


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ג
מדוע לא הכין אברהם בעצמו את הלחם לאורחים?

י„יי˜ מ‰כ˙ובים ˘מל‡כ˙ ‰כנ˙ ‰עיס‰ ‰י‡ מל‡כ˙ ‰נ˘ים „וו˜‡ 
/ יב‡ר ‡˙ ˘ל˘˙ ‰נסים ˘פס˜ו ‡חרי פטיר˙ ˘ר‰ וחזרו כ‡˘ר 

ב‡‰ רב˜‰, ˘מרומזים ‰ם ב‚' ‰˙יבו˙ "‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו" 

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו שיחה ג' לפ' חיי שרה)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
האם לוט השתתף בחטאי סדום? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 190 הע' 41)

שריטה בכותל – לשם מה?  (ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 42)

ז יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קיום מצוות מתוך "כפי'"

ˆריך  מ˙י   / ל‰˘י"˙?  לברך  ‰‡ורחים  ב‰כרח˙  י˘  ˙ועל˙  ‡יז‰ 
‡„ם לנזוף ול‚עור בנפ˘ו ‰ב‰מי˙? / ו‰‡ם י˘ ערך ל‰נח˙ ˙פילין 
י‰ו„י,  כל  ˘ל  ‰זכ‰  פנימיו˙ו  על  לימו„   /  ?ıלח מחמ˙  ˘נע˘י˙ 

מ„רכו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ל‰כריח ‡˙ ‡ורחיו ל‰ו„ו˙ ל‰˘י"˙

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 122 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
שלושת השלבים (ע"פ רשימות חוברת סו עמ' 210 ואילך)

מדוע "אין ממש בראשונים"? (ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 73 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
חילוק בין הבבלי לירושלמי בענין ג' סימני ישראל

יסי˜ „נחל˜ו ‡ם ענינם ‰ו‡ ‚' סימנים על נ˜ו„‰ פנימי˙ ‡ח˙ ‡ו 
‚' מ„ו˙ ו˙כונו˙ נפר„ו˙, ועפ"ז י˙ל‰ בז‰ פלו‚˙˙ ‰פוס˜ים ב„יני 
יוחסין - לענין מי ˘חסר בו ר˜ ‡' מן ‰סימנים / עפ"ז יב‡ר כמ‰ 

„˜„ו˜ים ו˜ו˘יו˙ בל˘ונו˙ ‰בבלי ו‰ירו˘למי בז‰

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 61 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
לא די בלימוד בלבד!

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
לראות אלוקות למטה

בעז‰י״˙.

‰ננו  ויר‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

‡לו˜ו˙,  מר‚י˘ים  ‰ז‰  ˘בעולם  מ‰  ‰לז‰  ‰י˙רון  ובעבור  ‡ל˜ו˙,  מר‚י˘‰  ‰י‡  למט‰ 
ב˘ביל ז‰ יר„‰ ‰נ˘מ‰ למט‰".

ראי' שאחר ההרגש - ראי' אחרת
[‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ל‰ו„  מו‰ר"˘,  ‡„מו"ר  ‡‡זמו"ר  כ"˜  ‰ו„  ובי‡ר 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע, בע˙ ‰יחי„ו˙ ‰‰י‡, כי בעלו˙ ‰נ˘מ‰ למ˜ור חוˆב‰ ‡חרי ‰יו˙‰ 
‰ר‡י'  ל‚בי  למ‡„,  ע„  ונ˘‚ב  נעל‰  ב‡ופן  ‰ו‡  ב‡ל˜ו˙  ˘רו‡‰  ˘ל‰  ‰ר‡י'  ‰נ‰  למט‰, 

˘‰י˙‰ ל‰ ל‰נ˘מ‰ ב‡ל˜ו˙ ˜ו„ם ירי„˙‰.

וכ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע בי‡ר ‰ענין, ע"„ ‰מבו‡ר בז‰ר "„י„עין 
מ‰ „חמ‡ן", ‡ו "ל‡ י„עין מ‰ „חמ‡ן". 

ו‰סביר ‰ענין על „רך מ˘ל:

כח  לו  י˘  ‡˘ר  כל  ‰נ‰  ‰יופי,  ב˙כלי˙  ‚וונים  בריבוי  מˆוייר  כ˘‰ו‡  ביו˙ר  נ‡‰  ˆיור 
נפל‡, ‡בל  ˙ענו‚  בו  ומ˙ענ‚  יופי ‰„בר,  על  מ˙פל‡   ‰"‰ ורו‡‰ ‡˙ ‰ˆיור ‰‰ו‡,  ‰ר‡י' 
˘לו ‰ו‡  כי ‰ר‡י'  בחכמ˙ ‰ˆיור,  ל‰חכם  לו  ˘י˘  ל‰˙ענו‚ ‰נפל‡  י„מ‰  ל‡  ב˘ום ‡ופן 

ב‡ופן ‡חר, ‰ו‡ רו‡‰ בˆיור „בר ˘מי˘‰ו ‡חר ל‡ רו‡‰. 

וטעם ‰„בר ‰ו‡, לפי ˘‰ר‡י' ˘לו ‰ו‡ ר‡י' ˘‡חר ‰‰ר‚˘, ור‡י‰ ‰ב‡‰ ‡חרי ‰‰ר‚˘ 
‰י‡ ר‡י‰ ‡חר˙ ל‚מרי.

ו‰„ו‚מ‡ מז‰ יובן בנ˘מ‰:

„‰נ˘מ‰ כמו ˘‰י‡ למעל‰, ˜ו„ם ירי„˙‰ למט‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף, ‰נ‰ ‰י‡ רו‡‰ ‡ל˜ו˙ 
במוח˘, ‡מנם כל ז‰ ‰ו‡ מ‰ ˘‰נ˘מ‰ רו‡‰ ‡ל˜ו˙, ‡בל ל‡ ‰ר‚˘˙ ‡ל˜ו˙, ועל ז‰ ‰ו‡ 
ב‡ופן  ‰ו‡  ב‡ל˜ו˙  ˘ל‰  ‰ר‡י'  ‰נ‰  בעלו˙‰  כן  ו‡חרי  ‡לו˜ו˙,  ˙ר‚י˘  ˘‰י‡  ירי„˙‰, 

נעל‰ ב‡ין ערוך.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˜מט ו‡ילך)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

ראות אוקות מטה 
הנשמה אינה צריכה תיקון, אלא דירידה זו צורך עלי', הנשמה בהיותה למעלה – רואה אלקות, ובהיותה 
כאן למטה היא מרגישה אלקות, ובעבור היתרון הלזה מה שבעולם הזה מרגישים אלוקות, בשביל זה ירדה 

הנשמה למטה

למה ירדה הנשמה למטה?
˘מע  לי ‡˙ ‡˘ר  סיפר  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  [מו‰ר˘"ב]  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  ‰ו„ 
ב‰יו˙י  זי"ע:  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו‰ר"˘  ‡„מו"ר  ‰ר‰"˜  ‡‡זמו"ר  ‡ביו  כ"˜  ‰ו„  מ‡˙ 
ז"ל  מנחם  ˘למ‰  ר'  ‰חסי„  ‰י˘י˘   – ליוב‡וויט˘   – בפ‰  ‡ז  י˘ב  ˘נים  ע˘ר‰  ˘˙ים  בן 
מנחם  ‰רב  מ‰ר‰"˜  מ‡מרים  כמ‰  ו˘מע  ב‰‡ר‡„‡˜,  למ„  בבחרו˙ו  ‡˘ר  מי‡נ‡וויט˘, 
פני  ‰„ר˙  ‰ז˜ן].  רבינו  [‡ˆל  בלי‡זנ‡  למ„  כן  ו‡חרי   –  ıר‡‰ פרי  בעל   – זˆ"ל  מענ„ל 

‰חסי„ ר' ˘למ‰ מנחם, ˜ומ˙ו ו˘ערו˙ ז˜נו ור‡˘ו ‰לבנו˙ כ˘ל‚ ‰ביעו חן.

כ"˜ ‡‡זמו"ר – כוונ˙ו כ"˜ רבנו ‰ז˜ן – ‰י' מ„בר, בע˙ ‡מיר˙ חסי„ו˙ ובע˙ ˘‰י' על 
מכ"˜ ‡‡זמו"ר, ‡ו  ˘למ‰ מנחם כ˘‰י' מספר ‡יז‰ סיפור  יחי„ו˙, ב˜ול ני‚ון, ו‰חסי„ ר' 
˘‰י' חוזר ‡יז‰ מ‡מר ‡˘ר ˘מע מכ"˜ ‡‡זמו"ר, ‰י' עומ„ מלו‡ ˜ומ˙ו ו‰י' חוזרם ב˜ול 

ני‚ון כמו ˘˘מעם מכ"˜ ‡‡זמו"ר.

בין ‰מ‡מרים ‡˘ר חזר, ‰י' מ‡מר ‡˘ר ‡מרו כ"˜ ‡‡זמו"ר בחורף ˙˜מ"‚ ב‡ח„ מלילי 
˘בט, ˘‰י' כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡ומר ‡ז „ברי חסי„ו˙ לפני בעלי ‰'ח„רים' ‚ם בימי ‰חול.

וז‰ ל˘ונו:

"למ‰ יר„‰ ‰נ˘מ‰ למט‰, עבור מ‰ יר„‰ ‰נ˘מ‰ לעולם ‰˙ח˙ון, ‰נ˘מ‰ ‡ינ‰ ˆריכ‰ 
כ‡ן  וב‰יו˙‰  ‡ל˜ו˙,  רו‡‰   – למעל‰  ב‰יו˙‰  ‰נ˘מ‰  עלי',  ˆורך  זו  „ירי„‰  ‡ל‡  ˙י˜ון, 

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

מדוע א הכין אברהם בעצמו 
את החם אורחים?

