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י הקדוש"רש

אור החיים הקדוש
ןִיְצָחקַוְיִהי ִעיםב ֶּ נָ ַאְרב ָ ו  הש ָ ַקְחת  תב ְ הִרְבקָ אֶּ
ת תו ֵאלב ַ יב ְ ןָהֲאַרמ ִ ד ַ ַ תָרםאֲ ִמפ  ָלָבןֲאחו 

י הלו  ָהֲאַרמ ִ ָ ('כפסוקכהפרק)!ְלִאש  

שללאביההתורהקוראתלמהלהביןקשה
,[מגוריומקוםשםעל]"הארמי"בתואלרבקה
הרי.ארםמפדןשהואכותבתמכןולאחר
?!מיותרתלכאורה"הארמי"המילה
לאכלל"הארמי"שהמילההחייםאורהעונה

התורהובאה.הרמאיאותיותהארמי.מיותרת
.ורמאירשעהיהשבתואלזהבפסוקלפרסם

זמני השבת

ה ְלד תְוֵאל ֶּ ו  ןִיְצָחקת  ִלידַאְבָרָהם,ַאְבָרָהםב ֶּ תהו  וַוְיִהי('יטפסוקהכפרק)!ִיְצָחקאֶּ ןֵעש ָ ִעיםב ֶּ נָ ַאְרב ָ חהש ָ ק ַ הַוי ִ ָ תִאש   אֶּ
ִדית ('לדפסוקכופרק)...ְיהו 

חייםבעללכל.לחזירנמשלבהתנהגותועשיו
גרהמעלה,טהרהסימנישנינדרשיםטהור
סימןשזהפרסהומפריס,פנימיסימןשזה

רקלהשישבעולםאחתחיהישנה.חיצוני
.החזירוהיאבלבדהחיצוניהסימןאת

מפריסההיאשכן,בסדרנראההכלמבחוץ
שהיאולחשובלהתבלבלואפשרפרסה
שלההפנימיותאתבודקיםאםאך,טהורה
לאהיאשכן,טמאהחיהבכללשהיארואים
חוץכלפישרקעשיונמשללכך.גרהמעלה
.חזיראותוכמוככשרלהיראותמנסההיה
.אביושלקחכפי40בגילאישהלקחגםולכן
שנקראתאישהלקחאלה,בלבדזוולא

,לומר,יהודיתשמה[את]כינה"ואהליבמה
כדי[בוזאת],אליליםבעבודתכופרתשהיא

.('בלוי"רש)"אביואתלהטעות

,  רחלבת ל"זבת שבע ,  ל"זמלכהבתבלה בורנשטיין ,ל"זעיישהבתשושן רחל ,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר ,  ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמיןבתל"זתהל תקווה

,אליהו הכהן בן שרה, מאיר בן אליס' ר, יוכבדויסי ברכה בת 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעכסלו ' ב

מהלבין,יצחקעלהתורהשכותבתמהביןהבדלשקייםאנורואיםהפרשהשלהראשוןבפסוק
ןיְִצָחקּתֹולְדֹתוְֵאלֶּה":נאמריצחקעל.('יבפסוקכהפרק)ישמעאללגבישנכתב ַאְבָרָהם,ַאְבָרָהםבֶּ
גם.!"ָהָגריָלְָדהֲאֶשר,ַאְבָרָהםבֶּןיְִשָמֵעאלּתֹלְדֹתוְֵאלֶּה":נאמרישמעאלועל!"יְִצָחקֶאתהֹולִיד
שאברהםמדגישההתורהיצחקעלשמדובראולם,אברהםשלבניוהםישמעאלוגםיצחק
.אמולהגרהולדתואתמיחסתהתורהישמעאלאצלואילו.יצחקאתהוליד

כינקראלאישמעאל":(מלונטשיץאפריםשלמההרב)"יקרכלי"המסבירהתורהבלשוןההבדלאת
אצלוהיהוזה.הטוביםממעשיואברהםשלמדומהזולתטבעוקבללאכי,"ַאְבָרָהםבֶּן"אם

