימו האבות כל התורה עד שלא
נתנה הי' זה בגדר הידור וחומרא ,שהרי עדיין לא
נצטוו כלל ע"ז .וממילא מובן ,שאם קיום מצוה
שלא נצטוו עלי' הוא בסתירה למצוה שנצטוו
עלי' בפירוש  -ודאי הי' אסור להם לקיימה ,שהרי
פשוט שחומרא והידור אינו דוחה ציווי וחיוב
מפורש.
ומעתה יובן שאסור הי' לאברהם אבינו לקיים
מצות מילה קודם שנצטווה עלי' ,שהרי בפירוש
נצטווה שלא לשפוך דם עצמו ,ואין ההידור
והחומרא לקיים מצות מילה שלא נצטווה עלי'
דוחה איסור מפורש שנצטוו עליו בני נח.

לקראת שבת

ח

„ ‡‰מˆינו לומר „מן ‰כ˙וב

י„ו מברך בלמ"„ ,עיין ל‰לן ל˜וטי ˘יחו˙

"וביום ˘‰מיני ימול ‚ו'" נילף חיוב על ‡‰ב

˘ם ‰בי‡ור בז ,(‰ו˘וב כ‡ן לענין מיל˘ ‰כ'

)„לכ‡ור ‰ל‡ נזכר ˙‰ם ‡‰ב ,עיי' עˆמו˙

„‡‰ב נמי מברך "למול" נמˆ‡ ˘‰ו‡ חיוב‡

יוסף ˜י„ו˘ין כ‡ן ומר‡‰ ‰פנים לירו˘'

„‡ב ,ו‰יינו כ‰בבלי .ומע˙„‚ ‰ל˙‰ ‰ימ‰

˘ם( ,יסו„ו כנ"ל בירו˘למי ,וב˜רבן ‰ע„‰

˘‰בי‡ ‰כ˙וב ˘בירו˘' „ו˜‡.

ו‰נ‰

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

˘ם פי' „‡ף ב‡‰י ˜ר‡ מוכח לן "ו„‡י „ל‡ו
‡˜טן מוטל לע˘ו˙ ר˜ על ‡‰ב" .ועˆ"ע
‰טעם ˘‰רמב"ם ‰ע„יף ‰ירו˘' על ‰בבלי
˘ל‡ כ„רכו ל‰בי‡ „‰ר˘‰ ‰מפור˘˙

פנימיות הגות – אהבת השי"ת
פנימיות הגלות – חיבת השי"ת לישראל  /התעלמות לשם התגלות  /הקושי דסיום הגלות – כי קרבים לגילוי
הנעלה  /חיזוק הצימאון בעת ההעלם

ופ˘וט ‰יו˙ר )י„ מל‡כי כללי ‰רמב"ם „(.

וב‡מ˙

ובפ˘טו˙

‡פ"ל ע"פ ‰יסו„ ‰י„וע ˘כ'

בפי‰מ"˘ ספ"ז „חולין „חיוב כל ‰מˆוו˙,
‚ם ‡לו ˘‰יו לפני מ"˙‡ ,ינו ע˙‡ ‰ל‡ מפני
ˆ‰יווי בסיני ,ול‰כי "‡ין ‡נו מלין מפני
˘‡בר‰ם ‡בינו ע" ‰מל עˆמו ו‡נ˘י בי˙ו

)ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡

‡ל‡ מפני ˘˜‰ב"ˆ ‰ו‡ ‰ו˙נו ע"י מ˘‰

עמ'  42ו‡ילך( „‰בבלי ו‰ירו˘למי נחל˜ו כ‡ן

רבינו ˘נמול כמו ˘מל ‡בר‰ם ‡בינו ע","‰

ב‚„ר חיוב ‡ב במיל˙ בנו„ ,ל‰ירו˘למי ‰וי

עיי"˘ ב‡רוכ .‰ו‡"כ ל‰כי ל‡ רˆ ‰ל‰בי‡

במ˜"‡ נ˙'

בעˆם מˆו˙י' „‰בן ול‡ „‡‰ב )‡ל‡ ˘‡"‡

)לענין עי˜ר ו‚וף ‰מˆו ‰ו‰חיוב( מכ˙ובים

לבן ל˜יים חיובו כ"‡ ע"י ‡‰ב( ,ב‡˙‰ם

„‡בר‰ם ‡ל‡ „פ' ˙זריע ˘‰ו‡ ˆ‰יווי

לז˘ ‰בכ˙וב "וביום ˘‰מיני ‚ו'" ל‡ נ˙פר˘

˘"˜‰ב"ˆ ‰ו‡ ‰ו˙נו ע"י מ˘ ‰רבינו".