ידייק מהכתובים שמלאכת הכנת העיסה היא מלאכת הנשים דווקא / יבאר את שלשת הנסים שפסקו אחרי 
פטירת שרה וחזרו כאשר באה רבקה, שמרומזים הם בג' התיבות "האהלה שרה אמו" 

‡בר‰ם  ‡ˆל  ˘‰י˙‰  ‰נפל‡‰  ‡ורחים"  ‰"‰כנס˙  ‡ו„ו˙  ‰כ˙וב  מספר  פר˘˙נו  ברי˘ 
"˘ל˘‰  כ˘ר‡‰  מ˜ום  מכל  כו',  כו‡ב  ‰י'  ובמיל‡  למיל˙ו  ‰˘לי˘י  יום  ˘‰י'  „‡ף  ‡בינו, 

‡נ˘ים" ב‡ים רı ל˜ר‡˙ם ו„‡‚ ל‰ם ל‡כיל‰ ו˘˙י'. 

 ıר ע˘‰ ‡˙ ‰פעולו˙ ‰נ„ר˘ו˙: "ו‡ל ‰ב˜ר  בעˆמו  ‡בר‰ם  מ„‚י˘ ‡˘ר  ו‰נ‰, ‰כ˙וב 
ובן  וחלב  חמ‡‰  וי˜ח  ‡ו˙ו.  לע˘ו˙  וימ‰ר  ‰נער,  ‡ל  וי˙ן  וטוב  רך  ב˜ר  בן  וי˜ח  ‡בר‰ם, 
‰ב˜ר ‡˘ר ע˘‰, וי˙ן לפני‰ם, ו‰ו‡ עומ„ עלי‰ם ˙ח˙ ‰עı וי‡כלו" (יח, ז-ח). וז‰ ˘נ˙ן ‡˙ 
‰ב˜ר "‡ל ‰נער" – ול‡ ‰˘לים לע˘ו˙ו בעˆמו – מפר˘ ר˘"י ˘"‰נער" ‰ו‡ בנו י˘מע‡ל, 

וז‰ ˘נ˙ן לו ‡בר‰ם ‰ו‡ מטעם מיוח„: "לחנכו במˆוו˙". 

בנ„יבו˙,  ח˘˜ו  רוב  ל‰‚י„  ‡בר‰ם,   ıר ‰ב˜ר  ו‡ל  "וטעם  כ‡ן:  ‰רמב"ן  ב„ברי  [ור‡‰ 
מ‡„  ז˜ן  ו‰ו‡  חרב,  ˘ולף  מ‡ו˙ ‡י˘  ו˘לו˘  ע˘ר  ˘מונ‰  בבי˙ו  כי ‰‡„ם ‰‚„ול ‡˘ר ‰יו 
 ıר כן  ו‡חרי  ‰לחם,  בע˘יי˙  ‡ו˙‰  לזרז  ˘ר‰  ‡‰ל  ‡ל  בעˆמו  ‰ו‡  ‰לך  במיל˙ו,  וחלו˘ 
‡ל מ˜ום ‰ב˜ר לב˜ר מ˘ם בן ב˜ר רך וטוב לע˘ו˙ ל‡ורחיו, ול‡ ע˘‰ כל ז‰ על י„י ‡ח„ 

ממ˘ר˙יו ‰עומ„ים לפניו"]. 

"וימ‰ר  ל˘ר‰ „ו˜‡:  ז‰ ‰˘‡יר ‡בר‰ם   ˙‡˘  – מן ‰כלל ‰ו‡ ‰כנ˙ ‰לחם  יוˆ‡  ‡מנם 
וז‰ו  ו.  (יח,  עו‚ו˙"  וע˘י  לו˘י  סול˙  ס‡ים ˜מח  ˘ל˘  מ‰רי  וי‡מר  ˘ר‰,  ‡בר‰ם ‰‡‰ל‰ ‡ל 
ונ˙ב‡ר  ח.  יח,  ר˘"י  כ„ברי  ונטמ‡˙ ‰עיס‰",   .. נ„‰  ˘ר‰  ˘פירס‰  – "לפי  לחם  ל‰ם  ל‡ ‰בי‡  ˘לבסוף  ‰טעם 

ב‡רוכ‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 193). ומז‰ ˘ל‡ פיר˘ ר˘"י טעם מיוח„ על ז‰ [ול‰עיר מ‰מסופר 

בפ˘יטו˙,  ˘כן ‰ו‡  מובן   – מˆו˙]  בעˆמו ‡פ‰  ˘‰ו‡  ללוט,  בנו‚ע   (‚ (יט,  ב‰מ˘ך ‰ס„ר‰ 
˘ענין ז‰ „‰כנ˙ לחם ˘ייך „ו˜‡ ל˘ר‰ (ול‡ ל‡בר‰ם).   

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

ו‡ם כן ‰ו‡, ‰רי ˘י‰י' בי„ינו "מפ˙ח" ל‰בין ‡˙ „ברי ר˘"י בס„ר‰ ‰ב‡‰, פ' חיי ˘ר‰, 
˘ב‰˘˜פ‰ ר‡˘ונ‰ נר‡ים ˘ל‡ במ˜ומם – ועפ‰נ"ל י˙יי˘בו ‰יטב, וכ„ל˜מן.

ב. בסיום ‰פר˘‰ ‰מספר˙ ‡ו„ו˙ ˘ליחו˙ ‡ליעזר ˘‰בי‡ ‡˙ רב˜‰ כ‡˘‰ ליˆח˜, ‡ומר 
ו‚ו'".  ל‡˘‰  לו  ו˙‰י  רב˜‰  וי˜ח ‡˙  ˘ר‰ ‡מו,  יˆח˜ ‰‡‰ל‰  סז) ‡˘ר "ויבי‡‰  ‰כ˙וב (כ„, 

ומפר˘ ר˘"י:

˘ר‰  ונע˘י˙ „ו‚מ˙  כלומר:  ˘ר‰ ‡מו,  ו‰רי ‰י‡  ויבי‡‰ ‰‡‰ל‰   – ˘ר‰ ‡מו  "‰‡‰ל‰ 
‡מו; ˘כל זמן ˘˘ר‰ ˜יימ˙ ‰י' נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙, וברכ‰ מˆוי' בעיס‰, וענן 

˜˘ור על ‰‡‰ל, ומ˘מ˙‰ פס˜ו, וכ˘ב‡˙ רב˜‰ חזרו". 

ו‡ין  מ˜ר‡" „ו˜‡,  ˘ל  לב‡ר "פ˘וטו  ע‰"˙ ‰ו‡  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘ל  ˘ענינו  וע"פ ‰י„וע 
‰ו‡ "לי˜וט" ˘ל „ר˘ו˙ חז"ל ב„רך ‰‡‚„‰ כו' (מלב„ כ‡˘ר ז‰ נ„ר˘ ל‰בנ˙ ‰פ˘ט) – י˘ 
כיˆ„  ממ˘:   "‰„‚‡ כ"„ברי  ‰נר‡ים  פרטים  ובכו"כ  ר˘"י  ˘ל  „בריו  ב‡ריכו˙  טוב‡  לעיין 

מוכח כל ז‰ מ˙וך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"?!

פרטים  ˘לו˘‰  ‰מ„ר˘  מ„ברי  ˘‰בי‡  ר˘"י,  על  מ˜˘‰  מפר‡‚  ˘‰מ‰ר"ל  וב‡מ˙, 
ענן   (‚ בעיס‰,  מˆוי'  ברכ‰  ב)  ˘ב˙,  לערב  ˘ב˙  מערב  „לו˜  נר   (‡  - ורב˜‰  ˘ר‰  ב‰נ‰‚˙ 

˜˘ור על ‰‡‰ל – ‡ך ‰˘מיט פרט רביעי: 

‰י'  חי'  ‰י˙‰  ˘˘ר‰  זמן  'כל  ˘‡מרו  ו‰ו‡   – ‡ח„  עו„  ‡מרו  טז)  (פ"ס,  רב‰  "בבר‡˘י˙ 
בי˙‰ פ˙וח לרווח‰'. ו‡רבע‰ „ברים זכרו רז"ל במ„ר˘, ור˘"י ‰˘מיט ‡ח„ ו˜יˆר „ברי‰ם 
˘˘˜ו"ט  (ועו„)  ל„רך  ובˆ„‰  בלבו˘  ‚ם  ור‡‰  ˘לו˘‰".  ו‰ו‡ ‡מר  כי ‰ם ‡מרו ‡רבע‰   ..

ב‰˘מט‰ זו ˘ל ר˘"י; 

‰מ„ר˘  מבי‡  ‡ינו  ‰כי  בל‡ו  ר˘"י  ‡ם  ‚יס‡:  ל‡י„ך  ‰י‡  ‰˜ו˘י‡  עי˜ר  לכ‡ור‰  ‡ך 
כˆור˙ו, ‡ל‡ מ˜ˆר בו – מנין לו ˘ל‡ ל˜ˆר עו„ יו˙ר? 

ו˙‚„ל ‰˜ו˘י‡, כ˘מ˘ווים ‡˙ ‰‡ריכו˙ בר˘"י למ‰ ˘מˆינו ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל על 
‡˙ר, וכן בספר ‰ז‰ר (ח"‡ נ, ‡. ˜ל‚, ‡), ˘˘ם מ˜ˆרים ומבי‡ים ר˜ ‡˙ ‰פרט ˘ל "נר „לו˜"; 
ר˜ ‰נס  טוב ‰בי‡  ל˜ח  ובמ„ר˘  בעיס‰";  מˆוי'  ברכ‰  "‰י˙‰  ר˜  מזכיר  בפירו˘ו  ‰רמב"ן 

„"ענן ˜˘ור". ו„ו˜‡ ר˘"י, ˘ענינו בי‡ור ‰פ˘ט, מ‡ריך ומבי‡ ‡˙ כל ˘לו˘˙ ‰פרטים! 

‚. ובי‡ור ‰ענין:

כוונ˙  מיו˙רו˙ ‰ן. –  ˘לכ‡ור‰  ˘ר‰ ‡מו",  ˘לו˘ ‰˙יבו˙ "‰‡‰ל‰  לפר˘ ‡˙  ב‡  ר˘"י 
‰כ˙וב ‰י‡ לספר ˘יˆח˜ נ˘‡ ‡˙ רב˜‰ ל‡˘‰, ו‡ם כן ‰י' לו לומר ר˜ "ויבי‡‰ יˆח˜ וי˜ח 

‡˙ רב˜‰ ו˙‰י לו ל‡˘‰"; מ‰ ב‡ ללמ„נו ב‰וספ˙ ‰˙יבו˙ "‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו"?!

