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 (יב, ב)ברכה  והיה שמך ואגדלה

שלא יקראוך עוד אברם כי אם אברהם. ואח"ז  –כתב רש"י, ואגדלה שמך 
כתב הגה"ק מהר"ש  זהו שאומרים אלוקי יעקב. –הביא רש"י עוד, ואגדלה שמך 

מאוסטרופלי לפרש, ששאלו המפרשים למה לא אומרים אלוקי ישראל? אלא 
בברכה הראשונה בשמו"ע ש"אברהם יצחק יעקב" שכתבו המקובלים שיש לכוין 

מניין האותיות זה י"ג, דהיינו שיש י"ג אותיות כמניין 'אחד', שהאבות הק' יחדו 
 שמו של הקב"ה בעולם. 

ואם היה כתוב 'אלוקי ישראל' היה מניינם י"ד, לכן כתיב יעקב, אמנם אם שמו 
 ' כיון שירד אות ה'. של אברהם היה נשאר 'אברם' היה אפשר לומר 'אלוקי ישראל

 –זהו שיקרא שמך אברהם" וממילא "ואגדלה שמך  –וזה הפירוש: ואגדלה שמך 
 זהו שאומרים אלוקי יעקב" שלכן לא אומרים אלוקי ישראל אלא אלוקי יעקב.

 (הרב החיד"א בחומת אנך בשם רבני אשכנז, בנין דוד)
 , יא)(יב את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה אשתו שרי אל ויאמר

 איסתכל, לא בדידיה (באשתו) אפילו טז, א) "אברהם בתרא בגמרא (בבא
 לה". ידע הוה לא דמעיקרא מכלל את, מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה דכתיב

 בשרה אברהם מסתכל היה לא היאך לדקדק הקשה המהרש"א שם "ויש
 ושיןדקד ב"בפ אמרו והרי' וגו ידעתי עתה נא הנה מדכתיב הכא כדקאמר מעולם
 קיים אבינו ואברהם ,'כו בה יראה שמא שיראנה עד אשה שיקדש לאדם אסור
 קודם בנעוריה אותה ראה דודאי ל"וי ביומא, כדאמרינן ת"ע' ואפי דרבנן מילי

 ראה לא לו נשואה שהיתה דאחר אלא ,'כו תתגנה שמא יהודה מדרב שנשאה
 הזאת בעת היתה יכ בזקנתה, ביפיה עמדה לא כי חשב והוא צניעותה מתוך אותה
 כדאיתא עתה בה הסתכל מעשה י"שע ולפי שנה,' מס יותר הכתובים לפי

 כ"וע' כו ליופי' ז כבת' כ בת בה שנעשה מהפלא ביפיה שעמדה וראה בתנחומא
 את". מראה יפת כי ידעתי זקנותך זמן לפניעתה אמר

שכל החשש של שמא תתגנה שייך במי שעתיד להסתכל  והעולם מתרצים,
 אבל אברהם שהרי לא הסתכל עליה לא היה חשש זה של שמא תתגנה. עליה,

היתה פעם עיירה שהראש  מספר הרב אליהו דיסקין בדרך הלצה,בהקשר לזה 
הקהל החזיק עצמו שיותר חשוב הוא מהרב דמתא, כשהגיע שמחת תורה, 
התעקש הראש הקהל שלא יתנו "חתן תורה" לרב, אלא שימכרו, והוא עצמו קנה 

 ה בשבילו. לאחמ"כ ערך "קידוש" גדול לכבוד שקיבל "חתן תורה".את העלי
הרב, שהחליט שצריך לשים את ראש הקהל במקום, נשא דברים בקידוש 
ואמר כך: לכאורה הרי הגמרא אומרת שאסור לאדם לקדש את האשה עד 
שיראנה, ואם כן נשאלת השאלה איך יכול ראש הקהל להיות "חתן תורה" הרי אף 

את התורה? איהו מותיב לה ואיהו מפרק לה: במקום שאינו עתיד פעם לא ראה 
להסתכל עליה אין את החשש, (כאמור בהנ"ל) ולכן שפיר יכול ראש הקהל להיות 

  "חתן תורה".
 (יב, י) ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה.

הקשני א' התם פירש"י [שמות י"ד י'] ופרעה הקריב התאמץ עצמו להקריב, 
ריב ולא קרב. ואמרתי ליישב לפמ"ש הרמב"ן ז"ל שאברהם הכא אמאי כתיב הק

חטא במה שיצא מארץ הקדושה ושלכן נענשו בגלות מצרים ע"י הרעב וכ' עוד 
שגם בזה חטא באומרו אמרי נא אחותי את ולא בטח בה' שיעשה לו נס, והנה לא 
זכר שום עונש על חטא הזה האחרון, ואומר אני שלא חטא בזה אחר שכבר ידע 

לא סמך עצמו על זכותו שיעשה לו נס על זה הדרך שהוא נגד רצונו ית"ש.  שחטא
וזה שאמר הפסוק ויהי כאשר הקריב והתאמץ ללכת מצרים שלא כדת ע"כ אמר 

 הנה נא יש לדאוג וכו' כפירש"י וק"ל:
 (חתם סופר)

 (יב, יג) בגללך נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב למען את אחותי נא אמרי
 ונראה. בגללך" נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב "למען לשון פלכ הוא לכאורה הנה
 י"רש ופירש. למסעיו וילך ובזהב בכסף מאוד כבד ואברם  אמר כ"אח דהנה הכוונה
 בכסף מאוד כבד ואברם אמר לכך, לומר יש הלצה ד"ע הנה הקפותיו לפרוע שהלך
 לו יהיה לא זהב דינרי אלפים אלפי לאדם יהיה אם אף הטבע מדרךדהנה, ובזהב
 אמנם. למשא עליו יהיה לא שהכל עד כ"כ עליו חביב שהדבר מצד והיינו, למשא

 אחרים משל הוא אצלו לו שיש המעות אם אבל, שלו הוא כשהממון דוקא זהו
 היה אם אברהם אצל נ"ה, כ"א. שלו שאינו כיון עליו למשא זה נהפך שוב, בפקדון
 יהיה שלא שידע כיון אך, כלל יועל למשא הממון היה לא משלו בידו נשאר הממון

 עליו היה לכך, אחרים של ממון הוי כ"א, הקפותיו מזה לפרוע יצטרך רק הממון לו
 משום למשא עליו היה ולכך ובזהב בכסף מאוד מאוד כבד ואברם כ"וזשה. למשא
 דרך ל"י זה. ובזהב בכסף כבד היה ולכך הקפותיו לפרוע שהלך למסעיו דוילך
 . הלצה

 לפרוע שהלך מה אברהם על חביב היה דוודאי, אינו זה, דאמת אליבא אבל
 לבטלו כנגדו עומד השטן מצוה דבר בכל ל"י אך ,מצוה חוב בעל דפריעת הקפותיו
 לבטלו עליו מתנגד השטן אין בזה כלל מצוה בו שאין בדבר אבל, הענין ולעכב
 כדי ותמניע וכמה ונחל כנהר ע"א השטן שעשה העקידה גבי במדרש שמצינו וכמו

 מן לבטלו כדי אברהם על למשא הכסף את השטן עשה נ"ה כן, ממצוותו לבטלו
    חוב. פריעת של המצוה

 (אמרי שפר להגה"ק ר"ש קלוגר)
  :רמט סימן מ"חו על "דרישהכתב ב"
 ידי הרימותי) כג כב יד בראשית( שאמר באברהם מצינו וכן .יחיה מתנות שונא

 משום מזה ראיה והפוסקים הגמרא מייתי דלא והא 'וגו שרוך ועד מחוט אם' וגו
 יש גם. ביה דהוה יתירה חסידות ממדת לנפשיה דאחמיר איהו למימר דאפשר

 על ממנו מתנה בקבלתו אותו לזכות רצה לא רשע סדום מלך דהוה משום לומר
] תאמר) [יאמר( ולא) שם( שאמר וזהו) לד יד משלי( חטאת לאומים וחסד דרך
 קעביד מצוה דלשם עמו נימוקו היה ואבימלך מפרעה בלשקי והא. העשרתי אני

 נא אמרי) יג יב בראשית( כתיב פרעה דאצל בצדו תשובתו אחד בכל כדכתיב
 לזנות שרה מסר איך שקשה בגללך נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב למען את אחותי
 העיקר ואיחר בעבורך לי ייטב למען דהיינו הטפל שהקדים ועוד הנאתו בשביל
 שכל כדי את אחותי נא אמרי שאמר היה הענין אלא. בגללך נפשי וחיתה דהיינו
 לא ואני לאשה להם אותך שאתן בסברם בעבורך לי יחניפו והמושלים השרים
 השני מהשר שיירא בי לפגוע רשאי אחד שום יהיה ולא מהם אחד לשום אתנך
 היא המתנה שקבלתו נמצא כולם וכן מאחרים נפשי וישמור עליה דעתו כן שגם
 יפגעו ואל והיא הוא יחיו כן ידי ועל להם ושיתננה אחותו באמת שהיא שיסברו כדי
 דקאמר שפיר אתי והשתא קעבדי מאיסורא ולאפרושי נפשו ולהציל רשעים בהם
 לקבל הוצרך באבימלך וגם בגללך נפשי וחיתה בעבורך אחד כל לי שיטיבו ידי דעל
 לזו' שעושים כדרך לחוץ אותה דחה כרצונו בה שהתעולל לאחר יאמרו שלא כדי

 .)טז כ בראשית( עינים כסות לך הוא הנה שאמר מה על) לכל ה"ד( י"רש וכדפירש
  (יב, כ) אשר לו כל ואת אשתו ואת אתו וישלחו אנשים פרעה עליו ויצו

 שלוה פסיעות ארבעה בשביל לוי בן יהושע' ר מו, ב) "ואמר בגמרא (סוטה
 מאות ארבע בבניו נשתעבד' וגו אנשים פרעה עליו ויצו שנאמר לאברהם פרעה
 שנה". מאות ארבע אותם וענו ועבדום שנאמר שנה
למה זכה לארבע מאות שנה עבור ארבע פסיעות? מבאר באופן נפלא בספר  

 רבי אור תורה להגה"ק מאוסטרובצא זי"ע עפ"י הגמרא בסנהדרין (ק, א) "תניא
 לצדקה ונתן מדד רש"י "אם מודדין לו", ופירש מודד שאדם במדה אומר מאיר
לו", דהיינו שהאדם מקבל  ונותן בחפניו מודד הוא ברוך הקדוש חפניו, מלא לעני

את שכרו לפי מידותיו של הקב"ה, ואם כן, מגיע לפרעה שכר כארבע פסיעות של 
הקב"ה כביכול. ובגמ' עירובין (מב) כתוב שפסיעה של אדם היא אמה, א"כ מגיע 

 הקב"ה כביכול. לו שכר ארבע אמות של 
והנה כתיב בישעי' "שמים בזרת תיקן", ויש מפרשים שהכוונה על עובי הרקיע 
שהוא כ'זרת'. ובירושלמי ברכות (פ"א ה"א) איתא שמהלך הרקיע הוא חמישים 

של הקב"ה הוא מהלך חמישים שנה, א"כ  –דהיינו חצי אמה  –שנה. יוצא שזרת 
  שנה כנגד ארבע פסיעות. 'אמה' הוא מאה שנה, לכן קיבל ארבע מאות 

 
 (אור תורה)

 (יג, ג) וילך למסעיו וכו' עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה.
פירש"י שלא שינה מאכסניה שלו. נ"ל דקרא רצה לאשמעינן שבחא דאברהם, 
דדרך האדם כשישיג עושר משנה דירתו ודר בעליות מרווחות, וגם בדרך משנה 

ברהם לא ביקש גדולות ומותרות ולא שינה מאכסניה גרועה לטובה ממנו, אבל א
אכסניה שלו, וגם לא שינה מקומו ואהלו, והלך אל המקום אשר היה שם אהלו 
בתחלה, אל מקום המזבח וכו', ויקרא שם אברם בשם ה', אשמעינן שבחו שלא 
הטרידו העושר מעבודת ה' ומלזכות רבים, אלא הלך אל מקום המזבח ויקרא שם 

 א בשם ה' ב"ה כבתחלה וק"ל,אברם בשם ה', שהקרי
 (כתב סופר)

 (יד, יח) עליון לאל כהן והוא ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי
' ר הצדיק הגאון עם מפרמישלאן הקדוש רבינו אחת פעם התוודעו כאשר

אותנו שבאםללמדהואהפסוקכוונתאשרל"זמאיר' רהרביאמרקליגערשלמה
 בו הוא עצמו. שאין מה מחבירו ללמוד אחד כל יךצר, בזה זה צדיקים שני פוגשים

 "לחם מדת מאברהם "הוציא", התורה שר שהיה שם זה צדק" "ומלכי וזהו 
 הוציא אברהם לומר רצה" והוא" ,"אורחים הכנסת" אברהם של מדתו זה ויין"

 של מדתו היתה זאת כי ולילה יומם תורה ללמוד" עליון לאל כהן" מדת" משם"
 שם.

  ט˙˘ע" לך לךפר˘˙  
  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„,  .ויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙כל ‰זכ ©



 

ב 

 ר' מאיר)(מרגניתא ד
 (יד, כג) .ואם אקח מכל אשר לך

פירש"י אפי' שכר טרחתו לא רצה לקבל, וצ"ע מ"ט עבר בזה על לא תחנם,  
ומה לפנים משורת הדין שייך כאן. ונ"ל דהרדיפה היתה בליל פסח וה"ל שכר שבת 

 וכה"ג אחז"ל [שבת ק"כ.] אטו חסידים שכר שבת שקלי. 
 (חתם סופר)

 (יז, ה) אברהם שמך והיה רםאב שמך את עוד יקרא ולא
בספר בנין דוד הביא בשם מוהר"ש מוילנא מדברי הגמ' (ברכות יג, א) 
שהקורא לאברהם אברם עובר בעשה או בלאו, ואילו הקורא לישראל יעקב לא 

 ישראל אלא ממקומו יעקב שיעקר עובר כיון שאהדריה קרא, וכלשון הגמרא: "לא
ב) "את" הטפל לבשרו", שמהמילה 'את'  ובגמ' ב"ק (מא, לו". טפל ויעקבעיקר

דרשינן "טפל", וא"כ מדויק היטב בפסוקים, שכאן אצל אברהם כתוב "ולא יקרא 
"את" שמך אברם" דהיינו שאפי' כטפל לא יקראו, משא"כ אצל יעקב כתיב "לא  
יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל" ולא כתב "את" כיון שכ'טפל' אכן נשאר שמו 

                       יעקב.
 (בנין דוד)

 מאוצרות המגידים  
 "לא הרהר אחר מדותיו"

"בעשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה 
חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום" (אבות פ"ה מ"ג). וה"תוספות יום טוב" 

ר, אין זו רבותא הביא פרוש רש"י: "ועמד בכולם", שלא הרהר אחר מדותיו. כלומ
ששמע בקול ה' והלך מארצו, או לעקדה. שהרי ידע שהכל מה', ברצונו נותן 
וברצונו לוקח. ובכלל, איך יכול נברא להפר צווי בוראו. אבל הרהור הלב, הוא 
הרבותא. שהרי באיוב [ו"גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם" (בבא 

איוב בשפתיו" (איוב ב, י), בשפתיו לא בתרא טו ע"ב)] נאמר: "בכל זאת לא חטא 
חטא אבל בלבו חטא (בבא בתרא טז ע"א), ואברהם אבינו לא הרהר כלל אחר 

 מדותיו של הקדוש ברוך הוא (רש"י שמות ו, ט). "עמד בכולם" כצור חלמיש!
 -ומה הם עשרת הנסיונות 

ביך אל הרמב"ם (אבות פ"ה מ"ג) מונה צווי זה, "לך לך מארצך וממולדתך ומבית א
הארץ אשר אראך" (בראשית יב, א), כנסיון הראשון שנתנסה אברהם. ויש להבין, 
מדוע לא מנו את השלכתו לכבשן האש על אמונתו כנסיון. והתשובה פשוטה. אין 
נסיון, אלא במקום קושי והתלבטות, במקום התחבטות והתמודדות. ואיזה קושי 

באלוקי העולם, וכי לא ימסור עצמו היה בעמידה בנסיון האמונה. וכי יכפור חלילה 
להריגה על קידוש השם! אבל נסיון "לך לך" היה קשה, לא מובן: הלא עשה נפשות 
בחרן, לימד וגייר, ולפתע נצטוה לנטוש הכל, ולהתחיל מחדש. יכול היה להרהר 
ולערער, לטעון שכבוד שמים מצריך שימשיך כאן מפעלו ולא ינטוש תלמידיו 

 ולא ערער. זה נסיון, אותו מציינים! ומוקיריו. ולא הרה
וידועים דברי הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל, שעל כן אמרו: "בעשרה נסיונות 
נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם". כינוהו כאן בשם "אבינו", כי השריש בנו יכולת 
לעמוד בניסיונותינו שלנו. ובראש ובראשונה, שלא להרהר ולא לערער. לדעת 

שיגים ואיננו מבינים, וסומכים אנו על אבינו שבשמים המדריך צעדינו. שאיננו מ
"ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך" (תהלים עג, כב). "אדם ובהמה תושיע ה'" 
(תהלים לו, ז), אלו בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה (חולין ה 

 ע"ב).
טובה, ופירש הרמב"ם בונו להודות על הרעה כשם שמברכים על הילפיכך חי

(פירוש המשניות ברכות פ"ט מ"ה) לפי שיש דברים הנראים טובים ואחריתם רעה, 
 -ויש רעות שמתבררות כטובה 

כפי שספרו בגמרא (ברכות ס ע"ב) שרבי עקיבא הלך בדרך והגיע למקום ישוב. 
בקש שיארחוהו ללינת לילה, וסרבו. אמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, 

לטובה.
לך ולן במדבר, והיו עמו תרנגול חמור ונר. באה רוח וכבתה את הנר, בא חתול ה

וטרף התרנגול, בא אריה וטרף החמור, ואמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, 
לטובה.

באותו הלילה באו גייסות ולקחו את בני הישוב בשבי. אמר: כלום לא אמרתי שכל 
מור נוער או התרנגול קורא, היו מה שעושה ה' לטובה. שאלו היה הנר דולק, הח

 באים ושובים גם אותו!
 אדם חייב לדעת, שאינו יודע. הוא אינו יודע, ואחרים אינם יודעים, רק ה' יודע.

מעשה באדם שאמר: הרווחתי תשעים דולרים, בדקה. כיצד? נסע ברכבת ומולו 
 ישב גוי.

 התפתחה שיחה: "מה מעשיך?"
 ואתה מה מעשיך?"עשיר הוא, בעל אחוזות ונחלאות. "

 "אני", אמר היהודי, "מתפרנס משאלת שאלות".
הגוי לא הבין, והיהודי הסבים: "הרי אתם מלומדים, ואנו נבערים. אז אני מציע 
עסקה: אשאל שאלה, ואם לא יודעים תשובה נותנים לי מאה דולרים. ואחר כך 

 ישאלו אותי שאלה, ואם לא אדע אתן עשרה".
 , לבטח ידע.הגוי הסכים. משכיל הוא

 שאל היהודי: "לאיזה בעל חיים יש שבע רגלים, שלושה ראשים, ונוצות כתומות?"
 "איני יודע", השיב הגוי. מעודו לא שמע. שילם את הסכום.

 "עכשיו תורך לשאול", אמר היהודי.
 "הבה אשמע, לאיזה בעל חיים יש שבע רגליים ושלושה ראשים ונוצות כתומות?"

 אמר היהודי, והחזיר עשרה. "גם אני איני יודע",
כסבורים אנו שהאחרים יודעים? איש אינו יודע, מלבד הבורא יתברך, מחולל 

 המאורעות!

 -יש סיפור ידוע 
הכומר מפראג הסית את המלך נגד היהודים. השיג הסכמתו שיערך ויכוח פומבי 

אם על הגשר הנטוי על הנהר. אם הכומר ינצח, יזרקו את היהודי למים השוצפים, ו
היהודי ינצח, יזרקו את הכומר. הודיעו לרב, וגזר תענית.

 בא עגלון ואמר: "אני מוכן להתייצב לויכוח".
תמה הרב, והעגלון הסביר: "יודע אני שהכומר מלומד, ואני מביא בחשבון שיתכן 
וינצח. אושלך לנהר, אך לא יהיה זה הפסד גדול. עגלונים יש למכביר, ואת חיי הרב 

 אסור לסכן".
 ביום המיועד התכנסו כולם, ולתמהונם התייצב לויכוח עגלון נבער!

 בזלזול בוטה אמר הכומר: "שאל אתה ראשון!"
 אמר: "יאמר נא הכומר, מה פרוש הביטוי: לא ידעתי פרושו?"

 תרגם הכומר לשפה המדוברת: "איני יודע מה הפרוש".
מימי הנהר אך שמע הזקיף את ההודאה המפורשת מפי הכומר, נשאו והטילו ל

 השוצפים, כן יאבדו כל אויבינו!
היהודים נשאו את העגלון המנצח על כפיים, והרב התעניין: איך עלה בדעתו 

 לשאול שאלה מחוכמת זו?
טייטש, תרגום -ענה העגלון: "פשוט מאד! יהודי פשוט אני, ולומד חומש עם עברי

, ולא הבנתי. עיינתי לאידיש. הגעתי לדברי רש"י, "לא ידעתי פרושו" (ויקרא יג, ד)
בתרגום, וראיתי שהמתרגם מודה: איני יודע מה הפרוש. חשבתי לעצמי: אם 

 המתרגם החכם לא ידע, הכומר הגוי ידע?!"...
צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מסובב המאורעות והוא נותן התורה. כמו 
ך שמבינים אנו שהתורה עמוקה, וכשאיננו מבינים תולים אנו בקוצר השגתנו, וא

 -יומרה תהיה מצידנו לנסות להבין הכל, כך גם במאורעות החיים 
היה בבני ברק יהודי מבולבל, תלמיד חכם מסכן ששכלו משובש. יום אחד עיין 

 בתוספות ולא הבינו. החליט לקרוע את התוספות מדף הגמרא!
 הזדעזעו: מה אתה עושה!

 אמר: "התוספות טועים, יש להוציאם!"
בי עקיבא איגר זצ"ל כותב בשברון לב: "לא זכיתי להבין, וה' מבינים אתם, הגאון ר

 יאיר עיני". והוא, המסכן המשובש, קורע את התוספות!
 טענו: "אבל יש עוד תוספות מהצד השני!"

 אמר המסכן: "אוי לרשע ואוי לשכנו"...
 צוחקים?!

כולם מבינים שזה שבוש שכל כשזה נוגע לתורה הקדושה, לתוספות הקדושים. 
  זה נוגע למאורעות, למעשה אלוקינו?!...וכש

 (והגדת)   

 
 "דן אנכי"

בגזרת ברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו עליו השלום: "ידע תדע כי גר יהיה 
זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו 

יד). וחקרו רבותינו (הרמב"ם, -דן אנכי, ואחרי כן יצאו ברכש גדול" (בראשית טו, יג
הלכות תשובה פ"ו ה"ה והראב"ד שם, רמב"ן ורבנו בחיי כאן, ועוד) מאחר שנגזר 
שבני ישראל ישתעבדו ויעונו, מדוע נענשו המצרים על שקיימו בישראל גזרתו 

 של מקום.
ותרץ רבנו בחיי זצ"ל, וזו לשונו: "ותדע, כי אם נגזר על ראובן שיהרג, ונכתב ונחתם 

יו בראש השנה כן, לא ינקה ההורג אותו אף על פי שעשה הנגזר. כי הוא רשע על
בעוונו ימות, ודמו מיד ההורג אותו אף על פי שעשה הנגזר. כי הוא רשע בעוונו 
ימות, ודמו מיד ההורג יבוקש, כי בודאי לחטא ולעברה נתכוון. ופוסוק מלא הוא: 

חנף אשלחנו... והוא לא כן ידמה "הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי, בגוי 
ז). למדך הכתוב שהקדוש ברוך הוא גזר לישראל -ולבבו לא כן יחשב" (ישעיה י, ה

השבט והמטה ההוא כדי להצר להם, ואף על פי כן הענישו לבסוף, ככתוב (שם, 
יב): "אפקד על פרי גדל לבב". משום שאף על פי שנגזר המעשה, לא היתה כונתו 

ברך וגזרתו, כי אם דרך שנאה, וכדי להגדיל מעלתו ולהרחיב לקיים מצות ה' ית
מלכותו. וכן היה הענין בנבוכדנצר, שהוא ועמו נצטוו מפי הנביא להחריב את 
ירושלים, ככתוב: "הנני נתן את העיר הזאת ביד הכשדים וביד נבוכדראצר מלך 

נחריב: כט), ומצינו שנענש כס-בבל והציתו את העיר הזאת באש" (ירמיהו לב, כח
"לכן כה אמר ה', הנני פקד אל מלך בבל ואל ארצו כאשר פקדתי אל מלך אשור" 

 (ירמיה נ, יח).
 ונטעים הענין בסיפור מעשה.

מקצועות שונים היו ליהודי העירה. האחד חייט והאחד סנדלר, האחד נפח והאחד 
פחח. גם מקומו של הגנב לא נפקד. יהודי טוב היה, השכים לבית המדרש שחרית 
וערבית, אבל פרנסה זו פרנסה. קמה משפחה בבוקר והדירה פרוצה, הכל מרוקן. 
בשברון לב עלה הנגנב לבית הכנסת לתפלה ומצא את הגנב. לא היה טעם להתנפל 
עליו. עושה הוא את מלאכתו. ומה, אם החולה נפטר פוסק הרוקח מלהיות אזרח 

 נכבד?!
 ין אל מי לדבר.הכל ידעו זאת, גם הרב. נסה לרמוז, להוכיח, וא

בוקר אחד עלה היהודי בשברון לב, אמר: "רבי, היום יום שלישי, יום שנכפל בו 'כי 
 -טוב', הרב אמר שהוא יום של מזל" 

 "אכן", אישר הרב.
 והלילה נפרץ ביתי והכל נגנב!"

 נאנח הרב: "אכן המזל האיר הלילה פניו, אבל לגנב"...
. המתין עד ליום הכפורים, וכוון את החליט הרב לשים לזה סוף. אין כוחו בפיו

הדרשה שלפני "כל נדרי" בעיקרה לגנב שבא לבוש לבן ועטוף בטלית. הזכיר 
עברות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר, והרעיש את הלבבות בדברי 
הרי"ף (ב"עין יעקב" שם) שאם אינו מרצה את חברו אין נמחלים גם העוונות שבין 



 

 ג 

נעילה מושם הדגש על "למען נחדל מעושק ידינו", ודור האדם למקום. בתפלת 
 -המבול עם כל השחתתם לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל 

כמה שמח שהדברים פעלו! כזו תפילה, בכאלו דמעות, לא התפלל איש. הגנב 
התייפח, כתפיו רטטו, עיניו אדמו, ממש: "ואני תפילה", כל מהותו עמידה לפני ה'! 

 , אלקים לא תבזה!"אח "לב נשבר ונדכה
 לו פניו בדברי כתוב: "לך במוצאי היום הקדוש, כשבא להתברך מפי הרב, האיר

 אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלקים את מעשיך!"
 "אמן ואמן!" ענה הלה בדבקות.

 רה, הא?!"י"נו, מהיום ואילך חסל סדר גנבות בעי
 ה יקללו, יכרית מטה לחמו...נרעש הגנב: "למה יאמר הרב כן?!" למ

 תמה הרב: "כלום לא חזרת בתשובה, האם לא החלטת לשנות מקצוע?"
 "אם אדם מצליח מלאכתו, מדוע יחליפנה", תמה הגנב כנגדו.

לא יאומן: "אז על מה התפללת בכזו כוונה? האם בקשת שהקדוש ברוך הוא 
 רה?!"ייצליחך בעב

ומק הלב: רבונו של עולם, הרי כשם "לא, טפש אינני", ענה. "אבל התפללתי מע
שמזונותיו של אדם קצובים לו, כך חסרונותיו קצובים לו (בבא בתרא י ע"א). היום 
אתה כותב וחותם, כמה ירויחו וכמה יפסידו. ואיך יפסידו, מי במים ומי באש, ומי 

 -באבדה ומי בגנבה 
ו שיגנב ממנו אין לי אלא בקשה אחת, אנא ממך, הענה לה: כל מי שאתה גוזר עלי

 השנה, שיהא זה על ידי"...
מה רוצים ממנו, אפוא. כשם שלא כועסים על הרופא שהוציא אל הפועל את ה"מי 
בקצו ומי לא בקצו", כך אין לכעוס עליו כשיוציא אל הפועל את ה"מי יעני ומי 

 ישפל"...
עה מובן, שהבל יפצה פיו: הגזרה גזרה, והגנב יוקע ויענש. כך הגזרה גזרה, ופר

 ילקה וישלם...                                                                                  (והגדת)

 
 "אנה תלכי!"

יום אחד הלכתי ברחוב עזרא בבני ברק, ועוצרת לידי מכונית הדורה. החלון מורד, 
 והנהג גוחן: "לאן הרב צריך?"

 "מה זה משנה", שאלתי.
יך, אסיע אותו". וכבר נפתחה הדלת, "יכנס הרב". נכנסתי, המושב "לאן שהרב צר

 היה נוח. עוול שלא לנצלו. "באמת תקח אותי לאן שאני צריך?"
 "לכל מקום!" הצהיר.

 התרווחתי. ברוך שמסר עולמו לשומרים. "אז אני צריך לירושלים".
 "אין בעיה", אמר, וסובב את ההגה לרחוב גבעת פנחס.

 ושלים", התעניינתי."עמדת לנסוע ליר
 "לא. אבל כבר אמרתי, לאן שהרב צריך!"

"טוב, אז יש לי אליך שתי בקשות. האחת, תוריד אותי ליד קו ארבע מאות", 
 האוטובוס הנוסע לירושלים.

 "לא בא בחשבון, כבר זכיתי במצוה! מה הבקשה השניה?"
 ום שהוא"."הבקשה השניה, שתגלה לי מה פשר הנכונות הזו, להסיע אותי לכל מק

 "זאת בשמחה. יש לי שעה שלמה לספר".
והוא ספר, כמעט שעה, ספר על ילדות קשה, על אב קשוח, התנגשויות וקצרים. 

 על התמרמרות שגאתה ותסכולים שתפחו.
יום אחד שמע באקראי, שבישוב ליד צפת יש מוסד ממשלתי לילדים חסרי בית, 

, למשל, כך היה בטוח. החליט או כאלו הסובלים מהתעללויות והתעמרויות כמוהו
לעזוב את הבית ולהצטרף לחוסי המוסד. החלטה לחוד, וביצוע לחוד. היה זה 
חלום כמוס, לברוח אליו בלילות אפלים. אבל יום אחד פרצה מריבה קולנית, אביו 

 צרח והוא השיב, ועזב את הבית בטריקת דלת. השאיר מאחוריו את התפילין.
י יזדקק לכל גרוש. נסע בקו חמישים וארבע לתחנה בכיסו היו כמה לירות, והר

המרכזית בתל אביב, איתר את הרציף לצפת וברר מתי יוצא האוטובוס. אמרו: 
בעוד שעה וחצי. מה יעשה עד אז, החליט לשוטט בסביבה. נסער היה, לא היתה 
לו סבלנות לשבת ולהמתין. החל ללכת, ובטנו המתה ברעב. עבר ברחוב יסוד 

תי מתחם התחנה, והבחין בתכונה ליד בית כנסת מפואר. התעניין, המעלה, בפא
ואמרו לו שמתקיים כאן "בר בי רב", יום שכולו תורה. זכר שפעם לקחו אביו לכזה 
כנס בבני ברק, והיה שם בצד שולחן עם כיבוד קל, עוגות ושתיה. אם כך, יוכל 

לם לשולחן, נטל לשבור את רעבונו. נכנס, ובדיוק הסתיימה ההרצאה. נגש עם כו
ומזג ואכל ושתה, ועדיין שעה שלמה לפניו. במקום לשוטט בחוסר תכלית, ישמע 

 דבר תורה.
 ואז, כך סיפר, עליתי לדרוש.

"ואני זוכר מה הרב אמר", וצטט את הסיפור ואת הרעיון. ספרתי שהרב מפוניבז' 
 שאלני שאלה. המשנה אומרת (אבות פ"ה מי"ד) שארבע מדות יש בהולכי בית
המדרש: הולך ואינו עושה, כלומר לומד ואינו מבין, לפחות שכר הליכה בידו. 
עושה ואינו הולך, שלומד בבית המדרש שבביתו, שכר מעשה בידו. הולך ועושה, 

 חסיד. לא הולך ולא עושה, רשע.
ותמה הרב מפוניבז': אם יש מי ש"הולך ועושה", הולך לבית המדרש ולומד ומבין 

ה זו תורה ועולמו שטוף אור וזוהר, אשריו ואשרי חלקו. אבל ונהנה ומתעלה, אור
בכל בית מדרש, ויש שעות כלאו לכל אדם, שהוא "הולך ואינו עושה". עיניו רואות 
וכלות איך אחרים מצליחים, מבינים וקולטים, שואלים ודורשים, מחדשים 

בין, מערכות וזוכים להערכה ורואים עולמם בחייהם, והוא אינו קולט ואינו מ
שמועתו קשה עליו כברזל, והכל נדים לו ומתעלמים ממנו, מה לו פה ומי לו פה. 
וזה קורה גם בשומעי שיעור יומי או שבועי. באים עייפים ומותשים, הראש בקושי 
קולט והעיניים נעצמות, אל חבל על הטרחה, וכבר מחליטים שלא לבוא, להדיר 

 -רגליהם 

א שנו, אלו אינם הולכים ואינם עושים. במה ואז רואים הם את אלו שלא קראו ול
מבלים הם את זמנם, במה מבוססים הם, באיזה הבל וריק, באיזו ביצה עכורה. 
ומחליטים: יהיה מה שיהיה, "שבתי בבית ה'" (תהלים כז, ד), ולו לשבת ולבהות, 

ובמשך הזמן אזכה "לחזות בנעם ה'" (שם), גם לקלוט ולהבין ולהתעלות.
ביתך", קודם כל להמנות על היושבים, "עוד יהללוך סלה" בהמשך...  "אשרי יושבי 

 נמצא, שההולך ואינו עושה שכנעו להישאר בבית המדרש, ולכן נמנה עמהם.
 -שמע, וחשב: הלא אלי הדברים מכוונים 

נכון, יש לי קצר עם ההורים, התקלויות תדירות ומטען מרירות אין קץ. אבל ככלות 
שומר תורה ומצוות, ואני על סף הישיבה הקטנה, ומשם  הכל, דרכי סלולה: בית

לגדולה, ולבנין ביתי. ולאן אני הולך, למוסד חלוני. לשהות בין נערים מבתים 
 -הרוסים, לחיות באוירה פורקת עול 

ובעודו חושב על כך שמע שאני ממשיך ואומר: הנה, הגר היתה בבית אברהם 
ו קשים ומרים והחליטה לברוח. וסבלה משרה, שהקשיחה יחסה אליה. חייה הי

 - "אי מזה באת ואנה תלכי"פגש בה מלאך ה' ושאלה: 
 ."מפני שרי גברתי אנכי ברחת"ענתה: 

 ט).-" (בראשית טז, חשובי אל גברתך, והתעני תחת ידיהאמר לה: "
ולכאורה, אמורה היתה לנמק בחירתה, לומר שהמצב שם ללא נשוא. ולא אמרה 

? מפני שהמלאך כבר הקדים התשובה לכל טרוניה. הכל דבר, חזרה בלי הגה. למה
", למדבר, אל פראי ואנה תלכי", מאהלו של אברהם! "אי מזה באתנכון, אבל "

האדם? "שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה", ובלבד שתחיי בסביבה של תורה 
 ואמונה!

והוספתי, שזו היתה התביעה הנוקבת על אלישע בן אבויה, כמבואר בירושלמי 
 במסכת חגיגה.

 יצא לתרבות רעה. -"אחר"  -אלישע בן אבויה 
 אמר לו רבי מאיר: "חזור בך". אמר לו: "איני יכול".

 אמר לו: "למה?"
אמר לו: "שפעם הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכוב על סוסי ביום הכפורים 
שחל להיות בשבת, ושמעתי בת קול שיצאה מבית קודש הקדשים ואמרה: שובו 

 נים שובבים חוץ מאלישע בן אבויה, שידע כוחי ומרד בי!"ב
וסיימו בגמרא (חגיגה טו ע"א): אמר: הואיל ונטרדתי מהעולם הבא, אהנה לפחות 

 מהעולם הזה. הלך ויצא לתרבות רעה.
בסופו של דבר, מספרת הגמרא, פעל רבי מאיר שיכניסוהו לגיהנם ועלה עשן 

 בי יוחנן שפעל להכניסו לגן העדן.מקברו כמאה וחמשים שנה, עד לפטירת ר
 ויש להבין: הרי דחוהו. מה היה עליו לעשות?

 -אלא, משל למה הדבר דומה 
אדם הפליג בספינה. התרגשה סערה, והספינה טבעה. נזדמנה לו קורה ונלפת בה. 
גל מסרו לגל, השמש קפחה על ראשו וכוחותיו אזלו. סביבו חגו סנפירי כרישים, 

תעותיהם. חש שהגיע לאפיסת כוחות, והנה חוף לפניו, אשד בנס לא גרסוהו במל
נחל מפכה, עצי פרי לרוב, וקבוצת ילידים מסבים סביב מדורה, צולים דגים, 

 מפטפטים בניחותא.
בצעד כושל עשה דרכו בין אדוות גלי החוף, והקבוצה השתתקה. הביטו בו במורת 

קום ממנו באת, אינך רוח, אינם חפצים באדם זר. החוו בידם: הסתלק, שוב למ
 רצוי כאן!

עצר בחשש. פניו התרכמו: הוריו למדוהו שלא להדחף למקום בו אינו רצוי, ופה 
 -אינו רצוי בעליל 

 ובכן, מה?
 האם ישוב על עקבותיו?

 לים? אל הגלים, לכרישים?! -לאן 
לא! הוא ימשיך ויתקדם. ינסה לפייסם, לרצותם, להתחבב עליהם. יהיה לעבדם, 

 כי אין לו לאן לחזור!למשרתם. 
לאטום אוזן, להתעלם מהדחיה,  זה מה שהיה על אלישע בן אבויה לעשות.

 להתחנן ולהתרפס. כי התורה היא חיים, והמוות אינו אופציה!
 ואילו הוא, פנה וחזר. כי גם הים היה אופציה עבורו. על כך נתבע!

אל האוירה והדברים היוצאים מן הלב נכנסו אל הלב, והחליט לשוב הביתה. 
הטעונה והעכורה, אבל המסלול הוא המסלול הנכון. ומצא מפלט בישיבה, ביצר 
בה מקומו ומעמדו, "הולך ועושה", והקים בית לתפארת, בית של תורה וגדולה. 
שלח ידו במסחר והצליח, קובע עתים לתורה, וההדורים עם ההורים יושבו, והם 

, והכל בגלל שיחה אחת אליה נקלע זוכים לכבוד מלכים ולרוב נחת מהבן והנכדים
 "במקרה", וכבר הגענו לירושלים. לאיזו כתובת הרב צריך. את כל חיי אני חב לו!

איי, את חייו חב הוא לרבון כל העולמים, שתכנן שיתקיים באותו מקום ובאותה 
שעה "בר בי רב", יום שכולו תורה, ואני אוזמן לשאת בו דברים באותה שעה, ושם 

עיון, וכוון צעדיו לבית הכנסת, והציב בו את השולחן עם המזונות בפי אותו ר
 והשתיה, ופתח לבו לדרשה, והשיבו אליו.

איזה תזמון, איזו מקריות. וכבר אמרו ש"מקרה" אותיות: רק מה'!
 (והגדת)

 
 אשר אראך. הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה' ויאמר 

 , א)(יב
 על שכר לו ולתת בעיניו לחבבה כדי מיד הארץ לו גלה לא - אראך וברש"י: אשר

 .ודבור דבור כל
 נט) חרדים (פרק בספרהקדוש  וכתב
 בתשוקה ארץ מאפסי אליה ולבא ישראל ארץ את לחבב ישראל איש כל וצריך
 בה מאסנו יען לדורות בכיה לנו שנקבעה עווננו תחילת כי, אמו חיק אל כבן גדולה

 תרחם תקום אתה) יד( נאמר ושם, חמדה בארץ וימאסו) כד, קו תהלים( שנאמר



 

ד 

 ומצינו אליה. בבואם ואבניה עפרותיה מנשקים האמוראים היו ולפיכך, ציון
 ויראנה ישראל לארץ שילך ראשונה פעם אבינו לאברהם אמר ה"שהקב במדרש
 שנים חמש דע ישראל לארץ ללכת לחזור רשות לו נתן לא שחזר ואחר ויחזור
מי) ז, נהשם(הפסוקזהאמרוהואללכתלחזורמשתוקקהיהשניםחמשואותן
 ללון מוטב, סלה במדבר אלין נדוד ארחיק הנה ואשכונה אעופה כיונה אבר לי יתן

, תאב והיה, לארץ חוצה של בפלטריות ללון ולא ישראל ארץ של במדברות
 היה לא הארץ אל בואו וקודם, 'ה אליו דבר כאשר אברם וילך כתיב, ומשהורשה
 תפארת יקר הנבואה במראה וראה ראשונה פעם שמה שבא אחר אבל משתוקק
 להיות חלציו יוצאי אנחנו לדורות נלמד וממנו, נכסף נכסוף אז, הארץ קדושת
 :ביסורין שמחין נהיה כך מנת על, בצער שיושביה פ"אע כמוהו נכספים
  בחוד של מעילו בכנף הסודית הפתקא

 - רבים חודשים, אדם ובני כבשים עיזים בין, ובנהרות בימים, הארוכות רכיםבד
 לארץ - לארץ מחוץ ל"זצ הופמן חנוך אברהם רבי צעד, בהשם בבטחון הצרופים
 : ויסורים תשוקה מתוך שעלו ממאות אחד רק וזה. הקודש

 להע )ל"זצ הירושלמי המגיד ידלר ציון בן' ר של הקרוב ידידו( חנוך אברהם רבי
 לא אולי" שחשש משום, ל"בחו להתחתן רצה לא הוא. בחור בעודו הקודש לארץ
 ורק, לעלות בנפשו וגמור מנוי היה... הקדש לארץ" אחרי ללכת האשה תאבה

 . ישראל בארץ שם זיווגו את יחפש, כ"אח
 לארץ ה'העלי תכנית לכן, מדוכדך עני בחור הוא גם היה, משפחתו בני שאר כמו

 להתחיל כסף לו היה לא, פשוט -" ממונות עניני" של רב קושיב נתקלה הקודש
 נחוש היה אך. לו היתה לא פספורט תעודת גם. הסמוכה לעיר מעירו לפסוע
 ". לדרך יוצאים" - בדעתו

 ? איך
 ": רגלי הולכים"

 ' בה יבטח אשר
 : היה כך, שהיה ומעשה
 ויצא הגדולה לעיר קידה קד, לאחור פניו את הסב, וילנא בשערי נעמד בודד בחור
 . אודיסא עד - לכפר ומכפר לעיר מעיר רגליו את כיתת הוא. לדרך

 באחת' אורחים הכנסת' בפתח כשעמד הימים שבאחד, סיפר הוא בהזדמנות
 ל'בוחר" ושאל הקהל מחשובי אחד אותו עצר, הדרך להמשך שיצא לפני, העיירות

 שכבר לי ונראה, פספורט לך שאין הבחנתי, רגלי לדרך מכאן יוצא שאתה מבין אני
  לעבור מפחד לא אתה איך, כך צועד שאתה ארוכים ימים
, קצר רגע להמתין ממנו ביקש חנוך אברהם' ר?" פספורט ללא האלה הדרכים את

 תפלת" נוסח על והצביע פתחו ישן סידור מהארון הוציא לאכסניה פנימה נכנס
  ".שלי הפספורט זה, הנה: "ואמר" הדרך

 . הקודש לארץ - להפליג ביקש ממנו הגדול הנמל היה בה, ודיסאא שערי עד כך
 מצא שם, הנמל אל בחפזה צעד בידו הקטנה וחבילתו לאודיסא כשהגיע מיד

 אומר ללא אופיינית בזריזות. ישראל לארץ להפליג העומדת גויים של אניה לפניו
 להתיישב ומיהר, ופספורט אישורים בלי לאניה פנימה נכנס, ודברים
 במרכז, הקהל מחדרי באחד, במנוחה יושב עודו. הפנויים המקומות דבאח

 את ממנו ביקש השוטר. ואישורים תעודות לבדוק שוטרים נכנסו, הספינה
 תחת החוף אל בחזרה, פנים בבושת החוצה גרשוהו, בידו היו שלא וכיון, תעודותיו

... השמים כיפת
 . בחבילה היו התפילין. בספינה נשארה חבילתו

 מעט גם הטמין בנרתיק. הגשמי עולמו כל היה בו עור של גדול נרתיק זה היה
 . הארוכה בדרך ללבוש אבא מבית לו נותרו שעוד בגדים

 הים בידו אשר והארץ השמים אלוקי' ה אל וקיווה הספינה ליד עמד חנוך אברהם
 ". בטחון. "והיבשה

 : חנוך אברהם רבי של בפומיה מרגלא, אגב
" מבטחו' ה והיה' בה יבטח אשר הגבר ברוך" שבפסוק "מבטחו" מילת למה

 הדרכים שכל לך שנדמה במקום שאפילו לך לומר? קמץ במקום בפתחמנוקדת
 מן לך יסייעו כן תעשה ואם', בה מלבטוח תחדל אל, לפניך וסגורים קמוצים
 עזות רוחות, הפתוח בנמל עמד הוא, בקיצור. הצלחה שערי לך ויפתחו, השמים
 .לשמים נשואות עיניו'. ה אל וקיווה, ממקומו הוטלטלו כמעט

 לקראת חבלים והתרת העוגן ניתוק לאחר זה היה, האניה הפלגת לפני מועט זמן
 ! לעצור - פקודה התקבלה. מבוהלת שריקה נשמעה לפתע, הפלגה

 . שוב עגנה היא
 להוציא המלחים הסכימו, הכעוסים הנמל ועובדי המלחים בין קצר שיח לאחר
 עשיר נוסע האניה על להעלות במטרה( האניה אל המוביל הגשרון את שוב

 עדר אחריו שהביא נוסע עולה האניה על שהנה הבחין הבחור). המועדאת שאיחר
 ... ועיזים כבשים של גדול

. הצאן בין בזחילה ונכנס חנוך אברהם התכופף, צעיר בחור של גוף בזריזות
 הארץ על התישב. האניה על להוע במהירות ביניהן צעד הכבשים בין התחבא
. בושהרגישובליהסיפוןבצידיבינותם

 חבילתו נחה בו המקום אל ושב הספינה לירכתי ירד, הנמל את עזבה כשהספינה
 . החלה הנסיעה . הקודש ארץ אל בדרכו יצא כך ממקומה נזרקה לא שעדיין
 חחוושו חברו את אחד הכירו כבר הנוסעים, הפלגה של ימים כמה כשעברו
 בחור כיצד: בשאלות חנוך אברהם' לר לו להציק האניה יושבי החלו וכך, ביניהם
? שם תעשה מה? בכיס פרוטה ללא קרוב או מכיר בה לו שאין חדשה לארץ נוסע
 תכשיטים או כסף לו יש בוודאי" בלחש אמרו אחרים? לצידך יעמוד ומי, תחיה איך

 בשאלות אותו שהטרידו לאחר הימים באחד"... ישראל בארץ להתבסס לו שיעזרו
 ". לאומי בין מסחרי מבנק עתק סכום על ק"צ לי יש, כן: "הבחור להם ענה סרק

 עומד שמישהו בלי כך סתם עולה לא שהוא בטוחים שהיו סקרנים נוסעים
. בוטח שעליו ק"הצ סכום ומה הכסף היכן הסוד את לגלות בו האיצו מאחוריו

, בה חיטט, לידו שעמדה החבילה את פתח ,בקשתם בפני לעמוד היה יכול כשלא
 להםוהושיט עבה ניר מחיקו הוציא חנוך אברהם' ר. בצפיה המתינו הסובבים וכל

 של מזונותיו כל דרבנאי אחוה תחליפא רב תני: "כתוב היה הנייר על, בהתרגשות
מיהרוהוא, עליוהביטוהם) ו"טביצה" (הכיפוריםיוםועדה"מרלוקצוביןאדם

 ". דבריו שיקיים ההבטחה בעל עלי נאמן: "להם להגיד
 . ימיו כל בכיסו מונחת היתה זו שפתקא, הירושלמי המגיד סיפר, זוכרני
 נקשן לדא דא אבריו, החוף אל כולם עם ירד, יפו בנמל עגנה האניה כאשר

 .מעיניו זלגו חמות דמעות ושתי, מהתרגשות
. בהשם בטח כמובן אך ליםלירוש מיפו לעלות כדי פרוטה אפילו בידו היה לא

, ישמעאלים אורחת וראה עיניו את הגביה התרגשות הומה ולב דומעות בעיניים
 אותם שאל הוא, וירקות פירות החמורים על נשאו הם, ירושלימה בדרכה שעולה

 כסף לך אין" והפטירו ארוך רגע עליו הביטו. העגלה על עימם שיעלה יסכימו אם
. פחד ללא אליהם הצטרף הבחור חנוך אברהם' ר! אלהי, עימנו עלה - מרופט יהודי
 ששם שאדם המוסר חכמי דברי את עיניו לנגד שם שעה באותה כי לי וסיפר
 על מוראו את הטיל ה"הקב ואכן! שבעולם דבר משום ירא אינו ש"ית' בה בטחונו
 ככה: "ערבי בניגון לפניו קראו לירושלים ההר ובעליית, מאד כבדוהו הם, הערבים

 ".היהודי לחכם היעש
 .ובששון בשמחה ירושלים לשערי הגיע כך
 והנס' בה הגדול ביטחונו לזכר", הופמן"ל משפחתו שם את להסב החליט ביום בו

 . הקודש לארץ עליתו בעת עמו שעשה
 (להגיד)              .מעלה של בירושלים ההוד מדמויות לאחת והיה התחתן בירושלים

 .ו)-(טז, דעיניה... ותענה שרי ותרא כי הרתה ותקל גבירת ב
 רבי משה מונק ביאר זאת עפ"י סיפור: 

גביר אחד הוצרך פעם לנסוע לפראג לרגל עסקיו, והוא הזמין לשם כך את שרותיו 
של עגלונו. השניים נסעו כברת דרך אורכה, עד שהיום העריב. לקראת חשכה הם 

מנהגם של אנשים, עצרו את עגלתם והתכוננו לעשות את הלילה על אם הדרך. כ
פשטו השניים את בגדיהם, עטו על גופם בגדי לילה, פרשו לעצמם ליד העגלה 

 מצע לישון עליו ונרדמו.
עם שחר, התעורר העגלון ראשון, ומיד מיהר ולבש את בגדי הגביר. אחר, עלה על 
העגלה והתיישב במושב האחורי כשהוא מתענג על הריפוד המלטף. הוא התבונן 

עד לחלון והבחין כי הגביר עדיין נם את שנתו, לכן הרים אבן קטנה, בקוצר רוח מב
 השליך אותה עליו וקרא בקול גדול: "נו, עגלון! עד מתי תשכב?!"...

