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 (יח, א)היום   כחם האהל פתח ישב והוא

 לראות אם יש עובר ושב". –כתב רש"י, "פתח האוהל 
 מה הביטוי של "עובר ושב"?

רבי אברהם יעקב מסאדיגורא: העניים מצאו את דרכם  הק' אומר האדמו"ר
בעצמם לאוהלו של אברהם אבינו, אבל היו כאלה שרצו להיכנס אך התביישו, 

רבו לאהל והתרחקו ממנו, וחוזר חלילה, והיו "עובר ושב"... לכן הם התק
אברהם אבינו המתין לראות היש עובר ושב, וכאשר מצא עניים כאלו, היה רץ 

 ומזמינם להיכנס.
יצחק  הקדוש רבי על טביעת העין שהיתה לרבי בספר "אדיר במלוכה" מסופר

 מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם:
ל רעב ונצרך. פעם אחת הגיע יהודי שנראה כגביר ביתו היה פתוח לרווחה לכ

הוא אמר כי  –ובפיו היתה בקשה שונה מבקשות הצדקה והעזרה השגרתיות 
הוא גביר גדול המקבל הרבה מאוד דברי דואר, אך ילדי השכנים מחטטים 
בתיבות הדואר והוא חושש שמא דברי דואר נעלמים לו, ולכן הוא מבקש 

 של הרבי. להפנות את המכתבים למעונו
הסכים הרבי בחפץ לב לסיע לו בכך, וכך בכל יום היה מופיע בשעת הצהריים 

 לשאול אם הגיעו דברי דואר עבורו.
משחלפו הימים ואפילו דבר דואר אחד לא הגיע עבורו, פנתה הרבנית אל 

 הרבי וסיפרה על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום לביתם.
 ורוצה לאכול אלא שמתבייש הוא". "כך?" שאל הרבי, "כנראה שהוא רעב 

 "אם הוא מתבייש", סברה הרבנית, "ודאי יתבייש גם כשאציע לו אוכל"...
חייך הרבי ואמר: "כשיבוא מחר אמרי לו כי הדוור עדיין לא הגיע, תציעי לו 

 להמתין מעט, ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"...
יה מגיע אותו אדם הרבנית עשתה כדברי הרב, ומאותו יום ואילך כאשר ה

לברר פרטים אודות מה שנשלח לו בדואר, ענתה שעדיין לא הגיע, ובנתיים 
הושיבה אותו על יד השולחן והגישה לו ארוחה חמה. הלה היה אוכל לשובע 

 נפשו, ולאחר מנוחה קלה, הלך לדרכו...
הנה כי כן, מצוות הכנסת אורחים צריכה להיעשות ברגישות רבה, תוך שימת 

 (ומתוק האור) פרט שהוא ייטיב עם תחושותיו של האורח.לב לכל 
 (יח, ד)מים  מעט נא יקח

 כתב רש"י: ע"י שליח.
יש להבין, ג' פרים שחט אברהם אבינו בשביל שיהיה לכל אחד לשון של בקר, 

 מים"? למה לא לתת להם הרבה מים? מעטוכשמגיע אל המים אומר "יקח נא 
ד מוסר, אי אפשר להיות צדיק על מתרץ רבי ישראל מסלנט זצ"ל עם יסו

חשבון השני! אי אפשר להדר בהכנסת אורחים כשזה על חשבון השני, לכן 
 כיון שאת המים הביא השליח, אמר אברהם אבינו יוקח נא "מעט מים".

(אותו סיפר הרב אליהו דיסקין) על החפץ חיים, המלמד  ראוי לצרף כאן סיפור
היסוד הנ"ל שלא להדר על חשבון  הן על "גדולה הכנסת אורחים" והן על

השני:
בחור אחד עבר בדרכו בראדין, היה זה ביום שישי, שעות ספורות לפני כניסת 
השבת. באין לו מכיר בעיר זו, פנה אל ביתו של החפץ חיים, שקבלו בסבר פנים 
יפות. כשראה החפץ חיים שהבחור נראה עייף מאוד ותשוש מהדרך, הציע לו 

שבאמת היה מאוד עייף נענה להזמנה ונשכב לישון. מטה לישון. הבחור 
כשהתעורר הבחור, אמר לו החפץ חיים, שכבר סיימו להתפלל בבית הכנסת, 
והוא מחכה שהבחור יתפלל ולאחמ"כ יסעדו את סעודת השבת. לאחר 
הסעודה רצה הבחור ללכת לישון, וראה שהשינה ממנו והלאה ואינו מצליח 

וראה שכבר עלות השחר. נחרד הבחור להירדם. הלך להסתכל מהחלון 
 להיווכח שהחפץ חיים חיכה לו כל כך הרבה זמן עד שיתעורר.

לאחר התפילה בבוקר, ניגש אל הרבנית, ושאל אותה מה היה אתמול בלילה, 
סיפרה לו הרבנית, שכשהגיע החפץ חיים מהתפילה, וראה שהבחור עדיין 

שהם יאכלו, ובנו יעשה להם  יושן, לא הרשה להעירו משנתו, ואמר לבני הבית,
קידוש, ואחרי הסעודה, שיערכו מחדש את השולחן כאלו שלא אכלו עדיין, 
והוא יחכה לאורח. כשסיימו את הסעודה וראו שהבחור עדיין לא התעורר 
ערכו באמת את השולחן מחדש, ואמר להם החפץ חיים שילכו לישון והוא 

עורר קמו כל בני הבית יעיר אותם כשהבחור יתעורר. ואכן כשהבחור הת

והצטרפו איליו לסעודה, כדי שלא ירגיש אי נעימות לאכול לבד, ועל שעיכב 
 את החפץ חיים כל כך הרבה זמן מלאכול. 

 (יח, ה)תעברו  אחר לבכם וסעדו לחם פת ואקחה
אדם שעושה סעודה ומזמין את רעיו לשמוח אתו, מן הנימוס הוא 

כול. אבל אם פונה אליהם בהגיעם שכשמגיעים האורחים מזמינם לשבת ולא
ואומר להם "תשבו, תאכלו, ותלכו" הרי שהם יבינו שאינו רוצה שיתעכבו 

 ונותן טעם לפגם בכל ההרגשה שלהם.
 -אם כן, שואל בספר "אוצר הרעיון והמחשבה", מדוע פונה אברהם אבינו 

אל האורחים ואומר להם: "ואחר  -שאין לנו מכניס אורחים גדול ממנו 
 רו"?תעבו

 כך: בדרך צחותומתרץ 
הנה אברהם אבינו נעשה לו נס שהקב"ה הוציא חמה מנרתיקה, כדי שלא 
יבואו אורחים, והרי אין בעל הנס מכיר בניסו, ישב אברהם אבינו וחשב מה 
קורה כאן שכבר שלשה ימים ששום אורח לא רוצה להגיע? אולי יש איזה פגם 

ישים כאן שלא בנח? חשב וחשב, בהכנסת אורחים שלי, שבגלל זה אנשים מרג
והגיע למסקנה שאולי העובדה שכדרכו תמיד היה פונה אל האנשים בגמר 
הסעודה ומחייב אותם לברך ולהודות למי שהעולם שלו, לבורא עולם, אולי 
זה הסיבה שאנשים לא רוצים להגיע, כי הם לא תמיד רוצים להתעכב כדי 

סעדו לבכם ואחר תעברו" אין לברך. לכן כשראה את המלאכים אמר להם: "ו
(אוצר         לכם מה לחשוש שתתעכבו בסיום האוכל אלא מיד תוכלו ללכת...

 הרעיון והמחשבה)
 (יח ו)עגות  ועשי לושי סלת קמח סאים שלש מהרי ויאמר

 מכאן יצחק רבי אמר סלת וכתיב קמח (פז, א) "כתיב מציעא בגמרא  בבא
ש"י שההוכחה היא ממה שאברהם באורחים". ופירש ר עיניה צרה שהאשה

אמר קמח ושרה אמרה סלת. כל המפרשים מתקשים, מהיכן הראי' שצרה 
עיניה באורחים, הרי סולת הוא יותר חשוב מקמח, ואם הביאה סולת לכאורה 

 אין עיניה צרה באורחים?
בספר "אוצר הרעיון והמחשבה" שהנה כשעושים סעודה,  בדרך צחותתירץ 

ש "סעודה" ויש "שלחן מתוק", אם רוצים שהסועדים יש בזה שתי סוגים, י
יאכלו סעודה שלימה עם מנה ראשונה ומנה מרכזית מגישים בתחילה לחם 
או לחמניות שיטלו ידיהם לסעודה. אבל אם זה רק "שלחן מתוק", נותנים על 

 השולחן "מציות" או "לחמניות מזונות" וכו' ואז זה מנה אחת בלבד.
אבל מסולת עושים מיני מתיקה. וזה ההוכחה, והנה מקמח עושים לחם, 

שאברהם רצה שתביא קמח כי האורחים צריכים להתחיל עכשיו סעודה עם 
לשונות בקר וחרדל וכו', אבל שרה הביאה סולת, שיבינו שזה רק "שולחן 

 (אוצר הרעיון והמחשבה)   מתוק"...
 שהשהא מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר הוא) א"ע פז מ"ב( ל"חז אמרו
 הראיה הפסוק מן אדרבה שהרי מפורסמת הקושיא .באורחים צרה עיניה
 שאין ראיה מכאן כ"א מקמח ביוקר יותר שהיא סולת אמרה שהיא להיפך
 . באורחים צרה עיניה האשה
 דעו להם ואמר לגוריו האריה קרא אחת פעם, משל פ"ע', הק ט"הבעש פירש
 הבריות כל. כלל לפחד ממה לכם העולם, ואין של הגיבורים אתם בני לכם

 בו והיו חרב לארמון הגיעו, בעולם לטייל הגורים יצאו אחד יום. מכם פוחדים
, הגדי כשסע ומשסעו אריה הורג הגיבור שמשון מהם באחד, ציורים הרבה
 הגיבורים שאנחנו אמרת איך: לו ואמרו אביהם אל בהלה ברוב האריות רצו

, אביהם להם ענה. אריה משסע שאדם איך גדול בציור ראינו והרי בעולם
 היו לא ארי ישסע שאדם טבעי דבר זה היה אילו, לדברי ראיה מזה אדרבה
 אחת פעם הדבר היות משום אבל, לראוה כ"כ גדולות תמונות מזה עושים
, ל"חז שאמרו וזהו. לראוה גדולה תמונה מזה עשו יום בכל מזדמן ואינו ויחידה
 סולת אמרה והיא קמח אמר ואשה שרה של לבה נדיבות מפרסמת התורה
  .באורחים צרה עיניה אחרת ואשה דופן יוצאת היתה אמנו ששרה ראיה מכאן

 )אברהם אהל( 
פירושם של "בעלי התוספות" על התורה לפסוק זה, וזה לשונם:  מופלא הוא

עוגות"  ועשי לושי סולת "קמח  :עצלניות שהנשים מכאן -סאים"  שלש "מהרי
 וכי לו אמרה קמח סאים שלש אברהם לה מדקאמר. רהצ עינה ששרה מכאן -

  ט˙˘ע" ויר‡פר˘˙  
 .כויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙כל ‰ז ©
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" [לפי :נקייה פת כמו עשי סלת ל"א. מקמח שעושין כמו שחור לחם אעשה
 (טעם הצבי)           פירושם, נסתר הפירוש הנ"ל]

בספר אהבת וסגולת ישראל הביא לפרש בדרך צחות, למה אשה עיניה צרה 
תתעשרו. שהאשה אינה חפיצה באורחים, עפ"י הגמ' אוקירו נשייכו שביל ש

שבעלה ירבה בגמ"ח שכן צדקה היא סגולה לעשירות, "עשר בשביל 
שתתעשר", וכך, כשירצה הבעל להתעשר יוכרח להשתמש עם הסגולה 

                                      האחרת ולכבדה בשביל שיתעשר...
 שנת תרצ"ב) –(אהבת וסגולת ישראל 

 (יח, יב) ואדוני זקן.
לא מצאנו שקראה אותו אדוני כ"א בפעם הזאת, והנה רמב"ן כ' אברהם לא  

הודיע לה מה שנאמר מאת השי"ת שתלד בן ואת בריתי אקים את יצחק וכל 
הפרשה, נמצא לא נודע לה שהוחלף שמה לשרה, ושמעה כל היום שהוא 
קורא אותה בשם חדש שרה והלא דבר הוא, ע"כ חשבה כי עד עכשיו קרא לה 

"ל שר שלי כי הוא טפל לה ברוה"ק כפירש"י [כ"א י"ב], אבל עכשיו נכנס שרי ר
אאע"ה לברית מילה והיא לא נכנסה חשבה שהיא טפלה לו ע"כ קרא שמה 
שרה סתם ולא שרי שר שלי כי הוא אדון לה בנבואה ולא היא לו ע"כ אמרה 

ואיננו ואדוני זקן, ויען כי אין האמת כן כי לעולם הי' אברהם טפל לה ברוה"ק 
אדון לה ע"כ לא אמר הקב"ה כלשונה ואדוני זקן שלא להוציא שקר מפי עליון 
חלילה אלא אמר ואני זקנתי שהוא אמת שאמרה על עצמה אחרי בלותי וגו' 

     וכ"כ רמב"ן שבכלל זה ואני זקנתי.
 (חתם סופר)     

  (יח, כז) ואנכי עפר ואפר. 
היה בו צורה חשובה רק יכול  השפיל עצמו בשני הקצוות, דעפר מעולם לא

לקבל צורה חשובה דיכולין לזרוע בו ויגדל כל הצמחים או לעשות ממנו כלי 
חשוב. ואפר מקודם היה בו צורה רק שעתה אינו יכול לעשות ממנו מאומה 
דאינו בר גיבול וגם אינו מגדל צמחים. וזהו שאמר על עצמו דמעולם לא היה 

וצא ממנו דבר חשוב. וזהו שאמרו במסכת דבר חשוב וגם אינו עומד להיות י
חולין (דף י"ח) דבשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכה לעפר סוטה ואפר 
פרה. דאפר פרה הוא לטהר להטמא מכאן ולהבא. ועפר סוטה הוא לברר 

 שהיתה מקודם טהורה עד עתה. ושניהם הם מדה כנגד מדה:
 (בית הלוי)

 (כב, כ').  ראחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמ
פירש רש"י בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר בלבו ואומר אילו היה בני 
שחוט כבר היה הולך בלא בנים היה לי להשיאו אשה וכו'. בישרו הקב"ה 

 שנולדה רבקה בת זוגו וזה הדברים האלה. 
הענין שאברהם היה אחר העקידה במדריגה זו שהצטער מאוד ונשפל רוחו 

גמור ציווי ה' בשלימות הגמור. והרהר בלבו לאמר כי הוא לאשר לא זכה ל
עצמו חייב בדבר שלא נגמר ונעשה החפץ ורצון הבורא להקריב את יצחק בנו 
על גבי המזבח. כי הקב"ה הבטיחו כי ביצחק יקרא לך זרע. וממילא כאשר לא 
היה עדיין ליצחק זרע לא היה במציאות כלל שיהיה נקרב עולה. אבל באם היה 

או לו אשה מבנות ענר וכו' והיה לו ליצחק זרע קודם העקידה. כבר היה משי
יכול להתקיים מאמר ה' יתברך שהבטיחו. וממילא היה ביכולתו להקריבו 
לעולה והיה נגמר ונעשה רצון ה'. בישרו הקב"ה שאל יצטער בזה כלל באשר 
לא היה שום מציאות שיהיה ליצחק זרע עד עכשיו. ולא היה אפשר כלל 

ודם כי כעת נולדה בת זוגו. וההבטחה כי ביצחק יקרא לך זרע היא דוקא מק
ממנה. ומתחילה כשצויתיך לא אמרתי לך שחטהו אלא העלהו. ובודאי נעשה 

      מאמרי על ידך בלי שום הפסד וגרעון כלל:
 (רמתיים צופים)

 
  (יט, לז)מואב  שמו ותקראבן הבכירה ותלד

 היו אגרות משה" (חלק ח), "בליובאןמובא בהקדמה לשו"ת " מעשה נורא
 המעשה את מספר היה ורבינו (הגר"מ פיינשטיין זצ"ל) רבים תורה גדולי
 גילוי של, כמעט הקודש רוח למדרגת שהגיעו מהם שהיו להראות כדי דלהלן
 למשכב ונפל הבתים מבעלי אחד חלה ב"תרפ חורף "בתחילת :בתורה אמיתי
 בא ורבי משה, עלמא ליה תקיף כאשר. יובפ התנפחה ולשונו מוזר חולי במין

 . חליו סיבת את לרבינו וסיפר מעליו איש כל להוציא החולה ביקש, לבקרו
 לוט בנות זכו כיצד הקשה וירא פרשת בשבת לכן, קודם שבוע, וכה סיפר
 והודיעו, שעשו עריות בגילוי בושו שלא אף מצאצאיהן יהיה שהמשיח
 נשים שתי בחלומו הופיעו בלילה. בזיון דרךב עליהן ודיבר, מאביהן הם שבניהן
 ואמרו הוסיפו הן, לוט בנות שהן ואמרו מכוסים ופניהן שראשן, מאד זקנות

  לו. לענות האמת מעולם ובאו מענתו, את ששמעו לו
 נס בדרך וניצלו אברהם ממשפחת שהן שמאחר לומר יכולות שהיו טענו הן

 מעשה כל לעצמן לייחס כולותי והיו זנות מעשה בהם תולים היו לא מסדום,
 חדשה דת ולייסד כביכול, השכינה מן שנתעברו לומר יכולות שהיו כך נס

 יש מתעברת אשה שכאשר להודיע ומואב עמון לבניהן קראו ולכן כנצרות,
  האמיתי. המשיח מהן ויצא זכו זה בזכות ודם, בשר אב תמיד לוולד
 ומאחר בזיון, בדרך הןעלי דיבר כאשר גדול חטא חטא שהוא אמרו לו עוד

 במדבר י"(רש כמרגלים מידה כנגד מידה ייענש הוא בזלזול עליהן דיבר שהוא
 האיש כשסיים ימות. וכך משונה, בחולי ותתנפח לשונו ותשתרבב ז)"ל ד"י

 עניין בכך ראה רבינו לעולמו. ונפטר הקיר אל פניו את היסב סיפורו את לספר
  .אמת" ברהס לו נראה שגם ההסבר מאחר אמיתי,

 (טעם הצבי) 

 מאוצרות המגידים  
 בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאם נשבעתי בי ויאמר

 (כב, טז)יחידך  את
יש המקשים, מה בעצם היתה הגדלות המיוחדת של אברהם אבינו במעשה 
העקידה? נכונותו לשחוט את בנו? וכי מה יכול היה לעשות, הרי הקב"ה צוה 

 יו "קח נא את בנך... והעלהו לעולה", האם יכול היה שלא לשחוטו?על
 סוד הענין טמון כאן בפסוק, וכך דרשו חז"ל במדרש (ויק"ר כט, ט)

"'בי נשבעתי נאם ה'', מה צורך היה לשבועה? ר' ביב בר אבא בשם ר' יוחנן 
אמר: עמד אברהם בתפילה ותחנונים לפני הקב"ה ואמר לפניו: 'רבש"ע, גלוי 

ידוע לפניך, בשעה שאמרת לי 'קח נא את בנך את יחידך' היה בליבי מה ו
להשיבך, והיה בליבי מה לאמר: אתמול אמרת לי 'כי ביצחק יקרא לך זרע', 
ועכשיו אתה אומר לי 'והעלהו שם לעולה'? אלא כשם שהיה לי מה להשיבך 

כך  –וכבשתי את יצרי ולא השבותיך כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו 
כשיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהא מזכיר להם 

 עקידת יצחק אביהם, ועמוד מכסא דין לכסא רחמים".
אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים, אבל לפחות להגיב איזו תגובה. אני מוכן 
שחברי יעשה לי הכל, אבל לפחות שידע שהוא לא נהג עמי בצדק, מה, גם זה 

 אסור לי?!
ציוהו הקב"ה על העקידה, יכול היה אברהם לומר: "רבש"ע אני מוכן, אבל כש

מה, רק שאלה אחת קטנה: הרי הבטחתני שממני ייבנה עם -רק תסביר לי דבר
ישראל?! אבל אברהם לא הגיב, לא שאל שאלות, וביקש שבשכר זה גם 

זה הוא  –הקב"ה לא יגיב כשעם ישראל יעשו עבירות. לבקש מהקב"ה שימחל 
היה יכול. כיצד ניתן למחול על עבירות?! רק זאת הוא ביקש: אני סגרתי  לא

 גם אתה, רבש"ע, אל תעשה כלום, כביכול.  –את פי 
וזה לא היה הנסיון הראשון שלו. בפרשה הקודמת הקב"ה מצווה עליו: "לך לך 
מארצך וממולדתך ומבית אביך". היה זה דבר קשה מאוד עבור אברהם אבינו. 

את ביתו בחרן. הוא עמל קשות להחזיר את כל אנשי המקום אברהם בנה 
בתשובה, עוד עבודה רבה היתה לפניו, והנה הקב"ה אומר לו "לך לך "! 
ומבטיח לו שיהיה לו שפע וכל טוב במקום החדש. ומה עושה אברהם? לא 
שואל שאלות, אלא מיד "וילך אברהם כאשר דבר אליו אלוקים", הוא משליך 

 והולך!מאחוריו את הכל 
ועדיין אין זה הכל. סוף סוף הוא מגיע לארץ כנען, והנה בפעם הראשונה 
בהסטוריה האנושית נהיה רעב בעולם. אין מה לאכול. הרי הוא היה יכול לבוא 
בתלונה ולומר: "רבש"ע אמרת לי לך לך אל הארץ אשר אראך, ויהיו לך ברכה 

אכול. זה דבר שלא אין לי מה ל –והצלחה וכל טוב, ועתה, כשהגעתי לכאן 
היה לפני כן, פעם ראשונה שאין מה לאכול. ומה עם ההבטחה שהבטחת לי 

 רבש"ע? אבל הוא לא אמר מילה!
 ועל זה אנו חיים עד היום, על השתיקה הרועשת של אבותינו הקדושים!

 (תפארת שמשון)

 
 לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי
 (יח, יט)  ומשפט קהצד

 שוויה של פרוסת לחם במדבר
 מה ל"א ברך ל"א הוה ושותין אוכלין משהיו ושבים עוברים מקבל היה אברהם
 ושתי אכיל הוה וברך עליו קבל אם. משלו שאכלנו עליון אל ברוך אמר נימא
 חד ל"א עלי לך אית מה ל"א והוה דעלך מה הב ל"א הוה לאו ואם ואזיל

 עיגול וחד פולרין בעשרה דקופר ליטרא וחדא פולרין הבעשר דחמר קשיטה
 במדברא קופר לך יהב מאן במדברא חמרא לך יהב מאן פולרין בעשרה דפיתא

 ההיא חמי דהוה מן במדברא עיגולא לך יהב מאן במדברא פיתא לך יהב מאן
משלו" (ילקוט שמעוני  שאכלנו עליון אל ברוך אמר הוה ליה עקי דהוה עקתא

 רמז פב)
דרש מתאר את האופן שבו היה אברהם מחנך את באי ביתו לקיים את המ

מצוות ד'. תחילה כיבד את אורחיו באוכל ובשתיה, וכאשר הודו לו הפנה 
 אותם להודות למי שהאוכל שלו, ולימד אותם כיצד לעשות זאת.

 "נאלץ" לעשות זאת... –מי שסירב לברך 
 כיצד?

ה לברך למי שהאוכל שלו, משום אברהם אבינו היה אומר לו: "אם אינך רוצ
שאתה סבור שאכלת משלי, אם כן, עליך לשלם לי על סעודתך!", ואז הגיש 
לו אברהם חשבון מפורט על כל מה שאכל ושתה, כשהסכום לתשלום מגיע 

 למספרים דמיוניים.
האורח היה מתפלץ למראה הסכום, ושואל: "כיצד הגעת לסכומים כאלו? 

שקלים? רבע עוף במחיר של אלפיים שקלים?  פרוסת לחם בשווי חמש מאות
מעולם לא שמעתי על מסעדה כזאת... בסך הכל מדובר במעט לחם ובשר 

 וקצת מים?!"



 

 ג 

"הלא אתה נמצא כעת במדבר", הזכיר לו אברהם, "וכאן הכל יקר פי כמה 
מאשר במקום ישוב. האם אתה יודע שרק התשלום על הדלק למטוס שהביא 

 קרוב ביותר עלה לי חמישים אלף שקל?!"...את הסחורה מן היישוב ה
 לשמע התשובה ההגיונית, השתכנע האורח שעדיף לו לברך...

מתוך מדרש זה הביא הרב חיים קנייבסקי ראיה לשאלה הלכתית שהובאה 
 לפניו, ומעשה שהיה כך היה:

רבי מרדכי רימר זצ"ל שהה בימי השואה הנוראה באחד ממחנות הריכוז, 
ר. הוא סבל קשות מן הרעב, ובנוסף לכך לקה במחלת ומצבו הלך והתדרד

הטיפוס. עד שחש שאם לא יאכל דבר בשעות הקרובות, הוא ימות במהרה 
 מרוב חולשה.

בקושי רב ובמאמץ אדיר הצליח לגרור את עצמו אל מחוץ לצריף, וראה 
מסביבו רק שלג וקרח. לפתע הופיע מולו אחד מאסירי המחנה, ובידו ארבע 

 אוצר אדיר באותם ימים! –חתיכות לחם 
רבי מרדכי הבין כי היהודי שלפניו הצליח להוציא את הלחם בגניבה מהמטבח, 

 אבל גם ידע שאין שום סיכוי שהלה יתנדב מרצונו לתת לו מהלחם שבידו...
מאחר שלא היה לפניו כל מוצא אחר, אזר את שארית כוחותיו, ודף את בעל 

הלחם שהיו בידיו מתגלגלות לכל הלחם. הלה החליק על הקרח כשחתיכות 
 עבר... ומיד חטף החולה את אחת החתיכות וברח...

אותה פת לחם הצילה את חייו של רבי מרדכי, הוא החלים ממחלתו, ושרד 
 את השואה.

לימים נהיה רבי מרדכי תלמיד חכם חשוב וידוע, ושימש כמשגיח בישיבת 
בהיותו במחנה. פעם  טשעבין, אולם כל ימיו הוא התייסר על הגזילה שגזל

מחותנו, ושאל אותו אם עשה כהוגן בכך שגזל  –אחת נכנס אל הרב אלישיב 
 מן הלחם, ומה עליו לעשות כדי לכפר על אותו מעשה.

למעשה שאלתו התחלקה לשלוש שאלות נפרדות: ראשית, האם היה מותר 
לו לקחת מן הלחם? שנית, גם אם הדבר נעשה כהוגן, האם עליו לחפש את 

הלחם, ולשלם לו על הגזילה? ושאלה שלישית, שאמנם לא שאל, אך  בעל
נשאלה לרבי חיים קנייבסקי: אם עליו לשלם, כיצד מחשבים את שוויה של 

 כפי שוויה כיום, או כפי מה שהייתה שוה אז, במחנה?... –אותה חתיכה 
על השאלה הראשונה נענה, שמאחר וליהודי השני היו ארבע ככרות לחם, הרי 

לת ככר אחד מידו לא סיכנה את חייו. אם כן, אי כאן שאלה של נפש שנטי
תחת נפש, אלא רק שאלה אם מותר לקחת את ממונו של הזולת בלא רשות 
כדי להינצל, ועל כך התשובה היא, כי אכן רשאי אדם להציל את נפשו על ידי 
גרימת נזק לממונו של חבירו. מסיבה זו נאמר בגמרא, שרשאי אדם להצית 

חיטה של חבירו כדי להינצל מאויבים הרודפים אחריו ומבקשים את  שדה
 נפשו (ב"ק ס, ב).

אלא שהמציל עצמו בממון חבירו, חייב לשלם לאחר מכן לבעל הממון את כל 
הנזק שגרם לו. על כן התשובה לשאלה השניה היתה שעליו לשלם לנגזל את 

לחם, עליו לתת הגזילה. אך מכיון שהוא לא הכיר את האיש ממנו גזל את ה
את הסך שגזל לצרכי ציבור, מתוך תקוה שגם אותו איש או יורשיו שככר 
הלחם נגזלה ממנו יהנה מאותם כספים, ובכך יש מעין תשלום על הלחם 

 שנגזל מידו.
מהו הסכום שעליו לשלם, כפי שווי לחם  –כעת נותרה השאלה האחרונה 

 בימים אלו, או כפי שוויו במחנות ההשמדה?
לשאלה זו, סבר רבי חיים קנייבסקי שאולי עליו לשלם כפי שהיתה  כתשובה

שוה ככר לחם במקום שבו התרחשה הגזילה, ואף שאין לכך מקור מפורש, 
במדרש שהובא לעיל ניתן למצוא סימוכין לכך, שכן אנו רואים שהמתחייב 
לשלם על לחם שאכל במדבר, אינו יכול להיפטר בתשלום שוויו של לחם 

 עליו לשלם כפי שעולה פרוסת לחם במדבר...בעיר, אלא 
 (ומתוק האור)

 
 "ולוט יושב בשער סדום"

כשהגיעו המלאכים להפוך את סדום מצאו את לוט יושב בשערה שבאותו יום 
מינוהו שופט עליהם (רש"י בראשית יט, א). ותמוה: במשך יובל שנים לא 

אורה, עם שופט נהפכה, וביום שמינו את לוט כשופט, דוקא אז נהפכה? לכ
 צדק כלוט, היו להם סיכויים לשפר את דרכם!

 אקדים לתשובה ספור מעשה, ובי היה מעשה.
כשהשתלטו הרוסים על ליטא אסרו על קיום הישיבות, סגרו את תלמודי 
התורה, אטמו את המקוואות, אבל לא יכלו לאסור את האנשים, כבודדים, 

תם, חנכונו לאור: "לא יבוש מפני לקיים מצוות דתם. ובנובהרדוק, הן יודעים א
המלעיגים עליו בעבודת השם", גירא בעיני השטן! הלכתי אפוא בחוצות העיר 

 כשציציותי בחוץ.
 והשטן הגיע. שוטר עצרני: "מה החוטים האלו?!"

 "בגד של יהודים", אני עונה. "יש ברוסיה חופש דת!"
תגרות, פרסומת לדת. עיניו ירקו ברקים: "חופש דת בבית. ללכת כך ברחבו זו ה

פעילות אנטי מהפכנית", צמד מלים שעורר חלחלה באותם ימים. "את 
התעודות!"

הרי לך. הייתי פליט מפולין, חסר תעודות. זו היתה עברה פלילית, שעלולה 
 לסבך בצרות צרורות!

"בוא אתי, במשטרה יחקרו". וימצאו שאני בן ישיבה ואיני עובד, "טפיל" לפי 
 נוספת. אך מה באפשרות לעשות, כאשר אבדתי אבדתי.הגדרתם, עברה 

אנו הולכים, וכולם סוטים מדרכנו כאילו היינו מצורעים. איש אינו רוצה 
 בקשרים, לא עם שוטר ולא עם אסיר.

 תוך כדי הליכה אני שולף מהכיס שני רובלים, ומושיט לו.
וחסר "טוב ויפה", הוא מסנן בארסיות. "פרופוגנדה, פרסומת חוצות לדת, 

מסמכים, ומנסה לשחד שוטר בעת מלוי תפקידו. תמשיך כך, לקבור את 
עצמך!" ומחיש את צעדיו לעבר תחנת המשטרה. כשנגיע לשם אני אבוד, 

 הדברים יצאו מכלל שליטה.
 "טוב", אני עונה. "תגיד אתה, כמה?"

 "חמישה, לא פחות".
לך, ושלא אראה למזלי הטוב, היה לי. החמישיה החליפה ידיים והוא הפטיר: "

 אותך יותר". בלי חמישה רובלים, התכוון.
והבנתי שבסדום היו חוקים נוראים, ואיך שרדו שם? אם לא במתן קופיקות 
אזי במתן רובלים. אבל ביום בו מינו שופט הגון שאינו נוטל שוחד ושופט 

 בנוקשות על פי חוקי סדום, אחת דינה להחרב!...
 (והגדת)

 
 לוט, ואנחנו

אדם מי ידע! "ויסע לוט מקדם" (בראשית יג, יא) הסיע עצמו מקדמונו נפש ה
והכניס אורחים  -של עולם, אמר: אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו (רש"י) 

במסירות נפש, ואפה מצות כמנהג שראה בבית אברהם (רש"י בראשית יט, 
 ג)!

ל תורה ואם אתה תמה על כך, בוא וראה: קורח חלק על משה רבינו ונבואתו וע
מן השמים. משך אחריו מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות, ואת און בן פלת 
להשתלף, אבל נתן תקיעת כף. אמרה לו אשתו: "תישן, ואני אסתדר אתם". 
באו לקראו, וחפפה ראשה בפתח האוהל. אמרו: אין זה צנוע לשוחח עמה 

 עתה, והלכו לבדם לאבדם (סנהדרין קט ע"ב).
ל משה ועל תורה מן השמים, "בהצותם על ה'" (במדבר כו, כיצד יובן: לחלוק ע

ט), ובה בעת להקפיד על הידורי צניעות! כמה סתירות מתרוצצות בנפש 
 האדם!

בין חמש העבירות שעבר עשו בו ביום, מנו (בבא בתרא טו ע"ב) שכפר 
בעיקרו, וביזה את העבודה שהיתה בבכורות. לא מובן: וכי דורשים מהכופר 

יך את עבודתו?! הלאה: אם כפר בעיקר, מדוע חפץ בברכות. וזעם בבורא שיער
כל כך על יעקב שנטלן, עד שנדר להרגו. וצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, 
ונשא קולו ובכה. הלא כל הברכות, ממקור הברכות, "ויתן לך האלקים" 

 (בראשית כז, כח). איך אפשר לכפור בבורא ולחפוץ בברכותיו?!
ירוחם ממיר זצ"ל אמר, שלשוא הוגיעו חכמים וחוקרים אך זה האדם! רבי 

מוחותיהם ליישב סתירות בהנהגת האדם, כמה דיו נשפך וכמה קולמוסים 
נשתברו בנסיונות אלו, ולחנם. ומדוע, כי אין כאן כל תמיהה: במהותו, האדם 

 הוא יצור מלא סתירות!
חץ בימה אני זוכר שספרו. אחד מראשי ההסתדרות, פוקר ומעביר על דת, ר

של תל אביב ונקלע למערבולת. למזלו, הבחין בו המציל. מיהר לסירתו, אל 
החסקה, ומשהו. כשהגיע אליו שמעו זועק בחרדה: "אני לא חוזר בתשובה, 

 אני לא חוזר בתשובה!"
נו, תאמרו, הלא גמרא מפורשת היא (ערובין יט ע"א): רשעים, אפילו על פתחו 

. אבל לא, תשמעו עד הסוף. כששבה אליו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה
רוחו שאלו על כך. ספר לו: גדלתי בבית דתי, אבי היה חסיד סלונים. נמשכתי 
אחר רוח התקופה והתפקרתי, החלטתי לעלות עם גרעין חלוצי ולייסד קיבוץ 
בארץ ישראל. אמר לי אבי: יתכן שאנו נפרדים לנצח ולא אראה אותך עוד, 

אליך בקשה אחת. לפני שאתה עולה ארצה, לך להפרד כפי שאכן היה. יש לי 
מהרבי, לקבל ברכת הדרך. האמת, כבר לא הייתי שם, אבל איך אומרים, 
בקשה אחרונה ממלאים. חבשתי כיפה ונכנסתי אל הרבי. הוא ידע בדיוק מי 
אני והיכן אני, ואמר לי: "גדלת כאן, אבל האדם הוא בעל בחירה, ונסחפת 

כלום לא יעזור לך, שרשיך כאן. דע, שלא תמות בלי  למחוזות אחרים. אבל
 תשובה!"

כשיצא, תלש את הכיפה ושוב לא כסתה את ראשו. וכעת, שנכנס לים ונגרף 
למערבולת, חשש שקיצו בא ונזכר בדברי הרבי. החל לזעוק שאינו חוזר 
בתשובה. ואם אינו חוזר, הרי לא ימות. שהרי כך הבטיח הרבי. והראיה, שאכן 

 ניצל!
 ואני מתבונן ושואל: ייצור כזה, כופר או מאמין?!

אם כופר הוא, מה לו ולהבטחת הרבי. ואם מאמין, למה לא הניח הבוקר 
 תפילין?

 והתשובה: אדם רגיל הוא, גדוש בסתירות...
כמה שננו בנובהרדוק את הסיפור מ"חובות הלבבות" (סוף הקדמה שער 

ם, ומצאם עובדים לפסלי הבטחון): חסיד נסע לסחור ולהתעשר במדינת הי
עץ ואבן. ולעג בפני הכומר: "איזה עיוורון וסכלות, לסגוד לפסל מעשה ידי 

 אדם!"
 התעניין הלה: "ואתה, למי עבודתך?"



 

ד 

 התלהב: "לאלקים היחיד שברא הכל, ומשגיח על הכל, ומפרנס לכל!"
 אמר לו: "מעשיך סותרים את דבריך!"

 תמה: "הכיצד?"
ה שאמרת, היה אלוקיך ממציא לפניך פרנסתך הסביר: "אילו האמנת במ

 בעירך ולא היית טורח לעבור אורחות ימים לחפשה!"
 נסתמו טענותיו, ושב לעירו, ולא יצא ממנה!

 (והגדת)    ולעניננו, הבין שחי חיי סתירה!

 
"וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת 

(בראשית כא, יד). ופרש רש"י:  ע במדבר באר שבע"הילד וישלחה, ותלך ותת
 ."ותלך ותתע", חזרה לגלולי בית אביה

 מזעזע.
נזכור: הגר בת פרעה היתה (תרגום יונתן בראשית טז, א) שאמר: מוטב שתהא 
בתי שפחה בבית זה, ולא גבירה בבית אחר (בראשית רבה מה, א). והיתה שרה 

ורתו. עד שנתנתה לאשה לאברהם, מגיירת את הנשים, והגר דולה ומשקה מת
וסברה שעולה היא בצדקותה על שרה, ושרה דרשה כפיפותה. וברחה, 
וראתה שני מלאכי מרום, ושמחה: "הגם הלם ראיתי אחרי ראי (בראשית טז, 
יג). רגילה היתה לראותם בבית אברהם, וסברה שראתה בזכות אברהם. 

אלא ארבעה בזה אחר ועכשיו ברחה, ורואה בזכות עצמה, ולא מלאך אחד 
 זה, ולא נחרדה (רש"י).

הגע עצמך: רבי שמעון בר יוחאי יצא בשליחות חבריו להצלת כלל ישראל, 
ובא שד לסייעו. בכה ואמר: "ומה שפחה של בית אבא [הגר] נזדמן לה מלאך 
שלוש פעמים, ואני לא פעם אחת? יבוא הנס מכל מקום!" (מעילה יז ע"ב). 

 ר יוחאי!מרבי שמעון ב יה לאמרו: גדולהאלמלא נכתב, אי אפשר ה
קבע מקום  -יצחק אבינו!  -וכתב הרמב"ן (בראשית כד, סב) שיצחק אבינו 

 תפילתו בבאר לחי רואי, בה נגלו המלאכים להגר, והמקום קנה קדושה!
ארבע עשרה שנה היתה אשתו של אברהם אבינו, הלא תקופה היא. ואף 

עשיה כקטורת, ולבסוף שב אברהם לאחר שפרשה שמרה עצמה, ונאים היו מ
אבינו ולקחה לאשה (בראשית כה, א וברש"י). ואיך יובן שחזרה לגלולי בית 

 אביה? ויותר, שבתוך שעה זכתה להתגלות מלאך ולנס מופלא!
 לא, אין הדברים כפשוטם, ואיך יובנו?

 -רבי מרדכי פרוגמנסקי האיר בהם עינינו, ובמעשה שהיה 
לקובנה. עלה לרכבת, ומולו ישב יהודי הדור צורה. בערב שבת הוצרך לנסוע 

התפתחה שיחה והלה סיפר שהוא שוחט ומוהל, שתא אומנויות הקשורות 
למזל אחד (שבת קנו ע"א) וגם מגמת פניו לקובנה, עליהם לרדת במינסק 
ולהחליף רכבת. הנסיעה התארכה ונמנמו מעט. כשהתעוררו נוכחו שהחמיצו 

 הלאה, והם אנה הם באים.את מינסק. הרכבת המשיכה 
 "מיר האבן זיך פארבלאנדזעט!" תעינו בדרכנו, קונן השוחט.

 "יהודי אינו תועה!" פסק רבי מרדכי.
 "מה?!" נתן בו השוחט עיניים תמהות.

"יהודי אינו תועה", חזר רבי מרדכי נחרצות. "על הפסוק: ותלך ותתע, דרשו 
 -שיהודי אינו תועה!  שחזרה לגלולי בית אביה. ואיך רמוז הדבר, משום

המדרש מספר שספינה ובה יהודי אחד מגיעה לנמל זר. אמרו לו הנוסעים 
 הנכריים: "קח כסף ועלה לעיר וקנה לנו אוכל!"

 אמר להם: "הן זר אני פה כמותכם, ולהיכן אלך?"
"וכי יש יהודי זר? בכל מקום שאתה הולך, אלקיך עמך!"  -הגויים!  -אמרו לו 

 -ז) (דברים רבה ב, ט
 נרד בתחנה הקרובה, וה' יצליח דרכנו!"
 משך השוחט בכתפיו, מה היה לו לומר.

