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 גליון זה יו"ל בנדבת לבו הטוב של ידידנו הדגול
 הרה"ח ר' יעקב שטרן הי"ו

 לכבוד שמחת נשואי נכדתו למז"ט בשעטומ"צ
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מיניה מתברכין כל שבת קודש  ,פו"א

 ומה ביןיש להו )זוה"ק ח"ב פח.(,שיתא יומין 

המעלה המיוחדת של יום שבת קודש 

 שגורמת השפעת הברכה לכל שיתא יומין. 

)ברכת יוצר יום שבת קודש  בתפילת

'ויום השביעי משבח אנו אומרים  אור(

ואומר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות 

ל כל יצוריו', א"לה', לפיכך יפארו ויברכו ל

)אוהב הרה"ק מאפטא זי"ע זקני והקשה 

מה דהלשון  ישראל, לקוטים ליום השבת(

, "יום השביעי משבח ואומר"ושייכות בין ה

דמשמע שהוא נתינת טעם שמחמת זאת 

. "יפארו ויברכו כל יצוריו יכךלפאומרים "

 ידוע מה שפירש בזה.ו

הנה איתא אחר, ד אופןב עוד י"לו

לעולם יסדר אדם שבחו ' )ברכות לב:(בגמ' 

דבריהם , וביאור 'של מקום ואחר כך יתפלל

ז"ל דיש להקדים שבחו של מקום לפני 

מבשרי אחזה שמתפללים הוא ע"ד "

אם , דכשאדם עושה טובה לחברו, "אלוק

מכיר בטובתו ומודה לו עליה  המקבל

יחשוק הנותן להוסיף ולהיטיב עמו, אך אם 

ואינו מודה לו, הרי  אינו מכיר בטובתו

לא מהנותן שוב כשיוסיף לבקש טובה 

היטיב עמו באותו אופן ש יטיב עמוי

  ייטיב עמו.כלל לא באו ש ,בתחילה

הדבר גם אצל השי"ת, שהרי הוא  וכן

יכירו במלכותו ית', ברא העולם כדי שית"ש 

כמ"ש 'אדון עולם אשר מלך כו' לעת נעשה 

, שידעו 'אזי מלך שמו נקראבחפצו כל 

יכירו במלכותו, ורצון ושהוא בעל הבירה 

אדם מכיר בטובתו אשר הטוב להיטיב, וכ

ומקדים על חסדיו ומודה לו  שי"ת עמושל ה

מאחר שמכיר לסדר שבחו של מקום, 

חסדו ית' בחסדי המקום מתרבה בזה מדת 

להוסיף  לאחר מכןכל ויובזה פותח פתח ש

 לבקש ולהתפלל.

הוא זמן של קודש שבת יום  והנה

להתבונן התבוננות בבריאת שמים וארץ, 

השי"ת עמנו החסדים שעושה את לראות ו

בכל ימות השבוע, ולכן לא מצינו שאומרים 

פי כ 'וכדו "מזמור שיר ליום השלישי"

כי כל  ",תמזמור שיר ליום השב" שאומרים

השבת הוא להודות ולהלל יום מהות 

 .עם האדםמיטיב על הטובות ששי"ת לה

שמרבים באמירת מזמורים זהו גם הטעם ו



, כי כל מהות השבת קודש שבתתפילות ב

 .להשי"ת הודאהההוא 

ויום השביעי " יבואר מ"ש זהב

כי  מזמור שיר ליום השבת",משבח ואומר 

השי"ת, מהות השבת הוא ההודאה לפני 

וביום הזה מתבונן כל אחד בחסדי השי"ת 

עמו ומודה לפניו עליהם, וזהו נתינת הטעם 

כי ", ל כל יצוריוא"לפיכך יפארו ויברכו ל"

השבת בחסדי השי"ת ביום  עצם ההתבוננות

על כל  שי"תודה להשיאת האדם  עוררמ

 .אשר מיטיב עמו

מיניה יובן מ"ש בזוה"ק ד לפי"זו

דלאחר שיהודי ן, יומי אמתברכין כל שית

מודה ומשבח להשי"ת ביום השבת קודש 

על רוב חסדיו פועל בזה המשכת החסד, 

 כל ימות השבוע.לברכה משפיע זה עצמו ו

גוט שבת

 

 

* * * 

 

 לאחר ברכת א גוט וואךמוצאי שבת 

)יח, וגו'  באלני ממראה'  יואלוירא 

ויש להתבונן מהו סיבת הדבר שאברהם  ,א(

 אבינו ע"ה זכה שהשי"ת יתגלה אליו. 

רבי יצחק ' )בר"ר מח, ד(מדרש ב איתא

)שמות כ,  פתח מזבח אדמה תעשה לי וגו'

אמר רבי יצחק מה אם זה שבנה מזבח  ,כד(

לשמי הריני נגלה עליו ומברכו, אברהם 

שמל עצמו לשמי על אחת כמה וכמה, וירא 

  .'ני ממראאליו ה' באל

 שאדםמדרש דברי הב מבואר

והוציא בכך מממונו לכבוד קרבן המקריב 

השי"ת, מגיעו שכרו על כך שיתגלה אליו 

למי שעומד בנסיון, ועל אחת ק"ו השי"ת, ו

כמו  שי"תשמוסר נפשו להכמה וכמה מי 

אחד  היהברית מילה שקיום מצות ב

 של אברהם אבינו ע"ה, נסיונותהמעשרה 

 יתגלה אליו השי"ת. שבודאי זוכה ש

וירא מ"ש "פשוט ומובן הרי  לפי"זו

דסיבת הדבר שעבורה זכה  - "ה'אליו 

אברהם אבינו ע"ה שיתגלה אליו השי"ת 

 ,שעמד בנסיון של ברית מילההוא מאחר 

, "וירא אליו ה'"כשעמד בנסיון זכה לומיד 

יהודי שמקריב  ,עומד בנסיוןשיהודי כי 

נפשו נותן ש, יהודי עצמו לכבוד השי"ת

שיתגלה אליו השי"ת להשי"ת, זוכה 

  ".וירא אליו ה'ומתקיים בו "

כל אחד לפי אמורים ל והדברים

התגלות כה לזע"ה אברהם אבינו ד מדרגתו,



בכל כן הדבר  כןאשל "וירא אליו ה'", 

לשכר  זוכהשיהודי שמתחזק ועומד בנסיון 

וכאמור הדבר מפורש  ",וירא אליו ה'של "

שבשכר זאת שיהודי מקריב בדברי המדרש, 

מעצמו להשי"ת זוכה שיתגלה אליו 

  השי"ת.