נˆחי˙ כר˙ ˘‰י"˙ עם ‡בר‰ם ‡בינו ע" ‰בעוברו בין ‰ב˙רים ,ומ˘מעו˙‰

˘‡‰ב מחוייב )ו"ימול" – פ˘וטו ‰יינו

מי‰ו ,מע˙ ‰י˘ ל˘˜‰ו˙ ל‡י„ך ‚יס‡,

ī
ברי˙

י‚

ונחיˆו˙˘ ‰ל ברי˙ זו מבו‡ר˙ בס) ˜"‰ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים מ„ ,ב(˘‡ ,ר ˘ני ‡ו‰בים ‰חפˆים

בעˆמו( ,ור˜ ˘מובן לנו „ביום ˘‰מיני ‡"‡

מעי˜ר‡ מ‡י ˜סבר ו‡יך ז˘ ‰בספר ‰מˆו˙

˘ל‡ ˙יפס˜ ‡‰ב˙ם לעולם ,ויר‡ים ˘מ‡ ˙˙בטל ‰‡‰ב ‰מˆ„ ‡יזו סיב‰ ,‰נ" ‰עו˘ין

לו )ל˜‰טן( למול ‡˙ עˆמו ,וז‰ו כעין מ˘"כ

‰בי‡ ‰כ˙וב „‡בר‰ם )עיי"˘ „מו„‚˘

ביני‰ם ˜˘ר ‡מי ıוחז˜˘ ,י˙ייח„ו וי˙˜˘רו ב‡‰ב˙ם ב˜˘ר נפל‡ ,ולמעל ‰מן ‰טעם ו„‰ע˙

ריב"˘ )סי' ˜ל‡( לענין פ„יון ‰בן ˘מˆו˙

בל˘ונו ˘כ˙וב ז‰ ‰ו‡ ‰ו‡ מˆ˘" ‰ונו" –

 . .ועל-י„י כרי˙˙ ‰ברי˙‰˙ ,י‰‡ ‰ב˙ם ‡‰ב ‰נˆחי˙ בל ˙מוט עולם וע„ ,ול‡ יפרי„ם ˘ום

‰פ„י' ‰י‡ בעˆם על ‰בן ‡ל‡ ˘כיון ˘‡"‡

ˆ‰יווי לי˘ר‡ל( ול‡ ‰זכיר כלל ‰כ˙וב „פ'

מניע ‰מבי˙ ומחו."ı

לו לפ„ו˙ עˆמו ב˜טנו˙ו פו„‰ו ‡ביו;

˙זריע.

מעין ז ‰כר˙ ˘‰י"˙ ברי˙ עם ‡בר‰ם ‡בינו˘ ,בכל מˆב ˘ל‡ י‰י‚ ,‰ם ‡ם י‚רום ‰חט‡
ח"ו‰˙ ,י‡˙‰ ‰ח„ו˙ם ˘ל י˘ר‡ל עם ˜‰ב" ‰נˆחי˙ ,ו‡‰ב˙ם בל ˙מוט לעולם וע„.
ובז ‰מˆינו „בר ˙מו ‰ביו˙ר :בע˙ כרי˙˙ ‰ברי˙ ,מסופר בפר˘˙נו )טו ,יב( ‡˘ר "˙ר„מ‰
נפל ‰על ‡ברם ,ו‰נ‡ ‰ימ ‰ח˘כ„‚ ‰ל ‰נפל˙ עליו" ,ומב‡רים חז"ל