הרכבת עצרה, וירדו בלב הישימון. כפר נדח השתרע במרחק. שמו אליו 
פעמיהם. אין להם בררה, עוד מעט שבת. פגשו גוי, ושאלו האם מתגורר כאן 

בעל הבית  יהודי. הפנה אותם לבקתה אחת. נקשו בדלת, ובאיזו שמחה קדם
 פניהם: "אמרו לי, אולי אחד מכם מוהל?"

 "כן, אני, מדוע?!"
חיבוק עז, והמארח אמר: "היום מלאו לבני שמונה ימים, הזמנתי מוהל מהעיר 
ולא בא, איני יודע מה קרה. הפלתי תחינה לפני הקדוש ברוך הוא שימציא לי 

 קרה?"מוהל. גם עגל קניתי לסעודת המצוה. אולי כבודו גם שוחט, במ
 "במקרה", גם שוחט וגם מוהל.

 "חבל רק שאין כאן איזה רב גדול, שיהיה סנדק".
 "הבאתי עמי גם רב גדול", אמר השוחט.

 (והגדת)    "נו, האם יהודי תועה", שאל רבי מרדכי...

 
 ויהי לחם לאכל בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבר היום "ויהי
 אלקים איש כי ידעתי נא הנה אישה אל ותאמר :לחם לאכל שמה יסר עברו מדי

 מטה שם לו ונשים קטנה קיר עלית נא נעשה :תמיד עלינו עבר הוא קדוש
 :שמה יסור אלינו בבאו והיה ומנורה וכסא ושלחן

  גדול אדם נקרא מי

", לחם לאכול בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבור היום ויהי"
 יראה אשה" חטאין דחלת אשה" התרגום מסביר? גדולה אשה הפירוש מה

 . מחטאים
? גדולה מהי" גדולה אשה ושם" מהזוהר שמצטט פלוני בספר עוד ראיתי
 : הקדוש הזוהר ומסביר שואל
), ז"פ דף מ"ב במסכת בגמרא כמבואר" (באורחין צרה עיניה"ש האשה טבע

, היפךל, אשה שאותה ראה אלישע והנה, מחמתם כספי הפסד יש אם ובפרט
, ועינה לבה בכל - האורח של לצורכו הוצאות להוציא ואף, לארח שמחה היא
 . הקדוש הזהר דברי". גדולה אשה" תואר לה נתן לכן

 הגדולה המעלה זו - גדול איש הוא - מטבעו ההיפך העושה כי למדים נמצינו
 ". גדולה אשה ושם" הנאמר וזהו. ביותר

 הליטאים, כולם כי, בביתו לתלמידים בשיחה שלום' ר מכריז, תמיד אומר אני
 כי ואומרים אמרו, בסגננו אחד כל, והעדות הקהילות גדולי וכל והחסידים

 : התכלית היא המידות שבירת
 לו למה לאו ואם, המידות שבירת היא האדם חיות עיקר" כותב מוילנא א"הגר
 נקיות פסיעותיו כאשר - אצילות בנועם - יום היום בחיי המתנהג" חיים

 חיי בפסגת העומד הוא) הרעות המידות ראשי שהן, (וכבוד תאווה, מקנאה
 למה כן עושה לא ואם - חיים פסגת לאותה להגיע - בחייו עבודתו וזו. האדם

 עיקר" - שלו בנוסח כן אומר גם ע"זי אלימלך רבי שהרבי, וכידוע. חיים לו
 ". הטבע שבירת היא האדם בריאת

 גדול או יותר גדול -" גדול איש" אדם בניל התארים מתחלקים זה פי ועל
 . מצבו לפי אחד כל, פחות

 " קדוש אלוקים איש"
 " תמיד עלינו עובר קדוש אלוקים איש כי ידעתי נא הנה אשה אל ותאמר"

 : ע"זי מרוזין הקדוש הרבי שאל, גדולה שאלה
 לדעת הצליחה והיא, לחם ולאכול לנוח, לביתם נכנס היה, אלישע הנביא
 בהיר וביום, כלום עליו לה סיפר לא אחד אף, קדוש איש בביתם וברע שהנה
 מנא" הגמרא שואלת". קדוש איש הזה האיש כי לי ידוע" לבעלה אמרה אחד
 מכשירים, כי" שולחנו על זבוב נראה שלא" הגמרא עונה?" ידעה מהיכן - ידעה
 בהכרח, אחד זבוב היה לא - זאת כל עם - ואם, אז היו לא, וזבובים שרצים נגד

 .כ"ע. הטבע דרך מעל מתנהלים שחייו קדוש איש שהוא
 באה לא היא" ידעתי נא הנה" אומרת התורה שאם, להבין עלינו ראשון דבר

 לו שסיפרה - בעלה עם הסעודה בשעת דיברה שהשונמית מה, סתם לספר
 לא דברים נכונות שאינן, סרק בשיחות עוסקת לא התורה כי" ידעתי נא הנה"

 הוא ך"בתנ שנאמר מה. אמת תורת היא התורה, מצטטת לא תורהה, נכונים
 איש הנה כי לדעת הצליחה ידעה זו אשה שאכן הרי, וכשכתוב; במלואו אמת
 ! בביתה דר קדוש
 למה' ה ברוך בא ויאמר" אמר שלבן, נאמר הבאה בפרשה: נוספת דוגמא
 היה שאליעזר פ"שאע ל"חז אומרים" הבית פיניתי ואנכי בחוץ תעמוד

 אבל", לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור", "ארור" בכלל והוא כנען מצאצאי
  מכלל יצא, באמונה, אברהם את, הצדיק את ששימש ידי על

 מי השאלה נשאלת'". ה ברוך בא ויאמר" שנאמר", ברוך" בכלל ונכנס" ארור"
 מלבן וכי, הארמי לבן הכל בסך'"? ה ברוך בא" שאמר הוא ואיזה זה הוא

 כי, האמת זו'" ה ברוך בא" לבן דברי בתורה כתוב שאם אלא?! ראיה מביאים
 כ"וא) זה בנוסח שיאמר משמים לפיו הכניסו וכך" (אמת תורת" היא התורה
 ? ידעה מהיכן -" ידעה מנא' "הגמ שואלת
?" ידעה מנא" הגמרא שאלת פירוש מה, ע"זי מרוזין' הק הרבי שאל, בקיצור

 התפילה את רואים, וחשוב גדול איש שהוא אדם על לראות דרכים חסר וכי
 יראה, במועט הסתפקות, לחבירו אדם בבין הזהירות את, השקידה את, שלו

 צריכים מה אז) ז"פ מ"ב" (באורחים מכרת אשה"ש עוד וכידוע', וכו מחטא
 . וגמרנו ידעה -? ידעה היא איך להבין לטרוח
 : נפלא תירוץ, ועמוק נורא הוא ר'הרוזינע של התירוץ
, תתברך צדיקים ובשפתי, תתרומם ישרים בפי" בשבת בתפילה אומרים
 למעלה זו דרגות ארבע - ".תתהלל קדושים ובקרב, תתקדש חסידים ובלשון

, בפי - לשונות סוגי ארבעה ולצידם. קדושים, חסידים, צדיקים, ישרים  - מזו
 ? הכוונה מה. בקרב, בלשון, בשפתי

 מדבר הפה כאשר. לשון ביטויי הארבע מכל רביות הגלוי הוא פה, "ישרים בפי"
 כבוד כי -, הישרים האנשים של הראשונה הדרגה זו, כולם ורואים שומעים

 . החיצוני בפיהם מתרומם ה"הקב
 פנימית יותר שלהם הקודש שמלאכת, הצדיקים הם - מהישרים מהם למעלה

 והצדיקים -. סגורים חתומים לפעמים השפתיים - "צדיקים ובשפתי" -
 .בשפתותיהם מברכים

 ונעלם טמיר, מכוסה יותר והרבה, פנימית יותר היא' לשון'ה "חסידים ובלשון"
 אתמקדשים, והם, החסידים של מעלתם את להכיר קשה אכן כי, רוב י"עפ

 . בלשונם ה"הקב
, כמלאכים קדושים "קדושים בקרב" הקדושים של היא ביותר הגבוהה הדרגה

 בקרב" עבודתם את להכיר שייך לא, רבםבק עמוק וחבויים נסתרים והם
 לא וכלל, קדוש אדם בבית שמסתובב אפשרי ומאד!" תתקדש קדושים



 

ה 

, הגמרא שאלת זו כ"וא. מהותו זו" תתקדש קדושים בקרב" כי, אותו מכירים
  הצליחה וכי, זאת ידעה מהיכן" קדוש אלוקים איש" היה אלישע שאכן כיון

 "?אלקיו' ה עם" במעמקים טמון כלה" קדושים בקרב" והרי זה את לגלות
'. וכו שולחנו על זבוב נראה שלא הבחינה - סימנים שראתה הגמרא משיבה

 . קדושים דברים שאמר הקדוש דברי כ"ע
 : לכם לספר מוכרח ואני

  אליהו לרבי סביב הזבובים
 מקום, לירושלים הקודש בארץ לשכון מהגולה עלה לאפיאן אליהו כשרבי
 הזכות את אז לי הייתה. קמניץ בישיבת לו שהשכירו וןבחדר - היה מגוריו

 . חודשים כמה במחיצתו להתגורר
 ידוע. (יעקב זכרון בישיבת כמשגיח לשמש נקרא אליהו ורבי, היום ויהי

 זקנותו אף שעל אליהו מרבי איש החזון ביקש, איש החזון של בביתו שכשהיה
 בשקט א"החזו לו לחש, הקודש בארץ כאן כמשגיח לשמש יסכים

 תאמרו עוד!" להגיד, יהיו ורעננים דשנים, בשיבה ינובון עוד: "ובהתרגשות
 "). תלמידים להעמיד ותזכו, ותגידו

, החפצים את לסדר לחדרו נכנסתי. בקמניץ החדר את שעזב לאחר, יומיים יום
 את ותפסתי עומדי על נעמדתי. רבים זבובים עפים החדר בחלל כי ונוכחתי
 נעקצתי לא, בזבובים הבחנתי לא היום ועד, כאן חם כך כל, אוי: "ראשי

 ויהי) נד פרשה רבה בראשית( בפרשתינו ל"חז במאמר נזכרתי גם" מיתושים
 אויביו גם איש דרכי' ה ברצות, צבאו שר ופיכל אבימלך ויאמר ההיא בעת

 איש אויבי) "ז מיכה( שנאמר אשתו זו אמר יוחנן רבי), ז"ט משלי( אתו ישלים
 יתושים כגון, ביתו מזיקי לרבות, אויביו גם אויביו ברכיה ר"א'", וכוביתו אנשי

 לא, והצפיפות, החם בקיץ, יום אותו שעד איך התבוננתי". וזבובים ופרעושים
 שמא חששתי כי לאיש זאת סיפרתי שלא אלא. בחדרינו וזבובים יתושים נראו
 "...מעשיות מספר שלום' ר: "יאמרו, לי ילעגו ובוודאי, טועה אני

 תחת" יעקב זכרון"ב שלמד) שבדרון יצחק רבי', (שיחי ובני, שנים כמה חלפו
 טוב וביום, הסוכות לחג לירושלים מהישיבה שב, אליהו רבי של הפקוחה עינו
 : אליהו מרבי מענינת עובדה לך אספר, אבא, אמר חג של
 של רבבות ריבי כאשר, וכרמים בפרדסים מסובבת יעקב זכרון, לך ידוע אם

 מפי השיעורים באחד, תמוז בתקופת, היום ויהי. באויר עפים שוניםיתושים
. נדיר באופן ביתושים עמוס היה ההיכל, שמענוביץ נח רבי הישיבה ראש

 ושוב שוב יתושים מפניו לדחות נאלץ הישיבה ראש גם. מאד סבלו הבחורים
 פרצו ועיניו, אליו בסמוך ליושבים נח רבי פנה לפתע והנה. השיעור באמצע
 לשיעור ומקשיב יושב שהמשגיח איך, בצד שם! נא תראו: קלות דמעות

 ראו! 'אין, זבובים אין ובמחיצתו) בשיעורים להשתתף אליהו רבי של כדרכו(
 על להביט מהם ביקש הוא, והצדיק הגדול הישיבה ראש בכה!' קינדרלאך נא

 . הישיש המשגיח
 .ראיתי שאני מה את גם לספר בעצמי הסכמתי כבר, זה סיפור כששמעתי

 (להגיד)
 (יח, יא) אברהם ושרה זקנים, באים בימיםו

 -כששני השטנים היטלר וסטלין, חלקו ביניהם את פולין בהסכם ריבנטרופ 
להותיר בתווך  -בלי שום סיבה שבעולם  -מולוטוב הנודע לשמצה, החליטו 

שאפשר מדינה זוטרה, ליטא החופשית, ויותר: להשאיר את הגבול פתוח. דבר 
לרבבות יהודים להמלט מהגיהנום הפולני הכבוש בהם המוני בני ישיבות. לא 
ארכו הימים, והרוסים כבשו את ליטא. אסרו על קיום הישיבות. חייבים לצאת 

 מברית המועצות. אבל איך, ולאן.
 ראשית, הם היו חסרי נתינות, פליטים מפולין הכבושה.

 בל יהודים לשטחה. שנית, אף ארץ, אף מדינה, לא הסכימה לק
שלישית, זקוקים היו לאשרת יציאה מברית המועצות, וכל מי שביקש לצאת 
מ"גן העדן הקומוניסטי" נחשד בהתנגדות למהפכה ונשלח לסביר, לחינוך 

 מחודש במחנה כפיה. 
רביעית, אם באורח פלא, תאושר ההגירה, כרוך הדבר בתשלום גבוה. ומאין 

הרי זו השגת מטבע זר בדרכים לא חוקיות יבוא הכסף. אם ממקורות חוץ, 
 ומאסר ודאי!

 בקצרה: שורת חומות בלתי עבירות. 
ואז נזכר מישהו, שפעם היתה בעתון כתבה, שבאמצע האוקינוס השקט יש 
שרשרת איים סלעיים שוממים בשם איי קוראסו בבעלות הולנד. הממשלה 

שב. אין צורך ההולנדית בקשה לישבם וחוקקה תקנה, שכל הרוצה יבוא ויתי
באשרת כניסה. פנה לשגרירות ההולנדית, ואשרו: כל הרוצה יבוא ויתישב. נס 

 מספר אחד. 
ומובן, שאיש לא חשב להגר לאיים השוממים, מים ושמים דקלים ושחפים. 

לקבל אשרת מעבר לאיי  -סין היתה כבושה בידי יפן  -פנו לשגרירות היפנית 
קעו' ביפן לכל שנות המלחמה. נס אחד קוראסו, בידיעה תחילה שהנוסעים 'ית

היה, שלמרות שליטא נכבשה על ידי הרוסים, החזיקו עדיין היפנים את 
שגרירותם בוילנה. נס שני היה, שהשגריר שאל את השלטונות בארצו והשיבו 
בשלילה, והוא המרה את פיהם והנפיק אשרות מעבר לאלפים. כשהטפסים 

בחותמתו, וכשמכונת הכתיבה אזלו הנפיק על נירות חלקים חתומים 
התקלקלה הנפיק אישורים בכתב ידו, כשבני ישיבות מחתימים בקצב 

 בחותמתו. כשחזר לארצו פוטר ממשרתו בשל כך. 

הנס הרביעי, כדי לקבל אשרת יציאה, נזקקו לאזרחות זרה. אזרחים רוסיים 
לא הורשו לעזוב את המדינה. והם, פליטים מפולניה. ופולניה הלא פסקה 

להתקיים. השיגו אזרחות מטעם הממשלה הפולנית הגולה, שמושבה מ
 -שהיתה שותפה בפשע חלוקת פולניה  -בלונדון. ממשלה, שברית המועצות 

 לא הכירה בחוקיותה. וכאן, הפלא ופלא., הכירה באזרחות זו.
לא במשרד הפנים  -לשם קבלת אשרת יציאה, היו צריכים להגיש בקשה 

לשת הנודעת לשמצה. רבים חששו שהבולשת כנהוג, אלא במשרדי הבו
אוספת את כל השמות והכתובות, כדי לאסוף את כל הבלתי מרוצים 

והנה  -מהמשטר ולהגלותם לסיביר. בחשש כבד ובלב הולם נרשמו אלפים 
שגם  -התקבל האישור. בתנאי אחד: שהנסיעה ליפן ברכבת הטראנס סבירית 

חסות משרד התירות הסובייטי, תהיה ב -סלילתה היא נס בסדרת ניסים זו 
תמורת תשלום של מאתים דולרים. הון רב באותם ימים. ומנין לאלפי 
הפליטים מאתים דולר לאיש? נשלח מברק בהול ל"ועד ההצלה" בארצות 
הברית, לאמר: "שעות ספורות. רחמו. הצילו. מהרו. לוו. משכנו. שלחו 

 עולם לא נשכח". כרטיסים ל"אינטוריסט' (משרד התירות הסובייטי). ל
סכום השוה כיום לכמה מליונים.  -בתוך זמן קצר נאספו חמישים אלף דולרים 

והבולשת לא חקרה, העלימה עין מהקשר האסור עם המעצמה 
 הקפיטליסטית השנואה. 

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר, העיד שעד שהגיעו לעיר 
פינה שהעבירתם ליפן, לא היה בטוח וולדיבוסטוק שבסיביר, ועד שעלו על הס

 שלא ימצאו עצמם כלואים במחנה עבודה בסביר! באיזה נס אוחזים אנו?
 סיימנו? איפה! 

הפליטים הגיעו לשנחאי שבסין. היתה שם קהילה יהודית קטנה, שמנתה כמה 
עשרות משפחות. אבל הם מצאו שם בית כנסת מפואר ובו למעלה מחמש 

ל ענק למאות סועדים. כיצד? התברר, שאחד מאות מקומות, עם חדר אוכ
מצאצאי בני המקום עשה חיל בעסקיו בארצות הברית וזכר את מקום 
הולדתו, ובנה בית כנסת אדיר ממדים לזכר אביו. בית הכנסת שעמד שומם, 

 והמתין למאות בני ישיבת מיר! 
שהיו בעלי בריתם של הנאצים  -ובמשך כל שנות המלחמה, ארחו היפנים 

את בני הישיבה שמעולם לא קיבלו אישור שהיה בארצם, שהרי  -ריםהארו
מגמת פניהם לאיי קוראסו השוממים, והם נתינים של פולין החפשית, 

 -ממשלה שיפן אינה מכירה בה, ומתכלכלים באמצעות תמיכה אמריקאית 
מדינה שיפן מצויה עימה במצב מלחמה, תמיכה המגיעה דרך השוק השחור 

ם גבוה לאין ערוך ממחירם בשער הרשמי[ שממשלת יפן (בו שווי הדולרי
 נלחמת בו מלחמה חרמה. 

הגרמנים שיועציהם שהו ביפן, הסיתו נגד אלפי היהודים שמצאו שם מקלט 
והיפנים כבר הסכימו להעלות את כל היהודים לאניה ולהטביעה בלב ים. קצין 

 יפני גילה את המזימה, ומשהתפרסמה התבטלה. 
נו? אין צורך לספור, משום שכל קיומו של עם ישראל, בנס. לכמה ניסים הגע

כתב היעב"ץ (בהקדמת סידורו "בית יעקב") שאין נס גדול מקיומו  -"חי נפשי" 
הפלאי של עם ישראל בגלות זה כאלפים שנה, כבשה בין שבעים זאבים 
העוטים עליה לטרפה, "כי בהתבונני בנפלאות אלה, גדלו אצלי יותר מכל 

 לאות שעשה ה' יתברך לאבותינו במצרים, ובמדבר, ובארץ ישראל!"ניסים ונפ
 ויותר: כל התהוות עם ישראל, בנס! 

 "אברהם ושרה זקנים, באים בימים". הוא בן מאה, והיא בת תשעים. 
לא זו בלבד, אלא: "ותהי שרה עקרה, אין לה ולד" (בראשית יא, ל) . כלומר, 

בחיי), אילונית היתה (יבמות סג,  שאין בטבעה להיות לה ולד לעולם (רבינו
 ע"ב). 

  –לאחר יאוש 
 וילדו, יסדו את עם ישראל.

 להורות, שאין יאוש! 
  –וכל יסוד שושלת המלך המשיח 

רות, בת מלך מואב, עוזבת עמה ומולדתה ובית אביה והולכת אחרי נעמי, 
בועז "עמך עמי ואלוקיך אלוקי" (רות א, טז). מה היו הסיכויים שתנשא, ועוד ל

גדול הדור (רות רבה ה, י) וכאשר ההלכה של "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל 
ה'" (דברים כג, ד), "מואבי" ולא מואביה (יבמות עז ע"א, ויעויין מהרש"א שם), 
לא היתה מוסכמת על הכל. ובאותו יום נשאה (יעוין בט"ז יורה דעה קצב, א) 

 .ובאותו לילה מת (רות זוטא ד)
ם ישראל, קיומו וגאולתו, כנגד כל הסיכויים. לאחר היאוש, להורות שיסוד ע

ובשרשרת ניסים. והרי "כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט", כן הוא בחיי 
 כל אחד ואחד במוחש!... 

 (והגדת)
)יח, א(והוא ישב פתח האהל כחם היום

 במשך שנים, אומרים חז"ל, הקים אברהם אבינו רשת של מסעדות;
 .ויטע אשל בבאר שבע לג}-{בראשית כא – ב}–אומרים חז"ל {מסכת סוטה י, א 

רבי יהודה ורבי  .מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים :אמר ריש לקיש
בשלמא למ''ד פרדס היינו דכתיב ויטע  .פונדק :פרדס וחד אמר :חד אמר ;נחמיה

מה} ויטע אהלי אפדנו וגו' ויקרא -אלא למ''ד פונדק מאי ויטע כדכתיב {דניאל יא
אלא ויקריא מלמד  אל תיקרי ויקרא :לקיש אמר ריש .שם בשם ה' אל עולם

לאחר שאכלו  ?כיצד .שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב''ה בפה כל עובר ושב



 

 ו 

משל אלהי עולם אכלתם הודו  ,וכי משלי אכלתם :ושתו עמדו לברכו אמר להם
 !ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם

בתי התמחוי  לתוך וביד נדיבה; הכניסם –אם ככה, אברהם אבינו אירח אנשים 
לברך על האוכל, ובכך הוא  –שלו, נתן להם לאכול ודרש מהם בקשה אחת ויחידה 

 החדיר בקרב אלפים ורבבות את דבר השם בעולם!
באים חז"ל, ועושים השוואה בין הכנסת האורחים של איוב, לבין הכנסת האורחים 

 של אברהם אבינו;
כיצד? מלמד שיהא ביתו  פתוח לרוחהיהי ביתך  – {פ"ז, א} אבות דרבי נתןאומר ה

של אדם פתוח לרוחה לדרום ולמזרח ולמערב ולצפון כגון שעשה איוב, שעשה 
ארבעה פתחים לביתו. ולמה עשה איוב ארבעה פתחים לביתו? כדי שלא יהיו 
עניים מצטערים להקיף את כל הבית: הבא מן הצפון יכנס כדרכו וכן לכל רוח. לכך 

ולא בני ביתך ממש, אלא ויהיו עניים בני ביתך  לביתו: עשה איוב ארבעה פתחים
שיהיו עניים משיחין מה שאוכלים ושותים בתוך ביתך כדרך שהיו עניים משיחין 
מה שאוכלים ושותין בתוך ביתו של איוב. וכשנפגשו זה בזה, אמר אחד לחברו: 

 מאין אתה בא? מתוך ביתו של איוב, ולאן אתה הולך? לביתו של איוב;
 "יש משהו לאכול???" –מגיע בנאדם לביתו של איוב היה 

 "תגיד רק מה אתה רוצה לאכול" –אמר לו איוב  –"ודאי!" 
"בבקשה, תמתין  –תכין לי חביתה עם חומוס בפיתה..."  –"מה אני רוצה לאכול?! 

 וכך היה נותן איוב לכל בנאדם, מה שהיה מבקש.  –חמש דק' ותהיה לך ארוחה" 
וכשבא עליו ההוא פורענויות גדול, אמר לפני  – ואומר נתן אבות דרביממשיך ה

הקב"ה: ריבונו של עולם! לא הייתי מאכיל רעבים ומשקה צמאים?! שנאמר {איוב 
לא} ואוכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה ? ולא הייתי מלביש ערומים?! שנאמר 

עת לחצי {שם} ומגז כבשי יתחמם, אעפ"כ א"ל הקב"ה לאיוב: איוב! עדיין לא הג
שיעור של אברהם. אתה יושב ושוהה בתוך ביתך ואורחין נכנסים אצלך: את 

האכילתו  –האכילתו פת חטים. את שדרכו לאכול בשר  –שדרכו לאכול פת חטים 
השקיתו יין. אבל אברהם לא עשה כן, אלא יושב  –בשר. את שדרכו לשתות יין 

את שאין דרכו לאכול פת ומהדר בעולם, וכשימצא אורחין, מכניסן בתוך ביתו; 
האכילוהו בשר. ואת  –האכילוהו פת חטין. את שאין דרכו לאכול בשר  –חטין 

השקהו יין. ולא עוד, אלא עמד ובנה פלטרין גדולים על  –שאין דרכו לשתות יין 
 הדרכים, והניח מאכל ומשקה, וכל הבא ונכנס אכל ושתה וברך לשמים;

לאנשים 'מושגים' באוכל; היה מגיע בנאדם  יוצא א"כ,  שאברהם אבינו היה מכניס
את זה תאכל  –היה אומר לו אברהם: "חביתה?!  –שביקש לאכול חביתה בפיתה 

הוא לא היה מודע בכלל,  –בבית! אכלת פעם אומציית פטריות עם רוטב מיונז???" 

  "פטריות יש רק ברגליים, לא?!"  –שיש מאכל כזה 
 ילך צדיק???""מה בשב –אחריו הגיע בנאדם נוסף 

 "תעשה לי שניצל עם צ'יפס!"

, אני אתן לך מהאירוע של אתמול ְשניָצל ממה  –תאכל בחתונה בבני ברק "שניֶצל
 ומה תשתה???"" –! 4כתף בקר מס' 

 "דיאט קוקה קולה..."

 '!" 70"את זה תשתה בבית! אצלי שותים 'אמרטו בציר 
 המלאכים; התורה בפרשת השבוע, ומרחיבה בארוחה של ג' באה

{יח, ד} יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ: {ה} ואקחה פת לחם 
וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר 
דברת: {ו} וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי 

רך וטוב ויתן אל הנער וימהר  ועשי עגות: {ז} ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר
 לעשות אתו.
 .ג' פרים היו, כדי להאכילן ג' לשונות בחרדל בן בקר רך וטוב. – אומר רש"י

ואם הוא היה שוחט רק פר אחד ופורס את לשונו לג' חלקים,  – נשאלת השאלה
 זה לא היה מספיק?!

לפניהם  {שם ח} ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתןועוד מרחיבה התורה: 
 והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו.

 שלשה בשכר :ישמעאל רבי דבי תנא – אומרים חז"ל בגמרא {מסכת ב"מ פו, ב}
 לעמוד זכו "עליהם עומד והוא" בשכר .למן זכו וחלב חמאה בשכר ;לשלשה זכו

 .מרים של לבארה זכו "מים מעט נא יוקח" בשכר.הענן
רטי פרטים, את מה שאירע באותו מדוע מרחיבה התורה לפ – נשאלת השאלה

 אירוח?
כיון שיש כאן הכנסת אורחים בצער, ואומרים  –הפשוט שעונים רובם  התירוץ

 ". וטוב אחד בצער ממאה ברווח" –חז"ל {אבות דרבי נתן פ"ג מ"ו} 
וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים  – מספר המדרש {תנחומא, וירא, אות ד}

ם. התחיל דם המילה לטפטף. אמר לו הקדוש ברוך נצבים עליו וירא וירץ לקראת
הוא: בשכר חייך, שבזכותך אני אחוס על בניך בשני דמים ואפרע משונאיהם, 
שנאמר: ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך (יחזקאל טז, ו), שני דמים, שנאמר: 

 ואמר לך בדמיך חיי, זה דם פסח. ואמר לך בדמיך חיי, זה דם המילה.
ח"א}, ואומר יסוד אור הצפוןבספרו {[ר' נתן צבי פינקל]דקה סבא מסלבוהבא

 נפלא. אסביר את דבריו בשפה שלנו;
ברוך ה', בדורונו אנו, רבו הגמח"ים; א' משאיל כסאות גלגלים, השני משאיל כלי 

 עבודה, השלישי מלווה כספים וכו'. 
בין השעות בנאדם, שבבעלותו גמ"ח לציוד רפואי. הוא פותח את הגמ"ח שלו  ישנו

 ; באים אנשים, ומה שהם צריכים הוא משאיל להם. 0020 - 006
 מה קורה, אם ביום מסוים לא מגיעים אנשים לגמ"ח? – נשאלת השאלה

 –כולם בריאים!"  –לא רגל ולא יד  –הבנאדם מבסוט: "ברוך ה', אף אחד לא שבר 
 פותח תהילים ומתחיל לקרוא! –אז מה הוא עושה? 

יש  –לו גמ"ח לכלי עבודה; כל הכלים שנזקק להם השיפוצניק  בנאדם, שיש ישנו
הוא ניגש לגמ"ח ומשאיל ממנו את  –לו. בנאדם צריך רתכת כדי לרתך משהו 

 הציוד, ולמחרת הוא מחזיר. 
 מה קורה, אם ביום מסוים לא מגיעים אנשים? – נשאלת השאלה

ואם  –ינות וכו' הוא עושה תחזוקה לכל הכלים; משמן את הכלים, מנקה, בודק תק
 הוא קורא תהילים. –נישאר לו זמן 

בנאדם, שיש לו גמ"ח להלוואת כספים. בכל יום, ברוך ה', באים אנשים  ישנו
 להלוות ממנו כספים. 

 מה קורה, אם ביום מסוים לא מגיעים אנשים? – נשאלת השאלה
 זמן!"כולם קיבלו משכורות ב –הבנאדם מבסוט: "ברוך ה', אנשים לא צריכים כסף 

האם תיתכן מציאות כזאת, שאדם שיש לו גמ"ח ולא מגיעים  – נשאלת השאלה
 ירוץ לחפש אנשים? –אליו אנשים 

הוא יוצא  –לא מגיעים אליו אנשים באותו יום  –אחד שיש לו גמ"ח לכלי עבודה 
 החוצה ותופס בנאדם: "בא רגע אדוני! תעשה טובה, קח מקדחה!"

 "אבל אני לא צריך מקדחה..."

 תיקדח!"  –לא משנה "
 "אבל אדוני, אני לא צריך!"

 "אז קח קונגו!" 
 "בשביל מה קונגו?!"

 "בשביל להרעיש לשכן!" 
 –אחד שיש לו גמ"ח להשאלת ציוד רפואי, ולא מגיעים אליו אנשים באותו יום 

הוא יוצא החוצה ותופס בנאדם: "סליחה אדוני, אולי אתה מוכן לקחת כיסא 
 גלגלים?"
 ה כיסא גלגלים?""בשביל מ

 "שיהיה לשעת חירום! מקסימום תעשה איתו קניות בסופר!" 
 בשביל מה לעשות את זה??? – נשאלת השאלה

מעלות בחוץ, אין  70 –ביום השלישי למילתו  – 99יושב לו אברהם אבינו, בגיל 
אפילו לא חתולה אחת, כי הפחים היו כ"כ רותחים, שאם היא היתה  –נפש חיה 

 ;אחד מהם, מיד היא היתה נשרפת מהחום  שמה רגל על
לכאורה היה אברהם פטור ממצות הכנסת אורחים,  – סבא מסלבודקהאומר ה

משום שהיה חולה אנוש, ביום השלישי למילתו, שהוא הזמן המסוכן ביותר. וגם 
לא היתה אפשרות שיבואו אורחים בחום כזה שהיה דומה לגיהנום ולפי מושגי 

כאן כל מקום למעשי חסד. ולא עוד, אלא שאברהם שלח השכל האנושי לא היה 
את אליעזר עבדו לחפש אורחים והביא לו תשובה שאין אורחים. אבל אברהם 

 ויצא בעצמו {ראה ב"מ פו:}. –אמר: "לית אמונתא בעבדי" 
 הקב"ה רואה שאברהם מצטער, ושולח לו מיד אורחים!

 מה אתה מצטער???  – נשאלת השאלה
 ד 'תודה רבה' לקב"ה, שאף אחד לא יצא מהבית!תגי –אין אנשים 

מובן. אבל אם אין אנשים,  –אז עושים איתם חסד  –כשיש אנשים שבאים לבקש 
 מה אתה רץ לחפש??? אם אין דרישה אז למה לתת ?!

לימדה אותנו התורה, מה זה 'איש חסד' אמיתי; אברהם אבינו לא נח ולא שקט. 
שלא מגיעים אורחים, כואבים לו יותר  ראה הקב"ה, שהייסורים שיש לו בגלל

 מפצע המילה!
אברהם למד את מדת החסד מדרכי הקב"ה, וידע כי – סבא מסלבודקהאומר ה

"חסד ה' מלאה הארץ" {תהילים קל"ג}, אין שום מקום פנוי מחסד הקב"ה ואף 
בגיהינום זה, יש מקום לחסד. ולכן ישב אברהם פתח האוהל וחיכה לאורחים כי 

יזדמנו לו מעשי חסד. ואף אם אין כל אפשרות שילכו עוברי דרך היה בטוח ש
בחום כזה, הבין אברהם שבודאי יבוא שינוי הטבע שתיוצר כעין דרך חדשה 
למעשה חסד בתוך אותו הגיהינום, וה' יברא ברואים מיוחדים שיוכל  להיטיב 
עמהם. ואברהם השתוקק ללכת בזה בדרכי הקב"ה. כשם שהכין הקב"ה את כל 

ריאה לפני שהיה אדם בעולם ואח"כ יצר את האדם שיקבל את חסד הבריאה הב
{ראה סנהדרין לח}, כך השתוקק אברהם ללכת בדרכי ה' לעשות חסד לפני שעוד 
היה עם מי להיטיב ורצה שיווצרו ברואים שיוכל לבצע עליהם את מדת טובו 

 וחסדו. 
ר לאדם 'יקר' מאוד, עד כאן בענין הכנסת האורחים של אברהם אבינו. כעת נעבו

 שגם היה מכניס אורחים:
 לפני ששולח הקב"ה את המלאכים לסדום, הוא מודיע על כך לאברהם;

{יח, כ} ויאמר ה' זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד: {כא} ארדה נא 
אברהם מנסה לבקש ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה ... 

{לג} וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם  –ועיל רחמים עבורם, אך ללא ה
 שב למקמו.
והקטיגור  ,נסתלק הדיין, נסתלק הסניגור ואברהם שב למקומו. – אומר רש"י

מקטרג, לפיכך ויבואו שני המלאכים סדומה להשחית. אחד להשחית את סדום, 
בשר ואחד להציל את לוט, והוא אותו שבא לרפאות את אברהם, והשלישי שבא ל

 .את שרה, כיון שעשה שליחותו נסתלק לו
 {יט, א} ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם...

 ולמה ישב לוט בשער? – נשאלת השאלה
 .ישב כתיב, אותו היום מינוהו שופט עליהם ולוט ישב בשער סדום. – אומר רש"י

 אם שמו אותו שופט עליהם, מה הוא עשה שם בלילה?! 
הוא היה חדש בתפקיד, ולכן את מי שמים בלילה?! את החדשים  –ד פשוט מאו

את הסטז'רים, ולכן שמו אותו שם בלילה, לעשות את כל העבודות  –בתפקיד 

 המזדמנות 



 

 ז 

 .ַוַּיְרא לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה {שם} –רואה אותם לוט 
 .ברהם למד לחזור על האורחיםוגו'. מבית אוירא לוט  – אומר רש"י

{ב} ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם 
והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין: {ג} ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל 

ביתו...
עקמו את הדרך לביתי דרך עקלתון, שלא יכירו שאתם  ורו נא.ס – אומר רש"י
 .ם, לכך נאמר סורונכנסים ש

 {שם} ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו.
דבר ראשון הוא מוציא בקבוק, על קיבה  –מכאן לומדים, שהבחור היה שיכור 

 ריקה 
. קביעות סעודה על היין בהיות היין אהוב אצלו כמו משתה – ספורנואומר ה

 ת יצחקשהוכיח סופו על תחלתו אבל אברהם לא עשה משתה זולתי ביום הגמל א
לגדולי הדור שהיו מורגלים בכך בעת שמחתם כאמרם  [וגם לא בשבילו אלא] –

 .ז''ל קמי דשתי חמדא חמרא
{שם ד} טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם 

 מקצה.
(בראשית יט, ד), טרם ישכבו  – אומרים חז"ל {בראשית רבה, פרשה נ, אות ה}

מי  אמרו לו: אנשי העיר מה הם[את לוט]  שואלים אותוים המלאכ התחילו
כל אתר אית טבין ובישין, ברם הכא סוגיה בישין לוט:  אמר להון, האנשים שפה

  .אבל האנשים כאן לא 'צדיקים גדולים'
{ה} ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו 

 ונדעה אתם.
 יפה ידעו אנשי סדום, שהגיעו אורחים ?מא – נשאלת השאלה

{ו} ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו: {ז} ויאמר אל נא אחי תרעו: {ח} 
הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב 

 בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי.
. מתוך שבחו של האיש הזה באנו לידי א אתהן אליכםאוציאה נ –רמב"ןאומר ה

גנותו שהיה טורח מאד על אכסניא שלו להציל אותם מפני שבאו בצל קורתו אבל 
שיפייס אנשי העיר בהפקר בנותיו אין זה כי אם רוע לב שלא היה ענין הזמה בנשים 
ו מרוחק בעיניו ולא היה עושה לבנותיו חמס גדול כפי דעתו לכך אמרו רבותינ

(תנחומא וירא יב) בנוהג שבעולם אדם מוסר עצמו על בנותיו ועל אשתו והורג או 
 ...נהרג וזה מוסר בנותיו להתעולל בהן אמר לו הקב"ה לעצמך אתה משמרן 

 ומלמד זכות על לוט: ספורנולעומתו, בא ה
החתנים  –לוט ידע שבנותיו מאורסות, ובאותו הרגע שהוא יוציא אותם החוצה 

 , וממילא יגנו עליהם מפני אנשי סדום;ימתינו להן
. חשב שיקומו לוקחי בנותיו וקאם שאון אוציאה נא אתהן אליכם – ספורנוכותב ה
 .ביניהם
אני לא מדבר על כך  –, היינו בטוחים שלוט עשה כאן מעשה אצילי רמב"ןלולא ה

שהוא רצה לזרוק את בנותיו מהבית, אלא על החלק הראשון של הכנסת 
 ים חז"ל ואומרים נוסח מצמרר לגבי זה;האורחים. בא

, כשם שנתן משה רבנו נפשו ֶמה עשה לוט – {פרק כה}פרקי דרבי אליעזר אומר ה
 [על האורחים]. על ישראל, כך נתן לוט נפשו עליהם

לוט מונה לשופט בסדום, וממילא הוא הכיר את כל החוקים שם. אך למרות שהוא 
אורחים; חוק נוסף היה בסדום, שאסור ידע שהכנסת אורחים אסורה, הוא הכניס 

לתת כסף לצדקה; היה מותר לתת צ'קים, רק עם פרטי הבנאדם שתרם את הכסף 
 ולמה ? –

כי כתוב בחז"ל, שכל עני שהיה מקבל את הצ'קים של התרומות, היה מת לאחר 
שלושה ימים כי היה אסור להכניס אוכל לסדום ולא היו מוכרים לעניים אוכל, אז 

היו אוספים צ'קים של תרומות, אבל אף אחד לא היה מוכן למכור להם הם אמנם 
אוכל, וממילא הם היו מתים לאחר שלושה ימים מרעב. לאחר מכן היה מגיע 

מוציאים מהבגדים שלהם את הצ'קים של התרומות,  –ה'פיקוח העירוני' 
ומחזירים לאותם אנשים שתרמו להם את הצ'קים לתיבות הדואר; לכל בנאדם 

היה אסור לתת צ'ק,  –ום היו שני צ'קים, שכל הזמן היו חוזרים על עצמם בסד
שפרטי התורם לא היו מופיעים עליו. זו היתה אחת העבירות החמורות בסדום! 

לבית ₪  10,000תרומה על סך  –: אני דוקא ראיתי בנאדם שכתב צ'ק ברוך שאמר[
השם שלך הכנסת, אבל לא חתם למטה; שאלתי אותו: "למה לא חתמת את 

 ] אמר לי: "זה תרומה בעילום שם"  –למטה?!" 
 איך ? –מספרים לנו חז"ל, שלוט היה אבא שכול 

רבי יהודה אומר: הכריזו בסדום  – פרק כה} פרקי דרבי אליעזראומרים חז"ל {
ואמרו, כל מי שהוא מחזיק ידו בפת לחם לעני לגר ולאביון ישרף באש. פלוטית בתו 

אחד מגדולי סדום, ראתה עני אחד מֻדקָדק ברחוב העיר, של לוט היתה נשואה ל
היתה עושה? בכל יום כשהיתה יוצאת לשאוב מים היתה  ֶמהועגמה נפשה עליו. 

