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וזה  ,מאדמה מיםיהלו אפשר להמשיל אותו לאחד שעובד בלהוציאה הדרך שאנחנו מדברים והנ
ואם אתה לא יודע  באמצע עבודה, םולא לשבור אות םלא פסולת וצריכים לדעת לנקות אותבא מ

היה אחד שידע לעשות את העבודה הזאת ועבד אצל אחד מעשירי עולם  לנקות טוב הם נשברים.
ויום אחד נשברו בעולם לנקות אותם,  נתנו לו את היהלומים הכי יקריםו לנקות לו את היהלומים,

אך כזה אדם שעובד כבר כ"כ הרבה שנים כנראה יודע מה בעיה, אבל עבר כמה ימים  לו יהלומים,
וכל הזמן נשברים לו עוד ועוד, והעשיר בנתיים מפסיד כל יום מיליונים, והוא מנגד התחיל 
להתעסק בתביעות ומשפטים שלא יפטרו אותו כי הרי הוא שנים כאן בעבודה ואי אפשר לזרוק 

כבר לא סבל אותו ואמר לו אתה צריך לעזוב את המקום הזה, ואז התחיל אותו, ויום אחד העשיר 
 משפטים ומחלוקת, ע"כ המעשה.

קצת לומד איפה הוא טועה כאן ומה קורה שהוא מפשל, לא היה צריך להגיע והנה אם הוא היה 
לתביעות ופיצויים, אותו דבר הדרך מלמד אותנו איפה להתמקד בנקודה של גאט, לפעמים אדם 

למשהו וחושב שזה גאט, ולפעמים אדם תקוע במשהו כי הוא מחפש את האמת ובנתיים  נכנס
, 'ד' אלקיכם אמת'האמת זה שקר אבל אני מחפש את האמת באמת, אבל רק הקב"ה הוא האמת 

אדם הוא כל כולו שקר, רק אם אתה עושה ומכיר שזה שקר ומבקש מהקב"ה תעזור לי להגיע 
, אבל אם אתה חושב שאתה כל כולו אמת ואתה לא מוכן לוותר להאמת אולי ואולי תגיע להאמת

 על שום דבר ואתה שונא חצי עולם בגלל שזה לא אמיתי זה השקר הכי גדול שיש.

כל זמן שלא היה  אלאד ובן, ומה הפשט עבד ובן?, שעבודה של אדם זה להיות עב סבירמ השפ"א
לנו שהכל זה הקב"ה והכל זה אמת, החטא של אדם הראשון היינו כולנו בחינת בן והיה ברור 

שהוא אחד עם ובחטא של אדם הראשון נהיה הסתר ומעכשיו אנחנו בחינת עבדים, בן יש לו מעלה 
מכניס הרבה אך עבד המעלה שלו הוא ש אביו, ועבד יש לו מעלה כי בן עושה דברים בלי לחשוב

וא יצא מבחינת עבד והוא שכל כל הזמן לעבוד ולא לפשל, אך אם הוא מחפש תביעות ופיצויים ה
עבודת האדם הוא להתבונן איפה הקב"ה נמצא  'התבוננות'אומר שזה נקרא הפרי הארץ בן, 

בעולם, כמו בעבודה שאדם צריך כל הזמן לחפש איך לשפר את עבודה מול הבעל הבית, אותו דבר 
אלא הוא כאן הקב"ה רוצה שתעשה מצוות והוא רוצה שלא תדבר לשון הרע, אבל זה לא המטרה 

תתחבר אליו רוצה שדרך המצות שאתה עושה ודרך התורה שאתה לומד ודרך הישר שאתה הולך 
ותתחיל לחיות עם החלק הנשמה שלך ולא עם החלק הגוף שלך, ואז יהיה  ותהיה דבוק אליו ית',

 עוז וחדוה במקומו ויהיה אחדות עם הקב"ה, זה המצות נותנים לך.

דהיינו קודם צריכים לנטרל את הגוף ואח"כ להתחבר עם הנשמה, יש אנשים שנטרול את הגוף אך 
לא המשיכו הלאה ולא איכפת לו משום דבר ומה שיש יש ואם יהיה יותר יהיה יותר וזה הוא זה, 

וצריכים לעשות שתי פעולות לנטרל את הגוף ולהתחיל זה נקרא עצבות כי הוא לא חי את הנשמה, 
עם הנשמה, כמו באוטו אם אתה נמצא בריווערס צריכים קודם לעבור לנוטרל ואח"כ  לחיות

לדרייוו, אותו דבר אנחנו נמצאים בריווערס וצריכים לעבור לנוטרל דבר ראשון, משכו וקחו לכם 
קודם צריכים לסלק את הגוף וכל מה שמפריע לדביקות בהקב"ה וצריכים לפרק כל מה שמונע, 

 כוח להיות אחד עם הקב"ה.ואז המצות יתן לך 

דהיינו כל דבר שאדם עושה צריך התבוננות, בעת עשית המצוה צריכים התבוננות להגיע לקשר 
זהו נקרא עבודה בחינת עבד,  בורא, ובמצות לא תעשה צריכים התבוננות לפרק את הרע שיש,

משם,  ואח"כ אפשר לזכות לבחינת בן אבל זה הקב"ה מביא לך במתנה אך אי אפשר להתחיל
עבודה מתחילה מבחינת עבד ואח"כ הקב"ה יזכה אותך עם בחינת בן, דהיינו אם אדם חי שהוא בן 

 זה שקר, אבל אם אתה חי שאתה עבד באמת זה שקר אבל זה אתה, ככה תוכל להגיע להאמת.

אליעזר הוא כנען ולפי ששרת אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור 'איתא במדרש )בר"ר ס, ז( 
שבעקידה אברהם אבינו היה מאה שלושים ושבע ויצחק היה בן  השפ"א. ומסביר 'ךלכלל ברו

שלושים ושבע, תחשוב היום אם הבן שלך אומר לך משהו אתה מתחיל לחשוב מה עושים כאן, 
תתאר לך אם אתה  ומה להגיד לו ומה לא להגיד לו, האם מותר לקחת ממנו הצעצוע או שאסור,

בן שלושים ושבע ואתה אומר לו אני רוצה לעקוד אותך כאן על  בן מאה שלושים ושבע והבן שלך
המזבח ולשרוף אותך האם הוא יתן לך?, אומר המדרש עם בעיטה אחד לא היה נשאר מאברהם 
כלום, אלא בן יכבד אב, ומכוח הכנעה שיצחק נתן לאביו אפילו שהוא יותר חזק ממנו ומבין יותר 

כאן ויכול להיות שהוא לא שמע טוב, אבל בן יכבד  טוב ממנו ולא מסתדר לו בכלל מה שעושים
 אביו בכיבוד אב ואם לא מתפשרים וזה היה הנסיון של יצחק.



, כל הכוח של אליעזר היה עבד משכיל, פירושו 'עבד משכילכתוב במדרש )בר"ר ס, ב( 'אליעזר היה 
שהוא חושב מה אני יכול לעשות לרצות את האדון שלי מה אני יכול לעשות כדי שהוא יהיה 

לא אתה עושה אלא דרך אומר שזה התבוננות בכל דבר שאתה עושה  הפרי הארץמרוצה ממנו, 
אליעזר הגיע ואמר עבד  .כן ע"י לימוד התורה זה מלמד אותךהמצוה אתה מתקשר להקב"ה, ו

אברהם אנכי לכאורה למה אמר כן היה יכול להגיד שהוא הראש ישיבה או הראש כולל או 
 השיתוף שלו?.

'ויאמר הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם'.  )כד, יב( שכתוב השפ"אאלא מסביר 
רא על ויתמהמה, , יש ארבע פעמים בתורה שלשלת, בפרשת וי'שלשלת'הטעם על 'ויאמר' הוא 

בספרי והשבוע על ויאמר, בפרשת וישב על וימאן, בפרשת צו על וישחט את החטאת, כתוב 
שהכוונה הוא כל פעם שיש ספיקות לאדם מה לעשות זה שלשלת שהוא נמצא בדילמה,  הקדמונים

ם אומר לו אליעזר עבד אברהם היה בדילמה כי בת היתה לאליעזר ורצה שיצחק יהיה שלו ובנתיי
 ברהם לך לחרן בשבילו.א

'אשר אנכי יושב בקרבו'. לכאורה מה הכוונה בזה, התורה אומרת לא תקח  )שם ג( כתוב בהמשך
 אשה לבני מבנות הכנעני, ולמה צריכים להוסיף אשר אנכי יושב בקרבו?.

