


מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
מדוע ארכו ימי הריונה של רבקה?

למ‡י   / ˙מר?  ˘ל  ‰ריונ‰  ‡ו„ו˙  בפר˘˙נו  ר˘"י  מפר˘  מ„וע 
ר˘"י ‡ו„ו˙  פירו˘י  בי‡ור   / ח„˘ים?  לט'  יל„‰  ˘רב˜‰  נפ˜"מ 

‰ריונ‰ ˘ל רב˜‰ ו‰"˙ומים" (חסר) ˘יל„‰

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 110 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"היאך מעשרין את המלח ואת התבן" (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 116 ואילך)

מחלת - רשעה או כשרה?  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 113 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עומק מעלת יצחק אבינו

מ‰  מפני   / ‰„˘ן?  ו‰וˆ‡˙  ב˙רומ˙  יˆ‡  ל‡  יˆח˜  ˘ל  ‡פרו  מ„וע 
‰‡פר ‡ינו נכל‰ בע˙ ‰˘ריפ‰? / מ‰ו ‰‰ב„ל בין "כל מע˘יך ל˘ם 
ויום  ˘ב˙  ב‡כיל˙  מיוח„  ומ‰   / לבין "בכל „רכיך „ע‰ו"?  ˘מים" 
עם ˆרכי ‰‚וף  וב‡ופן ‰‰נ‰‚‰  יˆח˜ ‡בינו,  במעל˙  בי‡ור   – טוב? 

‰‚˘מי

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 131 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
להיפך?  ולא  לאברהם  דומה  יצחק  של  פניו  קלסתר  צר  למה 

(ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 100 ואילך)

בין אברהם ליצחק (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה ע' 123 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדר קיום מצוות שלפני מתן תורה

ירוˆי ‰מפר˘ים לב‡ר חי„ו˘ מ‡מר רב ביומ‡ על מ˙ני'  י˜˘‰ על̇ 
„ברי  בין  ‰חילו˜  יב‡ר   / „‡בר‰ם  מˆוו˙  ˜יום  בענין  „˜י„ו˘ין 
‰מ˘נ‰ למ‡מר רב ע"פ ב' ‡ופנים ˘מˆינו ב‚„ר מˆוו˙ ב˜טן, ‡י 

‡ין ˘ייך בו ‚„ר ע˘יי˙ מˆו‰ כלל ועי˜ר ‡ו ˘ר˜ ‡ינו בר חיוב‡

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 107 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
הוצאות על חינוך הילדים בקדושה

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
דוגמא לאדם - כעני וכגביר

בעז‰י״˙.

˙ול„ו˙,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  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



מדוע ארכו ימי
הריונה ש רבקה?

מדוע מפרש רש"י בפרשתנו אודות הריונה של תמר? / למאי נפק"מ שרבקה ילדה לט' חדשים? / ביאור פירושי 
רש"י אודות הריונה של רבקה וה"תומים" (חסר) שילדה

ם  ƒו…מ˙ ו‰נ‰  לל„˙,  ימי'  "וימל‡‰ו  ומסיים:  רב˜‰,  ˘ל  עיבור‰  על  ‰כ˙וב  מספר  בפר˘˙נו 
בבטנ‰" (כ‰, כ„). ומפר˘ ר˘"י: 

ח„˘ים  ל˘בע‰  כי  ימי',  מל‡ו  ˘ל‡  ל„˙‰',  בע˙  'וי‰י  כ˙יב  ב˙מר  ‡בל   – ימי'  "וימל‡ו 
יל„˙ם".

וˆריך בי‡ור, מ‰ ‰ו˜˘‰ לר˘"י בפ˘ט ‰כ˙וב כ‡ן – ˘לכן ‰וˆרך ל‰בי‡ ‰‰˘וו‡‰ ל˙‡ומי 
˙מר?

וב˘למ‡ ז‰ ˘ל˜מן בפר˘˙ וי˘ב (לח, כז), במ˜ום ‰סיפור „˙מר, פיר˘ ר˘"י ‡˙ ‰˘ינוי בין 
˙מר לרב˜‰ – מובן, ˘‰רי ‰˙למי„ ˘למ„ כבר (וזוכר) ‡˙ סיפור רב˜‰ בפר˘˙נו, מב˜˘ ‰סבר 

ל˘ינוי ‰ל˘ונו˙; 

כן,  ו‡ם  כלל ‡˙ ‰סיפור „˙מר –  למ„נו  ל‡  ע„יין  כי  לכ‡ור‰,  כלום  ל‡ ˜˘‰  בפר˘˙נו  ‡ך 
למ‰ ‰וˆרך ר˘"י לעורר ז‡˙? 

כ‡ן  ˘כ˙ב  מ‰  כן,  ו‡ם   – כ‡ן  פירו˘ו  כ˙וכן  ופיר˘  ר˘"י  חזר  וי˘ב  ˘בפר˘˙  [ובפרט, 
בוו„‡י נר‡‰ כמיו˙ר!] 

ב.  ו‰בי‡ור בז‰: 

מ‡י  ו‰י‡:  על ‡˙ר,  ˘‡ל‰ ‰מ˙עורר˙   ıל˙ר ימי'" ‰י‡  "וימל‡ו  על  בפירו˘ו  ר˘"י  כוונ˙ 
˜‡-מ˘מע-לן?

‰רי מובן מ‡ליו ˘‰לי„‰ ‰י‡ ל‡חר ˘"מל‡ו" ‰ימים לל„˙ – ˘לכן ל‡ מˆינו ע„ כ‡ן, בכל 

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס
עיוי נשמת

האשה החשובה
רוחמה חי' פרומא ע"ה 
בת יבחט"א ר' דוב

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



יזלקראת שבת

ל‰˙„בר עם ‰בנ˜ ‰ר‡˘י, ‰סוחר ע˘‰ כך וחיים מ˘‰ ביˆע ‡˙ ‰עס˜‰ על ‰ˆ„ ‰טוב ביו˙ר 
ולר‡˘ונ‰ בחייו ‰ו‡ ‰רוויח בפעם ‡ח˙ 2500 רובל.

ו‰ם  ‰ר‡˘י,  ‰בנ˜  בר‡˘  ‰יו˘בים  ‰נˆי‚ים  בעיני  חן  נ˘‡  מ˘‰  חיים  בפטרבור‚  ב˘‰ו˙ו 
ו‰נ‰ל˙  מ‡נטיעמעס,  ‡ון  ˘כר  עם  ‰בנ˜  ˘ל  ו‰מזכיר  ‰ר‡˘י  ‰סוכן  ל‰יו˙  מ˘ר‰  לו  ‰ˆיעו 

‰בנ˜ כבר ˙„‡‚ עבורו ל[‡י˘ור ˘ל] 'זכו˙ מ‚ורים' בפטרבור‚.

בפטרבור‚,  ל‚ור  מ˘פח˙ו  עם  עבר  ˘נים, ‰ו‡  ל-10  חוז‰  עם  מ˘‰ ˜יבל ‡˙ ‰‰ˆע‰  חיים 
ר‰יטים  עבור  בו‡ו,  לר‚ל  רובל  מ‰בנ˜ 5000  מ˙נ‰  ונוח‰, ‰ו‡ ˜יבל  מ˙‡ימ‰  ב„יר‰  ו‰ס˙„ר 

ו˜נינים, ‰ו‡ נ‰י' ע˘יר ונ˙ן ˆ„˜‰ בי„ רחב‰.

"הן גביר שמתיו -  לאחיו"
ו‰"‰מנ‰ל"  ‰בנ˜  ˘ל  ‰ל‡-ר˘מי  ‰נ˘י‡  לס‚ן  נע˘‰  ל˘עבר"  ‰מרו„  "‰עני  מ˘‰  חיים 

‰ר˘מי ˘ל בנ˜ "טול‡-פוזמלנע" בפטרבור‚.

˙כופו˙  לע˙ים  ‰˙˜יימו   (45 ז‡‚ר‡„נע  (ברחוב  מ˘‰  חיים  ˘ל  ו‰ע˘יר‰  ‰‚„ול‰  ב„יר˙ו 
‡סיפו˙ ˘ונו˙ עבור מטרו˙ ˘ל ˙מיכ‰ וסיוע, ˙מי„ ‰י˙‰ ‰נ„ב‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘לו, ב‡מרו "‡ני 
יו„ע ‡יז‰ו  מ˜ור, ‰נני  וסבלו  ברעב  ויל„יי ‚„לו  וכ‡וב‰  כיˆ„ ‡˘˙י „חו˜‰  ור‡י˙י  עני  ‰יי˙י 

סו‚ סו‚ טעם י˘ לחולי, רעב ו˜ור". 

ל‡סוף ‡˙  מ˘‰  חיים  נ‰‚  עם ‰בנ˜  ˜יבל ‡˙ ‰חוז‰  בו  חל ‰יום  ˘בו  ב˙‡ריך  ˘נ‰,  מ„י 
˘ל  ו‰˙וכן  ‰טובים,  י„י„יו  ו‡˙   – ‰‚„ולים  בעס˜יו  ˘ונו˙  במ˘רו˙  סי„ר  ˘‡ו˙ם   – ˜רוביו 
נ‡ומו ביום ז‰ ‰י' ˘"‡ני ‰יי˙י עני", ו‰י' מספר על ניסיונו˙ ˘ונים וחוויו˙ [מעברו] ו‰י' מחל˜ 

‰רב‰ ˆ„˜‰ ב‚לוי ובס˙ר.

יו˙ר  ועו„  עני,  ˘‰י'  מ‰˙˜ופ‰  מעניינים,  „ברים  ‰רב‰  ללמו„  י˘  ˘כז‰  ל˘עבר"  מ"עני 
˘מ˙יו  ‚ביר  ב‡מרו "‰ן  יˆח˜ ‡בינו  ו„ומי‰ם ‰˙כוון  כ‡ל‰  ‚בירים  על  ‚ביר,  נע˘‰  כ‡˘ר   –

-  ל‡חיו".

 (˙ר‚ום חופ˘י מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' סב-‰)

לקראת שבת „

‰כ˙וב  מח„˘  ומ‰   – ימי'"  "וימל‡ו  לז‰  י˜„ים  ˘‰כ˙וב  לי„‰,  ˘ל  ענין  ˘‰וזכר  ‰מ˜ומו˙ 
ב˙יבו˙ "וימל‡ו ימי'"?

ו‰יינו,  ימי'",  מל‡ו  ˘ל‡  ל„˙‰',  בע˙  'וי‰י  כ˙יב  ב˙מר  "‡בל   – ר˘"י   ıמ˙ר ז‰  ועל 
בע˙  ˙מר, "וי‰י  ל‚בי  כוונ˙ ‰˘ינוי  ללמ„נו ‡˙  כ‡ן ‡ל‡  נכ˙בו  ל‡  ימי'"  ˘‰˙יבו˙ "וימל‡ו 

ל„˙‰", ˘‡ˆל ˙מר ל‡ ‰י˙‰ ‰לי„‰ ב‡ופן ˘ל "וימל‡ו ימי'". 