הגביר קפץ ממקום משכבו והיה משוכנע כי העגלון חומד לו לצון, "האם הסתתרה 
את  בינתך?", שאל תוך כדי שהוא מסובב את אצבעו על רקתו ומראה לעגלונו

שהוא חושב אודותיו. אבל העגלון לא חשב לוותר, והחזיר לו בצעקה: "אני אינני 
משוגע! את הוא שוטה הכפר! אני הגביר ואתה העגלון שלי, ועכשיו מהר לבש את 
הבגדים והתחל בנסיעה!". הגביר נוכח לראות כי לא בנקל יצליח לגבור על העגלון, 

גלון ונסע לפראג, לבית הדין. בקושי באין ברירה אחרת לפניו לבש את בגדי הע
עצרה הכרכרה וכבר קפצו מתוכה השניים כשהם צועקים בקולי קולות את אותם 

 דברים: "אני הגביר! אתה העגלון!"...
במהרה נכנסו השניים לחדרו של ה"נודע ביהודה", וכל אחד הרצה את טענותיו 

, עלי לחשוב כיצד בפניו. שמע הרב את דבריהם והגיב: "עניין זה מסובך מאוד
להכריע בדבר, לכן לכו עכשיו וחזרו מחר בשמונה בבוקר, כדי לשמוע את הכרעתי 
בנדון". ומיד לאחר צאתם קרא הרב לשמש בית הדין והורה לו שמחר יושיב אותם 

 להמתין לו ואל יתייחס אליהם כלל, עד שעות אחרי הצהריים המאוחרות.
הויכוח בין השניים, הם צעקו בנסותם עוד לפני השעה הנקובה כבר נשמעו הדי 

לגבור זה על קולו של זה: "אני הגביר! אתה העגלון!", ופני שניהם בערו מכעס 
ומשנאה. אך שמש בית הדין, נאמן לבקשת הרב, נגש אליהם ואמר כי הרב עסוק 
ביותר ועליהם להמתין בבית הדין עד שיתפנה. בלית ברירה התישבו השניים תוך 

 המילולית.כדי ההתכתשות 
הזמן חלף ולאט לאט נמאס הויכוח גם עליהם, הרי אף אדם אינו מסוגל להכריז 
במשך שעות על עצמו "אני הגביר"... בהמשך התאספו בבית הדין עוד בעלי דינים 
נוספים שהשמיעו בקול את טענותיהם: בפינה אחת התווכח קבלן עם לקוח 

ח מרתק. ושני הטוענים לתואר ובפינה אחרת התדיינו שני סוחרים ביניהם בויכו
 הגביר נסחפו בהדרגה לאווירת המקום.

שעות חלפו עליהם כך, בטנם החלה לשגר אותות מצוקת רעב, ולהט הויכוח פג 
כמעט לגמרי. בשעות אחר הצהריים הציץ הנודע ביהודה מחדרו והבחין 
 שהשניים הסיחו את דעתם מן העניין הבוער שלשמו הגיעו. באותו רגע פתח את

דלת חדרו לרווחה והרעים בקול: "יכנס העגלון!", העגלון האמיתי נבהל כהוגן 
וקפץ על רגליו במהירות. לאחר שבריר שניה נזכר כי בעצם כבר אינו עגלון מזה 
יממה שלימה, אך היה כבר מאוחר מידי... הנודע ביהודה הצליח להוציא את 

 רכם לשלום.האמת לאור, השניים החליפו בחזרה את בגדיהם ופנו לד
באופן דומה מוצאים אנו שכאשר פונה המלאך אל הגר, הוא קורא אליה: "הגר 
שפחת שרי". והגר, שהיותה שפחת שרי היא עובדה בלתי נפרדת מחייה , מגיבה 

 בטבעיות לפניה הזאת.
לאחר מכן ממשיך המלאך ושואל מפני מה היא בורחת, ומבלי משים, בתשובתה 

 תי"... "מפני שרה גבר -אומרת הגר
"את עצמך חשפת את נקודת האמת. בדברייך הנך  –מכריע המלאך  -"אם כן: 

מודה שאת שפחת שרי, והיא גבירתך... לכי מהרי ושובי אליה , המשיכי לקבל את 
      מרותה והתעני תחת ידיה"...

 (ומתוק האור)

 
 (יז, כו)בעצם היום הזה נמול אברהם 



 

ה 

 וירא ל ברית מילה? מסופר במדרש, (תנחומאמה עשה אברהם אבינו כשנצטווה ע
 מקפח שאינו ה"הקב של שמו יתברך ממרא? באלוני ולמה ממרא, ) "באלוני ג פרק
 שאמר וכיון וממרא, אשכול ענר, לאברהם, לו היו אוהבים שלשה בריה, של שכר
אמרוכךכךאמר,ענר,אצלהלךעצהמהםלקחתהלךשימולהואברוךהקדושלו
 של קרוביהן שיהיו לעשותך? אתה רוצה מום בעל ענר: ל"א הוא, ברוך הקדוש לי

 והלך הניחו מפניהם. לברוח יכול אתה ואין אותך והורגין באין שהרגת המלכים
 אתה אם זקן, אתה אשכול: ל"א ה,"הקב לי אמר וכך כך ליה אמראשכול, אצל
 ל"א ,ממרא לאצ והלך הניחו ותמות. לסבול תוכל ולא הרבה, דם ממךיצא תמול

 עצה?! מבקש אתה הזה בדבר ממרא: ל"א תיעצני? מה ה,"הקב לי אמר וכך כך
 ואלולי המלכים, מן והצילך הנסים, כל לך ועשה האש, מכבשן שהצילך הוא הלא
 אתה אחד אבר ומקצת שבך, אברים ח"רמ והציל אותך, הורגין היו וגבורתו כחו

 נגלה איני שימול עצה שנתת האת יתברך ה"הקב אמר כמצותו! עשה עצה? מבקש
 ממרא". באלוני' ה אליו וירא ד",הה בתחומך אלא אליו

 מדרש זה אומר דרשני. כשנתבונן נראה שיש כאן כמה קושיות עצומות:
 א. אברהם אבינו צריך "עצות" אם לעשות כדבר ד'?

ב. וכי אלו הם ה'אוהבים' של אברהם? שאומרים לא לעשות רצון ד'? הרי יש כלל 
 ע: "הגד לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה"...ידו

ג. ואם שאלם, זאת אומרת שלא ידע מה לעשות, נו, אז אם הרוב אמרו שלא למול 
 למה באמת כן מל?

ד. ומה השכר שזכה בזה ממרא? שיתגלה הקב"ה בחלקו. מה ה"מידה כנגד מידה" 
 בזה?

 רמז המשך - כג קפר - ה. ואיך נבין את דברי המדרש בילקוט שמעוני: (בראשית
 וממרא אשכול ענר צדיקים ארבעה בה שדרו ארבע קרית אותה קורא קב) "ולמה

וביותר, בהמשך המדרש: [למה נקרא שמה קרית  ואברהם" וכי אלו הם צדיקים?
אשכול וממרא", כאן עושים הם  ענר אברהם צדיקים ארבעה בה ארבע:]"ושמלו

 ההיפך מה"עצה טובה" שלהם, ומלו את עצמם?
 חמת עוצם הקושיות, נראה לחדש בזה כך:מ

בהקדם, עניין מצוות מילה, ידוע בספה"ק שטעם מצוות המילה היא כדי להכשיר 
את הקטן שיהא ראוי לעבודת ד' וכדי להחליש את תאוותיו. ויתכן להוסיף בזה 
עוד הסבר, עפ"י דברי האור החיים הק' בפ' תזריע וכן הוא בעוד הרבה ספרים הק' 

הורים משפיעים על נפש הילד. וכשנולד ילד ישנו החשש שמא שמחשבות ה
 ואולי יופרע ממחשבתם שטבועה בנפשו.

ויתכן, שלכן, ברוב רחמיו וחסדיו ציוה לנו הקב"ה למול את התינוק כבר בן שמונה 
ימים, שיקבל את החותם של יהודי, שמעת שכבר יש בו חותם של צווי השי"ת 

 ממילא מוכשר הוא יותר לקיים רצון השי"ת.
ויומתק יותר עפ"י מה שמצינו בדיני טומאת כלים שישנם כלים שיורדים לטומאה 

 טומאתן לידי יורדין הכלים "כל כה, ט) פרק כלים או במעשה (מסכתבמחשבה 
 מיד מבטל שהמעשה, מעשה בשנוי אלא טומאתן מידי עולים ואינן, במחשבה
 מחשבה"   מיד ולא מעשה מיד לא מבטלת אינה ומחשבה, מחשבה ומיד המעשה

יתכן, שלכן, כשנולד התינוק ציוה לנו הקב"ה שנחתום בו "שינוי מעשה" 
מעשה מבטל מיד המעשה ומיד המחשבה" ובזה נכשירו להיות כלי מוכן "שה

לעבודת השי"ת. ובאמת לא צריך כאן את המחשבה כלל אלא עצם המעשה 
 שיכשירו.

ועתה נבא אל ביאור המדרש: הקב"ה אמר לאברהם שימול את עצמו. בא אברהם 
נסיונות  אבינו ואמר לעצמו, מה המטרה ומה הנסיון במצוה זו? הרי כבר עברתי

קשים בהרבה מזה. הלך אצל ידידו לשאלם, בא אצל ענר, ושאלו מה הנסיון בזה, 
אמר לו ענר: הקב"ה כנראה רוצה שתמסור נפשך איליו, ואם תשאל מה מסירות 

 אותך והורגין באין שהרגת המלכים של קרוביהן נפש יש כאן? התשובה: "שיהיו
משיך אל אשכול לשמוע מה הוא מפניהם". שמע אברהם וה לברוח יכול אתה ואין

אומר, אמר לו אשכול: גם אני סבור שהמטרה היא מסירות נפש אבל מטעם אחר: 
ותמות". בא אצל  לסבול תוכל ולא הרבה, דם ממך יצא תמול אתה אם זקן, " אתה

ממרא, אמר לו ממרא, לא יכול להיות שהמטרה היא מסירות נפש, שהרי כבר 
 האש, מכבשן שהצילך הוא ירות נפש: :הלאהוכחת עצמך כמה פעמים עם מס

 אותך, הורגין היו וגבורתו כחו ואלולי המלכים, מן והצילך הנסים, כל לך ועשה
 שבך", והרי בכל אלו המקרים כבר מסרת נפשך. אברים ח"רמ והציל

אמר לו ממרא, אין הקב"ה רוצה ממך כוונה כזו או אחרת. הקב"ה חפץ במעשה 
בהנ"ל כאן ע"י המעשה מוציאים וגואלים את התינוק המילה בלבד. שכן כאמור 

מכל מחשבות הסיגים, ואברהם אבינו הוא הראשון שמקיים מצווה זו, והוא צריך 
להנחיל לדורות הבאים את הכשרת נפשם ע"י המעשה בלבד, לכן, אף שהוא עצמו 
הרי לא נצרך לזה כמובן, בכל זאת נדרש ממנו רק "מעשה" בלבד, כמו אצל הקטן 

ה שאין לו שום מחשבה ורק מרגיש את עצם המעשה בלבד. וזה מה שאמר לו הז
 כמצותו!" רק את העשיה. ממרא: "עשה

בזה מובן היטיב, מה המידה כנגד מידה בשכרו של ממרא, שנתגלה ד' בחלקו, 
כיוון שהוא זכה להבין שכל המטרה של המצווה היא להכשיר את נפש הילד 

וכמובן שכל התמיהות נתיישבו בזה   "ה בחלקו.להשראת אלוקים, לכן נתגלה הקב
         מאליהם.

 ציוני תורה)( 
 

אברהם אבינו שומע שלוט נלקח בשבי, ויוצא למלחמה. חז"ל מונים לנו עשרה 
והרמב"ם מונה את הניסיון של מלחמת  –ניסיונות, שבם נתנסה אברהם אבינו 

 ארבעת המלכים, כניסיון הרביעי. 
 לא מובן;  לכאורה

ברהם יכל לשבת בבית, לערוך את ליל הסדר כהלכתו, ולמחרת אפילו למסור א
החניכים שלו; לוט היה נישאר בשבי, עד שהיו מחליטים  318 –'שיעור כללי' ְל 

 המלכים שאין להם בו צורך יותר, וממילא היו משחררים אותו!
חרר אם כן, מה הניסיון שהיה כאן??? מי ביקש ממנו ללכת ולש–נשאלת השאלה

 אותו?! 
ועוד, אם כבר החלטת ללכת ולשחרר אותו, למה ללכת ישר למלחמה ולא לנסות 

 לעשות שלום?!
ואם החלטת כבר לצאת למלחמה, למה אתה לא ממתין אחרי ליל  – שאלה נוספת

מה  –שב הלילה, תקיים את מצוות הסדר, ואחרי פסח תצא למלחמה  –הסדר 
 דחוף כ"כ לצאת למלחמה דוקא הלילה?!

אם הוא היה יוצא ישר אחרי פסח, הוא היה מפסיד את המימונה!  –האומר  יאמר

 
 שאלה נוספת שראיתי, ששואלים המפרשים;

 מה עשה אברהם אבינו? התפלל! –כששרה אמנו נלקחה לבית פרעה 

 למה לא זרקת חול על הארמון שיתפוצץ?!  –נשאלת השאלה 
למה הוא לא עומד בתפילה גם  אז –הרי אברהם אבינו יודע מהי מעלת התפילה 

 חניכי ביתו, ויעשה עצרת תפילה! 318שייקח את כל  –על לוט??? 
מיד הוא יוצא  –הוא מתפלל, וכשלוט נלקח לשבי  –למה כשאשתו בשבי 

 למלחמה???
כשהגיעו לגבול  –יש לתמוה, הרי ידוע שאברהם אבינו עושה השתדלות  ועוד

מה הוא כבר יכל לעשות מול המצרים  –מצרים, הוא הכניס את שרה לתוך ארגז 
 הוא לא סמך על הנס.  –שטופי הזימה?! אם כן, הוא עשה כל שביכולתו לעשות 

 אם ככה, איך הוא יוצא למלחמת המלכים, בזמן שהוא יודע שאין לו כל סיכוי?!
 שאלה נוספת;

 תעשה אשר והנפש} ל-טו במדבר{ ר''ת - אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין צט, ב}
ב, -מלך יהודה (ראה מלכים חזקיה בן מנשה הוא זה{בפרהסיא} דוגמא ל רמה ביד
(גנאי), כלומר שהיה מגלה פנים דופי  של בהגדות בפרהסיא ודורש יושב שהיה כא)

 אמר בתורה, ומלגלג על פסוקים ואומר שמשה רבינו כתבם שלא לצורך, וכך
 תמנע לוטן ואחות} בכ-לו בראשית{ אלא בתורה לכתוב למשה לו היה לא וכי מנשה

ומה הוצרכה תורה  לאליפז פלגש היתה ותמנע ועוד אמר באותו ענין (שם פס' יב):
 וילך} יד-ל בראשית{לכתוב דברים אלו, הלא הם חסרי משמעות ? וכן מה שנאמר 

 הלא דבר שאינו צריך הוא ! בשדה דודאים וימצא חטים קציר בימי ראובן
 –היה בקציר חיטים, או בקציר שעורים מה זה משנה אם זה  – נשאלת השאלה

 מה זה משנה לנו מתי זה היה ? 
ומשכבר  מיהת עלה דאתן - מסבירה הגמרא את הפסוקים שלגלג עליהם מנשה

מה הוא  – היא מאי תמנע לוטן אחותבאנו לכך, אנו שואלים: (בראשית לו, כב) 
 בת לוטן בתו של ׂשעיר החורי, אחותו שלתמנע מבארת הגמרא:  בא ללמדנו ?

הנזכר  אלוף וכל תמנע אלוף לוטן אלוף} כט-לו בראשית{ דכתיב היתה הואי מלכים
שר גדול , כמותו כמלך, אלא שאינו מעוטר בכתר   היא תאגא בלא מלכותא בתורה

מלכות. והנה לוטן זה, ירש את שררת ה"אלוף" משעיר אביו, אבי כל משפחת 
רצתה תמנע   לאיגיורי בעיאך. החורי, ונמצא שאחותו תמנע היתה בתו של מל

 הלכה קבלוה ולא ובקשה מהם שיגיירוה ויעקב יצחק אברהם אצל באתה .להתגייר
לבניהם של  זו לאומה שפחה תהא מוטב אמרה , כיעשו בן לאליפז פילגש והיתה

 אחרת לאומה מלכה גבירה תהא ולא האבות, דהיינו לאליפז בנו של עשו בן יצחק
הו מה שבא הכתוב "ואחות לוטן תמנע"  ללמדנו, כמה היתה וז  לחורים בני שעיר !

גדולתו של אברהם אבינו, וכמה היו משתוקקים להידבק בזרעו, עד שבת מלכים 
 דצערינהו עמלק נולד ממנהמינה יצא  נפקכתמנע העדיפה להיות פילגש בביתם.  

נענשו האבות  טעמא מאישגרם הרבה צער לישראל. שואלת הגמרא:  לישראל
משום שלא היה להם לרחק את  לרחקה להו איבעי דלאעונה הגמרא: משום  ? בכך

תמנע ולמונעה מן הגירות, ועל כן הענישם הקב"ה ומסר את ישראל צאצאיהם 
 וילך כעת מבארת הגמרא את הפסוק השני שלגלג עליו מנשה: בידי צאצאיה.

 פושטין יןשא לצדיקים מכאן רב אמר יצחק' בר רבא אמר חטים קציר בימי ראובן
שהם מדקדקים ביותר בגזל, שהרי אנו מוצאים שראובן הקפיד לצאת  בגזל ידיהן

לשדה אחרי הקציר דוקא, כי אז אין בעלי השדות מקפידים ולא אכפת להם שבני 
 אדם יטיילו בשדותיהם, וכך נמנע מן הגזל!

 אין סתם! כל מילה נצרכת! –אם כן, כל מילה הכתובה בתורה היא קודש קדשים! 
כן שילמו  –התורה מקדישה י"א פסוקים למלחמות; ארבעה מלכים נגד חמישה 

מיסים/לא שילמו מיסים, י"ב שנה עבדו/י"ג שנה מרדו, למלך פלוני קראו ככה, 
 ולמלך אלמוני קראו ככה;

 בשביל מה צריכים את כל הפרטים הללו??? – נשאלת השאלה
 רי מדרש;כדי להבין את יסוד הדברים, נצטרך תחילה לבאר דב

ויהי בימי אמרפל מלך שנער  – מספר המדרש {בראשית רבה, פרשה מב, אות א}
(בראשית יד, א), רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתח (תהלים לז, יד טו): חרב פתחו 
רשעים וגו' חרבם תבוא בלבם וגו', מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו אחיו 

פרתו ונשברה, אמר לטובתי נשברה פרתי,  חורשים במישור והוא חורש בהר ונפלה
ברח והלך לו אצל רבי יוחנן בן זכאי, והיה אוכל קוזזות אדמה, עד שעשה פיו ריח 
רע, הלכו ואמרו לרבי יוחנן בן זכאי ריח פיו של רבי אליעזר קשה לו, אמר לו כשם 
שהבאיש ריח פיך על התורה, כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו. 
לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו, ומצאו יושב ודורש וגדולי מדינתו יושבים 
לפניו, בן ציצית הכסת ונקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע, ומצאו יושב ודורש 
הפסוק הזה, חרב פתחו רשעים וגו', זה אמרפל וחבריו. להפיל עני ואביון, זה לוט. 

לבם, (בראשית יד, טו): ויחלק עליהם לטבוח ישרי דרך, זה אברהם. חרבם תבוא ב
 לילה הוא ועבדיו ויכם.



 

 ו 

{ריש פרקי דרבי אליעזר בואו ניגש לביאור המדרש, כפי שמבאר הזוהר הקדוש, וה
 פכ"ז}:

דע לך, לארבעת המלכים היתה מטרה  –בא ר' אליעזר בן הורקנוס ומגלה לנו סוד 
המלכים, סבב כל מה שנעשה במלחמת ארבעת–ויהי בימי אמרפל""–אחת 

 הוא נמרוד! –' ַאְמָרֶפלקראו לו ' –סביב בנאדם אחד 
לתפוס את  – " להפיל עני ואביון " –ארבעת המלכים התאגדו יחד במטרה אחת 

 לשחוט את אברהם אבינו! –" לטבוח ישרי דרך" –לוט!, המטרה הבאה היתה 
 אם כן, נוכל כעת להבין מה הולך כאן:

 ד} זה לעומת זה עשה אלקים{קהלת ז, יאומר שלמה המלך 
לעומתם, הוא נותן גם לכוחות  –הקב"ה נותן לכוחות הקדושה את הכוחות שלהם 

 הטומאה את הכוחות שלהם; היסוד הזה מוטבע, עוד מראשית הבריאה;
לעומתו, יש את נמרוד שכל  –יש את אברהם אבינו שמפיץ את דבר ה' בעולם 

 בעולם. להפיץ את הע"ז –מטרתו היא מרידה בקב"ה 
 –יש את נמרוד. אם יש את יצחק  –העולם כולו עובד באיזון; אם יש את אברהם 

יש את  –יש את עשו. ואם יש את משה  –יש את ישמעאל. אם יש את יעקב 
 בלעם. 

שעיר לה', ושעיר לעזאזל  –ישנם שני שעירים, המוקרבים ביום הכיפורים 
 שמוקרב לכוחות הטומאה;

 להים.  אה עשה זעומת לה זאותיות  "לעזאז – אומרים רבותינו
ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברם וילכו והוא יושב } יד, יב{אומרת התורה: 

 .בסדום
 לכאורה, הפס' היה צריך להיות כתוב בצורה אחרת ? – שאלנו

אתה יודע מה הרכוש של לוט?!  –" ְרֻכׁשוֹ  ְוֶאת לֹוט ֶאת ַוּיְִקחוּ " – אומרים המפרשים
שהוא  –שכל המלחמה היתה, למען המטרה הזאת  –"! ַאְבָרם ֲאִחי ּבֶן" ואשה –

לא לכסף שלו, ולא לרכוש שלו, אלא רק  –אחיינו של אברהם! הם לא נזקקו 
 לאברהם!

 ;ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי} שם יג{אומרת התורה:  –לוט נלקח בשבי 
): ויגד לאברם יג, יד יתבראש( – אומרים חז"ל {בראשית רבה, פרשה מב, אות ח}

 העברי... רבי יהודה אומר כל העולם כלו מעבר אחד והוא מעבר אחד ...
רוצה להחזיר את כל העולם מן העבר האחד, מבלי שיהיה  –הוא נמרוד  –'אמרפל' 
{בראשית יא, א} שפה אחת  –לחזור בחזרה למה שהיה בדור הפלגה  –עבר שני 

כל  –העבר השני, על זה היתה המלחמה! זה שאברהם היה מן   ודברים אחדים
 המלחמה היתה, למנוע הפצת דבר ה' בעולם!

 אם זו היתה כל מטרתם, אמר אברהם אבינו: "אם ככה, עכשיו אני יוצא למלחמה!"
 "אה, אבל אתה תמות???"

אם המלחמה היא על קידוש  –"אני יודע! אבל אני הולך לקדש שם שמים בעולם!" 
אז הרגע יוצאים למלחמה  –היא כנגד דבר ה' בעולם אם המלחמה  –שם שמים 

 ולא אחרי פסח!
 :אם אלה הדברים בס"ד, נוכל כעת להבין טוב מאוד

כבר מוכרים  –נכנסו ב"ה לחודש מרחשון. בחנויות כבר ישנה אווירה של חנוכה 
שלושים יום קודם החג, דורשים בהלכות  –סופגניות, אז ממילא תיקנו לנו חז"ל 

 אוכלים סופגניות  –יום קודם החג  החג, וששים
 בחנוכה, יוצאים י"ב חשמונאים למלחמה, כנגד ממלכה שלמה של יוונים!

להשמיד {אסתר ג, יג}  –לעומת זאת,  בימי מרדכי ואסתר כשהיתה הגזירה של 
מה אמרה אסתר  –להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד 

צומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם ו{ד, ה}  –המלכה ??? 
 הולכים להתפלל!!! – אני ונערתי אצום כן

בתקופת החשמונאים יצאו למלחמה, ובתקופת מרדכי ואסתר  – נשאלת השאלה
 מה ההבדל??? –התפללו 

 גוף ונשמה!
על זה אנחנו יכולים רק  –כשהמלחמה היא על הגוף שלנו  –אומרים רבותינו

על זה צריכים  –לל, כי הכל בידי שמים! אבל כשהמלחמה היא על הנשמה להתפ
 לצאת ולהילחם בכל הכוח!

לא דרשו לעבור על שום עיקרי הדת. לעומת  –בפורים רצו להשמיד את הגופים 
 –ניסו לבטל שבת, חודש, טהרה ומילה  –זאת בחנוכה, רצו להשמיד את הנשמה 

 לכן יוצאים למות על קידוש ה'!
ברהם אבינו: "כשפרעה לקח לי את שרה, הוא לא התכוון להעביר אותו אמר א

מה עושים במצב כזה ? מתפללים! אבל  –מעיקרי הדת, אלא הוא רוצה את אשתי 
אפילו במחיר של  –כשמנסים למחות את שם ה' מן העולם, צריך לצאת למלחמה 

 לקדש שם שמים בעולם!" –מוות 
לא לוט היה הכתובת של ארבעת המלכים,  – אומר הזוהר הקדוש {ריש פ' לך לך}

אלא אברהם. אותו הם חיפשו. אבל כדי לגרום לאברהם לצאת למלחמה, הם 
נצרכו לחטוף את לוט תחילה.

 :אם אלה הם פני הדברים, נוכל להבין את היסוד הנפלא
איך? אחרי מלחמת המלכים,  –"ואגדלה שמך"  –מבטיח הקב"ה לאברהם אבינו 

דו נס, ומלך סדום יוצא לכבודו מבור הסיד; כעת כבר כולם הקב"ה עושה לכבו
"אל עמק שוה הוא עמק  –עושים כולם במה אחת  –מאמינים בנס אור כשדים 

כעת כולם יודעים  –ומושיבים את אברהם עליה וממליכים אותו עליהם המלך", 
 מי זה אברהם, ומתפרסם שמו בכל העולם!

 לנו התורה את כל סיפור המלכים בהרחבה:אם ככה, נוכל כעת להבין מדוע כותבת 
באים חז"ל ואומרים לנו, שארבעת המלכים הם כנגד ארבעת הגלויות שצריכים 

 ישראל לעבור עד ביאת משיח צדקנו;

אמר רבי אבון כשם שפתח  – אומר המדרש {בראשית רבה, פרשה מב, אות ב}
ט): את  בארבע מלכיות, כך אינו חותם אלא בארבע מלכיות, (בראשית יד,

כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר, כך 
אינו חותם אלא בארבע מלכיות, מלכות בבל, ומלכות מדי, ומלכות יון, ומלכות 
אדום. רבי פינחס בשם רבי איבו פתח (מיכה ד, יב): והמה לא ידעו מחשבות ה' 

בראשית יד, ג): כל אלה חברו אל ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה, למה (
עמק השדים, כדי שיבואו ויפלו ביד אברהם, הדא הוא דכתיב ויהי בימי אמרפל 

 וגו'.
 בארבע שפתח כשם אבין רבי אמר) ב מב( רבה בבראשית אמרו – רמב"ןכותב ה
 ויהי) לשון בשינוי ד מב( עוד ושם' וכו מלכיות בארבע אלא חותם אינו כך מלכיות

 זו עילם מלך כדרלעומר מדי, זו אלסר מלך אריוך בבל זו שנער מלך אמרפל בימי
 העולם. אומות מכל טירוניא מכתבת שהיא אדום, מלכות זו גוים מלך ותדעל יון,

ארבעה מלכים נלחמו כנגד  –המלחמה הראשונה בבריאה, היא המלחמה הזאת 
 חמישה!

רה, הוא הבסיס מקום שמופיע ענין בפעם הראשונה בתו – אומרים לנו רבותינו
בבל, מדי, יון ואדום! –להכל; ארבעת המלכים, הם היסוד של  ארבעת הגלויות 

כל מטרת המלחמה היתה, להשמיד את אברהם אבינו ולמנוע את הפצת דבר ה' 
 כך כל מטרת ארבעת הגלויות היא, להשמיד את עם ישראל! –בעולם 

הבמה ואמרו לו: אבל מה היה בסוף המלחמה? הושיבו את אברהם אבינו על 
 –אמר להם אברהם: "אני לא מלך וגם לא אלהים  –"אתה אלוהינו! אתה מלכנו!" 

 הקב"ה הוא מלך!"
 (ברוך שאמר)

 בעולםית' אבינו פרסם אלוקתו ברהם א
ה בעיקר מצד מעמד הר סיני, שאין ”למדנו לעיל שאנו בני ישראל מכירים את הקב

שום ספק שהדבר היה, ואנו מאמינים ויודעים הדבר הזה ממסורת אבות, ראינו  לנו
ת, והוא הראה לנו הכחות והיכולות שלו ביציאת מצרים ”דברנו עם השי עין בעין,

ה ”ם שזה היה הקדמה למעמד הר סיני, שהקב”וכדכתב הרמב וקריעת ים סוף,
  ’.הוא האלקים אין עוד מלבדו’ כי ה‘והראה לכולנו לדעת  פתח עליונים ותחתונים

ה צריך לשכנע את כל אך אברהם אבינו בדורו שהיה לפני מתן תורה, כשהי
שיש בורא עולם, לא היה לו מעשה מעמד הר סיני,  ]ם”כלשון הרמב[ ’טפשים’ה

כ איך הראה לדורו שיש בורא. ואיך הגיע ”שנה קודם לכן, וא ח”שזה היה תמ
ז, ומה שמצא את ”שיש בורא. הרי אביו תרח עבד ע אברהם אבינו למסקנא הזאת

אחר שהכיר בבורא, איך התחיל להכיר בו היה  נח ושם שהיו צדיקים נסתרים, זה
כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן  ]ז א,ג”ע[ם ”כתב הרמב’, ית

אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד  והתחיל לחשב ביום ובלילה והיה תמה היאך
שיסבב את עצמו. ולא היה לו  ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו. כי אי אפשר

כוכבים הטפשים ואביו  מודיע דבר, אלא משקע באור כשדים בין עובדימלמד ולא 
עד שהשיג  ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם, ולבו משוטט ומבין

מנהיג  דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. וידע שיש שם אלוה אחד והוא
חנו בני ישראל ובאמת אנ ’הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו

גויים שאין להם מסורה  ה ברא כאן מליארדי”שזכינו לקבל תורה בהר סיני, והקב
שיש בורא לעולם.  על מעמד הר סיני, ואיך אנו רוצים ללמד את הגוי שיבין ויאמין

בהלכות יסודי  ם פותח ספר היד אינו מתחיל במעמד הר סיני, כשמדבר”כשהרמב
משה  התבוננות של אברהם אבינו ולא שלפרקים ב’ התורה התחיל בתחילה ד

 רבינו, כי דורשים מכל אדם שנברא בשכל שיתבונן סביבו ימינה ושמאלה ויראה
מכל בריה קטנה שיש בורא בעולם, פרט אם ירצה לשבש ולהפקיר את דרכיו אז 

פ טבע, אך ”לו נטיית היצר לסלק החשבון הפשוט ולחפש חשבונות רבים ע יהיה
נן בכל אלו הדברים, הוא מכיר ומשיג שיש בורא בעולם, כשאדם מתבו בפשטות

ל. וכן אמר דוד המלך, השמים מספרים כבוד אל ”הכוזרי והרמח כמו שהאריכו
  ומעשה ידיו מגיד הרקיע.

ה כלים נפלאים כאלה, שיתכן שאם היה לו ”והנה בדורות האחרונים גילה הקב
דים ותלמידים, אלא אבינו את הכלים האלה, היו לו הרבה יותר חסי לאברהם
ה הכניס בימינו בתוך הטבע כח ”מתי יתגלה כל גילוי וגילוי, הקב ה מסדר”שהקב

החליט באיזה זמן יתגלה כל גילוי, כי חכמי הטבע לא  של אלקטרוניקה, והוא
  ממציאים יש מאין אלא יש מיש.

ולאחרונה מצאו דרך לראות בשתי דקות מה שנהיה בתהליך של שנה, 
בזה, הרי רק טיפש ושוטה מופלג יוכל לטעות ולומר שהדבר נעשה  וכשמתבוננים

עין בעין חכמה נפלאה כזאת בכל פרט ופרט, באופן שאין  לבדו, שהרי רואים
לא נהיה לבד, מה שנעשה לבד זה שנשפך כוס קפה,  לשער ולתאר. הרי דבר חכם

שפך ה בדבר זה שהקפה י”וכמה כחות הכניס הקב וגם זה לא נעשה לבד, כי כמה
כ נעים ”למעלה על הפנים שאז לא היה כ למטה, עם כח המשיכה, ולא ישפריץ

חכם כזה, הספר הכי חכם שיכול  כשנשפך קסת של דיו לא נכתב ספר’, לכאו
שאלו האותיות וההשוואות  להכתב תחת השמש הוא הטבע בעצמו. מי שיאמר
נצטרפו מעצמם, הוא שייך לבית חולים למשוגעים.

ה, יכולים ללמוד מזה מאות ואלפי שעות, ”היום כשעה בעז הדבר הזה שנלמד
ה ”של אברהם אבינו, הגם שבדרך כלל אין אנו עוסקים בזה, כי יש לנו ב בתורתו

שם יכולים ללמוד מאות אלפי שעות, ומתוך התלמוד בבלי  תורת משה, שגם
תמימה משיבת נפש, ’ בורא בעולם, כשיש לנו תורת ה וירושלמי גם רואים שיש

ה, כי יש לנו תורת משה עמנו, אך ”בתורתו של אאע ין אנו צריכים כל יום לעסוקא
 דברים אלה שנלמד היום. ה היו לומדים”בישיבותיו של אאע

וליראת ’ ם כתב שכשיהודי מתבונן בדברים אלה, יזכה לבא לאהבת ה”כי הרמב
רו ואמ’ שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם‘ ש”כמ’, ה
והוא ציוה לאנשים להסתכל על ’ גדולה היתה באברהם אבינו אצטגנינות‘ל ”חז

בורא בעולם. הרי שיש מצות עשה להתבונן גם  השמש והירח ולראות שיש



 

 ז 

מיוחדים, די בהתבוננות על פרוסת לחם  בחכמת הטבע, ולא צריך לזה כלים
זה יראה בצד, וגבעול באמצע, וב פשוטה ועל פתוח פשוט שגדל וצמח עם עלה

 שיש בורא בעולם.
ה ברא את העולם בששה ימים, וכיון שהיום יום שלישי, נדבר היום ”הנה הקב
תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ ‘ה ביום השלישי. ”שברא הקב מהבריאה

נתבונן רק בזה הפסוק, איך ’ למינו, אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן פרי עושה פרי
ק שלא רק עשה זאת אז בששת ימי ”נודע מספההזה, וכ ה את הדבר”עשה הקב

ט ”ש הבעש”בכל רגע ורגע מעשה בראשית, כמ בראשית, אלא מחדש בטובו
ועומד, כל אלו העשרה מאמרות שבהם נברא  הדיבור קיים’, שמים נעשו’ בדבר ה‘

 העולם.
הנה אנו מתגוררים במקום מיושב על כדור הארץ, והאדם הוא קצת שותף כביכול 

והוא כאילו מסייע שהדבר ’ י שהוא חורש, זורע וקוצר דש וכו”מה, עהאד בצמיחת
מקומות רבים בעולם שאנשים לא הגיעו לשם, במדבריות רחוקות,  יצמח. אך יש

  ’.כחי ועוצם ידי‘עושה הכל, במקום שאין שם ’ לבדו‘ה ”שם הקב ובהרים הגבוהים,
יזון הידוע, הנה הרי לפניכם תמונה של יער ענק בדרום אמריקה סמוך לנהר אמ

אוצר ענק של זרעים מלמעלה על האדמה, והוא צמח שלם שבתוכו יש  נופל כעת
ה נותן טל ומטר, ועובר זמן ”שנופלים למטה על אדמת היער, הקב עשרים זרעים

והנה יוצאים הזרעים מעצמם על האדמה, התרמיל כבר לא  עד התרמיל מתפרק
חדש, וכדי שהצמח יוכל לראות את ויוצא מהם צמח  קיים, והנה הזרעים נרטבים

נמצא ביער עבות של עצים גבוהים, וקשה לו מאד  השמש, הרי יש לו קושי, כי הוא
לכן יש לו עלים, שתפקידם של העלים הם  לקבל מאור השמש הנצרך לגדילתו,

כי כח השמש נצרך מאד לצמיחת ] כמו שיש לנו על גג הבית[’ קולטי שמש‘
למעלה, לכן מתהלך לו זה  אין לו כח של גזע לגדולהאילנות. וכיון שזה הצמח 

לו גובה, והוא נצמד  הצמח על האדמה עד שהוא מוצא סמוך אליו איזה אילן שיש
והוא יודע  אליו ועולה למעלה עד שיוכל לקבל מאור השמש להחיות את עצמו.

ים בינתי בדיוק נורא לאן לזחול עד האילן הבא, והוא עולה עליו יותר ויותר למעלה,
 אין לו עלים כיון שאין לו עדיין קרני השמש, בינתיים הוא חי על חסדי השורש
שממנו יצא, אך כשעולה על האילן הגדול והוא כבר מגיע לקרני השמש, באותה 

התהליך הזה לוקח כחודש, ואנו רואים [צומחים לו עלים לקלוט את השמש.  שעה
בתחילה יוצא עלה  ]הי חכמת המצלמה המהיר”בכמה רגעים ספורים ע את זה

מאור השמש, והוא אחוז גדול מחיות העליון שיצמיח פירותיו,  אחד, והוא קולט
כוחות, מים, שמש, וכח האדמה מכדור הארץ, בכחם הוא  שהם מצורפים מכמה

יותר גבוה, גודלים העלים יותר בהרחבה, כיון שיש  מצמיח את פריו. כפי עלייתו
עץ פרי עושה ‘גדלים ביותר. וכך יוכל לקיים  םלהם יותר קרני שמש לקלוט, לכן ה

 ’.פרי
שהוא צמח ידוע שעושים ממנו הרבה ’, שן הארי‘ועתה נראה צמח נוסף, המכונה 

ובארץ ישראל יש ממנו הרבה, אם יפלו זרעי הצמח למקומם למטה, לא  תרופות,
לגדול, כי אביהם ואימם נמצאים שם, ואין משאירים להם מקום  יהיה להם מקום

צריכים הזרעים לפרוח למקום מרוחק שיהיה שם אדמה  צמוח לעצמם, לכןל
ה, שבין ”ולגדול ולצמוח לעצמם. מה עשה הקב פנויה שיוכלו להכות שם שורש

זרע יש לו מצנח בפני עצמו ומתחתיו  שלכל’ אוצר של זרעים‘הפרחים יוצאים 
שורש  ינחת ויוכל להכות זרע, והמצנח הזה מפריח אותו למקום מרוחק ששם

 במקום שעוד לא זרוע בזה הצמח.
כשנתבונן איזה חכמה נפלאה יש בזה, הרי אם היה הזרע מדי כבד, או המצנח מדי 

לא היה יכול הזרע לפרוח למקומו, והנה אנו רואים איך יוצא זרע אחד ונתלש  כבד,
ויש לו מעל ראשו מצנח שיוכל לפרוח באויר למקום מרוחק מאביו ואמו,  ממקומו,

חדשים. הכל מדויק לפי כובד הזרע. אם היה המצנח יותר מדי כבד,  ח חייםולפתו
ה אופן כזה שיוכל לפרוח ”פני האדמה, לכן נתן לו הקב היה נופל כאבן על

להכות שורש ולגדול מחדש. וכל זה לצורך אכילת  להתיישב במקום אחר, שם יוכל
ברואים נהנים מזה לכל חי רצון, הרבה מיני  בעלי החיים, פותח את ידך ומשביע

הצמח. והנה לפניכם בתמונה אלפים  הצמח, וכן הרבה תרופות מבוססות על זה
ה משיב את הרוח שינשב ”הקב ורבבות מזה הצמח, וכל אחד יש לו מצנח, ולזה

 על הכנפיים שלהם שילכו להצמיח במקומות חדשים.
הים, תמונה נוספת של יער עבות במקום מרוחק מאד, כל היער מלא עצים גבו

ה, ”וקטנים, וכבר לא נשאר מקום להצמיח כאן עוד אילנות. מה עשה הקב גדולים
נפלאה ממש כמו מטוס, כי כל זרע וזרע מעוטף באוצר של צמר גפן  עשה חכמה

נפרד הזרע המעוטף מהאילן, וכל אחד מהם פורח למרחוק שיוכל  י הרוח”כזה, וע
בשביל החמצן שהוא  האילנות האלה מאד נחוץ לאדם להקלט שם. וחשיבות

כמה שנים שמא אסור לנשום את האויר מחמת  נושם, כי החוקרים דאגו לפני
עשו בדיקה חדשה, ונרגעו החוקרים  ריבוי קציצת האילנות, אך לאחרונה

ממה שעלתה על דעתם. כפי  הבהולים, כי ראו שיש הרבה יותר אילנות בעולם
לחמצן נקי באויר  מספיקהנראה מי שברא את הכל, כבר סידר שיהיו אילנות 

 שיוכלו בני האדם לנשום לרווחה.
והנה לפניכם עוד אילן שמפריד ממנו זרע קטן עם תכונות של מטוס ממש, זה 

את מטוסי הבואינג בעוצם החכמה שיש בזרע זה, שקיבל מבורא העולם  מבייש
מזעריים בשני צדדיו באופן מדויק בגודל הנצרך לזרע האילן, וכפי  שני כנפיים

הכנפיים שלו, נורא נוראות, אם היה אורך הכנפיים יותר מדי  כובדו כך אורך ועובי
יכול לפרוח ולבא על מקומו לנחות במקום פתוח שיוכל  לפי אותו הזרע, לא היה

במקום שיהיה לו אור השמש בשפע כפי צרכו. מי  לנטוע עצמו שם ולהצמיח אילן
ציאו את המטוסים לפני הראשונים שהמ עשה את החכמה הנפלאה הזאת? הרי

להעתיק את חכמת הזרע הקטן  שהיו מנועים, אז התבוננו בזה הזרע ולא הצליחו
 הזה.

