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        16:00            הדל"נ
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 ================================================================="דבס
נָׁה רָׁ ַבע ַויֵֶּלְך חָׁ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ  .ַויֵּצֵּ

ר' יודן בשם ר' אייבו: "בפשע שפתים מוקש רע", ממרד שמרד עשו וישמעאל בהקב"ה באת להם תקלה; "
"ויצא מצרה צדיק", זה יעקב, ויצא 

 יעקב מבאר שבע וילך חרנה:
ס פתח: "אז תלך לבטח רבי פנח

דרכך", זה יעקב, דכתיב ויצא יעקב. 
"אם תשכב לא תפחד" מלבן ומעשו, 

"ושכבת וערבה שנתך", וישכב במקום 
ההוא. רבי שמואל בר נחמן פתח: 

"אשא עיני אל ההרים", אל ההורים, 
למלפני ולמעבדני. "מאין יבא עזרי", 
אליעזר עבד אברהם, בשעה שהלך 

ביה? "ויקח  להביא רבקה מה כתיב
העבד עשרה גמלים"; אני לא צמיד 

אחד ולא נזם אחד. רבי אליעזר 
אומר: גדוד שלחו. ר' יהושע בן לוי 

אמר: שילח עמו, אלא שבא עשו ונטלו 
ממנו; אמר: מה אנא מובד סברי מן 

בריי? אלא "עזרי מעם ה' עושה 
שמים וארץ, אל יתן למוט רגלך אל 

 הודעה
בית לתרם ל מחפש בעל חסד

של  "מורה נבוכים"הכנסת 
 הרמב"ם! 

 יבוא על הברכה! לתת כל מי שיכול
 להנציח עליו שם ברצונו.גם ויוכל 

0509008272 
 

את הספרים "שבט יהודה"         תורם/מים להוציא לאור צריכים

 050-9008272 !!! אבר'ם". בע"ה ובלי נדר, יונצח ֵשם שירצה-ו"חידושי
 (   ".... בשביל שלושה ספרים צריך עוד כספיםאין הקומץ משביע את הארי"כבר נאסף חלק מן הכסף אך , ש)הודו לה' כי טוב 

ומרת אימי  וגם מוקדש לע"נ מור אבי
עטרות ראשי ר' משה בן אברהם וגול, יז' 
ניסן התשנ"ז, ומרת לאה מרים רזוואן בת 

מורתי מורווארי, יח' אדר א' התשס"ה. 
ה בת דאחותי הבכורה אורה דורוכשנ

מרים  .לאה מרים רזואן ו תמוז התשע"ז
 , שושנה סולטנה בת אסתר, בת שושנה

הדודה היקרה טוראן בת מורורי כה אדר 
התשע"ט. הדודה היקרה עזת עדנה בת  א'

 מורוארי ת.נ.צ.ב.ה,
 עמרם ארמונד בן שמחה ת.נ.צ.ב.ה

 
להבדיל אלף אלפי הבדלות להצלחתה 

ודה אחי, בבת עינו, יהורפואתה של בתו של 
 .יהמרים יעל שתח

והצלחת כל , לחיים טובים ולבריאות
לרפואה שלימה להתעלות ומשפחת אלדדי. 

'אט בן לאה מרים ו נגיהולדבקה בו, לאל
 . ןרזווא

 התרכבות מהירה של חמצן עם חומרים אחרים. הל.  -אש היא החום והאור הנוצרים כתוצאה מבעירה 

 

 להיווצרות אש צריכים להתקיים שלושה תנאים: 

 חומר בעירה הזוהר

 

 

 

 

 
וישמע 

משה 

ויפול על 

פניו )טז, 

רק  -ד(

משה נפל 

ולא 

אהרן. 