בפעם הראשונה אינו זוכה לזה גם 

שעמד בנסיון, יזכה לגילוי השי"ת 

ולפעמים  ,שניהכשיעמוד בנסיון בפעם ה

שיעמוד בנסיון, שלישית יזכה לזה בפעם ה

פו של דבר כשיהודי מוסר נפשו בסואולם 

כובש את ולעמוד בנסיון ונלחם ביצרו 

 ."וירא אליו ה'"זוכה ל ,יצרו

ט וואךוא ג
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'אמר  )שבת קיח.( איתא בגמ' פו"א,

 את המענג כל יוסי רבי משום יוחנן רבי

מצרים, שנאמר  בלי נחלה לו נותנין השבת

 והרכבתיך אז תתענג על ה' )ישעיה נח, יד(

 אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתי על

ויש להבין מדוע השכר על מצות עונג  ','וגו

 שבת הוא שנותנים לו נחלה בלא מצרים.

תני ' )בר"ר יא, ח(איתא במדרש  עוד

רבי שמעון בן יוחאי אמרה שבת לפני 

ולי  לן יש בן זוגו, רבונו של עולם לכהקב"ה

כנסת ישראל  הקב"האמר לה  ,אין בן זוג

וכיון שעמדו ישראל לפני הר  ,היא בן זוגך

זכרו הדבר שאמרתי  הקב"הסיני אמר להם 

ינו ילשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך, ה

השבת  זכור את יום )שמות כ, ח(בור יד

'. ויש להבין הטעם שכלל ישראל לקדשו

הם בת זוג של השבת, ומהו הבריח התיכון 

 המקשר בין יום שבת קודש לכלל ישראל.

'גוי ששבת  )סנהדרין נח:(בגמ'  איתא

חייב מיתה', גם בתפילת יום שבת קודש אנו 

אומרים 'וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים', 

 והענין טעון ביאור מדוע דייקא במצות

 שבת אין חלק ונחלה לאומות העולם.

בזה דו"ז הרה"ק רבי ישראל  פירש

)גנזי ישראל, פר' ראה מטשארטקוב זיע"א 

דיום שבת קודש הוא מהדברים תרס"ב( 

שהם למעלה מהטבע והשכל ולמעלה מכל 

צמצום וגבול, ולכן כל הדברים הניסיים 

נשפעים ע"י קדושת שבת, וכמאמרם ז"ל 

 'ברכו במן וקדשו במן'.  )בר"ר יא, ב(

שיום שבת קודש הוא  כמווהנה 

למעלה מן הטבע, גם כלל ישראל הם 

 )שבת קנו.(למעלה מן הטבע, כמאמרם ז"ל 

'אין מזל לישראל', דכלל ישראל הם 

 למעלה מהמזלות. 

יובן הטעם שאמרו חז"ל "גוי  בזה

ששבת חייב מיתה", דאומות העולם נתונים 

ע, ואיך יתכן תחת הטבע ומשועבדים לטב

שיהיה להם שייכות עם קדושת שבת 

וישתמשו עם יום שבת קודש שהוא למעלה 

 מדרך הטבע.

גם הענין שכנסת ישראל הוא בן זהו 

זוגה של יום שבת קודש, כי השבת וישראל 

הם למעלה מן הטבע, לכן הם מתאחדים 

 כאחד. 



י"ל הטעם שהמענג את השבת  לפי"ז

היות שכרו הוא "נחלה בלי מצרים", ד

שכלל ישראל הם למעלה מהטבע, 

וכשיהודי יודע ומאמין שהשבת הוא 

למעלה מהטבע ולמעלה מכל צמצום, זוכה 

 בשכר שאין בו שום צמצום וגבול. 

חתן עומד להקים ולבנות בית  כאשר

נאמן בישראל, עליו להמשיך את הקדושה 

גם לדורות הבאים, ואיך יכול להתחזק 

והגים בדעתו שהכל ילך כשורה, לכן נ

לערוך שמחה בשבת העליה לתורה שקודם 

הנשואין, כדי שיתבונן החתן ש"אין מזל 

לישראל" וכלל ישראל הוא למעלה 

מהטבע, וכשיודע ומאמין שישראל הם 

למעלה מהטבע, באמונה וההבנה הזאת 

יכול להיות סמוך ובטוח שיזכה להמשיך 

 את הקדושה גם לדורות הבאים. 

ם כעת השי"ת שהבית שמקימי יעזור

יהיה פאר למשפחתנו ולתפארת אבותינו 

הק', ומהשמחה בשבת הזאת יושפע לנו 

 שמחה לכל השנה כולה.

 גוט שבת

 

 

* * * 

 

 

 רעוא דרעוין

 (א, כד)מר בפרשתנו נא פו"א,

'ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם 

 לוי 'רבי )בר"ר נט, ז(בכל', ואיתא במדרש 

ביצרו', והיינו  שהשליטו, בכל אמר

שהשי"ת מסר לאברהם אבינו ע"ה את יצרו 

 בידו.

