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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  זהו שאומרים אלוקי יעקב. –הביא רש"י עוד, ואגדלה שמך 

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

ש"אברהם יצחק יעקב" 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 
' כיון שירד שמו של אברהם היה נשאר 'אברם' היה אפשר לומר 'אלוקי ישראל

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

 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

 ידע הוה לא דמעיקרא מכלל את, מראה יפת אשה כי ידעתינא הנה דכתיב
 לה".

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

 שהיתה דאחר אלא ,'כו תתגנה שמא יהודה מדרב שנשאה קודםבנעוריה
 ביפיה עמדה לא כי חשב והוא צניעותה מתוך אותה ראה לא לו נשואה

 מעשה י"שע ולפי שנה,' מס יותר הכתובים לפי הזאת בעתהיתה יכ בזקנתה,
 בה שנעשה מהפלא ביפיה שעמדה וראה בתנחומא כדאיתא עתה בה הסתכל

 מראה יפת כי ידעתי זקנותך זמן לפני עתה אמר כ"וע' כו ליופי' ז כבת' כ בת
 את".

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

 שמא תתגנה.
היתה פעם עיירה  מספר הרב אליהו דיסקין בדרך הלצה,בהקשר לזה 

שהראש הקהל החזיק עצמו שיותר חשוב הוא מהרב דמתא, כשהגיע שמחת 
תורה, התעקש הראש הקהל שלא יתנו "חתן תורה" לרב, אלא שימכרו, והוא 

ה בשבילו. לאחמ"כ ערך "קידוש" גדול לכבוד שקיבל עצמו קנה את העלי
 "חתן תורה".

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 

את התורה? איהו מותיב לה ואיהו מפרק לה: במקום שאינו אף פעם לא ראה 
עתיד 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 
ריב ולא קרב. ואמרתי ליישב לפמ"ש הרמב"ן להקריב, הכא אמאי כתיב הק

ז"ל שאברהם 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 

לא סמך עצמו על זכותו שיעשה לו נס על  חטא בזה אחר שכבר ידע שחטא
זה הדרך שהוא נגד רצונו ית"ש. 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
. בגללך" נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב "למען לשון פלכ הוא לכאורה הנה
. למסעיו וילך ובזהב בכסף מאוד כבד ואברם  אמר כ"אח דהנה הכוונה ונראה
 ואברם אמר לכך, לומר יש הלצה ד"ע הנה הקפותיו לפרוע שהלך י"רש ופירש
אלפיםאלפילאדםיהיהאםאףהטבעמדרךדהנה, ובזהבבכסףמאודכבד

 לא שהכל עד כ"כ עליו חביב שהדבר מצד והיינו, למשא לו יהיה לא זהב דינרי
 שיש המעות אם אבל, שלו הוא כשהממון דוקא זהו אמנם. למשא עליו יהיה
. שלו שאינו כיון עליו למשא זה נהפך שוב, בפקדון אחרים משל הוא אצלו לו
 למשא הממון היה לא משלו בידו נשאר הממון היה אם אברהם אצל נ"ה, כ"א
, הקפותיו מזה לפרוע יצטרך רק הממון לו יהיה שלא שידע כיון אך, כלל יועל
 מאוד כבד ואברם כ"וזשה. למשא עליו היה לכך, אחרים של ממון הוי כ"א

 לפרוע שהלך למסעיו דוילך משום למשא עליו היה ולכך ובזהב בכסף מאוד
 . הלצה דרך ל"י זה. ובזהב בכסף כבד היה ולכך הקפותיו
 לפרוע שהלך מה אברהם על חביב היה דוודאי, אינו זה, דאמת אליבא אבל
 כנגדו עומד השטן מצוה דבר בכל ל"י אך ,מצוה חוב בעל דפריעת הקפותיו
 עליו מתנגד השטן אין בזה כלל מצוה בו שאין בדבר אבל, הענין ולעכב לבטלו
 וכמה ונחל כנהר ע"א השטן שעשה העקידה גבי במדרש שמצינו וכמו לבטלו
 אברהם על למשא הכסף את השטן עשה נ"ה כן, ממצוותו לבטלו כדי ותמניע
    חוב. פריעת של המצוה מן לבטלו כדי

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

 מזה ראיה והפוסקים הגמרא מייתי דלא והא 'וגו שרוך ועד מחוט אם' וגו ידי
 דהוה יתירה חסידות ממדת לנפשיה דאחמיר איהו למימר דאפשר משום
 בקבלתו אותו לזכות רצה לא רשע סדום מלך דהוה משום לומר יש גם. ביה

 ולא) שם( שאמר וזהו) לד יד משלי( חטאת לאומים וחסד דרך על ממנו מתנה
 עמו נימוקו היה ואבימלך מפרעה בלשקי והא. העשרתי אני] תאמר) [יאמר(

 כתיב פרעה דאצל בצדו תשובתו אחד בכל כדכתיב קעביד מצוה דלשם
 בגללך נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב למען את אחותי נא אמרי) יג יב בראשית(

 למען דהיינו הטפל שהקדים ועוד הנאתו בשביל לזנות שרה מסר איך שקשה
 היה הענין אלא. בגללך נפשי וחיתה דהיינו העיקר ואיחר בעבורך לי ייטב

 בעבורך לי יחניפו והמושלים השרים שכל כדי את אחותי נא אמרי שאמר
 יהיה ולא מהם אחד לשום אתנך לא ואני לאשה להם אותך שאתן בסברם

 וישמור עליה דעתו כן שגם השני מהשר שיירא בי לפגוע רשאי אחד שום
 באמת שהיא שיסברו כדי היא המתנה שקבלתו נמצא כולם וכן מאחרים נפשי

 ולהציל רשעים בהם יפגעו ואל והיא הוא יחיו כן ידי ועל להם ושיתננה אחותו
 שיטיבו ידי דעל דקאמר שפיר אתי והשתא קעבדי מאיסורא ולאפרושי נפשו

 שלא כדי לקבל הוצרך באבימלך וגם בגללך נפשי וחיתה בעבורך אחד כל לי
 לזו' שעושים כדרך לחוץ אותה דחה כרצונו בה שהתעולל לאחר יאמרו

 כ בראשית( עינים כסות לך הוא הנה שאמר מה על) לכל ה"ד( י"רש וכדפירש
 .)טז

  (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

 ארבע בבניו נשתעבד' וגו אנשים פרעה עליו ויצו שנאמר לאברהם פרעה
 שנה". מאות ארבע אותם וענו ועבדום שנאמר שנה מאות

למה זכה לארבע מאות שנה עבור ארבע פסיעות? מבאר באופן נפלא  
בספר אור תורה להגה"ק מאוסטרובצא זי"ע עפ"י הגמרא בסנהדרין (ק, א) 

 מדד רש"י "אם מודדין לו", ופירש מודד שאדם במדה אומר מאיר רבי "תניא
לו", דהיינו  ונותן בחפניו מודד הוא ברוך הקדוש חפניו, מלא לעני לצדקה ונתן

שהאדם מקבל את שכרו לפי מידותיו של הקב"ה, ואם כן, מגיע לפרעה שכר 
כארבע פסיעות של הקב"ה כביכול. ובגמ' עירובין (מב) כתוב שפסיעה של 

 הקב"ה כביכול. אדם היא אמה, א"כ מגיע 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 

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

    ארבע פסיעות. 
 (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 

ברהם לא ביקש גדולות בדרך משנה מאכסניה גרועה לטובה ממנו, אבל א
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ומותרות ולא שינה 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 

א בשם ה' ב"ה כבתחלה אל מקום המזבח ויקרא שם אברם בשם ה', שהקרי
 וק"ל,

 (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  ללמד הוא הפסוק כוונת אשר ל"ז מאיר' ר הרבי אמר קליגער שלמה
בו  שאין מה מחבירו ללמוד אחד כל יךצר, בזה זה צדיקים שני פוגשים שבאם

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

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

 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 

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

שמהמילה 'את' 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 הביא פרוש רש"י: "ועמד בכולם", שלא הרהר אחר מדותיו. כלומ
רבותא 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" 

איוב בשפתיו" (איוב ב, י), (בבא בתרא טו ע"ב)] נאמר: "בכל זאת לא חטא 
בשפתיו לא 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 הרמב"ם (אבות פ"ה מ"ג) מונה צווי זה, "לך לך מארצך וממולדתך ומבית א
אל 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 היה בעמידה בנסיון האמונה. וכי יכפור חלילה 
באלוקי העולם, וכי לא ימסור עצמו 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 

ולא ערער.  מצריך שימשיך כאן מפעלו ולא ינטוש תלמידיו ומוקיריו. ולא הרה
 זה נסיון, אותו מציינים!

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. 

שיגים ואיננו מבינים, וסומכים אנו על אבינו שבשמים המדריך לדעת שאיננו מ
צעדינו. "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 

מור נוער או התרנגול שכל מה שעושה ה' לטובה. שאלו היה הנר דולק, הח
 קורא, היו 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 על הגשר הנטוי על הנהר. אם הכומר ינצח, יזרקו את היהודי למים 

 אם היהודי ינצח, יזרקו את הכומר. הודיעו לרב, וגזר תענית.השוצפים, ו
 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 אך שמע הזקיף את ההודאה המפורשת מפי הכומר, נשאו והטילו ל

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

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

, ולא תרגום לאידיש. הגעתי לדברי רש"י, "לא ידעתי פרושו" (ויקרא יג, ד)
הבנתי. עיינתי 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 
שמבינים אנו שהתורה עמוקה, וכשאיננו מבינים תולים אנו בקוצר השגתנו, 

 -ך יומרה תהיה מצידנו לנסות להבין הכל, כך גם במאורעות החיים וא
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, מבינים אתם, הגאון ר

 וה' 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 
  זה נוגע למאורעות, למעשה אלוקינו?!...הקדושים. 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 

יד). וחקרו -אשר יעבדו דן אנכי, ואחרי כן יצאו ברכש גדול" (בראשית טו, יג
רבותינו (הרמב"ם, 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 

יו בראש השנה כן, לא ינקה ההורג אותו אף על פי שעשה הנגזר. כי ונחתם על



 

 ג 

הוא רשע 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. 

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

שהקדוש ברוך הוא גזר לישראל השבט והמטה ההוא כדי להצר להם, ואף על 
פי כן הענישו לבסוף, ככתוב (שם, יב): "אפקד על פרי גדל לבב". משום שאף 

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

נחריב: "לכן כה אמר ה', הנני כט), ומצינו שנענש כס-באש" (ירמיהו לב, כח
 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 

וערבית, אבל פרנסה זו פרנסה. קמה משפחה בבוקר והדירה המדרש שחרית 
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 

נעילה מושם הדגש על "למען נחדל מעושק שבין האדם למקום. בתפלת 
 -ידינו", ודור 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 

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

אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלקים את  "לך
 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 אין לי אלא בקשה אחת, אנא ממך, הענה לה: כל מי שאתה גוזר עלי

 ממנו 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, "לאן שהרב צר

המושב 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 "הבקשה השניה, שתגלה לי מה פשר הנכונות הזו, להסיע אותי לכל מק
 שהוא".

 "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 

, למשל, כך היה בית, או כאלו הסובלים מהתעללויות והתעמרויות כמוהו
בטוח. החליט 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 

תי מתחם התחנה, והבחין בתכונה ליד בית כנסת מפואר. יסוד המעלה, בפא
התעניין, 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 לשבור את רעבונו. נכנס, ובדיוק הסתיימה ההרצאה. נגש 

לם לשולחן, נטל ומזג ואכל ושתה, ועדיין שעה שלמה לפניו. במקום עם כו
 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 

המדרש: הולך ואינו עושה, כלומר לומד ואינו מבין, לפחות שכר  בהולכי בית
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 

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

בין, שמועתו קשה עליו כברזל, והכל נדים לו ומתעלמים אינו קולט ואינו מ
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. ואז רואים הם את אלו שלא קראו ול

במה 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" "אשרי יושבי 

בהמשך...  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 

שומר תורה ומצוות, ואני על סף הישיבה  ככלות הכל, דרכי סלולה: בית
הקטנה, ומשם 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 וסבלה משרה, שהקשיחה יחסה אליה. חייה הי
 - "אי מזה באת ואנה תלכי"לברוח. 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 
? מפני שהמלאך כבר הקדים התשובה לכל אמרה דבר, חזרה בלי הגה. למה

", ואנה תלכי", מאהלו של אברהם! "אי מזה באתטרוניה. הכל נכון, אבל "
למדבר, אל פראי האדם? "שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה", ובלבד שתחיי 

 בסביבה של תורה ואמונה!
והוספתי, שזו היתה התביעה הנוקבת על אלישע בן אבויה, כמבואר 

 במסכת חגיגה.בירושלמי 
 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 

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

 לפחות מהעולם הזה. הלך ויצא לתרבות רעה.



 

ד 

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 

תעותיהם. חש שהגיע לאפיסת כוחות, והנה חוף כרישים, בנס לא גרסוהו במל
לפניו, אשד 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 

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

 כי אין לו לאן לחזור!לעבדם, 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 

, והכל בגלל שיחה יושבו, והם זוכים לכבוד מלכים ולרוב נחת מהבן והנכדים
אחת אליה נקלע "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 

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

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

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

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

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

 תקום אתה) יד( נאמר ושם, חמדה בארץ וימאסו) כד, קו תהלים( שנאמר בה
 אליה. בבואם ואבניה עפרותיה מנשקים האמוראים היו ולפיכך, ציון תרחם
 לארץ שילך ראשונה פעם אבינו לאברהם אמר ה"שהקב במדרש ומצינו
 ישראל לארץ ללכת לחזור רשות לו נתן לא שחזר ואחר ויחזור ויראנה ישראל

 זה אמר והוא ללכת לחזור משתוקק היה שנים חמש ואותן שנים חמש דע
 אלין נדוד ארחיק הנה ואשכונה אעופה כיונה אבר לי יתן מי) ז, נה שם( הפסוק
 של בפלטריות ללון ולא ישראל ארץ של במדברות ללון מוטב, סלה במדבר
, 'ה אליו דבר כאשר אברם וילך כתיב, ומשהורשה, תאב והיה, לארץ חוצה
 ראשונה פעם שמה שבא אחר אבל משתוקק היה לא הארץ אל בואו וקודם
 וממנו, נכסף נכסוף אז, הארץ קדושת תפארת יקר הנבואה במראה וראה
, בצער שיושביה פ"אע כמוהו נכספים להיות חלציו יוצאי אנחנו לדורות נלמד
 :ביסורין שמחין נהיה כך מנת על

  בחוד של מעילו בכנף הסודית הפתקא
 רבים חודשים, אדם ובני כבשים עיזים בין, ובנהרות בימים, הארוכות רכיםבד

 - לארץ מחוץ ל"זצ הופמן חנוך אברהם רבי צעד, בהשם בבטחון הצרופים -
 : ויסורים תשוקה מתוך שעלו ממאות אחד רק וזה. הקודש לארץ
 להע )ל"זצ הירושלמי המגיד ידלר ציון בן' ר של הקרוב ידידו( חנוך אברהם רבי

 אולי" שחשש משום, ל"בחו להתחתן רצה לא הוא. בחור בעודו הקודש לארץ
, לעלותבנפשווגמורמנויהיה... הקדשלארץ" אחריללכתהאשהתאבהלא
 . ישראל בארץ שם זיווגו את יחפש, כ"אח ורק
 ה'העלי תכנית לכן, מדוכדך עני בחור הוא גם היה, משפחתו בני שאר כמו

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

 ". לדרך יוצאים" - בדעתו נחוש היה
 ? איך

 ": רגלי הולכים"
 ' בה יבטח אשר

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

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

, פספורט לך שאין הבחנתי, רגלי לדרך מכאן יוצא שאתה מבין אני ל'בוחר"
  לעבור מפחד לא אתה איך, כך צועד שאתה ארוכים ימים שכבר לי ונראה

 רגע להמתין ממנו ביקש חנוך אברהם' ר?" פספורט ללא האלה הדרכים את
 נוסח על והצביע פתחו ישן סידור מהארון הוציא לאכסניה פנימה נכנס, קצר

  ".שלי הפספורט זה, הנה: "ואמר" הדרך תפלת"
 לארץ - להפליג ביקש ממנו הגדול הנמל היה בה, ודיסאא שערי עד כך

 . הקודש
 מצא שם, הנמל אל בחפזה צעד בידו הקטנה וחבילתו לאודיסא כשהגיע מיד

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

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

 ... השמים כיפת תחת
 . 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

 בידו אשר והארץ השמים אלוקי' ה אל וקיווה הספינה ליד עמד חנוך אברהם
 ". בטחון. "והיבשה הים
 : חנוך אברהם רבי של בפומיה מרגלא, אגב
" מבטחו' ה והיה' בה יבטח אשר הגבר ברוך" שבפסוק "מבטחו" מילת למה

 שכל לך שנדמה במקום שאפילו לך לומר? קמץ במקום בפתח מנוקדת
 יסייעו כן תעשה ואם', בה מלבטוח תחדל אל, לפניך וסגורים קמוצים הדרכים

, הפתוח בנמל עמד הוא, בקיצור. הצלחה שערי לך ויפתחו, השמים מן לך
 .לשמים נשואות עיניו'. ה אל וקיווה, ממקומו הוטלטלו כמעט עזות רוחות

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

 . 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

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

. הצאן בין בזחילה ונכנס חנוך אברהם התכופף, צעיר בחור של גוף בזריזות
 הארץ על התישב. האניה על להוע במהירות ביניהן צעד הכבשים בין התחבא
 . בו שהרגישו בלי הסיפון בצידי בינותם

 נחה בו המקום אל ושב הספינה לירכתי ירד, הנמל את עזבה כשהספינה
 הנסיעה . הקודש ארץ אל בדרכו יצא כך ממקומה נזרקה לא שעדיין חבילתו
 . החלה

 חחוושו חברו את אחד הכירו כבר הנוסעים, הפלגה של ימים כמה כשעברו
 כיצד: בשאלות חנוך אברהם' לר לו להציק האניה יושבי החלו וכך, ביניהם
 מה? בכיס פרוטה ללא קרוב או מכיר בה לו שאין חדשה לארץ נוסע בחור

 לו יש בוודאי" בלחש אמרו אחרים? לצידך יעמוד ומי, תחיה איך? שם תעשה
 לאחר הימים באחד"... ישראל בארץ להתבסס לו שיעזרו תכשיטים או כסף

 עתק סכום על ק"צ לי יש, כן: "הבחור להם ענה סרק בשאלות אותו שהטרידו
 ". לאומי בין מסחרי מבנק

 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
 חיטט, לידו שעמדה החבילה את פתח ,בקשתם בפני לעמוד היה יכול כשלא

 עבה ניר מחיקו הוציא חנוך אברהם' ר. בצפיה המתינו הסובבים וכל, בה
 דרבנאי אחוה תחליפא רב תני: "כתוב היה הנייר על, בהתרגשות להם והושיט

 הביטו הם) ו"ט ביצה" (הכיפורים יום ועד ה"מר לו קצובין אדם של מזונותיו כל
 ". דבריו שיקיים ההבטחה בעל עלי נאמן: "להם להגיד מיהר והוא, עליו

 . 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

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

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

 ".היהודי לחכם היעש ככה: "ערבי בניגון לפניו קראו לירושלים
 .ובששון בשמחה ירושלים לשערי הגיע כך



 

ה 

' בה הגדול ביטחונו לזכר", הופמן"ל משפחתו שם את להסב החליט ביום בו
 . הקודש לארץ עליתו בעת עמו שעשה והנס

              .מעלה של בירושלים ההוד מדמויות לאחת והיה התחתן בירושלים
 (להגיד)

 .ו)-עיניה... ותענה שרי (טז, דותרא 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 

 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
 אמר וכך כך אמר, ענר, אצל הלך עצה מהם לקחת הלך שימול הוא ברוך הקדוש לו
 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 אצל והלך הניחו ותמות. לסבול תוכל ולא הרבה, דם ממךיצא תמול

עצה?!מבקשאתההזהבדברממרא:ל"אתיעצני?מהה,"הקבליאמרוכךכך
 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 אתה 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 
 דוע: "הגד לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה"...י

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 פרק - 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?
 מחמת עוצם הקושיות, נראה לחדש בזה כך:

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' 

ההורים משפיעים על נפש הילד. וכשנולד ילד ישנו החשש שמא  שמחשבות
 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 

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

 טומאתן לידי יורדין הכלים "כל כה, ט) פרק כלים במחשבה או במעשה (מסכת
 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" 
"שהמעשה מבטל מיד המעשה ומיד המחשבה" ובזה נכשירו להיות כלי מוכן 
לעבודת השי"ת. ובאמת לא צריך כאן את המחשבה כלל אלא עצם המעשה 

 שיכשירו.
רהם שימול את עצמו. בא אברהם ועתה נבא אל ביאור המדרש: הקב"ה אמר לאב

אבינו ואמר לעצמו, מה המטרה ומה הנסיון במצוה זו? הרי כבר עברתי נסיונות 
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 שיהיונפש יש כאן? התשובה: "
מפניהם". שמע אברהם והמשיך אל אשכול לשמוע מה הוא  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

רא, אמר לו ממרא, לא יכול להיות שהמטרה היא מסירות נפש, שהרי כבר ממ
 האש, מכבשן שהצילך הוא הוכחת עצמך כמה פעמים עם מסירות נפש: :הלא

 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 
המילה בלבד. שכן כאמור בהנ"ל כאן ע"י המעשה מוציאים וגואלים את התינוק 
מכל מחשבות הסיגים, ואברהם אבינו הוא הראשון שמקיים מצווה זו, והוא צריך 

כן, אף שהוא עצמו להנחיל לדורות הבאים את הכשרת נפשם ע"י המעשה בלבד, ל
הרי לא נצרך לזה כמובן, בכל זאת נדרש ממנו רק "מעשה" בלבד, כמו אצל הקטן 
הזה שאין לו שום מחשבה ורק מרגיש את עצם המעשה בלבד. וזה מה שאמר לו 

 כמצותו!" רק את העשיה. ממרא: "עשה
בזה מובן היטיב, מה המידה כנגד מידה בשכרו של ממרא, שנתגלה ד' בחלקו, 

ון שהוא זכה להבין שכל המטרה של המצווה היא להכשיר את נפש הילד כיו
וכמובן שכל התמיהות נתיישבו בזה   להשראת אלוקים, לכן נתגלה הקב"ה בחלקו.

         מאליהם.
 ציוני תורה)( 

 
אברהם אבינו שומע שלוט נלקח בשבי, ויוצא למלחמה. חז"ל מונים לנו עשרה 

והרמב"ם מונה את הניסיון של מלחמת  –בינו ניסיונות, שבם נתנסה אברהם א
 ארבעת המלכים, כניסיון הרביעי. 

 לא מובן;  לכאורה
אברהם יכל לשבת בבית, לערוך את ליל הסדר כהלכתו, ולמחרת אפילו למסור 

החניכים שלו; לוט היה נישאר בשבי, עד שהיו מחליטים  318 –'שיעור כללי' ְל 
 ממילא היו משחררים אותו!המלכים שאין להם בו צורך יותר, ו

אם כן, מה הניסיון שהיה כאן??? מי ביקש ממנו ללכת ולשחרר  – 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  –הלילה, תקיים את מצוות הסדר, ואחרי פסח תצא למלחמה  שב –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?!  –ת השאלה נשאל
אז למה הוא לא עומד בתפילה גם  –הרי אברהם אבינו יודע מהי מעלת התפילה 

 חניכי ביתו, ויעשה עצרת תפילה! 318שייקח את כל  –על לוט??? 



 

 ו 

מיד הוא יוצא  –הוא מתפלל, וכשלוט נלקח לשבי  –למה כשאשתו בשבי 
 למלחמה???

כשהגיעו לגבול  –וה, הרי ידוע שאברהם אבינו עושה השתדלות יש לתמ 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 
 כוי?!אם ככה, איך הוא יוצא למלחמת המלכים, בזמן שהוא יודע שאין לו כל סי

 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 ר שמשה רבינו כתבם שלא לצורך, וכךבתורה, ומלגלג על פסוקים ואומ
 תמנע לוטן ואחות} כב-לו בראשית{ אלא בתורה לכתוב למשה לוהיה 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
 –מה זה משנה אם זה היה בקציר חיטים, או בקציר שעורים  – 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 חותאבאנו לכך, אנו שואלים: (בראשית לו, כב) 
 בת בתו של ׂשעיר החורי, אחותו של לוטןתמנע 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

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

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

 אחרת לאומה מלכה גבירה תהא ולא בות, דהיינו לאליפז בנו של עשו בן יצחקהא
וזהו מה שבא הכתוב "ואחות לוטן תמנע"  ללמדנו, כמה היתה   לחורים בני שעיר !

גדולתו של אברהם אבינו, וכמה היו משתוקקים להידבק בזרעו, עד שבת מלכים 
 דצערינהו עמלק ולד ממנהנמינה 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 ק השני שלגלג עליו מנשה:כעת מבארת הגמרא את הפסו בידי צאצאיה.

 פושטין שאין 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 
 , וכך נמנע מן הגזל!אדם יטיילו בשדותיהם

 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??? – שאלהנשאלת ה
 כדי להבין את יסוד הדברים, נצטרך תחילה לבאר דברי מדרש;

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 

ם תבוא בלבם וגו', מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו אחיו רשעים וגו' חרב
חורשים במישור והוא חורש בהר ונפלה פרתו ונשברה, אמר לטובתי נשברה פרתי, 
ברח והלך לו אצל רבי יוחנן בן זכאי, והיה אוכל קוזזות אדמה, עד שעשה פיו ריח 

קשה לו, אמר לו כשם רע, הלכו ואמרו לרבי יוחנן בן זכאי ריח פיו של רבי אליעזר 
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 

ים וגו', זה אמרפל וחבריו. להפיל עני ואביון, זה לוט. הפסוק הזה, חרב פתחו רשע
לטבוח ישרי דרך, זה אברהם. חרבם תבוא בלבם, (בראשית יד, טו): ויחלק עליהם 

 לילה הוא ועבדיו ויכם.
{ריש פרקי דרבי אליעזר בואו ניגש לביאור המדרש, כפי שמבאר הזוהר הקדוש, וה

 פכ"ז}:
דע לך, לארבעת המלכים היתה מטרה  –סוד  בא ר' אליעזר בן הורקנוס ומגלה לנו

כל מה שנעשה במלחמת ארבעת המלכים, סבב  – 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! –" דרךלטבוח ישרי " –לוט!, המטרה הבאה היתה 

אם כן, נוכל כעת להבין מה הולך כאן:
 {קהלת ז, יד} זה לעומת זה עשה אלקיםאומר 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  –ינו שמפיץ את דבר ה' בעולם יש את אברהם אב
 להפיץ את הע"ז בעולם. –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  –וקרבים ביום הכיפורים ישנם שני שעירים, המ

 שמוקרב לכוחות הטומאה;

 להים.  אה עשה זעומת לה זאותיות  עזאז"ל – 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" שהוא –

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

 ;ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי} שם יג{ה: אומרת התור –לוט נלקח בשבי 
): ויגד לאברם יג, יד בראשית( – 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  –זה שאברהם היה מן העבר השני, על זה היתה המלחמה!   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  –אם המלחמה היא כנגד דבר ה' בעולם  –שם שמים 

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

מוכרים  כבר –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  –החג, וששים יום קודם החג 
 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  –רג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד לה

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

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

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

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

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

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

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

 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.

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

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

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

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

 ישראל לעבור עד ביאת משיח צדקנו;
אמר רבי אבון כשם שפתח  – , אות ב}אומר המדרש {בראשית רבה, פרשה מב

בארבע מלכיות, כך אינו חותם אלא בארבע מלכיות, (בראשית יד, ט): את 
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 

בי איבו פתח (מיכה ד, יב): והמה לא ידעו מחשבות ה' אדום. רבי פינחס בשם ר
ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה, למה (בראשית יד, ג): כל אלה חברו אל 
עמק השדים, כדי שיבואו ויפלו ביד אברהם, הדא הוא דכתיב ויהי בימי אמרפל 

 וגו'.
רבעבאשפתחכשםאביןרביאמר) במב(רבהבבראשיתאמרו–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  –את המלחמה הראשונה בבריאה, היא המלחמה הז
 חמישה!

מקום שמופיע ענין בפעם הראשונה בתורה, הוא הבסיס  – 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' 
 ארבעת הגלויות היא, להשמיד את עם ישראל! כך כל מטרת –בעולם 



 

 ז 

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

 הקב"ה הוא מלך!"
(ברוך שאמר)

 ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה: 
להנאתך ולטובתך. ושם אעשך לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים. -ך לך ל‘י ”פרש

מה שייך להודיע טבעו של אברהם אבינו  וצריך להבין’. ועוד שאודיע טבעך בעולם
פ ”ק רבי שמואל אנגל מראדמישלא, ע”להרה’ ש”שפתי מהר‘בעולם? וכתוב בספר 

נהיג את עולמו, ה מ”בחקותי שיש שני הנהגות שהקב’ פ’ עקדת יצחק’כ ב”מש
’ הנהגת הטבע והנהגת למעלה מהטבע, הנהגת הטבע בא משבעה כוכבי לכת, ז

ה מתנהג עם ישראל לבדם, ”ימי בראשית. ויש הנהגה למעלה מהטבע שהקב
’ אלקיך בארץ ישראל בהשגחה פרטית. ואי’ שהוציאם מיד שרי מעלה, ועיני ה

וך כבשן האש, עמד ה בת”בשעה שהפיל נמרוד את אאע‘פסחים דף קיח ’ בגמ
ה, רבונו של עולם ארד ואציל את הצדיק מכבשן האש, אמר ”גבריאל לפני הקב

כאן ’. ה אני יחיד בעולם והוא יחיד בעולם נאה ליחיד להציל את היחיד”הקב
מצאנו שגבריאל המלאך רצה להציל את אברהם. ובחנניה מישאל ועזריה 

שירד ’ ואמר לפני ה’ י שר הברדיורקמ‘שבא ’ בגמ’ כשהפילו אותם לכבשן האש, אי
ה, אדרבה ירד של אש, ויקדיח מבחוץ ”ויצנן כבשנו של נבוכדנצר, אמר לו הקב

ויקרר מבפנים. וכן היה שכל מי שהיה סביב אותו כבשן נשרף, ושלושת הצדיקים 
 יצאו חיים וקיימים. 

י עצות של כוחות הטבע, כמו ”וביאר העקדה שכל המלאכים שרצו להציל ע
ל שהוא שר של אש שהוא כביכול שולט על ענין אש, והוא יצננו להציל גבריא

ה ”אברהם, וכן יורקמי רוצה לצנן עם ברד. כל זה הוא בדרך הטבע, ואמר להם הקב
’ במגיד דבריו ליעקב אות ד’ אני אציל את הצדיקים למעלה מדרך הטבע, כדאי

’, פו לכבוד הת למעלה מדרך הטבע, שמשבר תאוות גו”שכשיהודי עובד את השי
 ה מתנהג עמו למעלה מדרך הטבע. ”אזי הוא זוכה שהקב

בלבת אש מתוך הסנה, ’ ש שכן מצאנו במשה רבינו שראה את מלאך ה”וכתב מהר
של ‘ה ”וירא והנה הסנה בוער באש ואיננו אוכל, והתפלא על כך. אמר לו הקב

לה למעלה פשוט מעליך את כל דרכי הטבע, מכאן והלאה תתע’, נעליך מעל רגליך
מדרך הטבע, שם אין נעליים, כמו בבית המקדש מקום הניסים אין נכנסים 

זוהי ’, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין‘ש ביושב בסתר עליון ”בנעליים, כמ
הנהגה שלא כדרך הטבע שאדם דורך על נחשים ואינו ניזוק, כיון שהוא יושב 

ה למשה ”דרכי הטבע, כך אמר הקבז שב”בסתר עליון, אינו מתיירא מכל פחדי עוה
שילך במדבר בלי נעליים, ולהתנהג בהנהגה שלמעלה מדרך הטבע. ושם נאמר 

ע, שמשם קראו לו להתעלות למעלה ”הטב’ אלקים בגימ’ ויקרא אליו אלקים‘
 ס, למעלה מדרך הטבע. ”אותיות הנ’ סנה‘ל ”ש העקדה ומהר”מדרך הטבע, וכמ

יכול להתרגל לסוג חיים שהוא כבר מתרגל  ש אנגל שהצדיק”ולפי זה מבאר מהר
להנהגה שלמעלה מדרך הטבע, כרבי חנינא בן דוסא שפשוט אצלו שמי שיאמר 

טבע אצלו, שהרי כל ענין ’ כ נעשה זה בחי”לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק, וא
א שאין בין טבע לנס אלא שהטבע הוא ”ש חזו”הטבע הוא התמדה של הנהגה, כמ

’ למעלה מדרך הטבע’בבית הצדיק הנס הוא בהתמדה, הרי שנס מתמיד, ואם 
 כי כך הוא רגיל לחיות באופן של ניסים ונפלאות. ’ טבע‘נעשה אצלו 

ש ”אברהם אבינו צועק בעולם שלא יהיו משוקעים בטבע של הבירה דולקת, כמ
השפת אמת שהבירה שקועה בדרכי הטבע ודולקת ורודפת אחר ההבלים, אברהם 

ן שאין טבע כלל, רק הכל נס ופלא. ויתן ”ולמו ומכריז כדברי הרמבאבינו יחיד בע
בעפר חרבו וינצח המלחמה, אברם אינו מוליד ואברהם כן מוליד, כל מהלך חייו 

ה הוא לבטל את דרכי הטבע. אך העולם עוד לא ידעו מזה. וזה שהבטיח ”של אאע
כל העולם מהו אודיע ב’, שאודיע טבעך בעולם‘י ”ופרש’ ואגדלה שמך‘ה ”לו הקב

ד, ”של הצדיק, שהוא חי תמיד באופן שלמעלה מדרך הטבע. כבבית רחב’ טבע’ה
ד מתפעל ”א שאם היה רחב”ש השפ”שאין שום התפעלות מחומץ שדולק, וכמ

מזה, לא היה קורה הנס, כיון שזה מילתא דפשיטא אצלו עד עומק הפשוט 
אין באמת שום  שבנפש, שמי שיאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק, אזי

ה דרכו שאינו משבר ”ה מגלה לו האמת שהחומץ כשמן. כי הקב”חילוק, והקב
י הטבע, הרי הוא ”הטבע, כך היה רצונו, כל זמן שאדם מסתתר אצל האדם ע

ה מצליח כביכול להסתתר ממנו, ”מסתתר בדרך כלל, אך אצל הצדיק שאין הקב
 כ אין שום תועלת בהסתרת הטבע. ”א

י הברית מילה, אזי נשתנה הטבע ”תעלה למעלה מדרך הטבע עאברהם אבינו שנ
ה גילה סוג טבע חדש ”שלו לדרך ניסית, וזהו אודיעך טבעך בעולם, כי אאע

י ”כ צירוף דברי רש”בעולם, כל המזלות אומרים שאינו מוליד, והוא כן מוליד. וזש
כאן ’, םושם אעשך לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד שאודיע טבעך בעול‘

שאתה חי בתוך הטבע אי אתה זוכה לבנים בדרך הטבע, אך כשתלך לך מארצך 
ותבא אל הארץ אשר אראך, שם אודיע טבעך בעולם, שזהו מקום של ניסים 

א על ”ש הדגמ”ונפלאות, ששם יש סוג טבע אחר, שהנס הוא טבע אצלהם. וכמ
פשוטה, כי ט שעבר את הנהר בלי שמות ויחודים אלא עם אמונה ”זקנו הבעש

י למקום מקום מדרך כך רגליהם הקדושים, כמו ”הצדיקים ממשיכים קדושת א
א שזהו ”ש מהרש”י שלא במקומה. וכמ”שחידש יעקב אבינו שיכולים לזכות לא

י, אך אברהם אבינו עדיין היה ”חידוש של יעקב אבינו שבבית הכנסת יש קדושת א
זכות לכך. כי כל מה שחידש לפני זה, והיה צריך ללכת בפשטות לארץ ישראל ול

י שלא במקומה הוא רק לאחר שייסד אברהם אבינו ”יעקב אבינו ענין המשכת א
ן שאין שום טבע בהנהגת העולם, ”את קדושתה במקומה. וכל מה שגילה הרמב
בברצלונה וטוליטונא, כי כל יהודי ’ הכל נס, אינו מדבר רק בארץ ישראל, אלא אפי

ה בכל ”י, ויש לו את המטבע של אאע”ודי של אשמשתוקק לארץ ישראל הוא יה
ה שהוא תחילת הקדושה היה צריך להכנס ממש למקום ”אתר ואתר. אלא שאאע

לגלות המטבע שלך ’, שם אתה זוכה לבנים, ושם אודיע טבעך בעולם‘הקודש. 
 בעולם שיכולים לחיות טבעית עם ניסים ונפלאות. 

 בע ולשלוח לכל העולם? מה ענין היה לאברהם אבינו לחקוק צורתו במט
ת הידוע וצוה הכהן, אלא מתלמידו של ”לא השו[כתוב בספר וצוה הכהן פרק כה 
ע, הוא היה דור ”ק רבי פינחס מקאריץ זי”נ של הרה”המגיד הגדול ממעזריטש, ידי

ד סטעפא תלמיד ”ק רבי יואל הלפרין אב”רביעי להסמיכת חכמים, וחתנו של הרה
פ דברי המדרש ”ע ]א”ט חלק כ”שים לתלמידי בעשהודפס בספרים קדו(ט ”הבעש

היינו שיפרסם ’, ואגדלה שמך שאודיע טבעך בעולם, שיצאו מוניטין שלך בעולם‘
ה את המטבע שתיקן אברהם אבינו בעולם שיהיו מקובלים בכל מקום ”הקב

תנו רבנן ‘ק דף צז ”ב’ ומקום, עובר לסוחר. והיו מטבעותיו ניכרים לכל, כדברי הגמ
’ מטבע של אברהם אבינו זקן וזקינה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחראיזהו 
א שני הצדדים ”י אברהם ושרה מצד אחד ויצחק ורבקה מצד שני, ולמהרש”לפרש

אברהם ושרה, כאן בזקנותם וכאן כשחזרו לנערותם. ואנו מאמינים באמונה 
מלך, פ שהיה אברהם אבינו ”שלימה שדברי הגמרא אמת ויציב, וצריך להבין אע

אך מה ענין קדוש היה לאברהם אבינו ’, הוא עמק המלך‘פ ”ל עה”כמו שדרשו חז
ידוע המעשה עם רבי יעקב עמדין שעשה מטבע [ליצוק מטבעות עם תמונתו? 

  ]בצורת החכם צבי, והרוקח לא היה לו ניחא בכך
 בכל מטבע או שטר חקוקים המון מחשבות של כחי ועוצם ידי 

ש בו חסרון נורא, כל שטר של מאה דולר עבר הרבה מאד וביאר כי ענין הממון י
בתוך המטבע ’, כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה‘ידיים שהיה להם כונה של 

אלו שהטביעו את ’ והשטר מושקעים הרבה מחשבות אנוכיות של אנשים, ואפי
שופטים שצריכים ’ כ בני יששכר פ”המטבע היה להם מחשבה של ישות. ונודע מש

ואליו הוא ‘להזהר מממון שאינו כשר, כי כח הפועל בנפעל. וכלשון המקרא מאד 
ק שחלק ”עלה בכבש ונתלה באילן, וביאר בעל התניא באגה’ נושא את נפשו

מנפשו של אדם גנוזה וטמונה בממונו, וכיון שאדם מקושר מאד עם המטבע, הרי 
דו. מחשבותיו שהטביע במטבע מפריעים מאד לאיש כשר כשהמטבע באה לי

אולי כדאי להדר בשטרות חדשות שעוד לא נגעו בהם מדי הרבה ידיים [
  ]ומחשבות, יש שהידרו בצדקה בכך

 במשנתו של אברהם אבינו... ’ ופרצת‘
כיון שאברהם אבינו פירסם את האמונה בעולם, דבר ראשון ראה להטביע מטבע 

ות שיכניס בה מחשבות של אמונה, מטבע יחיד בעולם שהוטבע בלי אנוכי
וגשמיות וגאוה. זו היתה תשוקת אברהם אבינו לזכות את כל העולם באור 

לכן הטביע מטבעות שהם יסעו מהודו ועד כוש ויתפשטו בכל אתר ’, האמונה הק
ואתר, וכיון שכח הפועל בנפעל, ישפיע הדבר הזה על כל מי שיקבל המטבע שלא 

ולא  ]שנהגו הצדיקיםיתכן שזהו ענין חלוקת המטבעות [’ כחי ועוצם ידי’יטבע ב
עוד אלא שאברהם אבינו רצה להעביר מסר פנימי על המטבע, מה עשה, כתב שם 
את הנס שהיה עמו, שהיה הוא ושרה תחילה זקן וזקנה, בשנת כך וכך, ולאחר מכן 
כתוב בצד השני של המטבע, הנה התמונה שלנו כמו חתן וכלה לאחר גיל מאה. 

עות בתאריך של התמונות, הלכו אנשים התחילו להתבלבל, מסתמא יש ט
להממשלה ובדקו במטבע שלהם, וגם שם היה כתוב כך, תאריך מאוחר על 

ה ”התמונה הצעיר יותר, וכך נהיה רעש גדול בכל העולם שכך הוה מעשה שהקב
עשה נס ואברהם ושרה חזרו לנערותם. כיון שכל אחד מסתובב עם מטבעות בכיס 

, ממילא היה בזה פרסום האמונה באופן שהם צועקים שאין טבע רק השגחה ונס
ע להחזיר ”ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי”באופן מעין זה זכה הרה[נפלא עד מאד. 