)בר‡˘י˙ רב ‰פמ"„ ,יז(

˘בז ‰נ˙ב˘ר ‡בר‰ם על ‡רבע˙ ‚‰ליו˙ ˘ע˙י„ים בניו ל‚לו˙.
ו„‰ברים ˙מו‰ים :כרי˙˙ ברי˙ נע˘י˙ בזמן ˘בו ‰‡‰ב ‰חז˜ ‰ביו˙ר ,ע„ ˘"‡ינ˙ ‰לוי‰
ב„בר" ,ו‰י‡ למעל ‰מן ‰טעם ו„‰ע˙; ‡ל‡˘ ,כ„י לוו„‡ ˘˙ימ˘ך ‡‰ב ‰זו לעולמי ע„ ,ול‡
˙יפס˜ ‚ם ‡ם ˙‰י ‰סיב ‰ל‰פסי˜ ,‰כור˙ים ברי˙ .ו‰נ‚ ,‰לו˙ רח"ל מבט‡˙ עניין ˘ל ‰יפך
‰‡‰ב ,‰וכיˆ„ י˙כן ˘ב˘ע˙ ברי˙ בין ‰ב˙רים ,ב˘ע˘ ‰מ‡יר ‰ב‚לוי ‡‰ב ‰חז˜ ‰ביו˙ר,
מ„בר ˜‰ב"‡ ‰ו„ו˙ ‚‰לו˙ ˘‰י‡ ‰יפך ‰‡‰ב ‰לכ‡ור?‰
ו‡מנם י„ע ˘‰י"˙ ˘ע˙י„ין י˘ר‡ל ל‚לו˙‡ ,בל מ ‰מ˜ום י˘ ל„בר מעניינים ‡לו בע˙
כרי˙˙ ברי˙ ‰‡‰ב!?‰
ומוכרחים ‡נו לומר ‡˘ר בעניין ‚‰לו˙ מ˙‚לי˙ ‡‰ב˙ו ‰עˆמי˙ ו‰פנימי˙ ביו˙ר ˘ל ˜‰ב"‰
לבניו ,וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

מ˘‡"כ ל‰בבלי „יליף מ"וימל ‡בר‰ם ‡˙
יˆח˜ בנו" י"ל ˘מיל‰ ‰י‡ מˆו˙י' „‡‰ב
מעי˜ר‡ )עיי"˘ ‰נפ˜"מ ל„ינ‡(.