כלומר:

לולי ‰כ˙וב "וימל‡ו ימי'" (ברב˜‰), ל‡ ‰יינו יו„עים ל„יי˜ ˘‰כוונ‰ ב˙יבו˙ "בע˙ ל„˙‰" 
(ב˙מר) ‰י‡ ˘ח„˘י ‰עיבור ‰יו חסרים; 

ולכן „יי˜ ‰כ˙וב לומר ברב˜‰ ‡˙ ‰ל˘ון "וימל‡ו ימי'" – כ„י ˘בז‰ יו„‚˘ ˘‰ל˘ון ב˙מר 
"וי‰י בע˙ ל„˙‰" (במ˜ום "וימל‡ו ימי'") פירו˘‰ ˘ב˙מר "ל‡ מל‡ו ימי'".

[ולפי „רכנו מ„ויי˜ מ‡ו„ ל˘ון ר˘"י, ˘כ˙ב בפירו˘ו ר˜ מ‰ ˘‰י' ‡ˆל ˙מר – "‡בל ב˙מר 
כ˙יב 'וי‰י בע˙ ל„˙‰', ˘ל‡ מל‡ו ימי', כי לז' ח„˘ים יל„˙ם"; 

ולכ‡ור‰, לכל לר‡˘ ‰י' ˆריך ר˘"י לפר˘ ‡˙ מ‰ ˘‰י' כ‡ן ‡ˆל רב˜‰, ˘רב˜‰ יל„‰ לט' 
˘‰י'  מ‰  ר˜  ר˘"י  מפר˘  ובפועל,  ˙מר –  ז‰ ‡ˆל  כנ‚„  ˘‰י'  מ‰  לפר˘  כך  ור˜ ‡חר  ח„˘ים, 

‡ˆל ˙מר ובנו‚ע לרב˜‰ ‡ינו מפר˘ כלום!

כי ‡כן, ר˘"י ב‡ לפר˘ ‡˙ י˙ור ‰כ˙וב כ‡ן ˘ל‡ נכ˙ב ל‚ופו, לענין רב˜‰, ‡ל‡ ל‰˘מיענו 
לענין ˙מר ˘˘ם ‰יו ‰ח„˘ים חסרים].  

‚. ‡מנם ע„יין ˆריך בי‡ור:

‰רי ‰˙ור‰ ‡ינ‰ מספר˙ ‡˙ כל פרטי ‰מ‡ורעו˙ ˘ל ‰‡בו˙ ו‰˘בטים כו', ‡ל‡ ר˜ מ‰ ˘י˘ 
בו ˙וכן מיוח„; ובכן, מ‰ו ‰˙וכן ˘י˘ בלימו„ ז‰ ˘˙מר יל„‰ ל‡חר ˘בע‰ ח„˘ים בלב„?

ונר‡‰ ˘נ˙כוון ר˘"י לב‡ר ז‡˙ ב'„יבור' ‰ב‡, ˘בו מבי‡ ר˘"י ˘ינוי נוסף בין ˙‡ומי רב˜‰ 
ל˙‡ומי ˙מר, וז‰ ל˘ונו:

"ו‰נ‰ ˙ומם – חסר, וב˙מר '˙‡ומים' מל‡ לפי ˘˘ני‰ם ˆ„י˜ים; ‡בל כ‡ן, ‡ח„ ˆ„י˜ ו‡ח„ 
ר˘ע". 

ם" כ‡ן ל"˙‡ומים" ˘בפר˘˙  ƒוי˘ לומר, ˘‡ין כוונ˙ ר˘"י ר˜ ליי˘ב ‡˙ ‰‰˘וו‡‰ בין "˙ו…מ
וי˘ב [˘‡ם כן, ‰י' מפר˘ ז‰ ר˜ במ˜ומו בפר˘˙ וי˘ב (וכנ"ל ס"‡, ˘כ‡ן ע„יין ‡ין כל ˜ו˘י, 
ר˘"י  ˘ל  מ„רכו  ˘בכלל ‡ין  ז‡˙,  ועו„  וי˘ב);  בפר˘˙  למ„ ‰פסו˜  ל‡  ע„יין  ˘‰רי ‰˙למי„ 

לעמו„ על ˘ינויי "מל‡" ו"חסר" במ˜ר‡, ‡ל‡ במ˜ום ˘י˘ ˜ו˘י ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"] – 

‡ל‡ ˘'„יבור' ז‰ ב‡ ב‰מ˘ך וכ˙וספ˙ בי‡ור ל‰'„יבור' ‰˜ו„ם בענין ימי ‰עיבור ˘ל ˙מר 
ורב˜‰, וכ„ל˜מן. 

„. בי‡ור ‰ענין:

ל‚בי ‰עיבור ˘ל רב˜‰ מספר ‰כ˙וב ומ„‚י˘ ˘‰י' ל‰ בו ˆער ‚„ול, ו‰יינו ˘בנוסף ל‰ˆער 



‰לקראת שבת

‰כללי ˘בכל ‡˘‰ ˘נ‡מר ב‰ "‰רב‰ ‡רב‰ עˆבונך ו‰רונך" (בר‡˘י˙ ‚, טז ובר˘"י ˘ם), ‰נ‰ ‡ˆל 
‚„ול  כן  ז‰ ‡נכי", "‡ם  ˘‡מר‰ "למ‰  ע„  ב˜רב‰"  ˘"וי˙רוˆˆו ‰בנים  מיוח„  מˆב  רב˜‰ ‰י' 

ˆער ‰עיבור – למ‰ ז‰ ‡נכי מ˙‡וו‰ ומ˙פלל˙ על ‰ריון" (פר˘˙נו כ‰, כב ובר˘"י);

זו   ˙˜„ˆ˘ ו‰יינו  לל„˙",  ימי'  ˘"וימל‡ו  סיבב ‰˜ב"‰  מ„וע  כן,  ל˘‡ול – ‡ם  י˘  ולכ‡ור‰ 
˘‰עיבור ˜ˆר  מˆי‡ו˙  ˘י˘  ב˙מר  ˘מˆינו  ול‡חר  כך?  כל  זמן ‡רוך  מ˘ך  ˙סבול ˆער ‰ריון 

יו˙ר, "ז' ח„˘ים" בלב„ – מ„וע ל‡ זכ˙‰ רב˜‰ ‚ם לכך?

ו‡ח„  ˆ„י˜  "‡ח„  חסר,  ם"  ƒו…מ˙" ˘‰יו  ב‡ומרו  ז‡˙  מיי˘ב  עˆמו  ˘‰כ˙וב  ר˘"י,  ומב‡ר 
ר˘ע":

כיון ˘בלי„˙ ˙מר ‰יו ˘ני‰ם ˆ„י˜ים, לכן זכ˙‰ ˘יו˜ל ל‰ ˆער ‰‰ריון ויל„˙ם לז' ח„˘ים 
בלב„, ‡מנם רב˜‰, ˘‡ח„ מבני' ‰י' ר˘ע, ל‡ זכ˙‰ לכך ולכן "וימל‡ו ימי' לל„˙". 

מי‰ר ‰˜ב"‰  לכן  ˘˘ני‰ם ˆ„י˜ים  ˘כיון  ˘ם),  וי˘ב  ל„רך  בˆי„‰  (וכן  כ‡ן  ˘פר  [וב‡מרי 
‡˙ לי„˙ם, מ˘‡"כ ברב˜‰ ˘‰י' ‡ח„ ר˘ע ל‡ ‰י' טעם למ‰ירו˙ זו]. 

מיו˙ר,  ˘לכ‡ור‰  בבטנ‰",  ם  ƒו…מ˙ "ו‰נ‰  ל‰ו„יענו  ‰כ˙וב  ˘‰וˆרך  ז‰  עˆם  מיו˘ב  ובז‰ 
ומ‰  כ‚),  כ‰,  (פר˘˙נו  בבטנך"  ˘"˘ני ‚וים  מר‡˘  רב˜‰  ˘י„ע‰  לכן  עו„ ˜ו„ם  מספר  כי ‰כ˙וב 

מח„˘ ‡יפו‡ ‰כ˙וב?

עיבור‰  ˘ימי  ז‰  לל„˙":  ימי'  ˘"וימל‡ו  ז‰  על  טעם  נ˙ינ˙  ‰ו‡  ם"  ƒו…מ˙ ˘"ו‰נ‰  ‡ל‡, 
˘"בבטנ‰"  מפני  בלב„ – ‰ו‡  ח„˘ים  לז'  ˘יל„‰  ˙מר  ˘זכ˙‰  למ‰  זכ˙‰  ול‡  רב,  זמן  נמ˘כו 

‰יו "˙ומם" בכ˙יב חסר. 

˘‡ח„  ז‰  ˘חסרון  ל‰„‚י˘,   – בבטנ‰"  ˙ומים)  "(ו‰נ‰   ‰˘‚„‰‰ טעם  ‚ם  יומ˙˜  ובז‰ 
בעˆמ‰  סבל‰  ולכן  ממ˘,  "בבטנ‰"  ˘‰י'  כיון  עˆמ‰,  ברב˜‰  ‚ם  נ‚ע  ר˘ע  ‰י'  מ‰˙‡ומים 

מˆער ‰עיבור כו'.

‰. ול˘לימו˙ ‰ענין י˘ ל‰וסיף:

כ‡ן (בכל ‰פרטים – ‰ן  פירו˘ו  כ˙וכן  ומפר˘  ר˘"י  חוזר  וי˘ב,  ˘בפר˘˙  ˙מר  על  בסיפור 
בכ˙יב  ל"˙ומם"  מל‡  בכ˙יב  "˙‡ומים"  ˘בין  ל‰ב„ל  בנו‚ע  ו‰ן  בימי ‰עיבור,  ל‰ב„ל  בנו‚ע 
כ‡ן  ˘כ˙ב  מ‰  על  ר˘"י  סמך  ל‡  ולמ‰  מזו,  זו  רחו˜ו˙  ‰פר˘יו˙  ‡ין  ‰רי  ולכ‡ור‰,  חסר). 

ו‰וˆרך לחזור ולפר˘ ˘ם ‡˙ כל ‰ענין?

וי˘ לב‡ר:

˙מי‰‰  מ˙עורר˙   – ˙מר  ˘ל  עיבור‰  ‡ו„ו˙  ‰סיפור  פרטי   ˙‡ וי˘ב  בפר˘˙  כ˘לומ„ים 
‚„ול‰: ‰עיבור „רב˜‰ ‰י' ב˙כלי˙ ‰ˆניעו˙ כו', ו‡ילו עיבור‰ ˘ל ˙מר ‰י' ב‡ופן ‡חר ל‚מרי, 
˘"‰פ˜יר‰ עˆמ‰" כו' (ר˘"י וי˘ב לח, י„), וכיˆ„ י˙כן ‡יפו‡ ˘„ו˜‡ רב˜‰ סבל‰ בˆער ‰עיבור 

ימים מל‡ים ו‡ילו ˙מר ‰ו˜ל ˆער‰ ונ˙˜ˆרו ימי עיבור‰?