אלף אנשים בתשובה, שישב בביתו ופעל בפנימיות שיכנסו הרהורי ’ יותא מפ
ל על מרדכי הצדיק שהיה משנה למלך ותיקן ”וכן אמרו חז ]תשובה בלבם

ועטרת זהב מכאן, כדי לגלות שאין טבע כלל, כמו שאי  מטבעות, שק ואפר מכאן
אפשר להבין בדרך הטבע שזקן וזקנה יהפכו לבחור ובתולה, אי אפשר להבין איך 
משק ואפר יהפך לעטרת זהב גדולה. זהו מטבע של הצדיקים שמגלים את 

 האמונה בעולם. 
 מטבע של צדיקים מגלים שאין טבע כלל, הכל נס 

לך לך שדוד המלך תיקן מטבע, ועליו היה ’ שית רבה ריש פוכן אמרו במדרש ברא
חקוק מקל ותרמיל מכאן ומגדל דוד מכאן, בתחילה אמרו שהוא פסול לבא בקהל, 
י ”מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי, והיו מצפים בבית ישי על בשורה שנטרף דוד ע

ך, הביא את אריה או דב. כשאמרו לאביו ישי שיביא את בניו לראות מי ראוי למל
כולם מלבד דוד, שלא עלה על דעתו כלל שהוא ראוי כלל להיות בתוך המשפחה, 
דוד המלך אינו שוכח את זה, הוא חוקק מקל ותרמיל מצד אחד, ומצד שני מגדל 

 דוד, מאשפות ירים אביון. כי אין דרך הטבע כלל. 
בתחילת שנים מנשואיו, ’ ק י”שמעתי מעשה אמת בן דורינו. אברך שלא זכה לזש

נכנס אליו עם קוויטל שמו ושם  א”ניץ שליט’ר רבי ישראל מויז”האדמוהנהגת 
ר שאל ”אשתו ולא כתב שאין לו בנים, כי הרופאים ייאשו אותם לגמרי. האדמו

אין זה בדרך ‘אותו, מדוע לא כתבת בקוויטל שאתה צריך ישועה? השיב האברך: 
וכי מה שאני יושב כאן על כסא ‘אמר לו רבי ישראל: ’. הטבע כלל שיהיו לי בנים

ולשנה הבאה זכה להכניס את בנו בבריתו של ’ רות, זה כן בדרך הטבע???”האדמו
ל. מצד אחד ”ר מויזניץ גם יכול להטביע מטבע כנ”ה... האדמו”אברהם אבינו ע

ז השנים המתוקים... ומצד שני תמונה של היום. כי באמת אין שום ”תמונה של י
 אל. הנהגת הטבע לבני ישר

ל מה היה חקוק על ”גם ביעקב אבינו מצאנו שתיקן מטבע, אלא שלא גילו חז
המטבע, בוודאי היה יכול לחקוק מצד אחד תמונה איך שאליפז גונב לו הכל, רק 
נשאר המקל, וכך עבר את הירדן, ובנס מת איזה גוי ולקח את בגדו... ובצד שני 

 י צאנו. היה יכול לחקוק תמונה של ששים רבוא כלבים שומר
ודווקא חקקו הצדיקים ענין האמונה הזאת על מטבע, כי תאוות ממון הוא כלולים 

ל, ובאגרת ”ש בספר החיים אחי המהר”בה כל העבודות זרות שבעולם, וכמ
ע, וכדי שיזכור האמונה ”ק רבי אלעזר בן מורינו רבי אלימלך זי”הקודש להרה



 

ח 

שק ואפר כאן ועטרת זהב בשעת משא ומתן, ולא ישקע בדרכי הטבע כלל, הנה 
כאן, אין לנו שום שייכות לטבע במנהגו של עולם, זהו הטבע של הגויים, אך בני 

 ישראל יש לנו הנהגה אחרת לגמרי. 
’ הכל הבל‘ה ברא את הטבע תחת השמש, והצדיקים אומרים ”הקב
שלמה המלך ’ ‘הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל‘פ ”י בספר קהלת עה”כ רש”וזש

שלמה ’ והנה טוב מאד‘ה אומר על הטבע ”הקב’, על מעשה בראשית קורא תיגר
ימי בראשית. כי תחת השמש הכל הבל, ’ הבלים כנגד ז’ המלך אומר שהכל הבל, ז

אך למעלה מהשמש אינו הבל. כי יהודי שמגלה שאין טבע רק השגחה בלבד. רבי 
בל הבלים חנינא בן דוסא עומד בביתו וצוחק על בתו שדואגת על חסרון השמן, ה

הכל הבל, מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק, הוא ושלמה המלך עומדים 
וצוחקים על מעשה בראשית. כי לפי מעשה בראשית מוכרח שמן ופתילה כדי 
שידלקו. ולמעלה מן השמש החומץ דולק כמו השמן. והדברי חיים מצאנז שולח 

ים ויתרפא רפואה שלימה. יהודי חולה ריאות שיריח את הנרות שבת בשעת כיבוי
ע שומע שהרופא אמר שאין תקוה, וצועק שלא ידברו כך ”א מבעלזא זי”ומהר

בחדרו, וחזרו ואמרו שהרופאים אמרו שיכולים לקחת כבר את החולה הביתה... 
א ואמר גם אני אומר כך לקחת את החולה לביתו, ונתרפא החולה, ”ושמח מהר

הנה צדיקי אמת שמלגלגים על מעשה ויחי יותר מתשעים שנה. ועוד כהנה וכ
בראשית. שהרי הרופא אינו מדבר סתם, יש לו הוכחות אמיתיות מתוך דברי 

 מעשה בראשית. אלא שהם קוראים תיגר על מעשה בראשית. 
 מקור קדום לתליית תמונות של צדיקים בבית 

שבדורות הקודמים היו חסידים ואנשי מעשה נזהרים ’ וצוה הכהן’וכתב עוד שם ב
קע ’מלתלות תמונות אנשים בביתם, ובליטא נהגו לתלות תמונת הצדיק רבי נחומ

ל, גם בבית החפץ חיים היתה תמונת רבו על הקיר, וצוה להסתכל ”הורודנער זצוק
על פניו הקדושים. וכן נהגו בימינו בבתי החסידים. כשנחפש מקור קדום לזה 

ק רבי פינחס ”של הרהנ ”ידי[’ וצוה הכהן‘כמעט שאינו בנמצא, אך שם בספר 
האריך מאד שיש לזה השפעה גדולה על בני הבית, להסתכל על  ]ע”קאריצער זי

שבת קמט שאסור בשבת להסתכל על הכתב שתחת ’ פני הצדיק. דהא אמרו בגמ
’ הצורה, ודיוקן עצמו אף בחול אסור, שנאמר אל תפנו אל האלילים. וכתבו בתוס

ודה זרה, אך תמונות לנוי מותר, שמדובר שם דווקא בתמונות שעשויים לעב
ז שרבי מנחם ברבי סימאי נקרא בנן של קדושים דלא ”בע’ והביא ראיה מדברי הגמ

אסתכל בצורתא דזוזא, ואם היה איסור להסתכל על כל דיוקן, מה מעלה היא 
ד יאמפלא ”תלמיד המגיד, ואב[’ וצוה הכהן’זאת, הרי איסור גמור הוא. והקשה ה

ז הקשו להיפך מדוע נקרא בנן של קדושים, מה ”במסכת עשם ’ והא תוס ]ועוד
שבת אמרו שעל דיוקן עצמו אסור להסתכל? הרי שדברי ’ חסידות היא זו והא בגמ
ז או לאו, ”ז אין תוספות מחלקים בין צורה לע”ע’ ז? ובמס”התוספות סותרים זא

כא אלא מחלק בין צורתא דזוזא שאין בה הפנאת הלב כיון שהזוז רגיל מאד, לי
אך בצורת דיוקן אחר שכן מפנה הלב, אסור בו משום אל ’, אל תפנו‘ביה משום 

ן בשם הערוך שיש איסור להסתכל על דיוקנאות משום שזה מושך ”כ הר”תפנו. וכ
ז ”בע’ ל מדעתכם. כך דעת התוס”אל תפנו א’, אל תפנו‘הלב להסתכל בהם, ונאמר 

 וכן הוא שיטת הערוך. 
 ממשיך עליו קדושת צלם אלקים שבפני הצדיק הסתכלות על דיוקן הצדיק 

ע מדוע מותר להסתכל על השמש והירח, ועל אילנות ועשבים, ועל בניינים ”וצ
מה נשתנה דיוקן שהוא מפנה את ’, אל תפנו‘וכלי כסף וזהב, ואין עוברים משום 

ת יותר משאר ההסתכלויות המותרות שבכל העולם? ”הדעת מלחשוב מהשי
ל שצורת האדם מכוון כנגד עולמות עליונים, כי ”תבי האריזכ בכ”פ מש”וביאר ע

בצלם אלקים עשה את האדם, ואפילו על תמונת הצדיק נאצל צלם רוחני החופפת 
כ ציור דיוקן של רשע אי יש בו צורת צלם רוחני דקליפה דרוחא ”עליו. משא

א ”דמסאבא, כי יש צלם אדם דקדושה ויש צלם אדם דקליפה. וכתב מהרש
דף כח, שלכן המסתכל ברשע עיניו כהות, היינו שנחסרים בעיניו קדושה במגילה 

וצריך בזה חיזוק גדול, כי בעיתונים ( וטהרה. כי ממשיך על עצמו רוחא דמסאבא
החרדיים שלפני שבעים שנה לא הביאו תמונות של גויים, אפילו לא תמונה של 

 )טראמפים למיניהםמלאים ב’ כשרים’ש, ואילו בימינו כל העיתונים ה”סטאלין ימ
והנה כשמסתכל על צורת הצדיק, ואפילו אין צורת הצדיק לפניו אלא שמצייר 

כיוסף הצדיק שהיה לו שמירה כשנזכר דיוקן של יעקב [במחשבתו צורת הצדיק, 
בירושלמי שכשלומדים מימרא מהצדיק שהוא מכירו ויודעו, יצייר ’ אבינו, ואי

ים הגדולים היו ממשיכים אפילו תמונת לפניו צורת בעל השמועה כנגדו. והצדיק
ז נמשך ”עי] ע”ק רבי שמעלקא זי”כנודע מהרה’ אביי ורבא כשלמדו דבריהם בגמ

 עליו השפעה דקדושה מצלם אלקים שבדיוקן הצדיק. 

ק שאפילו בדרך אגב לא ”על רבי מנחם בן סימאי שנקרא בנש’ ומה שאמרו בגמ
א ינזק מהקליפה השורה על צורתו. הסתכל על צורת דיוקן רשע שעל הזוז. כדי של

וכיון שידיעת ההפכים שוה, הרי לנו שאם יש תמונת הצדיק על המטבע, כתמונת 
אברהם אבינו, מרדכי הצדיק, דוד המלך, הרי זה משפיע קדושה גדולה על 
המסתכל בהם. בוודאי על מטבעות הללו היה רבי מנחם ברבי סימאי מסתכל בהם. 

בינו שצייר צורת הצדיק על המטבע, שבזה קישר את וזה היה טעמו של אברהם א
כל העולם במחשבתם לצורות הקדושות, ואשרי מי שמצייר את דיוקנם 

 במחשבתו. 
’ ואמרו בגמ’, הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את‘פ ”כתוב בבאר מים חיים עה

שדרך הצדיקים שיודעים ’ ב דף טז שאברהם לא הסתכל מעולם על שרה. וכ”ב
כים להכנס למקומות הנסיון, במקום שצריך שמירה גדולה, מה עושה שהם צרי

הצדיק, הוא מתקשר למקום גבוה מאד באהבה ויראה כדי שלא יוכלו לנתק אותו 
י שום ראיה או שמיעה אסורה, וכשרואה דבר מה, הוא תיכף מקשרו לשורש ”ע

בה, ע להתבונן בשורש היופי ושורש האה”האלקי, כמו שלימד אותנו המגיד זי
ה מלא כל ”י שכופה את יצרו ומתבונן שהקב”ת באהבה יתרה ע”ולאהוב את השי

הארץ כבודו. והנה אברהם אבינו לפני שירד למצרים ערות הארץ נתדבק בדביקות 
עליון מאד כדי שלא ינזק מטומאת מצרים. ולכן עד הנה לא היה אברהם אבינו 

מעין דמעין דלא תתורו, מורה היתר לעצמו להסתכל על שרה אשתו, שזהו מעין ד
פ שהוא מותר, היה מרחיק עצמו מאד מלהכשל. אך הפעם הראשונה שהתיר ”אע

לעצמו להסתכל בשרה היה כשהיה צריך לרדת למצרים, ולכך הוצרך להתקשר 
כ הכל רווח, ”בקשר עליון ואדוק בשורש אלקותו יתברך שבכל תנועה בעולם, א

על עצמו מקדושת צלם האלקים  יסתכל עתה על הצדקת הגדולה שרה, להמשיך
שבפני הצדקת שרה אמנו. ואז ידע שבאמת היה צריך להסתכל עליה תמיד גם 

ואין בה שום קליפה והסתרה ’ הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את‘לפני כן, כי 
 כלל. 

ובזה מיושב פליאה נשגבה היתכן שאברהם אבינו שלח תמונת שרה לכל העולם 
י גם היה תמונת רבקה מצד השני של המטבע, ”ת רשחקוקה על המטבע, ולשיט

לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי ’הרי צריך מאד להזהר שלא להכשיל אחרים ב
ולא עוד, אלא שהוא בעצמו אינו מסתכל מימיו על שרה אשתו, ואיך ’. עיניכם

פתאום הוא שולח לכל העולם את התמונה שלה? אלא שלאחר שהיה דבוק 
ה מאד, וראה לפתע שהיא צדקת גדולה מאד בדרגת ת בדביקות עליונ”בהשי

צדיק מופלג שמי שמסתכל בו מקבל על נפשו הארת קדושת צלם האלקים שבפני 
הצדיק. לכן חקק צורתה במטבע שכל בני העולם יבואו ליראה את השם הנכבד 

 בזכות צורתה הקדושה. 
קור אמנם בימינו הלכה למעשה אסור לשלוח תמונות של נשים, ואין שום מ

ר. אך אברהם ושרה שהם אב המון ”בשולחן ערוך שהקילו ברבנית של האדמו
 ק שבשעת נסיון יצייר צורת אביו ואמו. ”בספה’ גויים והיא אמא של כל העולם. ואי

כלל הדברים שיש לנו כאן מקור ענין תמונות של צדיקים, יש דברים בגו להמשיך 
שם שמשה רבינו היה מסיר  על עצמנו קדושת צלם האלקים של הצדיק. והוסיף

את המסוה כדי שכלל ישראל יסתכלו בצורתו הקדושה ויבואו ליראת שמים. 
בתחילה נתייראו להסתכל על פניו הקדושים עד שקרא להם והסתכלו בו. כי יש 

ע אמר שלא יסתכלו ”ד מבעלזא זי”צדיקים שלא נתנו שיסתכלו על פניהם, מהרי
ו שניזוק בעיניו על שהסתכל עליו ”מהרחל אמר ל”עליו בשעת ההקפות, והאריז

מקומות בתפילה שלא יסתכל עליו שם. כך היה במשה ’ ש. ואמר לו ג”בשעת ק
רבינו בתחילה כשקרן עור פניו ולא יכלו להסתכל בו, אך לאחר שברצונו הסיר את 
 המסוה, היתה קדושה ושמירה מיוחדת שיוכלו לזכות להסתכל בפניו הקדושים. 

 א להסתכל על תמונות הרשעים שבעיתונים תוכחה מגולה של
וכמו שלמדנו כאן שיש השראה מיוחדת בתמונה של צדיק וקדוש, הרי זה לעומת 
זה עשה האלקים, צריכים לשמור מאד מלהסתכל על פני גויים ורשעים, אפילו 

שכל כולו ’ שער בלאט‘דיוקן של טראמפ יכול להשפיע שלא כראוי. בימינו יש 
ומטומא מאנשי דור המבול, גוואלד. הרי אסור להסתכל בפני מרוח בפרצוף טמא 

מגילה שאמר רבי ’ ש בגמ”אדם רשע, לא רק בפניו ממש אלא גם בדיוקנו. וכמ
צלם ’, שלא הסתכלתי בצלם דמות אדם רשע‘יהושע בן לוי במה הארכתי ימים 

 דמות דייקא, לא רק עליו לא הסתכל אלא גם על תמונתו לא הסתכל. 
הלצה שמי שנכשל והסתכל בתמונת טראמפ וחבריו, צריך תשובת  ונאמר בדרך

בתקוה שיש ’, כל העולם כולו’המשקל ולעיין היטב בפנים הטהורות בפינת החי שב
  שם תמונה של צדיק.

 )ח"לך ע ה' – (הגרמ"י רייזמן 

 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"וחכא"רדבריהילוכומקוםקנהולרחבהלארכהבההלך
 א"דר ט"מ אלעזר' ר אמר, שיחזיק עד כלום מועיל הילוך אין

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

 קונה הילוך רבים גביד 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, ךבהילו קונה שיהא כדי והיינו', וגו הארץ
 הילוך 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
, ךממ 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 אפילו 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 למהוש 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 בעינןו ק"ביהמ יבנה

, משכר אינו הסעודה 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
 ן)(מדרש יונת
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת לך לך

 
"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך  

וילך אברם כאשר דבר אליו ה'  ... ומבית אביך
 ג)-וילך אתו לוט" (יב, א

הקדוש ברוך הוא מצווה לאברהם אבינו 'לך לך  בפרשתינו
מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך'. כלומר: 

 שיעזוב את ארצו ואת משפחתו כדי ללכת לארץ אחרת. 
בנוסף לכך ציוה אותו, שילך לבדו לארץ ישראל ולא יקח אתו אף 

 אחד מבני משפחתו. 
, ולכאורה זה דבר זה נלמד ממה שאמר לו 'מארצך וממולדתך'

 מיותר שהרי אם עוזב את 'ארצו' ממילא עוזב גם את 'משפחתו'. 
אלא ללמדינו בא, שגם אחרי שכבר יצא מארצו, יעזוב את  

 משפחתו, שלא יקח אף אחד מהם איתו.  
והקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד על הדבר, שגם ההבטחות  

שהבטיח לאברהם אבינו  
היה רק בתנאי שהוא  

ולא  יעזוב את משפחתו 
 ילך איתו אף אחד. 

האור החיים  ושואל רבינו 
הקדוש, מה שכתוב 
בהמשך הפרשה 'וילך  
אברם כאשר דבר אליו ה'  
וילך אתו לוט, ויקח אברם 
את שרי אשתו ואת לוט  
בן אחיו ויצאו ללכת ארצה  
כנען', האיך יתכן 
שאברהם אבינו לא קיים  
מצוות ה' שלא לקחת 
איתו אף אחד מבני  

על משפחתו, ובפרט ש
ידי כך מפסיד את כל  

 ההבטחות. 
ומתרץ, אברהם לא לקח  
מיוזמתו את לוט, אלא, 
לוט נדבק אליו והלך אתו, 
וכפי שנאמר 'וילך איתו  
לוט' שהוא הלך עם 
אברהם, ולא שאברהם  

 לקח אותו.  
הכוונה שלא רצה לדחוף   -אברהם את לוט'    וגם מה שנאמר 'ויקח

 ולהרחיק אותו מאיתו, כי לא רצה לבייש אותו.  
נו למדים: למרות שידע אברהם שהוא מפסיד את כל אנמצ

ההבטחות והברכות, כאשר לוט  
נמצא איתו, בכל זאת, לא היה  
כדאי לבייש ולהרחיק בן 

 משפחה בשביל זה. 
ובסופו של דבר לא הפסיד 

מכך וזכה לכל אברהם אבינו 

ויתור למען האחדות והשלום לא  וההבטחות והברכות, כי מ
 מפסידים אף פעם.

 

 "והיה ברכה" (יב, ב) 
  . ו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ולא בהם ייכול יה 

 )רש"י(
מדוע באמת חותמים דווקא באברהם, מדוע לא מוסיפים גם את 

 יצחק ואת יעקב? 
יקרים", שהנה בגמרא (ברכות מ ע"ב) איתא: "כל ביאר ה"פנינים  

 אינה ברכה". -ברכה שאין בה מלכות 
אם אדם יברך "ברוך אתה ה' אלוקינו בורא פרי העץ", כלומר, 

זו איננה ברכה. כך אומרת הגמרא   -הזכיר שם ולא הזכיר מלכות  
 וכך נפסק להלכה.

והקשו שם התוספות, שהרי בתפילת שמונה עשרה הנוסח הוא  
ללא מלכות: "ברוך אתה 
ה' אלוקינו ואלוקי  
אבותינו אלוקי אברהם  
אלוקי יצחק ואלוקי יעקב 

ל הגדול הגיבור  -הק
והנורא", ולא אומרים  
"ברוך אתה ה' אלוקינו  
מלך העולם, אלוקי 
 אברהם אלוקי יצחק וכו'".  
ומתרצים התוספות, 
ש"אלוקי אברהם הוי כמו 
מלכות, שאברהם אבינו 
המליך את הקב"ה על כל 
 העולם, שהודיע מלכותו". 

עד אברהם אבינו, הקב"ה 
היה מלך על העליונים  

ורות מנח  בלבד. עשרה ד
עד אברהם אבינו כולם היו  
עובדי עבודה זרה. עד 
שבא אברהם אבינו, קפץ 
לכבשן האש, והודיע קבל 
עם ועדה שיש בורא 
לעולם והוא מוכן למסור  

 נפשו עבורו.
ולא זו בלבד, אברהם 
אבינו הקים בית מלון, אירח אנשים בחנם, העיקר שיברכו את 

 מלך בעולם.בורא עולם. אברהם אבינו עשה את הקב"ה 
 כשאומרים, אפוא, "אלוקי אברהם", זה במקום לומר "מלך".

לפי זה נבין: מי עשה את תפילת 
שמונה עשרה שתהיה ברכה?  

"והיה   -אברהם אבינו. וזהו 
 ברכה".

 

 מי הוא זה מלך הכבוד?

חריו, מדוע? הרי הוא בורח מן הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף א
ולמה מענישים אותו ונותנים הכבוד כי הוא לא אוהב כבוד, 

 לו עוד כבוד?!

כי הבורח מן הכבוד, אין הכוונה למי שלא מוכן שיכבדו אותו, 
שהכבוד שנותנים לו אינו מגיע לו בזכות, אלא שהוא יודע 

 אלא ה' הוא זה שמעניק לו כבוד!

א זה שמעניק לו את כל הטוב אדם שמכיר בכך שהקב"ה הו
'שידע  ממלא את המטרה שלשמה נברא העולם,שיש לו, 

 האדם ויודה לאלוקיו שבראו'.

ובזכות זה ה' שולח לו שפע של טוב ואוצרות של חסד, ולמה? 
כי הקב"ה יודע שהאדם הזה לא ייקח את השפע הזה 

הוא לא יתלה בעצמו את הכבוד שהוא מקבל, אלא לעצמו, 
א זה שנתן לו את השפע הזה, ושוב ימלא את ידע שה' הו

 המטרה של הבריאה!

 ספינקא) -(נקודות של אור  

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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"ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון 

 מורה והכנעני אז בארץ" (יב, ו) 
ויבוא אברהם 'קשה מדוע כתוב 'ויעבר אברהם בארץ' ולא כתוב  

 ?  'לארץ
 מתרץ רבינו האור החיים הקדוש בשני אופנים: 

א. שאברהם היה עובר בארץ ממקום למקום בלא שום פחד ולא 
אמרו לו בני הארץ הכנעניים שום דבר, וזהו שמוסיפה התורה  

 וחשש. 'והכנעני אז בארץ' שהוא עבר ביניהם ללא כל פחד 
ב. שאברהם התנהג בעולם בדרגת עובר אורח, ולא היה מחזיק 

 עצמו בחשיבות.
  - 'אברהם העברי'  ובזה מפרש מדוע הנביא ישעיה מכנה אותו

ללמדנו שזאת היתה מידתו של אברהם שהתנהג כעובר אורח,  
 ולא כתושב קבוע, כי ידע שעולם הזה הכל הבל.
י חת את מערת  ובפרשת חיי שרה כשרצה אברהם לקנות מבנ

המכפלה נאמר 'גר ותושב אנכי עמכם', ומקשה רבינו הקדוש 
 שאם הוא 'גר' אינו 'תושב', ומהו שאמר 'גר ותושב'???  

שמידת הצדיקים הוא שלא לומר על עצמם שהם ,ומתרץ
'תושבים' בעולם הזה, כי עולם הזה נחשב לארעי אצלם, ולכן 

ורק לצורך הקדים אברהם ואמר על עצמו שבעצם הוא 'גר', 
 הענין למשא ומתן עם בני חת אומר 'ותושב אני עמכם'.

 

"ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל  
שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה 

 את" (יב, יא) 
ה"בן איש חי", בספרו "אדרת אליהו", ייתכנו שתי מסביר 

 םתמרוקייופי הנגרם מאפשרויות ליופי א. יופי טבעי. ב. 
 יטים.ותכש

- דבר זה המבחן שלו יהיה כאשר תלך היא בדרך ארוכה יומיים
שלושה ולא תתקשט, אז נדע האם זה טבעי או שנראית לא כ"כ 
טוב כיון שלא התקשטה. כמובן שאם יישאר בה הידור ויופי  

 למרות הדרך נוכל לדעת שיופי זה הוא טבעי.
והנה אברהם ושרה כאשר יצאו למצרים והלכו בדרך זמן רב 

ראה אברהם עוצם יופיה כי רב הוא מאוד ולא נשתנה כלל, בזה ו
 הכיר שכל יופיה הוא מצד עצמה ולא מכוח הקישוטין. 

ועל זה נאמר "ויהי כאשר הקריב מצרימה" כאשר התקרב כבר 
למצרים ראה ששרה יפה כלבנה לכן אמר "הנה נא ידעתי כי 

 אשה יפת מראה את" מצד עצמך.
ראו המצרים את האשה כי יפה היא  ובזה יובן לשון הפסוק "וי

מאוד" לכאורה תיבת "היא" מיותרת. ניתן היה לומר "יפה  
מאוד"? נוספה המילה "היא" שמצד עצמה יפה היא ולא מצד  

 קישוטיה. 
ועם כל זאת ידע אברהם למרות שמצד עצמה הייתה יפה עד 
מאוד ידע לשמור על צניעות שבשניהם. היופי הוא לא סתירה  

יעות אלא ההיפך "כל כבודה בת מלך פנימה". לשמירה על צנ
 (אור דניאל)

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

בפרשתנו מסופר שאברהם הציל את מלך סדום במלחמה  
במסירות נפש, וכשנפגשו אחרי המלחמה, הוציא להם שם בנו  

 של נח לחם ויין, ונתן להם.
יים הקדוש, בשביל מה התורה מספרת לנו  שואל רבינו האור הח

 זאת, ומה עלינו ללמוד מזה??? 
רבינו הקדוש לומד מוסר השכל מזה, להבחין בין התנהגות 
הרשעית והשפלה של גוי, לבין ההתנהגות הנדיבה והמיוחדת של  

 יהודי.  
מלך סדום, למרות שאברהם הצילו במסירות נפש, לא נתן לו 

שלמרות   -ני, צדקות שם בן נח  כלום כשחזר מהמלחמה. ומצד ש
 שלא היה חייב לאברהם כלום, הוציא לו לחם ויין. 

וזה לשון קודשו: להגיד שבח הצדיקים מה בינם לבין הרשעים, 
כי מלך סדום יצא לקראת אברהם לראות פניו ריקם הגם שאליו 
יחויב להקביל פני אברהם במנחה כיד המלך והוא הרשע יצא  

יק מבלי חיוב נדיבות יעץ והקביל פניו  בידים ריקניות, ושם הצד
 בלחם ויין'. 

 

 "והאמין בה'" (טו, ו) 
בעת שניתן צו מאת הממשלה לפתוח את שערי הבירה פעסט 
לכל איש ואיש מאיזו דת שתהיה, חששו היראים מהעיר   

שעל ידי זה יעזבו הרבה מהחרדים לדבר ה' את עירם   פרעשבורג
כדי להתיישב בעיר הבירה, ויתמוטטו עמודי הדת בעיר. הביעו  
את דאגתם בפני רבינו בעל החתם סופר, השיב להם: "אל תראו,  
כי אדרבה, כל זה יסב לי רוב שמחה, כי בוודאי כל איש אשר לא  

ויעבור לעיר  נגעה בנפשו רוח הזמן, לא יעזוב קהילה קדושה 
הבירה; ואלו אשר יעשו זאת, ממילא כבר נתרופפה  אמונתם, 
ואך מחמת בושה אינם מראים זאת לחוץ, והמה עושים במחשך 
מעשיהם, להסית ולהדיח את צעירי הצאן מישראל אשר  
האמונה עדיין אינה חזקה בקרבם. כך שאם יצאו מהעיר, תהיה  

הר את האוויר יציאתם כנקיון בית מדברים באושים, וזה יט
  אוצר אמרות החת"ס) -(ספרא דמלכא  בפרעשבורג".

 

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

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

הסביר זאת המגיד רבי ישראל מקוז׳ניץ זצ״ל חכמינו הורונו ׳גדול  
ועושה׳ (קדושין לא.). א״כ   ההמצווה ועושה ממי שאינו מצוו

אברהם אבינו התחיל לקיים את כל המצות קודם שנצטווה 
יימן שוב גם עליהן מפי הגבורה, אבל היה בדעתו לחזור ולק

לאחר הציווי האלוקי, אולם לגבי מצות המילה לא יכול היה  
אברהם לנהוג כך, משום כך חיכה אברהם בקיום מצוה זו עד 
שנצטווה לכך מפי ה׳ כדי  
שיהיה בבחינת ׳גדול  

המצווה ועושה׳.    com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 נפלאים  ריםסיפו
 פרשת לך לך

 
 "לך לך ... אל הארץ אשר אראך" (יב, א) 

קרא פעם  בשנים הראשונות להנהגתו של הרבי מליובאוויטש
אחת לאחד מחסידיו והטיל עליו משימה, שהייתה בסגנון 
סיפורי הבעל שם טוב. החסיד נצטווה לנסוע למקום כלשהו, בלי 

 שנאמר לו מה לעשות שם ואל מי לפנות.
ל לתהות: מה אני אמור לעשות  כשיצא החסיד מלפני הרבי התחי 

  שם? איזו משימה הרבי רוצה שאמלא? אולי לא הבנתי נכון את 
הדברים שאמר לי הרבי? החליט החסיד להעלות את שאלותיו  

 על הכתב ומסר את מכתבו למזכירות הרבי. 
הרבי הגיב על המכתב בשורה אחת, נוקבת: "אם מתחילים 

 אצלי".להתעורר אצלך ספקות, מתעוררים ספקות גם 
 

 "אל הארץ אשר אראך" (יב, א) 
, נכנס אל  יהודי עשיר מרוז'ין נסע לבקר בארץ ישראל. בשובו

רבי ישראל מרוז'ין והביע את אכזבתו שלא חש את ייחודה של  
 הארץ. 

אמר לו הצדיק: "יהודי עשיר חיפש חתן מעולה בעבור בתו, 
ולבסוף לא מצא חתן כלבבו ושידך אותה עם חייט פשוט. לפני 
החתונה אמר לבתו להתקשט, כדי שתמצא חן בעיני בעלה.  

 י יפה כמות שאני... אמרה לו בתו: בשביל החייט שלי אנ
"אף ארץ ישראל כך", סיים הצדיק. "היא מתקשטת ומתגלה 
במלוא הדרה לפני מי שיודע להעריך את רום ערכה, אבל לפני 

 היא נראית ארץ ככל הארצות". -אנשים חומריים 
 

 (יב, ב)  והיה ברכה
ועזר החתם סופר מעשה באדם אחד שהחזיק פעם בידי רבינו 

הרחוב שהיה מלא טיט ורפש. רבינו בירך    לו לעבור לצד השני של
אותו שיחיה מאה ועשרים שנה. וכן היה, הוא האריך ימים ושנים 
רבות, והגיע לזקנה מופלגת. כשהיה בערך בן מאה ושבע עשרה 

י החברא קדישא ישבו אצלו, שנה, היה כבר כמעט גוסס, ואנש
אך הוא בכח אמונתו הטהורה התחזק בכל כוחו וגירש אותם  

ת, באמרו להם: "אין אני מוותר מהברכה של אותו צדיק מהבי
אפילו יום אחד". וכן היה, שהשלים מאה ועשרים שנים 

 בשלימות!
 בהוצאת 'עוז והדר')  -("ספרא דמלכא" 

 

ה "אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרב
 מאד" (טו, א) 
יה היה יהודי מתבולל, בעל בנק פרטי, ולו בן נבעיר אחת בגרמ

הבן, ואביו הבהיל למיטתו רופאים מומחים, אך קצרה   יחיד. חלה
ידם והמחלה הלכה והחמירה,  
הילד דעך. נזכר האב שאביו היה  
פונה בעת מצוקה לשמש בית 
הכנסת, שיערוך תפילת "מי 
שברך" הלך לבית הכנסת ופנה  

 אל השמש, שאל בכמה תעלה לו ברכה כזו לרפואת בנו.
לרגל עסקיו. שמע, והתענין.  היה שם אורח, יהודי מגליציה שבא  

 שאל: "בצאנז כבר היית?"
 צאנז? מה יש בצאנז, בית חולים? פרופסור נודע?! 

"הרבה יותר" השיב. "יש שם 'וואנדער רבינער' רבי עושה 
מכל העולם נוהרים  נפלאות. פועל ישועות, מחולל ניסים,

 ובאים!"
טלטל בדרכם, ישב לביתו וסיפר לאשתו. דחקה בו לנסוע. ה

את  צה ארצות, עבר מחוזות והגיע לצאנז. בא לרבי ושטח ח
 שהרבי ירפאו. ו ...מבוקשו, בנו חולה

סוקו, מנהל בנק. האם  יחקרו הרבי. מאין הוא, מגרמניה. מה ע
חים בשבת הבנק סגור בשבת, ודאי שלא. כל הבנקים פתו

ה, ורוב וסגורים ביום ראשון ושלו בכלל. יבין הרבי, התחרות קש
 לקוחותיו גויים. ובכלל, גם בביתו אין השבת נשמרת.

וכשרות? גם לא. בבית הוריו שמרו. כיום, אין בעירו אטליז כשר.  
 וטהרה? אינו יודע מה זה. הרבי הסביר. אה, אז לא. 

הטעה אותך, איני עושה  "טוב" נאנח הרבי. "ובכן, שמע. מישהו 
 די לרפא את בנך".נפלאות: אין בי

ם בא. מבקש הוא סליחה על ההטרדה. אבל לא? אם כן, לחינ
מדוע התור ארוך כ"כ? "אסביר לך" המשיך הרבי, "אנשים 
יודעים שהצרות באות ממרום, ומאמינים שתפילתי מקובלת 

ה גזירה, לפני ה' וביכולתי לפעול לביטול הגזירות. גם על בנך נגזר
ואני מוכן לפנות אל הבורא ולבקש שימלא משאלתך וירפא את  

אבל אז ישאל השי"ת: האם הוא עושה רצוני, שמבקש בנך. 
 שאעשה רצונו? ומה אוכל לענות?!

על כן, מציע אני עסקה: אתה תקבל על עצמך לשמור שבת 
 כשרות וטהרה, ואני מתחייב שהשי"ת יעשה רצונך ובנך ירפא!"

העסקה. ענה: בענין הכשרות, מבין אני , ושקל את  שמע הבנקאי
נות. בענין הטהרה, אשאל בבית. אבל שאין בעיה. נעבור לצמחו

ור את הבנק בשבת גבענין השבת, אין על מה לדבר. אם אס
 יעזבוני לקוחות והעסק יסגר. 

 ."כרצונך", השיב הרבי. "לא עשינו עסק"
גוסס "נו, מה היה  לחצו ידים, נפרדו כידידים. חזר לביתו, ובנו 

 שם" שאלה האם.
שות איתו עסק, אינו  "יהודי קשיח" ענה הבנקאי, "אי אפשר לע

מוכן להתפשר"! וסיפר על הפגישה. נרעשה האם: "רוצח! הבנק 
חשוב לך יותר מבנך?! אתה רץ מיד לדואר ומשגר מברק שאתה 

 .מסכים לשלושת התנאים"
. כעבור זמן מיהר, ושלח את המברק, כשחזר, כבר הוטב לילד

הבנק נסגר בשבתות, אנשים  קצר, נרפא. והעיר געשה ורעשה: 
עו את הסיפור השתאו והעריכו והעסקים רק שגשגו.    שמ

מארקים כדמי ביקור  300שלחה אותו אשתו לשלם לרבי שכרו 
אצל הפרופסור, ולא הסכים  

כאלישע שמאן לקחת  ,לקחת
כסף מנעמן, כדי להרבות כבוד 

קש אמר שמים. אחרי שהתע
בבית   ,הרבי: "אם כן, היה שלוחי

המדרש יושבים אברכים 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 נפלאים  ריםסיפו
 פרשת לך לך

 
 לק ביניהם את הכסף ויברכו את בנך". ח ,ולומדים

הלך וחלק. שמע אחד הלומדים, ומיהר אל הרבי. לפני זמן רב 
חלתה אשתו ומחלתה הלכה והחמירה, והרבי הסתפק בברכה. 

 שאל בכאב: "האם הרבי מושיע רק מחללי שבת?!"...
י עיניו: "אתה חסיד שלי?" "ודאי!" ואוהב אותי?"  ו הרבנתן ב

 "אהבת נפש!"
כן, מדוע לא תבין! הקב"ה גזר גזירה, מי אני שאבטלנה. ואם "אם  

אני מחולל מופת, ומכריח לבטל גזירת שמים, אני מעורר עלי  
רוגז והקפדה, ועלול לשלם על כך ביוקר רב. אבל הכל כדאי, כדי 
להרבות כבוד שמים. כדי שבאשכנז יראו בנק סגור בשבת, וידעו 

 זאת ממני..."!?  שיש אלוקים בישראל! אבל שאתה תדרוש
 (והגדת)

 

 "ויאמר לו כה יהיה זרעך" (טו, ה) 
מדוע מדמה הקב"ה את זרעו של אברהם אבינו דווקא לכוכבי 

 השמים? מה רצה לרמוז בכך? 
האברבנאל כותב על כך פרוש נפלא: 'הכוכבים נמצאים ברקיע 

 תמיד, אבל ביום אי אפשר לראותם, רק בלילה ניכר אורם'. 
אל, אפילו פשוט שבפשוטים, הוא כוכב.  כל אחד ואחד מישר 

ככוכב שמאיר בלילה, כך כשיש צרות המשולות ללילה, ניכרים 
בשעת צרה   –האור והקדושה שבהם. זוהי תופעה מוכרת וידועה  

רואים את האהבה והאחוה שיש בעם ישראל ואת העזרה 
 ההדדית.  

או אז, אנשים שוכחים את חילוקי הדעות ואת המריבות  
כולם מתגייסים לעזרה כאיש אחד בלב אחד. שעת האישיות, ו

 המבחן של עם ישראל היא, אפוא, בשעה שהם בצרה.
 רבנו יוסף חיים כותב על כך דבר שהוא פלא פלאים. 

לרבנו בחיי היה ויכוח עם מלך ספרד. מלך ספרד טען: אתם 
היהודים מדברים תמיד על הגזע היהודי ומשתבחים בכך שאתם  

ל באמת אין הבדל מהותי בין יהודי לגוי.  שונים מכל העמים, אב
שניהם בני אדם. כל השוני מקורו רק בתורה שאתם מלמדים. 

כמוני כמוך. אולם רבנו  –באופי של האדם, בתורשה ובנטיות 
בחיי השיב לו שהוא טועה. היהודי שונה לגמרי באופיו  

 הם שום דמיון. יובאישיותו מן הגוי, ואין בינ
והבטיח שביום מן הימים הוא יוכיח  דעתו מלך ספרד עמד על 

 לרבנו בחיי את צדקת דבריו.
הלך ללא ידיעת רבנו בחיי למקום שבו היו נשים   –מה עשה? 

יולדות, ולקח בכח תינוק יהודי מיד לאחר לידתו. היולדת 
האומללה ניסתה להתנגד, אולם איש לא שמע לה. המלך שילם 

רת. לאחר מכן רה אחלה פיצויים והודיע לה שאין לה שום ברי
הלך לקצה אחר של ממלכתו ולקח משם תינוק גוי בן יומו. לשתי 
האמהות הוא הודיע שהבנים יגדלו בבית המלך עד הגיעם לגיל 
עשרים, ובגיל עשרים יורשו לשוב להוריהם. במשך כל התקופה 
אין להורים שום רשות לראות את הילדים, לטפל בהם או  

 להתקרב אליהם.
המלך כתאומים. שניהם אכלו יחד, למדו יחד,   בבית  הילדים גדלו

למדו לדבר ביחד, ולא היה  
הם שום הבדל. יניכר בינ

איש לא ידע מי מהם הוא יהודי ומיהו הגוי מלבד המלך עצמו, 
 שהכין ברצינות את ההוכחה שהבטיח לרבנו בחיי.

בהגיע הבחורים לגיל שמונה עשרה קרא המלך לרבנו בחיי ואמר  
ר את הויכוח שהיה ביננו לפני שמונה עשרה  ה זוכלו: "האם את

שנה בענין יהודי וגוי? כעת הגיע יום פקודה. מחר אערוך אסיפה  
של כל שרי ויועצי, וכל המדענים וחכמי המדינה, אביא לך לשם  
שני בחורים ועליך יהיה להכריע מי מהם יהודי ומי מהם גוי. יכול  

להם כל עשות אתה לבחון אותם בכל צורה שתמצא לנכון ול
 תרגיל שתרצה".