ה נתן להם את חכמת ההליקופטר ולא של המטוס, ”עוד סוגי זרעים יש שהקב
י הרוח, והוא בגודל מדויק ”כנף אחד מעליהם שמסתובב במהירות ע שיש להם

ק למקום הראוי לו לנחות שם ולהצמיח דור חדש אותו בדיו ’מנווט‘ומסויים, וזה 
 עשה כל זה. של אותו האילן. גוואלד, מי

עוד סוג זרע יש שהוא מצויד עם כלי תעופה שעוד לא המציאו חכמי הטבע, יש 
כנפיים ועל ידם הוא עף ופורח למקומו, להקלט ולהצמיח אילן חדש לו ששה

 כמותו.
שלח לחמך ‘שנתקיים בו ענין ’ פול‘ג ה סו”באזור מדינות אוסטרליה הצמיח הקב

והם צפים על ’ מזוודה‘כי האילן מפריש הרבה זרעים סגורים בתוך ’, המים על פני
שלו שניהם יונקים חיות מהמים וצפים למקומות ’ מזוודה’הזרע וה פני המים,

עולים על פני האדמה ומזריעים אותו הצמח מחדש. בנהר  מרוחקים מאד, ושם
צפים מאות אלפי מיני צמחים, ואין בעלי החיים נוגעים  אמריקההאושן מיאפן עד 

נסיעות רחוקות להגיע לאיים רחוקים ששם יוכל  בהם, והם שטים ונוסעים
מזדעזע המזוודה ומתפרק מעוצמת המים,  להצמיח זה הזרע. ויש שבאמצע הדרך

עד שיבואו לארץ מבטחים ויעלו  ונשארים הזרעים לבדם צפים על פני המים,
 במדינה אחרת. צמיחו הזרעים. וכך יכולים למצוא זרעי מדינה זאתוי

ה יצר את הזרעים ”י הנמלים, כי הקב”הרבה מהזרעים באים ממקום למקום ע
צוף מתוק שהנמלים אוהבים אותם, וכך הם לוקחים ’ מרוח‘שבראש הזרע  באופן

מיל. והזרע סגור מאד חזק באופן שאין הנמלה יכולה לפצח את התר את הזרעים,
אותם למערותיה ושם לאחר שמסיימת ללקק הזרע, מזריע הזרע  והנמלה לוקחת

אילן חדש מעל פני האדמה. מי זרע את הזרעים האלה?  את זרעו ועומד ומצמיח
 מאת הבורא יתברך שמו. השלוחים הטובים -הנמלים 

יש גם עופות שעושים מלאכה זאת. ’, עץ פרי עושה פרי’וכמו שהנמלה מסייעת ל
לפניכם מין אילן שזרעיו טמונים בתוך גוף האילן, וזה העוף שלפניכם יש לו  הנה

שמתאים בדיוק להוציא אלו הזרעים, והוא אוהב מאד את אלו הזרעים,  מקור דק
ומוציא הזרעים, חלק מהם הוא אוכל, ומכניס בפיו ריבוי זרעים,  לכן הוא מנקר

ן לאפיקומן בתוך האדמה, בו ביום, וחלקו השני הוא טומ חלק ממנו אוכל העוף
ה עוזר ולא מגיע שום יום קשה, ”מזון, אך הקב אם יבא יום קשה שלא יהיה לו

ומגדלים דור חדש מעל פני האדמה. והנה  והזרעים נצמחים שם בעומק האדמה,
שאין שם אילנות אחרות, והיא  אתם רואים איך היא פורחת למקום רחוק ביער

בעומק מותאם כפי הנצרך  ק בעובי האדמהטומנת את שאר הזרעים שבפיה בדיו
את האוצר שלה,  לאלו הזרעים להטמן בתוך פני האדמה. וכן מכסה בקצת תבן

עוד זרע  וכך עשתה מעשה חרישה וזריעה, ופורחת לה לאילן שני ומביאה משם
 אילנות.

שהיינו מתפלאים איך ’, וכך ניטעים אילנות גם הרים גבוהים כמו שווייץ וכדו
אילנות גבוהים, מי עלה למקומות מסוכנים כאלה לנטוע אילנות? אלו  שם מגיעים

ה משתמש איתם לעלות עד לראשי ההרים עם הזרעים, וכך ”שהקב הם הצפרים
ו ”אלפים ותשע’ ה עושה כבר ה”הגבוהים באילנות. כך הקב מתמלאים ההרים

 שנה.
וך עובי עתה נראה את הסוגיא בבבא בתרא לגבי שרשי האילן היורדים למטה בת

כי הכינו שם מצלמה כזאת בתוך האדמה שיוכלו לצלם את תהליך  האדמה.
האילנות בתוך האדמה. והנה אתם רואים שהשרשים מצמיחים  התפשטות שרשי

שיוכל לבלוע כמה שיותר מים ולחלוחית, ויש לו שערות  סביבם כמין צמר גפן
הים מעל כל פני הלחות, וכך צומחים האילנות הגבו סביב השרשים שיוכל לקלוט

 בהם נפש כל חי, אנשים ובעלי חיים. האדמה, מלאים עם פירות להחיות
ועתה ניכנס לראות בתוך גזע העץ, כולו מלא שרשים רבים, יש בתוכו כמה מיני 

חלקם יונקים מים מן האדמה, חלקם מעלים שומן מיוחד מתוך עומק  צינורות,
אדם, שמעלה לחות מלמטה  י מערכת כמו ריאה של”עולה ע כדור הארץ, והכל

הגדולים וגם הקטנים עד שזה נכנס לתוך העלה ולתוך  ומעלהו לכל הענפים
ולחות התפוח, כל זה תוצאה מהצינורות שבתוך  הפירות, וכך יש מתיקות התפוח

המותרות של הלחות שנכנסו בו. וכל זה  הגזע. וכל עלה יש לו צינור מיוחד לפלוט
 ה.”בחכמה נפלאה שברא הקב

תה נתבונן דבר מפליא פלאות, אין אילן בעולם שעליו דומים לשל חבירו, וע
של העלים הוא כדי לקלוט קרני השמש, במקומות שיש שמש לרוב אין  ותפקידם

ומתוחכם, אך במקום שהשמש מאירה שם רק לשעות מיוחדות,  צריך עלה מיוחד
שנתבונן בתוך כראוי כל אור של השמש וישמור עליו. וכ צריך עלה מיוחד שיקלוט

מערכת נוראה וכל זה כדי לקלוט אור השמש לצורך  העלה בפנים, נראה שיש בו
לנו על הגג, היא תופעה מבויישת מאד שהכינה  הפרי והאילן. וקולטי השמש שיש

עלה ועלה שבמליוני סוגי האילנות  האנושות כלפי חכמת הבורא שעשה בכל
והמתיקות, והלחות, והחמצן.  שבכדור העולם, שכל אחד מהם יספוג את השמש,

 ובלילה היא נחה כדי לעכל כל מה שקלטה במשך היום.
ויש עלים שיש להם נטיה להתכופף לכיוון השמש, לעומת קולטי השמש שלנו על 

 אינם מסתובבים לכיוון השמש. הגג
תחילה נתבונן מה שנעשה בתוך העלה, נדמה לנו שהעלה הוא דק מן הדק, הנה 

תוך העלה, כל אלו התזוזות שבתוכה, הם קרני השמש מה שנעשה ב לפניכם
’. וממגד תבואות שמש‘ש ”חלק ממתיקות הפירות כמשקלט העלה, והוא

כשהיא שוקעת הם נסגרים. ובלילה הם  וכשהשמש זורחת הם נפתחים,
 להתמתק כתוצאה מקרני השמש. מתבשלים ומכינים עצמם שהפירות יוכלו
ה הכניס בו ”תנועת גלגל השמש. הקב והנה לפניכם שהעלים מתכופפים כפי

שיוכלו העלים להסתובב ממש לעומת השמש, הכל כדי לקלוט קרני  תכונה
ה שיש להם כיוון לכל צד וצד. שיוכל ”ויש עלים שאינם גבוהים, עשה הקב השמש.

 קרן שמש שבא מכל צד. לקלוט כל
חזיק מים ש בכל העלים, כיון שהעלה אינו מיועד לה”עוד נס פלא עשה הבורא ית

אלא לקלוט אור השמש, ואם ישארו המים עליו, הרי יתעפשו או ישברו, לכן  עליו,
מיוחד שיוכלו המים ’ מרזב‘ה לכל עלה ועלה ממליארדי העלים בעולם ”הקב עשה

מן הצד ולא ישארו לשכון כבוד על העלה. וכך ירדו המים למטה סמוך  לרדת בנחת



 

ח 

תוך כדור הארץ ויעלה את החיות לתוך ויתערב עם השומן היוצא מלשורש האילן
 יש סוג עלה שאינו מסוגל כלל להחזיק מים עליו. הענפים והפירות. וכן

כי אין תפקיד העלים להחזיק מים אלא לקלוט השמש ולהכניס החיות אל הפירות, 
למאכל בעלי החיים, כי רוב הברואים אוכלי עלים הם, ואין זה מזיק כלל לאילן, עוד

כ הרבה עלים, שכמה שבעלי החיים אוכלים ממנו, ”ם עליו ונתן לו כריח ה”כי הקב
 בו עלים רבים להחיותו באור השמש. עדיין נשארים

ירפה לבדו, מה ’כמו כן יש מין אילן שאינו מיועד לבעלי החיים אחרים אלא לג
ה, הצמיח לאילן זה קוצים ארוכים שלא יוכלו בעלי חיים לגשת אל ”הקבעשה

רפה שצוארו ארוך וכן לשונו, רק הוא לבדו יוכל לגשת להנות מן י’הג העלים, רק
ה ”לו בוראו. וכדי שלא יסלק את כל העלים מהאילן, הגביה הקב העלים אשר הכין

ירפה כדי שישארו בו עלים רבים להחיות האילן ’הג את האילן יותר מגובה
 ופירותיו.

בן יומו טרם יצמחו  שהוא גדול כמו תולעת קטנה, והוא תינוק’ זחל‘ועתה נראה 
ה שכל טעם ודעת לחתוך בצורה של ”לפרוח בעולם, הכניס לו הקב לו כנפיים

ולהכפיל את החלק החתוך מעל גופו ולכסותו ולהתאימו  עיגול חלק מהעלה,
ויהנה מחלק הפנימי של העלה, ויצמח שם עד יגדל  כ יאכל”לצרכו מכל צד, אח

  ויצמיח כנפיים.
ה שאין שגעון בעולם כמו השגעון לומר שהעולם ”עוד פלא והפלא עשה הקב

ה הודיע לה שהזחלים הבנים שלה ”הרי לפניכם פרפר מסויים שהקב נעשה לבד.
טעם העלים של זה האילן, לכן היה מדביקה את ביציה דווקא  אוהבים מאד את

כדי שימצאו את פרנסתן תיכף בלידתם. ועתה יש דאגה  על העלים של זה האילן
ה הכניס שכל בפרפר ”הפרפרים, מה עשה הקב י”ו כל העלים עחדשה שלא יכל

זחלים מחברותיה הפרפריות שקדמו לה,  שיבדוק את העלים אם אין שוכנים שם
’ עלה בצורת זחל של אותו פרפר‘ ה שחלק מן העלים האלה מוציאים”ועשה הקב

’ זחלים’תמצא שם את ה כדי כשתבא האם לבדוק אם השטח נקי מזחלים,
לרוב כאלה  ותניח לעלה לפרוח על מקומו בשלום! ויש דוגמאותהמדומים, 

 למאות ואלפים שהצומח מרמה את בעלי החיים כדי שלא יזיקוהו.
עוד פרח נפלא עשה הבורא שאם נוגעים בו פעם אחת הוא מתקפל, ופעם שניה 

נופל ממקומו. ואם באים אליו שרצים לאכול שלא כדין, הרי הוא סוגר עליהם  הוא
ומפילים אותו שיעזוב אותם לנפשם. וכן עשה הבורא כמה מיני עלים  ובין עלי

השרצים האורחים הבלתי קרואים, למאכל של העלים בעצמם! וכן  שהופכים את
כ הוא מצמיח כמין חוט ארוך ”עשוי למאכל השרצים, אשע יש מין צמח שאינו

וממשיך לרדת למטה כמין נחש ומתעגל כלפי מעלה  היוצא מאמצע העלה
ליטר מים, לאחר זמן יפתח הבקבוק בצורה נאה  ’תנפח כבקבוק סגור המכין כגומ

הצמח, יפול לתוך בקבוק המים ושם  ומסודרת, ואם יבא איזה שרץ להנות מזה
 תהא מנוחתו כבוד.

בדיוק להוציא זחל מדומה, כי ברוח ’ מעצמו‘יודע ’ עלה’והשוטים עוד אומרים שה
הפרפר הבלתי קרוא, מי נתן לו את השכל  הוא יודע איך יראו הביצים של קדשו

ה בבית ”שיתן לאכול למי שמתאים לו ולא למי שלא? כל זה לימד אאע להיות זהיר
ט ”שיש בורא בעולם. עכשיו כשנשמע עוד פעם דברי הבעש מדרשו כשלימד

הוא בהשגחה פרטית, כבר לא נצטרך להתאמץ להאמין  שכל עלה שנופל מהאילן
 בדבריו הקדושים.

ו ימי הקיץ אין יותר תכלית לעלים, כיון שכל תפקידו היה לקבל מאור כשתמ
עכשיו לאחר הקיץ אין צריכים אותם, הם מאבדים את גוון הירוק שלהם,  השמש,

ומתייבשים ונופלים להיות דשן לדור החדש, כשיהיה אביב שנה  ומתאדמים
 היבול הבא. הבאה יעזרו לדישון

שכל עלה ועלה צועק שיש בורא לעולם, עד עתה דברנו מהעלים שעל האילן, 
 נעבור לחלק שני, מערכת הפרחים. עתה

כל האילנות שהם עץ עושה פרי יוצא לפני הפרי ניצן של פרח, וכדי שזה הפרח 
ה שמוכרח האילן לקבל עליו אבק מאילן שני על הפרח שלו, ואז ”עשה הקב, יצא
אר הפירות. כי לולא הפרחים להוציא את הפירות, תפוח או אתרוג וכל ש יוכלו

 הפרח, אין הפרי יוצא. האבק הבא על
ה, הכין לכל אילן ואילן סוג בעל חי שמתאים לו שיקח אבק מאילן ”מה עשה הקב

ויעבירם על גבי פרחיו בדרך כבוד. הדבורה מאבקת אילן מסוים, ומליוני סוגי  אחר
ר לעשות מעבירים אבק מאילן זה לאילן זה. ומה טעם יש לדבורה ופרפ פרפרים

יש בפרח איזה מתיקות שהם אוהבים, ותוך כדי ליקוק המתיקות כדבר הזה, כי
ה שכבת שערות על ראשה בדיוק לפי ”האבק, ועשה לה הקב נמרח על ראשה מזה

שהיא צריכה להאביקו, שכשהיא תלך לאילן השני ללקק  שמתאים לאותו האילן
 י בשעה טובה.הפרח השני, ויוציא את הפר את שלה, יפול זה האבק על

ומזה [י הרוח, ”י נענוע מעצמם ע”ויש מיני אילנות שמאביקים זה את זה ע
ומזה הנענוע יוצאים רבבות אבק ממנו, והולכים לאילן השני ]באביבמשתעלים

קיבול דביקים, שאם רק יגע בהם אבק אחד יוכלו להוציא את  שהוא הוציא כלי
  הפרי.

המעופפים, כל עוף יש לו צבע שהוא י ”אך יש אילנות שהעברת האבק הוא ע
ירוק וזה לבן וזה אדום, ויוצאים מכל פרח ופרח מיני גבעולים מלאים  אוהב, זה

כ יצאו פירות מקולקלים מאד, רק כל אחד ”מתאבק מעצמו שא אבק, ואין האילן
לכן מתכופפים בעלי האבק למטה, ורק משאיר את הבית  צריך להאביק את חבירו,

לקבל אבק משכנו הטוב. ואח,כ יפריח את האבק שלו  ושב ומצפהקיבול למעלה, וי
 הוא במליוני אופנים שיש במערכת הצומח. כלפי מעלה להשפיע לשכינו. וכך

 ויש כמה וכמה מיני בעלי חיים שמסייעים לידי ההאבקה הזאת. הנה ציפור מיוחד
א שנהנית מסוג העלה הזה, ויש להם כיפה על ראש לקבל מהעלה את האבק, הי

מלמטה, ובנתיים נתכסתה על ראשה וצוארה באוצר צהוב של האבק,  אוכלת
 לאכול מהאילן השני היא מאבקת אותו. כ כשבאה”ואח

ה מקור יותר ארוך, ואינה ”ויש עוד מין עוף שהצוף נמצא בעומק, נתן לה הקב
לקבל את הדבש, מבלי להאביק את ראשה. הרי שהפרח בנוי בצורה שלא  יכולה

מבלי לקבל אבק על ראשה, כל פרח מתאים לפי העוף שלו. לפי  תוכל לשתות
 האבק שיתאים על ראשה. אריכות המקור. ולפי

יש מין אילן שביקש לחסוך, אינו רוצה להוציא פרחים, לכן הוא עושה מתוך העלה 
צבע שימשוך את הציפור המיוחד, ותחת העלה יש אוצרות ששם נמצאים  מין

האילן, ואינה ניגשת אל האדום שבעלה כי יודעת בא לאכול מזה  האבק, והעוף
האילן, לכן ניגשת אליו לינוק, ובינתיים נתאבק ראשה  שהצוף נמצא בשורש

 באילן השני. וכנפיה, והיא כפורחת עלתה נצה
ה ”ויש פרחים ארוכים שצריך לשון באורך חצי מטר להגיע אל הצוף, עשה הקב

וף והאבק. ואין הלשון נשברת שיש לו לשון ארוך חצי מטר לקחת הצ בעל חי
גבעול המתאים לגופה בדיוק רב, ובינתיים רועדת ומתאבקת  בכניסתה לאותו

ה ששה ”השני. ויש גם מין פרח מיוחד, שהכין לה הקב בגופה להאביק את האילן
להשחיל את לשונה הארוך ולשתות מהצוף  חיצים לבנים לדעת בדיוק היכן

 ולצאת.
יום שלישי הוא גם הבורא של יום חמישי, כי הכל  והרי הוכחה שאותו בורא של

אחד ’ אלקינו שברא את הפרחים הוא ה’ כאחד. הרי שהבריאה צועקת שה תואם
 החיות והעופות. שברא את

ה ”וכן יש לכל עוף אמונה ובטחון שלא יקח אף אחד את מזונה, כי עשה הקב
לת להוציא מוסתר באופן כזה סגור, שרק היא עם תכונותיה מסוג שהצוף שלה

הפרח והשושנה. כל פרח ועומק לפי אריכות לשון הציפור  את הצוף מעמקי עמקי
  שלה.

ה שיש פרח שרק הדבורה מסויימת מסוגלת להוציא את ”עוד חידוש עשה הקב
והאבק ממנו, לכן כשיגש אליו סוג עוף או פרפר אחר, לא יוכל לפצח את  הצוף

ת הרקדה ורעידה כזאת, שהיא לבדה והצוף, רק הדבורה יש לה תנוע גבעול האבק
 האבק, כי זה הצוף מוכן לה מששת ימי בראשית, לה לבדה. מסוגלת לפתוח

ולא עוד אלא שכל פרח יש לו שטח נחיתה לפי אותו העוף שצריך לשכון עליו, כל 
הכין שטח נחיתה לפי העוף המתאים לו, כל בעל חי מוכן לה שלחן, כסא,  אילן

הוגל שמתאים לה. היא מקבלת ומשפיעה, מקבלת  ומזלג, לפי צלחת, סכין
  ומשפיעה.

 ם”ה לאנשיו לראות שאין עוד מלבדו יתברך, וכתב הרמב”כל זה הראה הקב
שכשמתבוננים בזה הוא אחד מהדרכים לבא לאהבתו ויראתו יתברך שמו. כולם 

מזונם ופרנסתם, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, רק האנשים למען  מקבלים
יודעים מזה, ומסתובבים מודאגים, איך יכולים לכפור ולחשוב  ה איןהבחיר
באופן מיוחד ומכובד, ואנחנו מובחרי הבריאה עוד  ה נתן להם מזונם”שהקב

ואנחנו בעצמינו קונים לעצמינו אוכל ושתיה,  חושבים שאנו בעצמינו מתפרנסים,
ה ”ה שהקבשהוא צריך, כך יבא להכר ה לכל אחד מה”הרי בעולם החי הכין הקב

 לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים.
 ’.תדשא הארץ‘זה היה שיעור קטן על פסוק אחד בתורה 

)י רייזמן"הגרמ(

 בדרך הדרוש  

 אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל' ה ויאמר
 במדרש (יב, א)' וגו גדול לגוי ואעשך אראך אשר הארץ אל

 אותו הבטיח למה וקשה, גדול לכהן גדול לגוי ואעשך
 מפרשי שכתבו מה אקדים זה לבאר כדי. גדול כהןלעשותו
 בגמרא ואיתא, בהילוך ישראל ארץ קנה דאברהם התורה

 לתוך עוברת הרבים דרך שהיתה מי) ב, צט דף בתרא בבא(
 דתניא בהילוכא ליה קנו במאי רבים אליעזר' ור' וכו שדהו
 א"וחכ א"ר דברי הילוכו מקום קנה ולרחבהלארכה בה הלך
א"דרט"מאלעזר' ראמר, שיחזיקעדכלוםמועילילוךהאין

 ורבנן, אתננה לך כי ולרחבה לארכה בארץ קום התהלך דכתיב
 ואיתא. הכי' לי דקאמר הוא דאברהם חביבותא משום התם

 קונה הילוך רבים דגבי והכריעו, בפוסקים מזה דעות חילוקי
 חשוב דאדם בזה נמי והכריעו' בגמ מזה פלוגתא' דאי כמו
 חביבותא משום התם וכדמשני רבים כמו בהילוך קונה

 חשוב דאדם משום והיינו, הכי' לי דקאמר הוא דאברהם
  שאני.

 אל' וגו מארצך לך לך אברם אל' ה ויאמר ש"א והשתא
הילוך  אין הא וקשה, בהילוך קונה שיהא כדי והיינו', וגו הארץ
 ילוךה שיהא בדין אין יחיד שהיה ואברהם רבים גבי אלא קונה
 הוה כ"וא גדול לכהן גדול לגוי ואעשך המדרש בא ז"ע, קונה
  . ק"ודו דמי וכרבים חשוב אדם

 לגוי ואעשך במדרש עוד דאיתא מה נמי לומר ואפשר
, ממך מעמיד אני גדול גוי מי כי בה שכתוב אומה אותה, גדול
 אינו יחיד אבל בהילוך קונים רבים דדוקא זו דעה לפי ל"דר

 לדוכתא קושיא הדרא כ"א, חשוב אדם ילואפ בהילוך קונה
 אותה אמר לכך, קונה יחיד אין והא בהילוך אברהם קנה האיך
 הוה כ"וא, ממך מעמיד אני גדול גוי מי כי בה שכתוב אומה
   ק"ודו ושלמה גדולה אומה ממן שיצאו זה מחמת כרבים דינן

 שנת ת"צ) -(בא ישועה ונחמה

 ,עליון לאל כהן והוא ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי
 (יד, יח)

 בגמרא דאיתא ל"וי לבד יין הוציא לא למה וקשה
' ויהי ישתכר שמא יין לשתות לכהן אסור) ז"י דף( דתענית
 מהרה משום קיים ק"בהמ שאין בזמן' אפי לעבודה פסול
 בתוך איתא אבל לעבודה הראוי כהן ובעינן ק"ביהמ יבנה

, משכר אינו סעודהה שבתוך שיין יין לשתות מותר הסעודה
 למה קשה ויין לחם הוציא צדק ומלכי שפיר אתי והשתא
 יין לשתות לו ואסור עליון לאל כהן והוא אמר לכך לחם הביא
 הסעודה בתוך והוי לחם להביא הוצרך לכך ל"הנ מטעם

  :ק"ודו
 (מדרש יונתן)
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 םַהָּׁשַמיִ ר ְלַׁשַע  ַהַּמְפֵּתַח 
ע ּוָפגַ  ּבֹול ִזְלזֵ ה ַּבִּכָּת  ֲחֵברֹוד, ְמֹאר ָׁשבּו יּוֶדֶל'ה

ר ִנְׁשּבָ  ְוִלּבֹוה ּוְמֻבּזֶ ל ֻמְׁשָּפ  ַמְרִּגיׁשא הּו. ִּבְכבֹודֹו
ר ָׁש ֶאְפ ל ֲאבָ ן, ַהָּקָט  יּוֶדֶל'הל ַע ם ְמַדְּבִרי ָאנּו .ְּבִקְרּבֹו

ְלִפי ַהַּמָּצב ם ְיָלִדים ִמְתמֹוְדִדיד: ֶאָח ל ּכָ ל ַע ר ְלַדּבֵ 
ְוָהֲאָנִׁשים ם, ִעְנָינָ י ְלִפ ם ְקָׁשִיים ִע ם ֶׁשָּלֶהם, ַהַּבחּוִרי

 ַהּבֹוְגִרים ֵיׁש ָלֶהם ְּדָאגֹות ִמֶּׁשָּלֶהם.
ק ָעסּוא הּוו ּוְקָׁשיָ ו ִּבְכֵאָבי ָׁשקּוַע ם ְּכֶׁשָהָאָד 

 ִמְתַמְרֵמרא ֶׁשהּול ּוְככָ , ַמָּצבֹול ַע ת  רּוְּבִהְתַמְרְמ 
ר, יֹוֵת ד עֹור ְוִיְתַמְרֵמ ר, יֹוֵת ב ָּכאּוה ִנְהיֶ א הּור יֹוֵת 

 ר.ַהחֹוזֵ ל ְּכַגְלּגַ א הּו ְוָכר, יֹוֵת ד עֹור ְוִיְצַטֵע 
ל ִמּכָ  ְּבִקְרּבֹור ִנְׁשּבָ  ְּכֶׁשִּלּבֹו, ַעְכָׁשוא ַא ַּדְוָק 

ל ֶא  ִלּבֹוב ְּכֵא ת ֶא ת ְלַהְפנֹון ַהְּזַמ  הזֶ א, ֶׁשהּוה ִסּבָ 
ַמְפֵּתַח ַמָּמׁש ְלַׁשַער  ַעְכָׁשו ֲהֵרי ְּבָידֹוי ּכִ ה, ַהְּתִפָּל

ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב ״ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה  ַהָּׁשַמִים, ְּכמֹו
 ֱאִקים א ִתְבֶזה״.

א ֶׁשהּוה ַמ ל ּכָ  ּוְלַבֵּקׁש ְלַנְּצלֹוי ְּכַדאה ָּכזֶ ן ְזַמ 
ְּכֶׁשַהַּמְפֵּתַח , ָצִרי ם! ַהְּׁשָעִריל ּכָ ת ֶא ח ְּפַת  ְּבָיְד

 ָצִרי ִלְהיֹות ַצִּדיקא ִּבְׁשִביל ֶזה ם! ָהִעְנָיִניל ְּבָכ
ִהיא  ,ָהָבה ִנְלַמד ֵמָהָגר ַהִּמְצִרית ה,ַמְדֵרגָ ל ּוַבַע ל ָּגדֹו

ל ֶׁשִּזְלְזָלה ִנְׁשַּתְּלָחה ִמֵּביתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְגלַ 
ּוְבָכל זֹאת ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ִנְרֶּדֶפת  ,ְּבָׂשָרה ִאֵּמנּו

 ּוְׁשבּוָרה ָקְרָאה ֶאל ה' ְוָזְכָתה ְלֵהָענֹות.
ַעל ַעל ַהָּפסּוק:  'ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים'ַה  בּוְכִפי ֶׁשּכֹוֵת 

 ״ָקְרָאה, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֵּכן ָקָרא ַלְּבֵאר ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי
ֵׁשם ֶזה ִלְהיֹות ְלֵעד ֱאֶמת ְוַיִּציב ֲאֶׁשר ַהָּקָּב״ה רֹוֶאה 
ַעל ּוְמַרֵחם ּוַמְׁשִּגיַח ְוַהֶּנֱאָנִקים, ַהֶּנֱאָנִחים ְּבָצַרת
ַהְּׁשֵפִלים ְוִנְבִזים, ְוִיְהֶיה ַהְּבֵאר ַהֶּזה ְלִסיָמן ַלּדֹורֹות 

ָּכל ֶּפה  ינּו ַהּׁשֹוֵמַע ְּתִפַלתֵק ַהָּבִאים ֶׁשֵאין ַּכה' ֱא
ִמְּבִרּיֹוָתיו״ ֶאָחד ָּכל ְּבָצרֹות .ְורֹוֶאה

 (א) גלות ישמעאל
לידת ישמעאל, והבטחת המלאך לומדים על פרשתנו ב

נביא מעט  ."ל ּבוֹ ֹל ְוַיד ּכְֹוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם, ָידֹו ַבּכ"
 .)1על גלות ישמעאל שעתידים ישראל לעבור בסוף גלותם

 הקשה שבגלויות
: "אוי על [מתורגם] פרשת וארא לב, א)( כתוב בזוהר הקדוש

מול, מה עשה הקב"ה, יאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונ
הרחיק את בני ישמעאל מן הדבקות העליונה, ונתן להם 

 חלק למטה בארץ הקדושה בשביל אותה המילה שבהם". 
קשה לישראל : "ואין לך גלות פרשת שמות יז, א)( עוד כתב

 כמו גלות ישמעאל".
 'אוי'
 (פרק לא)". בפרקי דרבי אליעזר לְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעא"

 נקרא כתב: ״למה [בן הורקנוס]להתנא רבי אליעזר הגדול 
 ממה העם באנקת הקב״ה לשמוע שעתיד ישמעאל, שמו

 לפיכך הימים, באחרית בארץ לעשות ישמעאל בני שעתידין
 ישמעאל״. שמו נקרא

 משם יצמח משיח
לפרש את הפסוק בברית  ז)"(פכ בפרקי דרבי אליעזרעוד 

", ֶפֶלת ָעָליוָֹלה נְֹוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדבין הבתרים: "
'אימה' זו מלכות אדום, 'חשכה' זו מלכות יון, 'גדולה' זו 
מלכות פרס ומדי, 'נופלת' זו מלכות בבל, 'עליו' אלו 

ח שנאמר "אויביו אלביש ישמעאלים, שעליהם בן דוד יצמ
 שת".בו

מפרש את נבואת בלעם שאמר "אוי מי  ט)"(פכועוד שם 
משבעים אומות לא שם שמו  :ל" אמר בלעם-א שמויחיה מ

לאחד מהם אלא לישראל, וגם ישמעאל יש בו שם ה', ועל 
ל' על -זה אמר "אוי מי יחיה" מזה ששם הקב"ה שמו 'א

ין בני ישמעאל מלחמות של מהומה עתיד ג' ...)2ישמעאל
 .בן דוד יצמח ומשם...לעשות בארץ באחרית הימים

 
אמנם ידוע על ארבע מלכיות שישעבדו את ישראל, אותם  )1

ראה נבוכדנצר בחלומו (ראה דניאל ב), אך המלכות הרביעית 
 תהיה מעורבת גם מהאומה הישמעאלית (ראה במפרשים שם).

'אוי' זכר הלשון גם בזוה"ק שהובא לעיל נש מעניין לשים לב )2
  על ישמעאל.



 

 

ְל שראיית  איתא בספרים .ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך...  ֶל
לו פני צדיק מאיר עיני האדם ומוסיף דעת, לכן אמר 

 - להראות פניו,  לארץ אחרתשילך הקב"ה 
 ) דבר השדה מפי השמועה( .שם פניך שאראה את

 
טל לעתיד הרע מן יבו ךתעבודבזכות . ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול

לקרוא בשם ה', יהפכו כל העמים והעולם 
 (מאור עינים) .בזכותך הגוים יעבדו את ה'אף  

 
שבידך יהיה   .ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיה ֶוְהֵיה ְּבָרכָ 

לברך, אך אל תחשוש שמא ישתמשו בברכותיך הכח 
 )גל מחנה אפריםד( ואוהביך. רק  נגדך כי 

 
דרום הוא ימין הרומז  .ַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹו ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה

למדת החסד, אברהם המשיך חסדים וכל טוב על 
עד שימשכו בלי הפסק כנסת ישראל, 

 )אוהב ישראל( ביאת משיח צדקנו.
 

ֶמׁש ָלבֹו זו פעם ראשונה בתורה שהחמה א. ַוְיִהי ַהּׁשֶ
נקראת שמש, כי אברהם גילה לעולם כי החמה אינה 

 (משך חכמה) לבורא עולם. אלוה רק 
 
ארץ ישראל מוקפת  .ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול

אפשר לבוא לארץ ישראל אלא  בימים ונהרות, כי אי
 (מהר"ש מבעלזא) בטהרה.

 
 ישמר מהיצר שלפני החטא ושלאחריו

ְמִאיָלה ִמין ְוַאׂשְ ֹמאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהּיָ . ִאם ַהׂשְּ
ךְ  ְרּכוֹ  ּכָ ּתוֹ ם ָאָד ל ָנפַ ם ִא ע, ָהַר ר ֵיצֶ ל שֶׁ  ּדַ ִרׁשְ  ,אְוָחטָ  ּבְ
ךְ ר ַאחַ  ּמִ  ּכָ ׁשֶ ְתׁשּובָ ב ָלׁשוּ ה ְורֹוצֶ ט ְתָחֵר ּכְ א ַלּבֹוֵר ה ּבִ

רּוךְ  ' י הכִּ  לוֹ ר ְואֹומֵ  ְלַהְחִליׁשוֹ ו ֵאָליא בָּ א הוּ  א,הוּ  ּבָ
ַנֲחלֵ ץ ִיְרחַ ם ִא  ףְואַ א, הוּ א ַקנָּ ֵקל  ְמָע י ּבְ א ַהּבֹוֵר ה ּדִ

ַרךְ  ָ א לֹ  ִיְתּבָ עוֹ א ִיׂשּ ֲאשֶׁ  ַאךְ . ְלִפׁשְ ד עֹומֵ ם ָהָאָד ר ּכַ
יוֹ י ְפנֵ לִ  , ןְוַחּנוּ ם ַרחוּ א ַהּבֹוֵר א ֲהלֹ ר ַהיֵּצֶ  לוֹ ר אֹומֵ ן, ִנּסָ

א תוּ ר ָאמַ ה ָלזֶ  .ְלךָ  חְוִיְסלַ ל ִיְמחֹ י ּוְבַוּדַ ם ִא ב "ַהּכָ
ֹמא ְ ִמּדַ  אֹוְתךָ  ַמְחִלישׁ ר ַהיֵּצֶ ל" ַהׂשּ ית ּבְ ֵקל ה' שֶׁ ן, ַהּדִ

ם ַרחוּ ֵקל ה' שֶׁ ן ַמֲאִמיי ֲאנִ  לוֹ ר ֱאמוֹ ה" ְוֵאיִמנָ א "ַקנָּ 
ִמים ְוִא ן. "ְוַחּנוּ  ַפּתֶ ן" ַהיְּ ּמְ א  אֹוְתךָ ה ׁשֶ ל מֹוחֵ ' הוְ ַחּטֵ
ְמִאילָ ז אָ , ְלָך ַד ה ְוַאׂשְ  ְוֶזהוּ  .ה ד'ְיַנקֶּ א לֹ י כִּ ע ּתֵ

אֹוְמִרי טָ ר ְוָהסֵ " םׁשֶ ָפֵנינוּ ן ׂשָ ְכשַׁ י ִלְפנֵ " ִמּלְ ּנִ  לׁשֶ
בָ ם ִא " ּוֵמַאֲחֵרינוּ "  ל.ִנְכשָׁ ר ּכְ

 )רבי בונם מפרשיסחאהרה"ק בשם  שרפי קודשיח (ש 

 
טוּ  ¿ ׁ̆ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ּיוּ ˙ ּב¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ˜וּ ˙ ַ‰ּ‚ַ ב≈ ˙ ּו„¿

י ָ̇ ּ„ו… ƒמ ּבָ  וּב¿ ָּ̃ ָר "‰ ַ‰ ¿̃ ƒך¿ ‡ 'נ ל∆ ָר‡≈  מ∆ ¿ׂ̆ ƒל'י 
ה ֵאַדעקִ ֱאלֹ  ה'ַויֹּאֶמר  ּמָ ה ים ּבַ ּנָ י ִאיָרׁשֶ ָאְמרּו  .ּכִ

א ָהָיה ִמּיֹום ֶׁשָּבָרא הַ "ל: "ֲחזַ  ָּקָּב"ה ֶאת ָהעֹוָלם 
ָאָדם ֶׁשְּקָראֹו ְלַהָקָּב"ה ָאדֹון ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם 

ים קִ י ֱאלֹ -נָ -דֹ-ַויֹּאֶמר אֲ  :ּוְקָראֹו ָאדֹון ֶׁשֶּנֱאַמר
ה ּנָ י ִאיָרׁשֶ ה ֵאַדע ּכִ ּמָ ְלָהִבין ָהִעְנָין ַמּדּוַע ָהָיה . ּבַ

ְּדִהֵּנה . ָאדֹון"ה ּבָ ַאְבָרָהם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּקָרא ַלַהּקָ 
ַׁשָּי לֹוַמר ְּכֶׁשֵּיׁש ֵאיֶזה ִּדְמיֹון  'ֶמֶל'ַהֹּתַאר 

ֶׁשֲהֵרי ִמי ֶׁשהּוא , ְוַׁשָּיכּות ֵּבין ַהּמֹוֵל ַלִנְמַל
א ְיַכנּוהּו ְּבֹתַאר ֶמֶל ֵּכיָון , מֹוֵׁשל ַעל ְּבֵהמֹות 

. ּמֹוֵׁשל ַלִּנְמָׁשלֶׁשֵאין ׁשּום ַׁשָּיכּות ְוִדְמיֹון ֵּבין הַ 
ֶׁשהּוא "ה ִאם ֵּכן ִלְכאֹוָרה ֵאי ַׁשָּי לֹוַמר ַעל ַהָּקּבָ 

ן יוֹ ְמ ִד וְ  ֶר עֵ ֲהֵרי ֵאין ׁשּום , ֶמֶל ַעל ָּבָׂשר ָוָדם
"ה ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשְרצֹון ַהָּקּבָ ל. לָ ּכְ ִיְתָּבַר יו לָ אֵ 

ֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ָהְיָתה ְלַיֵחד ַמְלכּות
ֶמֶל ה' ֹּכה ָאַמר " :ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ַעם ְקדֹוׁשוֹ 

ָלֵכן ָנַתן ָלֶהם ְּבֹרב ַרֲחָמיו ", ְוגֹוֲאלוֹ  ִיְׂשָרֵאל
ַוֲחָסָדיו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ִלְהיֹות ּדֹוִמים ְקָצת 

ַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְפִׁשיִטים ֶאת ַעְצָמם , ַלְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹוָנה
ר ְּכַמֲאמַ , ְּדֵבִקים ְּבִמּדֹוָתיוְוַעל ְיֵדי ׁשֶ , ְׁשִמּיּותִמּגַ 
ַמה הּוא ַרחּום ַאף ַאָּתה , ִהָּדֵבק ְּבִמּדֹוָתיו"ל: ַרזַ 

. ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ְמַיֵחד ַמְלכּותֹו ָעֵלינּו, ַרחּום ְוכּו'
, ה'ְוִהֵּנה ַאְבָרָהם ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו לַ 

ֶׁשֶּזהּו , ְוִהִּפיל ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש ְּבאּור ַּכְׂשִּדים
ִהְתַּפְּׁשטּות ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשַּמְרֶאה ֶׁשַהַּגְׁשִמּיּות ֵאיָנּה 

ְוַגם ִהְדִּביק ַעְצמֹו ְּבִמּדֹוָתיו , ֲחׁשּוָבה ֶאְצלֹו ְּכלּום
ָּבֶזה . ֶסדַעל ְיֵדי ֶׁשָּדַבק ְּבִמַּדת ַהחֶ "ה ֶׁשל ַהָּקּבָ 

ָזָכה ִלְהיֹות ּדֹוֶמה ִלְבִחיַנת ַהְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹוָנה 
ַעל ֵּכן ַּדְוָקא הּוא ָהָיה , ּוְלַקֵּבל ָעָליו ֹעל ַמְלכּותוֹ 

 .ָאדֹון"ה ָראּוי ִלְקֹרא ַלַהָּקּבָ 

 
ְׁשּתֹו ְוֶאת ַוְיַצו ָעָליו ַּפְרעֹה ֲאָנִׁשים ַוְיַׁשְּלחּו אֹתֹו ְוֶאת ִא 

 פסיעות ארבעה כתוב בגמרא, בשביל .ָּכל ֲאֶׁשר לֹו
 מאות ארבע בבניו נשתעבד לאברהם פרעה שלוה
 פסיעות זכה ארבע עבור יש להבין למה. שנה

 ויש לומר על פי הגמרא: תניא שנה. מאות לארבע
, לו מודדין מודד שאדם במדה אומר מאיר רבי



 

 

 מלא לעני לצדקה ונתן מדד י: אם"רש פירש
 לו. ונותן בחפניו מודד הוא ברוך הקדוש, חפניו
 של מידותיו לפי שכרו את מקבל שהאדם דהיינו
ויש מפרשים  "תיקן בזרת וכתיב "שמים ה."הקב

שהכונה לעובי הרקיע, ובירושלמי איתא שעובי 
הוא מהלך  חמשים שנה, נמצא שה'זרת' של 

והנה פרעה שהלך ארבע  מעלה הוא חמשים שנה.
עות שהן ארבע אמות, שהן שמונה זרתות פסי

, קיבל לפי מידה של מעלה שמונה (הזרת חצי אמה)
 כפול חמשים שהם ארבע מאות.

 ) הגה"ק מאיר יחיאל מאוסטרובצא תורה (אור 

צא מאיצטגנינות  כתב רש"י  .הַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצ 
שלך אברם אינו מוליד, אברהם מוליד. הזהר 

א שמו אברהם עד הלא לא נקרהקשה הקדוש 
שמל, ואיך הוליד את ישמעאל קודם שמל. 
ונראה, דהנה באדם הנותן מתנה לחבירו אין 
מתנתו מתנה עד שתבא ליד המקבל, פן יחזור 

הנותן תן באופן שלא יוכל הנותן ממתנתו, ואם נ
לחזור בו, הרי כבר נגמרה המתנה והרי הוא כמי 

אבל בכל לא יוכל המקבל שבא ליד המקבל, 
יש אותו אפילו שזה שלו, כיון שאינו להקד

לפי זה, כיון שהבטיח הקב"ה לאברהם ברשותו. 
שיקרא שמו אברהם, הרי הוא כמי שכבר נקרא 

,  "ויחשבה לו צדקה"אברהם, כמאמר הכתוב 
עצם ההבטחה, כמו שכבר קיבל  שאברהם חשב

המתנה, כי הקב"ה בודאי לא יחזור בו. ואם כן 
נקרא עדיין  יכול ישמעאל להיולד אף שלא

אברהם, כיון שהבטחתו של הקב"ה כמי שניתן 
לי דעת זקנים מבעכתב היצחק בל באלו דמי. 