נותנת בכד שלה מכל מזון ביתה, ומכלכלת אותו העני. אמרו אנשי סדום: העני הזה 
שה מאין הוא חי, עד שידעו הדבר והוציאו אותה להישרף. אמרה: אלהי עולם ע

בראשית יח, {משפטי ודיני מאנשי סדום, ועלתה זעקתה לפני הכבוד, אמר הקב"ה: 
אם כצעקת הנערה הזאת עשו אנשי  ,ֵאְרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַליכא} 

כצעקתה'. הסדום, אהפוך יסודותיה שלה למעלה ופניה למטה, שנאמר '
 .'הכצעקתם' אין כתיב אלא 'הכצעקתם'

 דעה אחרת, מביאה הגמרא;
 היתה נערה אחת  הויא ההיא רביתא – מספרת הגמרא {מסכת סנהדרין קט, ב}

שהיתה מוציאה לחם לעניים בחשאי בתוך  אחצבָ א בְ דהות קא מפקא ריפתא לעניָ 
נודע הדבר לאנשי  איגלאי מלתא כדה, כאשר היתה יוצאת לשאוב מים. לבסוף

סכו אותה  דובשא פיוהָ שַ  וראה. מה עשו?סדום, והחליטו להענישה באכזריות נ
באו דבורים  אתא זיבורי והעמידוה על גג חומת העיר. ואוקמוה על איגר שורא בדבש

כ} ויאמר ה' -{בראשית יח וזה כוונת הכתוב והיינו דכתיבלנערה. ואכלוה  אל הדבש
ר, כלומ על עיסקי ריבה :רב יהודה אמר רב על כך ואמר .זעקת סדום ועמורה כי רבה

את המלה 'רבה' אלא ִרָבה מלשון נערה, שזעקתה של אותה ריבה  אין לקרא 
 (נערה) עלתה לפני ה'.

את כל העצים קצצו!  –כתוב חז"ל, שבסדום לא היה אפילו עץ אחד לרפואה  עוד
גם עצי פרי וגם עצי סרק. כי אם יהיו עצי פרי, העניים יוכלו לקטוף את הפירות  –

יהיו גם ציפורים, וממילא יבואו העניים ויצודו  –עצי סרק  ובכך להתקיים. ואם יהיו
 אותם, ומזה יהיה להם אוכל להתקיים! 

אדם היה תולש צנון מן האדמה ואיתו  –סדום היה המקום העשיר ביותר בעולם 
מעין מה שיש כיום  –האדמה היתה ספוגה זהב  –היתה יוצאת אונקיית זהב 

 באדמה ויש לו תחנת דלק  אדם יוצא לגינה, עושה חור –בכווית 
בנוסף, המושלים בסדום לא הסכימו לעניים לגור בעירם, כי חששו שלא ייקחו 
להם את כספם. לכן כל מי שהיה מעוניין לגור בסדום, היה צריך להציג תחילה 

וגם ללוט ההלך {בראשית יג, ה} 'יכולות כלכליות'. מכאן שלוט היה עשיר, שנאמר 
 ואהלים.את אברם היה צאן ובקר 

 אין לנו מושג ברשע שהיה בסדום!!!
אם ככה, לוט ידע את כל החוקים האלה, ובכל זאת הפציר במלאכים שיבואו 
להתארח אצלו; הוא ידע שאם יתפסו אותו, ביום שלמחרת הוא כבר לא יהיה יותר 

 שופט;
 בשביל מה אתה מסכן את החיים שלך??? – נשאלת השאלה

 ת אברהם אבינו!זה לוט, וזה מה שהוא למד בבי
ים את ק{יט, כט} ויהי בשחת אללאחר שהופך הקב"ה את סדום, אומרת התורה: 

ערי הככר ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים 
 אשר ישב בהן לוט.
 '?את אברהםים קֱאֹל ויזכור מה פירוש ' – נשאלת השאלה

זכירתו של אברהם על לוט, נזכר מהו  ים את אברהם.קויזכור אל – אומר רש"י
שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה 

 .אחותי היא, ולא גלה הדבר, שהיה חס עליו, לפיכך חס הקב"ה עליו (ב"ר נא, ו.)
זה שמסר לוט את  –לכאורה לא מובן, איזה מעשה גדול יותר  – נשאלת השאלה

האורחים, או זה שהוא סגר את הפה ולא אמר אף  שתי בנותיו כדי להציל את
 מילה?!

"תשמע, לסגור את הפה זה ניסיון גדול!". אבל ודאי שכל אחד מבין,  –יש שיגידו 
אבל עם כל  –שהכנסת האורחים שעשה לוט בסדום, היתה מסירות נפש ממש! 

זאת, לא זוכר לו הקב"ה את הכנסת האורחים הזאת, אלא את זה שהוא סגר את 
 ה לפני המצרים.  הפ

פסוק מפורש בנביא יחזקאל  –לכאורה, זה לא מובן. הרי על מה נחרבה סדום?! 
לוט לא שייך  –שלא נתנו אוכל לעניים!  – ויד עני ואביון לא החזיקה {טז, מט}

 הוא שיֶכל בת בגלל שנתנה אוכל לעניים! –לקטגוריה הזאת בכלל 
שר לאברהם כי לוט בן אחיו מה רצה עוג מלך הבשן להשיג, בבשורה שבא לב

 נלקח בשבי?!
ויבא הפליט (בראשית יד, יג),  – אומר המדרש {בראשית רבה, פרשה מב, אות ח}

ריש לקיש בשם בר קפרא הוא עוג הוא פליט, ולמה נקרא שמו עוג שבא ומצא את 
אברם יושב ועוסק במצות עוגות, הוא לא נתכון לשם שמים אלא אמר אברהם זה 

ועכשו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה ונהרג ואני נוטל קוניון הוא, 
את שרי אשתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שכר פסיעותיך אתה נוטל שאת 

 מאריך ימים בעולם.
הוא פחד! אמר לו הקב"ה: "אל תירא  –כשהגיע משה רבינו למלחמה מול עוג 

 ממנו"; 
 אומרים אל תירא, אלא למי שירא.אין  – {פרק כה} תנא דבי אליהואומר 

 ממה פחד משה רבינו?! מאותה הזכות של עוג, שלכאורה הציל את לוט !
היו לו זכויות, לוט שמסר  –אם עוג שלא נתכוון לשם שמים  – נשאלת השאלה
 לא יהיו לו זכויות???  –נפש על אורחיו 

סבא י הכדי להבין מה מונח  כאן, הייתי רוצה לעמוד על יסוד שמובא בדבר
רק  –} 111ח"א, עמ'  מכתב מאליהו{רב דסלר , וביתר הרחבה בדברי המסלבודקה

 קודם לכן, נקדים הקדמה קצרה:
מתנהלת מלחמה בין שני אויבים, מה שמפריד ביניהם זהו קו הגבול; כל  כאשר

ופתאום פורץ הקרב מבלי שאף  –אחד מהצדדים, מתכונן לקרב בצד הגבול שלו 
וככה פורצת לה  –חד נותן ירייה, ואז הצד השני מחזיר בחזרה אחד מוכן לו; צד א

 מלחמה.
הוא המנצח  –ביום הראשון של הקרב, מי שמצליח לגרום לצד השני לסגת קצת 

של אותו היום; למחרת, המלחמה לא מתחילה מאיפה שהיא התחילה ביום 
 הראשון, אלא מאיפה שהיא הסתיימה ביום שלפני. 

 וד נפלא;, ואומר יסרב דסלרבא ה
ישנם 'מקומות כבושים' אצל בני האדם, ששום יצר הרע לא יצליח להיכנס אליהם 

 זה נקרא 'שטח כבוש'! –
 ניקח דוגמא:

היצר הרע לא יבוא אליו אפילו פעם  –שנה בס"ד  60בנאדם מניח תפילין כבר 
זה לא יקרה!–אחת, ויגיד לו: "תגיד, אולי תיקח היום חופש מהתפילין?!" 

יצר הרע בכלל לא יתאמץ לבוא לבנאדם, ולשכנע אותו לעשות  – ב דסלרראומר ה
 שם יצר הרע לא נכנס! –ולמה ?! כי זה 'שטח כבוש'  –את זה 



 

ח 

לא ינסה היצר הרע לשכנעו, להתפלל  –שנה  50כך גם אדם המתפלל במנין כבר 
ותל "תשמע, אולי היום ... יורד גשם בחוץ ... יש לך תמונה של הכ –בבית ביחידות 

פעם אחת  –יש שם תשעה מתפללים, אולי תשלים להם מנין הפעם  –בסלון 

 הוא לא יצליח להשפיע עליו! - שיתפללו במנין?!" 
 ניקח דוגמא נוספת;

ואומר לאשתו: "תשמעי רחל, הייתי  3014אדם חוזר מהעבודה ביום שישי, בשעה 
רבע לארבע, כי כבר במקוה. אני נכנס להתקלח והולך לנוח קצת. תעירי אותי ב

 שבת נכנסת בארבע ורבע"
 –היא מתיישבת על הכורסה בסלון ומתחילה לקרוא תהילים  –"אין בעיה!" 

הם מתעוררים מתי שאחד השכנים מתחיל לשיר 'שלום עליכם';  - ונרדמת! 
הוא לא יודע אם זה בחלום או בהקיץ, ומזנק  –פתאום הוא שומע 'שלום עליכם' 

 !!!""רחל!!! שבת –מהמיטה 
 אין נרות ואין פלטה. מזל שנשאר אור בסלון; –היא קופצת בבהלה 

 מה אני עושה עכשיו???" –"חמש ורבע 
שם מהר  –שם מתפללים רבינו תם. רוץ אולי תתפוס ערבית!"  –"לך לצאנז 

מצליח לתפוס ערבית, מתפלל במנין וחוזר  –מכנסים על הפיג'מה ורץ להתפלל 
 מה נאכל?!"" –הביתה; הוא מגיע הביתה 

 "יש דגים במקרר ..."
 "ומה עם מרק???" 

 "לא שמנו אותו על הפלטה לפני שבת..."
 לבסוף הם אוכלים דגים וקצת חומוס...

האם לבנאדם הזה יש ניסיון כעת, להדליק עכשיו אש כדי  – נשאלת השאלה
 לחמם את המרק או הבשר?

ל שירי השבת, ויגיד: לא; הוא יאכל את הדגים וישיר עליהם את כ –התשובה היא 
הוא שהוא ייקח כוס של שיבס  –"בע"ה בשבת הבאה, נאכל שתי צלחות מרק!" 

ואם הוא ביחסים טובים עם השכנים,  - ריגל שתחמם אותו כמו צלחת מרק 

, ואם לא? אז הוא נישאר בבית, מחכה ילדים  7-8הוא יכל להיכנס אליהם עם 

 לזמנים טובים יותר 
תחמם את  –"אדוני, בוא תדליק את הגז  –לשכנע אותו  היצר הרע לא יבוא

היצר הרע לא יתאמץ אפילו לשכנע אותו  –האוכל! הרי צריך לענג את השבת!" 
 לשם הוא לא נכנס! –כי זה 'שטח כבוש'!  –למה ?  –

 לאיפה הוא כן ינסה להיכנס ?
ל הוא שם פלטה גדולה, ואת הסיר ש –בערב שבת הוא ב"ה אירח הרבה אורחים 

ששם פחות חם. כי אותו לא צריך ללילה, אלא  –הצ'ולנט הוא שם בצד הפלטה 
 ליום שלמחרת.

קם הבנאדם בשש וחצי בבוקר, ומברך 'ברכות השחר'; הוא נוהג שבכל שבת 
להריח את  –בבוקר, לאחר ברכות השחר, הוא פותח את הסיר ובודק 'מה שלומו' 

 " והריחו ביראת ה'הצ'ולנט, שנאמר "
בהיר כמו בנאדם  –הצ'ולנט על הפנים!  -גש לסיר של הצ'ולנט ופותח אותו הוא ני

 לבן כמו הלבנה!!!  –שאין לו המוגלובין 
מה הוא צריך לעשות עכשיו ? במרכז של הפלטה יש ספירלות; אם הוא יזיז את 

משש וחצי עד השעה אחת עשרה שהוא חוזר  –הסיר של הצ'ולנט למרכז הפלטה 

 ל לקבל צבע, ואז גם לו יחזור הצבע עד אז הוא יתחי –
 מה עושים?

 –אם מותר או אסור.  אבל אין לו מה לאכול  –הבנאדם הזה לא יודע מה ההלכה 
[לא המפלגה  –הוא יושב עם עצמו ואומר: "שמעתי שיש דבר כזה שנקרא 'שינוי'" 

הוא ניגש לסיר, ודוחף אותו עם המרפק  –"ויש דבר שנקרא 'כלאחר יד"  –] 
על הדרך הוא  –"גם אם זה אסור, זה בטח דרבנן כי זה בשינוי"  –מצע הפלטה! לא

 "שנים שעשאוה פטורים"  –גם קורא לחבר שלו 
 מה עשה כאן אותו בנאדם ? במעשה הזה, הוא פתח זירה חדשה מול היצר הרע!

 :רב דסלראם אלה הדברים, נוכל לחזור בחזרה לדברי ה
ום ניסיון בהכנסת אורחים, בדיוק כמו אדם ללוט לא היה ש –רב דסלר אומר ה

שנה, שאין לו ניסיון אם להניח או לא; לוט היה רגיל  60שמניח תפילין כבר 
אצלו הכנסת אורחים, היתה  –עוד מבית אדוניו אברהם!  –בהכנסת אורחים 

 בדיוק כמו הנחת תפילין אצלנו!
מתמודד איתו  אם ככה, איפה התחילה ההתמודדות של לוט? ב'קו הגבול' שהוא

 לוט אהב ממון! –ומהו קו הגבול שלו?!  –בבל יום 

מי יסחוב לך את  –"אברהם, איך אתה הולך לבד  –לוט היחיד שהלך עם אברהם 
 !"75המזוודות?! אתה כבר בן 

 למה הקב"ה לא זכר לו את זה ? – נשאלת השאלה
 {וב בפס' פשוט מאוד, תקרא טוב מה כת – {פרשת לך לך} ר' אליהו מזרחיאומר 

יב, ד} וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים 
"וילך אברם כאשר כך כותבים פסוק ?! אלא היה צריך לכתוב  –שנה בצאתו מחרן 

וילך אתו לוט"  –ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן  –דבר אליו ה' 
ז אתה מספר לי בן כמה היה אברהם?!מה אתה מספר לי שלוט הלך איתו, וא –

אלא רצתה התורה לספר לך, שלא תחשוב שלוט הוא א' מל"ו צדיקים שבדור, 
שרצה להיות משב"ק [משמש בקודש] של גדול הדור. הוא נצמד אליו, כיון 

, כמה שנים הוא כבר 75אמר לעצמו לוט: "הוא כבר בן  –! 75שאברהם היה בן 
לכן  –ולא סתם, אלא יורש יחיד!"  –בר יורש אותו יחיה?! עוד כמה שנים, אני כ

 –"  אברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן למה הוא הלך איתו??? כי "
 זה היה לוט מראשיתו. –הוא כבר זקן!!! 

וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן {יג, ה} אומרת התורה:  –לוט מצטרף לאברהם 
לוקח רועים, והרועים האלה מתחילים  לוט מתברך ומעשיר; הוא –ובקר ואהלים 

לרעות בשדות זרים; באים רועי אברהם ורואים איך הם גוזלים, ומיד מעירים להם 
 זה גזל!!!" –"מה אתם עושים  –

הוא כבר זקן ואין מי  –אומרים להם רועי לוט: "הארץ הזאת הובטחה לאברהם 
 ת שלנו!"ולכן כל השדו –שיירש אותו, ולכן לוט הוא זה שיירש אותו 

 –חוזרים רועי אברהם לביתם ומספרים לאברהם שרועי לוט רועים בשדות זרים 
וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים {יג, ט} בא אברהם ללוט ואומר לו 

 "לא רוצה לראות אותך יותר פה!" –
"אין בעיה  –אם לוט באמת היה אוהב חסד, מה הוא היה צריך לומר לאברהם ? 

'אני לעזוב  –לא ידעתי שזו כזו פרוצדורה!  –ני ברגע זה מפסיק לגנוב דוד, א
ובמקום זה מה הוא עושה? אומר לו "להתראות" והולך  –בחיים לא!"  –אותך?!' 
 לסדום;

{י} וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את 
יא} ויבחר לו לוט את כל ככר סדם ואת עמרה כגן ה' כארץ מצרים באכה צער: {

 הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו.
מה יש לך לחפש בסדום, הרי אתה אוהב חסד?! אתה אוהב  – נשאלת השאלה

 להכניס אורחים?!
 בואו נראה פס' שקראנו בפרשת שבוע שעבר;

אומרת  –בשעה שארבעת המלכים כובשים את החמשה, ותופסים את לוט בשבי 
 יב} ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם;יד, { התורה

 קודם תכתוב מי הוא?! –כך כותבים פסוק  – נשאלת השאלה
 אי אפשר להפריד אותם! –אלא, לוט ורכושו זה 'חתיכה אחת' 

אם תיכנסו לשם תיראו, שיש להם כבל  –אנשים שעובדים בבורסה ליהלומים  יש
שאם יבוא מישהו לגנוב להם את התיק, הוא יצטרך  –ים שקשור בין התיק למכנס

, כל רגע הם 18הם עומדים בתפילת  - גם להוריד לו על הדרך את המכנסיים
 בודקים עם הכבל עוד קשור!

זה היה  –אם ככה, הכנסת אורחים אצל לוט זה כלל לא היה ניסיון בשבילו 
 ותנו בהנחת תפילין. בדיוק כמו שיצר הרע לא ינסה א –מבחינתו 'שטח כבוש' 

אם כן, במה יצר הרע בכל זאת ינסה להכשיל אותנו? בדברים שאנחנו איתם 
 לשון הרע, ביטול תורה וכד'.  –ב'מגרש ההתמודדות' 

ואיפה ? כשהגיעו  –'מגרש ההתמודדות' של לוט, היה בממון  – רב דסלראומר ה
על מנת לרשת אברהם, שרה ולוט לגבול מצרים  [ולוט כידוע הלך עם אברהם 

אמרו  –"זאת אחותי"  –אותו], ושואלים את אברהם "מי זאת הגברת שאיתך?" 
מה היה צריך לוט  –המצרים: "אה, מי שיתן אותה למלך יקבל הרבה מתנות" 

ובאותו הרגע היו הורגים  –זו אחותי!"  –"זאת לא אחותו  –להגיד באותו הרגע ??? 
כאן  –לאברהם, הוא היה מקבל! את אברהם ואת כל המתנות שהיו מיועדות 

'האם להלשין כעת על אברהם ולקבל הרבה כסף,  –התמודד לוט עם ניסיון הממון 
 כאן היה 'מגרש ההתמודדות' של לוט! –או לסגור את הפה ולא להגיד מילה' 

מה הוא  –כט} ויהי בשחת אלקים את ערי הככר ויזכר אלקים את אברהם יט, {
 ויזכור אלקים את אברהם. –אלא אומר רש"י  –ים זכר??? לא את הכנסת האורח

מהו זכירתו של אברהם על לוט, נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, 
ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא, ולא גלה הדבר, שהיה חס 

 .עליו, לפיכך חס הקב"ה עליו
 )ברוך שאמר(

 בדרך הדרוש  

 (כב, ג)ויבקע עצי עולה 
בקע הים לפני בנ"י". ונ"ל דמבואר בשל"ה במדרש "לכן 

הק' ז"ל דמתחילה לא רצה הים להיבקע דעדיין לא הגיע הזמן ת' 
שנים לצאת ממצרים, ובקע אח"כ כי הגלות התחיל משנולד 
יצחק ונשלם הזמן, אמנם המפרשים הקשו הא נאמר 'כי גר יהיה 
זרעך בארץ לא להם' ויצחק היה בארץ ישראל אשר מוחזקת לנו 

 בותינו, ותירצו דאתיא כמ"ד דא"י אינה מוחזקת לנו. מא
והנה בתפארת יהונתן כתב דלכן בקע אברהם עצי העולה 
בביתו, ולא היה יכול ליקח עצים על הדרך מאיזה אילן, דמבואר 
בע"ז (נג, ב) דאין לך אילן שלא עבדו בו עכו"ם, ומחובר (נעבד) 

בו עכו"ם.  אסור לגבוה, לכן בקע עצים מאילן שלו שלא עבדו
עי"ש. והנה מבואר שם בש"ס דלמד"א דא"י מוחזקת לנו לא היו 
יכולים לאסור שום אילן, דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. א"כ 

אי נימא דא"י מוחזקת לנו מאבותינו, כיון שנפלה בחלקו של שם 
כשחילק נח את הארץ לבניו כפי שכתב רש"י בפ' לך עה"פ 

מעולם שייך אר"י לבנ"י ולא היו והכנעני אז בארץ, עי"ש, א"כ 
 יכולים העכו"ם לאסור שום אילן.

וא"כ מדבקע אברהם עצים מאילן שבביתו ולא לקח עצים 
בדרך, ע"כ צ"ל דס"ל דאר"י אינה מוחזקת לנו, והי' יכולים לומר 
דהגלות התחיל משנולד יצחק ונשלם הזמן, וזש"א המדרש 

וכו' ע"כ דס"ל ויבקע עצי עולה בביתו ואח"כ הלך אל המקום 
דא"י אינה מוחזקת לנו, לכן שפיר בקע הים לפני בנ"י דנשלם 

 הזמן כבר.
(בנין דוד)

 היום יאמר אשר יראה' ה ההוא המקום שם אברהם ויקרא
 (כב, יד) .יראה' ה בהר

 ויש. המפרשים בו שהאריכו כמו קשה הוא הזה הפסוק
 קוםמ בכל ה"מ דף זרה עבודה במסכת דאיתא מה פי על לפרשו
 עיין זרה עבודה שם שיש דע' וכו וגבעה גבוה הר מוצא שאתה

 לו רמז ורמז היה בקעה המוריה דהר ל"ז רבותינו אמרו והנה. שם
 ויקרא פירושו דהכי לומר יש זה לפי. גבוה הר ונעשה ה"הקב

 לך דאין לן קיימא הא וקשה יראה' ה ההוא המקום שם אברהם
. לגבוה אסור חוברומ זרה עבודה שם נעבד שלא וגבעה הר

 רצה דייקא היום. יראה' ה בהר היום יאמר אשר הפסוק ומתרץ
 דאלו. לעיל כנזכר ה"הקב לו שרמז ידי על הר נעשה דהיום לומר
 :מעולם זרה עבודה שם נעבד ולא היה בקעה לכן קודם

 (חנוכת התורה) 



 

 

- 

ֵהם ְמַקְּנִאים ְּב 
ֵיׁש . ַהַּמְלָאִכים ִּכיצּוִרים ַהֻּמְׁשָלִמים ְּביֹוֵתרָאנּו ִמְסַּתְּכִלים ַעל 

ֵאין ָלֶהם ֶאְפָׁשרּות . ֲאָבל ַּדְוָקא ֶזה ַהִחָּסרֹון ֶׁשָּלֶהם, ָּבֶזה ֱאֶמת
ַאף ַּפַעם א ִהְצִליחּו , ַעל ִמַּדת ַהַּכַעס ְלָמָׁשל ְלִהְתַּגֵּבר

ּוִבְגַלל , ִּכי ֵאין ָלֶהם ִנָּסיֹון ,ְלִהְתַאֵּפק ִמּלֹוַמר ֵאיֶזה ִּדּבּור א ָהגּון
 .ֶזה ֵהם ָּפׁשּוט ְמַקְּנִאים ָּבנּו

ָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש: ְלַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשֵּיׁש ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ָיְרדּו 
ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ֵרת ְוָאְכלּו ְוָׁשתּו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ָּׁש ַמְלֲאֵכי ַה 
, ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר ִנְרִאין ְּכאֹוְכִלין. ְוָצִרי ְלָהִבין, ְלִפי לּוָהֵעץ ַוּיֹאכֵ 

 ?ְּבַמְלָאִכיםַהַּתָּנא ַקָּמא ַמְׁשַמע ֶׁשָאְכלּו ַמָּמׁש, ְוִכי ַׁשָּי ֲאִכיָלה 
ַלֲאִכיָלה ִּכְפׁשּוטֹו, ֶאָּלא  , ֶׁשֵאין ַהַּכָּוָנה׳מּוֵאלְּׁש ֵׁשם ִמ ׳ְמָבֵאר ַה 

ֶאת ַמה ֶׁשַאְבָרָהם ִהְכִניס ְלתֹו ַעְצָמם  ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ְוִהְכִניסּו ְלתֹו
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָנַהג ָּבֶהם ְּבִמַּדת ַעִין טֹוָבה ֶׁשֲהֵרי ַהַּמֲאָכִלים. 

ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם  ַחט ְׁשָׁשה ְּבֵני ָבָקר ְּכֵדי ָלֵתתָּׁש ָּבֶזה ֶׁש ֻמְפֶלֶגת 
ָלׁשֹון ְּבַחְרָּדל. ִמָּדה זֹו ֵאין ְּבַמְלָאִכים, ִּכי א ָחֵסר ָלֶהם ָּדָבר ְוֵאיָנם 

 ֶזה, ְוַאְבָרָהם ִהְכִניס ְּבתֹוָכם ִמַּדת ַעִין טֹוָבה.ְלטֹוָבתֹו ְצִריִכים ֶזה 
ְוהּוא עֵֹמד ּוָבֶזה הּוא ְמָבֵאר ֶאת ַהִּמְדָרׁש ַעל ַהָּפסּוק 

ַּגְבִריֵאל  (=רועד)ֵאיָמתֹו ֻמֶּטֶלת ֲעֵליֶהם, ִמיָכֵאל ִמְרַּתת ״: ֵליֶהםֲע 
. ִמַּמה ָהיּו ְמַרְּתִתין? ִמֶּזה ֶׁשָראּו ַעְכָׁשו ָּדָבר ָחָדׁש, ״ִמְרַּתת

הּוא עֵֹמד  - עֵֹמד ֲעֵליֶהםֶׁשַּדְוָקא ֶּבן ָאָדם ַהָּלבּוׁש ְּבגּוף ַּגְׁשִמי 
ָּלֶהם, ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלַהִּגיַע ְלִמּדֹות טֹובֹות ֶׁשֵאין ֶּׁש ְּבַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ִמ 

 ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע.
ּוָבֶזה ִמְתָּבֵאר ַּגם ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָעָלה 

ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ״מֶֹׁשה ַלָּמרֹום ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ָטֲענּו ַהַּמְלָאִכים 
ַמּדּוַע נֹוְתִנים ֶאת ַהּתֹוָרה ְלָאָדם ַּגְׁשִמי ְוא ָלֶהם, ָצר  ״ִתְזְּכֶרּנּו

ה ֶאת ָּפָניו ֶׁשל מֶֹׁשה ְּכַאְבָרָהם ְוָאַמר ַלַּמְלָאִכים: ְוִכי א ֶזה ״ַהָּקּבָ 
ִמַּדת ֶאְצלֹו ְוִקַּבְלֶּתם ֲאַכְלֶּתם ֲהֵרי ְּכלֹוַמר ֶאְצלֹו, ֶׁשֲאַכְלֶּתם הּוא

ֶּזה ָּדָבר ֶׁשִּנְמָצא ַּדְוָקא ֶאְצלֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָאָדם, ְוא ַעִין טֹוָבה, ֶׁש 
ָּלֶכם ְוַדְוָקא ֶּׁש ֶאְצְלֶכם ַהַּמְלָאִכים, ִאם ֵּכן ַמֲעַלת ָהָאָדם ְּגדֹוָלה ִמ 

ַהּתֹוָרה. ְלַקָּבַלת ְראּוִיים ֵהם

 )ב( גלות ישמעאל
בפרשתינו למדנו שאברהם אבינו גירש את 

ֶלֶחם ְוֵחַמת  ַוִּיַּקח״ :כתובכישמעאל מביתו, 
ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת 

 . ״ַהֶּיֶלד
 התנהג עמו כשונא

 הממון שפע רבינו בחיי מקשה, כי לפי
 וזהב כסף לה לתת לו אברהם היה בבית שהיה
אותם, מדוע נתן להם רק  נושאים וגמלים

 לחם ומים.
 הנבואה במראה ראהאבינו  אברהםשאלא 

, ישמעאל ידי תחת להשתעבד בניו שעתידים
 אומה שאין גדולה, שנאה אותם ישנאו וכי

 כבני לישראל שונאים שיהיו בעולם
 כמו עמו אברהם התנהג כן ועל, ישמעאל

 רק לחם לו ונתן השונא עם להתנהג שראוי
 האכילהו שונאך רעב כמו שנאמר ״אם, ומים
 מים״. השקהו צמא ואם לחם

 גלות קשה מכולם
'עץ הדעת טוב' ( כותב רבי חיים ויטאלוכך 

, על הפסוק: "לולי ה' שהיה לנו" כי )תהלים קכד
יש ד' גליות, אבל יש עוד גלות ידוע שאמנם 

, והוא גלות מכולם אחרון קשהחמישי 
 ישמעאל הנקרא "פרא אדם". ואמרו רז"ל

כי לכן נקרא שמו  )א"פרקי דרבי אליעזר פל(
על שעתידין ישראל לצעוק ישמעאל, 
ת בימי גלותו, ואז ישמעם קל וצעקות גדול

 .ויענם
 במפלת ישמעאל יקום בן דוד

על  (בסוף פרשת חיי שרה) כותב הבעל הטורים
הפסוק ״על פני כל אחד נפל״ וזה לשונו: 

, לומר ׳ואלה תולדות יצחק׳״וסמיך לה 
כשיפול ישמעאל באחרית הימים אזי 

 שהוא מתולדות יצחק״.יצמח בן דוד 
 



 

 

אברהם  .ְּבֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהלד' יו ַוֵּיָרא ֵאלָ 
בענוותנותו אמר כי ה' נגלה אליו בזכות ממרא שיעץ 

עדיין  אברהם עצמו - על המילה, אבל 
 (אוהב ישראל)  אל הקדושה.עדיין לא נכנס ו 

 
 אמרו  .ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשָׁשה ֲאָנִׁשים ...ה'ַוֵּיָרא ֵאָליו 

שמחה של מצוה, מתוך חז"ל אין השכינה שורה אלא 
שיש לכן הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה 

.מיד  שמח שמחה של מצוה ואורחים 
  (חתם סופר) 

 
ך גדלו כשליש העולם, אכל מל .ְוִהֵּנה ְׁשָׁשה ֲאָנִׁשים

וכדי שתוכל נשמת יצחק לרדת, נשלחו שלשה 
 (מי השלוח) אויר כל העולם.מלאכים כדי לזכך את 

 
הקב"ה רצה לזכות אותי  .ַעל ַעְבְּדֶכם ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם

כיון את דרככם בהשגחה במצות הכנסת אורחים 
 (שם משמואל) .ש

 
צריך אני לגלות לו  .עֹוֶׂשהַהֲמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני 

הטעם שברצוני להחריב את סדום, כי לולא זאת את 
 (מנורת זהב) יבטל את הגזרה בתפלתו.

 
אבינו  ד היום ע ה'.ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני 

 אהרן)(בית  .להתפלל על בניו  
  

ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַא ִק ֱא כמו שמתנהג אדם  .ָּתה עֶֹׂשהים ִעְּמ
למטה כך מתנהגים עמו למעלה, כ

 )אור המאיר( .ים ִעְּמִק ֱאכך יעשה 
  
לא המתין לבקע העצים עד  .ַוְיַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶל

שיבא למקום שאמר לו האלקים, כי לא רצה שתצטנן 
 (נועם אלימלך) התלהבותו עד שיגיע לשם.

 
 אברהם זיכך עצמו ואבריו עשו מעצמם רצון ה'

ַלח ַאְבָרָהם ֶאת יָ  ׁשְ ֲאֶכֶלתַוּיִ ח ֶאת ַהּמַ ּקַ  .דֹו ַוּיִ
ׁשֹון  ִפילּות ַהּלָ אן ּכְ ַלח"ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ּכָ ׁשְ ח" "ַויִּ ּקַ ". ַויִּ

ָאְמרּו ֲחזַ  י ַמה ׁשֶ ל "ל ֵיׁש ְלָתֵרץ ַעל ּפִ ִקיֵּם ַאְבָרָהם ּכָ
ל ? ֵאיְך ָיַדע ֶאת ַהּתֹוָרה, ַהּתֹוָרה ּגּופֹו ׁשֶ א ׁשֶ ֶאּלָ

ְך ְלַגְמֵריַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה  ה , ְמזֻּכָ ָהָיה עֹוׂשֶ ַעד ׁשֶ
הה' ְרצֹון  ְצַטּוָ ּנִ ִלי ׁשֶ ְצָוה . ֵמֵאָליו ּבְ ַהּמִ יָון ׁשֶ אן ּכֵ ֲאָבל ּכָ

חֹוט" ְוַהֲעֵלהּו ְלעָֹלה"ָהְיָתה ַרק  יָלא לֹא , ְולֹא ִלׁשְ ִמּמֵ

ָבר ֵמֵאָליו ָתה ָידֹו ֶאת ַהּדָ ַלח ַאְבָרָהם "ָלֵכן , ָעׂשְ ׁשְ ַויִּ
לֹחַ " דוֹ ֶאת יָ  ָהָיה ָצִריְך הּוא ִלׁשְ ַאְך ִעם ֹזאת לֹא . ׁשֶ

ֲאֶכֶלת"ָמַנע ַעְצמֹו  ח ֶאת ַהּמַ ּקַ י הּוא ָהָיה ָסבּור ", ַויִּ ּכִ
יֹון ּסָ זֶּה ָחָלק ֵמַהּנִ  .ׁשֶ
  )רימנובמ נחם מענדלמבי רה"ק הר דברי מנחם( 

 בדרך זה מבואר גם הפסוק:
ָרץ ִלְקָראָתם ְרא ַוּיָ ֲחזַ  .ַוּיַ דֹוָלה "ל ּבַ ּגְ אן ׁשֶ ְרׁשּו 'ִמּכָ ּדָ

ִכיָנה ְ ֵני ַהׁשּ ַלת ּפְ ֶנֶסת אֹוְרִחים יֹוֵתר ֵמַהְקּבָ ה '. ַהּכְ ְוָקׁשֶ
ַעְצמוֹ  ִין ָיַדע ֹזאת ַאְבָרָהם ּבְ ל . ִמּנַ ּגּופֹו ׁשֶ יָון ׁשֶ א ּכֵ ֶאּלָ

ָהיּו ֵאָבָריו ָרִצים  ְך ַעד ׁשֶ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה ְמזֻּכָ
יׁש , מֹו ַלֲעׂשֹות ָרצֹון ַהּבֹוֵראֵמַעצְ  ִהְרּגִ ֶ ְלִפיָכְך ִמׁשּ

אֹות ֵמֲאֵליֶהן ְוָרצֹות ִלְקַראת  ְ י ַרְגָליו ִמְתַנׂשּ ַאְבָרָהם ּכִ
דֹוָלה ַהְכָנַסת " ַויְַּרא, "ָהאֹוְרִחים ּגְ ִמּתֹוְך ֶזה ֵהִבין ׁשֶ
 ".ַויָָּרץ ִלְקָראָתם"ָלֵכן , אֹוְרִחים

  )מפראמישלאן ה"ק רבי מאירהר(מרגניתא דרבי מאיר   

 
‰ ַר˜  ָלם ז∆ עו… י‡ּו˙ ּבָ ƒ̂ ַ‰ּמ¿ ל ּכָ ∆ ׁ̆ ין  ƒַיֲ‡מ

 ‡ ר≈   ב"‰ַ‰ּבו…
א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַויְַּרא ְוִהּנֵה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז  ָ ׂשּ ַויִּ

ַקְרָניו ַבְך ּבְ ּסְ ִהיא ֶׁשַּיֲאִמין ָהָאָדם ה' ֲעבֹוַדת  .ּבַ
א ָכל ָהָאֶרץ  ְוֵאין ׁשּום ְמִציאּות , ְּכֹבדוֹ ֶׁשְּמ

ְוַכֲאֶׁשר ָהָאָדם . ָּבעֹוָלם זּוַלת ַהּבֹוֵרא ָּברּו הּוא
ַּגם ֶאת ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים "ת ְמַׁשְעֵּבד ְלַהֵׁשי

' רַאחֵ 'ּומֵ , 'דלְ  'רהֹוֵפ ֶאת הָ ', ֵאל ַאֵחר'ַהִּנְקָרִאים 
יר ֶאת ֹּכַח ַהְּקֻדָּׁשה ְוַאְבָרָהם ֶׁשִהְגּבִ '. דֶאחָ 'ַנֲעֶׂשה 

 רהֹוִסיף ַּבֲעבֹוָדתֹו ֶקֶרן ָלאֹות , ַעל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא
'. ֶאָחד ֵקל'ֶנֱהַפ לְ ' ַאֵחר ֵאל'ְוהָ , דְוַנֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו 

א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַויְַּראְוֶזהּו  ָ ׂשּ  ִהּנֵהׁשֶ , ַמה ָרָאה, ַויִּ
ַקְרָניו ֶנֱאַחז ,ַאִיל ַאַחרַמה ֶׁשָהָיה  ַבְך ּבְ ּסְ ֶׁשֶּנֱאַחז  ּבַ

 '.ד' ַנֲעֶׂשה רְוהָ ', ַאַחר'ְוִנְסַּב ּבֹו ֶקֶרן ַעל הָ 

 
יש  .ֲעבֹרּוְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּת 

לדקדק אמר "פת לחם" ולא אמר גם שיתן להם 
לשתות. ועוד, למה אמר להם "אחר תעבורו" 
שמראה כאילו אינו רוצה שיתעכבו אצלו. ויש 

רבי מאיר סובר  , דהנההלצה רךדל עלומר 
'ואכלת' זה אכילה, 'ושבעת' זו שתיה, ורק אז 
'וברכת', ואם לא שתה אינו חייב בברכת המזון 



 

 

מדאורייתא. והנה אברהם ראה את המלאכים 
שהם רוצים ללכת, סבר אינם רוצים לאכול פת 
כיון שיצטרכו לברך ברכת המזון, לכן אמר להם 
"ואקחה פת לחם" בלי משקה, וממילא "אחר 

  עבורו" בלא ברכת המזון.ת
  )הגה"ק מאיר שמחה מדווינסק (משך חכמה

כתוב  .ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריו
במדרש "והוא אחריו" זה ישמעאל מפני היחוד, 
שישמעאל נכנס לאהל אחר המלאך כדי שלא 
יהיה איסור יחוד עם שרה. וצריך ביאור, וכי 

ר על שרה מפני ישמעאל היה כזה צדיק ששמ
היחוד. אלא כתוב בגמרא שחנה אמרה שתלך 
ותסתר בפני אלקנה בעלה, והוא יקח אותה 
למשכן להשקותה מי סוטה, והרי כתוב שאם לא 
חטאה "ונקתה ונזרעה זרע", אם כן תזכה לזרע. 
וזה יש לומר היתה כוונת ישמעאל, הוא חשש 
שמא תסתר שרה בפני אברהם, ואברהם ישקה 

וטה, וכיון שלא חטאה באמת תזכה אותה במי ס
לברכה "ונזרעה זרע", וישמעאל לא רצה שיהיו 
לאברהם עוד בן, לכן נכנס יחד עם המלאך כדי 
שלא יהא חשש סתירה ולא יוכלו להשקותה מי 

  (פנינים יקרים) סוטה.

כבר הקשו  .ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא הּוא
בגמרא וכי רק אשת נביא צריך להשיב, ואשה 
אחרת אין צריך. ויש לומר  על פי מה דאיתא 

, (שאינה יכולה להוליד)בגמרא שהמקדש איילונית 
אינה מקודשת, כיון שהם קידושי טעות שהרי לא 
נתכוון לקדש אלא אשה בת בנים. וכתבו 
התוספות שאם ידע בשעת הקידושין שהיא 

י היא מקודשת, כיון שידע והסכים איילונית, הר
לקדשה. לכן אמר לו הקב"ה "ועתה השב את 
אשת האיש", ואם תאמר שהיא איילונית ואם 
קידושי אברהם לא תפסו בה והיא פנויה, לכן 
אמר לו "כי נביא הוא" וידע שהיא איילונית, 

 (חנוכת התורה) ממילא תפסו בה קידושין. 

רבי אליעזר מדזיקוב, היה בנו לאחר פטירת הרה"ק 
ה'אמרי נועם' שבור מאוד ומאן  -הרה"ק רבי מאיר 

רו בו לקבל עול ההנהגה, להינחם, החסידים הפצי
ֲהִיָּפֵלא אך הוא סרב. לאחר שבועיים פתח ואמר: 

וכי נמנע מה' שיהיה מנהיג (דבר לשון ֵמה' ָּדָבר 
אמנם אבי הסתלק , אחד לדור')'ַּדָּבר מנהיג כמו 

הגיע הזמן שהשכינה ַלּמֹוֵעד מן העולם, אבל 
ָּכֵעת ַחָּיה , אבל בתנאי שָאׁשּוב ֵאֶליאומרת 

שהבן יהא מנהיג בשררה, ומאז התחיל ּוְלָׂשָרה ֵבן 
 להנהיג את עדתו ביד רמה.

 מ

ביום עלות הגה"ק רבי שלמה קלוגער זצ"ל על כס 
הרבנות בעיר המהוללה בראד, כובד בסנדקאות. 

