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תובנות לחיים
פרשת לך-לך

מדוע החיים היהודיים 
 כל כך יקרים?
רק עכשיו קנינו לולב ואתרוג לחג הסוכות 
בסכום נאה, זוג תפילין יקרות עוד יותר, 
בשביל לשלוח ילד לבית ספר יהודי צריך 
לפתוח חסכונות, ואפילו בשביל לאכול 
 במסעדה כשרה צריך לשלם יותר. 
למה זה חייב להיות כך?
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מקור 1   ספר בראשית, פרק י"ז, פסוקים א, י-יג, כד
אֶמר ֵאָליו  ָרא ה' ֶאל־ַאְבָרם ַויֹּ ִנים ַויֵּ ע שָׁ ָנה ְוֵתשַׁ ִעים שָׁ שְׁ ן־תִּ ַוְיִהי ַאְבָרם בֶּ
ֶאל־ַאְבָרָהם  ֱאלִֹהים  אֶמר  ַויֹּ ָתִמים...  ֶוְהֵיה  ְלָפַני  ְך  ִהְתַהלֵּ י  דַּ שַׁ ֲאִני־ֵקל 
ר  ִריִתי ֲאשֶׁ ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם. זֹאת בְּ מֹר ַאתָּ ִריִתי ִתשְׁ ה ֶאת־בְּ ְוַאתָּ
ם  ּוְנַמְלתֶּ ּכל־ָזָכר.  ָלֶכם  ִהּמוֹל  ַאֲחֶריָך  ַזְרֲעָך  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם  יִני  בֵּ ְמרּו  שְׁ תִּ
ָיִמים  מַֹנת  ּוֶבן־שְׁ ּוֵביֵניֶכם.  יִני  בֵּ ִרית  בְּ ְלאוֹת  ְוָהָיה  עְרַלְתֶכם  שַׂר  בְּ ֵאת 
ר  ן־ֵנָכר ֲאשֶׁ ל בֶּ ֶסף ִמכֹּ ּוִמְקַנת־כֶּ ִית  ְיִליד בָּ ְלדֹרֵֹתיֶכם  ָלֶכם ּכל־ָזָכר  ִיּמוֹל 
ְבִריִתי  ְוָהְיָתה  ָך  ְספֶּ כַּ ּוִמְקַנת  יְתָך  בֵּ ְיִליד  ִהּמוֹל  ִיּמוֹל  הּוא.  ְרֲעָך  ִמזַּ לֹא 
שַׂר  לוֹ בְּ ִהמֹּ ָנה בְּ ע שָׁ ִעים ָוֵתשַׁ שְׁ ן־תִּ ְבשְַׂרֶכם ִלְבִרית עוָֹלם... ְוַאְבָרָהם בֶּ בִּ

עְרָלתוֹ. 

מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כ"ח עמוד ב'
יָבה ֵמֶהם...  ה ְישִׁ ְרשָׁ ל ֲאבוֵֹתינּו לֹא פָּ י ֲחִניָנא: ִמיֵמיֶהן שֶׁ ַרבִּ י ָחָמא בְּ ָאַמר ַרבִּ
ִמים". ִיְצָחק  יָּ א בַּ ֱאַמר: "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן בָּ נֶּ יָבה, שֶׁ ישִׁ ב בִּ ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָזֵקן ְויוֹשֵׁ
ָזֵקן ִיְצָחק". ַיֲעקֹב ָאִבינּו,  י  ֱאַמר: "ַוְיִהי כִּ נֶּ יָבה ָהָיה, שֶׁ ישִׁ ב בִּ ָזֵקן ְויוֹשֵׁ ָאִבינּו, 
ַרב:  ָאַמר  ִמּזוֶֹקן"...  ְבדּו  כָּ ִישְָׂרֵאל  "ְוֵעיֵני  ֱאַמר:  נֶּ שֶׁ ָהָיה,  יָבה  ישִׁ בִּ ב  ְויוֹשֵׁ ָזֵקן 
ַאְבָרָהם  ַמע  שָׁ ר  ֲאשֶׁ "ֵעֶקב  ֱאַמר:  נֶּ שֶׁ ּה,  ּכּולָּ ַהּתוָֹרה  ל  כָּ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ים  ִקיֵּ