למחרת סיפר המלך את שני הבחורים בתספורת זהה, הלביש  
אותם באותה תלבושת, כך שהיו נראים כתאומים, והביא אותם 
לאסיפה. ישבו השנים כחתנים בלי לדעת דבר, וסביבם עמדו כל 

 השרים שגם הם לא ידעו על מה ולמה הוזמנו לכאן. 
ברים ואת הויכוח  ות הדפתח המלך וסיפר את כל השתלשל

שהיה בינו לבין החכם היהודי, והזמין אותו בחגיגיות לגלות מי  
 הוא הבחור היהודי ומיהו הגוי. 

עמד רבנו בחיי במקומו, קיבל עצמו את האתגר שהוטל עליו, 
 ושאל: "אדוני המלך, האם יש בבית המלך ענבים?"

 "דבר לא חסר בבית המלך!" –השיב לו המלך  –"ודאי" 
הובא בציווי המלך מגש מלא ענבים למאכל. אחד מהרה עד 

הבחורים הגיש ידו ולקח את אשכול הענבים, והשני הושיט יד 
ולקח מן הענבים המופרדים. מיד אמר רבנו בחיי: "היהודי הוא  

 מי שלקח את האשכול , והשני הוא הגוי". 
 השתומם המלך ושאל: "איך ידעת?"

ר תמיד במה שיש לו  נענה ואמר לו: "אדוני המלך, היהודי בוח
חיבור. יהודי נמשך תמיד אל המקור שבו. כולנו מעולם הנשמות  
באנו מאותו מקור, וכולנו נמשכים תמיד למקור הזה. לעומת 

לגוי אין מקור. הזוהר הקדוש כותב (בראשית ט)  –זאת לגוי 
שממנו באות  שנשמות הגויים באות מהסטרא אחרא, מהמקום

הברדלסים, הנחשים, העקרבים  הנפשות של הדובים והאריות,
ה ממעל, ושם -והיתושים. אנחנו באנו ממקור קדוש, מחלק אלו

 יש אחדות וחיבור". 
הם הכוכבים. נראה שכל אחד מהם  –אומר האברבנאל  –כאלו 

בשעת צרה, הם נעשים   –בודד ברקיע, אבל בשעת לילה 
ראל, בשעת צרה בוקע כח ה'יהודי'  מאירים וזוהרים. כך יש

הם מאירים, ואז ניכר החיבור הגדול שביניהם, שהיה קים  שבהם ו
 במקורם, אף אחד מהם אינו בודד והם נעשים חברים זה לזה.

 דורש ציון)-(דרשו
 

 "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" (טו, יג)
בימי הקיסר ניקולאי הראשון, עת גייסו יהודים לצבא, שמחו 

למענק זכויות   דים ה"משכילים" ברוסיה, הם ראו בכך אותהיהו
 אזרחיות ליהודים בקרוב. 

כאשר הגיעו הדברים אל רבי מענדלי מקוצק, נאנח ואמר, הרי 
כתוב בתורה "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם", בזמן שיהודים 

 בגלות, מוטב שיהיו גרים ואל יהיו אזרחים. םנמצאי
ה  

 com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל.











 

 

 

 

 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ָאִבינּום ַאְבָרהָ ל ׁשֶ ו נְִסיֹונֹוָתי - ֶל ְלָּפָרַׁשת 

 "פה'תש חשוון י"א

 בגו"רהצלחה 
 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 

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

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

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

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

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אפרת אברהם גורג'י בן דליה

 
 

 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
 בת שושנהואושרית               דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

 יריהמוריה בת רחל ברכה              נחום בן כ
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               שאול בן סילביה     

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

 בנימין בן ברכה                    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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16:10 

16:26 

16:26 

16:29 

ככתוב: "וְַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד ַּבִּמְקנֶה ַּבֶּכֶסף 
למרות זאת הלך "ֶאל  (בראשית יג, ב). ּוַבָּזָהב"

 ְמקֹום ַהִּמזְֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראׁשֹנָה"

כלומר נשאר בצדקותו כמו  (בראשית יג, ד).
 מקודם.

 

, כפי שנאמר: נילחם, כידוע, מורה על עו
. ועוד אמרו (ישעיהו ל, כ) "ֶלֶחם ָצר ּוַמיִם ָלַחץ"

ואילו ". ַּפת ַּבֶּמַלח ּתֹאֵכל: "(אבות ו, ד)חז"ל 
מרמז על עשירות ומותרות שהאדם יכול  היין

 להרשות לעצמו.
 

אברהם אבינו ע"ה אשר זכה לעמוד בשני 
הניסיונות הללו, קיבל ממלכי צדק, שהיה 

 ברכה.  -כהן
 

ומפני מה הגיעה לו ברכה זו? בזכות 
הלחם והיין, שתי המערכות שבהן עמד 

 בגבורה וניצח!
 

בפסוק: "ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל  וזה מה שכתוב
. כלומר, (בראשית יד, יח) ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם וָיָיִן"

שסיפר לכולם שאברהם אבינו עמד בניסיון 
העוני ואחר כך עמד בגבורה גם בניסיון 

ושר וממילא גם מגיעה לו ברכה, וזה הע
ל ֶעְליֹון. -וְהּוא כֵֹהן ְלאֵ המשך הפסוקים: "

  יט).-(בראשית יד, יח "וַיְָבְרֵכהּו וַּיֹאַמר
 

 (מעובד מתוך 'מתוק האור')

17:21 

17:18 

17:18 

17:21 

17:55 

17:51 

17:51 

17:55 

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

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לך-לךפרשת  פניני עין חמד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

סדר המילים בפסוק אינו מובן. לכאורה היה 
ל -צריך לומר: "ומלכי צדק מלך שלם כהן לא

 "? לחם וייןעליון הוציא 
 

מדוע הוציא  -מעבר לזאת, עלינו להבין
מלכי צדק דווקא את שני סוגי המאכלים 
האלו כשבא לקדם את פני אברהם אבינו 

 ה?כאשר שב מן המלחמ
 

בספר 'תולדות חיים' מובא, שקיימים בעולם 
 שני מיני ניסיונות הפוכים זה מזה: 

 

, העלול חלילה ניסיון העוניהאחד הוא 
להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו 

 . (עירובין מא.)כמבואר בגמרא 
 

החמור עוד יותר  ניסיון העושרוהשני הוא 
ממנו, שכן האדם עלול להתגאות ולהתנשא 

שרו ועלול לשכוח כי הכול מאיתו יתברך בעו
 לעד ולעולמי עולמים. 

 

ועל כך התפלל שלמה המלך: "ֵראׁש וָעֶֹׁשר 
ַאל ִּתֶּתן ִלי ַהְטִריֵפנִי ֶלֶחם ֻחִּקי. ֶּפן ֶאְׂשַּבע 
וְִכַחְׁשִּתי וְָאַמְרִּתי ִמי ה' ּוֶפן ִאָּוֵרׁש וְָגנְַבִּתי 

ָקי"  .ט)(משלי ל,  וְָתַפְׂשִּתי ֵׁשם ֱא
 

והנה אברהם אבינו ע"ה, שכל חייו היו 
שרשרת ארוכה של ניסיונות, התנסה בשני 

 הניסיונות הללו ועמד בהם.
 

בתקופת ילדותו עזב את ארץ מולדתו, 
ולאחר מכן, כאשר הגיע לארץ ישראל, 
נאלץ לרדת מצרימה בעירום ובחוסר כל, 
עד שלא היה בידו לשלם אפילו בעד 

 אכסניה ששכר ללון.
 

ך השפיע הקב"ה עליו עושר ונכסים, בהמש

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

ן. ל ֶעְליֹו-ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם וָיָיִן וְהּוא כֵֹהן ְלאֵ "
 יט)-יח(בראשית יד,  ר"וַּיֹאמַ וַיְָבְרֵכהּו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 להצלחת ורפואת כל עם ישראל 



 

 

 
 מה הדין של המתארח אצל חבירו וחושש שהמאכלים המוגשים לו אינם מעושרים? 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 
 

אדם שעתיד להתארח אצל חבירו בשבת והמארח קונה פירות מן השוק, וחושש האורח, שמא הפירות אינם מעושרים, יכול 
להתנות מערב שבת. אולם אם הפירות טבל ודאי, שקטף אותם בעל הבית מגינתו ואינו מעשר את הפירות והירקות, לא 

ינו הבעלים של הפירות ואינם ברשותו לא מועיל תנאי, אלא כאשר הם כאשר האדם א הערה:מועיל, אם האורח יעשה תנאי מערב שבת. 
 ספק מעושרין.

 

בן המתארח אצל אביו, יכול לעשות תנאי על פירות שיוגשו לפניו אף שהם טבל ודאי, כיוון שיש לו זכות לאכול מהפירות, דינו 
ה (פ"ט מה' מעשר ציון ההלכה אות קכ) בשם דרך אמונ מקורות:כמו שנמצאים ברשותו, ויכול להתנות על המעשר מערב שבת. 

 כהנא (פט"ז, ג). -שו"ע (יו"ד סימן שלא ס"מ, מא). בספר מצוות הארץ מקורות:אולם אינו יכול להפריש על כלל הפירות. החזו"א. 
 

מי שהזמין חדר בבית מלון או בבית הארחה, ואינו יודע אם הפירות מעושרים, יכול להתנות מערב שבת על המעשר ויעשר 
 קדושת הארץ (עמוד רלג). מקורות:דינו כמי שהפירות ברשותו.  -בשבת, כיוון שמשלם על האירוח 

 

ת שמן מהזיתים, השמן פטור מתרומות ומעשרות, מפעל בית הבד לשמן זית בבעלות גוי, ועובדים בו פועלים יהודים בסחיט
 תרומות ומעשרות (עמוד פז). -חזון עובדיה מקורות:כיוון שהמפעל הוא של גוי נחשב כמירוח של גוי. 

 

שו"ת מקורות:פטורים מתרומות ומעשרות. כיון שנגמרה המלאכה אצל הגוי.  -הקונה זיתים מהגוי, אף שהיהודי כבש אותם 
חיו"ד סימן כט). כדין הקונה מגוי ירקות שלא ראויים לאכילה אלא בבישול, אף שהיהודי בישלם, נחשב גמר המלאכה אצל הגוי יביע אומר ח"ה (

ופטורים מתרומות ומעשרות. וע"ע בשו"ת מאמר מרדכי להראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל ח"ג (סימן יט עמוד קנד) שדין זיתים כדין ענבים, וזיתים 
והוא מכשירו לאכילה, הוי גמר מלאכה ע"י ישראל. אבל, אם יתברר, שסתמן לאכילה, או רובם לאכילה, יהיה פטור  שאינם ראויים לאכילה,

ממעשר, כי דינם ככל הפירות. ולכן, זיתים שחורים הראויים לאכילה ע"י הדחק וכובשין אותם למתקן, הרי נראה, שסתמן לאכילה, וא"כ נגמרה 
בל זיתים ירוקים, שסתמן לשמן, אם כובשן הוא גומר מלאכתם וחייב לעשר. וע"ע בשו"ת דברי בניהו חכ"ד המלאכה ע"י הגוי ופטור מלעשר. א

 (סימן עב).
 

 

 

כך היה: אחד העובדים  -' מובא סיפור מופלא על רבותינו, עד כמה הם הסתפקו במועט. ומעשה שהיה פניני אברהםבספר '
בישיבת 'פורת יוסף' פנה פעם אל ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל וביקש, שיפעל למענו שיקבל העלאה 

 שר". במשכורתו. "אני אומנם עובד זוטר", אמר האיש, "אולם בכל זאת, אולי יהיה אפ
 

הרב שמע את הבקשה והבטיח לבדוק את הנושא. העובד לא הסתפק בכך, שדיבר עם הרב, אלא החל בכוחות עצמו 'לבדוק 
 מקרוב' את העניינים. 

 

באחד הימים הזדמן לו להיכנס למשרד המזכירות כשאין שם איש, לקח את הצ'קים, שהיו מונחים על השולחן והחל לעיין 
ה המשכורת של כל אחד מהעובדים בישיבה. לתדהמתו הרבה גילה, כי משכורתו של ראש הישיבה בהם כדי לראות, מהו גוב

 קטנה משלו!.  -
 

כאשר פגש לאחר מכן את הרב צדקה אמר לו: "את חטאיי אני מזכיר היום. נכנסתי למשרד הישיבה וגיליתי, שמשכורתו של 
עובד פשוט בישיבה! הרב ידע, שאני לא אעבור על זה בשתיקה!". כששמע הרב את הדברים, לקח  הרב נמוכה משלי, שאני

עד  אותו אותו אל אחד מחדרי הישיבה, סגר את הדלת ובמשך שעתיים דיבר איתו, שלא יעשה מאומה בעניין זה, ולא עזב
 שהבטיח, שלא יוציא מילה מפיו ולא יעשה דבר בנידון.

 
 
 
 

 

של הגאון רבי יעקב ילנסקי זצ"ל גבר עליו חוליו. אשתו הצדקת טיפלה בו במסירות ולא משה ממיטת חוליו.  בימיו האחרונים
באחד הימים פנה אליה ואמר: "האם את יכולה להביא לי מעט אורז?". מיד כיתתה הרבנית את רגליה להביא לרב את 

אמצים רבים השיגה הרבנית מעט אורז, בישלה מבוקשו. באותם הימים היה דוחק גדול והמשימה לא הייתה פשוטה. במ
 ".האורז לא בשבילי צדיקה, הוא בשבילך, את חייבת לאכול...אותו והגישה לבעלה. אמר לה הרב: "
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  (רגילים היו אנשים לומר כי בלילות קוראים לנפטרים לעלות לתורה). אי"ה מחר אלך מיד בבוקר".וחוששני לעבור דרכו בלילה, מפני הסכנה 

אולם רבינו הפציר בו, שילך מיד. המשמש לא יכול היה לעמוד בפני הפצרות הרבי, והוא התיישב בדעתו שיצא החוצה, ישהה בחוץ כדי 
ילך וימסור את הכסף. וכן עשה, הוא יצא החוצה, ושב לחדר הגבאים הסמוך  שיעור מהלך למקום המיועד, ואח"כ ישוב אל הבית, ולמחרת

 "הלכתי, הלכתי". אמר לו הרבי: "והרי לא הלכת", ושוב הפציר בו שילך.  -לחדר הרבי. שאל אותו רבינו: "חיים, האם הלכת?"
 

קרב, ראה מרחוק אור מתנוצץ מאותו בית, כשראה חיים, שאין לו ברירה אחרת, הדליק את העששית, ויצא לדרך בחשכת הלילה. כשהת
הילדים רעבו  -אולם שמע קול צעקות. בדקות הבאות, קלט שהבעל מתווכח עם אשתו על עסקי פרנסה. האישה טענה: "מילא כל השבוע 

ל השיב לה: "מה רצונך והבע ולא היה מה לאכול, אבל כעת כבר יום חמישי בלילה, כולם כבר הכינו את צורכי השבת, ולנו עדיין אין מאומה!".
ממני? בכל השבוע אני עמל ויגע, אבל מה אעשה, שהמזל אינו מאיר לי פנים?!". באותו רגע נקש המשמש על החלון, כשהוא מבין את כוונת 

 "אם חיים כאן, כבר טוב", הם פתחו את -הרבי, ששלחו בשעה זו. הם שאלו: "מי זה?" והוא השיב: "חיים". מיד התמלא הבית שמחה 
 הדלת, והוא מסר את הכסף בשם הרבי. כששב, המתין רבינו בכניסה, ואמר: "עתה נכון הדבר שהלכת".

סופר על רבינו, שכאשר חלתה בתו במחלה קשה, ולצורך רפואתה לא היה מנוס מלהביאה אל טובי הרופאים אשר בעיר הבירה. אביה, מ
אשר דאג לה כל כך, התעדכן בשלומה מדי יום באמצעות מברק, שהיה נשלח אליו מבית הדואר המרכזי שבעיר. באחד הימים לא הגיע 

מאו הטריד הדבר כי וניכר יותרהמברק מאוחר ספורות שעות בשרעפיו שקוע מנוחה חסר בביתו הסתובב הוא רבינו של מנוחתו את ד

כ"א אב בירושלים. כבר מילדותו הצטיין -נולד ב הרב הצדיק בנימין זאב חשין זצ"ל:
בחריפותו ושקידתו המופלגת וכן בגיל קטן היה נזהר מאוד לא להשמיע קול בכי כדי לא 
לצער את הוריו. למד בישיבת 'עץ חיים' וזכה לסיים את הש"ס כולו לפני החתונה. אישתו 

ת קורעות לב, עד שהייתה סיפרה כי רבינו היה קם בכל לילה לאמירת 'תיקון חצות' בבכיו
 מבקשת ממנו שיפסיק, כי בכיותיו קורעות לה את הלב!

 

המקובלים 'שער השמיים'. ניחן במתק  ישיבת ראשמגדולי חסידי ברסלב. מקובל. 
ירוב רחוקים באמצעות שיעוריו. רבים השיב מעוון. המקובל ר' ציון שפתיים. טרח רבות בק
". והמקובל הצדיק הרב מרדכי שרעבי העריכו צדיק יסוד עולםברכה התבטא כלפיו: "

מאוד והיה רגיל לומר: "רבי בנימין זאב חשין קדוש קדוש", ובכל פעם שראה אותו נכנס, 
 לה ובנסתר. ענוותן. היה מהדר וקם מכיסאו. מלומד בניסים. גאון בנג

 

שקידתו בתורה הייתה מופלאה. היה בקי עצום בחוכמת היד והפרצוף. התנהג בפשטות. 
לעיתים היה נוסע לאשדוד אל האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא, עימו היה עוסק בצוותא 
בתורת הסוד. עורר תדיר על מעלתו העצומה של התיקון הכללי וכן לסיים בכל שבוע 
לפחות פעמיים את ספר התהילים, פעם אחת בימות החול ופעם שניה בשבת קודש והוא 

המנוחות -. ציונו בהר)1989(וון ה'תשמ"ט י"ז חש-נפטר בתיקון גדול לכל הפגמים. 
 בירושלים.

משיב (ר' צבי  ילדיו:מרת חנה ליבא.  אשתו:מרת פינה רילה.  אימו:ר' נחמיה.  אביו:
, ר' אהרון, ר' יוסף צבי ור' דוד. )בישיבת מיר וחסיד ברסלב גאון בנגלה ובנסתר

הגאונים ר' ראובן אלבז,  מתלמידיו:הצדיק הנסתר ר' ישראל יצחק משי זה"ב.  מרבותיו:
 חברותא:ר' יעקב ישראל לוגאסי, ר' רפאל זר, ר' בנימין בצרי, ר' אורי זוהר ועוד רבים. 

ציון  'רמרן ר' שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, המקובל ר' מרדכי שרעבי זצ"ל, המקובל  -הגאונים
 .ברכה זצ"ל

רב שבת אחת, אירעה תקלה חריפה ברכבו של נהגו המסור ר' אליעזר ב"ח הי"ו, ועקב כך המשאבה של הרכב התרוקנה מן השמן כליל. ע
באותו יום  שיבוא אליו לאחר השבת.", וביקש, הבעיה מורכבת, ורק לאחר השבת אפשר לתקנהבעל מוסך שבדק את הרכב אמר: "

כשהובהר לו, כי אי אפשר לנסוע ברכב הפרטי, נענה  התכונן רבינו כדרכו לנסוע לכותל, אולם התפלא מדוע ר' אליעזר רוצה להזמין מונית,
 ".ר' אליעזר, 'כי בשמחה תצאו'. ניסע ברכבך כדרכנו לכותל" הצדיק ואמר:

 

ואכן למרבה הפלא, נסע הרכב לכותל כאשר המשאבה הרוסה תי, אך רבינו חזר על דבריו שוב, הלה ניסה להסביר, כי הדבר לא מציאו
ומיד החלו בנסיעה והגיעו לבית הרב במהירות יותר מן הרגיל.  -. ביציאתם מן הכותל שוב אמר לו רבינו: "כי בשמחה תצאו" וללא שמן

 בשבוע שלאחר מכן לקח ר' אליעזר את רכבו למוסך. 
 

באת לצחוק ממני? הרי תיקנת כבר את הבעיה... המשאבה מצוינת, והשמן כב ע"י בעל המוסך, תמה הלה על ר' אליעזר: "כשנבדק הר
". הלה סיפר לו בקצרה את אשר אירע ביום שישי, ועל גדולתו וקדושתו של הצדיק הרב חשין זצ"ל, בעל המוסך התרגש במשאבה מלא

 ".זהאתה חייב לקחת אותי להתברך מהרב הואמר: "

כנסת גר אדם -שלישי. ליד אותו בית פני יותר מעשרים ושש שנים, הרב בנימין זאב חשין היה נותן שיעור שבועי בבית הכנסת כל יוםל
תפס  אותו אדםבכוונה, כדי להפריע לשיעור. הרב יצא אליו וביקש ממנו בעדינות, שלא יפריע.  שבלשון המעטה לא אהב זאת, והיה מרעיש

-. מיד ניגשו מספר אנשים מביתכדי שהוא קורא בקול לאשתו: "תביאי מהר מספריים" והתחיל למשוך אותו בכוח, תוך בזקנו של הרב,
  .למחרת היום, אותו אדם התיישב בתחנת אוטובוס, ברחוב ז'בוטינסקי בר"ג , ולא קם יותרהכנסת והדפו את האדם המתפרע. 

כדו הרה"ג ר' יצחק חשין שליט"א סיפר, כי היה פעם יהודי המתגורר בצרפת, אשר חלם פעם אחר פעם על איזה 'זקן' המעוררו שוב ושוב נ
לחזור לדרך ה', הלה נשבר וסיפר את חלומותיו לדודו המתגורר בארץ הקודש, דודו יעץ לו כי יבוא ארצה ויחד יסעו לשריד בית מקדשנו 

הלה רק ראה את פניו נפל והתעלף לל לה'. והנה, כשהגיעו לכותל הוא רואה לפתע איזה 'זקן' היושב ואומר תהילים, הכותל המערבי להתפ
הלה סיפר כי זה הזקן אשר הופיע לו בחלום כמה פעמים בצרפת, והזהיר אותו, . כשחזר להכרתו שאלו אותו: "מה קרה?" במקום

 .בנימין זאב חשין זצ"לזקן זה היה לא אחר מאשר רבינו . שיחזור למוטב

יפר הרב מנשה גליקזאהן על ענוותנותו המופלאה של רבינו:  באחד משיעוריו הקבועים בספר ליקוטי מוהר"ן, כשהקהל גומע בצמא את ס
. הציבור שהיה בהלם מהמחזה המביש, רצו לטפל באותו אדם וסטר על לחיו של רבינואימרותיו נכנס אדם שדעתו השתבשה עליו רח"ל, 

הוכיח אותו על שביזה ת"ח, אך רבינו עצר בעדם והמשיך בשיעור, כאילו לא אירע דבר. וכאילו לא די בכך ניגש רבינו באצילות רוח לאותו ול
יהודי אומלל והגיש לו כוס מיץ קר. אשר תלמידיו מזגו לו לפני כן. כשהגיע לביתו, לאחר אותו מקרה הפטיר בשפלותו שכנראה מחמת החום 

 מקום, עשה אותו יהודי, מה שעשה.הכבד ששרר ב

עם אחת הזמינו את רבינו לשאת את דבריו. רבינו כמובן ניאות להזמנה. משוש חייו היו השיעורים, בהם היה מלהיב את נשמות ישראל פ
נימין זאב הרב הגאון ר' בלאביהם שבשמיים. כשהתקרב היום המיועד, נתלו מודעות ענק על לוחות המודעות בירושלים ובהם נכתב, כי 

הלך ממודעה למודעה וכו'. רבינו שסלד כל ימיו מתארים ומקילוסין, כאב על אותם תארים שנכתבו במודעות. מה עשה?  חשין ימסור דרשה
 וכך נראה רבינו הולך ברחובות ומשמיט תארים, שסלד מהם בתכלית.וקרע את המילים 'הרב הגאון'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "לזצ ןָחִׁשיב ְזאֵ ן ִּבְניִָמיק ָהַרב ַהַּצִּדי -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

 גלאט?"-להפוך אותו לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך 
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
כך נהג גם הגאון רבי מאיר איזנשטטר אש זצ"ל, מגדולי 
וראשוני תלמידיו של החת"ם סופר, שכיהן כרב ואב"ד העיר 
אונגוואר, אשר העריץ את רבו מאוד, וגם זכה ממנו ליחס של 

 רכה. חיבה והע
 

ויהי היום וסערה התרגשה בפתח חדרו של גדול הדור. על 
מפתן חדרו של החת"ם סופר ניצב הגאון רבי מאיר 

כשהוא נרעש ונרגש וממראה פניו היה ניתן איזנשטטר אש, 
 לראות, כי דבר מה מסעיר בוער בקרבו.

 

אותה שעה, שעת צהריים, החת"ם סופר הניח קמעא את 
קראת המשך יומו העמוס בתורה ראשו כדי לאגור כוחות ל

ובעבודה. בנו של החת"ם סופר, הגאון ר' שמעון, שחש 
בסערת הנפש שהגאון רבי מאיר אש היה נתון בה, ניגש אליו 

 וביקש לברר על מה ולמה. 
 

אנחה עמוקה נפלטה מקרבו של רבי מאיר, עת פרק את 
סגור ליבו ואמר: "ולמה לא? עד כה תיאר אותי רבינו 

וזה כמה ימים חסר בתשובות רבינו  'תלמידי', בתשובותיו
אלי תואר זה. בוודאי חטאתי, חס ושלום, שלא זכיתי 
להימנות בין תלמידיו, עקב כך באתי לשאול ולדרוש סיבת 

 ". הדבר הזה
 

הגאון רבי מאיר איזנשטטר אש זצ"ל, גאון בזכות עצמו, אב 
בשל בית דין בעיר גדולה ומכובדת, אינו מוצא מרגוע לנפשו 

 כך, שרבו, החת"ם סופר, אינו מכנהו 'תלמידי'. 
 

כאשר ראה רבי שמעון סופר את צערו של רבי מאיר, הוא 
נכנס אל חדרו של אביו וסיפר לו על תלמידו הגדול רבי מאיר 
אש, ושהוא חש צער עז, על כך שאביו הפסיק לכנותו 

 במכתביו בתואר הנכסף 'תלמידי'.
 

סופר והוא ביקש מבנו להרגיע חיוך רחב עלה על פני החת"ם 
, הוא גדל מדוע אתכבד בכבוד חבריאת תלמידו באומרו: "

אל נכון מעל לראשי. אילו היה לי זמן פנוי כמו לרב 
 מאונגוואר, הייתי גם אני בקי כזה בקודשים ובטהרות!". 

 

והוסיף ואמר: "ומאחר שכיום תלמידי רבי מאיר בקי מעט 
ה אוכל לכנותו יותר ממני בסדרים אלו, כיצד ז

 ".'תלמידי'?!
 

הרי לנו מחזה מדהים. מצד אחד ניצב תלמיד חכם מובהק, 
שניהל את עדתו ברמה, המבקש בדמעות להימנות על 

זהו הכבוד הגדול ביותר, לו הוא תלמידיו של החת"ם סופר. 
 יכול לצפות. 

 

ומצד שני, גדול הדור, מרן החת"ם סופר, אינו מוכן לכנות את 
למיד, משום שבסדר קודשים ובסדר טהרות רבי רבי מאיר כת

מאיר בקי מעט יותר ממנו. ואם כן הוא יתכבד בכבוד תלמידו, 
 כבוד שלדעתו אינו ראוי לו.

 

ר ולשער. כיצד רבותינו דאגו לכבוד השני, זאת לא ניתן לתא
הענווה המופלאה היא מנת חלקם. בפרשה אנו רואים, 
שכאשר שרה אימנו רואה שאינה זוכה לילדים היא פונה אל 

 אברהם והיא נותנת את הגר שפחתה לו לאישה.
 

והנה אנו קוראים כי שרה פונה לאברהם אבינו וטוענת 
כלפיו כי הוא אינו מגיב ולא אומר דבר להגר, על אף שהיא 

 בשרה ואומרת נגדה דברים איומים.מזלזלת 
 

, ֲעִׂשי ָלּה  אברהם  עונה ואומר לשרה: "ִהּנֵה ִׁשְפָחֵת ְּביֵָד
" ִ . ואז שרה מענה את הגר היא (בראשית טז, ו) ַהּטֹוב ְּבֵעינָי

בורחת מהבית, והמלאך פוגש בה על עין המים במדבר, 
 הוא שואל אותה, מאין היא באה, ולאן היא הולכת.

 

והגר עונה כי מפני שרי גבירתה היא בורחת. והמלאך אומר 
לה לשוב ולהתענות תחת ידה. והרי היא אמרה, שהיא 

 ברחה מאת שרה. ואם כן, מהי תשובת המלאך?
 

אפשר לפרש כך: למעשה אנו צריכים לדעת ששרה כשהיא 
נותנת את הגר שפחתה, היא לא רוצה, שאדם חשוב כמו 

לכן היא נותנת לו את הגר לו אברהם אבינו יקח פילגש, ו
 לאישה. כלומר היא שומרת על כבודו.

 

ועל כן שרה אינה אומרת דבר להגר, שהרי היא כעת אשתו 
של אברהם אבינו והיא שווה אליה. אברהם אבינו לעומת 
זאת, אינו רוצה שיפגע כבודה של שרה, ומעולם לא לקח 

 את הגר לאישה ולכן הוא אומר "הינה שפחתך בידך". 
 

וכן שרה מעולם לא עינתה את הגר אלא נתנה לה את 
אותן עבודות, שהיא הייתה רגילה לעשות. אלא שהגר 

 החלה להתגאות על שרה, ועל כן הרגישה זאת כעינוי.
 

ולכן המלאך אומר להגר שהיא צריכה לזכור את אותן שתי 
. ובזה רמז לה ולאן אתה הולך -מאין באת  דע –שאלות 

הגר לא הבינה את השאלה. ועל כן על מידת הגאווה. ו
 המלאך החזיר אותה לשרה, כדי שתתקן את מידותיה.

 

לעומת זאת אי אפשר שלא להתפעל ולהתפעם מהענווה 
של רבותינו. על אף העובדה, כי הם לומדים תורה ימים 

 אינם מתגאים. -ולילות וידיעותיהם עצומות 
 

רבי משה סופר זצ"ל, מרן הגאון החת"ם סופר, זכה 
להעמיד תלמידים, שגדלו ועלו בתורה, עד שהיו לתלמידי 
חכמים מובהקים שכיהנו כרבנים חשובים ברחבי הונגריה 

 וגם מחוצה לה. 
 

תלמידיו של החת"ם סופר העריצו וכיבדו אותו מאוד, ובכל 
בעיה או שאלה, שעלתה בפניהם והסתפקו בה, היו 
מתייעצים עם מורם הדגול. מלבד זאת היו התלמידים 
מתכתבים עם רבם, והם העלו שאלות הלכתיות רבות, 

 שהתעוררו להם במהלך הלימוד תוך בקשת חוות דעתו.

הֻמְפָלָאה ֲעָנוָ   

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל           מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל       ליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"לר' עו

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   בן אסתר אביחי               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה               אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                            נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     סוליקה בת עישה        ז"ל     ר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  קב בן אסתריע                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                           אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל           ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                               יעקב בן נעמה
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                                  שרה בת מורברי רחל ע"ה                    שמעון בן חנה

כל נשמות עם ישראל         אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה                                           אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                      

 לע"נ

תנצב"ה
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       ליוןג                                                                                                                                                                                                 
           

            
                       

                           תש"פ לך- לך פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ר ָעׂשּו ְבָחָרן ֶפׁש ֲאׁשֶ   )יב, ה( ְוֶאת ַהּנֶ

והלא כל באי עולם אינם יכולין לבראות אפילו יתוש אחד ומה 
מלמד שהעלה עליהם ', ואת הנפש אשר עשו בחרן'תלמוד לומר 

  )ב"יפאדר"נ ( כאלו עשו אותם ב"ההק

מעלה עליו  -  כל המלמד את בן חברו תורה :אמר ריש לקיש
  )סנהדרין צט:( 'הנפש אשר עשו'ואת מר שנא ,הכתוב כאלו עשאו

בשנים לא שאירע שה מופמעלא מכבר התפרסם 
ן הלב פרק בחור ממשפחה חרדית שלדאבו, על האחרונות

הוא החל להתחבר עם  .רח"ל ,מעליו עול תורה ומצוות
עד שהתדרדר לעברי פי פחת והחל לעבור  ,חברים כמוהו

היה לו בן דוד  .', ר"לעל עבירות דאורייתא כחילול שבת וכו
 ותחילוני והחליטו לצאת יחדיו לחו"ל ולבלות שם בהפקר

  . הגמור

שיום כדי כך הלך והחמיר עד  ו הרוחנימצבבהיותם שם 
לו כי עומד אחד הגיע אותו בחור לבן דודו החילוני ובישר 

הבן דוד אף שהיה חילוני  .רח"ל ,להתארס עם נערה נכריה
שההתדרדרות ציפה  הוא לא ,זאתהזדעזע עמוקות לשמוע 
לפני " :לו יעץהוא פנה לבחור ו .תגיע עד כדי התבוללות

כדאי לך בכ"ז להודיע להורים  ,שאתה עושה כזה צעד גורלי
קודם מעשה כדי לא להפתיעם לאחר מעשה ולגרום להם 

   ".להתקף לב וכדומה...

הוא חזר לבית הוריו להתארח  .הבחור קיבל את ההצעה
 ,הם קיבלו אותו יפה .כניתועל ת ודיע להםאצלם בשבת ולה

   , ר"ל.המשיך לחלל את השבתהוא אך גם שם 

בשעות אחה"צ של יום השבת פנה האבא והציע לבנו לבוא 
למרבה  .זצ"ל הגראי"ל שטיינמןמרן עמו לשמוע שיעור מ

לאחר הסכמתו והלכו לשיעור. את ה הבן נתן הפתעה
 יבהראש ישוה ,עור ניגשו האב ובנו להרב שטיינמןהשי

  ". ...במצב כזה אתהכמה זמן " :את הבןשואל 

   ."שנתיים"כ :עונה לו הבן

היה לך הרהור תשובה במשך  האם" :אל הרב שטיינמןוש
  " ?זמן זה

 תיאכן הרהרארבע פעמים שבמשך תקופה זו זוכר "אני  -
   ".בתשובה

 תשובה הרהורכל כמה זמן ארך " :הרב שטיינמן ואלש
  . כזה?"

  ."פעם כלבכעשר דקות " -

שבמשך השנתיים היו  ,יוצא: "א"כ הגיב הרב שטיינמן ואמר
שזה להיות ארבעים  ,שובהדקות של הרהור ת לך ארבעים
אין  במקום שבעלי תשובה עומדים'נשגבה של  הדקות בדרג

   .אני מקנא בך!"!' צדיקים גמורים יכולים לעמוד

לחלו וחדרו עמוק ללבו של הבחור ח ,הדברים הקצרים הללו
את הקשר  ועם צאת השבת החליט לבטל מיד ,זעו אותוזעו

נכנס לתהליך של חזרה  ואילך , ומכאןנכריהאותה שלו עם 
  .בתשובה

יא כשנשאל לאחר זמן מה גרם לו לבוא ולשמוע בשבת הה
ה שאירע השיב במעש ...את שיעורו של הגראי"ל שטיינמן

הגענו כל  ,כשלמדתי בחיידר ,עמו בילדותו: "לפני שנים
 .דים להבחן אצל הרב שטיינמן בביתוידים עם המלמהתלמ

ואחרי שהילד  ,אחת את כל אחד מהילדיםוא שאל שאלה ה
   .נתן לו סוכריה ,ענה

שאל שאלה קלה הוא חזר ו ,כשהגיע תורי לא ידעתי לענות
ניסה עוד פעם שאלה קלה עוד  וכך ,יותר ושוב לא עניתי

שתי תיים המבחן הרגכשהס .אך ללא מענה מצידי ,יותר
  כל ילד קיבל סוכריה חוץ ממני...  ,מושפל ומבוייש

 :קרא לי הרב שטיינמן ואמר לי ,יתווהנה טרם צאתנו מב
כל  .בלים שכר על המאמץ ולא על התוצאהמק באבעולם ה"

הילדים התאמצו לענות על שאלה אחת ואתה התאמצת 
  . לענות על שלוש שאלות לכן תקבל ממני שלוש סוכריות ..."

באותו  חשתירגשה הנפלאה והמרוממת שת ההאין לתאר א
מן נותר בי עד עצם היום כרון הזה מהרב שטייניהז ...רגע
 ,באותה שבת ,והוא שהביא אותי גם במצבי הגרוע ,הזה

  ]עהו''איש לר[                       .ללכת ולשמוע את שיעורו..."

 ה מביתהגיע בחור כבן ארבע עשרלישיבת 'פורת יוסף' 
הוא  לישיבה. , כדי להתקבלספר חילוני וממשפחה הרוסה

אלא גם  ,ני יהדותילא היה רק בור ועם הארץ גמור בעני
יה בצוות כמובן לא ה ...נבער מדעת ,נטול כל כשרון

ובכל זאת שלחוהו לגאון רבי  ,ההנהלה מי שהסכים לקבלו
  זצ"ל שיקח עליו אחריות...  בן ציון אבא שאול



  
 ,לא ידע מאומהו -חינה אצל רבי בן ציון אותו בחור נכנס לב

  אפילו לא מתי חל ראש השנה... 

בחורף או  מתי אוכלים גלידה,: "לבסוף שאלו רבי בן ציון
  .?"בקיץ

  ענה. ", בקיץ" .זאת ידע, אורו עיניו

  .!"התקבלת" - חמיא לו רבי בן ציוןה -"נפלא" 

ד לא נראה שיהיה תלמי ,להנהלה: "אמתורבי בן ציון הסביר 
אבל יהודי הוא וחייב במצוות, ילמד לקיימן  ...חכם גדול

יחנך בניו לתורה ושמא בנו יהיה ת"ח  .ויקים בית יהודי
   .מופלג..."

ם לקרבו ובוודאי לא ללעוג תלמידיאת ה י בן ציוןהנחה רב
  .!"נפש יהודית היא ויש להצילה: "ולזלזל

  ... אציל נפשומובהק להפתעת הכל גדל הבחור לבן תורה 

אינני " :הרווחה שטיפלה במשפחה שלחה לומרפקידת 
אבל קיבלתם אבן מחוספסת  .יודעת כיצד חוללתם את הנס
  ]'יגילו במלכם'[  .                 והפכתם אותה ליהלום זוהר!"

  )יג, ח( ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה

שליט"א מעשה מדהים  יצחק זילברשטיין גאון רביה הביא
: בארה"ב ר רב קהילהאותו מספסיפור שהגיע לפתחו, 

ישנה משפחה חשובה ומיוחדת אשר כולה  ובקהילה שלנ"
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 
אשר כל רואיהם שיבחום כי הם זרע בירך ה'. אחד ויראי ה', 

הבנים הלומד בישיבה גדולה ומפורסמת בארה"ב, היה 
הוא ישב ולמד בהתמדה רבה  בולט בהצלחתו.ה

ובהתלהבות עצומה, כשכל חבריו ורבניו שיבחוהו ללא הרף 
על מידותיו המיוחדות, על הארת פניו לכל אדם, ושמירת פיו 

  מתוך ענווה ובריחה מהכבוד. ולשונו מכל משמר, והכל 

ה אך למרבה הצער, מספר בחורים מהשיעור שלו בישיב
בחור טוב ומוצלח, על כן היותו קינאו בו מאוד וכאב להם 

החליטו להוציא עליו שם רע, ולהראות לכולם שאינו טוב כמו 
שכולם חושבים. הם החלו לספר לכל בחור בישיבה על 

נו מעמיד פנים כבחור מעשה רע שעשה אותו בחור, וכי הי
  טוב, אך הינו נוכל גדול. 

"אני וכל רבני הישיבה", מספר רב הקהילה, "ידענו כי 
אותו  .לילת שקר אשר לא הייתה ולא נבראהמדובר בע

ללמוד  משיךומשותק  ,מע את הדיבורים כנגדושוהיה בחור 
הנושא הלך וגעש, ולרבנים לא הייתה . בשמחה עצומה

י הבחור ואמרו להם כי הם נאלצים ברירה והם קראו להור

להוציא את הבחור מהישיבה לתקופה, עד שתדעך האש 
בישיבה. ההורים זעמו על ההחלטה, כיוון שידעו כי בנם 
מעולם לא פגע באיש. ההנהלה קראה לבחור ושאלה אותו 

  . "האם עשה את אותו המעשה

"אומר רק משפט אחד", אמר בהרכנת ראש, "מעולם לא 
   ."וכעת אשתוק ולא אדברעשיתי זאת, 

"מדוע אתה שותק?", פנו אליו הוריו, "תאמר לרבנים שאלו 
  המצאות וכך תישאר בישיבה". 

אך הבחור השיב בדמעות: "אבא, אימא, הרי אתם יודעים 
שזוהי המצאה אחת גדולה. אך אני מקבל על עצמי לשתוק 
ולא להוכיח את צדקתי, מפני שאם אעשה זאת, אני יודע 

גרום למחלוקת גדולה בישיבה, על כן, אני מקבל שהדבר י
   ."ק, ובוטח אני בה' שלא יעזוב אותיעל עצמי לשתו

הבחור הוצא מהישיבה מתוך קבלת רצון ה' באהבה. הייתה 
עצומה לבן אנוש. מעלילים על מתוך הקרבה זו שתיקה 

בחור צדיק ומתמיד שהינו בחור רע, אך הוא מחייך ושמח, 
 ולא משנה איפה. לאחר כשמעניין אותו רק להמשיך ללמוד

מספר שבועות הוא חזר לישיבה. הבחורים הביטו בו בצורה 
שלילית, אך הלה לא התייחס ורק ישב ללמוד במרץ ושמחה 

  כפולה מכפי שהיה עד היום. 

