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תוכן ענינים

פתח דבר
בעז‰י״˙.

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

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

)‚ליון

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

הקרבת האיל תחת יצחק – מדוע?
מ„וע בי˜˘ ‡בר‰ם ל˜‰ריב ‡יל ˙ח˙ יˆח˜ ‡ם ˜‰ב" ‰ל‡ רˆ‰
˘יˆח˜ י˘חט? ‡ /יך נ˘לל ‰טענ˙ ‡בר‰ם "לחינם ב‡˙י"? /
‰חילו˜ בין ברכו˙  '‰ל‡בר‰ם לפני ‰ע˜י„ ‰לבין ‰ברכו˙ בע˙
‰ע˜י„‰

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
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
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰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

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ'  76ואילך(

פנינים

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

מנין ידע אברהם שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה?
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ'  82הע' (45
טענת אברהם "אפרש לפניך את שיחתי" )ע"פ לקו"ש חל"ה עמ'  76ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
הכנסת אורחים רוחנית
‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‡‰בו˙ – ברוחניו˙ בלב„ ‰ /כנס˙ ‡ורחים „‡בר‰ם
– ‚ילוי מי„˙ ‰חס„ ‰רוחני˙  /מע˘‡ ‰בו˙ סימן – ונ˙ינ˙ כח – לבנים
 /מ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים מ˜בלים ‰כח ל˜י„ו˘ ˘‚‰מיו˙

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן
‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ'  324ואילך(

פנינים

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

מעלת הנימול לשמונה ימים על הנימול לי"ג שנים
ע'  86ואילך(
רמז נפלא בתיבת "מעכה" )ע"פ התוועדויות תש"נ ח"א עמ' (359

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
גדר מצות הכנסת אורחים
י„יי˜ ב„ברי ‰רמב"ם ˘‚„‰י˘ ר˜ מˆו˙ ליווי ול‡ ˘‡ר חיובים
˘ב‰כנס˙ ‡ורחים ,ויסי˜ „במˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים י˘ ‚„ר ˘ונ‰
מ˘‡ר מˆוו˙ ‚מ"ח – ˘נו‚ע ב‚וף ‰מˆו‚ ‰ם ‰יחס ו‰‚‡„‰
˘מביע ‰מ‡רח כלפי ‡ורחו ,ול‡ ר˜ מילוי ˆרכיו

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˙

)ע"פ לקו"ש חכ"ה

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ'  70ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
הדרך והצורך להשפיע על הילדים

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
"תורתי אל תעזובו"!

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

לקראת שבת

יז

‚לי‡ ˘ב˙ור" – ‰נ˙˙י לכם" ,ב˘כל ‡נו˘י ,ומˆ„ ז‰ ‰רי יכול ל‰יו˙ כמ˜ ‰ו˘יו˙ ח״ו על
˙‰ור ‰ועל ‰נ˙‚‰ו ˘ל ˜‰ב״ ‰ויכולים ל‰יו˙ כמ ‰מיני ו‡ופני טעו˙ כמ‡רז״ל )ב״ר פ״ח
פס˜‡ ז( ר׳ ˘מו‡ל ב"נ ב˘ם ר׳ יונ˙ן ‡מר "ב˘ע‰˘ ‰י׳ מ˘ ‰כו˙ב ‡˙ ˙‰ור‰ ‰י׳ כו˙ב מע˘‰

ביאורים בפשוטו של מקרא

כל יום ויום כיון ˘‚‰יע לפסו˜ ‰ז˘ ‰נ‡׳ וי‡מר ‡ל˜ים נע˘„‡ ‰ם בˆלמנו כ„מו˙נו ‡מר רבון
‰עולם מ ‰˙‡ ‰נו˙ן פ˙חון פ ‰למינים )לומר ˘˙י ר˘ויו˙ ‰ן ,מ״כ( ‡˙מ‡ ,‰‰מר לי׳ כ˙יב
ו‰רוˆ ‰לטעו˙ יטע,"‰
‡בל כ‡˘ר נוסף על "‰ל˜ח טוב" „‚לי‡ ˘ב˙ור‰ ‰נ ‰לומ„ ‰ו‡ ‚ם פנימיו˙ ˙‰ור‡ ‰ז
ל‡ י˜˘ ‰לו על ‰נ˙‚‰ו ˘ל ˜‰ב׳׳ ‰ול‡ יפלו ‡ˆלו ˘ום עניני טעו˙ ,וז‰ו "˙ור˙י ‡ל ˙עזבו"

הקרבת האי תחת יצחק –
מדוﬠ?

˘‰עוס˜ ב"˙ור˙י" ‰ו‡ יו„ע „"‡ל ˙עזבו"‡„ ,ין י˘ר‡ל נעזבין ח״ו ‡ל‡ ‰ם מו˘‚חים מ‡˙ו
י˙׳ בכל מ˜ום ובכל זמן ב‚˘‰ח ‰בפרטי פרטיו˙.
)˜טע ממ‡מר „״" ‰חביב ‡„ם" ,ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ב עמ' (108-9

כשלומדים פנימיות התורה ,מאמינים בהשגחה
פרטית ,אז ״אל תעזובו״ לא נעזבים

מדוע ביקש אברהם להקריב איל תחת יצחק אם הקב"ה לא רצה שיצחק ישחט?  /איך נשללה טענת אברהם
"לחינם באתי"?  /החילוק בין ברכות ה' לאברהם לפני העקידה לבין הברכות בעת העקידה

ī
ל‡חר מע˘‰ ‰ע˜י„‡˘ ,‰בר‰ם ע˜„ ‡˙ יˆח˜ על ‰מזבח ונˆטוו ‰על י„י ‰מל‡ך ˘ל‡
לע˘ו˙ לו מ‡ומ ,‰ממ˘יך ‰כ˙וב ומספר )פר˘˙נו כב ,י‚(" :וי˘‡ ‡בר‰ם ‡˙ עיניו ,ויר‡ ו‰נ‰
‡יל ‡חר נ‡חז בסבך ב˜רניו ,וילך ‡בר‰ם וי˜ח ‡˙ ‡‰יל ויעל‰ו לעול˙ ‰ח˙ בנו".
ומפר˘ ר˘"י:
"˙ח˙ בנו – מ‡חר ˘כ˙וב 'ויעל‰ו לעול '‰ל‡ חסר ‰מ˜ר‡ כלום ,מ‰ו '˙ח˙ בנו' – על כל
עבו„˘ ‰ע˘ ‰ממנו ‰י' מ˙פלל ו‡ומר :י‰י רˆון ˘˙ ‡‰זו כ‡ילו ‰י‡ ע˘וי ‰בבני; כ‡ילו בני
˘חוט ,כ‡ילו „מו זרו˜ ,כ‡ילו בני מופ˘ט ,כ‡ילו ‰ו‡ מו˜טר ונע˘˘„ ‰ן".
ולכ‡ור‡ ‰ינו מובן :ל‡חר ˘ר‡‡ ‰בר‰ם ˘˜‰ב"‡ ‰ינו רוˆ˘ ‰יˆח˜ יי˘חט ,ולכן ˘לח ‡˙
‰מל‡ך למנוע ‡˙ ‡בר‰ם מפעול ‰זו – מ ‰ר‡‡ ‰בר‰ם "ל˙‰ע˜˘" ול˘חוט ‡˙ ‡‰יל "˙ח˙
בנו"" ,כ‡ילו בני ˘חוט כו'"?
]לכ‡ור‡ ‰פ˘ר ‰י' לומר˘ ,מז˘ ‰נז„מן לו ‡‰יל ב˘ע ‰זו‰ ,בין ˘˜‰ב" ‰רוˆ˘ ‰י˜ריבנו
על ‰מזבח )וכן פיר˘ו בכמ ‰מפר˘ים(.
‡בל מ‡ריכו˙ ל˘ון ‰כ˙וב "וי˘‡ ‡בר‰ם ‡˙ עיניו ויר‡ ו‰נ‡ ‰יל" מ˘מע )וכן פיר˘
‰ר„"˜( ˘ל‡ ר‡‡‰ ˙‡ ‰יל פ˙‡ום‡ ,ל‡ ˘נ˘‡ ‡˙ עיניו לחפ˘ ‡חר ב‰מ˘ ‰יוכל ל˜‰ריבנ‰
"˙ח˙ בנו" )וב„ו‚מ˙ מ˘ ‰נ‡מר "וי˘‡ עיניו ויר‡ ו‰נ˘ ‰ל˘‡ ‰נ˘ים" ˘ב˙חיל˙ פר˘˙נו –
˘‡בר‰ם חיפ˘ ‡חר ‡‰ורחים )כ„ברי ר˘"י יח;((‡ ,
ו‰יינו˙‰‰˘ ,עוררו˙ ל˜‰ריב ˜רבן ב‡ ‰מˆ„ ‡בר‰ם עˆמו .ו„‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ ,מ ‰ר‡‰
‡בר‰ם לחפ˘ ˜רבן "˙ח˙ בנו" ,ל‡חר ˘נוכח לר‡ו˙ ˘˜‰ב"‡ ‰ינו חפ ıבכך?[.