הגרטבעקבלכיבהגרהתולדהתלהולפיכך,רעהלתרבותיצאלסוףשהריונשתנהבמקרה
,בןלשוןהןבאברהםהכלתלהכןעל.ממעשיוגםולמדאברהםטבעקבליצחקאבל..המצרית

ללמדבאההיא,יצחקאתהולידשאברהםלנוכותבתשהתורה,כלומר.ל"עכ"תולדהלשוןוהן
מהגרתכונותיואתשאבישמעאלואילו.בירושהליצחקעברואברהםשלתכונותיושכלאותנו
.הגרי"עהיאישמעאלשלשההולדהנאמרולכן,אמו
בהםסימניםשלשהמביאה(.עט)יבמותבמסכתהגמרא?ליצחקאברהםהעניקתכונותואלו

התכונותאתמעביראברהם.חסדיםוגומלי,ביישנים,רחמנים:הםואלוישראלעםניכרים
ִכי":לומדגישהוא,ליצחקאישהלחפשעבדואליעזראתמצווהשהואולכן,בנוליצחקהאלה

ל וחסדנתינהשלתכונותעלשגדלליצחקלהביאאפשראי.('דכד)"ֵּתלֵךְְמֹולְַדִּתיוְאֶּלַאְרִציאֶּ
גדלההיאשגםאישהלולקחתצריךהאלהלתכונותהמשךשיהיהבכדי!כנעןמבנותאישה

,רבקהשמפגינהוהנתינההחסדרמתאתרואהשאליעזרברגעולכן.דומיםערכיםעלוחונכה
תכונותורבקהמיצחק.ליצחקהמתאימההאישהונמצאההצליחהששליחותולבטחהואיודע
טבועיםישראלעםבכלוכך,עולםעדאחריולבניואותםשמנחילליעקבמועברותאלו

.חסדיםוגומלי,ביישנים,רחמניםשלהמאפיינים
:שמעוניילקוטהשמביאכפי.לייחוסולחושישאלוממידותאחתבושאיןאדםנמצאואם
.(תתפט,יגפרקדברים)!אבינואברהםשלמזרעושאינובידועהבריותעלמרחםשאינוכל"ש

עד.(.כנדרים)!סיניהרעלאבותיועמדושלאבידועפניםבושתלושאיןשמי,הגמראומוסיפה
בגמראשמובאכפיתקנהלחוקקל"חזצריכיםשהיובגניםאצלנוטבועותהתכונותכךכדי

מבזבזשהואמי,כלומר)המבזבז,תיקנו(מקוםשלשם)באושה":אילעארביאמר:(.נ)כתובותבמסכת

גםשמאמנכסיו(20%)מחומשיותרלצדקהיתןלא,כלומר."מחומשיותריבזבזאל,(לצדקהמנכסיו
ל"חזחייביםשהיו,היהודיהעםשלהנתינהמידתהיאגדולהכךכל.לצדקהבסוףיזדקקהוא

יותרייתןשלאגויאיזהלהזהירשייךהאם!!לצדקהממונוכלאתייתןשלא,היהודיאתלהזהיר
!יהיהולאיקוםלא??הכסףלויגמרשלאכדיצדקהמידי
לעצמולחשובלאדםאסור,אבינומאברהםבירושהאלינומגיעותאלושתכונותלמרותאך

הדבריםהםשאלובגללדווקא!הנכוןהואההפך.אותםלהשיגבכדילעמולצריכיםאנושאין
צדקהלתתלהשתדלצריךאדם!שאתביתרעליהםלעמולעלינו,כיהודיםאותנושמאפיינים