. הבחור חיפש כלה בעלת םוהנה הגיעה תקופת השידוכי
מידות, אך למרבה הצער כל משפחה ששמעה על העלילה, 

ה והמשיכה הלאה. כך עברו חודשים ואף ירדה מהר מההצע
שנים!, כשהמצב תקוע. הבחור לא התרגש כלל, אלא 

  המשיך ללמוד בשמחה ולהאיר פנים. 

והנה, יום אחד נכנס ת"ח גדול הידוע בארה"ב כעשיר גדול 
מעוטר במידות ומראש הישיבה חתן השקוע בלימודו  וביקש

ב טובות לבתו הצדקנית והחכמה. ראש הישיבה לא חש
פעמיים והציע את הבחור המוצלח. הוא ידע שכל מה 

  שאמרו עליו היה שקר גס. 

ת"ח התפעל מאוד מהבחור, אך מהר מאוד שמע אף אותו 
על העלילה של הבחור. "אמור נא לי בכנות", פנה לבחור, 

  "האם עשית את המעשה?". 

הבחור הביט בעיניו ואמר: "הנני נקי מכל רע, אך יותר לא 
לא לגרום לאש בישיבה. בוטח אני בה' שכאשר אפרט, בכדי 

היכנס לפרטי נושא , היא תאמין לי בלא לתגיע הזיווג שלי
  ". זה

ודדים הבחור הת"ח התפעל מהבחור, ולאחר ימים ב
, החתונה נערכה בחודש תשרי התשע"ז .התארס עם בתו

ה היה מקובל באותה ישיב-[ עיכוב נגמרושנים של . 23כשהוא בן 

לא נגמר... כל  הסיפוראך , ]זה בהרבה מגילגיל מוקדם להתחתן ב
נורא נותרו חברי השיעור שלו שהעלילו עליו את הסיפור ה

דובר לא מצאו את זיווגם. לא משנים  מספרבישיבה ו
עשרות  - תופעה יוצאת דופןבבמספר קטן של בחורים, אלא 



  
רבעה בחורים אאמנם  ם...בשידוכי 'תקועים'בחורים 

תתפו , אך הם לא השלפני כן כמה שניםמהשיעור התחתנו 
  בהכפשה. 

כי הם תקועים בגלל הצער הרב  הבינוכל חברי השיעור 
עלו לביתו ביום עשרות בחורים לאותו בחור.  שגרמו

, ובכו בפניו שיסלח להם כדי שלא יתקעו כל ימיהם תוחתונ
ולם, ואז רווקים. החתן אמר להם בפה מלא כי הוא מוחל לכ

לחץ את ידיו של כל בחור, הכל פתחו בריקוד סוער ורווי 
דמעות בחדרו של הבחור, ולסיום ביקשו סליחה מהוריו של 

  הבחור שסבלו אף הם רבות.  

 תשע"ח תשרי ה'תשע"ז ועד ר"ח כסלומאז ואמנם, 
, כשרבים נמצאים לפני מאותו שיעור בחורים 11 התארסו

  שלב סגירת אירוסין. 

י", חותם הרב, "יש דין ויש דיין. ה' לא עוזב את שמעו ל"
  ]רב מ. צורןה- 'פניני עין חמד'[   הנרדף ומעניש את הרודף!".

ֶבָה ּלֹו ְצָדָקה ה'ְוֶהֱאִמן בַּ  ְחׁשְ   )ו ו,ט( ַוּיַ

האמונה והבטחון בה' בכוחם לפתוח שערים ולהוריד שפע. 
 הכתוב אומר: 'ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו'

 זהשבפסוק  'חֹוטַ בְ מִ 'למה מילת ). וקשה לכאורה ירמיהו יז, ז(
לומר לך אלא בא הכתוב  ?מנוקדת בפתח במקום קמץ
וסגורים  קמוציםשכל הדרכים שאפילו במקום שנדמה לך 

יסייעו לך מן ואם תעשה כן  ,'אל תחדל מלבטוח בה ,לפניך
  .לך שערי הצלחה ויפתחו ,השמים

  ]י אברהם חנוך הופמן זצ"ל'להגיד' בשם רב[        

*   *   *  

 ,אם אתם מחפשים למי לתרום צדקהמספר בעל המעשה: 
 ,מיד ליד ,ס אשראי או הוראת קבע, אלא ככהבלי כרטי

ברחוב רב אשי ' בית הלל' בואו איתי לבית הכנסת ,במזומן
ופוגש  ,אני מתפלל שם יום יום .בבני ברק פינת גבעת פנחס
ל יום נערכות בכ .תרים לאף יהודישלא מוו ,את גבאי הצדקה

זאת מלבד חמישה עשר יהודים  ,ארבע מגביות בממוצע
ומבקשים  ,ובבים בין המתפללים והלומדיםשמסת ,לערך

  פרוטה לצדקה לשלל מטרות. 

יום עלי להוציא סכום גדול  שבכל ,אתם מבינים אם כך
כל  ,למרות החשיבות של כל מגבית ומטרהולכן  ,לצדקה

משהו כמו שקל לכל אחד  אני נותן ,הארגון ויוזמ
 .חלילה וחס .ואל תחשבו שאני מזלזל בהם ,מהשנוררים

 ,לא מדלגים עלי אף פעם ,להיפך, הם מכבדים אותי כל כך
עד שאין מוותרים  ,קטנה שליהפרוטה החשובה בעיניהם 

ומכבדי 'ומגיע להם שאחזיר להם כבוד,  ,עליה לעולם
ת עבור משפחה של ערכה מגביבאחד הימים נ ...'אכבד

 .וצערם נגע ללבי ביותר ,הכרתי את המשפחה .ל"ע ,יתומים

שקל אחד נתתי חמישה  ובמקום לתת ,הפעם יצאתי מגדרי
  . ..שקלים שלמים

 למגבית, "דייקרא לעברי חברי שהיה לצ ",מיילך ,"באמת
   ".!כזאת מתאים לך לתרום חמישים שקל

וק אבל בדי" ,אמרתי לו ","תאמין לי שהייתי רוצה לתרום
עלי להתקין מזגן חדש  .בימים אלה יש לי הוצאה רצינית

   ."וזאת הוצאה כבדה מאד ,לבית

  לא הרפה החבר. , "?"כמה

   ₪" "אלפיים -

ואם היית צריך לשלם למזגן אלפיים , "הוא לא התרגש ,""נו
 תן את ?לא היית משלם את הסכום הזה ₪,חמישים ו

  ."החמישים לצדקה

מי על הקו? מתקין  .הפלאפון רוטטו ,עוד הוא מדבר
אני  .הדגם שעליו דיברנו אזל מהשוק ,תשמע" .המזגנים

 ,עם כל המעלות כמו שדיברנו ,מאד טוב ,חרמביא לך דגם א
    ."רק הוא עולה חמישים שקלים יותר

לי שחמישים למזגן! משמים מאותתים ₪ עוד חמישים  !בום
   .צריכים לצאת מהכיס שלי בכל מקרה השקלים

פי כ ,יםניגשתי לגבאי ותרמתי חמישים שקל ,בו במקום ,מיד
    .הראוי והמתאים שאתן למגבית זו

תסלח " :זה שוב מתקין המזגנים .עוד פעם הפלאפון רוטט
עוד מזגן נשאר התברר ש .לי שאני מבלבל לך את המוח

לא צריך עוד  .והמחיר כפי שדיברנו ,אחד מהדגם הקודם
  ."חמישים שקלים

את חמישים השקלים כבר נתתי  .טח לא צריךב .לא צריך
אין אדם מעני  ,תי, לצדקה הוצאתילמצווה נת ...ההם

אלא אם כן , ואין מחירו של מזגן עולה או יורד ,מהצדקה
  ...מכריזין על כך מלמעלה

*   *   *  

המקרר ששירת אותנו בנאמנות סיפור מפי בעל המעשה: 
 ודש כסליוחיים לכל חי בסופו של חשבע עשרה שנה שבק 

חלק מהאוכל  .כל החנוכה הסתדרנו בלי מקרר .האחרון
ושרד  ,חחלק נשאר על השיש במטב ,שמנו אצל שכנים

  וחלק התקלקל.  ,במזג האוויר החורפי

 ,זכיתי ?אבל מאיפה ,מוכרחים לקנות ,מקרר זה לא מותרות
יש לנו כל מה שאנו  .ואני אברך כולל, אין לי הכנסות גדולות

עת . מאיפה משיגים כאך לא מעבר ,יומיומי צריכים לקיום
   ?רבעת אלפים שקלים כדי לקנות מקררא

אך היא  ,והקב"ה ישלחשאנחנו נקנה ', אמרתי לאשתי תחי
 ."יהיה כסף ונקנה" :היא אמרה .לא רצתה להיכנס לחובות

  . "נקנה ויהיה כסף" :אני אמרתיו



  
שיש אני כבר לא יכולתי לסבול את המאכלים על ה

המקרר הרגשתי שהעדר  .ת התכופות אצל השכניםוהדפיקו
קיבלתי על עצמי שאם הכסף יגיע  .גורם לנו סבל ממשי

קו שבו  -' [קו השגחה פרטית'זאת ב באופן לא שגרתי אפרסם

עם הקבלה הזאת  .]כל אחד יכול להקליט סיפורי השגחה שארעו עימו
ה לי ברור שמתרקם כאן פתאום הי .לבד נחה עלי רגיעה

 ,וכרח להיות שהקב"ה לא יעזוב אותיהן מ .פוראיזה סי
   .אוהמקרר בוא יבו

וק בחנויות מהו הדגם המועדף הודעתי  לאשתי שתלך ותבד
   .עשיתי בנידון כל מה שיכולתי -כך ידעתי  -ובזה  ,עליה

גש אלי יהודי שידע על העדר ביום רביעי לפנות ערב ני
   ."?מה המצב" :ושאל אותי ,המקרר

  . אמרתי לו ,"מצפים לישועה"

 ,סיפר לי יהודי זה ,"של אבא שלי 'יארצייט'היום ה ,תשמע"
בבקשה  .לתת לך את כל המקרר לעילוי נשמתוואני רוצה "

לך לחנות וסגור את העסקה על המקרר עוד לפני  ,ממך
   ."השקיעה

תי לערוך קניה פקפקתי ביכול ,"יודע אם אספיק "איני
  . במהירות רבה כל כך

 ,נתן לי היהודי ארכה ,"בינו תםשיהיה עד זמן רטוב, "
  ."לעילוי נשמת הורי ,בבקשה"

הוא  .הזהוהמדהים ה חלק מהחכמה של היהודי היקר זה הי
שאעשה לו  ,דית כל הצדקה שלו לטובה גדולה מצהפך א

את המקרר כי הוא מוכרח לעשות משהו לעילוי  נהטובה ואק
  נשמת...

 .אבל שם לא התפנו אלינו ,מיהרנו והתקשרנו לחנות אחת
גרנו עסקה עוד לפני זמן ושם ס, תקשרנו לחנות שניהה

   .תםרבינו 

להתעניין מה רצינו  ,בערב חזרו אלינו מהחנות הראשונה
אבל בכל זאת  ,התנצלתי ואמרתי שכבר סגרתי .לקנות

הם  .דגם של המקרראותו בכמה הם מוכרים את מעניין 
  . שמעותית מהמחיר של החנות הראשונהנקבו במחיר זול מ

רתי להם על המחיר של וסיפ ,ראשונהחנות ההתקשרתי ל
ר את העסקה אצלם הסברתי שנאלצתי לסגו ,החנות השניה

ברי והבטיחו והם משום מה קיבלו את ד ,בגלל לחץ של זמן
חר כך . כל המהלך הזה התברר אר מחיר נמוך יותרלסד

  . כמחושב בהשגחה פרטית נפלאה

אבל היא לא  ,יום שלישי הגיעה המשאית עם המקררב
רק ביום ראשון  .חה להיכנס לסמטה הצרה בה גרנוהצלי

להכניס  ,ן הגיעה משאית מספיק צרה עם מנוףשלאחר מכ
. בסכום ההפרש בין המחיר את המקרר דרך המרפסת

סגירת העסקה לבין מה שנגבה בפועל, שילמנו את שנקבו ב
   ...מחיר ההובלה הכפולה

ראה אחד השכנים כיצד  ,ביום ראשון .לא סיימנו ,רגע
גם לי יש מקרר " :והוא אמר ,המקרר מגיע סוף סוף לביתנו

   ".!מהדגם הזה

 ,הזה התברר כקריטי כשהגיע ערב שבתהמשפט האקראי 
שיש  ,השכן הזה .'התקן השבת'לא ידענו איך מסדרים את ו

 ,לימד אותנו להסתדר עם המקרר ,לו מקרר כמו שלנו
ל בצורה הוב ,. הכל היה כל כך מדויק'כהלכה'וליהנות ממנו 

לספר  ,ומקיים את הבטחתישהיום עומד אני כך  ,כה נפלאה
  לכל שומעי הקו את חסדי השם עמנו.

  ]'"פשו המתוך 'ק-שגחה פרטית''העלון [

ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים   )יז, א( ִהְתַהּלֵ

הרב של זצ"ל,  טייןהלל ליכטנשליל שבת בביתו של רבי 
 עסקעדיין נשאר ער ו והרב בני הבית כבר נרדמו .קולומייא
פרשת השבוע. פתאום נשמע רשרוש מהחלון, והנה בלימוד 

גנב משלשל ידו לתוך החלון ומוציא את פמוטי השבת, יחד 
  עם מאכלים שעמדו סמוך. 

אתה מהין לעבור על לאו יהודי, כיצד "פנה אליו הרב: 
סור מוקצה דרבנן? ומה עוד כי , ועל אי'לא תגנובו'דאורייתא 

במעשיך אתה תגרום עגמת נפש לרבנית בעצם יום שבת 
  . "אם רעב אתה הכנס לביתי ואאכילך מכל טוב קודש!...

הגנב מילא פיו צחוק לתוכחתו של הרב. הוא סיים את 
כאן החל הרב לצעוק מלאכתו בזריזות ומיהר להסתלק. 

   "...דע לך, שאני מפקיר את כל מה שלקחת."לעברו: 

אל "הגנב נעצר לשמע הקריאה, ופרץ בצחוק וקרא לרב: 
  . "תראה את צדקתך כאשר אין לך ברירה

חבילתו, ורבי הלל חזר ללימודיו. כעבור זמן עם הגנב נעלם 
מה, נשמעה המולה ברחוב. הרב יצא מהבית לברר מה 
קרה. והתפלא לראות, והנה שוטר מחזיק בידו של הגנב 

לא גנב,  "הוא וטר ואמר לו:הרב ניגש לשומוליך אותו לכלא. 
   ".החפצים שייכים לו, נתתי לו את הכל במתנה גמורה...

השוטר הזמין הרב שיתלווה עמם לתחנת המשטרה. שם 
מסר השוטר לקצין החוקר כל פרטי המקרה איך שלכד 
חשוד זה. הגנב טען, שלקח הכלים מאת הרב והוא יחזיר לו 

   אותם. ואילו הרב מצהיר שנתן לו הכל במתנה...

הקצין שהכיר את אישיותו של הרב נענה לו ושחרר את 
  הגנב יחד עם חבילתו. 

בחוץ נפל הלה על צוארי הרב כשדמעות זולגות זולגות 
רבי הלל  ".גדול עווני, תמחול לי רבינו!"מעיניו והתוודה: 

הרגיעו והזמינו לביתו לכל יום השבת. משם יצא כבריה 
    חדשה והפך לבעל תשובה אמיתי.

  ]'מידות והנהגות טובות' מתוך הספר[

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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  ""לךלך--לךלך""פרשת פרשת  
  ].ה, יב[ "ש אשר עשו בחרןואת הנפ"

  ).י"רש(ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום , ושרה מגיירת הנשים, אברהם מגייר את האנשים, שהכניסן תחת כנפי השכינה
 לחלוטין חילוני שהיה, עמוס בשם אביב- תל מצפון בבחור שהיה מעשה: א"שליט טולידנו גבריאל הרב הגאון סיפר

, שך הרב לו שקוראים ברק בבני וחשוב גדול רב שיש, מחבירו שומע הוא אחד יום. ליהדות קצת להתקרב והתחיל
  . והשקפה לאמונה בקשר אותו שמטרידות שאלות שך הרב את לשאול הולך שהוא החליט עמוס ואותו
                   . קל כך כך לא זה שך הרב של לביתו זה ביום שלהיכנס רואה והוא, פורים ביום ברק לבני הגיע עמוס ואכן
               , דבר של בסופו. מהרב ולהתברך לשאול רוצים הם וגם מחכים אנשים והרבה, שמשתרך ארוך תור ישנו
 בא זקן היה שכבר, ל"זצ מרן את ראה, נכנס הוא כאשר. עמוס של תורו הגיע, ומייגעת ארוכה המתנה לאחר
  . ?'לך לעזור אוכל אני במה, 'לבבי בחיוך לו אמר והרב, בימים

, בתשובה מלחזור בעדי ומעכבות לי מפריעות שעדיין שאלות כמה לי יש אבל, בתשובה לחזור, להתחזק רוצה אני'
 אנשים עדיין ויש, פורים היום תראה, 'לו ואמר עליו הסתכל הרב. 'בבקשה עליהן לי שתענה הרב כבוד רוצה אני

, חודש בעוד בבקשה אלי תבוא. הזמן קוצר מפאת השאלות על כזה ביום לענות קשה וקצת, בחוץ הממתינים רבים
 של הטלפון מספר את לקחת דאג ל"זצ שך הרב. 'בנחת השאלות על לך לענות ה"בע אוכל ואז, פסח המועד בחול
  . אביב תל בצפון לביתו חזר והלה, הבחור
                   , שלי השאלות עם הרב את אטריד אני איך, לעצמו אומר ועמוס, פסח המועד חול הגיע, חודש עבר
  . לרב ללכת שלא החליט והוא. לו זקוק ישראל עם שכל הדור בגדול מדובר הרי
, ביתו בדלת דפיקות עמוס שומע, היום באותו. המועד חול של האחרון היום שהגיע עד, יום ועוד יום עובר וכך

 ביתו מבני שביקש לאחר. (ובעצמו בכבודו, ל"זצ שך הרב מרן - יותר ולא פחות לא ניצב ולפניו, הדלת את פותח
  ).הבחור של ביתו כתובת את הטלפון מספר י"ע שיבררו
 לא שאתה שראיתי ומאחר, פסח המועד בחול לדבר קבענו': לו אמר שך הרב. התרגשות מרוב לרעוד התחיל הבחור
  ?'לשאול רצית שאלות איזה, ובכן... אליך יגיע שאני החלטתי אז, המועד חול של האחרון היום הגיע וכבר, באת

 ישראל עם ענייני שכל שלמרות, כמוך אנשים מייצרת התורה אם... השאלות לי נגמרו, 'הבחור ענה', הרב כבוד'
             , מובן הכל, שאלות כבר לי אין, אביב תל בצפון שגר בחור בשביל וזמן מקום לך יש עדיין, כתפיך על מוטלים

  .)ופריו מתוק( גמור תשובה לבעל שהפך עד, ויותר יותר התחזק בחור אותו וכך' !האמת את גיליתי, ברור הכל
  ].טו, יב ["ותקח האשה בית פרעה"
ולהודיע צדקתו , כדי לגדלו, 'פרעהי " הניסיון של לקיחת שרי עהם אתה על אבר"כתב שלכן הביא הקב' רוקח'ה

  .'והיו נותנים לה מתנות בזכות צניעותה, שלא יוכלו להזיקה, וצדקתה
ובכללם גם את גייסות הטנקים , המעמיד בצל את כל הכוחות האחרים, צניעותן של נשים טומנת בחובה כוח אדיר

ת "וזה מה שביקש השי . ואויבכוחם להגן על תושבי הארץ מפני צרכמי שבהנחשבים בעיני המון העם , והמטוסים
  .'בזכות צניעותה'וכל זאת ', שלא יוכלו להזיקה' להודיע בכדי ,  זה של לקיחת שרי אל פרעהלהוכיח בניסיון

  :ואמר, דרש הגאון הרב מרא דאתרא, בעצרת התעוררות לנשים שנערכה במלחמת לבנון
ת הן "והידידים של השי. ובאמצעותם מנסים לרצות אותו,  מחפשים את הידידים שלו– ?מה עושים כשהמלך כועס

            , ומלבישות ומכינות את הילדים בנחת ובשמחה, הממתינות לבעליהן כשחוזרים מבית המדרש, ישראלבנות 
ישראל ולכן גם אנחנו מבקשים מהנשים שתתפללנה על עם , כמבואר במסכת יומא, כדי שילכו ללמוד תורה בחיידר

היה זה כאשר הערבים באזור ביקשו . למדתי אמונה מהאמהות היהודיות שהתגוררו בטבריה .השרוי בצרה גדולה
החליטו האמהות היהודיות לבוא אל בית  .וממי לבקש שימליץ טוב, ולא היה לאן לברוח, לעשות טבח ביהודים

ללא כל סיבה , ברחו כל הערבים, ל"חר, וכשהגיעה העת שנועדה לביצוע הטבח! ולבכות יומם ולילה, המדרש
  .המספרים אותו בסילודין מדור לדור, סיפור זה ידוע בקרב זקני טבריה .הגיונית

, האמהות היהודיות, ה"היו הידידים של הקב, הכבדים שהבריחו והפחידו את הערבים' התותחים'למדנו מכאן ש
  . הטבח מאחינו בני ישראלובזכות תפילותיהן נמנע, ע"שיש להן כוח רב להשפיע אצל הרבש

, ורופאיו הביעו דעתם שאם הוא יירדם, ונפל למשכב, מלך שנחלש מאוד-  לבן–? למה אנחנו משולים בתקופה זו
  .כיון שקיים חשש שלא יצליח להתעורר מתרדמתו, תגבר הסכנה בכפליים

כדאי להשכיבו , חזיקו ערכאשר הציעו לו מקורביו שכדי לה. לא ידע המלך מה לעשות כדי למנוע בעדו מלהירדם
  .חיוו אנשי המקצוע את דעתם ואמרו שגם במיטה כזו הוא יכול להירדם, במיטה בלי מזרן

אבל גם במצב זה עדיין היה קיים חשש , כדי שלא יירדם, בלי מיטה כלל, הציעו המקורבים להשכיבו על הארץ
  .ולמות, וכשיירדם הוא עלול שלא להתעורר, לתרדמה

  ...ואז בוודאי כבר לא יוכל להירדם כלל, ירה אלא להציע למלך להניחו על מיטה עם מסמריםעד שלא היתה בר

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



             , אנחנו כאן בארץ ישראל נרדמים וישנים! הוא לא מניח לנו להירדם. ה עושה עמנו בתקופה זו"וזה מה שהקב
                     , פשוטו כמשמעו' ימהכל כבודה בת מלך פנ'ושנקיים את , ה דורש מאתנו שמלבושינו יהיו צנועים"ושוכחים שהקב

  ! כדי שלא נרדם–מניחים אותנו על קוצים , א עושים זאתוכשל, ללא כל היתרים כאלה ואחרים
.)ברכי נפשי( !ולהתנהג כאוות נפשנו, חים לנו שבארץ ישראל אי אפשר להעביר את חיינו בשיגרהמן השמים מוכי

                 אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני ' ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא הה"
  ].א, יז[ "והיה תמים

: הריני מצווך ציווי נוסף' התהלך לפני'מלבד הציווי ,  כלומר–אף זה ציווי אחר ציווי ,  לפי פשוטו של מקרא–" והיה תמים"
כי מקרא זה נאמר כהקדמה לברית , ל" ביארו חז–ולפי מדרשו . בהםלעמוד בכל ניסיונות מבלי להיכשל , היה שלם באמונתך

, י שתמול את עורלתך" ע–ובדבר הזה , התהלך לפני לשמשני כשגופך מתוקן כראוי במצוות מילה .וכולו עניין אחד, המילה
  ).ם"רא(אתה נחשב כבעל מום לפני מפני שגופך אינו מתוקן , שכל זמן שהעורלה בך. אכן תהיה תמים ושלם

ח "אברים מתוך רמ' כי עד עכשיו אתה חסר ה, י ברית המילה תמלוך על עצמך בשלמות"ע": והיה תמים "–דבר אחר '
              אוזניים וראש הגוויה ' ב, עיניים' ב: והם פועלים לעיתים שלא מדעתו, שאין לאדם שליטה מלאה בהם, איברים שבגוף

  !ג איברים בלבד"כנגד רמ, ג"ריא רמהעולה בגימט', אברם'ולכן אין שימך אלא ). אבר המילה(
' תמים'תהיה  ,ח כמניין כל אבריך"וכיוון שיהיו מניין אותיותיך רמ', אברהם'אוסיף לך אות על שמך ותקרא , אך משתמול

  .כשכל אברי גופך יהיו ברשותך, בלא פגם וחסרון
ובזה השתבח  ".הולך בתום ילך בטח: "וכתיב, "אלוהיך' תמים תהיה עם ה"כתיב : 'תמימות' בערך –" הפלא יועץ: "כותב

שלא ישתדל לידע עתידות , עניין התמימות הוא". איש תם וישר"וכן באיוב " ויעקב איש תם"דכתיב , יעקב אבינו עליו השלום
ולא ילך בדרך , ולא ישתדל לידע מה שבלב חבירו. יהבו' אלא ישליך על ה, ולא יצטער צרת מחר', י גורלות וכשפים וכו"ע

               , ולא יחשוב על ענייני העולם הזה ועל ענייני פרנסתו, אלא יהיה מתהלך בתומו צדיק, ות ורמאות לנטות אחרי הבצעחריצ
  . לא יחסרו כל טוב' ודורשי ה, לא ימנע טוב להולכים בתמים' וה, יהיה חפצו ובה יהגה יומם ולילה' רק בתורת ה

שלקחו לנו את הכסף שהיה , שעקפו אותנו בתור: א על פי הדיןכמה פעמים בחיים אנו מתרעמים על כך שעשו לנו דברים של
  ?אך על מה אנו בעצם מתרעמים. 'שהרוויחו עלינו וכו, אמור להיות שלנו

              '? והוא עשה זאת כנגד רצון ה, האם מישהו יכול להזיק לנו'? האם מישהו יכול לקחת לנו דבר השייך לנו שלא ברצון ה
  .ובמקומך יושיבוך ואין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימה, ך יקראוךבשמ: "ל כמסמרות"הלא כבר קבעו חז

אנו מכירים את הכלל  . סימן שזה לא שלך–ואם אכן זה קרה . ולא בכסא שלך ולא דבר ששייך לך, אף אחד לא יגע בשם שלך
  .אך לפעמים קשה לנו להחדירו לליבנו ובפרט בשעת ניסיון, הזה

ומצד שני עסקן חרדי גדול , מי שהיה גדול בתורה מצד אחד, ל"עשה שאירע אצל אביו זצמ, א"סיפר הרב משה לורנץ שליט
חזר הוא אל ספסל הלימודים והשקיע את , ל מהחיים הציבוריים ומהעבודות הממשלתיות"לאחר שפרש אבי זצ: "ומפורסם

  .כל כולו בתורה הקדושה יומם ולילה
                     , בה היה מכהן ראש הישיבה, שהיתה סמוכה לביתו' תורה אור'נוהג היה אבי בכל יום להתפלל בקביעות בישיבת 

עד כדי כך שהיה  ,ראש הישיבה היה מכבד ואוהב מאוד את אבי. שהיה אחד מגדולי הדור, ל"הרב פנחס חיים שיינברג זצ
  .כיאות לאישיות חשובה ומכובדת, בעת שהותו בבית המדרש' המזרח'מורה לו לשבת בכותל 

              , ליד ראש הישיבה הבינו כי אם ראש הישיבה מכבד את אבי כך' במזרח'ראו את אבי יושב תלמידי הישיבה הרבים ש
הגיע אבי אל היכל  ,באחד הבקרים של יום השבת, והנה. יש בו אף גדלות בתורה לא מעטה, כנראה שמלבד הצלחתו העסקית

  .'זרחהמ'בכותל , כהרגלו, והתיישב, בית המדרש על מנת להתפלל עם הישיבה תפילת שחרית
העלה בדעתו כי אבי יושב במקום , אחד המתפללים שכנראה לא הכיר את העובדה שהדבר נעשה מרצונו של ראש הישיבה

                   " ?הכיצד אינך מתבייש לשבת במקום גדולים, סליחה אדוני. "ומיד הוא קם אל אבי והחל לגעור בו, שאינו ראוי לו
  "?איה כבוד התורה", נזף בו לעיני המתפללים

ומה לך ליטול גדולה לעצמך ולשבת במקום שאינו , יושבים רק ראש הישיבה ושאר רבני הישיבה' במזרח' יודע שוכי אינך
  ".קום בבקשה מהמקום ופנה אותו לרבנים האמורים להיכנס בדקות הקרובות... ?ראוי לך

אות כיצד נוזפים ברבים עמד נבוך מול המתרחש לר, הקהל שהספיק להגיע מוקדם והיה עד למעשה. מתח עצום שרד באוויר
                 . אבי נעמד דום מול הטחותיו של אותו יהודי ולא אמר מילה. באדם מבוגר שעושה את הכל על פי הוראת ראש הישיבה

, הוא פשוט התרומם עם הטלית. בגלל שראש הישיבה מבקש ממנו זאתהוא לא ניסה להסביר לו אפילו שהוא יושב כאן רק 
חזר הוא לבית ואסף , עם סיום תפילת השחרית. ספסלי בית המדרש של שאר המתפלליםנעל את הסידור בידו ועבר לשבת ב

בתחילה חשבנו כי הוא מספר לנו זאת על מנת לפרוק את  . כל אשר אירע לו בתפילהוסיפר לנו את, כל בני המשפחה, תנואו
 בהארת פנים כה גדולה בכדי אך מהר מאוד הבחנו כי הוא מספר זאת, הצער והתסכול הממלאים את ליבו בעקבות המקרה

כשאותו אדם בייש אותי ברבים לעיני ", פנה אלינו בהתלהבות וחיבה, "שמעו נא ילדיי" :לשאול אותנו שאלה גדולה וחשובה
, יבואלא הבחנתי כי מועקה גדולה יושבת על ל, הבטתי בפניו והבחנתי כי הוא אינו עושה זאת מתוך רוע לב או שנאה, הכל

  ".והיא זו הגורמת לו לחפש קרבן על מנת לשפוך עליו את כל זעמו וצערו
אני מצווה אתכם ומבקש מכם בכל לשון של בקשה שתבררו לי מה מעיק על אותו יהודי ומה : "ואז עצר לרגע אבא ואמר

שלו נובעת מבעיות אם המועקה והצער . ומיד תבואו לספר לי זאת בכדי שאוכל לעזור לו עד כמה שאוכל, מצער אותו
לכו ובררו את העניין ... אנסה לשלוח לו יועץ על חשבוני, ואם הדבר נובע מחוסר שלום בית, אשתדל לעזור לו, כלכליות

  ".ותחזרו עם תשובות מדוייקות
ל שום כלי יכול להגיב אדם שפגעו בו ברבים לעיני כל בלא האמינו שכך .  מבקשתו של אבינואנו היינו המומים לחלוטין

, מועקה אשר גרמה לו לכך המנסה הוא לפתור לו את, אלא אדרבה, לא רק שהוא לא מנסה להשיב לו רעה על מעשהו .הצדקה
ואף קיבלנו תשובה ברורה , אנו הילדים אכן עשינו כמצוות אבינו והלכנו לברר דרך אנשים ומכרים מה מעיק על אותו יהודי

  .מהי הבעיה המפירה את שלוותו
,  מיד הפעיל אבינו קשרים עם כמה אנשים שסייעו לו ללא תשלום–ונדהמנו עוד יותר לראות את תגובתו , לאבינוסיפרנו זאת 

  .בלי שאותו אדם יודע שאבינו הוא זה ששלח את אותם מסייעים לחלצו מבעייתו ולהשיב את שמחתו
ואינו נפגע מכל  ,א אינו כועס מכל דברהו. אדם בעל אמונה איתנה הוא האדם אשר אינו מאבד את שלוות נפשו ויישוב דעתו

                     , הוא שולט בחייו מפני שהוא יודע שבורא עולם הוא זה ששלח לו את הניסיון הזה על מנת לעבוד על עצמו, אדם
  .)ויוציא עמו בששון(על מנת להרבות את שכרו, ולבדוק עד כמה אמונתו חזקה ולקבל את הכל באהבה

  ,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 אור בת יפה 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 אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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1 גידמפורי המסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
 "את לאורצוהאמת י"' גרק פ

שניתן לאביו כחתן בשנת  יקר העשוי זהב טהורגילה במגירת אביו שעון כיס הוא  ,שעמל לפצחומוצא בביתו סוד פינקלשטיין  שלמה זלמן: תקציר
ה שנים היו הוריו מאורסים דבר שאין לו אח ורע בעולם. הוא הופך את רחמש עשאומר הוי  ,שי"ג, ואילו הנישואין ידוע לו התקיימו בשנת תתרח"צ

אבל  ,פר אותה לאחיוסהוא לא מ ,מה שמגביר את החידה ומעצימה בחדר"ג""לה החמורה כורכת וחתומה עם המימחברת עבה מהבית ומוצא 
 בארה"ב. ורביקרוח שישובו מומחכה בקוצר ך לתשאל את הוריו הסוד הזה מגביר בו את המתח הוא חש צור

 תשכ"ו אלולחודש  כ"א ירושלים

 קרוב משפחתם, ה בהצלחהרתהוכ עתםצו לבשר לילדים שנסיהם ר ,, על הקו היו ההוריםהברית לי הגיע מארצותן ליטלפו
ה בשנערך בכ"ד אדר ישת הבר מצוה תגילחג י"ת יבואובעזה ינות רבהקיבל את הצעתם ברצחי' שיטשטיין ר' נפתלי הר

 . עם בני ביתו חדי ]תשכ"ז[ ההבא

 ות שקנו בארץ הגדולהות יפמתנ םדביכשארצה, לביתם הם שבים  ה"אייומיים עוד ב ,בהצלחהה רתכוהשימתם ון שמיכ
 .כולםל

הידיעה שבעוד יומיים  םצד להוריהם, ועאתגעגעו מיקודים מרב שמחה, הם היצאו בר , הילדיםגשות עזה שררה בביתהתר
 ית.רעיקה הבילם המתנבשתה היי הם חוזרים

 ית יראה ערוך ונכון לאורחיםבי שהכד ,דתםדו יסודי לבית יחד עםם לערוך ניקיון יקשוב אחיו ואחיותיות מה זלמן כינס אשל
י תם בלוממנצחת דוד כשעל גביהם ,סח)פשלפני ק שר"קן מעי( רשו סדר יסודי ביותהסכימו בכל לבם וע , הילדיםהחשובים
שתי  הודבקוז במרכ ,ריזה ואם בציורבח אם ,ונו היצירתיכל ילד הראה את כשר ת ובושער גדול לביציור הם עשו , שווארץ

 ראשית הייתה . הכותרת השלמן זלמן נ"יהמילה של  ת בריתו אחגג םהכש ,ם התמונותלבוארות שבמהמפואמונות ת
אונזערע  םוצ נגאון הרעצליכע באגריסוע רימווא" "דהיםהמ ביתנואל ם קריהי נוהוריהבאים לברוכים "וש שפות בשלכתובה 
 ".הוםל טיפוובידה ם טו וואלק םמאאנד י דאד" "הויז אכטפולעפרזער ונא צו מעןקו צוריקאמע צום מאונ טאטע 

ההורים יצאו , בשעות הערב פהתעוה המשד ההגיעונית ילדים בעת שהמתאר את השמחה וההתרגשות שאפפה את האין ל
ה ולה היית, אבל שמחה גדנסיעה כה ממושכתרבה לאחר העייפות הניכרה על פניהם  ,ותדולגדות עמוסים במזווית מהמונ

 .ששרר בבית שהבהיק כמו לקראת חתונה והסדרקיון ים לנו משתאיהם עמד ,ממושכתהעדרות יההי וב לבית אחרם לשלה

ות, עם הוריו ביחיד יוכל לשוחחבו ם איגע המתאת הר שלמה זלמןחיפש , ולו הרגילמסלית חזר לחות, והבשנרגעו הרו אחרי
לדבר הוא שרוצה בעדינות הוא רמז להם , ה שמתאימהוצרה שעונהלכו לישון  םיהילדרק לאחר שכל ה מצא את הרגע הז

 אך כשניסה ,פיו לומרמוע מה בציפו לש ופתעים מאד אך לא שאלו דבר, הםההורים היו מ .מאד שהו חשובעל מעמם 
ה בוכהמ ,פניו החליפו צבעים מספר פעמים ,כביכול נעשה אילם ,הוציא את הדברים מפיוללו  הישה הק ,יולהציג את דבר

  .בכי מרץ בופרשעוד רגע קט י נראה היה ,וג מעיניחלו לזלועות סוררות הו הצטעפו ודמניעי ,ניכרה עליו היטב

די להבין מה כ ,בעדינות ובבדולסות עליהם לנאד ומ השצוקה נפשית קמרוי בשבכורם ש ,טבהיקלטו  תעיםפומים הההור
ה כמ אילהוצמה זלמן הצליח שלסיונות ילאחר מספר נ )רצינין רבאת פיו (תמיד היה ד אינו מסוגל לפצותעובר עליו עד ש

 ר במגירותותו הגדולה נבסקרנ שעקב דולעל חטאו הגובמלוא עוצמתו הגדול שהתגלה בפניו  דוסעל ה גוםגמ יטפשמ
שקלט  אך מרגע ,הוא כמובן לא עבר על האיסור "בחדר"ג" הרתזאנעל בפניו בדי שנומן הסואת היכך גילה  ,ההוריםבחדר ש
אין לו כוח להכיל כזה שחש  הוא, נפשית נוראה מצוקההוא ב ,להעלימו מהילדיםש סוד גדול שמוסתר ממנו ושעליו שי
 ו.גלה אליתזה הרי שת ממנו אחרו זאצנסוד ולא יו לו את הספרשילה הגדובקשתו ן ועל כ ...ודס

מלא עליז  כילד , למרות שהכירוהוהם לא שיערו לעצמם ששלמה זלמן יעקוב אחריהם ,הורים החווירו קשותפני ה
, שלמה זלמן באין להשינעשה ה ות הטמונים מעיני הילדים, אך אתכדי לנבור באוצר עדלא אבל  ,ולא מעט סקרןות יבציטומ

ם שהם רוצים לשוחח על הדבר בינ נו סליחהו ממעליהם, הם ביקש המלא בטן עםיסתובב בריא שו ומאד לא משהיודע 
 לבין עצמם.