קוִֹלי ְוגוֹ'". בְּ

<< הרבי 
המצוות של האבות, והמצוות שלנו 

מבואר בחסידות1 במעלת מצוות מילה שקיים אברהם אבינו לגבי מה שקיים כל 
התורה כולה עד שלא ניתנה2:

קיום כל התורה על ידי אברהם אבינו הי' )א( בכח עצמו )ב( המצוות שקיים לא הי' 

א. לחבר את האור האלוקי 
עם העולם הגשמי

1( ראה בכ"ז לקו"ש ח"א ע' 41. ח"ג ע' 758 ואילך, ובהנסמן שם.
2( יומא כח, ב. קידושין פב, א.
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בהם הכח לחדור בקדושתם בדברים הגשמיים שבהם נעשו המצוות, שהם – הדברים 
הגשמיים – ייעשו קדושים.

המצוות  לגבי  תורה  מתן  לאחר  מקיימים  שאנו  שבמצוות  מהמעלות  הוא  זה  ענין 
שקיימו האבות – שהמצות שלאחרי מתן תורה )א( הם ציווים מהקב"ה שציוה עליהם 
בשעת מתן תורה3, )ב( הם ממשיכים את קדושתם בדברים הגשמיים שהגשם ייעשה 

קדוש. 

מצוות ברית מילה שונה

ואף על פי כן, מצד הענין ד"מעשה אבות סימן לבנים", שדוקא קיום המצות על ידי 
האבות )קודם מתן תורה( נתן לנו את הכח4 )לאחרי מתן תורה( שנוכל לקיים את 
המצוות בגשמיות – היתה צריכה להיות לכל-הפחות מצוה אחת של האבות שתהיה 
נצטווה  עליה  )א(  מילה:  מצות  היתה  וזו  מתן-תורה.  שלאחרי  המצוות  בדוגמת5 
אברהם אבינו מהקב"ה, )ב( מצוה זו )גם קודם מתן-תורה( המשיכה קדושה בדבר 

הגשמי6, באופן שקדושת המצוות נשארה בדבר הגשמי גם לאחרי קיום המצוה.

ומזה מובן, שמצות מילה )אף שהיתה קודם מתן תורה( קיים אברהם אבינו באופן 
שקיום המצוות צריך להיות לאחרי מתן תורה.

3( כי רק אז נעשה החיבור דעליונים ותחתונים )שמו"ר פי"ב, ג(, רוחניות 
וגשמיות. ומצות מילה שלפני מ"ת )אף שהיתה מצד ציווי הקב"ה ולא 

כשארי המצוות שקיימו האבות בכח עצמם(, היתה רק הכנה למ"ת 
)ולחיבור הנ"ל(, שלכן גם קיום מצות מילה "אין אנו מלין מפני שאברהם 

אבינו ע"ה מל עצמו ואנשי ביתו אלא מפני שהקב"ה צוה אותנו ע"י משה 
רבינו שנמול" )פיה"מ להרמב"ם חולין ספ"ז(.

עפ"י מ"ש בפנים יומתק לשון הרמב"ם שמסיים שם "שנמול כמו שמל 
אברהם אבינו ע"ה" – )דלכאורה, מה מקום להזכיר א"א והרי אנו 

מלין מפני הציווי למשה רבינו, אלא( – כי מעשה אבות )מילת א"א( 
היא הנתינת כח על המצות )מילה( דלאחרי מ"ת, ובמיוחד מצות מילה 

דאברהם, שהיא המקשרת את כללות "מעשה אבות" שיהיו "סימן )ונתינת 
כח( לבנים", כנ"ל בפנים.