וכפי 

שכתב 

הרמב"ן 

ל "ויפול ע

פניו, ולא 

ויפלו, כי 

אהרן 

במוסרו 

ובקדושתו 

לא ענה 

דבר בכל 

המחלוקת 

הזו, ויהי 

כמחריש 

ומודה 

שמעלת 

קורח 

גדולה 

ממעלתו, 

אבל הוא 

עושה 

כדבר 

 חמצן בכמות מספקת

 ד    בס"

 ?לעזורויכול רחב  למי יש לב
לקיים מצוה "פתוח למי שיש אפשרות 

 ורוצה לתרוםתפתח" 
 ממעשרותיו לתלמיד חכם, שנשאר

 שן בבתי כנסיות ועלללא פרוטה, י
 גגות. מוזמן להעביר אלי לביהכנ'ס או

 היה לשליח-בטלפון ובע"ה וב"נ א
 טוב להעביר לזה שזקוק מאוד כי הוא

 ממש זקוק לכסף.
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 אבר'ם

 

 . שבתורכיההמסלול מבאר שבע לחרן. את הדרך הזו היה לעבור יעקב אבינו כי להגיע לחרן 



 

 

שן שומר ישראל". "ה' ישמרך מכל רע", מעשו ומלבן; "ישמור את נפשך", ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יי
 ממלאך המות. "ה' ישמר צאתך", ויצא יעקב מבאר שבע.

 
רבי יודן בשם רבי סימון פתח: "אלהים מושיב יחידים ביתה". מטרונא שאלה לרבי יוסי: לכמה ימים ברא 

שה ה'" וגו'. מאותה שעה ועד עכשיו מהו הקב"ה את עולמו? אמר לה: לששה, דכתיב: "כי ששת ימים ע
עוסק? אמר לה: יושב ומזווג זיווגים, איש לאשה ואשה לאיש וכו' )עיין במדרש רבה(, יש שהוא הולך אצל 
זיווגו ויש שזיווגו הולך אצלו. יצחק בא זיווגו אצלו, דכתיב: "וישא עיניו וירא והנה גמלים באים"; יעקב הלך 

יעקב מבאר שבע. חזקיה אמר: בן ס"ג שנה היה יעקב אבינו כשנטל את הברכות.  אצל זיווגו, דכתיב: ויצא
עשה עוד מוטמן בארץ ומשמש לעבר י"ד שנה, ובאמהות שבע שנים, נמצא נושא אשה בן פ"ד. ועשו בן מ', 
למדנו שהקב"ה מקדים לרשעים ומשהה לצדיקים. אמר ר' יהושע, כבר כתוב: "וישמע יעקב אל אביו"; מה 

לומר: ויצא יעקב מבאר שבע? אמר: אבא, בשעה שביקש לצאת חוץ לארץ, מהיכן הורשה לו? לא  תלמוד
מבאר שבע? אף אני הולך לבאר שבע; אם נותן לי רשות, הריני יוצא, ואם לאו אין אני יוצא. לפיכך צריך 

 "הכתוב לומר: ויצא יעקב מבאר שבע.
 

 :וןשראחידוש : מחידושי אבר'ם
נ  " דֶּ חקּום ֵלְך פַּ ָך; ְוקַּ ה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאמֶּ ם, ֵבית  ֵרְך ֹאְתָך, -ה ֲאר  י ְיב  דַּ ָך. ְוֵאל שַּ ן ֲאִחי ִאמֶּ ב  ה, ִמְבנֹות ל  ם ִאש  ְלָך ִמש 

ִמים. ל עַּ , ִלְקהַּ ִיית  ָך; ְוה  ן ְויְַּפְרָך ְויְַּרבֶּ ת-ְוִיתֶּ ְך-ְלָך אֶּ ְרֲעָך ִאת  ם, ְלָך ּוְלזַּ ה  ְבר  תְלִרְש --ִבְרכַּת אַּ יָך, -ְתָך אֶּ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ אֶּ
ר ם-ֲאשֶּ ה  ְבר  ן ֱאֹלִהים ְלאַּ  ."נ תַּ