להבין מדוע למדו חז"ל ויש 

שהשי"ת מסר את יצרו של אברהם אבינו 

בידו דייקא לאחר הקדמת ענין הזקנה של 

"ואברהם זקן בא בימים וה'  -אברהם אבינו 

ברך את אברהם בכל", בפרט שזקנה כבר 

נזכרה באברהם אבינו ע"ה עוד קודם לכן 

'ואברהם ושרה זקנים  )יח, יא(בפרשת וירא 

 באים בימים'.

בביאור ענין הזקנה עפ"י  וי"ל

 ברזילי 'ואף )שבת קמב.(מאמרם ז"ל בגמ' 

 בן יט, לו( ב' )שמואל לדוד אמר הגלעדי

 לרע, טוב בין האדע היום אנכי שנה שמנים

 משתנות כו', רבא זקנים של שדעותן מכאן

 וכל הוה, כו' שטוף הגלעדי ברזילי אמר

עליו', דמאחר  קופצת זקנה כו' השטוף

שהיה להוט כל כך אחר יצרו ולא התעצם 



להתגבר עליו אלא נענה לכל פיתוייו, קפצה 

עליו זקנה ונמאס אצלו התאווה לגמרי כמו 

אצל זקן, ומבואר בדבריהם ז"ל דזקנה 

 )קה"ר א, יג(מבטלת הטעם, וע"ד שאמרו 

 'אין אדם מת וחצי תאוותו בידו'.

כמו שפירש הרה"ק מקוז'ניץ והוא 

 )עבודת ישראל, הפטרת פר' חיי שרה(זיע"א 

)מלכים פסוקי הפטרת פרשת השבוע נאמר 

 ויכסהו בימים בא זקן דוד 'והמלך ב(-א' א, א

 עבדיו לו ויאמרו לו, יחם ולא בבגדים

נערה וגו'', ד"והמלך  המלך לאדני יבקשו

דוד זקן בא בימים" רומז שדוד המלך ע"ה 

שהזקין ונתעלה כל כך בקדושה, עד 

שהשלים את הימים שהם הלבושים 

הרוחניים של האדם במלחמת היצר, וכבר 

לא היתה לו אחיזה שיוכל עי"ז להתקיים 

שהרג  )ב"ב יז.(בעולם הזה, וכמבואר בגמ' 

'ולבי  )תהלים קט, כב(את היצה"ר כמ"ש 

חלל בקרבי', וזהו שנאמר "ויכסוהו בבגדים 

ולא יחם לו", כי כבר לא היה לו איך 

בושים של עבודת השי"ת, להתלבש בל

מאחר שליצה"ר כבר לא היה שליטה עליו 

 כלל. 

 לאדני "יבקשו אמרו לו עבדיו ולכן

נערה", דמאחר שכבר נשא י"ח נשים  המלך

המותרות למלך, ההתגברות הזאת תתן לו 

אחיזה ותוספת חיות בעולם הזה, כי ע"י 

כבישת יצרו יהיו לו ימים ולבושים חדשים 

 מעבודתו. 

בדבריו הק' ד"והמלך דוד  ארולהמבו

זקן" הפירוש הוא שנתעלה גבוה מעל גבוה 

לגמרי בנצחון שלם במלחמת היצר, ומאחר 

שדוד המלך השלים את כל ימיו, לכן נאמר 

 בו "והמלך דוד זקן".

מדרגה זו עוסקת בהתגברותו  אמנם

של האדם ובמלחמתו עם היצה"ר, אך יש 

מדרגה גבוהה יותר שכולה "עשה טוב", 

)א' דחוה"מ סוכות וכפי שכבר הזכרנו 

מאמר הרה"ק רבי מנחם מנדל  ה'תשפ"ב(

 )פרי הארץ, פר' ויקהל(מויטעפסק זיע"א 

דהמדרגה העליונה ביותר בעבודת השי"ת 

לאחר שהאדם הוא "לא ברעש ה'", דגם 

עובד את השי"ת ומזכך את כל ז' המדות 

ומנצל אותם רק לטובה עדיין אין זה 

 התכלית המבוקש. 

המדרגה שיהודי צריך להגיע כי 

אליה הוא "לא ברעש ה'", גם לאחר שזיכך 

הכל עליו להתעלות למדרגה גבוהה יותר 

להגיע למדרגה של דביקות  -ויותר 

ת בהשי"ת, שיהיה דבוק לגמרי בהשי"

למעלה מכל המדות בהם מתנהג בארחות 

חייו, לא מכח עצמיותו ולא ממה שהשיג 

בהתגברות על המדות, דגם לאחר שעבד 

לתקן את כל המדות עליו להתעלות יותר, 

ולהגיע למדרגה הגבוהה שגם מבלי כל 



שייכות למדותיו והרגשותיו חיצוניות, יהיה 

 כל כולו דביקות בהשי"ת.

ה י"ל דמ"ש תחיל ולהאמור

"ואברהם ושרה זקנים באים בימים", רומז 

על המדרגה הראשונה ד"זקנים" רומז 

למדרגה של "והמלך דוד זקן", שעבדו את 

השי"ת בכל החושים הגשמיים, וזיככו את 

כל איבריהם לעשות בהם רק את רצון 

 השי"ת.

שנאמר כאן "ואברהם זקן בא  ומה

בימים" רומז למדרגה העליונה, וכדאיתא 

ד"בא בימים" הכוונה  )ח"א קכט.(בזוה"ק 

שמגיע עם כל ימיו כשהם שלמים ומלאים 

בעבודת השי"ת, ועל זה נאמר "וה' ברך את 

אברהם בכל" ואמרו חז"ל "בכל, שהשליטו 

על יצרו", כי "בכל" הוא לשון התקשרות, 

ורומז  )עי' זוה"ק ח"ג רנז.(,לשון דביקות 

 -הכתוב למדרגת עבודתו העליונה והוא 

טו על יצרו", שכבר לא היתה לו כל "השלי

מלחמה עם יצרו אלא שלט עליו לגמרי, 

ולכן דייקא כאן נאמר "וה' ברך את אברהם 

בכל", דרומז למדרגת העבודה העליונה 

גבוה מעל גבוה, שהגיע לדביקות עליונה 

 ושלמה בהשי"ת. 