אלא אליעזר היה יכול להתווכח איתו, כי היה לאברהם בית ספר לבנות והילדה של אליעזר למדה 
לכה בצניעות א"כ מה רע עם הבת שלי הרי הכנענים הרבה יותר גרועים ממנו, משום הכי שם וה

כאן היא מאמר לו אברהם שזה כל הזמן אשר אני יושב בקרבו א"כ היא בצניעות ורק אני הולך 
 לובשת אחרת כמו הגוים, א"כ אין ארור מדבק בברוך.

איתא למה אברהם לא רצה אותו, כי אם אני הייתי גר במדינה אחרת הייתי לוקח  בתורת משה
כנענית, כי אני הייתי מביא אותה אלי והייתי נותן לה את כל הדרך שלי והכל היה בסדר, אבל 

לכיון הפוך וככה  שלה אני יגיד דרשה והם ימשכו אותההיות שגם אני גר בכנען א"כ כל החברות 
ומחר היא הולכת  'כי אני יושב בקרבו', ?אשה מבנות כנעני אני לא רוצה, למה , א"כזה ילך תמיד

 לאיזה שמחה משפחתית והורגים את כל הדרך שלי לגמרי.

למה זה לא 'אלי לא תלך האשה אחרי' )כד, לט(. פרש"י אלי כתיב, בת היתה לו לאליעזר. לכאורה 
ם שמתי שהיה ליד אברהם אבינו לא ר עם אברהם אבינו?, ויש שמתרציכתוב לפני זה מתי שדיב

היה לו כאלו מחשבות זרות, אך מתי שהיה ליד לבן ובתואל אז עלה שיש לו בת, כי כל אחד שם 
 חושב על עצמו ועבד עם אינטרסים א"כ גם הוא התחיל לחשוב על עצמו ועל האינטרסים שלו.

והוא לא יודע למה מתרץ שיש הכרה ותת הכרה, לפעמים אדם עושה משהו  הרה"ק מקאצק זי"ע
אך למעשה יש לו בתת הכרה שלו איזה מחשבה וזה גורם לו לעשות ככה, א"כ מסביר בפעם 
הראשונה לא כתוב כי זה עדיין היה בתת הכרה שלו ואדם לא מרגיש את זה, ואם אליעזר היה 
באמת חושב וזה היה בהכרה שלו היה מדבר עם כזה לשון שבאמת הם לא היו רוצים את השידוך 

לא הולך התחיל לחזור על  הזה כלל, והיות שזה היה בתת הכרה דיבר רגיל, אך בהמשך ראה שזה
שרוצה את זה לעצמו אז תפס את  את הגניבהוברגע ששיחרר  ,הכל וצף לו מה שהיה בתת הכרה

 השלא לשמה שהוא גנב שזה הטבע שלו באמת ואז יצא השידוך לפועל.

יש לו נטיה לקחת את זה לעצמו, ואמר להקב"ה תעזור יש שאומרים שבגלל זה התפלל שהרגיש ש
לי שזה יצא לפועל כי אם אני הולך אחרי נטיות שלי אני יעשה שהשידוך הזה לא יהיה בסוף, 

 שזה היה תפילה להקב"ה שיהיה עם אברהם אבינו. ',הקרה נא לפני'

מחשבות כן  א"כ זה השלשלת ללכת עם אברהם או לא ולקחת את זה בשבילי, כל הזמן היה לו
 ולא, וזה הכי קשה כי מתי שאדם לא יודע מה לעשות אז אדם נהיה לגמרי יוצא מדעתו.

וכן מצאנו אצל יוסף הצדיק וימאן עם שלשלת, הכוונה האחים מכרו אותו לערביים ועכשיו נמצא 
וכן  .והיה לו אז קשה להחליט מה לעשות בין כושים עבד לפרעה, ומתי שהיה למעשה חשב כן ולא

צאנו אצל לוט שלשלת על ויתמהמה, הכוונה שעם אברהם לא טוב לי כלל, והולך לסדום ושם מ
ילמד להיות שופט ועורך דין ויהיה אמרקאי מדבר אנגלית ולא יודע אידיש בכלל, אך משהו אחד 
עוד היה לו מאברהם אבינו הענין של הכנסת אורחים, אבל חוץ מזה היה בתוך סדום ולקח חתנים 

ורואי חשבון, ויום אחד שהכניס משהו הביתה אז התחילו  ים עורכי דינים ושופטיםמסדום אנש
כאן, וכתוב )יט, ט( 'ויאמרו האחד בא  ךודי לך מכאן אנחנו לא צריכים אותלעלות עליו אתה יה

 לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם', 'ויהי כמצחק בעיני חתניו', וגרשו אותו משם.

שים שחשבו עליהם שהם נאצים אך למעשה הם היו יהודים, וברגע וכן ראינו בשואה שהיה אנ
היה מספר שאמרו להאונגערישע אידן תברחו  כ"ק אאמו"ר זצ"לשזה התגלה היה צרות צרורות, 



מכאן יש מלחמה, אך אמרו הארטי לא יתן את זה שכאן יהיה משהו, אך למעשה אותו אחד שהיה 
 יפה גר יהודי.לצידנו כל הזמן הוא היה הראשון להראות א

והנה לוט היה בדילמה מה עושים כאן מצד אחד הוא רגיל לחיים חדשים ומסודרים, ומצד שני 
גרשו אותו מסדום וישפט שפוט והיה לו קשה מה להחליט, עד שהגיע מלאך והוציא אותו משם 

רק בעזרת מלאך אז יצא משם, ואז אמר לו המלאך אני הוצאתי אותך משם  ולא היה יכול לבד
בל אל תסתכל אחורה, כי הטבע של אדם מתי שיש לו התלבטות אפילו שכבר יצא מזה אמר א

לעצמו אולי יכלו למצוא דרך כן להישאר שם א"כ אמר לו אל תסתכל, אך אשת לוט כן הסתכלה 
 ונהיה נציב מלח אם אתה מסתכל אתה שם בחזרה.

בשם מוח"ז מביאלה זצ"ל  'והאיש משתאה לה לדעת' )שם כא(. פרש"י משתומם ומתבהל. והקשה
הלא כתוב שהמים עלו לקראתה א"כ מה צריכים יותר מזה ועוד סימנים?,  הרה"ק מקוזמיר זי"ע

רק רצה לראות אויב קען זי געבן א גלעזעל  ,ותירץ מופתים לא היה חסר בבית של אברהם אבינו
 לשתות או לא.  , והאיש משתאה לה לדעת האם היא תתןוואסער צו טרינקען פאר א איד

שאליעזר אמר ללבן  כ"ק אאמו"ר זצ"ל. הסביר 'ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר'
אני לא יכול עכשיו כי אני צריך קודם להתפלל ואח"כ נדבר, אמר לו לבן א"כ דבר תעשה את זה 

 תינות.מהר, אמר לו אליעזר אני לא יכול למה?, 'עבד אברהם אנכי' אני מתפלל באריכות ובמ

והנה אליעזר עבד אברהם מכיון ששרת אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך, 
כתוב 'ויאמר בוא ברוך ד'' א"כ לכאורה יצא מכלל ארור א"כ למה אומר  שהרי השפ"אהקשה 

אח"כ 'עבד אברהם אנכי', הרי יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך ועכשיו הוא כבר לא  עבד א"כ 
שכל אחד שהוא  'ונברכו בך'מר אליעזר שהוא עבד?, ועוד הקשה הרי לאברהם היה לו כוח למה א

היה מברך נהיה ברוך, א"כ עם זה שהוא מברך אותו נהיה ברוך למה אומר אין ארור מדבק בברוך 
 שהוא נשאר עבד על אף שאברהם מברך אותו?.

קללה שהם ארורים, אלא מתי ומתרץ אליעזר היה ארור במהותו שהוא היה כנען וחם ויש להם 
שנותן הכנעה ומשרת באמונה, דהיינו כל הטומאה הוא מן החכמה ולמטה, ואמונה זה למעלה מן 
החכמה ששמה אין טומאה כלל, א"כ אליעזר יצא מכלל ארור מתי שחי באמונה וברגע שהוא יוצא 

לא ברוך במהות  שאמרו בוא ברוך ד', אמר להם אליעזר אני עוד מתי נכנס בחזרה בארור, א"כ
הפרי המהות שלי זה ארור, ומתי שאני עבד אברהם אז אני ברוך וברגע שאני שוכח את זה אומר 

ימים הראשונים יפלו, והכל בתנאי שהוא חי באמונה וכן עבודת האדם הוא לחיות באמונה  הארץ
 כל הזמן, וברגע שלוקח משהו לעצמו יוצא מכלל ברוך ונכנס לכלל ארור וכן להיפך.

