קֹבץ

ּתוֹ ךְְהַ ּנַחְַל ְ

עוֹר ִרים מְ עִ ִ
דִּ ִ
ירים וּמְ חַ זְּקִ ים ,אֲ שֶׁ ר
נוֹראִ ים וְנִ ְפלָאִ ים ,מְ ְ
בּוּרים ָ
מִ תּוֹ� הַ נַּחַ ל נוֹבֵעַ מְ קוֹר חָ כְמָ ה נוֹבְעִ ים ,לְהַ חֲ יוֹת נֶפֶ שׁ כָּל חַ י
וּמִ שָּׁ ם י ִשְׁ קוּן הָ עֲ דָ ִרים ,לְהִ ְתחַ זֵּק בַּעֲ בוֹדַ ת הַ ֵ
בּוֹרא ְבּכָל דַּ ְרגָּה
שֶׁ יִּהְ יוּ נִמְ צָאִ ים
*

אֲשֶׁ ר נֶ ֶאמְ רוּ ַבּשֻּׁ לְחָ ן הַ טָּהוֹר שֶׁ ל

מָ רָ ן מוֹהֲ רָ א"שׁ שְׁ ִליטָ "א

ִבּסְ עֻ דָּ ה שְׁ לִ ישִׁ ית שַׁ ָבּת פָּ רָ שַׁ ת תּוֹ ְלדוֹת – תשע"ג
בּ ָכל
י ְַד ֵבּר נִפְ לָ אוֹת מֵ עִ ְני ַן הָ אֱ מוּ ָנה הַ קְּ דוֹשָׁ ה ו ְהַ סַּ בְלָ נוּת הַ צּ ְִריכִים ְ
פְּ ָרט בַּחַ יִּים ,ו ַ
ִיד ֵבּר מֵ עִ ְני ַן גְּנוּת מִ ַדּת הַ לֵּ יצָנוּת שֶׁ יְּכוֹלָ ה לְ הַ סְ תִּ יר
אוֹרוֹת גְּלוּי ִים מַ מָּ שׁ ,וִיבָאֵ ר פְּ ֵ
סוּקי ק ֶֹדשׁ שֶׁ בְּפָ ָרשַׁ תתּתּלְ דוֹת לְ עוּב ְָדא
וּלְ מַ עֲ שֶׂ ה שֶׁ הֶ חָ ָזק בֶּאֱ מוּ ָנה אֵ ינוֹ מִ תְ פָּ עֵ ל מֵ אַף בּ ְִר ָיּה שֶׁ בָּעוֹלָ ם
ς

יָצָא לָאוֹר עֶ ֶרב שַׁ ָבּת ק ֹדֶ שׁ פָּ ָרשַׁ ת תּוֹלְ דוֹת תשע"ד
עַ ל י ְדֵ י ַתּלְמִ ידֵ י מְ ִתיבְתָ א 'הֵ י ַכל הַ קּ ֹדֶ שׁ' חֲ סִ ידֵ י בּ ְֶרסְ ֶלב
עִ יר הַ קּ ֹדֶ שׁ י ְרוּשָׁ ַלי ִם תובב"א

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל

שת תוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
שבת קֹדש פר ַׁ
ישית ַׁ
ְס ֻעדה ְשלִ ִ

__________________ ג

בתְ ּפרשְַתְ
ישיתְ ַש ְּ
דהְש ִל ִ
ס ֻע ְּ
ּת ֹולדוְֹתְה'תשע"ג

מַ אֲ מַ ר

ו ְֵאלֶּ ה תּוֹלְ ד ֹת יִצְחָ ק בֶּ ן אַב ְָרהָ ם
בִּ סְ עֻ ָדּה שְׁ לִ ישִׁ ית ,סְ עֻ ַדּת ַרעֲ וָא ְד ַרעֲ וִין ,שֶׁ הָ י ָה נוֹכֵחַ שָׁ ם ַגּם
תּוֹרה
חָ תָ ן אֶ חָ ד מֵ אַנְשֵׁ י שְׁ לוֹמֵ נוּ ,בְּיוֹם עֲ לִ יָּתוֹ לַ ָ

(שֶׁ ִ
קּוֹרין

"אוֹיפְ רוּף")ִ ,דּבֵּר מוֹהֲ ָרא"שׁ נ"י ִדּ ִ
נוֹראִ ים וְנִפְ לָ אִ ים
בּוּרים ָ
מְ א ֹד מֵ עִ ְני ַן שִׁ דּוּכִים וּמְ צִיאַת הַ זִּוּוּג ,עַ ל פִּ י הַ פָּ סוּק וְאֵ לֶּ ה
תּוֹלְ דוֹת יִצְחָ ק בֶּ ן אַב ְָרהָ ם וְגוֹ'.

ς
מו ִסיף עַ ל ה ִראש ֹונִ ים
קום שכתוב " ְו ֵאלה" ֹ
ְבכל מ ֹ

פ ַׁתח וְ אמַׁ ר מוֹ הֲרא"ש נ"יְ ,כ ִתיבְ ,ו ֵאלה ת ֹולְ דֹת יִ ְצחק בן ַא ְברהם,
הולִ יד את יִ ְצחק ,וְ ִהנה א ְמרו חֲכמינו הַׁ ְקדוֹ ִשים
ַא ְברהם ֹ

( ְשמוֹ ת ַׁרבה ריש

ִמ ְשפ ִטים)ְ ' :בכל מקוֹ ם שכתוב "וְ אלה" מוֹ ִסיף ַׁעל ה ִראשוֹ נִ ים ,ו ְבכל
מקוֹ ם שכתוב "אלה" פסַׁ ל את ה ִראשוֹ נִ ים' .וְ לכן יש לְ ה ִביןַׁ ,על איזה