ל‰בי‡  ב„רכו  לו  ˘‰יו  על ‰נסים  מ‡ליעזר  יˆח˜  ˘˘מע  ל‡חר  ˘‚ם  ר˘"י,  מפר˘  כך  על 
‡˙ רב˜‰ (כפר˘"י חיי ˘ר‰ כ„, סו), ע„יין ל‡ ‰י' בטוח ˘זו ‰‡˘‰ ‰ר‡וי' לו; ור˜ ל‡חר ˘ר‡‰ 

נסים ‚„ולים נוספים ‡ז ‰חליט בוו„‡ו˙ ˘‰י‡ ‰י‡, "וי˜ח ‡˙ רב˜‰ ו˙‰י לו ל‡˘‰".  

ר˘"י,  למ„  כן  ועל  יˆח˜ –  ˘ר‡‰  מ‰ ‰ם ‰נסים ‰נוספים  בפירו˘  ל‡ ‡מר ‰כ˙וב  ו‰נ‰, 

אין מספיק הלימוד בשכל 
לחוד כלל וכלל 

מ... אודות חשבון הנפש  במענה על מכתבו 

ושבא לסך הכל, אשר אין מרגיש עלי' במעלות 

מתאים  מספקת  במדה  שמים  ויראת  העבודה 

ללימוד התורה.

שבזמן  א)  יט,  (ע"ז  רז“ל  מאמר  ידוע  והנה 

ה'  בתורת  תקופות,  שתי  ישנן  התורה  לימוד 

יהגה, ובתורתו אשר זהו תכלית הלימוד.

שתורת  אפשר  איך  המקשן  יקשה  ולכאורה 

ה‘ תעשה לתורתו, והרי אין ערוך כלל וכלל בין 

ונברא,  בורא  בין  התורה,  ולומד  התורה  נותן 

דמחטא  בקופא  פילא  להעלות  אפשר  אי  ואם 

עאכו“כ  גבולים,  ששניהם  אף  בחלום)  (ואפילו 

הוא  ואשר  האמיתי  גבול  בלי  להבורא  בנוגע 

שהאריך  הוא (וכמו  חד  ותורתו  וחכמתו  ודעתו 

בשער  וביחוד  בתניא  ונתבאר  זה  בכל  הרמב“ם 

היחוד והאמונה (בתניא שם)),

כל  שהוא  הקב“ה  של  בחסדו  שהוא  אלא 

יכול, והממנו יפלא כל דבר.

תעשה  ה‘  שתורת  שבכדי  כן,  גם  יובן  ומזה 

מספיק  ואין  ה‘  עובד  שיהי‘  מוכרח  לתורתו, 

וכלשון  וכלל  כלל  לחוד  בשכל  הלימוד 

כך  ואחר  מלכותי  קבלו  (יתרו)  המכילתא 

יום  בכל  אשר  (רפ"ב)  ובברכות  גזירותי,  תקבלו 

ואח"כ  שמים  מלכות  עול  תחלה  לקבל  צריך 

עול תורה ומצות.

הקדמת יראת שמים וקבלת 
עול מלכות שמים

באופן  ההכנה  אין  שבאם  מובן  זה  ומכל 

הקצר,  חז"ל  בפתגם  נכלל  זה  [שכל  האמור 

נעשה  הקדמת  ע"י  היתה  התורה  קבלת  אשר 

לנשמע], ואם אין הלימוד בדרך זה, הנה אין לה 

אין  ובמילא  הלומד  האדם  עם  אמיתית  שייכות 

ניכרת פעולתה,

אף שכדי שלא לשלול ענין הבחירה, מניחים 

הוא,  שכל  בר  אם  ולהבינה  התורה  ללמוד  לו 

(משנה  מרז“ל  וע“ד  הטבע,  מדרכי  שזהו  כיון 

שעל  ובפרט  כו',  מפני  עולמו  יאבד  פ"ד)  ע"ז 

סוף  סוף  הנה  נדח,  ממנו  ידח  בל  הבטחת  פי 

אבל  הרצוי'  לדרך  להחזירו  התורה  דברי  יפעלו 

(תניא  אחר  בגלגול  זה  להיות  שיכול  עקא,  דא 

סוף פרק לט) ובינתים אבד עשיריות שנים וכו'.

תורה  ללמוד  שצריך  הנ“ל  מכל  המורם 

עזרא)  בטבילת  זהיר  שיהי‘  (ע“י  בטהרה 

מלכות  עול  וקבלת  שמים  יראת  ובהקדמת 

צריכים  עדיין  זה  כל  שלאחר  וכיון  שמים, 

הענין  ג“כ  להיות  צריך  הנה  דשמיא,  לסייעתא 

הקב“ה  של  במדתו  שאז  לעני,  פרוטה  דיהיב 

הצלחה  לו  נותנים  מדה  כנגד  מדה  שהיא 

בהלימוד מבלי התחשב אם הוא עני או עשיר.

מובן שאי אפשר לבאר ככל הדרוש במכתב, 

המעטות  הנ“ל  השורות  שגם  תקותי  אבל 

בכמות תספיקנה, אם יעיין בהם כפי הדרוש...

(אגרות קודש חי"ב עמ‘ תכז-תכח)

לא די בלימוד בלבד!

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

‰י˙‰  ל‡  ‰‚בעונים  ˘‡ˆל  ל‰„‚י˘  ˆורך 
˘˙מˆ‡  י˙כן  כי  מ„ו˙,  מ‰‚'  ‡ח˙  ‡ף 

‡ח˙ בלי ‰˘˙ים.

כוונ˙  ˘זו‰י  לומר  י˘  ‰נ"ל  כל  וע"פ 
‰מ„ו˙  ˘ל  ס„רן  ˘˘ינ‰  במ‰  ‰רמב"ם 
ל‰„‚י˘,  כ„י  לרחמנים,  ביי˘נין  ו‰˜„ים 
ב‚'  י˘ר‡ל")  (ב"סימני  כ‡ן  ˘‰מ„ובר 
סיב‰  ב„רך  ב‡ו˙  ˘‰ן  כפי  ‰מ„ו˙ 
ביי˘נין  ‰ו‡  ס„רן  ˘‡ז  זמ"ז,  ומסובב 
˘‚ומלי  וכנ"ל,  חס„ים,  ו‚ומלי  רחמנים 
‰י‡  ˘סיב˙ו  ‰חס„,  מע˘‰  ‰יינו  חס„ים 
ר‚˘ ‰רחמים ˘בלב, ו‰„בר ‰‚ורם ˘‰לב 
טבע  עˆם  על ‰זול˙ ‰ו‡  ברחמים  י˙עורר 
ז‰  ˘ס„ר  וי"ל  ביי˘נין.  ˘בנפ˘,  ‰רכו˙ 
‰"סימנים",  ˘ל  ענינם  ל˙וכן  ‚ם  נו‚ע 
סימנים  ‡לו  מ„ו˙  ˘ל˘  ‰וי  „‡ימ˙י 
˙וˆ‡‰  ‰י‡  ‰‚מ"ח  כ‡˘ר  ר˜  לי˘ר‡ל, 
‰בו˘‰.  ˙ול„ו˙  ‰ם  ו‰רחמים  מרחמים, 
(ל‡  חס„ים  „‚מילו˙  ‰ענין  י˙כן  „‰נ‰ 
מˆ„ רחמנו˙ וביי˘נו˙, ‡ל‡ ל‰יפך) מˆ„ 
י˘ו˙ ו‚‡וו‰, כ‰‡ „ב"ב י ע"ב ˘כל ˆ„˜‰ 
וחס„ ˘‡ו‰"ע עו˘ין ‡ינן ‡ל‡ ל‰˙‚„ל בו 
רחמים ‰ב‡ים  י˘נם  וע„"ז  בו;  ול‰˙יי‰ר 

עˆמו  ˘מח˘יב  „כיון  מˆ„ ‰‚‡וו‰,  „ו˜‡ 
 ˙‡ רו‡‰  ‰ו‡  ‰רי  מעם,  ומרומם  ל‚„ול 
וז‰ו  עליו.  לרחם  ˘י˘  ˘פל  כ‡י˘  ‰זול˙ 
˘מ˘מיענו ‰רמב"ם, ˘‰סימנים ל"‰‡ומ‰ 
˘סיב˙ ‰חס„ ‰י‡  בז‰,  ˙לויים  ‰˜„ו˘‰" 
‰בו˘˙  בטבע  מ˜ורם  ו‰רחמים  ‰רחמים, 

ו‰רכו˙ ˘ל ‰‡„ם.

"רחמנים"  ‰˜„ים  ‚ופ‡  ˘‰˘"ס  ומ‰ 
לפי  ˘‰ו‡  י"ל  בפ˘טו˙  ל"ביי˘נין", 
כך  ˘מ˘ום  ‰‚בעונים  ˘ל  ‰עוול  ˘עי˜ר 
˘ל‰ם,  ‰‡כזריו˙  ‰י'  ‰מלך  „ו„  ריח˜ם 
˘‡ול.  בני   ˙‡ ו‰ר‚ו  רחמנים,  ‰יו  ˘ל‡ 
‡בל י˘ לומר עו„ טעם ע"„ ‰מוסר, ˘בז‰ 
לבו‡  ˘יכול  ‚‡ו‰  ˘ל  ר‚˘  ‰˘"ס  ˘ולל 
„כ‡˘ר  (‡מי˙י˙),  מרחמנו˙  כ˙וˆ‡‰ 
‰‡„ם מ˙עורר בר‚˘ ˘ל רחמנו˙ ‡מי˙י˙ 
מˆ„  ‡זי  עמו,  חס„  ˘‚ומל  ע„  ‰זול˙  על 
לבו‡  יכול  ˘ל ‰זול˙,  במˆבו  ‰‰˙בוננו˙ 
˘ע"י  כיון  ו‚‡ו‰  ˘ל ‰˙נ˘‡ו˙  ר‚˘  לי„י 
ריחו˜ ‰ערך  ומכיר ‡˙  רו‡‰  זו  ‰˙בוננו˙ 
˘ל ‰זול˙; ולפיכך, „ו˜‡ ל‡חרי ‰רחמנו˙ 
ˆריך לעורר בעˆמו ר‚˘ ˘ל בו˘‰ וענו‰.