השי"ת הרי החתן בונה בית  יעזור

חדש על אדני התורה והחסידות, 

ם את דרכי החיים צריך לדעת וכשמתחילי

את הכלל של "ואברהם זקן בא בימים", 

שהימים יהיו מלאים בעבודת השי"ת, שלא 

תהיה בהם שום תנועה שלא נמצא בה 

 "מקום לה'". 

יעזור השי"ת שהבית שנבנה כעת  כן

יראו דורות ישרים ומברכים, שיהיה מקור 

של נחת להוריהם ולזקניהם, אשרי ילדותינו 

את זקנותינו, יעזור השי"ת  שלא ביישה

שאנו כולנו נזכה כבר לשפע ברכה 

והצלחה, געזונט פרנסה נחת, ונזכה בקרוב 

לבנין בית השלישי בביאת גואל צדק 

במהרה בימינו, אמן.

 
  



 עמ"י עש"ו 
 

 אמרי קודש מכבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 מעמד כבוד התורה בישיבתנו הק' לצעירים

 ע"י קרן "עטרת צבי" 
 לזכרו של הרה"ח ר' צבי הלוי ז"ל

 כ"ב מרחשון ה'תשפ"ב
 

בתחילה אדרוש בשלום של  פו"א,

ראש הישיבה שליט"א והרמי"ם שליט"א 

וכל אחד ואחד הפועל ועושה בכל כוחו 

להצלחתו של כל אחד מתלמידי הישיבה 

הק', יעזור השי"ת שיזכו כולם להמשיך 

בעבודת הקודש אשר עליהם, לאורך ימים 

ושנים טובות בבריאות שלמה, וילכו מחיל 

 אל חיל.

'אשה כי  יד, א()ויק"ר במדרש  איתא

)תהלים הדא הוא דכתיב  )ויקרא יב, ב(,תזריע 

אחור וקדם צרתני כו', אמר ריש  קלט, ה(

לקיש אחור זה יום האחרון, וקדם זה יום 

הראשון כו', אם זכה אדם אומרים לו אתה 

קדמת לכל מעשה בראשית, ואם לאו 

אומרים לו יתוש קדמך, שלשול קדמך כו''. 

'אמר רבי שמלאי  )שם(אמרו במדרש  עוד

כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה 

ועוף, כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף, הדא 

זאת תורת  )ויקרא יא, מו(הוא דכתיב 

 הבהמה, ואחר כך אשה כי תזריע'. 

להבין מהו שאמרו "זכה אדם ויש 

אומרים לו אתה קדמת כו', ואם לאו 

אומרים לו יתוש קדמך". גם יש להבין מהו 

שאמרו שתורתו של אדם נאמרה לאחר 

תורת בהמה חיה ועוף, מהו הדמיון שבין 

 האדם לבהמה חיה ועוף. 

)תפילת שחרית, אומרים בכל יום  אנו

'ומותר האדם מן הבהמה  לעולם יהא אדם(

'ששה  )חגיגה טז.(', עוד אמרו חז"ל אין

דברים נאמרו בבני אדם שלשה כמלאכי 

השרת שלשה כבהמה, שלשה כמלאכי 

השרת יש להם דעת כמלאכי השרת, 

ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת, 

ומספרים בלשון הקדש כמלאכי השרת, 

שלשה כבהמה אוכלין ושותין כבהמה כו''. 

ים את ויש להתבונן מהו טעם הדבר שמדמ

 האדם לבעלי חיים, ומה יש ללמוד מזה.

שחז"ל הורו לנו בדבריהם  וי"ל

שעלינו לדעת שאם אדם מבין את התכלית 

הנרצה מדוע נשלח לעולם הזה, הרי הוא 

חשוב יותר מהכל, אך אם אינו מבין זאת 

ח"ו ואינו עושה את המוטל עליו בעבודת 

השי"ת, אומרים לו "יתוש קדמך", כי 

 ת הנדרש ממנו בעולם הזה. היתוש עושה א



אחד ואחד צריך לדעת ולהבין את  כל

מעלתו ולהתבונן מהו תכלית ביאתו לעולם 

הזה, לדעת שעליו לעשות את המוטל עליו 

בכל שעה, בכל יום, בכל חודש, בכל 

תקופת זמן, ובכל שנה, כי אם הוא נשלח 

לעולם הזה אי אפשר שיעבור זמנו לבטלה, 

דו ועבודתו, עליו אלא עליו למלא את תפקי

לתקן את נפשו ולמלא חלקו בעבודת 

השי"ת, ולהיטיב את מעשיו ולרומם 

 בעבודתו את כל הבריאה כולה.

שאמרו חז"ל "ומהלכין בקומה  זהו

זקופה כמלאכי השרת", כי מהותו של אדם 

הוא שאינו הולך כשראשו ומוחו נתונים 

למטה, לארציות, אלא מתהלך תמיד 

עם שאיפה רוחנית בקומה זקופה דהיינו 

להתעלות למעלה, שבכל מעשיו יתעלה 

למדרגה גבוהה יותר ויותר, בכל יום ובכל 

זמן הוא מבקש למצוא היכן יש לו מקום 

להתעלות יותר, איך יכול להתעלות ולעבוד 

 את השי"ת יותר ויותר. 