ומע˙‰

וליי˘ב

‰כל י˘ ל‰וסיף בי‡ור ביסו„

‰נ"ל ˘בפי‰מ"˘"ˆ„ ,ב כיון ˘מˆו˙ מיל‰
‰מוטל˙ עלינו ‡ינ ‰מˆו˙ מיל˘ ‰נˆטוו‰

‡ם כנים „‰ברים מˆינו ל‰וכיח

‡בר‰ם ‡בינו ‡ל‡ ‰מˆו˘ ‰נמסר ‰ע"י

„‰רמב"ם סבר בז ‰ל„ינ‡ כ‰בבלי ,מ‡‰

מ˘‡ ‰מ‡י ˜רינן ל ‰כלל "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם

„פס˜ לעיל כ‡ן „בברכ '‡‰ ‰מברכינן

‡בינו" )ומזכירין ז ‰בברכ˙ ‰מˆו‡ .(‰בל

בנוסח "למול" ול‡ "על ‰מיל ,"‰ומז‰

„ו"˜ ‰יטב „‚ם בפי‰מ"˘ ˘ם ‚ופ‡ ‚„‰י˘

מוכרח „ס"ל ˘‰מˆו ‰כ‡ן ‰י‡ חוב˙

"˘˜‰ב"ˆ ‰ו‡ ‰ו˙נו ע"י מ˘ ‰רבינו ˘נמול

‡‰ב מעי˜ר‡‰˘ ,רי ‰ריב"˘ ב˙˘וב˘ ‰ם

כמו ˘מל ‡בר‰ם ‡בינו ע"] "‰ועיי"˘ ‚בי

כ' לענין פ„יון ‰בן „מ˘ ‰פס˜ ‰רמב"ם

‚י„ ‰נ˘˘ ‰כ˙ב נמי ‰יסו„ ‰נ"ל ‡בל ל‡

)‰ל' בכורים פי"‡ ‡˘ (‰"‰ב ‰פו„ ˙‡ ‰בנו

‚„‰י˘ "כמו ˘ל‡ ‡כלו יע˜ב ובניו" וכיו"ב[,

מברך "על פ„יון ‰בן" ור˜ בן ‰פו„ ‰עˆמו

כי ‰יסו„ ˘‚„‰י˘ ‰ו‡ ר˜ ˘‰טעם ו‰סיב‰

ב‚„לו˙ו מברך "לפ„ו˙" ‰ו‡ מ˘ום ˘"עי˜ר

לחיוב‡ „י„ן ‡ינו כלל וכלל מפני ˆ‰יווי

‰מˆו ‰בעˆמו" )ור˜ מי ˘עי˜ר ‰מˆו ‰על

˘˜„ם למ˘ ‰בסיני ,וחלו˙ ‰חיוב עלינו

לקראת שבת
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פנימיות הגלות – חיבת השי"ת לישראל
בנו‚ע ליחס ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל בזמן ‚‰לו˙ ,מוˆ‡ים ‡נו „בר מופל‡:
‡י˙‡ ב‚מר‡ )ב"ב ˆט ‡ ,ובפר˘"י(˘‡ ,ר מˆב ‰כרובים ˘ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים ‰י ‰מ˘˙נ ‰לפי

עיון ופלפול בשוכיות הפרשה

‰נ ˙‚‰בני י˘ר‡ל ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰בזמן ˘"י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום" – ‰יו ‰כרובים "פני‰ם
‡י˘ ‡ל ‡חיו"‰˘ ,ו‡ "סימן ˘˜‰ב"‡ ‰ו‰ב ‡˙ י˘ר‡ל" ,ובזמן ˘"‡ין י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל
מ˜ום" – ‰יו מסבבים פני‰ם ב„רך נס.
ו‰נ ‰מˆינו „בר פל‡˘‡ ,ר "ב˘ע˘ ‰נכנסו נכרים ל‰יכל" ,ו‰י„‰ ‰בר ע˜ב חט‡י בני י˘ר‡ל

גדר מילה ע"י האב
יקשה בדברי הרמב"ם דברכת להכניסו בבריתו של אאע"ה הוא רק באב המל את בנו  /יבאר מה ששינה הרמב"ם
מן הבבלי ונקט כהירושלמי לענין הכתוב דמיני' ילפינן החיוב ,ועפ"ז יתרץ השייכות דגדר "בריתו של אברהם" לאב
דוקא

ī

˘ב‡ו˙ו „‰ור ,ו„‰ין נו˙ן ˘יפנו ‰כרובים ‡˙ פני‰ם ז ‰מז‰ ,‰נ" ‰ר‡ו כרובים ‰מעורין ז‰
בז) "‰יומ‡ נ„ ,ב(„ ,בר ‰מר‡ ‰על חיב˙ ˘‰י"˙ לי˘ר‡ל .ולכ‡ור ,‰כיˆ„ י˙כן „‰בר „וו˜‡ בע˙
‰חורבן )ור‡ ‰ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ יומ‡ נ„ ‰˘˜‰˘ ‡ ,כן(?!
‡ל‡ ˘ב„בר ז ‰טמון יסו„ נפל‡ בסו„ ‚‰לו˙ ו‰חורבן˘‡ ,ר ‡ף ˘בחיˆוניו˙ ‰ב‡‚‰ ‰לו˙
ל‰עני˘ ולזכך בני י˘ר‡ל מן ‰חט‡ים ו‰עוונו˙‰ ,נ ‰בפנימיו˙ ‰מטר˙‰ ‰י‡ ל‰בי‡ ל‚ילוי
מופל‡ ונעל ‰יו˙ר על מ‰˘ ‰י‚‰ ‰ילוי בזמן ‰בי˙ ,ו„וו˜‡ מ˘ום עוˆם ‚‰ילויˆ ,ריכים לעניין
‚‰לו˙ ו‰חורבן ,וכפי ˘י˙ב‡ר.
ומ˘ום כך‰ ,רי ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים ,מ˜ום בו מ‡יר ‰פנימיו˙ „‰ברים‰ ,יי˙ ‰ניכר˙ ב‚לוי
חיב˙ ˘‰י"˙ לבניו „וו˜‡ בע˙ ‰חורבן.