לקראת שבת ו

˘ייך  ‡ח„  נס  ‡מו":  ˘ר‰  "‰‡‰ל‰  ‰˙יבו˙  ב˘לו˘  ‰מרומזים  נסים  ˘לו˘‰  ‡לו  ˘‰יו 
ל"‰‡‰ל‰", נס ˘ני ˘ייך ל"˘ר‰", ונס ˘לי˘י ‰˘ייך ל"‡מו". 

˘‰ענין ‰מיוח„  ס"‡),  (לעיל  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  לפי  מובן ‰ו‡   – ל˙יב˙ "˘ר‰"  ‰נס ‰˘ייך   .„
˘עליו ‰י˙‰ מופ˜„˙ ˘ר‰ „ו˜‡ ‰ו‡ ‰כנ˙ ‰עיס‰; וז‰ו ‡יפו‡ ‰נס ‰˘ייך במיוח„ ל"˘ר‰" 

– ז‰ ˘"ברכ‰ מˆוי' בעיס‰". 

˘נ‡מר  מ‰  וז‰ו  ‰‡‰ל".  על  ˜˘ור  ˘"ענן  ז‰  ‰ו‡   – "‰‡‰ל‰"  ל˙יב˙  ‰˘ייך  ‰נס 
"‰‡‰ל‰" ב‰"‡ ‰י„יע‰ (ור‡‰ במפר˘י ר˘"י כ‡ן ˘‰‡ריכו), כי ‰‡‰ל ‰י' י„וע במיוח„ בזכו˙ ז‰ 

˘"ענן ˜˘ור על ‰‡‰ל". 

ויר‡ ‡˙  עיניו  בסיפור ‰ע˜„‰, ‡˘ר "וי˘‡ ‡בר‰ם ‡˙  (כב, „),  בפר˘˙נו  ז‰  כעין  ומˆינו 
‰מ˜ום מרחו˜", ומפר˘ ר˘"י: "ר‡‰ ענן ˜˘ור על ‰‰ר" – „י"ל בז‰, ˘כיון ˘נ‡מר בכ˙וב 
ז‰  ועל  מיוח„,  כמ˜ום  ‡ו˙ו  ˘יו„עים  במ˜ום  ˘מ„ובר  מובן  ‰רי  ‰י„יע‰,  ב‰"‡  "‰מ˜ום" 

מפר˘ ר˘"י ˘‰ו‡ על י„י ˘"ענן ˜˘ור על ‰‰ר". 

˘יו„ע ‡פילו  וכמו  ˘ב˙".  לערב  ˘ב˙  מערב  ל˙יב˙ "‡מו" – ‰ו‡ "נר „לו˜  ו‰נס ‰˘ייך 
˙למי„ ˆעיר ("בן חמ˘ למ˜ר‡"), ‡˘ר ‰„בר ‰מיוח„ ˘‡ו˙ו מ˜פי„‰ לע˘ו˙ ‰‡ם בעˆמ‰ 

(ול‡ ‰‡ב בעל ‰בי˙, ו‚ם ל‡ מ˘ר˙˙ וכיו"ב) ‰ו‡ ‰„ל˜˙ נר ˘ב˙.

‰. ‡מנם ל„רכנו מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡ פ˘וט‰ - על ‰ס„ר ב„ברי ר˘"י: 

לפי מ‰ ˘נ˙ב‡ר, ‰רי ˘לו˘˙ ‰נסים נלמ„ים ‰ם מ˘לו˘ ‰˙יבו˙ "‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו" – 
ו˙יב˙  בעיס‰",  "ברכ‰  על  מלמ„˙  "˘ר‰"  ˙יב˙  "ענן ˜˘ור",  על  מלמ„˙  ˙יב˙ "‰‡‰ל‰" 

"‡מו" על "נר „לו˜"; 

"ברכ‰  ל‡חריו  „לו˜",  "נר  ‰˜„ים  ‰פוך:  בס„ר  ‰נסים   ˙‡ ר˘"י  ‰בי‡  ‡יפו‡  מ„וע 
בעיס‰", ו‡ילו ‡˙ "ענן ˜˘ור" ‰בי‡ ‡חרון! 

נכנס‰  כ‡˘ר  מי„  בפ˘טו˙,  ‰זמנים:  ס„ר  מˆ„  בל‡ו-‰כי,   ‰˘˜ בר˘"י  ˘‰ס„ר  וב‡מ˙ 
בעיס‰";  ˘י˘ "ברכ‰  ר‡ו   – בעיס‰  כ˘‰˙עס˜‰  מכן,  ל‡חר  ב‡ "ענן";   – רב˜‰ ‡ל ‰‡‰ל 
ור˜ ל‡חר ˘עבר ˘בוע ˘לם – ‡ז נוכחו לר‡ו˙ ˘"נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙". – למ‰ 

נ˜ט ר˘"י בס„ר ‰פוך?

בבו‡  ˘‰יו  ‰מיוח„ים  ‰נסים  י„י  ˘על  ˘‰ו‡  ז‰  בסיפור  ‰מכוון  „‰נ‰  בפ˘טו˙,  וי"ל 
רב˜‰ נוכח יˆח˜ לר‡ו˙ בˆ„˜ו˙‰ ˘ל רב˜‰, ˘‰י‡ ב„ו‚מ˙ ˘ר‰ ‡מו. וכיון ˘בˆ„˜ו˙‰ ˘ל 
על  מור‰  ˘‰ו‡  ˘ב˙"  לערב  ˘ב˙  מערב  ˘ל "נר „לו˜  ר˘"י ‡˙ ‰נס  עס˜ינן, ‰˜„ים  רב˜‰ 
מעל˙ פעול˙ ‰מˆו‰ ˘ל רב˜‰ – ˘„ומ‰ בז‰ ל˘ר‰; ‰מ˘יך ב‰נס „"ברכ‰ מˆוי' בעיס‰", 
‰‡‰ל"  על  ˜˘ור  „"ענן  ב‰נס  וסיים  ל˘ר‰;  „ומ‰  בז‰  ˘‚ם   – (ס˙ם)  י„י'  למע˘‰  ˘˘ייך 
כ‰נסים  כ"כ  מוכיח  ‰ו‡  ‡ין  ובמיל‡  (ו˘ר‰),  רב˜‰  ˘ל  י„י'  ממע˘‰  י˘ר  מסובב  ˘‡ינו 

˘לפניו. 

וי˘ ל‰‡ריך בז‰, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰. 



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

האם לוט השתתף 
בחטאי סדום?

אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה 
תמלט פן תספה

אל תבט אחריך, אתה הרשעת עמהם, ובזכות אברהם אתה 
ניצול, אינך כדאי לראות בפורענותם ואתה ניצול.
(יט, יז. רש"י)

מיני'  לעיל  "הא  חכמים:  בשפתי  הקשה 

גו'  בלוט  המלאכים  ויאיצו  כתיב  טו),  (יט, 

הרשיע  שלא  משמע  העיר,  בעון  תספה  פן 

עמהם"?

ד)  (יט,  לעיל  שפרש"י  מה  ע"פ  לבאר  ויש 

על הפסוק "כל העם מקצה" – "מקצה העיר 

בידם  מוחה  מהם  אחד  שאין  הקצה,  עד 

שגם  ומשמע  בהם",  אין  אחד  צדיק  שאפילו 

מי שלא חטא בעצמו, אלא שלא מיחה בידם, 

כבר אינו צדיק.

שלא  שאף  ללוט,  בנוגע  י"ל  ועד"ז 

מחה  שלא  מכיון  מ"מ  ממש,  עמהם  הרשיע 

לו  אמרו  ולכן  צדיק,  נקרא  אינו  שוב  בידם 

המלאכים "אתה הרשעת עמהם".

שריטה בכותל – לשם מה?
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר 
דבר אותו אלקים

למועד אשר דבר אותו – את המועד אשר דיבר וקבע 
כשאמר לו למועד אשוב אליך, שרט לו שריטה בכותל, ואמר 
לו, כשתגיע חמה לשריטה זו בשנה האחרת תלד
(כא, ב. רש"י)

צריך ביאור: מדוע רמז הכתוב לשריטה זו 

בסיפור  ולא  יצחק,  לידת  בסיפור  כאן,  דוקא 

הבשורה על לידת יצחק – הזמן שבו נעשתה 

השריטה? 

ויש לומר:

הי'  לא  השריטה  בסימן  הצורך  עיקר 

שלאחר  עצמם,  ושרה  אברהם  בשביל 

בוודאי  ה'  מאת  ברורים  דברים  ששמעו 

לסימן,  צריכים  היו  ולא  בבשורתו,  האמינו 

אלא בשביל אלו שריננו אחרי יצחק שאסופי 

שמאבימלך  או  ז)  פסוק  לקמן  (פרש"י  הוא 

וכדי  תולדות),  פרשת  ריש  (פרש"י  שרה  נתעברה 

לשלול רינון זה עשה ה' סימן זה, כדי שהכל 

יראו ויעידו שיצחק נולד על פי דברי ה'.

נולד  שיצחק  כאן,  הכתוב  שרמז  וזהו 

"למועד אשר דיבר אותו אלקים", היינו שהי' 

שקבע  בזמן  היתה  יצחק  שלידת  לכל  ניכר 

הקב"ה, כשהגיעה החמה לשריטה שבכותל.

לקראת שבת י„

ומ˙נ‰  מעל‰  ‰י‡  ‰מ„ו˙  מ‚'  ‡ח˙  ˘כל 
בפ"ע, כי ‰מ„ובר בעˆם ‰מ„ו˙ ˘כל ‡ח˙ 
‰ם  בבבלי  מ˘‡"כ  מחבר˙‰;  מחול˜˙ 
ב‡ו˙  ˘‡ז  ‡ח˙,  ˙כונ‰  על  סימנים"   '‚"
סיב‰  ב„רך  יח„  כולן  כלל)  (ב„רך  ‰מ„ו˙ 

ומסובב זמ"ז.