הזה הוא לכבוד זאת הכינוס 

שהבחורים שיחי' נבחנו על תלמודם 

זמן החורף בהבנה כמתבקש, והתחילו את 

והכרה נכונה מהו התכלית הנרצה 

שיתעלו בתורה ויראת  -המתבקש מהם 

 שמים.

השי"ת שיצמחו וילכו מחיל  יעזור

אל חיל בתורה ויראת ה' טהורה, יעזור 

השי"ת שנזכה כולנו בקרוב לבנין הבית 

השלישי ולביאת גואל צדק במהרה בימינו, 

 אמן. 

 

  



 עמ"י עש"ו

 הקוה"ט זיע"ארן אדמו"ר מאמרי קודש מ
 פרשת חיי שרה ה'תשע"ח

 

 רעוא דרעוין

 מאה שנהחיי שרה ויהיו  פו"א,

 וגו'ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון  וגו',

 ב(.-)כג, א ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה

תה. נסמכה ולספוד לשרה ולבכפירש"י '

לעקידת יצחק, לפי שעל ידי מיתת שרה 

שנזדמן בנה לשחיטה  בשורת העקידה

נשמתה ממנה  וכמעט שלא נשחט, פרחה

 '. ומתה

הדברים הוא בדבריהם ז"ל  מקור

'כשבא אברהם מהר  )פדר"א פר' לב(שאמרו 

המוריה חרה אפו של סמא"ל שראה שלא 

עלתה בידו תאות לבו לבטל קרבנו של 

אברהם, מה עשה הלך ואמר לשרה אי שרה 

לא שמעת מה שנעשה בעולם, אמרה לו לאו, 

אמר לה לקח אישך הזקן לנער יצחק והקריבו 

לעולה, והנער בוכה ומילל שלא יכול להנצל, 

, בכתה שלש מיד התחילה בוכה ומיללת

בכיות כו' ופרחה נשמתה ומתה, בא אברהם 

אבינו ומצאה שמתה, שנאמר ויבא אברהם 

לספוד לשרה ולבכותה, מהיכן בא מהר 

 המוריה'.  

 )תנחומא וירא, כג(איתא גם במדרש כן 

באותה שעה הלך השטן אצל שרה ונדמה לה 

כיון שראתה אותו אמרה לו בני,  ,כדמות יצחק

מר לה נטלני אבי והעלני א ,מה עשה לך אביך

 ,הרים והורידני בקעות והעלני לראש הר אחד

ובנו מזבח וסדר המערכה והעריך את העצים 

ועקד אותי על גבי המזבח ולקח את הסכין 

אל תשלח הקב"ה ואלולי שאמר לו  ,לשחטני

לא הספיק  ,ידך אל הנער כבר הייתי נשחט

 '.ר את הדבר עד שיצאה נשמתהולגמ

ביאור הדברים, להתבונן בויש 

דלכאורה הוא דבר פלא מאד, איך יתכן 

שפרחה נשמתו של שרה אמנו ע"ה 

כששמעה על הקרבת בנה יצחק להשי"ת, 

 )שמו"ר א, א(ביותר יפלא דהרי אמרו חז"ל 

שהיה אברהם אבינו ע"ה טפל לשרה 

בנביאות, וא"כ בודאי שתשמח בבשורה 

 הזאת שנעקד יצחק בנה במצותו ית'.

הוסיף  )פר' חיי שרה( שפתי כהן בספר

לשאול בזה, דאדרבה היה לשרה לשמוח 

שמחה גדולה שבחר השי"ת בבנה לקרבן, 

ופירש דסוד הענין הוא ששרה אמנו ע"ה היא 

חוה אשת אדה"ר, לכן נקראה בשם "שרי" כי 

תיקנה את חטאה, ונרמז בשמה ע"ד שאמרו 

"שרי ליה מאריה", וכשראתה את השטן 

חטוא ולא חששה שמא רוצה להסיתה ל

תוכל לעמוד נגדו, ותגרום עונש לכל הדורות 



ח"ו, ואם חטא חוה גרם מיתת עוה"ז לכל 

הדורות, אפשר שחטאה יגרום מיתת עולם 

הבא לכל הדורות, ומיראתה הגדולה פרחה 

 נשמתה. 

)ילקו"ש, בראשית עוד מצינו בחז"ל אכן 

 אבא נטלני לשרה יצחק לה 'אמר רמז קא(

 לראש והעלני, גבעות והורידני הרים והעלני

, המערכה את וסדר מזבח ובנה, אחד הר

, המזבח גבי על ועקדני העצים את והעריך

 לו שאמר אילולי, לשחטני בידו הסכין ונטל

 הייתי כבר הנער אל ידך תשלח אל ה"הקב

 אילולי, דעלובתא ברא לך ווי אמרה לו, שחוט

 לא, שחוט היית ידך תשלח אל ה"הקב דאמר

, נשמתה שיצאה עד הדבר לומר הספיקה

, ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבא ד"הה

. ולמדרשם זה ''כו בא המוריה מהר בא מהיכן

שיצחק בעצמו הגיע לבשר זאת לאמו, יפלא 

מאד מדוע פרחה נשמתה, הרי ראתה את 

  יצחק עומד לפניה חי וקיים. 

הביא עוד מדברי  )שם(כהן  בשפתי

חז"ל על מ"ש "ויבא אברהם" ופירש"י ז"ל 

מבאר שבע, דיש להבין מי הוליך את שרה עד 

חברון, 'שמעתי כשבא השטן ואמר לה היכן 

יצחק, אמרה לו הלך עם אביו ללמדו מעשה 

הקרבן, אמר לה הוא הקרבן, לא האמינה לו, 

הלכה אצל אחימן ששי ותלמי, אמרה להם 

ם מרחוק הביטו וראו אם אתם ארוכים ורואי

תראו זקן אחד הולך עם ג' נערים, אמרו לה 

אנו רואים זקן אחד עוקד בחור אחד והסכין 

בידו, מיד מתה'. ויש להבין פנימיות דבריהם 

ז"ל מדוע שרה אמנו ע"ה נסתלקה ברגע 

 שהיה הסכין בידו של אברהם אבינו ע"ה. 