 ",ואת בריתי אקים את יצחקהתוספות בפסוק "
, שהוקדש בטן'דיד מ'ידש י'שר ק'ם ר"ת א"ָאִקי

לאברם  עדיין לא היה יכול להולדמרחם אמו, אם 
אז השם הוא שעד שיהיה שמו אברהם בפועל, 

 ר ברשותו ואפשר להקדישו  לשמים.כב
 )יחאסבונם מפששמחה הגה"ק  (קול שמחה 

מביא רש"י ז"ל כיון שיצא זה  ר.ֶּבֱארֹת ֶּבֱארֹת ֵחָמ 
הקשה  .מן החמר האמינו באברהם למפרע
, שאומרים הרמב"ן ז"ל אדרבה זה מקטין הנס

שאין זה בגלל צדקתו של אברם שהרי גם מלך 
סדום יצא. יש לומר שכל דבר טוב חייב שיהיה 

תנגד וסותר לו, כי לולא זאת לא תישאר לו דבר מ
הבחירה. על כן כל זמן שרק אברהם יצא מאור 

כשדים אמרו אין זה נס, כי צריך להיות המנגד 
לכך להשאיר הבחירה, אבל אחר שמלך סדום 
יצא ויש כבר בחירה, האמינו באברהם למפרע.

 (החידושי הרי״ם) 

מקאצק לומד מנחם מענדל  ביכשהיה הרה"ק ר
משל לאחד שהיה עובר  בפרשתינו:מדרש ה

אמר  ,ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת
הציץ עליו בעל  ,תאמר שהבירה זו בלא מנהיג

כך לפי שהיה  .הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה
אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא 

על ב הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא ,מנהיג
 "אני בעל הבירההיה קורא התיבות "כשהעולם. 

שהרגישו כולם  ,נפל פחד גדול על כל העומדים שם
  .בירהלשיש בעל 

 מ

לשמוע כל שבוע  ההי' מגור שפת אמתה'דרכו של 
מה שלמדו בפרשת השבוע מן הקטנים  מבניו

לפעמים שואלין היו ובשעת הבחינה המלמדים, 
 חדאל אשלך לך בפרשת  ים שהוקשה להם.דבר

ר ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכי ּוְמַקֶּלְל ָאאֹמבניו כתיב 
אם כל  ,הְוִנְבְרכּו ְב ֹּכל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמ 

 ,מן המקללים המשפחות נברכו באברהם מי היה
למה הדבר דומה לאיש ה'שפת אמת' הא  השיב

ל עף אומזלזל ביראים עובדי ה', ההמוני שמקלל 
היה כמו כן אותם יראים, ניו כב ורוצה שיהיהוא  יכי פ

 אצל אברהם...

 מ

כשהיה הרבי רבי יונתן אייבשיץ תינוק של בית רבן 
: הגידה לי, מה היה שמו אותו אחד שאל ',רעדייח'ב

מפורש . אמר לו הילד הרי הדבר של מלך סדום
הלה . התחכם םֶּבַרע ֶמֶל ְסֹדבפרשת לך לך: 

 בסדרכתוב אחרת, שהרי  ושאל: הרי בסידור
 -צודק אתה מלח סדומית רבע". " הקטורת נאמר:

'ברע', אבל לאחר היה שמו תחילה ב -השיבו הילד 
ומ'ברע'  שמו של המלךסדום נהפך גם מהכפיכת 

 ...נעשה 'רבע'



 

 

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

 דָּדוִ ב ֵהִׁשי
ל ַהָּגדֹו ֹּכחֹום ִע  ַרֵּבנּול ֶׁש ה ַהְּגדֹולָ  ְּבִקיאּותֹו

ו ֵאָלי ֵהִביאּוא, נֹוֵׂש ל ְּבכָ ה ּתֹוָר ל ֶׁש  ַלֲאִמָּתּה ְלַהְכִריַע 
 י. ַהְּיהּוִד ם ָהעֹולָ י ֵמַרֲחֵב ת ְׁשֵאלֹו

ה ֶׁשִהִּגיָע ה ִּבְׁשֵאלָ ל ַהּׁשֹוֵא ן ְלׁשֹוט ְּבִצּטּוח ִנְפַּת 
 ַרֵּבנּול ֶׁש  ְּגֻדַּלתת ָּפָרַׁש ת ֶא ר ְלָתֵא ב ַהֵּמִטי, 1סֵמרֹודֹו
י" :(שאלה כח) ְּבדֹורֹוב ְּכֵמִׁשי ƒח ַ‰ר¿ ּזּור  '‰ב ּב¿ בּול ּפ¿ ¿‚ּ ˙ ∆‡

ן ָלנוּ  ַ̇ ָנ ָל‰ ו¿ כוּ  ַ‰ּ‚ו… ַמל¿ ָמ ˙ ּב¿ ַ‚ר¿ ו… יָט ‰ ּ̇ ל≈ י‰ ּפ¿ ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆ , 2˙ּו
ָמָלנוּ  ַרֲחָמי ּ‚¿ ר… ו ּכ¿ ב ּוכ¿
ב ָר ם ַע ˙ ַ‰ֲחיו… ּול¿ ו, ֲחָסָ„י

ַל  ָ ינוּ ח ׁ̆ ָפנ≈ ׁ̆  ל¿ י ƒ‡ 
י ƒ̃ ל… ט∆ ם, ‡¡ זַ ר ח… ∆‚ּ ƒע מ
ָמ  ָר ‰ ָחכ¿ ˙ו… ̂∆ ‰, ו¿ נ≈ ר ו¿

 ≈ ׁ̆ ר¿ ָ ּׁ̆ ƒֲעָנוָ י מ ‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ‰, ּו
ב∆  ַח ן ‡∆ נַּ ן ּב… ƒַר ˙ ּפ ¿̃ ƒוּ ˙, י‰ ‡

ב∆  ָ ן ָ‰‡∆ ׁ̆ י‰ ָ‰ר…‡ ƒ‡‰ָ ר ל¿
בּוכ≈  ָבבו… י נ¿ ָבבו… ˙, ל¿ ˙ ּור¿
פ≈  ר, ּ„ו… י ַ‡ּלּופ≈ י ַ‡ל¿

ַלר¿  ¿̃ ּפַ יָר ‡ יָ ַ‡ס¿ ƒ‡ ‰ מ¿
‡ו…   ָלנוּ י ּומֈ ƒ ֲ‰ָ„ָרּ‰ ר ל¿

נוּ  ר≈ „ו… נוּ  ּב¿ נ≈ ֲ‡„ו… ָל  ּכַ י‡ ֻמפ¿ ƒנ ּיָ ַ„ּ ּבַ ∆ ׁ̆ ם ׁ̆ י ƒּט ָחזָ  ּפַ ∆‰ ,˜
י ƒב‰ָ רו… ן ל¿ ‰ו… ָע ˙ ּול¿ ָי„ו… ‰, ּ„≈ ּ̃≈  ּוב¿ ˆּוָע ל ַמ ַח ‰ ּור¿ כ…  ּב¿
בּוָר  יו…  ָלנוּ ז ּוָמעו… ‰ ּו‚¿ ָר ם ּב¿ נוּ ‰, ָ̂ ר≈ וƒ ב ָ‰ַר  מו… ר„ ּ„ָ  ".ו… "נ≈
ת ֶא ם ַמִּקיִפי, ַרֵּבנּון ָּד ם ָּבֶה ת ַהְּׁשֵאלֹוי ְונֹוְׂשֵא ן נֹוִסגְ 

, ִמֶּמּנּוב ִנְׂשּגָ ר ֲאֶׁש ר ָּדָב ה ָהיָ א ה, ַהּתֹוָר י ְּתחּוֵמ ל ּכָ 
י ְלִפְסֵק ס ָּבִסים ַהּיֹוד ַע ם ְמַהּוִיו ְּתׁשּובֹוָתיי ַאְלֵפ 
 ם:ֵמֶה ה ַּכָּמ א ְלֻדְגָמ א ָנִבים. ַרִּביה ֲהָלכָ 
 הַהְּׁשִתּיָ ן בֶ ֶא ם ְמקֹו

ר ֶׁשְּבַה  ַהִּמְקָּדׁשם ְמקֹוי ְלַגֵּב ל ֶׁשִּנְׁשַא ה ִּבְׁשֵאלָ 
ת ְּתׁשּוַב , 3תָלֶלכֶ ר ֶׁשָאסּות ַהְּמקֹומֹום ֵה ן ֵהיכָ ת, ַהַּביִ 

                                                      
ם ֻּכּלָ  ָהיּום ָהֵה ם ַּבָּיִמיה, ְלטּוְרִקּיָ ן ָיוָ ן ֵּבים ַהִּנְמָצִאים ָהִאִּיין ִמ  1

 ת.ָהעֹוְּתַמאִניה ָהִאְמֶּפְריָ ת ְׁשִליַט ת ַּתַח 
 ָמְצאּות) ָהעֹוְּתַמאִניה ָהִאְמֶּפְריָ (= הּתֹוַגְרָמ ת ַמְלכּות ִּבְמִדינֹו 2

ם.ַרְגלָ ף ְלַכָמנֹוַח ד ְסָפַרי ּגֹולֵ 
 ַרֵּבנּות ְּבתֹוְלדֹוב ְלַהְרִחיי ְּכֵד ק ְוַר  ַא הּוְבאּום ֶׁשַהְּדָבִרין ַּכּמּוָב  3

], הזֶ הִּבְתׁשּוָבם ַהְּמצּוִיים ְמַעְנְיִנים ְּפָרִטיד ְועֹו[ּתֹוָרתֹוּוְבכַֹח
 ר.ַהּדֹוי ּפֹוְסֵק ל ֵאֶצ ר ְלָבֵר  ָצִריה ְלַמֲעֶׂש ת ַמְסָקנֹו

ה.ַהְּגדֹוָלב ַהָּזָה ת ִּכַּפ ֶׁשָעֶליָה , ע'ַהֶּסלַ ת ִּכַּפ ם 'ַּכּיֹוא ַהִּנְקָרא הּו4

ָב " א:ִהי (תשובה תרצא) ַרֵּבנּו רוּ ר ַ‰ּ„ָ ַח ר ּבָ ַּ̇ ∆ ּפָ ˙ ׁ̆ ƒּכ‰ַ ‰
 ָ ב∆ ם ׁ̆ יָּ ן ‡∆ ƒ̇ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ‰ ƒל ̃¿ ˜, ָספ≈ י ּב¿ ƒָל ‡ ָר ַ‰ּנ ¿̂ ם ‡∆

ָר  לַסּכ¿ ∆‡‡4 . ƒ‡ …‡ַמ ם ו¿ ָ‰ ר ּ̇ נַ ‡ ּ„¿ ב∆  (יומא נג, ב)ן ּ̇¿ ן ‡∆
יָּ  ƒ̇ ¿ ׁ̆ ‰ ָ̇ ָ ‰ ָ‰י¿ מו… ם ׁ̆ ּי¿ ƒים˙ מ ƒ‡י ƒב י נ¿ ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒיָּ ם ָ‰ר ƒ̇ ¿ ׁ̆ ‰ ּו

ָמּ‰  ¿ ׁ̆ , ‰ָ בו… ַע ‰ ּ‚¿ ל̆…ı ָ‰ָ‡ר∆ ל מ≈ ָ עו…  ׁ̆ ּבָ ¿̂ יָ‰ ˙ ‡∆ ָעל∆  ו¿
ָּ̇ ן, ָנ˙וּ ן ָ‰ָ‡רו…  ַע נוּ ‰ ו¿ ַ‡ל¿ ָ י‰∆ ˙ ‡∆  ׁ̆ ƒרוּ ו¿ ם ּפ י ָ‡מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ‡
 ‰ָ בו… י‰ ּ‚¿ ƒע ָ̃ ר¿ ַּ̃ ƒּפָ ˙ מ ƒּכ‰ַ ‰ ̆ ל… ָ מו…  ׁ̆ ָב ˙ֈ ˜ו… ר ּכ¿

 ƒּ̇ ב¿ ַ̇ ּוָב ‰ ז∆ ל ַע י ּכָ ׁ̆ ¿̇ ƒי (תרלט)‰ ּב ƒע ָ̃ ר¿ ַּ̃ ∆ ׁ̆ ˙ ƒי ˙ ַ‰ּבַ
רוּ  ˙ו…  ָחפ¿ ּמָ  ‡ו… י‰ ּכַ ƒָעמ ַ‚ּלו… ם ּפ¿ „ו… ˙ ל¿ סו… ָלכ≈ ˙ ַ‰י¿ ‡ ‰וּ ן ו¿

ּב≈  ָנמּוך¿  ע]ַהַּקְרַק -[ ּמַ ‰ ַ‰ר¿ ƒיָ ‰ מ‰ָ ∆ ׁ̆ ‰ ƒמ ∆„… ּ̃ֈם 
רוּ „ עו…  ׁ̆ "ם, ָ‰ַעּכוּ  ָ‡מ¿ ּי≈ ∆ ַח  ׁ̆ ּפָ ˙ ַּ̇ ƒָעָר ‰ ַ‰ּכ ‰, מ¿

י ƒָלכ ַ‰ּמ¿ ∆ ׁ̆ ים ו¿ ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒיָ ‰ ַמ ˙ ָלַ„ַע  ָרˆוּ ם ָ‰ר‰ָ ‰ ָ ם, ׁ̆
לוּ  ¿ ׁ̆ ל¿ ƒ ׁ̆ נ≈  ו¿ ָכּ‰ ם ָ‡ָ„ י ּב¿ ˙ו… ˙וּ  ּב¿ רוּ , ּומ≈ ֻסּ‚¿ ּ‰  ו¿ ָ̇  ‡ו…

‡ּוָ‰  ל¿ ƒם ַ‰ּיו… „ ַע ר, ָעָפ  ּומ
י‰ ַ‰ּז∆  ַע ם ָ‡ָ„ ן ‡≈ ≈„ ‰ ַמ  יו…
 ׁ̆ ָ  י≈ רו… ם. ׁ̆ ָ̃ לƒ ב ו¿ ¿̂ י, ‡∆

ַמ  ¡‡ נ∆ ∆ עוּ  ‡ו… ם ָל‰∆ ר ׁ̆ מ¿ ָ ׁ̆ 
ָ‰ָ‡רו…  ∆ נוּ ן ׁ̆ ּמָ ז ּ‚ָ ָ ׁ̆ ‰
יָכך¿  ƒפ י ָ‰יוּ  ּול¿ ƒר פ¿ ם חו…

‡וּ י] ‡ּוַל (‡לו) [ ¿̂ מ¿ ƒי 
˙ו…  ָלכ≈ , ‡ו… ּפַ ן ו¿ ¿ ׁ̆ ל ֻ‰

י ƒע ָ̃ ר¿ ַ̃ ˙ ƒי ּלָ ˙ ַ‰ּבַ ַ‚ּ ¿̇ ƒנ ‰ ו¿
ב∆  יָּ ן ‡∆ ƒ̇ ¿ ּׁ̆ ‰ַֈ‰ 

 ֲחָבׁשי ְיהּוֵד 
ת ֶא ן ְלַצּיֵ ן ְמַעְניֵ 

ם ַוָּדִאים ִּכיהּוִדי (=אתיופיה) ֲחָבׁשי ִלְבנֵ  ִהְתַיֲחסּותֹו
ם ֵמֶה ה ֶׁשָּקנָ י ִמ ל ַע  6לֶׁשִּנְׁשַא ה ִּבְׁשֵאלָ . 5ןָּד ט ִמֵּׁשֶב 

א הּוי, ִעְבִר ד ְּכֶעֶב ם ָּבֶה ג ְלִהְתַנֵה  ָצִרים ִא ד ֶעֶב 
ם ינָ ְוֵא ם ַהָּקָרִאית ְּככַ ם ִמְתַנֲהִגים ֶׁשֵה  ְלָכס ִמְתַיֵח 

ה ִמְצוָ ן ֵאיה ֶׁשִּלְכאֹוָר ה, ֶּפ ל ֶׁשְּבַע ה ּתֹוָר ם ְמַקְּיִמי
ּלוּ "ב: ּכֹוֵת א הּו ָּכל ַע ם, ּוְלַהְחיֹוָת ם ִלְפּדֹוָת  י ‡≈ ƒ‡ ם ַ‰ּבָ

ר∆  ∆‡ ׁ̆ ı מ≈ ב∆ ם ‰≈  ּכּו ≈ ּׁ̆ ƒן ּ„ָ ט מ ƒל נ≈ ˜, ָספ≈ י ּב¿ ּפ¿ ƒּל… י ּומ ∆ ‰ ָ‰יָ ‡ ׁ̆
י‰∆  ינ≈ ים ּב≈ ƒֲעל≈ ם ֲחָכמ ָל י ּבַ ּבָ ה ְּבתֹוָר ת ָמסֶֹר י ַּבֲעֵל ר ַמ ְּכלֹו[‰ ַ̃

וּ ה] ֶּפ ל ֶׁשְּבַע  ׂ̆ פ¿ ט≈  ָּ̇ ָ ׁ̆ יי ּפ¿ ƒּוב˙  .ם"ַ‰ּכ¿
 

ֵאלָ  5 ל, ִיְׂשָרֵא ץ ְלֶאֶר ם ֲעִלָּיָת ם ִע ת ָהַאֲחרֹונֹום ְּבָׁשִני הָעְלָת ה ַהּׁשְ
ר, ָּדָב ל ְלכָ ם ֵה ם ְיהּוִדיי ּכִ  ּוָפְסקּו"ז ָהַרְדּבַ י ִּדְבֵר ל ַע  ֶׁשָּסְמכּום ֶיְׁשנָ 

 הִּבְכִפּיָ ם ָּדָת ת ַוֲהָמַר ת ָהְרִדיפֹוב ָעֵק א ֶׁשָּמ  ָחְׁשׁשּום ֲאֵחִרי
ל ֶהְבֵּדם ּגַ ְוֵיׁשא [ְלחּוְמָרר ְלִהְתַּגֵּים ְוִהְצִריכּום, ִייַהּגֹום ִע ִנְתָעְרבּו

 "ל].ואכמם ָׁש ת ַהְּקִהּלֹון ֵּבי
י ְיֵדל ַע ת תשל"ה ִּבְׁשַנס ֶׁשִּנְדַּפה זֶ ק ְּבֵחֶלק ח'. ְּבֵחֶלט קען ִסיָמ 6

ג ֶקעִנין ַאֲהרֹ ְּגַדְלָיהּוב ר' ָהַר ן ֲחַת ר ז"ל [סֹוֵפ י ְצבִ ק ִיְצָח ב ָהַר 
ד.יָ ב ִּבְכַתֶׁשָהיּות נֹוָספֹות ְּתׁשּובֹוִנְדְּפסּו"ל], ַזַצ 

 alyayin.tsfas@gmail.com  פנות לכתובתתלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר ל

 י רבנותיה לפי דברשבתוכו נמצאת אבן השסלע' הפת יכ'
 וריו נמצאת הר הזיתיםמאחר
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 "ויאמר ה' אל אברהם לך לך" (יב, א)

לגוי גדול. כאן אין אתה  "לך לך" להנאתך ולטובתך ושם אעשך
 זוכה לבנים. ועוד, שאודיע טבעך בעולם (רש"י).

לכאורה, הרי בין אותם עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו 
נמצא גם הניסיון "לך לך" ולכאורה איזה ניסיון הוא זה 
שמבטיחים לו שבמקום שאליו יגיע יזכה לבנים וממון, שנאמר 

 שכרגע אינו זוכה לו? דבר’ כי ביצחק יקרא לך זרע וכו
אברם הלך בגלל  מסביר הגר"י ניימן זצ"ל בספרו "דרכי מוסר":

יתברך ולא בגלל ההבטחות שהובטחו לו כמו שנאמר ’ ציווי ה
 ’"."וילך אברם כאשר דיבר אליו ה

אפשר להסביר זאת בדוגמא: יש מצוה לצום ביום כיפור 
דאי שבעשרה בתשרי ויש מצוה לאכול הרבה בתשעה בתשרי. ו

שלצום ביום כיפור לשם שמים אין בכך כמעט כל קושי. אנו 
רגילים ב"ה שעם ישראל כמעט כולם מקיימים ציווי זה ובוודאי 
שהאדם צם לשם שמים כי הרי יכול לאכול במקום שלא יראו 
אותו. אבל בשעה שהאדם אוכל בתשעה בתשרי ונהנה 

ככל מהמאכלים ודאי שיותר קשה לכוון לשם שמים. זה הכלל: 
קשה לכוון לשם שמים. לכן הניסיון  ,הושההנאה קיימת במצו

כיון שהייתה לו הנאה מהמצוה  ,אצל אברהם היה גדול ביותר
 ובכל זאת לא הלך בגלל ההנאה אלא בגלל הציווי.

 

"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה 
 ברכה" (יב, ב)

אברהם.  מסביר רש"י: ואעשך לגוי גדול, זה שאומרים אלהי
ואברכך זה שאומרים אלהי יצחק. ואגדלה שמך זה שאומרים 
אלהי יעקב. יכול יהיו חותמין בכולן, תלמוד לומר והיה ברכה, בך 

 חותמין ולא בהם.  
ה"שפתי חכמים": רצונו לומר לפי שאין אומרים "אלהי"  ומסביר

העברים, ועל יחיד לא  אלא על רבים, כמו אלהי ישראל אלהי
מצינו לשון אלהי. לכך ברכו "ואעשך לגוי גדול" כי אתה תחשב 
לרבים ויאמרו עליך "אלהי אברהם". ובמילת "אברכך" שמורה 
עוד על תוספת ברכה, רמז שיאמרו גם כן על בנו אלהי יצחק, וכן 
"ואגדלה שמך" שמורה עוד על תוספת גדולה, רמז שיאמרו גם 

 הי יעקב.   כן על בן בנו אל
 

 "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'" (יב, ד)
אברהם לא נזקק ליישוב דעת, לא ביקש עצה מאיש ולא דחה 
את החלטתו אף ביום אחד. מיד כשאמר לו הקב״ה "לך לך", קם 

 (שפתי כהן) ויצא בלי שהיות לארץ ישראל.
 

"וירא ה' אל אברם 
ויאמר לזרעך אתן 
את הארץ הזאת ויבן 

' הנראה שם מזבח לה
 אליו" (יב, ז)

רבינו האור החיים הקדוש לומד מוסר עצום ונורא מהנהגתו של 
אברהם אבינו: הקדוש ברוך הוא נראה אליו ומבשר לו שני 

 בשורות עצומות: 
 . שיהיה לו ילדים למרות שהוא בגיל זקנה. 1
 . שיתן לזרעו את ארץ ישראל הקדושה.2

בפסוק 'ויבן אברהם  לאחר מכן בונה אברהם מזבח, וכפי שנאמר
 מזבח לה' הנראה אליו', 

 שואל רבינו הקדוש שהמילים 'לה' הנראה אליו' מיותרות???
ומתרץ תירוץ מבהיל, שאברהם לא החשיב לכלום בשורת הארץ 
והזרע, לעומת מה שזכה לגילוי שכינה, ובנה את המזבח רק 
להודות על גילוי שכינה, ולא על בשורות הגדולות של הארץ 

ע, כי הוא ביטל את כל הנאותיו ותאוותיו, לעומת תאוותו והזר
 וחשקו בהתגלות השכינה.

והאדמו"ר מספינקא זצוק"ל בספרו 'אמרי יוסף' כתב על קטע 
זה של רבינו הקדוש, וזה לשונו: 'וכמה מן המוסר בזה בדברי 
ה'אור החיים' הקדוש, אשר כמעט מחויב כל אדם שלא לשכוח 

 עת ובכל זמן'. דבריו הקדושים הללו בכל
 

"למה לא הגדת לי כי אשתך היא למה אמרת 
 יט)-אחותי היא" (יב, יח

מעיר על כך הגאון רבי שלמה גנצפריד זצ"ל בספרו "אפריון": 
מדוע עשה פרעה ב' שאלות מזה, הרי עיקר הטענה היא מה 
שלא אמר שהיא אשתו, ולמה הוצרך להוסיף על טענתו 'למה 

 אמרת אחותי היא'.
שמרדכי  )ב, י(ישב על פי מה שמצאנו במגילת אסתר וכתב לי

צוה על אסתר שלא תגיד את עמה ואת מולדתה, והטעם בזה 
כדי שיחשוב אחשורוש שהיא ממשפחה בזויה ולא יקחנה 

 לאשה, כי אין כבוד למלך לקחת אשה ממשפחה בזויה.
אם היה אברהם אומר על שרה רק שהיא איננה אשתו ולא  ולפי"ז

היה אומר אחותי היא, יתכן שלא היה פרעה לוקחה לאשה, כיון 
שלא נודע משפחתה, ויתכן שהיא ממשפחה בזויה ואין כבוד 
למלך לשאת אשה ממשפחה בזויה, אך כיון שאמר אברהם 

לא חשש פרעה שהיא ממשפחה בזויה, שהרי היא , אחותי היא
 פחת אברהם שהיה מפורסם בכל העולם.ממש

וזהו שטען פרעה לאברהם, שעשה עמו ב' רעות, האחת מה 
שלא הגדת לי שהיא אשתך, והשנית מה שאמרת לי אחותי היא 
ולכן לקחתיה לאשה, כי לולא היתה אחותך לא הייתי לוקחה 

 שמא ממשפחה בזויה היא.
 (אפריון)

 

 "ויהי ריב בין רעי מקנה אברם... הפרד נא
 ט)-מעלי" (יג ז

אברהם אבינו עמל במשך כל 
ימי חייו לקרב לדרך ה' את כל 

ולם כשהוא מגייר את באי ע
אשתו,  האנשים, ושרה

מגיירת את הנשים. אם כן, 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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נשאלת השאלה, כיצד יתכן שדווקא הוא מציע ללוט להיפרד 
מעליו, ואינו מנסה להחזיר אותו בתשובה שלמה על הגזל של 

ביאר ר' ראובן קרלנשטיין, כאשר נודע  מרעה בשדות זרים ?
לרעות בשדות זרים הוא ביקש לדעת  לאברהם אבינו שלוט הולך

את מניעיו, ושאלו מה הסיבה למעשה הזה. אילו היה לוט משיב 
שטעמה של גנבה זו הוא משום מחסור במזומנים, היה אברהם 
מסתפק בשיחת מוסר ומותיר אותו לצידו, אך לוט השיב 

לת שבה טען כי מאחר שה' הבטיח לתת תשובה מפולפ
היורש היחיד,  ,לוט את כל הארץ, ואין לו ילדים, הואלאברהם 

וממילא מותר לו מדין ירושה לקחת ככל העולה על דעתו... 
כאשר שמע אברהם אבינו את הנימוק ה'הלכתי' הזה, אמר מיד: 

אינני מתעסק עם 'צדיקים', אלא אך ורק עם  '!הפרד נא מעלי'
 הרוצים באמת לקבל את דבר ה'! גויים,

 

״הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל 
 לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך״ (טו, ה)

למעלה הם גדולים מאוד.  רק למטה הכוכבים נראים קטנים, אבל
 אבל, ושפלים קטנים נראים לפעמים הם בארץ ,כך ישראל

 .מאוד וגדולים חשובים הם, בשמים ,למעלה
 (ר' ברוך ממעז'יבוז')

 

 "ויוצא אותו החוצה" (טו, ה)
״הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים״ (רש״י). 
אברהם אבינו הועלה ״למעלה מן הכוכבים״, מעל דרך הטבע, 

 יהיה בניך של קיומם אף - והקב"ה הראה לו כי ״כה יהיה זרעך״
 (שפת אמת) .הטבע לדרך ומחוץ למעלה

 

 זרעך" (טו, ה) "כה יהיה
שיל מאפטה, בעל 'אוהב ישראל', ביקש עה יהושע רבי אברהם

 פעם אחת לקדש את הלבנה, אבל השמים היו מעוננים. 
נשא עיניו למרום ובתוך כך נתפזרו העננים והלבנה האירה. 

 החסידים התחילו להתלחש כי ראו מופת במו עיניהם. 
כך היה אצל אברהם  ,הרגיש הרבי בדבר ואמר: "אין כאן מופת

אבינו, שהרי הוא קיים את כל התורה, ובכלל זה קידוש לבנה. 
פעם אחת לא היה יכול לקדשה, מפני שהשמים היו מעוננים, 
ואמר לו הקב"ה: 'הבט נא השמימה', ואז 'וספור הכוכבים', 

 שייראו הכוכבים והלבנה.
"שאל אברהם: ומה יהיה בדורות הבאים כאשר ירצו לקדש את 

 יהיה זה כוח ,נה ויהיה מעונן? ענה לו הקב"ה: 'כה יהיה זרעך'הלב
 "...לזרעך גם מסור

 

 "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" (טו, ו)
סיפר הרה"ק רבי ברוך הגר מסערט ויז'ניץ, ה"מקור ברוך": אצל 
חותני, כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא זי"ע, בעת ששלח את אחד 

בליל הסדר, שאל הנכדים לגשת לדלת באמירת "שפך חמתך" 
חתנו של כ"ק מרן מהרי"ד, 
הרה"ק רבי יוחנן טווערסקי 

הי"ד: "האם באמת ניתן לראות?" כשכוונתו היא האם ניתן 
 לראות את אליהו הנביא.

כ"ק מרן מהרי"ד השיב לו שאכן כן, ניתן לראות. אך מי שאינו 
רואה אותו ומאמין שהוא מגיע, הרי שהוא גדול יותר מזה שרואה 

. [שכן כאשר רואים, אין זו גדולה להאמין משום שהדבר ומאמין
נראה במוחש. כאשר לא רואים ובכל זאת מאמינים, הרי שזו 

 מעלה גדולה יותר.]
לפי מעשה זה ביאר ה"מקור ברוך" את הפסוק בפרשתנו: 
הקב"ה הוציא את אברהם והגביהו למעלה מחללו של עולם, 

למות כולם. הכל אברהם אבינו ראה את הבריאה כולה ואת העו
היה גלוי בפניו. ואחר כל זאת אברהם נותר באמונה תמימה: 

 "והאמין בה'", כאילו לא ראה מאומה. 
דרגה זו משבחת התורה במילים "ויחשבה לו", הקב"ה, "צדקה", 

 (במחשבה תחילה) לצדקות גדולה מאוד.

 
"ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה 

 אנכי בורחתותאמר מפני שרה גברתי תלכי 
ויאמר לה מלאך ה׳ שובי אל גברתך והתעני 

 ט)-זתחת ידיה" (טז, 
ונשאלת השאלה, המלאך שואל את הגר מפני מי את בורחת? 
והיא עונה: מפני שרי גברתי וכו׳. ומה עונה לה המלאך, תשובה 
מוזרה: שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה. וכי כך עונים, הרי זה 

 תה אותה? סיבת בריחתה משום שעינ
אלא תירץ הגה״ק רבי מאיר שפירא מלובלין זי״ע במתק לשונו: 
כל סיבת בריחתה של הגר היתה בגלל גאותה, שלא רצתה 
להיכנע לשרי גברתה. והעצה כנגד הגאווה היא, להכיר מאין 
באת, ולאן אתה הולך, והם דברי המלאך: אי מזה באת ואנה 

 תלכי. 
נתה, מפני שרי גברתי אנכי אבל הגר לא הבינה את הרמז, היא ע

בורחת. ולכן השיבה המלאך, מכיוון שלא הבנת את הרמז 
שבשאלתי, סימן הוא, שעדיין לא למדת מאומה ממידותיה 

 הטובות של הצדקת שרי, ולכן שובי אל גברתך והתעני...
 

״ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר 
 ערלתו״ (יז, כד)

אברהם אבינו מצות מילה  חכמי ישראל תמהים; מדוע לא קיים
 לפני שנצטווה ע״י בורא עולם כפי שנהג לגבי מצוות אחרות? 

הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק מבריסק הסביר זאת כך, בכל 
המצוות שבתורה נהג אברהם אבינו לפי הכלל; ׳זריזין מקדימין 

ת׳ (פסחים ד.) לכן קיים אברהם אפילו קודם שנצטווה ולמצו
צות מילה נקראת; ׳ברית מילה׳ ודרך כל ׳ברית׳ עליהן, אולם מ

היא; שקיימים בה שני צדדים. לכן קודם שציווה הקב״ה על 
המילה לא יכול היה אברהם למול את עצמו כיון שלפני הציווי 
אין כאן אלא צד אחד ומילה בלי כריתת ׳ברית׳ אין בה קיום 

מצוה כלל. ,
 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במיילי
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 " (יב, ב)והיה ברכה"

סיפר אחד התלמידים, שלעת בחרותו, כאשר הגיע פעם אחת 
זקן  ברכבת לעיר פרעשבורג, עמד כמשתאה כאשר ניגש אליו

מופלג וביקש להיות לו לעזר בלקיחת חפציו לאכסניה. ויהי 
כמצחק בעיניו, שהוא הבחור הצעיר לימים ימסור את חבילתו 

 לאיש ההוא אשר כולו הפך לבן. על כן סירב למלאות חפצו.
החתם אז סיפר לו האיש, שבצעירותו הוא היה מבין נושאי רבינו 

ה יכול עוד לצאת ולבוא, בכסאו, כי רבינו בא בימים ולא היסופר 
והיה צורך לקחתו ממקום למקום. "פעם אחת, בהוליכי את רבינו 
ברחוב העיר, עצרתי פתאום מלכת. שאל אותי רבינו בפליאה, 
מה זה ועל מה זה. השבתי לו, כי כל זמן שכוחי במתני, פרנסתי 
מצויה בידי, ויכול אני להעביר לאנשים חפצים ממקום למקום, 

לעת זקנה כאשר כוחותי יעזבוני? וביקשתי אבל מה אעשה 
מרבינו שיבטיח לי שכוחי לא יסור ממני לעולם, וזכיתי לשמוע 
את ברכתו שאהיה גיבור חיל כל ימי. עכשיו שנתקיימה הבטחתו 
של אותו צדיק, בקשתי שטוחה, אל תסרב לי, והנח לי לשאת 

 את חפציך".
בר כיוהרא, רבינו נתן ברכות לכל  מבקש, אף על פי שנראה הד

אך רבינו אמר כי אין הדבר כן, משום דכתיב "ואברכה מברכיך", 
הרי שהמברך מתברך, ולכן אין שום יוהרא בכך שהוא עצמו 

 רוצה להתברך...
 ("ספרא דמלכא" מאת מהרש"ץ גנץ שליט"א)

 

 "ואת הנפש אשר עשו בחרן" (יב, ה)
וכתב רש״י: ״שהכניסן תחת כפני השכינה, אברהם מגייר את 
האנשים ושרה מגיירת את הנשים ומעלה עליהם הכתוב כאילו 

 עשאו״. 
מצוי היה בחגי ובמועדי ישראל, שהיו נכנסים לבית מדרשו של 
הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדוינסק זצ״ל (בעל האור שמח) 

וקיום מצוותיה.  אנשים שונים שהיו רחוקים מלימוד התורה
לים שראו בזה זילות להדבר לא מצא חן בעיני חלק מהמתפ

לקדושת המקום. על כן דרשו מהגבאים שלא להרשות לאורחים 
 בלתי רצויים אלו את הכניסה לבית המדרש.

ואולם כאשר נודע הדבר לרבי מאיר שמחה, הגיב על כך ומחה 
לבית  נמרצות באומרו כי אין למנוע משום יהודי את הכניסה

המדרש. ואדרבה, יש לנהוג להיפך ולקרב אותם בעבותות של 
 אהבה, בסבלנות, ואז הם ישתפרו בהדרגה:

בשלב הראשון יקשיבו הם אל הרינה ואל התפלה. לאחר מכן 
כבר ידעו לענות ״אמן״, ואולי אחר כך, בהמשך, יתחילו הם 
להתפלל באופן שיהפכו במשך הזמן למתפללי בית המדרש, 

 ן ליהודים טובים יראים ושלימים המקיימים תורה.ולאחר מכ
 

"ואת הנפש אשר 
 עשו בחרן" (יב, ה)

מעשה בבחור מתחזק שאחז 
בשלבים הראשונים של 
חזרתו בתשובה. הוא הגיע 

אל הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ״ל והתלונן בפניו: ״רבי, קשה 
 זה יותר מדאי בשבילי״...! ,לי לקיים תרי״ג מצוות

רבי בן ציון: ״לו יהי כדבריך, כמה מצוות אתה רוצה אמר לו 
להוריד ממך חצי? שני שליש״? תפס הלה את המרובה: ״שני 

 שליש״.״
״מוסכם״! השיב לו רבי בן ציון להפתעתו ״כמה הם שליש 
מתרי״ג? חישב הלה וענה: ״מאתים וארבע״ ״ואותן הנך מקבל 

 השיב. -ברצון״? ״אין לי כל בעיה עם מספר זה״ 
״החפץ חיים מנה את  -המשיך רבי בן ציון להפתיעו  -בכן״ ״ו

 המצוות הנוהגות בזמן הזה, והן מאתים ששים ושבע. 
ירדו לך עוד שלושים וכמה  ״א״כהשיב.  ,״לא״ ?האם אתה כהן״

 מצוות. 
 האם אתה נזיר״? ״לא״ השיב הלה.

סיכם רבי בן ציון: ״באיסורי עריות קרובות אין לך בעיה. ירדו עוד 
ות לה, לא להקים חים. לא לעשות עבודה זרה, לא להשתשלושכ

מצבה, לא לנחש, לא לעשות מעשה אוב וידעוני, לא להתנבאות 
 לשקר... להמשיך? עוד מגיע לי עודף״...(רבינו ה׳אור לציון׳)

 

 "ואת הנפש אשר עשו בחרן" (יב, ה)
הצדיק רבי אליהו ראטה זצ״ל נטל על עצמו חלק בהצלת הדור 

מוחלטת. אחת מעצותיו המקוריות  תדרדרותהמהצעיר 
ה תוהמחוכמות לקרב תלמידים לתורה לבל ידח ממנו נידח, הי

לפתוח בשיחה רצינית עם בחור סורר על מצבו של בחור סורר 
 אחר...

הוא תיאר בפני הבחור בצבעים חיים כיצד יראה הבחור השני אם 
על ידי יעזוב חלילה מקור מים חיים, כמה דורות ילכו לאיבוד 

קלות דעתו של הצעיר, ושצריך לשים עליו עין פקוחה שלא 
 יעזוב ח״ו את דרך התורה.

הוא המשיך לייעץ לו איך לדבר עם הבחור הזקוק לחיזוק, וביקש 
ממנו בתחנונים: ״הבה נפעל בכוחות משותפים להציל דורות 

 רבים מאבדון, ובזה יהיה לזכות עולם עבור שנינו״...
ובו זמנית ניצל גם  ,וכמת הזו השפיעה מאדן שהגישה המחכמוב

הבחור הראשון ״המציל״, שלמעשה עיקר כוונתו של רבי אליהו 
 (ונכתב בספר) היתה אליו.

 

       "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" 
 (יב, יא)

מסורת הייתה בעיר קטנה שרב העיר קונה עליית 'חתן תורה'. 
אף אחד לא התחרה עם הרב במחיר, משום שהוא היחיד שראוי 

 לעלייה זו. 
אלא ששנה אחת החליט ראש הקהל שהיה גביר גדול ועם הארץ 
גדול עוד יותר, שהוא הראוי 

 לעלייה נכבדה זו. 
עמד והתחרה עם הרב על 

 כה בה. קניית העלייה וכמובן ז
בקידוש שערך ראש הקהל 
לכבוד היותו 'חתן תורה', 
כיבד את הרב לשאת דברים. 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםסיפורים 
 לך לך פרשת

 
שאל הרב: לכאורה יש להבין כיצד מותר לראש הקהל להיות 
'חתן תורה', הן הלכה פסוקה היא בקידושין שאסור לאדם 
לקדש את האשה עד שיראנה, וראש הקהל עדיין לא יודע כיצד 

 תורה...הנראית 
זו עצמה יש להקשות אף על אברהם אבינו שמעיד  אלא ששאלה

 שלא ראה את שרה אשתו. 
ויש לתרץ, המשיך הרב, שמכיון שהחשש הוא מחמת שמא 
יראנה ותתגנה עליו, הרי אצל אברהם אבינו לא קיים החשש 

ממילא אין תתגנה עליו, ושיבוא לראות את גנותה של שרה ו
 מניעה שלא ראה אותה קודם לכן. 

 מאותה סיבה עצמה מותר לראש הקהל להיות 'חתן תורה'...  
 (במחשבה תחילה)

 

 "וירק את חניכיו ילידי ביתו" (יד, יד) 
איתא במד'"ר (פ' מ"ג) אמר אצא ואפול על קידוש שמו של 

 מקום ע"כ. 
 .איזה קידוש ה' הוא כשיציל את לוטוצריך להבין 

כל ושתה אצל אברהם ואויש לומר דאיתא שנמרוד היה פעם 
 שרצה ללכת דרש ממנו אברהם שישלם לו. , כחודש ימים

חנם אמר נמרוד לאברהם: הלא שמעתי שאתה מאכיל ומשקה ב
 ?לכולם, ולמה אני גרוע מכולם

ענהו אברהם: אמת היא שאני מכניס אורחים, אבל רק לאנשים 
 .ל, ע"כ צריך אתה לשלם-ל, ואתה אומר שאתה הא-ולא לא

הוציא אברהם פנקס שהיה  ?צריך לשלם שאל נמרוד: כמה אנכי
רשום שם כמה הוציא על כל אורחיו במשך כל השנים, ואת 

שבשעה שהאורחים הזה דרש מנמרוד שישלם, והוסיף החשבון 
כפלים ממה  ול ישלם ל-שהא ונפטרים ממנו הם מברכים אות

ל, צריך אתה לקיים את מה -להם, וכיון שלדבריך אתה א ןשנת
 שהם ברכוני. 

 ל.-אם תחתום לי שאינך א ,תשלוםמר אמנם יכול אתה להיפט
כתב ידו שהוא רק בשר בלית ברירה נתן לו נמרוד כתב חתום ב

 .ל-ודם ולא א
ל, ויהי -הכריז אברהם בכל המדינה שנמרוד הודה לו שאינו א

הדבר לחרפה גדולה לנמרוד ולא היה יכול לעשות מאומה 
 לאברהם. 

בב עמו בכל וט היה בדעתו לסולכן כאשר שבה נמרוד את לו
המדינות ולאלצו להכחיש את מה שאברהם הכריז, כי איתא 
במדרש (פרשה מ"א) שקלסתר פניהם של לוט ושל אברהם היה 
דומה, והיה בדעתו לומר שהנה אברהם בידו, והוא מודה 
באלוהותו, והכתב שנתפרסם בזמנו הוא מזויף. ולכן רצה 

ה', שלא יאמר נמרוד כן,  אברהם להציל את לוט כדי לקדש שם
 ל. -ויישאר הכתב שלו שהודה שאיננו א

 (מהר"י מבעלזא זצוק"ל) 
 

 "תן לי הנפש והרכוש קח לך" (יד, כא)
את הרוחניות,  -חילותיו: תן לי הנפש לכך אדם צריך לומר ליצר ו

את הגשמיות. ולא להפוך היוצרות חס ושלום.  -והרכוש קח לך 
פעמים רבות קורה שכדי 

וע עבירה מסוימת יש צורך להוציא ממון ואז המלחמה קשה למנ
מאוד. במקרה כזה צריך לומר ליצר חד וחלק: הרכוש קח לך! 
שכן הלכה פסוקה היא בשו"ע (יו"ד קנ"ז א) כי מה שנאמר ייהרג 
ואל יעבור זה דווקא בג' עבירות חמורות, אבל בשאר עבירות 

יתן את כל ממונו אמנם יעבור ולא ייהרג, אבל גם עליהם חייב ל
כדי שלא לעבור על שום עבירה מהתורה שנאמר: "ואהבת את 

 ה' וכו' ובכל מאודך" בכל ממונך (ספרים).
היה מזלזל במצוות, שמעשה שהיה בבעל מפעל של תפילין 

וקרה יום אחד שנפסלו בתים לתפילין, ובעל המפעל רצה 
 למכרם ככשרים. 

ם הפסולים באופן אחד העובדים קינא קנאת ה' וחתך את הבתי
שנעשה כעס מאוד  . כשהבחין בעל הבית מהןשאי אפשר למכר

ואיים על אחד העובדים שאם לא יגלה לו מי עשה זאת הוא יפטר 
 אותו מהעבודה. 

הלכה צריך אדם למסור כל ממונו ואל האותו עובד ידע שלפי 
 ,רה, במקרה הזה של איסור לשון הרעיעבור על לאו אחד מהתו

והקדוש ברוך  ,וכן עשה שלא גילה, והפסיד את מקום העבודה
הוא שילם לו שכרו, שכשהתפטר ממפעל התפילין פתח עסק 
פרטי ושרתה ברכה במעשה ידיו, לבד מהשכר העצום הממתין 

 לו בעולם שכולו טוב בעבור שכבש יצרו מלדבר לשון הרע.
 (לבוש יוסף)

 

 "אם מחוט ועד שרוך נעל" (יד, כג)
יר מפרמישלן, היה מחלק את כל מעותיו לעניים ולעצמו רבי מא

 הסתפק בקב חרובין.
בכל לילה, טרם עלה על משכבו, היה בודק בבית אם נותרו אצלו 
מעות והיה מחלקם לעניים, ואם לא נרדם ידע שעדין נותרו כמה 

 מטבעות בבית ויש להוציאם לצדקה. 
 פעם הגיעה אליו אשה ממדינה רחוקה וביקשה להתברך

 מה באותה שנה.יבילדים. ברכה הצדיק וברכתו התקי
לאחר שנושעה, שיגרה היולדת המאושרת מכתב הודיה מרגש 
לרבי מאיר, שבזכות תפילתו עשה לה הקב"ה נס, וצירפה 

 למכתבה סכום נכבד של שלש מאות דינרים. 
כשהגיע המכתב עם הכסף, קרא הצדיק לבניו ואמר להם: "ראו 

י היום. ראשית יש כאן תארים מוגזמים איזה מכתב שגוי קיבלת
אי לא עלי כצדיק קדוש ונשגב, ועוד וכי פוקד עקרות אני? וד

 אלי ולכן מחזיר אני את המכתב לשולח".  ןהתכונ
בניו של רבי מאיר, שידעו את המחסור והעניות בבית טענו, 

 ים. ישאם הקב"ה הזמין לאביהם מעות, אסור לאבדן ביד
בשלו, עד שהושיבו בית דין של שלשה והללו אולם אביהם נותר 

ן האיש לרבי מאיר והכסף שלו במתנה ופסקו, כי ודאי התכו
 גמורה. 