דות יִ ְצחק בן ַא ְברהם'
ד __________________________ ַמאֲ מר ' ְו ֵאלה ת ֹולְ ֹ

דות יִ ְצחק בן
ִענְ ַׁין של ה ִראשוֹ נִ ים ,מוֹ ִסיף פסוק זה של " ְו ֵאלה" תֹלְ ֹ
גו' ,וְ איזה לִ מוד יוֹ צא ִממנה לְ עו ְבדא ולְ ַׁמ ֲעשה?!
ַא ְברהם ְו ֹ
הַ ִה ְתחַ ְזקות העֲצומה שצ ִר ְ
גו
יאת זִ וו ֹ
יך האדם ְב ִענְ יַ ן ְמ ִצ ַ

וְ יש לוֹ מַׁ ר בזהִ ,כי ִהנה הַׁ תוֹ רה הַׁ ְקדוֹ שה ְמגַׁלה לנו את נְ ִחיצות
הַׁ ִה ְתחַׁ ְזקות העצומה שצ ִר ְ
יך האדם ְב ִענְ ַׁין ְמ ִציאַׁ ת זִ ווגוֹ  ,של ֹא יִ פוֹ ל
ֲ
אד ,וְ רוֹ אה לִ ְפני עיניו כל ִמיני
ְב ַׁד ְעתוֹ ְכללֲ ,א ִפלו ִאם בא לוֹ ְבק ִֹשי ְמ ֹ
ְמנִ יעוֹ ת וְ עכו ִבים שצ ִר ְ
יך לְ ִה ְתגַׁבר ֲעליהםְ ,כגוֹ ן ש ְבני אדם ְמ ַׁד ְב ִרים
ִ
עליו וְ ַׁעל ַׁבת זוגוֹ כל דבר ַׁרע ,וְ רוֹ ִצים לִ ְמנוֹ ַׁע את הַׁ ִשדו ְךִ ,כי עליו
ל ַׁד ַׁעת ,ש ִענְ ין זִ ווגִ ים תלוי ַׁרק ְב ַׁיד הַׁ קדוֹ ש ברו ְך הוא לְ בַׁ ד ,וְ אַׁ ף אחד
אינוֹ יכוֹ לְ ,בשום פנִ ים ואֹפן ,לִ ְמנוֹ ַׁע ִממנו את הַׁ ִשדו ְך הַׁ ַׁשי ְך אליוִ ,כי
נִ ְשמוֹ ת ה ִאיש וְ ה ִאשה הן ִכנְ שמה אַׁ חַׁ ת ְבעוֹ לם הַׁ ְנשמוֹ ת ,וְ ַׁרק ַׁכאֲ שר
באוֹ ת לְ עוֹ לם הַׁ זה – הן נִ ְפרדוֹ ת ,וְ הן ְצ ִריכוֹ ת לְ ִה ְתאַׁ חד שוב
מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק א' ִסימן

(לִ קוטי

יכים סַׁ ְבלנות ֲעצומה ַׁעד שזוֹ כִ ים
רסה) ,וְ לִ ְפע ִמים ְצ ִר ִ

לְ ִהפגש ,וְ אז ִמ ְתגַׁלה שכ ְך היה ְב ַׁמ ְח ַׁש ְבתוֹ ה ִראשוֹ נה יִ ְתב ַׁר ְך ְשמוֹ .
טוב ו ְש ֵא ִרית
שם ֹ
אשית ַאח ֲִרית" הוא יִ ֵתן ֵ
"הַ ַמ ִגיד ֵמ ֵר ִ

אשית אַׁ ח ֲִרית" הוא יִ תן
וכְ מוֹ שאוֹ ְמ ִרים ְבנ ַֻׁסח הַׁ ְתנ ִאים" :הַׁ ַׁמ ִגיד מר ִ
שם טוֹ ב ו ְשא ִרית לְ אלה ִד ְברי הַׁ ְתנ ִאים וְ הַׁ ְב ִרית וְ כו'ִ ,כי ַׁרק הוא
אשית ְת ִח ַׁלת הַׁ ְב ִריאהַׁ ,מה ִי ְהיה ְבאַׁ ח ֲִריתה,
יִ ְתב ַׁר ְך לְ בַׁ ד ,הַׁ ַׁמ ִגיד מר ִ

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל

שת תוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
שבת קֹדש פר ַׁ
ישית ַׁ
ְס ֻעדה ְשלִ ִ

__________________ ה

ַׁשדו ְך הַׁ זהִ ,כי הוא יִ ְתב ַׁר ְך יוֹ ד ַׁע ,שה ִאשה זֹאת
יִ תן שם טוֹ ב וְ ִקיום ל ִ
ַׁשיכת ל ִאיש הַׁ זה ,וְ הם נְ שמה אַׁ חַׁ ת ְבעוֹ לם הַׁ ְנשמוֹ ת ,וְ לכן הם
ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְתחַׁ תן ְביַׁחַׁ ד ,וְ לֹא יוכַׁ ל שום ְב ִריה שבעוֹ לם לִ ְמנוֹ ַׁע אוֹ תם.
גו של אדם ִכ ְק ִריעַ ת יַ ם סוף'
'קשה זִ וו ֹ

יעת ַׁים סוף
אֲבל לִ ְפע ִמים בא ִענְ ַׁין ִשדו ִכים ְבק ִֹשי גדוֹ ל ְמ ֹ
אדִ ,כ ְק ִר ַׁ
מַׁ מש ,וכְ מוֹ שא ְמרו חֲכמינו הַׁ ְקדוֹ ִשים