 :יצחק ממש מצוה את יעקב

 , שיקח משם אשה., ולבית, ולמשפחה, לארץללכת .א
 ויתרה מזאת דווקא מבנות לבן.  .ב
, או לא לא תרצה ואם ?מה פירוש וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אימך, האם יוכל לקחת בכח .ג

 שיקח אותה? ירצו,
  ומהו הברכה של אברהם? .ד

? בכל ללכת אחרי כאשר שאל העבד אולי לא תאבה האשהאברהם אבינו לא ציין אלא אל "ארץ מולדתי" ו
ל" הבית של אבי , במקום כך וכך ותקח אשה לבני? אלא אמר: זאת לא אמר אברהם לך אל ל-ִכי אֶּ ְרִצי ְואֶּ -אַּ

ה, ִלבְ  ְחת  ִאש  קַּ ְדִתי, ֵתֵלְך; ְול  קמֹולַּ ץ " ואחר אמר: ."ִני ְלִיְצח  רֶּ ִבי ּוֵמאֶּ ִני ִמֵבית א  חַּ ר ְלק  ִים, ֲאשֶּ מַּ ש  ְיהו ה ֱאֹלֵהי הַּ
ר ר ִדבֶּ ְדִתי, וֲַּאשֶּ ע-מֹולַּ ר ִנְשבַּ ת-ִלי וֲַּאשֶּ ֵתן אֶּ ְרֲעָך אֶּ זֹאת-ִלי ֵלאֹמר, ְלזַּ ץ הַּ רֶּ א  ְחת  --ה  קַּ יָך, ְול  נֶּ כֹו ְלפ  ְלא  ח מַּ הּוא, ִיְשלַּ

ה  ם.  ח ְוִאםִאש  יָך-ִלְבִני, ִמש  ֲחרֶּ ת אַּ כֶּ לֶּ ה, ל  ִאש  ה ה  ת--לֹא תֹאבֶּ ק אֶּ ִתי זֹאת; רַּ , ִמְשֻבע  ֵשב -ְוִנִקית  ְבִני, לֹא ת 
ה. מ  ן"ורק הזהיר אותו:  ”ש  ר ְלָך, פֶּ מֶּ ם:  ִהש  ה  ְבר  יו, אַּ ר ֵאל  ת-וַּיֹאמֶּ ִשיב אֶּ ה-ת  מ  כלומר שתי תנאים .  "ְבִני ש 

ה",  -"פדן" על פי הארמית והערבית . כי: לחרן ולא ישיב את בנו שם, כלומרלארץ מולדתו  שילך דֶּ מלשון "ש 
 . ורשי אומר: כלומר, פדן ארם היא "ְשֵדה ארם", ארם שבין הנהרות: היא "ארם נהריים"
מאור  –דתי מחרן , ומארץ מול –" ה ' אלקי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי " : " מבית אבי 

בנחמיה  וגם " אני ה ' אשר הוצאתיך מאור כשדים " :ה' לאברהם אומר ,וראה בברית בין הבתריםכשדים " 
ם." ה  ְבר  ְמת  ְשמֹו אַּ ְשִדים ְושַּ ם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור כַּ ְבר  ְרת  ְבאַּ חַּ ר ב  ֱאֹלִהים ֲאשֶּ ה הּוא ְיהו ה ה  ת  בעצם שלח אותו  "אַּ

שימצא ליצחק לו דווקא כי יתכן ולא יהיה לו נס כמו שקרה לאליעזר שהימר על האשה . וכאשר אמר לחרן
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר האם יקחה שכן כתוב:  .לי יהיה בה דבר מגונה כמו שקרה לבת יפתחווא

  שלשה שאלו שלא כהוגן; לשנים השיבוהו כהוגן לאחד השיבוהו שלא כהוגן, ואלו הן: :רבי יונתן