שמע הצדיק את פסק הדין ואמר: "עדין חפץ אני להמלך באשתי 
 הנות מהמעות". יאם ל

הרי נוהג אתה תמיד רבנית והיא אמרה לבעלה בתמיהה: "קראו ל
ל משאלה שהורה בה חכם", כששמע זאת רבי מאיר ושלא לאכ

 עמד בצדקותו ושלח את המעות חזרה אל השולח. 
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 םְסדֹוי ַאנְׁשֵ  - ֶל ְלָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

וזה מה שאמר הפסוק: "וְַאנְֵׁשי ְסדֹם ָרִעים 
מדוע  - (בראשית יג, יג) וְַחָּטִאים ַלה' ְמאֹד"

 טאים? הם היו כאלו רעים וח
 

(בראשית  משום שטענתם הייתה "ַלה' ְמאֹד"
כלומר הכסף והממון הקרויים  ,יג, יג)
שייכים למי שאמר והיה העולם  -"מאוד"

 ואין לתת אותם נגד רצונו...
 

כאשר בא הקב"ה להפוך את העיר נינווה, 
לפני כן הוא שלח את יונה הנביא להזהירם 
שעוד ארבעים יום נינווה נהפכת, ולמעשה 
 -נותן להם הזדמנות ואם יחזרו בתשובה

 . ינצלו וה' לא יהפוך את העיר
 

לעומת זאת, לעיירות סדום, עמורה, אדמה 
כדי וצבויים הקב"ה לא נותן התראה 

 שיחזרו ממעשיהם אלא הופך מיד, מדוע?
 

מה ההבדל ביניהם לבין העיר נינווה שגם 
עולם מעיד: "ִּכי ָעְלָתה  על תושביה בורא

 .(יונה א, ב) ְלָפָני"ָרָעָתם 
 

ִהּנֵה ֶזה : "(טז, מט)הנביא יחזקאל אומר 
ָהיָה ֲעֹון ְסדֹם ֲאחֹוֵת ָּגאֹון ִׂשְבַעת ֶלֶחם
וְַׁשְלוַת ַהְׁשֵקט ָהיָה ָלּה וְִלְבנֹוֶתיָה וְיַד ָענִי

א ֶהֱחזִיָקה".  רואים אנו מכאן מהי וְֶאְביֹון 
מעלת נתינת הצדקה שבכוחה להגן על 

 ועל אנשי עירו. הנותן

חז"ל מספרים, שאנשי סדום רצו לתקן חוק 
האוסר מתן צדקה, אך מאחר וחששו מתגובת 

הם תיקנו שיש לתת לעניים אך  'התקשורת'
 ורק מוצרים. 

 

וכך, כאשר היה עני נוקש בדלת היו אנשי 
סדום נותנים לו מקרר במקום כסף מזומן, 

 ארון קיר וכן הלאה.  -ובבית הבא
 

הסתובב המסכן בחוץ כשהוא צמא ורעב עד 
שמת, ונשא על גבו מקרר וארון קיר ובידיו 
החזיק מזוודה ענקית מלאה במתנות לרוב, 
איש אינו נאות לתת לו לשתות, כי החוק 

 נו מאפשר לתת מים לאורחים.אי
 

מתאר הרב שלמה לוינשטיין שליט"א בספרו 
'מתוק האור', שלאחר שנפל העני ומת הודיעו 

 רמקולים בחוצות העיר: 
 

"הלווייתו של העני, אב לילדים, תתקיים 
בשעה מסוימת, כל דורשי החפצים מתבקשים 
להגיע לבית ההלוויות, על מנת לזהות את מה 

 ו בחזרה"...ששייך להם ולקחת
 

מהו "וכבר עמדו המפרשים על התמיהה: 
ההיגיון שעומד מאחורי חקיקת החוק 

 " המרושע הזה?
 

הרי אפילו במדינות הרשע הנוראות ביותר לא 
לכל היותר לא מחוקקים חוקים מעין אלו! 

מחייבים את תושביהם לעזור זה לזה, אך 
 ".מדוע אסרו עליהם לעזור?

 

הקב"ה בחר לתת "אלא כך אמרו אנשי סדום: 
העולם שייך לבורא  .לי כסף ואילו לחברי לא

מדוע שנתערב במהלכים  -העולם, ואם כן
שלו? אם הוא רוצה שיהיה כסף לחברי העני, 

 עליו לתת בעצמו!

" ֹ  (בראשית יג, יג) ד"וְַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים וְַחָּטִאים ַלה' ְמא

 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 

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

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

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

  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

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו

 ג'ינה טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 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
 ואושרית בת שושנה              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    שילת בת אורלי         שירה
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 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

 צחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווהי
 זהבה בת שושנה רייזל        
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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 לך לךפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט חשוון י"א

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
בן ז"למשה גורג'יה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי



 

 

 
 ?מהו הדין אם תוך כדי בישול או טיגון נופל על המשטח שתחת החצובה מאכלי בשר או חלב

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

בשר, לפיכך יש להקפיד שלא יגעו דבר מצוי שתוך כדי בישול או טיגון נופל על המשטח שתחת החצובה מאכלי חלב ומאכלי 
 בו דברי מאכל. אפילו אם המקום נקי, מכל מקום בלועים בו טעמי בשר וחלב, וכשנופל מאכל חם, נפלט הטעם למאכל.

 

אם נפלה חתיכה רותחת שיש עליה לחות או שהמקום רותח, מתפשטת הבליעה בכל החתיכה ונאסרה. ואם המשטח קר 
שו"ע (יו"ד סימן קה ס"ז). כאשר נפלה חתיכה יבשה ללא לחות על מקום  מקורות: יות ותתאה גבר.נאסר כדי קליפה במקום מגעו ה

 הבלוע מבשר וחלב נאסרה החתיכה כדי קליפה. ראה ש"ך (שם ס"ק כג) ובפרי מגדים (שם).
 

בשר או חלב נגע מאכל במשטח הכיריים שתחת החצובה, אם המשטח נקי, ולא ידוע שנשפך עליו מתבשילי  -אולם בדיעבד
 בעשרים וארבע שעות האחרונות, המאכל מותר.

 

 
' ויש בו כדי ללמדנו כיצד רבותינו מצאו לנכון לקרב נשמות שהתרחקו מהדרך ופריו מתוקלהלן סיפור מופלא המעובד מתוך '

אותה הטווה לנו בורא העולם וכיצד במעשיהם גרמו לאותם אנשים להבין מהי דרך האמת ולהחזירם לכור מחצבתם. ומעשה 
שהתחיל להתקרב  ,עמוסמעשה שהיה בבחור מצפון ת"א בשם "כך היה: סיפר הגאון הרב גבריאל טולידנו זצ"ל:  -שהיה

החליט  הלה. ושמו הגאון הרב אלעזר מנחם מן שך, יום אחד הוא שומע מחבירו, שיש רב גדול וחשוב בבני ברק ליהדות.
 שהוא הולך לצדיק כדי לשאול אותו מספר שאלות ועניינים הטורדים את מנוחתו ומקשים עליו בהבנתו בקשר לאמונה.

 

לא יהיה כל כך  -רק ביום פורים, ומגלה להתפתעתו כי להיכנס ביום זה לביתו של הרבב-וממחשבה למעשה, הלה הגיע לבני
קל. ישנו תור ארוך שמשתרך, ואנשים רבים מחכים וגם הם רוצים להיכנס לצדיק כדי לשאול וכן להתברך. אולם מאחר והוא 

 . כבר הגיע לשם, הוא מחליט להמתין ולא לחזור לביתו
 

רואה את מרן זצ"ל,  ת, סוף כל סוף הגיע תורו של עמוס לגשת אל הצדיק. כאשר הוא נכנס,לאחר המתנה ארוכה ומייגע
אני רוצה להתחזק בדרך , כבוד הרב" -"במה אוכל לעזור לך?: "הצדיק הביט בו ואמר בחיוך לבבי. שכבר היה זקן בא בימים

שאציע אותן לפני , כבוד הרב ,הייתי רוצה .התורה והמצוות, אבל יש לי מספר שאלות שעדיין מפריעות וטורדות את מנוחתי
 ". כבודו ותענה לי עליהן בבקשה

 

היום פורים, ויש עדיין אנשים רבים הממתינים בחוץ כדי להיכנס אליי, וקצת קשה לענות  ,תראה: "הרב הסתכל עליו ואמר לו
ח, ואז בעז"ה זמני יהיה פנוי כזה על השאלות מפאת קוצר הזמן. תבוא אליי בבקשה בעוד חודש, בחול המועד פס ביום

-שך דאג לקחת את מספר הטלפון של הבחור, והלה חזר לביתו בצפון תל הרב". לשמוע את שאלותיך ולענות עליהן בנחת
הרי מדובר  ??איך אני אטריד את הרב עם השאלות שלי: "עבר חודש, הגיע חול המועד פסח, ועמוס אומר לעצמו אביב.

 . והוא החליט שלא ללכת לרב."!זקוק לו בגדול הדור שכל עם ישראל
 

עובר יום ועוד יום, עד שהגיע היום האחרון של חול המועד. באותו היום, שומע עמוס נקישות בדלת ביתו. הוא פותח את 
זאת לאחר שביקש מבני ביתו ( מרן הגאון הרב מנחם מן שך זצ"ל, בכבודו ובעצמו –לא פחות ולא יותר  הדלת, ולפניו ניצב

 ו את כתובת ביתו של הבחור).שיברר
 

הבחור התחיל לרעוד מרוב התרגשות כשהוא שואל את הרב: "מדוע הרב הטריח עצמו להגיע לביתי?". והרב אמר לו 
אז  -האחרון של חול המועד "הרי קבענו לדבר בחול המועד פסח, ומאחר שראיתי שאתה לא באת, וכבר הגיע היום: בפשטות

החלטתי שאני אגיע אליך... ובכן, כעת תוכל לשאול את כל ספיקותיך בנחת ללא כל לחץ הזמן. אמור נא לי בבקשה, אלו 
 ". שאלות רצית לשאול?

 

אם התורה מייצרת אנשים כמוך, שלמרות שכל ענייני עם ישראל נגמרו לי כל השאלות... ", ענה הבחור, "כבוד הרב"
ש לך זמן בשביל בחור שגר בצפון תל אביב ועוד להגיע עד לביתו, אין לי כבר שאלות, הכל י מוטלים על כתפיך, עדיין

 וכך אותו בחור התחזק יותר ויותר, עד שהפך לבעל תשובה גמור." מובן, הכל ברור, גיליתי את האמת!
 
 

 

 

 'בק ֵחלֶ  - תוְַחצּוּבֹום ִּכיַריִ  - ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 ֵקרּוב ְלָבבֹות

 לשאלות בהלכה
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 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 
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לקבלת העלון חינם במייל מדי 
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 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים 

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 05206329144 –בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

 העתיקה בעיר )1867( ז"ה'תרכ ניסן א"כ-נולד ב -הגאון הרב בן ציון אברהם קואינקה זצ"ל
בספרד, ולאחר הגירוש  קואינקה מוצאה עיר של שמה את נושאת משפחתו .בירושלים

בהיותו כבן שמונה שנים  .19-ה המאה במחצית לארץ מסלוניקי עלו הוריוהתיישבה בסלוניקי. 
היה בקי בחמישה חומשי תורה עם פירושיהם, וכן בפרקים ממשניות ומספר סוגיות בגמרא. 

 הדרשה את ונשא תפילין להניח התחיל בהיותו כבן תשע שנים בלבד )1876( ו"ה'תרל בשנת
תורה  חידושי לעצמו לכתוב החל, 11 בן והוא, )1878( ח"ה'תרל משנת. בציבור שלו הראשונה

 ושמו יצא לתהילה ולעילוי. 
 

, אלה בשנים. לחומות שמחוץ' משה אוהל' בשכונת לגור ועבר התחתן )1882( ב"ה'תרמ בשנת
תורה כשאביו רוכש עבורו ספרים. בשנת  ללימוד עצמו את והקדיש אביו שולחן על סמוך היה

נפטר אביו ורבינו נאלץ לנהל את עסקיו, אך ההצלחה לא האירה לו פנים.  )1891(ה'תרנ"א 
 רבנים של תורה חידושי שאיגד', המאסף' התורני העת כתב את ייסד )1896( ו"ה'תרנ בשנת
שנים יצא כתב העת כשרבינו משקיע בו את כל הונו וכוחו. 19-קרוב ל. מתקופתו שונים

 

 סוזין  שלמה וחכם ברוך ניסים חכם של הדין בבית כדיין התמנה )1897( ז"ה'תרנ בשנת
 בשנת'. ירושלים תפארת' ישיבת כראש לשמש החל )1898( ח"תרנ ובשנת, ור' יצחק אשכנזי

ל' והכוללים הספרדים שבחברון. בדרכו -ר בשליחות ישיבת 'בית א"כשד יצא )1899( ט"ה'תרנ
עבר לבבל והגאון חכם ר' יוסף חיים הציע לו לכהן כרבה הראשי של בגדד, אך רבינו סירב. 

חזר לארץ והראשון לציון ר' יעקב שאול אלישר מינה אותו כראב"ד  )1903(בשנת ה'תרס"ג 
בירושלים ועמד  'הספרדים לעדת הזקנים בית' את הקים ,)1906( ו"תרס בירושלים. בשנת

תפקיד אותו שימש עד ליום פטירתו. , חברון של כרבה התמנה )1931( א"ה'תרצ בראשו. בשנת
 .הזיתים בירושלים שנים. ציונו בהר 69-. חי כ)1936( ז"ה'תרצ חשוון ז"ט-ב נפטר

 

  (קרובתו).מרת אסתר קואינקה  אשתו: מרת בכורה דונה. אמו:ר' אברהם.  אביו:
  אנג'ל. שריזלי, ר' מנחם בכר יצחק, ר' וידאל חנוך ר' מרדכי ישראל מרבותיו:

 , ר' בן ציון פיזאנטי, (ה'ראשון לציון')ר' אברהם פינטו, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל  מתלמידיו:
  הושיע• מספריו: ר' בנימין לוי, ר' חנניה גבריאל, ר' יוסף לוי, ר' משה ניסים, ר' ניסים דאנון.

על התורה  -ציון תפארת•חידושים על המשניות  -זיכרון לאברהם•התורה  על דרושים -ציון
לפי סדר הא"ב  -קונטרס כללים•יומנו של רבינו  -והתולדות הזיכרונות•בהלכה ובאגדה 

 דרושים.•הלכות  -פרפראות לחכמה•
שבצעירותו גדל בשכונת 'אוהל משה' בינו ידע אף את מועד פטירתו. סיפר הגאון ר' חיים דוד הלוי ר

-בירושלים. באותה תקופה גרו בשכונה זו יותר מתריסר רבנים ספרדים גדולי עולם. רבינו התפלל בבית
 הכנסת 'טראנטו' ור' חיים דוד הלוי זכה להתפלל עימו. פניו של אותו גאון היו מאירות באור עצום.

 

כנסת. פעם אחת ביקש ר' משה הלוי מרבינו שירשה לו להתפלל את תפילת מוסף כשליח -אביו, ר' משה הלוי שימש כשליח ציבור באותו בית
תפילה זו. רבינו ענה לו במיתון וענוות חן כדרכו: "אתה צעיר ציבור ביום הכיפורים. זאת כיוון שרבינו בכל שנה ושנה נהג הוא בעצמו להתפלל 

 ותזכה עוד שנים רבות להתפלל מוסף ביוה"כ, ואילו אני קרוב לזיקנה ואיני יכול לוותר". מובן מאליו שכך היה.
 

עת הכל סירב רבינו לעבור כעבור מספר שנים לאחר הכנסת ספר תורה להיכל, פנה ר' משה הלוי לרבינו והזמינו כרגיל לתפילת מוסף. להפת
לפני התיבה כאשר ר' משה הלוי מפציר שוב ושוב ברבינו, ענה הצדיק שאין הוא יכול מסיבות בריאותיות. כאשר הרב עמד על סירובו התערב 

תפילת הכנסת ר' יעקב ברוך (ששימש גם כמזכיר ראשי של הרבנות הראשית) ועודד את ר' משה הלוי להתפלל מוסף. כשהגיע ב-גבאי בית
וד החזרה לוידוי, עבר רבינו לפני התיבה וביקש לומר את הוידוי. הצדיק פתח בבכי ואת כל הוידוי אמר בקול בכי ואנחה. אותו וידוי החריד מא

 .תמיד את כל המתפללים שהכירו את הצדיק כאדם השמח
 

ברוך ואת ר' אליהו פרדס (רבה של ירושלים). הרב אמר אחרי יום הכיפורים נודע, שבאותו ערב כתב את צוואתו וכעדים החתים את ר' יעקב 
הכיפורים תהיה שנת הסתלקותו. ימים אחדים אחרי חג -להם כי מקובל היה שבאותה שנה שלא יוכל לעבור לפני התיבה לתפילת מוסף ביום

אל תבכו, עדיין יש לי מר להם: "הסוכות חלה רבינו. בשכונה פשטה שמועה שמצבו של רבינו קשה מאוד. כשבני ביתו בכו למראה סבלו, א
". ואכן כך בדיוק היה. רבינו נפטר במועד שנקב. אז הבינו שרבינו לא רק גדול בתורה אלא גם צדיק גמור שידע זמן עד יום פלוני שעה פלונית

 לכוון בדיוק את שעת הסתלקותו. (מעובד מתוך שו"ת 'עשה לך רב' חלק ו' סימן מ"ג עמ' קמ"ט)
ה בתורה גם במצבים קשים שפקדו את חייו זאת לא ניתן לתאר ולשער. רבינו ניהל יומן ובו גולל את שאירע עימו. פעם ל שקידתו העצומע

אחת חלתה בתו הקטנה במחלה קשה ל"ע וכולם חרדו מאוד לגורלה. במקרה כזה מטבע הדברים כל הבית היה מלא בקרובים וידידים שונים 
ילדה וכן להסיח את העצב. בינתיים הילדה הגיעה עד שערי מוות כאשר בבית היו אביו, אימו, חמותו שהיו באים לבקר כדי לראות מה שלום ה

 ורבינו. החמה מיד הלכה לבית הרבנים ר' מרדכי ור' יצחק אשכנזי לקרוא להם.
 

יושב בחדר הסמוך. הם נכנסו  הרבנים הגיעו לבית וראו כי הילדה גוססת. הם חיפשו את רבינו ושאלו: "היכן הרב?". התשובה הייתה כי הוא
ולהפתעתם המרובה ראו את רבינו יושב ולומד בשעה קשה זו כאשר הוא מוקף בספרים רבים. פליאתם הייתה עצומה והם שאלו את רבינו: 

בני הבית  "כיצד ייתכן ורבינו שנמצא בשעה קשה זו מסוגל לשבת וללמוד? הרי הבת גוססת?". השיב להם רבינו: "ומה בידי לעשות? הרי כל
נמצאים ומה שאפשר להשתדל ולדרוש ברופאים ולהביא תרופות הרי כבר הם משתדלים לעשות". (מתוך יומנו האישי, הובא ב'המאסף' לר' 

 )103עמ'  1עזרא בצרי חוברת 
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 הֹוָצַאת ֵׁשם ַרע

הבחורים הביטו בו בצורה  מספר שבועות הוא חזר לישיבה.
 לא התייחס ורק ישב ללמוד במרץ ושמחה שלילית, אך הלה

 כפולה מכפי שהיה עד היום.
 

כלה בעלת  והנה הגיעה תקופת השידוכין. הבחור חיפש
כל משפחה ששמעה על העלילה,  הצערמידות, אך למרבה 

כך עברו חודשים ואף  מההצעה והמשיכה הלאה. ירדה מהר
המשיך  שנים!, כשהמצב תקוע. הבחור לא התרגש כלל, אלא

 ללמוד בשמחה ולהאיר פנים.
 

בארה"ב כעשיר גדול  והנה, יום אחד נכנס ת"ח גדול הידוע
ת במידו הישיבה חתן השקוע בלימודו המעוטר וביקש מראש

ראש הישיבה לא חשב  טובות לבתו הצדקנית והחכמה.
 הבחור המוצלח. הוא ידע שכל מה שאמרו פעמיים והציע את
 עליו היה שקר גס.

 

מאוד שמע אף על  הת"ח התפעל מאוד מהבחור, אך מהר
"האם  "אמור נא לי בכנות", פנה לבחור, העלילה של הבחור.

 "הנני נקיהבחור הביט בעיניו ואמר:  עשית את המעשה?".
בכדי לא לגרום לאש בישיבה.  מכל רע, אך יותר לא אפרט,

לי בלא  בה' שכאשר תגיע הזיווג שלי, היא תאמין בוטח אני
 לפרט את המעשה".

 

בודדים הבחור התארס  הת"ח התפעל מהבחור, ולאחר ימים
תשרי התשע"ז,  החתונה נערכה בחודש עם בתו המהוללה.

ישיבה  נגמרו, ובפרט שבאותהשנים של עיכוב  23כשהוא בן 
 בהרבה מהגיל שהתחתן. נוהגים להתחתן בגיל מוקדם

 

השיעור שלו שהעלילו עליו את  אך זה לא נגמר... כל חברי
מצאו  הנורא נותרו בישיבה וכבר שנים שהם לא הסיפור

של בחורים, אלא  את זיווגם. לא מדובר במספר קטן
 וצאת דופן!.תופעה י –תקועים בשידוכין  בעשרות בחורים

 

שנים, אך  רק ארבעה בחורים מהשיעור התחתנו לפני כמה
כל חברי השיעור ידעו כי הם  הם לא השתתפו בהכפשה.

הם עלו לביתו  תקועים בגלל הצער הרב שגרמו לאותו בחור.
בחורים ובכו בפניו שיסלח להם כדי  ביום החתונה, עשרות

 יתקעו כל ימיהם רווקים. שלא
 

לכולם, ואז לחץ את  מלא כי הוא מוחל החתן אמר להם בפה
בחדרו  הכל פתחו בריקוד סוער ורווי דמעות ידיו של כל בחור,

מהוריו של הבחור שסבלו  של הבחור, ולסיום ביקשו סליחה
  אף הם רבות.

 

 11האחרון התארסו  תשע"ז ועד ר"ח כסלו''מאז תשרי ה
שמעו  נמצאים לפני שלב סגירת אירוסין. בחורים, כשרבים

לא עוזב את הנרדף  לי", חותם הרב, "יש דין ויש דיין. ה'
 ומעניש את הרודף!".

 

ג יצחק זילברשטיין "סיפר הרב משה צורן בשם הרה
א מעשה מדהים שהגיע לפתחו, אותו מספר רב "שליט

קהילה: בקהילה שלנו בארה"ב, ישנה משפחה חשובה 
ומיוחדת אשר כולה תורה וחסד. אב המשפחה מכהן כר"מ 
באחת הישיבות, והאם מחנכת דגולה וידועה, כשבנוסף, 
 הם הקימו יחד גמ"ח ומעשי חסד רבים, אף מחוץ לארה"ב.

 

גם הילדים במשפחה זכו כולם לצמוח כבני תורה, צדיקים 
 ל רואיהם שיבחום כי הם זרע בירך ה'.ויראי ה', אשר כ

אחד הבנים הלומד בישיבה גדולה ומפורסמת בארה"ב, 
 היה הבולט בהצלחתו. 

 

הוא ישב ולמד בהתמדה רבה ובהתלהבות עצומה, כשכל 
חבריו ורבניו שיבחוהו ללא הרף על מידותיו המיוחדות, על 

 ושמירת פיו ולשונו מכל משמר, והכל הארת פניו לכל אדם,
 ך ענווה ובריחה מהכבוד.מתו

 

מהשיעור שלו בישיבה  אך למרבה הצער, מספר בחורים
על  וכאב להם בראותו בחור טוב ומוצלח, קינאו בו מאוד

ולהראות לכולם שאינו  ,כן החליטו להוציא עליו שם רע
בחור  שכולם חושבים. הם החלו לספר לכל טוב כמו

מעמיד אותו בחור, וכי הינו  בישיבה על מעשה רע שעשה
 טוב, אך הינו נוכל גדול. פנים כבחור

 

הקהילה, "ידענו כי  "אני וכל רבני הישיבה", מספר רב
נבראה, בעוד  מדובר בעלילת שקר אשר לא הייתה ולא

הדיבורים כנגדו ושותק. הוא המשיך  הבחור שומע את
שהמשיכו לבזותו  ללמוד בשמחה עצומה, למרות

 לא הייתה ברירה הנושא הלך וגעש, ולרבנים ולהשפילו.
נאלצים להוציא  והם קראו להורי הבחור ואמרו להם כי הם

 לתקופה, עד שתדעך האש בישיבה. את הבחור מהישיבה
 

ההורים זעמו על ההחלטה, כיוון שידעו כי בנם מעולם לא 
עשה  ההנהלה קראה לבחור ושאלה אותו האם פגע באיש.
ת אחד", אמר בהרכנ המעשה. "אומר רק משפט את אותו

 ".עשיתי זאת, וכעת אשתוק ולא אדבר ראש, "מעולם לא
 

לרבנים שאלו  "מדוע אתה שותק?", פנו אליו הוריו, "תאמר
אך הבחור השיב בדמעות:  המצאות וכך תישאר בישיבה".

אתם יודעים שזוהי המצאה אחת גדולה.  "אבא, אימא, הרי
את צדקתי,  אך אני מקבל על עצמי לשתוק ולא להוכיח

שהדבר יגרום  אני יודעמפני שאם אעשה זאת, 
על כן, אני מקבל על עצמי  גדולה בישיבה, למחלוקת

 ".אני בה' שלא יעזוב אותי לשתוק, ובוטח
 

באהבה.  הבחור הוצא מהישיבה מתוך קבלת רצון ה'
מעלילים על בחור  הייתה זו שתיקה עצומה לבן אנוש.

הוא מחייך ושמח, רע, אך  צדיק ומתמיד שהינו בחור
לאחר  להמשיך ללמוד ולא משנה איפה. כשמעניין אותו רק
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  ""לך לךלך לך""פרשת פרשת  
  ].ד, יב[ "וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן' וילך אברם כאשר דבר אליו ה"

                , עם אברהםלוט מתלווה , הליכת אברהם; בדרשותיו' בן איש חי'אומר ה, ים רבים כלולים בפסוק זהפרט
 שאברהם שומע –והוא , וכל אלה מוזכרים בכפיפה אחת עם המסר העיקרי של הפסוק, גילו המדויק של אברהם

של הגיל ומניין שנות חייו , מה באמת מוסיפים לנו פרטים אלה, ולכאורה .ויוצא ממקום הולדתו בחרן', לציווי ה
  ? הליכת אברהםכיצד הם קשורים לגבי עצם העניין של? של אברהם בעת ההיא

באה התורה להפליא את , חיים גרידא- איננו סיפור תולדות, כי היות וסיפור הליכת אברהם', בן איש חי'ומפרש ה
  .ה"וויים וההוראות שקיבל מהקבמסירותו ונאמנותו המופלגת של אברהם לכל הצי

, אף כאן! בגבורה ובעוזועמד בכולם , אשר חלקם אינם מפורשים בתורה, אברהם נתנסה בכמה וכמה ניסיונות
  .לא נרתע אברהם מהקושי האדיר הכרוך בהיפרדות מהירה ממקום הולדתו ומבני משפחתו, בניסיון גדול זה

               , מיד', וילך אברהם'. ללא שום שיהוי מיותר, ואברהם הולך תיכף ומיד, ציווה עליו ללכת אל ארץ אחרת' ה
המדגיש יותר , מוסיף הפסוק עוד פרט, ואכן לשם כך .אמנותהולך הוא לקיים מצוות הבורא בנ. 'כאשר דבר אליו ה

בל נחשוב כי , כלומר .'ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן'. ויותר את הנאמנות המוחלטת של אברהם
, שהרי אברהם זקן היה, לא כן הם הדברים; היתה דבר שבטבעו ובתכונתו, ת"הזריזות שגילה בקיום ציווי השי

     ,וצדקותו המרובה, ה"רק אהבתו להקב.דרכים לא נחשבים כבר כדבר פשוט כלל וכלל-שר נדודיבגיל כזה א
          שהיא כשלעצמה סותרת את תכונת , הביאוהו לנהוג במידת הזריזות, ורצונו לקיים את רצון בוראו בשלמות

  !אך כל זה איננו עומד לנגדו בעת הזאת שהוא מקיים את מצוות בוראו. הגיל המבוגר
יקשה עליו , ומי שלא חינך את עצמו במידה זו,  היא אחת התכונות החשובות ביותר בעבודת השםהזריזות

  .לזריזות, ושני אופנים לה. להשתלם בפרטי העבודה
והיינו שכאשר אדם עסוק בעשיית , הזריזות צריכה לבוא לידי ביטוי בעצם קיומה של המצווה בזריזות, ראשית
אבל יש הוראה נוספת  .ולא ישתהה ויתעכב בשום פרט בקיומה, יר ביותרישתדל לבצעה על הצד המה, המצווה
           , מחרתיים-אל ישאיר את הביצוע למחר, שברגע שעלה בדעתו של אדם לקיים מצווה פלונית, והיא, בזריזות

  .ד שעד מחר כבר לא ייצא מכך מאומהיתכן מאו, שאם ידחה את העניין. ברגע זה, אלא יקיימנה מיד
והיינו שהחשש הזה , שאפשר לקחת מכאן הנהגה לכל עבודת השם, ל"ש אלישיב זצ"מרן הגריח "ושמענו ממו

ולכן כל מחשבה או תוכנית לביצוע , עלול להיות בכל מצווה שאדם חושב לעשות' שמא יתפייס ותתקרר דעתו'
ש שלא ייצא יש חש, כי אם יחכה למחר, לא ימתין עם הביצוע ולא ידחה אותו, מעשה טוב שהתעוררה אצל האדם

  .מזה כלום
ששמע על חילול שבת המתבצע בפרהסיא באחד המפעלים , מעשה שהיה ברב חשוב המכהן כרבה של עיר פלונית

  .טובה הגיעה אל הרב ההוא בעת שהלך ברחוב ולצידו אחד העסקנים המפורסמים-השמועה הלא. בעירו
ולמחות על , ל המפעל" אל מנכ–זה הרגע  ב–השמועה החרידה את ליבו של הרב שהציע לעסקן לבוא יחד איתו 

                , ל"הרב סבר שלצירופו של העסקן ההוא לפגישה עם המנכ. ולדרוש את הפסקת חילול השבת, כבוד השבת
  .כיוון שמדובר באיש מפורסם ובעל קשרים חזקים במיוחד, תהיה השפעה מכרעת

וגם חולצתו התלכלכה כמה דקות לפני כן מבוץ שניתז עליו על , הוא הלך בנעלי בית; העסקן לא היה לבוש כדבעי
ומיד לאחר '. להחליף את הבגדים ולנעול את הנעלים, הוא ביקש מהרב שיאפשר לו לסור לביתו .ידי מכונית חולפת

,  דקות10-אמר שאם ידחו את המפגש אפילו בו, אבל הרב סירב להיענות לבקשתו .'מכן אבוא עם הרב אל המפעל
  .וימנע בעדם לממש את המשימה החשובה, כבר יש חשש שמא ייכנס יצר הרע לתמונה

, ויטול באחת את החשק העז למחות על כבודה של השבת, אני חושש שהיצר הרע יכניס פתאום לראשנו דבר אחר'
  .'ל בנעלי בית"שום דבר אם תבוא ללשכת המנכה לא יקר'והוסיף ש, אמר הרב',  ייצא לפועלוהדבר כבר לא

  .העסקן השתכנע והלך עם הרב אל המפעל
, ויהי כשומעו את חילולי השבת המתבצעים במפעל, שהיה יהודי שומר מצוות, ל"הם מתדפקים על לשכת המנכ

                    ואדרוש את הפסקת, אני הולך מיד לטפל בכך'ו, משמעית שהדבר לא נעשה באישור- הודיע בצורה חד
  .'חילולי השבת

ועוד באותו מעמד התקשר אל , ל אכן מימש את הבטחתו"והמנכ, הפגישה הסתיימה באווירה טובה מאוד
ל בלחיצת ידיים "נפרדו מהמנכ, הרב והעסקן קמו ממקומותיהם .והכל סודר על הצד הטוב ביותר, האחראים

  .הם שומעים אותו קורא להם שנית, אלא שבהיותם כבר מחוץ לדלת, לבבית
                  , מי גילה לכם שבעוד דקות ספורות אני אמור לעזוב את המפעל, הראשונה. שתי שאלות יש לי אליכם'

  ?שבה אני אמור לשהות במשך שבועיים, ל"בדרכי לוועידה כלכלית בחו
  - - -'? והמזכירה לא עצרה אתכם בפתח, כיצד זה שנכנסתם לחדרי בצורה ישירה, והשנייה'

  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !חן שבתמומלץ לקרוא בשול

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, 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 



    ?מה התברר
ואם היו הרב והעסקן , ים האחרונים שלפני יציאתו משטח המפעל לוועידה הכלכלית ההיאל היה בשלב"המנכ

כבר לא היו  –שרצה להחליף את נעליו ,  כפי שהציע העסקן–מתדפקים על דלת לשכתו כמה דקות יותר מאוחר 
              . השבתחילולי אנה שאין להם סמכות לפעול בענייןמקומו היו משתמטים בתו- וממלאי, מוצאים אותו במקום

עד לשובו של , קלות היה היצר הרע מכניס בגלגלי המחאה על כבוד השבת במהלך השבועיים הבאיםמי יודע כמה מ
  ...ל"ל מחוכהמנ

  .ת ומצאו עדיין את האיש בלשכתו"סייעם השי, רק משום שהחליטו לבוא למפעל באופן מיידי
והשאירה את ,  שהמזכירה יצאה לרגע מחדרה,והוא, אירע להם דבר מופלא שאינו מתרחש אף פעם, ורק משום כך
   .ובלא צורך בהמתנה, ל בלא ביקורת"ובכך איפשרה להם להיכנס למנכ, הדלת פתוחה

 .שאסור לו להשתהות ולוא לרגע אחד, כאמור, צריך לדעת, ומי שרוצה לחטוף. 'לחטוף מצוות'זה מה שנקרא 
                 ונקרא כך משום שנהג לחטוף מצוות', חוטףרבי יוסי בן ה'ומצאנו במשנה במסכת כלאים תנא ששמו היה 

  .)ברכי נפשי(
  ].ח, יב[ "יעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלהוו"

ֹ , לשון נקבה (אהלה כתיב דהיינו אברהם אבינו . י"רש (לה נטה את אהל אשתו ואחר כך את שלויבתח, )והקרי הוא אהלו
  ).לפי שצריך לכבדה יותר מגופו, שתוהקדים לבנות את אהל א

                   : מתלמידיו אחד סיפר, ל"זצ גיפטר מרדכי רבי הגאון, באמריקה טלז ישיבת ראש של פטירתו לאחר
-בשלום אצלי שנוצרה מסוימת בעיה בפניו והצגתי, מ"הגר רבי לבית הגעתי, שכונה כרב שמלש שנתמנתי לאחר
                   . התורה כבוד בכך שאין סבור ואני, האשפה פח את דלהורי אשתי ממני מבקשת בוקר מדי: הבית
  '...?לעשות עלי מה
 אמר כך ואחר, זו מעין' קשה שאלה'ל להשיב שיש התשובה בדבר ומהרהר כחושב עצמו הישיבה ראש עשה

  .'הפח את להוריד צריך שאינך חושבני': לאברך
                    ,הבית מפתן על לפגוש הזוג בני דהמונ מה. האברך של ביתו דלת על דפיקות מעותנש, בבוקר למחרת

 גיפטר מ"והגר, הבית בני שאלו?', הבוקר אלינו מגיע הרב שכבוד זכינו במה '.ובעצמו בכבודו הישיבה ראש את
  .)ופריו מתוק( '...להורידו שאוכל כדי הפח מונח היכן בבקשה לי תראו רק, ההפרעה על מתנצל אני': השיב

  ].יח, יד[ "ןה כאוהו"
ישלם לקופת בית , שכל מי שעולה לתורה, והחליטו הגבאים לתקן תקנה, באחד מבתי הכנסת נתמעטו ההכנסות

           , והגבאי העלהו לעליית כהן, אחד הכהנים ביקש מהגבאי לעלות לתורה, והנה.  שקלים50הכנסת סכום של 
אם אין לוי בבית : "ח"ה ס"קל' ע בסי"וכמבואר בשו( ,עלה אף לעליית לוי, ומאחר ולא היה לוי בבית הכנסת

                   ". כדי שלא יאמרו שהראשון פגום, אבל לא כהן אחר, כהן שקרא ראשון מברך שנית במקום לוי, הכנסת
                  , או שהוא פגום, כדי שלא יאמרו על העולה הראשון שאינו כהן, והוא הדין שלא יקרא ישראל במקום לוי

  ).ב"משנ. וא לויוגם שיבואו לטעות על הישראל הזה שה, מדלא קרא אחריו לוי
אך יש כאן רק חצי , אני מצטער ידידי. " שקלים עבור העלייה לתורה50הכהן הגיע אל הגבאי ומסר לידיו , למחרת
            , ובשעה שביקשת את העלייה, שהרי זכית בשתי עליות, 100אתה צריך לשלם ", הודיעו הגבאי, "מהסכום

  ". הלא ידעת שאין לוי בבית הכנסת
ח המציאות הוא שהכריחני כור, לעליית לוי לא ביקשתי לעלות! תי לעלות לעליית כהן בלבדביקש: "השיב לו הכהן

  ?עם מי הדין ..."לעלות
: 'בינה אמרי 'בספרו' חי איש בן'ה רבינו שהביא בסיפור תשובתו את פתח א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו

 שלוש כעבור. תורה לספר ראשון עולה והיה, כהן שהוא ואמר, גדולה אחת בעיר לדור אחרת מעיר בא אחד אדם
 ארבעים מלקות המקומי הרב עליו ויגזור. בעירו ידועה ומשפחתו, ישראל והוא עשה רמאות כי ונתאמת נודע, שנים
 גזר למחרת, והנה. הרב גזר כאשר הדין בית שמש והלקהו, רבות פעמים בה ועלה, כהן של העלייה את גזל אשר על

  . ארבעים מלקות הפעם עוד להלקותו הרב
  ? שגזל העליות גזילת על אתמול לקה כבר והלא, שנית מלקות עליו גזר למה הרב מן שאלו
 כהן עולה שהיה, לוי של עליות גזילת על לוקה והיום, כהן של עליות שגזל גזילה על לקה אתמול: הרב להם השיב
 משום עלה אלא, לוי לעליית לעלות בפירוש דרש שלא למרות, דהיינו. הכנסת בבית לוי היה שלא בזמן לוי במקום
 גם יזכה הכהן עליית שמחמת לכך מודע והיה (עליות שתי גזל שלמעשה מכיון מקום מכל, מחייבת ההלכה שכך

  ).המקומי הרב של קנס זה היה אלא, מלקות חיוב כאן אין שמדינא, יצויין. (בכפליים לוקה הוא הרי, )לוי בעליית
 שתי קיבל סוף שסוף מפני, הלוי עליית עבור אף לשלם הכהן שצריך, לשאלתנו בנוגע אף זה כעין לומר מקום והיה
  . בשניהם שיזכה לכך מודע והיה עליות
 עלייה רק ביקש הכהן דנן שבמקרה מפני, המקרים שתי בין לדמות שאין בודאי - א"שליט ר"מו אמר - למעשה אך

 היה אחר כהן אם ואף, העלייה את לקבל אותו חייבה שההלכה אלא, מרצונו זה אין שנייה עליה שקיבל ומה, אחת
 מדובר שהיה, חי איש הבן של בנידון כן שאין מה; השנייה העלייה את לקבל צריך היה הוא, הכהן עליית את מקבל

 גם סוף סוף כי, שקיבל הלוי של העליות על גם אותו קונסים זה ובאופן, כדין שלא עליות שגנב, רשע במתחזה
  .זו עלייה מלקבל האמיתיים הכהנים את וקיפח, ובערמה באיסור עלה אלו לעליות
 את בשאלתינו לחייב שאין, ל"זצ אלישיב שלום יוסף רבי הגאון מרן, חמי ממורי שמעתי וכן: א"שליט ר"מו וסיים
  .)ופריו מתוק( אחת עלייה בתשלום אלא הכהן

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' 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" זציפורה בת רחלנ "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: לשלחו בקשה , ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון 
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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

פניני פרשת השבוע
201



6182918@gmail.com :משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א    לקבלת העלון במייל
לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 



















15,000

K S H A B AT @ I N N . C O . I L  

.052-7620219

 7:00 22:00  

1013013

  
24    

055-662676921
03-9092280

33

050-6379544

. "אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך" 

  

. "ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברם וילכו והוא יושב בסדום" 
 

 

�אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי 
את אברהם. בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי 

. ענד אשכול וממרא הם יקחו חלקם� 
 

:

. �התהלך לפני והיה תמים� 
:  

 

.

050-6688011

336



במה יש עדיפות להשאיל טלית מאשכנזי ולא מספרדי?

.
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Keren Tosfes Yom Tov
89 Throop Ave Brooklyn NY 11206

 212.299.9185     212.244.6551     gilyon@kerentosfesyomtov.com
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 121עלון מספר   פרשת  לך לך התשע"ח 

 
 

 

  מענייני הפרשה

 א“שליטנסים יעקב עטייה מורנו הרב “ יורה דעה”ד “ואב“ זרע אמת”צ “ד בד“הגאון הגדול אב

וכו' מארצך  אי [יב, א] לך לך  כאן  רש"י,  . פירש 

לבנים זוכה  טבעך (ר"ה טז:) אתה  שאודיע  ועוד   ,
 . (ב"ר לט, ב) בעולם"

קשורים  הפירושים  ששני  המפרשים  מסבירים 
הפסוק על  המפרשים  הסבירו  דהנה  לשני,   אחד 

ויחשבה (בראשית טו, ו) בה'  "והאמין   :
כל  אבינו  שאברהם  הכונה  צדקה",  לו 
לו  שיהיו  הבטחה  לו  היתה  שלא  זמן 
חשיבות  כך  כל  היתה  לא  בנים, 
שבמקום  מכיון  עשה,  אשר  לצדקה 
כספו  את  נתן  חילו,  לאחרים  שיעזוב 

 לצדקה בחייו.  

לו  אבל כאשר הקב"ה בישרו והבטיח 
שנותן  מה  לו  נחשב  הרגע  מאותו  בנים,  לו  שיהיו 
של  עמוד  היה  אבינו  אברהם  והנה  לצדקה. 
גמילות חסדים כמו שידוע, וזה היה טבעו, שיצא 
וחסד  צדקה  ידי  על  ונתפרסם  בעולם  שמו 
שעשה, אבל כל זה נחשב לו לגמילות חסדים רק 

 לאחר שזכה לבנים. 

אבל  לבנים,  זוכה  אתה  אי  כאן  רש"י,  כונת  וזהו 
אודיע  זה  ידי  על  וממילא  לבנים,  זוכה  אתה  שם 

 טבעך בעולם.

ואעשך  וגו'  לך  לך  אברם  אל  ה'  ויאמר 
גדול   במדרשב]-[יב, אלגוי  איתא  (עיין ב"ר מו,  . 

להבין   ה) וצריכים  גדול.  וכהן  גדול,  לגוי  ואעשך 
 מדוע הבטיחו שיהיה לכהן גדול.  

במדרש דאיתא  מאי  בהקדים  יובן  (ב"ר לט,  אלא 
שהדרך יא; הובא ברש"י) מלמד  גדול,  לגוי  ואעשך   ,

ממעט  השם,  את  ממעט  דברים,  שלשה  ממעט 
 את הממון וממעט את פריה ורביה. 

הממון,  את  ממעטת  שהדרך  מה  קשה,  ולכאורה 
טלטול  שבמציאות  מובן,  זה  ורביה  הפריה  ואת 
הדרך גורם להוצאות מרובות ולטלטולים, ולכן גם 
קשה לפרות ולרבות כאשר אדם מתרוצץ ממקום 

 למקום. 

לכאורה  השם,  את  שממעט  שאמרו  מה  אלא 
אחד  במקום  נמצא  שאדם  שכיון  הפוך,  מסתבר 

 
 אורחות חיים 

בית  היה  לאדמו"ר מבעלזא זצ"ל 
 , ת ח א ם  ע פ  . ב י ב א ל  ת ב ש  ר ד מ
על  מצא  המדרש,  לבית  כשנכנס 
בול.  הכניסה,  ן  במסדרו הרצפה, 
האדמו"ר הקדוש, שלא הכיר בצורתא 
לא ידע אם הבול הזה הוא  דזוזא, 
דבר ששווה פרוטה או לא, והאם יש 
לא.  או  אבדה  השבת  מצות  כאן 
הגבאי הסביר לו שהיות ואין על הבול 

כמו   -חותמת   ששווה,  הריהו דבר 
 הערך שנקוב עליו. 

באותם הימים לא היה בול אחיד לכל 
מקום בארץ. היו בולים במחירים 
משלוח  למרחק  בהתאם  נים,  שו
המכתב. ככל שהמכתב נשלח ליעד 
מרוחק יותר, היה מחיר הבול גבוה 
יותר, כך שהיו הרבה מאד סוגים של 
על הבול  כי  אפוא  בולים. התברר 
מצות השבת אבדה.  שנמצא חלה 
הגבאי עלה על הבימה, והכריז: "למי 

 אבד בול? יבוא ויתן סימנים".  

ואכן, אחד המתפללים טען שהוא 
איבד את הבול, נקב במחירו ובצורתו, 
והתברר שזהו הבול. האדמו"ר כל כך 
שמח שהזדמנה לידיו מצות השבת 

 אבדה.  