לשון הרמב"ם בענין איסור אבר מן החי: "שצוה בסיני שיתקיים איסור 

אבמה"ח", אינו שייך לנדו"ד והלשון "שיתקיים" הוא מפני שאינו איסור 
חדש, כי כבר נצטוה על זה נח מהקב"ה )אף את"ל( כי סברה לכאן ולכאן 

)– שאיסור אבמה"ח לאחר מ"ת אינו ע"י הנתינת כח דאיסור נח אף 
שגם האבות קיימו אותו, כיון שקיומם הי' שלא בתור אבות כ"א בתור 
ב"נ(. ובאיסור גדה"נ כתב הרמב"ם סתם "אלא מצות מרע"ה" ולא כתב 

"שיתקיים" – כי גדה"נ קיים יעקב מעצמו ולא שנצטווה על זה מהקב"ה 
)רמב"ם הל' מלכים רפ"ט ובכ"מ שם(.

4( ראה ב"ר פ"מ, ו. רמב"ן לך לך יב, ו. אוה"ת ר"פ לך לך.
5( אבל לא בשוה ממש, כנ"ל הערה 45.

6( גוף מקיים המצוה, אבל לא בגשם העולם )שנזדכך רק ע"י כור הברזל 
דמצרים – תו"א עד, א(. ואכ"מ.
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<< הרבי 
דווקא בדרך הטבע

מהענינים שיש בקיום המצוות לאחרי מתן תורה, – ההשתדלות שקיום המצוות יהיה 
על-פי טבע, לא על-ידי נס7, דכיון שהמצוות שלאחרי מתן-תורה צריכות לפעול זיכוך 
ולהמשיך קדושה בדברים הגשמיים שבעולם הטבעי, לכן עליהם להיות על-פי טבע, 

בכדי שגם טבע העולם )לא יתבטל, אלא( יזדכך.

יתירה מזו: לא רק המצוה עצמה, אלא אפילו ההכנה למצוה צריכה להיות על-פי טבע. 
וכידוע8 הסיפור אודות רבינו הזקן, שהמתין עם ברכת קידוש לבנה עד שפעל על הפקיד 
שהוא יעצור את הסירה )אף שלפני-זה עצר רבינו הזקן את הסירה בעצמו בנס(, בכדי 

שגם ההכנה למצוה תהיה מלובשת בדרכי הטבע.

ומזה מובן, שכאשר המצוה קשורה, על-פי טבע, עם קשיים מסויימים )אם הקשיים 
הם בקיום המצוה עצמה, או בהכנה להמצוה, או בתוצאות של המצוה(, אין להסירם או 

להחלישם באופן בלתי טבעי, כיון שאז חסר בקיום המצוה.

לשלם על מצוות

ובמגנא"  "בריקנייא  שלא  להיות  צריך  המצוות  שקיום  בזוהר9,  שכתוב  מה  ועל-דרך 
]בריקם ובחינם[ )כיון שאז לא נמשך על-ידי המצוה "רוחא דקודשא" ]רוח הקודש[(. – 
זהו סדר של "מצרים", וכמו שכתוב10 "אשר נאכל במצרים חנם" – אלא צריך "לאשתדלא 
ביה כדקא יאות כפום חיליה" ]להתייגע בו כראוי לפי כחו[ ו"באגר שלים" ]ובתשלום 

מלא[.

7( מלבד בדאי אפשר, או שנעשה הנס במיוחד לזה וכמו נס השמן 
דחנוכה. וכמו שאכלו המן אף שאין נהנין ממעשי נסים. וצע"ק מתוד"ה 

חטין )מנחות סט, ב( ואכ"מ.

8( לקו"ד )כרך ד'( תשנב, ב.
9( ח"ב קכח, א.

10( בהעלותך יא, ה. וראה ספרי שם – הובא בפרש"י שם.