˘‰בבלי  ‰טעם  ‚ם  י˙ב‡ר  ומע˙‰ 
‚ו'"  יˆו‰  ‡˘ר  „"למען  ‰כ˙וב  ‰בי‡ 
ול‡  חס„ים  ל‚ומלי  בנו‚ע  ר˜  (ב‡בר‰ם) 
לענין רחמנים, ‡ף ˘‚ם רחמנו˙ ‰ו‡ טבע 
מ‡בר‰ם  ˘יר˘ו  זו  ‡ומ‰  בני  ˘ל  נפ˘ם 
‰מרחם  "כל  לב:  בביˆ‰  כמפור˘  ‡בינו, 
על ‰בריו˙ בי„וע ˘‰ו‡ מזרעו ˘ל ‡בר‰ם 
 "‡"‡ ˘ל  "זרעו  נ˜ט  ˘בפ˘טו˙  ‡בינו", 
בטבעו,  רחמן  ‰י'  ‡בינו  ˘‡בר‰ם  מ˘ום 
במל˙י'  ˘"נ˜ט  ˘ם  במ‰ר˘"‡  וכמבו‡ר 
זרעו ˘ל ‡בר‰ם . . „ב‡בר‰ם מפור˘ מ„˙ 
‰ˆ„˜‰ כי י„ע˙יו למען ‡˘ר יˆו‰ ‡˙ בניו 
חס„ים"  ב"‚ומלי  ‰כוונ‰  ‰נ‰  כי  ו‚ו'"; 
למע˘‰  ‡ל‡  ˘בלב,  ‰חס„  לר‚˘  ‡ינ‰ 
‰פ˘וט  (כפירו˘  רע‰ו  עם  ˘עו˘‰  ‰חס„ 
לרחמנו˙  וזי˜˙‰  חס„ים"),  ב"‚ומלי 
סיב‰  ב„רך  יח„  ב‡ו˙  (כ˘‰ן  וביי˘נו˙ 
ומסובב) ‰י‡ ר˜ בכך ˘סיב˙ ע˘יי˙ חס„ 
‰בו˘‰  וטבע  ˘בלב  ‰רחמים  ר‚˘  ‰י‡ 
˘בנפ˘ (כמ˘י"˙ ל˜מן) ו‰יינו ב‡ופן ˘‚מ"ח 
‰י‡ ‰˙וˆ‡‰ מ‰רחמים ו‰בו˘˙, ולכן ‡ין 
יˆו‰ ‡˙  „"למען ‡˘ר  ל‰בי‡ ‡˙ ‰כ˙וב 
חס„  במע˘‰  „מיירי  ‚ו'"  בי˙ו  ו‡˙  בניו 
פירו˘ו  (לפי  חס„ים  ל‚ומלי  בנו‚ע  ‡ל‡ 
ול‡  כנ"ל)  ‚ופ‡  ‰חס„  מע˘‰  ˘‰ו‡  כ‡ן 
˘בלב  ‰ר‚˘  (˘‰ן  ובו˘‰  רחמים  לענין 
‡בר‰ם  ˆיווי  בפ˘טו˙,  כי  ‰נפ˘),  וטבע 
ורחמים  בחס„  ˘י˙נ‰‚ו  ‰י'  ‡חריו  לבי˙ו 
˘בנפ˘  וטבע  ˘בלב  ‰ר‚˘  על  ול‡  כו', 

˘‡ין ˘ייך בז‰ ˆיווי.

˘י˘  ˘ינוי  עו„  ˘פיר  ‡˙י  לפ"ז  ו‚ם 
כ‡ן, „‰ירו˘למי ל‡ ‰בי‡ כ‰בבלי ‰כ˙וב 
"‚ומלי  על  לר‡י'  ‚ו'"  יˆו‰  „"למען ‡˘ר 
 '‰ "ו˘מר  ע˜ב  „פ'  ˜ר‡  ‡ל‡  חס„ים", 
ו‰ו‡  ‰חס„";  ו‡˙  ‰ברי˙   ˙‡ לך  ‡ל˜יך 
‰י‡  חס„ים  ב‚ומלי  ‰כוונ‰  בירו˘למי  כי 
למ„˙ ‰חס„ ˘בלב, ˘ז‰ ˘י˘ בכל י˘ר‡ל 
ר‚˘ ˘ל חס„ בלב ‡ינו מפני ˆיווי ‡בר‰ם 
˘‰˜ב"‰  מ˘ום  ‡ל‡  ‡חריו  ובי˙ו  לבניו 
י˘ר‡ל, "ו˘מר  כל ‡י˘  ˘ל  בלבו  כן  נטע 

‰"‡ לך ‡˙ ‰ברי˙ ו‡˙ ‰חס„".

‰בבלי  בין  ‰נ"ל  ‰חילו˜  וע"פ 
˘„ו˜‡  ‰טעם  ‚ם  מובן  ו‰ירו˘למי 
"‡ין  ˘‰‚בעונים  לפר˘  ‰וז˜˜  בירו˘למי 
ליכ‡  בבבלי  מ˘‡"כ  ‡ח„",  ‡ף  ב‰ן 
‰יו  ל‡  ל‰בבלי  ‚ם  „ב‡מ˙  זו.   ‰˘‚„‰
‡ל‡  מ‰ן",  "‡ח„  ‡ף  ‰‚בעונים  ‡ˆל 
סימנים",  "˘ל˘‰  ˘‰ם  ˘מ„יי˜  כיון 
מנ˜ו„‰  ˙וˆ‡‰  ‰ם  ˘כולם  כנ"ל  „‰יינו 
ר˜  ‰ו‡  ‰סימנים   '‚ בין  [ו‰חילו˜  ‡ח˙ 
חס„ים  „‚ומלי  ‰‡„ם,  בנפ˘  ב"מ˜ומם" 
˘בלב,  ‰ר‚˘   – רחמנים  במע˘‰;  ‰ו‡ 
מ‡ליו  מובן  ‰רי  ‰נפ˘],  טבע   – ובו˘‰ 
ל‰פר„  ני˙נ˙  ˘‡ינ‰  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ˘‰ן 
זמ"ז. „כ‡˘ר י˘נ‰ נ˜ו„‰ זו, יבו‡ו ב„רך 
‰מ„ו˙   – ‰"סימנים"  ˘ל˘˙  כל  ממיל‡ 
יבו‡   – חסר‰  וב‡ם  ‰נפ˘),  חל˜י  (בכל 
ר‚˘ ‡כזריו˙  ˙ולי„  ˘בו  ˘‰עזו˙  ‰‰יפך, 
ו‰ע„ר  ‰בריו˙  ˘נ‡˙  ˙‚רום  ˘זו  בלב, 
ל‰„‚י˘  ˆורך  ‡ין  ובמיל‡  ‰חס„.  ע˘יי˙ 
‡ח„  (‡ף)  ב‰ן  "‡ין  ‰‚בעונים  ˘‡ˆל 
מ˘‡"כ  ‡ח˙.  חפˆ‡  ‰ן  כולם  כי  מ‰ן" 
˘כל  כפי  במ„ו˙ ‰ללו  ˘מ„בר  בירו˘למי 
‡ח˙ מ‰ן ‰י‡ (מעל‰ ו)מ˙נ‰ בפ"ע, ‡ז י˘ 
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‰ללו,  ‰מ„ו˙  מ‚'  ‡ח˙  ‡ף  ‡ˆלו  כ˘‡ין 
˘˙ים)  (‡ו  ר˜ ‡ח˙  חסר‰ ‡ˆלו  ‡בל ‡ם 
פ˘טו˙  מ˘‡"כ  ‡ו˙ו;  מרח˜ים  ‡ין  מ‰ן 
סימנים  ˘ל˘‰  בו  ˘י˘  "כל  ‰בבלי  ל' 
מ˘מע‰,  זו",  ב‡ומ‰  ל‰„ב˜  ר‡וי  ‰ללו 
˘ˆריכים ל‰יו˙ ‡ˆלו כל ˘ל˘˙ ‰סימנים.

‡יבר‡ „י"ל ˘‡ין ‰„ברים מוכרחים, 
‰י‡  יע˜ב  בעין  ‰בבלי  ‚ירס˙  ‰נ‰  כי 
˘ל˘‰  בו  ‡ין  כו')  ר‡וי   . בו.  ˘י˘  "(כל 
(וכן  בו"  ל‰„ב˜  ר‡וי  ‡ין  ‰ללו  סימנים 
˘פיר  לפר˘  י˘  בז‰  ו‰רי  ‰ע˙י˜ ‰ב"˘), 
˘ל˘˙  כל  בו  ‡ין  ‡ם  ˘ר˜  כ‰ירו˘למי, 
‰סימנים ‡ין ר‡וי ל‰„ב˜ בו, ו‡ין ל‡פו˘י 
כי„וע  ו‰ירו˘למי,  ‰בבלי  בין  פלו‚˙‡ 
‰כלל ˘כ˙בו ‰ר‡˘ונים בז‰ (עיי' י„ מל‡כי 
ל'  „‰נ‰  ו˙ו,  י').  ‡ו˙  ‰˙למו„ים  ˘ני  כללי 

‰‡ומ‰  י˘ר‡ל  "סימני  ‰ו‡  ˘ם  ‰רמב"ם 
חס„ים  ו‚ומלי  רחמנים  ביי˘נין  ‰˜„ו˘‰ 
מבני  ל‡  ו‰‚בעונים  וב‚בעונים ‰ו‡ ‡ומר 
ול‡   .  . פני‰ם  ˘‰עיזו  לפי  ‰מ‰  י˘ר‡ל 
לי˘ר‡ל  ‚מלו  ול‡  ˘‡ול  בני  על  רחמו 
ונו˜ט  מ„יי˜  ˘‰רמב"ם  ‰רי  כו'",  חס„ 
כ‰ירו˘למי ˘ל‡ ‰י' ‡ˆל ‰‚בעונים "‡ח„ 
מרח˜ין ‡‡"כ  ˘‡ין  מ˘מע,  ˘מז‰  מ‰ן", 
כ˙בי-י„  [ולפי  ‰ללו  מ„ו˙   '‚ כל  חסרו˙ 
מי  "כל  ˘ם ‰ו‡  ל˘ון ‰רמב"ם  מ„ויי˜ים 
"‡ו  (ול‡  ו‡כזריו˙  פנים  עזו˙  בו  ˘י˘ 
‰נפוˆים)  ‰רמב"ם  כבספרי  ‡כזריו˙", 
חס„  ל‰ם  ‚ומל  ו‡ינו  ‰בריו˙   ˙‡ ו˘ונ‡ 
חו˘˘ין לו ביו˙ר ˘מ‡ ‚בעוני ‰ו‡" (וכ"‰ 
‚ירס˙ ‰טור ו˘ו"ע ‡‰"ע סי' ב), ‰יינו „חו˘˘ין 