‰רמב"ם רי˘ פ"‚ מ‰ל' מיל" ‰ו‡בי

ולפי"ז ˆ"ע ‡ם ז‰ו ‰יסו„ ל„ברי ‰רמב"ם

‰בן מברך ברכ‡ ‰חר˙ כו' ל‰כניסו בברי˙ו

כי במנין ‰מˆוו˙ „רי˘ ספרו )מ"ע רטו( נ˜ט

˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ,מˆו ‰על ‡‰ב למול ‡˙

כ‰ירו˘למי ‰נ"ל וכ˙ב „‰מˆו" ‰למול ‡˙

בנו י˙ר על מˆו˘ ‰מˆווין י˘ר‡ל ˘ימולו

‰בן" )‰יינו „˜‡י בחוב˙ ‡‰ב( ‰ו‡ מ‰כ˙וב

כל ערל ˘ביני‰ן לפיכך ‡ם ‡ין ˘ם ‡ביו ‡ין

"וביום ˘‰מיני ‚ו'" .ובכלל ˆ"ע בכ"ז‡‰„ ,

‰י ‰עומ„ ‰רב ומ˘פיע ל˙למי„ו מעומ˜ ˘כלו ,ו‰נ‰ ‰ברי˜ ‰במח˘ב˙ו סבר‡ עמו˜ ‰ע„

מברכין ‡חרי' ברכ ‰זו"‰ ,יינו „ל„י„י' ברכ‰

ב˜י„ו˘ין ˘ם ילפי' ‚ם חיוב „כל י˘ר‡ל

מ‡ו„‡ ,ך רעיון ז‡ ‰ינו מיו˘ב ע„יין במוחו .ובמˆב ז‡ ,‰ם ימ˘יך ‰רב ללמ„ ‡˙ ˙למי„ו,

זו נ˙˜נ ‰ר˜ עבור ‡בי ‰בן ]ול‡ ב"„ וכיו"ב,

ו„‰בן עˆמו מכ˙ובים „‡בר‰ם ,ו˘וב ‡ין

עלול‰ ‰בר˜ ‰זו ל˙‰פו‚‚ ול˙˘‰כח ‰ימנו; ול‡י„ך‡ ,ם ירˆ ‰ל‚‰ו˙ בסבר‡ זו וליי˘ב‰

עיי"˘[ מ˘ום מˆו ‰נוספ˙ ומיוח„˙ ˘י˘נ‰

מובן מ‡י ˘נ‡ חוב˙ ‡‰ב בז.‰

ב„ע˙ו‰ ,רי יˆטרך ל‰פסי˜ ‡˙ ‰לימו„ ולעזוב ‡˙ ˙למי„ו לזמן מ.‰

כ'

ר˜ עליו בז .‰וממוˆ‡ „בר למ„נו „‚„ר
‰מיוח„ ˘י˘ ל‡ב ˘ייכ‡ ל‰כנס" ‰בברי˙ו
˘ל ‡בר‰ם ‡בינו" ,וטעמ‡ בעי מ‰יכי ˙י˙י
לי˙‡ ‚„ר "‰כנס ‰בברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם"
ב˜יום מˆו˙ מיל˘ ‰מˆווין י˘ר‡ל למול כל
ערל ˘ביני‰ם.

ובס'

‰‚‰ו˙ בני בנימין כ‡ן ‰בי‡ בז‰

התעלמות לשם התגלות
מ˘ל מ˘לו בס ˜"‰לעניין ז:‰

ו‰י‡ ‰ם ‡ו‰ב ‰רב ‡˙ ˙למי„ו ע„ למ‡ו„‡ ,זי מחמ˙ עוˆם ‰‡‰ב ,‰רוˆ‰ ‰רב ל‰עני˜

ו‰נ‰

„ ‡‰נ˜ט ‰רמב"ם ‰כ˙וב „"וביום

˘‰מיני ‚ו'" )ועיי' בס‰מ"ˆ מˆו ‰רטו
˘‰בי‡ ע"ז מכ˙ובים „‡בר‰ם ,ו‡"כ מוכח

ל˙למי„ו ‚ם ‡˙ ‡ו˙‰ ‰סבר‡ ‰עמו˜ ,‰ו„וו˜‡ מ‡‰ב˙ו ‰עˆומ ‰מוכרח ‰ו‡ לסל˜ ‡˙ ˘ימ˙
ליבו מ‡ו˙ו ˙‰למי„ ,ולפנו˙ מוחו ל‡ו˙ו ‰רעיון ‰מופל‡ .וככל ˘˙‰י‰ ‰סבר‡ עמו˜ ‰יו˙ר,
כך יˆטרך ‰רב ל˙‰כנס עו„ בעˆמו ,ולעזוב יו˙ר ‡˙ ˙‰למי„.