,השליליתהפניםמעזותלהתרחקכוחובכללהשתדלצריך.מכספווהןמגופוהן,יכולתוכפי
ןלְגַןָפנִיםּובֹושת,לַגֵיִהנָםָפנִיםַעז":נאמרכךשעלהביישנותבמידתולדבוק .('כהאבות)"ֵעדֶּ

לנקוםולאהאכזריותממידתלהימנעוכן.(.כנדרים)"חוטאהואבמהרהלא,המתביישאדםכל"ו
וכמו.הימיםכלבלבוונמצאתתקועהוהחנינההרחמיםמידתשתהיה"אלה,בריהשוםולצער

הכתובשאמרכמו,"שיצטרךמיעלשירחםלוראויכן,צרכובשעתעליושירחמורוצהשהאדם
רחמנותבושה-כאלומידות.(הרחמיםשער-צדיקיםאורחות)"ָכמֹוךְָלְֵרֲעךְָוְָאַהְבּתְָ":('יחיטויקרא)

שהואשחושבאדם.רעהמחברהישמראםורקאךבהצלחהלקנותאדםיוכל,חסדיםוגמילות
אתלשפריוכלועדיין,ורחמנותבושהבהשאיןרעהחברהעםולהסתובבלהמשיךיכול

הואגם"נדבק",ולהעניקלתתחפציםמסביבושכולםרואהשאדםברגע!טועההואמידותיו
האדם.דופןיוצאלהיותירצהלאאדםאף,לרעהואישבכבודמדבריםכולםאם.לנתינהברצון
הואטובהבחברהנמצאהאדםאם.('אופרקדעות-תורהמשנה)נמצאהואבאהחברהאחרינמשך
וריקהבלאחריימשךהוא,רעיםאנשיםבסביבתנמצאהואואם.טוביםדבריםלעשותנמשך
בעת"ש:י"רשכותב('כבכה)"ְבִקְרָבּהַהָבנִיםוַיְִתרֲֹצצּו"הפסוקעל!משםלצאתחייבהואולכן

רוצההיהזרהעבודהבפתחשעברהובעת,לצאתיעקברוצההיהמדרשביתלידעברהשרבקה
התורהכלאתאותוומלמדבאהמלאך,אמובמעיתינוק":סופרם"חתהושואל."לצאתעשיו
!"?לצאתרצהכךשכל,המלאךעםמאשריותרילמדהמדרששבביתיעקבחשבוכי!כולה
לצאתהעדיףולכן,הרשעעשושלבמחיצתושההאך,המלאךעםתורהלמדיעקבאמנם,אלא

ִּתְתַחֵברוְַאל,ָרעִמָשֵכןַהְרֵחק":('זא)באבותהמשנהאומרתכךועל.המדרשבביתוללמוד
.שמסביבךהרשעיםשלממחיצתםתתרחקאםורקאךצדיקולהישארלהיותתוכל."לָָרָשע



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (        ' דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

"הלכה יומית: "מתוך

ַדְעת ָׁ  בֹתָׁ ְויָׁ ךָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ בֶׁ ל ְלבָׁ (' דברים ד לט) אֶׁ

ִנים  ְתר ֲצצו  ַהב ָ ה  ַוי ִ ִקְרב ָ ת , ב ְ ְך ִלְדרש  אֶּ לֶּ ֵ ה ָאנ ִכי ַות  ה ז ֶּ ָ ן ָלמ  ר ִאם כ ֵ ( 'כבפסוק ' כהפרק ). 'הַות  אמֶּ

מתבודדשבהיותו,עקיבאברבימעשה:כלהמסכתבמובא
כפחםושחורערוםאחדבאדםפגש,משנתועלוחוזרבמדבר

רביעליוגזר,כתפועלגדולהעציםוחבילתהסוסכמרוצתרץ
ענה,זהבמקוםמעשיומהעקיבארבילשאלת,והעמידועקיבא

חבלהמלאכיעליפוקדיםיוםובכל,אנכימת,אדםאותולו
,למהכךוכל,בהםאותיושורפיםעציםלחטובעליהממונים