* 

בהצלחה מרובה רו וציכה הצליחו לנלא פשוט ועד שנים שהם שומרים על סוד  ,טריהסיה בהתחילכשנכנסו לחדרם היו 
ם ר' חיי ,לפיצוץ הרובהאוירה בחדר הייתה קם כשהתעשתו מעט גמה עושים?  ,עוד אך לא ,החינוך המעולה שהקנובשל 
זלמן עשה חמור ה למכי המעשה שש יה עליוניכר ה ,בסוגרכועס ה ירכא הסתובב בחדרהוא  ,נכנס ללחץ נפשי עמוק שלום
משמר  למכהסוד  על ששמרוכ לא כ"ש ,עזה החוצפההייתה מהעבר  לא פשוטסוד ם יו מסתיריה לא גם אם, בעיניו מאד



2 גידמפורי המסס

שלים בויהיו  כשיגדלו ,לכךתאימה המ שעהתגיע הכשלגלותו סברו  הם ,ןילחלוטרו בו להסתילא חש מנםא ,היתגלשלא 
  .אך לא עתה לשמוע את הסוד

 ךבשל התארי "יםחפץ שאין לו דורש"כשם  מונחה את השעון שוגיל המן נבר במגירכאשר שלמה זל ?שים עתהאבל מה עו
נה אולא ידעו מתי התארס ואז תבהחמודים ם כדי שהילדיאי אפשר בו מש תשהולל ולמחוק אותו לא יכ, יועלשחרוץ 

ן באותה מגירה תפיליאת ה להניחה עששגדולה הטעות העל ייסר את עצמו עתה , שתעוררנה סערה ותתבקשמההשאלות 
  כלל. על הסוד ולהא היה ען לזלמיתכן ששלמה  ,במגירה אחרת יליןפת התהיה מניח א אם .השעוןאת  טמיןה בה

כפי שלא עשה כן עד לאותו  ,רשותבלא שלו יכנס לחדר הלימוד  הבן החמודו יום יגיעשלעצמו  לא שיערנזהר כי הוא לא 
ר באותן שעות החד, תוברותחמספר עם  םשעות רבות ביו שב ושקד שםשיכ ,היה חדר הלימוד נעול על בריחתמיד  יום,

 וז גבוהכרישאפשרה לו  סגירותת האהב אהוא  ,רעייתו ארטילצלא אפילו ל ,דרלח הייתה גישהלא  לאישוהיה נעול לחלוטין 
מדובר  ,זהירותעיסו מאד, אבל מגוננת עוד, דבר זה הכ אינה , היאשותו הפרטיתר ינואדר כבר , עתה ראה שהחימודלבמאד 

 ,, דבר זה הביאו לידי בלבולן מסוכן מאדגם כ ולפגוע בו א יעשהשעשה מעשה שלזר  לא באדם ,בבת עינו בילד החמד שלו
ר שאואת  על המעשה ורט חמפשמרעייתו  בפנירצה לחרוץ  לרגע קט .ל המעשהעעתה ולהגיב ס יחלהתי ידע איך הוא לא
 ,לא פחות ממה שאירע לפנים ,חמוריםאסור למהר בדברים שעלולים להסב נזקים  ,מפיו נסוג בו וציאהו בטרם ךא ,יעשה

 .וא מתמודד עתהבהם ה ,לבטים הקשיםירו את הפניו הסג תה.דרנית שלא בעיה חובשל פליש

      כל.על הה גבר שלמהי יהאש , אבל עתה הרגוא הרספקטליו במממתינה להחלטות שתמיד ארטילצ טלהאת ההחלטה נ

גם אופיו מעולה, וד ו, הוא כל כך פורח בלימהדיןכן למצות איתו את זלמן עשה מעשה חמור, אבל מסו בת ששלמה"אני חוש
קצרות את  בקצריר לו פספייסו כעת, אולי ננו לעלי יכך לדעתילפ ות מעלה מעלה,ל לעלן ביותר שיכוילד מצוי בטבעו הוא

עד שהגענו בס"ד למנוחה  עברו עלינוחיים שך לדעת את תהפוכות ההעניין, הוא לא צרי טיפרי לספר את כל פור חיינו, בלסי
 ולנחלה"

במשך  תחתןנעה מאתנו להטית שמלא סימפקופה תשמע הייתה ת, לומר לויועיל, ראשית כי אי אפשר  שזה אני לא חושב"
  .ואולהסוד במ בפחות מגילוי פקאת שלמה זלמן הוא לא יסת ר, כפי שאני מכיומחצהשנים  15

 ,פדהקבלי ה נונבקשרה ועל עצם הנבית בעדינוננזוף בו , לחלוטין או שאנו מונעים מאתו את הסיפור :ייםת מהשתלכן אח
, שלימותב ייםי שאת מצוות תפילין הוא ירצה לקכפ ."עול המצוות" תחלק מקבלזה יהיה אי"ה ששיחי' ם ד ההוריבשם כבו

 רפואת הסי כעת אי אפשר לספרד משמעית שו חהיר לן נבעל כ, וקיים בשלימותל יצטרךההורים  ודיבכך את מצוות כ
  .הסיפור כל אתר פונסשיחיו ת הילדים בעצמינו נכנס א נונדר אנח ובליימה אתעד שתגיע העת המהמסתורי 

מפני  ביישמנקר בלכבד , בגלל החשש התאימההעת המ אאפילו שזו ל ,לחלוטיןסוד מעל הלוט את השאנו מסירים או 
עליו  עיישפהדבר ע מאד ויתכן שהוא יפג, שלמה זלמן מאדיקירנו שעלולות להשפיע על  שרות הראשונהאפהתוצאות של ה

 לספרסכים לעשות, אבל איני מעלינו  מה כעתאני מסתפק ותו אל הקיר. א חותלד וכןסומ רתרגיש ביומאד, הוא נכנס לגיל 
 .ןנזיבחומר בעירה כיפה עם רמכבה שדם שאלבעיני זה דומה  ,עד השמים וקרנות שלאת הסר ביבר שיגלו על קצה המזלג ד

מה גילה להם את  וא לא, אני מבינה שהחיותיושלא יגלה לאחיו ואשו ת ולבקחידוביעלינו לספר לו את הסיפור  אם כך"
את  לדעת שיוכלכדי ווח, טכת ארו לקריאה לו את הספר תתהסוד, א"כ אני מתנדבת ללעצמו את  שמרשחשף, אלא 
ינו יגדלו ויבעד שרסום כי הסוד קשה ולא ניתן לפ ,מאומהלא לספר לילדים ואו ולבקשו בכל לשון של בקשה הסיפור במיל

 ."ת הענייןבעצמם את משמעו

"כ הבה חושב שכך עדיף, א גם אני .תועשלמה ואיך  ,את עיניהארת  ,נשיםל נהנית "היתירה נהבי"חז"ל כי ה ו לנוריפה אמ"
 רק כשהילדים לא יהיו בבית, הוא יוכל לקרוא אבל ,פרוכל לקרוא בסזרת השי"ת הוא ישבעלו אמר נשלמה זלמן ונשוב אל 

כדי  ,ךאחר הקריאה לד למי את הספר יחזיר, שלו בלימוד בעליה לא יפגוםזה כדי ש ,לא מעבר לזה ,ר חצי שעה ביוםבספ
 טרם זמן"ו על הסוד שלנו בדעך לא יכ ,תאימצאו ז שלא

כים לכל התנאים זלמן וסיפרו לו על ההחלטה שלהם. שלמה זמן שמח מאד והסאל שלמה  לטה יצאו ההוריםהחלאחר ה
 .על כך ידע מאחיוי שאחד רת ההורים ובלוקיב תחתכים בהמשור לקרוא את הסיפלו יו אביו, עדיף פנב יבשהצ

* 

 .ותרצ"משינוב שנת א

ה יהודית רייעדוגמא לה וותהי ,ןפולישביה בו'ר מזאיזוב קמתממוהייתה (בפולנית)  Mszczonówשינוב מאהגדולה ה רהעיי
 .יותנוצר חותפשמ 750-ו ותידויהמשפחות אלפיים וחמש מאות כ ,מיותהעולמות המלחבין ת בתקופבה  ורהתגור ,מופתל

כ"ק מה על ידי קושה "שינובאמ" וארתלשלת המפשל וכתיישה שפחות יהודיותם מוחמישיתיים מא מעל ,מהם ריתיכעש
"כ ת תרמשנ נההכהואת קיבל זיע"א רבי מנחם מרן הגה"ק רכו ך דממשיבנו , לזצוק"קאליש דוד  ביעקי ברו"ר האדמהגה"ק 



3 גידמפורי המסס

שנת לעד ע"ח משנת תרע"א זי יוסףרבי גה"ק ההאדמו"ר ול דהגבנו כרבי כיהן בה  וותלאחר הסתלק ,ת תרע"חנשעד ל
בנו ה האחד הי ,מור"יםאד צמה בין שניבעות להייתה החצר מטולטמרום שמי ללאחר הסתלקותו תרצ"ו  תבשנ. "וצתר

 החסידים בומופלאה שהיו לרבשל הערצה ברם  ,ךשיממה דים להיותסיהחחלק מוכתר ע"י שה הגה"ק רבי יעקב דוד זצוק"ל
לשלת אמשינוב עד ש תמשכתממנו משזצוק"ל (מעון שלום שי רבוא הגה"ק הלא הל רבי מנחם בנו האחר ש "רדוד האדמול
הוא (ה המלחמה הנורא פרוץעד באוטווצק ת עדתו ביד רמה א הלשנישלום  ןועמי שהיו רבים שסרו למרותו של רב )יוםכ

  .)לת אמשינובשלש הבכך ניצל ,יחד עם כל משפחתושנחאיי ר יעלר ת מיעם ישיבברח 

בשל ציבור החסידים  חסידותו כדי לנהל את ענייניוב נלאמשיהרבה להגיע אבל  "וצקוטא"יה בה עיקריו המגורי אמנם מקום
ים (שנ הרייבעשינוב די אמלחסיו ויזים הילק חמישה )כל חודש היה מצוי כשבוע ימיםכמעט ב(קיבל עליו את מרותו הענק ש

אה שוות לו מרה עצומה כדי לבהשקע הוא נבנה ,כזיהמרויז הקל היה "וישראל בית יעקב"ויז הקל היו בידי האדמו"ר השני)
בשעות מיוחד ין במצוהיה קלויז זה  ר)יכשנמצא בע( שליט"אנו רביר האדמו"רן מכ"ק לל פתאה לבית הכנסת בו מכי ,חדמיו
 ביץוק(דוגמת איצשל העיר  זימרכ כשטיבלאךששימש גם  ידיים בן שתי קומות רחבחזק ועץ , היה זה בניין ר המוקדמותהבק
 בשל היותו  בו פו להתפלליהעדשרה יירחבי העמכל  נהרוהם  ,םניהשו ובחדרי מאד םמניינים רבי וב התפללו )בב"אתו

  עיירה.הרכז במממוקם 

הרבי הקדוש כ"ק עם פלל התבשל הרצון ל ,אחדשחרית מניין בו  תקייםהש העליונההמרכזי שבקומה  "שטיבל"ד המלב
כל על להסת ,הרבי במחיצתשרצו להתפלל ציו ריממעמתפללים עשרות רבות של שך מו שליט"אשלום רבי שמעון  ,ץוהנער

  .ל חיזוק בעבודת ה'בעבודתו ולק

ת עצמם הכינו אשרבים  מחסידיםל השטיב מההכבר  כןודם לבות קראך שעות  8:30בשעה  מתקיימתהתפילה הייתה 
 בטרם האירעוד יל תחוד מרכזי שהה סדר לימ, הישישב בטל באותן שעות אחד מהם , לא היהיםנאשולתפילה כחסידים הר

במים רותחים מבעבע גדול דוד  ניצבבחדר צדדי  ,הפיצו תאורה נעימהגדולים קסים ומספר ל כןבים ור שעווה, נרות היום
 חמיםתה וטורקי קפה  ,התצרוכת לכלשדאג ודי חביב מלא שמחת חיים הי ,אןמפיינרטיל פעשרבי המסור באי גד השהעמי

לא שם ביים בלחלושהני מאפה לאלו מישם ילו היו אפ .בזמןוכבר באמצע הלילה העמיד את הדוד שיהיה מוכן  לימון עם
 פר שעותשיארכו מסילה תפהלימוד והני לפ את הלבכדי להחזיק  ,קלהי טעימה בלש דת הקושת לעבודלגהיו מסוגלים 

היה לו היתר לאכול קודם ולם לא ניגש מי שלא ך לפקח, אבל יודעי דבר ידעו לספר שמעאיש לא היה צרי (כנודע באמשינוב)
 .התפילה

 פריסבעומק ב הגושאו  ,ומפרשיושו"ע  או בעיוןש"ס , רובם למדו רשבית המדרים בדים היו פזומלאים בלומ ותשולחנ
 וישבו והגרובם ברם (בעירה)  "קאך"פרקי תהילים עם עשרות לא התאימו לכך ואמרו יו אלו שה יםדודב, ויראה דותחסי

ה עם מנגינ ישחריעיון ב מדו לעצמםלאחרים ואילו  מלא חדוה,תפלפלים בקול ברותא מבח שלמדומהם  ,בתורהבעיון 
 ש בנרות בטלןפצריכים לחבאמשינוב " :דבראמרו יודעי  וכך .בטלהלאיש לא ישב רגע אחד  ,שבכולם שוה, הצד הבשובת ל

 ."ינובערהרי הוא לא אמש ,ואם תמצי שנמצא כזה .פק אם ימצאוהווס

עד  אבריתח נצחים בלימודמת שהםכ ,א ובןאב ,םישו שני לומדיאישהיה במזרח הבית כנסת את אחד השולחנות הקטנים 
מופלג משכמו מדן ל ,בי חסידי אמשינובמטו 45רך בן אב[פינקלשטיין שלמה זלמן רבי  לאמופהגאון ה אלו,, היו םילב השמ

את וב בקר לחוג עמדש עלם הפלא חיים שלום נ"י ,יקירו בנוו] על בוריו ואותוידע  ש"ס מספר פעמיםאת הומעלה שסיים 
  .עד לשעת התפילהלפנות בקר ה עמש ,ברציפות אחתו בריתחא נוראה מדום ל, השלומצווה  הבר

ני חוצץ בין ששפער גילאי גדול  שישכי לא היה ניכר מאד, ט היה זוג למדנים זה בול ,רביםמדנים לויז שמלא היה בלאפילו בק
 "פלא מהלך"היה  וםליים שחל, יבני אותו ג הם ביכולכ ,הםלמי ששומע את הקולות בלי להסתכל עליהלומדים, נדמה היה 

מה שאמר לו אביו כבר במילים לט כל הוא היה קויה מהיר כמטאור, קליטתו הר מדהימים, כושההעילויים תיו ונשרויבשל כ
על מה  ,ת או השגותבהוספו ,רה בנו אחריוחכבר היה מ ,שואת חידו לו להרצות טרם גמר האבא , עודעד לעומק ותהראשונ
ום נוכח ישמדי כ ,שמחהמרוב צוהל היה אדרבה  ,וחצקושי הניואך לא מכעס  ,צהובות נעשו ןזלמ ני רבי שלמה, פשאמר

  .הולךיהפך האבא להיות התלמיד לבנו המחכים ואולי זה מי יודע  , בקצבלכיםוים מתקטנים וההפערמה הוא עד כ

לא  האבא עצמות שנקודו עמקות ועומד על ת הסוגיא ביתרשמבין הוא א א אחת הראהללם לא קינא האבא בבנו שמעו
ברותא הזו בעוצמה, כי לא אחת חשו את החל , בשטיבתחכימובהערותיו המ אחת כיון לגדולי הראשונים א, לןליהע עמד

 הסברות "סערסופה ו" וז יתהכדי התנצחות, היבית המדרש תוך  רחביבסערה במטיילים לחן והיו האבא והבן יוצאים מהש
זלמן מנסה ה להבה אדירה של תורה, שלמה לך מתלהטת אי ,יה מי שלא שם לבלא ה ה בין האבא לבן,מנזרקות בעוצ

את משם לום מוכיח לו חיים שבארם לצד שלו, ואילו מו ורש"י כשהוא מדייק את דברי מתוך דברי איהלהביא לעצמו ר
ת ומראים פנים שוחקברי הקצוה"ח שרצים הם לראות את ד , לא אחתרש"אההמע בדברי תוך שמסתיי ,הימיניה וב ךפיהה
    קא לדברי חיים שלום.דוו
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ניהם, ביאיזו תחרות סמויה לה תחה מכול ניברש, כבית מדהשני של ה בצד ,ותארלכאורה עוד כזו חבשהייתה  ולדגההפלא 
יר יוסף היה אמנם דמות חדשה בע ה, רבי משבן השלוש עשרה זלמן בנו אפריםעם  )35בן ( מןזימשה יוסף הוו רבי היו אל

 ,תוושל חוכמתו ולמדנב םחסידיהל העילית של נה עמנ שם ,סקמורדמהעיר חצי יים וי שנתנוא הגיע לעיר לפה ,אמשינוב
על , אך לפתע בלי שאיש ידע מלבד חנות ענק בעירו עיר קרקאב טקסטילבתי עסק ל שניהיו לו  ,ים מכובדים היהנכסבעל 

  ."משנה מקום משנה מזל"אולי בשל  ,ה יחסיתנוב הקטנר באמשילהתגורעבר ו חיסל חלק גדול מעסקיו ,מה ולמה

, מצאו יו יותר פשטניםאמשינוב שהלומדי עצומים לפלפלנים היו שסק מוין לומדי רדבת הלימוד גדול בשיטשוני הות הלמר
ולם ותוך ף היה חכם מחוכם בהוויות הערב משה יוסים. רבי שלמה זלמן ורב משה יוסף שיחה משותפת בנושאים שונ

 ,קבל את הסכמתולשוטה בלי ע פעולה פשר היה לבצאי אפששל אמשינוב עד  מטובי הפרנסיםופה קצרה נעשה אחד תק
על כן אי  ,חכמים שבעירהתלמידי בהיותו גדול  ך דעתו נחשבה מאדא ,מדרשאיש בית המוכר כה ומתו רב שלמה זלמן הילע

קול דעתו של רב ד העריך את שירב שלמה זלמן מא, פהיסאהלי שישב בראש ה במתנהל ועד העייר אפשר היה לראות איך
  מכרעת.היהם הייתה נדעת שתן היה לומר שעד שני ,יוסף השמ

גם רב בבית מדרש,  "ברען"מי יעשה יותר  ,ביניהםכי ישנה תחרות סמויה חית לעין השטדמה היה נ ,בתחום הלימוד ולםא
 ,משלו דעה יההתאלא  ,יםסכיהיה שר המ כנגדו שלא "ן דאמרמא"מנסה לאתגר את בנו אפרים זלמן להיות משה יוסף היה 

 דיחש  ,הנעלים והמצויניםנותיו שרוילמרות כזלמן אפרים , ויזמןזוג הן על הנקלשטייוג פיזהתמיד גברה יד  ,המ משום ךא
כאילו התחבא מאחורי ו מחודד ממנו שבעתייםהיה ש חיים שלוםהנער את  אפיינהשנטית מהטמפר הכוח הסערמאוים מ

בשל  ,כוחבוי יים שלוםהתערב ח לא ,זלמן שתקרים כיון שאפ .מה זלמןלהתפלפל עם רבי שש בעת ,ל אביוהרחב ש ומעיל
ו כאיל ,ממוקמות בשני כותלי בית המדרשתות חברוהוב הזמן היו שתי ר ,היו די מועטותאך נקודות הניצוח  ,ונךפיו המחאו
 שומר על שליטתו. יזו טריטוריה אישית בה כל אחדתחה אנמ

היה כי מוסכם אלא , וזות זו את משלימ והלל שתי החבורות ביע בשווה כיה להצשיכול הית המדרש מבאי ביה אחד לא הי
 ביתבותא תוססת ישנה עוד איזו חבראכן , העילוי בנועם שטיין לנקבי שלמה זלמן פיהחברותא של ר ,עיקרותן טעם כנ

 ניורכיש ,אפרים זלמן זמן עם בנויסף הוה יושל רב מש החברותא בית המדרש והיאלהיא נותנת גוון מסוים  אףשהמדרש 
 י שלמה זלמן וחיים שלום הכהה את כל הסובב.בר שמשם של ,ל הלילהכ א קרב זה אל זהך לא ,אף הוא מאד

ה זלמן ך כמעט ולא היה מי שיוכל לנצח את רבי שלמ, ארשית המדבלמי יקדים לבוא  ,הייתה ביניהםנוספת סמויה תחרות 
ווה קמרוצה מהמבבנו ומן למה זלשרב  והגיע מחרת כברל ם,ם אותקדירב משה יוסף האם אירע פעם שכי  ,ובנו

  לאחר שינה כה קצרה. ,םשעטפו אות שינהרענן מקורי התכדי לה ,ימודלפני הלהקרה ה בות מהרחצרטוכשפיאותיהם 

ו ן, לא היה אכפת ללרב שלמה זלמ ומראש נתן את זכות הקדימהלעשות תחרות  שאין טעםהיה הבין  שחכםרב משה יוסף 
ות ויות סמוישלא אהבו תחר ,קהילהה הזו מצאה חן בעיני , החלוקהההגדול )ורתמ(תזאורקסטרה ב "יכינור שנכ"שמש ל

(די היה להם בקרירות  בבית המדרשר שתשרווביקשו ם מאד אהבו את השלום האחווה שיכולות להרוס כל חלקה טובה. ה
עיר ב נוזמ ה רובהש םשמעון שלו רבבי הראף ש ,במקום אחדרים "ות שני אדמוהמצאידות עקב שנשבה בין שני חלקי החס

 .)ורי"ם במקוםאדמ שיש שניהטביע את החותם כמעט בכל חודש לשבוע שהיה מגיע זה  עצם ,טווצקא

וקא לשיטת דו, בטבעו נמשך ונותהש ההבדלים בין צורות הלימוד היה אוהב לעמוד עלול גד ןכעילוי ודעתחיים שלום 
יותר בלימוד  בקהשדהפשטנית שיטה ה מיזוג ביןייעשה אביו אחת רצה ש אל, וחו העילוייול המחודדת בהתאם למהפלפ

, א לתור בין בתרי המילתא גופאאל לדמות מילתא למילתא הפשיחולא ונים ז"ל ולי האחרוגדראשונים לעומק של שיטות ה
  .יופהתאימה דווקא מאד לאומשה יוסף  שיטתו של רב ,אחתחטיבה להש"ס  מזגת את כללשיטה המחודדת שמ

אך עשה זאת לכבודו של  ם רב משה יוסףפל עלפתה, אמנם הוא ד כמה שידו מגעתע פולאותו מכיוון הפל אבל אביו הרחיק
  .מאד בסברתו םואינו בשיטה עקומי ש הדביקות בפשט, הוא אהב את כדי תיעוב עד ,ת השיטה הזולא גרס אך , אחברו

הוא  ,י הדרךעל תוואנמצא אתה  כי תמידבנו חיים שלום, ומר לאר והיה חוז ,ו מתעקםנעומק הפשט אינכל מי שלומד ל"
יודעים שסק מורדבהחבורה  אשיראבל הוא למד אצל  ,גדולה פלפלןה ובידידזלזל מ ינואחלילה וחס כי  ,שמיד מיהר להדגי

  ."ת לרקיעלעלונת על מ" חינתבב ,ברכואיפה זה  שרהאפ רבגדלפלפל  ה מותרפאי

בי עק", עדיף לך ללכת בהיא עלולה להיות מאד מסוכנתך ללכן  ,שיכשיר אותך לשיטת לימוד זוון הנכרקע הת אאין  לך"
שני בצורה שלא משתמעת ל רץ את פסוקוח ".עזי" פראגמר"ל המלעד  ,איש מפי איש יתיובתי מרטתי קיבלאת שי "הצאן
 .פנים

יעמוד דבר שן יזמהורב משה יוסף  לפי אותו יהודי יקרכ ,בנו בלבמעט ניכור י במילים אלו זרע לא רבי שלמה זלמן כ ולא ידע
                  .תידבע כמכשול כמעט בלתי עביר

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 ך חיים וינשטוק נ"יחנו mw0533194197@gmail.co קבל מייל זה נא ליצור קשר במיילל
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 מתוך עלון 'פניני עין חמד'  –ביטחון בה' 

 
להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 'ווי העמודים' ויש בו כדי להזכירנו כי עלינו לשים את כל  

מבטחנו אך ורק בבורא העולם באשר הוא היחיד המנהיג את העולם ולהיזהר, לבל נבטח  
 .  עולמו  -חלילה בבשר ודם, אשר היום הוא כאן, ומחר עלול להתבקש לבית

אירסתי  : סיפר הרה״ג רבי שלמה מילר שליט"א, ששמע את הסיפור מבעל המעשה עצמו
מצבי  , לצערי הרב'. את בתי ב"ה והתחייבתי בסכום נכבד לטובת החתונה, המגורים וכו

למעשה לא היה לי כסף אפילו לקניית השעון  . הכלכלי לא היה בכי טוב בלשון המעטה
ה הגבוה שהתחייבתי לתת,  צאות הכבדות עבור החתונה והנדוני לחתן, ומי מדבר על ההו 

נכנסתי לאדמו"ר שלי, וסיפרתי לו על מצבי הקשה  . ולא ידעתי מהיכן תבוא הישועה
  סעי"תועל התחייבויותיי. לשמע דברים אלו חשב מעט האדמו"ר ולאחר מכן אמר לי: 

 ".   שהתחייבת לצורך החתונה, הכסףושמה תגייס את  ,  ל" ולח 
 

? יתר על כן, מעולם לא הייתי  אסעהתחלתי לבכות, הרי מעולם לא התנסיתי בזה, ואיך 
הסביר לי האדמו״ר: "ראה נא, הנסיעה היא רק  ?  בחו"ל ואיך אסתדר שם בארץ ניכר

בבורא יתברך לעד   ח ביטחון גמור רק ו בטשתדלות שאתה חייב לעשות. עליך לה
בורא  עשיית השתדלות ולכן תטוס לחו"ל וולעולמי עולמים. עליך מוטלת החובה של 

 .  עתי לדברי רבי ומורי וטסתי לחו״לשמ ". העולם יהיה בעזרך 
 

המדרש שם, ראה אותי יהודי אחד. הוא הושיט לי כרטיס ביקור ובו   -כשהגעתי לבית
הגעתי לביתו והוא  . ב או להתארח בביתומופיעה כתובת המגורים שלו וביקש ממני שא

פרתי לו את המצב לאשורו,  וסיל, מעשי בחו" אירחני. לאחר מכן שאל אותי לפשר 
לכמה כסף אתה זקוק כדי  : " הוא התבונן בי ושאל.  שאירסתי את בתי ולרש אין כל

הוא הנהן בראשו ולמחרת הגיע אליי  .  יצר?", אמרתי לו את הסכום המדויק לצאת מהמ 
הודיתי לקב״ה על כל חסדיו  וד  שמחתי מאו !. כל הסכום שאמרתי לו במזומן ומסר ליעם 

ברוך השם,  ,  החתונה התקיימה. לאותו אדם. מיד טסתי חזרה לביתיהמופלאים וגם 
 .מתוך הרחבת הדעת, ומתוך הודאה להשי"ת על כל חסדיו
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לאחר כשנה זכיתי לארס בן נוסף וגם כעת התחייבתי בסכום לא מבוטל. אולם, כבר לא  
כל כך דאגתי, אמנם התפללתי לבורא העולם מעומק ליבי, שיעזור לי עם חובותיי, אבל  

מספר שבועות לאחר האירוסין, הזמנתי כרטיס  . הייתה לי תוכנית מדויקת מה לעשות
.  הנ"ל שעזר לי כלכלית לחתן את הבת הראשונה כשבדעתי לנסוע לידידי,  טיסה לחו"ל

קצרה הגעתי לביתו,  וממחשבה למעשה. הטיסה ארכה מספר שעות ולאחר נסיעה 
הוא  . בפתח ניצב אותו יהודי בעל לב רחב שעזר לי בפעם הראשונה. נקשתי בדלתו
". הזכרתי לו ששהיתי  במשהו?מה תבקש? האם אפשר לעזור לך , כן: " הביט בי ושאל

 .לפני כשנה והוא עזר לי מאד בסכום לא מבוטל בביתו 
 

י כעת אירסתי את  כהשבתי לו ?", ומה ברצונך כעת, מדוע הגעת הנה: " הוא שאל אותי
 ד.בני ב"ה, ואני זקוק לעזרה כלכלית כיוון שאין לי כל וההתחייבות היא גדולה עד מאו 

   .בלבד ונתן לי$)  18(הלה הוציא את הארנק , שלף ממנו... ח"י דולרים  
כשהלה ראה את ההלם  . הייתי המום, הלם מוחלט! לא הצלחתי להוציא אפילו הגה מפי

בפעם שעברה שהיית כאן  . אני אינני עשיר כלל, בא ואספר לך "שאחז בי, אמר לי: 
לה, והתפללתי רבות על כך, ונדרתי  לצורך גיוס כספים לחתונת בתך, הייתה לי צרה גדו 

 ".י להושיעו לו צרה, אעשה ככל יכולתלבורא העולם, שהאדם הראשון שאראה ויש  
 
את שלי, אני  אם אתה משמח : 'ה"אמר הקב "ל.עשיתי זאת משום שנזכרתי בדברי חז"

המשך הסיפור ידוע לך. נראית  ". " בדיוק בגמר תפילתי ראיתי אותך  .'משמח את שלך
  ולכן הזמנתי אותך לביתי. כשספרת לי על הצרה שלך, הלכתי ושברתיתושב זר 

חסכונות, וכך פרעתי לך את כל הסכום כדי להושיעך מהמיצר, אבל כעת, אני נותן לכל  
 ". י דולרים"ח  -האדם שבא אלי לבקש צדק 

 
סיים אותו יהודי : "יצאתי מביתו של האיש בפחי נפש. כידוע מחיר הטיסה אינו זול,  

ראיתי בחוש, כשנסעתי  ". "ת משפחתי בשל העובדה שסמכתי על אותו האיש עזבתי א 
ה ישועתי במהרה, וקיבלתי את כל מה שהייתי  הגיע , על סמך בטחוני בבורא העולם

יצאתי עם ח"י דולרים  , אולם, כשנסעתי עם תוכנית סדורה, וסמכתי על עצמי. צריך
 ! בלבד

 
 

 (טוב לחסות בה') הרב חיים זאיד שליט"א  -  הסליחה שהביאה ישועה 
 

כמה קושי יש בה מצד אחד, אך מצד שני כמה מחיצות היא שוברת   –בקשת סליחה 
 '.  ה-י –שאף אותיותיה הם 'סלח , בשמיים וכמה שפע היא מביאה

 
"ערב אחד השתתפתי בכנס בצפון, בו דיברתי על מעלתה   סיפר הרב חיים זאיד שליט"א:

העצומה של בקשת סליחה ממי שפגענו בו, שעם כל הקושי בדבר להוריד את הראש  
ולהתנצל, מי שעושה זאת הרי שהוא מרעיש עולמות, ובוודאי ללא צל של ספק שזוכה  

 .  הוא בישועות גלויות
 

בסוף השיעור היא  . השיעור ללא הרףתלמידה אחת שישבה שם מולי, בכתה כל משך 
בבקשה, אך אמרי לי מדוע בכית?!  ". "הרב, אתה חייב לעזור לי : " ניגשה אליי ואמרה

אני רווקה בת  , " הרב זאיד", היא פנתה אליי בכאב לב?!". " האם אמרתי משהו לא בסדר
עד   –כל פגישה שמציעים לי  . וכבר שנים רבות שאינני מוצאת את השידוך שלי 29
 שהו מסתדר, בבת אחת הכל מתפוצץ בלי סיבה מוסברת.  שמ 
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והנה כעת, הרב דיבר בשיעור שהפגיעה בשני יוצרת חסימות רבות בחיים, מפני שאף ה'  

יתברך בעצמו אינו מוכן למחול לפוגע, ואז לפתע נזכרתי כי כשלמדתי בתיכון, למדה איתי  
היא היתה נמוכה מאד, אך היה לה פה גדול שנתן לה  .  בכיתה מישהי שהיתה מלכת הכיתה

 .  לשלוט בכל התלמידות
 
ם אחד, באתי לכיתה בעצבים, וכשהיינו בהפסקה עם כל החברות, נכנסתי בה לעיני כולם  יו

בגודל של הגובה   - ואמרתי לה: "אולי פעם אחת תסתמי את הפה שלך. הרי השכל שלך
שלך". כולן היו המומות והביטו בה בתדהמה, זו היתה הפעם הראשונה שמישהו בייש אותה  

ומרוב ההלם, היא ברחה מהמקום עם  ,  לא עיכלה זאתופגע בה לעיני כל. אותה חברה  
 . שמענו כי היא עברה לתיכון אחר, דמעות, ולא חזרה יותר לבית הספר 

 
ידעתי שכל זה בגללי ושלחתי לה דרך חברה בקשת סליחה לא רצינית, כשבליבי אמרתי כי  

כולם ועשתה  שהרי הדבר מגיע לה, על כל מה שהיא שלטה על , לא אכפת לי אם היא נפגעה
אני שומעת אותך הרב ודמעות  , " והנה", עצרה התלמידה ופרצה לי בבכי. "מה שרצתה

 ".  אולי הפגיעה הזאת גורמת לי שמשמיים לא נותנים לי את הזיווג שלי –מציפות את עיניי 
 

השבתי לה בעדינות ואמרתי לה: "תלמידה יקרה, איני נביא, אך לדעתי זה לא אולי, זה  
נותנים לך בעל וילדים. אם תבקשי ממנה   גיעה, משמיים מקפידים ולא בטוח בגלל הפ

 סליחה כראוי, אני מאמין שתראי ישועות מיידיות".  
 

חברתה פתחה לה את הדלת והיא מיד  . היא הודתה לי והגיעה לביתה ברכסים עם שי גדול
הילדות  חיבקה אותה ובכתה מכל ליבה כשהיא מתחננת ומבקשת סליחה על מעשה  

ליבה של חברתה התרכך אף הוא, והיא חיבקה אותה בחזרה    .שעשתה לפני שנים רבות
הן התיישבו יחד בשולחן עם כמה  .  ואמרה לה כי היא מוחלת לה בלב שלם ואוהבת אותה

 .  עוגיות והחלו לדבר על החיים כחברות טובות
 

אתה חייב  , "הרב יום למחרת, מתקשרת אליי התלמידה בשמחה, כשהיא מתחננת על נפשה:
שאלתי. "תראה הרב, באמצע הפגישה בבית חברתי, הגיע  ?!", לעזור לי שוב". "מה עכשיו

 ".  בחור קצת מבוגר ומסר לחברתי איזה שקית, אנא ברר לי על הבחור, אולי יצא מזה משהו 
 

.  הייתי נבוך וטענתי שאינני מתערב בחייהם הפרטיים, אך לאחר מסע לחצים הסכמתי
אני מצטער על החטטנות, אך רציתי לדעת  : "וב לחברתה מרכסים ושאלתיהתקשרתי ש

?!",  מיהו הבחור שניגש והביא לך שקית באמצע פגישתך עם החברה?". "זה אחי, למה
אמרתי, "ומה  "..., לצערנו", השיבה. "נו   30שאלה. "ומה איתו? הוא נשוי?!". "לא, הוא רווק בן 

 ?!".  את אומרת, אולי הוא מתאים לחברה שלך
 

קבענו להם פגישה,  . ולאחר כמה רגעים אמרה שאפשר לנסות,  היא היתה המומה לרגע 
ולאחר כשלושה חודשים הם התחתנו באושר, כשהיום הם נשואים עם זוג תאומות באיזור  

 !  צפון בני ברק. מדהים
 

 ברגע בו היא קיבלה על עצמה לבקש סליחה, שם נגמרה הקפידה ושם הגיעה הישועה.  
 .לפי שהסליחה טומנת בתוכה שפע ועוצמה רבה, בגלל הקושי האדיר שבה
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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:
 גילה. רחל, עדן בת 

 רווית רבקה בת אורלי, 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:

ימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן ר  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז

רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת    ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
ה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעוד 

בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה   זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 

 
 

ֶמךָ משמעות ברכת " ָלה ׁשְ  מתורתו של הבן איש חי זיע"א  – "ַוֲאַגּדְ
 
 

ָרָכה ֶמָך ֶוְהֵיה ּבְ ָלה ׁשְ דֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָך ְלגֹוי ּגָ  (יב,ב) ְוֶאֶעׂשְ
 

ָרָכה', ' ַוֲאָבֶרְכךָ ' –יש לעיין מדוע כפל הכתוב לשון ברכה   '. ֶוְהֵיה ּבְ
ֶמךָ נוספת "גם יש לדקדק מדוע הפסיק בין שתי ה"ברכות" האלו, לברכו בברכה   ָלה ׁשְ  ". ַוֲאַגּדְ

 וכך הוא הסדר: ברכה, אגדלה שמך, ברכה.  
 

   ביאור סדר הברכות שניתנו לאברהם, נראה על פי האמור בגמרא במסכת תענית (דף ה'):
 "כי אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין". משום שעל ידי כך לא שולטת בו עין הרע. 

 
האדם, הרי הבריות יודעות ממנו ומנכסיו, כך שאפילו אם יש  נמצא כי עם פרסום שמו של  

לו מעט נכסים, יש מי שיודע על קיומם. לעומת זאת, אדם לא מפורסם וידוע, גם אם יהיו  
 לו נכסים רבים, תשרה עליו הברכה יותר, כיון שאין עין הרע שולטת עליו.

 
 

 לפי זה יתברר היטב פשט הפסוק: 
 
 . מוןהיינו במ ' ַוֲאָבֶרְכךָ '
ֶמךָ ' ָלה ׁשְ תהיה מפורסם ומכובד בפי הבריות, והיה אם תחשוש על שאין הברכה שורה  ' ַוֲאַגּדְ

 בדבר שאינו סמוי מן העין, לכן אוסיף לברכך שוב:
ָרָכה'  עדיין תשרה הברכה למרות גדולת שמך.   –' ֶוְהֵיה ּבְ

 ה המצויה. וכל זה ההיפך מסדר העולם הטבעי, בו גדלות השם והמעמד פוגמים בברכ
 ('אדרת אליהו') 

 



 

 

  שבת שלום  

  
 
 

 
  

 
 

   דבר העורך
  הקדושים  באבות לעסוק  מתחילה התורה  תנומפרש

, ע"ה ם אבינוהרם הראשונה לאבשל הקב"ה בפע ובהתגלותו
 . "ְל  ֶל   ַאְבָרם   ֶאל   ה'   ַוֹּיאֶמר שנאמר: "

 נסיונות עשרה: ")פרקי דרבי אליעזר, פרק כו(אומר המדרש 
 לדנוכש הראשון  יוןהנס .לןבכו ועמד אבינו אברהם נתנסה
 ונחבא רגוולה  והקוסמים מלכות גדולי כל בקשו  אברהם
  13 ולאחר ,הירח ולא ולא ראה השמש ,שנה 13 הרן  בבית
 באלילים ומאס ,דשוהק בלשון מדבר הרן מבית יצא שנה

 אדם אשרי" ואמר יוצרו םְּבׁשֵ  ובטח הפסילים את ומשקץ
 ... יםשנ עשר האסורים בבית נחבש השני  יוןסיהנ ."בך בוטח

 (אצל נמרוד) אצלו אותו  והביאו שלחו שנים עשר אחרול
 הכבוד ומלך )יםדבאור כש( האש כבשן לתוך והשליכוהו 

 ויאמר" אמר:שנ ,האש מכבשן והצילו ימינו יד פשט )הקב"ה(
  ."כשדים מאור הוצאתיך אשר' ה אני אליו
  והביאו  ומולדת ומארץ אביו מבית טלטולו השלישי  יון סיהנ

  , טלטולו ומניין  למכ יותר לאדם הקש  והטלטול ...לחרן
 ., ע"כ"לך לך אברם אל' ה ויאמר" :אמרשנ

  :)ט-ט, ז(נחמיה ם מ, פסוקית שחריתתפילבאנחנו אומרים 
 ֵמאּור ְוהֹוֵצאתוֹ  ְּבַאְבָרם ָּבַחְרּתָ  ֲאֶׁשר יםקִ ָהֱא ה' הּוא ַאָּתה"

 ..."ְלָפֶני ֶנֱאָמן וֹ ְלָבב ֶאת ּוָמָצאתָ , ַאְבָרָהם ְּׁשמוֹ  ְוַׂשְמּתָ  יםַּכְׂשּדִ 
  ה'  הּוא ַאָּתה ; היה צריך להיות כתוב הפוך המהר"ל  אומר
 ֵמאּור ְוהֹוֵצאתוֹ  ְלָפֶני ֶנֱאָמן בוֹ ְלבָ  ֶאת ָמָצאתָ ֲאֶׁשר  יםקִ ָהֱא

לה שמצאת תוב בהתחכלדהיינו,  .ַאְבָרָהם ְּׁשמוֹ  ְוַׂשְמּתָ  ַּכְׂשִּדים
 דים.שהוצאתו מאור כש בבו, ולאחר מכןל את

  לעיל הבאנו את המדרש הרי ו? מה הסדר הנכוןאם כן 
בחר אברהם אבינו  -נבאר סיונות... ועתה אינו את סדר הנרו

ת ימי בראשית, שהוא יהיה האיש  ששמהקב"ה עוד בו 
  ֵאֶּלה : ")בראשית ב, ד( כפי שכתוב , שממנו יתחיל עם ישראל

ְרָאם ְוָהָאֶרץ  ם ַהָּׁשַמיִ  תֹוְלדֹות  ְרָאם  תקרי  לא ... ְּבִהָּבֽ אלא  ְּבִהָּבֽ
זאת אומרת, שהקב"ה בששת ימי . אברהםבזכות  - באברהם
  -, אמר הקב"ה , עוד לפני שברא את אדם הראשוןבראשית

, והוא יהיה הראשון  ד עשרים דורות, יבוא אברהםבעו
 תחיל את עם ישראל.שממנו א

, בראשית רבה(ברי המדרש ד אתעפ"י זה תבין  - ר"לאומר המה
 ָלָּמה. ַאְבָרָהם ֶזה , ָּבֲעָנִקים  ַהָּגדֹול  ָהָאָדם  :ֵלִוי ַרִּבי ָאַמר :)ויד, 

,  ָהִראׁשֹון ְלָאָדם ֹקֶדם ְלִהָּבְראֹות ָראּוי  ָיהֶׁשהָ , ָּגדֹול אֹותוֹ  קֹוֵרא
 בֹואּיָ ׁשֶ  ִמי ְוֵאין ֵקללְ ְיקַ  ֶׁשָּמא, הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ֶאָּלא
 ֶׁשִאם, ְּתִחָּלה ָהָאָדם ֶאת ּבֹוֵרא ֲאִני ֲהֵרי אּלָ אֶ , ַּתְחָּתיו ְלַתֵּקן
 , ע"כ.ַּתְחָּתיו ִויַתֵּקן  ַאְבָרָהם ָיבֹוא ְיַקְלֵקל

אברהם אבינו לא נבחר, כיון שזרק את עצמו לכבשן  כלומר 
ם ברה. אעשר שניםלוש שלא בגלל שהוא ישב בכלא האש, ו

 .  יועשלמה, ולכן אין לכך שום קשר כבר נבחר בתחילת היציר
,  שעשה מעשה מסויםלל היות ואברהם אבינו לא נבחר בג

, שום מעשה שעשה אברהם אבינולכן התורה לא כותבת 
  ים קִ ָהֱא  ה'  הּוא  ַאָּתה כתוב: " ולכן, לפני שהקב"ה נגלה אליו

 ! ָפֶנילְ  ן ֶנֱאמָ   ְלָבבוֹ   ֶאת  אתָ ָמצָ עוד לפני ש ְּבַאְבָרם   ָּבַחְרּתָ   ֲאֶׁשר 
עוד   ???מתי - ְּבַאְבָרם ָּבַחְרּתָ  ֲאֶׁשר  ים קִ ֱא הָ  ה'  הּוא  ַאָּתה 

, זה  ְלָפֶני  ֶנֱאָמן   ְלָבבוֹ   ֶאת   ָמָצאתָ -מתי ש !בששת ימי בראשית
 .  אברהםקרא לו כבר   הקב"האחרי ש

, ְבעֹוָלמוֹ  ה"ּבָ ַהּקָ  לוֹ  ָקָנה ִקְנָיִנים ֲחִמָּׁשה": המשנה אומרתו
  ַאְבָרָהם , ֶאָחד ִקְנָין  ָוָאֶרץ ִיםמַ ׁשָ , ֶאָחד ִקְנָין  ּתֹוָרה  , ֵהן ְוֵאּלּו
 . "ֶאָחד ִקְנָין ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית, ֶאָחד ִקְנָין  ִיְׂשָרֵאל, ֶאָחד  ִקְנָין 

שהעולם יתקיים ללא תורה, כך גם דהיינו כפי שלא ניתן 
 אברהם אבינו ע"ה הוא קיום לעולם.