ולכן ‰וˆרך ר˘"י לחזור ול‰„‚י˘ במ˜ומו ˘ם, ˘למרו˙ ‡ופן עיבור‰ ˘ל ˙מר, ‰רי ‰פירו˘ 
˘‰יו  ‰נול„ים  מˆ„  ˘ז‰ו  ‰„בר,  וטעם  מ‰ר‚יל,  מו˜„ם  ˘יל„‰  ‰ו‡  ל„˙‰"  בע˙  "וי‰י  ˘ל 

"˘ני‰ם ˆ„י˜ים". ו„ו"˜. 

לקראת שבת טז

מ˘פח‰ ˘לנו, ו‰ז„מן לי ל‰יו˙ בבי˙ו – ‰עניו˙ ‰י˙‰ כ‰ ‚„ול‰ ˘‡ין ל˘ער.   

‰‚„ול   בחל˜  ו‰˙מסר  פרנס‰  עבור  רבו˙  י‚ע  ‰ו‡  ˘נים,   10-12 במ˘ך  מ˘‰  חיים  נ‰‚  כך 
בנ˜ים,  ˘ני  ˘ל  סוכן  ונע˘‰  בעבו„‰  ‰˙˜„ם  ‰ו‡  ‰זמן  במ˘ך  וחולים.  לעניים  לסייע  מזמנו 

‚ינזבור‚ וס‡ל‡וויי, ˙מור˙ „מי ˙יווך – [במסחר ˘ל] סוחרי פ˘˙ן.

הצלת הנערה היהודי'
יוסף  מענ„ל  יוסף.  מענ„ל  ב˘ם  טוב,  ‰בי˙'  'בעל  עו„  ועמו  מ˘‰  חיים  נכנס   .  . ‡ח„  ערב 
פ˘וט ‡ך  מ‡ו„  י‰ו„י  בן-„ו„ו ‰נפח,  מ˙‚ורר  ב˜ˆ‰ ‰עיר)  (‰ו‡ ‰˙‚ורר  ˘בסמוך ‡ליו  סיפר 
יר‡-˘מים, ‰ו‡ מ‚יע כל יום לפנו˙ בו˜ר ל[‡מיר˙ ˙‰לים ב]'חבר˙ ˙‰לים', בין מנח‰ למעריב 
יו„ע  יוסף ‡ינו  מענ„ל  ז‡˙  ל‡  ˘לומ„ים ‡ו  מבין ‡˙  יע˜ב', ‡ם ‰ו‡  ב]'עין  ל[˘יעור  מ˜˘יב 
‡ך ‰ו‡ יו˘ב ו˘ומע, ‰‚ם ˘‰ו‡ מרוויח „י טוב ‡ולם י˘ לו בי˙ עם [‰רב‰] יל„ים ו‰ו‡ מ‡ו„ 

„חו˜ [בפרנס˙ו].

ויר‡˙  פ˘וט‰  י‰ו„י‰  ˘מונ‰-ע˘ר‰  ב‚יל  ב˙  ‰מבו‚ר˙,  וב˙ו  מר‰,  מע˘י‰  [לו]  ˜ר˙‰ 
 ˙‡ ל˜חו  מ‰נוˆרים  כמ‰  ל‰˘˙מ„.  רוˆ‰  ˘‰י‡  לנפחי‰  ‰ב‡ים  ל‚וים  ב‰לˆ‰  ‡מר‰  ˘מים, 
„ברי‰ ברˆינו˙ י˙יר‰ ו‰לכו לכומר ˘ל י˘וב נוˆרי ב˘ם סל‡ב„‡ ‰סמוך לעיר ויטבס˜, וסיפרו 
‰חליט‰  כבר  ‰י‡  ‡בל  ז‡˙  י‡פ˘רו  ל‡  ˘‰ורי‰  ‰„בר  ˘ברי  ‡ל‡  ל‰˙נˆר,  רוˆ‰  ˘פלוני˙ 
ל‡  ימים  כמ‰  ובמ˘ך  ‰ב˙,   ˙‡ ‡סרו  לפ˙ע  ‰י',  וכך  ˘וטרים.  עם  ‡ו˙‰  ל˜ח˙  וי˘  ב˙וכ‰, 
נו„ע ‰יכן ‰י‡, ע„ ˘ל‡חרונ‰ נו„ע ˘‰י‡ נמˆ‡˙ בר˘ו˙ו ˘ל ‰כומר ˘ל סל‡בע„ע, ‰י‡ בוכ‰ 
ומיילל˙ ומב˜˘˙ ˘יˆילו‰, כ„י ל‰ˆיל‰ „רו˘ סכום ˘ל מעל 500 רובל, ‡בי‰ ‰נפח מכר ‡˙ 

כל מ‰ ˘‰י' בבי˙ ו‰˘י‚ 215 רובל, 

 70 עו„  חסרים  רובל,   235 ו‡ספנו  ‰˙רוˆˆנו   – יוסף  ומענ„ל  מ˘‰  חיים   – ‡נו  ‰יום  "כל 
רובל. ‡נו מוכרחים למסור ‡˙ ‰כסף ‰יום ב-12 בליל‰ לכומר, למ˘טר‰ ולמ˙ווכים ול‰וˆי‡ 
זמן   ‰‰˘˙ ‰י‡  ˘˘ם  ‡ר˘ע  בעיר  מ˘פח‰  ל˜רוב  ‡ו˙‰  ול˘לוח  ‰כומר  מר˘ו˙  ‰נער‰   ˙‡
מסויים בכ„י ˘‰ערלים ‰רעים ‰‡„ו˜ים ל‡ יוכלו לע˘ו˙ ל‰ רע, ‰‚ענו ‡ליכם . . כ„י ˘˙˙נו 
ז‡˙   ıנ˜ב˘ ע„  כ‚מילו˙-חס„  לנו  ˙לוו  רובל  ע„ 70  ˘חסר  י˙ר ‰סכום  ו˘‡˙  נ„ב‰ ‰‚ונ‰  לנו 

ונפרע ז‡˙ לכם".

כ˙ב  מ˘‰  חיים   ... רובל  [˘נ˙נו ‡ז] 30  מז‰  ונ‰י'   ... חז˜,  רו˘ם  כולנו  על  ‰מע˘‰ ‰ו˙יר 
˜בל‰ על ˘ם „מי ‰עמל‰ ˘לו בסך 45 רובל.

ו‰ˆילו ‡˙ ‰נער‰ ‰י‰ו„י'.

חיים משה נהי' עשיר ונתן צדקה ביד רחבה
לב˜˘  נ"ע  ‰ר˘"ב]  ‡„מו"ר  [כ"˜  ל‡בי  מסמולנס˜  י‰ו„י  סוחר  ‰‚יע  מכן  ל‡חר  ˜ˆר  זמן 
ל‰נ‰ל‰  ˘יפנ‰  לו  ‡מר  ‡בי  "טול‡-פוזמלנע".  בנ˜  ‡ˆל  ˘לו  ליער  בנו‚ע  בעי'  ‡ו„ו˙  עˆ‰ 
כ„י  מ˘פח˙ו)  ˘ם  ‰י'  כך  (‡לכסנ„ר,  מ˘‰  חיים   ˙‡ ו˘י˘לח  בפטרבור‚  ‰בנ˜  ˘ל  ‰ר‡˘י˙ 



טו

דוגמא אדם - כעני וכגביר
מדי שנה, בתאריך שבו חל היום בו קיבל את החוזה עם הבנק נהג חיים משה לאסוף את קרוביו – שאותם סידר 

במשרות שונות בעסקיו הגדולים – ואת ידידיו הטובים, והתוכן של נאומו ביום זה הי' ש"אני הייתי עני", והי' מספר 
על ניסיונות שונים וחוויות [מעברו] והי' מחלק הרבה צדקה בגלוי ובסתר.

אדם ממוצע בכל המובנים
כעני  ˘ל ‡„ם  ˘ל ‡ופיו  נ„יר‰  ב„ו‚מ‡  נ˙˜ל˙י  בלימו„ ‰‡נו˘ו˙,  ˘נו˙י ‰‡רוכו˙  במ‰לך 

וכ‚ביר.

מעס˜י-רוח,  ו‰˙פרנס  מ˘פח‰  בעל  מ˘‰‡, ‰ו‡ ‰י'  חיים  ˘מו ‰י'  בויטבס˜ ‰˙‚ורר ‡„ם, 
לבנ˜ים  ל‰יכנס  ר‚יל  ו‰י'  ‰‰ו‡,  ב‡יזור  מפו˙חים  ˘‰יו  יערו˙  ˘ל  וסחורו˙  בפ˘˙ן  סרסרו˙ 

ולב‡נ˜-˜‡נט‡רען.

בי˙  ˘ל  י‰ו„י  ב˙ור‰,  ומו‚בל  ר‚יל  י„ע  בעל  ‰מובנים,  בכל  ממוˆע  ‡„ם  ‰י'  מ˘‰  חיים 
ו‰יו˙,  ביו˙ר.  ‚„ול   ‰˜„ˆ ובעל  ‰עולם,  בעניני  כללי  בי„ע  ‚מור'   ıר‡‰ 'עם  וכמעט  ‰מ„ר˘ 
על  מ˘ערו˙  יו˙ר  וחובו˙  יל„ים,  עם  ובי˙  חולני˙  ‰י˙‰  ו‡˘˙ו  מרו„  עני  ‰י'  ‰ו‡  וכ‡מור, 
'מע˘‰',  בעˆמו ˆ„˜‰, [‡ל‡] ‰ו‡ ‰י'  ל˙˙  'עו˘‰',  בעˆמו  ל‰יו˙  יכול  ˘ל‡ ‰י'  ‰ר‡˘, ‰רי 

עוס˜ בעניני ˆ„˜‰, כפ˘וטו - ל‡סוף [ˆ„˜‰] עבור ‡נ˘ים עניים.

לנ‰ר „ווינע, ‰ו‡ ‰י' ˜רוב  ו‡חורי ‰סמוך  ברחוב ˜טן  'חורב‰'  ב„יר‰  מ˘‰ ‰˙‚ורר  חיים 

‡) ˘ם מ˘פח˙ו ‡לכסנ„ר, בן [ר' זלמן] ‡חי ‰רבני˙ רב˜‰, ‡˘˙ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר"˘ נ"ע.

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"היאך מעשרין את 
המלח ואת התבן"

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה
יודע ציד – לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא היאך מעשרין 
את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות
(כה, כז.  רש"י)

במשכיל לדוד כאן הקשה: איך רימה עשו את 

"איך  כששאלו  במצוות  כמדקדק  להחשיבו  אביו 

זאת  "בשאלתו  והרי  והתבן",  המלח  את  מעשרין 

הדין  יודע  ושאינו  הארץ,  עם  שהוא  מורה  הי' 

דאדרבה  ערמה,  זו  ואין  ממעשר,  פטור  דתבן 

בלימודים,  לשמוע  לבו  נותן  שאינו  אביו  יאמר 

דאם לא כן הוה ידע מה חייב ומה פטור"?