דכתיב )בראשית כד יד( והיה  -אליעזר עבד אברהם  עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי: אליעזר
הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ]ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה 

 השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה; ?יכול אפילו חיגרת אפילו סומא ,אדע כי עשית חסד עם אדני[

 : בילקוט שמעוני כט יז , שכן כך כתוביקח אותםו ליעקב שיבוא מר קח לך שהן היו מזומנות ומחכותוא
ועיני לאה רכות. אמוריה דרבי יוחנן אמר קודמוי: "עיני לאה רכיכין". אמר ליה: עיני דאמך הוו רכיכין! ומהו "

ה, והיתה בוכה ואומרת: יהי רצון רכות? רכות מבכיה; שכך היו התנאים, שיהא גדול נושא לגדולה וקטן לקטנ
 "שלא אפול בידו של רשע. אמר ר' חוניא: קשה התפילה שביטלה הגזירה, ולא עוד, אלא שקדמה לאחותה.

 



 

 

אמר ר' יונתן: מה ראה יעקב אבינו שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף משאר בניו? ראויה : "ועוד כתוב שם
יעקב יוסף", אלא שקדמה לאה ברחמים; ומתוך צניעות  היתה בכורה לצאת מרחל, דכתיב: "אלה תולדות

שהיתה בה ברחל החזירה הקב"ה לה. ואמאי קדמתה לאה? דכתיב: ועיני לאה רכות. מאי רכות? אילימא 
בגנות  –רכות ממש, אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב, דכתיב: "ומן הבהמה אשר איננה טהורה" 

וכות: כהונה, לויה ומלכות. רבא אמר: לעולם רכות ממש; ולא גנאי הצדקת דבר הכתוב? אלא שמתנותיה אר
הוא לה, אלא שבח הוא לה, שהיתה שומעת בני אדם שהיו אומרים: שני בנים יש לה לרבקה ושתי בנות יש 

לו ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. והיתה יושבת בפרשת דרכים ושואלת לבני אדם: מה מעשיו של 
ומלסטם את הבריות. קטן מה מעשיו? איש תם הוא, יושב אהלים הוא; והיתה יושבת גדול? איש רע הוא 

ובוכה עד שנשרו ריסי עיניה. והיינו דכתיב: "וירא ה' כי שנואה לאה". מאי שנואה? אילימא שנואה ממש, 
 .אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר וכו'? אלא ראה הקב"ה ששנואין מעשה עשו בפניה, "ויפתח את רחמה"

 , ואיך הקשר שהיה בין שתי ה שאומר שהנישואין כבר היו מתוכננים מקדמא דנא.ולא ידוע לי מה הקשרמ
 שבא לקחת ללא התנגדויות אלא הפוך בהמתנה. היו אבל ברור מצפין המדינות, שיכלו להיות בקשר.

  :ומהו הברכה של אברהם
בִ " ִני ִמֵבית א  חַּ ר ְלק  ִים, ֲאשֶּ מַּ ש  רְיהו ה ֱאֹלֵהי הַּ ר ִדבֶּ ְדִתי, וֲַּאשֶּ ץ מֹולַּ רֶּ ע-י ּוֵמאֶּ ר ִנְשבַּ ֵתן -ִלי וֲַּאשֶּ ְרֲעָך אֶּ ִלי ֵלאֹמר, ְלזַּ

ת זֹאת-אֶּ ץ הַּ רֶּ א  ם--ה  ה ִלְבִני, ִמש  ְחת  ִאש  קַּ יָך, ְול  נֶּ כֹו ְלפ  ְלא  ח מַּ  ."הּוא, ִיְשלַּ
ויכול והתפלל, מד על העין ואחר כך ע .רצה את יצחק לבת שלו מתחבר למה שכתוב לעיל: שאליעזר העבד