(סוֹ טה ב'

ע"א)' :קשה זִ ווגוֹ של

יעת ַׁים סוף' ,שהֲרי יש ְמ ַׁק ְט ְרגִ ים ַׁר ִבים ַׁעל ה ִאיש וְ ה ִאשה,
אדם ִכ ְק ִר ַׁ
יעת ַׁים סוף ,וְ א ְמרוַׁ ,מאי ְשנא אלו
ְכמוֹ ש ִק ְט ְרגו הַׁ ַׁמלְ אכִ ים ִב ְש ַׁעת ְק ִר ַׁ
מאלו ,הַׁ ללו עוֹ ְבדי ֲעבוֹ דה זרה וְ הַׁ ללו עוֹ ְבדי ֲעבוֹ דה זרה ,אֲבל
הַׁ קדוֹ ש ברו ְך הוא ִה ְש ִתיק אוֹ תם ,וְ אמַׁ ר להם ש ְבוַׁ ַׁדאי יש ה ְפרש
וְ ה ְבדל גדוֹ ל בין נִ ְשמוֹ ת יִ ְשראל לְ אֻ מוֹ ת העוֹ לם ,וְ גַׁ ם ַׁעל ְמ ִציאַׁ ת
הַׁ ִזווג יש ַׁכמה ִמיני מַׁ לְ א ִכים ְמ ַׁק ְט ְרגִ ים ,וְ הם מאלו הַׁ ַׁמלְ א ִכים ש ִק ְט ְרגו
לִ ְפני הַׁ קדוֹ ש ברו ְך הוא ִב ְת ִח ַׁלת הַׁ ְב ִריאה ַׁעל ְב ִריאַׁ ת האדם ,למה
ְצ ִריכִ ים לִ ְברֹא אוֹ תוֹ ֲ ,הלֹא ע ִתיד ַׁל ֲחטֹא לְ פניך! וְ א ַׁמר להם הַׁ קדוֹ ש
אתי חַׁ נון ,הֲ לֹא
אתי ַׁרחום ,וְ ִכי ְב ִחנם נִ ְקר ִ
ברו ְך הוא ,וְ כִ י ְב ִחנם נִ ְקר ִ
אלו הן ִמדוֹ ַׁתי ,לְ ַׁרחם ַׁעל הַׁ ְב ִריוֹ תַׁ ,ו ֲא ִפילו ִאם ח ְטאו ,הם יְ כוֹ לִ ים
ל ֲַׁעשוֹ ת ְתשובה ,וְ ַׁעל כן למה לכם לְ ַׁק ְטרג ַׁעל הַׁ ְב ִריוֹ תְ ,רדו לְ זה
העוֹ לם ו ְראו את הַׁ ִנ ְסיוֹ נוֹ ת שיש לִ ְבני אדם בעוֹ לם הַׁ זה ,וְ נִ ְראה ִאם

דות יִ ְצחק בן ַא ְברהם'
ו __________________________ ַמאֲ מר ' ְו ֵאלה ת ֹולְ ֹ

תוכְ לו ל ֲַׁעמֹד בהם ,וְ אז י ְרדו הַׁ ַׁמלְ א ִכים לעוֹ לם הַׁ זה ,וְ נ ְפלו וְ נִ ְכ ְשלו,
וְ לֹא יכְ לו ל ֲַׁעמֹד ְבנִ סיוֹ ן ְכלל.
דוש ברו ְך הוא לְ בַ ד
גו ְתלויה ְביַ ד הַ ק ֹ
יאת זִ וו ֹ
ְמ ִצ ַ

וְ כן הוא ְב ִענְ ַׁין ִשדוכִ ים ,שיש כל ִמיני ַׁמלְ א ִכים ְמ ַׁק ְט ְרגִ ים ,אֲבל
ְכשאדם יוֹ ד ַׁע ש ְמ ִציאַׁ ת זִ ווגוֹ ְתלויה ְב ַׁיד הַׁ קדוֹ ש ברו ְך הוא לְ בַׁ ד ,וְ את
זִ ווגוֹ ההגון ִמן הַׁ שמַׁ יִ ם לֹא תוכַׁ ל שום ְב ִריה שבעוֹ לם לִ ְמנ ַֹׁע ִממנו,
ֲא ַׁזי יש לוֹ סַׁ ְבלנות ֲעצומה ,ו ְמצַׁ פה ו ְמחַׁ כה לְ יוֹ ם יְ שועתוֹ ַׁ ,עד שעוֹ זר
לוֹ הַׁ קדוֹ ש ברו ְך הוא וְ זוֹ כה לְ ִה ְתחַׁ תן לְ ַׁמ ַׁזל טוֹ ב.
ַגם יִ ְצחק היה צ ִר ְ
יך סַ ְבלנות עֲצומה עַ ד ש ִה ְתחַ ֵתן