„ב„ו˜‡ ר‡ ‰ל˘נו˙ בס' ‰י„ ˘˘ם כי„וע

ו‰נ‡ ,‰ף ˘לעיני ‰רו‡ ‰עזב ‰רב ‡˙ ˙למי„ו‰ ,רי בפנימיו˙ ‰עניין‰ ,ו‡ ‚ילוי ו˜ירוב ‚„ול

‰ו‡ מ˘נ‡ ‰חרונ˘ ‰לו ב‚„רי „‰ינים(,

ביו˙ר; ˘‰רי כל עי˜ר מ‰˘ ‰פסי˜ ‰רב ‡˙ לימו„ו‰ ,י ‰ז ‰בכ„י ˘י˜בל ˙‰למי„ סבר‡ עמו˜‰

ו‰ו‡ „ל‡ כ‰בבלי כנ"ל ]ובסנ '„‰נט :נ˜יט

יו˙ר ,ועל כן ,עˆם ˙‰‰עלמו˙ מ˙‰למי„ מור˘ ‰י˘ כ‡ן מ„רי‚‚ ‰בו ‰‰ביו˙ר˘ ,כ„‡י ‰ו‡
‰‰עלם בכ„י לבו‡ ל‚ילוי ‰נפל‡ ˘יבו‡ מחמ˙ו ל‡חר-זמן.

„ ‡‰ב˜י„ו˘ין כט .ילפי' מˆו˙ ‡ב למול

"˘‰ס  -ב˙ירו„ - '‡ ıל‡ נ˘נ˙ ‰מˆו˙ מיל‰

‡˙ בנו מ„כ˙יב ‚בי ‡בר‰ם "וימל ‡בר‰ם

בפר˘˙ ˙זריע ‡ל‡ למי˘רי ˘ב˙ ,ונמˆ‡

וז‰ו פנימיו˙ עניין ומטר˙ ‚‰לו˙˘ ,יבו‡ו י˘ר‡ל ל‚ילוי ‰מופל‡ ˘י‰י ‰לע˙י„-לבו‡,

‡˙ יˆח˜ בנו" .ו‰וסיף „ז‡ ‰ינו ל‰ירו˘למי

„לפי "˘‰ס ‰כ˙ובים „˙‰ם ‡ינם ענין

וכ„˜‰מ ‰לזˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‰‰עלם ו‰ס˙ר ‰נור‡ ˘בחורבן ו‚‰לו˙ ˘ל‡חריו‡ ,ך כל ז‰ ‰ו‡

˜י„ו˘ין )פ"‡ "‰ז( ˘‰בי‡ למˆו ‰זו ˜ר‡

ל‚ופ‡ „מˆו ‰ור‡ ‰מנ"ח מˆו ‰ב[ ,וˆ"ב

ר˜ בעבור ˜‰ירוב „‚‰ול ˘י‰י ‰לימו˙ ‰מ˘יח .ו‡ם כן נמˆ‡ ˘בפנימיו˙‰ ,רי ‚‰לו˙ ‰י‡ ב‡‰

‡חרינ‡ „פ' ˙זריע "וביום ˘‰מיני ימול ‚ו'".

טעם ‰רמב"ם.