נו יאה לקיים איתה את בית ישראל, והיתה ברכה אירת או בעלת מום כלשהו, שהיה לקבל פיסחת או עיוו
ֲחוֶּה,  שנאמר: לאברהם שאע"פ שהעבד לא ביקש נכון ה' שלח אותו ישירות אל המקום הנכון ְשתַּ ֹקד ו אֶּ ו אֶּ

ת ֵרְך, אֶּ יהו ה; ו ֲאב  תְיהו ה ֱאֹלֵהי אֲ -לַּ ת אֶּ חַּ קַּ ת, ל  ְך ֱאמֶּ רֶּ ִני ְבדֶּ ר ִהְנחַּ ם, ֲאשֶּ ה  ְבר  ת-ֹדִני אַּ " ואפילו ֲאִחי ֲאֹדִני ִלְבנֹו-בַּ
ע אֹוהרשעים האלו הודו לאמור: " יָך, רַּ ֵבר ֵאלֶּ ל דַּ ר; לֹא נּוכַּ ב  ד  א הַּ ן ּוְבתּוֵאל וַּיֹאְמרּו, ֵמְיהו ה י צ  ב  ן ל  עַּ  ".טֹוב-וַּיַּ

ר ֲאלֵ ועוד נאמר: " לוַּיֹאמֶּ ם אַּ אֹדִני-הֶּ ְלחּוִני, ְוֵאְלכ ה לַּ ְרִכי; שַּ ֲחרּו ֹאִתי, וַּיהו ה ִהְצִליחַּ דַּ  ."ְתאַּ
 

 :שניחידוש : מחידושי אבר'ם
יוצא כשהוא בה מתרחש הדבר ששמי שמשקיע באדמה או במסחר או בימינו הבורסה, פעמים הר ?ומה בכך

 ?אפילו יכול גם יותר ,יוצא נשכר פי כמה וכמה
ם"תוב לפני כן: נראה מה כ ה  ְבר  י ה ִביֵמי אַּ ר ה  ִראשֹון, ֲאשֶּ ב ה  ע  ר  ד ה  ץ, ִמְלבַּ רֶּ א  ב, ב  ע  " בא לו מסר מן וְַּיִהי ר 

ל"הקב"ה בעצמו שאמר לו:  ר אַּ יו ְיהו ה, וַּיֹאמֶּ א ֵאל  ץ -וֵַּיר  רֶּ א  יָך. ּגּור ב  ר ֵאלֶּ ר ֹאמַּ ץ, ֲאשֶּ רֶּ א  ה:  ְשֹכן ב  ְימ  ֵתֵרד ִמְצר 
זֹאת, ך   הַּ ְרכֶּ ְהיֶּה ִעְמָך וֲַּאב  " כלמר היתה שנת רעב שלא מצאו לחמם והיתי קשה מאוד עד אשר רצו לרדת ְואֶּ

, והנה הוא זורע ובדרך ניסי ממש אותה ארץ באותה שמנ, מו הארץ וה' היה צריך לומר לו אל תרד מצרימה
 שנת הרעב מצא מאה שערים. 

 בשנה קשהמאה שערים  –בראשית רבה סד ו, פרשת תולדות 
" )בראשית כו יב(. אמר ר' חלבו: "בארץ ההיא", "בשנה ההיא" בשנה ההיאוימצא  בארץ ההיא"ויזרע יצחק 

 –הארץ קשה והשנה קשה. ואילו הייתה יפה, על אחת כמה וכמה. "וימצא בשנה ההוא מאה שערים"  –
עשתה מאה במה מלמד שהאמידו אותה ו –מאה כֹוִרים, מאה שערים, מאה מנינים; מאה שערים 

.  , העריכו אותה )שמאי(? שהיא תתן יבול מסויים, והנה במפתיע, בכח עליון נתן פי מאה()כלומר שהאמידּוה 
  והלא אין הברכה שורה על דבר שהוא במשקל ובמידה ובמניין, מפני מה מדד אותה? מפני המעשרות.