‰מ„ו˙],  מ‚'   '‡ ‡ף  ‡ˆלו  ‡ין  ‡ם  ר˜  לו 
‰בבלי  פלו‚˙˙  ˘זו‰י  ‡˙"ל  ו‡"כ, 
‰כריע  למ‰  ל‰בין  עלינו  י‰י'  ו‰ירו˘למי 
(ובפרט  ‰בבלי  נ‚„  כ‰ירו˘למי  ‰רמב"ם 

י˘ר‡ל"  "סימני  ‰בבלי  כל˘ון  כ‡ן  ˘נ˜ט 
עו„  כמ˘י"˙   – בז‰  ‰ירו˘'  כל'  ול‡ 
יו˙ר  מס˙בר  ול‰כי  ‰‚ירס‡ו˙).  בחילו˜ 
˘ריח˜  ˘‰טעם  ס"ל  ‰בבלי  ˘‚ם  לומר 
ב‰ן  ˘"‡ין  מפני  ‰ו‡  ‰‚בעונים   ˙‡ „ו„ 
ל‡  מ„וע  ˆע"˜,  ועפ"ז  מ‰ן".  ‡ח„  (‡ף) 
ר˜  כ"‡  בפירו˘  זו   ‰˘‚„‰ בבבלי  מˆינו 
‰רמב"ם  בל˘ון  ל„יי˜  י˘  ‚ם  בירו˘למי. 
רחמנים  ביי˘נין   .  . י˘ר‡ל  ‰נ"ל "˘סימני 
(‰ן  ˘ב˘"ס  ‰מ„ו˙  מס„ר  ˘˘ינ‰  כו'", 
"ביי˘נין"  ו‰˜„ים  ירו˘למי),  ו‰ן  בבלי 

ל"רחמנים".

„נ˜ו„˙  ז‰,  בכל  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
‰י‡  ו‰ירו˘למי  ‰בבלי  בין  ‰חילו˜ 
י˘  סימנים  "˘ל˘‰  מ„יי˜  „בבבלי 
וכיו"ב),  מ„ו˙"  "˘ל˘  (ול‡  זו"  ב‡ומ‰ 
‡לו  מ„ו˙  במעלו˙  ‰מ„ובר  ˘‡ין  ו‰יינו 
מ˘מ˘ו˙  ˘‰ן  בכך  ‡ל‡  כ˘לעˆמן, 
כ"סימנים" (על ענין ‡חר); וכיון ˘כולן ‰ן 
˘ל˘  ˘כל  מז‰,  מובן  על „בר ‡ח„,  סימן 
מסויימ˙;  ‡ח˙  מ˙כונ‰  נובעו˙  ‰מ„ו˙ 
מ˘‡"כ בירו˘למי ‡ומר "‚' מ˙נו˙ טובו˙ 
˘‰מ„ובר  ‰יינו  לי˘ר‡ל",  ‰˜ב"‰  נ˙ן 
˘כל  י"ל  ו‡"כ  כ˘לעˆמן,  ‡לו  מ„ו˙  ב‚' 
‡ח˙   ‰"‰ („‡ל"כ,  לעˆמ‰  מעל‰  ‡ח˙ 
חילו˜  וז‰ו  מ˙נו˙).  ל‚'  ˘מ˙חל˜˙  ‡ל‡ 
‚ם ב‡ופן ‰‰נ‰‚‰ ב‚' מ„ו˙ ‡לו, ˘‡פ"ל 
ב˘ני ‡ופנים, „י˘ כמו ˘‰ו‡ ע"„ ‰ר‚יל, 
˘˘ל˘ ‰מ„ו˙ ˙לויו˙ זו בזו ו‡ח˙ מבי‡‰ 
‡˙ זול˙‰, כ‚ון ˘מי ˘י˘ בו בו˘‰ ורכו˙ 
‰נפ˘ ‰"‰ רחמן, ומˆ„ מ„‰ זו ‚ומל חס„ 
בל˙י  ‡לו  מ„ו˙   '‚˘ י˘  ‡בל  לנˆרכים. 
˘רוˆ‰  ב‚לל  חס„  ˘‚ומל  זב"ז,  ˙לויו˙ 
‰חילו˜  וז‰ו  רחמנו˙.  בלי  ‡ף  לו  ל‰טיב 
בין ‰בבלי ו‰ירו˘למי, „בירו˘למי מ„‚י˘ 

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

קיום מצוות מתוך "כפי'"
איזה תועלת יש בהכרחת האורחים לברך להשי"ת? / מתי צריך אדם לנזוף ולגעור בנפשו הבהמית? / והאם 
יש ערך להנחת תפילין שנעשית מחמת לחץ? / לימוד על פנימיותו הזכה של כל יהודי, מדרכו של אברהם 

אבינו להכריח את אורחיו להודות להשי"ת

 ˙‡ ıבר‰ם ‡בינו ל‡ ‰ס˙פ˜ בכך ˘‰י' ‰ו‡ יו„ע ‡˙ ‰' ו˜ור‡ ב˘מו, ‡ל‡ עמל ל‰פי‡
˘מו י˙' בין כל ב‡י עולם. וכך „ר˘ו חז"ל (סוט‰ י, ‡) על ‰פסו˜ (פר˘˙נו כ‡, ל‚) "וי˜ר‡ ˘ם 
ל˘מו  ˘‰˜רי‡ ‡בר‰ם ‡בינו  מלמ„  וי˜רי‡,  וי˜ר‡ ‡ל‡  ˙˜רי  עולם" – "‡ל  ב˘ם ‰' ‡-ל 

˘ל ‰˜ב"‰ בפ‰ כל עובר ו˘ב".

וכך ‰י' ‡בר‰ם נו‰‚ עם ‡ורחיו: "ל‡חר ˘‡כלו ו˘˙ו, עמ„ו לברכו, ‡מר ל‰ם וכי מ˘לי 
‡כל˙ם? מ˘ל ‡ל˜י עולם ‡כל˙ם, ‰ו„ו ו˘בחו וברכו למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם"!

 ,'‰  ˙‡ לברך  ˘מי‡נו  ‡ורחים  ‰יו  ˘‡ם  ל˙‡ר,  מוסיף   („ פמ"ט,  רב‰  (בר‡˘י˙  ו‰מ„ר˘ 
‰י' ‡בר‰ם מכריחם לבו‡ לי„י כך. ‰ו‡ ‰י' „ור˘ מ‰ם „מים מרובים על ‰סעו„‰ ‰ני˙נ˙ 
"ברוך  לומר:   ıנ‡ל ‰י'  ו„וח˜,  לˆר‰   – ל"ע˜˙‡"  ‰סוע„  נכנס  ‰י'  וכ‡˘ר  ˘מם,  במ„בר 

‡-ל עולם ˘‡כלנו מ˘לו".

 '‰  ˙‡ לברך  ˘‰˙רˆו  ‡ורחים  ‡ו˙ם  ב˘למ‡  זו:  פעול‰  ומטר˙  ב˙כלי˙  ל˙מו‰  וי˘ 
ל‡חר ‰‡כיל‰ ו‰˘˙י', ‡כן ‰˙˜רבו ל‡מונ˙ ‰בור‡ י˙' על י„י פעול˙ ‡בר‰ם; ‡בל ‡יזו 
˙ועל˙ י˘ במ‰ ˘‰י' ‡בר‰ם מכריח ‡˙ ‰מסרבים לברך, ולכ‡ור‰ ‡מיר˙ ‰ברכו˙ ב‡ופן 

ח„ פעמי, ובכפי', ‰י‡ ר˜ מן ‰˘פ‰ ולחוı, ול‡ נפעל‰ ב‰ם ‰‡מונ‰ ב‰˘י"˙?

להרעים על הנפש הבהמית "בקול רעש ורוגז במחשבתו"
‡י˙‡ בספר ‰˙ני‡ (פכ"ט), ˘לפעמים נ˙ון ‰‡„ם במˆב ˘ל "טמטום ‰לב": ‰‚וף ו‰נפ˘ 
‰טוב  ‰רי   ,'‰  ˙‡ לעבו„  ‰ו‡  ‰‡מי˙י  ˘רˆונו  ‡ף  ו‡זי,  מ‡ו„,  ומ‚ו˘מים  ‚סים  ‰ב‰מי˙ 
˙ועיל  ל‡  ז‰,  במˆב  ‰ב‰מי˙.  ו‰נפ˘  ‰‚וף  ˘ל  ו‰חומריו˙  ‰‚סו˙  י„י  על  ומוס˙ר  ‡טום 



טלקראת שבת

˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙  חומריו˙‰  ˘כן  עבו„˙ ‰˘י"˙,  ונחיˆו˙   '‰ ב‚„ול˙  ˘כלי˙  ‰˙בוננו˙ 
מונע˙ ‡˙ ‰‡„ם מעבו„˙ ‰'.

‰ב‰מי˙  בנפ˘ו  ל‚עור  ˆריך  ‰ו‡  עˆמו.  ול‰˘פיל  לבט˘  ‡ל‡  בריר‰,  ל‡„ם  לו  ו‡ין 
ויˆרו ‰רע "ב˜ול רע˘ ורו‚ז במח˘ב˙ו", ולומר לו "‡˙‰ רע ור˘ע ומ˘ו˜ı ומ˙ועב ומנוול 

וכו', ככל ‰˘מו˙ ˘˜ר‡ו לו חכמינו ז"ל, ב‡מ˙".