למה צריכים מלאכים כאן?, אלא למדנו  החתם סופרהוא ישלח מלאכו לפניך' )כד, ז(. הקשה '
האם דרך העולם זה הטבע והמופתים זה חוץ מהטבע או שגם להמופתים יש סדר בטבע,  מהר"ל,

לומד שהמופתים זה הסדר והטבע יצא מהסדר  והשפ"אדר. המהר"ל סבר שגם להמופתים יש ס
אומר ע"ז החת"ס א"כ דרך העולם לא צריכים כלום הכל זה מופתים לא  ,בשביל שיהיה עולם

צריכים ללכת לעבוד ולא צריכים גשמיות ולא צריכים לאכול לחיות כמו מלאכים ממש, אלא 
היות שהקב"ה רוצה שיהיה עולם א"כ צריכים להתעסק בגשמיות לאכול ולשתות ולעשות ולהביא 

ל בסדר שלו הקב"ה חוזר להמופתים כדי שלא יהיה פרנסה הביתה, אבל מתי שהטבע לא כרגי
 מצב שהטבע הוא שולט על הכל.

א"כ משום הכי כתוב ישלח מלאכו לפניך, ואליעזר אמר לאברהם אולי לא תאבה האשה ללכת 
שיר  פרקי אחרי, אמר לו אברהם לעולם לא הייתי צריך לשלוח אותך בכלל כי אנחנו נגיד כמה

המעלות ויהיה כאן כלה והכל יהיה מסודר, אבל היות שאנחנו בעולם עשיה ולא בעולם אצילות 
ואנחנו צריכים לעשות א"כ לך ותעשה תדבר, אבל אם היא לא רוצה אתה תראה ישלח מלאכו 
לפניך המלאך יקח אותה ותביא אותה לכאן, אם אדם חי באמונה יש לו הכל ולא חסר לו שום 

 ם מסירות נפש לעשות רצון ד' שיהיה טבע.ויש לה ,דבר

בפשטות  היה יושב ודורש והציבור מתנמנם בקש לעוררן.רבי עקיבא  )בר"ר פנ"ח( כתוב במדרש
שהתחילו לנמנם, ואז אמר להם, מה ראתה אסתר שתמלך על קכ"ז מדינה, אלא תבוא  הכוונה
הקשה  על קכ"ז מדינות. שחיתה קכ"ז שנים, ותמלךשרה אמנו ל ששהיתה בת בתה  אסתר

 א קכ"ז?, עיי"ש מה שמתרץ.ול דם יושן א"כ זה מגיע לשישים וארבעהרי חצי מהיום א החת"ס

ולדרכינו נראה לומר ישן הכוונה יושב ובטל כישן דמי, אם אדם לא עשה את עבודה כמו שצריך זה 
עד מתי 'א לישון אומר אם אדם לא עושה את עבודה כמו שצריך זה נקר הפרי הארץנקרא כיושן, 

אה העולם מתנמנם, הכוונה שהם לא חיים אחד שלא חי עם הקב"ה נקרא שהוא יושן, ר 'עצל ישן
קכ"ז מדינות נגד שרה שחיה קכ"ז אחד עם הקב"ה, אמר להם בשביל מה זכתה אסתר למלוך על 



יסה מעברים וכאבים כל החיים, אלא היא הכנשנים, והרי השנים שלה לא היה כזה חלק היה לה 
בהכל את הקב"ה ואז אפשר לחשבן שנים שלה לקכ"ז, וכן אסתר הלכה במהלך הזאת לחיות אחד 

 עם הקב"ה, וזהו מה שר' עקיבא אמר להם וכנ"ל.

אצל נח כתוב תמים היה בדרותיו  איתא במדרש איפה שכתוב 'היה' הכוונה מתחילתו ועד סופו,
גם אצל אברהם כתוב אחד היה אברהם הכוונה שהיה צדיק מתחילתו ועד סופו, הקשה המדרש ש

האם גם שם הכוונה מתחילתו ועד סופו?, אומר המדרש שלא כי הרי בגיל שלוש הכיר את בוראו, 
אלא הכוונה מתחילתו ועד סופו היה עסוק להמליך את הקב"ה בכל דבר, ומה הכוונה בזה 

 המדרש?.

מפני מה לא נמשכה מלכות  )יומא כב, ב( )פרשת נשא( דאיתא בגמ' בנועם אלימלךאלא איתא 
שלא נמצא שום דופי זה הסיבה כן ותמוה אדרבה משום שום דופי.  שאול, מפני שלא נמצא בו

לקחת אותם?, אלא מסביר נכון שהוא היה צדיק גדול אבל בשביל הדור זה כלום, וכדי שהדור יזכו 
מה שכולם עברו ואז יכול להבין את  ממנו משהו צריכים אחד עם קופה של שרצים שעבר הכל

גבוה ביל הדור זה כלום, שאול היה משכמו ומעלה בש , אבל אחד שלא עבר מה שאנחנו עברנוהדור
והיה למעלה מהם ולא  ,נמצא שלא יכול להתאחד עמהם כלל ,מכל העם ולא היה בה שום דופי

לבעלי יב לכולם שוים אפילו יכול להשפיע להם, ולא היה יכול להיות אחד איתם, ומלך צריך להיט
  שום דופי ולא יכלו להיטיב לכולם. עבירה, וזה שאמרו שלא נמשכה שלא נמצא בו

נח היה מתחילתו ועד סופו והיה אחר מכולם ולא היה יכול לרדת ולא הבין מה שקורה  אותו דבר
כבר כאן, משא"כ אברהם אבינו התחבר עם כולם אפילו עם סדום וביקש מהקב"ה תן לי אני 

ימצא משהו להציל אולי חמישים ארבעים וחמש עשרה ובסוף הציל את לוט ומצא נקודה אחד 
 להציל משם.

הסביר  ר' אשרורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום,  והנה כתוב ארבעה נכנסו לפרדס
שארבעים שנה שהוא לא למד כלל זה הציל אותו דידע שהכל מה שיש לו זה מאת הקב"ה, אך 

כנסו שכחו לגמרי מאת הקב"ה, כי ר' עקיבא נכנס לכאלו מקומות אך לא לקח לעצמו השאר שנ
כלום, אותו דבר אברהם לא היה כל הזמן אותו דבר אך לקח כל השנים אפילו האלו שלא היה כ"כ 
כמו שצריך המליך עם זה הקב"ה, וכן שרה אמנו שהיה כולן שוין לטובה שהיא הכניס את הכל 

 ת הקב"ה, ואז אפשר לקרב יהודים להקב"ה.לעבודת השם שהכל מא

שזה  ,ויגדל מאד ,ככל שבירכו את אברהם ,. מסבירים וד' ברך)כד, לה( 'וד' ברך את אדני מאוד'
אינו  'ויגדל'אומר  הרה"ק הדברי בינה זי"עשענוה שלו גדול מאוד.  ,מאוד מאוד הוי שפל רוח
עשה את הקב"ה שפירסם בכל  ,אלא ממתי שהיה וד' ברך אז ויגדל ,הכוונה שהוא נהיה גדול

 העולם שיש בורא ומנהיג לבירה.

 בתורת משה. פי' רמב"ן שלא נתן לה עד ששאל בת מי את. איתא )שם כב( 'ושני צמידים על ידיה'
ונ"ל דכתיב ותמהר ותרץ הכל במהירות כי חששה לביטול מלאכתה ממעשיה ידיה שהוא לאביה, 

יהרה וגם רצתה ואנסה נפשה בקצרה כדי שלא יפסיד אביה מאומה, ובראותו כן חשש שמא ע"כ מ
מפני ביטול לא תשיב לו על שאלתו כלום משום ביטול מלאכה כמו אבא חלקיה שלא השיב שלום 

מלאכת אחרים ע"כ הקדים להראות לה נזמים וצמידים בקבלת שכרה ועצה תהיה רשאי להתבטל 
 יי"ש.ואביה ימחול על זה, ע

. ונראה להסביר שעפרון חשב אולי זה לא כסף אמיתי ומונח בתוכו כמה )כג, טז( 'עובר לסוחר'
 .'עובר לסוחר'ומשום הכי אמר  ,שטרות מזויפות, א"כ לך תכניס את זה להסוחר שיבדוק אותו

שמענו אדני נשיא אלקים אתה בתוכנו, ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ, השדה נתתי לך '
 . לכאורה מה זה השתי פעמים וישתחו?.יב(-)כג, ו 'שר בו לך נתתיה, וישתחו אברהםוהמערה א

כל פעם שהם רצו לעשות מאברהם משהו מיד ביטל את זה להקב"ה,  בס' מעין בית השואבהותרץ 
אני כלום והכל מה שיש לי זה מהקב"ה,  בהתחלה שהם אמרו נשיא אלקים אתה מיד וישתחו

 ואח"כ שהם נתנו לו כסף וקבר מיד וישתחו ששום דבר לא שלי בזה העולם.