כאן,  רש"י  פירוש  על  ברע"ב  הקשה  ועוד 

דלכאורה מה שאלה היא זו "היאך מעשרין", הרי 

"אם באנו לעשרן נוציא מהן אחד מעשרה כשאר 

הדברים המתעשרים, ומה טעם לשאלה זו"?

הכתוב  על  רש"י  שפירש  מה  ע"פ  לבאר  ויש 

(לך יד, כ) "ויתן לו מעשר מכל" – "ויתן לו אברהם 

(ריב"א  המפרשים  דביארו  לו",  אשר  מכל  מעשר 

שהפריש  להשמיענו  רש"י  דכוונת  שם)  ארי'  וגור 

משלל  רק  ולא  נכסיו,  מכל  מעשר  אברהם 

עשו  כוונת  היתה  כאן  דגם  י"ל  ועפ"ז  המלחמה. 

ומובן  זרעים,  למעשר  ולא  נכסיו,  מכל  למעשר 

שמעשר זה שייך גם במלח ותבן.

מעשרין  היתה "היאך  עשו  של  ששאלתו  אלא 

את המלך ואת התבן":

עצמם,  בפני  חשיבות  להם  אין   - ותבן  מלח 

יש  אחרים  דברים  עם  אותם  כשמערבים  אבל 

באוכלין,  טעם  נותן  דמלח  גדולה,  חשיבות  להם 

ובתבן משתמשים לעשיית לבנים לבנין וכו'.

כל  שוויות  שכשמעריכים  עשו,  ששאל  וזהו 

את  מעריכים  איך  מעשר,  להפריש  כדי  נכסיו 

בפני  חשיבותם  לפי  האם   - והתבן  המלח  שוויות 

בפועל  בהם  כשישתמש  שוויותם  לפי  או  עצמם, 

מה  עפ"ז  ומיושב  אחרים.  בדברים  עירובם  ע"י 

שסבר אביו שהוא "מדקדק במצוות".

מחלת - רשעה או כשרה?
וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת גו׳ על נשיו לו 
לאשה 
על נשיו – הוסיף רשעה על רשעתו שלא גרש את הראשונות
(כח, ט. רש״י)

בחצאי  הגהה  כאן  יש  שלפנינו  רש"י  בדפוסי 

עיגול: "ר"ל מרשעת על מרשעיות שהיו לו כבר", 

כמו  מרשעת  אשה  היא  אף  היתה  שמחלת  היינו 

נשותיו הקודמות.

אשה  עשו  שלקח  הטעם  הרי  ביאור:   וצריך 

לאביו,  רוח  נחת  לגרום  כדי  הי'   ישמעאל  מבנות 

כמ"ש לעיל "וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני 

רוח  "מורת  היו  הראשונות  שנשיו  וכיון  יצחק", 

רצה  אם  הרי   - לה)  כו,  (פרשתנו  ולרבקה"  ליצחק 

אשה  לקחת  עליו  הי'  לאביו,  רוח  נחת  לגרום 

כשרה, ולא להוסיף עוד מרשעת?

לא  ישמעאל  בת  מחלת  שבאמת  לומר  ויש 

היתה  כשרה  אשה  אלא  כלל,  מרשעת  היתה 

"הוסיף  רש"י  ומ"ש  ההגהה).  בעל  כדברי  (ושלא 

מלשון  "רשעה"  פירוש  אין   – רשעתו"  על  רשעה 

(כמו  רשע  מעשה  מלשון  אלא  "מרשעת", 

"והרשעה כולה בעשן תכלה").

עשו  שבנישואי  נראה  שלכאורה  דאף  והיינו, 

למחלת בת ישמעאל עשה דבר טוב, שלקח אשה 

כשרה ומיוחסת – האמת היא להיפך, שבנישואיו 

רשעותו  על  רשע  מעשה  עוד  הוסיף  אלה 

הקודמת.

הראשונות":  את  גרש  "שלא   – הדבר  וטעם 

עליו  הי'  הרי   - לטובה  עשו  כוונת  היתה  אילו 

ומזה  המרשעיות;  הראשונות  נשיו  את  לגרש 

שלא עשה כן - הרי זו ראי' שגם נישואיו למחלת 

בת ישמעאל לא היו באמת כדי  לגרום נחת רוח 

לאביו, אלא הם עצמם היו מעשה רשע וצביעות, 

ליצחק,  נחת  לגרום  רוצה  הוא  כאילו  להראות 

ובלבו רשע וערמה.



ז

עומק מעת יצחק אבינו
מדוע אפרו של יצחק לא יצא בתרומת והוצאת הדשן? / מפני מה האפר אינו נכלה בעת השריפה? / מהו ההבדל בין 

"כל מעשיך לשם שמים" לבין "בכל דרכיך דעהו"? / ומה מיוחד באכילת שבת ויום טוב? – ביאור במעלת יצחק אבינו, 
ובאופן ההנהגה עם צרכי הגוף הגשמי

ל‡חר ˘יˆח˜ ‡בינו ע"‰ נע˜„ על ‚בי ‰מזבח, ‰ח˘יב ‡ו˙ו ‰˜ב"‰ כ"עול‰ ˙מימ‰". מ˘ום 
כך, ˆיוו‰ ‡ו˙ו ‰˜ב"‰ "‡ל ˙ר„ מˆרימ‰ . . ‚ור ב‡רı ‰ז‡˙ ו‚ו'" (פר˘˙נו כו, ב-‚), ופיר˘ו חז"ל 
ביוˆ‡:  יˆח˜ ‡ף ‰ו‡  נפסל  ביוˆ‡,  נפסל˙  ˘עול‰  ומכיוון  כעול‰,  נח˘ב  ˘יˆח˜  בטעם ‰„בר, 
"מ‰ עול‰ ‡ם יˆ‡˙ חוı ל˜לעים ‰י‡ נפסל˙, ‡ף ‡˙ ‡ם יˆ‡˙ חוı ל‡רı נפסל˙" (ב"ר פס"„, ‚. 

ור‡‰ ‚ם ר˘"י פר˘˙נו ˘ם).

‰עומ„˙  ˙מימ‰  עול‰  ‡ך  ‰˜רב˙‰,  ל‡חר  ‡ל‡  ‡ינו  ‰חוˆ‰,  ביוˆ‡˙  נפסל˙  ˘עול‰  ז‰,  „ין 
נח˘ב  יˆח˜  ˘‰י'  מוכח   ,ıל‡ר  ıלחו לˆ‡˙  יˆח˜  על  ˘נ‡סר  ומכך  ביוˆ‡.  נפסל˙  ל‰י˜רב, ‡ינ‰ 

כעול‰ ˘כבר ‰ו˜רב‰.

יב); ‰רי  כב,  (ויר‡  י„ך ‡ל ‰נער"  ˙˘לח  נˆטוו‰ ‡בר‰ם "‡ל  ˘בפועל  כי ‡ף  ב„בר,  ˙ימ‰  ו‡ין 
כבר „ר˘ו רז"ל (‰וב‡ בר˘"י ˘ם, י‚) ˘כל מ‰ ˘ע˘‰ ‡בר‰ם ב‡יל נח˘ב כ‡ילו ‰י' נע˘‰ ביˆח˜: 
וממיל‡,  ונע˘‰ „˘ן".  נ˜טר  כ‡ילו ‰ו‡  מופ˘ט,  בני  כ‡ילו  זרו˜,  כ‡ילו „מו  ˘חוט,  בני  "כ‡ילו 

˘פיר נח˘ב יˆח˜ כעול‰ ˘כבר ‰ו˜רב‰ על ‚בי ‰מזבח.

‡ל‡ ˘מע˙‰ י˘ ל˙מו‰:

בנו‚ע לזכו˙ ‰‚„ול‰ ˘ל ע˜י„˙ יˆח˜ ‡מרו חז"ל "‡פרו ˘ל יˆח˜ כ‡ילו ˆבור על ‚בי ‰מזבח" 
‚בי  על  ‡ינו  ‰ו˜רב  ˘כבר  ל‡חר  ‰˜רבן  ‡פר  מ˜ום  ‰רי  ולכ‡ור‰,  ועו„).   .‡"‰ פ"ב  ˙עני˙  (ירו˘למי 

למחנ‰.   ıמחו יוˆ‡ ‡ל  ו˘‡ר ‰‡פר ‰י'  ומונח "‡ˆל ‰מזבח",  נ˙רם  מן ‰‡פר ‰י'  חל˜  ‰מזבח. 
ומ„וע ‡פרו ˘ל יˆח˜, נ˘‡ר על ‚בי ‰מזבח ‚ם ל‡חר ‰˜רב˙ו?

וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ ‡˙ עניין ‡פר ‰˜רבן ב„רך ‰חסי„ו˙, ו‡זי יובן במ‰ נ˘˙נ‰ ‡פרו ˘ל יˆח˜ 
מ‡פרן ˘ל ˘‡ר ‰˜רבנו˙, וי˙יי˘ב ‡מ‡י ‡פר ז‰ „וו˜‡ נו˙ר ˆבור על ‚בי ‰מזבח [במ˜ור ‰„ברים 

נ˙ב‡ר ‰„בר ‚ם על „רך ‰‰לכ‰, ול‡ ‰וב‡ במס‚ר˙ זו. ו˜חנו מ˘ם].

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות
התמורה להוצאות על חינוך הילדים

העולם  את  מנהיג  הוא  ברוך  שהקדוש  ...מכיון 

צרכיהם,  את  בכלל  העולם  ולכל  ליהודים  ונותן 

יתכן  לא  לכל,  ומפרנס  הזן  ברוך-הוא  הוא  רק  כי 

שעל ידי זה שמתנהגים כפי רצון הבורא, שבניהם 

ילמדו תורה, תהי' הפרעה לפרנסה,

ומתנהגים  מתחזקים  כאשר  להיפך,  אלא 

קשור  שזה  לו  שנראה  למרות  הבורא,  רצון  כפי 

השם  של  הבטחתו  שתתקיים  זוכים  בקשיים, 

יתברך "אם בחוקותי תלכו" (ומפרש רש"י "שתהיו 

ידי  על  בא  התורה  שלימוד  היינו  בתורה",  עמלים 

שהקדוש  גו'"  יבולה  הארץ  "ונתנה  אזי)  יגיעה, 

ברוך הוא נותן פרנסה ביותר הרחבה.

(תרגום מאגרות קודש ח"ט עמ' קעד)

לנצל במידה המקסימלית 
את הזמן שלומדים 

ובפרט  שניתן  מה  לנצל  יש  ...[בתקופתנו] 

בהוצאות  כרוך  זה  שלפעמים  ומה  חינוך,  בעניני 

[כספיות] שלא רואים כרגע כיצד יכסו אותן, הנה 

אם  גם  עצה,  מוצאים  סוף  כל  סוף  לכסף  בנוגע 

העצה באה אחרי חודשים, זה רק ״לא נעים״ להיות 

כאשר  כן  שאין  מה  החודשים.  במשך  חוב  בעל 

התלמידים-ות,                                                                              של  החינוך  את  לרגע  נוטשים 

תמיד  שלא  לכיוון  והולכים  ממתינים  לא  הרי  הם 

משמח...