ראה שהדבר מתעכב  הגיע למקום הבריתאשר כ
ברית, שאל רבי שלמה שים לעשות את היגולא נ

מדוע מתעכבים, אמרו לו: היות ואבי הבן מוטל על 
ערש דוי והוא גוסס, לכן ממתינים ליציאת נשמתו 

אולם רבי  כדי שיוכלו לקרוא את הבן על שם אביו.
שלמה ציוה לאסוף מהר מנין יהודים, וניגש תיכף 

מו את יומיד לערוך את הברית, וראה פלא, משסי
התאושש עד שלסעודת הברית התחיל האב ל

הברית כבר קם האב ממיטת חוליו, וישב עם כל 
הסביר רבי שלמה שלמד לנהוג כן  הנאספים.

'ורפאל שרפא את  :מדברי רש"י בפרשתינו, שכתב
. וצריך להבין, וכי אברהם הלך משם להציל את לוט'

חסרים מלאכים בשמים שהיה צריך שרפאל יעשה 
ראוי שישלחו  שתי דברים? אלא, לוט עצמו לא היה

מלאך במיוחד עבורו, אך כיון שרפאל ממילא ירד 
לרפא את אברהם, כבר יכל להוסיף על שליחותו 

הסביר רבי  -כן הדבר בעניינינו  ולהציל את לוט.
האב היה במצב סכנה, ובוודאי בזמן כזה  -שלמה 

צריך זכותים גדולים כדי שישלחו מלאך לרפאותו. 
וידוע שבכל ברית בא לכן צויתי לעשות הברית מיד, 

אליהו הנביא, ואם אליהו יגיע בשביל הברית, הוא 
 כבר יכול גם לרפא את האב.

 מ

בספרו 'בן יהוידע' מבאר רבינו יוסף חיים מבגדד 
'קיים אברהם אבינו בדרך מליצה את מאמר חז"ל 

תן לפניהם נ, דהנה אברהם אפילו עירובי תבשילין'
חמאה ובשר, ואסור להניח על שולחן אחד בשר 
וחלב שמא יתערבו, אלא אם כן יש שומר שמשגיח 

, ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם שלא יתערבו, לכן כתוב:
שהוא עמד ושמר. וזהו 'קיים אברהם אבינו עירובי 

, שהשגיח שלא יתערבו התבשילין של תבשילין'
בשר וחלב.



 

 

 דָּדוִ ב ַוַּיֵּצ 
 "אִזיַע  "זָהַרְדַּב  -א ִזְמָר ן ֶּב ד ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָּדוִ 

ְּבַכָּמה , ָּכָאמּור ְּתׁשּובֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַמִּקיפֹות ְמאֹד
ַּגם , ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְוַכָּמה ְּתׁשּובֹות ָּדן ַרֵּבנּו ִּבְגבּולֹות 

ִנּדֹון ַעל ְּכָתב ִעְבִרי ּוַמְטְּבעֹות ַעִּתיקֹות א ֶנְעַלם 
 .ֵמֶהן

ַעל ַעְצמֹו ַעד ַּכָּמה טַֹרח ַמֲעֵנה ְמַסֵּפר ַרֵּבנּו 
ִיְּתנּו "ּוק ּׁשַעד ֶׁשַּגם ְּבֶלְכּתֹו ַּב , ַהְּתׁשּובֹות ֻמֶּטֶלת ָעָליו

ַוֲאִני ֵמִניַח ְּבתֹו , ּבֹו ּתֹוָרה ִלי ְׁשֵאָלה אֹו ִעְנָין ֶׁשֵּיׁש
ַהִּמְצָנֶפת אֹו ְּבַפאְלִדיִקיָרא ַעד ֲאֶׁשר ָאבֹוא ֶאל ַהַּבִית 

 ".ְלַעֵּין ָּבּה
 ֶאל ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש

ְלַאַחר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָעַמד ַרֵּבנּו ְּבֹראׁש 
ָקם ְוָעָלה ְלֶאֶרץ שי"ג, ִּבְׁשַנת , ַיֲהדּות ִמְצַרִים

ֲאָבל , ִּבְתִחָּלה ִהְתַיֵּׁשב ִּבירּוָׁשַלִים. ְׂשָרֵאליִ 
מֹוֵׁשל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשָּנַתן  -ֵמֲחַמת ֲחַמת ַהֵּמִציק 

ָעַבר , ם ְּגבֹוִהיםיִמִּס ֵעינֹו ְּבָממֹונֹו ְוֵהִטיל ָעָליו 
ִמָּׁשם ְוִהְתַיֵּׁשב ְּבִעיר ְצַפת ָּבּה ְּכָבר ָׁשָהה ִּביֵמי 

 .ְצִעירּותֹו
ָּגדֹול ִנְתַקֵּבל ַרֵּבנּו ַעל ְיֵדי ִזְקֵני  ְּבָכבֹוד

, ֲהא ֵהָּמה ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו, ַחְכֵמי ְצַפת
ְוַכּמּוָבן "ט, ַהַּמִּבי –ְוַרֵּבנּו מֶֹׁשה ִמְּטַראִני 

ְוהֹוִׁשיבּוהּו  ֵצְרפּוהּו ְלֵבית ַהּוַַעד ֶׁשל ַהַּדָּיִנים
ְוָאֵכן ְמָצאנּוהּו ָחתּום ַעל ַּכָּמה . 1ָּברֹאׁש

ְוֵכן , ַאְבַקת רֹוֵכל ְלָמָרן"ת ְּבׁשּו ְּתׁשּובֹות
ְוַגם ְּבֵסֶפר ֵּבית יֹוֵסף ַמְזִּכירֹו . "טַמִּבי"ת ְּבׁשּו

 .ַּכָּמה ְּפָעִמים

                                                      
ָ‰ַרב לו ע"ב): "ַּדף ( 'קֹוֵרא ַהּדֹורֹות'ּבְ ֵּכן ָּכַתב  1 ∆ ׁ̆ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ו¿

 ƒרו… "י ַמֲ‰ר‡ יבו… ז"ל ָ̃ ƒ ׁ̆ ‰ו… ל ו¿ „ו… ָ‚ּ „ ָכבו… ‡ו… ּב¿ ¿ ּׂ̆ ƒנ „ו… ו¿ ּב¿ ƒּכ
ַין  נ¿ ƒע ן ל¿ יָב‰ ‰≈ ƒ ׁ̆ ַין י¿ נ¿ ƒע ן ל¿ ים ‰≈ ƒָבר ָכל ַ‰ּ„¿ ּנּו ּב¿ ּמ∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ל¿

יַמ˙ ּכ¿  ƒ̇ ָל‚ ֲח ן ֻמפ¿ ≈̃ ָ‰ָי‰ ָז ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ˙ ָטרו… ¿ ׁ̆ ים ‡ו…  ƒב ָ̇
ָ‰ַרב ר מ≈ ≈̇ ים יו… ƒנ ָ ׁ̆ קפז) ִסיָמן ( 'רֹוֵכלַאְבַקת 'ת "ְּבׁשּוְוָאֵכן  ."ּב¿

, ְוָהִראׁשֹון ַלֲחתּוִמים הּוא ַרֵּבנּו, ָמָצאנּו ְׁשָׁשה ְּגדֹוִלים ֲחתּוִמים
קמ ַּגם ְּבִסיָמן [ "טַאַחר ָּכ ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ְוַאַחר ָּכ ַהַּמִּבי

 .]ָקארֹו י"ֲחִתיַמת ַרֵּבנּו ַלַּמֲהִר  ִהְקִּדים
ּתֹוְלדֹוָתיו2 ּכֹוְתֵבי רֹוב ֵאֶצל ְמֻקָּבל ְּבֵסֶפר, ָּכ ַהּדֹורֹות' 'קֹוֵרא ַא
ַעל , ָׁשִניםָּכַתב ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשִּנְפָטר ֶּבן ֵמָאה ְוֶעֶׂשר לו ע"ב) ַּדף (

ֵליָדתֹו ְזַמן ְלַהְקִּדים ֶׁשִּנּסּו ָהיּו ֶזה לֹוַמר,ִּפי ִיְצָטְרכּו ֶזה ֶׁשַּמה ּוְלִפי
ִלְפֵני ָׁשָנה ָהָיה י"ג ב ַרֵּבנּו ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָהָיה ִּבְצַפת ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ֶׁשָּכַת 

ְסָפַרד ְמֹפ, ֵּגרּוׁש ּכֹוֵתב ַרֵּבנּו ֶאֶלף(ָרׁש ְוִהֵּנה "ל: ְוזקפ) ְּתׁשּוָבה

ִּיְׁשַּכב  ָּדִוד ִעם ֲאבָֹתיו ַו
ְלַאַחר ְּכֶעְׂשִרים ְׁשנֹות ְיִׁשיָבה , ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ָּדִוד

ִנְתַּבֵּקׁש ַרֵּבנּו של"ד, ְׁשַנת  ַמְרֶחְׁשָוןכ"א ְּביֹום , ִּבְצַפת
ְּכֶבן ִּתְׁשִעים , ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים

ַוִּיָּקֵבר ְּבֵבית ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש . 2ְוָחֵמׁש ָהָיה ְּבמֹותֹו
 .3ֶׁשָּבִעיר ְצַפת

 ֵאֶּלה ִּדְבֵרי ָּדִוד
ְּבָכל ִמְקצֹועֹות ַרֵּבנּו ִהְׁשִאיר ַאֲחָריו אֹוָצר ָּגדֹול 

ַהַּמִּקיף ֶאת ָּכל  - "זַרְדּבַ "ת ׁשּוָּבִראׁשֹוָנה , ַהּתֹוָרה
ְּבָמקֹום  ַעל ָהַרְמַּב"ם -ְיַקר ִּתְפֶאֶרת ; ְּתחּוֵמי ַהֲהָלָכה

; 5ְּכָלֵלי ַהְּגָמָרא; 4ֶׁשֵאין ֲעֵליֶהם ֵּפרּוׁש ַה'ַּמִגיד ִמְׁשֶנה'
ֵיׁש ַּגם ַּכָּמה ְסָפִרים ִּבְכַתב . ְוֵכן ַּכָּמה ְסָפִרים ְּבַקָּבָלה

ַרִּבים ֵמִחּדּוָׁשיו ַעל ַהַּתְלמּוד . ָיד ֶׁשֹּלא ָּבאּו ִּבְדפּוס
 .'ִנְכְללּו ְּבֵסֶפר ַּתְלִמידֹו ַה'ִּׁשיָטה ְמֻקֶּבֶצת

" ׁ̆ רּו ≈‚ּ‰ַ ‡ּו מ≈ ¿̂ ּיָ ∆ ׁ̆ ים  ƒֲעז ם ַעל ַ‰ּלו… ƒ‡ ,ם ∆‰ י מ≈ ƒְּדַהְינּו  "ֲ‡נ
ֵמֵאיֶזה ַטַעם נֹאַמר , ְוַגם[ ַהְּמגָֹרִׁשים ִמְּסָפַרדֶׁשָאֵכן ָהָיה ִמֵּבין 

ַוֲאֵחִרים  .]ֶׁשָעַזב ֶאת ְסָפַרד ַּכָּמה ְוַכָּמה ָׁשִנים קֶֹדם ַהֵּגרּוׁש
ֶזה ֶהֱאִרי ָיִמים יֹוֵתר ַעל ּוְלִפי  ,ְזַמן ְּפִטיָרתֹוֶאת ְמַאֲחִרים 

יָון ֶׁשִּבְתׁשּובֹוָתיו ְוֶזה א ִיָּתֵכן ּכֵ , שמ"ה)ֶׁשִּנְפַטר ִּבְׁשַנת ( "טַהַּמִּבי
 . ְּבִבְרַּכת ַהֵּמִתיםהּוא ַמְזִּכירֹו ) נוְׁשֵאָלה (
ֶמְחָקרֹו ַעל אֹודֹות ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ִנְתַּפְרֵסם ִלְפֵני ַּכָּמה ְׁשַנִים  3

ַהַּמֵּצָבה ְוֶהֱעָלה ִּכי , ְועֹודְּקִרים ְמבַ ַעל ִּפי ִּכְתֵבי , ָׂשִריִפיד"ר ֶׁשל 
ַהַּמִּבי ְקבּוַרת ִלְמקֹום ַהְּסמּוָכה ְמנּוָחתֹו"ט, ַהְּגדֹוָלה ְמקֹום .ִהיא

ִמְּפֵני "ם ב ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרְמּבַ ֵּׁש ְליַ ָּגדֹול ָּדֵגׁש ַרֵּבנּו ָׂשם ְּבִחּבּורֹו  4
"ד.ָב גֹות ָהַרֲא ָּׂש ַה 
 שנ"ט.ִּבְׁשַנת ' ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים'ְּבֵסֶפר  ִנְדַּפס 5

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

חלקת הקבורה של גדולי אותה תקופה, המצבה הגדולה מצד שמאל 
, מימינה מצבת רבי שלמה אלקבץ, למטה באמצע היא קבר האריז"ל

התמונה קברו של המבי"ט, על פי מחקרים אחרונים נטען כי המצבה 
 בצד ימין בתחתית התמונה היא מצבת קבורת רבינו.
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נשים נצבים ה א"וישא עיניו וירא והנה שלש
שתחו עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וי

 ארצה" (יח, ב)
רבינו האור החיים הקדוש מחדש חידוש נפלא, שאברהם נרפא 
מחוליו באמצעות ראיית פני המלאך, וזה למרות שהמלאך עדיין 

ן שהרפואה באה בדרך רוחנית וסגולית, והיה רחוק ממנו, מכיו
 לא נמנע ממנו הרפואה.

ה וזה לשון קודשו: 'אומרו 'וירא', מודיע הכתוב שבראייה שרא
אותם נתרפא ממכאובו ועמד ורץ לקראתם, כי המלאך יראה 
מרחוק ואין הבדל לבחינת הרוחניות למנוע הרפואה, ותיכף ומיד 
עשה שליחותו רפאל וירפאהו, ולצד הרגשה זו וישתחו ארצה 

 למשרתי עליון'.
ובפרשת ראה מפרש 'ראה אנכי' (דברים יא, כו), פירוש, אלי 

 ק הדברים'.תראו ותצדיקו ותשכילו להצדי
כלומר, שהפסוק 'ראה אנכי' רומז שעצם ההבטה בפניו של משה 

  תביא להם לבחור בדרך הברכה וישועה.
 

"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן 
 לפניהם והוא עומד עליהם" (יח, ח) 

דשמיא בדרך הלצה דמה שכתוב "ויקח חמאה נראה בסייעתא 
וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם", היינו 
משום דאין להניח על שלחן אחד בשר וחלב, אף על גב שאוכל 
החלב תחלה ואחר רחיצה וקינוח פה אוכל הבשר, גזרה שמא 

 יאכל משניהם, אבל אם יש אחד שומר אותו לא חיישינן.
ברהם נתן לפניהם חלב ובשר, הוצרך לעמוד עליהם מכיון שא

תחת העץ לשומרם, ולזה אמרו קיים אברהם אבינו עליו השלום 
עירובי תבשילין, ר"ל גם חששה של עירוב תבשילין שהן נגדיים 
והפכיים על שלחן אחד קיים לעשות תיקון לזה על ידי שמירה 

 שלו. 
 (בן יהוידע יומא מט)

 

ים בימים חדל להיות "ואברהם ושרה זקנים בא
 לשרה אורח כנשים" (יח, יא)

ידועים דברי רבינו האר"י הקדוש זצ"ל, שקוצבים מהשמים לכל 
אדם ואדם את כמות הדיבורים שידבר, ולאחר שסיים את 
הכמות, נפטר מן העולם. ואמרו רבותינו בתלמוד (קידושין 
מט:): "עשרה קבים של שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים 

כל העולם כולו". והנה שרה אמנו זכתה להגיע לזקנה  ואחד
ואריכות ימים, ומשמע מכאן שלא הייתה מדברת הרבה ככל 

הנשים, אלא הייתה ממעטת 
בדיבור ולכן זכתה להגיע 
לשיבה טובה. וזהו שאומר 
הכתוב: "ואברהם ושרה 

אברהם  -זקנים באים בימים" 
ושרה זכו להגיע לזקנה, ואם 

להגיע  תשאל איך זכתה שרה

לזקנה, והרי כתוב נשים נטלו תשעה קבים? על זה המשיך 
שרה לא הייתה מדברת  -הכתוב: חדל להיות לשרה אורח נשים" 

 ככל הנשים, לכן זכתה להגיע לאריכות ימים...(תורת הפרשה)
 

"ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה 
היפלא מה'  לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי

 יד)-" (יח, יגדבר
לכאורה צריך ביאור מדוע האריך הכתוב במעשה זה שנראה 
כגנותה של אותה צדקנית, מדוע האריכה תורה בכל הוויכוח 

 שבין אברהם לשרה אם צחקה או לאו.
מבאר ה"חפץ חיים" שהרי 'מעשה אבות סימן לבנים' וכל אשר 
אירע להם יארע גם לנו דור עקבתא דמשיחא, אשר רבים יאמרו 

ם יבוא משיח צדקנו ויגאלנו, ויהיו צוחקים איך יתכן שפתאו
בקרבם לאמר לא יתכן כדבר הזה, לזה האריכה תורה במעשה 
דשרה שנדע שיש לקב"ה תרעומת על הנהגה כזאת, והקב"ה 
האשים אותה לאברהם למה היה הדבר נמנע בעיניה, וראוי לה 

הרי  -שתאמין או שתאמר אמן, כן יעשה ה' כי 'היפלא מה' דבר'? 
גע ורגע בידו להחיש לנו גואל צדק לגאלנו מגלות המר, בכל ר

 ובין רגע יתהפך לנו הכל לאורה לטובה ולברכה.
 

       "וה' אמר המכסה... ואברהם היה יהיה" 
 יח)-(יח, יז

וצ"ל למה היה אאע"ה מרבה בתפלה כ"כ עבור הרשעים האלה? 
וביותר שאמר ה' 'המכסה אני מאברהם' זה מורה שרצון ה' היה 

 יתפלל אאע"ה עליהם, ומה 'למען אשר יצוה את בנו...?ש
אמנם י"ל ע"פ המבואר שאם איש ישראל מתפלל, אף אם 
לפעמים אינו עושה פירות מיד שיהא נענה לאלתר, אעפ"כ היא 
שמורה לנצח ולעולמי עד, ואם לפעמים מתגלגל הדבר שאיש 
ישראל צריך להוושע אזי התפלה ההיא מתעוררת ומעוררת עליו 

חמים מחסדי ה' ב"ה, ולכך כי ידעתיו וגו' למען אשר יצוה וגו' ר
כיון שבניו ילכו בדרכי תורת ה' ראויים לעורר עליהם תמיד 

 רחמים וחסדים. 
ולזאת גלה ה' לאאע"ה שרוצה לאבד הרשעים האלה, כדי 
שיתאמץ בתפלה אף שבאמת לא פעל בתפלתו אז עליהם, 

רוויח בתפלתו זו שתהא שאפי' ע"י צירוף קוב"ה לא מצא, מ"מ ה
שמורה לנצח לבני בניו עד הדור האחרון, אם יצטרכו לעורר 
עליהם רחמי וחסדי ה' ע"י צירוף ה' עמהם, אזי מתעוררת 

 התפלה שהתפלל אאע"ה ונושעים עי"ז ג"כ.
 (כ"ק מרן מהר"י זי"ע)

ובבאר הפרשה הביא את משלו של המגיד מדובנא לשנים 
שנכנסו אל החייט להזמין 
בגדים לבנם, האחד ידקדק 
עד מאד במידות הבגד והשני 
יקח ככל אשר יעשה החייט, 
משנדברו ביניהם נמצאנו 
למדים כי זה הראשון בן יחיד 
לו, ומה יעשה בבגד שאינו 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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והיה אם לא  מדויק עבורו, וזה השני נתברך בח׳׳י צאצאים,
יתאים הבגד לראובן ישמש הבגד לשמעון, ואם לא עכ"פ ישמש 

 לבנו השלישי... 
והרי כשישמע את  -אף כאן אמר הקב׳׳ה המכסה אני מאברהם 

הגזירה יפיל תחנוניו ואף אם לא יועילו התפילות לגבי סדום, מכל 
ויצטרך לתפילות הרבה,  -מקום 'ואברהם היו יהיה לגוי גדול' 

שלא תיענה בעד דבר זה תעלה לעניין פלוני מצאצאי  והתפילה
 אברהם...

 

 "כי לא יירש עם בני עם יצחק" (כא, י)
 בנים, יצחק ולהבדיל ישמעאל. 2לאברהם אבינו עמוד החסד היו 

כאשר נולד יצחק דאגה אמו שרה לחנכו בדרך הישר ולא כפי 
 שגדל בן צרתה ישמעאל, פרא אדם ורובה קשת!

מעאל גדל בבית של נביאים, בית שכולו ניסים, ולכאורה, הרי יש
בית שהשכינה שורה בו ונר דלוק מערב שבת ועד ערב שבת, ענן 
קשור באופן תמידי על האוהל, אך מידותיו הרעות סחפוהו אל 
עבר פי פחת, ועל כן שרה חששה מהשפעתו השלילית על יצחק 
ע"ה, וביקשה מאברהם "גרש האמה הזאת ואת בנה" אבל 

"וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו" ולא אברהם 
 ביקש לגרשו, מדוע?

מסביר ה"דמשק אליעזר" שאברהם לא חשש על ישמעאל, כיון 
שגדל בבית טוב, בית של חסד ואמונה ושכינה שורה בו, ואמנם 

הכוונה על  –בסופו חזר בתשובה, אברהם דאג על "אודות בנו" 
א יגדלו אצלי, מה יהא בנו של ישמעאל, הנכדים שהם כבר ל

עליהם? הם הרי לא יראו בית של חסד, בית שהשכינה שורה בו, 
 מה יהא איתם?

ולצערינו הרב רואים היום היכן הם בני ישמעאל, אנחנו "לא" 
דואגים על עצמינו ועל ילדינו, ומקוים שילדינו יספגו מהמורשת 

 שלנו ומהנהגותינו, אבל מה יהא עם הנכדים!!!???...
 

 ך אל ארץ המוריה" (כב, ב)"לך ל
איתא במדרש (לט, ט) 'אמר רבי לוי, שתי פעמים כתיב 'לך לך' 
('לך לך מארצך' ו'לך לך אל ארץ המוריה' בניסיון העקידה) ואין 
אנו יודעים איזו חביבה אם השנייה או הראשונה... (ומסיק שם 

 שהשנייה חביבה יותר). 
ש'לך לך מארצך' וידועה התמיהה: כיצד יעלה על הדעת לומר 

חשוב יותר מניסיון העקידה... כיצד אפשר לדמות 'גלות' 
לשחיטת בנו יחידו שנולד לעת זקוניו, ובפרט ששם כתיב 

 'ואגדלה שמך והיה ברכה' וכו', ובעקידה לא הובטח לו מאומה?
לעזוב את בית  -וביארו, דאף על פי כן היציאה מעמקי שאול 

ורגל אליו, קשה לו לאדם אביו, לשכוח מכל עברו וכל אשר ה
 כהנה וכהנה... 
 (באר הפרשה)

 

"וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת" 
 (כב, י) 

 לכאורה יש כאן כפילות הלשון "וישלח" "ויקח". 
יש לתרץ על פי מה שאמרו חז"ל קיים אברהם כל התורה, איך 
ידע את התורה? אלא שגופו של אברהם אבינו היה מזוכך לגמרי, 

 עד שהיה עושה רצון ה' מאליו בלי שנצטוה. 
אבל כאן כיון שהמצוה היתה רק "והעלהו לעולה" ולא לשחוט, 
ממילא ידו לא עשתה את הדבר מאליו, לכן "וישלח אברהם את 
ידו" שהיה צריך הוא לשלוח. אך עם זאת לא מנע עצמו "ויקח 

 את המאכלת", כי הוא היה סבור שזה חלק מהנסיון. 
 הרה"ק רמ"מ מרימנוב) -(דברי מנחם 

בדרך זה מבואר גם הפסוק: וירא וירץ לקראתם. בחז"ל דרשו 
 'מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה'. 

ברהם בעצמו. אלא כיון שגופו של אברהם וקשה מנין ידע זאת א
אבינו היה מזוכך עד שהיו אבריו רצים מעצמו לעשות רצון 
הבורא, לפיכך משהרגיש אברהם כי רגליו מתנשאות מאליהן 
ורצות לקראת האורחים, "וירא" מתוך זה הבין שגדולה הכנסת 

 אורחים, לכן "וירץ לקראתם". (מרגניתא דרבי מאיר)
 

 "אל תשלח ידך אל הנער" (כב, יב)
ביאור נפלא שהיא בעצם מליצה נפלאה בפי עם ישראל בכל 
ימות השנה הסביר הרה"ק רבי ישכר דב מבעלזא זי"ע על מה 
שאנו אומרים מידי יום בתפילתנו לאחר פרשת העקידה: "רבונו 

אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך  של עולם, כמו שכבש
בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו ויגולו רחמיך על 
מדותיך וכו'". ודקדק, מה שייך לבקש "כמו שכבש אברהם אבינו 
את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך 
מעלינו", וכי אפשר לדמות מדת רחמנותו של הבורא כל עולמים 

 מדותיו של בשר ודם? ל
אלא ההסבר הוא: דהנה מצינו בגמרא (סנהדרין פט) ובמדרש 
(בראשית רבה נו. ד. תנחומא וירא כב) שבשעה שהלך אברהם 
אבינו אל העקידה עמד השטן לנגדו בכל מיני נסיונות ותחבולות, 
בכדי למנעו מלקיים רצון בוראו לעקוד את יצחק בנו, כיון שראה 

מר לו: אני רוצה לגלות לך שגונב לי הדבר וכך שאינו שומע לו, א
שמעתי מאחורי הפרגוד: "השה לעולה ואין יצחק לעולה"! 
כלומר, כי מה שהקב"ה אמר לך "והעלהו שם לעולה" לא היתה 
הכוונה לשחטו אלא רק להעלותו על המזבח, ולבסוף ישחטו את 

 השה. 
קבלה על כך השיב אברהם אבינו, שגם אם האמת כדבריך, איני מ

ממך, שכך עונשו של בדאי (רמאי) שאפילו כשאומר אמת אין 
 שומעין לו. 

וזוהי א"כ הכוונה בתפילתינו: "רבונו של עולם, כמו שכבש 
אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם", והיינו שלא 
רצה לשמוע בקול השטן, אף שאמר דברים הנראים אמת, 

מיך את כעסך מעלינו", מאחר שבאו מפי השטן, "כן יכבשו רח
וכאשר יקטרג השטן על בני ישראל בטענות שיש בהם ממש, 
אל תשמע דבריו כלל, שכך עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת 

  אין שומעין לו!... (פנינים)

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 "והוא ישב פתח האהל כחום היום" (יח, א) 
לראות אם יש עובר ושב". מה הביטוי  –כתב רש"י, "פתח האוהל 

: דיגוראאומר האדמו"ר רבי אברהם יעקב מס של "עובר ושב"?
העניים מצאו את דרכם בעצמם לאוהלו של אברהם אבינו, אבל 
היו כאלה שרצו להיכנס אך התביישו, לכן הם התקרבו לאהל 
והתרחקו ממנו, וחוזר חלילה, והיו "עובר ושב"... אברהם אבינו 
המתין לראות היש עובר ושב, וכאשר מצא עניים כאלו, היה רץ 

 ומזמינם להיכנס. 
מסופר על טביעת העין שהיתה לרבי בספר "אדיר במלוכה" 

יצחק מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם: ביתו היה פתוח 
לרווחה לכל רעב ונצרך. פעם אחת הגיע יהודי שנראה כגביר 

 –ובפיו היתה בקשה שונה מבקשות הצדקה והעזרה השגרתיות 
הוא אמר כי הוא גביר גדול המקבל הרבה מאוד דברי דואר, אך 

ים בתיבות הדואר והוא חושש שמא דברי ילדי השכנים מחטט
דואר נעלמים לו, ולכן הוא מבקש להפנות את המכתבים למעונו 
של הרבי. הסכים הרבי בחפץ לב לסייע לו בכך, וכך בכל יום היה 

 מופיע בשעת הצהריים לשאול אם הגיעו דברי דואר עבורו. 
משחלפו הימים ואפילו דבר דואר אחד לא הגיע עבורו, פנתה 

נית אל הרבי וסיפרה על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום הרב
לביתם. "כך?" שאל הרבי, "כנראה שהוא רעב ורוצה לאכול אלא 
שמתבייש הוא". "אם הוא מתבייש", סברה הרבנית, "ודאי 
יתבייש גם כשאציע לו אוכל"... חייך הרבי ואמר: "כשיבוא מחר 

המתין מעט, אמרי לו כי הדוור עדיין לא הגיע, תציעי לו ל
 ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"... 

הרבנית עשתה כדברי הרב, ומאותו יום ואילך כאשר היה מגיע 
אותו אדם לברר פרטים אודות מה שנשלח לו בדואר, ענתה 
שעדיין לא הגיע, ובנתיים הושיבה אותו על יד השולחן והגישה 

 לו ארוחה חמה. 
 קלה, הלך לדרכו...  הלה היה אוכל לשובע נפשו, ולאחר מנוחה

הנה כי כן, מצוות הכנסת אורחים צריכה להיעשות ברגישות 
רבה, תוך שימת לב לכל פרט שהוא ייטיב עם תחושותיו של 

  האורח. (ומתוק האור)
, וי"א בשם כ"ק אדמו"ר ה"שר שלום" מודז'יץ –בדברי ישראל 

מבעלזא זי"ע שפירש שאברהם אבינו יושב בפתח הגהינום 
תשובה, "ויכניסם  לראות אם יש "עובר" עבירה, "ושב" שעשה

 לביתו" לגן עדן.
 

לקראתם... וימהר אברהם האהלה  ״וירא וירץ
אל שרה ויאמר מהרי״... ״ואל הבקר רץ 

 ז)-ו-אברהם״... ויתן אל הנער וימהר...״ (יח, ב
שתי הדרכות טובות אשר יעשה אותם  הורנוכתב האלשיך הק': 

האדם בעשותו כל מצוה:  
שכל מה שיכול ו הזריזות

 לעשות בעצמו יעשה...
זריזותו של הגה״צ רבי זונדל 

יזר זצ״ל (מח״ס אור קרו
החמה) בניצול הזמן היתה 

מופלאה. כשלבש את חולצתו, היה סוגר את הכפתור העליון 
והכפתור התחתון ויוצא לדרך, ותוך כדי הילוכו היה ממשיך 

 לסגור את שאר הכפתורים.
כשנסע למקומות הקדושים כדי להעתיר בתפלה, לאחר נסיעה 

ר בעל הנס בטבריה, מתשת של כמה שעות, הגיע לציון רבי מאי
עמד שם והתפלל במשך כארבע דקות ויצא. משם נסע לציון 
רשב״י במירון. שם נעמד על יד הציון והתפלל במשך כדקה 

 וחצי, ומיד עזב ונסע חזרה לירושלים, מבלי לבזבז דקה.
הטלפון בביתו היה ממוקם על שולחנו, ותיכף כששמע את 

דרך כלל בצילצול הצילצול היה מזדרז להרים את השפופרת, ב
 הראשון או השני כדי שלא לעכב את המצלצל.

ומספר תלמיד: ״פעם אחת התקשר אלי, ואף שתמיד הייתי 
מקפיד לענות מיד כדי שלא לבזבז את זמנו היקר, הפעם 
נשתהתי מעט מלגשת לטלפון. כשהרמתי את השפופרת אמר 

 לי רבי זונדל: ״לקחת ממני שלושת רבעי דקה״!
יו, היה זמין תיכף ומיד. בין באמצע הלימוד או תמיד כשפנו אל

באמצע כתיבת חידושי תורה, בין באמצע האכילה, או אפילו 
באמצע השינה, מעולם לא אמר ״תחכה״ או ״תחזור מחר״ 
וכיו״ב. כנראה מתוך שהחשיב כל כך את יקרת הזמן, לא רצה 

 (קרני אור) לקחת מזמנו של האדם שהגיע אליו.
 

א מצאתי חן בעיניך אל נא דני אם נר א"ויאמ
 בור מעל עבדך" (יח, ג)עת

מהקבלת פני  םיהודה אמר רב: גדולה הכנסת אורחיאמר רב 
 שכינה. (שבת קכז.).

סיפר הגה"ח רבי דוד מאיר ווייס שליט"א: "שמעתי מהגאון רבי 
זצ"ל (מו"ל חידושי המאירי), בן רבי שמעון  אברהם שרייבער

סופר בעל ה'התעוררות תשובה' זצ"ל, שזקננו רבי יצחק ווייס 
זי"ע, שהיה חותנו של ה'כתב סופר' זצ"ל, היו לו יותר מעשר 

 בנות, וכולן נישאו לתלמידי חכמים מופלגים".
על זכותו של רבי יצחק להשתדך עם בן רבינו, מסופר מעשה 

גדול היה רבי יצחק ומכניס אורחים, ואף הקציב בית נפלא: עשיר 
מיוחד לכך, והיו מגיעים הולכי דרכים ועניים מרודים עם נעליהם 
וגרביהם שהיו רטובים ומלוכלכים בבוץ. מרוב הליכה היו 
הגרביים קרועים, ובתו חוה לאה  היתה לוקחת את הגרביים של 

כי הריח היה   בעת שהלכו העניים לישון, כדי לתפרם ולכבסם, אף
 נורא מאוד, ואילו שאר האחיות  היו נגעלות מזה.

באחד הלילות, הגיע אביה בשעות הלילה המאוחרות, ופגש את 
 בתו חוה לאה בחוץ, כשהיא תופרת את הגרביים של העניים. 

בחוץ?" ענתה: "ריחמתי על עני אחד  תמה: "מדוע עומדת הינך
וכיבסתי את גרביו, אולם ריח נורא נודף מהם, ואחיותי לא יכלו 

 לסבול זאת, ושילחו אותי משם"... 
או אז בירך אותה: "ה' יתברך 
יעזור, שתמצאי חתן שיאיר 
את העולם". ואכן זכתה 

 בחתן ה"כתב סופר". 
המרש"ץ  -(ספרא דמלכא 

 גנץ שליט"א)

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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אל אברהם למה זה צחקה שרה"  "ויאמר ד'
 (יח, יג)

ולכאורה מדוע פנה הקב"ה אל אברהם בתביעה על שרה, ולא 
 העיר לשרה עצמה. 

יש להסביר זאת על ידי משל, אם ייכנס אדם לבית המבשלות 
ויראה שהמשרתת אינה נזהרת ואינה מקפידה כל כך בענייני 

הסתם כשרות, הוא יסיק מכך שבעל הבית הוא האשם בדבר. מן 
הוא אינו מדקדק כל כך, ורעייתו שרואה שהוא מקל, מקילה עוד 
יותר, והמשרתת שרואה ששניהם מקילים, מקילה עוד יותר 
משניהם. אילו היה בעל הבית מדקדק ונזהר מאוד, לא הייתה 

 רעייתו מקילה, וממילא לא היה למשרתת ממי ללמוד ולהקל. 
שמה כשראה הקב"ה את שרה צוחקת, הוא תלה את הא

באברהם, ואמר לו, "למה זה צחקה שרה", כי שרה מן הסתם 
ראתה פעם שאברהם לא נזהר כל כך בנבואה, וראתה זאת שרה 
ולמדה להקל בנבואה ולכן היא צחקה עתה. לכן, שאל הקב"ה 

 (הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל) את אברהם עצמו.
 

 "ולוט יושב בשער סדום" (יט, א)
את סדום מצאו את לוט יושב בשער, כשהגיעו המלאכים להפוך 

 שבאותו יום מינוהו שופט עליהם (רש"י).
ותמוה: במשך יובל שנים לא נהפכה סדום, ודווקא ביום שמינו 
את לוט כשופט, אז נהפכה העיר? לכאורה, עם שופט צדק כלוט, 

 היו להם סיכויים לשפר את דרכם!
 אקדים לתשובה סיפור מעשה: כשהשתלטו הרוסים על ליטא

אסרו על קיום הישיבות, סגרו את תלמודי התורה, אטמו את 
המקוואות, אבל לא יכלו לאסור על האנשים, כבודדים, לקיים 
מצוות דתם. ובנובהרדוק, הן יודעים אתם, חינכונו לאור: "לא 
יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם", גירא בעיני השטן! 

 הלכתי אפוא בחוצות העיר כשציציותיי בחוץ.
 והשטן הגיע. שוטר עצרני: "מה החוטים האלו?!" 

 "בגד של יהודים", אני עונה. "יש ברוסיה חופש דת!" 
עיניו ירקו ברקים: "חופש דת בבית. ללכת כך ברחבו זו התגרות, 
פרסומת לדת. פעילות אנטי מהפכנית", צמד מילים שעורר 

 חלחלה באותם ימים. "את התעודות!" ביקש. 
ין, חסר תעודות. זו היתה עברה פלילית, הייתי פליט מפול

 ."בוא אתי, במשטרה יחקרו" שעלולה לסבך בצרות צרורות!
ימצאו שאני בן ישיבה ואיני עובד, "טפיל" לפי הבעיה גדולה, 

הגדרתם, עבירה נוספת. אך מה באפשרותי לעשות, כאשר 
אבדתי אבדתי. אנו הולכים, וכולם סוטים מדרכנו כאילו היינו 

 איש אינו רוצה בקשרים, לא עם שוטר ולא עם אסיר. מצורעים.
תוך כדי הליכה אני שולף מהכיס שני רובלים, ומושיט לו. "טוב 
ויפה", הוא מסנן בארסיות. "פרופגנדה (תעמולה), פרסומת 
חוצות לדת, וחסר מסמכים, ומנסה לשחד שוטר בעת מילוי 

עבר תפקידו. תמשיך כך, לקבור את עצמך!" ומחיש את צעדיו ל
תחנת המשטרה. כשנגיע לשם אני אבוד, הדברים יצאו מכלל 

 שליטה.

 ., ענה"טוב", אני עונה. "תגיד אתה, כמה?" "חמישה, לא פחות"
למזלי הטוב, היה לי. החמישייה החליפה ידיים והוא הפטיר: "לך, 

 ושלא אראה אותך יותר".
הבנתי שבסדום היו חוקים נוראים, ואיך שרדו שם? אם לא במתן 
קופיקות, אזי במתן רובלים. אבל ביום בו מינו שופט הגון שאינו 

אחת דינה  -נוטל שוחד ושופט בנוקשות על פי חוקי סדום 
 להיחרב!...(והגדת, הגה"צ רבי יעקב גלינסקי)

 

 "והאלוקים ניסה את אברהם" (כב, א)
עמוד בנסיונות, שבכל לאיתא בשלה"ק, העצה היעוצה שיוכל 

יחשוב בעצמו 'אולי מנסה אותי הבורא כמו שניסה את  עת נסיון
 אברהם בעת העקידה', ומחשבה זו תסייעהו להתגבר.

והסבר הדבר, כי בעת שידע האדם שבשעה זאת מנסים אותו מן 
השמים לראות היאך יעמוד בנסיון, שוב לא יקשה לו להתגבר 

 על כל הקושי.
ריו, וכל עובדא הוה באחד שהיה מראשי משמר הצבא בארץ מגו

סודות הצבא גלויים היו בפניו, באחד הימים עצר בדרכו 
טרעמ"פ, ומשעלה על הרכב ש'הסכים' לקחתו, ראה שיושבים 
שם שנים מהמדינה היריבה עם מדינתו, והבין על פי ה'הלוך ילך' 
שלהם שכל רצונם הוא לאסרו אצלם, וכך להוציא מפיו את 

 רותו לברוח.הסודות השמורים עמו, אך כבר לא היה באפש
כך הוה, מיד לקחוהו לביתם והחזיקוהו תחת מסגר ובריח, והחלו 

 לבדקו ולחקרו בחקירות ודרישות.... 
אמנם בתחילה עמד כצור חלמיש שלא לגלות כלום, ועל אף 
שהשונאים הכוהו וייסרוהו רבות לא הגיד להם מאומה מגנזי 

תח מדינתו, עד שפעם אחת איימו עליו שבפעם הבאה אם לא יפ
פיו לגלות ולחשוף את סודות הצבא יכוהו בפטישים על ראשו, 
כשמוע האיש כי כן, נשבר בקרבו וגמר אומר למלאות רצון 
השונאים ויהי מה, אך השניים לא נזהרו דיים ובצאתם מחדרו 
אשר היה אסור בו, שכחו לסגור הדלת כראוי, ובזאת שמע הלה 

ולא כשפת את דיבורם ביניהם, ושמע האיך ששפתם כשפתו 
ארץ השונאים, או אז הבין ששניים אלו אינם נמנים כלל על עדת 
השונאים, אלא אדרבה הם נשלחו מטעם הממונים בארצו 
להעמידו על כור המבחן ולראות עד כמה כח סבלו בשמירת 
הסודות, כי רצו להעלותו במדרגה שאז ייחשפו בפניו סודות 

ף בבדיקה על עלומים יותר, ולפני גילויים כאלו יש להוסי
 בדיקתם שעשו לו בעבר.

מכיוון שכך ננסכו בו כוחות מחודשים והחליט בדעתו 'יעבור עלי 
 מה', אני את פי לא אפתח לגלות הסודות אף לא ברמיזה...