]ל‡חר ‡מיר˙ מ‡מר ‰נ"ל ,סיפר כ״˜ ‡„מו״ר מ‰וריי" ıנ"ע[:

‰בעל ˘ם טוב ב‡ פעם לסלוˆ˜‰ .זמינו ‡ו˙ו לחנוכ˙ ‰בי˙ ˘ל בי˙ ‰מ„ר˘ ו˙‰‰כנסו˙
‰י˙ ‰בחˆר בי˙ ‰מ„ר˘‰ .בעל ˘ם טוב ˜˙‰בל ˘ם בכבו„ ‚„ול‰ .ו‡ ‡מר ‡ז ˙ור ‰בי˘בו
על ‡בן ˘י‰ו„ים ‰בי‡ו לבנין בי˙ ‰מ„ר˘ ˘ע„יין ל‡ ˜˘‰יעו בבנין .ו‡מר ‡ז ‰בעל ˘ם
טוב‡ ,בן ˘י‰ו„י ‰בי‡ ‰ל˜‰מ˙ בי˙ ‰מ„ר˘  -י˜ר ‰מ‡„ ,על „רך ‰מוב‡ ל‚בי רבי חנינ‡ בן
„וס‡ )˘"˘‰ר ו˜"‰ר ב˙חיל˙ו( ,ו‡מר '˙ור '‰על ‡בן זו ו˙'‰ור '‰מˆ‡ ‰חן רב בעיני ‡‰נ˘ים
‰פ˘וטים.
‰לומ„ים ˘בעיר ˘‡לו ‡ז :מ ‰חי„˘˙ם ב˙ור‰ ,‰רי ‚ם לפני כן למ„ו ,כ˙וב ״כי ל˜ח טוב
נ˙˙י לכם׳׳ – ‰רי ˘י˘ לנו ˙ור.‰
ענ ‰ל‰ם מורנו ‰בעל ˘ם טוב ,ל‡ ב‡˙י לח„˘ ˘ום „בר‡ ,ל‡ לפר˘ פ˘טי ‰כ˙ובים,
ו‡כן פירו˘ו ˘ל ‰פסו˜ ˘‰ב‡˙ם ‰ו‡ :״כי ל˜ח טוב נ˙˙י לכם״ ,ז‰ו ˙ור˙ ‰נ‚ל˘ ,‰יכול
ל‰יו˙ ˘יח˘בו ˘נ˙˙י ״לכם״˘ ,ז‰ו לכם ו˘וכחים על נו˙ן ˙‰ור ,‰מחפ˘ים ‰י˙רים ומ˜˘ים
˜ו˘יו˙‡ ,ך ‡ם ״˙ור˙י״ ,כ˘לומ„ים פנימיו˙ ˙‰ור ,‰מ‡מינים ב‚˘‰ח ‰פרטי˙‡ ,ז ״‡ל
˙עזובו״ ל‡ נעזבים.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙˘"ב עמ'  ,127-8ספר ˘‰יחו˙ ]‰מ˙ור‚ם[ "˘˙'‰ב עמ' ˜כ(

המדור מודפס זכות

לקראת שבת

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן

טז

חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

ב.

‰

‡‰ברבנ‡ל מפר˘‰" :י' ˜˘) ‰ל‡בר‰ם( ˘˙‰י' בי‡˙ו ‡ל ‰מ˜ום ‰‰ו‡ לבטל ,‰ובנין

‰מזבח ועריכ˙ ‰עˆים לל‡ ˙כלי˙ ,ונ˘‡ עיניו כו'".
‡בל ‡ין לפר˘ כן ‡ליב‡ „ר˘"י ,כי בפירו˘ ר˘"י מˆינו ˘כבר נ˘לל ‰טענ ‰זו:

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

על ˆ‰יווי "‡ל ˙˘לח י„ך ‡ל ‰נער ו‡ל ˙ע˘ לו מ‡ומ ‰כי ע˙ ‰י„ע˙י כי יר‡ ‡ל˜ים ‡˙‰
ו‚ו'" )כב ,יב( – מפר˘ ר˘"י ˘‰י' „ין ו„ברים מˆ„ ‡בר‰ם:
כ‡˘ר ‡מר ‰מל‡ך ל‡בר‰ם "‡ל ˙˘לח י„ך ‡ל ‰נער" – ‰בין ‡בר‰ם ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ˘ל‡
י˘לח י„ו ל˘חוט ,ובי˜˘‡" :ם כן ,לחנם ב‡˙י לכ‡ן?! ‡ע˘ ‰בו חבל ‰ו‡וˆי‡ ממנו מעט
„ם"!
וב‡˘˙‰ ‰וב ‰על כך ב‰מ˘ך ˆ‰יווי "‡ל ˙ע˘ לו מ‡ומ – ‰כי ע˙ ‰י„ע˙י כי יר‡ ‡ל˜ים
‡˙:"‰

"תורתי א תﬠזובו"!
"תורתי אל תעזבו"  -שהעוסק ב"תורתי" הוא יודע ד"אל תעזבו" ,דאין ישראל נעזבין ח״ו אלא הם מושגחים מאתו
ית׳ בכל מקום ובכל זמן בהשגחה בפרטי פרטיות

ī

‡בר‰ם רˆ ‰ל‰וˆי‡ "מעט „ם" מ‚ופו ˘ל יˆח˜ ,כ„י ˘ל‡ י‰י' ‰כל "לחנם"  -ועל ז˘‰ ‰יב
לו ˜‰ב"‡˘ ‰ין לו לע˘ו˙ ליˆח˜ כלום ,כי מלכ˙חיל ‰כל ˆ‰יווי ‰י' ר˜ "‰על‰ו"" ,ל‡ ‡מר˙י
לך ˘חט‰ו ‡ל‡ ‰על‰ו";
ו‰יינו˙‰˘ ,כלי˙ ‰י˙ ‰בעˆם ‰נסיון‡˘ ,בר‰ם ˘מע ל„ברי ˜‰ב" ‰ו‰על ˙‡ ‰יˆח˜ על
‰מזבח˘ ,על י„י ז‚˙‰ ‰ל ‰לכל "כי יר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ‰ול‡ ח˘כ˙ ‡˙ בנך ‡˙ יחי„ך ממני"
)"מע˙ ‰י˘ לי מ ‰ל˘‰יב ל˘טן ול‡ומו˙ ˙‰מ‰ים מ‰ ‰י‡ חב˙י ‡ˆלך"(.
ובכן ,מ„ברי ר˘"י עול ‰ל„‰י‡ „כבר נענ‡ ‰בר‰ם על טענ˙ו "לחנם ב‡˙י לכ‡ן" ,במ‰
˘‡מר לו ˜‰ב"" ‰כי ע˙ ‰י„ע˙י כי יר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ,"‰ולכן ‡ין בי‡˙ו "לחינם" – ו˘וב י˘

העוסק ב"תורתי" יודע ד"אל תעזבו"
"...חביבין י˘ר‡ל ˘ני˙ן ל‰ם כלי חמ„‡˜ "‰י על ‚לי‡ ˘ב˙ור" ,‰חיב ‰י˙ר ‰נו„ע˙ ל‰ם
˘ני˙ן ל‰ם כלי חמ„‡˜ "‰י על פנימיו˙ ˙‰ור,‰
וז‰ו "כי ל˜ח טוב נ˙˙י לכם" – ˘‰ו‡ ‚לי‡ ˘ב˙ור˙" – ‰ור˙י ‡ל ˙עזבו" ˜‡י על פנימיו˙
˙‰ור ,‰וכפירו˘ מורנו ‰בע˘׳׳ט נ״ע "כי ל˜ח טוב" ˘‰י‡ ‚לי‡ ˘ב˙ור" ‰נ˙˙י לכם" ‰נ‰
‡פ˘ר ˘˙‰ור‰˙ ‰י' ˘לכם ˘נע˘ ‰י˘ ומˆי‡ו˙ ע״י ‰סברו˙ וח„ו˘ים ˘מח„˘ ו˘וכח ˘‰י‡
˙ור˙ ‰׳ ו‚ם כ˘לומ„ ˙ור ‰ומח„˘ ב ‰חי„ו˘ים ‰נ‡ ‰ם ‡ינו מ‡מין ב‚˘‰ח‰ ‰עליונ‰
בפרטיו˙ ו˘ו‡ל ומ˜˘ ‰מ„וע "„רך ר˘עים ˆלח‰ "‰נ˙‰ ‰ור‰ ‰י‡ ˘לו ול‡ ˘‰ו‡ ˘ל ˙‰ור‰
)"„י ˙ור‡ ‰יז זיינע ‡ון ניט ער ‡יז „ער ˙ור‰׳ס"(,
‡בל כ˘לומ„ פנימיו˙ ˙‰ור˘ ‰ז‰ו "˙ור˙י" ועוס˜ בעבו„˙ ˘‰י״˙ על פי פנימיו˙ ˙‰ור‰
‡ז יו„ע ˘˙‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו י˙'‰" ,ו‡" ˘ל ˙‰ור") ‰ער ‡יז „ער ˙ור'‰ס"(,
וז‰ו "כי ל˜ח טוב נ˙˙י לכם"„ ,עם ‰יו˙ ‡˘ר ˙‰ור ‰ני˙נ ‰לכם ללמ„ ‰ל‰בינ ‰ול‰סביר‰
ב˘כל ‡נו˘י„ ,כך ‰י‡ מˆו˙ ˙למו„ ˙ור ‰ל‰בינ ‰בכל פרטי׳ ועניני׳ ב‰סבר˘ ‰כלי˙‡ ,בל עם
ז‰ ‰נ ‰מוכרח „‰בר ‡˘ר "˙ור˙י" – ˘‰י‡ פנימיו˙ ˙‰ור‡" – ‰ל ˙עזבו",
וˆריכים ללמו„ בכל ‰לכ ‰ו‰לכ‰ ‰פנימיו˙ ˘ב ,‰וטעם „‰בר ‰ו‡ "כי ל˜ח טוב" – ˘‰י‡

ל˙מו ‰למ ‰ל‡ ‰ס˙פ˜ ‡בר‰ם בז ‰וחיפ˘ ל˜‰ריב ‡˙ ‡‰יל "˙ח˙ בנו"?