כלום,עקיבארבילואמר,התורהמצוותכלעלשעברתימפני

עקיבאלרביואמרהקולבתשיצאהעד,עליווהתפלל
ותפילהשמעוקריאתתורהולימדוהלךואז,תפילתושנתקבלה

'האתוברכוקדישואמרהקהלבתוךוהעמידו,המזוןוברכת
המתאתהתירושעהבאותה,אחריוהקהלוענו,המבורך
דעתךתנוח,לוואמרעקיבאלרביובאהפורענותמןופטרוהו

.גהינםשלמדינהוהצלתנידעתיאתשהנחתכשםעדןבגן
בסמיכתיתוםאותונתעטרדברשלסוףדעומובאחדשזוהרוב

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  (' כזכאבר במד) ַעל כ ֵׁ

וָנַתןְוַיֲעק ב םְלֵעש ָ חֶּ ְנִזידלֶּ יםו  ת ְ ַוי  אַכל,ֲעָדש ִ ש ְ ָקםַוי ֵ ַלךְ ַוי ָ זַוי ֵ בֶּ ַוי ִ
ו תֵעש ָ כ ָרהאֶּ ('לדפסוקכהפרק)...ַהב ְ

היאעשיושלשמהותו[1194-1270נחמןבןמשהרבי]ן"הרמבומסביר
."וַיֵלַךְְ,וַיָָקם,וַיְֵשּתְְ,וַיֹאַכל".העכשוויתההנאהעלרקשחושבאדם

!כללאותומעניינתאינהבעתידלושמחכההבכורה
רקבכסיליםחפץאיןכי,הבכורהבזויסיבתוזו":לשונוהיאוכך

.ל"עכ"מחר[ה]ליוםיחושוולאבעתםחפצםויעשווישתושיאכלו
ָחָכם":המלךשלמהכותבכךועל ךְְוְַהְכִסילְברֹאשֹוֵעינָיוהֶּ ַבחֹשֶּ

אתובוחןקדימהמסתכלבראשושעיניומי.('ידבקהלת)!"הֹולֵךְְ
הואמבין,סיפוקיםלדחות,להמתיןהואיודע.מעשיושלהתוצאה
ורקאךהוארצונושכל,הכסילכןלא.ישתלםזהשבסוףבחוכמתו

עמלהואכךועלחייותכליתזוהי,ומהרשיותרכמהליהנותלנסות
שבכךהואחושב.('יגכבישעיה)"נָמּותָמָחרִכיוְָשתֹוָאכֹול"!מאודובכל
שנמצאהאדםשלהמהותזוהיאך,הנכוןהמעשהאתעושההוא

לבשםלאאך,נכונהבצורההדבריםאתשרואהבטוחהוא,בחושך
הוא?בסוףלהגיעמתכנןהואלהיכן.אותושמנחיםאלוהםשתאוותיו

...לדעתרוצהאינו:לומרנכוןיותראו..יודעאינו

ֱאַהב תִיְצָחקַוי ֶּ ואֶּ יֵעש ָ ִפיוַצִידכ ִ תהְוִרְבקָ ,ב ְ בֶּ הֶּ תא  ('כחכו).ַיֲעק באֶּ

והמורשתהשושלתממשיךוהואהצדיקהבןהואשיעקבידעהרבקה
לאמדועכךואם.(..'וכוְבִבְטנֵךְְגֹויִםְשנֵי)בנבואהזאתקיבלההריכי

?בפיוַציִדשהיהעשיואחרלטעותלוונתנהליצחקזאתסיפרה
זאתכלועם,תדירעמומדברהיה'וההיהנביאשיצחקל"חזוהסבירו

הנבואהאתתגלהשאםחששהורבקה.רשעשעשיולוהודיעלא
נבואהקיבלהשהיאמכךיפגעויצחקיתכן,ויעקבעשיועלשקיבלה