ב„ברי נזיפ‰ ‡לו, ‡ין טעם ו‰סבר על ‰ˆורך לרˆו˙ בעבו„˙ ‰', ˘‰רי ר˜ מו„יעים ליˆר 
‰רע ‡˙ מ‰ו˙ו ‰‡מי˙י˙ ˘‰ו‡ רע ור˘ע וכו'. ˙כלי˙ ‰"ˆע˜‰" ‰י‡ לפעול בעˆמו ˘ביר‰ 
וכ‡˘ר  מ"‚„ול˙‰".  יור„˙  ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙  ˘ל ‰‡„ם,  נחל˘˙ ‚סו˙ו  וכך  כלליים,  וביטול 
ורˆון   ıבחפ מ˙עורר  ‰ו‡  ו‰רי  ‰י‰ו„י,  ˘ל  ‰פנימי  רˆונו  ל‡ור  יוˆ‡  ‰‰ס˙רים,  מוסרים 

לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ (ועיין רמב"ם ‰ל' ‚רו˘ין סוף פ"ב).

מר‚לים,  ‚בי  ו‡ילך)  ל‡  י‚,  (˘לח  ב˙ור‰  מפור˘  ז‰  „בר  ˘"מˆינו  ˘ם,  ב˙ני‡  ומוסיף 
˘מ˙חל‰ . . ל‡ ‰‡מינו ביכול˙ ‰', ו‡חר כך חזרו ו‡מרו ‰ננו ועלינו ו‚ו'". ולכ‡ור‰ "מ‡ין 
חזר‰ וב‡‰ ל‰ם ‰‡מונ‰ ביכול˙ ‰', ‰רי ל‡ ‰ר‡‰ ל‰ם מ˘‰ רבינו ע"‰ ˘ום ‡ו˙ ומופ˙ 
ע„  ורו‚ז,  רע˘  ב˜ול  ו‰רעים  עלי‰ם,   '‰ ˘"˜ˆף  מ˘ום  ‡ל‡  ז‡˙  ו‡ין  בינ˙יים"?  ז‰  על 
מ˙י לע„‰ ‰רע‰ ‰ז‡˙ ו‚ו', במ„בר ‰ז‰ יפלו פ‚ריכם ו‚ו' . . וכ˘˘מעו „ברים ˜˘ים ‡לו 
‡חר‡  ‰סטר‡  רוח  נפל‰  וכ‡˘ר  מ‡„".  ‰עם  וי˙‡בלו  כ„כ˙יב  ב˜רבם,  לבם  ונ˘בר  נכנע 
מ‚ב‰ו˙‰ ו‚סו˙ רוח‰, ממיל‡ ‰˙עורר ב‰ם מ‰ ˘ב‡מ˙ ‰ם "מ‡מינים בני מ‡מינים" ומי„ 

‰‡מינו ביכול˙ ‰' ו‰כריזו "‰ננו ועלינו ו‚ו'".

רק ביהודי יש רצון פנימי תמידי לעובדו ית'
ומע˙‰ ˙ובן עומ˜ ‰נ‰‚˙ ‡בר‰ם ‡בינו עם ‡ורחיו ˘סירבו לברך ל‰':

בן נח מחויב ב‡מונ˙ ‰' ובכפיר˙ עבו„‰ זר‰, וממיל‡ י˘ בו ‰יכול˙ ל‰כיר בכך ˘"י˘ 
בעל ‰בי˙ לביר‰ זו". ועל כן ‰י' ‡בר‰ם עוס˜ בפרסום ‡ל˜ו˙ו י˙' בפ‰ כל עובר ו˘ב, ו‰י' 
מב‡ר ל‰ם ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙"˘ בריבוי ‰סברים. ו‡כן, ‰יו חל˜ מ‡ומו˙ ‰עולם ˘‰יו 

מ‡מינים ומבינים ומברכים למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם.

מי‡נו  ע„יין  ו‰בי‡ורים  ‰‰סברים  ריבוי  ל‡חר  ˘‚ם  נח  בני  ‡בר‰ם  פ‚˘  כ‡˘ר  ‡מנם, 
ל‡  כן  ועל  י˙יר‰.  ו‚סו˙  חומריו˙  ‰ו‡  ‰‡מונ‰   ˙‡ מ‰ם  ˘‰מונע  ‰בין  ל‰˜ב"‰,  לברך 
ל„וח˜  ל"ע˜˙‡",  מבי‡ם  ˘‰י'  י„י  על  וז‡˙  ול‰˘פילם,  ל˘ברם  בריר‰ ‡ל‡  בי„ו  ‰יי˙‰ 
‰יו  ו‡ז  ו‚‡וו˙ם,  ‚סו˙ם  נ˘בר‰  ז‰  ובמˆב  עˆומים.  סכומים  מ‰ם  „ור˘  ו‰י'   ,ıוללח
ל‡-ל  מברכים  ו‰יו  ומנ‰י‚ו,  עולם  בור‡  ˘ל ‡בר‰ם ‡ו„ו˙  ובי‡וריו  ב‰ם ‰סבריו  חו„רים 

עולם ˘‡כלו מ˘לו.

לבין  י‰ו„י  ‰˙עוררו˙  בין  ‰"˘ביר‰",  בעניין  י˘  ‚„ול  ˘חילו˜  ל‰„‚י˘  י˘  ‡מנם, 
‰˙עוררו˙ו ˘ל ‚וי:

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

חיוק בין הבבי ירושמי 
בענין ג' סימני ישרא

יסיק דנחלקו אם ענינם הוא ג' סימנים על נקודה פנימית אחת או ג' מדות ותכונות נפרדות, ועפ"ז יתלה בזה 
פלוגתת הפוסקים בדיני יוחסין - לענין מי שחסר בו רק א' מן הסימנים / עפ"ז יבאר כמה דקדוקים וקושיות 

בלשונות הבבלי והירושלמי בזה

"˘ל˘‰  ע"‡)  (עט  ביבמו˙  ‡י˙‡ 
ו‰ביי˘נין  זו ‰רחמנים  ב‡ומ‰  י˘  סימנים 
לך  ונ˙ן  „כ˙יב  רחמנים  חס„ים,  ו‚ומלי 
„כ˙יב  ביי˘נין  ו‰רבך,  ורחמך  רחמים 
[כ„"‡מרינן  פניכם  על  יר‡˙ו  ˙‰י'  בעבור 
בנ„רים (כ, ‡) בעבור ˙‰י' יר‡˙ו על פניכם 
‰ניכר˙  ‰יר‡‰  כי  וכו',  ‰בו˘‰  זו  ‚ו' 
‚ומלי  מ‰ר˘"‡],  ‰בו˘‰",  ‰י‡  בפנים 
חס„ים „כ˙יב [בפר˘˙נו] למען ‡˘ר יˆו‰ 
˘ל˘‰  בו  ˘י˘  כל  בי˙ו ‚ו',  ו‡˙  בניו   ˙‡
זו".  ב‡ומ‰  ל‰„ב˜  ר‡וי  ‰ללו  סימנים 
˘‰בי‡  כמו  ביוחסין  ל„ינ‡  נפ˜"מ  וכ"ז 
„מי  ‰ט"ז,  פי"ט  ‡יסו"ב  ב‰ל'  ‰רמב"ם 
ביו˙ר"  לו  סימנים ‡לו "חו˘˘ין  בו  ˘‡ין 

ומרח˜ין ‡ו˙ו מל˜בלו כו'.

‡ם  בז‰,  נחל˜ו  ‰פוס˜ים  ו‰נ‰ 

(‡ו  ‡ח˙  ר˜  ‡ˆלו  ˘חסר‰  מי  מרח˜ין 
˘˙ים) ממ„ו˙ ‰ללו ‡ו ‡ין מרח˜ים ‡ו˙ו, 
„‡ין  פס˜  ס˜"‰  ב  סי'  ‡‰"ע  „בב"˘ 
ב‡פי  יעויי'  ‡בל  ‚וונ‡,  בכ‰‡י  מרח˜ין 
 '‡ סימן  בחסרון  „„י  ˘ם  ל˘ו"ע  זוטרי 
˘ל‡ ל˜בל (ו„יי˜ כן מל' ר˘"י בסו‚יין, עיי"˘). 

בין  מיל˙‡  „˙לי‡  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
‰בבלי לירו˘', „‡ף ˘ם ‡˘כחן מימר‡ זו 
‚ירס‡,  ב˘ינוי  ‡בל  „˜י„ו˘ין,  פ"„  ברי˘ 
„בבבלי מסיים "כל ˘י˘ בו ˘ל˘‰ סימנים 
מ˘‡"כ  זו",  ב‡ומ‰  ל‰„ב˜  ר‡וי  ‰ללו 
‡ין  (‰‚בעונים)  "ו‡לו  מסיים  בירו˘למי 
ו‰יינו  וריח˜ן",  עמ„  מי„  מ‰ן  ‡ח„  ב‰ן 
ל‚בעונים  ‰י'  ˘ל‡  מפור˘  ˘בירו˘למי 
י"ל  ולפ"ז  ‰ללו.  סימנים  מ‚'  ‡ח„  ‡ף 
‰נ"ל,  בני„ון  ביני‰ם  „נפ˜"מ  לכ‡ו' 
מרח˜ים ‡˙ ‰‡„ם ‡ל‡  „ל‰ירו˘למי ‡ין 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



מדוע "אין ממש 
בראשונים"?

קח נא את בנך
אין נא אלא לשון בקשה כו', ניסיתיך בכמה נסיונות ועמדת 
בכלן עכשיו עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין ממש 
בראשונים
(כב, ב. סנהדרין פט, ב)

אברהם  יעמוד  לא  אם  וכי  קשה:  לכאורה 

הנסיונות  תשעת  כל  העקידה  בנסיון 

יאבדו  למה  וכי  יחשבו?  למאומה  הקודמים 

מסירות  היתה  בהם  שגם  נסיונות,  תשעה 

מפני  כשדים),  אור  בנסיון  (כגון  ממש  נפש 

נסיון אחד (וראה בן יהוידע, ערוך לנר סנהדרין שם)?

הנפש  מסירות  בין  יש  גדול  שחילוק  וי"ל, 

הנפש  מסירות  ובין  הנסיונות  שבשאר 

שבנסיון העקידה:

העולם,  באומות  גם  מצינו  נפש  מסירות 

גם  כי  אמיתית,  נפש  מסירות  זו  אין  אך 

כשהם מוסרים את נפשם, הרי זה לשם איזה 

חשבון ותועלת, כגון שמאמינים שעל ידי זה 

יזכו לאיזה שכר, או לאידך גיסא – שענין זה 

למה  ישיגוהו  לא  שאם  עד  כ"כ  אצלם  חשוב 

נפש  מסירות  משא"כ  וכדומה.  חיים,  להם 

היא  אלא  ותועלת,  חשבון  בה  אין  אמיתית 

מסירת הנפש והרצון לגמרי לה' יתברך, בלי 

לאדם  רוחנית  תועלת  איזו  על  מחשבה  שום 

עצמו (ראה תו"א קכ, סע"ד ואילך. ועוד).