פ
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מעוˆם ‡‰ב˙ ˘‰י"˙ לבניו˘ ,לכן מ˙עלם ומס˙˙ר מ‡י˙ם בזמן ‚‰לו˙ ,בכ„י ˘י˙‚ל ‰כבו„ '‰
ב‡ופן ‰נעל ‰ביו˙ר ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„.‰

הקושי דסיום הגלות – כי קרבים לגילוי הנעלה
„בר ז ‰ניכר ‚ם מס„ר ‰עניינים בע˙ ‚‰לו˙‡ .ם ‰יי˙‚‰ ‰לו˙ ר˜ עונ˘ על חט‡י בני י˘ר‡ל,
‰רי מן „‰ין ˘י˙חיל ‰עונ˘ בחוז˜ ובחומר ,‰וכ‡˘ר ‡ט ‡ט יז„ככו בני י˘ר‡ל מחט‡י‰ם
ויי˘‡רו על ‚בם ר˜ מעט מן ‰חט‡ים ,יו˜ל מעלי‰ם עול ‚‰לו˙.
‡ך לפועל רו‡ים ‡נו ל‰יפך˘ ,מע˙ לע˙ מ˙‚בר˙ ‚‰לו˙ ומחמיר ‰יו˙ר‰ .ן ב‚לו˙ מˆרים
˘˙‰חיל ‰בי"ז ˘נים ˘ל מנוח ‰בחיי יע˜ב ,ו‚ם ל‡חר-מכן בחיי ˘‰בטים טרם נ˘˙עב„ו,
ו‰לך ˘‰עבו„ ו‰חמיר יו˙ר ויו˙ר ,ע„ ˘נ‚‡לו .ומעין ז‚ ‰ם ב‚לו˙ ז‡‰ ‰חרון˘‡ ,ר ˙‰חיל‰
בחיי ˙‰נ‡ים ו‡מור‡ים „˜‰ו˘ים ,ומזמן לזמן מ˙מעט ‚ילוי „˜‰ו˘ ,‰ע„ ˘נמˆ‡ים ‡נו ב„ר‡
„"ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡"‚˘ ,ילוי ‡ל˜ו˙ מועט בו ביו˙ר ,כמ˘ל ‰ע˜ב ˘בר‚ל ˘י˘ בו חיו˙ מעט
מן ‰מעט.
וסיב˙ „‰בר ‰י‡ ,מ˘ום ˘בפנימיו˙‡ ‰ין ‚‰לו˙ עונ˘ על ‰עוונו˙ ,כי ‡ם סילו˜ ‚ילוי
ו‡‰ר˙ ‰רב ל˙למי„ ,בכ„י לבו‡ ל‚ילוי ‰עˆום „לע˙י„ .ולכן ככל ˘מ˙‡רכ˙ ‚‰לו˙ ומ˙˜רבים
ל‚ילוי ‰נפל‡ ,נע˘‰‰ ‰עלם ו‰‰ס˙˙רו˙ עמו˜ ‰יו˙ר ,כמ˘ל ‰רב ˘מס˙˙ר יו˙ר ויו˙ר ככל
˘מ‚יע ל‰בנ ‰נעלי˙ יו˙ר.
וז‰ו ‰טעם ˘ב˘ע˙ ברי˙ בין ‰ב˙רים „ובר ‡ו„ו˙ ‚‰לו˙ – כיון ˘בפנימיו˙ ,עניינ˘ ‰ל
‚‰לו˙ ‰ו‡ ˙כלי˙ ‚‰ילוי .ולכן ,ב˘ע˙ ברי˙ בין ‰ב˙רים ,כ‡˘ר ‡‰יר‰‡‰ ‰ב ‰עˆמי˙ ˘ל
˘‰י"˙ ל‡בר‰ם ,בי˘ר ˜‰ב" ‰על ‚‰ילויים ‰עˆומים ˘י‰יו בזמן ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„˘ ,‰בכ„י
ל‚‰יע ‡לי‰ם י˘ לעבור ˙חיל‚‰ ˙‡ ‰לו˙ ו‰‰עלם.