הוא לא השיב את הבול לבעליו, עד 
שנטל ידיו שלש פעמים במים, חגר 
ם  ר ל  ו ק ב ר  מ א ו  , ל ט ר א ג ה ת  א
קודשא  יחוד  ובהתלהבות: "לשם 
מצות  לקיים  בריך הוא, הנני מוכן 
השבת אבדה". רק לאחר מכן השיב 

 את הבול לבעליו. 

וכל אותו היום לא פסק פיו מלהודות 
ולהלל לקב"ה שזימן לידו את המצוה, 

שמחה   -והיה שרוי בשמחה גדולה  
 של מצוה. 

בהזדמנות אחרת, מצא השמש של 
בית המדרש על הרצפה גארטל. הוא 
עלה על הבימה והכריז: "למי אבד 
גארטל". אחד החסידים טען שהוא 
זה שאיבד אותו. השמש קיפל את 
הגארטל, ו...הופ.. זרק את הגארטל 

 לכוונו של המאבד.  

כשהרב'ה ראה את זה, אמר לו: "כך 
לא מקיימים מצוה. ראשית, תחגור 
אתה בעצמך גארטל, תטול ידיך שלש 
פעמים, תאמר 'לשם יחוד', ואז תגש 
לו את אבדתו"...   אל האיש ותשיג 

 -(דורש טוב להגר"מ צימרוט שליט"א  
  סוכות)

 )17:27דק'  40(לנוהגים  17:47: כניסת שבת
 19:16: צאת שבת ר"ת 18:37: צאת שבת גאונים

הולך  כאשר  אבל  בו,  מכירים  העולם  כל  אין 
 למרחקים, כולם יכירו גדלותו וצדקתו?

איתא  דהנה  המפרשים,  מסבירים  אלא 
שם  דהיינו  הגדול  שם  לידע  הרוצה  בירושלמי, 

 המפורש, יתרחק מלהנות מאנשים אחרים. 

הפסוק את  מסבירים  : (תהלים ט, יא) וכן 
שמי  פירושו,  שמך",  יודעי  בך  "ויבטחו 
שרוצה לידע שם המפורש, יהיה בטחונו 
ואם  אדם.  משום  להנות  שלא  בהקב"ה 
כן, בדרך כלל כאשר אדם נוסע ממקום 
להנות  צריך  למדינה,  וממדינה  למקום 
או  אצלם  ולישון  לאכול  אדם,  מבני 
טובת  כן  ואם  מתנות,  לו  שנותנים 
לגרום  יכולה  מאחרים  שמקבל  ההנאה 

 לו שלא ידע את שם המפורש. 

מלמד  חז"ל,  דברי  את  להסביר  אפשר  זה  פי  ועל 
יכול  שאינו  פירוש,  השם,  את  ממעט  שהדרך 

 ללמוד את שם המפורש. 

בממון,   -ולפי זה מובן גם מדוע הבטיחו, ואברכך  
מאהבה,  הקב"ה  את  עבד  אבינו  אברהם  והרי 
כיון  אלא  הממון,  את  לו  להזכיר  צריך  ומדוע 
שהמדרש אומר שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו 
את  לדעת  צריך  גדול  כהן  וכל  גדול,  כהן  שיהיה 

 השם המפורש...  

כלל  בדרך  למקום  ממקום  הנודד  אדם  כן  אם 
נהנה מהבריות, אוכל ושותה אצלם, אדם כזה לא 
בירושלמי,  כדאיתא  המפורש  שם  את  לידע  יוכל 
שאדם שנהנה מן הבריות אינו יכול לידע את שם 

 המפורש.  

אחד  שמצד  סותרות,  הבטחות  כאן  יש  כן  אם 
הוא  שני  ומצד  גדול  כהן  שיהיה  מבטיחו  הוא 
יזדקק  שעי"ז  למקום  ממקום  להטלטל  לו  אומר 

 לבריות?!

ואברכך   ואומר  המדרש  ממשיך  בממון,   -לכן 
לא  למקום  ממקום  שתלך  ואפילו  עשיר,  שתהיה 
המפורש  שם  את  ללמוד  ותוכל  לבריות,  תזדקק 

  ולהיות כהן גדול.

אנו מתעתדים בקרוב להוציא ספר 
 ת של מורנו “שו

 א “שליטהרב יעקב נסים עטייה ג “הרה

כל המעוניין להנציח את שמו 
נ “או להבדיל לע‘ להצלחה וכדו

 קרוביו יפנה לטלפון מספר
 054-8416719 

א “ ג יעקב נסים עטייה שליט “ לשמיעת שיעורי מורנו הגאון הגדול הרה 

 39 - 7 - 1 - 1 - 1   כ לפי הסדר“ואח 03-6171001שון: בקול הל



  

 סיפור לשבת                                                

 

 דעת רבותינו גדולי הדורות      

על  מתרעם  והיה  שיצלמוהו,  הרשה  לא  סבא 
אותו,  לצלם  שמנסים  לב  כששם  כן.  העושים 
הזהרה.  לאות  מקלו  את  והרים  פניו  את  הסתיר 
לקבל  לשם מה באים הציבור  לא הבין כלל  סבא 
את ברכותיו, ואף הביע את פליאתו על כך. "אולי 
שבאים  חטאתי,  ומה  פשעי  מה  לי  לומר  תוכלו 
שאל  ברכות?",  לבקש  הלילה  וכל  היום  כל  אלי 

 כמה וכמה פעמים...  

כי  שלוזינגר  מרדכי  משה  רבי  לו  השיב  פעם 
הבאים עושים זאת על פי מאמר חז"ל, שמי שיש 
עליו  שיבקש  חכם  אצל  ילך  בביתו  חולה  לו 

 רחמים.  

שאליו  החכם  הוא  שאני  אמר  "ומי  שאל:  וסבא 
הוסיף  וסבא  בדבריהם?",  חז"ל  ומתכוונים 
מיכאל.  בשם  משוגע  היה  ביאליסטוק  וסיפר: 
דעתו של הלה נטרפה עליו לגמרי, והוא חשב את 
עצמו למיכאל המלאך, ילדי העיר היו מתגרים בו, 
מיכאל  איננו  הוא  כי  ושוב  שוב  לו  ואומרים 

להם   ויתר  לא  הוא  אך  פותח   -המלאך,  היה  הוא 
האמור  את  להם  ומראה  התנ"ך,  את  בפניהם 

 בספר דניאל על אודות מיכאל המלאך.  

אמר,  אתם?'  'רואים 
שאני  כתוב  'בתנ"ך 
המלאך!'.  מיכאל 
ללעוג  הוסיפו  הילדים 
יש  כי  כתוב  'אמנם  לו: 
מיכאל,  ששמו  מלאך 

 אך לא נאמר כי אתה הוא זה!'...  

אולם מיכאל צעק עליהם בחרונו: 'כופרים אתם, 
 והלוא כך כתוב בתורה!'. 

ומיכאל  בהתגרויותיהם,  ממשיכים  היו  הילדים 
מיכאל  אני  'אפיקורסים!  בשיגעונו:  ממשיך  היה 

 המלאך, ככתוב בספר דניאל!'.  

בענוותנותו:  והסביר  הסיפור  את  סיים  סבא 
את  לעצמו  לייחס  מיכאל  אותו  של  "כשיגעונו 
הוא  אני  כי  לומר  הוא  שיגעון  כך  דניאל,  דברי 
סבא  גיסא,  מחד  חז"ל"...  דיברו  שעליו  החכם 
התבטא כדברים האלה פעמים רבות, עד שנראה 
כי  סבור  והוא  כלל,  במעלותיו  מכיר  אינו  כי  היה 
הכל טובים ממנו. מאידך גיסא, לכאורה לא ניתן 

 היה לחשוד אותו בהלך מחשבה מוטעה שכזה.  

מסוים  בנושא  מה  משום  כי  התבטא  עצמו  הוא 
שומע  אתה  לאו  ומכלל  מועילות,  ברכותיו  אין 
'חיי  בספרו  מענה  כך  על  נותן  עצמו  סבא  הן... 
בפרק  הענווה.  במידת  העוסק  כ"ז  בפרק  עולם', 
ורבים  ביותר,  מופלאים  דברים  כותב  הוא  זה 
שוב  אותם  ציטטו  מיטתו  אחר  לו  שספדו  מאלו 

 ושוב. 

הענווה  של  מעלתה  את  מתאר  שהוא  אחר 
זכה  שלא  מי  כי  "ודע,   : כותב  הוא  באריכות, 
למידת הענווה, אין לו אפילו מושג וציור ממנהגה 
של ענווה... ולא עוד, אלא אפילו מי שזכה באיזה 
כך  ואחר  הרוח,  ושפלות  הענווה  למידת  זמן 
חטא  איזה  או  הדעת  היסח  ידי  על  איבדה 
ממנו  ונעלמת  שוכח  הוא  גם  שוב  ליצלן,  רחמנא 
מהותה של הענווה, עד שאין לו כמעט שום מושג 

 וציור כלל במהות מידת הענווה".  

מילים  בשתי  המופלאים  דבריו  את  מסיים  סבא 
מתכוון  בלא  חשף  בהן  אשר  משמעות,  רבות 

" מאישיותו:  ליודעיםטפח  כן כידוע  כי  הנה   ..."
ולא  שיג  לא  בהן  לנו  ואין  מדרכינו,  דרכיו  גבהו 

  ר.צביון) -(מתוך הספר בית אמי שיח.

אברהם  של  הויתור  מעלת  אודות  אנו  למדים  בפרשתנו 
אבינו ע"ה "וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן 
כי כולה משקה לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה כגן 
ה' כארץ מצרים בואכה צוער: ויבחר לו לוט את כל כיכר 

מיד    יא)-(בראשית יג, יהירדן..."   אאע"ה?!  הרויח   -ומה 
וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך ”

וקדמה  ונגבה  צפנה  שם  אתה  אשר  המקום  מן  וראה 
כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך  וימה:

עולם: יוכל  עד  אם  אשר  הארץ  כעפר  זרעך  את  ושמתי 
זרעך ימנה: הארץ גם  את עפר  התהלך  איש למנות  קום 

אתננה לך  כי  ולרחבה  לארכה  יז) -(בראשית יג, יד בארץ 
ביותר,  ונוקב  נפלא  מוסרי  ערך  בעלת  נפלאה  עובדה 
טורק  מהרב  אמלא"  "אוצרותיהם  בספר  הובאה 

רבי  “שליט הגאון  מפי  שנשמעה  מרקוביץא  זצ"ל,   צבי 
רמת העיר  של  בירושלים, -רבה  קרלין  ישיבת  וראש  גן 

 ל: “אותה זכר משנות עלומיו וז

בשינויי  שונים  במקומות  לאחרונה  פורסם  הסיפור 
גרסאות. אך כאן נספר זאת כפי הנוסח ששמעתי מרבי 
אלול  שבחודש  סיפר  צבי  רבי  פעמים:  מספר  עצמו  צבי 
בשמחת  נוכח  להיות  זכה  צעיר,  בחור  בהיותו  תרצ"ה, 
בעיירת  שהתקיימה  במינה,  ומיוחדת  נדירה  נישואין 
עולם  את  בזמנו  שהרעישה  שמחה  גרוזגניק,  הנופש 

 התורה והישיבות. והיתה לשם דבר.  

מסדר  הדור;  ומאורי  גדולי  חלק  נטלו  זו  בשמחה 
רבי   הדור,  גאון  היה  גרודז'ינסקיהקידושין  עוזר  , חיים 

כובדו  בחופה  בברכות  ה'אחיעזר'.  ובעל  וילנא  של  רבה 
רבי   הגאון  מרן  הישיבות;  ראשי  שקאפגדולי   שמעון 

זצ"ל, ראש ישיבת 'גרודנא' ובעל ה'שערי יושר', בברכות 
רבי   הגאון  ומרן  ליבוביץהראשונות,  בער  זצ"ל,   ברוך 

בברכות  שמואל',  ה'ברכת  ובעל  קמניץ  ישיבת  ראש 
 אחרונות. 

רבי   הגה"צ  מרן  בו  הותיר  מיוחד  ליוואויץרושם   ירוחם 
עד  והכלה  החתן  לפני  שרקד  מיר,  ישיבת  משגיח  זצ"ל, 
וניכר  במיוחד  עזים  היו  הריקודים  ממש.  הכוחות  כלות 
בניגוד  היה  זה  עבורם,  רבים  כוחות  שהשקיע  עליו  היה 
מתאר  צבי  רבי  ומיושב.  רגוע  המאוד  לאופיו  מוחלט 
שבגמר הריקודים רבי ירוחם נפל על כסאו מרוב מאמץ, 
דקות  במשך  מפיו  הגה  להוציא  מסוגל  היה  ולא 

 ארוכות... 

רבי   הגאון  ממרן  שמע  הוא  אברמסקילימים   יחזקאל 
המפעים  הסיפור  את  יחזקאל',  ה'חזון  בעל  זצ"ל, 
כל  ומדוע  הזו,  המיוחדת  השמחה  מאחורי  שהסתתר 
גדולי התקופה טרחו ליטול בה חלק: אחד מגדולי ראשי 

יהדות  של  התורה  בעול  שנשאו  ימים,  באותם  הישיבות 
רבי   הגאון  מרן  היה  וליטא,  גורדון פולין  מרדכי  יחיאל 

שהאצילות  איש מורם מעם,  זצ"ל, ראש ישיבת לומז'ה. 
הוא  הליכותיו.  בכל  היטב  ניכרו  הטעלזאית  והנכבדות 
לומז'ה,  ישיבת  של  הכלכלי  עולה  את  כתפיו  על  החזיק 
תרצ"ד,  בחורף  רבה.  ובמסירות  טבעיים  על  בכוחות 
על  מאוד  והכבידו  התרבו  הישיבה  של  חובותיה  כאשר 
בהמלצות  מצוייד  הברית,  לארצות  לנדוד  נאלץ  צווארו, 
לטובת  כספים  לגייס  כדי  עוזר,  חיים  רבי  הדור  גאון 
שהגיע  מרדכי  יחיאל  לרבי  לו  היתה  גדולה  בת  הישיבה. 

פרידא  לפרקה, מרת   ע"ה, והוא רצה מאוד לשדכה חיה 
ונתינת  ודברים  דין  לאחר  ואכן,  נסיעתו.  קודם  עוד 
היא  במיוחד,  ומכובדת  מרעישה  נדוניה  של  הבטחה 
באה בברית האירוסין עם העילוי המופלא מישיבת מיר, 

קסטיוקובסקירבי   בהערצה   אייזיל  שכונה  מי  זצ"ל, 
 ובחיבה "רבי אייזל וילנער". 

בחיר  כאל  אליו  התייחסו  במיר  התקופה  תלמידי 
ומידותיו  מעלותיו  לצד  שבחבורה.  הארי  וכאל  הלומדים 
פנים  המאיר  ברך,  ושפל  פשטן  עניו,  שהיה  המיוחדות, 
לכל אדם, וניבאו לו גדולות ונצורות כמי שעתיד לצמוח 

רבי   הגאון  של  בנו  היה  החתן  הדור.  מגדולי  נח לאחד 
רמיילעס   קסטיוקובסקי בישיבת  שיעור  מגיד  זצ"ל, 

בוילנא, שנפטר בגיל צעיר מאוד, וכיתום זכה רבי אייזיל 
רבי  רבות.  ממנו  ולקבל  עוזר  חיים  רבי  של  בביתו  לגדול 
חיים עוזר התבטא עליו לא אחת בתואר "הגדול"! ופעם 
ספריו  מסדרת  נוסף  כרך  שהוציא  פעם  שבכל  אמר 
מגדולי  והערות  הערכה  במכתבי  הוצף  הוא  'אחיעזר', 
נכונות  הרבנים, אך רק שני אברכים ישבו לכתוב פרכות 
רבי  הם:  הלוא  אליהם,  להתייחס  אותו  שחייבו  וראויות, 

 . מרדכי שולמןורבי  אייזיל וילנער

בשמחת התנאים שנערכה בלומז'ה נשא החתן המופלג 
במסכת  מוקשה  ענין  יישב  בה  מופלאה,  דרשה 
שחידש.  הגאונית  מההברקה  השתאו  כולם  מקוואות. 

זצ"ל, לא יכול  משה רוזנשטייןעד שהמשגיח הגה"צ רבי 
צווארי  על  נפל  הדברים  ובאמצע  עצמו,  את  לעצור  היה 

 החתן ונישקו מרוב חיבה והתרגשות... 

נדד  האירוסין  שמחת  לאחר  מיד  המתוכנן  כפי  ואכן, 
הקשה  הכלכלי  מצבה  עקב  הברית,  לארצות  גורדון  הרב 
אצל  התארח  שם  באנגליה  התעכב  בדרכו  הישיבה,  של 
הגאון  של  בנו  הרב באקשט,  לומז'ה  העיר  אחד מגידולי 
שהוא  כשראה  העיר.  רב  זצ"ל,  באקשט  אהרצ'יק  רבי 
לביתו  מכתב  יחיאל  רבי  שלח  רב,  זמן  שם  מתעכב 
הכלה, בו הבטיח לה כי מיד עם בואו לאמריקה, ישתדל 

נישואיה,  להוצאת  מסויים  סך  המשפחה  מקרובי  ללוות 
כדי שלא תאלץ לדחות ולעכב את החתונה. והנה כעבור 
כמה ימים הגיעה בדואר תשובתה של ביתו הכלה, ובעת 
שקרא את המכתב קרס לפתע רבי יחיאל מרדכי תחתיו 
ההתעלפות,  סיבת  את  לחקור  הוזמן  רופא  והתעלף. 
ובמאמצים גדולים השיבו את רוחו. כששב לעצמו סיפר 
במכתבה,  מספרת  בתו  כי  המודאגים,  האכסניה  לבעלי 
מחברותיה,  אחת  את  פגשה  היא  אחדים  ימים  שלפני 
ביתי  משנה.  למעלה  מאורסת  וכבר  מאב  יתומה  שהיא 
אך  להינשא?  עומדת  היא  מתי  לתומה  אותה  שאלה 
הנדוניה  וכספי  שהיות  ואמרה  בבכי,  התייפחה  החברה 
הישיבה  אין  וכעת  הישיבה,  בקופת  הופקדו  שלה 
לכן  להתבטל.  השידוך  עומד  חובותיה,  את  משלמת 
שהבטחתי  ההלוואה  שאת  מביתי  ומתחננת  מבקשת 
במהירות  לשלוח  שאשתדל  שלה,  הנדוניה  עבור  להשיג 

 עבור חברתה. 

עם  כך  על  לדבר  הספיקה  שכבר  לכתוב,  הוסיפה  היא 
על  שמח  כה  שהוא  בפשטות  שהגיב  אייזיל,  רבי  חתנה, 
ההזדמנות המופלאה הזאת שהתגלגלה לפתחו, להרנין 
הנדוניה  כל  על  לוותר  שווה  ומבחינתו  יתומה,  כלה  לב 
תלמודו  על  לשקוד  להמשיך  שיוכל  כדי  לו,  שהובטח 

 לאחר נישואיו, לטובת אותה בחורה יתומה. 

לישיבה  מתחת  שהרי  מעשית;  הצעה  הציעה  גם  הכלה 
לאחסון  המשמשים  ריקים  חדרים  מספר  ישנם 
במקומם  ולהכניס  אותם,  לפנות  תדאג  והיא  גרוטאות, 
שתי מיטות וארון, וכך יהיה להם מקום ללון עד שירווח. 
מתכוננים  והם  כסף,  כעת  דרוש  לא  ולחתנה  לה  לכן 
לא  חברתה  של  שהשידוך  ובלבד  במועט  להסתפק 
ליבות  את  זעזע  כאמור  המכתב  חלילה.  יתבטל 

 השומעים... 

סיבת  היא  מה  הבין  לא  עדיין  באקשט  הרב  אך 
מדוע  כך,  אם  "נו,  גורדון:  הרב  את  ושאל  ההתפעלות, 
שזכיתם  אשריכם  אדרבה,  הדעת?  חלישות  קיבלתם 
ומכובדת  גדולה  נדוניה  לו  שהבטיחו  כזה,  מיוחד  לחתן 
בצמצום  ולחיות  הכל,  על  לוותר  מוכן  והוא  ביותר, 

 ובדוחק, כדי שלא יחסר מאומה לכלה יתומה?!..." 

היא,  הדעת  חלישות  "סיבת  מרדכי:  יחיאל  רבי  לו  אמר 
עם  ולא  אדם  בני  עם  להתעסק  יודע  שאני  משום 
למדן,  בחתן  זיכני  שה'  ידעתי  גם  ידעתי  מלאכים!... 
ידעתי  לא  אבל  מופלג,  וצדיק  עילוי  במעלות,  מיוחד 
כשל  הן  שמידותיו  מופלא  כה  בחתן  שזכיתי 

 ]4[המשך בעמוד מלאך!..." 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 שליט"א יעקב נסים עטייהמורנו הרה"ג אב"ד בד"צ "יורה דעה" ובד"צ "זרע אמת" הרב   שו"ת בעניינים שונים 

אדם שהזיק את חבירו במהלך קטטה האם חייב בחמישה דברים (נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת)?! ומה הדין אם היה 
 זה בדרך משחק?!

שנים שהתקוטטו זה עם זה, ובמהלך   שאלה: 
הריב הפיל אחד את חבירו והזיקו, האם חייב 
לשלם לו את מה שהזיק כדין החובל בחבירו 
שחייב בחמישה דברים (נזק, צער, ריפוי, שבת, 
ובושת)?! ומה הדין בשנים ששיחקו ביחד ואחד 

 מהם הפיל את חבירו והזיקו האם חייב?!

(חו"מ סי' תכ"א סעי' (ה) [ז])   כתב הטור   תשובה: 
"ל: שאלה לא"א הרא"ש ז"ל שנים שהתאבקו וז 

יחד והאחד הפיל חבירו לארץ ונפל עליו וסימא 
עינו של התחתון [בהפלתו] מה דינו. תשובה 
נראה דפטור מה' דברים אף על גב דקיי"ל אדם 
מועד לעולם היכא דהוי אנוס פטור כדאיתא 
בירושלמי היה ישן ובא חבירו ושכב אצלו הראשון 
פטור בנזקי שני ותניא גבי ב' שרצו בר"ה והזיקו 
זה בזה שלא בכוונה פטורין ובנדון זה שהתאבקו 
זה עם זה מדעת שניהם והזיקו זה את זה שלא 
בכוונה כי הדבר ידוע בב' מתאבקין יחד עיקר 
כוונתם שיפיל אחד לחבירו ואי אפשר לאדם 
לצמצם ולכוון שיפילהו בנחת שלא יוזק כי בכל 
כוחם הם מתאבקים וכל אחד מהם מכוין להפיל 
חבירו ומחלו זה על זה ואדעתא דהכי התאבקו 

 יחד, עכ"ל:

"ש היא בכלל שתשובת הרא (שם)    וכתב מרן הב"י 
"ל: וז (שם, בבדק הבית)   ק"א סימן ו': ועוד כתב הב"י

ויש לגמגם על תשובה זו כי מתחלה נתן טעם 
ראיה  שהביא  ומה  שהוא אנוס  מפני  לפטור 

אינם (לב.)    מהירושלמי ומההיא דשנים שרצו 

הוא   ראיות דשאני הכא שנתכוון להפילו ועשוי 
להיות ניזוק על ידי ההפלה ואחר כך נתן טעם 
מפני שמחלו זה לזה וטענת מחילה גם כן אינה 
טענה שהאומר לחבירו סמא את עיני קטע את 
בין  לפטור חייב ושמא יש לחלק  מנת  ידי על 
כשהאחד מוחל לחבירו לכששניהם מוחלים זה 

בכתבי מהרא"י סימן   : ועיין [עד כאן בדק הבית]   לזה
 .(שם, סק"ז) ר"ח, עכ"ל: ועיין בפרישה

"ל: וז (חו"מ סי' תכ"א, סעי' ה)    ופסק מרן השו"ע 
שנים שנתאבקו יחד, ואחד הפיל חבירו לארץ, 

ונפל וסימא את עינו, פטור, ע"כ.

הסמ"ע  )    וכתב  סק"י ז ( ן ו כיו הדבר,  טעם  "ל: 
דהתאבקו שניהם ברצון וכל אחד דעתו היתה 
לצמצם  שא"א  ידע  אחד  וכל  חבירו,  להפיל 
שיפילו דוקא באופן שלא יהיה בו היזק, ה"ל 
כאילו נתיאשו ומחלו אהדדי שאף אם יארע 
לאחד היזק יהיה מה שיהיה כיון שלא נתכוין 
חבירו להזיקו אלא שקרה לו דרך נפילתו שיהיה 

 בשנים שרצין[ראה ב"ק לב.]    פטור, דומה למ"ש 
ריצתן דפטור  דרך  את זה  זה  והזיקו  ברה"ר 
שגם  ודע  י ברה"ר  הרץ  דכל  משום  המזיק, 
לאחרים יש רשות לרוץ ברה"ר, וכאשר יפגשו 
שנים הרצין זה נגד זה דרכן להזיק זה את זה. ואף 
על גב דאמרינן אדם מועד לעולם, ע"כ לאו בכל 
ענין אמרוהו, דהרי בהיזקת אונס גמור פטור. 
וכאשר כתבתי טעם זה, כן הוא דברי הרא"ש 

 הביאו הטור, בסימן זה[כלל ק"א סי' ו']   בתשובותיו
"ש בפרישה, ועיין פרישה בסימן וכמ [סעיף ז']  

שע"ח סעיף ח' שם כתבתי דבשניהן רצין לאו 
משום דשניהן  לחוד הוא אלא  מחילה  משום 
עבדו מעשה בהזיקתן, ומה"ט בלא רה"ר נמי 
אלא כל שרצין שנים זה כנגד זה, וכ"כ הטור בשם 
בדרישה דכתבתי  בהדיא. וע"ש  שם  הרמ"ה 

[ב"ק מח:   בשם רש"י   [שם סעיף ז']   שנראה דהטור 
"ה הנ"ל, ושי"ל דאין חולק על הרמ ד"ה חייבין]  

חולקין, ועיין מה שכתבתי כאן בפרישה עוד מזה, 
 עכ"ל:

"ל: היה שכתב וז (חו"מ סי' שע"ח סעי' ח)   ועיין בטור
אחד רץ ואחד מהלך והוזק מהלך ברץ חייב מפני 
שרץ שלא ברשות בד"א בחול אבל בע"ש בין 
השמשות פטור מפני שרץ ברשות כתב הרמ"ה 
זה את זה  רצין אפילו הזיקו  שניהם  ז"ל אם 
פטורין והא דאמרי' דהזיקו זה את זה חייבין 
שהוזק זה  מעשה  עשה  שהמזיק  היינו דוקא 
ן  רצי שנים  גבי  אבל  כלום  עשה  לא  והניזק 
דתרווייהו עבדי מעשה [והזיקו זה את זה הוי 

הוזקו זה בזה  כאילו] 
 פטורין, עכ"ל:

 ועיין בדרישה ופרישה
שכתב דבשניהן (סק"ח)  

מחילה  משום  לא  רצין 
הוא  משום   לחוד  אלא 

מעשה  עבדו  דשניהן 
בהזיקתן ומהאי טעמא בלא רשות הרבים נמי 
אלא כל שרצןשנים זה כנגד זה וכ"כ הטור שם 

 בפירוש בשם הרמ"ה.

והדין שבתשובת הרא"ש והשו"ע מדבר בשנים 
שהתקוטטו זה עם זה, והזיק אחד את חבירו, 
ובזה פטור, כמו שכתבנו. ומדין זה נראה ללמוד 
גם במקרה לאדם שהזיק את חבירו בטעות תוך 
כדי משחק כגון שהפיל לו את המשקפים ונשברו, 
ובפרט במשחקים שאין אפשרות לצמצם, כגון 
שרצים אחד אחרי השני, כאשר אחד תופס בבגד 
נמצא  חולצתו,  נקרעת  בורח  וחבירו  רו  חבי
ששניהם ביחד עושים את ההיזק. ומכיון שאין 
אפשרות לצמצם, הרי שעל דעת כן משחקים, 
ופטור המזיק. וכעין מה שהסביר הסמ"ע בטעם 

 הדבר.

"ל: כן שכתב וז (סי' שע"ח סק"ר)    ועיין באר הגולה 
פסקתי לפעמים בשבתות בחצר בית הכנסת 
כשמשחקין הבחורים ומכים זה את זה ומזיקים 
שלא יכוונו,  שהם פטורים, ובלבד  אחד לשני 

עכ"ל. וכתב את   , (או"ח סי תרצ"ה)   וכמבואר בשו"ע 
 : בחורים(בסי' שע"ח ס"ט) דבריו על דברי הרמ"א  

הרוכבים לקראת חתן וכלה והזיקו זה את זה 
ממון חבירו דרך שמחה הואיל ונהגו כן פטורין, 

 ע"כ. 

והמעיין יראה שלכאורה אין הנידון דומה לראיה, 
שברמ"א מבואר שמזיקים ממון חביריהם דרך 
שחוק, משמע "שמתכונים להזיק" רק שעושים 
את זה דרך שחוק, ואילו באר הגולה דיבר באופן 
לא  אבל  שחוק  דרך  השני  את  אחד  שמכים 
תוך כדי  מזיקים דרך שחוק, אלא שלפעמים 

 המכות בטעות מזיקים.  

וכנראה שהבין מדברי הרמ"א שהבחורים היו 
רוכבים לקראת חתן וכלה דרך שחוק, ובטעות היו 
גם מזיקים ממון חביריהם. אומנם מפשטות 
לשון הרמ"א משמע שמזיקים בכוונה תחילה 
מדברי  אחד את השני דרך שחוק. וכן מבואר 

שהוא המקור (במסכת סוכה מה. בד"ה מיד)  התוס' 

 .(סקכ"ה) "א וכמ"ש בביאור הגר"אלדברי הרמ

 -: מיד תינוקות שומטין לולביהן  (שם)   וז"ל התוס' 

ואוכלין   לולבי התינוקות שומטין הגדולים מידן 

אתרוגיהן של תינוקות ואין בדבר גזל ולא משום 
דרכי שלום אלא שכך נהגו בו מחמת שמחה כך 
לאותן בחורים  מכאן  ללמוד  בקונט' ויש  פי' 
שרוכבים בסוסים לקראת חתן ונלחמים זה עם 
זה וקורעין בגדו של חבירו או מקלקל לו סוסו 

 שהן פטורין שכך נהגו מחמת שמחת חתן, ע"כ.

והסבירו המפרשים, שיתכן שבאר הגולה דיבר 
דרך  השני  את  אחד  ומזיקים  שמכים  באופן 
שחוק, או שפטר מכח קל וחומר, ומה במקום 
שמכים אחד את השני [ומתכונים להזיק אחד 
שלא  במקום]  ק"ו  פטור,  שהוא  י  השנ את 
מתכוונים להזיק שאם הזיק בטעות שהוא פטור. 

להזיק שלא בדרך   -ומש"כ "ובלבד שלא יתכוונו"  
 צחוק. אמנם זה דוחק.

ומ"מ יוצא לפי האמור מדין של המתאבקים, 
שהמשחקים ובטעות מזיקים אחד לשני, כיון 
שאי אפשר לצמצם במשחק מבלי להזיק, הרי 

(חו"מ סי' ק"נ)  הם פטורים. וכ"כ בשו"ת ברוך אומר
שמי ששיחק בכדור והפיל לחבירו את עדשת המגע 

דין  ולמד  פטור.  שנים   ואבדה, שהוא  מדין  זה 
 שנתאבקו כנזכ"ל.  

ובספר מקור ברוך הביא שכתב כן בספר משפטי 
"ת . ובשו (ח"א סי' י"ח סעי' ד',  ובב"ק סי' ל"ג)  התורה

והביאו ראיה לדין זה (חו"מ סי' קמ"ו)    ויאמר יהודה 
 שהמזיק בטעות מתוך משחק פטור, ממה שהביא

בחו"מ סי' שע"ח ס"ט) הרמ"א   בחורים   ( בענין 
המזיקים לחביריהם בשמחת חתן שפטורים מכין 

 שהנהגו כן.

שכתב שלא ר"ח)    –(פורים עמ' ר"ז    ועיין בחזו"ע 

"ל כסברת הרמ"א, וכמ"ש מרן הב"י בסי' קיי 
תרצ"ה, שהגוזלים בפורים מחביריהם חייבים 
לשלם, שאנחנו לא נוהגים כן לגזול בפורים, ולכן 
אין חילוק בין פורים לשאר ימות השנה. ובכל 
זאת כתב בספר מקור ברוך שאם יש מנהג כזה 

 לפטור, הולכים אחר המנהג ולכן רצה לפוטרו.

אמנם להלכה ולמעשה, מאחר ואין מנהג ברור 
במקומותינו לפטור את מי שהזיק בכוונה מתוך 
דו  יו ותרוה"ד  הרמ"א  גם  וממילא  שמחה, 
שבמקומנו המזיק מתוך שמחה חייב לשלם. וזה 

שהגוזלים (או"ח סי' תרצ"ה)    כפי שכתב מרן הב"י 

אין מנהגינו   מחביריהם בפורים חייבים לשלם כי 
 לגזול בפורים. 

ונראה שבמקום שאין מנהג לפטור המזיק מתוך 
בטעות  שמחה, שהוא חייב, אלא שאם הזיק 
מתוך משחק, יהיה פטור מדין מחילה. וכמ"ש 

 מרן השו"ע בדין המתאבקים וכהסבר הסמ"ע.

היוצא מכל האמור לעיל: מי שהזיק את חבירו 
תוך כדי משחק, פטור. שאפילו שנים שנתאבקו 
פטור. עינו את וסימא חבירו, את הפיל ואחד יחד

ולכן אם שחקו בכדור ואחד שבר את משקפי 
חבירו, או קרע בגדיו, פטור, כל שלא הזיק בכוונה 
שהם  מכיון  משחק. והטעם הוא,  אלא בדרך 
משחקים או מתקוטטים, הם יודעים שתוך כדי 
משחק וקטטה אחד יזיק את חבירו, ועל דעת כן 

  הם עושים ומוחלים אחד לשני.

ולהאדירה  תורה  להגדיל  שנזכה  ן  רצו ויהי 
ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בבריאות 

 איתנה ונהורא מעליא אכי"ר.
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 רשת שעורי תורה "החפץ בחיים" –ארגון אהבת חסד 

שעות פעילות 
 בית הדין:

 ניתן להתייעץ ולשאול בשעות פעילות בית הדין גם בעניינים של יו"ד חלק ב' וכן בשאר מקצועות התורה.

זצוק"ל   אלישיב  פסקיו  -הגרי"ש  את  מאפיין  מה 
נר   ההלכתיים? הייתה  שהאמת  לדעת  עלינו  "ראשית, 

והיא  בחכמה,  משולבת  הייתה  תשובה  כל  וכן  לרגליו, 
אינו  שהשואל  הבין   כאשר  פסיקותיו.  את  אפיינה  אשר 
לעולם!  קשרים  בניתוק  דתו  אחת  היתה  אמת,  דובר 
מעשה  "היה  לכך:  דוגמאות  כמה  אביא  "ברשותכם 
לפני  בשבת  'אופרוף'  עשה  החתן  אבי  במחותנים. 
לפני  כמקובל.  להגיע  אמור  היה  הכלה  ואבי  החתונה, 
שהגיע הוא שח למחותן שהוא מקפיד על הכשר מיוחד, 
האם  מיוחדים.  ה'  יראי  שוחטים  על  מקפיד  ובמיוחד 

 תוכל לדאוג עבורי לשבת ה'אופרוף'? 

עוד  ולא  המיוחד,  מההכשר  שיביא  הבטיח  החתן  אבי 
ההשגחה  על  שיקפיד  מיוחד  משגיח  שיביא  אלא 
ונפשו  הדבר  על  שמח  מאוד  הכלה  אבי  והשוחטים. 
הייתה רגועה. "כשהגיע לשבת ה'אופרוף' נכנס למטבח, 
ומצא את המשגיח שהוזמן. לשאלתו אומר לו המשגיח: 

 'יש כאן בדיוק מה שהזמינו'. הוא שמח מאוד. 

סיפרתי  'אני  ואומר:  המשגיח  אלי  בא  שבת,  "אחרי 
זול  הכשר  קנה  החתן  אבי  שקר, 
בערב  המחותן  כשבא  מהודר.  ולא 
שאם  לי  ברור  היה  ושאל,  שבת 
הסחורה  על  האמת  את  לו  אומר 
החלטתי  השידוך.  יתבטל  שהגיעה, 

לשקר ואמרתי שהגיע: 'בדיוק מה שהזמינו'. לא הוצאתי 
שאל  דיני',  מה  דעתו.  את  גנבתי  אבל  שקר  מפי 

 המשגיח? 

לי:  ענה  והוא  השאלה.  את  בפניו  והצגתי  למו"ח  "עליתי 
שאלתי:  האמת'.  את  לומר  חייב  היה  הוא  לשקר,  'ח"ו 

 'הרי מותר לשנות מפני דרכי שלום?', 

ענה מו"ח: 'מפני דרכי שלום הכוונה ששרה אמנו אמרה 
דבר  זה  כאן  אבל  זקן',  'ואני  אמר  והקב"ה  זקן'  'ואדוני 
אותו  שאמר  הדיבורים  אמת,  לא  זה  לגמרי,  אחר 
ששיקרו  ידעו  אם  יתפוצץ  שהשידוך  לו  אמרתי  משגיח'. 

 כאן, 

ראיתי  שקרן!'.  הוא  'אבל  ואמר  מזה,  נבהל  לא  מו"ח 
זז  לא  הוא  הצרופה  מהאמת  שכנוע.  שום  יעזור  שלא 

 כמלוא נימה! 

ם, שיום אחד נכנס יהודי למו"ח -"סיפר לי אחד מזקני י
לו:  אומר  מו"ח  שמו.  את  לו  ואמר  שאלה  לשאול 
רוצה  מו"ח  מה  הבין  לא  והלה  שלך'...  הם  'הגרעינים 
בשנים,  עשרות  שלפני  לו  הזכיר  שמו"ח  עד  ממנו. 
גרעיני  על  חברו  עם  מריבה  לו  הייתה  ילד,  כשהיה 
חוות  לשאול את  מאה שערים באו  המשמש, והם כילדי 
צודק  שהשני  פסק  ומו"ח  הצדק,  מי  עם  מו"ח  דעת 

 ואחרי זמן למד את הנושא וראה שהוא צודק. 

עצומה,  ויגיעה  התורה  עמל  של  שנים  עשרות  אחרי  אז 
לו  ואומר  בהוראתו,  ושטעה  המקרה  את  זכר  הוא 
"איש   של  כוחו  "זהו  צודק...  אתה  שלך,  הגרעינים 
כל  לאורך  זאת  זוכר  בהוראה  שטעה  שמכיוון  האמת", 

(מתוך המבשר השנים וכעת הזדמן לפניו לפרוע את חובו.  
  תורני קיץ תשע"ז)

דבר המכתב הגיע לאוזניו של מרן ]  2[המשך מעמוד  
זצ"ל, ששימש באותם   יחזקאל אברמסקי הגאון רבי  

ימים כראש אב בית הדין של לונדון. המקרה הקשה של 
היתומה שהופיע בו נגע לליבו. הוא השתומם ביותר 
מביתו וחתנו של הרב גורדון, שהסכימו לוותר על כל 
חלקם למען החברה, והחליט ליטול על עצמו את ענין 
גיוס כספי הנדוניה. לאחר מספר ימים הגיע למעונו של 
הרב באקשט, וביקש להרגיע את הרב גורדון כי הצליח 
לאסוף את הסכום הדרוש, גם עבור ביתו וגם עבור 
ובה  המעטפה  את  למסור  הסכים  לא  אך  חברתה. 
ההמחאה הכספית לידיו, אלא התעקש לשלשלה בעצמו 
לתא הדואר. "ברצוני לזכות", הסביר הרב אברמסקי את 
פשר התעקשותו, "אף בזכות זו של שלשול המעטפה 
לדואר...". משהרבה רבי יחיאל מרדכי להתעכב בארצות 
הברית, ולא היה באפשרותו לחזור ללומז'ה, שיגרו אליו 
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי ורבי ירוחם ליוואוויץ ממיר 
מכתב, בו ביקשו ממנו רשות לערוך את החתונה מבלי 
שיהא נוכח בה. רבי יחיאל מרדכי הסכים לכך. ואכן 
החתונה נערכה באלול תרצ"ה, כשדמות אחת מרכזית 
נעדרה מאולם השמחה, דמותו של אבי הכלה. זאת 

היתה אותה שמחת נישואין, שתאר רבי צבי מרקוביץ 
 בערגה. 

רבי צבי סיפר שלאחר החופה, המשגיח רבי ירוחם נשא 
דברים נרגשים, ובתוך הדברים אמר: "בעולם הגשמי 
ישנם גבולות ומחיצות המבדילות, אך בעולם הרוחני אין 
ענין של מרחק וגבולות. לכן הננו מושיטים יד למחותן 
י  השרו שליט"א,  מרדכי  יחיאל  רבי  הגאון  הראשי, 

להחזקת ישיבת לומז'ה,   -במרחקים לצרכים רוחניים  
 ומברכים אנו ומאחלים לו ברכת מזל טוב!".  

...לכך גדולי הדור חשו מחובתם האישית לבוא וליטול 
חלק בשמחה המיוחדת הזאת. הן מצד החתן והכלה, 
ששמם יצא לתהילה בעקבות מעשה הוויתור שלהם, והן 
לחלוק כבוד לראש ישיבת לומז'ה שנותר בגולה, למען 
ימי  אחדות, כשבאו  שנים  כעבור  התורה.  החזקת 
המלחמה הקשים, ה'סרטיפיקט', שכבר הוכן עבור רבי 
אייזיל ורעייתו ושלושת ילדיהם לעלות ארצה, לא הגיע 
בני  שאר  עם  יחד  ה  בלומז' שם  נרצחו  והם   , ליעדו
הישיבה. שרידי ישיבת מיר ששרדו את המלחמה, וזכו 
להכיר את רבי אייזיל מימי שבתו במיר, כמו הגאונים 

אליעזר  ורבי  שמואל שכטר  רבי יונה ברומברג, רבי 
עלם  של  את רציחתו במלחמה  פלצ'ינסקי, הגדירו 
חמודות זה בטרם עת, כאחת האבדות היותר גדולות 
שחווה עולם התורה. לדידם אין ספק, שאילו היה נותר 

הוא היה אחד המאורות הגדולים   -רבי אייזיל בחיים  
 שהיו מאירים בה.  

מסיפור מופלא זה, יש להסיק את הנקודה האמורה: 
לפנינו חתן וכלה צעירים, שבתחילת דרכם נקרה להם 
ניסיון מיוחד של ויתור, שבאופן טבעי היה אמור להיות 
קשה מאוד לעמוד בנסיון שכזה. אך עם רגישות היתר 
שגילו כלפי חברה יתומה, הסכימו לוותר את כל אשר 
להם למענה. נדוניה מרעישה שהסתכמה בסכום עתק, 
והיתה אמורה להעניק להם הרחבת הדעת לכל שנות 
הנישואין הראשונות, אך הצליחו בסופו של דבר לעמוד 
בשעת המבחן בגבורה ובשמחה. והתוצאה הסופית היא, 
שלא די שהם לא הפסידו מאותו הנסיון של ויתור, אלא 
אף הרוויחו בכפל כפליים. במלחמה אמנם הם איבדו 

 -את כל אשר להם, אך המצוה הזאת שנזקפה לזכותם  
  (מתוך 'אוצרותיהם אמלא' על חומש בראשית) לנצח עומדת!



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 "וקוי ה' יחליפו כח" שליט״א ג הרה״ג  העלון לברכת והצלחת מורנו ורבנו עט״ר ימים על ימי מלך

 לכל אחד מאיתנו יש חולשות וחסרונות. אך לעיתים, במקום להתמודד עם החולשות פנים אל פנים,                 
 אנו פונים לכל מיני פתרונות שווא ודמיונות שיפתרו לנו כביכול את הבעיות.

ביקוריו אצל כל הלקוחות בעיר. אבל כמה לקוחות טרדניים  היה עייף. השכם בבוקר הוא יצא מביתו שהיה בעיר רחוקה, והתכונן לסיים אתיוחאי
עד שלא היה מסוגל לנהוג הביתה, והחליט למצוא לעצמו חדר במלון  ת עיכבוהו מעבר לצפוי. הוא מצא את עצמו בשעת לילה מאוחרת 
מקומות פנויים.  בה כי עוד נותרו נראהשסוף סוף באכסניה צדדית   יוחאיולחזור לעירו רק בבוקר. בשעת לילה מאוחרת הבחין 

חשב שהוא משתגע. ניגש בכל זאת לפקידה כדי לשאול אם יש במקרה איזו מיטה פנויה, הפקידה שראתה יוחאי הוא נכנס ללובי וראה איש אחד, 
ולך לישון שם לבד!  אולי עד כמה הוא נואש ואומלל, 'אסור לי לומר לך זאת, אבל האיש  שלפניך שכר חדר שלם בן שש מיטות, למרות שהוא ה

 . יוחאיבתחילה האיש  לא רצה לשמוע את  תשכנע אותו לתת לך לישון באחת המיטות בחדרו'. 
 