. פרש"י בין שני אוהבים כמוני מה היא חשובה, לכלום. מה הפירוש שהוא )שם טו( 'ביני ובינך'
אמר לאברהם  שעפרון כ"ק האמרי חיים זצ"ל?, והסביר אומר שני אוהבים ממתי הם שני אוהבים

אני אוהב כסף א"כ בשבילי ארבע מאות זה כלום, ואתה שאוהב את הקב"ה ג"כ ארבע מאות זה 
 כלום א"כ בין שני אוהבים כמוני זה נחשב לכלום.

א"כ כן נשאר משהו שהרי נתן  .ו(-)כה, ה 'מתנות אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים נתן את כל'ויתן 
בכל הוא היה  ,הכוונה הוא שד' ברך את אברהם השפ"אתירץ להם א"כ מה הפירוש כל אשר לו?, ו



ולהם נתן כסף, וליצחק נתן את הכל ואת זה  ,את מידת כל נתן ליצחק - ויתן ,הכל זה גאטשחי 
 הכניס הלאה לדורי דורות שהם יחיו אחד עם הקב"ה.

  

                      

 טיש ליל שב"ק

אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם. ואמר אל אדני אלי  ויאמר ד' אלקי'
מב(. אלי לא תלך האשה, פרש"י אלי כתיב. בת -)כד, יב 'לא תלך האשה אחרי. ואבא היום אל העין

היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו. אמר לו 
אתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך. ואבא היום, היום יצאתי והיום באתי, אברהם, בני ברוך ו

מכאן שקפצה לו הארץ. אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, שהרי פרשה 
 של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה שלא נתנו אלא ברמיזה.

ות תורתן של בנים זה יותר מעבדי לכאורה צריכים אנו להבין למה באמת יפה שיחתן, בפשט
 אבות, א"כ צריכים לדעת הכוונה בזה?.

ועוד קשה בתחילה מתי שאליעזר דיבר עם אברהם כתוב )כד, ה( 'ויאמר אליו העבד אולי לא 
תאבה האשה ללכת אחרי'. ולמה שם לא פירוש רש"י 'בת היתה לו לאליעזר', ורק מתי שחזר על 

לאליעזר' וצריכים אנו להבין מה ההבדל בין ההתחלה להסוף זה אז כותב רש"י 'בת היתה לו 
 שחזר על כל הסיפור עוד פעם?.

איפה שיש שלשלת בתורה מספרי הקדמונים והנה הטעם על ויאמר ד' הוא 'שלשלת', כתוב באחד 
לחפש שידוך לבנו יצחק הכוונה שהיה אז ספק ודילמה באיזה ענין, וכן כאן אברהם שלח אותו 

בראש שלו הסתובב מחשבות של אולי זה טוב בשבילי, אבל אברהם אמר לו לחפש במקום רחוק ו
במקום אחר והיה לו ספיקות בראש כל הזמן כן ולא דהרי יש לו בת ולמה זה לא טוב בשביל 

 יצחק, זהו הכוונה בשלשלת שאליעזר היה כאן בדילמה מה עושים כאן וכנ"ל.

לכאורה למה אברהם שלח אליעזר שהיה לו מחשבות אולי זה טוב בשבילו, היה צריך לשלוח אחד 
בלי נגיעות וינטרסים כלל כשר  כזה שאין לו מחשבות כאלו דאין לו בת ויעשה את השליחות

טעפעל כשר לעפעל?, אלא בעצם אברהם ידע מי השידוך ואיפה זה נמצא רק הוא רצה עבודה כאן, 
עזר ולא אמר לו לאן ללכת ואת מי לקחת והיה צריך ללכת עם אמונה שלימה והיה ע"כ לקח אלי

צריך לבטל את דעתו להקב"ה כל הזמן, וכן היה לו בת וחשב אולי זה טוב בשבילי ולמה צריכים 
לקחת אשה מכזה מקום רחוק, והיה לו עבודה כל הזמן לחיות עם אמונה ולבטל את הדעה שלו 

לו, והיה צריך כל הזמן להילחם לשמוע שהכל זה סיבה ולא מציאות,  לגמרי ולעשות מה שאמרו
וככה היה חי כל הזמן אחד עם הקב"ה, ומשום הכי לקח אותו אברהם ולא אמר לו כלום לאן ומה 
וכן היה לו בת וככה יהיה כאן עבודה כל הזמן, אך אם הוא היה לוקח אחד שאין לו את כל הנ"ל 

 אברהם לא רצה. לא היה לו עבודה בכלל ואת זה

הרה"ק מביא בשם  השפ"אונראה לתרץ למה בהתחלה לא כתוב שבת היתה לו ורק אח"כ, 
ורואים מזה , שיש הכרה ותת הכרה, לפעמים יש בתת הכרה משהו ופשוט לא יודעים מקאצק זי"ע

ואין מודעות לזה, וכאן בתת הכרה שלו  שמשהו לא בסדר ובעצם זה מגיע מתת הכרה של אדם
היה מונח שיש לו בת ואולי זה טוב בשבילו אבל לא חשב ע"ז, ורק אח"כ ראה שזה לא הולך אמר 
אולי יש כאן משהו והתחיל לחזור על כל הסיפור כדי שזה יכנס לו להכרה שלו ועלה לו שיש לו בת, 

 פור.משום הכי בהתחלה לא כתוב את זה ורק אח"כ בחזרת הסי

אומר בהתחלה עוד היה בבית של אברהם שהיה מקום מלא קדושה  הרה"ק האמרי אמת זי"ע,
וטהרה היה לו את הכוחות לבטל את המחשבה הזאת שיש לו בת, רק אח"כ כשהיה בבית של 
בתואל ששם היה מלא שקר וחניפה וכדומה אז צף לו המחשבה הזאת, כי אם אתה מסתובב בין 

 יה אחד מהם א"כ זה מוזכר רק בסוף הסיפור.אנשים כאלו אתה גם נה

בטוח היה אליעזר באדונו שתפילתו מקובלת אשר אומר על הקרה נא לפני,  החיים הק'האור 
התפלל הוא ישלח מלאכו וגו', והוסיף הוא להתפלל שיהיה הוא ראוי ליעשות הדבר על ידו, כי 

לזה התפלל לאלקי אדונו ימצא לפעמים שתהיה מניעה לקיים דברי התפילה מצד האמצעי, 
דהיינו אליעזר ידע שיש לו בת ופיחד שיכניס כאן מחשבות ובסוף הוא לא יעשה את  .שיקרה לפניו

 השידוך, א"כ ביקש מהקב"ה הקרה נא לפני שהכל ילך כשורה ולא רק זה אלא שזה יעשה על ידו.

)כד,  אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר. ויאמר עבד אברהם אנכי' 'ויישם לפניו לאכל ויאמר לא
היה מסביר כשהגיע אליעזר עבר אברהם לבית בתואל, נתנו לפניו  כ"ק אאמו"ר זצ"ל(. לד-לג



לאכול ולשתות, אך אמר להם 'לא אוכל עד אם דברתי דברי', היינו שהוא צריך קודם להתפלל, 
קצרה ותבוא מיד לאכול, השיב לו אליעזר 'עבד אברהם  אמר לו בתואל 'דבר', גש כעת לתפילה

אנכי', אצל אברהם אבינו אין זה כך, אלא צריך לילך לטבול למקוה, ללמוד קודם התפילה שיהיה 
 הכנה כדבעי, ורק לאחר מכן אפשר לעמוד לפני מלך מלכי המלכים ולהתפלל כדבעי בכוונה.