וְ כל זֹאת לְ מ ִדים ִמ ִי ְצחק א ִבינו ,ש ֲהרי יִ ְצחק היה "בן ַא ְרב ִעים שנה
ְב ַק ְחת ֹו את ִר ְבקה" ,וְ היה צ ִר ְ
יך סַׁ ְבלנות ֲעצומה ַׁעד ש ִה ְתחַׁ תן ,שהֲרי
ֲע ַׁדיִ ן לֹא נוֹ לְ דה ַׁבת זוגוֹ ַׁעד ה ֲעקדהְ ,כשהיה בן ְשל ִֹשים וְ שבַׁ ע שנה,
וְ ַׁגם מעת לידתוֹ  ,היו ליצני הַׁ דוֹ ר אוֹ ְמ ִרים' :מא ֲִבימל ְך נִ ְת ַׁע ְברה
שרה'ְ ,כמוֹ שפרש ַׁר ִש"י ,וְ אין יִ ְצחק ְמיֻחס אַׁ חֲרי אַׁ ְברהם ְכלל ,חַׁ ס
יכים
וְ שלוֹ ם ,וְ ִאם כןִ ,מי יִ ְרצה לְ ִה ְתחַׁ תן ִעמוֹ ? וְ ַׁגם אַׁ חַׁ ר כ ְך ,היו ְצ ִר ִ
לְ הוֹ ִציא ַׁבת זוגוֹ ִמבית ְבתואל ו ִמבית לבן ה ֲא ַׁר ִמי ,ש ְבוַׁ ַׁדאי היה דבר
אדִ ,כי הם רצו לִ ְמנוֹ ַׁע את הַׁ ִשדו ְך ְבכל ִמיני אֳ פנִ ים ,אֲבל
קשה ְמ ֹ
הולִ יד את יִ ְצחק" ,שהיה
" ְו ֵאלה ת ֹולְ דֹת יִ ְצחק בן ַא ְברהםַ ,א ְברהם ֹ

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל

שת תוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
שבת קֹדש פר ַׁ
ישית ַׁ
ְס ֻעדה ְשלִ ִ

___________________ ז

יִ ְצחק בן אַׁ ְברהם  -רֹאש ל ַַׁׁמא ֲִמינִ ים ,וְ אַׁ ְברהם הוֹ לִ יד את יִ ְצחק,
ש ִהכְ נִ יס בוֹ את ִמ ַׁדת האֱמונה ,ש ַׁי ֲא ִר ְ
בל כל דבר
יך אַׁ פוֹ וְ יִ ְס ֹ
ְבסַׁ ְבלנות ֲעצומה ,וְ ַׁעל יְ די זה זכה סוֹ ף כל סוֹ ף לִ ְמצוֹ א זִ ווגוֹ ההגון
ולְ ִה ְתחַׁ תן ִעמה ,ולְ ה ִקים ַׁביִ ת ,ש ִממנה הַׁ ְיסוֹ ד וְ הַׁ שֹרש של נִ ְשמוֹ ת
יִ ְשראל.
שם יִ ְתב ַר ְך
אור האֱ מונה ו ְדבֵ קות אֲ ִמ ִתית ְבהַ ֵ
אות את כל ֹיום ו ֹיום ִעם ֹ
לְ ַמ ְל ֹ

גו'ְ " ,ו ֵאלה" מוֹ ִסיף ַׁעל
וְ זהו " ְו ֵאלה" ת ֹולְ ֹדת יִ ְצחק בן ַא ְברהם ְו ֹ
אשית כד) :וְ אַׁ ְברהם זקן
בפרשה הַׁ קוֹ דמת ְכ ִתיב ( ְבר ִ
ה ִראשוֹ נִ יםִ ,כי ִהנה ַׁ
בא ַׁבי ִמים ַׁוה' ב ַׁר ְך את אַׁ ְברהם ַׁב ֹכל ,ופרש ַׁר ִש"יַׁ ' :ב ֹכל' עוֹ לה
ְבגִ ימַׁ ְט ִריא 'בן' ,ומאַׁ חַׁ ר שהיה לוֹ בן  -היה צ ִר ְ
יך לְ הַׁ ִשיאוֹ ִאשהִ ,כי
יע לְ י ִמים עלְ יוֹ נִ ים ,ולְ ַׁמ ְלאוֹ ת את כל יוֹ ם ויוֹ ם
אַׁ ְברהם א ִבינו זכה לְ הַׁ ִג ַׁ
ִעם אוֹ ר האֱמונה ו ְדבקות א ֲִמ ִתית ְבהַׁ שם יִ ְתב ַׁר ְך ,שזהו "וְ אַׁ ְברהם
זקן בא ַׁבי ִמים" ,וְ ִאיתא ַׁבזֹהַׁ ר הַׁ קדוֹ ש

(חַׁ יי שרה קכט

ע"א)ַׁ ,בי ִמים

ימ ְט ִריא ב"ן,
עלְ יוֹ נִ ים ,וְ אזַׁ " ,וה' בר ְך את אַׁ ְברהם ַׁב ֹכל"ַׁ ,ב ֹכ"ל ְבגִ ַׁ
שבר ְך אוֹ תוֹ הַׁ שם יִ ְתב ַׁר ְך ִעם בן קדוֹ ש ,יִ ְצחק ,ומסַׁ ר לוֹ אוֹ ר האֱמונה
וְ ַׁד ְרכי עבוֹ ַׁדת הַׁ שם יִ ְתב ַׁר ְך ,וְ היה צ ִר ְ
יך לְ הַׁ ִשיאוֹ ִאשהִ ,כי זוֹ ִהיא
ֲ
אַׁ חַׁ ת ִמ ִמ ְצווֹ ת הַׁ בן ַׁעל האב ,לְ הַׁ ִשיאוֹ ִאשה

( ִקדו ִשין כט

ע"א) ,וכְ די

לְ הַׁ ִשיאוֹ ִאשה ,מסַׁ ר לוֹ את ְכללי האֱמונה ,שי ַׁדע ש ְמ ִציאַׁ ת הַׁ ִזווג,