‚.

ו‰נ ,‰ל‡חר ˘˜‰ריב ‡בר‰ם ‡˙ ‡‰יל לעול˜ ,‰ר‡ ‡ליו מל‡ך  '‰מן ˘‰מים "˘ני˙",

ו‡מר לו ‡˙ „ברי " :'‰בי נ˘בע˙י נ‡ום  ,'‰כי יען ‡˘ר ע˘י˙ ‡˙ „‰בר ‰ז ‰ול‡ ח˘כ˙ ‡˙
בנך ‡˙ יחי„ך ,כי ברך ‡ברכך ו‰רב‡ ‰רב ˙‡ ‰זרעך ו‚ו'" )כב ,י ו‡ילך(.
וכבר ˘˜‰ו ‰מפר˘ים )‡ברבנ‡לˆ ,רור ‰מור ועו„( :מ„וע ‰וˆרך ‰מל‡ך ל˜רו‡ ‡ליו "˘ני˙ מן
˘‰מים" ,למסור לו ‡˙ ‰ברכו˙ ‰מ‚יעו˙ לו "יען ‡˘ר ע˘י˙ ‡˙ „‰בר ‰ז ‰ול‡ ח˘כ˙ ‡˙ בנך
‡˙ יחי„ך" – ול‡ ‡מר לו כל ז ‰מי„ ב˜רי‡‰ ‰ר‡˘ונ?‰
וב‡מ˙ ˘מˆינו בר˘"י )רי˘ פר˘˙נו – יח ,ב( "˘‡ין מל‡ך ‡ח„ עו˘˙˘ ‰י ˘ליחויו˙"; ‡בל
לכ‡ור ‰בני„ון „י„ן ‡ין זו ˘ליחו˙ ‡חר˙ ‡ל‡ ‰מ˘ך ˘ל ‡ו˙ו ‰ענין ממ˘ .ועו„ ז‡˙ – ˘‚ם
‡ם נח˘יב ˜רי‡ ‰זו ל˘ליחו˙ ‡חר˙ ,למ‰ ‰מ˙ין ‰מל‡ך ב˘ליחו˙ זו ע„ ל‡חר ˜‰רב˙ ‡‰יל,
ול‡ ‡מר ‡˙ „‰ברים מי„ ל‡חר „‰יבור ‰ר‡˘ון?

„.

וי˘ לומר נ˜ו„˙ ‰בי‡ור בז:‰

‰ברכו˙ ˘נ˙ברך כ‡ן ‡בר‰ם ‡ינן ח„˘ו˙ ל‚מרי ,וכבר נ˙ברך ב˙וכן „ומ ‰כמ ‰פעמים
לפני כן ,וכמסופר בפר˘˙ לך לך )יב ,ב .‚-י‚ ,טז .טו .‰ ,יז ,ו(; ‡מנם ‰חי„ו˘ כ‡ן ‰ו‡ בז˜‰˘ ‰ב"‰
נ˘בע עלי‰ן" ,בי נ˘בע˙י נ‡ום  ,"'‰ומכח ז‰ ‰ובטח ˘˘ום „בר ל‡ יבטל ברכו˙ ‡לו )ובל˘ון
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ו

‰רמב"ן כ‡ן˘" :ל‡ י‚רום ˘ום חט‡" .ור‡ ‰ר˘"י וי˘לח לב ,י‡(.
ומע˙ ‰מובן ˘ב‡˘ ‰בוע ‰זו ר˜ ל‡חר ˜‰רב˙ ‡‰יל – כי כן ‰י‡ ‰מ„˘ ,‰ענין ˘"‰בוע"‰
‡ˆל ˜‰ב" ‰ב‡ „ו˜‡ ל‡חר ˜‰רב˙ ˜רבן˘ ,על י„י ˜‰רב˙ ˜‰רבן לריח ניחוח נפעל למעל‰
ענין ‰ברכ ‰ב˘בוע) ‰ור‡ ‰פר˜י „רבי ‡ליעזר ספל"‡" :על ‰ריח ניחוח ˘ל ‡יל לפני כס‡
‰כבו„ וערב לו כריח ניחוח ˘ל יˆח˜ ונ˘בע לברכו" .ור‡‚ ‰ם מ„ר˘ ˙„˘‡ פי"„(.
וענין ז˘‰˘ – ‰בוע ‰ב‡ ‰בזכו˙ ˜‰רבן – מפור˘ ‰ו‡ ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" בפר˘˙ נח,
˘ל‡חר ˘˜‰ריב נח ˜רבנו˙ בˆ‡˙ו מ˙‰יב ,‰מספר ‰כ˙וב )נח ח ,כ-כ‡(" :וירח  ˙‡ '‰ריח
‰ניחוח" ,וב‰מ˘ך לז‡ ‰מר ˜‰ב"" ‰ל‡ ‡וסיף ל˜לל  . .ול‡ ‡וסיף עו„ ל‰כו˙" ,ומפר˘
ר˘"י ˘ם ˘כפל ‰ל˘ון )"ל‡ ‡וסיף  . .ול‡ ‡וסיף"( מלמ„ ˘‰י˙ ‰בז˘ ‰בוע ,‰וכמו ˘כ˙וב
)י˘עי' נ„ ,ט( "‡˘ר נ˘בע˙י מעבור מי נח ו‚ו'" ,ו‰יינו˘‰˘ ,בוע ‰ב‡ ‰ל‡חר "ריח ‰ניחוח"
˘ל ˜‰רבנו˙.
וכ˘ם ˘ב˜רבנו ˘ל נח ‰י' ˜‰רבן ˘ייך ב‡ופן ‚לוי לˆ‰ל˙ו מ‰מבול ,כי ˜‰רבנו˙ עˆמם ‰יו
מבעלי חיים ˘ניˆלו מן ‰מבול )ר‡ ‰פר˘"י נח ז ,ב .ח ,כ( ו˜‰ריבם ˙יכף ל‡חר ˆ‡˙ו מן ˙‰יב– ‰
כך ב˜רבנו ˘ל ‡בר‰ם ‰י' ˆריך ל‰יו˙ ˘ייכו˙ בין ˜‰רבן לבין נסיון ‰ע˜י„ ,‰ולכן חיפ˘
‡בר‰ם ל˜‰ריב ˜רבן מי„ ל‡חר ‰ע˜י„ ,‰ו‚ם ב˜רבן עˆמו ע˘ ‰ז‡˙ ב‡ופן ˘י‰י' מו„‚˘
˘ז‰ו "˙ח˙ בנו" ,כ„י ל˜˘ר בין ˜‰רבן ל‰נסיון.
וז‰ו ‡יפו‡ ‰י˘וב ל˙מי ‰‰למ ‰חיפ˘ ‡בר‰ם ל˜‰ריב ˜רבן – כ„י לפעול ˘‰ברכו˙ על
נסיון ‰ע˜י„ ‰יובטחו לו ב˘בוע.‰
ועו„ י˘ ל‡‰ריך בכל ז.‰

טו

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

הדרך והצורך להשפיע על הילדים
דאגת האם – גם לבריאות
נשמות ילדי'
קבלתי מכתבה ,ושימח אותי לשמוע שבנה
שי׳ מבריא מהניתוח .תקותי שמרגיש טוב .גם
כותבת שלבתה תי׳ אירעה תאונה ומבקשת
ברכה .תקותי שבתה מרגישה אף היא יותר
טוב ,ותוכל לבשר בשורות טובות בזה.
בהזדמנות זו רצוני לעורר ,שכשם שאמא
דואגת אודות בריאות הגוף של ילדי' ,עלי׳ גם
לדאוג אודות הבריאות של הנשמה של ילדי'.
תקותי ,שמנצלת השפעתה על בני׳ ובתה
שי׳ ,שבתיהם יהיו בתים יהודיים כפי שבתים
יהודיים צריכים להיות.
ישנן אמהות המשערות שהילדים לא יצייתו,
]ולכן[ אינן מדברות אתם בנוגע ליהדות; אחרות
מתביישות לדבר .אך שני הדברים לא נכונים,
כי אין להתבייש בנוגע לבריאות הנשמה של
הילדים .הנני אף בטוח שכאשר מדברים עם
ילדים פעם ופעמיים ומסבירים להם במילים
המתאימות ,שהדרך האחת והיחידה עבור
יהודים להיות מאושרים באמת ושיהיו בתים
מאושרים ,היא רק הדרך היהודית של תורה
ומצוות ,סוף כל סוף פועלים זאת אצלם.
בתקוה לשמוע ממנה בשורות טובות.
בברכה.
)תרגום מאגרות קודש ח"ד עמ' תלד(

...רצוני לעוררו ,שצריך להיות "עינו טובה
בשל אחרים" ,ובפרט בילדיו הפרטיים .תקותי,
אפוא ,שעומד בקשר אתם ומנצל השפעתו
עליהם לא רק בענינים של צדקה ,אלא גם
לקרבם לתורה ומצוות ,כל אחד באופן המתאים
לו ביותר ,ובמילים שיכולות להשפיע הכי טוב.