גם, שבכלל, בנוגע לילדים, כל  ע״פ הנ״ל מובן 

זמן שהם מוכנים ללמוד יש לנצל את הזמן שלהם 

אם  שכן  אפשרי,  שרק  המקסימלית  במידה  בזה 

אחר  הרי  מכך,  מתנתקים  הם  שתהי׳  סיבה  מאיזו 

כך קשה מאוד לפעול את החזרה ללימודים, שלא 

לדבר על כך שזה עוד יהי׳ בהתמדה, וק״ל.

(תרגום מאגרות קודש חי"ד עמ' שלא ואילך)

סיוע מלמעלה לסלק ההתחייבויות
...ובמה שכותבת אודות [הקטנת] השכר לימוד 

הנהלת  עם  הפעם  עוד  שי׳  הורי׳  ידברו  בטח  וכו' 

מעונינים  מצדם  שגם  רבקה"  "בית  הספר  בית 

שצ״ל  אלא  התלמידות  מהורי  העול  להקל  הם 

וכו׳  להמורות  לשלם  צריך  הסמינר  שהרי  אפשר, 

האיש  הוצאות  אשר  הק׳  תורתנו  הודיעה  וכבר 

ומצות,  לתורה  ובנותיו  בניו  בחינוך  הישראלי 

כל  לסלק  שיוכל  מלמעלה  במיוחד  לו  מסייעים 

ההתחייבות שלו.

(אגרות קודש חט"ו עמ' שנח)

הכל גלוי וידוע לפניו וכבר קצב 
להם מזונותיהם בהרחבה 

אשר  בו  לקרות  ונצטערתי    .  . מכתבו  קבלתי 

ומוסיף  בזה  די  ולא  חלושה,  מרגשת  תחי'  זוגתו 

הוספה  בזה  יש  ובודאי  מאד  תיבת  עוד  במכתבו 

מצד ה'מרה שחורה' שלו בעצמו נוסף על ה'מרה 

שחורה' והעצבים ("ניערווין") של זוגתו שתחי',

ואם היו מתחזקים שניהם בבטחונם בהשי"ת - 

אשר הוא הוא המהווה את העולם ומלואו ובמילא 

רגע,  ובכל  עת  בכל  ילדיהם  עם  הם  עולמם  גם 

כל  יחסר  לבל  פרטית  בהשגחה  עליהם  ומשגיח 

להם  אין  במילא  שיחיו,  ולילדיהם  להם  המצטרך 

אופן  באיזה  ולדאוג  השי״ת  של  בענינו  להתערב 

ימציא להם השי״ת את כל הצריך להם לאחר זמן, 

להם  קצב  וכבר  לפניו  וידוע  גלוי  והכל 

ימים  בעשרה  רז"ל  כפסק  בהרחבה  מזונותיהם 

את  ע״ז  להוסיף  עוד  ובידם  ליוהכ"פ  ר״ה  שבין 

לחינוך  בכיוון  ילדיהם  חינוך  על  שיוציאו  מה  כל 

נפש  כניסת  בתחלת  מתחיל  זה  שכיוון  דתורה, 

מהדורא  הזקן  לרבינו  בשו״ע  (ועיין  האלקית 

אשה  מרז"ל  וידוע  במוסגר.  ד׳  סי׳  סוף  בתרא 

כמאן דמה[י]לא דמיא) - היו רואים זה גם במוחש.

(אגרות קודש ח"ה עמ' רנו-ז)

הוצאות על חינוך הילדים בקדושה

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות ״כתבי ו ו ו ו



י‚לקראת שבת

˘ם מפ˙יח‰ ל‰פמ"‚ ‡ו"ח ח"ב ‡ו˙ ‚

בנ„ון „י„ן, ‡י  ז‰  כעין  לח˜ור  י˘  ו˘וב 
‰חפˆ‡  י˘נ‰  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  „˜ו„ם  נימ‡ 
ומעולם  מ‡ז  ˙ור‰  „‰ל‡  ‰˙ור‰,  „מˆוו˙ 
ועו„,  נ„.  פסחים  ‰עולם,  לכל  ו˜„מ‰  ‰י˙‰ 
(כיון  ל‰‚בר‡  ˆיווי  ‰י'  ל‡  ˘ע„יין  ור˜ 
‰חסרון  ולפ"ז  למט‰),  ני˙נ‰  ל‡  ˘ע„יין 
‚„ר  מ˘ום  ר˜  ‰וי  מ"˙  לפני  ‰מˆו˙  ב˜יום 
"‡ינו מˆוו‰ ועו˘‰" (˘מˆינו ל‡חרי מ"˙), 
י˘  „ילמ‡  ‡ו  עליי‰ו;  "מˆוו˙"  ˘ם  ‡בל 
לומר „לפני מ"˙ ליכ‡ ‰חפˆ‡ „˙ור‰ ומˆו˙ 
בעולם, „ל‡ ר˜ ˘ל‡ ‰י' ˆיווי ל‰‚בר‡, ‡ל‡ 

˘‰חפˆ‡ נ˙ח„˘‰ (בעולם) ב˘ע˙ מ"˙. 

‰חי„ו˘  ‚וף  „ז‰ו  לומר,  י˘  ומע˙‰ 
„במ‡מר  ‰מ˘נ‰.  מ‡מר  על  רב  במ‡מר 
 ˙‡ ‡בינו  ‡בר‰ם  "˘ע˘‰  ˘מ„יי˜  ‰מ˘נ‰, 
כוונ˙ו  ני˙נ‰",  ˘ל‡  ע„  כול‰  ‰˙ור‰  כל 
‰˙ומ"ˆ  פעול˙  על  חל  ל‡  מ"˙  ˘לפני 
מע˘‰  ‡ל‡  מˆו‰,  ˜יום  ˘ל  ‚„ר  „‰‡בו˙ 
ב˘ע˙  נ˙ח„˘‰  ‰חפˆ‡  ˘כל  כיון  ס˙ם, 
מ"˙ [ועיין ˙וס' ‰ר‡"˘ סוף ˜י„ו˘ין: ו‡"˙ 
˙ור‰  מע˙‰  ˘בועו˙ ‡ל‡  ברי˘  ‰‡ ‡מרינן 
„‡יכ‡  נמי  ‰כי  חי  כל  מעין  נעלמ‰  „כ˙יב 
„י„ע ב‰ ו‰כ˙יב ל‡ י„ע ‡נו˘ ערכ‰, מ˘מע 
ו‡ין  ˙ור‰,  מ˙ן  ˜ו„ם  י„ע‰  ל‡  ‡„ם  „˘ום 
‡מרינן  ‰עולם  ברי‡˙  ˜ו„ם  „‰˙ם  לומר 
כל  ועיני  ‰˘מים  ומעוף  חי  כל  מעיני   ‡‰„
חי ל‡ ˘ייכי ˜ו„ם ברי‡˙ ‰עולם. וי˘ לומר 

„‰˙ם ל‡ ‡יירי בי„יע˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆו˙ ‡ל‡ 
ע„  למט‰  כ˙וב‰  ‰י˙‰  ˘ל‡  עˆמ‰  ב˙ור‰ 
ו‰˙ור‰  ו‰כ˙ב  כי ‰לוחו˙  ˙ור‰  מ˙ן  ל‡חר 
למ˘‰  ˘נ˙נ‰  ע„  חי  כל  מעיני  נעלם  ‰י' 
בסיני. ע"כ]; ו‡ילו רב מח„˘ ˘˜יים ‡בר‰ם 
ל‡  ˘‰˙ור‰  „‡ף  כול‰,  ‰˙ור‰  כל  ‡בינו 
„˙ור‰  ל‰חפˆ‡  י˘נ‰  מ"מ  ע„יין,  ני˙נ‰ 
ו˘פיר  ל˜יימן,  נˆטוו‰  ˘ל‡  ‡ל‡  ומˆו˙, 
"˜יום"  ˘ם  ‡בר‰ם  מע˘‰  על  לחול  יוכל 
מˆו‰ [וע"„ נ˘ים ב˜יום מ"ע ˘‰זמן ‚רמ‡, 
מ"מ  כט.)  (˜י„ו˘ין  עלי‰ן  מˆוו˙  ˘‡ינן  ˘‡ף 
‰"ט,  פ"‚  ˆיˆי˙  ‰ל'  רמב"ם  (ר‡‰  ל˜יימן  ר˘‡ין 
ע„  מˆו‰,  ל˜יום  ונח˘ב  ועו„)  עירובין ˆו.,  ˙וס' 

טו˘ו"ע  עיי'  כו',  לברך  „ר˘‡ין  ˜יי"ל  „‡נן 
ונו"כ סי' יז)] 

וב' ‡ופנים ‰נ"ל, ‡ם ‰ו‡ מע˘‰ בעלמ‡ 
ב˜טן  „‡˘כחן  כעין  ‚ם  ˜יום, ‰ו‡  ב‚„ר  ‡ו 
לח˜ור ‡ם  מ„רבנן, „י˘  ˘מחוייב  מˆו˙  ‚בי 
בכל  ל˜יימן  ˆריך  „‡ז  מˆו‰  ˘ם  ע"ז  חל 
‰פרטים, ‡ו „‰וי ר˜ מע˘‰ ו‰כ˘ר בעלמ‡, 
כמו   – כ‚„ול  בכל ‰פרטים  ˆ"ל  ו‡ין ‰ע˘י' 

˘נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ ב„וכ˙‡ ‡חרינ‡ ו‡כ"מ. 

[ור‡‰ בל˜ו"˘ חל"‰, ˙ול„ו˙ ב, בי‡ור 
נו‚ע „ו˜‡  ב˜י„ו˘ין  ˘ב˙וכן ‰מ˘נ‰  ‰טעם 
„יומ‡  ‰סו‚י‡  וב˙וכן   ,'‡‰ כ‡ופן  ל‰„‚י˘ 
עיי"˘  ‰ב',  כ‡ופן  ל‰„‚י˘  „ו˜‡  נו‚ע 

ו˙מˆ‡ נח˙]. 

לקראת שבת ח

אפר – החלק הגשמי והנחות ביותר
בעבו„˙  מ‰˜רבן,  ‰נ˘‡ר  ‡פר  ˘‰ו‡  ‰"„˘ן"  במ˘מעו˙  ˙חיל‰  לעיין  י˘  ‰„ברים,  ל‰בנ˙ 

‰‡„ם ל˜ונו:

˙מי„  נ˘‡ר  ‰ו‡  כן  ועל  ‰נ˘רף,  ‰„בר  חל˜י  בין  ביו˙ר  ו‰נחו˙  ‰חומרי  ‰חל˜  ‰ו‡  ‡פר 
במˆי‡ו˙ו, ו‡ינו נכלל ב˘ל‰ב˙ ‰˘ורפ˙. וכן ‡י˙‡ ב˙ני‡ (‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סי' טו) ˘‰עı ‰נ˘רף "‰י' 
 .  . בע˘ן  וכלו  ל‰ם  ו‰לכו  חלפו  רוח  מים  יסו„ו˙ ‡˘  ו‚'  עפר,  מים  רוח  יסו„ו˙ ‡˘  מ„'  מורכב 
ויסו„ ‰„' ˘‰י' בעı ˘‰ו‡ ‰עפר ˘בו . . ‡ין ‰‡˘ ˘ולט˙ בו, ‰ו‡ ‰נ˘‡ר ˜יים ו‰ו‡ ‰‡פר . . כי 

‰עפר ‰ו‡ חומרי יו˙ר מכולן".