ד אם דברתי דברי בלשון דיבור קשה, מקשה שהתחיל ע )מובא באמרות טהורות( הדעת משה
ואח"כ ויאמר, לשון אמירה רכה?, ומבאר דהנה נודע שהם נתנו סם המוות במאכלו כדי שימות 
כמבואר במדרשים )ילקוט שמעוני בראשית רמז ק"ט(, והוא הרגיש בזה, האט עס אים געארט, 

ת ואתם נותנים לו סם בבי און ער האט געוואלט זאגן שארפע ווערטער, היתכן אורח בא אצלכם
המות. וזהו שאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי, שרצה להוכיח אותם בדברים קשים על 

 התנהגותם עמו.

אך תיכף אח"כ התיישב אליעזר בעצמו, ויאמר בניחותא, הלא עבד אברהם אנכי, אנכי עבדו של 
, והתכלית של מצות אנכי ד' אלקיך הוא אברהם המקיים כל התורה המרומז באנכי ד' אלקיך

להיות דבוק בהקב"ה והלכת בדרכיו )דברים כח, ט(, ועל הקב"ה אמרו בגמרא )מגילה לא, א( 
 צריכים להיות דבוק בדרכי השי"תשבמקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו, וא"כ אנחנו 

שב אליעזר איך אומר להם צריכים ג"כ להתנהג בעניוות ובניחותא און נישט רעדן שארף, וע"כ ח
דיבורים קשים, ומיד החל לשוח בפניהם באמירה רכה ותיכף התחיל לדבר מדברים אחרים, וד' 

 ברך את אדוני מאד וגו'. א פלא'דיגע ווארט.

איתא שעל כן אמר אליעזר לא אוכל עד אם דברתי דברי, שלא רצה להפסיק שליחות  בבית אהרן
ן שמסר לו אברהם בשליחות זה כוח קדושה גדולה, שע"י כוח דיבורי אברהם בדברים אחרים, כיו

הקדושה יוכל להוציא השליחות לפועל, על כן לא רצה לעשות אפילו הפסק קטן מהקדושה, ואכן 
כיון שלא הפסיק לדברים אחרים פעל שהם אמרו לו מד' יצא הדבר לא נוכל לדבר אליך רע או 

 טוב.

יום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ. לכאורה . פרש"י ה)כד, מב( ואבא היום על העין
שאם הדרך היה לוקח הרבה למה הוצרך לקפיצת הארץ ושיבוא דווקא באותו היום?, יש מתרצים 

חזרה, זמן, היו עוצרים אותו באמצע, לאן אתה הולך? לבתואל, אתה יודע מי זה, וככה היה חוזר ב
 הדרך וככה לא ישמע מאף אחד נגד זה.צריכים קפיצת  ווכדי שהשידוך יצא לפועל הי

מבאר, שבשליחות הרי צריך להיות שלוחו של אדם כמותו ממש, ולכן היה צריך  בתפארת שלמה
השליח כאן להיות נוטר הברית כאדוניו, וכשאמר אברהם לאליעזר שים נא ידך תחת ירכי האט 

ו השפיע מקדושתו על ער אים אריינגעגעבן א בחינה ער זאל נישט קאליע מאכן, אברהם אבינ
 אליעזר.

והנה העיקר בשמירת הברית הוא שמירת העינים, כמו שנאמר )לקמן לח, כא( איה הקדשה הוא 
בעינים, וזהו שאמר אליעזר ואבא היום אל העין, שהגעתי למדריגת הקדושה התלוי בשמירת 

 העינים.

, כדוגמת קדשים הנפסלים בלינה, ם באתיולפיכך הוצרך להיות לו קפיצת הדרך היום יצאתי והי
שבלילה הוא זמן שליטת החיצונים, ואילו לא היה לו קפיצת הדרך היה מתעכב השליחות עד 
יעבור הלילה, ואז לא היה ביכולתו לעמוד על משמרתו להשמר משליטת החיצונים, לפיכך הוצרך 

 קאליע מאכן. להיות הכל בעוד יום בלי הפסק לילה, שלא ישלטו החיצונים, עס קען ח"ו

הקשה מדוע  הרה"ק מבעלזא זי"ע)כד, נג(.  'ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה'
שלח אברהם בגדים, בשלמא כסף וזהב שלח למתנות, אבל איך אפשר לשלוח בגדים למתנות, וכי 

בבית  ידע מדתה?, ומבאר שענין שילוח הבגדים היה כדי להראות להם איזה סוג בגדים לובשים
 אברהם אבינו, דהיינו בגדי צניעות.

)תרנ"ז( שכתוב בתורה ויאמר בוא ברוך ד', ש"מ שהוא נכנס לכלל ברוך, א"כ למה  השפ"אהקשה 
בהמשך אומר אליעזר עבד אברהם אנכי?, ועוד קשה דאיתא במדרש אליעזר הוא כנען ולפי ששרת 

שבסוף יצא לכלל ברוך א"כ למה אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך, ש"מ 
אומר רש"י שאמר לו אברהם בני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך, ש"מ שהוא כן המשיך להיות 

ועוד קשה הלא שם אף אחד לא מכיר ועוד קשה מה הכוונה ששרת אותו צדיק באמונה?, ארור?, 
הקהל ולמה אמר אותו כלל ולמה צריך להגיד עבד אברהם אנכי היה יכול להגיד גבאי או ראש 

 עבד?.

ומסביר שיש בחינת עבד ויש בחינת בן, בחינת בן זה אחד שחי כל הזמן שהכל מאתו ית' שמו ויודע 
ש לו זה לא שלו והכל מאת הבורא אך הוא לא ע שהכל מה שית ויודושהכל זה סיבה ולא מציא



צריך לעבוד על זה המהות שלו זה ככה, אך לזכות לזה זה מתנה מהקב"ה, עיקר עבודת האדם 
בעולמו הוא בחינת עבד שיודע שהכל מה שיש לו זה לא שלו אך הוא צריך לעבוד על זה וחייב 

אחד ולוקח משהו לעצמו הוא  לעמוד במלחמה כל הזמן וברגע שהוא עוזב את זה אפילו לשניה
כבר לא בחינת עבד אפילו, דהיינו אדם חייב לדעת שהוא בסכנה כל הזמן לקחת משהו לעצמו 

 והוא צריך רחמים מחדש לדעת שהכל מאת הקב"ה.

פירושו שידע שהכל מה שיש לו בא מכוח  ,כתוב במדרש שאליעזר עבד אברהם היה עבד משכיל
, ואז ע"י שהוא היה חי את הסכנה באמת יצא אז מכלל ארור כהוהיה חי כל הזמן כ אברהם אבינו

שאז ע"י אמונה שהיה לו באברהם אבינו יצא לכלל  'ויאמר בא ברוך ד''ונכנס לכלל ברוך, וזהו 
וידע  'עבד אברהם אנכי'ברוך, אך מצד שני ידע שהכל מה שיש לו בא מאברהם א"כ המשיך להגיד 

 בר לא עבד.ששניה אחד שלוקח משהו לעצמו הוא כ

א"כ שבאמת יצא מכלל ארור למה אברהם לא השתדך איתו?, ומסביר שאליעזר שבא מכנען שזה 
כלל חם היה ארור במהותו ועצמותו שלו היה ארור ורק ע"י ששרת אותו צדיק באמונה אז יצא מ

הוא בחזרה ארור, אבל אברהם ויצחק המהות שלהם ועצמותם  ארור לכלל ברוך אבל שניה אח"כ
רוך, רק עבודה שלנו זה לבטל ולדעת שבעצם אנחנו בחינת עבדים ושניה שאנחנו עוזבים אותו זה ב

 אנחנו בנתק מהקב"ה.

אליעזר הבין שעיקר תקונו על ידי בחינת העבדות באמונה ועל ידי זה נכנס לכלל ברוך, אבל בפני 
רוך, אף על פי כן היה עצמו הוא ארור. ולכן גם אחר כך שנאמר לו בוא ברוך ד' והבין שיצא לכלל ב

תחילת דבריו עבד אברהם אנכי, וזהו עבד משכיל, ומצד העבדות יחלק נחלה בתוך אחים. ועל זה 
כי העבד בעצם ארור, ועל ידי השירות בא במקרה לכלל ברוך,  אמרו איזה חכם המכיר את מקומו

 ובני ברוך בעצם. ואין ארור מדבק בברוך.

יחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים', דהיינו תורתן של בנים וזה אפשר לומר פשט ברש"י 'יפה ש
נקרא אחד שמבין את הכל ויש לו הבנה והשגה אך אין לו את עבודה מה שיש לנו, אך עבד נקרא 

עולה על  -אחד שיש לו עבודה והוא צריך כל הזמן להילחם לשמוע שהכל מאת הקב"ה, וזהו יפה 
 -מלשון הכנעה ושפלות, של עבדי אבות  -כות(, שיחתן לעתיד לבוא )כדאיתא באמרי יוסף בארי

שזה עם הבנה  -שיש להם עבודה ועושים את הכל אפילו בלי להבין ובלי להשיג, מתורתן של בנים 
שבא ע"י שיחתן שזה בלי כלום מאשר  ודת השם אשר הקב"ה רוצה הוא עבודהוהשגה, כי עיקר עב

 עבודת בנים שזה עם הבנה והשגה וכנ"ל.

נח פ"ל( אמר ר' יוחנן כל מי שנאמר בו היה מתחלתו ועד סופו הוא צדיק,  בר"רבמדרש ) איתא
התיבון ליה והכתיב )יחזקאל לג, כד( אחד היה אברהם ויירש את הארץ, מעתה הוא תחלתו והוא 
סופו, אמר להון אף היא לא תברא דהא ר' לוי בשם ריש לקיש אמר בן שלש שנים הכיר אברהם 

תרויהון אמרין בן ארבעים ושמונה שנה הכיר אברהם את  . ר' חנינא ור' יוחנןאת בוראו וכו'
בוראו, ומה אני מקים היה, שהיה מתקן להדריך כל העולם כלו בתשובה. לכאורה צריכים להבין 

 מה הנפק"מ בין אברהם אבינו לנח?.

 ל נאמראצל שאובפרשת נשא )ד"ה ולבני קהת(,  הנועם אלימלךונראה להסביר בהקדם דברי 
'משכמו ומעלה גבוה מכל העם', ואמר שמואל הנביא 'הראיתם אשר בחר בו )שמואל א ט, ב( 

'מפני מה לא נמשכה מלכות שאול מפני )יומא כב, ב(  ובגמרא)שם י, כג(,  השם כי אין כמוהו' כו'
שלא נמצא בו שום דופי', ותמוה אדרבה בשביל שלא היה בו שום דופי היה טוב שימשך עדי 

 .?עד

'גדולה עבירה לשמה', וקשה מה זה שייכות אצל עבירה )נזיר כג, ב(,  ונראה כי בגמרא איתא
, וכי מי צוה לעשות עבירה שיהא שייך אצלה לשמה?, אבל נראה דהאמת הוא כך, דהנה לשמה

כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו כי אם להיטיב לברואיו על ידי השפעות השפע מעילא 
, אלא שלזה צריך התערותא דלתתא על ידי מיין נוקבין, וזה היה הכיון בנתינת התורה לתתא

לישראל ובניסים ונפלאות שעשה עמנו, כדי שנאמין בו יתברך באהבה ויראה, ונוכל לקבל 
 טובותיו השפעה העליונה. 

, נמצא השפע אינו כי אם על ידי הצדיק המשפיע, והצדיק אשר הוא רוצה להשפיע לבני אדם
צריך הוא לדבק עצמו עמהם כדי להשפיע כל דבר הצורך לטובתם, כי מי שרוצה לעשות איזה 
טובה לחבירו אינו יכול לעשות לו הטובה בשלימות כי אם על  ידי שידבק עמו באחדות גמור, ואם 
כן הצדיק צריך לדבק עצמו בכל ישראל כדי להיטיב להם, ואיך הוא עושה עם הבעל עבירה 

אף שהוא בעל עבירה אף על פי כן צריך להשפיע ולחיות, ואיך יתקשר הצדיק עמו, חלילה, הלא 
לזה אמרה הגמרא 'גדולה עבירה לשמה', שהצדיק עושה גם כן איזה עבירה אלא שהיא לשמה, 

 גם כן, ויטיב לו גם כן.ועל ידי זה יכול להתקשר עם הבעל עבירה 



יה יכול לעשות אפילו עבירה לשמה, אך שאול מרוב צדקותיו שלא היה בו שום דופי לא ה
וממילא כיון שלא היה יכול לעשות עבירה לשמה לא היה יכול להתחבר עם הבעלי עבירה 
להמשיך עליהם השפעה, כי במה היה דבוק עמהם, והמלך צריך להיטיב לכל ישראל לכולם 

 שוין, אפילו לבעלי עבירה ח"ו.

יה בו שום דופי' ולא היה בידו להיטיב לכולם וזהו שאמרו 'מפני מה לא נמשכה כו' מפני שלא ה
וכנ"ל. ולזה נאמר אצל שאול שהיה 'משכמו ומעלה גבוה מכל העם', פירוש כי לא היה בו שום 
דופי, נמצא שלא יכול להאחד עמהם כלל, כי היה למעלה מהם ולא היה יכול להשפיל אליהם, כי 

במדרגתו, אבל הוא לא היה יכול אם שהם יתאחדו עמו, פירוש שיהיו צדיקים ויאחדו עמו 
 . ועיי"ש ההמשך.להוריד עצמו אליהם כנ"ל שלא היה יכול לעשות שום עבירה קלה

היינו שלא היה לו נפילות מעברים כאבים ובזה אפשר להסביר, שנח היה צדיק מתחילתו ועד סופו 
בירה לשמה, אלא הכל אותו דבר, א"כ לא היה שייך שיתחבר עם הדור כי הוא אף פעם לא עשה ע

א"כ לא היה יכול להשפיע על דורו שהם יעשה תשובה, אך אברהם אבינו שלפי דעה אחד הכיר את 
בוראו בשלוש שנים ולחד מ"ד בארבעים ושמונה שנה, היינו שהיה לו כל מיני זמנים בחיים שלו 

ן היה לו נפילות כאבים ומעברים ונלחם כל הזמן לשמוע שהכל מאתו ית' שמו, א"כ אח"כ שכ
הכיר את בוראו חיבר כל השנים יחד ועשה מזה אחד, ואז היה לו כוח להשפיע על דורו שכולם 
יעשה תשובה, א"כ נכון שלא היה צדיק מתחילתו ועד סופו אבל מזה שהוא עבר לימד אותו שמה 
שיש לו זה לא שלו ודרכו קיבל את הכוחות להשפיע הלאה לדורי דורות, וזה היה ההבדל בין נח 

 דיק מתחילתו ועד סופו לבין אברהם אבינו שלא היה וכנ"ל.שהיה צ

וזה מה שפירוש רש"י 'כולן שוין לטובה' ששרה אמנו כל השנים היה לה לאחד, לכאורה הרי היה 
לה כל מיני סוגים של זמנים זמנים יותר טובים ופחות טובים ואיך אפשר לומר על הכל שזה 

מאתו ית' שמו ואפילו שלא רואים את הטוב שיש כאן  טובה?, אלא כנ"ל שרה אמנו היה חי שהכל
 היה לה אמונה שהכל מאת הקב"ה, א"כ אז חיברה ביחד כל הימים שלה להיות אחד להקב"ה

'וזהו כולן שוין לטובה', וזהו 'אברהם זקן בא בימים' עם כל הימים שלו, מכיון שהוא שמע בכל 
והגיע עם כל הימים ביחד למעלה  הזמנים שהיה לו שהכל מאתו ית' א"כ חיבר הכל ביחד

להקב"ה, 'אודך כי עניתני' אם אדם מודה להקב"ה אפילו על 'עניתני' אז יהיה 'ותהי לי לישועה' 
 שיהיה הכל אחד באחדות הגמור.

ד(. -ב'ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה, ויקם אברהם מעל פני מתו, גר ותושב אנכי עמכם )כג, 
נאמר שעשה כן והספידה רק תיכף ומיד כתיב ויקם אברהם לכאורה לא  התפארת שלמההקשה 

 מעל פני מתו למה התנחם מלהספידה?,

אלא כשרצה להתחיל להספיד הרגיש שהיצר הרע מכניס לו עצבות, מה יהיה כאן אשה כ"כ הרבה 
שנים חיכתה לילד ועד שילדה לקחו את הילד לעקידה ועכשיו נפטרה, לכן כשראה זה מיד פירש 

 ויקם מעל פני מתו וידבר דברים אחרים. ולא הספידה

איתא שכן אמר הספד, ומסביר לכאורה למה אברהם לא סידר לעצמו קבר לפני זה  ובתורת משה
הרי אדם לא חי לעולם ובפרט יהודי כזה זקן ומה הוא חשב שיחיה לעולם?, אלא מתרץ אחד עם 

כי האדם גר זה היה בכלל ההספד שבא לספוד לשרה ולבכתה, השני, שגר ותושב אנכי עמהם 
בעולם היינו חיותו הוא כגר מתגורר לשעה ולאחר זמן ילך וישוב אל מקומו וכל זה חיותו, אבל 

 גופו גוש עפרו תושב הוא כי עפר אתה ואל עפר תשוב, נמצא האדם גר וגם תושב בעולם. 