ואם אהבת האב אל הבן מתבטאת בענינים
הקשורים בגוף ,על אחת כמה וכמה שהיא
צריכה להתבטא בענינים הקשורים עם הנשמה,
שזה נוגע הן בעולם הזה והן בעולם הבא.
)תרגום מאגרות קודש ח"ד עמ' יג(

לנסות שוב ושוב
קבלתי מכתבה ושמחתי לשמוע שהכאבים
שלה כמעט שחלפו ,ותקותי שתרגיש עוד יותר
טוב.
אודות מה שכותבת שבתה תחי׳ ממורמרת
מכך שילדי' אינם מתנהגים לפי היהדות,
תמסור לה שעם התמרמרות בלבד ,לא
עוזרים ,אלא צריך להשפיע עלי' ,ורק על ידי
דרכים טובות ודבורים טובים ,ובקשות ,ואין
להתעייף מלדבר בזה ,פעם אחת ,פעמיים,
שלוש פעמים עד שסוף כל סוף משפיעים,
קודם מעט ואחר כך יותר ויותר.
)תרגום מאגרות קודש ח"ה עמ' פ(

לעתים הילדים מושפעים
יותר באמצעות זרים
במה שכותב אודות בנו ובתו שיחיו ,בודאי
אינו מסתפק בדבורו הוא עמהם ,אלא משתדל
שיפגשו עם כאלה שיכולים להשפיע עליהם
בעניני תורה ומצות ,והרי רואים במוחש
שלפעמים הכי קרובים ילדים מקבלים השפעה
מאנשים זרים יותר בנקל מאשר מההורים,
כי בהנוגע לאנשים זרים אין זה פוגם הכרת
העצמאות שלהם ,ועוד זאת אשר איש בלתי
קרוב בגוף יכול לדבר מבלי התרגשות נוספת
שלפעמים מזקת היא ,מה שאין כן הורים
וקרובים שלא תמיד שולטים ברוחם.
)אגרות קודש חט"ו עמ' פח(

פ
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"כל מˆוו˙ ‡לו ‰ . .רי ‰ן בכלל ו‡‰ב˙

ח˘יב כ˘ופך „מים כיון ˘ב˘ע˙ ביזויו

לרעך כמוך"( .ולכך „יי˜ ל‰בי‡ ר‡י' „ו˜‡

"‡זיל סומ˜‡ ו‡˙י חיוור‡".

ממ˘ ‰ר‡‡ ‰בר‰ם ‡˙ ‰מל‡כים" ,ויר‡
ו‰נ˘ ‰ל˘‡ ‰נ˘ים"‰ ,יינו עˆם מ˘˘ ‰ם
ליבו ‡לי‰ם לר‡ו˙ם ול„‡ו‚ בליבו עבורם
)ול‡ ר˜ מע˘‰‰ ‰כנס ‰עˆמו(.

וענין

ובז‰

י˘ ליי˘ב עו„ ˙מי‡„ ,‰‰י נימ‡

„מˆו˙ ‰‰כנס‰ ‰עי˜ר ב‰ ‰ו‡ מילוי ˆרכי
‡‰ורח יימˆ‡ „ל‡ ˜יים ‡בר‰ם מˆו‡‰„ ,‰
‡ורחיו ‰יו מל‡כים ור˜ נר‡ין כ‡וכלין

ז ‰ב‰כנס˙ ‡‰ורח מו„‚˘ בעי˜ר

ו˘ו˙ין )ב"מ פו ,(:ו‡פילו למ"„ „‡כלו ו˘˙ו

בליוויו„ ,מ˘ ‰מ‡כילו וכו' ‰ו‡ מילוי ˆרכיו

ממ˘ )עיי' ˙וס' ˘ם( ל‡ ‰יו ˆריכים לז ‰ב‡מ˙

ו„ומ ‰בז ‰ל˘‡ר ‚מ"ח ,ור˜ בענין ‰לוי' ניכר

ור˜ "מפני כבו„ו ˘ל ‡בר‰ם" )˙וס' ˘ם(‡ ,ו

ביו˙ר מ˘ ‰י˘נו ‚ם עי˜ר ב‰מˆו ‰ל‰יו˙

מפני „"‡זל˙ ל˜ר˙‡ ‡זל בנימוסי'"

)ר‡‰

מנין ידע אברהם שגדולה הכנסת
אורחים מהקבלת פני השכינה?
וירא והנה שלשה אנשים
גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה ,שנאמר וירא והנה
שלשה אנשים
)יח ,ב .רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"ב(

לכאורה צריך ביאור :בשלמא אנן ידעינן
ש"גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני
שכינה" מהנהגת אברהם אבינו ,אבל מנין ידע
זאת אברהם אבינו עצמו?
ויש לומר:

מי„˙ ‰מ‡רח בסבר יפ ‰ל‡ורחו ,ו˘ימ˙

˘מו"ר פמ"ז .‰ ,זח"‡ ˜מ„‡ ,(‡ ,בל ‡י"ז מילוי

ליבו ‡ליו .ולכך נ˜ט ‰רמב"ם „‰חיוב ‰ו‡

ˆרכי‰ם .ו˙‰מי„‚ ‰‰ול ‰ביו˙ר"‡„ ,כ ‰י'

"ללו˙ ‡‰ורחים"‡ ,ף ˘בז ‰נ˙כוין לכללו˙

‡סור ל‰פסי˜ מ˜בל˙ ˘‰כינ ‰עבור ז,‰

‰מˆו ,‰כיון ˘בל˘ון זו רמז לכללו˙ ‚„ר

כיון „‡ינו ממˆו˙ ‰‰כנס ,‰ולפ"ז ‰י' נר‡‰

‰מˆו"ˆ˘ ,‰ל ˜יום כל חל˜י ‰מˆו ‰מ˙וך

„‡בר‰ם נכ˘ל בז .‰ו˙ו‡ ,יך למ„ו ˘‚„ול‰

על מה שנאמר בתחילת פרשתנו "והוא
יושב פתח האוהל כחום היום" פירש רש"י
"הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו
באורחים".

מי„˙ ‚‰מ"ח בלב ‚‰ומל ,ובמ˜ום ˘חסר‰

‰מˆו ‰וכו' ממ˜ום ˘ל‡ ‰י˙˘ ‰ם ‰מˆו.‰

‰לוי' נחסר מן ‰מˆו‡ ‰ף במ‡‰˘ ‰כיל

ועכˆ"ל „˜יום ‰מˆו˘ ‰ם ‰י' בז‰˘ ‰יו

ו ‰˜˘‰כו'.

נר‡ין כ‡ורחין ,וז ‰יי˙כן ר˜ ל‰נ"ל „‰עי˜ר

ומזה למד אברהם שגדולה הכנסת אורחים
יותר מהקבלת פני השכינה ,שהרי אם הקבלת
פני השכינה גדולה מהכנסת אורחים ,הרי גם
בלי הוצאת חמה מנרתיקה לא הי' אברהם יכול
לטרוח באורחיו כשבא הקב"ה לבקרו .ומזה
שהי' הקב"ה צריך לעשות פעולה מיוחדת
ולהוציא חמה מנרתיקה כדי למנוע מאברהם
טירחת האורחים  -מוכח שהקבלת פני השכינה
לבד לא תמנע ממנו טירחא זו ,כי הכנסת
אורחים גדולה ממנה .וק"ל.

וז‰ו

‰ר‡י' ˘‰בי‡ מ‡בר‰ם"‰„ ,ח˜

˘ח˜˜ו" ‰י' ל‰יו˙ "„רך ‰חס„ ˘נ ‚‰ב,"‰
פירו˘ „כל מע˘י ‰‰כנס ‰ע˘‡ם ב„רך
‰חס„ „ו˜‡ ,ולכך פירט ‰רמב"ם ומנ‰
‡ף ‡‰כיל ‰ו˙˘‰י' לומר „‡ף ב‰ם ˜יים
‡בר‰ם ל‰יו˙ ע˘יי˙ם ב"„רך ‰חס„".