ב. על איכות משלמים
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כמה  ושילם  למצוה,  בנוגע  מתווכח  היה  האריז"ל11, שלא  אודות  מה שכתוב  גם  וזהו 
שביקשו ממנו, וכמסופר בגמרא12 אודות רבן גמליאל, שקנה אתרוג באלף זוז13.

מקור 3 זהר, חלק ב', קכ"ח ע"א
ֶבּנּו ִלּבוֹ  ר ִידְּ ל ִאיׁש ֲאשֶׁ רּוָמה ֵמֵאת כָּ רֹאׁש ְוָאַמר, ְוִיְקחּו ִלי תְּ ְמעוֹן בָּ י שִׁ ַתח ַרבִּ פָּ
דוֹׁש  קָּ ל בַּ דֵּ תַּ ִמְצָוה ּוְלִהשְׁ ל בְּ דֵּ תַּ רוֶֹצה ְלִהשְׁ רּוָמִתי. ְוִיְקחּו ִלי, ִמי שֶׁ ְקחּו ֶאת תְּ תִּ
ל  דֵּ תַּ א ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהשְׁ ם, ֶאלָּ ֵריָקנּות ּוְבִחנָּ ל ּבוֹ בְּ דֵּ תַּ א ִישְׁ לֹּ רּוְך הּוא, ָצִריְך שֶׁ בָּ

ִפי כֹחוֹ. ָראּוי כְּ ּבוֹ כָּ

ל  דֵּ תַּ רוֶֹצה ְלִהשְׁ ל ִמי שֶׁ ֶלְך – כָּ לֹמֹה ַהמֶּ ְמַדאי ִלשְׁ ד ַאשְׁ מֵּ לִּ ִפים שֶׁ שָׁ ֵסֶפר ַהכְּ ...בְּ
ל  דֵּ תַּ רוֶֹצה ְלִהשְׁ ֲעשֶׂה שֶׁ ּנּו רּוַח ֻטְמָאה ְוִלְכּפוֹת רּוַח ַאֶחֶרת, אוֹתוֹ ַהמַּ ְלַהֲעִביר ִממֶּ
דוֹל,  ין גָּ ין ָקָטן בֵּ ּנּו, בֵּ ְרצּו ִממֶּ יִּ ָכל ַמה שֶּׁ ָלם בְּ שָָׂכר ֻמשְׁ ּבוֹ, ָצִריְך ִלְקנוֹת אוֹתוֹ בְּ
שָָׂכר,  ִלי  בְּ ֶרת  ְוִנְמכֶּ ּוְבֵריָקנּות,  ם  ִחנָּ בְּ ִמיד  תָּ ֶנת  מֶּ ִמְזדַּ ְמָאה  ַהטֻּ רּוַח  שֶׁ ּום  ִמשּׁ
ה ִפּתּוִיים,  ַכמָּ ם. בְּ ה אוָֹתם ָלדּור ִעמָּ ּוְמַפתָּ רוֹת ֲעֵליֶהם,  ֵני ָאָדם ִלשְׁ ְואוֶֹנֶסת בְּ

ם. ּיּוָרּה ִעמָּ ה ְדָרִכים, ַמְסָטה אוָֹתם ָלִשׂים דִּ ַכמָּ בְּ

ה ּוְגדוָֹלה, ּוְבִטהּור  לּות ַרבָּ דְּ תַּ ֵלם, ּוְבִהשְׁ שָָׂכר שָׁ א בְּ ְך, ֶאלָּ ֶדׁש ֵאיָנּה כָּ ְורּוַח ַהקֹּ
ִשׂים  יָּ כוֹל ְלַהְרִויַח אוֹתוֹ שֶׁ יָּ נוֹ, ּוִבְרצוֹן ִלּבוֹ ְוַנְפׁשוֹ. ְוַהְלַואי שֶׁ כָּ ַעְצמוֹ ּוְבִטהּור ִמשְׁ
ְוִאם  ָיִמיָנה ּושְׂמֹאָלה,  ִיְסֶטה  א  לֹּ ר, שֶׁ ֶדֶרְך ָישָׁ ֵלְך בְּ יֵּ ל ֶזה שֶׁ ְוִעם כָּ ִעּמוֹ,  ְמדוֹרוֹ 