בעבו„˙ ‰', מור‰ ‰‡פר על ‡ו˙ם חל˜ים ‚˘מיים ˘ב‡„ם, ˘‰ם נחו˙ים ומ‚ו˘מים ביו˙ר, ו‡י 
‡פ˘ר לזככם ול‰עלו˙ם ב"‡˘" ‰רוחני˙ ˘ל ‰˜„ו˘‰:

עניינים  על  רומזים  זו,  ב‡˘  ונכללים  ˘עולים  על ‰˜„ו˘‰. ‰„ברים  ומרמז˙  מור‰  ‡˘ ‰מזבח 
‚˘מיים ˘ב‡פ˘רו˙ם ל‰˙כלל ב˜„ו˘‰ ול‰י˘רף ב‡˘ ˘למעל‰. ולעומ˙ם ‰"„˘ן", ˘ל‡ נ˘רף 
מ˙˜„˘ים  ו‡ינם  ונחו˙ים  ‚˘מיים  ˘נו˙רים  ‰„ברים  ‡ו˙ם  על  רומז  ˘למעל‰,  ב‡˘  נכלל  ול‡ 

ו"נ˘רפים" ב‡˘ ˘למעל‰.

ובפרטיו˙ יו˙ר: י˘נם „ברים ‚˘מיים ˘נ‰פכים ל˜„ו˘‰ ממ˘, כמו ˙˘מי˘י מˆוו‰ ו˙˘מי˘י 
˜„ו˘‰. ו‰ם „ומים לחל˜ ‰˜רבן ‰˜רב על ‚בי ‰מזבח, ועול‰ ומ˙˜„˘ ממ˘ ב‡˘ ‰מערכ‰.

ו„ברי  ‰‚˘מיים  ‰‡„ם  ˆרכי  וכמו  ממ˘,  ל˜„ו˘‰  נ‰פכים  ˘‡ינם  עניינים  י˘נם  ז‡˙,  לעומ˙ 
‰ר˘ו˙ ˘‡ינם ˘ייכים למˆוו‰, ˘‰ם מעין ‡פר ‰˜רבן ˘‡ינו נ˘רף ונכלל ב˜„ו˘‰. וז‰ו סו„ עניין 
על  ו‰"‡פר"  ˘ל ‰חולין  מ˜ומו  כולו ˜„ו˘‰, ‰רי ‡ין  ˘‰מזבח  ˘מכיוון  ו‰וˆ‡˙ ‰„˘ן,  ˙רומ˙ 

‚בי ‰מזבח, וי˘ ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰"„˘ן" למ˜ום ‡חר.

מעשים שהם "אצל המזבח" או "מחוץ למחנה"
ו‰נ‰, ‚ם ‡˙ ענייניו ‰‚˘מיים ˆריך ‰‡„ם לע˘ו˙ ל˘ם ˘מים, ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘‰, ו‚ם בעבו„‰ 

זו כמ‰ מעלו˙. ולכן מˆינו ˘ב‰וˆ‡˙ ‰‡פר ‚ופ‡ י˘נן ˘˙י „ר‚ו˙:

‡. ‰„ר‚‰ ‰נעלי˙ יו˙ר, ‰ו‡ ‰‡פר ˘בו מ˜יימים ‡˙ "˙רומ˙ ‰„˘ן". למרו˙ ˘‡פר ז‰ נל˜ח 
מעל ‚בי ‰מזבח, מכל מ˜ום ‰ו‡ ‡ינו מוˆ‡ מחוı למ˜„˘, ‡ל‡ מ˜ומו ‰ו‡ "‡ˆל ‰מזבח" וסמוך 
ולכן  בו ˜„ו˘‰,  י˘  ע„יין  ממ˘, ‡ך  על ‚בי ‰מזבח  ל‰יו˙  ר‡וי  ז‰ ‡ינו  ˘‡מנם ‡פר  ו‰יינו,  לו. 

מ˜ומו בסמוך למזבח.

מ˜יימים ‡˙ "‰וˆ‡˙ ‰„˘ן".  ובו  במ˜„˘,  כלל  ל‰יו˙  ר‡וי  ˘‡ר ‰‡פר ‡ינו  ז‡˙,  לעומ˙  ב. 
ט‰ור"  מ˜ום  יוˆ‡ "‡ל  ז‰  ˘‚ם ‡פר  למחנ‰". ‡ל‡,   ıמן ‰מ˜„˘ ‡ל "מחו לˆ‡˙  ז‰ ˆריך  ‡פר 

ב„וו˜‡, כי ‡ף ˘‡ינו ˜„ו˘, ‰רי ‰ו‡ ט‰ור ו‡ינו טמ‡ ח"ו (ר‡‰ ˆו ו, ‚-„).

ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ב"‡פר" ˘בעבו„˙ ‰‡„ם, ‰י‡ עבו„˙ ‰‡„ם עם „ברי ‰חולין ˘לו, ˘י˘ בז‰ 
˘˙י „ר‚ו˙:

‡. י˘ ומע˘ים ‡לו נע˘ים כ‰ור‡˙ ‰מ˘נ‰ (‡בו˙ פ"ב מי"ב) "כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים". ‡מנם 
‡ין ˜„ו˘‰ במע˘ים ‡לו עˆמם, ‡ך מכל מ˜ום ‰ם נע˘ים "ל˘ם ˘מים". למרו˙ ‰יו˙ם חולין, ‰רי 
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˙ˆ‡ מ‰ם ˙ועל˙ לענייני ˘מים ועבו„˙ ‰בור‡.

מע˘ים ‡לו ‰ם מעין ‰‡פר ‰יוˆ‡ "מחוı למחנ‰", כי ‰מע˘ים עˆמם ‡ינם ˜„ו˘‰. ומ‡י„ך, ‰רי 
‡ין ב‰ם פסול ו‡יסור, ו‰ם נע˘ים ל˘ם ˘מים, ב„ו‚מ˙ ‰‡פר ˘ל ‰וˆ‡˙ ‰„˘ן, ˘‰יו מוˆי‡ים ‡ו˙ו 

‡ל מ˜ום ט‰ור.

ב. ‡ך י˘נו ‡ופן נעל‰ יו˙ר בעבו„˙ ‰‡„ם עם „ברי ‰ר˘ו˙ וˆרכי ‚ופו, ו‰ו‡ מ‰ ˘ˆיוו‰ ‰כ˙וב 
(מ˘לי ‚, ו) "בכל „רכיך „ע‰ו". ‡ין ז‡˙ ˘ˆרכי ‰‡„ם נע˘ים ר˜ ל˘ם ענייני ˜„ו˘‰, ‡ל‡ ‰"„רכים" 

˙ועל˙  י„ם  על  ˘ב‡‰  ר˜  ול‡  ענייני ˜„ו˘‰,  נע˘ים  עˆמם  עניינם "„ע‰ו". ‰ם  עˆמם  וˆרכי ‰‡„ם 
לעבו„˙ ‰'.

„ר‚‰ זו ‰˘ני', ˘‰ˆרכים ‰‚˘מיים ‰ם עבו„˙ ‰' ממ˘, ול‡ ר˜ "ל˘ם ˘מים" – ‰י‡ נעלי˙ מ‡ו„, 
ו‡ינ‰ ˘ייכ˙ לכל ‡ח„. ‡ך י˘ „ו‚מ‡ לעבו„‰ מעין זו ‚ם ‡ˆל כל י‰ו„י, במˆוו˙ ˘ב‡כיל‰. כ‡˘ר 
י‰ו„י ‡וכל ב˘ב˙ ויום טוב, ‡ו ‡וכל ˜„˘ים ו˘‡ר סעו„ו˙ מˆוו‰, ‰רי ‰‡כיל‰ ‰י‡ ‡כיל‰ ‚˘מי˙ 
ולˆורך  ˘מים  ל˘ם  ר˜  למˆוו‰. ‡כילו˙ ‡לו ‡ינן  ‚ופ‡  זו  נח˘ב˙ ‡כיל‰  מ˜ום  ומכל  לˆרכי ‰‚וף. 

מˆוו‰, ‡ל‡ ‰‡כיל‰ עˆמ‰ ‰י‡ עבו„˙ ‰' [ור‡‰ עו„ בעניין ז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 104].

"˙רומ˙  ב„ו‚מ˙  ז‰  ‰רי   ,'‰ עבו„˙  ‰י‡  ‡ˆלו  ‰‚וף  ˆרכי  ˘ע˘יי˙  ‰˘ני',  ב„ר‚‰  ‰‡וחז  י‰ו„י 
עם  על ‰מזבח  מ˜ומם  ולכן ‡ין  ממ˘,  מˆוו‰  בענייני  ול‡  ‰‚וף  בˆרכי  ע„יין  מ„ובר  ‰„˘ן". ‡מנם 
˘‡ר ענייני ˜„ו˘‰. ‡ך מכיוון ˘ב‰ם ‚ופ‡ ‰ו‡ עוב„ ‡˙ ‰', מ˜ומם ב˙וך ‰מ˜„˘, "‡ˆל ‰מזבח".

גם גופו של יצחק נהפך לקדושה ממש
ל‡ ‰ונח  ו‚ם  למחנ‰",   ıל‡ ‰וˆ‡ "מחו יˆח˜ ‰"‡פר"  ועˆום. ‡ˆל  רב  עילוי  יˆח˜  נ˙על‰  ובז‰ 

"‡ˆל ‰מזבח", ‡ל‡ נ˘‡ר על ‰מזבח ממ˘ – "‡פרו ˘ל יˆח˜ כ‡ילו ˆבור על ‚בי ‰מזבח"!

ל‡  ו‚ם  ˘מים",  ר˜ "ל˘ם  ענייני ‰חולין  ל‡ ‰יו  יˆח˜  ˘‡ˆל  ˘ל ‰„בר ‰י‡,  מ˘מעו˙ו ‰רוחני˙ 
מרוממ˙  ל„ר‚‰  יˆח˜ ‡בינו ‰‚יע  בבחינ˙ "בכל „רכיך „ע‰ו".  עוב„ ‡˙ ‰'  ˘ב‰ם  חולין  ענייני  ‰יו 
ונ˘‚ב˙, ˘ענייני ‰חולין עˆמם נ‰פכו ל˜„ו˘‰, ע„ ˘מ˜ומם "מעל ‰מזבח" כמו ענייני מˆוו‰ ממ˘.