ועפ"ז

‡פ"ל „‡ף מ˘ ‰סיים ˘‰ו‡

כ‡יסור ˘פיכו˙ „מים ,מלב„ פ˘טו˙ ‰כוונ‰
ב˘"ס „מי ˘ל‡ ילוו‰ו י‰ר‚ו‰ו ליסטים
ב„רך ,מ"מ רמז ‰רמב"ם ‚"כ „כ˘חסר‰
‚ילוי מי„˙ ‰לב כלפי ‡‰ורח יכול ל˙‰בזו˙
מז ,‰ו‰ו‡ כ„ ‡‰ב"מ נח„ :מלבין חבירו

‰ו‡ מי„˙ ‰חס„ ˘י˘נˆ‡ ‰ל ‰מ‡רח‰ ,יינו
˙‰עניינו˙ו ו˘ימ˙ לבבו ל‡ורחו ,וכיון
˘‡בר‰ם ח˘בם ל‡ורחים ונ ‚‰עמם ב"„רך
‰חס„" ו‰ר‡ ‰ל‰ם „‡‚˙ו עבורם‰ ,נ ‰בז‰
˘פיר ˜יים עלי‰ם מˆו˙ ‰‰כנס‡ ‰ף ˘‰יו
מל‡כים‰„ ,עי˜ר בז‰ ‰ו‡ ‰נ‚‰ ˙‚‰בר‡
ול‡ ‰חפˆ‡ „ˆרכי‰ם ˘ל ‰מ˙‡רחים .ו˘וב
נמˆ‡ „‡ף ל‚בם נ˙˜יימ ‰בז‰ ‰מˆו‡‰„ ,‰
מ ‚‡„˘ ‰בליבו עבורם ‰ו‡ ˘ביע˙ רˆון
ל‰ם˘„ ,ייך ˘פיר ‡ף במל‡כים )ובפרט
‡לו ‰ב‡ים ב„מו˙ ‡נ˘ים( ,ו‰רי ז‰ו עי˜ר
‰כנס˙ ‡ורחים ‡‰˘ -ורח מר‚י˘ ˘ימ˙ ‰לב
„‰מ‡רח ‡ליו.

טענת אברהם "אפרש
לפניך את שיחתי"
ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה
כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה
אל תשלח – לשחוט .אמר לו אם כן לחנם באתי לכאן ,אעשה
בו חבלה ואוציא ממנו מעט דם ,אמר לו אל תעש לו מאומה ,אל
תעש בו מום .כי עתה ידעתי – אמר רבי אבא ,אמר לו אברהם,
אפרש לפניך את שיחתי ,אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך
זרע ,וחזרת ואמרת קח נא את בנך ,עכשיו אתה אומר לי אל
תשלח ידך אל הנער .אמר לו הקב"ה ,לא אחלל בריתי ומוצא
שפתי לא אשנה ,כשאמרתי לך קח מוצא שפתי לא אשנה ,לא

אמרתי לך שחטהו אלא העלהו ,אסקתי' אחתי'
)כב ,יב .רש"י(

לכאורה הדבר תמוה )כמו שהקשו
המפרשים( :מדוע תמה אברהם "אתמול אמרת
לי וכו'" רק כאשר נצטווה "אל תשלח ידך אל
הנער" ,ולא לפנ"ז ,תיכף כשנצטווה "קח נא את
בנך"?
ויש לומר ,שבדבריו אלו לא בא אברהם
להרהר ח"ו אחר מדותיו של הקב"ה ]וכמו
שמצינו בפרש"י להלן )ס"פ שמות( ,שאמר
הקב"ה למשה "הרהרת על מדותי ,לא
כאברהם שאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע
ואח"כ אמרתי לו העלהו לעולה ולא הרהר
אחר מדותי"[ ,אלא בא לפרש דבריו הקודמים
)וכלשונו "אפרש לפניך את שיחתי"(:
לאחר שנענה בשלילה על בקשתו "אעשה
בו חבלה כו'" חשב אברהם ,שמא הטעם שאין
מניחים אותו לקיים את הציווי "קח נא וגו'"
הוא לפי שלבו אינו שלם עמו במעשה העקידה
ואינו ראוי לקיים מצוה זו ,כדמוכח מבקשתו
"אעשה בו חבלה" ,שבזה הודה שאינו שלם עם
מעשה זה ומבקש לקיים הציווי רק במקצתו.
וזהו שאמר אברהם "אפרש לפניך את
שיחתי" ,היינו שבקשתו "אעשה בו חבלה"
לא היתה כדי לגרוע מציווי ה' "קח נא וגו'",
כי אם כדי לקיים ציווי זה ,כי באופן זה תתורץ
הסתירה בין הציווי "קח נא" ובין ההבטחה "כי
ביצחק יקרא לך זרע" ,באופן שאפשר לקיים
שניהם – ע"י עשיית חבלה והוצאת דם )וזריקתו
על המזבח(.
וע"ז נענה" :עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה
גו' " ,כלומר :מעולם לא נמנע מאברהם לקיים
את הציווי ,והציווי נתקיים בשלימות וללא
שום חסרון ,שהרי מלכתחילה "לא אמרתי לך
שחטהו אלא העלהו ,אסקי' אחתי'" )וממילא
מתורצת גם הסתירה בין שני הציוויים(.

לקראת שבת
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ו‰נר‡ ‰בז„ ,‰ב‡מ˙ ל‡ נ˙כוון כ‡ן ר˜
ללוי'‡ ,ל‡ ˘נ˜ט בל' זו כ„י ל„‚‰יר מ‰ו˙
„ין ‰כנס˙ ‡ורחים˘ ,י˘ בו ‚„ר מחו„˘

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יו˙ר מ˘‡ר חיובי ‚מ"ח.

וב„˜‰ם

הכנסת אורחים רוחנית
המצוות שקיימו האבות – ברוחניות בלבד  /הכנסת אורחים דאברהם – גילוי מידת החסד הרוחנית  /מעשה אבות
סימן – ונתינת כח – לבנים  /מהאבות הקדושים מקבלים הכח לקידוש הגשמיות

ī
ביום

˘ל‡ ל‰טריחו ב‡ורחים" ,י˘ב ‡בר‰ם בפ˙ח ‡‰ו‰ל "כחום ‰יום" בחפ˘ו ‡ורחים .ר‡‰
˜‰ב" ‰בˆערו ו"‰בי‡ ‰מל‡כים עליו ב„מו˙ ‡נ˘ים" )פר˘˙נו יח-‡ ,ב ובפר˘"י(.
סיפור ז˙ ‰מו‰ ‰ו‡ ע„ למ‡ו„ ,פל‡ על ‚בי פל‡:
‡( מכיוון ˘ל‡ ‰יו ‡ורחים ‡לו בני ‡„ם כי ‡ם מל‡כים ,נמˆ‡ ˘ל‡ ˜יים ‡בר‰ם מˆו‰
ב‰כנס˙ם‰˘ ,רי ל‡ ‰יו ז˜ו˜ים ל‡כיל ‰ו˘˙י ‰ור˜ "נר‡ ‰כמו ˘‡כלו"‡ ,ו ˘"‡וכלין ו˘ו˙ין
 . .מפני כבו„ו ˘ל ‡בר‰ם" )ב"מ פו ,ב וב˙ו„"" ‰נר‡ין"( .ו„‰בר ˙מו‰ :‰יי˙כן ˘ע˘˜‰ ‰ב" ‰נס
‰יפך ‰טבע בכ„י לזכו˙ ‡˙ ‡בר‰ם במˆו ,‰ב ‰ב˘ע˘ ‰ענין ז‡ ‰ינו ‡מ˙י ול‡ ˜יים ‡בר‰ם
כלל ‡˙ ‰מˆו!?‰
ב( כ‡˘ר ר‡ ıבר‰ם ל˜ר‡˙ ‡ורחיו‰ ,יˆ ‰ריך לעזוב ‡˙ "˜בל˙ פני ˘‰כינ‰˘ "‰י‰
עסו˜ ב ‰ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰ומכך למ„ו ב‚מר‡ )˘ב˙ ˜כז„‚"˘ (‡ ,ול‰ ‰כנס˙ ‡ורחים מ˜‰בל˙ פני
˘‰כינ ."‰ולפי ‡‰מור˘ ,ל‡ ‰יו ‡לו בני ‡„ם כי ‡ם מל‡כים ,ונמˆ‡ ˘ל‡ ˜יים ‡בר‰ם מˆו‰
ב‰כנס˙ם‰ ,רי לחינם עזב ‡בר‰ם ‡˙ "˜‰בל˙ פני ˘‰כינ ,"‰וכיˆ„ ˘ייך ˘‡בר‰ם ‡בינו
˘‰י ‰בטל כולו ל˘‰י"˙ ,יכ˘ל בחט‡ כז ,‰ו‡פילו ב˘ו‚‚?
ו„‰ברים י˙לבנו על פי ‰מבו‡ר בס ˜"‰במ‰ו˙ ‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‡בו˙ינו  ,'˜‰וכפי ˘יוב‡
וי˙ב‡ר ל˜מן.

ל‰בי‡ ר‡י' מבורר˙ יו˙ר ,י„ מל‡כי כללי
‰רמב"ם ‡ו˙ „(.

ו‰נ‰

ב˘בועו˙ ל‡ .‰מרו „„‚ ‡‰ול‰

‰‰כנס ‰כו' ˙נ‡י ‰י‡ ,ו˙לוי במ„ ‰נחל˜ו

„‡ם רˆ‰ ‰רמב"ם ל„‚‰יל

‡י "‡„נ-י" ˘נ‡מר כ‡ן ˜ו„˘ ‰ו‡ ‡ו „ל‡

חומר˙ ‰לוי'‰ ,נ‡ ‰חר ˘כבר ‰בי‡ „‰וי

˜‡י כלל ב‡ '‰ל‡ "למל‡כים ‰י' מ„בר"

כ˘ופך „מים ‡ין לך „בר ‚„ול מז ,‰ומ‰

)ל' ˙‰וס'( ,ו‡"כ ל‡ מˆינו כלל ˘‡מר כלפי

ˆורך ל‰זכיר ‚ם „ ‡‰חזינן מ‡בר‰ם „˘כר

˘כינ‡" ‰ל נ‡ ˙עבור" ונפל‰ ‰ר‡י' „לעיל.