ה. ִחלָּ ַבתְּ ּנּו, ְולֹא יּוַכל ְלַהְרִויַח אוֹתוֹ כְּ ּנּו ּוִמְתַרֵחק ִממֶּ ק ִממֶּ לֵּ ד ִמְסתַּ לֹא – ִמיָּ

מקור 4 טעמי המצוות, )לר' חיים ויטאל(, פ' ראה מצות הצדקה
ָרִאיִתי  ָלֶהם,  ְוַכּדוֶֹמה  ְוֶאְתרוֹג  לּוָלב  גוֹן  כְּ ִמְצָוה  ל  שֶׁ ָבִרים  ַהדְּ ְקִניַּית  ִעְנַין  בְּ
ַפַעם  ּנּו בְּ ֲאלּו ִממֶּ שָּׁ ל ָמה שֶׁ ָהָיה נוֵֹתן ַלּמוְֹכִרים כָּ ְלמוִֹרי זללה"ה )ָהֲאִריָז"ל( שֶׁ
ִלְפֵניֶהם  יַח  ַמנִּ ָהָיה  ְוִלְפָעִמים  ָאר,  ַהשְּׁ ַעל  ֶהם  ִעמָּ ְמָסֵרב  ָהָיה  ְולֹא  ָהִראׁשוָֹנה, 

ְרצּו. יִּ חּו ָמה שֶׁ קְּ יִּ עוֹת ְוָהָיה אוֵֹמר ָלֶהם שֶׁ יס ִעם ַהמָּ ַהכִּ

מקור 5 מסכת סוכה, דף מ"א עמוד ב'
ָהיּו  י ֲעִקיָבא שֶׁ ן ֲעַזְרָיה ְוַרבִּ י ֶאְלָעָזר בֶּ ַע ְוַרבִּ י ְיהוֹשֻׁ ְמִליֵאל ְוַרבִּ ן גַּ ַרבָּ ּוַמֲעשֶׂה בְּ
זּוז.  ֶאֶלף  בְּ ָקחוֹ  לְּ ְלַבד, שֶׁ בִּ ְמִליֵאל  גַּ ן  ְלַרבָּ א  ֶאלָּ לּוָלב  ָהָיה  ְולֹא  ְסִפיָנה,  בִּ ִאין  בָּ

ה ִמְצוֹת ֲחִביבוֹת ֲעֵליֶהן. מָּ ֶאֶלף זּוז? ְלהוִֹדיֲעָך כַּ ָקחוֹ בְּ לְּ ה ִלי לוַֹמר שֶׁ ָלמָּ

11( בטעמ"צ פ' ראה מצות הצדקה. והעילוי בהנהגת האריז"ל לגבי הנהגת 
כאו"א בזה ע"פ הזוהר – שאפילו ע"י פעולות שבטבע לא רצה לבטל או 

למעט כו'.
12( סוכה מא, ב. )וכן מובא הל' בתוס' )ד"ה אילימא, ב"ק ט, ב( – אתרוג(. 

וראה בזהח"מ לזח"ב שם: "כשקונים אתרוג כו'".
13( הראי' בכללות – שהנהגת האריז"ל נרמזה גם בנגלה: 1( ששלמו בעד 
מצוות סכומים שלא בערך שווים, 2( שזהו ענין כללי באופן קיום המצות 
ואינו שייך לתוכן המצוה פרטית, שלכן ממצוה אחת נלמד בפשיטות לכל 

המצוות.
אלא שי"ל ראי' מכאן גם לענין המדובר בפנים. – כי רחוק לומר שא"א הי' 