יˆח˜ זכ‰ למ„ר‚‰ זו, מחמ˙ ˘˜יים בעˆמו מסיר˙ נפ˘ בפועל ממ˘. ‡בר‰ם ‡בינו מסר ‡˙ נפ˘ו 
בכב˘ן ‰‡˘ ב‡ור כ˘„ים, ‡ך לפועל ל‡ ˘לט‰ בו ‰‡˘, ול‡ ‰יי˙‰ מסיר˙ נפ˘ בפועל ‡ל‡ בכוח. 
‰ע˜י„‰  ˘ב˘ע˙  פל"‡)  (פ„ר"‡  חז"ל  ˘‡מרו  וכפי  ממ˘,  בפועל  זו  נור‡‰  למעל‰  זכ‰  יˆח˜  ו‡ילו 

"פרח‰ ויˆ‡‰ נ˘מ˙ו ˘ל יˆח˜", ול‡חר מכן "חזר‰ ל‚ופו".

ו‰נ‰, מסיר˙ נפ˘ נובע˙ מעˆם ‰נפ˘ ממ˘, ˘„בו˜‰ ומיוח„˙ עם ‰˘י"˙ ב˙כלי˙ ‰ייחו„. ב˘ע˙ 
כך,  ומ˘ום  ו‰חומרי.  ב‚ופו ‰‚˘מי  ו‡פילו  ˘ל ‰‡„ם,  ענייניו  בכל  עˆם ‰נפ˘  מ˙‚ל‰  מסיר˙ ‰נפ˘ 
‰ו‡ מוכן למסור ל‰רי‚‰ ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו ו‚ם ‡˙ ‰‚וף ‰‚˘מי, כי ‚ם ‰‚וף מ‡וח„ ו„בו˜ ב‰˘י"˙.

‰‚˘מיים  ‡פילו  ענייניו,  ˘כל  ב‡ופן  כך  נ˘‡ר  ‰רי  ל‚ופו,  יˆח˜  ˘ל  נ˘מ˙ו  חזר‰  כ‡˘ר  ו‚ם 
כל  כי  ˙מימ‰",  כ"עול‰  יˆח˜  נח˘ב  כן  ועל  ל‰˘י"˙.  נפל‡‰  ב‰˙˜˘רו˙  ח„ורים  ו‰חומריים, 
‚˘מיו˙   ˙‡ יו˙ר  ‰ר‚י˘  ˘ל‡  ע„  ‰˜„ו˘‰,  עם  ו‰˙‡ח„ו  ל‰˘י"˙  נ˙בטלו  ‰‚˘מיים  ענייניו 

וחומריו˙ ‚ופו, וכל עניינו ‰י' ‡ך ור˜ עבו„˙ ‰'.

ועל כן "‡פרו ˘ל יˆח˜ כ‡ילו ˆבור על ‚בי ‰מזבח" ו‡ינו יוˆ‡ מ˘ם. ˘בז‰ נרמז ˘‚ם ענייני 
‚ופו ˘ל יˆח˜ ‰נרמזים ב"‡פרו", ‰מ‰ ˜„ו˘ים ונעלים, ומ˜ומם "על ‚בי ‰מזבח" כענייני ˜„ו˘‰ 

ומˆוו˙ [ועיין במ˜ור ‰„ברים, ˘נ˙ב‡ר‰ ‰ור‡‰ מעבו„˙ו ˘ל יˆח˜ לכל ‡„ם בעבו„˙ו ל˜ונו].

לקראת שבת יב

ז‰  כ˙ב  (ו˘ם  מכוער ‰„בר"  מ˜ום  מכל  נˆטוו 
מ˜ומו˙  בכמ‰  וע„"ז ‰ו‡  לע˘יו),  בנו‚ע  ‡פילו 

‡ל"˙.  מלעבור  נז‰רים  ˘‰יו  ‰‡בו˙  ל‚בי 
‡ין  „˜י„ו˘ין  מ˙ני'  „ו„‡י  יו˙ר  נר‡‰  ולז‰ 
ובל‡‰"כ  ‰ל‡ווין.  ‚ם  ˘˜יים  ‡ל‡  לפר˘‰ 
ב˘ירי  על ‰מ‰ר˘"‡  עו„   ‰˘˜‰˘ מ‰  ר‡‰ 
נר‡‰  ולכך  ˜י„ו˘ין,  סוף  לירו˘למי  ˜רבן 

ל˙' ב‡ו"‡.

כ˙ב  ˘ם  לירו˘למי  ˜רבן  וב˘ירי 
כן  ‡בר‰ם  ˘ע˘‰  מ˘מע  „מ˙ני'  ליי˘ב, 
ע„  כו'  "ע˘‰  במ˘נ‰  (וכמו„‚˘  מ„ע˙ו 
˘ל‡ ני˙נ‰"), ‡בל רב נ˜ט "˜יים", „מ˘מע 
ל‰  ו„יי˜  ‰ˆיווי,  ו˜יים  כך  על  ˘נˆטוו‰ 
ומ˘מע  ב˜ולי  ‡בר‰ם  ˘מע  ‡˘ר  מ„כ˙יב 
˘ם,  יומ‡  מפר˘"י  ונס˙ייע  כך.  לו  ˘‰' ˆו‰ 
„על ˜ו˘יי˙ ‰˘"ס "ו‡ימ‡ ז' מˆו˙" פר˘"י 
‡בל  נח,  בני  כל  ל˘‡ר  ˘נˆטוו  מˆו˙  "ז' 
˘˜יים  רב  „„ברי  ‰רי  לו",  ני˙נ‰  ל‡  ˙ור‰ 
כבר  ˘ני˙ן  מ‰  ר˜  ‰יינו  ‰˙ור‰   ˙‡ ‡בר‰ם 
‡יבר‡  מˆו˙".  ז'  "‡ימ‡  מ˜˘י'  ול‰כי 
ס"ל  „רב  לומר  ‰ו‡  ‚„ול  חי„ו˘  „לכ‡ור‰ 
וכמו  ‰˙ור‰,  כל  ˜יום  על  נˆטוו‰  ˘‡בר‰ם 
ל˜י„ו˘ין,  עינים  בפ˙ח  ‰חי„"‡   ‰˘˜‰˘
פל"‚,  רי˘  „ר"נ  ל‡בו˙  רחמים  ובכס‡ 
נˆטוו‰  ע"‰  ‡בינו  ˘‡בר‰ם  למ"„  „"ליכ‡ 
מעˆמו  ‰ו‡  ‡ל‡  מˆו˙,  וז'  מ‰מיל‰  יו˙ר 

סביר ו˜ביל". 

ר˜  ˜‡י  „במ˙ני'  ‡פ"ל  ‰י'  ובפ˘טו˙ 
˜‡י  רב  מ˘‡"כ  „‡בר‰ם,  ‰˙ור‰  בלימו„ 
ז‰  ‰וב‡  במ˙ני'   ‡‰„ ‰מˆוו˙.  כל  ב˜יום 
בסיום מ‡מר ר' נ‰ור‡י "מניח ‡ני כל ‡ומנו˙ 
˘בעולם ו‡יני מלמ„ ‡˙ בני ‡ל‡ ˙ור‰ כו', 
לי„י  ז˜נ‰ ‡ו  לי„י  חולי ‡ו  לי„י  ב‡  כ˘‡„ם 
במל‡כ˙ו ‰רי ‰ו‡  לעסו˜  יכול  ו‡ינו  יסורין 
‰ו‡  וכן  כו'  כן  ‡ינ‰  ‰˙ור‰  ‡בל  ברעב  מ˙ 
ו‡בר‰ם  (בפר˘˙נו)  ‡בינו  ב‡בר‰ם  ‡ומר 

˘ע˘‰  מˆינו  בכל  ‡בר‰ם   ˙‡ ברך  ו‰'  ז˜ן 
˘ל‡  ע„  כול‰  כל ‰˙ור‰  ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ 
ב‡  ביומ‡  רב  מ‡מר  מ˘‡"כ  כו'";  ני˙נ‰ 
לפנ"ז „‡בר‰ם  ˘ם  מלב„ ‰מבו‡ר  כ‰וספ‰ 
ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י' (ומימי‰ן ˘ל ‡בו˙ינו 
ע"ז  ומוסיף  כו'),  מ‰ם  י˘יב‰  פר˘‰  ל‡ 
כל  ‡בינו  ‡בר‰ם  „˜יים  רב  מ‡מר  ‰˘"ס 
„‡ף  ‡יבר‡,  ‰יטב.  עיי"˘  כול‰,  ‰˙ור‰ 
רב "˜יים  בל˘ון  מ˙יי˘ב ‰יטב  ז‰  ˘פירו˘ 
ל˘ון  לפר˘   ‰˘˜ מ"מ  ‡בינו",  ‡בר‰ם 
‰˙ור‰  כל   ˙‡ ‡בינו  ‡בר‰ם  "ע˘‰  ‰מ˘נ‰ 
ול‡  בלב„  ‰˙ור‰  לימו„  על  „˜‡י  כול‰" 
ר‡י'  מבי‡  ו‰רי  בפועל.  ‰מˆו˙  ע˘יי˙  על 
ב˜ולי  ‡בר‰ם  ˘מע  ‡˘ר  "ע˜ב  מ‰כ˙וב 
ו˙ורו˙י",  חו˜ו˙י  מˆו˙י  מ˘מר˙י  וי˘מור 

˘מפור˘ בו ˘מיר˙ וע˘יי˙ ‰מˆוו˙.