ם ונעשה מלאך וככה חשב אפשר שזכה גם הוא אך אברהם כבר ידע שחנוך לקח אותו אלקים חיי
וכמו שזכה אליהו הנביא וריב"ל ע"כ לא החליט שיהיה תושב בעולם, אך בראותו שרה מתה 
והוא היה טפל לה בנביאות אמר בהספידא שלה אם בארזים נפלה שלהבת א"כ גם אנחנו לא טוב 

לקבר משפחה, כי עתה דאג על ממנה, וגר ותושב גם אנכי עמהם ע"כ תנו לי אחוזת קבר פ' אחוז 
 מיתתו עצמו אבל מקודם לא הכין לעצמו קברים, והיינו לספוד לשרה ולבכתה.

נלע"ד כוונתו דאלו הייתי יושב בארץ אחרת איתא  בתורת משה. )שם ג( אשר אנכי יושב בקרבו
לבני מבנות כנעני לביתי ומדריכה בדרך ישרה, אבל על אשר אנוכי יושב בארצו  לקחתי אשה

ותמיד היא באה יחד עם קרוביה ומשפחתה בהתחברות לא יועיל הדרכתי לטובה, וזה לא תקח 
 אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בארצו פ' מפני שאנוכי יושב בארצו.

טעם שהוצרך להשביעו ולא הועיל טעם שזה ברוך גילה דעתו אברהם איתא  ובאור החיים הק'
 והוא ארור, כי העבד חשב מחשבות שהגם שכנען ארור כבר יצא מארור מטעם שאמר הכתוב

 והיה ברכה, פירוש שכל משפחה שיהיה אברהם בתוכה תהיה מבורכת, גם אומרו)לעיל יב, ב( 



י יושב בקרבו ונברכו בי על כל זה ונברכו בך וגו', לזה אמר אשר אנכי וגו' פירוש הגם שאנ)שם ג( 
 אין דבר זה מוציא לך ארור מקללתו.

דייק דבכל הפרשה כתוב אדוני בן לאדוני ואינו מוזכר יצחק, וביאור על פי משל  הגר"ח מבריסק
לעשיר שהציעו לו בן של ראש ישיבה, שמע מזה שדכן אחד ואמר לו יש לי להציע לך לא בן של 

ראש ישיבה בעצמו, אמר לו העשיר אני איני חפץ בראש ישיבה לבתי ראש ישיבה אלא בחור שהוא 
 אלא אני רוצה מבן של ראש ישיבה.

ולבן ושמע הדיבורים שם והבין שהם אינם חפצים בראש ישיבה כן כשבא אליעזר לבית בתואל 
 אלא הם רוצים בן של ראש ישיבה, ע"כ אמר להם אדוני אדוני בן אדוני.

. לכאורה מדוע ברך הקב"ה את אברהם אחר הולדת יצחק ולא )שם א( וד' ברך את אברהם בכל
שאם היה הקב"ה מברך את אברהם קודם  )תרל"ז(, השפ"אברכו מיד כשהגיע לא"י?, אלא מבאר 

שנולד יצחק לה היה יכול לצאת ממנו עשו, שהרי הברכה של הקב"ה הוא כולו ברכה ע"כ ברך 
ו על אברהם אבינו, וכן כתוב בסוף הפרשה שהקב"ה אברהם אחר שנולד יצחק וכך חל הברכה כול

ברך את יצחק וזה היה אחר שנולד עשו, שהרי כתוב אחר הסתלקותו של אברהם שהיה אחר 
 הולדת עשו כי אם היה מברכו קודם לא היה יכול לצאת ממנו עשו.

והרי . לכאורה מדוע היה צריך לבקש שיעשה חסד עם אברהם )שם יב( ועשה חסד עם אדני אברהם
דאברהם אבינו למד  החידושי הרי"םבשם זקנו  השפ"אאברהם הוא עמוד החסד?, אלא מבאר 

מהקב"ה שיעזור לי, דגם החסד שעושה הוא  את אנשי ביתו דגם לעשות חסד צריך לבקש
 מהקב"ה.

ו( ויתן את כל אשר לו ליצחק ולבני הפלגשים נתן אברהם -)תרל"ט( בפסוק )כה, ה בשפ"אאיתא 
אכן ביאור הפסוק . ?שה לאו רישא סיפא כיון שנתן מתנות אם כן לא נתן הכל ליצחקמתנות. וק

שבירכו ד' בכל ונתן ברכת הכל ליצחק, ובחינה זו אם כי  שנתן בחינת כל ליצחק שזאת הברכה
דהיינו שבכמות אכן נתן להם אך באיכות שזה להיות שמח עם היא נקודה קטנה כוללת היא הכל, 

נתן לבנו יצחק אבינו, ונאמר )שם כה, ה( כל אשר לו, כי עיקר הברכה לצדיק  מה שיש את זה הכל
 הארת הקדושה שכוללת כל הטובות.

הכלל הכנעה מביא עצבות, שאין בידו  בקדושת לויויצא יצחק לשוח בשדה )כד, סג(. איתא 
רא לעשות כרצונו וכחפצו, מחמת ההכנעה שמכניע את עצמו בפני חבירו, אך כשאדם עובד הבו

ב"ה, ומכניע את עצמו בפני הבורא ב"ה, אז הוא דבוק עצמו במקור השמחה, אז ממילא שורה 
עליו ששון ושמחה, וזהו מרומז בפסוק ויצא יצחק לשוח בשדה, רצה לומר אימתי יצא שמחה, כי 
יצחק לשון שמחה, ושוח לשון הכנעה, בשדה, רצה לומר כי שדה מכונה להקדושה, וכשההכנעה 

 קדושה מזה יצא ששון ושמחה.הוא בפני ה

ותשבר. יש להבין בדברי  (. ברש"י ותתכס  לשון ותתפעל כמו ותקבר' )כד, סהותקח הצעיף ותתכס'
 רש"י למה בחר לדמות תיבת ותתכס דוקא אל שני תיבות אלו, ותקבר ותשבר?.

שה כי רש"י מרמז כאן למה שידוע שיש לאדם של , הענין הוא,הרה"ק מסאדיגורא זי"עותירץ 
זמנים גדולים במשך החיים, האחד הוא בשעה שנולד בעולם, השני הוא בשעת הנישואין, והשלישי 
הוא בעת פטירתו מן העולם ל"ע. והנה בשתים מן הזמנים, בשעת הלידה, וכן בשעת הפטירה ווען 
ער גייט נעבעך, אזי אין האדם מתפעל כלום מכל המתרחש סביבו, משא"כ בשעת שמחת החתונה 

חתן רואה ומרגיש בנפשו כל הנעשה אודותיו, אבל זהו עבודת האדם דאף בעת ההוא בשעת שאז ה
 שמחת החתונה לא יתפעל מכל המתרחש סביבו לרגל שמחתו.

מרמז על שעת החתונה, וזהו שכתב רש"י ותתפעל, שההתפעלות שהיה לה משמחת  והנה ותתכס
החתונה, היה דומה כמו ותקבר ותשבר, דהיינו כמו בזמן הלידה הנרמז בותשבר, ובזמן המיתה 
הנרמז בותקבר, דכשם שבשעת הלידה ובשעת המיתה אין האדם מתפעל מאומה, כן צריך להיות 

  א יתפעל.אף בשעת החתונה שלא ירגיש ול

      

    

 

 

  



    

 

 

 

 

 

 דרשה לרגל התחלת שיפוץ בית מדרשינו, לפני תפילת מוסף

כתוב אצל הגר )טז, יג( 'ותקרא שם ד' הדבר אליה אתה קל ראי כי אמרה הגם הלא ראיתי אחרי 
ואצל יצחק מצאנו )כד, סב( 'ויצחק בא מבוא באר לחי ראי'. לכאורה צריכים אנו להבין  ראי'.