נמצאנו למדים כי עצם הידיעה שידע שכל ההסתרה והקושי 
אינו אלא נסיון שמנסים אותו כעת, נותנת לו  –שעוברים עליו 

 צומים לעמוד כנגד כל הקשיים שבהתגברות.כוחות ע
וזה מה שאמר השל"ה הק' שיחשוב בעת נסיון אולי מנסה אותי 

  הקדוש ברוך הוא כמו שניסה את אברהם בעת העקידה.
  (באר הפרשה)

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל



לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)

. ה . ב . צ . נ . ת

לעילוי נשמת
הר''ר משה יהודה ב"ר שלמה ז''ל מרמורשטין

נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח  ת.נ.צ.ב.ה.  |   הונצח ע"י המשפחה
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 'הל עַ  יְָהְב ַהְׁשֵל - אַוֵּיָר ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

א: כאשר אדם נמצא בצרה וזקוק "זיע 'סופר
לישועה, ברור כי מוטל עליו לעשות הכול כדי 

 שבורא העולם יעביר את רוע הגזירה. 
 

עליו להרבות בתפילות, בסיגופים ותעניות, 
ונתינת  בבכיות, בתחינות, בחזרה בתשובה

 . צדקה לעניים
 

אך כאשר מגיע הרגע, שבו לדעתו הוא כבר 
עליו לשמוח ולזכור  -עשה את כל שביכולתו
לטובה הוא עושה,  -כי כל מה שעושה ה'

וכי עליו לדעת כי לטובתו מונע ממנו 
אף  !הקדוש ברוך הוא לקבל את משאלתו

 כי אינו מבין מדוע.
 

חנה הצדקת התפללה במשך שנים רבות 
 .לזכות ולהיפקד בזרע של קיימא כדי

כשהגיע יום ראש השנה שבו הקדוש ברוך 
הוא פוקד את העקרות כמבואר בגמרא, היא 
עמדה והתפללה בתוך בית המקדש, וקיבלה 
את ברכת עלי שתפילתה תתקבל, אז 
הרגישה חנה שזה המירב שביכולתה 

 לעשות. 
 

מאותו רגע "רפתה רוחה ונתקררה דעתה, 
או  -העולם את בקשתההן שימלא בורא 

"! ועל כך אמר הכתוב: שלא ישמע לבקשתה
א ָהיּו ָלּה עֹוד  .(שמואל א' א, יח) ""ּוָפנֶיָה 

איך הקשה הרה"ק מלובלין על פסוק זה: 
, בן תפקיר כך את בנה יחידה יתכן שהגר

אשר נולד לה מאברהם אבינו והיה חביב 
 עליה ביותר?

 

שכאשר אדם מתפלל, ופירש הרב מלובלין, 
אך  עליו להרבות בתפילה ובתחנונים,חובה 

עליו להשליך את יהבו על  ,לאחר התפילה
 ה' ולבטוח בו שיעשה כטוב בעיניו.

 

אף הגר התפללה וביקשה מים עבור בנה, 
ומשנוכחה כי אין באפשרותה להשיגם 
במדבר, היא השליכה את הילד תחת אחד 

 השיחים. 
 

עד עתה : במעשיה כאילו אומרת לה' יתברך
גתי לו, אך משאין בכוחי לעשות אני דא

הריני בוטחת בך שתעשה את הטוב  ,דבר
 ביותר עבורו.

 

והוסיף הרבי מלובלין ואמר, שהנוהג כן הרי זו 
עצה טובה שתחשב תפילתו כמיוחדת 

 שבתפילות, ותתקבל ברצון!
 

מעין זה מצינו אצל חנה, אימו של שמואל 
בספר שמואל מתואר כיצד הירבתה . הנביא

 . תוך שברון רוח ומרירות נפשלהתפלל מ
 

ֵקי יְִׂשָרֵאל : "עד שאמר לה עלי ְלִכי ְלָׁשלֹום וֵא
 (שמואל א' א, יז) "יִֵּתן ֶאת ֵׁשָלֵת ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹו

וחנה, ששמעה את דבריו, הלכה לדרכה, 
א ָהיּו ָלּה עֹודהחלה לאכול " (שמואל  "ּוָפֶניָה 

 .א' א, יח)
 

ופניה לא היו לה " הפסוק באומרו:מה כוונת 
 "?עוד

 

ם "חת'ל הידוע כ"מבאר הגאון ר' משה זצ
 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז

 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 קסירר אפרים וב"ב       רונן אברהם וב"מ     
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 בן נסכה י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 ג'וליאטנתנאל בן ג'ינה                     אילן בן 
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 שושנהשושנה שירה בת סילביה    מיטל בת 
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 שושנה ואושרית בת              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 כיריהמוריה בת רחל ברכה              נחום בן 
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 זהבה בת שושנה רייזל        
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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 ויראפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט חשוון חי"

 ם"וַַּתְׁשֵל ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיחִ  ,וִַּיְכלּו ַהַּמיִם ִמן ַהֵחֶמת"

 (בראשית כא, טו)

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי



 

 

 
 ?אדם שחתך דברים חריפים, על מה עליו להיזהר

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

במטבח סכינים "פרווה" וכן פומפייה וכדומה, שבהם ישתמשו לחיתוך ירקות ושאר דברים שהם  הדרך הטובה ביותר להחזיק
פרווה, ובפרט דברים חריפים כמו בצל, שום וכדומה. מלכתחילה יש לחתוך דברים חריפים פרווה על גבי קרש חיתוך סתמי, 

 כים לכל מטרה.ולא על גבי כלי בשרי או חלבי. באופן זה ניתן יהיה להשתמש במאכלים החתו
 

דג מלוח, שחתכו בסכין בשרי  ,צנון שום ובצל וכן פירות חמוצים מאוד כגון לימון. וכן מאכלים מלוחים מאוד כגון ,דבר חריף כגון
שעות] או שהסכין לא היה נקי, אסור לאכול את המאכל החריף עם חלב עד שיוריד  24בן יומו [שחתך בו בשר רותח תוך 

שו"ע (יו"ד סימן צו ס"א  מקורות:שאין בו טעם בשר ודי בהדחה.  ,ס"מ]. או שיטעם את החריף 2ילת מקום [ממקום החיתוך כדי נט
 וס"ב). והטעם כיון שהחריפות ודוחק הסכין גורמים להוציא את הטעם הבלוע בסכין, ודינו כבלוע בטעם ראשון ממש. ומה שכתבנו לענין טעימה,

כל מקום לדעת בני אשכנז אין סומכין על טעימה לכתחילה, מפני שבזמנינו אין אנו בקיאים להבחין כ"כ השו"ע (שם) ומשמע אף לכתחילה. ומ
 היטב בטעמים. כ"כ הרמ"א בתורת חטאת (ריש כלל סא), ובש"ך (שם).

 

נאסר רק כדי הרמ"א (שם) שיש לאסור כולו לכתחילה, ובדיעבד   מקורות: המאכל החריף כולו נעשה בשרי לכתחילה. ,ולדעת בני אשכנז
די אם יש פי שישים כנגד להב הסכין או פי שישים כנגד מקום  ,כשכבר בושל המאכל החריף עם המין השני ,נטילה. וכתב השו"ע (שם) בדיעבד

 נטילה שהיה צריך לחתוך משני הצדדים. עיין כף החיים (יו"ד סימן צד אות כז).
 

בשו"ע (יו"ד סימן קכא ס"ז)  מקורות:תך בו דבר חריף, המאכל נשאר פרווה. שח ,סכין בשרי נקי היטב ללא שום שמנונית [בן יומו]
כתב שנעיצה בקרקע קשה מועילה אף בדבר חריף. וכתב בשו"ת תפלה למשה ח"ג (סימן יא) שכאשר הסכין נקי היטב על ידי שפשוף דינו 

שומן שנסרך. וראיה לדבר ממ"ש השו"ע (יו"ד סימן צו ס"ה) כנעיצה בקרקע קשה. וכל הדין שאגב דוחק הסכין מבליע ופולט, היינו כשחוששים ל
 חתך צנון לאחר שחתך בו לפת אין איסור ומותר.

 

שלא די בהדחה וקינוח ואינם פולטים מה שבלוע בסכין. כ"כ הפתחי תשובה (שם סימן קכא) דבעל נפש  ,יש מחמירים מקורות: ויש מחמירים.
 בדי השלחן (סימן צו ציונים אות לא).יחמיר. וכן דעת פוסקי אשכנז הובאה בספר 

 

וכל הדין הנאמר לעיל שיש לאסור סכין בשרי שחתך בו דבר חריף, מדובר בסתם סכין שלא ידוע על נקיותו ומן הסתם נשארה 
 בו שמנונית.

 
 

זכה להיפקד בבנים, הגיע אותו האברך אל הצדיק הרב אברהם  מסופר על בנו של אחד הצדיקים המפורסמים בארה"ב, שלא
זז  שאינו ,פעם אחת הגיע האברך והודיע ., וביקש שיברכו בבנים, אך הצדיק התחמק)זצוק"ל' חזון איש'ה(ישעיהו קרליץ 

ואכן זכו כך ברכו בבן זכר,  אך האברך לא זז משם, כשראה ,החזו"א להתחמק בתחילה ניסה .מהמקום עד שהחזו"א יברכו
שמרגיש  אך היות ,שמן הדין ראוי לתת לאביו את הסנדקאות למזל טוב, לקראת הברית אמר האברך לאביו, הגם ונולד להם בן

  מחוייב לכבד את החזו"א בסנדקאות. שנושע מברכתו של החזו"א, הוא מרגיש
 

אם אכן : "החזו"א ואמר לו נכנס אצל ".ועם החזו"א ואני כבר אסתדר אית תן לי לדבר: "האב הגדול לא התרגש, ואמר לבנו
וכי חושב : "נענה החזו"א ואמר ".זה שייך לי ,לא מבירכתך, הריני מוחל לך על הסנדקאות, אך אם שבני נושע ,תוכל לומר לי

מסוגל  אם אתה: "כששמע כך אמר האב ".כל ספר התהילים! קראתי עבורו פעמיים אתשלחינם בירכתי את בנך? , אתה
 ".הסנדקאות שייכת לך! - שכלל אינך מכיר פעמיים את כל התהילים עבור יהודילקרוא 

 
 

"כל ילד יהודי  :קובנא באביב תש"ב האוסר קיום בריתות מילה, התפרסם גם בגטו גטו קובנא, ליטא. בשנות הזעם... צו חמור
למול את בנה, בעיתו ובזמנו ואכן,  הגברת בלוך בכל נפשה ובכל מאודהרצתה  למרות זאת, נאמר. -עם אימו היולדת" יומת יחד

  רבים של הגטו. של בני הזוג בלוך "בבלוק", בו שכנו מוסדות להולדת התינוק התאסף מניין אנשים בחדרם ביום השמיני
 

חד היה גדול. ידי המוהל הפ גסטאפו, ונעצרה ליד הבלוק. המילה בידו, הופיעה מכונית ובה אנשי שעה שהמוהל לקח את סכין
לפחות  "רואים אתה שהולכים לירות בנו, בכולנו, זעקה. -"מהר מולו את בני" הייתה האם: הנועזת מכולם רעדו. מה עושים?

 שבו נערכה הברית., לחדר בלוק, אך לא נכנסו המלאכה שהיה באותו לבסוף, אירע נס. הרוצחים סיירו בבית. שימות כיהודי"
 
 

 

 

 נֹוֵׂשא ְּבעֹל ַהּזּוַלת

 בהלכהלשאלות 
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375ת.ד. א 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 
PnineEH@gmail.com 

 ִּמיָלה וִיׁשּוָעה

ק א'ֵחלֶ  -ם ֲחִריִפים ְּדָבִרי ִחּתּו - ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה



 

 

 בשנת. בווילנה )1928( ח"תרפ'ה בשנת נולד --ל""זצוק  יפה  דב  רבי  צ""הגה  המשגיח  מרן
 קטן ילד בהיותו כבר. אביב בתל והתיישבה ישראל לארץ משפחתו עלתה )1935( ה"תרצ'ה

 בישיבה למד בהמשך. לצעירים בישיבה ללמוד שלחו ואביו וביראה בתורה לגדול נפשו חשקה
 השחרור מלחמת בעקבות. בירושלים חברון בישיבת למד לאחר מכן. חנה בפרדס רבו שהקים
. ברק בבני' פוניבז לישיבת עבר ולכן אליהם בסמוך ללמוד ביקשוהו הוריו )1948( ח"תש'ה בשנת

 חבר עם שבעיר סלובודקה בישיבת ללמוד עבר א"זיע ש"אי החזון מרן של הנחייתו בעקבות
 בכולל שנים כשלוש ולמד, חברון לישיבת בסמוך, גאולה בשכונת גר נישואיו לאחר. לכך שנצרך

 בשנת. יעקב בזכרון כששכנה' חזקיהו כנסת' בישיבת ועדים למסור החל. מיר שבישיבת
 לכהן ל"זצוק לופיאן אליהו רבי צ"הגה המשגיח הזמינו 27 כבן היה רבינו כאשר )1955( ו"תשט'ה

 להתגורר עבר כ"שלאחמ בתקופה. לשיחותיו מאזין מולו יושב היה ואף קבוע כמשגיח לצידו
 .חזקיהו כנסת הקדושה לישיבה סמוך ברכסים

 

 בשנת. הישיבה של הרוחני כמנהלה מקומו למלא מונה, ל"זצוק לופיאן אליהו רבי פטירת לאחר
 בשנת. רוחני כמנהל בה לכהן )גרודנא ישיבת משגיח( כגן הלל ג"הרה ביקשו )1969( ל"תש'ה
 החל ומאז בישיבתו כמשגיח לכהן א"שליט עדס יהודה רבי הגאון ביקשו )1986( ז"תשמ'ה

' אורה קרן' בישיבת שיחות מסר בנוסף. בירושלים' יעקב קול' בישיבת שיחות למסור
 של התורה גדולי למועצת הצטרף )2011( ב"תשע'ה בשנת. בירושלים המוסר-ובבית שבכרמיאל

 פטירת ביום התפילה מעמדי את יסד. ברק בני העיר קופת כאחד מנשיאי שימש. התורה דגל
 כוללי רשת את יסד לחייו האחרונה בשנה, רבים חרדיים מוסדות של הדרך את והורה. ה"השל
 הזמנים בין בימי אף יום 365 לומדים בהם הארץ ברחבי סניפים כמה המונה' ארץ מגיני' ערב
 כל את הקדיש. הכוללים במסגרת יומי מוסר לימוד היא הכותרת כשגולת ומועדים שבתות ערבי

 חסד מידת בעל. ל"והרמח ל"המהר ספרי בכל כבקיא  נודע. יתברך שמו את לקדש עיתותיו
 של לשיחותיהם מאזין אחת לא ראוהו. אדם לכל בהתבטלותו נודע. ענוותן. מופלאה
 . מעלותיו את רק וראה אדם כל כיבד. וחסד בצדקה התעסק. שנים בעשרות ממנו צעירים

 

 

  יראתו.  דבר  לשם  נודעו  תפילותיו.  ובשמחה  בתמימות יתברך'  בה  בדבקות,  יראה  וספרי  התורה  בעמל  התנהל  ימיו  כל
 .ברכסים ציונו. שנים 89-כ חי .)2017( ח"תשע'ה חשוון ט"י-ב נפטר .לחכמתו  שקדמה

ישיבת (גדלה כיתומה בבית דודה הרה"ג אהרן כהן, ראש מרת רבקה כהן  אשתו: מרת טובה גיטל. אימו:. ר' צבי יחזקאל אביו:
 המשגיח , הגאונים ר' יואל קלופט, ר' יחזקאל סרנא, ר' יעקב משה חרל"פ מרבותיו:. )1950חברון. נישאו בשנת ה'תשי"א 

קרן 'ר"מ בישיבת (ר' צבי  ילדיו: המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין., (החזון אי"ש) ר' אברהם ישעיהו קרליץ, ר' אליהו אליעזר דסלר
ר'  '),זיכרון מיכאל'משגיח בישיבת (ר' שלום חיים וייס  חתניו:). בישיבת מיר 'פרידמן'ראש בית המדרש (ר' מרדכי  ),בכרמיאל 'אורה
). מחבר ספרי הלכה(ר' נתן שרון  '),תפרח'משגיח בישיבת (ר' דניאל ארנפרוינד  היכל יצחק' בירושלים),'משגיח בישיבת (אבר  יונתן

דברי • בענייני אמונה, תורה, מועדים, גמילות חסדים, בענייני חודש אלול על התורה, שיחות מוסר -לעבדך באמת• מספריו:
 .מוסר על חודש אלול וחנוכה -חכמים

ערב ש"ק , ' אותו סיפר ר' אשר מילר ובו ניתן ללמוד מעט מהנהגות רבינו: יום שישי, כ"ה שבט תשמ"אאיש לרעהוהלן סיפור המעובד מתוך 'ל
שהתקיימה בעיר חיפה. לשבת  ש התעתדה להשתתף בשמחה משפחתית"צעירה. במוצ יתה נערהאימי היקרה שתח' הי פרשת משפטים.

 המקומית). 'כפר חסידים -ישיבת 'כנסת חזקיהו  אורי קלרמן כיהן כראש 'קלרמן ברכסים (הגה"צ ר הוזמנה לשהות בבית משפחת
 

היו צריכים לנסוע ממרכז הארץ לחיפה, ומשם  בדרך כלל ביום שישי יצאה בנסיעה ארוכה לרכסים. בימים ההם תחבורה סדירה לא הייתה.
ברכסים כולם יודעים היכן מתגוררת 'ש הדריכו אותה מראש באיזו תחנה לרדת, והרגיעו אותה חסידים.-הקו המטרופוליני של כפר לקחת את

 ות...האוטובוס, כנהוג בכפרים, חלף רק ברחובות המרכזיים. שילוט ברור לא היה ברחוב'. משפחת קלרמן
 

קודש הקרבה. השמש הלכה -מסתבר שכולם טרודים בהכנות האחרונות לשבת ירדה מהאוטובוס והתחילה לחפש, אך אין נפש חיה ברחוב.
אוי ווי! '. "המנחה פלג' -כ של המקדימים"שבת' מביה-לשמוע 'קבלת השמים בענני גשם. והנה, כבר מתחילים ושקעה, ובנוסף התקדרו
 רגילה בנסיעות בינעירוניות. נערה צעירה שלא ".שעליה? 'מוקצה'ומה עם ה ית המשפחה המארחת?נסערה, עד כמה רחוק ב

 

ניצבה בגשם בייאוש. אפילו מטרייה לא היה בידיה!'. והנה  מעיניה החלו לזלוג... טיפות ראשונות של גשם החלו לטפטף... היא נלחצה ודמעות
לעזור?" שאל. סיפרה שהיא מחפשת את בית  ו קורנות טּוב ואהבת הבריות. "מה אפשרמראה אצילי. פני פנים, בעל-פונה אליה איש הדור

בהגיעם  דברי עידוד וחיזוק, לאחר שנוכח במתח בו היא שרויה. האיש פרש מעליה את המטריה שלו, וכל הדרך הרעיף עליה משפחת קלרמן.
עזב  'אליהו הנביא'לאחר ש הצבע חזר ללחייה.. ורחת לשבת!"והכריז: "שלום, הבאתי לכם את הא לבית, עלה במדרגות האבן, נקש בדלת

 "...מי ליווה אותך לפה? הרי זה המשגיח, הגה"צ רבי דב יפה בכבודו ובעצמו את יודעת"אמרו לה: 
 

הרגיש האם . עבר זה מכבר את שנתו החמישים דב עדיין לא היה אז בן שמונים ותשע, אך הוא 'כמה חסד היה מונח במעשה הזה! אומנם ר
ויוצאים ידי  היו חושבים אחרים 'זה לא מתאים' אותה כל הדרך? ללוות נערה צעירה ברחוב? לפרוס עליה מטרייה? ועוד להרגיע נוח במעמדו

כבוד 'יהיו שיטענו שזה פגם ב". שמאלה וימינה, תמשיכי ישר עד סוף המדרגות... משהו בסגנון: "קלרמן? תלכיחובה בהכוונה כללית. 
וידע  אבל רבינו אציל במידותיו ולבקש ממישהו אחר שילווה אותה! רוחני ינהג כך. מקסימום היה עליו לנקוש באחד הבתים-נהלשמ' התורה

אותה עד הבית. להרגיע אותה בדברי חיזוק,  ביצוע המצווה בשלימות, ללוות '.מה יאמרו הבריות'מה שנדרש, ללא התחשבות בכבוד או 
 במינימום!  לא –רק אציל מידות כמוהו ידע לגמול חסד במקסימום  ני משפחת קלרמן!...הגעתה באוז ואפילו להכריז על

ּדֹב יֶָפה זצוק"ל   -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   ָמָרן ַהַּמְׁשִּגיַח הגה"צ ַרִּבי



 

 

  
 

 

 ַמֲעֵׂשה ֶחֶסד ּוְׂשָכרֹו

הסיפור התפרסם כאש בשדה קוצים בקרב בנות הסמינר 
ובמשפחותיהם, בקרב אנשי הקהילה, ואף הוריה סבלו 

 ביזיונות גדולים. 
 

נגע הדבר מאודבעל המעשה, שהסיפור אף הגיע לאוזניו, 
לליבו. אולם, למגינת ליבו מצבו הכלכלי גם לא היה מזהיר 

  בלשון המעטה.
 

הוא התייעץ עם אשתו, והם הגיעו למסקנה, שכדאי לגשת 
למוסד בו הנערה למדה ולנסות להגיע להסכם בדבר התשלום 

 עם ההנהלה.
 

אל מנהל הסמינר, ובתחילת  וממחשבה למעשה, הוא ניגש
עמו, שיישאר הדבר בסוד ביניהם, ושום אדם דבריו התנה 

 .שבעולם לא יידע מזה ההסכם
 

וחישבו את עלות שכר הלימוד של  הם ישבו במשרדי הסמינר,
החישוב הגיע לסכום . בכל שנות לימודיה בסמינר אותה נערה

 !!שבעת אלפים דולרים
 

סכום זה לא היה בנמצא של מספר הסיפור והוא ביקש 
הל שאל אותו, מהו הסכום החודשי שיפרסו את החוב. המנ

 שיכול לעמוד בו.
 

הלה השיב לאחר מחשבות רבות, כי יכול להפריש ממשכורתו 
חודשים  70-$ לחודש. ובחישוב מהיר מדובר ב100סך 

שיהיה עליו לשלם! מדובר בכמעט שש שנים רצופות בהם 
 ישלם עבור הנערה.

 

רציני, מנהל הסמינר, שהתרשם מן האישיות, כי מדובר באדם 
שאכן ייקח על עצמו את החוב של הנערה החתים את בעל 

 המעשה על כך.
 

מאחר שהבעיה המרכזית סולקה, והתשלום עד סוף 
הלימודים סודר, התקשר המנהל למשפחה ואמר להם, כי 
הנהלת הסמינר התכנסה כדי לדון על כך והוחלט להשיב את 

 הנערה לסמינר ללימודים.
 

ריה בטלפון, "הוחלט לפטור "בנוסף", מספר המנהל להו
אתכם מכל תשלום!". אי אפשר לתאר את השמחה העצומה 

 לשמע הבשורה הטובה. 
 

כמובן, המנהל כפי שהתחייב בפני בעל המעשה, לא גילה 
לאיש, מה גרם לשינוי ההחלטה של הנהלת הסמינר וכיצד 

 התחולל הנס בו ההנהלה הסכימה לקבלה מחדש. 
 

והם  ,נאצל, בורא עולם שילם לזוגתיכף לאחר אותו מעשה 
חוט של חסד משוך על פניו ומוצא חן ! נושעו בבן אחד ויחיד

הסיפור היה  בעיני כל רואיו וה' מצליחו בכל מעשיו. בעת
 עשרה.-אותו בחור בגיל שש

אין אנו יכולים לתאר ולשער, מהו השכר העצום של קיום 
חסד עם הזולת. לא בכדי אמרו רבותינו, כי האדם העושה 

 חסד עם הזולת, אזי בורא עולם עושה עימו חסד.
 

. חס ד' -מורכבת משתי מלים חסדרמז לדבר, שכן המלה 
דהיינו בורא עולם חס על אותו אדם העושה חסד עם 
זולתו, שכן בעצם העניין כי האדם גומל חסד עם בנו של 

הרי שהקב"ה 'לא נשאר חייב' ואותו האדם בורא העולם, 
 זוכה לישועות מעבר לגדר הטבע.

 

האדמו"ר הרב שלמה גולדמן מזוועיהל עוד הגדיל באומרו, 
ל פסיעה ופסיעה שהאדם עושה למען זולתו, שעל כ

 חוסך הוא בכך אלף פסיעות עבור עצמו!.
 

להלן סיפור מופלא, שיש בו כדי ללמדנו על מוטיב זה: 
 שנים רבות לאחר נישואיהם היו בני הזוג, מהמשפחות

 . החשובות שבארצות הברית, חשוכי בנים ל"ע
 

הללו דרשו ברופאים שונים, הגיעו לפרופסורים בעלי שם 
עולמי אולם כל אלו לא הועילו להם. בצר להם הם פנו 
לרבנים, התפללו ושפכו את ליבם אצל שוכני עפר בנוסף 
לקיום של סגולות רבות, אולם נראה, כי שערי שמים 

 בנים.   והם נותרו עשרות שנים חשוכינעולים בפניהם. 
 
 

הגיעה  ום לאחר עשרות שנות עקרות,עד שבפתע פתא
  ונולד להם ילד אחד בלבד, עלם ישועתם הגדולה, 

 חמודות מוצלח מאוד בכל ענייניו.
 

ביקש להבין, כיצד , המספר בהיותו קרוב אל בעל המעשה
הוא זכה לכך. ואכן לאחר הפצרות רבות חוזרות ונישנות 

 לאחר שנים הסכים לגלות את אוזנו.
 

הוצאות הלימודים  ,עשה: כידועוכך היה סיפור המ
הפרטיים בארצות הברית מגיעות לסכומים גדולים 

 .ולעיתים מתקשים ההורים לעמוד בסכומים אלו
 

שפרנסתו הייתה בדוחק, , יהודי אחד המתגורר באמריקה
ממון עבור תשלום שכר לימוד עבור בתו בת  לא היה לו די

 .המקומי עשרה שלמדה בסמינר-החמש
  

ר שלחה בתחילה עם הבת את ההודעה, הנהלת הסמינ
שעליהם להסדיר את התשלום. לאחר מכן ניסו ליצור קשר 
טלפוני ומאחר ועניין התשלום לא הסתדר, נאלצו לשלוח 

 מכתבי אזהרה. 
 

הלה בשל מצבו הכלכלי הקשה, לא יכול היה לשלם, 
ולפיכך בחר להתעלם מהבקשות החוזרות ונשנות של 

עניין כשלא נענו, נאלצו הללו להוציא הסמינר. בסיכומו של 
 בבושת פנים מן הסמינר. את הבת

 

 גודל הבושה והצער בחלקה של הנערה היו עצומים.
     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               שמחה דרזי זצ"להרב שמואל בן זצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 

   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                
שרה בת נרקיס ע"ה              גאולה בת טובה ע"ה                          אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                

עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל     אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל         ז"ל   אביחי בן אסתר ם בת בלה ע"ה                                מרי

אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          
ז"ל יוסף בן מרים נוסרתדב בן יצחק ז"ל                דוד בר חסיבה ז"ל                                                                 חי זיזי בן קלרה ז"ל       ע"ה שני בת אסתר ע"ה   

ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  עישהז"ל                              סוליקה בת  יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל
ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 

ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     ן בנימין אלתר ז"ל                                                       מרדכי ע"ה                            ר' דב בברכה בת 
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה                                                  יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה              

אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                     שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                              
עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראל               אברהם בן דינה ז"ל                אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        
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  ""ויראוירא""פרשת פרשת  
                    , וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו ...באלני ממרא' וירא אליו ה"

  ].ב-א, יח[ "וירא וירץ לקראתם
, והנה. ועמד להתפלל בביתו ביחידות, שביום מן הימים פספס את תפילת הציבור, ל"מעשה שהיה ביהודי נדיב שדר בחו

                וונתועל מנת שתתעורר כ,  עיניו אל השמים דרך החלוןונשא, מעט כוונתו של האיש נתבטלה ,העמידה-באמצע תפילת
שהגיע על מנת ( הבחין לפתע בראש ישיבה מארץ ישראל ,אך עוד לפני שהספיק להביט בשמים, )ח"סק' צ' ב בסי"יעויין במשנ(

  .ומן הסתם טרם מצא אכסניה, היה ניכר כי ראש הישיבה נחת זה עתה במקום). לכתת רגליו למען ישיבתו
שייכנס אל ) בשתיקה(הוא סימן לרב ... והחל לרוץ אחר הרב, ביתמיהר לצאת מן ה,  הניח את הסידור- ? מה עשה אותו נדיב

                     קידם את הרב בברכת , וכשסיימה, העמידה-ובעל הבית המשיך את תפילת, השניים נכנסו. והרב הסכים, ביתו
  . וביקש שיואיל בטובו להיות אורח אצלו למשך שהותו במקום, ברוכים הבאים

 -אך דבר אחד איני מבין , אני מודה לכבודו מאוד על הכנסת האורחים: "על הביתוהוסיף לומר לב, ראש הישיבה השיב בחיוב
  ..."!?והיאך הפסקת את תפילתך ורצת לחוץ, ת"עומד ומדבר לפני השי, עשרה-הלא היית באמצע שמונה

השכינה ביקש מ, וכשראה אורחים, הלא הוא עמד ודיבר עם השכינה", השיב בעל הבית, !"אברהם אבינו...למדתי זאת מ"
וישא עיניו וירא והנה שלשה  ...באלני ממרא' וירא אליו ה": כאמור בתחילת פרשת וירא, להמתין לו ורץ לקראת האורחים

  .  שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה,.)ז"שבת קכ(ל " ולמדו מכאן חז,"וירא וירץ לקראתם ,אנשים נצבים עליו
  ..."יצאתי לחוץ על מנת להכניס אורח, ה"על אף שעמדתי ודיברתי לפני הקב, וממילא כך גם אני נהגתי

  ?העמידה כדי להכניס אורחים-האם אכן טענתו של בעל הבית נכונה ומותר להפסיק באמצע תפילת, ונשאלת השאלה
 בזמננו שאף אבינו מאברהם ראיה להביא ואין, אורחים להכניס כדי תפילתו באמצע פסיקשה בכך כדין שלא נהג הבית בעל
  :הבאים הטעמים מפני, אורחים פני להקביל עשרה שמונה באמצע להפסיק מותר

 באמצע להפסיק שאסור הלכה ונפסקה, ערוך שולחן לנו שיש שכיום, א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"ממו שמענו) א
 היתה לא עדיין אבינו אברהם ואצל. מצוות שאר לצורך להפסיק היתר אין ממילא, )נפש פיקוח של מקרה למעט (התפילה
. שנהג כפי נהג ולכן, האורחים פני ולהקביל לצאת לו ימחל ת"שהשי דעתו ברוחב הבין אבינו ואברהם, בדבר פסוקה הלכה
 כדי תפילתו את להפסיק רשאי בתפילה העומד כי שאומר סעיף שם מצינו ולא, ערוך השולחן דברי את אלא אין לנו אבל
 .אורחים לקבל

                   עשיית הם סעיפיו שכל', ערוך שולחן'ב סעיף, מצוה היא התפילה שאצלנו, ביאר א"שליט נבנצל אביגדור רבי הגאון) ב
    , אברהם אצל אבל !אורחים כהכנסת אחרת במצוה לעובדו כדי העבודה באמצע עוזב אינו', ה בעבודת שעוסק ומי', ה רצון
               , זו שכינה פני קבלת. בחוליו לבקרו ובא, כפרס אליו נגלה' ה ;שכר אלא', ה עבודת בגדר השכינה פני קבלת היתה לא

 זמן הוא הזה העולם', ...לעשותם - היום 'זה הרי, אורחים ראה כאשר ולכן. הזה בעולם שכר קבלת ',הבא עולם מעין 'היתה
 קבלת את איפוא משאיר אבינו אברהם. ).ב"כ עירובין(' שכרם לקבל ומחר': הבא לעולם לחכות יכול שהשכר בעוד, העשייה
 .הזה בעולם' ה עבד להיות ורץ, הבא לעולם השכר

 שלא שנהג הגם: ר"מו והשיב? לכפרה זקוק כדין שלא תפילתו את שהפסיק הנדיב האם: א"שליט ר"מו את לשאול והוספנו
  .)ופריו מתוק( ...'מצוה ועשה מצוה בדבר טועה'ל שנחשב מפני, כפרה צריך אינו הוא, כדין

  ].ג, יח[ "ר מעל עבדךול נא תעבויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך א"
                      ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך ': דכתיב, כינהשגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני ה: ל"מכאן למדו חז

 ).ה שימתין עד שיכניס את האורחים"דהינו שבקש אברהם אבינו מהקב(' רואל נא תעב
                     , סיפר בנו. יה במידת החסדצדיק ומופלג ה. יום טוב הכהן קאהן' אחד המיוחדים בבני פרשבורג היה הרב ר

עם משרתים ששמרו על , יתו התנהל ברחבות כמנהג העשיריםב. אבא עשה חיל בעסקיו והיה לעשיר גדול :אברהם' ג ר"הרה
  .ניקיון הבית וסדר קפדני

ר וכל בעל בית בח, בסיום התפילה בליל שבת עמדו האורחים ליד פתח בית הכנסת: מנהג הכנסת אורחים בפרשבורג היה כך
מכיוון שבעלי , בכוונה תחילה השתדל אבי לצאת אחרון מבית הכנסת .ויש שלקחו עמם שני אורחים, לו אורח לסעודת שבת
אך אלו שלבושם היה . והיו נקיים ומסודרים, בחרו באורחים שהמראה החיצוני שלהם היה סביר, הבתים שיצאו תחילה

                     ! ולקחם לסעוד על שולחנו, אלה הזמין אבי לביתואת כל . נשארו בבית הכנסת מאין דורש, קרוע ומלוכלך
  .ויש שהיו מלאי כינים וקשקשים. עד שנדף מהם ריח רע, בין האורחים נמצאו כאלה שמטרדות הדרך נתלכלכו מאוד

 ותוך כדי כך ,לאחר הסעודה נאלצו המשרתים הגויים לנקות את הכיסאות המפוארים מהלכלוך שהביאו עמם האורחים
, מעולם לא שמעתי ששאלה את אבי. אך אמי הצדקנית לא התרעמה על כך. '!כניסים הביתה אנשים כאלהלמה מ': התרעמו

  .כיבדה אותם ודיברה על ליבם לחזקם לבל יפלו ברוחם, היא הרגישה בצערם, אדרבה, מדוע בחר דווקא בעניים אלו
. עד שהגיע למחנה מאוטהאוזן,  אחד לשניאבי עבר ממחנה עבודה.  הגרמנים הארורים הגיעו לפרשבורג–הגיעו ימי האפל 
  .ימים ושנים סיפר על הניסים שארעו לו, הוא נותר בחיים

אך הוא ניצל  .לא היה אדם שנמלט ממכה זו. האנשים במחנות היו מלאי כינים ופשפשים, כידוע: אחד הפלאים שסיפר
  !אך הוא לא נפגע ממכה זו, שים מלאים בכיניםשכבו וישבו אנ, מלפניו ומאחורים, משמאלו, מימינו; מפגיעתם באופן פלאי

אף כשהיו על בגדיהם , על שהכניס לביתו אורחים כמות שהם: שהוא תולה זאת במידה כנגד מידה, באחת השיחות אמר אבא
  .)אחת שאלתי( !...והיה נקי לגמרי, שהם לא שלטו בו, לכן משמיא זכה, ושערותיהם כינים ופשפשים

  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"רפאל בן אנה היטומי , ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



  ].א, כב[ "ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנניי"
           ?אשר אחריהם כלומר בסיבתם וכתוצאה מהם באה העקידה', הדברים'מהם אותם : י" כותב רש–" אחר הדברים האלה"

 המשתה הגדול –מכל הסעודה : שהיה מקטרג ואומר, שניסיון עקידת יצחק בא אחר דבריו של שטן: יש מרבותינו אומרים
  .לא הקריב לפניך אפילו פר אחד או איל אחד לקרבן, שעשה אברהם ביום הגמל את יצחק

אילו הייתי , היה נותן אפילו את הבן עצמו, אבל למעני, לום את כל זה עשה אברהם אלא בשביל בנוכ: ה לשטן"אמר לו הקב
  .בא ניסיון העקידה להוכיח את צדקותו של אברהם', אחר הדברים האלה'ולכן . לא היה מעכב, אומר לו זבח אותו לפני

                – לשון ענווה הוא ולשון זימון –' הנני, 'ה"קב כך עונים הצדיקים לקריאתו של ה– כך היא ענייתם של חסידים –" הנני"
  .'הנני מוכן ומזומן לפניך לעשות כל שתצווני': כאומר, לשון של ביטול והכנעה

' את בנך את יחידך אשר אהבת 'אולם הניסיון האחרון קשה ביותר לקחת, ה מנסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות"הקב
אברהם מזדרז למצווה . בפרט אחרי כל כך הרבה שנים עד שזכה אברהם אבינו לבןו, ולהעלות אותו לעולה זה לא דבר פשוט

  . קם בבוקר בשעה מוקדמת השכים קודם נץ החמה–" וישכם אברהם בבוקר: "כמו שכתוב
אל תשלח ידך אל הנער ולא תעש לו : "ואומר לו' נגלה אליו מלאך ה, כאשר אברהם לוקח את המאכלת לשחוט את בנו

  ?בתשעה ניסיונות והרי אברהם עמד כבר? וכי קודם לכן לא ידע".  ידעתי כי ירא אלוקים אתהמאומה כי עתה
  . שהוא האחרון כל אותם התשעה אין בהם ממש'עקידה' שאם לא היה עומד בניסיון ה:אומרים רבותינו

" לך לך"לומר לאברהם יתברך מתכוון ' וונה שהכאלא ה? "לך לך"מדוע נאמר הניסיון בלשון : ל כותב"זצוק" הבן איש חי"
כי כאשר רוצים להעלות את האדם בדרגה מקדימים , י הניסיונות אתה כבר לא תשאר באותו דרגה שהיית מקודם"כלומר ע

ולכן כל ניסיון שבא לאדם צריך שידע שזה , הניסיון בא להעלות את האדם בדרגה,  מלשון נס–" ניסיון" .לו ניסיון משמים
  .להגדיל שכרולטובתו או 

                      ,"רק צריכים להאמין ולהמתין לישועה –אשר בכוחו להראות לנו עד כמה הניסיונות לטובתנו  "עשה מדהיםמ
ישנו יהודי אחד  .את עולמנו' המלמדנו כיצד מנהל ה, א מעשה שאירע לאחרונה והגיע לפתחו"סיפר הרב זמיר כהן שליט

 מקצוע חשוב –' טכנאי רנטגן'במקצועו הוא . לה בכללעוברת תקופה לא ק' נפתלי'על . 'נפתלי'המתגורר בירושלים הנקרא 
  .אך מאז שהוא פוטר שנתיים וחצי ממקום עבודתו הוא רק הולך ודועך, אשר מעטים הם המתמקצעים בו, ומיוחד

. והכל מפני שאינו מוצא עבודה שתספק לו רווח כלכלי ושמחת חיים, ועמו אף מצב רוחו, מצבו הכלכלי מדרדר מיום ליום
למרות שהעבודה בתנאים קשים , כמה שהוא שמח והתרגש, אוי. מקבל נפתלי סוף סוף הצעת עבודה חדשה, בוקר אחד, והנה

  .אשר חיכה לה כל כך, אך בשבילו היה זה יציאה מעבדות לחירות, ועבודה פיזית לא פשוטה עם משכורת דחוקה
נפתלי בירר על . צא בישוב הסמוך לירושליםאשר יערך במשרד החברה הנמ, נהל לראיון עבודה קצרמי ה"הוא הוזמן ע

  .וחיכה ליום המחר בקוצר רוח, האוטובוס היוצא מוקדם עם בוקר מירושלים לישוב הסמוך
רואהו לתדהמתו  ,אלא שלמרות שהגיע כמה דקות לפני הזמן, מוקדם בבוקר עשה נפתלי את דרכו אל תחנת האוטובוס, והנה

  .ר את דלתותיו וממשיך בנסיעה לתחנה הבאהאת האוטובוס במרחק של כמה מטרים סוג
הוא החל לרדוף ". שהרי בכך אני מסכן את כניסתי לתפקיד, חלילה לי מלאחר לראיון העבודה"ליבו של נפתלי הלם בפראות 

     זעק מקירות ליבו על "! אני לא מאמין מה קורה פה. "שיך בדרכומהאך הלה כבר , לצעוק ולנופף לו ביד, אחר האוטובוס
הוא נבהל לשמוע שהאוטובוס הבא יגיע רק בעוד  .הוא לא רצה לחשוב על כך כי הוא ימשיך לשבת בביתו בבטלה". זלוביש מ"

, הוא הרכין את ראשו ארצה בצער". אשוב לביתי ובלבד שלא אעשה רושם שלילי", מרמר בצער, "אין טעם להגיע. "שעה
הוא  .הוא שומע צפירות חזקות של מישהו המנסה לקרוא לוולפתע , שמשמים רצו אחרת, אלא, והחל לפסוע לכיוון ביתו

" ?אתה צריך אולי עזרה, אתה נראה לא טוב? הכל בסדר איתך", הרים את עיניו וראה את חברו הטוב הצופר לו מתוך הרכב
  . להנפתלי החל מגולל בפניו את האכזבה הנוראה בכך שהפסיד את האוטובוס וכנראה אף את העבודה החדשה שכל כך ציפה

אך אני היום חייב לצאת מחוץ , פ שאני עובד כאן בירושלים"כי אע, יש לך מזל משמים", קרא חברו בקול, "היכנס מיד לרכב"
הוא לא האמין כי יהיה הוא שוב בדרך , נפתלי לא ידע את נפשו מרוב אושר". לכן אקח אותך לשם, לעיר לצורך סידורים

 הכל כדי לעלות איתך ובכך לחסוך –כעת אני מבין מדוע הפסדתי את האוטובוס  ",קרא בקול, "תודה רבה" .לראיון העבודה
                  , לפתע. אלא שמשמים מסובבים את הדברים בצורה אחרת ממה שאנו חושבים". ה הכל לטובה"זמן וכסף נסיעות ב

   .סטה אחד הרכבים מנתיבו והתנגש ברכבם של השניים, ממש ביציאה הראשונה מירושלים
                     . אך הם יצאו בשריטות וחבלות קלות, כשאומנם הרכב ניזוק, המכוניות איבדו את היציבות וסטו מהכביששתי 

 –הגיע תוך כמה רגעים וחייב אותם להתפנות לבית החולים לבדיקות קצרות בבית החולים , א שהוזעק למקום"צוות מד
  .על מנת לוודא שהכל בסדר', הדסה עין כרם'

הרי רציתי להגיע לראיון עבודה ולפתוח דף ? מה אני עושה באמבולנס? מה קורה פה: "מר ושבורממור, נפתלי שכב באמבולנס
  .התייפח בצער "?על מה חורי האף הגדול הזה למה עושים לי זאת משמים. חדש בחיי

ה "כשבסיומם מסר להם הפקיד מכתב שחרור כי ב, הם הגיעו אל בית החולים ועברו בדיקות וצילומים שארכה כמה שעות
  .רואה הוא כי הוא עצוב ושבור, שכאשר מסר הפקיד לנפתלי את מכתב השחרור, אלא. הכל בסדר

                     ." ומדוע פניך נפולות, וכי יצאת ללא פגע, הרי קיבלת כעת בשורה טובה שניצלו חייך? מדוע הנך עצוב, איני מבין"
 והנה עד שסוף ,וכבר שנתיים וחצי שאני מובטל, דע לך כי אני טכנאי רנטגן במקצועי", השיב לו נפתלי, "איני מצטער מכך"

                     ". הרי שמצאתי את עצמי בבית החולים ופספסתי את העבודה החדשה, סוף קיבלתי היום זימון לראיון עבודה
, עסקתי בזה במשך שנים עד שפיטרו אותי, כן ...?"אתה טכנאי רנטגן? מה אמרת: "והוא שאל בבהלה, עיניו של הפקיד אורו

', טכנאי רנטגן'האם לא ראית את המודעות הרבות שמפרסם בית החולים כי הוא מחפש כבר זמן רב , ד ליתגי", השיב נפתלי
                   , כבר כמה שבועות שבית החולים מחפש כזה אדם ולא מוצאו ?אלא שאין כמעט אנשים המתמחים בתחום זה

ת הוא מצא את עצמו יושב עם תוך דקות ספורו .קפץ הפקיד בשמחה וניגש עמו אל הנהלת בית החולים, "בוא איתי מיד
  .ולאחר בדיקות קצרות הוא התקבל לעבודה החל ממחר בבוקר, בראיון עבודה מאולתר' הדסה עין כרם'מנהלי 

משמים הוא פספס עבודה שאינה במקצוע שלו הנמצאת בישוב מרוחק מביתו ואף הרווח ממנה הוא , נפתלי היה המום ונרגש
ואף עם שכר כפול ,  מכובדת הקרובה אל ביתוהא יגיע אל בית החולים על מנת לקבל עבודכי הו' והנה כעת גלגל ה, זעום ודל

על כל הגלגולים שעשית לי היום על  ",קרא נפתלי בשמחה ביציאתו מבית החולים, "'תודה לך ה. "ומשולש ממה שהוצע לו
, תאונה ולהגיע אל בית החוליםלעשות , נתת לי להפסיד את האוטובוס ולהעלות עם חבר .מנת שאקבל את העבודה הזאת

, אלא שאנו איננו רואים את כל הפאזל, טוב ומטיב לכל' ה".והכל בשביל להגיע לעבודה טובה ומסודרת שהיא המקצוע שלי
  .) בששוןוויוציא עמ( לכן עלינו לבטוח בו תמיד שכל מה שהוא עושה עבורנו הכל לטובה גם כאשר ישנם ניסיונות בדרך

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז וריאל חזני בן מרים ויעקבנ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זפורה בת רחלצינ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 ('מחנה אפרים') הרב אפרים שרבני שליט"א –תורה אחת ויחידה 

 
י ַאַחת: "בתהילים המלך דוד אומר ַאְלּתִ שׁ  אֹוָתהּ  ה' ֵמֵאת ׁשָ י ֲאַבּקֵ ְבּתִ ֵבית ׁשִ ל ה' ּבְ י ְיֵמי ּכָ ". ַחיַּ
 ה'?  דורש שנקרא האדם זה מי? ה' מבקש שנקרא האדם זה מי ,א"שליט אזרחי הרב וכותב
 , אדרוש אותך, ה"לקב דוד אמר ה'! מבקש נקרא התורה את שמבקש מי, הרב עונה
 כרוך להיות רק, כ"בביה איתך להיות רוצה רק - "חיי ימי כל' ה בבית שבתי, "אבקש אותך
 יסרב לא שלעולם אחד, לתורה זמן שמפנה אדם', ה מבקש ייקרא לזה. שלך התורה עם
י-ָמה: "דוד אמר" :המדרש אומר. ה' מבקש זה, שלה יהיה תמיד, יהיה שלא מה, לה  ָאַהְבּתִ

ל תֹוָרֶתךָ  יָחתִֽ ִהיא ַהיֹּום-ּכָ  ולא עמי והיא ישן אני, עמי והתורה למרחץ הולך אני -י"ׂשִ
 השארתי לא שמעולם, לבד אותך עזבתי שלא תעלומות יודע עלי יעיד -ר"עיק כל הנחתיה
 .בודדה אותך

 
ערך בעולם כמו הדבר -ולמה? כי אין לך דבר יקר רק על התורה שומעים מילים כאלו.