במפר˘ים  ‰‡ריכו  כבר  „‰נ‰  בז‰,  ונ"ל 
בי˙ ‰‡וˆר   ,‚ פר˘˙ „רכים „רך ‰‡˙רים „רו˘  (ר‡‰ 

ו˜יום  ‰‡בו˙  ב‚„ר  ועו„)  ב˙חל˙ו,  ענ‚יל  ל‰ר"י 

בז‰  לח˜ור  י˘  ב‡מ˙  ‡בל  ˘ל‰ם,  ‰מˆו˙ 
עו„ ח˜יר‰ יסו„י˙, „˜יום ז‰ י˘ ל‰‚„יר בב' 
במ˜"‡  ˘‰וב‡‰  וב‰˜„ים ‰ח˜יר‰  ‡ופנים, 
‰ו‡  ‰פי'  ‡ם  מˆו‰,  בני  ‡ינם  „˜טנים  ב‰‡ 
כי  עלי‰ם,  חלים  ‰ˆיוויים  ‡ין  „מעי˜ר‡ 
„ב‡מ˙  ‡ו  ני˙נו,  „ו˜‡  ל‚„ולים  מ˙חיל˙ם 
˘˜טנים  ‡ל‡   ‰מˆוו˙,  ני˙נו  י˘ר‡ל  לכל 
נינ‰ו.  „ע‰  בני  „ל‡ו  ועונ˘,  חיוב  בני  ‡ינם 
עביר‰  עובר  ˘כ˘‰˜טן  נימ‡  ‡י  ונפ˜"מ 
˙ע˘ינ‰  ל‡  ‡˘ר   '‰ ממˆו˙  ‡ח˙  בע˘ו˙ו 
בז‰  ו˘ייכ‡  עביר‰,  מע˘‰  ˘ם  בז‰  י˘ 
(וˆע"˜  ‰ו‡  ‚מור  „‰י˙ר  ‡ו  וכפר‰,  ˙˘וב‰ 
ביבמו˙ מח: עיי"˘ ביעב"ı ו‡‰ב˙ ‡י˙ן), ו‡"כ ‰‡ 

„‡˘כחן ל„ינ‡ „‚„ול טוב ˘י˜בל ע"ע ‡יז‰ 
„בר ל˙˘וב‰ וכפר‰ על מ‰ ˘עבר ב˜טנו˙ו 
„ל‡ו  כ‰‡ופן  מוכיח  ˘מ‚)  סו"ס  ‡ו"ח  (˘ו"ע 

סוף  במנ"ח  ‰יטב  ועיי'  ‰ו‡.  ‚מור  ‰י˙ר 
מˆו‰ רס‚ ‚בי ‰מטמ‡ כ‰ן ˜טן, ומ‰ ˘‰בי‡ 



י‡

בגדר קיום מצוות
שפני מתן תורה

יקשה על תירוצי המפרשים לבאר חידוש מאמר רב ביומא על מתני' דקידושין בענין קיום מצוות דאברהם / יבאר 
החילוק בין דברי המשנה למאמר רב ע"פ ב' אופנים שמצינו בגדר מצוות בקטן, אי אין שייך בו גדר עשיית מצוה 

כלל ועיקר או שרק אינו בר חיובא

˙נן בסוף ˜י„ו˘ין "מˆינו ˘ע˘‰ ‡בר‰ם 
ני˙נ‰  ˘ל‡  ע„  כול‰  ‰˙ור‰  כל   ˙‡ ‡בינו 
˘נ‡מר (פר˘˙נו כו, ‰) ע˜ב ‡˘ר ˘מע ‡בר‰ם 
חו˜ו˙י  מˆו˙י  מ˘מר˙י  וי˘מור  ב˜ולי 
רב  "‡מר  ‚רסינן  כח:  וביומ‡  ו˙ורו˙י". 
˘נ‡מר  כול‰  כל ‰˙ור‰  ˜יים ‡בר‰ם ‡בינו 
ו‰˜'  ו‚ו'".  ב˜ולי  ‡בר‰ם  ˘מע  ‡˘ר  ע˜ב 
‰מ‰ר˘"‡ ועו„ „מ‡חר ˘‰י‡ מ˘נ‰ ˘לימ‰ 
ל‡˘מעינן  רב   ‡˙‡ מ‡י  ˜י„ו˘ין  בסוף 
"ו‡ימ‡  פריך  ˘ם  „ביומ‡  ועו„,  במ‡מרו, 
˘בע מˆו˙, ‰‡ ‡יכ‡ נמי מיל‰ וכו'", ו˜˘‰, 
‡„פריך ‰כ‡ ‡מיל˙‡ „רב "ו‡ימ‡ ז' מˆו˙" 
י"ל  בז‰  [מי‰ו  „˜י„ו˘ין  ‡מ˙ני'  לפרוך 
˘ל  מ˜ומו  עי˜ר  ‡ינו  „ב˜י„ו˘ין  בפ˘טו˙ 
על  ר‡י'  ל˙וס'  ר˜  במ˙ני'  ו‰וב‡  ז‰,  ענין 
פעול˙‰ ˘ל ‰˙ור‰ "בע˙ ז˜נו˙ו" ˘ל ‡„ם, 
נ˜ט  ו˙י' ‰מ‰ר˘"‡ „במ˘נ‰  עיי"˘ ‰יטב]. 
‡ל‡  מ˘מע  „"ל‡  ‡בינו"  ‡בר‰ם  "˘ע˘‰ 

˘ע˘‰ כל ‰מˆו˙, ו‰יינו ‰ע˘ין, ‡בל לי˘נ‡ 
˘ל  נמי ‡ל‡וין  מ˘מע  כל ‰˙ור‰  „רב ˜יים 
‰˙ור‰". וז‰ו „פריך ‡רב „ו˜‡ "ו‡ימ‡ ˘בע 

מˆו˙". 

‰מ˘נ‰  ˘ל˘ון  „‡ע"פ  ˆ"ע,  ו‰„ברים 
˙יס˜  למ‰  ‰˙ור‰",  כל   ˙‡  .  . "ע˘‰  ‰י‡ 
‡„ע˙ין ˘‡בר‰ם ˜יים ר˜ ‰ע˘ין ול‡ נ˘מר 
פ˘וט‰  סבר‡  ‰י‡  ו‰רי  ‡ל‡ווין,  מלעבור 
‰˙ור‰  כל  ל˜יים  ‡בר‰ם  ‰˘˙„ל  „בוו„‡י 
לפי  (ובפרט  לו  ‡פ˘ר  ˘‰י'  כמ‰  ע„  כול‰ 
‚ירס˙ ‰מ˘נ‰ ˘לפנינו "ע˘‰ ‡בר‰ם ‡בינו 
על  ב‚ו"‡  ויעויי'  כול‰").   ‰˙ור‰  כל   ˙‡
ו‰˘בטים  ‰‡בו˙  „˘‡ר  י)  (מו,  וי‚˘  ר˘"י 
כו' ˜יימו ר˜ מ"ע ול‡ ל"˙ ור˜ ‡בר‰ם ˜יים 
עיי"˘  חי„ו˘,  ˘ז‰ו  ומ˘מע  ‰מˆו˙,  כל 
בכ"מ  מˆינו  לכ‡ור‰  ‡בל  ב‡רוכ‰,  טעמו 
˘ל‡  "„‡ע"פ  טז:  ב"ב  ‰˙וס'  ובל'  ‡יפכ‡, 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

למה צר קלסתר פניו של יצחק 
דומה לאברהם ולא להיפך?

ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק
לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה וכו' מה עשה 
הקב"ה, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם
(כה, יט. רש"י)

נס  לעשות  הקב"ה  הוצרך  למה  ביאור:  צריך 

דומה  יהי'  יצחק  של  פניו  שקלסתר  כדי  מיוחד 

לאברהם -  והרי כך הוא טבע העולם, שהבן דומה 

לאביו במראהו ובקלסתר פניו?

(עי'  מקומות  בכמה  המבואר  ע"פ  לומר  ויש 

עדיות פ"ב מ"ב ובפיה"מ להרמב"ם שם) שהטעם שהבן 

גם  הם  שדומים  משום  הוא  במראהו  לאביו  דומה 

במזגם ותכונות נפשם, כי קלסתר הפנים מורה על 

תכונות הנפש.

והנה, מבואר בכ"מ (ראה תו"א ותו"ח ריש פרשתנו) 

והאהבה,  החסד  מדת  היתה  אבינו  אברהם  שמדת 

ואילו  אוהבי";  ח) "אברהם  מא,  (ישעי'  שכתוב  וכמו 

וכמו  והיראה,  הגבורה  מדת  היתה  יצחק  מדת 

שכתוב (בראשית לא, מב) "ופחד יצחק".

היו  ויצחק  אברהם  של  שמדותיהם  ומאחר 

צריכים  היו  לא  טבע  פי  על  הרי  מזה,  זה  שונות 

פניו  קלסתר  אלא  פניהם,  בקלסתר  דומים  להיות 

של יצחק הי' צריך להראות תכונה של פחד ויראה 

הקב"ה  הוצרך  ולכן  כאביו.  ואהבה  חסד  של  ולא 

כקלסתר  יצחק  של  פניו  צר  מיוחד,  נס  לעשות 

פניו של אברהם.

ומזה שלא צר הקב"ה קלסתר פניו של אברהם 

דומה  יצחק  של  פניו  קלסתר  אלא  ליצחק,  דומה 

לאברהם, יש ללמוד הוראה בעבודת האדם לקונו:

להתנהג  עליו  כיצד  בספק  נמצא  יהודי  כאשר 

האהבה  בדרך  לבחור  האם  הבורא,  בעבודת 

והחסד, או בדרך היראה והגבורה – עליו לבכר את 

דרכו של אברהם ולעבוד בדרך האהבה. וכמבואר 

ה'  מתורת  הרחוקים  "שאף  (פל"ב),  התניא  בספר 

צריך  בעלמא,  בריות  בשם  נקראים  ולכן  ועבודתו 

ואולי  האי  וכולי  אהבה,  עבותות  בחבלי  למשכן 

יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה', והן לא לא הפסיד 

שכר מצות אהבת רעים".

בין אברהם ליצחק
אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך

שהי' דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב, אמר לו אל 
תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך
(כו, ב. רש"י)

 - ליצחק  אברהם  בין  החילוק  תוכן  לבאר  יש 

נצטווה  ויצחק  למצרים,  לרדת  הוצרך  שאברהם 

להישאר בא"י: 

הקב"ה:  של  שמו  בפרסום  אופנים  שני  יש 

למקום  ולילך  המדרש  מבית  לצאת   - אחד  אופן 

של  שמו  את  שם  לפרסם  מנת  על  הבריות, 

אלא  לצאת,  צריך  שאין   - נוסף  ואופן  הקב"ה; 

מושך  המדרש  בית  בתוך  שנמצא  הגדול  האור 

ההבדל  וזהו  לתוכו.  להיכנס  הבריות  את  ומביא 

בין אברהם ליצחק: שניהם התעסקו בפרסום שמו 

שיצא  ידי  על  זה  עשה  שאברהם  אלא  הקב"ה,  של 

יצחק  משא"כ  שונים,  למקומות  והלך  ממקומו 

ישב במקומו ומשם התפרסם שמו בכל הארץ, עד 

שאבימלך בא אליו מעצמו ואמר לו "ראו ראינו כי 

הי' ה' עמך" (פרשתנו כו, כח).

למצרים,  לירד  יצחק  של  בדעתו  כשהי'  ולכן 

אליך",  אומר  אשר  בארץ  "שכון  הקב"ה  לו  אמר 

פס"ד,  (ב"ר  בארץ"  השכינה  את  "שכן  רז"ל  ופירשו 

ג), היינו שעבודתו היא להכניס את בני דורו תחת 

כנפי השכינה ע"י שישאר במקומו ולא ע"י נסיעה 

למקומות אחרים.

פט,  (שבת  הידועים  חז"ל  דברי  יומתקו  ועפ"ז 

אתה  "כי  דוקא  ליצחק  יאמרו  לבוא  דלעתיד  ב) 

של  דרכו  בכיפה  שולטת  תהי'  אז  כי   – אבינו"  

לחו"ל  לצאת  יצטרכו  לא  שישראל  דוקא,  יצחק 

על מנת להשפיע לטובה על אוה"ע, אלא יישארו 

אליהם  שינהרו  הם  ואוה"ע  באה"ק,  במקומם 

עמים  "והלכו  ואילך)  ב  ב,  (ישעי'  וכמ"ש  מעצמם, 

רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי 

יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו", בב"א.  