‰לוי' יו˙ר מן ‰כל ,ובכלל מ‡˙יים מנ.‰

ומע˙ ‰י"ל „כיון ˘‡ינו לכו"ע )ובפרט

‡ל‡ י"ל „מ‡בר‰ם ילפינן „‚‰ר ‰מיוח„

˘‰רמב"ם עˆמו ‰סי˜ במו"נ ח"‡ פס"‡

„‰כנס˙ ‡ורחים.

„למל‡כים ‰י' מ„בר( ,לכך ‰ע„יף ר‡י'

„‰נ‰

ב˘ב˙ ˜כז„‚" .ול‰ ‰כנס˙

‡ורחים יו˙ר מ˜‰בל˙ פני ˘‰כינ„ ,‰כ˙יב
)פר˘˙נו ˘ם (‚ ,וי‡מר ‡„נ-י ‡ם נ‡ מˆ‡˙י חן
בעיניך ‡ל נ‡ ˙עבור ו‚ו'" ,ופר˘"י „„יי˜ינן

˘‰לי˘י למיל˙ו ˘ל ‡בר‰ם ,כ‡˘ר נ‚ל‡ ‰ליו ˜‰ב" ,‰ו"‰וˆי‡ חמ ‰מנר˙י˜‰

י‚

‡‰חר˙ .מי‰ו י˘ ל„חו˙‰„ ,ל‡ בחיבור
‰י„ ספ"ו מ‰ל' יסו„י ˙‰ור‰ ‰כריע כבר
‰רמב"ם „ל˘כינ‰ ‰י' מ„בר.

וי"ל

ב‡ו"‡‰„ ,נ ‰בכל מˆו˙ ‚מ"ח עי˜ר

ממ‰"˘ ‰ניחו ו‰לך ל˜בל ‡‰ורחים"‡ ,בל

‰מכוון וˆ‰יווי ‰ו‡ ‰נפעל ו˙‰וˆ‡˘ ‰י‰י'

‰רמב"ם כ‡ן ˘ינ ‰מן "˘‰ס ונ˜ט „ילפינן

מז˙‰ ,‰ועל˙ ˘יבו‡ לחבירו ,וכיון ˘בז‰

ז ‰מן ‰כ˙וב "ויר‡ ו‰נ˘ ‰ל˘‡ ‰נ˘ים",

ב„"כ מ„˙ ‰חס„ „‰נו˙ן כ˘לעˆמו ‡ינו נו‚ע

ו‰ו‡ ˙ימ ,‰ובפרט ˘‡ין מובן ‰י‡ך ילפינן

ל‰מ˜בל„ ,ל‚ביו ‰עי˜ר ‰ו‡ מ˘ ‰נ˙מל‡ו

מ˙יבו˙ ‡לו לב„ן מעל˙ ‰כנס˙ ‡ורחים

ˆרכיו )ור˜ ˘‡ופן ˜‰יום יכול ל‰יו˙ עילוי

על ˜בל˙ ˘‰כינ .‰ו˘מ‡ י"ל „‰ר‡י' ‰י‡

לענין מ˜יים ‰מˆו ‰בעˆמו( ,לכן ‡ין מ„˙

מעˆם ז˘ ‰ר‡‡ ‰נ˘ים ‡חרים בע˙ ˘‰י'

‰חס„ „‰נו˙ן מכלל עי˜ר ‰מˆו‡ ,‰ל‡  -מ‰

מ˜בל פני ˘‰כינ ,‰ו‰רי בע˙ עמי„˙ו לפני

˘‰זול˙ נס˙ייע ונ‚מל ,וכ„מˆינו בספרי ˙ˆ‡

‡ '‰י ‡פ˘ר ˘י˘ים ‡ל ליבו ל˘ום „בר,

כ„ ,יט ב"מ‡ב„ סלע מ˙וך י„ו ומˆ‡ ‰עני

במכ"˘ מ„ין ˜"˘ ˘ˆ"ל ביר‡„‚ ‰ול ‰כיון

ו‰לך ונ˙פרנס ב‡„ ,"‰ף ˘‚‰בר‡ ל‡ נ˙כוין

˘‰ו‡ כ˜ור‡ כ˙ב ‰מלך )טו˘ו"ע ‡ו"ח סי' ס‡(,

כלל ל‚מול חס„ ,מ"מ כיון ˘‰י' כ‡ן ‰חפˆ‡

)ברכו˙

„‚מילו˙ חס„ים מ˘ ‰נס˙ייע ‰עני ,ח˘יב

ל‚ ע"‡( ו‡סור לע˘ו˙ ˙נועו˙ ‡ו לזוז וכו'

כ˜יום ‰מˆו‡ .‰בל ב‰כנס˙ ‡ורחים ,לב„

)עיי' טו˘ו"ע ונו"כ סו"ס ˆ ‰וסי' ˜„(‡ ,ף ˘‡ינו

מ‰חפˆ‡ „‚מ"ח‡‰˘ ,ורח מ˜בל ˆרכיו,

‡ל‡ "כ‡ילו ˘כינ ‰כנ‚„ו" )סנ '‰כב ע"‡(,

י˘נו עי˜ר ‚„ול במי„˙ ‚‰בר‡ ‰מכניסו,

וע‡כו"כ ‡בר‰ם ˘עמ„ "לפני  "'‰ממ˘

„˘ימ˙ לבו ל‡‰ורח ו˙‰עניינו˙ו ב„‡‚‰

כל˘ון ‰כ˙וב בפר˘˙נו .ועכˆ"ל „‚„ול

וכו' ‰ו‡ עי˜ר במˆו˙ ‰‰כנס‡ ‰ף ל‚בי

„‰בר ל‰כניסם ו„וח˜‰ ‰בל˙ ˘‰כינ.‰

מ˜בל ‚‰מ"ח ,ולכן ענין עי˜רי ב‰מˆו‰ ‰ו‡

וע„יין יל"ע למ‰ ‰ע„יף ‰רמב"ם ר‡י' זו על

„כל ‰פעולו˙ ˘יע˘ˆ ‰ריך ˘יר‚י˘ בז‰

‰ר‡י' ˘ב˘"ס ˘‰י‡ בו„‡י מבורר˙ יו˙ר

‡ורחו ˘‰ו‡ ב‡ מˆ„ „‡‚˙ו ‡ליו ו‡‰ב˙ו

)ו‡ין ‰רמב"ם מ˘נ ‰מן "˘‰ס ‡ל‡ כ„י

‡ו˙ו )כמו ˘רמז ‰רמב"ם בסיום ‰‰לכ‰

וב˙פיל˘ ‰ב‰ ‰ו‡ כעומ„ לפני ‰מלך

לקראת שבת
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מצוות שקיימו האבות – ברוחניות בלבד
‡מרו חז"ל )˜י„ו˘ין פב˜"˘ ,(‡ ,יים ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ כל ˙‰ור ‰כול ‰ע„ ˘ל‡ ני˙נ ."‰ו‡ף
על פי ˘נ˙˜יימו מˆוו˙ ‚ם בימים ˜„מונים ,חי„ו˘ ‚„ול ועˆום נ˙‰וו ‰בע˙ מ˙ן ˙ור ‰על ‰ר

עיון ופלפול בשוכיות הפרשה

סיני:
לפני מ˙ן ˙ור˜ ,‰יום ‰מˆוו˙ ‰י ‰עי˜רו ˜יום ˙וכנן ‰רוחני ˘ל ‰מˆוו˙ ,כי ‚זיר‰ ‰יי˙‰
˙לוי ‰ועומ„˙ מ‡˙ ˘‰י"˙ ‡˘ר "˘‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם"

)˙‰לים ˜טו ,טז˘ .מו˙

רב ‰פי"ב – (‚ ,עניני "˘מים" ˘‰ם ˜„ו˘ ‰ורוחניו˙ יי˘‡רו ב"˘מים" ,ו‡ילו ענינים ‚˘מיים ‡ין
ביכול˙ם ל ˘„˜˙‰ו‰ם נו˙רים נחו˙ים ב"‡ר."ı
בכל ‰מˆוו˙ ˘˜יים ‡בר‰ם ,ע˘˙ ˙‡ ‰וכנ‰ ‰רוחני ˘ל ‰מˆו ‰בלב„‰˘ ,רי "‡יך ‰ניח

גדר מצות הכנסת אורחים

˙פילין ‡˘ר נזכר ˘ם יˆי‡˙ מˆרים ,ו‡ז ע„יין ל‡ ‰י ‰כלל ‚לו˙ מˆרים"?

‡ל‡ ˘עבו„˙ו ‰יי˙ ‰ר˜ ב˙וכנ‰ ‰רוחני ˘ל מˆו˙ ˙פילין .ו‚ם כ‡˘ר ˙˘‰מ˘ בפועל בחפˆים

ידייק בדברי הרמב"ם שהדגיש רק מצות ליווי ולא שאר חיובים שבהכנסת אורחים ,ויסיק דבמצות הכנסת אורחים
יש גדר שונה משאר מצוות גמ"ח – שנוגע בגוף המצוה גם היחס והדאגה שמביע המארח כלפי אורחו ,ולא רק מילוי
צרכיו

ī
„ין

‰כנס˙ ‡ורחים ˘בפר˘˙נו ,מנ‡ו

‰רמב"ם ברפי"„ מ‰ל' ‡בל ביח„ עם
˘‡ר חיובי ‚מ"ח ,וז"ל "מˆו˙ ע˘˘ ‰ל
„ברי‰ם לב˜ר חולים  . .וללוו˙ ‡‰ורחים
כו'" ,ו˙ימ ‰מ˘ ‰כ˘רˆ ‰ל‰זכיר ˘ם כולל

וכיו"ב„ ,בז ‰נכללו כל חיובי ‰‰כנס,‰
כ‡כו"˘ ולינ ‰כו'.