הרה"ק המגיד מקוזניץ זיע"א אכן 

 ת ישראל, פר' חיי שרה()עבודפירש בזה 

 דאדרבה, כששמעה שרה אמנו את מעשה

 לעולה בנה יצחק עוקד את שאברהם העקידה

בדעתה את היחוד הנשגב שנעשה  הבינה ,'לה

מזה למעלה, ונכספה גם היא להתעלות 

בדבקות בהשי"ת ביחוד קדוש כזה, אלא 

 נפשה מסרה שהיתה בריחוק מקום, לכן

בכדי  להשי"ת בקדושה ובטהרה, באהבה

להחזיר נשמתה למקור מחצבתה בשעה 

שמייחדים יחוד קדוש שכזה, והסכים השי"ת 

 בשעה בקדושה נפשה וזכתה שיצאה ידה על

 היחוד הקדוש והנשגב הזה. 

יובן מאד מ"ש בשפתי כהן  לפי"ז

שנשמת שרה אמנו ע"ה יצאה ממש באותו 

הרגע שהחזיק אברהם אבינו בידו את הסכין 

בנו, כי זה היה תשוקת בכדי לעקוד את יצחק 

נפשה וחפצה, שבשעת היחוד הקדוש הזה 

 תתעלה נפשה למקורה העליון. 

פנימיות הדברים הוא כמ"ש  ביאור

לפרש מ"ש  )גור אריה, פרשת ויגש(המהר"ל 

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל ' )בראשית מו, כט(

לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על 

ויבך על ', ופירש"י 'צואריו עודויבך על צואריו 



, אבל יעקב כו' צואריו עוד. לשון הרבות בכיה

לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, ואמרו 

'. דיש להבין את שמע רבותינו שהיה קורא

מדוע יוסף לא קרא אז קריאת שמע, וביאר 

דכשהגיע יעקב אבינו למצרים וראה את בנו 

יוסף הצדיק מלך, נתעורר בלבו אהבת ויראת 

על רוב טובו וחסדו עמו, ומדת השי"ת 

החסידים הוא שבעת שיעשה עמהם השי"ת 

 טובה וחסד הם מתעלים בדבקות בו ית'.

ענין קריאת שמע שנזכר בה יחוד  זהו

מלכות שמים ואהבת השי"ת, לכן בראות 

יעקב אבינו את בנו יוסף והכיר בחסדי השי"ת 

ביותר יובן לפי מאמר זקני הס"ק  –עמו 

ל מה שאמר יוסף הצדיק מרוזי'ן זיע"א ע

ה שיאמרו לאביהם 'שמני -לאחיו שבטי י

)שם מה, ט(, אלקים אלקים לאדון לכל מצרים' 

דהכוונה שפירסם שמו ית' בכל ארץ מצרים, 

ובודאי שזה היה מקור השמחה ליעקב אבינו 

לכן באותה שעה עמד יעקב אבינו ע"ה  –ע"ה 

וקרא קריאת שמע, כדי לעורר לבו לקבלת 

 י"ת ואהבתו. עכד"ק. מלכות הש

את עומק ענין אהבת השי"ת והנה 

 )נתיבות עולם, אהבת ה' פ"א(ביאר המהר"ל 

שהאדם מעורר רוחו ונפשו לגמרי אליו ית', 

עד שאין לו כלל מציאות עצמית, אלא הוא 

דבק לגמרי עד כלות נפשו בהשי"ת. לפי"ז 

יובן שבאותה שעה שקרא יעקב אבינו קריאת 

אהבה להשי"ת, הגיע  שמע מתוך התעוררות

 למדרגה עליונה של כלות הנפש להשי"ת.

דברי המהר"ל יובן מה שפירש  עפ"י

הרה"ק המגיד מקוזניץ זיע"א, דזה כל חפצם 

ורצונם של הצדיקים להגיע למדרגה העליונה 

של כלות הנפש להשי"ת, אם אמנם שמדרגה 

זו אי אפשר לפשוטי עם להשיגה, אך זו היתה 

שרה אמנו ע"ה מדרגתה הנשגבה של 

שעלתה נשמתה להשי"ת מתוך 

השתוקקותה וכיסופיה ודבקותה באהבת 

 ויראת ה'. 

אפשר להבין מה שמספרים  להאמור

על צדיקים וקדושים שבשעה שלקחו אותם 

לעקידה על קידוש שמו ית', המשיכו לעבוד 

את השי"ת בנקיות הלב ובזיכוך מוחם 

ונפשם, והלכו בשמחה רבה לקיים המצוה 

דוש שמו ית' בעולם, כי המהות הגדולה של קי

ביותר של דבקות בהשי"ת הוא להגיע 

 למדרגה של כלות הנפש על קידוש שמו ית'. 

עלינו ללמוד מכך שלא להבהל אכן 

מפתויי היצה"ר, שבכל עת ובכל מצב לעמוד 

איתן כנגדו ולהתגבר עליו ולעבוד את השי"ת 

באהבה ויראה שלמה. הרי במשך כל הדורות 

עקדו על קידוש שמו ית' יהודים רבים כבר נ

כל כך, מקוים אנו להשי"ת שנזכה בסיעתא 

דשמיא במהרה לראות איך יקומו בתחיית 

המתים כבחיים חיותם, יעזור השי"ת שנזכה 



ל"ויקיצו נרדמים במהרה", ובסיעתא דשמיא 

 נזכה לבני חיי ומזוני רויחי.