ִניִנים ִהיא הזה. "ְיָקָרה ווּ  לֹא ֲחָפֶציךָ  ְוָכל ִמּפְ אין משהו במחיר, או במשקל שלה.  -ָבּה" ִיׁשְ
שבאחד מן הימים הודיע לתלמידיו שהוא לא ימסור שיעור  הסטייפלר זצ"ל,מספרים על 

בישיבה, אלא הוא יעביר את השיעור בביתו. כל התלמידים רצו מיד לבית של הרב 
הרב מסר את השיעור מתוך חשק ואהבה, . ומצאו אותו שוכב על המטה תחת הסדינים

". ר להם הרב: "אני לא חולהוכשסיים, ברכו אותו התלמידים בברכת רפואה שלימה. אמ
למה הרב לא הגיע ? תמהו התלמידים ושאלו: "אז מדוע הרב שוכב תחת הסדינים

לישיבה?". ענה להם הרב: "לצערי, נקרעו לי המכנסיים וזהו המכנס היחיד שיש לי, אך 
אמרתי לאשתי שזה לא מה שיגרום לי להפסיק את התורה, אם צריך אני אמסור 

שוחרי תורה, מעולם לא  ה',ים מתחת לסדין!". הם היו מבקשי שיעור גם בלי מכנסי
השאירו את התורה בודדה. השבוע ביקרתי בביה"ח שערי צדק ומסרתי שם כמה דק' 

סיפרתי להם את המעשה הזה על הסטייפלר זצ"ל ואז שאלתי את אחד . של תורה
קום הפרופסורים שישב שם אם הוא זוכר את עצמו מעביר הרצאה מתחת לסדין במ

הוא חייך ואמר שהוא לא זוכר דבר כזה. אמרתי לו, רק על התורה . לקחת חופשת מחלה
חיים', כי מי שיכיר אותה לא ירצה 'אפשר למצוא סיפורים כאלו, רק על משהו שהוא 

 .לקחת ממנה 'סיק', הוא יחפש אחריה בכל מקום גם מתחת לסדינים
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ִניִנים ִהיא "ְיָקָרה שכשהוא היה נכנס אצל , הרב יצחק זילברשטיין שליט"א מספר ".ִמּפְ
עם שאלות כבדות משקל, שאלות  ר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל'המנורה הטהורה',  -חמיו

תמיד  ם,א לא זוכר שהרב השיב את פניו ריקפיקוח נפש, מעולם הו, על עגונות, רפואה
 הרב היה עונה את התשובות החדות והקולעות ביותר שיש וכל זה ברגעים ספורים. 

 
אך לא הייתה לו תשובה. זה היה כשנכנסו אצלו  מלבד פעם אחת, שהרב נשאל שאלה,

 יום בשנה, אין הפסקות, אין 365, ישיבה שכל כולה תורה, ראשי ישיבת קמניץ
 הזמנים', לא עוזבים את התורה לרגע.  לרבות שבתות, ימים טובים ו'בין, חופשים

זה היה במוצאי שמחת תורה שהגיעו ראשי הישיבה לשאול את הרב אלישיב שאלה. 
הבחורים בישיבה היו מאוד עייפים לאחר הימים הנוראים, חג הסוכות, הריקודים 

בשמחת תורה ועוד שבמוצאי החג פירקו את הסוכה, ולכן הם באו לשאול את הרב, 
, הם להכריז על יום אחד חופש בישיבה, שלא יהא בישיבה לימוד תורה האם יכולים

במשך דקות ארוכות קימט את  הרב אלישיבכדי שהבחורים יחדשו את הכוחות שלהם. 
המצח ושקע במחשבה עמוקה. לאחר כמה דק' הוא הרים את הראש ואמר להם: "אני 

הזה על הגב שלי, אני לא יודע מה להשיב, אני מפחד, אני לא יכול לקחת את החופש 
יש לו  לר' שלמה זלמן אוירבאך,שבגללי לא יהיה רעש של תורה, תלכו  מפחד לחשוב

 כתפיים רחבות, הוא יכול לפסוק לכם".
 

הרב שמע את השאלה ולאחר כמה דקות של מחשבה  הם מיד יצאו ורצו לרב אוירבאך.
וכך ". עמוקה ענה להם: "גם אני אין לי מה להשיב, אני מפחד, תחזרו לרב אלישיב

 המעשה הזה הסתיים, אף אחד לא רצה לקחת את ביטול התורה על הכתפיים שלו. 
 

ובה, זו הייתה הפעם הראשונה שלחמי, הרב זצ"ל, לא הייתה תש אומר הרב זילברשטיין,
משקל, ערך ומשמעות כמו שאלות על -ואז הבנתי שאין שאלות בכל העולם עם כובד
 '.התורה, הבנתי יותר ויותר מה זה 'תורת חיים

 
ר תורה זה דרך, תורה זה הכל. "ְוהּוא שנדע רבותיי, תורה זה חיים, ֵ היא  -ֹאְרֹחֶתיָך" ְיַיׁשּ

ִמיָמה 'ה ּתֹוַרת: "תפלס לך את הדרך. אומר הבעל שם טוב יַבת ּתְ רק היא תתן  -ָנֶפׁש" ְמׁשִ
 איתה יהיה לך ישוב הדעת., מנוחה לנפש שלך

 
שכשר' עקיבא ישב בבית האסורים, ניגש אליו תלמיד ששמו ר' שמעון,  התלמוד מספר,

כבוד הרב, קשה לי, אני צריך  -זה היה ר' שמעון בר יוחאי. אמר לו: "רבי, למדני תורה"
ך ממני זה לא חיים, כל הפורש ממך כפורש מן החיים, תלמד אותך, מהיום שלקחו אות

אותי גם אם צריך דרך הסורגים. אמר לו ר' עקיבא: "אני באמת רוצה, יותר משהעגל 
 ".רוצה לינק הפרה רוצה להניק, אך זה לא במסוגלות שלי, זה לא בכוחות שלי

 
אני מעביר את "כבוד הרב, אם אתה לא מלמד אותי  כששמע כך רבי שמעון, אמר לו:

השם שלך ליוחאי אבא שלי, יש לו קשרים במשטרה הרומאית והוא ימסור אותך 
 לידיים שלהם, הם יעשו לך צרות באגף. הרב, אני רוצה שתלמד אותי". 

 
וכי באמת רבי שמעון התכוון לצער את ר' עקיבא כך ולהתנהג  ושואלים בעלי המוסר,

א התכוון בדבריו לומר לר' עקיבא: "שהרב בדרכים לא דרכים? עונים רבותינו, לא, הו
שאני איתך, אני חי, אני אדם, אני שואף רק לטוב, אבל , ידע, כל זמן שאני עם התורה

לאיזו התדרדרות , שהרב ידע שבלי התורה הזאת, אני לא יודע לאן אני יכול להגיע
תעזוב אותי! רוחנית, חס ושלום אני יכול לא להיות אותו אדם שהייתי אתמול. הרב, אל 

 !".בלי התורה אין כלום
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מי ילמד אותי סובלנות? מי ילמד אותי שלום בית? מי יספר  איך אני אסתדר בלי הספר הזה?

לי על הרב אוירבאך, שבביתו מעולם לא היה יושב בראש השולחן, אלא היה מכבד את 
לשבת שם. וגם לאחר שחמיו נפטר הוא המשיך לשבת בצד. וכשאמרה לו אשתו: חמיו 

הוא אמר לה: "אני חושש שאם אני "... "למה אתה לא יושב בראש השולחן? די, אבא נפטר
אשב בראש השולחן, אמא שלך תראה אותי ותיזכר באבא שלך ויצבוט לה בלב, לכן הוא 

 !כאלו? אני צריך אותך הרבהמשיך לשבת בצד", איפה אני אשמע סיפורים 
 

שנה לא  38שבנתיבות, עיירה שוחרת תורה,  הרב מאיר מאזוז שליט"א סיפר, תורה זה חיים.
גיטין לערך, ה' ירחם!  7000כל שנה נרשמים , היה גט לבית הדין, אך בתל אביב, לצערנו

בתור ממוצע של עשרים גיטין ליום! כל כך קשה לחשוב על זה שיש עיר בעולם שעומדים 
לגיטין כמו שעומדים בתור לדואר ויש מהם עדיין שצועקים שהם נאורים והם יודעים 

 . להסתדר לבד. כמה זה כואב שאין מי שיעשה סדר, שישפוך חיים
 
תלך לתורה, תהיה איתה, אל תעזוב אותה, הקב"ה לא יעזוב אותך, תראה  -עשה תורתך קבע''

ק את השמיכה בשבילה, שאתה מתעייף לקב"ה שאתה מבטל פגישות בשבילה, שאתה זור
בשבילה, הקב"ה גם יתעייף בשבילך. ה' יזכנו שלא נעזוב אותה לעולם, כל ימי חיינו על 

 .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבניאדמתינו. אכי"ר. 
 
 

חּו ָאְרָצה ּתַ ׁשְ ַתח ָהֹאֶהל ַויִּ ָרץ ִלְקָראָתם ִמּפֶ ְרא ַויָּ  (יח,ב) ַויַּ
ִאם ָנא  ה'ַויֹּאַמר דכתיב ". רב: גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינהאמר רב יהודה אמר 

ךָ  ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבּדֶ  )שבת קכז(". ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
 

ארע פעם שהוא הדפק . ידוע היה בצדקותו המופלגת ובחריפות לשונורבי נפתלי מרופשיץ 
באותה תקופה לא . התרמתם למצות פדיון שבוייםרות לצורך יעל דלתותיהם של יהודי העי

הוא עם משמשו, לכתת רגליהם במרחקים , היו היהודים מרוכזים במקום אחד. והרבי נאלץ
כאשר הגיעו לאחד . עצומים, מבלי להתחשב בפגעי מזג האויר, בקור ובחום, בלילה וביום

י נפתלי מרופשיץ הבתים ונקשו על דלתו, הציץ בעל הבית מבעד לאשנב, וכשראה את רב
משום כך, סמן לאשתו שתשמור על השקט. רץ ... הבין שהביקור יעלה לו בדמים מרובים

כשהיה . והביא את הסולם ועלה לעלית הגג, אל תוך המתבן, כסה את עצמו בקש והתחבא
האשה עשתה כמצותו, ובראותה . שבע רצון מן המחבוא, סמן לאשתו לפתוח את הדלת

 ?"...מה אעשה אך בעלי אינו בבית: "ים ואמרהאותם פשטה ידיה לצדד
 
כנס לנוח מעט וללגום י, "טורח הדרך קשה לנו, האם נוכל להבכל אופן", נסה הגבאי לבקש"

השנים נכנסו אל תוך הבית פנימה. ותוך כדי המתנה . כוס תה?" לכך הסכימה האשה ברצון
אינו מונח ממש במקומו, להתקררותו של התה, הבחין רבי נפתלי בחדות מבטו, כי הסולם 

הוא הורה לגבאי לעלות למעלה ... וכיון שהתבונן בסולם, הבחין כי בתחתיתו מפוזר מעט קש
הגבאי עלה, החל להזיז את גבעולי הקש ומצא זוג נעלים, . ולבדוק מה יש בעלית הגג

ובקצור, הוא ... המשיך להזיז את הקש ומצא גם גרבים, אשר היו מולבשות על זוג רגלים
 ...כשהוא מגמגם תרוץ קלוש, עזר לבעל הבית לצאת מן הקש... ולרדת למטה מבויש

 
אינך צריך להתנצל כ"כ הרבה... בזכותך למדתי פשט במאמר חז"ל.  אמר לו רבי נפתלי:

היתכן. וכי  -מהקבלת פני שכינה, ולכאורה תמוה  רבותינו אומרים, שגדולה הכנסת אורחים
 .אלא שהיום ראיתי כי אכן כך זה למעשה? השכינהיש דבר גדול יותר מקבלת פני 

ָניו". משה הסתיר את  ):שמות ג, ו(כאשר משה רבנו היה בסנה, נאמר עליו  ה ּפָ ר ֹמׁשֶ ְסּתֵ "ַויַּ
כאשר רואים את השכינה מסתירים רק את הפנים,  -פניו מאחר שראה את השכינה. כלומר 

 (להתעדן באהבתך) ...זו גדולה מזואולם כאשר בא אורח מסתירים את כל הגוף... מכאן ש
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 זה.עזי
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  "ל.דבורה בת מרים ז ,ז"ל
שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

"ל, אברהם בן חנה זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל.

 
 

 
ךָ  ּתֶ ָרה ִאׁשְ  (יח,ט) ַאיֵּה ׂשָ

מחייב את העשירים, הילל מחייב עניים,  שרבי אליעזר בן חרסום ,במסכת יומא אמרו חז"ל
וסף, יליעזר, א: שהיא נוטריקון ַאיֵּהויוסף הצדיק מחייב יפי תואר. ושלושתם רמוזים בתיבת 

 כשהיה רעב בארץ. -העונישעמדה בניסיון  עמדה שרה בגבורה,. ובשלושת הניסיונות יללה
. ולכן שאלו המלאכים את היופישל מתנות פרעה ואבימלך. וגם בניסיון  -העושרובניסיון 
ךָ אברהם  ּתֶ ָרה ִאׁשְ  (בריתי יעקב) כדי לחבבה על בעלה ַאיֵּה ׂשָ

    
ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ּלַ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ  (יט,כט) ַויִּ

בפסוק זה מלמדת אותנו התורה שלוט לכשעצמו היה רשע והיה ראוי להיספות עם אנשי 
 ?סדום, אלא שזכותו של אברהם עמדה לו להינצל. ומהי זכות זו

 
היה מכך צער לאברהם שהיה , שאילו היה לוט נספה בסדום מבאר בספה"ק "בני יששכר":

 שאר בשרו, כיון שצער זה אינו מגיע לאברהם, לכן אף מידת הדין הסכימה להציל את לוט 
ְזּכֹר ֱאלִֹהים(" ח ֶאת לֹוט", מידת הדין, "ַויִּ ּלַ   ").ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ
 

אל אברהם אבינו נשלחו שלושה  :"ילפי האמור מבאר ה"בני יששכר" כפתור ופרח את דברי רש
מלאכים. "אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם שאין 
מלאך אחד עושה שתי שליחות... ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט" 

ולכאורה רש"י סותר את דבריו, שכן אם אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, מדוע . (רש"י
ריפא את אברהם והציל את לוט? אלא שהצלת לוט גופא נועדה כדי למנוע צער רפאל 

 .משכן, בדין הוא שאותו מלאך יעשה את שתי השליחויות שתכליתן אחת, מאברהם
 

ַבע ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ע ֶאׁשֶ ּטַ  (כא,לג) ַויִּ
חוץ  יצא הרבי ללוותובפרדתו ה'שר שלום' מבלז. הגיע פעם לבקר את רבי יוסף חריף מזברוב, 

 "הרי חזל במדרש תהילים, לביתו, והאורח ביקש שלא יטרח יותר מדי. נענה הרבי ואמר:
ל ויה, אברהם אבינו שהיה מכניס אורחים לביתו, מאכיל לתייה, שכילה, אנוטריקון  – ֶאׁשֶ

אותם לדרכם, ואף יצחק אבינו הלך בדרכי אביו. אולם יעקב אבינו, שרוב  ומשקה, ומלוה
ימיו היה נע ונד ובידו רק המקל, לא השיגה ידו לקיים מצוות הכנסת אורחים באכילה 
ושתייה, ולכן בחר לו לפחות את המצווה השלישית, מצות לויה. וזהו שנאמר (תהילים 

ַחר לֹו ָיהּ קלה,ד): " י ַיֲעֹקב ּבָ  (שבת טיש) ' אותיות לויה".לֹו ָיהּ ' ".ּכִ



 

 

  
  
 

 
 

 
 

  דבר העורך
בתחילת הפרשה מובא שביום השלישי למילתו של אברהם 

שהצדיק  וזאת בכדי הקב"ה חמה מנרתיקההוציא אבינו, 
לא יתאמץ יוכל לנוח ולהירפא ממילתו ו(אברהם אע"ה) 

הקב"ה ראה שאברהם מצטער  אולם .במצות כיבוד אורחים
 שלח לכןהכנסת אורחים,  סק במצותשהוא לא עו מהעובדה

. כשהם הגיעו מלאכים בדמות ערביים שלשההקב"ה  לו
. בפסוק "מים"יקח נא מעט : (יח, ד)אברהם  אליו אמר להם

שאין  "ל,ידוע במשנת חכמינו זמסר עמוק. עם זה ישנו רמז 
, 'מים אלא תורה'. ומכאן ההוראה לכל יהודי באשר הוא

להשתלם ולרכוש ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה,  שיש
וד על מנת לשמור ולקיים את רצון הבורא יתברך. ככלל, ללמ

היא דבר הנצרך ביותר לכל יהודי באשר הוא,  ,ידיעת ההלכה
שהם נצרכים לכל יהודי בכל יום  ,ובפרט בדיני אורח חיים

ובכל שעה, כדברי רבי יעקב מליסא, בעל ה'נתיבות' 
בשעה שאי  ,בצוואתו: "כי רוב דינים אלו מזדמנים לאדם

 לאדם לעיין ולשאול לחכם''.אפשר 
בידיעה  ההלכה את לדעת חזקה שאיפה ישנה ,מאיתנו לרבים

 ברורה, אלא שמבקשים את הדרך הנכונה להגיע לכך.
ים [מלשון 'לימוד'] נתן בזה הגאון חיים פנחס דִ מֵ ארבעה לַ 

'עשות. וכך סיפר ל'שמור, ללמד, 'ל'למוד, לשיינברג זצ"ל: 
רבי ישראל גואלמן שליט"א רב קהילת  (הרה"ג תלמידיו גדולימ אחד

בהיותי בחור בישיבת 'תורה אור',  :שערי תבונה בירושלים)
היתה עת רצון בה ניצלתי את ההזדמנות ושאלתי את ראש 

 הישיבה: "איך גדלים הרב שיינברג"...
במקום תשובה אמר לי: "תביא שו"ת רבי עקיבא איגר, 

כ'. וכך  מהדורה קמא". הבאתי ופתח את הספר בתשובה
כתב רבי עקיבא איגר: "עובדה הוי, דרך הילוכי בשבת בחצר 
 בית הכנסת פה קהילת קודש ליסא, ראיתי איש שופך מים

החוצה אל החצר המעורבת.  - מועטים מצלוחית דרך החלון
עלה על לבי שיש חשש איסור בזה, כיון  ,מדי השקפתי

 שהרוח מפזר הטיפות, אחד פונה לכאן ואחד פונה לכאן,
חייב  ,דומה למה שמובא בירושלמי 'רוקק והפריחו הרוח

משום זורה, וכל דבר שהוא מחוסר לרוח חייב משום זורה'. 
פירש "קרבן העדה" ש'מחוסר לרוח' היינו שהרוח מפזרו 

גם בשופך מים  ,אם כן לכאורה ומחלקו לחלקים דקים.
חייב  ,שיש כח ברוח לפזרו - מועטים שאין בהם קילוח גדול

 זורה". משום 
הרב שיינברג פתח את הספר בתשובה הזו, ואמר לי: "תקרא 

"מה אתה רואה פה"  את דברי רבי עקיבא איגר". קראתי.
שאל אותי. הסברתי לו את הספק של רבי עקיבא איגר. חזר 

בשלישית,  כששאל עניתי. ושוב פה". רואה אתה "מה ושאלני:
מה ראש שאלתי: ''ל הבנתי שמתכוון לרמז דבר עמוק יותר.

 וכאן אמר ראש הישיבה זצ"ל, יסוד גדול: ?הישיבה מתכוון''
ישראל היה עובר ברחוב והיה רואה מאן דהוא אדם מ"אם 

? ועוד בטרם "שופך מים מהחלון, מה ישראל היה עושה
שהספקתי להשיב, אמר לי ראש הישיבה: "אני אגיד לך מה 
היית עושה, מכופף את הראש וממשיך הלאה... אך בדברי 

יד עלה ירבי עקיבא איגר רואים, שכשראה מעשה כזה מ
  !"במחשבתו איך דנים מעשה זה לאור ההלכה

שבכל אירוע קטן או גדול, אנחנו חיים את  ,זאת אומרת
המציאות למעשה לאור ההלכה, לא רק ללמוד ולדעת את 

   !הלכה למעשה - למעשה הדבר אלא לתרגם

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 ביקור חולים. -מברית המילה, וה' מבקרו  מחליםאברהם  .א
המלאכים) ג' הכנסת האורחים (אברהם מחכה לאורחים ו .ב

 .בזריזות למרות חוליו שקיים אברהם אבינו ע"ה
על הולדת  ,אברהם ושרה מתבשרים מאחד המלאכים .ג

 .טו)-(יח, איצחק, ֶּׁשִּיָּוֵלד להם בשנה הבאה 
רשעות אנשי סדום, לוט,  המלאכים מתארחים אצל .ד

 .לח)-יט, א-(טזהפיכת סדום ועמורה והצלת לוט ומשפחתו 
  -וכל בני ביתו ועבדיו  אברהם ושרה בגרר, נגעי אבימלך .ה

 .(פרק כ) םורפואת
 .להולדת יצחק הולדת יצחק, שמחת שרה, ומשתה גדול .ו
 .ע"פ רצונה של שרההגר ובנה  מגרש מביתו אתאברהם  .ז
 אבימלך מלך גרר.לבין בין אברהם  שלום ברית .ח
 .יט)-(כב, אהנסיון העשירי  -עקידת יצחק  .ט
            .כד)-(כב, כנחור  בן תואלהבשורה על הולדת רבקה מב .י

 
 

 

  היהלום נמצא אצלך - 
כשהייתי אצל אנשי סדום,  - "פן תדבקני הרעהוברש"י: "

היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי בני העיר, והייתי נראה צדיק 
מבואר  , ע"כ.א אצל צדיק, אני כרשעווכדאי להנצל, וכשאב

בדבריו שלוט לא רצה לברוח אל אברהם כדי שלא להיחשב 
 רשע לעומתו ולכן העדיף לברוח לכוון צוער.

הרשעת ט] [לואתה לעיל רש"י פירש: : ובשפתי חכמים
עמהם ובזכות אברהם אתה ניצול, י"ל שהאמת הוא כן, אבל 

 , ע"כ.לוט טעה בזה והיה סבור שבזכות עצמו הוא ניצול
מסופר, כי היה פעם גנב גדול ומקצועי, שעמד ליד תערוכה 
של יהלומים, ושם עיניו על יהלום יפה אותו חמד. כעבור 

ידי איש  נקנה היהלום במאה אלף דינרים על ,דקות מועטות
עשיר. הקונה יצא ופנה לאנייה להפליג לארץ מוצאו, 

ניה, כשהגנב וכשהגנב מאחוריו. הגביר התמקם בחדרו בא
אפשר לו להיות שכנו לחדר. ל ,משחד את פקיד הקבלה

החליף הגביר בגדיו ופרש לישון. הגנב לא נתן תנומה  ,בלילה
 ששכנו ישן שינה עמוקה, פנה לצאת היה לעיניו, ומשבטוח

ולתור בכליו. חיפש וחיפש, ומתוך שיודע היה כל תחבולות 
בני אדם, הפך כמעט את כל החדר של הקונה ומקומות 
נוספים באנייה בחיפושיו הקדחתניים אחר האבן הנוצצת 

ניה למחוז וולא עלתה בידו כלום. לקראת בואה של הא
התעורר הגביר משנתו. חיש קל נטפל אליו הגנב  ,חפצה

מבקש אני להבין  ,שר הדבר. "כגנב מומחהוביקש להבין פ
איך הצלחת לרמות אותי"? נענה הגביר ואמר: "מרגע 
שהייתי בתערוכה כבר חשדתי בך, ומשעה שנכנסת לחדרי 
'אורו' עיני... נרגעתי וידעתי כי היהלום ישאר עמי עד בואי 
למחוז חפצי. יודע אתה היכן הטמנתי היהלום? במקום 

בכיס החליפה שלך! ידעתי  האחרון שתחשוב לחפש שם.
 שתחפש אצלי ולא תחשוב לחפש אצלך". 

הגנב ההוא, מחפשים את היהלום הנוצץ  ביכול כמואנחנו כ
אצל השני, כמו גם מטילים רפש ואשמה במה ש'לא הולך 
לנו' אצל הזולת. אדם חושב "אם הייתי מוכשר כמוהו הייתי 
: מצליח". צריך להאמין ולהטמיע זאת היטב בראש ובלב

 .בי" אך ורק "אין הדבר תלוי אלא

 בס"ד

 ב' וםערך בינש 4498 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2קוצר ה ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות ",יקצורו"ברינה  במדרשת
   .לזצ" אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא

 טשע"ת י"ג  חשון        בן גורג'יה זצ"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף        'טשנה   385עלון מס' 

  שבת שלום

ַוּיֵָרא



 

 

 
וחשיבות של הצדקה במאמר בפסוק זה למדו חז"ל במעלת 

  הצדקה.דברים נפלאים בעניין כמה  םזה מובא לפניכ
אבותינו הראשונים  : (אליהו זוטא א') תנא דבי אליהוכתוב ב

מפני  ?מפני מה זכו בעולם הזה ולימות המשיח ולעולם הבא
  .שנהגו עצמן בצדקה

כי ": יט), (בראשית יח שנאמר ,לא נשתבח אלא בצדקה אברהם
 ".לעשות צדקה ומשפט ...מען אשר יצוהידעתיו ל

: יב), (בראשית כו שנאמר, לא נשתבח אלא בצדקה יצחק
: יב), (הושע י שנאמר, ואין זריעה אלא צדקה", ויזרע יצחק"
  ".זרעו לכם צדקה"

שנאמר קטנתי מכל , אלא בצדקה מאודלא נשתבח  יעקב
ואין מעט  ,טאין קטנתי אלא מע - יא), (בראשית לבהחסדים 
 משה .ח), (משלי טז "טוב מעט בצדקה"קה שנאמר: אלא צד

, (דברים לגשנאמר: צדקת ה׳ עשה , לא נשתבח אלא בצדקה
תורת "שנאמר: , לא נשתבח אלא בצדקה הכהן אהרן .כא)

, ואין אמת אלא צדקה ו), (מלאכי ב "אמת היתה בפיהו
 .יב), (תהילים פה "אמת מארץ תצמח"שנאמר: 

ויהי דוד עושה "אמר: שנ, לא נשתבח אלא בצדקה דוד
לא נשתבח אלא  ושלמה .טו), ח -' במואל (ש "משפט וצדקה

 .א), (תהילים עב "וצדקתך לבן מלך"שנאמר: , בצדקה
ויגבה ה׳ צבאות "שנאמר: , משתבח בצדקה אף הקב״ה

ענן וערפל סביביו צדק " שנאמר:, הכבוד משתבח בצדקד
 .ב), (תהילים צז "ומשפט מכון כסאו

שנאמר:  ,מצלת את האדם מדרך המוותגדולה צדקה ש 
 וצדקה תציל ממות.

 .גדולה צדקה שהיא מארכת ימיו של אדם 
 .גדולה צדקה שהיא מביאה את האדם לחיי העולם הבא 
 .גדולה צדקה ששוותה לתורה 
 .גדולה צדקה שהתורה משולה בה 
גדולה צדקה שממהרת להביא את ימות המשיח ואת  

 .ימות הגאולה
גד כיסא נכלה ומושיבה את נותנה גדולה צדקה שהיא מע 

 ד.הכבו
לא "שנאמר:  ?ומנין שהיא מצלת את האדם מדרך המוות

  .ד), (משלי יא" יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממוות
אדם נותן . מודדין לו - שבמידה שאדם מודד בה, בוא וראה

 - הזה ומתכוון עליו שיחיה ולא ימות םצדקה לחברו בעול
 .על נותנה שיחיה ולא ימותאף הקב״ה מתכוון 

כי "שנאמר:  ?ומנין שהיא מארכת ימיו ושנותיו של אדם
עץ חיים היא "ואומר: . כ), (דברים ל "הוא חייך ואורך ימיך

 .יח), (משלי ג "למחזיקים בה
למען " - אומר בה אוה מה (שילוח הקן) מצווה קלה שבתורה

ה שהיא קל וחומר בצדק ז), (דברים כב "ייטב לך והארכת ימים
 .חמורה בתורה

שנאמר:  ?ומנין שהיא מביאה את האדם לחיי העולם הבא
שומרי  אשרי"ואומר:  (תהילים א) "האיש אשר לא הלך אשרי"

תורה ב 'אשרי'נאמר  ג), (שם קו "משפט עושה צדקה בכל עת
בן העולם  - מה אשרי האמור בתורה - בצדקה 'אשרי'ונאמר 

 .בן העולם הבא הוא - אף אשרי האמור בצדקה הבא הוא,
אם ": ג), (ויקרא כו שנאמר? לתורה (הצדקה) ומנין ששוותה
 .כב), (משלי ח "ה׳ קנני ראשית דרכו"ואומר:  ".בחוקותי תלכו
ובצדקה הוא אומר: . ו), (ויקרא שםבארץ  שלוםואומר: ונתתי 

 .יז), (ישעיה לב" שלוםוהיה מעשה הצדקה "

ה טובה שברא אין לך מיד ?ומנין שהתורה נמשלה בה
ַסְלְסֶלָה ": ח), (משלי ד שנאמר, הקב״ה בעולמו גדולה כתורה
 ."ּוְתרֹוְמֶמָּך ְּתַכֵּבְד ִּכי ְתַחְּבֶקָּנה

אף תורה עצמה  :(בן סירא) "ובין נגידים תושיבך"ואומר: 
וצדקה תהיה ": כה), (דברים ו שנאמר, אינה קרויה אלא צדקה

 ".לנו כי נשמור לעשות
 ?ת להביא את ימות המשיח ואת ימות הגאולהומנין שממהר

כי קרובה  צדקהועשו  משפטשמרו ": א), (ישעיה נו שנאמר
  ".ישועתי לבוא וצדקתי להגלות

 ?ומנין שהיא מעלה ומושיבה את נותנה נגד כיסא הכבוד
 -" הולך צדקות ודובר מישרים": טז)-טו ,(ישעיהו לג שנאמר

ֶמֶל ְּבָיְפיֹו ": יז) ם(ש ואומר. מרומים ישכון (הקב"ה) הוא
 , עכ"ל."ֶּתֱחֶזיָנה

 
 

 'ילקוט גרשוני'מדרש  במעלת הצדקה ע"פ
אמר ר' שמעון  ".יך לך את הברית ואת החסדקושמר ה' אלו"

בן חלפתא: למה הדבר דומה? למלך שנשא מטרונא והכניסה 
לו שני אריסין, אף המלך זקף לה כנגדן שני אריסין. אבדה 

 ,ף המלך נטל את שלו. לאחר ימיםא ,מטרונא את שלה
אף המלך  ,עמדה מטרונא וקשטה עצמה והביאה שני אריסין

מביא את שלו. אמר המלך: אלו ואלו יעשו עטרה וינתנו 
בראשה של מטרונא. כך את מוצא, אברהם נתן לבניו שני 

כי ידעתיו למען אשר "שנאמר:  "ומשפט" ",צדקה"אריסין: 
 ",חסד"נגדן שני אריסין: אף הקב"ה זקף להם כ ..."יצוה

[את הברית ואת  "יך לךקושמר ה' אלו", שנאמר: "ורחמים"
. אבדו ישראל את שלהן, החסד ואומר ונתן לך רחמים וגו']

, אף "וצדקה לארץ הגיעו ,ההופכים ללענה משפט"שנאמר: 
כי אם אספתי את שלומי "הקב"ה נטל את שלו, שנאמר: 

עמדו וכשרו עצמן  ."את החסד ואת הרחמים מאת העם הזה
תפדה ושביה במשפט ציון "והביאו אותן ב' אריסין, שנאמר: 

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. רודף ". בצדקה
 צדקה, זה אברהם, שנאמר: ושמרו דרך ה' לעשות צדקה.

 ,רחמנים - : ג' סימנין יש באומה זוהמלך ע"ה אמר דוד
. "לך רחמים ונתן" -' רחמנים'גומלי חסדים.  ,ביישנים

  ."ובעבור תהיה יראתו על פניכם", דכתיב: 'ביישנים'
כל מי  ".כי ידעתיו למען אשר יצוה", דכתיב: 'גומלי חסדים'

 ראוי להידבק באומה זו, וכל ,שיש בו שלושה סימנין הללו
אין ראוי להידבק באומה  ,מי שאין בו שלושה סימנין הללו

 [ע"פ ילקוט שמעוני בראשית]                                                   .זו
 

 משפט עצמי 
ידי  היא על ,הדרך להמשכת ה׳ בעולם -״  ושמרו דרך ה׳״

 -עשיית צדקה כאן למטה, "ומשפט"  -״לעשות צדקה״ 
האדם שופט את עצמו. את הדברים הנחוצים הוא משאיר 
לעצמו ואת השאר נותן לצדקה. התנהגות כזאת גורמת 

 ]תורה אור[                                דת החסד לעולם. שתימשך מי
 

 

 צדיק ה' 
', כפי שנאמר ״צדיק ה׳ בכל דרכיו״, צדיקנקרא ' הקב״ה

תואר שניתן לקב״ה על הצדקה שהוא עושה בהחיותו רוח 
שפלים. כאשר יהודי מקיים את ״ושמרו דרך ה׳ לעשות 

ה׳ בכל  ״צדיק לשפע אלוקי שלצדקה ומשפט״, הוא גורם 
 דרכיו״. עשיית הצדקה למטה מביאה את הצדקה מלמעלה. 

 ]ספר המאמרים תרח״צ[
 
 

 וחשיבותההצדקה מעלת ב

"אברהם אבינו עמד בפתח האוהל לראות אם יש 'עובר 
רוצה לשוב, ומחפש את ושב': אם יש אדם שעבר עבירה ו

]רבי יחזקאל מקוזמיר[                        .הפתח של התשובה"



 

 

לרב שאול (אחיו של  בירושליםג' שבט תר"ע  נולד
 -נקרא על שם סבו  הרבולשמחה צדקה. ) צדקה חוצין הרב

נוסף לו על פי חלום  ,סומך מבגדד. השם יהושע אהרב יהוד
אמו הייתה בתה של של אמו והשם חיים נוסף כשחלה. 

 .'בן איש חי'בעל ה יוסף חיים רבנופרחה, אחותו של 
. ישיבת פורת יוסףוב תלמוד תורה בני ציוןלמד ב

 .בטאט לבית לפהימה ) נישא1934( תרצ"ד שנתב
עזרא  ראש הישיבה הרב - מינה אותו רבו )1937( תרצ"ז בשנת
כממלא מקומו  ,פורת יוסף  בישיבתלמסור שיעורים  - עטיה

 .שנפטר באותה שנה ,זצ"ל ל הרב אליהו לופסש
 פורת יוסף. - ראש הישיבהנתמנה ל) 1970( תש"ל בשנת

 תלמידיו: מרן הראש"ל הרב עובדיה יוסף.
 הרב בן ציון אבא שאול.            
 הראשון לציון הרב מרדכי אליהו.            
 הרב יהודה מועלם.            