ובפ˘טו˙

כ‡˘ר ני˙נ˙‰ ‰ור ‰על ‰ר סיני ,בטל‚ ‰זיר ‰זו ,ו‡מר ˜‰ב"˙‰" ‰ח˙ונים יעלו לעליונים
)ר‡˘ ‰מו˙ רב˘ ‰ם.

ובל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  41ו‡ילך(.

)ר‡ ‰נמו˜י

כלל ‡ף חיובי ממון ,למ ‰ב‰כנס˙ ‡ורחים
ל‡ נ˜ט ל˘ון ‰כולל כל ‰חיובים.

למˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים ‰זכירו ר˜ בענין לוי',
ו‰ול"ל בל˘ון ‰כולל – "ול‰כניס ‡ורחים"

בפנימיו˙ בחפˆי ‰מˆוו˙ ,ול‡חר ˜יום ‰מˆו˘ ‰וב ל‡ ‰יי˙„˜ ‰ו˘ ‰בחפˆים ‡לו.

˜„ו˘‚ ‰ם בז‰ ‰עולם ,ו‰ופך ‡˙ ˘‚‰מיו˙ לחפˆי מˆו ‰ו˙˘מי˘י ˜„ו˘‰

מ‰ר‡"י לרמב"ם ˘ם( ,וכיון ˘ב˘מח˙ חו"כ

ו‰נ‰

‚˘מיים )מטעם ˘י˙ב‡ר ל˜מן(‰ ,יי˙‰ ‰מˆו ‰עˆמ ‰ברוחניו˙ בלב„ ,ו„˜‰ו˘ ‰ל‡ ח„ר‰

ו‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים" ,ומני ‡ז ני˙ן ‰כח לי‰ו„י ˘על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ממ˘יך ‰ו‡

ולסע„ם בכל ˆרכי‰ם"„ ,פ˘טו˙ ‰ל˘ון
˜‡י ‡ף על ‚מ"ח וסיעו„ ˘בממון

)˙ור‡ ‰ור י‡,(„ ,

ב‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז כ' "˘כר ‰לוי'

מרוב ‰מן ‰כל ,ו‰ו‡ ‰חו˜ ˘ח˜˜ו ‡בר‰ם
‡בינו ו„רך ‰חס„ ˘נ ‚‰ב ,‰מ‡כיל עוברי
„רכים ומ˘˜‡ ‰ו˙ן ומלו‡ ‰ו˙ן ,ו‚„ול‰

י"ל „מנ ‰כ‡ן ר˜ חיוב

‰כנס˙ ‡ורחים יו˙ר מ˜‰בל˙ פני ˘כינ,‰

מˆוו˙ ‚מ"ח ˘ב‚ופו ,כבי˜ור חולים וניחום

˘נ‡מר )פר˘˙נו יח ,ב( "ויר‡ ו‰נ˘ ‰ל˘‰

‡בלים ˘‰ם חוב˙ ‚‰וף ,וכל˘ונו בסיום

‡נ˘ים" ,וליווים יו˙ר מ‰כנס˙ם‡ .מרו

‰‰לכ" ‰ו‡לו ‰ן ‚מ"ח ˘ב‚ופו ˘‡ין ל‰ן

חכמים )סוט ‰מו (:כל ˘‡ינו מלו ‰כ‡ילו

˘יעור" .וחובו˙ ‡לו „ינם ‡חר מ„ין חיובי

˘ופך „מים" .ולפי ‰נ"ל „נ˙כוין למנו˙

‚מ"ח ˘בממון‡ ‡‰„ ,לו ‡‰חרונים י˘ ל‰ם

כ‡ן מˆו˙ לוי' לב„ ‰ול‡ חיובים ˘בממון

˘יעור מ˘‡"כ חובו˙ ‚‰וף .וכמו ˘‡‰ריך

כ‡כו"˘ וכו' ,נˆטרך לומר „‚ם ב‰לכ ‰זו

בז‰ ‰רמב"ם עˆמו בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ רי˘

ב‡ לב‡ר מעל˙ ‰לוי' לב„ ,‰ו‡"כ ˙מו ‰מ‰

פ‡‡ .‰מנם לבי‡ור ז ‰יו˜˘ ‰מ‰˘ ‰רמב"ם

˘‰זכיר ‚"כ ‚בי ‡בר‰ם מ‰˘ ‰י' "מ‡כיל

‰זכיר כ‡ן ‰חיוב "ל˘מח ‰כל ‰ו‰ח˙ן

כו' ומ˘˜ ‰כו'".

הכנסת אורחים דאברהם – גילוי מידת החסד הרוחנית
מע˙ ‰ימˆ‡ מובן כיˆ„ עזב ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ "˜‰בל˙ פני ˘‰כינ "‰בכ„י ל˜בל ‡˙
‡‰ורחים ˘ל‡ ‰יו ‡ל‡ מל‡כים ˘ל‡ ‰וˆרכו ל‡כיל :‰ב˙˜ופ˙ ‡‰בו˙˜ ,ו„ם ˘ני˙נ˙‰ ‰ור‰
ובטל‚‰ ‰זיר ,‰ל‡ ‰י ‰עי˜ר ‰מˆו‰ ‰חל˜ ˘‚‰מי ,ל˘‰ביע רעבונם ˘ל ‡‰ורחים ול„‡ו‚ לכל
ˆרכי‰ם‡ ,ל‡ ˙וכנ‰ ‰רוחני ˘ל ‰מˆו‰ ,‰ו‡ ‚ילוי מי„˙ ‰חס„ ו‰נ˙ינ ‰בלבו ˘ל „‡‰ם.
ומכיוון ˘כ˘ר‡‡ ‰בר‰ם ‡˙ ˘"‰ל˘‡ ‰נ˘ים" ,ח˘ב ˘‰ם בני ‡„ם ‰ז˜ו˜ים לסיוע ,ומˆ„
עוˆם מי„˙ ‰חס„ ˘בלבו ר ıל˜ר‡˙ם ,כחום ‰יום ,ב˘לי˘י למיל˙ו˘ ,ר˙ם ו‡‰כילם ב‡ופן
‰נעל ‰ו‰מ˘ובח ביו˙ר‰ ,רי ˜יים בז ‰מˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים כפי ˘‰י‡ ברוחניו˙ בנפ˘ „‡‰ם.
ו‡ין „‰בר חסר כלום בכך ˘‰יו ‡ל ‰מל‡כים ˘‡ינם ˆריכים ל‡כיל ,‰כי ברוחניו˙ ˜˙‰יימ‰
‰מˆו ‰ב˘למו˙.‰

מעשה אבות סימן – ונתינת כח – לבנים
למרו˙ ˘˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל ‡‰בו˙ ‰י ‰ברוחניו˙ ,מכל מ˜ום מˆינו בכמ ‰מˆוו˙ ˘˜יומן
‰י˘˜ ‰ור עם חפˆים ‚˘מיים ,ול„ו‚מ‡ ,מ‡„ ‰י˙‡ בז‰ר ) '˜‰ח"‡ ˜סב˘ (‡ ,יע˜ב ‡בינו ˜יים
מˆו˙ ˙פילין ב‡מˆעו˙ ‰מ˜לו˙ ˘‰עמי„ על ˆ‡ן לבן .וכן מ˘ ‰מˆ‡נו כ‡ן‡˘ ,בר‰ם ˜יים
‰כנס˙ ‡ורחים במ‡כלים ‚˘מיים.

פ

לקראת שבת

י

ו„בר זˆ ‰ריך לבי‡ור„ ,מכיוון ˘˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל‰ם ‰י ‰ברוחניו˙ ,מ ‰טעם ר‡ו ‡‰בו˙
ל˜˘ר חל˜ מ‰מˆוו˙ ˘˜יימו עם עניינים ‚˘מיים? ומ‚ ‰ם ˘˜יום ‰מˆוו˙ ל‡ פעל בחפˆים
‡לו בפנימיו˙ם ,ו„˜‰ו˘ ‰ל‡ נ˜בע ‰ב‰ם˘ .לכן חפˆי ‰מˆוו˙ ˘ל ‡‰בו˙ ל‡ נו˙רו ב˜„ו˘˙ם
ל‡חר ˜יום ‰מˆו ‰וחזרו ל‰יו˙ חפˆי חולין

)ור‡ ‰ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט סיון עמ' ˘מ ‰ער.(61 ‰

ו˙˘וב˙ „‰בר ,טמונ ‰בסו„ מ˘ ‰נ˙ב‡ר בספרים

)ב"ר פ"מ ,ו .רמב"ן לבר‡˘י˙ יב ,ו‡ .ור ˙‰ור‰

לך( ˘"מע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים" – עבו„˙ עם י˘ר‡ל ל„ורו˙יו ˘ו‡ב˙ כח ‰ממע˘י ‡‰בו˙
„˜‰ו˘ים .ועל כן מוˆ‡ים ‡ˆל ‡‰בו˙ כמ ‰ענינים ˘‰ם מעין מˆ˘ ‰ריכים י˘ר‡ל לעבו„
עבו„˙ם ב„ורו˙ ˘ל‡חרי‰ם.
ומ˘ום כך‰ ,רי ‡ף ˘˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל ‡‰בו˙ ‰י ‰ברוחניו˙ ,מכל מ˜ום בכמ ‰וכמ ‰מˆוו˙
˜י˘רו ‡‰בו˙ ‡˙ עבו„˙ם ‚ם עם חפˆים ‚˘מיים ,כי בז ‰מ‰ווים ‰ם "סימן" ,ומעני˜ים לנו
‡˙ ‰כח˘ ,נוכל ‡נו ל‡חר מ˙ן ˙ור ‰ל˜יים מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים ,ב‡ופן ˘‰מˆו ‰חו„ר˙
בפנימיו˙ו ˘ל „‰בר ˘‚‰מי ומ˜„˘˙ו.