דות יִ ְצחק בן ַא ְברהם'
ח __________________________ ַמאֲ מר ' ְו ֵאלה ת ֹולְ ֹ

ִהיא מהַׁ קדוֹ ש ברו ְך הוא ְב ַׁע ְצמוֹ  ,וְ לֹא תחלש ַׁד ְעתוֹ ִמ ְפני שום
ְמנִ יעוֹ ת ו ְקשיִ ים ש ַׁבדבר ,ו ִמ ְפני זה לֹא היה יכוֹ ל ל ַׁקחַׁ ת ִאשה ִמ ְבנוֹ ת
ְכנ ַַׁׁען שהיו ְרש ִעים ,וְ לכן קרא לאֱלִ יעזר ַׁע ְבדוֹ  ,ש ִימצא זִ ווג ִמ ְבני
ִמ ְש ַׁפ ְחתוֹ ומארץ מוֹ ל ְַׁדתוֹ  ,וְ אז ִה ְת ִחילו הַׁ ְמנִ יעוֹ ת ,ש ַׁגם אֱלִ יעזר
ְב ַׁע ְצמוֹ רצה לְ ַׁעכב ,וְ א ַׁמר ,או ַׁלי לֹא תֹאבה ה ִאשה וְ גוֹ ' ,ופרש ַׁר ִש"י
אשית כד,
( ְבר ִ

לט) ,שהיְ תה לוֹ ַׁבת ,וְ רצה שאַׁ ְברהם יִ ְתחַׁ תן ִעמוֹ  ,אֲבל

אמַׁ ר לוֹ אַׁ ְברהםְ :בנִ י ברו ְך וְ אַׁ תה ארור ,וְ אין ארור ִמ ַׁדבק ְבברו ְך,
וְ לכן הל ְַׁך אֱלִ יעזר אל ִעיר נחוֹ ר ,לְ ִמ ְש ַׁפחַׁ ת אַׁ ְברהם ,ו ִבקש מהַׁ קדוֹ ש
ברו ְך הוא שיַׁזְ ִמין לוֹ זִ ווג הגון לְ יִ ְצחקִ ,אשה ַׁב ֲע ַׁלת חסד ,ש ְראויה
לְ ִהכנס ְבבית אַׁ ְברהם ,וְ הַׁ קדוֹ ש ברו ְך הוא ִהזְ ִמין לוֹ את ִר ְבקה ַׁבת
ְבתואל בן נחוֹ ר א ֲִחי אַׁ ְברהם ,וְ אז ִמיד  -ו ִַׁי ַׁקח ה ִאיש נזם זהב וְ גוֹ ',
ו ְשני ְצ ִמ ִידים ַׁעל ידיה ,וְ נ ַׁתן אוֹ תם לְ ִר ְבקה.

למה ַדיְ קא ְש ֵתי ַמת ֹנות ֵאלה נ ַתן אֱ לִ יעזר לְ ִר ְבקה?

וְ ִהנה יש לְ ה ִבין ,למה ַׁדיְ קא ְשתי ַׁמתנוֹ ת אלה ,נזם ְבאַׁ פה ו ְצ ִמ ִידים
ַׁעל ידיה ,נ ַׁתן אֱלִ יעזר לְ ִר ְבקה ִב ְש ַׁעת ֲע ִש ַׁית הַׁ ִשדו ְך ,אֲבל ה ִענְ ין
הוא ,ש ַׁגם אֱלִ יעזר לִ מד את ִר ְבקה את לִ מודי האֱמונה ש ִקבל
מאַׁ ְברהם ַׁרבוֹ  ,וְ גִ לה לה ַׁב ַׁמתנוֹ ת האלו ,ש ִת ְצטר ְך אֲ ִריכות אַׁ ַׁפיִ ם
נִ ְפלאה ְכדי לְ הוֹ ִציא את הַׁ ִשדו ְך שלה ִמן הַׁ כֹחַׁ אל הַׁ פ ַֹׁעל ,שזהו ִענְ ַׁין

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל

שת תוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
שבת קֹדש פר ַׁ
ישית ַׁ
ְס ֻעדה ְשלִ ִ

__________________ ט

הַׁ נזם ְבאַׁ פה ,הַׁ ְמ ַׁרמז ַׁעל ֲא ִריכַׁ ת אַׁ ַׁפיִ ם הַׁ ְתלויה ְב ִמ ַׁדת האֱמונה
מוֹ ה ֲַׁר"ן חלק א' ִסימן

(לִ קוטי

קנה) ,ש ֲא ִפלו ִאם ִת ְתעוֹ ר ְרנה ְמנִ יעוֹ ת ֲעצומוֹ ת,

ַׁת ֲא ִר ְ
בל את הַׁ ֹכל ,וְ ַׁעל יְ די זה יִ גמר הַׁ ֹכל ְב ִכי טוֹ ב,
יך אַׁ פה וְ ִת ְס ֹ
וְ הַׁ ְצ ִמ ִידים ַׁעל ידיה ְמ ַׁר ְמזִ ים ַׁעל ִמ ַׁדת הַׁ ְצדקה וְ הַׁ חסד ,ש ְבבית
אַׁ ְברהם היה ה ִעקר ל ֲַׁעשוֹ ת ְצדקה וחסד ִעם כל הַׁ ְב ִריוֹ ת ,ולְ גַׁלוֹ ת
לְ כֻלן את אוֹ ר האֱמונה הַׁ ְקדוֹ שה ,וְ ַׁעל כן אַׁ ף ַׁעל ִפי ש ִה ְתעוֹ ְררו אַׁ חַׁ ר
כ ְך ְמנִ יעוֹ ת ֲעצומוֹ ת ,וְ רצה ְבתואל וְ לבן לִ ְמנוֹ ַׁע את הַׁ ִשדו ְך ,לֹא
הוֹ ִעיל שום דבר ,וְ הם ְב ַׁע ְצמם הֻ ְכ ְרחו לוֹ מַׁ ר "מַׁ ה' יצא הַׁ דבר לֹא
נוכַׁ ל ַׁדבר אליך ַׁרע אוֹ טוֹ ב" ,וְ כַׁ ֲאשר ְבתואל רצה לְ ַׁעכב את הַׁ ִשדו ְך,
בא מַׁ לְ אַׁ ְך וְ ה ִמיתוֹ  ,וכְ שא ַׁמר לבן" :תשב הַׁ נ ֲַׁערה ִאתנו י ִמים אוֹ
עשוֹ ר" וְ גוֹ ' ,שאֲלו את ִר ְבקה" :הֲתלְ ִכי ִעם ה ִאיש הַׁ זה ,וַׁתֹאמר אל ְך",
ופרש ַׁר ִש"י ,אל ְך מ ַׁע ְצ ִמי וְ אַׁ ף ִאם אינְ כם רוֹ ִציםִ ,כי ְכבר ִה ְכנִ יסה
ְב ַׁע ְצמה תֹקף האֱמונה ,וְ י ְדעה ש ִמי שחֲזקה באֱמונה ,לֹא תוכַׁ ל שום
ְב ִריה שבעוֹ לם לִ ְמנוֹ ַׁע אוֹ תה ִמ ְמ ִציאַׁ ת זִ ווגה.