חידושים , פרשות השבוע על דרושים - חיבורו: קול יהודה
 .ומאמרים על הש"ס

 צדיק גוזר
בבוקר.  7:07. השעה:)1983ד"ם (י"ג תשרי תש ,יום שלישי

 בית החולים 'ביקור חולים' ירושלים.   מיקום:
כבר דקות ארוכות שאני עומד חושש ומודאג צמוד לדלת 

 . החדר הלידה בו שוהה רעייתי שתחי
"תתכונן להכל. זה  ור:לפני דקות ספורות אמר לי הדוקט

החודש השביעי להריון. איבריו הפנימיים של העובר עדיין 
לא מפותחים דיים לצאת לעולם החיצון. כמובן שאנחנו 

 עושים הכל להצלת התינוק, אך לא תמיד מצליחים".  
. באותן מדבריו של הרופא נלחצתי -ואחזתני בהלה  שמעתי

שתי חולשה עזה . הרג22דקות הייתי בחורצ'יק צעיר בגיל 
 בכל גופי. חשתי בדמעות הזולגות מעיני. 

הבחינה בכשל שתקף את ברכי, ומיד  ,אחות רגישה ועדינה
"אל תדאג", ושלחה מבט חושש  הגישה לי כיסא ואמרה:

לרופא המתרחק לוודא שאינו שומע. "יש לנו ניסיון רב 
בלידות כאלו. רוב הפגים שורדים. אומנם הבן שלכם קטן 

שרדו  - כזה נמוך, בכל זאת גם במשקל יחסית לרגילות פה
. "תודה! תודה רבה מאודפגים שבטיפולנו". דבריה חיזקוני 

על דברייך. הם עודדוני  מאודרבה"! אמרתי. "אני מודה לך 
הוספתי. הגיעה שעת 'מבחן האמונה'. רעייתי  ,"מאוד

הוכנסה לחדר לידה כשמימין ומשמאל רצים ומזדרזים 
 תה רופאים בכירים, צוות החייאה, וצוות אחיות. להיכנס אי

לעולם לא אשכח את אותן דקות אימה. זהו פחד המשתק 
 עד כדי התמוטטות חלילה.  - את כל הגוף

. בושה גדולה מאודה' חיזקני  - לפתע התחזקתי. יותר נכון
כשנזכרתי בברכותיו של ראש הישיבה  ,העלתה סומק על פני

ה אתה חושש"? הירהרתי. "אתה שבירכני לילה לפני כן. "מ
מצויד בברכותיו של ראש הישיבה, חכם יאודה צדקה זיע"א, 
ויותר מכך, באמונה חזקה וצרופה באבינו שבשמים. חייב 

 ,תוך כדי מחשבות אלו".  להיות בסדר גמור בעזרת ה'
שמעתי את קול בכיו של התינוק שבדקה זאת חנן אותי ה'. 

הצוותות בתוך החדר. שמעתי גם את לחצם וריצתם של 
שניה לאחר מכן כבר לא הייתי שם. "עפתי" לבית הכנסת 
של בית החולים ופתחתי באמירת "מזמור לתודה הריעו לה' 

הודיתי בדמעות וגיל לאבינו  .(תהלים ק') כל הארץ..."
שזה עתה עשני 'אבא' והזדרזתי לחזור לחדר  ,שבשמים

ונח מ ,לראות את בני בכורי מאודהלידה. כאב לי 
כשמכשירים מחוברים לכל גופו הקטנטן.  - באינקובטור

תינוק במשקל קילו וקצת ומכשירים רפואיים צמודים אליו 
ומעליו. "מה הם המכשירים האלו"? שאלתי את האחות. 

"הריאות שלו אינן מתפקדות כפי שצריך, לכן מקבל הוא 
 סיוע ממכונת הנשמה זאת" ענתה האחות. 

רגע, ידעתי את אשר עלי לעשות לא התמהמהתי אף לא ל
שמתי ו ,מיד. יצאתי מבית החולים, קניתי חבילת סוכריות

 תו של ראש הישיבה זיע"א.       יבלעבר פעמיי 
לאחר שנקשתי קלות פתח ראש הישיבה את הדלת והבחין 
בדמעות הנושרות מעיני. "מה קרה"? שאל ראש הישיבה.  

"מזל טוב! מזל  "זה עתה חנן אותי ה' בבן בכור", עניתי.
"צריך  טוב"! קטע ראש הישיבה את דברי והוסיף ואמר:

", תוך כדי שנוטל הוא סוכריה מהחבילה  קודם לברך את ה'
שבידי, וכשבידו האחת סוכריה וידו השניה קפוצה כאגרוף 

"ברוך אתה ה',  לאות על כוונת ברכתו פתח הוא ובירך:
טעימת  אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו". לאחר

"איך מרגיש התינוק"? "הוא  הסוכריה שאלני ראש הישיבה:
ש הישיבה הניח את ידו על ראמונשם"! עניתי ופרצתי בבכי. 

"למה אתה אומר כך"? "הוא היה מונשם  כתפי ושאלני:
כשהיית לידו בבית החולים, אך מעתה הוא ינשום לבד ללא 

קתי כל מכשיר". כל כך שמחתי מדבריו של ראש הישיבה. צח
טפח ראש הישיבה על  ,מאושר. ביציאתי מקודש הקודשים

 "אל תדאג, ברוך ה' הכל בסדר".  כתפי ואמר:
הזדרזתי לחזור לבית החולים ומיד בהיכנסי לפגַיה אמרה לי 

באותן ימים טרם היו ( "איפה היית? חיפשנו אותך" האחות:
התחיל  ,"לפני כעשר דקות ! ומיד הוסיפה:מכשירים סלולריים)

ינוק לנשום בכוחות עצמו וניתקנו אותו מהמכשירים. הת
אלוקים אוהב אותך. מעולם לא קרה לנו דבר כזה, שתוך 

השתנה המצב לטובה עד כדי ניתוק  ,פחות משעה מהלידה
 מוחלט מהמכונה".  

"אלוקים אוהב את הרב שלי" הרהרתי לעצמי, "ומה שהוא 
". ייםצדיק גוזר והקב"ה מק - מבקש הכל מתקיים במיידית

סיפור זה הוא אחד מיני רבים, שזכו להתברך מהצדיק 
 וממידותיו הנעלות תוך הדגשה על ענוותנותו.

 שנים לפטירתו.       עבמלאו עשרים וש ,שוןחבמר ב"יביום 
ראש הישיבה זכה להעמיד אלפי תלמידים ותלמידי תלמידים 

כולו היה  כלמתוך אהבה אין סופית לכל תלמיד ותלמיד. 
 . עבד ה' אמיתי - ה' לבדו''בלתי ל

בספר 'וזאת ליהודה' שנכתב אודותיו, ניסו הכותבים ואולי 
לחשוף טיפה מגדולתו וחסידותו ומעבודת ה'  - הצליחו

הנאמנה שהיתה נר לרגליו ועטרה לראשו בכל רגע ורגע 
 . וההדר והכל לכבודו יתברך בחייו רוויי ההוד

כך צנוע ויחד עם עניו ו, ובנסתר הרב צדקה היה גאון בנגלה
את  עמד בתוקף על קדושת התורה וכבוד שמים. היה עובד

בהצלת רבות בהשתפכות הנפש. עסק  בתפלהה' יתברך גם 
 .מחינוך של כפירהארצה, ילדי העולים 

ראש הישיבה זיע"א מנוחתו כבוד בבית הקברות 'סנהדריה' 
שבירושלים עיר הקודש, ורבים זכו ונושעו לאחר תפילה על 

 זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן!!! קברו.
 

 
 

 'מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל
העשיר אוהב את העני כדי להשקיט מצפונו, כי יודע שהוא 
מזכהו לעולם הבא, וזה נובע מחמת שאוהב את עצמו 
וכדומה. אמנם עיקר האהבה האמיתית, שאדם יאהב את 

, ולא זקוק לו, חברו הדומה לו, שלא משיג ממנו שום תועלת
דר האהבה האמיתית, ובזה ביארו גובכל זאת אוהבו. זהו 

' ואתה כמוךהדומה לך ' רעיך' כלומר, כמוך'ואהבת לרעך 
 .זה אהבה אמיתית -אוהבו 

 ]קול יהודה, שער האגדה, עמוד קצ"ט[

 רבי יאודה צדקה זצ"ל –מזקנים אתבונן 



 

 

הרשעת עמהם, [לוט]  אתה -" אל תביט אחריך": וברש"יי
 , ע"כ.ובזכות אברהם אתה ניצול

דה שהצילו לוט מן המיתה ידה כנגד מימ: ובשפתי חכמים
(כשירדו למצרים לא גילה שלא גילה [כלומר בזכות]  במה

לא היה לוט כדאי [ורואים מכאן ש]  שאברהם מחביא את שרה)
אילו עשה טובה זו  - ההפיכה בשביל טובה זולהנצל מתוך 

 הוא"כ תלוי .לאדם אחר שאינו צדיק גדול כל כך כאברהם
ויזכור 'זכותו בטובה זו בזכות אברהם דוקא, וזה שאמר 

  ', ע"כ.ים את אברהםקאל
ן למדים שלוט בזכות עצמו לא היה ניצול ורק בגלל כ אם

 אברהם אע"ה הוא ניצל, וכפר בטובתו של מקום.
ני גר בבני ברק ולומד בכיתה ז', יום אחד כשעמדתי עם א

לפתע קול מוזר מכיוון שמענו בתחנת האוטובוס,  אבי
וונה של מכונית שהגלגל יבא מכ שמנו לב שהרעש .הכביש

שלה מפוצץ לחלוטין. אבי סימן לנהג לעצור, הנהג עצר את 
הרכב וכשיצא ממנו הבחין בגלגל המפוצץ, הוא פתח את 

הוציא ממנו את הג'ק הניח אותו מתחת לרכב תא המטען,
איש לא מתמצא הוהחל לסובב, הבטנו בנעשה והבחנו ש

במלאכה הזו. בכל פעם שהרכב התרומם מעט הוא נחת 
חזרה, כשאבי ראה כל זאת הוא אמר: "בוא נלך לעזור לו". 
נגשנו אל האיש, "אולי אתה מעוניין שאסייע לך"? אמר אבי, 

כרת להציע עזרה! חצי שעה אני כאן "בוקר טוב אליהו, נז
נדהמתי מדברי האיש,  ...ופתאום החלטת להיות נדיב, מה"?

דקות, בודאי לא חצי שעה, ומלבד  3הוא היה במקום אולי 
זאת כך מדברים?! אבי השיב בשקט: "נדמה לי שאתה לא 

"עוד אחד  מניח את הג'ק במקום שצריך...." הנהג סינן בבוז:
, ברגע שאמר זאת האוטו שוב נפל שמבין לי במכוניות"

אך אבי סימן לי  ,התחלתי לצחקק .כמעט על רגלו -הפעם ו
באצבעו שאשתוק. "אולי אתה מראה לי כבר איך עושים, 
במקום לעמוד כמו גולם"? צעק האיש על אבי. אבי הבליג, 
הוא ניגש אל הרכב התכופף והניח את הג'ק במקום 

ו התחיל להתרומם המתאים והחל לסובב את הידית. האוט
במהירות, האיש שוב העיר לאבי הערה נוספת. אבי הפסיק 
לסובב והביט בנהג: "תקשיב, אני מוכן לעזור לך אבל לא 
אסכים לכל ההערות הללו, עוד מילה אחת של גנאי ואני 

המשיך במלאכתו, הוא שחרר את  הולך". הנהג השתתק ואבי
 . ואז הגיעהברגים ובסיוע הנהג הוציא את הגלגל הישן..

האוטובוס שלנו. אבי אמר: "אני מוכרח לנסוע, אני ממהר 
מאוד למסור שיחה חשובה". "ככה אתה משאיר אותי?" 
אמר הנהג, "לא מתנהגים ככה, אתה תיסע ותשאיר אותי 
כאן, ואני לא יודע איך להסתדר..." אבי הציץ בשעונו, 
ה "האוטובוס הבא יגיע רק בעוד חצי שעה", הייתה לו שניי

דקות היה הגלגל  5להחליט, והוא החליט להישאר. תוך 
המוחלף במקום, אבי אף סייע לו להכניס את הגלגל לתא 

 ...המטען ואז שאל אותו: "אולי אתה נוסע לכוון בני ברק"?
"לא, אני נוסע לגבעת שמואל, למה אתה שואל"? "משום 
שכפי שראית, הפסדתי את האוטובוס ויש לי שיעור חשוב, 

אחר". הנהג משך בכתפיו והשיב: "מה לעשות, תאחר אני א
קצת". "אולי תיסע דרך בני ברק לגבעת שמואל"? הציע אבי 
"זה ממילא בדרך ואחר כך אתה עולה על הגשר ומגיע תוך 

"אבל ברחוב השומר יש רמזורים ואני נורא ממהר, ... דקה"
אני חייב לנסוע דרך כביש גהה, אז תהיו בריאים, להתראות" 

ע. עמדנו בתחנה המומים ונבוכים, "איזה כפוי טובה" ונס
אמרתי, אבי לא ענה, "בחיים שלי לא ראיתי כזה אדם כפוי 
טובה, למה הוא התנהג כך"? אמרתי ופרצתי בבכי, חוש 
הצדק שלי התקומם מול התנהגות שכזו. אבי שקע 
במחשבות ופתאום הוא חייך "מה אתה מחייך? אבא"? 

נזכרתי שאני כן ראיתי בחיים  פתאום ,שאלתי "לא חשוב
"אז תספר לי  ..."לשון הרע" ...שלי כזה כפוי טובה". "מי"?

את המקרה לפחות" אמרתי. "וזה לא מקרה אחד, מדובר 

"ראית  ,בעשרות ואפילו במאות מקרים..." התקשיתי להאמין
פעם מקרה יותר גרוע של כפיות טובה ממה שראינו 

תספר לי לפחות על מקרה " ,עכשיו"? "ללא ספק", השיב אבי
"ובכן, אני מכיר אדם שישב  ,אחד, בלי שמות" ביקשתי

במשך ימים ושבועות לצד מיטתו של חולה, הוא ויתר על 
עבודתו, דאג לו, האכיל אותו, החליף את בגדיו, נישאר 
לצידו ער בלילות, למד איתו והתייחס אליו בהבנה כשהיו לו 

ריא הוא לא אמר התפרצויות של כעס, ולאחר שהחולה הב
, לא העריך את מה שעשה למענו ולא זו תודהלו אפילו 

 כשביקש האיש ,לאחר שחזר לשגרת יומו , אלאבלבד
מהחולה לשעבר טובה קטנה לסחוב לו שקית קטנה כמה 

הוא השיב לו  ,קומות, הוא לא הסכים. וכשביקש ממנו שוב
בחוצפה גדולה שממש ציערה אותו, באיזה מקרה כפיות 

גדולה יותר"? שאל אביו. לאחר מחשבה השבתי  הטובה
כלפי - שכפיות הטובה של החולה במשך כמה שבועות

דקות.  10גדולה יותר מזו של הנהג שזכה לעזרה של  ,מטיבו
הבנתי  ,לאחר שאבי סיפר לי סיפור נוסף של כפיות טובה

מיהו, כן אני הוא הילד שהיה כפוי טובה יותר מהנהג ההוא. 
, נזכרתי בשבועות הארוכים ששכבתי חולה התביישתי מאוד

י ושום יבה טיפלו בי הור ,בצהבת ועל המסירות הגדולה
מילה תודה הם לא שמעו ממני. "הרבה ילדים הם כפוי טובה 
בלי שהם שמים לב, אני לא צריך לספר לך כמה הורים 

מאז שהם נולדים עד נישואיהם וגם  ,משקיעים בילדיהם
שהו בתמורה"? שתקתי. אחר כך, האם הם מקבלים מ

"ילדים טובים מחזירים להוריהם בתמורה את כיבוד 
ההורים, הם שומעים בקולם ומכבדים אותם, לא מתחצפים 
ומשתדלים להרוות אותם נחת יהודית. אבל יש ילדים 
מעטים שבמעשיהם הם דומים... "לנהג כפוי הטובה" 

כשהם מוסרים את נפשם "ובודאי השלמתי את המשפט. 
לדיהם יש פה גם עניין של כפיות טובה וחוסר הכרת למען י

הטוב". הגענו למקום השיעור, אבי התנצל על האיחור 
וסיפר בקיצור את הסיבה והתחיל בשיעור כשהיא מקדיש 

 כמה מילה על הכרת הטוב שהיא ההיפך מ"כפיות טובה".
 ]חיים ולדר - ילדים בעקבות העבר[                                    
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וירא • 208  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יח, ד) יקח נא מעט מים ורחצו רגליכםם
כתב רש"י: "יקח נא" ע"י שליח, והקב"ה שילם לבניו ע"י שליח 

  שנאמר "וירם משה את ידו ויך את הסלע" מידה כנגד מידה. 
ר: הבה נתבונן, מה מעשה קטן יכול מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל אמ

הנה אם אברהם אבינו היה  –לגרום ומה יכולים להיות השלכותיו 
לוקח בעצמו מים ומביא למלאכים אז הקב"ה בעצמו היה מביא מים 

לא היה מצוה למשה לדבר לסלע,  –לבני ישראל, ומה היה קורה אז? 
ת בית ולא היה חטא של מי מריבה, ומשה היה נכנס לארץ ובונה א

המקדש שלא היה נחרב, והעולם היה מגיע לתיקונו השלם! וכל זה 
נמנע ע"י דבר קטן שאברהם אבינו לא לקח את המים בעצמו רק ע"י 

  (אוצרות פניני התורה)   שליח. נורא למתבונן!

  (יח,ו) ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות

כל כך הרבה פת בפירושו תמה לשם מה היה צריך אאע"ה ל "ןהרמב
 .וי"ל דאאע"ה סבר שהם ערבים ובר"ה י"א .עבור שלושה אנשים

 ,איכא פלוגתא אי המלאכים באו אל אברהם בחג הסוכות או בפסח
אך  .וא"כ בין למר ובין למר יו"ט היה ואסור לאפות ביו"ט לצורך גוי

דממלאה אשה תנור פת אע"פ שאינה צריכה אלא  .איתא בביצה י"ז
עצם דוא"כ י"ל  .ל שהפת נאפה יפה כשהתנור מלאלפת אחת בשבי

ולהכי היה צריך  ,מעשה האפיה היה לצורך אאע"ה ושרה עצמם
ולכן  ,אאע"ה להרבה פת כדי שיתמלא התנור ויהיה הפת נאפה יפה

ציוה לשרה שתקח ג' סאין כדי שכל התנור יתמלא ועי"ז יאפה יותר 
יו"ט לנכרים וממילא יהיה גם לאורחים אף שאסור לאפות ב ,טוב

  )טעמא דקרא( .אבל בכהאי גונא שרי

  , כו)(יח אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר
צריך להבין מהי הכוונה "אם אמצא", היה צריך לומר אם יש בתוך 
העיר? אלא פירש הרמב"ן כוונת ה' לומר שאפילו אם עשרה 

כ הצדיקים לא יהיו מדיירי העיר, ורק עכשיו נמצאים בתוך העיר, ג"
  ראוי להציל כל העיר בעבורם.

הקשה בספר "משחת שמן" מדוע א"כ לא עשה אברהם עצה פשוטה 
ביותר כדי להציל את העיר, שישלח לשם עשרה צדיקים משלש 

  מאות ושמונה חניכים ילידי ביתו, ויצילו בזכותם את העיר כולה.
אברהם אבינו לא רצה שישבו חניכי אלא לימוד עצום למדנו מכאן, 

לזמן קצר ביותר, כי המקום  בין האנשים הרעים האלה אפי'ביתו 
  )(אוצרות פניני התורה   משפיע ויכולים הם ללמוד ממעשיהם הרעים.

  (יט, א) וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה
כתב רש"י: מבית אברהם למד לחזור על האורחים, עכ"ל. יש 

ברהם א באלהקשות, מה ללוט ולמצוות, הרי הוא אמר 'אי אפשי ל
ולא באלקיו'? אלא רואים מכאן עד היכן כוחו של חינוך, הדוגמא 
האישית שראה כל עת אצל אברהם שמכניס אורחים, נחקקה בנפשו 
ונכנסה בדמו ולא יכל להתנתק מזה והמשיך בדרך זו גם כשפרק עול. 

למדנו כמה חשוב הדוגמא האישית, כאשר השורש טוב הוא מכאן 
בנביא מסופר  –ופירות טובים ללא מאמץ.  מוציא מעצמו עץ משובח

  אמר לו המלאך  איך נחנכו,  לבן,  את המלאך מה נעשה  לאשמנוח ש
  

  

שאמו לא תשתה יין. ולכאורה מה תשובה השיב המלאך לגבי איך 
להתנהג עם הבן? אמר המשגיח דקמניץ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל 

פיע על שהתשובה היתה אם אמו תתנהג בקדושה ופרישות זה יש
  )(שם  הבן!

  (כא, א) פקד את שרה וה'
שאל הגאון רבי שלום אבוחצירא זצ"ל: מדוע כפל הכתוב הענין 

ויעש ה' לשרה  –במלים שונות: "וה' פקד את שרה כאשר אמר 
כאשר דיבר"? ותירץ ע"פ דרשת חז"ל בפסוק "ותהי שרה עקרה, אין 

שהיתה לה ולד", שגם כאן יש כפל מלים. ודרשו, שלא זו בלבד 
עקרה, אלא שלא היתה ראויה לילד כלל. לפיכך, זקוקה היתה לנס 
כפול: לא רק לפקידת עקרות, אלא גם ל"עשיה" ושינוי טבעה, כי לא 

  (מעיין השבוע)   יפלא מה' דבר!

  (כב, ט)ויעקד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח 

בלשון הפסוק מבואר שבתחילה  א:"מרן הגאון רבי דוד כהן שליט
וצ"ב, מדוע לא  .ד את יצחק בנו ורק אח"כ העלהו על גבי המזבחעק

 ?העלהו על המזבח קודם שעקדו
וביאר בזה המהרי"ל דיסקין עפ"י המבואר בשבת (צד.) שחי נושא 

ולפי"ז ביאר , את עצמו, אולם בכפות לא נאמר שחי נושא את עצמו
ן שקודם עקדו ואח"כ העלהו, שהרי הציווי שהיה לאברהם העני
להעלות את יצחק  'העלהו שם לעולה", ומבואר דהיה דין 'העלאה"ו

ע"ג המזבח ולכן הוא מוכרח לכפות אותו קודם שהעלהו ע"ג 
המזבח, דכיון שחי נושא את עצמו אין מתקיים בו דין העלאה, ורק 
כיון שעקדו קודם והיה כפות, אין בו חי נושא את עצמו ומתקיים בו 

  .דין העלאה
ה גדולה ממה שאנו אומרים בתפילת מוסף של אמנם, יש כאן תמיה

ר"ה, "ותראה לפניך עקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי 
המזבח", והרי מפורש בפסוק שהעקדה לא הייתה על גבי המזבח, 

   .אלא, קודם שהעלה אותו על המזבח
ן, עפ"י מה שמבואר בתרגום יונתן כאן ולכאורה צ"ל בביאור העני

 ,וני, שלאחר שהעלה אברהם את יצחק ע"ג המזבחובילקוט שמע
שניה היטב, כדי שלא יפרכס  ביקש מבנו יצחק שיעקוד אותו פעם

   .ויפסל קרבנו, ומבואר שהייתה עקידה נוספת על גבי המזבח
ם בתפילה רק את העקידה אולם עדיין צריך ביאור למה אנו מזכירי

שהזכירה יתה ע"ג המזבח ולא את העקידה הראשונה השנייה שה
 ולמדנו מזה שיש מעלה ?התורה קודם שהעלה אותו על המזבח

מיוחדת יותר בעקידה השנייה, שהעקידה הראשונה שעשה אברהם 
הייתה לקיים ציווי הקב"ה ובזה כבר יצא ידי חובתו בעקידה 
הראשונה, אבל העקידה השנייה לא הייתה רק לצאת ידי חובתו 

רצון עצמי ופנימי שיתקיים  לקיים מה שנצטווה, אלא היא באה מתוך
בהכשר ציווי של מקום, ובזה כבש אברהם את רחמיו לא רק לקיים 

של מקום והיה כאן רצון עצמי  ציוויו של מקום, אלא, שיתקיים רצונו
וזכות זו עולה ביותר לזכור לנו  ,מצד יצחק להיות לקרבן תמים ושלם

  (סברי מרנן)  .את זכות העקידה בכל הדורות

  

   אילו שני אנשים נותנים זה לזה בדיוק את אותן מתנות?                      
  
 

 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה          



 סיפור השבוע   
  דאג מלמעלה לחינוך ילדו / מעשה מרטיט                                                   

י "כי ידעתיו לשון חבה... שהמחבב את האדם מקרבו אצלו פרש" –"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" 
ויודעו ומכירו. ולמה ידעתיו למען אשר יצוה לפי שהוא מצוה את בניו עלי לשמר דרכי". בפסוק זה מתגלה לנו חדוש עצום, אשר מן הראוי 

ב. כאשר הקב"ה אומר מדוע ראוי אברהם לדעת את העומד להתרחש, הוא אינו תולה את הדבר בהיות אברהם ראש להתבונן בו היט
המאמינים, או בהיותו טוב ומיטיב ובעל חסד. מעלה אחרת יש לו, ורק בה הדבר תלוי: "שהוא מצוה את בניו עלי לשמר דרכי"! חדוש זה 

זכרות כל הבטחות ה' לאברהם: "ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי וו ממרעיש הוא, מבהיל את הרעיון. הרי בפסוקים אל
  שחנך את זרעו לשמר את דרך ה'!מפני  –הארץ... למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו. וכל אלה תלויות בזכות אחת 

לצטט כאן מעשה מדהים שהתרחש בתקופה האחרונה הממחיש כמה חשוב ענין חינוך הילדים, את המעשה סיפר לפני  טעםיש בנותן 
   , והרי הוא לפניכם:שליט"א מספר חדשים הרב מנחם שטיין

בני אוריה נפטר לפני חמש שנים, והותיר אחריו ארבעה יתומים, שלשה בנים ובת אחת. הילדים נכנסו תחת חסותי, בני בנים הרי הם 
  המחנכים שלהם כל שבוע שבועיים.כבנים, ותפקיד חינוכם הוטל על כתפי. אני דואג לשוחח עם 

ומספר לו שאחד משלשת ילדיו המתגורר כיום בבית וגן,  לחבירו הטוב ביותרבחלום חלפו ארבע שנים. בלילה בהיר אחד מתגלה אוריה 
בר בילד לא לומד טוב בחיידר. "אני לא רוצה לבוא להורים שלי כדי שלא להפחיד אותם, אבל דע לך שזה מפריע לי מאוד למעלה" [מדו

לפני גיל בר מצוה] "תפנה בבקשה להורים שלי" ממשיך אוריה "ותאמר להם שעוד מעט מגיע חנוכה... בחנוכה מדליקים נרות והנרות הם 
ותפלותיה  ,הזמן מתפללת להצלחת הילדים שלינר ה' נשמת אדם... תבקש מאמא שלי שתבכה מול הנרות על הילד הזה... היא כל 

  ". אוריה נעלם.לה שתתאמץ יותר תאמרביחס לילד זה ל עושות רושם בשמים, אב
החבר, שחשב רבות על אוריה, ייחס את החלום למחשבותיו המרובות אודותיו, ובחר להתעלם ממנו. כך גם עשה כשנשנה החלום בשנית. 

מדוע אינך ניגש להורי כפי לילה לפני חנוכה, הופיע שוב אוריה בחלומו, והפעם בפנים זועפות. "אנחנו חברים טובים" פתח אוריה "
שביקשתי? אינך יודע כמה קשה לי לקבל רשות מבית דין של מעלה להופיע בחלום למטה, אבל יש לי זכות, (הוא לא פירט, אולי אלו 

  היסורים שעבר ולא בעט בהם במשך ששה שנים) למה אינך עושה את זה? אמרתי לך שמה שהילד אינו לומד מפריע לי מאוד"
נכד פלוני? שאלתי אותו מה אתה   עם הוא מיהר לטלפן אלי, אביו של אוריה, מפוחד ומבוהל שאל אותי האם יש לך בעיותהחבר נחרד. 

  שייך לזה? והוא סיפר לי את כל הסיפור.
יה אוריה הופיע בחלום עם שתי עיניים יפות, והוא שאל אותו היכן הרטיה שהיתה לך (כי עקרו לו את עינו השמאלית) ואורשהחבר הוסיף 

  השיב: "שכחת היכן אני נמצא? אני רואה פי אלף יותר ממך".
  

  
  (טרמפ) כנסת אורחים במכוניתה                     

  הלוקח אורחים במכונית האם מקיים מצות הכנסת אורחים? שאלה:
  .(נמסר ע"י נכדו חביבו הרב יעקב קניבסקי) השיב שאומרים בשם החזו"א שמקיימים בזה מצות הכנסת אורחים.שליט"א הגר"ח קניבסקי מרן   תשובה:

ולכאורה נראה שמי שלוקח אדם במכונית  ,' אהבת חסד דאם אין יכול לכבד האורח בכל חלקי חיוב אכילה ושתיה יכבדו במה שיוכלסכתב ב
  .ואף שלא נותן לו לאכול ולשתות ,כיון שלכל הפחות מכניסו לרשותו ,למקום חפצו מקיים מצות הכנסת אורחים ומביאו

וכתב בס' ברכת האורח סימן ג' דלפי"ז שאפשר לקיים הכנסת אורחים ברכב יצטרך להשתדל לעבור במקומות שיש שם אנשים או בתחנות 
מובא בס'  ,ו שמצינו דאברהם אבינו נטע אהלו על הדרך כדי שיכינו אנשים להכנס לביתווכמ ,אוטובוסים כדי שיוכל להכניס אנשים לרכבו

תקופתנו אינה כימים שלפנינו בהם קיימו את מצות הכנסת אורחים "מה שאמר הגה"ק רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל וז"ל  )חודש אב(דבר בעתו 
כיום מצוים בתי תבשיל ובתי מחסה ולמעשה כמעט  ,להשביעם מטובםלהאכילם מפריים ו ,בגוף ממש לארח ולהלין בבית חלכאים ונצרכים

שיאותו לארח עני פותח בלבוש  "עמך"גם אופי המארחים השתנה וקשה לבקש מ ,שאין לך עני בישראל שאין לו קורת גג לחלץ עצמותיו
והדבר גורם מבוכה לבני  ,זור במתני אישכאשר ידבוק הא ,הנדבקים לבית פלוני "מסכנים"גם קיימים  ,מהוה בדרך הכנסת אורחים של פעם

העוצר בחורף ברחוב לממתינים בתחנות וכל גופם משווע לרכב שיביאם מהרה  ,נהג אדיב ,ברם ?וכדומה אך מצוה זו מה תהיה עליה ,הבית
ולמרות  ,למחוז חפצם על משאם מקלם ותרמילם מוגנים ממטרות עוז בימות הגשמים ומשמש קופחת היוצאת מנרתיקה בימות החמה

 ,ברכבו "ישאר לנצח"שכן באמת אין חשש פן הלה  ,למלא משאת נפשו בסבר פנים יפות ,אינו מתקצף וכולו סבלני ,שמאריך מעט את דרכו
  ".אשריו ואשרי חלקו ...שכן עוד מעט קט יצא בכבודו ובעצמו בלא עוררין הוא הוא מכניס אורחים אמיתי בדורנו

ית ע"י עוזריו היה מבקש לעצור לאנשים שצריכים להגיע למחוז חפצם עפ"י דברי מרן הגאון רבי משה פינשטיין זצ"ל כשהיה נוסע במכונ
 ]עי' העמק דבר בראשית כ"ד כ' שרבקה אחרי שהשקתה את הגמלים שפכה את המים הנשארים בשוקת משום דברי הגמ' ביבמות הנ"ל[הגמ' ביבמות דף י"א ע"ב לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים לו 

  (מוסף ש"ק יתד נאמן)  .ית הגם שמשמשת לו לנסיעה עבורו יכול לשמש גם לקחת אחרים ברכבו וממתינים זמן רב לרכב שיקח אותםוא"כ גם המכונ
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 של בביתו והתאכסן העיירות לאחת "חיים חפץ"הבעל ,מאיר ישראל ר׳ הגיע פעם
 לעוזרת למסור שכחה היא טרדה ומרוב, טובה ארוחה לכבודו הכינה הרבנית. הרב

. בקדירה מלח היא גם שמה, כדרכה העוזרת. המרק את המליחה כבר שהיא
עד התבשיל את וגמע מאומה העיר לא הוא, מאיר ישראל לר׳ המרק את כשהגישו

 עיקם, לשפתיו הכף את בהגישו הרב, זאת לעומת. שפתים עקימת כל מבלי, תומו
 הוא כיצד מאיר ישראל' ר על תמוה במבט והסתכל לצד הקערה את דחה, פיו את
, המרק את שישתה בו והפציר בידו הרב את תפש מאיר ישראל' ר.בדבר הרגיש לא
 בהילות שמרוב - מאיר ישראל ר׳ אמר - לי מתאר ״אני. מדי מלוח שהוא יגלה ולא
 אחר כך יוודע ואם, פעמיים במלח המרק את העוזרת תיבלה אורחים הכנסתת מצוו

מריבה לידי ויבואו בה תנזוף שהרבנית להיות עלול וגם מאד תצטער היא הדבר
 ")הגדולים ״המאורות(.ומחלוקת״ צער נמנע כך על ידי המקרה אתכלל נגלה לא אנו. ח״ו

 
מהחפץ־ נפרד) בראדין למד שבבחרותו, פ״ת של רבה( זצ״ל כץ ראובן רבי כאשר
החפץ־ לו סיפר, בראדין הישיבה לטובת אמצעים לגייס לאמריקה לנסוע כדי חיים
האינך, רבי. פנים וקדור מדוכא, דל בלבוש יהודי אליו בא האחרון בחורף כי, חיים

ממוסקבה רוזנבויים לשעבר הידוע הגביר אני הלא, דמעות תוך קרא -? מכירני
סרבתי ואני, לשנה רובל אלפיים של בסכום בישיבתך לתמוך פעם ממני שדרשת

 אין שוב, שהשכלתי לאחר שעתה בעוד, בשכל חוננתילא, אז. ממאתים יותר לתת
בפנותו, החפץ־חיים סיים.לי אשר כל את ממני גזלו הבולשביקים כי, היכולת בידי
השכל חסר, הכוחות כשיישנם הנעורים שבימי, שם להם ״אמור - כץ ראובן רבי אל

הכוחות חסרים שוב, שכל במעט משניחונים, זקנה לעת ואילו, בתורה ולעסוק ללמוד
  )ופעלו״ חייו - ״החפץ־חיים( ״...לכך

 
הדת יסודי משמר על החרדי יבורצה התייצבות של פרשייה הפרק על עמדה פעם
נסע תקופה באותה.לכך זכו לא שעדיין לאלו, התורה שומרי בין לסערה גרמה אשר
רבנית אישיות הינו שהנוסע הנהג וכשהבין, במונית זצ״ל אויערבאך זלמן שלמה רבי

לציבור נותנים לא... דבר כל מתקיפים הרבנים ״מדוע, בטרוניה אליו פנה מכובדת
 אותו מצער שאכן ואמר זלמן שלמה רבי נענה ״...בעם פירוד יוצרים... לחיות אחר
 זלמן שלמה רבי הפטיר אדום ברמזור המונית נעצרה כאשר.בעם פירוד שיש מאד
- ״הרמזורים״. המופתע הנהג שאל ״..?״מי ״...! לחיות לנו נותנים לא ״הם - ואמר
 שבעתיים הנהג הופתע.אותי״ בולמים והם לנסוע רוצה ״אני, זלמן שלמה רבי השיב
היתה, הרמזורים אלמלא! חיים מצילים הרמזורים הרי?!  רבי אומר אתה ״מה: והגיב
שלמה רבי לו אמר. ח״ו״, למוות נדרסים היו ואנשים בכבישים סיהאנדרלמו נוצרת
בטוב לנהג להסביר זלמן שלמה רבי והמשיך ״....מבין אתה שכעת רואה ״אני: זלמן
 את שיבלמו, המשמר על שיעמדו אנשים בעם שיהיו דרוש כמה עד, ובנועם טעם

בראשו הנהג הנהן. חלילה ישראל עם ישאר לא זה בלי שכן, הרוחנית ההתדרדרות
 )ממתקים״ ״חיכו( ״...!חתניצנ, ״רבי: ואמר

 
 ישרים״ ״מסילת ספר רכישת עבור הגון סכום ששילם מסופר, מוילנא הגאון על

 שלוש משנן היה לביתו חוץ לצאת צריך וכשהיה פעמים ואחת מאה אותו ולמד
 ).יהל״ ״אור(יוצאכ ואח״ הזהירות מידת על הפרק את פעמים עשרה

 
 לכל עמו נושא שהיה מסופר, יוסף פורת ישיבת ראש, ל"זצ עטיה עזרא רבי על

כולנו היינו מוסר שללא התבטא הוא פעם. הלבבות״ ״חובת הספר את, שהלך מקום
  )המורה"(. ח״ו, אובדים

 
. ארוכה שעה שם ושההל "זצ לאפיאן אליהו רבי שללחדרו תורה בן נכנס פעם

 רבות שאלות לפניו שהציע סיפר הוא. אליהו ר׳ עם שוחח מה על שאלוהו כשיצא
: לו אמר ולבסוף, בפרטות הכל על לו ענה אליהו ר׳. השנה במשך אצלו שהצטברו

 )ח״א, אליהו״ ״לב(! הללו השאלות בל את חוסך היית, מוסר לומד היית אילו
 
ויש היות: סלנטר ישראל רבי את שאל, ומסועפים רבים היו שעיסוקיו אחד סוחר 
 רבי לו ענה?  ילמד מה, תורה ללמוד חשקה ונפשו ביום פנויה ת אח שעה רק לו

שעות הרבה עוד לך שיש ותיווכח המוסר תורת את הזאתבשעה תלמד: ישראל
  )המוסר-חיי(. התורה ללימוד ביום

לקט פירושים על פרשת השבוע                       
ְרא ָרץ ַויַּ  והוא, לקראתם לרוץ הצליח הכיצד, נתרפא שטרם מאחר: ִלְקָראָתם ַויָּ

 הגיע לא, לרפאו שנשלח מלאך שאותו אלא?למילה השלישי ביום חוליו בשיא
 אברהם אצל הופעתו בעצם רק, בידיו ותרופות סמים עם הרפואה למלאכת
 את" וירא" עיניו את אברהם שהרים תיכף נמצא. ונתרפא, שליחותו נתקיימה
 ")חיים חפץ"ה("לקראתם וירץ" לכך, נתרפא מיד המלאכים

 
ח  ה"והקב, שליח ידי על, נא יוקח: "י"רש פירש:ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצוּ  ַמִים ְמַעט ָנא יֻּקַ

 משה רבי  הסלע את וידך ידו את משה וירם שנאמר, שליח ידי על לבניו שילם
 המים הביא שלא על אבינו אברהם על ה"הקב הקפיד מדוע, העיר פיינשטיין

, אורחים הכנסת במצות לחנכו כדי השליח את כאן שלח מסתמא הרי, בעצמו
 זה הנער אל ויתן וטוב רך בקר בן ויקח) "ז פסוק( לקמן י"רש שכתב כמו

 הילד שיראה ראוי יותר הרי, חינוך מצד שאם, ותירץ".במצוות לחנכו ישמעאל
 אי לעשות והוראה ציווי ממנו שישמע רק ולא, במצווה עוסק עצמו האב את
 הטוב החינוך זה היה בעצמו המים את מביא אברהם היהכ אם דוקא, לכך

 . לישמעאל ביותר
 
 

ַען  דרשו) ט פרשה במדבר( רבה במדרש: ָוֵאֶפר ָעָפר ְוָאֹנִכי' וגו ַוּיֹאַמר ַאְבָרָהם ַויַּ
 בניו זכו" ואפר עפר ואנכי" אבינו אברהם שאמר בשכר: זה פסוק על ל"חז

 אלא? ביניהם השייכות מה ולכאורה", סוטה ועפר" פרה אפר" מצוות לשתי
 מכריו לכל סעודה ערך אחד עשיר: נחמד במשל כדרכו מדובנא המגיד הסביר
 מן אשר פנים ונשוא צדיק אחד חכם תלמיד גם היה הקרואים בין. וידידיו
 מצא לכן האיש היה גדול שעניו אלא, המוזמנים כל בראש ישב כי היה הראוי

 הבית בעל ראה כאשר. ישב שם, והעניים הקבצנים בין האולם בירכתי מקום לו
 יעבור כי בו הפציר, ארץ פחותי בין לו למושב מקום איווה הנכבד אורחו כי

 בנימוס סירב האורח אולם. מעלתו פי על לו המגיע המכובד במקום בראש וישב
 בעל ראה כאשר. בנוח חש הוא וכאן מקומו הוא כאן כי הבית לבעל והסביר
 בראש היושבים המכובדים לכל קרא הוא: גאוני רעיון בראשו עלה, כך הבית

 מצא כך. החכםהעניו של למקומו בסמוך האולם ירכתי אל מקומם את והעביר
: המגיד אמר – הנמשל הוא כן... המכובדים כל בין יושב חכם אותו עצמו

 ה"והקב", ואפר עפר ואנכי" עצמו על אמר עניו שהיה כיון, ה"ע אבינו אברהם
 רב לעניין" ואפר עפר"ה את אני אהפוך: אמר כן על, הצדיק של כבודו על חס

 "...סוטה עפר"ו"פרה אפר, "בהם שייעשו נכבדות מצוות שתי, חשיבות
 
 

ר ַוְיִהי ֲאׁשֶ ית אלקים ֹאִתי ִהְתעוּ  ּכַ . שתירגם מה תרגם ואונקלוס י"וברש: ָאִבי ִמּבֵ
 כמו? לומר נוהג שהוא כפי, אומר אונקלוס שתרגום מה מפרט י"רש אין מדוע