 
 עשר תעשר –)מנדלבוים( נספחים ד  פסיקתא דרב כהנאומכוון שהזכרנו מעשרות, הנה קטע מ

ְכִרי, לפיכך תלשו הקב"ה מן עבודה זרה ומן החולין וקבעו ברקיע  אברהם התחיל לעשר מן החולין מאמצע הַּ
יצחק הפריש מעשר, שנאמר: "ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים" )בראשית כו … 

נאמר: "ויברכהו ה' " )שם(. יעקב הפריש מעשר, שנאמר: יב(. לכך מדד כדי להפריש מעשר, לכך נתברך, ש
 "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" )בראשית כח כב(.

 ועוד בנושא זה:
 מדרש תנחומא )בובר( פרשת ראה סימן ח

ץ ּוְרֵעה ֱאמּונ ה" )תהלים לז ג(. ר' חגי בשם ר' יצחק הוה מסרס קרא: עשה רֶּ ן אֶּ ה' וֲַּעֵשה טֹוב ְשכ  ח בַּ טוב  "ְבטַּ
ֵער את המידות. ראה אותו אחד התחיל מטמין מלפניו. אמר לו: מה לך  בטח בה'. משל לבעל השוק שיצא ְלש 

לטמון מלפני? שער את מידותיך ואל תתיירא. הדה הוא דכתיב: "בטח בה' ועשה טוב". "שכון ארץ ורעה 
 עשה שכונה של ארץ, הוי זורע, הוי נוטע. "ורעה אמונה"  –אמונה" 

 



 

 

יחידי בלילה של חושך  שאליפז תלמידו בנו של עשיו הרשע לא השאיר לו כלום, יש אומרים אפילו יצא  יעקב
היה מאבד את דרכו ושואל שאלות קשות מנשוא , למה כך קרה לי ? נזכור כמונו, , אדם לא בגדיו לגופו

תו, גם לא היה א אימו רבקה שהיתה משדלת אובאוהלה של תורה ואילול ,ליםהשיעקוב איש תם יושב או
 מקבל את הברכה מיצחק אביו.
ולהתחזק לשמו. ואולם להבין את מידתו של הקב"ה  רשם של שם ועבר.דמה עשה השקיע את כל כולו במ

יו ואימו בלחרן וקיים את מצוות א ם לא יקים את בית ישראל? יצאתציווי ה' פרו ורבו, ואי לא לקייםאיך אפשר 
 נות לבן.לקחת מב

לו בתכלית, אל  תר בשבילו, מעולמה של תורה לעמל היום, ועוד בביתו של לבן. הניגודמשימה קשה ביו
 מוכת רעב אין מים, שמחלקים במנות לכל בני העיר לכן שמו את האבן. ץאר .לו עולם לא מוכר

י , וכל העיר, עד שלבן שלא היו בנים מתברכים לרגליו ולא רוצים שאחראבל מיד בהגיעו, מתברכים המים
 .נות כמעט עבדות יחזור לאביו. ורודפים אותו לבן ובניו עד גלעדש 22

 :בילקוט שמעוני  כך אומר ןעבד כמעט בעבדות עד אשר פרץ לרוב הרבה יותר ממאה שערים של אביו שכ
וכתיב: ”. 'אמר רבי תנחומא בר אבא: מאה ועשרים ריבוא של צאן היו לו, שנאמר: "ויפרוץ האיש מאד מאד

מה להלן ששים רבוא, וכתיב: מאד, אף כאן ק"כ ריבוא, דכתיב: מאד מאד'. וגם כאן ”. מו מאד"וירב העם ויעצ
" נאמר קודם: 'רבי אבא בר כהנא אמר: מאה ותרתין רבוון, שבעה אלפים מאתן עדרין, הוו ליה לאבינו יעקב

ארץ ישראל  כה רב הקריב יעקב למען)אמנם יש גם דעות אחרות אבל בשל ניצול המקום הבאתי רק אחד( 
 ובכל זאת נכתה ולמקניהו עשה סוכות עדיין נשאר לו רב.