עולם האֲ ִצילות
אור ֹ
כולה לְ כַ ס ֹות ַגם ַעל ִגלוי ֹ
ְקלִ ַפת הַ לֵיצנות יְ ֹ

הולִ יד את יִ ְצחק,
וְ זהו ְו ֵאלה ת ֹולְ דֹת יִ ְצחק בן ַא ְברהםַ ,א ְברהם ֹ
אד ִעם לִ מודי
" ְו ֵאלה" מוֹ ִסיף ַׁעל ה ִראשוֹ נִ ים ,ש ִי ְצחק ִה ְתחַׁ זק ְמ ֹ
האֱמונה הַׁ ְקדוֹ שה ש ִקבל מאַׁ ְברהם א ִביו ,וְ לכן אַׁ ף ַׁעל ִפי שעבַׁ ר עליו

י

דות יִ ְצחק בן ַא ְברהם'
__________________________ ַמאֲ מר ' ְו ֵאלה ת ֹולְ ֹ

הַׁ ְרבה עד שמצא את זִ ווגוֹ  ,וְ היה צ ִר ְ
יך לְ ִה ְתגַׁבר ְכנגד ליצני הַׁ דוֹ ר,
ַׁ
שכ ְפרו וְ ִהכְ ִחישו את הַׁ ִנ ִסים וְ הַׁ ִנ ְפלאוֹ ת שעשה הַׁ קדוֹ ש ברו ְך הוא ִעם
אֲבימל ְך נענְ שו
ִ
אַׁ ְברהם וְ שרה ,שהֲרי ִב ְש ַׁעת לְ ִקיחַׁ ת שרה לְ בית
אד ,ו ְכמוֹ שכתוב
כֻלם ְבעֹנש איוֹ ם וְ נוֹ רא ְמ ֹ

אשית כ,
( ְבר ִ

ט)ַׁ " :מ ֲע ִשים

ֲאשר לֹא יעשו ע ִשית ִעמ ִדי" ,ופרש ַׁר ִש"יַׁ ,מכה אֲשר לֹא הֻ ְר ְגלה
בא ַׁעל ְב ִריה באה לנו ַׁעל י ְדךֲ ,ע ִצ ַׁירת כל נְ ק ִבים של ז ַׁרע וְ של
ל ֹ
ְק ַׁט ִנים וְ ר ִעי וְ אזְ נַׁיִ ם חֹטם .וְ כן ְבל ַׁדת יִ ְצחק ראו כֻלם (שם כא ,ז)" :הנִ יקה
בנִ ים שרה" ,שה ִביאו כל הַׁ שרוֹ ת ְבניהן ִעמהן ,וְ הנִ יקה שרה את
כֻלםֲ ,הרי ראו אוֹ תוֹ ת ומוֹ ְפ ִתיםִ ,גלויִ ים שנ ֲַׁעשו ִעם אַׁ ְברהם וְ שרה,
אֲבימל ְך
ישים וְ אוֹ ְמ ִרים :מ ִ
וְ אַׁ ף ַׁעל ִפי כן היו ליצני הַׁ דוֹ ר ַׁמ ְכ ִח ִ
נִ ְת ַׁע ְברה שרה ,וְ אין יִ ְצחק ְבנוֹ של אַׁ ְברהם ְכלל ,חַׁ ס וְ שלוֹ םִ ,כי ְקלִ ַׁפת
אֲצילותַׁ ,כמובא
הַׁ ליצנות יְ כוֹ לה לְ כַׁ סוֹ ת ַׁגם ַׁעל ִגלוי אוֹ ר עוֹ לם ה ִ
ְבכִ ְתבי ה ֲא ִרי ַׁז"ל ( ַׁש ַׁער ַׁמאַׁ ְמרי ֲח ַׁז"ל סוֹ טה מב ע"א)ַׁ ,עד של ֹא יִ ְראו שום אוֹ ר
ְכלל.
תו
או ֹ
עולם לִ ְמ ֹנועַ ֹ
החזק באֱ מונה  -לֹא תוכַ ל שום ְב ִריה שב ֹ

הולִ יד
וְ לכן מ ִעיד הַׁ כתוב " ְו ֵאלה ת ֹולְ דֹת יִ ְצחק בן ַא ְברהםַ ,א ְברהם ֹ
את יִ ְצחק" ,שאַׁ ְברהם לִ מד את יִ ְצחק ְבנוֹ את לִ מודי האֱמונה,
ש ַׁי ֲא ִר ְ
יך אַׁ פוֹ ַׁעל כל ִד ְברי הַׁ ליצנִ ים ש ַׁבדוֹ רַׁ ,ו ֲא ִפילו ִאם יִ ַׁקח זְ מַׁ ן ַׁעד