שאל את האיש  מדוע נראה לו שהוא לא יוחאי לאחר תחנונים רבים , הוא הסכים אך אמר משפט מוזר: 'אל תבוא אלי בטענות אם לא תצליח להירדם'. 
הבין אם לא יצליח להירדם בלילה, הוא לא יוכל לעבוד יוחאי הוא סובל מנחירות עזות וקולניות.   הסכים לגלותוהסמיק מבושה. . האיש ?יצליח להירדם

מגיעים  מחר. 'אה, זה שום דבר', אמר לאחר מחשבה קצרה. 'הנחירות שלך הן שום דבר לעומת מה שקורה לי בלילה'. 'מה קורה לך בלילה?' 'מאז ילדותי
ומשוחחים איתי. אין לך מה לדאוג, הקולות שלהם מאוד עדינים וחלושים, וזה לא יפריע לך לישון'. . אבל  ת ת אלי בלילו

אמר לו שהוא עייף  יוחאיהאיש ביקש לשמוע עוד ועוד פרטים על המלאכים, אבל  עזוב, לא תצליח לראות אותם. הם מגיעים לרגע אחד ומיד נעלמים'. 
משנתו העֵרבה. 'המלאכים. הם לא הגיעו', אמר האיש. 'כל הלילה לא ישנתי, צעדתי בחדר  ותושון, ונכנס למיטתו. בשעה שש בבוקר העיר האיש  אוחייב לי

ל היה יכומצד לצד ושטפתי את פני כל כמה דקות. לא נרדמתי לרגע, אבל שום מלאכים לא הגיעו'. התרגיל המבריק עבד. הוא היה חייב לישון הלילה ולא 
 להרשות לעצמו להתעורר מנחירותיו של שותפו לחדר, אז הוא מצא דרך להשאירו ֵער כל הלילה ...

 

 , םבמקום להתמודד עם הנחירות, אנחנו מחפשים לראות מלאכים. אבל סופם של 'פתרונות' אלו שהם 
 )העורך(צלחה, ברכה והתקדמות מתמדת. רק מי שמוכן להתמודד ולהילחם, יזכה לנצח ויחיה חיים מלאי ה

מילה  ברית
ברוחניות היא 
כריתת ערלת 
הלב. יש בה 
 שתי בחינות: 

 

מלמטה למעלה, 
ה פעולה 

 , 
 

כפי שנאמר  
"ומלתם את 

ערלת לבבכם"; 
ומלמעלה למטה, 
שהקב"ה מל את 

ישראל, כפי -בני
שנאמר : "ומל 
ה' אלוקיך את 

 לבבך".

 שאנו למעשה, היופי הוא כל דבר 
 מתבוננים בו באהבה.

 חיים שאולעצום היה הגאון רבי  מתמיד
זצ"ל עד כדי כך שגם לאחר שאבד את  דואק

פעם אחת הקשה  א בקי מופלא.מאור עיניו היה הו
זצ"ל קושיא  סלמאן מוצפיהגאון רבי 

 שהיתה לו מימים ימימה, 
 

ורבי חיים שאול, בקש להביא לפניו את הספר 
"נהר שלום", שם נמצאת התשובה לשאלתו. 

ובעוד הרב מוצפי מדפדף בספר למצוא קטע זה, 
ר, נטל רבי חיים שאול מידו את הספר, 

שורה שבה מצויה התשובה והצביע על ה 
 לשאלה. וכל זאת, בזמן שמאור עיניו כבה...

 המקיים לש זכותו ועצומה רבה מה
 !צעיר נער הוא אם ואפילו -מצווה

יוסף אחד הגיע הרה"צ רבי  יום
זי"ע (שהיה אחד מל"ו צדיקים)  וולטוך

ם ת"ח וכל הדרך התווכחו ביניהם האם ע
זי"ע,  יעקב אבוחציראמרן רבינו 

 היה נוהג מנהג מסוים. 
, עוד זצ"ל מאירכאשר הגיעו לבית רבי 

טרם פתחו פיהם אמר להם רבי מאיר: רבי 
, יעקב היה נוהג במנהג כך וכך, 

 כל הדרך אמר להם...  
 והמה ראו כן תמהו.

בחורים עזבה את ישיבת "פורת יוסף" ועברה  קבוצת
לישיבה אחרת שכן ביקשו ללמוד בישיבה עם פנימיה 

(הדבר ארע בתקופה שעדין הפנימיה בישיבת "פורת יוסף" 
לא נפתחה). בחודש אלול חשו התלמידים צורך נפשי 

 לראות פניו של ראש הישיבה 
זצ"ל ולשמע את שיחותיו  יהודה צדקההגאון רבי 
ת. אלא שמכיון שעזבו את הישיבה, התבישו המלהיבו

מפניו וחששו מקפדתו. רק אחד מהם אזר אומץ, התגבר על 
רגש הבושה ונכנס. 

באותו רגע שנפגש עם הרב, נמוגו חששותיו. רבי יהודה 
ובשלום  , קבלו במאור פנים, 

חבריו ואמר: "אשריכם שאתם נמצאים בפנימיה בחודש 
 ריכים לצאת לרחובה של עיר. אלול ואינם צ

 

לומדים אתם תורה בקדושה ובטהרה, ומעלתכם גדולה 
 משלנו". כך, בלב שלם ובנפש חפצה...

 לאדם נותנים אין -חשוב כלל
 תפילה בלא דבר שום

 נכנס רבות ביער?... מדוע
: שליט"א דוד אבוחציראסיפר רבי 
זצ"ל  ישראל אבוחציראכשרבנו 

התגורר בדרום והיה נוסע ממקום למקום 
בכבישי הדרום ומשני צידי הכביש היו 

עמים רבות היה משתרעים יערות ופרדסים ופ
רבי ישראל מבקש מהנהג שיעצור לו בצד 

הכביש והוא יכנס לתוך היער וימתין לו הנהג עד 
 םשישוב ולפעמים 

 ולפעמים בחשיכה בלילה ותמיד היה לבד. 
 

וסיים רבי דוד: "שכמה שניסו להציל מפיו של 
אך  ,רבי ישראל את כוונתו בזה לא גילה מאום

קדבר שהיה עוסק בעיניי ברור ה
 מגולגלים שם.שהיו  

בכוחו של אדם להפוך מבוי 
 סתום לפרשת דרכים

עשרה, כשהגיע -נימול בגיל שלוש ישמעאל
נימול בהיותו בן שמונה  לו לבגרות שכלית, ואילו 

ל ישמעאל הקשר שלו לקב"ה הוא קשר ימים. אצ
-שכלי והגיוני בלבד, אבל יצחק, שמסמל את כלל

ישראל, התקשרותו לה' היא התקשרות עצמית, שאינה 
 מבוססת כלל על השכל.

 
 

ע״טתשה חשון׳ יאשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 19:16 18:37 17:47 ם-י

 19:12 18:35 17:45ת״א

 19:13 18:35 17:45חיפה

 17:47ב״ש
18:37 19:15 

 
 

 

 

  הפטרה
 " למה תאמר"

 מסבב' שה דבר בכל שמח' בה שהבוטח
 בוטחשהוא מפני,טבעו נגד הוא אם גם,אליו

 עבורו טוב שהוא מה את רק לו שיעשה באלוהים
 הרחמניה האם שעושה כמו,ניועני בכל

 וקושרת אותו וחותלת שרוחצת,לבנה
כמו,כרחו על,מקשריו אותו ומשחררת,אותו

 שויתי לא אם השלום עליו המלך דוד שאמר
 .נפשי עלי כגמל אמו עלי כגמל ודוממתי



 

לקמצן מתקשרים  חוטפים
ומבקשים דמי כופר עבור  אחד
שואל אותם, "יש  הקמצן .בנו

  "?שמיכה בלילה לילד
החוטפים מרגיעים אותו ואומרים: 

שואל אותם, "יש  הקמצן  "."כן
כן", משיבים " "?אוכל ומים לו

 ".החוטפים,"יש גם אוכל ומים
 

 אומר להם,  הקמצן            
 אולי גם תבואו  "אז             

?!" 

  
היא השינה והתרדמה 
 שנמצא בה האדם... 

 וכשם שיש תרדמת הגוף 
יש תרדימת הנפש... 

ממש לחתוך בנפש  שיכולים
האדם ואינו מרגיש כלל, 

היא  
הסיבה לאי החזרה 

. 

  .ישוןיצא לדוג בק משוגע
לפתע עבר בסמוך אדם על סוס 

 ושאל אותו
 ."?עמוקים "המים

 .המשוגעלאאאא" השיב "
ניכנס הרוכב עם הסוס למים והחל 

 בשארית כוחותיו הוא .לטבוע
 בקושי נשם   ,יצא מהמים

:"למה אמרת לי המשוגעוכעס על 
."?לא עמוקיםשהמים

 

ואמר:"לפני  המשוגעהסתכל עליו 
 ה דקות עבר פה  5

 ..." 
 

ֵבד ְוַאְבָרם" ְקֶנה ְמֹאד ּכָ ּמִ ֶסף ּבַ ּכֶ ָהב ּבַ  )ב, יג בראשית" (ּוַבּזָ
 עצמם מצד אותם רצהלא הוא, עבורו כבדים והזהב שהכסף הרגיש אבינו אברהם

 כל, בעולם יתברך שמו את ולהפיץ), לויה, שתיה אכילה( ל"אש לנטוע כדי רק אלא
ֵנִני ִמי, ויפסח ייתי דצריך כל, ויאכל ייתי דכפין ר ִיּתְ ְדּבָ , ט ירמיה( אֹוְרִחים ְמלֹון ַבּמִ

 לגימה גדולה, הרחוקים את לקרב הייתה אבינו אברהם לש ומגמתו מטרתוכל), ט
 ).א"ע קד סנהדרין( הלבבות את שמקרבת

 ולקבל בעולם אחד מספר עשיר להיות כדי הממון את צריך היה לא אבינו אברהם
 ושבים העוברים לכל שיהיה הייתה ותכליתו רצונו אלא, המדומה הכבוד כל את

 אמונה מענייני ושיעוריםהרצאות מועלש יוכלו וכך וללון לשתות לאכול מקום
(סוטה י ע"א) על הפסוק (בראשית כא, לג)  רבותינו שדרשו וכמו, יתברך' בה וביטחון

ם ה' א ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא ׁשָ ַבע ַוּיִ ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ע ֶאׁשֶ ּטַ ל עֹוָלם, אמר ריש לקיש, אל תקרא -ַוּיִ
של הקב"ה בפה כל  "ויקרא" אלא "ויקריא", מלמד שהקריא אברהם אבינו את שמו

עובר ושב, כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברך את אברהם, אמר להם: וכי משלי 
 אכלתם? משל אלוקי עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם. 

 האמונה את להחזיר, היהודית האומה מייסד, אבינו אברהם של התכלית 
 . םהמאמיני לרבבות אחד בקל הצרופה

 ולאסוף" ברודי" לעיר ללכת ין'מוואלז חיים רבי הגאון רגיל היה בפעם פעם מידי
 כבוד אותו כבדו לשם הרב כשהגיע, ישיבתו החזקת לצורך העיר מעשירי כסף

 .שבעיר והמדרשות הכנסיות בתי במגוון שיעורים למסור לו והציעו מלכים
 שבדרשה אלא, 'וכדו לישיבה תרומה על איתם דיבר לא הדרשות 

 לא, חיפשתי לא זה את אבל", מלא כבוד" ממכם קיבלתי: הרב להם אמר האחרונה
 בשביל באתי אלא'),  ו האות עם -מלא" כבוד(" לי שנתתם הכבוד בשביל באתי
ֵבד ְוַאְבָרם", כבד" -החסר הכבוד את לקבל ְקֶנה ְמֹאד ּכָ ּמִ ֶסף ּבַ ּכֶ ָהב ּבַ , יג בראשית( ּוַבּזָ

 כל זאת כששמעו, והגדלתה הישיבה החזקת המשך לצורך לקבל יפשתיח זה את), ב
 החזקת עבור נדיבה וברוח יפה בעין ותרמו כיסיהם את פתחו מיד ברודי עשירי

, ובעולם בארץ הישיבות ראשי כל יצאו שממנה, וולאזין ישיבת
  .בעדנו תגן זכותו, מוולאזין חיים רבי הגאון של תלמידיו ותלמידי 

 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך                

 שאני צודק 
 אף אחד לא זוכר .. 

 שאני טועה 
 אף אחד לא יכול לשכוח! 

 ש"ת השנה ראש, פולין, גראבוב
 יודעים אנו ואין ובא ממשמש השנה ראש
 הרב. משתוללת המלחמה. באים אנו אנה
. עםברובחגסעודתהפליטיםעבורארגן

 סידר, גור מחסידי, המקום מבני אחד
. מאולתר גוראי" שטיבל" הגדולה בדירתו

 
 מקרב תפילה בעלי עברו התיבה לפני

, , ברננה נשמעו והתפילות הפליטים
 כל רחוקיםהיו שלא 

 הוגש המלך כיד" קידוש" אפילו. כך
 של ידו משאת, ועוגות יין -התפילה אחרי
 שמתרח מה שכחנו כמעט. הבית בעל

 ...בעולם

 םחייהגאון רבי  סיפר
זצ''ל, שבהיותו מוולוז'ין

בן י''ט שנים בא לפני 
ואמר לו:"חזרתי  הגר''א

 על סדר מועד י''ד פעמים,
ועדין הדברים אינם 

מחדדים בפי" השיב לו 
הגר''א:וכי מי"ד פעמים 

רוצה אתה שיהיו מחורים 
 וברורים אצלך?" 

שאל רבי חיים:"האם יש 
ענה  לחזור ק''א פעמים?"

  מוד התורהיהגר''א:"לל
 

 וכל ימיך עליך 
 ד..."וד וללמווללמ דמולל

 אברהם מרדכי הרה''ק רבי כשנסע
מגור, ב"אמרי אמת" זיע''א לארץ ישראל  אלתר

יוסף לקבל את פניו של הגאון רביבשנת תרצ''ו, הלך 
זיע''א והשתעשעו בדברי תורה.  צבי דושנסקי

" חתם סופר"הרבי הזכיר ענין מסים המובא ב
 למסכת קידושין,והם דנו בו באריכות. 

לאחר שנפרדו, הביע הרב דושינסקי התפעלות רבה, 
י וספר:"כאשר החל הרבי בדבריו, לא הבנתי

 . 
אך אחר כך נזכרתי,שלפני שבע שנים פגשתי ברבי 

במריאנבד, במעינות המרפא ושוחחנו בענין זה. היום הוא 
פשוט המשיך את שיחתנו במקום שהפסקנו לפני שבע 

 שנים הפלא ופלא..." וסיים:"דעו, 
הרבי מגור הוא ראשית לכל מתמיד עצום, מימי לא 

 ראיתי מתמיד כמוהו..."

, שלום מרדכי שבדרון יהגאון רב כשכהן
המהרש''ם זצ''ל כרב בעיר פוטוק,הסתכסכו יהודי המקום 
עם הגויים, והללו החלו לפרוע ביהודים. לפתע נודע, כי 

הגויים הצליחו לתפש את השוחט ולהכות בו מכות 
נמרצות.שמע המהרש''ם את הדבר,לבש את מעילו ויצא 

 . ת מן הבית
הרב אמר:"עלי להצילו בכתה הרבנית מאד, אך 

ממוות!"כשהגיע המהרש''ם למקום,ארוהו הגויים ונפל 
פחדו עליהם. שחררו את השוחט, בקשו את סליחתו ושבו 

 באימה ופחד לבתיהים.

רב,  -ה'רנ"ד) -(ה'ק"פ יצחק עראמה רבי
, הן דרשן ופילוסוף. דרשותיו, שהיו בסיס לספריו

מקור חשוב לתולדות יהדות ספרד לפני גירוש 
ספרד. השתתף גם בוויכוחים פומביים עם הנוצרים 

בשאלות האמונה. אחרי גירוש ספרד התיישב 
 בנאפולי שבאיטליה. 

 " על התורה,  "מספריו: "
פירוש לחמש מגילות, פיוטים ופירוש לספר 

 שאבד.  -המידות לאריסטו 

פי שאברהם היה נביא עוד -על-אף
זאת לאחר כריתת -קודם שנימול, בכל

הערלה היה ביכולתו לזכות לגילויים 
זנעלים יותר. הוא זכה אז 

אלוקיים שאינם יכולים  
להתלבש בלבושיה הגשמיים של קליפה 

 זו.
לה מנהג ישראל להעמיד בברית מי

'כיסא של אליהו'. אליהו הנביא מסמל 
נפש, שהרי מסר את נפשו -מסירות

ת. פעמים רבות על היהדות. 
כי עליו ללכת  

בדרכי אליהו, להיות מוכן לעבוד את ה' 
 נפש.-עד כדי מסירות

 רבות פעל רוזנטל ניסן יעקב רבי הגאון
 שפעלה חנות של בעליה ,בחיפה הדת משמר לחיזוק
 יצא רוזנטל הרב ,שעריה את לסגור סירב בשבת
 ,ההפגנה במהלך.האיש נגד למחות רב ציבור בראש
 לה התנפצה וזו הראווה חלון זגוגית בידו י"הגר הלם

 אולם,ממנה ניגר רב ודם בידו נפצע י"הגר .לרסיסים
.השבת זעקת את להשמיע והמשיך נרתע לא

את עיטר שזקן אברך הגיע ,
 מכיר הרב כבוד האם" :ושאלו  י"הגר של לביתו פניו

 החנות בעל הוא אני" .בשלילה השיב י"הגר?, אותי
  .הפגנתם שנגדו

כבוד למען במאבק שגיליתם הנפש ממסירות התפעלתי
 אני בזכותכם וכעת בתשובה לשוב החלטתי ..השבת

 .רואים שהנכם כמו נראה

בריתי בבשרכם לברית עולם" .  והייתהה"
עם הקב"ה טבועה וחתומה המילה הברית -במצוות ברית

 –בגוף הגשמי, עד שהיא בבחינת "לברית עולם" 

האדם 
המפותח 

במלוא 
המידה 
האנושי 
באמת 

הוא לא 
מי שיש 
 לו הרבה 

 

 אלא מי
 
 הרבה

אמצעים פסולים אינם יכולים 
 לקדש מטרה נעלה

חייב אדם לאמר וליישם: 
למעשה מעשי יגיעו מתי

אנו את  רואים
ערכה הרב של 
התפילה אשר 

תמסוגלת 
את הגזירות הרעות 

 לגזירות טובות
ותשובה ותפילה 

וצדקה מעבירין את 
 רוע הגזירה

אחרת  -אל תברח מהעבר שלך 
הוא יבוא וירדוף אותך בעתיד 

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -המאור שבתורה 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 בת לולו,  ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה 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

 בן קלרה,  יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל  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 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 מתגברים שאנחנו ככל
  פנימה שוקע היופי

  - אחרים של בצרות
  יפים בעצםשחייך תמצא
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 (עלון 'מחנה אפרים') הרב אפרים שרבני שליט"א –הכי טוב בעולם 

 
- "ְלךָ  ֶלךְ " של נסיון, אבינו אברהם שעבר נסיונות מהעשרה אחד על מספרת הקדושה התורה

לא חושב פעמיים, הוא לוקח את אשתו ואת האנשים שזכה לגייר בחו"ל ועוזב הכל, 
את השכונה, הכל, רק בשבילו יתברך. והתורה מספרת, שאברהם , את הבית, את הפרנסה

מגיע לארץ כנען, ולאחר שהוא מסר את עצמו כל כך בשבילו יתברך, היינו מצפים 
י צעד כזה שאדם עוזב בית, עוזב לראות איך הקב"ה משיב לו כפליים נחת, אחר
 '.על דרך המלך, 'חברים, הכל צריך להיות כל כך יפה, כל כך קל

 
ָאֶרץ".  ָרָעב ַוְיִהי: ", הוא מקבלאך התורה אומרת, שאברהם אבינו לא מקבל נחת  ּבָ
ו'בתמורה' לכך הוא מקבל בעיות , הוא עזב בית, עזב עבודה בשביל הבורא יתברך

תמול לא היו, אולי הוא לא היה עשיר מקודם, אך גם לא היה מינוס כלכליות, בעיות שא
כזה גדול. אמנם אברהם לא עוצר, הוא לא בוחל בשום דרך, הוא יורד למצרים ובוטח 
בקב"ה שמצבו ישתפר עליו, אך התורה מספרת שזה רק הולך ומחמיר. פרעה לוקח לו 

הוא התחיל עם 'הצעד' הזה גם את אשתו והמצב רק הולך ומדרדר מיום ליום. מהיום ש
למען הקב"ה, הכל הולך הפוך. היו הרבה אנשים שבשעות כאלו היו מתרוצצות בראשם 

מחשבות של: 'חבל', 'מה הייתי צריך להתחיל עם זה בכלל', 'מקודם היה קל יותר, מה 
הייתי צריך את כל הנטל הזה', אך אברהם אבינו עומד איתן בלי שקל בכיס ובלי אשתו 

ר טלטלות, אני עובר משברים, אך אני מבטיח לך! אני ומתפלל לקב"ה, רבונו אני עוב
ל ֶריךָ  של עולם, "ּכָ ּבָ יךָ  ִמׁשְ לא אעזוב אותך, גם בשחור של השחור אבא,  -"ָעָברוּ  ָעַלי ְוַגּלֶ

 .אני אהיה שלך עד הסוף, אני לא הולך
 

אליו, פרעה מבקש אשתו חוזרת , שבאותם דקות בדיוק, דפיקות בדלת ומספרת התורה,
סליחה ונותן לאברהם אבינו מתנות כדי לפייסו על העוול שעשה לו, ומזה מתעשר 
אברהם עושר גדול. לפני רגע הוא היה עני מרוד ואלמן, עכשיו הוא בעל ממון עם 
לב', -אשתו. כל 'המסע' הארוך נגמר. כל המסע הזה היה רק בדיקת מאמץ, בדיקת 'אקו

אברהם  .שמור לקב"ה, כמה סיבולת של אמונה יש ללב שלולדעת כמה הלב שלו באמת 
 ".אֹוֲהִבי ַאְבָרָהם"אבינו זכה לעבור את הנסיון הזה בהצלחה גדולה, הוא זכה לתואר: 
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מדוע נוהגת כל אמא יהודיה בשעה שמשכיבה את בּנה לישון,  כותב החזון איש זצ"ל,

אומר החזון איש, שכל אמא ? את קריאת שמע כשהוא עוצם עיניים לקרוא איתו
בכל החיים שלך איפה שלא תהיה, אתה תלך אחר , מחדירה לבן שלה: "ילד, שתדע לך

תזכור! . הבורא יתברך בעצימת עיניים, בלי שאלות, בלי קושיות, בתמימות אמיתית
תמיד תהיה בעצימת היא , אתה יהודי וכל יהודי ה'שמע ישראל' שלו, האמונה שלו

 .עיניים
 

בעולם, הוא רצה  ה'שרצה לדעת את דרכי הנהגת  המדרש מספר על ר' יהושע בן לוי,
רבונו של עולם, תן לי להכיר אותך, תן : "לדעת את מפעלות ה', הוא התחנן לפני הקב"ה

את הצפונות שלך, רוצה להבין למה אחד מקבל פיטורין , לי לדעת את הסודות שלך
בל קידום בעבודה, למה בחורה אחת מתחתנת צעירה והשניה מעוכבת והשני מק

ָרֶכךָ  ֶאת ָנא שידוך. רבונו של עולם, "הֹוִדֵעִני אני רוצה לדעת אותך". והמדרש מספר, ", ּדְ
שתפילותיו התקבלו ברצון והוא זכה לגילוי אליהו. והודיע לו אליהו חד משמעית, שהוא 

מפעלות ה' בעולם, אך אין לו רשות לשאול שאלות קיבל רשות לבוא עמו ולראות את 
 .ואם ישאל שאלה או יקשה קושיא, באותו רגע דרכיהם נפרדות

 
וכשדפקו בדלת , שאליהו הנביא ור' יהושע הגיעו לאחד הבתים שבעיירה המדרש מספר,

פתחו להם זוג עניים קשי יום שמקור המחיה היחידי שלהם הייתה פרה אחת, שהיא 
מימם והכניסו אותם לביתם בחום. בלילה, יצא אליהו הנביא מהחדר. ר' הייתה לחמם ו

יהושע יצא מיד אחריו וראה אותו עומד ומבקש מהקב"ה שיהרוג את הפרה, כדי שלא 
 .יהא להם היאך להתקיים

 
הוא לא האמין שאלו המילים שיוצאות לאליהו הנביא מהפה. איך  ר' יהושע השתומם,

רחים ונתן להם את הלב וזה בסוף מה שמגיע לו? גם את יכול להיות? אדם שהכניס או
אך הוא נשך את שפתיו והחריש, הוא ידע שברגע  .המעט פרנסה שיש לו לקחו ממנו

 .הכל ייגמר -שהוא ישאל
 

 והגיעו לאחת האחוזות של אחד העשירים. אליהו הנביא ור' יהושע המשיכו ללכת
מעט לחם ומים. המשרת הודיע הם נקשו על הדלת, פתח להם המשרת והם ביקשו 

לבעל הבית שיש שני עניים העומדים בפתח, שמע אותו בעל הבית וצעק לו מיד: 
כאן זה לא בית תמחוי, תזרוק אותם החוצה". אליהו הנביא , "שילכו לחפש להם עבודה

יצא ועמד בחצירו של בעל האחוזה, שם היה מגרש שבעל הבית התכונן להעמיד בו 
עמד אליהו הנביא והפציר לפני הקב"ה שיבנה לו את הבנין ושלא  עוד מבנה להשכרה,

 . יצטרך בעל הבית לעמול עליו
 

איך יכול להיות?  ,שר' יהושע לא ידע את נפשו מרוב בלבול ותמהון המדרש מספר,
ואותו מסכן עני גם הפרוטות שהיו לו ? דווקא זה שלא מגיע לו, דווקא לו הכל מחליק

יהושע ואמר לאליהו: "די החלטתי, אני לא רוצה להמשיך,  'מד רהלכו לו לאיבוד? מיד ע
אני רק רוצה תשובות. אני רוצה לדעת למה? תסביר לי למה למסכן כזה גם את הפרה 

 ?".שלו צריך לקחת, ואילו לעשיר הזה צריך עוד לסייע לו בהיתרי הבנייה
 

דות, כי מי ששואל "אני אענה לך, אבל דע לך, שלאחר מכן דרכינו נפר אמר לו אליהו:
אמר לו אליהו: "אני מבין שקשה לך הסיפור ". שאלות, לא יכול להמשיך 'לטייל' איתי

עם העני, אתה חושב שבשמים לא יודעים מה שאתה יודע? שלא כואבים מה שאתה 
 ?כואב
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העני הייתה אמורה ללכת לבית עולמה השנה ח"ו, היא לא , שאשתו של אז רק שתדע לך

הייתה אמורה להמשיך לחיות, העני הזה היה צריך לעבור טרגדיה מאוד קשה, לאבד את 
אשת נעוריו, אני עמדתי לפני הקב"ה וביקשתי שהקב"ה יחליף לו את אשתו, שהיא עיקר 

ות של חיים בצרות של הבית, בפרה, שהיא עיקר הפרנסה, אני בקשתי שהקב"ה ימיר בעי
כסף, אני לא הייתי אמור לספר לך את זה, אך בכל זאת סיפרתי, כדי שלפחות פעם אחת 

יק ָעֶול ְוֵאין ֱאמּוָנה ל-"אֱ  -תבין ש ר ַצּדִ  ".ֽהּוא ְוָיׁשָ
 

 שגם לשאלות 'הקשות' האלו שלך יש, אז שתדע ובטח גם על העשיר יש לך שאלות,
יר יש אוצר גדול הנמצא בקרקעית האדמה, אותו אדם תשובות. דע לך, שבמתחם של העש

אך בשמים לא , ע"י החפירות שהיה חופר בקרקע היה מגיע אל האוצר –אם היה בונה  –
חשבו כך, בשמים היו רצונות אחרים, לכן אני בניתי לו בנין, בנין שלא יחזיק הרבה עוד 

 חודש חודשיים הוא יתמוטט והמקום הזה יהפך לתל חורבות". 
 

ריבונו של עולם, איזה סדרים יש לך, כמה הכל מסודר. אלו רק .. "איי עמד ואמר ר' יהושע:
 ֵהִבין שני ציורים מתוך מיליארדים של סדר שיש לך בעולם, הכל אצלך במקום, "אלוקים

הּ  ְרּכָ  " ".ְמקֹוָמהּ  ֶאת ָיַדע ְוהּוא ּדַ
 

ָכל: "שהקב"ה בקריאת שמע ביקש את הלב כתוב בספר 'כד הקמח', ולמה את הלב ". ְלָבְבךָ  ּבְ
ביקש השם? מה יש באיבר הזה שאין בשאר האיברים? כותב 'כד הקמח', הלב הוא האיבר 

אחת הפלאות הגדולות, זה לראות תמונת (שנוצר ראשון באדם, ראשון לכל האיברים 
אולטרא סאונד בשבועות הראשונים של ההריון, כשרואים תמונה של לב שפועם ועדיין אין 

יךָ  ַרּבוּ  ָמה, "ביבו אברים, הוא לבד בתמונהס , וכמו שהוא האיבר הראשון שמתחיל, )"'ה ַמֲעׂשֶ
האיבר הזה הוא . הוא גם האיבר האחרון שמסיים, שהרי אדם נפטר כשהלב מפסיק לפעום

ָכל אני מבקש אותך  - ְלָבְבָך" מתחיל עם האדם והוא מסיים עם האדם, ומבקש הקב"ה: "ּבְ
סוף, שלא תעזוב, שתמיד תהיה איתי, מהנשימה הראשונה שלך ועד השנייה מהתחלה ועד ה

האחרונה, גם כשבדרך יהיו קשיים, יהיו טלטלות, שלא תעזוב בגלל תקופות קשות, בגלל 
משברים, כי בן לא עוזב את אבא שלו. ה' יזכנו להיות נאמנים לקב"ה כל ימי חיינו, אנחנו, 

 .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבניר. זרעינו וזרע זרעינו עד עולם. אכי"
 
 

ּתֹו ֹזאת ְוָהְרגוּ ֹאִתי ְוֹאָתְך ְיַחיּוּ  ְצִרים ְוָאְמרּו ִאׁשְ י ִיְראּו ֹאָתְך ַהּמִ  (יב,יב) ְוָהָיה ּכִ
 מדברי אברהם משמע שהיו שתי בעיות: 

 ". ְוָהְרגּו ֹאִתיא. "
 ".ְוֹאָתְך ְיַחיּוּ". ב
 

 ?"ְוֹאָתְך ְיַחיּוּ "לכאורה, הרי הדאגה של אברהם הייתה שלא יהרגו אותו, ומה הבעיה בכך ש
אברהם אבינו אמר לשרה כך: כל זמן שאני חי, מאחר שהנך  - אומר ה"באר יוסף" -אלא 

אשת איש, יש לך רשות למסור את נפשך ולא להתחתן עם פרעה הגוי. אמנם לאשה אין 
 -אם כן, גם את . הרשות בידה -גילוי עריות, אבל אם היא רוצה חיוב למסור את נפשה על 

 אם תרצי, תוכלי למסור נפש כדי שלא לחיות עם פרעה.  -שרה 
 

 ומעתה יאסר עלייך למסור את נפשך. , אבל כשיהרגו אותי, שוב לא תהיי אשת איש
ומר, כל?! תהיי מוכרחה להישאר בחיים. את רוצה לחיות עם כזה טמא משוקץ כמו פרעה

". ביקש אברהם להבהיל אותה שתאלץ לחיות עם פרעה, וכלום לזאת ְוֹאָתְך ְיַחיּוּ במה שאמר "
 ?!  ייקרא חיים

 
 רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל) –(מתוך 'יחי ראובן' 
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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.
 קורל בת סיגל.מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, 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,
ף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת יוסי בן ציפורה, יוס יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

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, 

בה ז"ל, ישראל בן חנה רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טו
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,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 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל.

 
 

 
ק ְעּתֵ ֶבן  ַויַּ ֶדם ַויִּ ית ֵאל ִמיָּם ְוָהַעי ִמּקֶ ֶדם ְלֵבית ֵאל ַויֵּט ָאֳהלֹה ּבֵ ם ָהָהָרה ִמּקֶ ָ ִמׁשּ

ַח לַ  ם ִמְזּבֵ  (יב,ח) ה'ׁשָ
 
ם" ָ התורה ? היכן נמצא הר זה", ָהָהָרה"" הכונה מהעיר שכם. משם הוא יצא ולהיכן נסע? ִמׁשּ

ֶדם ְלֵבית נותנת לנו סימן למקומו של ההר: " בצד מזרח לבית אל. בית אל היה מקום  -" ֵאלִמּקֶ
. שם נטה אברהם את אוהלו - "ַויֵּט ָאֳהלֹהידוע, ומספרת התורה שאותו הר היה בסמוך אליו. "

ית ֵאל ִמיָּם" -ממשיך הכתוב ואומר: אתה יודע היכן נמצאת בית אל?  ", היא ממוקמת בצד ּבֵ
ֶדם, "מערב של ההר הדברים מפליאים, רבותי! . רומו של ההרהעי נמצא בד - "ְוָהַעי ִמּקֶ

בתחילה, כשרוצה הכתוב לתת סימן היכן נמצא ההר, הוא אומר שמקומו בצד מזרח לבית 
כלם יודעים היכן היא. אולם מיד אחרי כן מספר לנו הכתוב כי בית אל  -אל, ובית אל 

מהוה  מה קורה כאן? האם בית אל. נמצאת מצד מערב של ההר. ההר הוא סימן לבית אל
 ?סימן למקום ההר או שההר מהוה סימן למקומה של בית אל

 
ברוסיה שלפני למעלה מחמישים שנה, : שמעתי סלונימער ווארט, רעיון נפלא בביאור הכתובים

כשאדם היה שואל את חברו: "היכן נמצאת ראדין?" היה חברו עונה לו: "ראדין נמצאת ליד 
כשישאל אדם את חברו: "היכן נמצאת לידא?"  לעומת זאת, כיום,". העיירה המפרסמת לידא

 ?מה קרה כאן? מה השתנה". התשובה תהיה: "לידא ממוקמת בסמוך לעיירה ראדין
 

שי היה בה מניין יהודים. מי ידע ת שנים ראדין הייתה כפר קטן, בקולפני עשרו פשוט מאד:
 א"ייתה "ליד לידלעמת זאת, הייתה עיר גדולה, ממילא ראדין ה, עליה? מי שמע עליה? לידא

 ה"חפץ חיים"חלפו שנים, במשך חמישים שנה התגורר . העיירה המפורסמת שבאותו אזור -
בעיירה ראדין, והמקום נעשה תל תלפיות שכולם עולים לשם. הייתה בו גם ישיבה גדולה 

ממילא כיום, כשרוצים לתת סימן היכן . שבחורים מכל רחבי העולם התקבצו ובאו אליה
 "...אומרים: "זוהי עיירה ליד ראדין - נמצאת לידא

 
ם ָהָהָרהזו, אם כן, כוונת הפסוק: " ָ ק ִמׁשּ ְעּתֵ ֶדם ְלֵבית ֵאל" -והיכן נמצא ההר? ", ַויַּ  ". ִמּקֶ

שם נטה אברהם את אוהלו. ככה? אחרי שהוא נטה את  -" ַויֵּט ָאֳהלֹה"ממשיך הכתוב, , אולם
 .כי נעשה מקום מפורסם שרבים מגיעים אליוההר נהיה סימן לבית אל,  -האוהל על ההר 

 רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל) –(מתוך 'יחי ראובן' 
 
 



 

 

  
 
 

 
  

 
 

  דבר העורך
א ָיְלָדה לֹו ְוָלּה : "(טז, א)כתוב בפרשה  ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם 

כי היא לא  ,המאחר שראתה שר", וִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר
ִהֵּנה ה לו: "ם ואמרהזוכה בילדים משלה, היא פנתה אל אבר

 "...אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנהִמֶּלֶדת ֹּבא ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי ה'  ָנא ֲעָצַרִני
ולכאורה נוסח דבריה תמוה, שכן אברם יוכל לזכות על ידי 

אינה אומרת  הֶׁשִּיָּׂשא את הגר בילדים משלו, אולם מדוע שר
ם "אולי תבנה אתה ממנה", אלא מציינת הבדבריה לאבר

נשאלת שהיא עצמה תבנה באמצעות ילדיה של הגר? ו
  ת מילדים שלא נולדו לה?להבנו שרה כיצד תוכלהשאלה, 

צרה היא אשה נוספת ( במעשיה של שרה שהכניסה צרתה ,אלא
לביתה, טמון שורשה של עצה נפלאה שיעצו לנו  לבעלה)

שבירת " - חז''ל, שעל ידה ניתן להשיג עולם ומלואו ושמה
שכדי  ידעה היא .לשרה ידוע היה ,זו עצה של סודה."המידות

 עליה לשבור את המידות.   ,בפרי בטן - לזכות במשאת נפשה
היא בחרה לעשות את המעשה  ,כדי לשבור את המידות

 ושדעתה אינה מסוגלת לסובלו ,הקשה ביותר לאשה מטבעה
מעשה שאף הגמרא  ,לתת לבעלה לשאת אשה נוספת -
מעידה על הקושי הגדול שטמון בעשייתו כפי  .)מגילה יג(

 .  "אין אשה מתקנאה אלה בירך חברתה" :שנאמר
שהציעה לאברהם  - שרה אמנו לא הסתפקה רק בכך ברם,

את  ,עוד הציעה כמעומדת לכך אאל ,לשאת אישה נוספת
שמקורה בגדלות בלתי  ,שפחתה. מדובר בהקרבה עצומה

המעביר על 'העצומה של  יודעת את הזכות נתפסת ושרה
כי תזכה בעקבות מעשה זה לחבוק  תההיבטוחה  -' מידותיו

אּוַלי ִאָּבֶנה " ;ה לאברהם היא אומרתעד שבדברי ,בן משלה
 וזאת מעל לגדר הטבע -אני בעצמי אזכה לילד  -" ִמֶּמָּנה

 בגלל גדולת המעשה.
כאשר עצר אותה  ,אמנודרך זו היתה גם לנגד עיניה של רחל 

א ָיְלָדה )בראשית ל, א(ה' מילדת, כפי שנאמר  : "ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי 
ל ַּבֲאֹחָתּה ַוֹּתאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְלַיֲעֹקב ַוְּתַקֵּנא ָרחֵ 

. רחל שלא זכתה לחבוק בן, ביקשה "ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי
על רבקה  מיעקב שיתפלל עליה, כפי שהתפלל אביו יצחק

 : "ֲהַתַחת)בראשית ל, ב( אשתו. תשובתו של יעקב היתה
יעקב שורש"י מבאר,  ".ןָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמ ְּפִרי ָבטֶ אלוקים 

שלא זכה  ,אביויצחק שהוא שונה מ ,השיב לה בדברים אלו
 (כבר) לילדים כלל ולכן היה מקום לתפילתו, ואילו יעקב זכה

  לילדים ִמֵלָאה.
לאחר שזכה לילד משלו  ,"אבל", טענה רחל, "ָסְב אברהם

המשיך והעתיר בתפילה על אשתו שתיפקד". השיב לה על 
 ניסה צרתה לביתה".  כתי זכתה לכך משום שהכך יעקב: "סב

אמרה  מיד כאשר שמעה רחל כי עניין זה מעכב את תפילתו,
: "ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ֹּבא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל )בראשית ל, ג(

שהמעביר על  - . שכן יודעת אניְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמֶּמָּנהִּבְרַּכי 
 .גדולים מן השמיםמידותיו יזכה לרחמים 

שרה וזכתה לבנים משלה, עשתה ובכך למעשה עשתה מה ש
מידה נפלאה זו של המעביר על  עד היכן מגיעה הרי לנו
  מידותיו.

השבוע החל מז' במרחשון, מוסיפים לבקש 'טל ומטר', ו'ברך 
, דהיינו עלינו' לספרדים. ונזכה ל"משיב הרוח ומוריד הגשם"

 מהגשמיות (גשם).להתעלות ברוחניות ולהוריד 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 לארץ ישראל.משם נסיון אברהם אבינו בהליכה לחרן, ו .א
 , שרה  אברהם ושרה יורדים למצריםנסיונות: רעב בארץ,  .ב

 .נלקחת לפרעה, ובדרך נס שבים בכבוד ממצרים

נפרד לוט ריב רועי אברהם עם רועי לוט, כתוצאה מכך  .ג
 .יח)-ה (יג, ומתיישב בסדוםמאברהם 

 .(פרק יד)לוט  הצלת, רדיפת אברהם למלחמת המלכים .ד
 כה יהיה זרעך, והאמין בה'.לאברהם הבטחת ה'  .ה
 והגאולה במצרים ברית בין הבתרים ונבואת השעבוד .ו

 .(פרק טו) משם
 .(פרק טז)ישמעאל , והולדת הגר המצריתשרה ו .ז
 הבטחת ה' לאברהם על הולדת יצחק. .ח
            .(פרק יז) מצות מילה -רהם אבינו בריתו של אב .ט

 
 

 

  
כאשר החליף ה' את שמו של אברם  -"כי שרה שמה" 

לאברהם נאמר ''והיה שמך אברהם'' בלשון עתיד, ואילו אצל 
שרה כאשר הוחלף שמה משרי לשרה נאמר בלשון עבר ''כי 

ויש לשאול מה ההבדל  שרה שמה'' , כבר עכשיו שמה שרה.
יצחק מוולזין הסביר זאת במשל:  ביר בין שרה לאברהם?

על כיסא מלכותו,  תכאשר אדם מוכתר למלך ועולה לשב
הכתרה.  - עורכים לכבודו טקס מיוחד בעת כניסתו לתפקיד

כל אחד מבין שאין צורך לערוך טקס הכתרה מיוחד שבו 
הכתר נח ושהלמלכה, כי ברגע  - תוכתר גם אשתו של המלך

למלכה. כך בשעה אשתו  ממילא נעשיתבראשו של המלך, 
שאמר הקב''ה לאברהם ''והיה שמך אברהם'', משמעות 

המון גויים'', -''שעשאו אב :הדבר הייתה כפי שאמרו חז''ל
הפכה  ,שקיבל את המלכות על הגויים. אם כן באותה שעה

שרה למלכה ''כי שרה שמה'', אם אברהם הוא מלך ממילא 
 היא מלכה ואינה צריכה לשינוי השם. שרה
תו יעשה קודם את אשתו ירוצה להיות 'מלך' בב אדם אם

רוצה  ,כלפי האשה ןוכוממילא גם יהיה הוא למלך מלכה, 
תעשי את בעלך מלך, כי אשה צריכה לשים  ?להיות 'מלכה'

 . את בעלה ככתר לראשה
כי מידותיו של האדם נמדדות  ,רבי חיים ויטאל זצ''ל כותב

ובביתו  - אשתו. אדם שעוסק בצרכי ציבורל אכפי יחסו 
איננו איש חסד. אדם נמדד כאיש  ,נוהג בכעס ובהקפדה

 ]אוהב תורה[  . קודם כל ביחס שלו אל אשתו ובני ביתו - חסד
 

 

 זהבפסוק  תעניות רמוזותכל ה - 
בו ר על השעבוד של בני ישראל במצרים. ודבסוק זה מפ

 כל שש התעניות הקיימות: רמוזות 
 .טבת 'י רמז לצום - "דועי"
 .שעה באבתענית אסתר ולת-רמז ל - "דעת"
 .תשרי 'י-יפורים שחל בכום ירמז ל - "כי"
 . תשרי 'ג-דליה החל בג רמז לצום - "רג"
 .תמוז ז"י - תעניתרמז ל - "רעךז היהי"

 בס"ד

 טשע"ת ו'  חשון        בן גורג'יה זצ"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף          'טשנה   384עלון מס' 

  שבת שלום

  ֶלְך ְלךָ 

 ב' וםערך בינש 497 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

 
! אמר הקב"ה לאברהם אבינו, שמוט מאחוריך את "לך לךך"

מארציותך, וממולדתך  - "לך לך מארצך"כל מה שכובל אותך. 
מהישענות  -ומבית אביך  [השליליות] מתכונותיך המולדות -

אברהם  הרי ,ויש לתהותפאסיבית על מה שלתוכו נולדת. 
כשהנסיון הגדול מכולם היה  עשרה ניסיונותבאבינו נתנסה 

'עקדת יצחק'. והנה חז"ל משווים את הנסיון הראשון של 'לך 
האם בכלל לך' לנסיון האחרון שהוא כאמור 'עקדת יצחק', 

עזיבת ארץ מולדת  - "לך לך" נסיון ניתן להשוות את
בגדר אפילו ייחשב האם זה ? קידת יצחקנסיון עומשפחה ל
  לעומתו?! של ניסיון

אם נשאל הורים הגרים בחוץ לארץ  ,ר את האוזןְלַסּבֵ כדי 
שנה עד למשך השולחים את ילדיהם ללמוד בארץ ישראל 

 הדבר... עד , כמה קשה להםהקודש שלוש שנים בארץ
ממש כמו עקידה. משהו מעין  דבר זה יחשב םשלחלק

ֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי שליחת בנימין למצרים, שיעקב אבינו אומר "ּכַ 
 . (מג, יד) ָׁשָכְלִּתי"

של מי שלא עובר אותו.  וללמדנו, שהניסיון אינו נמדד בשכל
 . ועל פיו הוא נמדד - הניסיון הוא רק למי שעובר אותו

והנה נגזר עליו  מי שחי בחממה משפחתית כל ימי חייו
לקחת את מקל הנדודים. לעזוב את הקן. לבנות קן חדש. קן 

 - "לך לך, מארצך". צדיקים היו מפרשים את של אמונה
כי שיש לך לדברים גשמיים.  קרובמארציותך, מהקשר ה

תלמד, שהדברים הגשמיים הם לא שרשו של הנסיון אומר: 
לקיים וכל יא ושהכדי  ,תחיה ומחיה לגוףנתינת אשר יותר מ

תורה ומצוות. הוי אומר, לא משנה מה שיש בצלחת, לא 
ן. כל אלו דברים וא משנה איזה מזרמשנה מה שיש בכוס ול

זה  - זמניים שאין להשקיע בהם. אין להקדיש להם מחשבה
 כבר ניסיון עצום. 

שומה עלינו לחנך את הדור לעמידה בניסיונות. כשם 
והכינו לנו את 'הקרקע' כדי שאבותינו עמדו בניסיונות, 

 משמים כך כל אדם שמקבל נסיונות. שאנו נעמוד בנסיונות
רק השאלה האם הוא  ,) בודאי יכול לעמוד בהם(ומי לא?