* * * 

ויקם אברהם מעל פני מתו ' כתיב

אנכי גר ותושב  ,בני חת לאמרוידבר אל 

עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי 

אנכי  ופירש"י 'גר ותושב ד(,-)כג, ג מלפני

עמכם. גר מארץ אחרת, ונתישבתי עמכם. 

ומדרש אגדה, אם תרצו הריני גר, ואם לאו 

אהיה תושב ואטלנה מן הדין, שאמר לי 

 '.לזרעך אתן את הארץ הזאת )יב, ז(ה ב"הק

בין איך זכה אברהם אבינו להויש 

אתן  לזרעךבקרקע ארץ ישראל, הרי נאמר "

את הארץ הזאת", ומשמע דהארץ ניתנה רק 

'ויהי  )יג, ז(לזרעו. עוד יש להבין דהרי נאמר 

בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט ריב 

', ופירש"י 'ויהי והכנעני והפרזי אז ישב בארץ

, ומרעים לפי שהיו רועיו של לוט רשעיםריב. 

בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם 

מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים נתנה 

הארץ לאברם ולו אין יורש, ולוט יורשו ואין 

והכנעני והפרזי אז יושב  זה גזל, והכתוב אומר

 ."ר מא, ה(ר)ב 'אברם עדיין בארץ, ולא זכה בה

מפורש בדבריהם ז"ל דכל זמן שהכנעני 

עדיין לא זכה בה אברהם והפריזי ישבו בארץ 

אבינו, וא"כ איך יתכן שאמר להם "אהיה 

תושב ואטלנה מן הדין". וכבר הקשה כן 

 הרא"ם ועוד מפרשי התורה.

'ביום ההוא  )טו, יח(על הפסוק  מאידך

את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי כרת ה' 

לזרעך נתתי. ', פירש"י 'את הארץ הזאת

ר ר")ב עשויה'אמירתו של הקב"ה כאילו היא 

ומשמע דמיד באמירת השי"ת כבר  .מד, כב(

זכה אברהם אבינו בארץ, והוא דלא כמבואר 

 לגבי רועי לוט שעדיין לא זכה בארץ ישראל. 

דגם בזה יש להבין דהבטחה זו  אלא

נאמרה בברית בין הבתרים, והרי השי"ת אמר 

', הנה רביעי ישובו ודור' )שם, טז(לאברהם 

רביעי מזרעו  משמע דההבטחה היא רק לדור

של אברהם, וא"כ מהו שאמרו דהאמירה הרי 

היא כאילו היא עשויה, הרי הקיום יהיה רק 

 לבני הדור הרביעי.

'וה' אמר אל אברם  יז(-)יג, טונאמר  עוד

כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה 

בארץ לארכה  קום התהלך ,ולזרעך עד עולם

 ()ב"ב ק.', ואמרו בגמ' ולרחבה כי לך אתננה

הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו '

וחכמים אומרים אין הילוך  ,דברי ר' אליעזר

ט "אמר ר' אלעזר מ ,מועיל כלום עד שיחזיק

בארץ לארכה קום התהלך דר' אליעזר דכתיב 

מפורש כאן דהארץ  כו'', ולרחבה כי לך אתננה

ניתנה לאברהם ולזרעו וגם עשה בה קנין 

וא"כ יקשה מדוע חזקה לשיטת רבי אליעזר, 

לגבי רועי לוט לא נחשב שהארץ היא של 

 אברהם אבינו. 



כתב דמזה  )דרוש ט(דרכים  בפרשת

שציוה השי"ת לאברהם אבינו ע"ה "קום 

התהלך בארץ", ולמדו מזה חז"ל שקנאה 

בקנין חזקה, משמע שרצון השי"ת הוא 

שיקנה אברהם אבינו ע"ה את ארץ ישראל 

 חברו. בקנינים המועילים בין אדם ל

ביאר דאם כי לא זכה אברהם  לפי"ז

אבינו בארץ עד דור רביעי כמ"ש "ודור רביעי 

ישובו הנה",  אך מהר"ש יפה כבר פירש 

דקנינו של אברהם אבינו היה קנין של מעכשיו 

'משך )כתובות פב.( ולזרעו, ע"ד שאמרו בגמ' 

וקני מעכשיו ולאחר שלשים קנה', ובהכרח 

אברהם אבינו את  לומר כן דהרי נתבאר שקנה

ארץ ישראל בקנין חזקה, ואם לא זכה בה מיד 

באותה שעה איך מועיל קנין חזקה, הרי קיי"ל 

ד"חזק וקני לאחר שלשים לא מהני", כי 

בהגיע יום שלשים כלתה לו חזקתו ולא קנה, 

אלא צריך להיות דוקא "מעכשיו ולאחר 

שלשים", דרק בקנין כסף ושטר מהני "קני 

הכסף או השטר קיים ולאחר שלשים" ד

אלא בהכרח לומר  )עיי"ש תוד"ה הא דאמר(.

 שהקנין היה מעכשיו ולזרעו.

יש להבין איך מועיל קנין חזקה  אכן

מעכשיו ולאחר שלשים, בכה"ג שהוא דבר 

שלא בעולם, מאחר שמפורש שקנין הארץ 

יהיה רק כשישובו הדור הרביעי, ואי אפשר 

ירתו שיחול הקנין למפרע, א"כ מה מועיל אמ

 מעכשיו הרי עצם הקנין יחול רק לאחר זמן. 