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל

שת תוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
שבת קֹדש פר ַׁ
ישית ַׁ
ְס ֻעדה ְשלִ ִ

__________________ יא

ש ִי ְמצא את זִ ווגוֹ  -הַׁ ֹכל ִמן הַׁ ש ַׁמיִ ם ,אֲבל לֹא יוכַׁ ל לִ ְמנוֹ ַׁע שום ְב ִריה
לִ ְמנוֹ ַׁע ַׁבת זוגוֹ ִממנו ,שזהו ה ְמש ְך הַׁ פסוק "וַ יְ ִהי יִ ְצחק בן ַא ְרב ִעים
שנה ְב ַק ְחת ֹו את ִר ְבקה" ,שהיְ תה לוֹ סַׁ ְבלנות ֲעצומה ,וַׁ אֲ ִפלו שהיְ תה
חות לבן האֲ ַר ִמי" וְ כֻלם רצו
" ַבת ְבתו ֵאל האֲ ַר ִמי ִמ ַפ ַדן אֲ רם וַ אֲ ֹ
לִ ְמנוֹ ַׁע ולְ ַׁעכב את הַׁ ִשדו ְך ,הוא ִה ְתגַׁבר ְבכֹחַׁ האֱמונהְ " ,ב ַק ְחת ֹו את
לו לְ ִאשה"ִ ,כי ִמי שחזק באֱמונה
ִר ְבקה"ַׁ ,על אַׁ פם ַׁוחֲמתם ,וְ היְ תה " ֹ
ְקדוֹ שה ו ְטהוֹ רה ,לֹא תוכַׁ ל שום ְב ִריה שבעוֹ לם לִ ְמנוֹ ַׁע אוֹ תוֹ ִמ ַׁבת
זוגוֹ  ,ולְ בַׁ סוֹ ף ִמ ְתגַׁבר ַׁעל כֻלם.

ַמעֲשה ֹנורא עַ ל ַבעַ ל " ַא ְריֵ ה ְדבֵ י ִעל ִאי" ח ֲַתן הַ ִי ְש ַמח מֹשה זי"ע

יפ ִשיץַׁ ,ב ַׁעל
וְ ִספר מוֹ הֲרא"ש נ"י ,שה ַׁרב הַׁ קדוֹ ש ַׁר ִבי אַׁ ְריה ליבוש לִ ְ
ספר הַׁ קדוֹ ש "אַׁ ְריה ְדבי ִעל ִאי" זי"ע ,שהיה חֲתנוֹ של ה ַׁרב הַׁ קדוֹ ש
ַׁר ִבי מֹשה מאוהעלַׁ ,ב ַׁעל הַׁ " ִי ְש ַׁמח מֹשה" זי"עִ ,מקֹדם היה נשוי לְ בַׁ ת
סוֹ חר ע ִשיר נִ כְ בד ,וְ היְ תה ַׁד ְרכוֹ לשבת וְ לִ לְ מֹד כל הַׁ יוֹ ם ,וְ היְ תה
ִא ְשתוֹ ְמ ַׁנהלת עסק ַׁוחֲנות לְ פַׁ ְרנסתם ,וְ היה נוֹ הג לשבת מאֲחוֹ רי
הַׁ חֲנות וְ לִ לְ מֹד ְבהַׁ ְתמדה ֲעצומהַׁ ,פ ַׁעם אַׁ חַׁ ת באה איזוֹ גוֹ יה לִ ְקנוֹ ת
ְסחוֹ רה מהַׁ חֲנות ,וְ נ ְתנה ַׁמ ְטב ַׁע ְגדוֹ לה לְ אשת ה ַׁרב הַׁ קדוֹ ש ַׁר ִבי אַׁ ְריה
ליב לְ ַׁשלם ַׁעל ִמ ְקחה ,אֲבל לֹא היה לה עֹדף לְ הַׁ ְחזִ יר לה ,וְ לכן י ְצאה
ִמן הַׁ חֲנות וְ הלְ כה לְ בַׁ קש מאַׁ חַׁ ת

הַׁ ְשכנוֹ ת שתפרוט את הַׁ ַׁמ ְטב ַׁע,

דות יִ ְצחק בן ַא ְברהם'
יב _________________________ ַמאֲ מר ' ְו ֵאלה ת ֹולְ ֹ

וְ ִהנה ִב ְראוֹ ת ה ַׁרב הַׁ קדוֹ ש ַׁר ִבי אַׁ ְריה ליב ש ִנ ְשאַׁ ר ַׁבחֲנות לְ בַׁ ד ִעם
הַׁ גוֹ יה ,תכף ו ִמ ַׁיד קפַׁ ץ מהַׁ חַׁ לוֹ ן וב ַׁרחְ ,כדי של ֹא יִ כשל ְבאיזה ְס ַׁר ְך
אד ,שע ַׁזב את
של יִ חוד ,וכְ שחזְ רה זוגתוֹ וְ ראֲתה ַׁמה שקרה ,כ ֲעסה ְמ ֹ
הַׁ חֲנות ה ְפקרְ ,בלִ י שום אַׁ חֲריות ,וְ ַׁעל כן ִב ְקשה ִממנו גט ִפטו ִריןִ ,כי
לֹא יכְ לה לשאת את ְפ ִרישותוֹ

ו ְקדֻ שתוֹ

ה ֲעצומה ,וְ כן היה,

ש ִה ְתג ְרשו ,וְ אז ל ַׁקח אוֹ תוֹ ַׁב ַׁעל הַׁ " ִי ְש ַׁמח מֹשה" זי"ע לחתן.