חיזוק הצימאון בעת ההעלם
ומז ‰ילמו„ „‡‰ם בעבו„˙ו ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ בע˙ ‚‰לו˙ ‰מר ,וב˘ניים:
‡( מבלי ‰בט על ח˘כ˙ ‚‰לו˙ ˘‰ולך ומ˙‚בר ,וע„ ˘"‰מלכו˙ ˙‰פך למינו˙"

)סוט ‰מט,

ב(˘ ,מעולם ל‡ ‰י ‰חו˘ך כז‰ ,‰רי ‡ין ל˙‰פעל מכך ,כיון ˘יו„עים ˘‚˙‰ברו˙ ‰חו˘ך ‰י‡
מפני ˘מ˙˜רבים ל‡ור ‡‚‰ול‰‰ .‰עלם ו‰סילו˜ ‰ו‡ ר˜ בחיˆוניו˙‡ ,בל בפנימיו˙ ‰רי ז‰
˙כלי˙ ‚‰ילוי.
ב( ומ˘ום כך‰ ,רי למרו˙ ˘בחיˆוניו˙ נמˆ‡ "‰רב" ב˙נוע˘ ‰ל ‰ס˙˙רו˙ˆ ,ריך ˙"‰למי„"
ל˙‰חז˜ ב˘˜˙‰רו˙ ובˆימ‡ון ‡ל "‰רב" ,עו„ יו˙ר מ‰זמן ˘בו ‰רב נמˆ‡ ב˙נוע˘ ‰ל ‚ילוי
ו˘‰פע .‰ועל-י„י ˆ‰ימ‡ון נע˘‚ ‰ילוי ‡‰ור ‰ח„˘ ‡ל ‰מ˜בל ,ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„ ‰במ‰ר‰
בימינו.

מה לעוג ול"מיכלא
דמהימנותא"?
ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי
הוא עוג הוא פליט ,ולמה נקרא שמו עוג? שבא ומצא את אברם
יושב ועוסק במצות עוגות .הוא לא נתכוון לשם שמים ,אלא אמר
אברהם זה קוניון )קנאי( הוא ,ועכשיו אני אומר לו נשבה בן
אחיך ,והוא יוצא למלחמה ונהרג ,ואני נוטל את שרי אשתו
)יד ,יג .ב"ר פמ"ב ,ח(

צריך ביאור שייכות שני הענינים שבדברי
המדרש  -שאברהם הי' "יושב ועוסק במצות
עוגות" )כי ליל פסח הי'( ,ושכוונתו של עוג
היתה כדי שייהרג אברהם ויישא הוא את שרה.
ויש לבאר בדרך הרמז ,דלכאורה קשה:
איך זה חשב עוג שאברהם יעמיד את עצמו
בסכנה כזו ,לצאת למלחמה נגד ארבעה מלכים
גיבורים?!
וליישב קושיא זו בא הסיפור שמצא עוג
את אברהם "יושב ועוסק במצות עוגות":
מצה היא "מיכלא דמהימנותא" )זח"ב קפג,
ב( ,מאכל של אמונה שלמעלה מן השכל.
ומזה הבין ש"אברהם זה קנאי הוא" ,שאינו
מוגבל בחשבונות שכליים ,וא"כ בוודאי יפעל
במסירות נפש שלמעלה מהשכל כדי להציל
את לוט )וכך הוה(.

"אב לארם" " -עניי
עירך קודמין"
ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי
אב המון גוים נתתיך
כי אב המון גוים  -לשון נוטריקון של שמו .ורי"ש שהיתה בו
בתחילה ,שלא הי' אב אלא לארם שהוא מקומו ,ועכשיו אב לכל
העולם; ואפילו רי"ש שהיתה בו בתחילה לא זזה ממקומה
)יז ,ה .רש"י(

מדברי רש"י נמצאנו למדים ,שגם לאחר
שנקרא אברהם "אב המון גוים" ,על שם היותו
"אב לכל העולם"  -עדיין נשארה בשמו האות
רי"ש ,על שם היותו "אב לארם" ,מקומו של
אברהם )ראה לעיל מדור "מקרא אני דורש" בארוכה(.
וההוראה מזה:
כל יהודי מקבל בירושה את כחותיו של
אברהם ,ולכן הוא יכול לפעול ולהשפיע על כל
העולם ,כמו אברהם שהוא "אב לכל העולם".
יחד עם זה עליו לדעת ,שלכל לראש מוטל
עליו להשפיע על מקומו וסביבתו שלו ,כפסק
ההלכה )טושו"ע חו"מ ר"ס צז .וש"נ( "עניי עירך
קודמין" .רק כאשר יהודי נעשה "אב לארם
שהוא מקומו" ,אז ביכולתו להוסיף ולהיות "אב
לכל העולם".