זאתלשמורהעדיפהולכן.נסתרהיהזהממנוואילוחשובהכזו
..בעלהבכבודלפגועלאבכדיוהכל,לעצמה
היההוא,אשתובכבודזהירהיהלאוהבעל,יחדשחיוזוגעלמסופר

,ביתםשלהחצרבגינתלנוחיצא,לימים.תדירבכבודהופגעלשוןחד
.בעץחצייםעדתקועיםשהיומסמריםהרבההעציםאחדעלוראה
מזכרתזוהי,אשתולואמרה,הדברלפשראשתואתושאלהאישתמה

בעץתוקעתאני,אותיומעליבביפוגעשאתהפעםבכל,עבורי
שהיהבעץהבעלהביט!ביפגעתכמהזוכרתאניוכך,חציועדמסמר
איןבאשתופגעהרי,עיניווחשכו,ורחבואורכולכלמסמריםמלא
מעתהכילאשתווהבטיחהתחרטמיד!ליבואלשםולאפעמיםספור
,ממנהלוהיאאחתבקשהאך.בכבודאליהויתנהגדרכיואתישפר
יוםמאותו,ואכן,האשההסכימה.בעץמסמריםישארולאדברשלשבסופועד,מהעץאחדמסמרתוציאי,בכבודאלייךשאתנהגפעםבכל

אחדיום,שניםוחלפוימיםעברו.אחרמסמרהורידהפעםובכלבהבטחתהעמדהוהיא,רבבכבודאשתואלוהתנהגדרכיואתשיפרהבעל
נקיהעץוהנה,יפהלהתנהגהצלחתי,רעייתיהביטי,ואמרלאשתוקראומידמאודשמח.ממסמריםנקיהעץוהנה,החצרלגינתיוצאהבעל

!נשארוהחוריםְ...ְהחוריםאבלְ,ְמסמריםיותרְְהעץְאיןְעלְ,ְאכן,ְלוְאשתוְהחכמהענתהְ!ְממסמרים

,אמומהתנהגותמושפעשהעובריתכןהאם?נמצאתרבקההיכן
(האמונהאלמסילות)?הקטנותלאוזניושמגיעיםמהדבריםואף,ממעשיה

אבויהבןלאלישעשגרמההסיבהעלמספר('יחזרבהקהלת)המדרש
אומרהמדרש.רעהלתרבותלצאתהנסבעלמאיררבישלרבושהיה
,זרהעבודהביתלידבהריוןשהיתהבעתעברהשאמומשוםקרהשזה

אותווהיה.מהתבשילאכלהואף,שםשבישלותבשילשלריחהריחה
במסכתמעשהמובאבנוסף."נחששלכארסבכריסהמפעפע"האוכל
לווהתאוותהאוכלשראתההכיפוריםביוםמעוברתאשהעל,(.פב)יומא
שיוםבאזנהלהתלחשו:להםאמר,הנשיאיהודהרבילפניבאו.מאוד

הלחישהאתוקיבלה,להלחשו.להתאפקתוכלאולי,היוםהכיפורים
ם":רביעליהקרא.מתאוותוהעוברופסק רֶּ ָצְרךְְָבטֶּ ןאֶּ "יְַדְעִּתיךְַָבבֶּטֶּ

אחרתבמעוברתנוסףמעשהו.יוחנןרביממנהויצא,('האירמיה)

תלחשו:להםאמר,חנינארבילפניבאו,הכיפוריםביוםמאכלשהריחה
זֹרּו":עליהקרא.(להתאוותהמשיךהעוברכי)הלחישהאתקיבלהולא,לה

םְרָשִעים .הרשעשבתאיממנהויצא,('דנחתהילים)"ֵמָרחֶּ
רצונותישנםאמוברחםבעודושלעוברלנוגילול"שחזאנורואים