בשו"א להוריד המחיר דאלף זוז, שהוא שלא בערך כלל; גם – באם זהו 
מקרה יוצא מן הכלל לגמרי, הרי בכלל "אין למדין מחידוש". אפילו את"ל 

)כדמשמע מתוס' ב"ק שם( שר"ג לא מצא אתרוג בזול יותר, והחידוש 
שקנה באלף זוז הוא כי מצד הדין לא הי' מחוייב לבזבז כ"כ בשביל קיום 

המצוה, אלא שמפני "חביבות" המצוות עליהן – רצה לקיימן אף במצב 
ש)האדם( לא נצטווה ע"ז – קשה לכאורה – על מה חלה החביבות שלו 

– כשאין עליו ציווי )היינו – שאין מצוה(. – )ולהעיר משו"ע אדה"ז או"ח 

סו"ס צג ור"ס קח. אתוון דאורייתא כלל יג(. – וי"ל ההסברה בזה – דגם 
כשאין ענין החיוב שבמצוה )שזהו רק כשנצטווה עלי'( ישנה המצוה מצד 

מציאות האתרוג )וכח העשי' שלו( שלולא מניעה חיצונית "ארי' דרביע 
עלי'" )ולא על האתרוג כו'( – יכולים להעשות ענין שבו תתקיים המצוה – 
פעולה בהאתרוג )שבמצוות שלאחרי מ"ת זהו ענין עיקרי במצוות( – וזהו 

"כמה חביבות כו'" )סוכה שם(.
החידוש שבזה )על המובא לעיל שהאריז"ל לא הי' מסרב על השער(: 

האלף זוז אי"ז שהאתרוג יקר ביותר, כי א"א שהאתרוג יהי' שויו כ"כ, כ"א 
מפני סיבה וענין צדדי ) – וע"ד "כל ממון שבעולם אתם נותנים" – קדושין 

לא, סע"א(. וזוהי הנהגה הב' דהאר"י )מובא שם( "ולפעמים הי' מניח 
לפניהם הכיס עם המעות, והי' אומר להם שיקחו )המוכרים( מה שירצו". 
דמזה נלמד שאין להשתדל להסיר )לא רק המניעות שבהדבר עצמו, אלא 

אפילו גם לא( מניעות הצדדיות. ובנדו"ד – שני ענינים אלו הם: א( סכנת 
המילה עצמה. ב( מצד זה שהי' זקן )שלכן הי' צ"ל "וכרות עמו" – כנ"ל 
ס"ה(, ונלמד מר"ג, דגם על זה אין להביא מלאך רפאל קודם בוא הזמן 

בטבע. ואכ"מ.



7

<< הרבי 
לא לחפש קשיים, אך לא לברוח מהם

אין הכוונה לומר שצריך לחפש קשיים, אבל הקשיים שישנם על-פי טבע, אין להשתמש 
במשהו לא טבעי כדי למנוע אותם.

וכאמור לעיל, שכמו שאין להסיר באופן זה את הקשיים הקשורים עם ההכנות למצוה, 
כך אין להסיר את הקשיים שעל-פי טבע הם תוצאות מהמצוה.

מקור 6 ספר בראשית, פרק י"ח פסוק א'
חֹם ַהּיוֹם. ַתח־ָהאֶֹהל כְּ ב פֶּ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֹשֵׁ ָרא ֵאָליו ה' בְּ ַויֵּ

רש"י

י  ִלישִׁ ר ֲחִניָנא, יוֹם שְׁ י ָחָמא בַּ ר ֶאת ַהחוֶֹלה. ָאַמר ַרבִּ ָרא ֵאָליו: ְלַבקֵּ ַויֵּ
לוֹמוֹ.  שְׁ ַאל בִּ "ה ְושָׁ בָּ ְלִמיָלתוֹ ָהָיה, ּוָבא ַהקָּ

<< הרבי 
הבורא לא ריפא את אברהם בדרך נס, כי לא רצה לקחת ממנו את הקושי של 

המצווה

על-פי-זה יובן הפירוש ש"יום שלישי למילתו היה": 

...אחד משלושת המלאכים שבאו לאברהם אבינו היה המלאך רפאל, שבא "לרפאות 
את אברהם14".