ֲלו ִמים!
קום הַ ַיה ֹ
יסים ִב ְמ ֹ
א ֵתן לְ ך ְג ִר ִ

וכְ שג ְמרו את הַׁ ִשדו ְך ,היו אֲנ ִשים ְמ ִצ ִיקים ו ְמצַׁ ֲע ִרים אוֹ תוֹ וְ את ִבתוֹ
הַׁ ַׁכלהִ ' :הנה ְראו ,לְ ַׁק ְחתם לחתן ,אחד שז ְרקו אוֹ תוֹ אֲח ִרים' ...וְ ענה
וְ אמַׁ ר להם ַׁב ַׁעל הַׁ " ִי ְשמַׁ ח מֹשה" ְבח ְכמתוֹ ַׁ ' :גם מי הַׁ ים ַׁפ ַׁעם הוֹ ִציאו
וְ ז ְרקו ְכ ִמין אֲבנִ ים ְק ַׁטנוֹ ת לְ בנוֹ ת ַׁעל ְשפַׁ ת הַׁ ים ,ובא איזה גוֹ י וְ נִ ְדמו
יסים ,וְ ל ַׁקח אוֹ תן הַׁ ַׁביְ תה ְכדי לְ בַׁ של אוֹ תן ,אֲבל לֹא
לוֹ האֲבנִ ים ִכגְ ִר ִ
ִה ְת ַׁב ְשלו ַׁגם אַׁ חַׁ ר ִבשול ַׁרב ,וְ הל ְַׁך אל איזה יְ הו ִדי ,וְ א ַׁמר לוֹ ִ ,הנה
יסים האלו ַׁעל ְשפַׁ ת הַׁ ים ,אֲבל אינם רוֹ ִצים
אתי את הַׁ ְג ִר ִ
מצ ִ
לְ ִה ְת ַׁבשל ְבשום פנִ ים ואֹפן ,או ַׁלי ַׁת ֲעזֹר לִ י ,וְ הַׁ ְיהו ִדי ה ִבין תכף ו ִמ ַׁיד
יסים אלא מַׁ ְרגלִ יוֹ ת יְ קרוֹ ת ,וְ ענה וְ א ַׁמר אל הַׁ גוֹ י ,תן לִ י
שאין אלו ְג ִר ִ
א ֹכל ,וְ כן עשה,
יסים טוֹ ִבים ל ֱ
את האֲבנִ ים האלהַׁ ,ואֲנִ י אתן לְ ך ְג ִר ִ
וְ ִקבל ִמן הַׁ גוֹ י ֲע ִשירות ֲעצומה'.

קֹבץ ת ֹו ְך הַ ַנחַ ל

שת תוֹ לְ דוֹ ת תשע''ג
שבת קֹדש פר ַׁ
ישית ַׁ
ְס ֻעדה ְשלִ ִ

__________________ יג

'כ ְך אַׁ תם שוֹ אֲלִ ים אוֹ ִתי'ִ ,ה ְמ ִש ְ
יך ַׁב ַׁעל "יִ ְש ַׁמח מֹשה" זי"ע וְ אמַׁ ר,
'למה אֲנִ י ל ַׁק ְח ִתי את ַׁמה שאֲח ִרים ז ְרקו  -אֲח ִרים ז ְרקו מַׁ ְרגלִ ית!
ְכמוֹ הַׁ גוֹ י ,שז ַׁרק את הַׁ ַׁמ ְרגלִ יוֹ ת ש ִנ ְדמו לוֹ ַׁכאֲבנִ ים ,אֲבל אֲנִ י מ ִבין
את הער ְך הא ֲִמ ִתי של אוֹ תה ַׁמ ְרגלִ ית שאֲח ִרים לֹא ה ִבינו את
ֲשיבותה ,וְ רכַׁ ְש ִתי לְ ַׁע ְצ ִמי ַׁמ ְרגלִ ית'...
ח ִ

אור האֱ מונה
יכים לְ ִה ְת ַג ֵבר ִעם ֹ
ְצ ִר ִ

יכים לְ ִה ְת ַׁפעל ִמל ִצים ומוֹ ִציאי ִדבה
וְ ַׁעל כן ְב ִענְ יְ ני ִשדוכִ ים לֹא ְצ ִר ִ
אור
יכים לְ ִה ְת ַג ֵבר ִעם ֹ
שרוֹ ִצים לְ הַׁ ְחלִ יש ַׁד ְעתוֹ של אדםַׁ ,רק ְצ ִר ִ
האֱ מונה וְ ִעם סַׁ ְבלנות ֲעצומה ,וְ ַׁעל יְ די זה יִ זְ כה לִ ְמצֹא זִ ווגוֹ ההגון ִמן
הַׁ שמַׁ יִ ם.
יכים לִ ְמצוֹ א זִ ווגם,
וְ הַׁ שם יִ ְתב ַׁר ְך י ֲַׁעזֹר לְ כל נִ ְשמוֹ ת יִ ְשראל ש ְצ ִר ִ
יהי ַׁרק ְשמחוֹ ת אצל נִ ְשמוֹ ת
ש ִי ְמ ְצאו זִ ווגם ההגון ִמן הַׁ ש ַׁמיִ ם ,וִ ִ
יִ ְשראל ,וְ נִ זְ כה כֻלנו לְ ַׁקבל ְפני ְמ ִשיחַׁ ִצ ְדקנוִ ,ב ְמהרה ְבימינו ,אמן
וְ אמן.

ς