לנסיון  הנסיונות  שאר  בין  החילוק  וזהו 

העקידה:

לומר  מקום  הי'   – הנסיונות  בשאר 

תועלת  איזו  לשם  היתה  הנפש  שמסירות 

ידו  שעל  כשדים,  אור  בנסיון  וכמו  רוחנית, 

נתפרסמה בעולם האמונה בהשי"ת. משא"כ 

בנסיון העקידה לא היתה תועלת כלל, שהרי 

בנו  ויצחק  אברהם  מלבד  איש  שם  הי'  לא 

(ראה ראב"ע פרשתנו כב, א. רד"ק שם, ב. עקדה שער כא).

וזהו שאם לא הי' עומד בנסיון זה "יאמרו 

שיאמרו  היינו  בראשונים",  ממש  שאין 

היתה  הנסיונות  שבשאר  הנפש  שמסירות 

שעמד  לאחר  ורק  שבה.  התועלת  לשם 

למפרע  נתגלה  העקידה,  בנסיון  אברהם 

שגם מסירות הנפש שבשאר הנסיונות היתה 

מסירות נפש אמיתית.

שלושת השלבים
והשענו תחת העץ

אמר הקב"ה לאברהם כו' אתה אמרת והשענו תחת העץ, 
חייך שאני פורע לבניך כו', שנאמר כו' בסוכות תשבו שבעת 
ימים

כל מי שמקיים מצות סוכה בעוה"ז, אף הקב"ה מושיבו 
בסוכתו של לויתן לעתיד לבוא

(יח, ד. ב"ר מח, י. פסיקתא דר"כ פכ"ט פסקא אחריתי 
דסוכות)

נמצא שיש כאן ג' שלבים, שכל אחד מהם 

תחת  "והשענו  (א)  אחריו:  הבא  את  מביא 

העץ" – עבודתו הרוחנית של אברהם, שהיא 

לאחר  ישראל  בני  של  המצוות  לקיום  הכנה 

בפועל  סוכה  מצות  קיום  (ב)  תורה;  מתן 

 - זה  בשכר  (ג)  ישראל;  בני  ע"י  ובגשמיות 

הישיבה בסוכת עורו של לויתן לעתיד לבוא.

יש  אלו  שלבים  שלשה  שמעין  וי"ל, 

זמן  (א)  מישראל:  אדם  כל  של  בעבודתו 

הכנה  שהיא  רוחנית  עבודה   – התפילה 

שלאחר  העבודה  כולו; (ב)  היום  כל  לעבודת 

ידה  שעל  המעשה,  ימי  בששת  התפילה 

מבררים ומזככים את העולם הגשמי, ועבודה 

ימים  "ששת  רז"ל  שאמרו  כמו  היא  מצוה  זו 

אבן  יהושע  ר'  (דרשות  עשה"  מצות  זו   – תעבוד 

דרשב"י  מכילתא  וראה  מכילתא.  בשם  וישב  פ'  שועב 

לשבת  ש"וקראת  השבת,  יום  (ג)  ט);  כ,  יתרו 

על  שכר  בבחינת  והוא  יג),  נח,  (ישעי'  עונג" 

שטרח  "מי  כמארז"ל  השבוע,  ימות  עבודת 

בערב שבת יאכל בשבת" (ע"ז ג, א).

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

˙מי„  ‰ו‡  ‰פנימי  ורˆונו  ‰˘י"˙,   ˙‡ לעבו„  ˙מי„  חפˆ‰  י‰ו„י  ˘ל  ‰‡לו˜י˙  נפ˘ו 
‰‚לוי  ורˆונו  בו,  ניכר  ‰„בר  ‡ין  כן  ועל  ˙˜פו,  ˘יˆרו  ˘פעמים  ‡ל‡  ומˆוו˙י',  ל˙ור‰ 
מ˙‚ל‰  מי„  רוחו,  ‚סו˙  ומ˘פילים  מˆי‡ו˙ו   ˙‡ ˘וברים  וכ‡˘ר  ‰ז‰.  עולם  לענייני  ‰ו‡ 
(ר‡‰  י˙'  רˆונו  לע˘ו˙  ור˜  חפı ‡ך  ב‚לוי ‰ו‡  ‚ם  ו‡זי  ו‰פנימי,  רˆונו ‰‡מי˙י  ומ˙עורר 

רמב"ם ‰ל' ‚ירו˘ין סוף פ"ב לעניין ‚ט בכפיי˙ בי˙ „ין).

ומבטלים  ˘וברים ‡ו˙ו  ו‚ם ‡ם  י˙',  לעוב„ו  ו˙מי„י  פנימי  רˆון  ל‚וי ‡ין  ז‡˙,  לעומ˙ 
˘‰ו‡  ר˜  מועל˙  ‰˘ביר‰  בו.  ול‰‡מין   '‰  ˙‡ לעבו„  מ‡ליו  מ˙עורר  ‡ינו  ‰ו‡  מˆי‡ו˙ו 
 ˙‡ בו  ול‰ח„יר  ללמ„ו  ˆריך  ‰˘ביר‰  ל‡חר  ולכן,  ב‰˜ב"‰.  ל‰כר‰  ר‡וי  כלי  ייע˘‰ 

‰‡מונ‰ בבור‡ עולם ומנ‰י‚ו.

וז‡˙ ‰יי˙‰ „רכו ˘ל ‡בר‰ם ל‰סביר ל‡ורחים ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰˘י"˙, ובר‡ו˙ו ˘‰סבריו 
ל‡ ח„רו ‡לי‰ם, מ˘ום ‚סו˙ ‚ופם ונפ˘ם, ‰י' ‡בר‰ם "˘וברם"; ו‡זי ‰יו ‰סבריו ‰˜ו„מים 

יכולים לח„ור בליבם, ול‰בי‡ם לברך ל‰' ב‡מ˙.

גם אם מניח תפילין כדי להפטר מן ה"לחץ" – הרי זה ברצון פנימי ואמיתי!
מ‰נ‰‚˙ ‡בר‰ם ‡בינו י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ נפל‡‰ ‡ו„ו˙ חוב˙ ‰עבו„‰ עם ‰זול˙:

לˆ‡˙ ‡ל ‰"רחוב"  חייבים  בבי˙ו, ‡ל‡  ˘נמˆ‡ים  י‰ו„ים  ב˜ירוב  ל‰ס˙פ˜  ל‡„ם  ‡ין 
ולפעול ‚ם עם ‰עוברים ו˘בים ל˜רבם ל˙ור‰ ומˆוו˙י'. ו‰˘˙„לו˙ זו עלי' ל‰יע˘ו˙ בכל 
˘מ‡כילים  י„י  על  ‰י‡  ˘ב˘מים  ‡בינו  ‡ל  י‰ו„י  ל˜רב  ‰„רך  ו‡ם  ‰‡פ˘ריו˙,  ‰„רכים 
ב„רך  י˙'  לעבו„˙ו  ול˜רבו  ב‡לו,  וכיוˆ‡  ול‰˘˜ו˙ו  ל‰‡כילו  ˆריך  ‰רי  ‡ו˙ו,  ומ˘˜ים 

‰מ˙‡ימ‰.

‡ו˙ו   ıילח˘ "ע˜˙‡",  ˘ל  מˆב  י„י  על  ‰י‡  ל˜רבו  ‰יחי„י˙  ‰בריר‰  ‡ם  כן,  על  י˙ר 
ב„רכי נועם, "לחı" ‰מו˙ר על פי ‰˙ור‰ ˘"„רכי' „רכי נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום" (מ˘לי ‚, 

יז), ‰רי ˆריך ללחˆו ˘י˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙.

ו„ח˜?  מ˙וך "ע˜˙‡"  ˘נע˘‰  במע˘‰  י˘  ˙וכן  ו‡יז‰  ˙כלי˙  י˘‡ל ‰˘ו‡ל, ‡יזו  ו‡ם 
‰רי ‰ו‡ ‡ומר ‡˙ ‰ברכ‰ ומניח ˙פילין ו˜ור‡ ˜רי‡˙ ˘מע ומ˙פלל, לל‡ רˆון ובל‡ לב, 
ח„-פעמי˙,  זו ‰י‡  ˘פעול‰  ומ‰ ‚ם  ב„בר?  י˘  ˙ועל˙  ומ‰   ,"ıמן ‰"לח ל‰יפטר  כ„י  ר˜ 

ו‡ין ל‰ לכ‡ור‰ ‰˘פע‰ ‡מי˙י˙ על ‡ו˙ו י‰ו„י?

‰נ‰ ‰מענ‰ לכך ‰ו‡ מ‰נ‰‚˙ ‡בר‰ם ‡בינו עם ‡ורחיו, ו‰רי ‰„ברים ˜ל וחומר: ומ‰ 
י˙',  לו  לברך  לחˆם ‡בר‰ם ‡בינו  מ˜ום  ומכל   ,'‰ לעבו„˙  פנימי  רˆון  ל‰ם  ˘‡ין  נח  בני 
לי‰ו„י  ˙ור‰.  מ˙ן  ל‡חר  י‰ו„י,  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על  בכך;  ו‰ˆליח 
י˘ רˆון פנימי ו˙מי„י לעבו„ ‡˙ ‰', וממיל‡ על י„י ‰לחı מ˙‚ל‰ רˆונו ‰פנימי ‰‡מי˙י.

ו‡פ˘ר, ˘על י„י ‰לחı, י˙עורר רˆון ז‰ ל‰יו˙ ‡ˆלו ‚ם ב‡ופן ‚לוי ב˜ביעו˙. ו"מˆו‰ 
‚ורר˙ מˆו‰" (‡בו˙ פ"„ מ"ב), וסוף סוף יבו‡ מז‰ ‚ם ל˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ב˘למו˙.