 ם"המהר אומר נפלא ביאור"?שתרגם מה תרגם" המילים של משמעותן מה כן
 ומלמד דורש הוא אשר את תמיד מקיים המושלם האדם דהנה, ל"זצ שפירא
. לאחרים ודורש' אומרהיה' זה, שהיה מה –" אומר היה הוא" בבחינת. לאחרים
 רומי בממלכת רמה כהונה על בשעתו ויתר אשר,צדק גר אונקלוס היה כידוע

 תעו שעמיםאחרים בשעה: "הפסוק את הוא מפרש וכה. ליהודי והפך האדירה
 הרי –" אבי מבית לעבודתו אלקים אותי קירב, ידיהם מעשי,אליליהם אחרי
 של דבריו כוונת וזהו. עצמו הוא שעשה כפי שממ, חייו מתוך כך הוא מפרש

 את שתרגם כפי הפסוק את תרגם הוא –" שתרגם מה תרגם אונקלוס: "י"רש
  )המאיר אור ניצוצי...(     עצמו בשביל שתרגם כפי כלומר, הוא חייו
 

ַלח-ַאל, ַויֹּאֶמר ׁשְ ַער-ֶאל ָיְדךָ  ּתִ ַעשׂ -ְוַאל, ַהּנַ י:  ְמאּוָמה, לוֹ  ּתַ ה ּכִ י ַעּתָ י, ָיַדְעּתִ  ְיֵרא-ּכִ
ה אלוקים ְכתָּ  ְולֹא, ַאּתָ ְנךָ -ֶאת ָחׂשַ י, ְיִחיְדךָ -ֶאת ּבִ ּנִ  שאדם מצוה מכל כידוע. : ִמּמֶ
 מעלת גודל כך המצווה עשייתבשעת הכוונות שלמות ולפי. מלאך נברא מקיים
 להעלות שלם בלב מוכן היה שאברהם מחמת, העקדה בשעת והנה. המלאך

. ופגם חסרון כל בלי השלמות בתכלית שלם המלאך היה ממילא, בנו יצחק את
 — ממני יחידך את בנך את חשכת ולא' וגו ידעתי עתה: המלאך לו שאמר וזה

 זו מצווה מכח כי, לבבך בכל המצווה את לקיים שבקשת זאת יודע אני ממני
 )יהושע ליקוטי(. פגם ובלי שלם אני נבראתי

 

       

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                               

 )חפץ חיים(.ממש נפש פיקוח הוא המוסר ענייןן
 )בלאזר יצחק רבי(.הנפש למחלת בדוקה רפואה היא יראה בספרי הלימוד

 (ר' ישראל סלנט),צדיק להיות איך אם כי, צדיק להיות כדי לא  דרוש מוסר לימוד

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

: ל"זצ ן'יפה אברהם רבי, הישיבה ראש לי סיפר: ל"זצ גלינסקי יעקב רבי שח
 יהא מה, עליו ורחמו לו נדו והכל, וסכל טפש, בער נער, פשוט בחור היה

 רעשה והעיר, הגרלה פסוט ומלא קופיקות כמה לו היו? בסופו היה ומה. בסופו
 אלפים בחמשת זכה. בגורל שעלו המספרים שלשת את נכונה ניחש: וגעשה

, הטוב מזלו על לו כשהחמיאו. היה נגוע מדושן.ימים באותם עתק הון, בליםור
 בדעתי עלה לא: "והסביר, תמהו!"ממרום הארה זו היה! מזל זה היה לא: "אמר

 שמונה, עשרה שבע המספרים את בחלום ראיתי אבל. בהגרלה להשתתף
 לא!" המזל מספרי את לי שמראים, והבנתי. ושבעים מאות שלוש, עשרה
 צריכים! זהו: "נצחון חיוך חייך!"פסובט מספרים שלושה רק היו אבל: "הבינו

 ארבע לכדי ועלו, המספרים את שאצרף רצו! לאשורו חלום להבין כדי פקחות
 אבל: "ותמה, אחד חישב!"בגורל שעלה המספר זה, ואכן. עשרה וחמש מאות

 יודע שאיני מזל איזה אז?! ככה!" "בלבד וחמש מאות ארבע הוא צירופם
 לא. מאומה יודעים שאיננו? פרויכשס לומר רצה ומה, שהיה מעשה"...חשבון

 והמעלה כמעלה להתברר עלול סרוןיהח, שגוי ומה נכון מה לא, רע ומה טוב מה
 )והגדת(, סרוןיכח

 
 מודים אנו שבהם לפי, ״אמת״ פעמים שש ויציב״ ב״אמת לומר סדרוש הטעם

 מדת על אותו וכונן בראשית ימי בששת העולם את ברא הוא ברוך שהקדוש
 המילה את בראשית במעשה מקומות בששה התורה רמזה אף זה כנגד. האמת
, א׳ בראשית(השמים״ את אלקים ״ברא. א: הם ואלו, תיבות בסופי ״אמת״

 את אלקים ״ויברא. ג). ד׳, א׳ שם(האור״ את אלקים ״וירא. ב). א׳
 ״וירא. ה). כ״ז א׳ שם(האדם״ את אלקים ״ויברא. ד). כ״ו א׳ שם(התנינים״

 שם(לעשות״ אלקים ״ברא. ו). ל״א א׳ שם(עשה״ אשר כל את אלקים
 )א ג,ג׳ המאור מנורת(״).ג׳,ב׳
 
 

 הרי רואים אנחנו, האחרונות שנים שיםיחמ-וחמש בארבעים - שלנו בדור
 םשו ובלי מנגנונים שום שבלי, ממש יחידים, יחידים אנשים. נשגבים דברים
, ושמונה חמשים בן מפוניבז׳ הרב בא. גדולים דברים עשו, ומזכירים פקידים

עיר ב השאיר, יחיד בן עם ונשאר משפחתו אתשאיבד, ורצוץ שבור אדם בן
 דרכו לפי, ׳נשבר׳ כזה אדם בן הטבע ובדרך, ותלמידותתלמידים אלף פוניבז׳

 ב״מושב ולשבת, הנביא יונה לרחוב אביב׳ ל׳תל לנסוע צריך היה הוא עולם של
 ישיבת את הקים והוא. ׳וכו עוזיאל בן יהונתן למעריב מנחהבין וללמד, זקנים״

 ועד תבל מקצה, כולו העולם כל הושתת וממנה.דבר שום בלי, יחיד אדם בן ־! יבז׳נפו
, פירותיו ופירות פירותיו יש שהוא מקום בכל .פוניבז׳ - סופו ועד העולם מסוף. קצהו
 של עולה שקיים - עול הוקם ״הגבר כמש״כ ממש, התורה׳ ׳עולם בכל ותראו תצאו
 רבותינו אצל עקיבא רבי שבא עד שמם העולם ״והיה). כ״ט פרשה שמואל מדרש( תורה״

 כל נהיה ומזה תלמידים חמשה העמיד הוא ־) ב׳ ס׳׳ב יבמות" (להם ושנאה שבדרום
 כך כל עם למקום ממקום לנסוע ככה יכול שבור אחד אדם בן איך.ישראל בכלל התורה
 ועד העולם מקצה ישראל בכלל התורה כל את להקים ולזכות, דשמיא סייעתא הרבה
 עקמומיות שום כאן אין. הפרטית״ העצמיות של העקמומיות ״התפשטות: התירוץ? סופו
 היכי שיהיה לעצמו מוסד עושה לא הוא, פרטיות שום כאן אין, פרטית עצמיות של

 מאירה ההצלחה ואז. לבדו לה׳ בלתי רק, כלום אין, ולמשפחתו ולפרטיותו לעצמו תימצי
 )הלוי משמר דרשות(. פנים

 

 ?מידו יותר ומועיל עדיף יהיה אחר של שידו יתכן איך אלה:ש

 הם והיד שהראש כיון, מועיל לא מגולה בראש ראשו על ידו להניח תשובה:
). צ״א סי׳ ש״ע.(אחר של ידו כן שאין מה, עצמו את לכסות יכול הגוף ואין אחד גוף

 )החידות ספר(

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ע ַויֲַּעֹבר ַהיֹּום ַוְיִהי ם ׁשּוֵנם ֶאל ֱאִליׁשָ ה ְוׁשָ ָ ֲחֶזק ְגדֹוָלה ִאׁשּ  ָלֶחם ֶלֱאָכל ּבוֹ  ַוּתַ
י ַוְיִהי ה ָיֻסר ָעְברוֹ  ִמּדֵ ּמָ  יוסף רבי, הלוי״ ״בית בעל היה נוהג :ָלֶחם ֶלֱאָכל ׁשָ
 שהיה הרבנות בגדי את לפשוט בדרכים נוסע כשהיה זצ״ל סולובייציק דוב
 מגבעתו את. יכירוהו שלא כדי פשוטים בגדים וללבוש, בעירו ללבוש אנוס

 וכן. (תקופה באותה הבתים בעלי כדרך) קסקט(מצחית ולבש הסיר הרבנית
 לעיר קשה חורף בליל שנסע דוב יוסף רביב מעשה). חיים רבי בנו גם נהג

 יעדם למקום בנסיעה להמשיך יוכלו שלא משראו. איום היה הקור. ברנוביץ
 מכיון. עונה ואין הדלת על התדפקו. בדרך שעמד יהודי לפונדק סרו —

 בדלת לדפוק העגלון על דוב יוסף רבי פקד - בחוץ להישאר היתה שסכנה
 פתח זועמות ובפניםבעל הבית  קם העזות הנקישות למשמע. כוחותיו בכל
 עומדים מה זמן ״בעוד. עבורם לינה מקום לו שאין והודיעם הדלת את להם

 הוא נפש פיקוח כי אליו התחננו םה. ואמר הוסיף מוזמנים״ אורחים להגיע
 עד מהקור להסתתר גג קורת קר להם יתן אם ומספיק, בכפור בחוץ להשאר
 להם והרשה בקושי האכסניה בעל להם ניאות רבים שידולים לאחר. הבוקר
 לו ועיין הנר את הדליק דוב יוסף רבי. במסדרון הרצפה על ולשכב להכנס
 האור את מיד ״כבה: בו שגער בעל הבית של קולו נשמע מיד. בספר בלחש
 המשיך פה ובעל הנר את כיבה דוב יוסף רבי ״!מנוחתנו את תפריע ואל
 שעטות נשמעו שעות כמה לאחר.ישמע לא וקולו נעות שפתיו לימודו לשנן
 ליד נעצרו הם. וזימרה צהלה בקול פוצחים כשהם למקום המתקרבות עגלות

 את בלבביות להם ופתח האור את להעלות הבית בעל הזדרז ומיד הפונדק
 מקוידנוב אהרן ר׳ הרבי היו האורחים. יפות פנים בסבר וקיבלם הדלת

 חמות תה כוסות להגיש נחפזו ובני ביתו בעל הבית. מחסידיו ואחוזת
 לתפילת עצמו להכין הרבי קם, מעט והתחממו מהדרך שנחו לאחר. לאורחים
על  לו השוכב היהודי על הביט ידיו לרחוץ כדי במסדרון חלף כאשר. ערבית

 מיד. דבריסק רבה דוב יוסף רבי את לפניו ומצא היטב התבונן, הקרקע ביג
 אתה מה! רב בריסקער! בער יושע ר׳! בער יושע ״ר׳: בהתרגשות קולו נתן

. חלחלה אותו תקפה הרבי קריאות את בעל הבית כששמע ״?כאן שוכב
! דבריסק רבה ישראל בגאון, זה קלון מנהג נהג הוא במי: ובושה פחד התמלא

 לא הרי כי, לו שיסלח דוב יוסף רבימ ביקש ברכים בפיק בעל הבית ניגש
 הוא שיבוא, קודם בתנאי אם כי, לו מוחל אינו כי הודיעו דוב יוסף רבי .מיהו ידע
 והכנסת חסד בהלכות פרק וילמד ימים כשבועיים בביתו וישב בבריסק לביתו אליו

: אני תמה ״מעולם: לו ואמר האכסניה לבעל דוב יוסף רבי פנה זו בהזדמנות.אורחים
 לאורחיו אברהם של אורחים הכנסת על, נפלאים סיפורים שני מצאנו,וירא בפרשת
 מצות את מבליטה התורה כי, הדבר לפלאו. למלאכים לוט של אורחים והכנסת
 חיים וסכנת נפש במסירות שהיתה לוט של שאת בעוד אברהם של אורחים הכנסת

 בזכותך ניצול אינך ללוט המלאכים לו שאמרו אלא, עוד ולא. כל־כך מחשיבים לא
? גדולה כל כך נפש במסירות האורחים הכנסת עם ומה. אברהם של בזכותו אלא

 למענם טרח זאת ובכל לו נדמו כערביים האורחים אברהם אצל, אלא! אתמהה
 בצל באו מלאכים כי הראשון מהרגע הוא ידע, לוט אצל אך. ובמסירות בזריזות
 פלא זה ואין, מלאכים עם אורחים הכנסת מצות לקיים גבורה, איפוא, זו אין. קורתו

 סיים כך.ולהנצל להסתדר אפשר מלאכים עם כי, נפשו למסור למענם מוכן היה כי
 של רבה כי ידעתי לא ואנכי תירוץ זה ״אין: האכסניה לבעל ואמר דוב יוסף רבי

 לבריסק ונסע, התנאי לקיים עליו קיבל בעל הבית, ...דלתי״ על מתדפק בריסק
, העיר ענייני כל ומוציא מכניס דוב יוסף רביש איך חזה ובעיניו, הרב בבית והתאכסן

 שבועיים. אחר לאיש ונהפך ראה —נדכאות נפשות ומחיה דלים על חומל הוא איך
 לביתו שחזר לאחר. מובהק חסד לבעל הפכוהו דוב יוסף רבי בבית ששהה אלו

  .סביבתו בכל הגדול האורחים כמכניס נודע והיה, והטבה חסד במעשי התחיל
 ) בגבורתו׳׳ השמש ״כצאת(

ֲחֶזקְגדֹוָלהִאָשהְוָשםשוֵנםל בַוּתַ
הל״ביתבעלהיהנוהג:לחםאכל

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

פר:ל"זצינסקיגאּׁשהוׁשםׁשּונםלאלשע ארבי, הישיבהראשלס

"

היראשליסיפר:
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את מי המעיין הנובע בהרים.   . איש מבוגר הועסק במשך שנים ע"י מועצה מקומית .                      
 להר במסירות ובהתמדה. להגיע למקור המים ולנקות משם עלים יבשים וענפים.  במשך שנים נהג האיש לטפס

. במשך השנים העיירה הפכה להיות מוקד משיכה לתיירים מכל הסביבה בעיקר של הנחל הנחמד, ברבורים גאים שטו על לכלוכים שנשאה לשם הרוח
להם שנים בנעימים. ערב אחד התאכסנה מועצת העיר לישיבה חצי שנתית המים הצלולים ומספר טחנות רוח הניעו כנפיהן בעזרת הזרם. כך עברו 

, והוא העלה את הנושא לדיון, ם שלה וכאשר עברו כהרגלם על כל סעיפי התקציב נפלה עינו של אחד האנשים 
יר אותו והוא לא התערבב בין תושבי העיירה. הגזבר הסתבר ששומר המעיין היה דמות מאד מעורפלת, כמעט לא מציאותית, אף אחד לא ממש הכ

ן שאל: "בן כמה האיש הזה בכלל? למה אנחנו ממשיכים להעסיק אותו כל השנים האלו? אף אחד אף פעם לא רואה אותו ועד כמה שאנחנו יודעים יתכ
 שאנו משלמים לו."  ל שהזקן המסתורי מההרים בכלל 

 

 וחלט בו במקום להפסיק את העסקתו. במשך שבועות אחדים לא השתנה דבר בעיירה אבל אחר כך הגיע הסתיו העצים פה אחד ה
 החלו להשיר את עליהם ענפים קטנים החלו מופעים על המים. וקשה היה כבר להכיר את מי הבדולח הנקיים והצלולים שהיו בנחל. 

לו מן צבע צהבהב דלוח ועכור, לאט לאט החלה להיווצר בצידי הנחל שכבת קצף ולכלוך בצבע אחר כך הסתבר שמי הנחל התכולים שינו צבעם וקיב
 . לכמו גם כל  –חום הכנפיים של טחנות הרוח הסתובבו הרבה יותר לאט
 

ים. מועצת העיר התכנסה בדחיפות  ומשהבינו את מחלות שונות החלו להתפשט בעיירה וכולם תלו את כל השינויים האלה בעכירות הנחל ובזיהום המ
הטעות הנמהרת שעשו בכך שפיטרו את שומר המעיין מן העבודה קיבלו בו במקום החלטה לחפש אחריו ולבקשו לחזור שוב לתפקידו. תוך מספר 

 זר המצב לקדמותו. מי הנחל הפכו לצלולים שוב טחנות הרוח הסתובבו במלוא הקצב, ברבורים חדשים שטו בגאון במורד הנחל. שבועות ח

 

  ,את הדברים שאנחנו בכלל לא מודעים להם ה הסיפור הזה מוקדש לכל מי שעושה 
)העורך( אבל אנה אנו באים בלעדיהם.....

 

 זכותם תגן עלינו    זצ״ל  ב הרב  זצ״ל  ב זצ״ל     הרב ב הרב      העלון לעילוי נשמת: 

התורהה
ניתנה  
באש, 

ללמדנו 
שיש 

 ללמוד 
 

ולקיים את 
התורה 

באש של 
 התלהבות,  

 
 באש 
של 
 -מסירות
 נפש.

הגאון החסיד 
רבי הילל 

מפריטש אמר: 
כשמתרגלים 

לחושך, 
 מתחילים
לחשוב 

 שהחושך 
 

י האור מסתתר כשם שמאחור
לפעמים החושך, כך מאחורי 

 לפעמים האור. ך החושך 

שאחת מאצבעותיו קטנה מן הרגיל הריהו  מי
מום, כך גם מי שאצבע אחת אצלו גדולה -בעל

 גם זה נחשב למום! -מן הרגיל
 

 ימי  כלומר
הגם שסו''ס הריבוי הוא  שנחשב בעל מום,
מ''מ הרי זה חסרון ונחשב  עיניין רוחני וטוב,

 '!.אצלו ל''מום'

זצ''ל בצדקת פזרונו. כל דל היה  שלום לופס היה הגאון רבי מפורסם
 מדפק על דלתו וזוכה לסכום כסף נכבד. פעם היה הרב חולה ושכב בחדרו.

.מדפים םוהנה נגלה לעיניהם  ה מקרוביו לחדרו,נכנסו אליו כמ
 שלמים בארון הספרים היו מלאים במאות מאות מעטפות סגורות זו על גבי זו,

מעטפות רבות היו מונחות  על גבי השולחן וסמוך למיטתו של הרב. "מה זה?" 
תמהו, "האם הרב מקבל דברי דואר רבים כל כך?"  שמע וחייך: "אין זה 

שאני מקבל מדי שבוע. וכל  ן המעטפות הללו הן  רגיל.דואר 
 מעטפה כזאת מקבלת סכום כסף כלשהו, אין מעטפה השבה ריקם..."

רחמים של רביהגדולה התמדתו
היתה לעין ערוך. עד שבזמנו זצ"ל  בוכריס

הארוך היה קשה עליו תלמודו, היה מבקש מותו 
בדמעות שליש  ה מחייו, היה 

ומתחנן לבורא עולם שיקח את נשמתו כי מה יש 
 לו לעשות כאן אם אינו יכול ללמוד. 

 

את ספריו הרבים "לב רחב" על הש"ס חמישה 
תהילים  כרכים על התורה, ועל הכתובים משלי

ומגילות איוב אסתר רות שיר השירים,  ושו"ת 
בארבע חלקי השו"ע כתב בתמצית מוחו. אשר 

 ם כל רואיהם רואים חידושים
 המתקפלים בתוכם עמקות נפלאה.

לעולם טעות 
חוזרת, אבל 

כשהמחק 
נגמר לפני 
 העפרון...

 

את זצ"ל  בוגיד חנינא סעדון כינס רבי כעשר שנים לפני
כל בני העדה כדי שיחתמו על תקנה שהישיבה  תמשיך להתנהל 

תלא כל תערובת של לימודי חול והשכלה, למרות ל
 ראש הקהילה הביע את תמיהתו על הכינוס,  הכרוך בכך. 

אולם הרב אמר " אני . , מאחר שבודאי כך ינהגו,
מאמין לכם", אך בכל זאת התעקש שאף אדם לא יצא מהחדר 

 שמורה עד היום אצל בני הקהילה.בטרם יחתום על התקנה, ה

זצ"ל משה חיים חעשין  בייר
התגורר ברח' גשר החיים בירושלים 

"י והפלא הוא כי יותר במקביל לרח' רש
מעשרים וחמש שנה לא עבר ברחוב הזה, 
באומרו כי איננו רוצה לעבור ליד ביה"ס 

והיה מאריך דרכו ועושה סיבוב גדול 
העיקר לא לעבור שם ולהמשיך את 
שמירת העיניים וכל שכיניו מעידים 

 שבאמת לא עבר שם. 
 

שמואל  ביושהגיע הגה"צ ר
כל לנחם סיפרו לו זצ"ל  אויערבאך

הנ"ל. ואילו הגר"ש נענה בפשטות: אתם 
באים לספר לי את זה אני יודע את זה 

. ם ועוד דברים 
אינכם יודעים מי היה אביכם! והעיד 

 שמעולם לא דיבר דברים בטלים

זצ"ל יוסף ידיד הלויביעל רמסופר
שהיה עני. יום אחד ראו אותו שמח וסיפר 

ודשית. ששלושה אנשים הבטיחו לו משכורת ח
לאחר שנה ראו אותו עצוב. שאלוהו מה קרה? 

כי האחד תצא  ה והוא ענה
חזר לחו"ל,  -נפטר, והשני ישוב לאדמתו -רוחו

 פשט רגל... -השלישי אבדו עשתנותיו

 לא נכשלתי, 
 דרכים  10,000רק מצאתי 

 בהם זה לא פועל 

גם אם אתה על המסלול 
עלול הנכון, אתה 

ידרס אם סתם תשב לה

 
 

ע״טתשהחשון׳ יחשבת 
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  הפטרה
 " ואשה אחת"



 

אחד החליט לטייל בעולם ונסע לספארי באפריקה. באחד מימי הטיול הוא  כלבב
יוונו כדי לטרוף אותו. הוא חשב מה הלך לאיבוד, ובדרך הוא רואה נמר שרץ לכ

לעשות, ראה עצמות על האדמה, מתיישב ליידן עם הגב לנמר, תופס עצם בפה, 
וכשהנמר התקרב אמר הכלב בקול, "זה היה נמר ממש טעים, מעניין אם יש עוד 
כאלה נמרים טעימים באיזור..." כששמע הנמר את הכלב, הוא עצר, הביט במבט 

היה קרוב הכלב הזה כמעט אכל אותי", הסתובב והלך  אימה וחשב לעצמו, "זה
משם בזחילה. הקוף שהיה על העץ מעל ראה הכל, והחליט שזו הזדמנות טובה 

 בשבילו לתפוס יחסים טובים עם הנמר. 
 

הוא רדף אחרי הנמר וסיפר לו שהכלב עשה ממנו צחוק. הנמר התעצבן ואמר 
שה מהכלב הזה קציצות!!!" לקוף, "שב על הגב שלי, ובוא תראה איך אני עו

הכלב, שעוד לא הספיק להירגע, שוב ראה מרחוק את הנמר רץ לכיוונו עם הקוף 
על הגבו. במקום לברוח הכלב שוב החליט להתיישב עם הגב כלפי תוקפיו. שניה 
לפני שהנמר הגיע אליו, אמר הכלב בקול, "איפה הקוף המעצבן הזה?! כבר לפני 

 ..."ו חצי שעה ביקשתי ממנו 

המורה שואל  מאחר לכיתה. ילדד
 אותו: "שוב אתה מאחר?"

עונה הילד: "אמרת בעצמך שאף 
 ."ם פעם

***** 
התלמידים שאל את המורה:  אחדד
חושב שזה הוגן להעניש  ה"את

אנשים על דברים שהם לא עשו?" 
המורה ענה: "בוודאי שלא!" 

  אמר: "יפה, אז התלמיד
"" ..."י כי 

ָקֶרֶבת ּמְ דֹוָלה ְלִגיָמה ׁשֶ ָניו ְוֶאת      ּגְ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּכִ
ְמר יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ֶרְך ה' (יח, יט)ּבֵ  ּו ּדֶ

ד ֶאת  ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה ְמַלּמֵ מט, ד) מּוָבא, ׁשֶ ה ית ַרּבָ ֵראׁשִ ְדָרׁש (ּבְ ּמִ ּבַ
ָאְכלּו. ָדם ְלָבֵרְך  ָהאֹוְרִחים ְלָבֵרְך ֶאת ה' ְלַאַחר ׁשֶ ִלּמְ ֵאָלה, ַמּדּוַע ְ ֶאֶלת ַהׁשּ ִנׁשְ

ָאְכל ְלַאַחרַרק  ָאְכלּו ְולֹא ִלְפֵני ׁשֶ ַעל הָ  ּו?ׁשֶ ֵאר ָהַאְדמֹו"ר ּבַ "ִאְמֵרי ֱאֶמת" ּבֵ
ָאְכלּו  ׁש ֵמֶהם ְלָבֵרְך ֶאת ה' ִלְפֵני ׁשֶ לֹא  –ִמּגּור ַזַצ"ל: ִאם ַאְבָרָהם ָהָיה ְמַבּקֵ

ם. ִלים ַעל ִלּבָ ָבָריו ָהיּו ִמְתַקּבְ ּדְ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ָאְכלּו ָהאֹוְרִחים  ּבְ ֲאָבל ַאֲחֵרי ׁשֶ
ל  ֲאָכִלים ׁשֶ א ֵמַהּמַ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ה, ְלׁשֵ ָ ְקֻדׁשּ אי ַנֲעׂשּו ּבִ ַוּדַ ּבְ ָרה, ׁשֶ ַאְבָרָהם ְוׂשָ

ל  ּיֹאַכל אֹוָתם ְיַקּבֵ י ׁשֶ ּמִ ִלים ׁשֶ ּלְ ֶהם ִיחּוִדים ּוִמְתּפַ ִנים ּבָ ִריְך הּוא, ְוָהיּו ְמַתּקְ ּבְ
ׁשּוקוֹ  –ִיְרַאת ה'  ֶהם ּתְ דֹוׁש ָנְטָעה ּבָ "הֶעֶצם ֲאִכיַלת ָהֹאֶכל ַהּקָ ּבָ . ת ֶעְליֹונֹות ַלּקָ

ִלים ַעל ֵלב ָהאֹוְרִחים,  ֱאָמִרים ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם ִמְתַקּבְ ָבִרים ַהּנֶ ה ָהיּו ַהּדְ ֵמַעּתָ
ֵלם ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה. ֵלב ׁשָ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ָהיּו ְמָבְרִכים ּבִ ד  ּוִמּיָ

 

ן ָלֶהם ַמֲאָכִלים טֹוִבים!... ָמָרא עֹוד ֵיׁש ְלהֹוסִ    ּתֵ ְבֵרי ַהּגְ י ּדִ ּוְלָבֵאר ַעל ּפִ יף
ָבבֹות". ָקֶרֶבת ֶאת ַהּלְ ּמְ דֹוָלה ְלִגיָמה ׁשֶ  (ַסְנֶהְדִרין קד ע"א): "ּגְ

ִרים  יד ֵמיׁשָ ּגִ ָהָיה ַהּמַ ַלִים ירּוׁשָ ַתאי יּוֶדֶלִביץּבִ ּבְ י ׁשַ ִאים  ַרּבִ ַזַצ"ל. ֲהמֹוִנים ָהיּו ּבָ
ָרׁשֹוָתיו ַהמְ  ֶאת ּדְ מַֹע ַמִים ְטהֹוָרה.ִלׁשְ קֹות ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ קֹות ְוַהְמַחּזְ  ַרּתְ

ר  ָהָיה ְמַסּפֵ ׁשֶ ֹכָחם ְלָהִמיס ֵלב ֶאֶבן. ּכְ ב, ָהָיה ּבְ ָבָריו ַהּנֹוְקִבים, ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ ּדְ
ה ָעצּוב  ָהָיה ַמחְ  –ַמֲעׂשֶ ָכה, ּוְכׁשֶ ּלֹא ּבָ ֶאָחד ׁשֶ ֹוְמִעים ין ַהׁשּ ַח לֹא ָהָיה ּבֵ ּמֵ ִליט ְלׂשַ

חֹוק.–ּוְלַהְצִחיק  ִלים ִמּצְ ְלּגְ ֹוְמִעים ָהיּו ִמְתּגַ ל ַהׁשּ  ּכָ
ים יֹאֲהבּו ֶאת  ֲאָנׁשִ ה ׁשֶ ז, ִאם רֹוֶצה ַאּתָ ַמע, ָהַרב ֶאְלּבָ ׁשְ יק ַהּזֶה ָאַמר ִלי: "ּתִ ּדִ ַהּצַ

ִכין ָלֶהם ַמֲאָכִלים ְטִעיִמים יָבה ְוֶאת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּתָ מֹו ְוטֹוִבים.  ַהְיׁשִ ּיֹאְכלּו ּכְ ׁשֶ
מֹו ְיהּוִדים "ה ּכְ ּבָ  !"...ּגֹוִיים ְוַיַעְבדּו ֶאת ַהּקָ

ה.  ִתּיָ רּוׁש ֵמֲאִכיָלה ּוׁשְ ֵדי ִלְהיֹות ְיֵרא ה' ָצִריְך ִלְהיֹות ּפָ ּכְ ִבים ׁשֶ ָהְרחֹוִקים חֹוׁשְ
לֹׁש ְלׁשֹונֹות  –ָחִרים ָלֵכן, ִלְפֵני ַהּכֹל ָנַתן ַאְבָרָהם ְלאֹוְרָחיו ַמֲאָכִלים ֻמבְ  ׁשָ

יִכים ֶלֱאֹכל  ַמִים ַמְמׁשִ ִלים עֹל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ ל, ְלהֹורֹות ָלֶהם ׁשֶ ַחְרּדָ ּבְ
ִהְתָקֵרב ֶאל ה'. ְדֹאג ְוַלְחׁשֹׁש ִמּלְ י עֹוָלם. ֵאין ָלֶהם ַמה ּלִ ּתֹות ַמֲעַדּנֵ  ְוִלׁשְ

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 אחריך בראשית חלק א' עמוד תקכ"א). (משכני

הגיע שיחת טלפון למשרד ישיבת"  פעםם
" מנדיב גדול שבקש לתרום  

 כסף רב לישיבה שהייתה במצב כלכלי קשה.
 האיש רצה לשוחח אישית עם ראש הישיבה,

  זצ''ל. פיינשטיין משהרבי הגאון 
אץ המזכיר לבית המדרש והמתין עד שיסיים את 

תפילת שמונה עשרה. אז לחש באוזניו את 
הבשורה ובקשו לבוא למשרד שם המתין הנדיב 
על הקו. הביט רבי משה וראה שאחד הבחורים 

 בתפילת שמונה עשרה, ו מאחוריו 
ר לבוא, ולא הסכים לזוז ממקומו. הפציר בו המזכי

אך רבי  .ם באמרו,כי הם עלולים 
"האינך רואה את הקיר שלפני?" אין  משה בשלו:

 בכוחי לשבור אותו. 
שאין לעבור לפני  הרי הלכה מפורשת היא,

 יש לפני"... , המתפלל, אם כן,

לענין  בנוגעע
שר האבא אינו חינוך,שכא

יסיר  חוסך שבטו מבנו,
בשעת מעשה את מידת כעסו 

כי אמנם אף  מעצמו,
שההכאה הוא חינוך והיא 

אולם הכעס  לימוד מוסר לבן,
המתלווה עם ההכאה הוא 

  בגדר ''שימושיה'',
 

 "והרי "
ונמצא  יותר מלימודיה'',

שהכעס נשאר ברושם הבן 
והיא היפך  יותר מהחינוך,

ועדינות, ואחר  
 שתפוג ההכאה יזכור הבן 

 רק את ה''שימושיה''..

 פעם את הגאון בעל  שאלוו
מלמברג מדוע  יעקב ישועות"ה

 ? מרוזין נוסע לרה''ק הוא
ענה" בתורה מצאנו שני הרים 

 . הר סיני והר המוריה.-מיוחסים
על הר  י יני על הר ס 

את בית המקדש בנו על הר  המוריה.
המוריה, ולא על ההר שעליו נתנה 

  מדוע? התורה.
 

מפני שמקום שיהודי פשט עליו את 
אצל  ,ה',צוארו לפני ה'

שהיה  הקב''ה.ראיתי את הרבי מרוזי'ן,
מוכן עשרים וארבע שעות לפשוט את 

 צוארו לפני ה' לכן אני נוסע אליו.

אד לשלומו זיע''א דאג מ יהושע מבעלזרבי  הרה''קק
זיע''א.הילד נהג במיעוט אהרוןולבריאותו של נכדו הרה''ק רבי

אכילה ושינה וחשש לבריאותו. צוה הרבי על נכדו לישן בכל יום 
נח מעט לקים  שנת צהרים כדי לחזק את גופו.כיון שצוה הרבי,

"הריני מוכן  בכל פעם שהיה הולך לנוח הרהר: את מצוותו.
 אשר ציווני לנוח". ן ומזומן

 

אחר כך נשכב על המטה,כסה ראשו ב"טלית קטן" שלו,ואחרי 
 פחות מדקה קם ממיטתו ופנה לעבודת ד'...

השבת לרחם עלינו ולקבץ  יכולהה
אותנו מגלותינו. ואם ישמרו בני 

ישראל שתי שבתות כהלכתם, מיד 
 נגאלים. 

כי על ידי שמירת השבת יש קיום 
ער ירושלים העליון למעלה ולמטה וש

הנקרא שערי צדק היא כלה הכלולה 
 מהכל. ועל ידי שמירת השבת

בידי דוד  
המלך ע"ה, ולכן אמר דוד המלך "לך 
ה' הממלכה" (דברי הימים א כט, יא) 
בשתי מ', לכלול יחד מלכותא דארעא 

  עם מלכותא דשמיא.

 יטול רוע הגזירהלב -שני וחמישי צמהה
אושוויץ, פולין, תש"ה למרות תנאי התזונה 

התת אנושיים ששררו במחנה ההשמדה 
 –אושוויץ, גזרה על עצמה נערה צעירה 

, תענית בימי 
 שני וחמישי ברציפות. 

 ה קשה היה לה
של עם ישראל ההולך לעקידה, ובצומותיה 

ת אמות הסיפים בשמי קיוותה לזעזע  א
 מרום ואולי אף להעביר את רוע הגזירה. 

וגופנית זו כאחת,  
 התמידה במהלך כל שהותה במחנה.

 

יהודה צבי  הקדוש רבינו הרבב
אף אמנם שהיה תלמיד חכם זצ"ל  מסטרעטין

מופלג בתורה, עם כל זה היה בהצנע לכת והיה עובד 
עטין ה' בהסתר. והנה בימי נעוריו היו אנשי סטר

צריכים לקבל רב, להיות להם למורה הוראה. ונסעו 
 מהרש"ז לעיר זוואליב לאביו הרב הקדוש

לבקשו שיתן להם את בנו מורנו הרב רבי יהודה צבי 
הנ"ל. אך הרב הקדוש הנ"ל לא רצה לקבל עליו עול 
הרבנות כמאמר ז"ל: "אהוב את המלאכה ושנא את 

איזה הרבנות", אך היו צריכים גם כן לקבל אז 
שוחט ובודק. אמר להם שזאת יעשה להם למלאות 

  בקשתם, שיסע עמהם ויהיה שוחט ובודק.
 

וכן היה, ונעשה שוחט ובודק בעיר סטרעטין. וזה 
בעת  ת גלוי וידוע אשר העופות

שהלך לשחוט, וגם הבהמות היו רובצים לפניו 
  ופשטו צוואריהם בעת השחיטה.

במהלך. בוורשא ישראל גדולי של אסיפההיתה פעםם
 לסדר הצעהזצ"ל  שקאפ שמעון ביר ציעה האסיפה

 את וסתר וורשא רבני מגדולי אחד גאון עימהם ישב, היום
: ואמר קמניץ ישיבת ראש ליבוביץ בער ברוך ביר קם. דבריו

 אי שעבור אדם דברי ם יכולים אתם איך"
 !"במיטה חולה לשכב מסוגל א"רשב מדברי עניין הבנת

שלושה דברים אי אפשר 
 להחזיר לאחור: 

חץ שנורה, מילה שנאמרה, 
 טעות שנעשתה 

ישיבה 
הינה 

תרכובת 
שכמותה 
לא מצינו 
 -מעולם

צירוף של 
תיבה 
 ומשכן!

הכרה חושית 
פועלת הרבה 

 יותר על 

האדם 
מהכרה 
! 

בחיים כשאנו נתקלים  תחוםם
במשהו גדול שקשה לנו לעשות, 
נזכור תמיד שיש עצה פשוטה, 

לעשות משהו קטן שדומה לדבר 
ולאחר מכאן הגדול והקשה, 

כשנהיה מזוהים רגשית ונפשית עם 
מה שעשינו כבר לא יהיה קשה 
 לעשות דברים גדולים בהרבה.

 אבל, חשוב לדעת, שגם היצר הרע
ועל כך אמרו , 

רבותינו כי דרכו של יצר הרע 
שהיום אומר לו לאדם עשה כך, 
ולמחר אומר לו עשה כך, עד 
 –שמביא אותו אל הגרוע מכול 

  עבודה זרה.ל
 כך עובד יצר הרע, 

הוא מתחיל בקטנות, וכשאנחנו 
כבר מזוהים איתו, הוא יכול לבנות 

 עלינו משהו הרבה יותר גדול. 
hamaor.netכל העלונים:  .

אבות ובניםו -המאור שבתורה 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 חה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמ  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב זכאי     שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה
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 תחיית המתים ש שללח
אתמול כשישבתי בשיעור בו אני 

החשוב סיפור המגיד שיעור שתתף, סיפר מ
, מאד , הסיפור עשה עלי רושם חזקנורא

ואני רוצה לזכות את הרבים ולחלוק אותה 
 עם הציבור.

מתנדב הינו שמגיד שיעור ידיד יש לו ל
קריאה  אחד קיבלב'איחוד הצלה', יום 

 .ירחםה' דחופה על ילד שאיבד את הכרתו 

רגעים אחדים היה שם איש חר לא
ד להשיב ההצלה והתחיל לעבוד על היל

 אליו את ההכרה, כעבור כמה דקות כבר
 רעם הציוד היק מדיקאפרגם שם ל הגיע

ניסו את כל מה שבידם שניהם והמשוכלל, ו
להעיר את הילד, אך ללא הצלחה. רופא 

עשה גם הוא מיטב ו דחיפותהוזעק ב
אך למרבה לעבוד על הילד, השתדלותו 

לאחר חצי שעה הצער לא ראו שום שינוי, ו
 עבודה הרים ידים ביאוש.

כיהודי כך סיפר איש ההצלה: אני ו
, הרי כל כך מהר תימאמין לא התייאש

בידינו כי "אפילו חרב חדה מונחת קבלה 
וארו של אדם אל יתייאש מן על צו

כיון  כיתי בעצמי רגשהחמים", הר
 אגיעשאני העליונה סיבבה גחה שההש

כל זמן  התולא אעזוב אלכן , למקוםראשון 
 טן של תקוה.קצר ופתח עדיין סדק שיש 

תע נכנס למקום יהודי מבוגר, שזקנו לפ
ילד הלבן יורד על פי מידותיו, קרב אל ה

מעולם לא  ,קרנכדי היאזנו: לתוך ולחש 

דברתי בשעת התפילה, בזכות זה יעזור ה' 
 ותזכה לרפואה שלימה.

עניתי אמן בלחש מתוך מחשבה אם לא 
מה שקרה לאחר רגעים יועיל לא יזיק. אך 

אחדים פשוט לא יאמן, אם לא הייתי רואה 
 בעיני לא הייתי מאמין.

 מדיקים והפרא רעודהילד התחיל ל
קיפול ציוד, של לב בששכבר כמעט היו 

קפצו אליו בזריזות והתחילו שוב לעבוד 
הדופק והילד אליו  האט שבאט ב"ה עליו, ו

 התחיל לחזור להכרתו.

סיפור זה קרה לפני שלש שנים, כיום 
 יוש"ט.הילד חי וקיים ובריא לאו

כאן סיים המגיד שיעור את סיפורו, 
ואמר: יהודים יקרים, ידידי איש ההצלה 

על ילד  ראה בעיניו ממש נס תחיית המתים
הגדול של  כחוהכל בשכבר התייאשו ממנו. 

וכבוד בית  השתיקה בשעת התפילה
. הבה נקבל זאת כולנו על עצמנו, המדרש

כל אחד במה , נראה ישועותבעזרת ה' ו
  שהוא צריך.

ד וזה חיזק אותי מאר שמעתי את הסיפו
זו. והיות ואני מצפה  לקבל על עצמי קבלה

אצל שתים מקרובי מאד לישועה 
יפור זה כדי משפחתי, אני מפרסם ס

שיתחזקו מכך עוד אנשים, ושזה יהיה 
ולרפואת משה בן  שמואל בן מריםלרפואת 

 שרה שרית.

 )ורגם מגליון 'נקדישך'תמ(
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