 
 
 
 
 
 
 

   דבר העורךהמשך  
  ַאְבָרָהם  ִנְתַנָּסה ִנְסיֹונֹות  הרָ ֲעׂשָ " :)ג, ה אבות(מרת המשנה ואו

אברהם והנה רק במשנה זו  ."ְּבֻכָּלם ְוָעַמד ַהָּׁשלֹום ָעָליו  ָאִבינּו 
  חיים מוולוז'ין  בי ר ומדוע? מבאר .אבינומקבל את התואר 

בעשרה   מרגע שנתנסה אברהם אבינו :'רוח חיים'בספרו 
משלי (לל ישראל, שנאמר יות אבא של כ, הוא הפך לה ונותנסי
מכח אותן  ו ."ַאֲחָריו ָבָניו ַאְׁשֵרי ַצִּדיק ְּבֻתּמוֹ  ִמְתַהֵּל" :)כ, ז

להתמודד  אברהם את הכוח העביר לנונסיונות שעמד בהם 
   .השונות ותיובגל תלאורך כל הדורו ניסיונותהעם 

אברהם אבינו,   יסוד נפלא: מלובלין צדוק הכהן  בי ראומר 
אמין ך להיות המ ת שהוא התנסה, הפעשרה ניסיונוב

אמונה, וכל יהודי שנולד  שמשריש בילדים הבאים אחריו
ל לעבור עליו,  ויכ  !אברהם, נולד עם אמונה בתוך ליבומזרע 

, אבל בנקודה הפנימית שנמצאת בלב, עולםכל התלאות שב
מצב, בנקודה  י שחטא, ישראל הוא. בכלפ-לע-ףיהודי א

 !הוא ישאר יהודילו, הפנימית ש
 . ְרִחיָמא  ְּדַאְבָרָהם   ְקָיֵמיּה   ָלן   ַּכר דְ אִ   ַרֲחָמָנא 

 

 יום פטירתה של רחל אמנו ע"ה. הוא  ןבמר חשו י"א יום 
מה ראה יעקב אבינו  : )בראשית פרשה פ"ב( רבהמובא במדרש 

לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא צפה יעקב אבינו  
תהא כדי שתידות לעבור שם, לפיכך קברה שם שהגליות ע

:  )ד ,גרבתי (א בפסיקתא מובוכן  .מבקשת עליהם רחמים
  דש שהגלויות עתידים לעבור "יעקב אבינו צפה ברוח הקו

דרך שם והם באים ומחבקין קבורת רחל, ומבקשת עליהם  
מפרש, שלכך היה ריש   )ב"מ פה:(ובהגהות יעב"ץ רחמים. 

ידעו האנשים להתפלל על קברם על לקיש מציין הקברים, ש
 ) דרוש ח'(רשות הר"ן דבול צרה שלא תבוא על הציבור. כ

מקום קברות הצדיקים, ראוי להימצא השפע, ומפני שכתב: 
ם ולהתפלל שם, זה אמרו שראוי להשתטח על קברי צדיקי
 . כי התפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר

 קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמעה'  ַמרֹּכה ָא: ")טו-ידלא,  ירמיהו(אומר הנביא ו
ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה   ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניהָ ל  ָרחֵ ים ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִר 

ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר  ְוֵעיַנִי ִמִּדְמָעה  ִמְנִעי קֹוֵל ה'  ֹּכה ָאַמר : ִּכי ֵאיֶנּנּו
ל י לבכות עאל תפסיק אמנו רחלמ מבקשיםאנו . "ִלְפֻעָּלֵת

שיחיש את הגאולה וישלח את  לםבנייך לפני בורא העו
  בב"א.ו, דקנמשיח צ

 

   
 .לארץ ישראלמשם נסיון אברהם אבינו בהליכה לחרן, ו . א
 , שרה  אברהם ושרה יורדים למצרים, נסיונות: רעב בארץ . ב 

 .בכבוד ממצריםולים ע ,נלקחת לפרעה, ובדרך נס

נפרד לוט אה מכך רועי אברהם עם רועי לוט, כתוצב רי . ג
 .יח)-ה (יג, ומתיישב בסדוםמאברהם 

, וניצח את לוט הצלת, רדיפת אברהם למלחמת המלכים . ד
המלכים, והשיב לחמשת המלכים את הרכוש, קיבל את 

מלך שלם, ונשבע למלך סדום שלא יקח  -שם ברכת 
 . (פרק יד) מרכושו.

 ן בה'. כה יהיה זרעך, והאמילאברהם הבטחת ה'  . ה 
  והגאולה במצרים שעבודרים ונבואת הברית בין הבת . ו 

 .(פרק טו) משם
 .(פרק טז) ישמעאל, והולדת הגר המצריתשרה ו  . ז 
 הולדת יצחק.הבטחת ה' לאברהם על  . ח
 . (פרק יז) מצות מילה -רהם אבינו בריתו של אב . ט

 בס"ד

 פ "שת חשון  'ז                      חשוןא י" – לכבוד רחל אמנו ע"ה שעלון מוקדה                          'ישנה   439ן מס' עלו

  ךָ ֶלְך לְ 

 'ב וםערך בינש 553 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ובברחרמת השרון ב

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין  יעקב רבי



 

 

     
צוות  אם לקבל לבית הספר תלמיד שרוצה לשמור מ ה  

 מעודדים?   מתנגדים אך גם לא  וההורים אינם 
הוא לא יוכל להתמיד בכך  כך מדוע לקבל הרי מסתבר שבין

 בו? סביבה תומכת אז למה להשקיע  ללא
 הבה נתבונן: 

מעשה בעשיר שתרם הרבה כסף לפעילות של מדרשה  
להפצת יהדות. הפעיל שהפעיל את המדרשה דיווח לעשיר  

חר זמן  לשמוע שיעורים. לאנערים המגיעים  60-שישנם כ
ם לש במו עיניו וכשהגיער לראות את המקום החליט העשי

 ר וביקש את כספו בחזרה. היו רק שלושים. התרעם העשי
וחלקם   60ענה לו הפעיל מה היה ביכולתי לעשות? הגיעו 

 או לא?את הכסף חייב להחזיר הפעיל מה הדין?  נשרו.
את דברי מרן  בספר "ופריו מתוק" הביא הרב זילברשטיין 

שבחת את אברהם  ע התורה משטיינמן שהקשה מדוהרב 
ל שרה  " ואומרים חז"ש אשר עשו בחרןהנפ "את בביטוי 
ת הנשים ואברהם את האנשים והרמב"ם בהלכות גיירה א

"היה מודיע   :עבודה זרה מתאר את מעשי אברהם וכותב שם
לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד 

פים . היכן הם אותם אלליו אלפים ורבבות"שנקבצו א
לה בעשייתו של המע חזרו לסורם! אז מהורבבות? כולם 

 ה למשהו שלא נשאר ממנו כלום?שבח זאיזה אברהם? 
למדנו מכאן כותב הרב שטיינמן יהודי שעמל ויגע כדי 
להשיב אדם בתשובה ולבסוף בעל התשובה חזר לסורו  

געתי אין רווח  ועכשיו מצטער המקרב ואומר לשווא י
וטל עליו  כי הוא עשה מה שמ לי! חלילה לומר כךבעמ

 . ניינובסוף ההוא חזר בו אין זה מעה שללעשות ומ
והוסיף הרב שטיינמן שהוא שמע על כך שמנהלי מוסד 

הרב מבריסק שלא מידים עם קשיים לימודיים סיפרו ללתל
ראו ברכה בעמלם כי לבסוף כולם "התקלקלו" והגיב על כך  

ריאת קראו קדו הם שהם היו ולמ"הרי בזמן  :בריסקהרב מ
 . "דאי שיש בזה ריווחאז בושמע שמרו שבת למדו תורה 

נערים  60העשיר שתובע את כספו כי לא ראה  עניין וגם ב
אמר הרב שטיינמן אם למשל מציל בים הציל מישהו  
מטביעה ולמחרת אותו אדם טבע שוב האם אפשר לטעון  

ן אין אנו  א עשה כלום? ואם ככלפי המציל שאתמול הוא ל
ל אלא כ ורה או יקרה בעתידהצלחה על פי מה שקמודדים 

כהצלחה ולכן אין כל סיבה  מה שמועילים לאדם נחשב 
 להחזיר לעשיר את כספו.

כל אדם המקיים מצווה אחת אין לנו הערכה והשערה עד 
 . וםועצ כמה זה דבר גדול
ם מני בש, כמדושבתאי יודלביץ' בימר רא: ובאותו הקשר

תשמע,  :מאתונה לילד ו החכםאמר ל - לצרזלמן מאיסר  ביר
! נראים כל עול לידי יהודים, שפרקו אתונה, גריםאני גר ב

אני ! אין להם שום קשר ליהדות! כמו גויים, בדיוק כמוני
 !והוא, אותו הדבר

... אתה צודק, בגבינות, כולם נראים אותו דבר :אמר לו הילד
 ...וא לא נכוןבין שתי גבינות, ה אבל המשל שאתה מביא 

ק ע"י שתי  עת רת ההבדל בין גוי ליהודי, אפשר לדת אלדע
ביצה, אם אתה דוגר עליה,   :אמר לו הילד למה ???... ביצים

 !בסוף יצא אפרוח, ומהאפרוח אני אדע, מי יהודי ומי לא
  ...?למה

  -... אמר לו הילד לגוי פשוט מאוד :אומר ר' שבתאי יודלביץ'
, אבל זה בגלל ךשהתדרדר ונראה כמולהיות שיש יהודי לויכ

 בו ויחממו אותו קצת, אתה תראהישאם  שלא חיממו אותו.
כל הסיבה שהוא לא פרח,  !שתתחיל הביצה לפרוח מחדש

 ,! תחמם אותו קצת מבפניםכי לא נתנו לו מספיק חום
 ! ותראה שמהגוי הכי גדול, איזה יהודי יצא החוצה

 ועלינו לעשות כל !ייהודהוא  -ר הוא נו, יהודי באשדמלל
לכל יהודי יש את ומר , כל"לדגור עליו ולחמם אותושניתן "

, וזה קורה ע"י  ניצוץלהצית את הו ועלינו מתנשהניצוץ ב
  .נה והמון המון סבלנות, בהצלחה הבחיבה ואהבה ובעיקר 

 

 
 

 
 

 
 

פעם נכנס אחד מחסידי הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב  
סוחר שוורים. אל הרבי. שמו היה ר' ברוך והוא היה זיע"א 

ד ואולאחרונה הוזל מ ,י סוחר שווריםאמר ר' ברוך: "רבי, אנ
אעשה?   י יש שוורים רבים למכירה. מהשער השוורים, ול

שהרבי ייתן לי עצה   ,י לי הפסד גדול במכירתםהרי צפו 
וברכה לבל אפסיד את כספי". שאל אותו הצדיק: "האם 

וחר: עוסק אתה לעיתים באיזו מצווה מיוחדת? השיב הס
י ושאל: "ומה אתה עושה  "אכן כן, אני מוהל". המשיך הרב

 ?יורד חלילה הרבה דם מהנימול לאחר המילה םיאם לפעמ
ופירט באילו   ,רופות כאלה וכאלה": "יש לי תנה ר' ברוך"ע

תרופות הוא משתמש. שמע רבי לוי יצחק את דבריו ואמר 
לו: "אני אתן לך עשב מסוים, ואם יקרה חלילה שיקשה  

הפצע ובעזרת עצור את הדימום, שים את העשב במקום ל
א מיד". שאל הסוחר: "ומה אעשה  השם יתברך הכל יתרפ

הצדיק: "כבר אמרתי לך,  יבוהש "?וריםבעניין עסקי השו 
כשיהיה דם רב מהנימול, תן שם את העשב וב"ה הכל 

הסוחר לא שאל יותר בעניין השוורים, כי  ".יתרפא מיד
ה לו כך בוודאי יש בדבריו גם האמין שאם הצדיק עונ

יוק מהי  בדן לשאלת השוורים, למרות שלא הביתשובה 
 דרכו.התשובה. הוא יצא מעם הצדיק ופנה ל

, והנה נודע לו כי בנו סניהכבאויצא לו לנוח  התעכבבדרך 
שאלו הסוחר: "מדוע לא מלת  .אינו מהול  סניהכאהשל בעל 
ים מתו מחמת השיבו בעל המלון: "כי בניי הקודמ "?את בנך

שר היה לעצרו". הם שאי אפמ המילה משום דם רב שזב
, ואמר לבעל ושקדזכר הסוחר בדברי רבו הלפתע נ

 "?לשלם לי על עצה בעניין זה כן אתהכמה מו: "סניהכאה
: "אילו הייתי יכול למול ללא היסוס סניהכאענה לו בעל ה

  !רובל" 400את בני ללא סכנה הייתי מוכן לשלם 
לך ערבון   אני אמול אותו על אחריותי ואתן : "חרהסוהשיבו 

לו  קרהם יעבור בשלום אי"ה. וארובל שהמילה ת 400ל ש
סכים אבל ". בעל המלון האפסיד את כספי ,דבר חלילה

שזה האחרון ישאר בביתו   -התנה תנאי עם סוחר השוורים 
ארבעה שבועות תמימים אחרי המילה, כדי לראות שהילד 

מהמילה חלילה. הסוחר שהיה בטוח שלום לו ולא ניזוק 
 כים לתנאי. עשב שנתן לו, נתרצה והסת רבו ובבברכ

עצר. מיד ואכן דם רב זב ממנו ולא  ,הילד הסוחר מל את
העשב שנתן לו רבי לוי יצחק והניח על  הוציא הסוחר את 

בתוך הזמן   !המקום ומיד פסק הדם וזה נתרפא מיד
הם בבית  שהתעכב במלון, עברו סוחרים והתעכבו אף

ים התייקרו. רצה  י השוורהמלון, וסיפרו לסוחר שמחיר
, אבל בעל בית המלון לא נסוע ולמכור את שווריוהסוחר ל

 . עותע שהרי התנו עמו שיישאר ארבעה שבוהסכים שיס
לאחר מספר ימים באו עוד אורחים ושמעו מהם ששער  
השוורים התייקר עוד יותר. כשעברו ארבעת השבועות נפרד 

הסוחר את  מבעל המלון ונסע לדרכו, ואחר כך מכרהסוחר 
 קיום דברי רבו הצדיק. ד. וזאת בזכות שווריו ברווח גדול מא

 ]'קיםסיפורי צדיע"פ '[  

  סיפור - צוץלהצית את הנ

 סיפור  - יםשוורהמוהל וה 



 

 

שנה, אולי   30-כ לפני קובי לוי הי"ו איעתונסופר וסיפר ה
, הייתי אז יתי מעדיף לשכוחאת הבוקר הזה היקצת יותר. 

גשש את דרכו בעל תשובה צעיר, עתונאי נמרץ, מבסך הכל 
זוע, אולי הייתי מעדיף לשכוח, מפני הזע . בנתיבי התורה

שלא הייתי מספיק בשל להכיל את  מפני התעתוע. מפני
כשעה שלמה ישבתי קפוא על  .תלמידי חכמים עוצמתם של

  שי מצליח.מקומי, רועד, מבוהל, מנסה לעכל ובקו
לבין  העולם התקשורתי הנושך,  כמי שנמצא אז בתווך, בין 

עולם התורה, הבנתי שנעשה פה עוול, ששורשו בורות 
 חד, ושנאת עמי הארצות לתלמידי חכמים מאידך.וריקנות מ

י, דאגתי לפרגן, לדבר על ליבם כבעל טור במקומון שערכת
של בני עדות המזרח, שיש להם בית משלהם, גם אם 

ירה שינה מעיני השמאל, העיתונות העובדה הזו מד
ה את ש"ס ובאופן שיטתי שלחה בו  הישראלית לא אהב

 בוערים.   לשונות של אש וזנבות של שועלים 
במשך שנים רבות עבדתי כתף אל כתף עם ח', עתונאי ותיק  

ו רב לו בעתונות המקומית בנתניה ובעתונות הספורט,    ישיד
א אותו כמעט בכל הוא היה כתב חרוץ וזריז שיכולת למצו

באחד מימי טרום הבחירות נפגשנו ח' ואני ארוע או תאונה. 
אירגנה תנועת  באולם מרכזי בנתניה, בכנס רב משתתפים ש

"אני הולך לכסח אותם", אמר לי. הישמר ידידי,  ש"ס.
רתי אותו, אתה משחק באש. אתה חייב לעשות הבחנה ההז

ה הישמר לך בין כתבה מסקרת ארוע, לבין ביקורת. וחוץ מז
מלפגוע בכבודו של אביה הרוחני של ש"ס מרן הרב עובדיה  

תם יוסף זיע"א הזהר בכבודם של תלמידי חכמים שנשיכ
ועקיצתם... השם ישמור. האם קפצה עלי רוח נבואה?             

   !שלא. דיברתי לקירות יודא
הימים היו הימים הנוראים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. 

ה לגלגנית על אותו ארוע, וכתב משפטים ח' פרסם כתב
הוא נתן דרור  .בוטים ומעליבים על מרן, קראתי ורתחתי

 מקובל. לקולמוס, הרבה מעבר ל
ותח: ידידי אל תעבור את התקשרתי אליו, כולי זועם ור

מה חבל שעברת אותו, ממש הגזמת! אתה  .מחיתי - הגבול
ך  להוא ביטל את דברי בציניות "זו בעיה ש .משחק באש
השיחה עם ח' הסתיימה בטון צורם. הוא   !"שהתהפכת

בשלו, אני בשלי. תהום בלתי ניתנת לגישור בין שני יהודים 
 ים האחד מאמין, והשני עוד יאמין, רחמנא ליצלן. צעיר

הכיפורים, יום ראשון בשבוע, אחרי ב יום בבוקרו של ער
תפילת שחרית, שמעתי הודעה בתא הקולי. בהקלטה 

ונאית עמיתה: "היום לפנות בוקר בחוף הים, תמודיעה לי ע
מצאו את גופתו של ח'. המשטרה משערת שהוא נפל 

כל גופו, הצליח לזחול כמה באקראי מן הצוק, נפגע ב
תקיים  וויה תמטרים, אך כוחותיו לא עמדו לו. ההל

   .בצהריים, שעות ספורות לפי כניסת יום הכיפורים"
ממי שעולב  שהרי למדונו חז"ל שהקב"ה בעצמו נפרע

 בתלמידי חכמים.   
במשך שנה הקפדתי לקרוא לעילוי נשמתו קדיש, והשתדלתי 

 . 'פרחום יכוהוא ר'ללמוד לעילוי נשמתו. 
     המקרה הטרגי הזה הותיר בי צלקת עמוקה. הייתי קשור לח'

היה זה   .והיו לנו כמה וכמה שיחות אודות האמונה והמצוות
כעתונאי להאדיר את  ליךעעבורי איתות נוסף מן שמיא, 

 גדולי הדור, הרבנים, ועולם התורה. 

כמה הכיר בן 
אברהם את בוראו?

 מתאר את דרך הפצת עבודת כוכבים פ"א הל"ג) כותהל(ם "מבהר
יר אברהם את ארבעים שנה הכבן  : אברהם "יהאמונה ע

על בני אור ות תשובב . כיון שהכיר וידע, התחיל להשיבוראו
  , זו כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת

ע לעם , ושיבר הצלמים, והתחיל להודיולכים בהשאתם ה
, ולו ראוי להשתחוות קי העולם,אלא לאלו שאין ראוי לעבוד

וראוי   אים.כדי שיכירוהו כל הברואים הב ,ב ולנסךלהקרי
, כמו הן כל העםכל הצורות כדי שלא יטעו ב אבד ולשברל

 אלא אלו.  השם אלומדמים שאין אלו שהם 
לו  ונעשה קש המלך להורגו, יב ,ון שגבר עליהם בראיותיווכי

ולקרוא בקול גדול לכל העולם נס ויצא לחרן והתחיל לעמוד 
ולו ראוי לעבוד.  ,אחד לכל העולם ל-אם שיש שודיעם ולה
לעיר ומממלכה מעיר יה מהלך וקורא ומקבץ העם וה
 ויקרא'שנאמר  ,והוא קורא ,שהגיע לארץ כנעןמלכה, עד למ

ם מתקבצין אליו . וכיון שהיו הע'ל עולם-א 'שם בשם ה
 , י דעתול אחד ואחד כפהיה מודיע לכ , בריוושואלין לו על ד

ו אליו אלפים בצ שנתקעד  עד שיחזירהו לדרך האמת,
ושתל בלבם העיקר הגדול  ,הםי בית אברוהם אנש ,ורבבות
   ." והודיעו ליצחק בנו וכו' םבו ספרי רביהזה וח
ובן  'כתב ש השיג על  )אברהם בן דוד מּפֹוְשְקֶיָרה רבי( הראב"ד

 ג'אגדה בן  ש י -' בוראו אתארבעים שנה הכיר אברהם 
.  "עקבבבקולי', מנין  םרהשנים, שנאמר: 'עקב אשר שמע אב

 רכי, ומתוכן ה ה" קע דהיינו, מכיוון שאברהם נפטר בהיותו בן  
שנים כבר הכיר ג' ותו בן שנים, נמצא שבהי  'עקב' ראו את בו
מביא  ) יוסף קארורבי מרן ל( משנה"כסף "ואכן ה ראו.את בו
  .לב.) נדריםמסכת ( ראהגמד מ"ראבמקור ל

רבי משה הכהן  -הרמב"ם על  בעל ההשגות( הרמ"ךאת דברי א ומבי
יש  שד. "לראבב"ם מרכי למעשה אין מחלוקת בין ה )מלוניל
במחשבתו  לחשוב אברהם התחיל שנים  'ג בן כבר באמת כי לומר

   להכירו. השלים 40בהיותו בן  בוראו, אך רק להכיר את
  : אמונה עמ' קסד)אל אור יחזק( 'זבהמשגיח דפוני העיר על כך

רשו לאברהם אבינו להגיע  מל נדראו כמה שנים של יגיעה וע 
 ל"ז שנים הוא טרח, 'ועד לבן מ '. מהיותו בן גמתלהכרת הא

  יה השתלמות באמונה עד שה ותז שנ"ל נת האמת.בהב ויגע
ד "משיג הראב עוד ."בבו נאמן לפניךומצאת את ל"למדרגת 
מתרץ  ?"מחואיך לא  ,ברם ועב"ם: "הרי היו שם שֵ על הרמ

ו מודיעים דרך ה' לתלמידיהם, שם ועבר הי  משנה":סף כ"ה
כריז כאברהם, לכן גדלה נתעוררו לקרוא ולה לא אבל

  .מעלתו
ועבר לא  םשֵ תב: כ )שם טוב בן אברהם גאוןרבי ל( עוז"מגדל "הו
ושילם  שונפושייחד עצמו  ,סרו עצמם להריגה כאברהםמ

ֵאֶּלה תֹוְלדֹות " - ד לאברהםניתן חס ןכל אותו בראשו, ע
   .אברהם זכות ב   - "ְּבִהָּבְרָאםָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים וְ 

]אשנים מקר - טללי אורות[

 

התחיל ה : כשנלקחה שרה לפרע(תנחומא ס"ה)מצינו במדרש 
בטחוני  היא זו  ,ולםע  לש נו ובר הקב"ה:ל ומתפלל בוכה אברהם

תביישני   ואל יך,וחסד רחמיך למען עשה יוועכש בך, שבטחתי
משברי. ואף שרה צווחת ואומרת: רבש"ע אני לא הייתי  

ת לו "לך לך" האמנתי לדבריך,  יוון שאמריודעת כלום, אלא כ
ועכשיו נשארתי יחידה מאבי ואמי ומבעלי, יבוא רשע זה  

 ויתעלל בי? עשה למען שמך הגדול ולמען בטחוני בדבריך!



 

 

הרב חיים ). 2011( שע"אאלה היו הימים שלפני פסח ת
נכנס , לודרדייל שבפלורידה-טיצקי, שליח חב"ד בפורטסלב

להעניק לו מצה , ממכריו אחד ו של רופא יהודילמשרד
, שמורה ולאחל פסח כשר ושמח. הרופא קיבלו בידידות

ג הפסח והודה לו על הדאגה סרים של חהאזין למ
, לרבוהאכפתיות. "באה לכאן עכשיו מטופלת יהודיה", אמר 

בחיוך אדיב פנה הרב "? שמורה י תציע גם לה מצה"אול
תגובתה . ה מארז מצותסלבטיצקי אל האישה והציע ל

 .  צפויה לחלוטין-הייתה בלתי
נה,  פניה נהפכו כעוסות והיא החלה לנזוף ברב: "אינני מאמי

שומרת את החגים היהודיים", הטיחה בו. "באיזו זכות  אינני
, ב סלבטיצקי הופתעהר"? מצותאתה פונה אליי ומציע לי 

אני מצטער", השיב לה בנועם, "אך כנראה . "אך לא נרתע
הבנה. אינני מוכר את המצות, אלא נותן אותן ללא -פלה אינ

 !"זעמה של האישה לא שכך. "בשום אופן לא". תמורה
, רב סלבטיצקי הושיט לה את כרטיס הביקור שלוסיננה. ה

 ".תקשר אלייתהססי לה והפטיר: "אם תזדקקי לדבר מה, אל
חצי שנה. שלושה ימים לפני ראש השנה צלצל  חלפה

סלבטיצקי. "שלום", אמרה האישה מעברו  הטלפון של הרב
השני של הקו, "אני האישה שפגשת בקליניקה לפני חצי 

ברצון רב", השיב הרב " ."ר מהקש ממך דברציתי לב. שנה
לה ח", האבי מאושפז במרכז הרפואי בעיר. "סלבטיצקי

ובקשתו היחידה היא לשוחח , יםלספר. "ימיו ספורהאישה 
אך מכיוון  , מרתי את פרטיךאינני יודעת מדוע ש. עם רב

כעבור שעתיים היה  ". שאינני מכירה רב אחר, אני פונה אליך
. שם המתינו לו האישה  של החולה הרב סלבטיצקי בחדרו

ולצידה אחותה. במיטה שכב אדם מבוגר, כחוש ומיוסר. 
ת", החלו לספר לו, "לא דיעה שאנו יהודיוץ מעצם הי"חו

לא , תנו. לא חגיםהיה ליהדות שום ביטוי מעשי במשפח
והופתענו למשמע בקשתו  , מצוות. עכשיו אבינו חולה מאוד

 ". להזמין לכאן רב
ין ברב. בקול חלוש הציג את עצמו. ורו כשהבחעיני האיש א 

וא סובל, סקר את קורות חייו, את המחלה הקשה שממנה ה 
ם, הצופים לו ימים ספורים. התפתחה ואת תחזית הרופאי

תם, ובסופה ביקש האיש משתי  שיחה על החיים ומשמעו
, אנא, סגור את הדלת", ביקש מהרב. "בנותיו לצאת מהחדר

דקות ארוכות התייפח. . ערץ בבכי נסואחז בידו. ופתאום פר
הרב ". נולדתי יהודי, ואני רוצה למות כיהודי: "כשנרגע אמר

העת אדאג לך לקבורה יהודית", גיע אותו. "בבוא הר
אות שכוונתו לא הובנה. האיש נענע בראשו ל. הבטיחו

.  ! שב על בקשתו""נולדתי יהודי, ואני רוצה למות כיהודי
ריי לא מלו אותי", "הו. את מצחומה כוונתך"? כיווץ הרב "

כעת, כשאין איש בחדר, אנא, עשה מה . "אמר החולה
ושי הצליח למצוא לבטיצקי נדהם. בקהרב ס... "שצריך

ג ְלמה שצריך, אני מילים לומר לאיש שאיננו מוהל. "אנא, דא
לפן הרב יבו במקום ט. הפציר החולהחזר ומבקש ממך"! 

למול את מתם לבוא לשני מוהלים ושניהם הביעו את הסכ
היהודי. כאן התעוררה בעיה: הצוות הרפואי הבהיר שלא 

אמות"? מה אתם מפחדים, שבמצבו. "מיאפשר למול אדם 
הרב . םהגיב החולה באירוניה, ואולם הרופאים עמדו בסירוב

סלבטיצקי לא הרים ידיים. הוא שיתף רופא מכר, והחל מסע 
 ה למלא אתלחצים על הנהלת המרכז הרפואי לאפשר לחול

 .בקשתו האחרונה

יורק, מוהל  -רופא מניולבסוף נמצא מוצא: את המילה יעשה 
ביטוח שבה מבוטח ידי חברת ה-בוטח עלהמ, כשרתובה

ולמחרת , פורהרופא התרגש למשמע הסי. המרכז הרפואי
טיסה לפלורידה. בצהריים , הגיע בבבוקר, ערב ראש השנה

שם  יבל את הנכנס החולה בבריתו של אברהם אבינו וק 
כך שלמה -אחר. עיניים רבות דמעו באותו מעמד. שלמה

אמר: "אתם ודאי חולשתו ו ביקש לדבר. הוא התגבר על
רים את הביטוי 'רגשות אשם יהודיים'. ובכן, מעודי לא מכי
בלתי מ'בעיה' זו. לא ייסרו אותי רגשות אשם על שאינני ס

ימי  ברגע שהרופא אמר שנותרו לי כמה . יהודי די הצורך
בלבד, חשבתי על חיי. היו לי הרבה קשרים. כסף, בית  חיים
לא היה לי קשר ה. אך פילו ספינמכוניות מפוארות וא, גדול

עם עצמי, עם הנשמה שלי, עם מי שאני באמת. בבת אחת 
ציף אותי צער עמוק על הריקנות שאפפה את חיי. זכרתי ה

ות. ופתאום היה ברור לי שזה מה שעליי לעש , שלא נימולתי
ר נשמתי. אנשים אמרו לי שזה לא חשוב, בוודאי בעבו

כן  אני מוכעת . עשהבמצבי הנוכחי. החלטתי שזה מה שא
כך, בערב יום הכיפורים, -כמה ימים אחר". לפגוש את אלוקיי

רב סלבטיצקי בחנות של אחד ממכריו, וסיפר לבעל ביקר ה
הבית בהתרגשות את הסיפור. אחד העובדים, שִהטה אוזן  

אני בן  ". לדבר עם הרב סלביטצקי בפרטיות ים, ביקשלדבר
ני ר שאיניישתי לספאמר. "היגרתי לכאן מרוסיה. התב", 38

אני מבקש שתעזור   -מהול, אך לאחר ששמעתי את סיפורך 
ית מילה". באותו שבוע נכנס גם היהודי הזה  לי לעשות בר

כעבור כמה ימים, בחג הסוכות, ... בבריתו של אברהם אבינו
 .  נשמתו המזוככת ליוצרה שלמה את  השיב

  ]חיים סלבטיצקי הרב[
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  ....פרשת לך לך מדברת המון על כסף כסף וכסףף

אברהם יוצא מחרן !!!! הפרשה כל הזמן מדברת על כסף וכסף וכסף... יש נקודה מעניינת בפרשת לך לך
מה ... למען יטב לי... אברהם מבקש משרה... מגיעים למצרים !!!!אשר רכשווכל רכושם  ... עם אשתו ולוט

ויהי לו צאן ??? מה הטיב... ואכן באמת ולאברהם הטיב בעבורה !!!יתנו לי מתנות: י"אומר רש?? יטב לי
אברהם יוצא ... ממשיכים... טוב !!!רכוש! כסף?? מה זה ...ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים

ויהי ... ועכשיו הגיע השלב של המריבות ...שוב כסף... ואברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב... מצריםמ
... ואז כשמגיעים למלחמת ארבעת המלכים !!!רב  ם ש ו כ ר כי היה ?? מה יש... ריב בין רועי מקנה לוט

ויקחו את : ושוב ...וילכוסדום ועמורה  ש  ו כ ר ויקחו את כל ... כל המלחמה היא סביב כסף... שם בכלל
 ..."וישב את כל הרכוש"... ואז מגיע אברהם ונלחם) ל"צריך להבין מהי הכפילות ואכמ( ...ואת רכושולוט 

: ואברהם מתנגד ...והרכוש קח לךויאמר מלך סדום תן לי הנפש : ואז...   השיב ואת רכושווגם את לוט 
ולא תאמר אני העשרתי את העיקר ... ד שרוך נעלאם מחוט וע... 'קל עליון וכו' הרימותי ידי אל ה

  ... רכוש... עושר... כסף כסף: בקיצור !!!!אברהם
  ???כ הרבה עסק מכסף"למה עושים כ??? מה הפשט בזה

  : התשובה כתובה מיניה וביה בתוך הפסוקים
ד אברהם אבינו מאוד מאו !!!ולא תאמר אני העשרתי את אברהם?? מה אברהם אבינו מכריז בקנאות

אברהם אבינו מאוד פרומער ... גם בלי גזל... וגם לאו דווקא... לא בגזל... זהיר לא לקבל כסף מאחרים
 !!!היישר מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה... בעולם וטהור שהכסף שיגיע אליו יהיה הכי נקי

כל !!!!! ה"במהק כל שקל זה חיוך אישי!!! אז בטח... ה"ברגע שהכסף מגיע היישר מהידיים של הקב
אם יש לי  ????בנתה... זה עוד חוויה של קשר מול אבא שבשמים... ה"שקל נוסף זה עוד מפגש מול הקב

אז כסף זה ... אם זה הנושא... אם אני אוהב כסף ומחפש דרכים איך להרויח כסף... סתם תאוות ממון
לא אמור כסף זה ... הולך שכסף בא כסף היטב גם אנחנו יודעים ומבינים ...כסף זה שטויות... כלום

   ...אבל זה לא אמור להיות ערך רוחני... למה לא... ש... כסף זה משאלת לב ש... להיות נושא
שהכסף לא יגיע אליו משום מקורות זרים  בקנאות אברהם נזהרו... הוא נקי נקי נקיאבל ברגע שהכסף  

אתה יודע מה !!! ה"יומיומי עם הקב אז כסף זה מפגש... ברגע שזה ככה... ה"רק היישר מידיו של הקב
אותנו תמיד   ס נ ר פ מ ו על אכילת מזון שאתה זן ... אלוקנו' נודה לך ה -- זה פרנסה זה?? פרנסהזה 

... זה... כשיהודי נפגש כל הזמן עם הפרנסה שאבא שבשמים מפרנס אותו ...בכל יום ובכל עת ובכל שעה
זה כבר מרגיל אותו למצב שהוא  ....ינו אנחנו מודים לךאלוק' על ההההכל הל... זה גורר אותו הלאה

 השגחה פרטית כל שקל זה עוד מפגש מול... ה בכל מקום ומודה לו על הההכל"פתאום רואה את הקב
כל משכורת שמגיעה בסוף חודש זה שוב מעטפה אישית מהידיים של ... להחיות ולהזין אותנו' רצון הו

' אחד האמצעים הגדולים ביותר לזכרון ה הכסף נהפך להיות!!!! יזה משהו אחר לגמרי לגמר... ה"הקב
לבין דולר שיורד לך יחד !!!  ין דולר שאתה מוציא מהכספומטיש הבדל עצום ב: שיהיה ברור!!! וחסדיו

    !!!עם הגשם מהשמים
---  

  ... אבל אברהם אבינו יודע להעריך כל שקל... יש כאלו שלא יודעים להעריך כסף
שאנחנו נקיים לך לך ... שאנחנו ניתן לו נשיקה... מזמין מאיתנו נשיקה' הזה אומר ש... אין כסףאם  

  ... ונעמוד בניסיון ולא נהרהר ...ע"ולהגיע ולגלות שיש רעב בארץ ל ...מארצך
נותן לנו  יתברך אז כעת הוא... טובוינו מלע כן שולח כסף ומרעיףה פתאום "כ כשהקב"ואילו אח

פעם אנחנו !! כסף הוא אמצעי לישקני מנשיקות פיה!! כסף הוא כח... ן כך ובין כךבי ...נשיקות משמים
לא לכל אחד יש את  :שלא תבין לא נכון: אברך יקר!!!  ופעם הוא נותן לנו... נותנים לו נשיקה

אז מתערבים כל ... כי כשמתחילים יותר מידי להתעסק עם כסף!!! האפשרות לפגוש את החוויה הזו
... 'וכו' ותאוות שליטה וכו... וצרות עין... פתאום תאוות הממון נכנסת שם... ם חדשים בסיפורמיני פרצופי

ה נדחק לצד בדרך כלל עד שהוא מפנה לגמרי את מקומו לטובת "ואז לאט לאט המפגש הזה מול הקב
ל הוא לא חולם ע... אבל דווקא אותו אברך שבאמת לא בונה על כסף..." יש לו מנה רוצה מאתיים"ה

כשהוא ... דווקא הוא... כ נושא עיניים מייחלות לשמים ורוצה לגמור את החודש"הוא בסה... עשירות
דווקא הוא פוגש את ... ה שולח לו כסף בדרך אחרת"שכל פעם הקב... 'פוגש את ההשגחה פרטית של ה

... ך ולחבריךזו חוויה בלעדית ששמורה רק אלי!! ה"שהמפגש הזה עם הקב: אז זהו שתדע!!! החוויה הזו
ירויח וירחיב את  ויהי רצון שבאמת... ירחיב לנו' ואנחנו מתפללים שה ...זה לא סתירה שזה קשה: ואגב

וכל . ..לפחות תדע שעד שזה יקרה לעת עתה אבל... ולא תצטרך אף פעם לדאוג דאגת המחר... גבולך
  ...  שאין אותה לכל אחד' יש לך הזדמנות לפגוש חוויה של קשר עם ה... זמן שזה עדיין לא קרה

---  
כי אם הכסף אמור להגיע לכל אחד ישירות !!!!  כ קנאי נגד גזל"זו גם הסיבה שאברהם אבינו כ

 ...יש פה בעיה של הגיינה... ד בשביל מישהו אחראז איך אתה מעיז לנגוע בכסף שמיוע... ה"מהקב
זה הכדורים ... כניס לו לתוך הפהה מזג לחבר שלך וה"זה כוס שתיה שהקב..." אסור לשתות מפה לפה"

... מה אתה מנסה להחליף את הכדורים שלך עם הכדורים של החבר שלך... ה רשם לחבר שלך"שהקב
מה יעזור לך שתקח את הזר פרחים ... ה"לכל אחד יש הכדורים שלו ואת המרשם שלו מול הקב

וכי תוכל לרמאות את ?? לךותגנוב את זה לבית ש... ה הניח לחבר שלך בהוקרה בכניסה לבית"שהקב
  ?? ה מתוך רמאות עצמית"ה שלח לך את הזר פרחים הזה ולהתפרגן מהקב"עצמך שהקב

  !!!סוגיה של אמונההזהירות מגזל מתחילה מאצל אברהם אבינו 
מאיזה מקום ... גם כשאברהם אבינו מבקש מהאורחים שלו לברך ברכת המזון: אם תשים לב

ממקום של בקשת תשלום  !!ממקום של גזל??? תובע שיברכו עם איזה טיעון הוא?? הוא מגיע
מי שמבין שצריך !!!!! כי אצל אברהם אבינו כסף ואמונה זה הולך ביחד... על דמי הסעודה
מי .. ההיפך ואותו דבר... 'אברהם מצפה ממנו שיבין שצריך להודות לה... לשלם על אוכל

כי הוא ... טעם לחפש כסף במקום אחר אמור להבין שאין... שמבין שצריך לברך ברכת המזון
אז כסף זו גם ... כסף זה אמונהואם !!! אצל אברהם כסף שווה אמונה!!!! הכתובת היחידה

  ... מה שבטוח אמונה לא עולה כסף!!!! לפגוש אמונה ההזדמנות

  

  ...לך לך מהעדריות החברתית
שניהם ... שני אנשים עשו צעד קשה ומשמעותי בחיים

עזבו את עיר מולדתם ואת כל העבר שלהם והלכו אל 
בשביל שניהם זה ... לשניהם היה קשה... הבלתי נודע
  .. היה הקרבה
... עשו את אותו מעשה שניהם!!! וגם לוט!!!! גם אברהם

  ...יצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנעןשניהם 
רק לאברהם אבינו זה נחשב ניסיון גדול !!! ולמרות זאת

רק אברהם זוכה לברכות ואעשך לגוי ... שהוא עמד בו
!!! שום דבר??? ואילו לוט... גדול ואברכך ואגדלה שמך

א אף פעם הו... לא ידוע לנו שהגיע לו שכר מיוחד על זה
הוא תמיד היה נגרר ומזדנב ... ולא התברך... לא גדל

גם ... ואוכל מהשאריות של הברכה של אברהם אבינו
??? למה... כשהוא ניצל זה היה רק בזכות אברהם אבינו

הרי הוא עמד בדיוק באותו ?? למה הוא עצמו לא התברך
  ???ניסיון של אברהם אבינו

   :וידוע הביאור בשם רבותינו
יש הבדל בין איתו !! לא עימו!! איתו!!! איתו לוטוילך 

  !!!לעימו
כששנים  ...זה בעצה אחת" עימו"כל פעם שכתוב 

זה נקרא שאחד הולך ... ליעד משותף... הולכים ביחד
הכוונה היא  "!!!איתו"אבל כשכתוב לשון ... השני" עם"

כשאני ... ביניהם אבל אין קשר... שהוא אמנם הלך איתו
אני !!! לא עימי... ס יש איתי הרבה אנשיםנוסע באוטובו

כל ... יש איתי עוד כמה אנשים... אבל חוץ ממני... לבד
  ... אחד והיעד שלו ומטרת הנסיעה שלו

אמר ' כי ה!!! ציוה אותו' אברהם יצא מאור כשדים כי ה
לוט לטש עיניים על הירושה של ?? אבל לוט... לו לך לך
אלא !!! א עם אברהםאבל ל... אז הוא גם הלך... אברהם

אבל אין שום ... הוא נסע איתו באותו אוטובוס!! איתו
  ... יעד משותף ביניהם

אתה כבר עושה את אותה כברת דרך ??? לא חבל
מקריב ... נפרד מכל המשפחה שלך... שאברהם עושה