יכולהאמוגםובנוסף,אמועללהשפיעהואשיכולעד,ורגשות
ֹּקַמֲעַבר"בספרשנכתבכפי.במעשיהעליולהשפיע צדקשפתישער)"יַב

לאוגםללכתשלאעיבורהבימישתזהרלאשהראוי":('הפרק
,חטאטינוףמכלעצמהשתשמורשכןוכל.עבירהבמקוםלהסתכל

"..הרבהויודעומביטצופהבמעיההעוברכי
'פרופ],טראביהנריר"ד:זהותלמסקנותהגיעוגםימינושלהמחקרים

כיגילה,[מיאמיבאוניברסיטתולאנתרופולוגיהללינגוויסטיקה,ילדיםלרפואת
שומעהעובר.האימהותשלשיחותיהםאתשומעיםברחםהתינוקות

אוליואף,ברחםשלוהחודשים9שלהשנייההמחציתכלבמשך
[1970בשנת]ליברמןמיכאלר"ד.(48-54התינוקשלעולמו)יותרמוקדם

,לעשןוהתחילהשלההסיגריהאתהאםהדליקהשבטרם,במחקרגילה
סוזןהמדענית.לאירועבצפייההעוברשלליבופעימותגברוכבר

שומעיםשהוולדותספקאין":כותבת(39-52תאמןשלאהמכונה)שיפלביין
בעיניהםממצמציםהם.למוסיקההנראהככלמגיביםוולדות.קולות
שהיצוריםסבוריםמאתנורבים.מוכתבקצבפיעלרקדוכאילוונעים

,הלידהלאחרשלהםהאמיתיהקיוםאתמתחיליםהללוהמורכבים
התפתחותשלבהמשכהשמדוברמעידיםכישוריהםכלאבל

"ההיריוןבתקופתממשהמתחילהמופלאה

חיכתהשנהשעשריםמספרתהתורה
'שהולאחר,בטןלפריאמנורבקה
היאיצחקשלהרבותלתפילותיונעתר
הרגישההריונהימיבמשך.הרתה

:י"רשכותבשעליהמוזרהבתופעה
שלתורהפתחיעלעוברתכשהייתה"

.לצאתומפרכסרץיעקב,ועברשם
עשו,זרהעבודהפתחיעלעוברת
יתכןזההאם.ל"עכ"לצאתמפרכס
הרגישוהרחםמתוךועשיושיעקב

אמר?זומפורענותלהפטרתקנהלךישאםעליךהממוניםמןשמעת
הקהלבתוךשעומדבןהזהלמסכןהיהאלמליאומריםשהיושמעתילו

שמיהיהאאחריועוניםוהקהל,המבורך'האתוברכו,קדישואומר
מןאותופוטריםהיומיד,ועדלעולםהמבורך'הוברוך,מברךרבא

חקירהולאחר,מקומוושערעירועלעקיבארביאותושאל.העונש
ערלכשעודנוההואהאיששלבנואתעקיבארבימצאודרישה

,תורהללמדולפניווהושיבו,אותוומלעקיבארבינטלו,נימולולא
יוםארבעיםבתעניתעקיבארביעליושישבעד,תורהמקבלהיהולא

.צדיקיםשלבכתרםעדןלגןאביונכנסהשעהובאותה,חכמים
אתלהעלותעצומהתועלתגםישקדיששבאמירת,י"האררבינווכתב

קדישלומר,ישראלנהגוולפיכך,עדןבגןלמדרגהממדרגההנפטר
.גמוריםצדיקיםהיוואפילו,אמואואביופטירתאחר

הבניםמתחילים(יארצייט)הפטירהיוםשקודםשבתשמלילהואוהמנהג
מתחילים,שבתבלילהפטירהיוםחלואם).[בכללועד]הפטירהיוםעדקדישלומר

להעלותנוהגיםהפטירהליוםהקודםובשבת,(שלפניושבתמלילקדישלומר
.בציבורההפטרהוקוראיםמפטירלקריאתהבן