מהאבות הקדושים מקבלים הכח לקידוש הגשמיות
ו‰נ ,‰עבו„˙ ‡‰בו˙ ל‰מ˘יך „˜‰ו˘ ‰ב‚˘מיו˙ ‰י‡ ר˜ מעין עבו„˙נו ‡נו:
‚ם בפרטי „‰בר ˘‚‰מי ˘בו מ˙˜יימ˙ ‰מˆו ,‰ו„˜‰ו˘ ‰חו„ר˙ בפנימיו˙ בחפ‰ ıמˆו.‰
עבו„˙ ‡‰בו˙ לעומ˙ ז‡˙‰ ,יי˙˘˜ ‰ור ‰עם ˘‚‰מיו˙ ב‡ופן כללי וסמלי ,ו‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘‰
בו ‰יי˙ ‰ב‡ופן זמני בלב„.
ומכל מ˜ום ,עבו„˙ ‡‰בו˙ ‰י‡ נ˙ינ˙ כח לעבו„˙נו ,מ‡חר וי˘ ב ‰מעין ‰עבו„„ ‰ל‡חרי
)רמב"ן

לבר‡˘י˙ יב ,ו .ועו„( בעניין ‰נבו‡ו˙:
מכיוון ˘נבו‡‰ ‰י‡ רוחני˙ ,עלול‰ ‰י‡ ל‰י˘‡ר ברוחניו˙ ‰ול‡ לבו‡ לי„י ˜יום בפועל
ממ˘ .ועל כן ˆיו˘‰ ‰י"˙ לנבי‡ים ˘י˜˘רו ‡˙ „‰ברים עם פעול˘‚ ‰מי˙ ,ובכך יפעלו ‡˙
‰מ˘כ˙ ‰נבו‡ ‰ל˜יום בפועל ממ˘.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר ‡מר ˜‰ב" ‰ליחז˜‡ל – על „רך מ˘ל – "ע˘ ‰לך כלי ‚ול) "‰יב‰ ,(‚ ,רי ‰י ‰ז‰
לפני ‰חורבן ע„יין ,וע˘י˙ ‰כלים ל‡ נע˘˙ ‰מ˙וך ‚לו˙ ומˆו˜‡ ,ל‡ ˘„‰בר ‰ו‡ מעין וסימן
˘ל ˜יום ‰נבו‡ ‰עˆמ ,‰ופועל ‡˙ עˆם ‰ענין ˘ל ‰מ˘כ˙ „‰בר ‰רוחני ב‚˘מיו˙.
ועל זו „‰רך‰ ,מˆוו˙ ˘˜יימו ‡‰בו˙‰˘ ,יו מעין ‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰ב‚˘מיו˙‰ ,רי ‰ן סימן
לבנים ,ונו˙נו˙ כח בעבו„˙ם לע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם ˘‚‰מי ל„יר ‰לו י˙'.

וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים
)כא ,ד(

מסופר במדרש שיצחק וישמעאל "היו מדיינים
זה עם זה" ,ישמעאל טען "אני חביב ממך שנמלתי
לשלש עשרה שנה" ,ואילו יצחק אמר "אני חביב
ממך שנמלתי לשמונה ימים".
ויש לתמוה על טענתו של יצחק אבינו ,דלכאורה
מה מעלה יש בברית שהיא לח' ימים ,והרי הדעת
נותנת להיפך  -שהמצוה נעלית היא יותר כשנעשית
בגיל שבו האדם הוא כבר בר דעת ומסכים לעשיית
המצוה ,וכפי שאכן טען ישמעאל שמצותו חביבה
יותר" ,שהיה סיפק בידי למחות ולא מחיתי"?
ויובן זה בהקדם ענינה של ברית מילה:

„˜יום ‰מˆוו˙ ˘לנו ,נוסף לכך ˘‰ו‡ ˜˘ור עם „ברים ‚˘מיים „ו˜‡‰ ,רי ב˜יומן י˘ ל„˜„˜

מ˙ן ˙ור‰˘ ,‰י‡ ‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰ב‚˘מיו˙ .ויובן „‰בר על פי ‰מבו‡ר בספרים

מעלת הנימול לשמונה ימים
על הנימול לי"ג שנים

ידידים אשר יש ביניהם קשר אמיץ וחזק ,ורוצים
המה אשר הידידות תימשך לעולמי עד ,הרי הם
כורתים ביניהם ברית ,שפירושה – התחייבות
והחלטה חזקה שלא יפסק הקשר לעולמים .אלא
שאין בכחו של נברא לעשות דבר נצחי ,ולכן גם
אם הוא רוצה שימשך הקשר לעד ,הרי עדיין יתכנו
שינויים וסיבות שונות שיבטלו גם את הברית ,ורק
השי"ת הוא לבדו יכול לכרות ברית שתהא קיימת
לעד.

המצוה היא הקשר הנצחי בין הקב"ה לאדם ,שמידו
של הקב"ה לבד הוא זה ,ואין בזה תפיסת ידי האדם
הנימול כלל  -הרי אין טעם להמתין עד אשר יכין
האדם עצמו כראוי לקיום המצוה ,שהרי גם אחרי
כל הכנותיו אין הברית נפעלת ע"י עבודתו כלל.
ועל כן ציוותה תורה למול את הבן בהזדמנות
הראשונה שהדבר אפשרי ,בהיותו בן שמונת ימים.
ומעתה יובן מה שהיו יצחק וישמעאל "מדיינים
זה עם זה" ,שישמעאל טען אשר גדלה מעלתו,
כיון שמל בהכנה ובהסכמת דעתו בהיותו בר דעת,
ולזאת אמר לו יצחק "חביב אני ממך" ,כי התקשרותו
להקב"ה היא התקשרות נצחית וברית עולם באופן
גלוי וניכר ,מאחר שזכה להימול בן שמונה ימים ,עת
אשר נראה לעין כל שפעולת המצוה היא מידו של
השי"ת בלבד.

רמז נפלא בתיבת "מעכה"
על פי הכלל "נעוץ תחלתן בסופן" ,יש לבאר את
השייכות בין תחילת פרשתנו" :וירא אליו ה' באלוני
ממרא" ,לסיומה" :ואת מעכה":
הכתוב "וירא אליו ה' באלוני ממרא" מורה,
שהתגלות ה' לאברהם אבינו ביום השלישי למילתו
לא היתה באופן של פרישות והבדלה מהעולם ,אלא
דוקא במקום השייך לממרא האמורי ,ש"הוא שנתן
לו עצה על המילה".

וזהו תוכנה של מצות ברית מילה  -כריתת ברית
בין כל איש ישראל להשי"ת אשר לא תינתק לעולם,
ולא שייך בה כל שינוי ,מאחר שהיא נעשית בכוחו
של השי"ת ,שרק הוא לבדו ביכלתו לכרות ברית
נצחית .ונמצא ,שאף שפעולת המילה נעשית ע"י
האדם ,אין הפירוש שבזה מקשר האדם את עצמו
עם הקב"ה ,אלא להיפך  -שהקב"ה מקשר את עצמו
עם האדם המקיים מצות מילה.

וטעם הדבר  -לפי ש"נתאווה הקב"ה להיות
לו דירה בתחתונים" )וכמבואר בתניא פל"ו( ,ולכן גם
המילה של אברהם והגילוי שעל ידה היו באופן
השייך למקום גשמי של אינו יהודי; וע"ד המצב
דלעתיד לבוא ,אשר אז לא רק בני ישראל יעבדו את
ה' ,אלא המשיח "יתקן את העולם כולו לעבוד את
ה' ביחד" )רמב"ם בסופו(.

וזהו מה שציוותה תורה למול את הבן מיד
בהיותו בן שמונת ימים :בדבר אשר האדם פועל
בכוחות עצמו  -לזה דרוש הכנה ושיהוי זמן עד
שיכין את עצמו כראוי ויהי' ביכלתו לפעול את
הדבר; מה שאין כן במצות מילה ,אשר פעולת

וזוהי השייכות לסיום הפרשה בתיבת "מעכה",
ראשי תיבות "מלך על כל הארץ"
השנה(  -היינו שמלכותו של הקב"ה אינה מוגבלת
לאברהם ובנ"י לבדם ,אלא נמשכת ומתגלית ב"כל
הארץ" כולה.

)נוסח תפילת ראש