איפה יצחק היה עד עכשיו מאחרי העקידה עד השידוך?, ועוד איזה שייכות יש בין קל ראי שמצאנו 
אצל הגר לבין לחי ראי שמצאנו אצל יצחק?, ועוד למה באמת השידוך של יצחק היה צריך ללכת 

צריכים להתפלל והיו צריכים ניסים, ועוד סיפור עם הבת של אליעזר שרצה את זה כ"כ קשה ש
 לעצמו למה היינו צריכים לכל הדברים האלו למה שלא ילך חד וחלק?.

על יהודה שקיבל ערבות על בנימין,  האבני נזרדברי אביו  )תרע"ח( בהקדם השם משמואלותירוץ 
שכתוב 'כי עבדך ערב את הנער', לכאורה אין לך אונס גדול מזה, ומה בצע ליעקב שיקבל עליו 
יהודה אחריות אונסין, שמאחר שאין בידו להציל למה יהיה גם הוא אבוד משני עולמות, ועוד 

 ליח א"כ למה עשה את זה?.צריכים לנהל משא ומתן עם מצריים וכושים ואין כאן סיכויים להצ

, ואלמלא שקבל עליו אונסין, לא היה שיש באדם כוחות נעלמים שבעצמו אינו מכיר בהםותירץ 
בעיניו שיש בכוחו לעשות, ולפעמים יש בכוחו  משתדל להציל את בנימין אלא כפי מה שנראה

ש אז לא היה לעשות יותר ממה שמדמה בעצמו עכ"ד. היינו שאם יהודה לא היה עושה מסירות נפ
מגלה ומוציא את הכוחות שיש לו והיה עושה השתדלות באופן פשוט והיה חוזר ואומר עשיתי מה 
שאפשר ולא הולך, אך עכשיו שלקח על עצמו ערבות התגלה אצלו כוחות אדירים מה שלא היה לו 
בלי זה ואז עשה מה שעשה והוציא את בנימין משם, דהיינו מתי שיש לאדם קושי ונותן אז 

 מסירות נפש מגיע לכאלו מקומות שאי אפשר להגיע בלי זה.

וכן היה כאן אצל אליעזר, שהיה קשה מאוד להוציא את רבקה מבית בתואל ולבן והיו צריכים 
לזה כוחות מיוחדים, ע"כ סיבב הקב"ה אליעזר שהיה לו בת והיה לו נגיעה אולי אברהם יקח 

ו וללכת לבית בתואל ולהביא את רבקה, א"כ אותו, והיה צריך להילחם כל הזמן לבטל את דעת
התפלל להקב"ה תעזור לי שזה ילך, דהיינו הוא היה צריך לתת כאן מסירות נפש ללכת ולא לחשוב 
על עצמו ואז התגלה אצלו כוחות אדירים שלא היה נמצא בלי זה וככה גמר את השידוך, כי בלי זה 

הם לא רוצים, אך עכשיו עם המסירות נפש היה חוזר ואומר לאברהם אני את שלי עשיתי הלכתי ו
 שעשה קיבל כוחות שלא ידע עד עכשיו וככה גמר את השידוך.

וכן נראה לומר אצל הגר, שעזב את בית אברהם ושמה היא הייתה רגילה שלא היה חסר לה כלום 
והיה לה רחבות וכלום חסר מבית המלך, וכאן שלחה אותה למדבר שאין שם כלום, ואיך אפשר 

יק מעמד שם?, אלא היא היה חיה שהכל מאת הקב"ה ונתנה מסירות נפש לחפש את הקב"ה להחז
שזה הקב"ה שהוא נמצא  'אתה קל ראי'גם בכאלו מקומות ואז מצאה אותו גם שם במדבר, וזהו 

 בכל מקום בעולם גם במדבר וככה היא החזיקה מעמד שם.

אומר משל לאבא ששולח את הילדים לשחק בחוץ ומסתכל כל הזמן עליהם והם  הקדושת לוי
מסתכלים עליו שהוא נמצא, ולפעמים ילד לא מתנהג כראוי והאבא שולח אותו החוצה אבל 
מבחוץ נראה שהוילון סגור והילד לא רואה את האבא, אך האמת הוא שיש איזה חריץ שמשם 

דם נמצא במצב שלא רואה את הקב"ה כמו הנ"ל האבא מסתכל על הילד, דהיינו לפעמים א
במדבר אבל דווקא ע"י אדם יכול להגיע לכאלו מקומות שלא היה עד עכשיו, אם אדם נותן שם 

 מסירות נפש לחיות אחד עם הקב"ה את מוצא אותו שהוא תמיד נמצא גם במדבר וכנ"ל.

וא את הקב"ה, אז התחיל שדווקא ע"י מה שעבר ונתן מסירות נפש למצ וכן היה אצל יצחק אבינו
לחיות איתו בכזה בהירות שלא היה מגיע בלי זה, וזהו 'ויצחק בא' שיצחק הגיע מכל המעברים 

 שעבר 'באר' שחפר למצוא את הקב"ה, שזה 'לחי ראי' שהתחיל לחיות שהכל מאת הקב"ה.



לו בנחת  והנה מתחילים לשפץ את בית מדרשינו, ואנחנו רגילים לבית מדרש מורחב וכל אחד יושב
ובהרחבה, וכאן היה תוכנית אולי לחפש מקום אחר זמני עד אחרי השיפוצים, אבל חשבתי לעצמי 
שזה מקום שהתפללי אבותי א"כ אי אפשר לעזוב את המקום, וכן שרנו בשבת מעזיבוז שנה 
שעברה איך וועל אייביג בלייבן אין ספינקא, א"כ החלטנו שנשארים כאן ועוברים להתפלל בעזרת 

 ים.נש

ובדרך עבודה אפשר לומר שדווקא מתי שנהיה קצת צר וכל אחד צריך לוותר על המקום שלו, אבל 
דווקא אז אחרי שעוברים ואף אחד לא מתרגז אפשר להגיע לרחבות יותר בדעת לחיות עם 

כי מתחילים לעבוד  ,, א"כ אמרו שיוצאים מהבית מדרש לדרכינו אנחנו נכנסים עכשיוהקב"ה
ודה אפילו שכמה שבועות לא הכל יהיה על צד היותר טוב עכ"ז אנחנו חיים עם ולהמחיש את עב

 הקב"ה, וע"י המסירות נפש של כל אחד נגיע לרחבות בעזהי"ת.

כתוב )תהילים קכג, ב( 'כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל ד' עד 
ן הלשון עד שיחננו, וכי רוצין ח"ו לפרוק עול לכאורה אין מוב)תרנ"ד(  השפ"אשיחננו'. הקשה 

ומשמע שאנחנו חיים עם הקב"ה עד  מלכותו יתברך מעלינו, והרי לעולם עינינו מיחלות לחסדו,
 שיחננו ואז עוזבים אותו ח"ו וצריכים אנו להבין פירושו?.

ת ומתרץ שיש עבודה של עבד ויש עבודה של בן, עבד הכוונה אחד שנלחם כל הזמן לשמוע א
הקב"ה, ובן נקרא אחד שהמהות שלו הוא ככה ולא צריך להילחם לזה, אנחנו מתחילים עם עבודת 

וזהו מה שמסביר  עבד ואז יזכנו השי"ת עם עבודת בן אך זה מתנה מאת הקב"ה כזה עבודה,
אבל הפירוש הוא עד שיחננו לבחינת בנים. כי השכל שבאדם עצמו להבין איך עבד  השפ"א

 ומכל שכן שיש לנו לצפות אל ד' יתברך זה הוא עבודה בדרך הטבע. ושפחה מצפה לרבו

אבל באמת הקב"ה נתן לנו התורה שהם התדבקות בו יתברך בכוח המצות שהם למעלה משכל 
האדם. וכשאדם זוכה לתורה ומצות אין צריך ללמוד את עבודת הבורא ממשלים שבעולם הזה. כי 

 החילוק בין עבד לבן. אין דרך הישר לתלות תניא בדלא תניא. וזה

וזהו שכתבנו בעוד שלא זכינו לבחינת בן לעבוד אותו כעיני עבדים כו' עד שיחננו ולא נצטרך לבוא 
לידי משלים ודמיונות האלה. ועם כל זה דרך ארץ קדמה לתורה כנ"ל. ועיקר עבודת האדם הוא 

וצה להיות בן המלך, בבחינה זו, ובחינת בן הוא מתנה מן השמים שהרי אין טעם לאדם לומר שר
אבל להיות עבד כעיני עבדים ושפחות זה הוא מצד האדם והשכלתו. וכשזוכה הקב"ה מקרבו 

 וזוכה לבחינת בן מצד אביו שבשמים כנ"ל. 

 

   

  