וכיון שעל-פי טבע, הנימול חולה שלושה ימים, אי אפשר לומר שהקב"ה שלח מלאך 
טבע  שעל-פי  אלו  קשיים  ממנו  להסיר  השלישי,  היום  לפני  אברהם"  את  "לרפאות 
צריכים לבוא מהמצוה )שהרי מצות מילה גם קודם מתן-תורה היתה כמו לאחרי מתן-
תורה, כנזכר לעיל(. ולכן בהכרח לומר, שהיה זה ביום שלישי למילתו, והמלאך רפאל 

פעל שאברהם יתרפא ביום זה, שזהו על-פי טבע.

...ההוראה באופן קיום המצוות הוא: שאין לחפש נסים כדי "להקל" על קיום המצוה, 
ושקיום המצוה צריך להיות מלובש בדרכי הטבע, ולעשות מהטבע כלי לאלקות.

14( ב"מ פ"ו, ב. פירש"י עה"ת במקומו.
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<< הרבי 
לעתים מלאך רפאל מתלבש בלבוש טבעי, ולעתים מתגלה

אך עדיין אינו מובן: כיון שביום השלישי מתרפאים על-פי טבע, מה צורך היה במלאך 
רפאל?15

בשם  לפעמים  נקראים  טבעיים  כחות  שגם  הרמב"ם16,  שכתב  מה  על-פי  זה  ויובן 
"מלאכים".

לך  "אין  ז"ל17  רבותינו  וכמאמר  למעלה,  שורש  לו  יש  למטה  ענין  כל  הדבר:  וטעם 
עשב למטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל", וכיון שהכחות הטבעיים 

משתלשלים מהמלאכים, לכן נקראים לפעמים בשם "מלאכים", על שם שרשם.

מצד  זה  הרי  השלישי,  היום  במשך  הנימול  מתרפא  טבע  שעל-פי  שהעובדה  ונמצא, 
עד  השתלשלות,  בריבוי  משתלשל  שזה  אלא  הרפואות18(,  על  )הממונה  רפאל  מלאך 
שמתלבש בפרט זה ובלבוש טבעי. אלא, שאצל אחרים נראה רק הענין הפרטי ובלבוש 
– הוא בהעלם ובשרשו; ואילו אצל אברהם האיר  – השורש לזה  הטבע, ומלאך רפאל 

השורש בגילוי בעולם – "וירא", שראה את מלאך רפאל19.

 משיחת שבת פרשת וירא, י״ח מרחשון, ה׳תשכ״ה
 הוגהה ע״י כ״ק אדמו״ר )באידית( ונדפסה בהוספות ללקו״ש ח״ה ע׳ 312 ואילך. 

 במהדורה זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ״מ ע״י המו״ל.

תורת מנחם חלק מ״א, עמוד 240

ג. הטבע הוא המלאך – קטע אופציונלי

15( וקשה לומר שזהו בשביל שעות האחדות מ"כחום היום" – ששה שעות 
)ב"ר פמ"ח, ח( עד סופו.

16( מו"נ ח"ב פ"י.
17( ב"ר פ"י, ו. זח"א רנא, א.

18( מדרש כונן. י"ר בראשית. ולהעיר מזח"א כו, ב.

19( ואף שגם לאברהם נראו המלאכים בדמות אנשים – )נוסף על שלפי 
פירוש רש"י )יח, י( צ"ל שאח"כ ידע שהם מלאכים, דאל"כ למה לא 

הוקשה לאברהם איך אומר "למועד אשוב"( – אברהם ראה את רפאל 
והוא רפאו ולא )א( את הפרט, )ב( שנשתלשל מעולם לעולם ועד שנתעלם 

בלבוש טבעי – טבע הגוף שיתרפא מעצמו.