אז פשוט  ,ואם כן - שזה נסיון מאת ה' יתברך ,מבין בשכלו
או במילים  ,שיוכל לעמוד בו. אך אם חלילה הוא זועף

 אז איך יוכל לעמוד בנסיון?... ,אחרות 'בועט' בנסיון שקיבל
ונתבונן פנימה לתוך , (הגשמיות) ברגע שנתעלה מהארציות

לימוד לנשאף לעבודת הבורא ובודאי  יאז ,נשמההנפש וה
 .מגנא ומצלאהתורה ויתקיים בנו ש, לשמה התורה

 

 

": מנין היה לאברהם ממון, מה הייתה שפתי כהןשואל ה"
ו מלאכתו ומה סחורתו, דירושה מאבותיו לא היה לו, כי אבי

היה עושה צלמים ומוכרם. ואנו גם מוצאים בדבריו של 
אליעזר עבד אברהם, כשהלך אל בתואל אמר: "וה' ברך את 
אדוני מאוד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים 
ושפחות וגמלים וחמורים", שהיה מאכיל לכל באי עולם כפי 

שהיה אומר לו, קופרא  -רצונו, שכן אמרו: "ויטע אשל" 
בשר או ירקות אתה רוצה, ולזה היה צריך ממון  -רוצה  אתה

למה לא  -רב. מאין היה לאברהם כל כך ממון, ואם היה לו 
הניח לבנו יצחק. אלא העניין הוא, אברהם אבינו משל על 
כל העולם כולו, כי לא נברא כל העולם אלא בשביל אברהם, 

באברהם,  -שנאמר "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" 
שיכירו  ,ה לוקח ממנו די סיפוקו כדי להאכיל לבאי עולםוהי

 ידע מקום הכסף והזהב. ,ייחודו של מקום, דאברהם הראשון

האם לקבל לבית הספר תלמיד שרוצה לשמור מצוות 
 ,אך גם לא מעודדים? ומדוע לקבל - וההורים אינם מתנגדים

בר שבין כך הוא לא יוכל להתמיד בכך ללא סביבה הרי מסת
 אז למה להשקיע בו?  ,תומכת

הבה נתבונן: מעשה בעשיר שתרם הרבה כסף לפעילות של 
מדרשה להפצת יהדות. הפעיל שהפעיל את המדרשה דיווח 

נערים המגיעים לשמוע שיעורים. לאחר  60-לעשיר שישנם כ
יו וכשהגיע החליט העשיר לראות את המקום במו עינ ,זמן

 . התרעם העשיר וביקש את כספו בחזרה.30לשם היו רק 
וחלקם  60ענה לו הפעיל מה היה ביכולתי לעשות? הגיעו 

 הפעיל חייב להחזיר את הכסף או לא?האם נשרו. מה הדין? 
" הביא הרב זילברשטיין שליט"א את ופריו מתוקבספר "

חת דברי מרן הרב שטיינמן זצ"ל, שהקשה מדוע התורה משב
את אברהם בביטוי "את הנפש אשר עשו בחרן" ואומרים 

 .שרה גיירה את הנשים ואברהם את האנשים ,חז"ל
והרמב"ם בהלכות עבודה זרה מתאר את מעשי אברהם 
וכותב שם: "היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד 

עד שנקבצו אליו אלפים ורבבות".  ,שיחזירהו לדרך האמת
ות? כולם חזרו לסורם! אז מה היכן הם אותם אלפים ורבב

המעלה בעשייתו של אברהם? איזה שבח זה למשהו שלא 
 נשאר ממנו כלום?

יהודי שעמל ויגע כדי  -כותב הרב שטיינמן  - למדנו מכאן
להשיב אדם בתשובה ולבסוף בעל התשובה חזר לסורו 

אין רווח  ,ועכשיו מצטער המקרב ואומר לשווא יגעתי
י הוא עשה מה שמוטל עליו כ ,בעמלי! חלילה לומר כך

 אין זה מעניינו.  ,לעשות ומה שלבסוף ההוא חזר בו
שהוא שמע על כך שמנהלי מוסד  ,והוסיף הרב שטיינמן

סיפרו להרב מבריסק שלא  ,לתלמידים עם קשיים לימודיים
ראו ברכה בעמלם כי לבסוף כולם "התקלקלו" והגיב על כך 

הם קראו קריאת  ,"הרי בזמן שהם היו ולמדו: הרב מבריסק
 אז בודאי שיש בזה רווח"... ,למדו תורהושמרו שבת  ,שמע

 ,נערים 60וגם בעניין העשיר שתובע את כספו כי לא ראה 
אם למשל מציל בים הציל מישהו  ,אמר הרב שטיינמן

האם אפשר לטעון  ,אותו אדם טבע שוב - מטביעה ולמחרת
! ודאי שלא -כלפי המציל שאתמול הוא לא עשה כלום? 

מודדים הצלחה על פי מה  שלא תמיד אלא מכאן אנו רואים
 ,אלא כל מה שמועילים לאדם ,או יקרה בעתיד - שקורה

 נחשב כהצלחה ולכן אין כל סיבה להחזיר לעשיר את כספו.
אין לנו הערכה והשערה עד  - כל אדם המקיים מצווה אחת

כמה זה דבר גדול. ובאותו הקשר: אומר ר' שבתאי יודלביץ' 
"ל, אמר לו החכם מאתונה לילד; תשמע, אני גר באתונה, זצ

גרים לידי יהודים, שפרקו עול! נראים כמו גויים, בדיוק 
 כמוני! אין להם שום קשר ליהדות! אני והוא, אותו הדבר!

אמר לו הילד; אתה צודק, בגבינות, כולם נראים אותו דבר... 
 ..אבל המשל שאתה מביא בין שתי גבינות, הוא לא נכון.

לדעת את ההבדל בין גוי ליהודי, אפשר לדעת רק ע"י שתי 
ביצים... מדוע??? אמר לו הילד; ביצה, אם אתה דוגר עליה, 

 מי יהודי ומי לא! - בסוף יצא אפרוח, ומהאפרוח אני אדע
אמר לו הילד  ,פשוט מאוד ;אומר ר' שבתאי יודלביץ' למה?
וך, אבל ל להיות שיש יהודי שהתדרדר ונראה כמויכ - לגוי

אם ישבו ויחממו אותו קצת,  זה בגלל שלא חיממו אותו.
כל הסיבה  אתה תראה שתתחיל הביצה לפרוח מחדש!

 שהוא לא פרח, כי לא נתנו לו מספיק חום! תחמם אותו
צת מבפנים, ותראה שמהגוי הכי גדול, איזה יהודי יצאק

החוצה!



 

 

שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את : "וברש"יי
האנשים ושרי מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאילו 

 ", עכ"ל.עשאם
 הניסיונות כל למרות -' לה אהבתו מרוב אבינו אברהם

אין  ,להכניס גרים תחת כנפי השכינה הצליחשעברו עליו, 
  תו לבורא העולם.מתוך אהבאלא זאת 
 מיני כל ולא, הצלחה לא, כבוד לא מחפש לא םכשאד ,הנה

 הפנימית הנקודה את מחפש הואאלא , חיצוניים הישגים
, הכעס מן להשתחרר זוכה הוא אז, עצמו של האמתית

 הוא ...הקיפוח מהרגשת, רצון שביעות מהחוסר, מההקפדה
. השמחה של לנקודה, גבוהה הכי הנקודה אל מתחבר

 מיני בכל תלויה לא שלו והשמחה, ושמח מחוברכשהוא ו
 הכי מהמקום, מאהבה' בה בוחר הוא. חיצוניים דברים
 : הבא בסיפור כמו, שלו תייאמ הכי, פנימי
 בית אל דרכם את עשו העיר יְיהּודֵ . הצהרים אחר שבת

 בפתח עצרם ,מאוד עד מוזר מחזה אך, מנחה לתפלת הכנסת
 סמוק, מגושם, גוף כבד גוי? עיניהם רואות מה. הכלים חנות

. בזעם עליו דופק כשהוא הדלפק יד על עומד, וחמה ממאמץ
 מבקש והוא בלבד אחד )ההם הימים של מטבע( זלוטי בידו

 על עולה אינו מחירו אשר ,ופשוט קטן נחושת כד לרכוש
 מאחורי שנצבה, ישראל בת יהודייה נערה אולם. זלוטי חצי

 אך - שקט בקול עונה כשהיא ,הכד לעבר מצביעה, הדלפק
 ! זלוטי ממאה בפחות אותו אמכור לא :והחלטי ברור
 חמש. זלוטי חמש: זועק הוא ובכעסו, גוברת הגוי של חמתו
 נמוך שמחירו בטוח שאני למרות! עקשנית! לך אתן זלוטי

 שאינה כמי רושם עושה, ובשלוה בנחת, הנערה! בהרבה
: כאומרת ראשה את מנידה, הכד את שיקנה כלל מעוניינת

 את נותנת איני זלוטי ותשעה בתשעים גם! ברלד מה על אין
 מדוע ,מבין אינו כללהוא . נפשו את יודע אינו הגוי. הכד

 . כך כל פשוט כד על מופרז כה מחיר דורשת הנערה
 החנות את ועזב הדלפק על הכד את השאיר, אונים באין
 היא. המחזה מן כלל מתרגשת היא אין? והנערה... בזעם

 מנחה בתפלת פותחת רבה רגשותובהת, בידה סדור לוקחת
 . קודש שבת של

 כמוכרת משמשת, כשרה יהודייה נערה כיצד, תתפלאו ודאי
 הוריה: המעשה זהו, ובכן? קודש שבת של בעצומה בחנות

 כלי חנות ואת, ומצוות תורה שומרי היו לא ,הילדה של
, זאת למרות. ל"רח ,שבת מדי פתחו הם, שברשותם הבית

 את שלחו", יעקב בית" ספר בית לביתם בסמוך כשנפתח
, ומצוותיה התורה אור את שגלתה הבת. בו ללמוד בתם

 מונעים הם ואין רואים ההורים .מצוות לשמור החליטה
 נסעו ,שבת באותה. בדרכה צועדים אינם כי אם, ממנה זאת

 למלא בתם את משאירים כשהם, משפחתם לבני ההורים
, להוריה לסרב יכלה שלא - הנערה. בחנות מקומם את

, המוכר כיסא על ולשבת בשבת החנות את לפתוח החליטה
, ואמנם. השבת את תחלל לא היא כך! מאומה למכור לא אך

 היא, הפשוט הנחושת כד את לקנות הגוי הגיע כאשר
 את יקנה לא שהוא בידיעה, זלוטי למאה מחירו את העלתה

 שוב החנות אל הגוי נכנס בתחילה. שכזה מופרז במחיר הכד
 אולם, בצעקות מכן ולאחר, בטובות לשדלה מנסה, ובוש

 .להופיע עוד הוסיף לא, מדעתה להניעה יכול שאינו כשראה
 שוב נראה והגוי, השבת יצאה אך! פלא פלאות... והנה
 הוא השנייה ובידו זלוטי מאה האחת בידו, החנות בפתח

 את שעזב מאז הדלפק על שנשאר ,הנחושת כד את הניף
 יודע: "והסביר לנערה הכסף את נתן הגוי .זעם בחמת החנות

? אעשה מה אך. הכד של האמתי שוויו זהו אין כי אני
, חנותך ליד וכשעברתי, בביתי הרהוט את חדשתי לאחרונה

 הריהוט את ישלים שהוא ידעתי ומיד, הכד את ראיתי
, בחנותך להשאירו מסוגל אני ואין אחריו נמשך לבי. החדש

 !" הגבוה מחירו למרות אותו ארכוש כן על
 זלוטי חצי אלא אינו ששוויו כד על הגוי שילם זלוטי מאה
 לשמוע נדהמו הם, לביתם ההורים כשחזרו, למחרת! בלבד
 ששנים שהכד ,להאמין להם היה קשה. בתם של סיפורה את

! זלוטי מאה ...ב נמכר, דורש באין בחנותם שכב רבות -
 כדת שבתה את לשמור החליטו שהם עד ,ללבם חדר הסיפור
 .וכדין

, החנות ליד העיר יהודי עברו כאשר, הבאה ואכן בשבת
יהודייה נערה ובריח, והכל בזכות  מסגר על נעולה ראוה

 כשרה ש"רק" רצתה לשמור שבת...
 

 
 

 בשניהם.עד עכשיו לא הכיר בה, מתוך צניעות ש :י"וברש
 בעיני האשה של תייהאמ יהיופי שעיקר ,ומפורסם ידוע
 דהיינו הפנימי היופי אלא - החיצוני היופי איננו בעלה

 כמו. האשה ה הטובים שלומעשי השמיים יראת, המידות
 ". תתהלל היא' ה יראת אשה היופי והבל החן שקר" שכתוב
 שפעם ,ל"זצ" איש חזון"ה מרן אודות נפלא מעשה ושמעתי

 פנה, כך לצורך. ה"ע הצדקת אחותו עבור שידוך חיפש חתא
 שמיים ירא חכם תלמיד וחיפש באירופה הטובות לישיבות

, תורה בן, חכם תלמיד יהודי ומצא זכה והנה. והגון ראוי
 אליו פנה. אוריין ובר שקדן, גדול מתמיד שהיה עליו שהעידו
 אותו לו ענה. אחותו עם להשתדך לו והציע איש החזון

 מעוניין הייתי אפשר אם אבל, רבה בשמחה: חכם מידתל
 יקדש לא: "ל"חז אמרו שכן ,כן לפני המיועדת את לראות
 לאחותו ואמר" איש חזון"ה הלך". שיראנה עד אישה אדם
 העיקר אם: ואמרה צדקת אותה ענתה. הבחור דברי את

 לא אני אז ,אותי לראות רוצה שהוא בזה התבטא אצלו
 . זה בשידוך מעוניינת
 לבחור שהגיע עד, מועמדים עוד ובדק" איש חזון"ה המשיך
, אוריין ובר מתמיד, שקדן, חכם תלמיד היה הוא שגם נוסף
 אחותו עם להשתדך לו והציע" איש חזון"ה אליו פנה

 שאלו! רבה בשמחה: ואמר חכם תלמיד אותו ענה. הצדקת
 אמר? כן לפני אותה לראות מעוניין אינך וכי": איש חזון"ה
 ספק לי אין אז ,כמוך אח לה יש אם כי אני בטוח, לא: לו

 מאמר י"עפ וזאת. וראויה שמיים יראת צדקת היא שגם
 ... "באחיה יבדוק אישה לישא הרוצה" ל"חז

 אמרה, הבחור דברי את לה ואמר לאחותו" איש חזון"ה פנה
 אני אז אותי לראות מעוניין לא הוא אם, טוב: "צדקת אותה

 השידוך, היה וכך". עמו להשתדך ואשמח כחתן בו מעוניינת
 הרב מאשר אחר לא הוא המדובר והחתן הפועל אל יצא
". הסטייפלר" - ככינויו הידוע ל"זצ קנייבסקי ישראל יעקב

 חיים הרבמרן  של להנהגתו דורנו זכה ,זה טהור ומשידוך
' ה יראת אשה היופי והבל החן שקר" וזהו א"שליט קניבסקי

 ...תתהלל היא



 

 

אמר  - הסיע עצמו מקדמונו של עולם ,מדרש אגדה :רש"יובב
 .אי אפשי לא באברם ולא באלוקיו

שעשו ' ההחסד ועבודת  ,הצדקה ימעשלוט ראה את כל 
 כיצד אם כן מרד?בכל ליבם,  אברהם ושרה

 חמור היה וחמור נשאר 
מוד על טיבה מעשה ברב גדול שנקלע לעיר אחת, ביקש לע

ולהורות לתושביה אורחות חיים. פגש באדם אחד ושאלו: 
מה מצב בני העיר בשמירת התורה  ,"אמור נא בני

והמצוות", אמר לו: "רבי, עלינו נאמר הפסוק "ועמך כלם 
צדיקים", אין בנו לא שודד ולא גנב, לא רוצח ולא מושחת 

 במידותיו". הודה לו הרב, והמשיך לדרכו. 
חר ושאלו למצב העיר, אמר לו: "רבי, כולם פגש באדם א

אהובים כולם ברורים, אין אחד מעיד בחברו עדות שקר, לא 
חומד ממון אחרים, אין מרים יד על חברו, לו היו כל ישראל 

 כמותנו, היה משיח בא זה מכבר".
התפעל הרב מאוד ושאלו: "אמור נא לי, ואיך קיום המצוות 

היה האיש ואמר: "למה  ? נבוך"תפילה, תפילין, שבת וחג
שבני המקום נמנעים מעבירות  -לקטרג רבי?... די אם אומר 

ככל יכולתם, נוחים לבריות וצנועים באורחות חייהם, מדוע 
ידרוש מהם מעבר לכך", הבין הרב שזוהי השקפת בני 
המקום, בטוחים הם, שדי בכך שהם נמנעים ממעשים רעים, 

יך יוכיחם שאין די ובהיותם נוחים זה לזה. חשב לעצמו א
 בסור מרע, הרי בדרשה לבד לא יטו אוזן.

לפתע הגיע לנחיריו ריח מחליא, נשא עיניו וראה נבלת 
חמור מושלכת בצד הדרך, באותו הרגע אורו עיניו וידע את 

והו, וביקש ממנו לקנות ואשר יעשה. פנה אל השמש של
 אריג שחור, הלך השמש והביא את האריג. 

יסה את החמור. אמר לשמש לך והכרז נטלו הרב ממנו וכ
במבואות הכרך שנמצא מת מצוה, ועל כולם לצאת ללוותו 

קודמת לכל המצוות שבתורה, ציווה  - קבורת מת מצוהש
 שיסגרו האנשים את עסקיהם ותצאנה הנשים מבתיהן.

הלך השמש והכריז, ועד מהרה נאספו ובאו יהודי העיר 
ם, ותגרים נעלו את יותיהובהמוניהם, חנוונים סגרו את חנ

דוכניהם, סוחרים פסקו ממסחרם ועקרות בית יצאו 
מבתיהן, הכל נהרו ובאו לחלוק למת מצוה את הכבוד 
האחרון, הכל תמהו מי הנהרג? במי פגעה מידת הדין? 

"אחינו בני ישראל שמעו,  ;התחיל הרב בהספדו וקולו רתת
חייבים בני  ,כאשר נמצא חלל באדמה ולא נודע מי הכהו

ידינו 'עיר הקרובים אל החלל להביא עגלה ערופה, ולומר ה
אין לנו חלק באסון, על אחת כמה  .'לא שפכו את הדם הזה

וכמה כאשר המת הוא צדיק וקדוש! מימיו לא דיבר לשון 
הרע, לא סח שיחה של רכילות, לא זו בלבד, אלא שכל ימיו 

 היה בתענית דיבור".  -שחי 
ברה, מיהו הצדיק הנסתר? ההתרגשות והסקרנות בלב העם ג

אך הרב לא סיים למנות את מעלותיו, "הנפטר היה 
, 'מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים'

גוו נתן למכים, וכמה וכמה פעמים הכוהו אלא לא זו בלבד 
פרישות מעטים בענייני מכות נמרצות וסבל בדומיה, גם 

כל ימיו סבל  כמוהו, מימיו לא אכל בשר ואף לא דגים,
מימיו לא ישן במטה תמיד  .מקור, והסתפק במלבושים דלים

רבץ לארץ וישן, עניו היה מכל הברואים, הוי מי ייתן לנו 
געה כל העם בבכייה ורבו קולות הקוראים, מיהו?  !"תמורתו

לא ידענו כי צדיק כזה היה בינינו, קרא הרב ברגש הרי הוא 

על שלא הערכנוהו  ,לפנינו וחייבים אנו לבקש סליחתו
כדבעי, ניגש אל הגופה המכוסה באריג, אחז בקצה האריג 

 והסירו, כולם נסוגו אחור מפני צחנת גווייתו של החמור...
החלו רוטנים, הוליכום שולל... אמר הרב: "כל המעלות 
שהזכרתי לפניכם, בכולן הצטיין הנפטר דנן, עניו היה, בעל 

מרע עד קצה האחרון, ייסורים וסגופים, קיים בעצמו סור 
 ועם כל זאת חמור היה וחמור נשאר...".

כדי להיות בבחינת אדם, אין די בשמירה על גדרי סור מרע, 
עשה טוב, בהתעלות ובלימוד תורה, באלא יש לנקוט 

 ובהתקדשות ובשמירת המצוות...
 

 
 

 

 
הק' כשם שהכוכבים נראים לעינינו  טוב-שם-להבעאומר 

מרחוק כנקודות זעירות בלבד, בה בשעה שהם עולמות 
 )דלם פי כמה וכמה על כדור ארצנווכמה מהם עולים בג(עצומים 

עלוב  מראיהםיהיה  ,ם. בעולם הזהגם היהודי ֵיָראּו כך -
יהיו עצומים ורמים ויהוו את היסוד  - ושפל, אולם בשמים

  .של כל הבריאה
הכוכבים  -גדול שדווקא כשיש חושך  ,אומר נאלבהאבר רבנו

 - גם כשאדם עומד בניסיון, וקשה וחשוך לו וכך ,מאירים
 .שם נמצא האור

 
 

 

 ברינה             רון    
 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"

 

 קמו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדו לעילוי נשמת               
 סרח בת שמחה ויוסף    -מרת אימי: שרה               
 מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף : דינה בת שרה               
 נפתלי בן רוזה : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה                
 : יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה אברהם בן חנה               
 חבו ודוד : יעקב בן סאלם : חיים בן אסתרסלמן בן                
 אשר מסעוד בן זוהרה: רחמים בן חאורו אברהם : יעקב בן עזיזה               
 : סמי בן חנה  אפרים בן ציון ורבקה : עופר בן יחיא                

 משה אהרן בן מאיר יצחק : חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      
 : יפה נדרה בת נעימה : ג'וליה חיה בת גריסהמינה בת מרדכי שמואל 

 מרים בת עזיזה : נוראני בת מרים ורבי : כתון בת חביבה
 שמחה בת סרח : חיה בת יוסף : רחל בת חנה

 
   טוזהבה בת אִ  -זיווג: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 ןרמת השרו 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 למה בן לאהנפתלי ש
 שושנה רייזל בת מינה

 בן זכר)(: חן בת דלילה  מיטל בת לולו
 שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 ליזה : זוליט בת חנהעדוד בן שמחה : מנחם בן 
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 מסופר מנובהרדוק הסבא של המובהקים מתלמידיו זצ״לויינטרוב שמואל רבי על

 תחת רוסיה בתוככי, וקדושה תורה של מקום לבצר שאף שמואל רבי: הבא הסיפור
, בידם ונשקם היבסקים פעם פרצו הישיבה היכל אל. לו ניתן ולא, הרשע שלטון
אל פנה, פניו על כשחיוך, ובנחת בשלווה אליהם ניגש שמואל רבי. פרעות לפרוע
תקדיש ״אם: לו ואמר עיניו לתוך הביט, כתפו על אוהבת יד הניח, מראשיהם אחד
: אמר רגע כעבור אך, נרתע הלה ״...מפואר כלי ממך יצא הן, לתורה עצמך את
 הוא. שמואל רבי נזקק לא מכך ליותר. לצדך״ אעבור, דרכךבצדקת תשכנעני ״אם
 האדם כיצד, בעולמו האדם חובת מה לו הבהיר ארוכה ושעה זוית לקרן עמו פרש
 צולל וברצותו דרכו את מנווט ברצותו, המלח ביד כהגה עצמו בידי שבוי

, לשלהבת שהפכה עד, הכבויה היהודית בגחלת ועוד עוד נפח שמואל רבי.לתהומות
תורה עול עצמו על קיבל הוא. אחר לאיש הפך, שמו גליק יוסף, בחור ואותו

 הפך והוא השפעה וכוחות מופלאים כשרונות בו התגלו, ובמוסר בלימוד והתעלה
 לקבל לקיש ריש את שכנע יוחנן שרבי כשם, הדבר ומופלא.הישיבה מעמודי לאחד
 רבי של אחותו את לימים נשא גליק יוסף רבי אף, לאחותו לחתן ולקחו תורה עול

, הקודם רבה מקום ומילא) פינסק פלך( טעלעכאן של כרבה לימים ושימש, שמואל
  ))כנ״ל הובא - שמו״ בקוראי ״שמואל(( ריף יהודה צבי נפתלי רבי הגאון

 
 מדרך רחוקים שהיו אדם בני וכמה כמה על מספרים זצ״לצדקה יהודה רבי מקורבי
סיפר.כלפיהם שגילה המלבב היחס בגלל שלמה בתשובה חזרו לבסוף אך היהדות

ואף לבביות בכזו פניו הקביל יהודה רבי של למחיצתו שבא פעם שבכל מהם אחד
ללמוד שיסכים, פרטית בשאלה צדקה הרב אל שפנה סיפר שני אדם. בקימה כבדו
 )ליהודה״ ״וזאת(. בחיוב מיד השיבו לחשוב ומבלי, ביהדות שיעור יום בכל עמו

 
ובכל שנה מששים למעלה לפני בשכנותי גר גדול אדם: ל"זצ ברים חיים רבי סיפר
 ליבו ושפך התורה בברכת כמים ליבו לשפוך מהדהד קולו היה הבקר בשעות יום

 פרי לראות והחל מרובים ימים יצאו לא ואכן..." וצאצאינו... נא והערב" בברכת
 )חיים מרבה(. תורה ומרביצי ויראה תורה לגדולי היו שצאצאיו וזכה בעמלו חיים עץ

 
 

 ושמירת יראה להגביר, חיים החפץ לעצמו שקבע הרבים זיכוי של המגמה מתוך
בשיחות תמיד מביע היה הוא. ברורה״ ״משנה ספרו את חיבר הוא, בעולם תורה
היום־ בהליכות ברורה הלכה למצוא ספר יודע יהודי כל יוכלבו חיבור שאין, שונות
, כזה ספר לחבר המלאכה את עליהם שיטלו שונים תורה לגדולי פנה הוא. יומית
 אל בעצמו הוא ניגש איש ןבאי. כזאת מעמסה עליו שיקבל מי נמצא לא אבל

 הלכות על ברורה״ ״משנה הגדול בחיבורו התחיל תרל״ה ובשנת, הזאת העבודה
שנה וחמש עשרים במשך, חלקיםה ששת בן הספר אתכתב הוא. חיים״ ״אורח
 )הגדולים״ ״המאורות(.ידו מתחת מתוקן דבר והוציא

  
כאשר. מנכדיו אחד של חתונה לרגל בארה״ב פעםשההזצ"ל  לאפיאן אליהו רבי

 השיחה לאחר אליו נגשו, התלמידים לפני מוסרית שיחה ואמר לייקווד לישיבת הגיע
ללמוד התחיל הוא. מוסר לומדים כיצד אותם שילמד ממנו ובקשו בחורים כמה
 ב״ב( חז״ל מאמר על פעמים הרבה וחזר, גדול וברעש_רם בקול בקודש כדרכו מוסר
 הנוכחים בין. בבכיה כולם וגעו, וכו׳ וכו׳ אוכלתו אש תורה מדברי הפורש כל): ע״ט
. בקולג׳ חיצוניות חכמות ללמוד ולהכנס מהישיבה לצאת שהחליט אחד בחור היה
 אחד הוא וכעת. בישיבה ונשאר שלימה בתשובה שב, מאד התעורר הבחור גם

 )אליהו״ לב" לספר הקדמה(.בארה״ב הישיבות ראשי מגדולי
 

פתחו לתלמידיו המסלבודק הסבא שהטעים, הבריאה ונפלאות עדן גן מראות
 מבושמים מראות. אלה כל ,בבורא האמונה מושג אל חדשים שערים גם בפניהם

, מאליה הבאה השטחית האמונה של והמלומדה השיגרה חומות את פרצו אלו
אמונה. חיים ומלאת שוקקת אמונה זו היתה. ־סוףןהאי מימדי את לה והעניקו
 שנרכשה, אמונה. בה לזכות כדי הושקע רב שעמל, ומוצקה איתנה, חושית

 בפרטיו, בכלליו הזה העולם ״כל שהרי ומלואו בעולם פוסקת בלתי בהתבוננות
 )האדם - ה״סבא״ שיחות(. ה״׳ את לדעת ושעל צעד כל על לנו הוא זכרון, פרטיו ובפרטי

לקט פירושים על פרשת השבוע                       
ַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת ַויְֵּצאוּ  ֹבאוּ  ּכְ ָנַען ַאְרָצה ַויָּ  רבי אומר, האדם בעבודת גדול כלל:ּכְ
 חייו תכלית לרגע אף ישכח שלא) ח״ג(יהל׳ ״אור בספרו זצ״ל חסמן לייב יהודה
 הוא אלה  מדברים הדעת היסח. עת בכל עיניו לנגד רתומט תהיה ולעולם
. ממנה המסתעף ולכל לעצלות הסיבה גם וזוהי. בעבודתו ולרפיון לנפילות הגורם
 בידיעות צורך ואין, בה הולך שהוא לדרך ליבו לשים האדם על חובה, לפיכך
 מקבל רבות פעמים.מכבר לו הידועים בדברים זכרונו את לעורר רק אלא חדשות
 לענינים שאיפות לבקרים חדשיםבו ומתחדשות טובות הנהגות עצמו על האדם
, לעצמו שהציב המטרה לקראת בדרך הולך באמת הוא מה זמן במשך. ערך יקרי
. לגמרי ממנו נשכח שלעתים עד והולך נחלש הענין מסוימת תקופה כעבור אך

 היה לדברים שמתרגלככל. להיפך בדיוק להיות צריך היה המצב הרי? הכיצד
 המטרה מן הדעת היסח אלא? בעבודה ולהתעלות ולהתחזק יותר להתעורר עליו

 להתחזק, היא היעוצה העצה, לכן.האדם בעוכרי הוא לעצמו שהציב הנעלה
 פסיעתו את שפסע בעת לו שהיו המחשבות את תדיר ליבו על ולהעלות
 —, היום׳ מצוך אנכי״אשר הפסוק על ז״ל וכמאמרם. הזה בענין הראשונה

 ספרי( לקראתה״ רצים שהכל כחדשה אלא ישנה כדיוטגמא בעיניך יהא שלא
 וזה.לעשייתו הראשון כביום ליבו ובהרגשת בזכרונו ההתחדשות והיינו).ו׳ דברים

 פסיעה שבכל: פירוש.כנען״ ארצה ויבואו כנען ארצה ללכת ״ויצאו שכתוב מה
 שנצטוה הציווי אצלו נתחדש כנען לארץ בדרכו אבינו אברהם שפסע ופסיעה

 היתה כנען לארץ סמוך אחת בפסיעה בהיותו אפילו. כנען ארצה ללכת ה׳ מפי
 וכאילו דרכו בראשית שהיתהכפי בדיוק אצלו היה השי״ת ציווי קיום מטרת
 באותה היתה כנען לארץ שביאתו הפסוק כאן אמר זה ועל. נצטוה עכשיו

 )טוב לקח ילקוט.(הדרך לאותה היציאה בשעת שהיה כמו ורעננות התחדשות
 
 

י ְוָחְיָתה ַבֲעבּוֵרךְ  ִלי ִייַטב ְלַמַען ָאתְּ  ֲאֹחִתי ָנא ִאְמִרי ְגָלֵלךְ  ַנְפׁשִ  אמרו ל''חז:  ּבִ
 רצה אברהם, לגט זאת נחשב, אשתי את אין אומר כאשר נח בן אצל אשר

 את אין כעין והוא, את״ ״אחותי עליה אמר לכן איש באשת  תיכשל לא ששרה
, יהיה שלי הרוחני נפש היינו", ״נפשי וחיתה וזה, פנויה דין כבר לה ויש, אשתי
 )והקבלה הכתב(.איש אשת  פ''עכ את אין אשר ביודעי

 
 

ְמָצָאהּ  ִים ֵעין ַעל ה׳ ַמְלַאךְ  ַויִּ ר ַהּמַ ְדּבָ ּמִ ֶדֶרךְ ָהַעִין ַעל ּבַ ְפַחת ָהָגר ַוּיֹאַמר: ׁשּור ּבְ  ׁשִ
ַרי ֵני ַוּתֹאֶמר ֵתֵלִכי ְוָאָנה ָבאת ִמּזֶה ֵאי ׂשָ ַרי ִמּפְ י ׂשָ ִבְרּתִ  ָלהּ  ַויֹּאֶמר: ּבַֹרַחת ָאֹנִכי ּגְ

ךְ  ֶאל ׁשּוִבי ה׳  ַמְלַאךְ  ִבְרּתֵ י ּגְ ַחת ְוִהְתַעּנִ  שואל המלאך, השאלה ונשאלת:ָיֶדיהָ  ּתַ
 לה עונה. וכו׳ גברתי שרי מפני: עונה והיא? בורחת את מי מפני הגר את

 הרי, עונים כך וכי. ידיה תחת והתעני גברתך אל שובי: מוזרה תשובה המלאך
: מלובלין שפירא מאיר רבי תירץ אלא? אותה שעינתה משום בריחתה סיבת זה
 לשרי להיכנע רצתה שלא, גאותה בגלל היתה הגר של בריחתה סיבת כל

 והם, הולך אתה ולאן, באת מאין להכיר, היא הגאווה כנגד והעצה. גברתה
 היא, הרמז את הבינה לא הגר אבל. תלכי ואנה באת מזה אי: המלאך דברי
 הבנת שלא מכיוון, המלאך השיבה ולכן. בורחת אנכי גברתי שרי מפני, ענתה
 הטובות ממידותיה מאומה למדת לא שעדיין, הוא סימן, שבשאלתי הרמז את
 ...והתעני גברתך אל שובי ולכן, שרי הצדקת של
 
ן ְוַאְבָרָהם  ִעים ּבֶ ׁשְ ע ּתִ ָנה ָוֵתׁשַ ִהּמֹלוֹ  ׁשָ ר ּבְ ׂשַ  מווילנא הגר״א את שאלו: ָעְרָלתוֹ  ּבְ

 אברהם שקיים): א, פב, קידושין( אמרו חכמינו שנים חמש כבן, ילד בהיותו
 שנים ותשע תשעים חיכה ולמה, נתנה שלא עד, כולה התורה כל את, אבינו
,  לאלתר השיב והוא? מילה מצות על קב״הה לו שצוה עד, עצמו את מל ולא
 מצווה שאינו ממי יותר, ועושה מצווה גדול,): לא, קידושין( אמרו חכמינו הלא

, שנצטווה טרם גם המצוות כל לקיים אבינו אברהם היה יכול, כך ומשום, ועושה
! ועושה מצווה ויהיה,פעם עוד המצוות את יקיים יצטווה אם כי, תקוה מתוך
 שוב לקיים יכול היה לא הלא, שנצטוה קודם מקיים היה אם, מילה מצוות אבל
 עד עצמו את מל ולא חיכה ולפיכך, כך אחרי יצטוה אם הזאת המצוה את

  .ועושה מצווה שיהיה כדי, שנצטווה
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 )המאירי( .מעטים נושאיה כן על, כבדה האמת
 )האדמו"ר מקוצק(. האמת אמירת על תתחרטאל לעולםם

 )מרימינוב מנדל מנחם רבי (.חברו של השקר את לסבול יכול אינו, בטבעו השקרן גם
 

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 ממנו ביקש בהזדמנות - בפקחותו ידוע היה ל"זצ יודלביץ שבתי רבי המגיד
 שהתחזקה באשה היה המדובר בני בין שפרץ ויכוח ליישב, מצפת גדול רב

 אודות ויכוח התעורר הזוג בני בין. לא עדיין ובעלה, ומצוות תורה בשמירת
 שזה בתוקף טוען והבעל במזוזה חפצה האשה. הבית בפתח מזוזה קביעת

 להסכים ממנו דורש לא שהוא לבעל ואמר שבתי רבי פנה.הבית את" מכער"
 איזו. "להתפשר הפחות לכל יסכים אם ראוי זה יהיה אך, האשה דרישות לכל

 הדלת של ימין בצד: "ענה שבתי ורבי, הבעל התעניין?" מציע אתה פשרה
 הנקבע מזוזהוה החלקי הניצחון את חגג הבעל!" לא שמאל בצד, מזוזה תופיע

 .כולם לשמחת
 
 

 מחמת כי) כ״ג אות וכלה חתן מערכת( בשדה חמד כתב חשון -מר שקוראים הטעם
 אלא, מרירות שם על שאינו כתב) ח״א( העזר ובשלחן. חג בו שאין המרירות
 כמר גוים הן הכתוב וכלשון, בו לירד המתחילותהגשם לטיפות הכוונה

 (אוצר הידיעות).דלי

 
 זצ״ל לאפיאן אליהו רבי קדישא הסבא, מלחמה שהיה בזמן, תשי״ז בחורף

 לומר רוקח״ ״גבעת שבמרומי סלבודקה לישיבת חסידים״ מ״כפר בא
 ספרא שרב ע״א י״ז דף בברכות בגמ׳ כתוב, רבותי: אמר הוא וכך, שיחה

 בפמליא שלום שתשים רצון ״יהי אומר היה התפילה את מסיים כשהיה
 בחבורת: מעלה של פמליא" רש״י ומבאר, מטה״ של ובפמליא מעלה של
 בין קטטה יש תיכף ביניהם תגר יש מעלה של שכשהשרים, האומות שרי

 ומוכרעות מתנהלות המלחמות שכל כאן כתוב, אליהו ר׳ אמר. האומות״
 צילום רק זה, בזו זו שנלחמות אומות שתי רואים שאנחנו ומה, למעלה

 של לשר הזו האומה של השר בין בשמים למעלה שמתנהלת המלחמה של
 מנצחת הזו האומה, למעלה מתגבר אחת אומה של וכששר. הזו האומה

 רק זה כאן, מנצחת שלו האומה, מתגבר השני וכשהשר, הקרב בשדה כאן
 לא בשמים: זי״ע הקדוש אליהו רבי אמר. למעלה שנעשה מה של צילום
 כן שהוא היא האמת! [ראיתי לא בשמים המלחמות מתנהלות איך! הייתי
 מתנהלות לא בשמים שהמלחמות, ברור זה אבל...] בשמים קורה מה ידע
 מתנהלות בשמים המלחמות, באוירונים ולא, בטנקים ולא, בתותחים לא
. מנצחת הזו האומה, גוברת זו אומה של כשהזכות! בזכויות אחד בדבר רק
, אחת עצה רק יש, יצליח ישראל שעם, ינצח ישראל שעם רוצים ואם

 מכריעים ואיך. ישראל עם של לזכותו הכף תוכרע מעלה של שבפמליא
 "אוכלתו אש תורה מדברי הפורש ״כל!ומצוות! ותורה! תורה ־? זה את
 לזכותו וזה היום כמו זה את זוכר אני ־ חסידים״ ״כפר בישיבת אחד בחור היה

 לבוא, אבותיו ואבות אבותיו בזכות, ה׳ בחסד זכה מכבר לא שזה ־ זה את שיגידו
, באיבו עדיין היה הזה השתיל אבל, בישיבה ולהשתל - רחוק ממקום - רחוק ממחנה
, חסידים״ ב״כפר אליהו לרבי בא הוא, תשי״ז בתחילת המלחמה שפרצה וברגע
 רבי לו אמר. ללכת מוכרח הוא?! פה״ תשבו ואתם למלחמה יבאו ״האחיכם: ואמר
 מתנהלת המלחמה! העריק הוא אתה מכאן הולך אתה אם! המלחמה היא פה: אליהו

, ינצחו וכך, ישראל לעם זכויות ותרבה בשקידה ותלמד תשב אתה, בישיבה פה
עדייןוהוא״?!.לשם׳תלכוואתםלמלחמהיבאו׳האחיכםלומרצריךאתהלהם
 שכינה ־ מדבר הקב״ה מדבר אליהו רבי שאם להבין זכה לא עדיין והוא', ׳רך היה

 )הלוי משמר דרשות(, אליו מדברת הקדושה התורה, גרונו מתוך מדברת
 

 ?מצוה שאי אפשר לקיים בעמידה יתכן איך שאלה:

      (זכיות יוסף). צריך לעמוד בפני החכם או הזקןש ,מפני שיבה תקום תשובה:

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ְלמוּ  ֵיֹבׁשוּ  ֵהן ֱחִרים ּכֹל ְוִיּכָ ךְ  ַהּנֶ י ְוֹיאְבדוּ  ְכַאִין ִיְהיוּ  ּבָ  כהונת בזמן :ִריֶבךָ  ַאְנׁשֵ
, פראג העיר של כרבה, טוב״ יום ״תוספות בעל, הלר ליפמן טוב יום רבי
, ישרים וסדרים טובות הנהגות בה והנהיג במישרים הקהילה את ניהל הוא

 היתה, לפראג שבא לפני. פראג יהודי על הממשלה שהטילה המסים בעניני
 בכה משוהשת מהם חלק, הקהילה תקיפי בידי מסורה המסים עניני הנהגת
 שיצטרכו מבלי, העם המון על המסים נטל את להטיל כדי בידיהם שניתן
 והוא, ללבו נגע הדבר. למצבם בהתאם הכבד בעול לשאת הקהילה עשירי
 רכושו לפי המסים חלוקת את והעריך, השמאים בראש עצמו להעמיד הצליח
 מעשירי חלק של חמתם עורר הדבר.העיר מתושבי ואחד אחד כל של ומעמדו
 לעורר שואף שהוא הגדול רבם על והלשינו הלכו שפוכה ובחימה. הקהילה
. מלך״ ״מעדני מספרו דוגמא הציגו לכך וכהוכחה. הממשלה נגד מהפיכה
 להעביר כדי לחתור החל אשר, רפאל בשם גדול לעשיר הדבר חרה בעיקר

 העיר אנשי אהבת בגלל לבצע יכול היה לא אשר דבר, מרבנותו הרב את
 קשרי לו יש כי זכר? נבל אותו עשה מה.שקט ולא נח לא זה רשע אך. לרבם
 שרים, הקיסר חצר חלפן בהיותו, וינה הגדולה בעיר המלוכה שרי עם מסחר
 דינרי אלף כארבעים־חמישים של סכום, מהם אחד כל לו חייבים היו אלו
 בתמורה, מחובם חלק להם לוותר הוא מוכן כי ב״הצעה״ אליהם בא. זהב

 הלך מכן לאחר... פראג מרבנות הלר טוב יום רבי את לסלק לו שיעזרו
 למען הגרמנית בלשון בקיאיםשהיו נוסף ולמדן הדיינים אחד את ופיתה
 כי להוכיח, מלך״ ״מעדני מספר קטעים סילפו הם. המלאכה את ישלימו

 טוב יום ורבי, המלכות אצל פעלו הדברים.למדינה גדול מסוכן הינו הרב
 יפוטר שהרב היתה, אלו שפלים מלשינים כוונת. יםהאסור בבית הושב

, רבה בחומרה השלטונות אצל נתקבל הדבר אך. ממדינתם ויגורש, ממשרתו
 ה׳ אך.לגירוש צפויים היו העיר יהודי וכל מוות לעונש צפוי היה הלר והרב
 מהישיבה שחזר הלר שמואל רבי ובנו, למכה רפואה הקדים, ישראל שומר
, בוינה צרפת ציר אשת את עת באותה הציל, האסון כלמ ידע ולא מיץ בעיר
 לפעול והשתדל טובה לו הכיר הוא לכך וכתגמול, ממות הקטן בנה ואת
 טוב יום ורבי, הצרפתי הציר הצליח ארוכות השתדלויות לאחר. אביו למען

 מכן לאחר. מנכסיו נקי יצא כי עד, כבד כספי לקנס ונידון ממאסרו שוחרר
 טוב יום שר׳ אף על, זה אחר בזה ובניהם הם ומתו יםכמלשינ ה׳ יד פגעה
. רפאל המלשינים ראש עשיר אותו חלה ימים באותם.שלם בלב להם מחל
, לבקרו ללכת טוב יום רבי רצה. עונשו את לקבל ״תורו״ שהגיע הבין הוא
 הוא. בנפשו עוז מצא לא אך, הגדולים מאוהביו גביר אותו היה מלפנים כי

 אם מסתפק בעודו. בנקמתו לראות בא הרב כי לחשוב עלול רפאל כי חשש
 מבקש הוא כי, אדונו בשם וביקש, הגביר של משרתו בא, לבקרו ללכת
 פנה. ביסוריו מתפתל ומצאו אליו הרב הלך מיד.לבקרו לבוא שימהר מהרב
 ואני הערות כל לו שגרמתי אני יודע! מקדם אוהבי, רבנו: ואמר לרב החולה
 יודע ה׳ אך. העיר יהודי כל לגירוש גרמתי וכמעט, ואביון דל אותו עשיתי

 אהובי רבינו. כאלו חמורים במימדים לכם להרע כוונתי היתה לא כי, ועד
 המנחה קומץ עם פעלתיותר: למרדכי המן שאמר כמו לכם אומר הנני! יקירי
 רפואה והקדים עמכם היה ה׳, שלי הכסף רבבות עם פעלתי מאשר, שלכם

, עלי רחם, קדוש איש רבנו ואתה: ובכה רפאל הגביר השתפך כאן.למכתכם
 ירפא כי, הרחמן אב לפני עבורי רחמים בקש וגם, לי ותמחול נשמתי על חוס
 עצר לא יותר... השחתתיאשר את לתקן אספיק למען, ויסורי מחוליי אותי
 הנני: ויאמר לו נענה טוב יום רבי, ואכן. סוער בבכי והתפרץ, לדבר בכוחו
. וירפאך דברו שישלח ה׳ מאת עבורך אבקש וגם, שלם בבבל לך מוחל

      )׳ אבות מורשת(

וָבְך ְה ןִ ִ יְוֹיאְבדוּ ְכַא ִריֶבָךַאְנׁשֵ
שלכרבהטוב״יום״תוספותבעל
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