 
 :שלישיחידוש : מחידושי אבר'ם

ה " ְצת  י מ  רַּ ץ, ּופ  רֶּ א  ר ה  ֲעפַּ ְרֲעָך כַּ י ה זַּ ְוה 
ל ה; ְוִנְבְרכּו ְבָך כ  ְגב  ֹפנ ה ו נֶּ ה ְוצ  -ו ֵקְדמ 

ה, ּובְ  מ  ֲאד  ֹנִכי ִמְשְפֹחת ה  ָך.  ְוִהֵנה א  ְרעֶּ זַּ
ר ְרִתיָך ְבֹכל ֲאשֶּ ְך, ּוְשמַּ ֵתֵלְך, -ִעמ 

ל זֹאת:  ִכי, לֹא -וֲַּהִשֹבִתיָך, אֶּ ה הַּ מ  ֲאד  ה 
ר ִאם ד ֲאשֶּ ְבָך, עַּ ֱעז  ר-אֶּ ִשיִתי, ֵאת ֲאשֶּ -ע 

ְך. ְרִתי ל   "ִדבַּ
. לא השווה אותם והיה לשון שמחה

ם וחכמילכוכבים אלא "לעפר הארץ", 
הסבירו כלשונם הטובה עליהם. ואני 

ראיתי לומר כי עפר הארץ איננו מן 
הכוכבים או הדברים שאינם מושגים 

נמצא בכל ובכל מקום אשר  אלא העפר
ויתרה בעולם. כך יהיו בכל מקום תבקש, 

 כי מן עפר בא ואל העפר ישוב. ורק רוח האלקים היא המחזיקה ומחיה אותו. ,מזאת הוא עצמו בנוי מן העפר
 טח,, אזי תשבו לארץ לבהעפר, שזה הגוף לכם את הארץ, אם הרוח שלכם יגבר על , אני אתן לכםואומר ה'

)הארץ בכל מקום היא ארץ ישראל( כאמור כל עוד ישמרו את מצוות בורא שמים וארץ, שנאמר: "בראשית 
את השמים ואת הארץ(, שהוא כדור הארץ אן כל העולם כולו, על הכוכבים והגלקסיות שבו, או  ברא אלקים

אם העפר יגבר על הרוח, ולא יעשו את מצוות  ץ ישראל בלבד, הרוח הוא שיחזיק את העולם. אך, ארהארץ
 הרבה יותר ממה שישבו בארץ.עם ישראל לא ישב על ארצו יותר , לא ישבו על ארצם. ואכן, ה'

ה;  ְגב  ֹפנ ה ו נֶּ ה ְוצ  ה ו ֵקְדמ  ְצת  י מ  רַּ ץ, ּופ  רֶּ א  ר ה  ֲעפַּ ְרֲעָך כַּ י ה זַּ ל"ְוה  ָך-ְוִנְבְרכּו ְבָך כ  ְרעֶּ ה, ּוְבזַּ מ  ֲאד  " ולא רק ִמְשְפֹחת ה 
 זרעך, אלא לעולם כולו.

 

 !!!ךומבור שלוםשבת 
 אבר'ם הי"ו,  בעל חידושיאלדדי הכהן   -ר' משה אליהו בן : צעירמה                                 

 

 ויצא :חידושי אבר'ם 

 
 
 

עיזים נפלאות! אולי אותם רצה יעקב. העיזים האלה מקורם בסוריה קפריסין, מקום שהיה 
ים פעמיים יעקב אצל לבן. גזע משובח מאוד. הם חזקים מאוד בעל תנובה רבה, ממלט

בבת אחת. תארו לכם שכל שנה אדם יכול להעשיר פי כמה את הוהו.  2-3בשנה, ולפעמים 
 לכן אמרו חכמים עשתרות שהן מעשירות 