... אברהם אבינו מקבל את כל השכר... ס'ותכל... כ"כ
של דבר לוט  בסופו... כן... ואתה נשאר עם הפירורים

  ...אבל כמו נעבעך... ניצל
 ---  

  !!!! יש בזה מוסר השכל גדול בשבילנו
!! אברהם נקרא עברי... יש מאוד מעט אברהם בדור שלנו

אברהם יודע ... כל העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני
כולנו ... כולנו נולדנו חרדים??? אבל היום... להיות יחיד

... כבר זורמים עם הזרם כולנו... נולדנו לתוך הפס יצור
מה אתה מחפש ?? מי אתה: וכאן מתעוררת השאלה

האם אתה פה על תקן של אברהם או על תקן של ?? פה
  ???לוט

להקפיד קלה ... ולעשות הכל... אתה יכול להיות חרדי
... בבחמורה ולעשות את כל הכברת דרך שאברהם עושה

להישאר אחד ... להישאר נגרר... אבל להישאר לוט
... וכאן אני ממשיך... כי כאן נולדתי... ושה את זה כישע

יש ... אז טוב לי כאן... ח שלי"זה הקהילה שלי וזה הקופ
... לי את המערכת הקהילתית  שדואגת לכל הצרכים שלי

גם לצאת עם ??? לא חבל... למה לא ללכת אחרי אברהם
  ?! ? ! ? ... אברהם וגם להישאר לוט

קצת לצאת מהשטחיות של ... אבל עם קצת התבוננות 
ולייחד  כבר עושהאפשר לקחת את מה שאני ... החיים

להתחיל להיות ... את המעשים שלי למענו יתברך
זה לא ... לעשות הכל כי זה רצונו יתברך... אברהם אבינו

... כל כולו נגררת... פשוט לחיות במערכת שכל כולה לוט
ש את לפגו... להיות יוזמתי!!! ובכל זאת להיות אברהם

לא לחינם ... לעשות רצונו רצוני ה ולעשות רצונו כי"הקב
ואמרו דורשי !!! בך יהיו חותמים: "ה אמר לאברהם"הקב

לפני !!! שבאברהם תהיה חתימת הדורות: רשומות
הגאולה ידרש מכל אחד מאיתנו להיות בתוך השמנת 

משם להיות ... להיות אברהם אבינו!! ומשם... החרדית
זה לא ... ולא להיגרר אחרי העדריות!! !יחיד ולדחוף לבד

אבל אחרי הכל לאברהם היה יותר ... זה לא קל... פשוט
  ...לך לך מהעדריות החברתית... לך לך מארצך... קשה
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מה נעשה שאנחנו ... הנושא הזה אולי נראה נדוש
כל יום יהיו "ש ...ים מידי יום שהוא לא יהיה נדושמצוו

  ..." בעיניך כחדשים

אז כל יום ... ש"שמי שלא מקפיד על זמן ק מה נעשה
 ...מחדש הוא עובר על עשה ומעוות לא יוכל לתקון

ש הוא "הזמן ק) בעקבות שעון חורף(והיות ובימים אלו 
כ יש סיכון מוגבר בתקופה הזו "א... הכי מוקדם בשנה

ואסור שזה  ...ש של שחרית"להפסיד חלילה מצות ק
  ... יקרה לנו

שיהיה  :ל מהחלק המרירי שבזהנתחי: אז דבר ראשון
!! קריאת שמע של שחרית זה המזוזה של היום: ברור

 ...ש"אחד קרה והפסדת זמן ק ו בוקר"וממילא אם ח
אם באותו ו ...במקומות מסוכנים ביום הזה אל תסתובב

... יום יש רוח מזרחית תשתדל לא לעבור ליד דקלים
כי אמנם ביום יום שומר פתאים  ...תשמור על עצמך

... ואתה בנידוי... ש"אבל היום היות ולא קראת ק... 'ה
ככה !!! אז כמו שבית ללא מזוזה זה בית לא סימפטי

תחזור בתשובה מעומק לב ... היום הזה הוא לא סימפטי
' וחכה בכיליון מתי יגיע מעריב לרוץ מהר ולייחד את ה

   ..ש הבאה"בק

יתכן שבפנימיה ישנם !!! אל תוותרו: בחורים יקרים
ס "סו(... 830ורים שלפעמים ישנים לאחר השעה בח

ש "היות וכעת זמן ק ...)בישיבה הולכים לישון מאוד מאוחר
תגרמו ... תעשו עקשען... תעשו קול הברה... מוקדם

ז "פ לקראת סו"שכל הפנימיה תהיה על הרגלים לכה
ממקום של  ...תעשו את זה באוירה טובה... ש השני"ק

רק אל תקחו את החוק  ..חיזוק או הסכמה חברתית
 כי זה כבר )...על משקל מכים אותו עד שתצא נפשו( .לידיים

  ...  מידות רעות נטו
---  

 יש כאלו שלא מסתדרים ולא מתחברים למושג
ת 'זה נשמע להם כזה קטנ!!! זמן או שעון של

אני ... ייידת התפילהאני מדבר על עבו... המוייחין
מגיע היקה ופתאום .. .חיות והתלהבותמגיע כולי 

אז ... ש"השעון שעוד מעט סוף זמן ק ומסמן לי עם
שהפעם היקה זה התורה ... שמה נעשה!! זהו

: )ז"ה י"פ( ועל זה אומר המדרש בקהלת... בעצמה

מה  !!!
זה לתת ' ל דבר עבודת הבסופו ש?? פירוש
להגיש לו ארוחת בוקר ... רוצה ע מה "לרבש

ולא לפי התפריט שאני החלטתי  לפי ההזמנה 
!! לחמי !!ה רוצה את קרבני"ואם הקב... בשבילו
... ה רוצה ולא משהו אחר"אז את זה הקב !!לאישי

בשעה !!! ש בעונתה"ה מבקש ק"ואם הקב
נותן ' ועובד ה... אז זה מה שהוא הזמין !!מסוימת

מי שרוצה לתת ... מזמין ה מה שהוא יתברך"לקב
שם הערבים ... שילך למסגד... ה תפריט אחר"לקב

זמן  כל... ה מה שהם החליטו בשבילו"נותנים לקב
... 'שאשרינו מה טוב חלקנו שאנו יהודים עבדי ה

 של עבודתנו היא שאנחנו עובדים אותו השפיץ 
לכן חביבה קרית שמע ו  'יתב

ה יותר "ההוראות של הקב לפי שזה... בעונתה
ויותר ... מאלף עולות שהערבי סוגד לו במסגד

ע שזה מה "דות שאתה מחליט לרבשיימאלף עבו
  ... שהוא יקבל ממך

למקד  
לשים את  את עצמנו מול 

ולדעת שתפילת שחרית !! נכוןהדגש במקום ה
של ' זו תפילה שהייתה מוכתבת לפי חלק א... טובה

 ... ח כי זה רצונו יתברך"משנה ברורה או
... אחרי שהתפילה נעשתה לפי ההכתבה שלו יתברך

... והעבויידה שלי... כאן מתחיל ההתבטאות שלי
!!! 'אבל זה כבר שלב ב... וההרגש האישי שלי

  ... ק"ודו

בקרוב ממש



”  

 

  ...השפראח קלוט אתל... צריך לשמוע את הקליקק

ברגע שהוא מבקש ... שמישהו לוקח אותי ברכבכתמיד ... בטיחות תלי אין מזל עם חגור
לא מצליח  אני אף פעם... כי לא הולך לי עם החגורות האלו ...ני לחגור אני נאנחממ

...  עם כל הכח ני דוחף ודוחף את החגורהז אוא ...ק שלה'פצי'להכניס את החגורה לצו
... אדוני )לתינוק כמו שמסבירים(לי  ואז תמיד בשלב מסוים הנהג מסביר ... ושום דבר לא עוזר

 !!אתה צריך לשמוע את הקליק!! זה לא עניין של כח: תבין... בכח אל תדחוף... תעצור רגע
לא אם ... נכנס אומר שזה זה... את הקליקאם אתה שומע  ...אתה צריך לשמוע שזה נכנס

הוא  שהמשל הזה יש לציין. ..עד כל המשל ... לא יעזור שתדחוף עוד יותר... שמעת קליק
יש דברים  וביהדות' צריך לדעת שבעבודת ה  :פ הנמשל הוא כך"אבל עכ... כ מוצלח"כלא 

 ??אלא מאי... לא צריך הרבה ידע והרבה חומר ולהתחבר אליהם שבשביל להבין אותם
ברגע שהבנת  !!!יש פה איזה קליק שצריך להבין אותו !!!יקקללשמוע את הכ "בסהצריך 

אבל זה לא שיש ... ולפעמים אורך זמן לקלוט את הקליק הזה... אתה בפנים... אותו זהו
רוב האנשים בעולם לא יודעים  :דוגמאאני אתן לך ...  פה איזה כמות ידע שחסרה לה

... מה ??ועמוק כ קשה"ומר כחב מדובר... מה?? למה אנחנו לא יודעים!!! ללמוד מוסר
!!! לא?? חובות הלבבותאת החומר שכתוב ב להבין לא מסוגליםכאלו קשיי הבנה ש אנחנו

לימוד !! זה עניין של שפראח??? אלא מאי... וגם לא עניין של כשרון... לא עניין של הבנה ז
וכל  ...לקליק וצריך פה להיכנס ...אחרת מנגינהזה !!! של לימוד ונימה שונה מוסר זה סגנון

חסר פה  רק ...מיוחד חוסר מידע אין פה... מי שלא קלט את השפראח של לימוד מוסר
   ..כ להבין אותו"יש פה קליק קטן שצריך בסה !!!!משהו בקליק

  ... אני אתן לך עוד דוגמא... מסתמא לא הבנת??? הבנת מה אמרתי

  ?? כללישיעור ---ל הלכהאתה יכול להגדיר לי מה ההבדל בין שיעור 

פעם שאלתי את זה וענה לי מישהו שרואים שהוא לא מבין  אז ?קודת ההבדלמהי נקק
ואילו  !!!בשולחן ערוךששיעור הלכה זה  שההבדל הוא טותילי בפש ענה הוא... עניין

 ...פשוט שלא ???זו נקודת ההבדל?? מה אתה אומר... נו !!!קצות החושןבשיעור כללי זה 
אחד מהנושאי  בעצמו לך תסביר לו שהקצויית הוא- חוץ מזה ש(ן עניין רואים שאותו אחד לא מבי

ששיעור כללי זה : הנקודה היא ???אז מה כן... נו... ברור שלא זו הנקודה )ע"כלים של השו
!!! משיעור הלכה אחרת לגמרי מנגינה זו!!! אחרת נימהזה !! אחר סגנוןזה !! אחר שפראח

של הלכה ויש  סגנוןאבל כל אחד מבין שיש  ...בדיוק מה ההבדל אני לא הולך להסביר
עדיין אנחנו נזהה מיד את ... הלכה יהיה משא ומתןגם אם בשיעור  ...ס'של לומד סגנון

מ "שם נפ ואילו בשיעור כללי גם אם יהיו ...הלכתימשא ומתן  השפראח של מה שנקרא
 אליבא דאמת אמת ...שה נכונהזה לא אומר שזה גי: אגב(... יש לזה שפראח של שיעור כללי... להלכה

וכן   ...)אנחנו מדברים על כורח המציאות... מי מדבר על אמת אבל... לא בטוח שזה נכון להפריד בין הלכה לעיון
 !!!השפראח שלואת ' יש לכל תחום בעבודת ה... 'הלאה וכן הלאה בכל נושא בעבודת ה

 העבודה עיקר עיקר. ..כל הנושא כמעט זה' בהרבה דברים בעבודת הצריך לדעת שו
אתה כבר ... וזהו... לקלוט את השפראח הנכון !!!לקלוט את הקליק כ"וההשקעה זה בסה

המון  באמת חסר לו ??מה חסר לו... ס"מי שלא יודע את הש: לדוגמא :מרכלו...  בפנים
... צריך ללמוד וללמוד עוד ועוד!!! בייחס לידע אין קיצורי דרך ??איך רוכשים ידע... ידע

ייחס לידיעת זה ב ככה... ס"ככה רוכשים ידע ויודעים את השעוד דף ו כל יום לדפדףו
... הנה !!זה ככה' כל דבר בעבודת הבלא מה שאני רוצה לעורר שש!!! אז זהו !!!התורה

?? ידע פה חסר לך?? מה חסר לך... אם אתה עדיין לא יודע ללמוד מוסר!!!! לדוגמא מוסר
 ...את השפראח... חסר לך את הקליק?? רק מה חסר לך!! !לא?? חומר פה כמות חסר לך

אין פה איזה הר גבוה ... לכן אין מה להתייאש. ..של מוסר את הטון ואת המנגינהו
  ...כ לזהות את הקליק ואתה בפנים"זה בסה... שמפריד בינך לבין ההשגה הזו

---  

  ?? והכי כואב בולט הכי הכי ואיפה זה מגיע לידי ביטוי

  !!!!בישיבות  ן ו י ע ה בלימוד 

... זהו... בישיבה עיוןב הישגים הנמוכים שלהםמתוסכלים ומיואשים מהבחורים  הרבהיש 
אז  ...כבר רואה שעיון זה לא החלק החזק שלי אני ...כבר התייאשתי מהעיון בישיבה אני

אי אפשר להתעלם  !!יש כאלו שלא מתאימים לעיון !!!יתכן!! יש כזה דבר: דבר ראשון
אני  ...אל תמהר ...לפני שאתה מסיק מסקנות... רגע רגע... אבל חכה ...סוג הזה שקייםמה

זה לא קשור לחוסר הבנה של החומר הנלמד הזה ... אם אתה לא מבין עיון :רוצה שתבין
 ממילא !!!סגנון וגישה של לימודעיון זה  !!!לא חומר לימודעיון זה  כי... שקוראים לו עיון

ולא מבין את החומר של  קשה הבנה הבעיה שלך זה לא שאתה ...יוןאם יש לך קושי בע
אז מה .. תוציא מהראש !!!אין כזה חומר לימודי!!! אין כזה חומר :שוב כי... כי ...העיון כי

את ... הקליקלקלוט את זמן  יותר אורך לך משום מה פשוט ???איפה אתה תקוע?? כן
   ...של לימוד העיון השפראח המנגינה ואת

 אתה מתוסכל ...כאן המקום להרגיע אותך בחור יקר... במאמר המוסגרכ אולי כאן "וא
את השיעור  כי אתה לא לגמרי לגמרי מצליח להבין ??למה אתה מתוסכל ??מהעיון שלך
אל תשכח שבסופו של  :שוב כי !!!!טעות פשוט זו ??...ומזה אתה מתוסכל ??...היומי בעיון

יין ענ כאן יש באמת... אם זה היה שיעור בהלכה ...הלכהלא שיעור ב דבר שיעור עיון זה
אבל כשמדובר בשיעור  .שצריך לדעת אותו ומידע נתוןכי הלכה זה  ...הכל להבין ולדעת

 לקלוט את הגישה והנימה... היא לקלוט את השפראח בעיון ס עיקר המטרה"סו... עיון
 עיקר לא הרי זה... לגמריממילא גם אם לא הבנת לגמרי ... עיוןב הכללית איך לומדים

 חומר כ"לא כ כי זה... אל תשכח שאין מבחנים על לימוד עיון!! זה לא המטרה!! הנושא
את ... הסגנוןו הנימה את... לקלוט את הקליק שבו כל העניין הוא.. שצריך לדעת אותו

   ???שאתה לא עושה חיל מאיפה אתה יודע ודווקא בזה... הגישה

אני נאלץ  ...ואני נוגע כאן בנקודה מאוד עדינה שקשה להגדיר אותה במיליםהיות ( :רק בתור המחשה 
לפעמים יש ... בינינו... זה כמו שיושבים בזיץ ושרים שירי נשמה )...להשתמש בהרבה המחשות

את  קשות שאתה לא לגמרי מכיר יש לו מילים קצתאבל .. מרגש מאוד איזה שיר
כי אתה ... כי... זה לא מפריע לך להתרגש... בינינואבל  ..מבין אותם כ"כ לא וגם... המילים

... שמה של הזיץששמספיק לך בשביל להיכנס לנ וזה כבר ...דולגגקולט את הרעיון בג
... ללימוד וסגנון של גישה עיון זה סוג  :על אותו משקל) בערך(אז  ?? את הדוגמא הבנת

 יומי בעיוןור האם אתה יושב בשיע... עיון אתה מתקדםשל  אם בגישה הכללית
זה ... פה שהמגיד שיעור מעביר לך ולט את השפראח העיוני הכלליק בגדול ואתה

וכמובן  !!!מיותרתאחת לא מבזבז פה דקה  כבר אתה!!! זה כל העניין!!!! הכל
אותו  אז אתה מבין לבד שזה לא דבר שאפשר לראות... פה הנקודה שהיות וזו

מציע לך  מאוד רוצה לבדוק את ההישגים שלך בעיון הייתי אם אתה מאוד ???אתה יודע מה( ...ברגע
שכבר  'גמ !!!אחרת לגמרי 'תפתח גמ ואז )יותר מאוחר מומלץ עוד( ...פ עד חנוכה"לחכות בסבלנות לכה

!!!! ואז... שיש הכי פשוטי "רש' גמ טייטש שוב אותה ותתחיל ללמוד ...רהלמדת אותה בעיון שנה שעב
 לך כל מיני שאלות יםאו פתאום מפריע... חדשות ך כל מיני הערותשפתאום קופצים ל אם תראה

 עיון חיל בשיעור שעשית הרבה בזאת תדע... שנה שעברה שלא הפריעו לך כשלמדת את זה חדשות
אם בחנוכה הקרוב ... אל תקח אותי כמו חוק פרה אדומה: אגב ...תהיה רגוע ...זה בסדר  ...מ"של אותו ר

... אני מתכוין בעיקר לעצם הרעיון ...אומר בהכרח לא זה ת בלימודלא יהיה לך הערות חדשו
אלא דווקא ... מסכם בשיעור שאתה זה דווקא לא מול המחברתשההישגים האמיתיים שלך בעיון 

אבל המטרה . כמובן שהאמצעי הוא דרך אותה המחברת.. מהראש שלך שמשהו משתנה אצלו מבפנים
   )היא שמשהו שם מסתובב בראש

---   

עצמה  תפילת שחריתצריך לדעת ש... דבר הזה גם מאוד מצוי בייחס לתפילהה
שלכל חלק יש את השפראח שלו  ...מחולקת לכמה וכמה תחומים שונים לגמרי

כ "והרבה פעמים מה שחסר לנו בחיבור לתפילה זה לא כ... ואת המנגינה שלו
יתי במשך כמה שנים ניס: לדוגמא ...ירוש המילות אלא להיכנס לשפראחפ

ניסיתי ללמוד את פירוש ... מה לא עשיתי... להתחזק ולהתלהב בפסוקי דזמרה
עד  ...זה לא עזר יותר מידי... ס'ותכל... ניסיתי להבין כל פסוק לעומק... המילות

הוא  ...הוא נתן לי את הרקע הכללי... נתן לי את השפראח שיהודי פשוט אחד
תיאר לי שכל פעם שיהודי  אהו ...של פסוקי דזמרה מה זה המעמד תיאר לי

עם ... רחובה של עירהוא פשוט מעמיד איזה במה ב... מתחיל פסוקי דזמרה
: ררררבותי... וקורא לכל העולם... לוקח את המקרופון הוא ואז ...רמקולים והגברה
לאט לאט !!! קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו' הודו לה!!!! הקשיבו הקשיבו

זרע : ואז אתה ממשיך ומספר... ע מה אתה רוצה לומרכולו מתאסף לשמו היקום
 ...ואז אתה ממשיך במסע החיזוק וההתעוררות... ישראל עבדו בני יעקב בחיריו

וכן הלאה וכן הלאה כל הפסוקי ... כל הארץ בשרו מיום אל יום ישועתו' שירו לה
 הגעתי לפסוקי דזמרה... נכנסתי לקליק הזה שקלטתי את הרקעברגע !!! דזמרה

והטון של הדיבור שלי ... השפראח... המנגינה... קראו בשמו' וכשהתחלתי הודו לה
להם את שבחו של  ונואם ...היה באמת כאילו אני מחזיק רמקול ופונה לעולם

בשניה ...  כבוד ועוז' משפחות עמים הבו לה' וקורא לכולם הבו לה ה"הקב
... ממילא נהיה מובן ז"פתאום כל הפסוד ...וזו המנגינה שקלטתי שזה השפראח

 ...בעניין כבר אני ...ני אומרממש כל פסוק שא גם בלי להבין... ברור כבר הכל נהיה
  ..נכנסתי לקליק ...קלטתי את השפראח

אתה יכול עשרים שנה ללמוד את פירוש המילות של פסוקי  ??הבנת מה אמרתי
... ת השפראחלא הבנת את המנגינה וא... נכנסת לקליק אתה לא אם אבל... דזמרה

הגענו עכשיו ו סיימנו פסוקי דזמרה !!!הלאה ...אתה נשאר כל הזמן מבחוץ
כי זה לא !!! גם קריאת שמע היה לי מאוד מאוד קשה להתחבר !!!לקריאת שמע

וזה גם  ...אנחנו רק קוראים פסוקים... ש אנחנו לא מבקשים בקשות"בק... תפילה
עד שקראתי  ???תורהת האיקר פתאום?? מה זה פה בדיוק אז לא שבח והודאה

צריך  :כלומר !!!מהמלך האיגרת שמגיע ---מאגטפרוש זה "את הטור שאומר שק
ש כאילו אתה השליח של המלך שכעת מגיע עם האיגרת ומשמיע אותה "לקרא ק

שהיה שם ... כזו זה עצרתאיואז בדיוק באותו שבוע היה !!! לכל תושבי העיר
כתב יד קריא את מנעמד מישהו שהוא זה שה ואחריו... שאמר דברי ברכה מישהו

זה שהקריא את מכתב  ...י לב למנגינה השונה ביניהםשמתואז  .......קדשו של הרב
ברצינות וכובד  דבריםשל הצגת  מסוימת נימהו מנגינההיה לו ... יד קדשו של

באותו רגע קלטתי את !!!! זהו... חרדת קודשראש עם הטעמה של הדברים מתוך 
אני אומר את זה באותה  ..ש"מאז כשאני מגיע לק... ל קריאת שמעהשפראח ש

!!! !ברגע שקלטתי שזה הנושא. ....של מנגינה שאותו אחד הקריא את מכתב קדשו
ה מידי "זה קריאת מכתב קדשו של הקב ש"השפראח של קברגע שהבנתי ש

 ...לא!!! נהיה מובן אוטומטית קריאת שמעהמעמד של  פתאום כל... בוקר וערב
מסוגל לקיים את  אבל אני כבר כןכ "דווקא זה לא כ... פירוש המילות לאו דווקא

באימה וביראה  ש"צריך לומר קשבסעיף אחד כתוב ש... ע"השני סעיפים בשו
 אתה שם :אגב( ...שכל יום יהיו בעיניך כחדשים ובסעיף השני כתוב ...וברתת ובזיעה

מנגינות שתי !! זה שתי עולמות??? ז"ל פסודש לשפראח ש"בין השפראח של ק התהומי הבדללב ל
 זה... תפילה זה שוב שפראח אחר... תפילהה הכ מגיע"אח... .הלאה )!!שונות לגמרי

 ע"בפ שפראח זה גם... ומה זה ברכות השחר... נימה של תחנונים ובקשה כבר
זה עניין של  ...לא משנה אם אני צודק או לא ...ועזוב ...ברכה זה סוג של הכרזה

 שתחשוב שיש המון!!!! דבר אחד בטוח... ולהגיד הפוך אתה יכול להתווכח ...עםט
... לא משנה איזה !!!אותה מנגינה אצלם היא כל התפילהש אנשים כמוני וכמוך

 ...הכל ...במנגינה של תחנונים כככל התפילה שלואחד שכיש ... אבל אותה מנגינה
שעה שלימה ??? זה לא מרדים: ליתגיד ... נו ...ש וגם התפילה"ז וגם ק"פסוד גם

שכל התפילה שלו  יש אחד אחר... ומה אתה חושב??? ...כולו תחנוניםשל טקסט ש
אבל גם ההתלהבות הזו מרדימה ... תסלח לי ...התלהבותבמנגינה של חיות ו

מה הפלא ... אי אפשר להתלהב באופן מונוטוני !!!כי אין כזה דבר... כי ...אותי
מאוד  מערכת שיחה התפילה אמורה להיות !!!חסרת טעם נהיית שלנו שהתפילה

ופניה  יש בתפילה חלקים של התלהבות גדולה!!! רבגונית מול אבינו שבשמים
שזה נעשה ... ה"ויש חלקים של קריאת מכתב קדשו של הקב... לכל העולם כולו

 כרזות כמו ברכות השחרה ויש... ויש חלקים של תחנונים... וכבדה רשמית בצורה
... ואם בכל חלק של תפילה אנחנו נכנס לשפראח המיוחד של אותו חלק... 'דווכ
שכשאני מדבר איתך  בדיוק כמו!!!! בדיוק כמו ...משעממת תהיה תפילה כבר לאה

וברגע השני סיפרתי לך  ..בדיחה כי רגע אחד אמרתי ???למה לא ...זה לא משעמם
זה מה שנקרא  .איגומד מלחיץ סיפור וברגע השלישי דברתי איתך על משהו

תן לחכם ויחכם ... ואין כאן המקום להמשיך ולהאריך בנושא זה !!!עירנית שיחה
תודה לחגורת בטיחות שנזכה תמיד לשמוע ולזהות את ... מה שבטוח... עוד

   .'הקליק של כל דבר בעבודת ה



 

             
   

לך לך  • 261  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
  

הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
 ?מי עלה למעלה מן הכוכבים                      

 (יב, ג) ונברכו בך כל משפחות האדמה
מדוע דווקא אב לבנו אומר .אדם אומר לבנו תהא כאברהם (רש"י)

זאת? באר ה'אוצר אפרים' מפי השמועה: לפעמים אבא אומר
לבנו: רצוני שתלמד היטב ושתהיה תלמיד חכם. אומר הבן: אבא,

גם אני אהיה עם –טוב ממך? הרי אתה עם הארץ למה אהיה יותר 
הארץ... אומר לו אביו: אני מברך אותך כמו אברהם אבינו. גם
לאברהם היה אבא תרח, עובד אלילים, ועם כל זאת יצא ממנו

 (ומתוק האור)  אברהם...

 (יב, ד) וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'
לת השאלה,כבר בניסון הראשון שאמר לו ה', לך לך מארצך, נשא

מהו הניסיון הגדול לילך לארץ אחרת, לאחר שהובטח בכל
ההבטחות האלו??? ועוד, מדוע כשהקב"ה מדבר אל אברהם כתוב
לשון אמירה 'ויאמר ה' אל אברהם', ואילו כשהוא מקיים את
הציווי, כתוב לשון דיבור 'וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'"???

א ופלא: הקב"ה הבטיחומבאר רבנו האור החיים הקדוש, הפל
לאברהם אבינו את כל ההבטחות האלו, בשביל לבחון ולנסות אותו
לאיזה מטרה הוא ילך, כלומר גם ההבטחות הם בעצם חלק
מהניסיון, אם ילך בשביל ההבטחות, או שהוא במחשבתו ילך
בשביל לקיים מצוות ה'. 'ואם כן, הניסיון גדול מאוד, לא לחשוב

ות, אלא ללכת אך ורק לקיים את רצון ה'.'בהליכה כלל על ההבטח
ובזה יובן שינויי הלשונות, שהרי 'אמירה' הוא אמירה רכה, ואילו
'דיבור' הוא דיבור קשה, ומלמדת אותנו התורה, שה' אמר לו
המצווה בתוספת אמירה רכה, שאם ילך יזכה לכל ההבטחות, ואילו

קשה, בלי שוםאברהם אבינו התייחס למצווה זו, כאילו הוא דיבור 
 שכר והבטחה, ועשה זאת רק לקיים מצוות בוראו.

 (יג, יא)ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו 
רש"י: הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא באברם

ה על לוטאון רבי לייב חסמן שאל קושיה עצומולא באלוקיו. הג
י אפשרהאומר "אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו": מדוע אם א

באברהם, גם אי אפשי באלוקיו? הלא מלכתחילה הלכת עם אברהם
מפני שהוא עבד ה' וידעת שזאת דרך האמת. הלא ראית את אביך
הרן נשרף... ונניח שיש לך איזו טענה כלפי אברהם, הוא לא מוצא
חן בעיניך, מה הקשר לאלוקיו? תמשיך לחיות ללא אברהם, אבל

כח מכאן, שמי שסימל את בוראלמה ללא האלוקים?! אלא מו
העולם בדור ההוא היה אברהם אבינו. מכאן יש להבין את גודל
החיוב והתביעה שיש על בני התורה, שהם ה"אברהם" של הדור!
הם המייצגים את בורא העולם. ומשמעות התנהגות לא נאותה מצד
בן תורה שהחילול ה' מתבאר ב"אי אפשי בו ובאלוקיו". כל כבודו

ם תלוי בכל הנהגה ואמירה של בן תורה. כל תגא דמלכאשל מקו
 (אמונה שלמה)  וכבוד שמים מונחים על כף המאזניים, נורא!

ל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך וביןויאמר אברם א
 (יג, ח) רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו

קרובים. ומדרש אגדה: –רש"י פירש: "כי אנשים אחים אנחנו 
בקלסתר פנים". וקשה, מדוע רש"י הוזקק לפירושו השני,דומים 

וכי יש גריעותא בפירושו הראשון?! וביותר, מדוע העובדה שהם
דומים זה לזה היא טעם לבקשת אברהם "אל נא תהי מריבה ביני

ובינך"? כדי ליישב קושיות אלו יש להקדים קושיא נוספת: הלא
שרועי לוט היוהסיבה שאברהם ביקש להתרחק מלוט היא משום 

רועים בשדות זרים וגוזלים מהם, וא"כ מה איכפת לו לאברהם
ממעשיו של לוט? לכך אומר מדרש האגדה שאברהם ולוט היו
"דומים בקלסתר פנים", וכיון שאנשי העולם היו מכירים בו שהוא

–צדיק ועובד אלוקים, עתה כשיראו את לוט עושה מעשי גזל 
ים הם, כדי שלא יתחלל שם שמיםיחשבו שהוא אברהם, שהרי דומ

 (נחלת צבי)  ביקש אברהם מלוט "הפרד נא מעלי".

 (טו, א) אל תירא אברם אנכי מגן לך
"מדוע נקרא ציור בעל :קושיא מופלאה הובאה ב'קובץ המאסף'

'מגן דוד' ולא 'מגן אברהם', הלא ה' אמר לאברהם שש קצוות
נפלא: הנה מסופרלך'"? ואף התירוץ המובא שם תירוץ  'אנכי מגן

שישבי אחיו של גלית ביקש להרוג את דוד )סנהדרין צה.( בגמ'
כנקמה על הריגת אחיו, ומעשה שטן היה והגיע דוד לארץ
פלישתים, וכשראהו ישבי כפתו והניחו מתחת לקורת בית הבד,

ושקע וכשהוריד את הקורה נעשה לדוד נס ונתרככה הארץ מתחתיו
את רומחו זרק את דוד השמימה ותקעבה. ואחר כך מסופר שישבי 

צרויה בארץ כדי שדוד יפול עליו, ובאותו רגע בא אבישי בן
לארץ, וכך והוציא מפיו שם קדוש והעמיד את דוד תלוי בין שמים

הגן עליו כדרך הצילו מידי ישבי. והנה אצל אאע"ה מצינו שהקב"ה
-הסובבות אותם  מארבע רוחות השמים -מלך שמגן על חייליו 

הקב"ה הגן משש צפון, דרום, מזרח ומערב. אך על דוד המלך
המלחמות, ואף מלמעלה מארבע רוחותיו בכל -רוחות השמים 

הבד כמעט מחצה אותו כאשר קורת בית -ומלמטה, מלמעלה 
למטה ונדקר ברומחו של כאשר כמעט נפל -מלמעלה, ומלמטה 

ה מוגן מששהואיל ודוד הי ישבי. על כן נקראת הצורה "מגן דוד",
 )פרדס יוסף( רוחות, כפי צורת אותו ציור!

 ואתה תבוא אל אבותיך בשלום (טו, טו)
ללמדך –"אביו עובד עבודת כוכבים והוא מבשרו שיבוא אליו 

שעשה תרח תשובה" (רש"י) לכאורה, איך הוכח מכאן שעשה תרח
תשובה, והרי יכולנו לומר שתרח לא עשה תשובה ומכל מקום

אזי מכניס –דן כי קיי"ל שאם היה אביו רשע ובנו צדיק ייכנס לגן ע
הבן את אביו לגן עדן, שלא יאמרו "אביו בגיהנום ובנו בגן עדן"?
תירוץ גאוני על קושיא זו, מובא בספר "אדני פז" לרבי מאיר ב"ר
לוי: כי לכאורה יש מקום לתמיהה נוספת על לשון הכתוב "אל

? היה לו לכתוב "אל אביך"!אבותיך", וכי כמה אבות היו לאברהם
תרח אלא ע"כ שתרח עשה תשובה, וכיון שעשה תשובה ממילא 

לגן עדן, כדי שלא יהיה בן בגן עדן ואביו אביומביא את  עצמו
אבותיךךבגיהנום. ואם כן מובן מדוע נאמר "ואתה תבוא אל 

 (כמוצא שלל רב)   אל אביו ואל אבי אביו... –בשלום" 

 (יז, יט) תה וזרעך אחריךואתה את בריתי תשמר א
שצריך לקיים אלא, שאל הרה"ק רבי שלום מבעלזא: שני פעמים ״אתה״ למה?

ומעשה ואילו במילה אי אפשר כן כי כל מצוה בשלימות, היינו במחשבה דיבור
והמחשבה במוחו של האב. רק כשיגדל הילד ויכניס המעשה הוא בגופו של הבן,

ונמצא -ת חלק המחשבה שהחסיר עכשיו בנו לברית, ישלים אז א גם הוא את
הוא את זרעו לברית, וממתין להשלמה, כשיכניס שוב בן הנולד מהול במעשה

ומלים בהיותכם נימולים וזה שנרמז במקרא דנן, ״אתה וזרעך אחריך״ וכן תמיד.
 (אמונה שלימה) בניכם תקיימו את המצוה בשלימות...



 ללמדך         
 ממונו חביב עליו מגופו...

אברם", ורק לאחר מכן  לכאורה, היה מתאים יותר לכתוב: "ויקחו את לוט בן אחי  ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם (יד, יב)
מהותי יותר מאשר רכושו שהוא חיצוני לו! מדוע בכל זאת שינה הפסוק את  –לציין כי גם רכושו נלקח עמו, שהרי ייחוסו של לוט כאחיינו של אברהם 

חיים מצאנז, התגורר יהודי  בעיירה צאנז, בתקופתו של הצדיק רבי את התשובה נבין בעקבות מעשה שהיה, וכך היה: הסדר, והקדים את הרכוש ליחוס?
אלא  –ה עשיר כקורח, ושמו 'לייזער'. ארמונו המפואר התנשא מעל כל בתי העיר, והכל ידעו כי נחשב הוא לעשיר לא רק במושגיהם הדלים של בני העייר

ך, ואף יותר מכך, היתה רבה קמצנותו... דא עקא, שככל שרב היה עושרו של ר' לייזער הגביר האדיר, כ גם ביחס לגדולי העשירים שברחבי המדינה כולה.
חזרו כשפניהם שחורות כשולי קדירה, והתיאורים  –המעטים שניסו אי פעם לדבר על ליבו ולגרום לו לפתוח את ידו הקפוצה לטובת עניי העיירה 

הגיע אל בית  –ייזער כמו כל שאר בני העיירה והנה, הגיע יום הכיפורים, ור' ל גרמו לכל שאר בני העיירה להמנע אפילו מלנסות את מזלם... –שבפיהם 
 נהג ר' לייזער –לענינים שבממון  מדרשו של הצדיק, רבי חיים מצאנז, בכדי להסתופף בצילו ולהשתתף בתפילות המרוממות. ככל שלא נגעו הדברים

אולם באותה שנה, נפל דבר. במשך כל תפילות  ניו.כאחד היראים והשלמים: תפילותיו היו בכוונה רבה, וכובד משקלם של הימים ניכר היטב על הבעת פ
הוא שפך ליבו והתחטא לפני אביו שבשמים כבן המתחטא בפני אביו, בבכיות ובזעקות שבקעו מקירות ליבו, תוך שהוא אינו שת ליבו  –היום הקדוש 

יהודים טובים  ות על פניו, והוא נפל ארצה, מעולף...מ-ניכר לפתע חוורון –ללשונו אשר דבקה לחיכו זה מכבר. אולם כאשר הגיעה שעת תפילת נעילה 
מיהרו אל דייני העיר, אשר הורו להשקות את הגביר מעט מים בכפית, לשיעורין. אולם עד מהרה  –מבני העיירה, אשר נחרדו למראה הגביר הנופל ארצה 

לבסוף, החליט  יים, ונראה היה כי מדובר בפיקוח נפש של ממש...כאילו הגבירה את צמאונו של הגביר שבעת –התברר, כי אין בכך די: כל כפית של מים 
ל עבודת רבי בעריש הדיין, שהיה אב בין הדין של העיירה, להביא את השאלה בפני הצדיק רבי חיים בכבודו ובעצמו. הוא העז פניו להפריעו בעיצומה ש

ים לא היטיבה את מצבו, ושאל: "האם יש לאפשר לו לשתות כרצונו, מדין הקודש, סיפר על הגביר שהתמוטט תוך כדי תפילתו, ציין כי השתיה לשיעור
לתשובה שקיבל ר' בעריש, הוא לא ציפה... שכן רבי חיים נעץ בו את עיניו הטובות, הלחות מדמעות, והשיב: "אמרו לו לר' לייזער, שהוא  פיקוח נפש?".

יתן מחר סכום של מאה רייני"ש [סכום עצום באותם הימים] לצדקה... אם יקבל  –יום יכול לשתות מים כרצונו, ובלבד שכנגד כל כוס מים שהוא שותה ה
וראה זה פלא: כאשר ניגשו המתפללים אל הגביר הקמצן, והודיעוהו  יכול הוא לשתות כאוות נפשו!" סיים הצדיק, ושב לעבודתו. –על עצמו את התנאי 

כרגע, כאשר צמאונו הנורא חולף כלא היה... הן אמנם, לפני רגע הרגיש כי נשמתו עומדת מיד התנער ורוחו שבה אליו  –את דבר הכרעתו של הצדיק 
היתה קשה עליו שבעתיים יותר מאשר הצמאון הנורא,  –לפרוח מגופו מרוב צמא, אולם המחשבה על כך שיהא עליו להפרד מממונו לטובת עניי העיר 

 ממש כאילו נדרש להפרד מחלק מגופו!
 -שכן אמנם אף לוט, כמו ר' בעריש הגביר, היה ממונו חביב עליו כחלק מגופו ממש... משום כך, כאשר נפל לוט בשבי  ובה לשאלתנו:ובכן, כעת נמצא תש

 –לוט מציינת התורה כי לקחו המלכים "את לוט ואת רכושו", שכן הרכוש היה בעיניו כחלק מגופו ממש, ורק לאחר מכן היא פונה לתאר את ייחוסו של 
 (מתוך הספר החדש "ללמדך" לרבי מרדכי פרוינדליך זצ"ל)    שכן פרט זה נחשב בעיניו לשולי ביחס לעצם נפילתו של הרכוש בשבי... –אברם" "בן אחי 

  

          האם מותר לקחת את תיקיות הלימוד בשבת כדי ללמוד עם הילד אחרי מעריב                             
רי תפילת ערבית של מוצאי שבת, מכיון שמתפללים מעריב ו"ל קבעו את זמן הלימוד המשותף של "אבות ובנים" בשבתות החורף אחבמקומות רבים בארץ ובחשאלה: 

הת"ת וחומר הלימוד ל שקיות שלהם שבהם נמצאים דפי הקשר שעה של לימוד. והנה הילדים נוטלים עמם מבעוד יום את התיל בשעה מוקדמת וניתן להתעכב בבית הכנסת
כבר לפני מנחה.  במקומות שאוכלים סעודה שלישית בבית הכנסת ויוצאים מן הביתלדים צריכים ללמוד עם אבותיהם, כדי להשתמש בהם לאחר תפילת מעריב, ובפרטשהי

סימן תרצג (מגילה ובה בהלכות  הנה כבר עמד בדין כעין זה השערי תש: תשובהול? או שיש בדבר משום הכנה מקודש לח התיקיות לצורך מוצאי שבתת אהאם מותר להביא 

ה לדן בדברי הפר"ח שאסר טלטול המגי במוצאי שבת. ותחילהה בלבית הכנסת מבעוד יום כדי לקרוא מותר להביא את המגילה  לענין פורים שחל במוצאי שבת, האם )סק"ג
זה שייך רק בט"ו שחל בשבת, אבל בשאר דהטעם לה בשבת. ושוב דחה ים את המגידמהאי טעמא אין קורא בשבת משום גזירה דרבה שמא יטלטלנה ד' אמות ברשות הרבים

 הייתי מונע מזה משום הכנה מקודש לחול וז"ל: ואמנם לענין הבאה לבה"כ קודם הלילה מותר לטלטל את המגילה וללמוד ממנה. ואח"כ יצא לדון מצד שבתות השנה בודאי
 להחמיר שלא להביאה ע"י קטן עיין בספרי שו"ת בית אפרים חלק ן בהשמטות שבסוף מור וקציעה ע"ש, וישתרס"ח, ועתה מצאנו כמן הכנה משבת לחול וע"ד שנתבאר סי

ונראה לפ"ד שיש להימנע . מיחזי כ"כ כהכנה, ע"כא לבה קצת דרך לימוד, דאז  מבעוד יום לבית הכנסת ומעיין יו"ד סימן ס"ב וס"ג, אלא ימתין עד שתחשך או יביאנה בצנעה
 וכן השיב הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א שיש להתיר ע"י. לצורך מוצאי שבת אא"כ יעיין בהם קצת דרך לימוד מבעוד יום י הלימוד מבעוד יוםמלהביא את דפ

ם הללו ובזה ייצא מחשש מן הדפי שטרן ורבי משה שאול קליין שליט"א שראוי שילמד האב עכ"פ מעטר ינים רבי יעקב מאשילמד בזה קצת מבעוד יום. וכן הסכימו הגאו
מקודש לחול הוא משום זילותא  שלמה מוזסון שליט"א מרבני ירושלים שעיקר איסור ההכנהב קשליט"א אמר לנו בשם הגאון רבי יעוהרה"ג ר' אהרן מרדכי גרין . איסור

שבתא דא תבדבר שאינו ניכר כל כך אין זילו בר זה לשם חול. אבלשעושה ד בפיו שעושה את הדבר לצורך חול, או שניכר להדיא מתוך מעשיו רמוהיינו דוקא כשאודשבתא, 
 ].משא"כ כאן שיתכן שרוצה ללמוד עם בנו מבעוד יוםה,תהמגילה במוצאי שבת הוא מטלטל או לכל שלשם קריאתבר א.ה. ובמגילה ניכר הד[ולא חשיב הכנה מקודש לחול. 