 )כתובות, רצג(דבקובץ שיעורים  אלא

ביאר שיטת התוס' ד"מעכשיו" מהני בקנין 

כסף ושטר אפילו שנאבד או נקרע השטר, 

ולכאורה הרי הוי דבר שלא בא לעולם, ואי 

אפשר שיחול הקנין למפרע, וא"כ מה מועיל 

הקנין רק  אמירתו "מעכשיו", הרי בע"כ יחול

לאחר זמן, אלא ביאור הדברים הוא שבכך 

הרי הוא מגלה דעתו  שאומר "מעכשיו"

שאי  אלא כבר מעכשיו ורצונו שהקנין יחול

מאחר שיש לו גמירות  אכן אפשר שיחול,

דעת להקנות מיד לכן מועיל הקנין גם בנקרע 

או אבד השטר. דלפי"ז י"ל דגם בקנין החזקה 

כן, שלמרות שלא של אברהם אבינו ע"ה היה 

חל באותה שעה, היה גמירות דעת בקנין 

 מעכשיו שיחול לזרעו אחריו.

עדיין לא נתיישב מה שפירש"י  אולם

והכנעני והפרזי  והכתוב אומרבענין רועי לוט "

", אברם עדיין אז יושב בארץ, ולא זכה בה

'אמר  )בר"ר מא, ו(ומקור הדברים הוא במדרש 

ת נתתי את להם הקב"ה כך אמרתי לו לזרע

הארץ הזאת, אימתי לכשיתעקרו שבעה 

עממין מתוכה, והכנעני והפרזי אז יושב בארץ, 

עד עכשיו מתבקש להם זכות בארץ', דמשמע 

להדיא שכל זמן שהיו בתוכה ז' עממין לא זכה 

 בה אברהם אבינו.

בפרשת דרכים עפ"י דברי  ופירש

דגוף הארץ ניתנה  )ר"ה יג. עיי"ש(התוס' 

ע"ה וזכו בה בנ"י גם לפני  לאברהם אבינו



שנעקרו מתוכה ז' עממין, אך אעפ"י כן היה 

לז' עממין הזכות לזרוע ולהשתמש בארץ עד 

שיעקרו מתוכה, לכן לגבי רועי לוט שפיר 

אמרו רועי אברהם שמה שזרעו ז' העממין 

הוא שלהם וגזל הוא לקחת זאת מידם, 

לעומת זאת היה זכות לאברהם אבינו לאחוזת 

זכותו בגוף הקרקע, והוא כמבואר קבר מצד 

שעשה חזקה בגוף הקרקע כמו שדרשו 

 מהפסוק "קום התהלך בארץ". 

עדיין צריך ביאור דאם זכות הז' אך 

עממין היה להשתמש בקרקע הארץ, וזכותו 

של אברהם אבינו ע"ה היה רק בגוף הקרקע, 

איך הותר לו לקבור את שרה הרי זה נחשב 

ותם של להשתמשות בקרקע וזה היה זכ

 הכנענים.  

)בר"ר נח, דבעץ יוסף על המדרש אלא 

הקשה בעיקר הדבר, דמהכתוב "ודור רביעי  ו(

", לא שלם עון האמרי עד הנהישובו הנה כי 

לדור  רקמשמע דזכותו בארץ ישראל ניתנה 

הרביעי שישובו לארץ. ופירש 'דהיינו בעיקר 

הדבר להוריש את יושביה, אבל מ"מ כיון 

כל הארץ לזרעו לדורות, כ"ש שבזכותו ניתן 

שיהיה לו עכ"פ מעכשיו אחוזת נחלה בה, 

במה שהוא לצרכו לבד כפי חפצו ורצונו 

 כתושב ואזרח הארץ'. 

בדבריו חידוש גדול דמאחר  מפורש

שזרעו אחריו קיבל הזכות בארץ ישראל 

מכוחו, לכן גם הוא עצמו היה לו זכות בארץ 

ודש לאחוזת נחלה. וי"ל דנתחדש בזה גדר מח

בקנין דמעכשיו ולזרעו, דאין גדר הקנין 

שלאברהם היה רק קנין הגוף ולזרעו אחריו 

קנין פירות, דלפי"ז לא היתה לאברהם רשות 

השתמשות בקרקע, אלא שמעת שזכה 

אברהם אבינו בארץ בהבטחת השי"ת התחיל 

קנינו בארץ, והשלמת הקנין בכל פרטיו היה 

 בעת שכבשו הדור הרביעי את הארץ.

יובן מ"ש ד"אמירתו של הקב"ה  בזה

כאילו היא עשויה", דאכן כבר באותה שעה 

התחיל אברהם אבינו לזכות בקרקע, אלא 

דהשלמת הקנין היה רק בכיבוש הארץ, לכן 

גם לגבי זריעת ז' העממין לא הותר לרועי לוט 

להשתמש בהם, כי לענין מה שזרעו לא היה 

עדיין זכות לאברהם אבינו, אך שפיר היה לו 

כח הקנין בגוף הארץ עבור אחוזת קבר לשרה 

אם תרצו הריני גר, ואם אמנו, לכן אמר להם "

 ".לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין

הזמן הזאת שלומדים  בתקופת

פרשיות חומש בראשית יש להתעורר ביותר 

ללמוד חומש ורש"י ולדקדק היטב בכל דבריו 

הק', ב"ה מקיימים זאת, אך יש להתעורר 

ה בכל עוז, ללמוד כפי הסדר להחזיק בז

המסודר בלוח החדשי, הן בחורש"י והן בספר 

החינוך שבדבריו מקבלים גישמאק ובהירות 

במצות השי"ת, וככל שלומדים יותר כל ד"ה 

בפירש"י בפרשיות אלו רואים איך "תכלית 

הידיעה שנדע שלא נדע", ככל שלומדים 



במשך השנים שוב את פירש"י מתחדש 

 ושים רבים.בדבריו הק' חיד

השי"ת שאנו נקיים "ולדבקה בו"  יעזור

ונוושע בזרעא חייא וקיימא, בני חיי ומזוני 

רויחי, אכי"ר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