דול צריך למחות דרבנן עבור עצמו, ואין הג התיקיה יש לצדד להיתרא מטעם אחר, דהקטן עושה מלאכהת אשליט"א אמר שאם הקטן עצמו מביא  והגאון רבי טוביה בינדר
בזה על הרשב"א דאיסור  הספרים לבהכ"נ במקום שאין עירוב ע"י תינוק אי יש לסמוך הלכה סימן שמג: וכתב בתשובת רבינו עקיבא איגר ע"ד טלטולר ובו, וכמבואר בביא

 עצמו להתפלל ולשמוע קריאת התורה וממילא יצטרף הגדול עמו כו', ויש תקנה ליתן להתינוק חומש וסידור שישא לבהכ"נ לצורךנו דים והשיב דזה אין ספינן ליה בידרבנ
אף לאביו יש להקל . ואת התיקיה מטעם הנ"ל וגם הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א אמר שלקטן עצמו מותר להביאר. תרך הקטן עצמו בודאי מולהתפלל יחד, ע"כ. הרי שלצו

טירחה גדולה, אין איסור ר בימתין עמו למוצאי שבת יהיה לו בדטירחה קלה בלבד, ואם ו בסקים שבדבר שאם יעשנו בשבת יהיה בצירוף דעת כמה פויה, להביא את התיק
וכן הסכימו הגאונים רבי יצחק זילברשטיין, רבי א. נדבר בכהאי גובל קאיסור קל של דברי סופרים דיש לה ובפרט שאיסור הכנה הואול. כנה ומותר לעשותו בשבת לצורך החה

רוצה ללמוד עם בנו א וכהכנה מקודש לחול, דיאמרו שהמבעוד יום אין הדבר נראה םגיון שיש הרבה שלומדים עם בניהם שמאי גרוס שליט"א דמכ נפתלי נוסבוים, רבי
 שמכנה מקודש לחול מכיון שיכול להשתערבית, ואין בזה משום ה יא עמו מביתו מבעוד יום סידור לצורך תפילתהדין שמותר להבא וו, ומותר. ואמר הגר"נ נוסבוים דהעכשי

ית לבית שהלך לאחר תפילת שחר עוד אמר לנו הגרא"מ גרין בשם הגרש"ז אויערבך זצוק"ל, שמי. אקדו שבת בו מבעוד יום לכמה דברים ואין הפעולה מיוחדת לצורך מוצאי
הכנה אף שאין  בשעה שהולך אחרי הסעודה מבית הוריו לביתו, ואין בזה איסור והוריד את הטלית בעת הסעודה, מותר לו ליטול עמו את הטליתם, ואת סעודת היהוריו לסעוד 
, וזהו גמר השימוש שלה. מהאת הטלית הביתה למקו זו פעולת הכנה, אלא זהו סדר הדברים שלאחר התפילה מחזירים ןימש עוד בטלית בשבת זו, מכיון שאבדעתו להשת

להרוויח  תשובה ידועה של מהרש"ג, שאיסור הכנה הוא רק כשכוונות וגם הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א צידד להיתר בזה, ואמר שיש. לדמות נידון דידן לזהש יולכאורה 
מחמה לצל אף שאין דעתו להשתמש בכלי זה בשבת,  בזה לא מקרי הכנה. וכמו שמותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר זמן ע"י ההכנה בשבת, אבל אם אין כוונתו להרוויח זמן

למנוע את הקלקול שהיה  בזה ולחסוך מעצמו פעולה שהיה צריך לעשותה בימות החול, אלא הכנה שמכין כלי זה לצורך השימוש בחול, דאין כוונתו להרוויח זמן ולא חשבי
 םאאלא למנוע מעצמו את הטירחה המרובה שהיה צריך לטרוח ת בתו להרוויח זמן בנטילת התיקיה בשכל כיו"ב. והכי נמי אין כוונ החמה בשבת עצמה. וכןנגרם לחפץ מן 

וך התיקיה, ואגב "ב בתשמשתמש בו וכיו ומכל מקום הוסיף הגר"ש גרוס שראוי ליתן דבר מאכל או סידורה. יערבית כדי ליטול את התיק היה חוזר לביתו לאחר תפילת
 (וישמע משה) ל.וים שם ואינו נראה כמכין מקודש לחהדפים המונח לצורך הדבר שעומד להשתמש בו מותר ליטול עמו גם את יתריה שמטלטל את התיק

 

  ?אני אברח, מי אני -אני מאיר, אבל אם תוריד לי את הראש                       
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  .. לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2. בתשובות על שתי החידות 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                                               
   

      משפחת גינזבורג להולדת הבת           הרב נשר להולדת הבת הנכדה –משפחות הקשר      משפחת רוט להולדת הבן       :מרכז העיר                                                      
 משפחת יוסיפוב להולדת התאומים           בתהלהולדת  הקלמן להולדת הבן הנכד      משפחות רפאל שפירא –משפחות וינברג         משפחת חלפון להולדת הבת     משפחת שאג להולדת הבת: הדרגני 

 רוטנברג לאירוסי הבןשאול משפחת         תזוסמן לנשואי הבן והבת         משפחות אלפר לנשואי הבת הנכדה           משפחת גולדברג לנשואי הבת             משפחת חלא לנשואי הב –משפחות פופוביץ 

 
רוטנברג לאירוסי הבןןשאול משפחת        תבן והבת         משפחות אלפר לנשואי הבת הנכדה           משפחת גולדברג לנשואי הבת             משפחת חלא לנשואי הבן

ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני למיי  a7608833@gmail.comאו 

החמה בשבת עצמה. ונגרם לחפץ מן
ערביהיה חוזר לביתו לאחר תפילת

לצורך הדבר שיה שמטלטל את התיק

 חידה שבועית      

                  

                              
משפחת חלפון להולדת הבת:הדרגני

פופוביץ הבמשפחות לנשואי זוסמן זוסמן לנשואי הבן–משפחות פופוביץ ץ

 מזל טוב         

מציינת התורה כי לקחו המלכים
שכן פרט זה נח–אברם" "בן אחי 

             
ו"במקומות רבים בארץ ובחשאלה:

בבית להתעכב וניתן מוקדמת בשעה

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

ַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת יְֵּצאוּ וַ ...ֵמַאְרְצךָ  ְלךָ  ֶלךְ  ַאְבָרם ֶאל' ה ַויֹּאֶמר  ַאְרָצה ַויָֹּבאוּ  ּכְ
ָנַען   לאברהם שנאמר , במקרא מצאנו לא הרי דיסקין לייב יהושע רבישאל  :ּכְ
  לא  ושוב,  לאברהם  נאמר   "אראך  אשר  הארץ  אל "  אדרבה  ,ללכת  להיכן  אבינו
 .ללכת ולהיכן כיצד , אבינו אברהם את ללמד  העשויה, אחרת  נבואה מצאנו
 וחור ש   אלא,  מבריסק  הגאון  אומר ,  זאת   אין   ?כנען  לארץ  הגיע   באמת  זה   כיצד

 ,הקודש  ארץ  אל אותו הוליכו ,ויראתו כמתווח , אבינו אברהם של הטהורה
  ארצה ללכת ויצאו" .. יעגלה היה שצריך למקום ,מאליהן אותו נשאו רגליו
 הלך , שכינה גילוי לו היה  שלא זמן כל ואמנם  "...כנען ארצה  ויבואו כנען
 בארץ  אברם   ויעבור"  שלהלן  הפסוק  ביאור  גם   זהוו  ,רגליו  אותו  שהוליכו  כסדר

  שהרי ,כנען לארץ שנכנס לאחר גם בהליכתו שהמשיך היינו  "שכם מקום עד
 ,ה"הקב  לו  התגלה  ,בשכם  שם  רק  ,לעצור  לו  שהורתה  ,נבואה  כל  לו  היתה  לא

 ופה,  ללכת  נצטווית  שאליה  הארץ  זו  "הזאת  הארץ  את  נתתי  לזרעך"  ,לו  ואמר
 )דיסקין ל"מהרי חדושי,טללי אורות ( .תעמוד

 
ק ְעּתֵ ם  ַויַּ ָ ֶדם  ָהָהָרה  ִמׁשּ ית  ָאֳהלֹה  ַוּיֵט  ֵאל  ְלֵבית  ִמּקֶ ֶדם  ְוָהַעי  ִמיָּם  ֵאל  ּבֵ  החפץ  ִמּקֶ
 אלא . אבינו אברהם  מושב מקום   הכתובדייק  מה  מפני  מפרש  היה  חיים
 תבקשנה  אם "  ,גדול  כלל  ,מצוותיה  וקיום  התורה   עסק  על  שנאמר   שמצינו   הענין
 מחפש,  עסק   פותח   כשאדם  רואים  שאנו  וכשם'  וגו  "תחפשנה  וכמטמונים  ככסף
 ושם' וכדו ,הרבה קונים לו שיהיה, לזה מתאים היותר המקום היכן ומברר
  שיהיה המקום  היכן ולחפש  לבקש  שצריך, האדם  חובת  כן, מקומו  את קובע
 מקום  בקביעת   דקדק  , אבינו  ואברהם   ,יתברך  מצוותיו   לקיום,  ונכון   מתאים   יותר

 הכנסת  מצות  בהם  לקיים   ,הרבה  אורחים  מזדמנים  שבו  במקום  שיהיה  ,מושבו
  עיירות שתי בין מקום שהיה הכתוב אמר ולכן ,'בה אמונה וללמדם אורחים
  ),א , כ ( בפרשת וירא  המדרש  בשם י"רש   שמביא וכמו  ,והעי  אל בית ,גדולות
ע ּסַ ם  ַויִּ ָ ֶגב  ַאְרָצה  ַאְבָרָהם  ִמׁשּ   ,והשבים  העוברים  ופסקו  הכרכים  שכשחרבו  ... ַהּנֶ
 )החפץ חיים מתלמידי בלוך שלמה רבי( .משם לו נסע

 

ֶדֶרְך ׁשּור: ַויֹּאַמר ָהָגר שִׁ  ר ַעל ָהַעִין ּבְ ְדּבָ ּמִ ִים ּבַ ְמָצָאּה ַמְלַאְך ה׳ ַעל ֵעין ַהּמַ ְפַחת ַויִּ
י ָאֹנִכי ּבַֹרַחת: ַויֹּאֶמר ָלּה  ִבְרּתִ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ ַרי ֵאי ִמּזֶה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ַוּתֹאֶמר ִמּפְ ׂשָ
ַחת ָיֶדיָה:ונשאלת השאלה, המלאך שואל  י ּתַ ְך ְוִהְתַעּנִ ִבְרּתֵ ַמְלַאְך  ה׳ ׁשּוִבי ֶאל ּגְ

תי וכו׳. עונה לה את הגר מפני מי את בורחת? והיא עונה: מפני שרי גבר
המלאך תשובה מוזרה: שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה. וכי כך עונים, הרי  
זה סיבת בריחתה משום שעינתה אותה? אלא תירץ רבי מאיר שפירא מלובלין: 
כל סיבת בריחתה של הגר היתה בגלל גאותה, שלא רצתה להיכנע לשרי 

ולאן אתה הולך, והם  גברתה. והעצה כנגד הגאווה היא, להכיר מאין באת,
דברי המלאך: אי מזה באת ואנה תלכי. אבל הגר לא הבינה את הרמז, היא 
ענתה, מפני שרי גברתי אנכי 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..
 

ר ָעְרָלתֹו: שאלו את הגר״א מווילנא   ׂשַ ִהּמֹלֹו ּבְ ָנה ּבְ ע ׁשָ ִעים ָוֵתׁשַ ׁשְ ן ּתִ ְוַאְבָרָהם ּבֶ
בהיותו ילד, כבן חמש שנים חכמינו אמרו (קידושין, פב, א): שקיים אברהם  
אבינו, את כל התורה כולה, עד שלא נתנה, ולמה חיכה תשעים ותשע שנים 

לו הקב״ה על מצות מילה? והוא השיב לאלתר  ולא מל את עצמו, עד שצוה 
, הלא חכמינו אמרו (קידושין, לא,): גדול מצווה ועושה, יותר ממי שאינו  
מצווה ועושה, ומשום כך, יכול היה אברהם אבינו לקיים כל המצוות גם טרם 
שנצטווה, מתוך תקוה, כי אם יצטווה יקיים את המצוות עוד פעם,ויהיה מצווה 

ות מילה, אם היה מקיים קודם שנצטוה, הלא לא היה יכול אבל מצו ,ועושה
לקיים שוב את המצוה הזאת אם יצטוה אחרי כך, ולפיכך חיכה ולא מל את 

 עצמו עד שנצטווה, כדי שיהיה מצווה ועושה. 
 
 
 

 על שהושכב שבזמן זצ״ל, סאלי הבבא, אבוחצירא ישראל רבי על מסופר
, אותו לבדוק הרופאים בקשו, בירושלים הדסה בביה״ח הניתוחים מיטת
  לשמוע ובקשם  אליהם  פנה  ואז,  לניתוח  כבר  אותו  מכינים  שהם הוא  וחשב
  אמר, דבריו את  לשמוע סקרנים כשכולם.הטיפול תחילת לפני בקשתו את

 שהם  לפני   בה׳   ואמונה   תשובה  עצמם   על  שיקבלו;  א,  בקשות  שתי  שמבקש 
.  ולרפאותו לו לסייע  שיוכלו מאמין  הוא אין  זה  שבלי, בו לטפל ניגשים
 הרופאים .ידיהם את ליטול ביקשם, הסכמה לאות בראשם שהניעו לאחר

 על שידעו לאחר, לו לסרב יכלו לא, הרב של הטהורה מגישתו שהתפלאו
 שהוא  ואמר,  הרב  ברכם  מכן  לאחר.  ידיהם  את  ונטלו  המיוחד  הרוחני  מעמדו
     )ישראל מאור.(.בפעולתם שיצליחם בה׳ בטחון תוך לידיהם גופו את מוסר

 

של  לאורו שהתחממו תורה בני מטובי אחד, שנפלד משה ב"ר יעקב ר׳
 עוצם  את את  מרטיטה בנימה  מתאר , ל"זצ לוינשטיין יחזקאל רבי המשגיח
 בישיבת  ללמוד  שזכה  המאושרים  בימים  ,יחזקאל  רביהמשגיח    של  השפעתו
 לישיבת נכנסנו עת, היינו  ימים  עולי נערים ... : אומר הוא וכך. פוניבז׳
  במלחמה היינו ירוקים עוד, בלימודים פרק אז ידענו כבר ואם. פוניבז׳
 להפוך שתכליתה המלחמה  זו, יצרו עם  האדם מלחמת, והכבדה הגדולה

 רק הוא מהותו שכל לכלי ארציות ושאיפות תאוות מלא ודם בשר גוש 
 ללכת; בה לדביקות השואפת, היהודית לנקודה , האלוקית לנשמה אכסניה
.  זו שבמלחמה הגדולים  המצביאים באחד נפגשנו בישיבה והנה.בדרכיו
 אש  אך, זו עקובה במלחמה שיבה הפך זקנו , שערותיו הלבינו כבר  אמנם

, להבות החוצב קולו ורעם, הלוהטות, השחורות מעיניו הרושפת העלומים
 הנורא לקרב שש  והנהו, מאתנו יותר ברוחו הוא צעיר כי מהרה לימדונו

 עת בכל. נצחונותיו אלפי של הדפנה זרי כבר נחו ראשו שעל למרות, הזה
 אינו  ולעולם  במערכה   מחדש   מתחיל  הוא  עתה   זה   אך  כאילו  היה   נראה  ורגע
  כבד עול איזה . שיחותיו למשמע נבהלנו בתחילה.בכיבושיו שבעה  ידע

  שטחים? הצעירות, החלשות כתפינו על  הישיש  המצביא לפתע העמיס
 בלתי נעשו הם וכי, הטוב יצרנו שלטון תחת כבושים שהם מזמן שסברנו

 המעטה  את   מעליהם  קלף  כשהוא  אחד   אחד   בפנינו   המשגיח  חשף ,  לבדו  לה׳
  כי היינו סבורים. משלימות אנחנו רחוקים רחוקים כי לנו  והראה החיצוני
 אכזבה איזו! אהא אך, פיה על מכוונים ומעשינו בלבנו מושרשת האמונה
 מצות היא אצלנו האמונה  כי לראות נוכחנו בבת־אחת! המשגיח הנחילנו
,  גרידא  וזיצוניות  על  בנוים ותפילתנו ינודלמו מעשינו  ורוב , מלומדה אנשים

 מלוא  משם  דלה  ודלה,  לבנו  בטרפשי  משמש ,  השיתין  לעומק  עמנו  ירד  הוא
 נשבר ממש  כי עד, ופעולותינו מעשינו בכל" ו״נגיעות" פניות" של חפניים

 לא המשגיח אפס.בשיחותיו לנו שנשתקפה הרוחנית  דמותנו למראה לבנו
,  הוא.  מחדש   להיבנות   היה   חפץ  אשר  את  בנה   הוא .  גרידא   בהריסה  הסתפק

 אחת למסכת אצלו התמזגו ועתיד הווה עבר אשר, החושית האמונה איש 
 סתם אצלו היו לא סיני הר ומעמד מצרים יציאת אשר, הבורא הכרת של

  חי  הוא  כי, ממש  מחייו חלק אלא, לשנה אחת הנקראות התורה מן פרשיות
,  הזה הגדול  הדבר מתהווה עתה כאילו רגע ובכל עת בכל בפועל מצרים יציאת  את

  את  מלחוש  בעדו יחצצו והמקום הזמן שגבולות  מבלי  כעת  במוחש בו משתתף והוא
  את   בנו   גם   להשריש   עמל   כוחותיו   בכל   הוא   -   פיהם   על   חייו   את   ומלכוין   המעמד  גודל 

  למחלות   שהתרופות, הוא  ביותר המענין...בחובו שכנה  אשר הזאת  הלוהטת האמונה
  במועדה  לתפילה  להשכים: בתכלית  פשוטות  היו, המשגיח לנו  שהעמיד הנפשיות

  ולמאס  - השיחות  את  שכינה כפי  - חכמה״ ל״דבר  להסכית, מוסר ללמוד , בבוקר
 וכמעט,  אחד  מכל  המשגיח  תבע  שאותו  הבסיס  היה  זה.חובהר   של  המדומות   בהצלחות

  ובדברי  בה׳  החושית האמונה  השרשת  בתוספת , דבוריו את ייחד  כך על רק
  הנפשיות  למחלות שהתרופות, הוא  ביותר המענין...בחובו שכנה אשר...חז״ל

  ללמוד ,  בבוקר  במועדה   לתפילה   להשכים :  בתכלית  פשוטות  היו ,  המשגיח   לנו  שהעמיד 
  המדומות  בהצלחות   ולמאס  -   השיחות   את  שכינה  כפי  -   חכמה״   ל״דבר   להסכית ,  מוסר 
  ייחד  כך  על רק וכמעט , אחד מכל המשגיח תבע שאותו הבסיס  היה זה.הרחוב של
 ) ומוסר תורה  מרביצי( .חז״ל  ובדברי בה׳ החושית   האמונה  השרשת  בתוספת, דבוריו  את 
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 ,מילה מצוותאת  מאד  חיבב) ירושלים של רבה( ל "זצ זוננפלד חיים יוסף רבי
 ביתו בני ניסו בזקנותו  .בירושלים הבריתות בכל כמעט ,כמוהל לשמש  ונהג

  כבידה   כבר  זו   ומלאכה  ,וחלש   זקן   הוא   כי  בטענה   ,כמוהל  מתפקידו   אותו  להניא
  בהרבה זקן הנביא אליהו הרי" :ואמר בבדיחותא חיים יוסף רבי נענה  ,עליו
 ) חיים עקבי(  ".ברית לכל מגיע  הוא זאת ובכל ממני

 
 

  , שכורע שבשעה מפני "השם"ב ולזקוף "ברוך"ב כורע להיות ,בתפילה הטעם
 בכל, לו שיש  הבטחון מראה וכשזוקף , מלפניו שיש  ,והיראה הפחד  מראה
  כענין   בו  בוטח  הוא  ,יתברך  מהשם  שירא  שמי  ,בזה  תלוי  וזה,  לו  שיטיב  ,עניניו

ִיְרַאת :)יד משלי(שנאמר   )ברכות יונה רבינו תלמידי(. ֹעז  ִמְבַטח' ה  ּבְ

 
 

 ויושב זקן  אבינו אברהם,  'ווכ מהם   ישיבה פרשה  לא  אבותינו של  מימיהן  )כח יומא(  חז״ל  אמרו
. ע״כ,  היה  בישיבה  ויושב  זקן  אבינו  יעקב',  וכו  היה  בישיבה  ויושב  זקן  אבינו  יצחק',  וכו  היה  בישיבה

 כל הרי. ישראל עם קיום וזהו, למדו שבהן ישיבות היו היום עד הדורות בכל
 ללמוד  צריך יהודי כל וכך, שלה והתרבות החכמה  את  ומשמרת לומדת  אומה
 הכלולה חובתנו וזוהי, בסיני שניתנה התורה את, שלו והתרבות החכמה את

  שום  ללא להיות  צריך שהלימוד ספק של מקום  ואין , תורה תלמוד במצות
 מאז בטהרתה שנשארה כפי תורה רק אלא, חיצוניים דברים של תערובת
.  התורה  לימוד   להיות  צריך  כיצד  להבין  צריך,  הלימוד  חיוב  עצם   ומלבד.  שניתנה

,  בתלמוד, דברים ושמונה  בארבעים  נקנית התורה : )ו אבות( אמרו  חז״ל
  ללימוד ראשוניים  תנאים  הם  ואלו', וכו ביראה , באימה', וכו האוזן בשמיעת
  סדר  יש  מקצוע  לכל. אותה להשיג כיצד האופנים  ישנם חכמה  לכל. התורה
 שונה התורה  אמנם .  תנאים   יש   התורה  להשגת  וגם,  אותו  ורוכשים  לומדים  כיצד
 שהוא מי גם. האדם לחיי שייכות אין החכמות לכל. החכמות שאר מכל בזה
  מהנדס , רופא הוא, החכמה את יודע הוא, מסויימת חכמה הלומד ורוצח גנב
 אך, ועצהמק לו ויש , אדם לבן כראוי נוהג שאינו פי על אף, מתמטיקאי או

  שאינו ומי, טובות מדות שצריך, אותה לקנות כדי הנדרשים תנאים יש  לתורה
 יכול  אינו  הוא,  מושחת  או  כבוד  בעל,  גאוה  בעל  שהוא  כגון,  טובות  מדות  בעל

  על  טובות מדות  בעלי  היו  וכולם, אחרים וזקנים  רבותי  את  ראיתי .למדן להיות
  הענוה . הרחמים  במידת, ההטבה במידת נהגו, להיות שיכול טוב היותר הצד

,  אחרות בחכמות מלומדים אצל כן שאין מה , פניהם על נסוכות היו והיראה
  דות יומ גאוה בעלי  באישיותם נשארו אך, בחכמה גבוהים להישגים שהגיעו
  והפרופסור , גדול לפרופסור נכדי  עם  הלכתי שנים  כמה שלפני  ספרתי. רעות
  שומעים   שאין  או,  הדברים  בתוך  פרט  איזה  לברר  צורך  יש ,  שמצוי  וכפי,  דיבר
  דיבורים -! מדבר הפרופסור  עכשיו! שתוק -  צעק הוא, וכששאלו, טוב אותם
  מהחזון ,  גרודז׳ינסקי  עוזר  חיים  רבי  או  חיים  מהחפץ,  מרבותינו  שמעתי  לא  כאלו
 )״לצז שך מרן הרב(...מבריסק מהרב או איש 

 
 שגרם הנזק על פטור ויהיה ,חבירו של כלי ששבר אדם יתכן איך שאלה:

 ?לכלי
  שימנע  דבר הארץ על ואין[ לארץ הנג מראש  כלי זרק שאחד כגון תשובה:

 ,לארץ הכלי שהגיע וקודם ]וכדומה וכסתות כרים כמו ,הכלי של השבירה את
 כשובר שנחשב משום , פטור שהוא הוא הדין  ,הכלי את  ושבר ,במקל זה בא
  ״דמנא  הגמרא וכלשון שישבר בודאי ,לארץ יגיע הכלי שאם כיון ,שבור כלי

 ברמב״ם הדין גפסק וכן ע״ב כ״ו דף קמא בבא, בגמרא רבה כדאמר[) שבר הוא שבור ליכ( תבר״ תבירא

 )שלום שערי(. ]ד׳ סעיף שפ״ו סימן ח״מ ובש״ע ע׳ מ״ע עשין ובםמ״ג י״ב הלכה ומזיק חובל מהלכות ז׳ פרק

י ֲאִני ֱאלֹ ע ּכִ ּתָ ׁשְ ָך ָאִני ַאל ּתִ י ִעּמְ יָרא ּכִ יָך ַאף קַאל ּתִ יָך ַאף ֲעַזְרּתִ ְצּתִ יָך ִאּמַ
יִמין ִצְדִקי: יָך ּבִ ַמְכּתִ סיפר רבי משה שטרנבוך שליט"א :בתקופת השואה  ּתְ

האיומה כאשר היטלר ימ״ש כבר היה באירופה וקרוב לכיבוש אנגליה,  
הכריזה ממשלת אנגליה על צו גיוס מוחלט, והודיעו שמי שלא מתגייס אחת 

אבל  דינו להיזרק מהמדינה. אך מ״מ פטרו את בחורי הישיבה האנגלים,
הפליטים ממדינות אחרות חייבים בגיוס. ונציגי הממשלה באו אז לישיבה 
ודרשו לגייס כמה עשרות תלמידים שהיו פליטים ממדינות אחרות.ואני זוכר 

רבי משה שניידר זצ״ל להיכל הישיבה וזעק  ))נו(ורבי נו)((מוריאיך נכנס מו״ר
אש להבה "אנחנו מוכנים למסירות נפש ולא נלך לצבא שלהם, אנו כבר כ 

לצבא ה׳, התורה היא נחלתנו ולא יצליחו לנתק אותנו מהתורה   מגויסים
ולהיכן שישלחו אותנו אנו נמשיך ללמוד, ואפי׳ אם יעצרו    ,בשום פנים ואופן

. ועדיין אני זוכר היטב כהיום הזה ממש "אותנו אנו נשב ונלמד בבתי הכלא
איך שמו״ר זצ״ל זעק כך מנהמת ליבו.ולמעשה, אח״כ השלטונות הוציאו צו 
גירוש מלונדון למו״ר ר״מ שניידר זצ״ל. ואסרו עליו לשהות בלונדון כל עוד  
שאינו שולח בחורים מישיבתו להתגייס, כי אמרו שהוא מסית את הבחורים  
לא להתגייס, וסברו שאם מו״ר זצ״ל לא יהא בישיבה יצליחו עי״ז לגייס את 
" בני הישיבה.ואז פנו מטעם הישיבה להרב הראשי דשם ־ "הרב הרץ

וביקשוהו שישתדל אצל השלטונות לביטול הגזירה. ואמר הרב הרץ שכדי  
להתחיל איזה  מו"מ עם השלטונות הוא צריך לכל הפחות איזה שניים או 
שלושה תלמידים שיסכימו להתגייס, ואז הוא יוכל להגיע עמם לאיזה פשרה.  
אך מו״ר זצ״ל עמד כחומה בצורה ולא הסכים בשום פנים ואופן שבעולם 

התפשר אפילו על בחור אחד.ולבסוף פנה הרב הרץ לממשלה ואמר שהרב ל
שניידר זצ״ל אינו מסית, כי גם בלא דרשותיו לא היו מתגייסים, שרצונם  
ללמוד תורה, והודיעו השלטונות שהם יעשו איזה ועדה שיקבלו את הבחורים  
לשאול אותם בעצמם אם הם רוצים להתגייס.וכך הווה, שהשלטונות קראו 

ואז קראו  ורים לשאול אותם אם רצונם ללמוד תורה ואני הייתי נוכח שם,  לבח
לבחור אחד וניסו לשכנעו להתגייס, ואמרו לו יש לנו ידיעות מה מצב המלחמה, ותדע  
לך שכל יום ויום הורגים עוד אנשים וההורים שלך נמצאים בסכנה גדולה, אם תעזור 

וריך, אבל אם תישאר בישיבה  לנו במלחמה יש סיכוי גבוה שנצליח להציל את ה
אתה^מסכן את עמך ואת הוריך, ונענה ואמר הבחור הנ״ל דעתי היא להיפך, אדרבה  
אם אשאר בישיבה אז הקב״ה יציל את הורי.ואז שכנעו אותו עם עוד טענות ואמרו  
לו שאם תתגייס יהיה לך פרנסה אבל אם לא, מי יפרנס אותך? הרי הם עלולים להרוג  

ע ומי ידאג לך, ונענה ע״י הבחור הנ״ל אני מאמין באמונה שלימה  את אביך בכל רג
שהקב״ה שהוא זן ומפרנס לכל הוא יפרנסני. ויהי בשמוע אנשי השלטון את דבריו  
אמרו כנראה דעתו משובשת עליו, ואז קראו לבחור שני ושאלו אותו מה בפיו, ואמר  

ושאלוהו גם על פרנסה   גם כן כנ״ל שוודאי ע״י שילמד תורה הקב״ה יציל את הוריו,
ויהי בשמוע אנשי השלטון את דבריו אמרו  ,  ואמר כנ״ל שהקב״ה יזמין לו את פרנסתו

כנראה דעתו משובשת עליו, ואז קראו לשלישי לשמוע מה בפיו וחזר גם הוא על  
אותם הדברים.ואז צעק אחד מאנשי השלטון ואמר? יש לי שאלה אחרונה, מה יהיה  

רי אז לא יהיה מי שילך ללחום והעולם לא יוכל להתקיים?  אם כל העולם יאמר כן? ה
וענה לו הבחור: שאם נעשה רצון הקב״ה, אז הוא ימצא דרך להצילנו בניסים ונפלאות.  

אמר שיתיישבו לדון  , וכמו שהיה עם אבותינו במדבר וכאשר שמע את התשובה
נית על כל  ולשפוט בדבר, ויודיעו על ההחלטה למחר ביום ששי.ומו״ר זצ״ל גזר תע

בני הישיבה, וכולם אכן צמו באותו היום, וביום ששי הגיעה הידיעה מהממשלה  
שלאחר ששמעו את התשובות של בני הישיבה, התרשמו שכל בני הישיבה "משוגעים",  
ורשמו את הישיבה באופן רשמי בממשלה על שם "בית חולים", ונתנו לכל בני הישיבה  

חו גם לעזור לישיבה ככל בית חולים לחולי נפש  פטור מוחלט מהגיוס, ומה עוד שהבטי
שהמדינה משלמת תקציבים, ולא רק שביטלו לגמרי את גזירת הגירוש ממו״ר זצ״ל,  
אלא גם שיבחו אותו שהוא מתעסק בהחזקת "בית משוגעים".והנה לנו מוסר השכל,  
שע״י מסירות נפש של מו״ר זצ״ל ובני הישיבה שעמדו איתנים כחומה בצורה ולא  

כימו לוותר בשום פנים ואופן, זכינו שהקב״ה עשה לנו נס למעלה מדרך הטבע,  הס
 נאות דשא)(הישיבה.שלא רק שנפטרנו מהגזירה, עוד רצו לעזור להוצאות  
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  )קרא רבהוי.(הבית בעל עם עושה העני ,העני עם עושה הבית שבעל ממה יותר



כל החיים של יהודי צריכים להיות געגוע אחד מתמשך: להתקרב אל ה'. 
לך לך אל המקום אליו משתוקקת הנפש שלך באמת להגיע. כי אתה זה לא 
גוף. הגוף זה רק לבוש חיצוני שעוטף את הנשמה שהיא האני האמיתי שלך.

כבוד  כמו  חיצוניים  בגורמים  תלויים  לא  בחיים  שלך  והשמחה  האושר 
הלב,  בתוך  נמצאת  שלך  האמיתית  השמחה  הזה.  עולם  תענוגות  או  וממון 

היא שמחה בה'.

לך לך זו קריאה כזו גדולה ונוראה שנאמרת לכל אחד מאתנו. כל אדם 
לך  קרא  שהקב"ה  כשם  האלה.  המשפטים  את  לו  אומר  שה'  מרגיש  ואדם 
לך לאברהם שהוא אבי האומה, כך הוא קורא לכל בניו אחריו, בכל הדורות. 
תזכרו אותי, תחפשו אותי, תתקרבו אלי, כי רק אצלי יהיה לכם באמת טוב.

לך לעצמך. לפנימיות שלך, לפנימיות של הדברים, לנשמה שיש בכל דבר. 
למה קשה לאנשים לקיים מצוות? כי הם לא זוכים לגלות את הפנימיות של 
התענוג שבידיעה שה'  התענוג הזה שאתה מחובר אל ה', את  התורה, את 
לי  אין  אז  חיצוני,  כשהכל  עליך.  שעובר  מה  בכל  איתך  שהוא  אותך,  אוהב 
כוח, אז אני מדלג, אז אני מקצר, ואז יש לי עוד פחות חיות, ואז עוד יותר 

מתרחקים. כשאין את הפנימיות של הדברים אז הכל כבד, הכל קשה.

החיבור אל ה' זה התענוג שביהדות, הקשר האישי הזה, הפשוט, הטבעי, 
ה' אני אוהב אותך, ה' אני רוצה אותך. בכל יהודי יש כזאת נקודה עצומה, 
כזאת נקודה אלוקית, שהיא אין סוף, שהקב"ה לא יכול לוותר עליה. וצריך 
רצון  של  נקודה  הזאת.  לנקודה  אליה,  שמתחברים  עד  ולחפור  לחפור 

והשתוקקות אל ה'.

יש אומרים שינוי מקום קורע גזר דינו של אדם, שנאמר: "ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך- ואחר כך: "ואעשך לגוי גדול" (ראש השנה טז)

הנשמה רוצה את השם. צריך להקשיב לה. יש רגעים שבהם הלב אומר 
לנו ללכת, לברוח, לא להישאר במקום שאנחנו נמצאים בו כי הוא לא באמת 
המקום שלנו. כמו אברהם אבינו, שיוצא מאור כשדים והולך אל עצמו, אל 
נשמתו, הוא יודע לאן נפשו כמהה, הוא לא מתבלבל מהדעות והסברות של 
בני דורו שעבדו כולם עבודה זרה. עכשיו הוא נותן מקום לקולו שלו, לקול 

ליבו ההומה ומשתוקק לקירבת השם.

ראית משהו אמיתי? משהו שהאיר לך את הנשמה? תחטוף אותו! כזה 
מסתובב  פעוט  ילד  בוראו.  את  הכיר  כבר  שלוש  בגיל  אבינו.  אברהם  היה 
בעולם, מתפעל מן הבריאה המופלאה וחוזר ושואל "מי ברא כל אלה", וככל 
שהוא מרבה לחפש, ככל שגובר רצונו להכיר את בורא העולם, פותח בפניו 

הבורא יתברך שערים ואור האמונה מתחיל להאיר פני תבל.

כל  עושים,  שאנחנו  פעולה  כל  ה'.  לכבוד  דבר  כל  לעשות  זה  פנימיות 
ראוותנית,  קצת  היא  אם  אותה.  לבדוק  צריך  בראש  לנו  שעוברת  מחשבה 
יהיה  עושה  שאני  מה  שכל  לי  תעזור  ה'  להזדעזע,  צריך  חיצונית,  קצת 

לכבודך, כדי לקיים את רצונך.

לא  עכשיו  ללכת?  לאן  לאן?  אביך".  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך 
אחרי.  ותלך  השכל,  את  תזרוק  הכל,  את  תעזוב  עכשיו  שאלות!  שואלים 
את היעד תגלה בהמשך. בעצם, אין כאן יעד. היעד פה הוא ההליכה אחרי. 
כלומר כל הזמן אתה צריך להסתכל עלי ולראות איך אני מסמן לך. איך אני 
מאותת לך. רגע ימינה, רגע שמאלה, רגע ישר, רגע להמתין. רגע לעשות ככה 
ורגע לעשות ככה. אתה הולך לארץ ישראל, לארץ הקודש, להוריד את האור 
האלוקי לכל העולם, לכל האנושות, אך כל הוויתו של האור האלוקי הזה זה 

הביטול המוחלט וההליכה אחרי בכל תנועה ובכל צעד ובכל פסיעה.

בס"ד

שבת קודש   יא' חשון, תש"פ
פרשת לך לך

(יב,א)
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 כל מטרתנו בהפצת העלון היא זיכוי הרבים. 
קחו חלק בהפצה ותזכו למתנות  הנפלאות 

שמבטיחים חכמנו זכרונם לברכה:

"כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו" 
(פרקי אבות)

"כל המזכה לאחרים, אותה הזכות עומדת לו 
ואינה סרה ממנו" (הזוהר הקדוש)

מותר להדפיס, לצלם, לשכפל ולהפיץ את 
 העלון כנאמר: 

"אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות" 
(חסד לאברהם)



מה שעמד לנגד עיניו של אברהם אבינו כשהתרוצץ וקרא בקול גדול שיש 
בורא לעולם, יש רק בורא עולם אחד והוא השם יתברך.

בורא עולם ריחם עליך וזיכה אותך להכיר אותו, להתקרב אליו, הרי מצד 
לאחרים,  גם  ולעזור  לקרב  צריך  אתה  התקרבותך  של  הטוב  הכרת  חיוב 

לעזור להם להתחבר עם האור של העולם, עם המתיקות של העולם.

קטנים  הכי  ובאופנים  בדברים  אחד  כל  אחרים.  על  משפיעים  אנחנו 
חומר,  בהפצת  קצרה,  בשיחה  טובה,  במילה  בחיוך,  להם:  זוכים  שאנחנו 
עדיין  שלצערנו  מחיצות  לשבירת  גורם  זה  רחוק  לאדם  שלום  לומר  אפילו 
מי  בתשובה.  אנשים  להחזיר  זה  גדול  הכי  הדבר  באמת  ביננו.  קיימות 
שמחזיר אנשים בתשובה אומר הזוהר הקודש אין שער סגור בפניו, פותחים 
אם  רק  לזה?  זוכים  איך  הדלתות.  כל  את  לו  פותחים  השערים,  כל  את  לו 
אדם יזכה להדרת פנים ויהיו לו פנים מאירות, ויהיו לו פנים קדושות, שרק 
יסתכלו על הפנים שלו ומהפנים לבד יתעוררו בתשובה. כמו שמספרים על 
אנשים  אלף  ששמונים  שלו,  המצבה  על  שכתוב  מקרלין  הגדול  אהרון  רבי 
הוא החזיר בתשובה. איך הם חזרו? הם רק ראו הפנים המאירות שלו, את 

הדרת הפנים שלו, כולם חזרו בתשובה.

"חכמת אדם תאיר פניו". אנשים רואים כזה אור, כזה אושר, כזו שמחה 
על פנים אז חוזרים בתשובה, מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה, זה 
שלומד  אחד  אצל  נמצאת  שהשמחה  רואים  שהם  וברגע  רוצים  שהם  מה 

תורה, ופניו מאירות כמו שמש הם חוזרים בתשובה.

נקודה  אותה  אחרי  חיפושים  של  מסע  אבא,  אל  מסע  מסע,  זה  החיים 
נקודה  ויהודי,  יהודי  לכל  שיש  נקודה  הלב.  בתוך  פנימה,  בתוכנו  שנמצאת 
הרבה  קשיים,  הרבה  בדרך,  מכשולים  הרבה  יש  לה'.  והשתוקקות  רצון  של 
מבואות אפלים שאין שם שום אור, רק חושך, ולא יודעים איך להמשיך, אבל 
לא צריך להיבהל, כי זה בכזאת צורה. כי אם הכל היה הולך לנו, הכל מצליח 
אם  אך  ח"ו,  שכחה  לפול  יכולים  היינו  נהדר,  הכל  מצויין,  היה  הכל  אם  לנו, 
כל פעם יש לנו מכשולים בדרך אז אין סכנה שנשכח כי כל רגע מסתכלים 

לשמים, ה' תעזור לנו, ה' אנחנו בחושך, ה' אנחנו לא יכולים יותר.

החיים זה שבירה ותיקון, שבירה ותיקון. אין בניה בלי שקודם היה שבר. 
אין תיקון שאין לפניו שבירה. כשאדם יודע שזה המהלך של החיים, אז הכל 

נהיה לו יותר קל.

שכל  תזכור  נשמתך.  ומתגעגעת  שואפת  אליו  המקום  אל  לך  לך,  לך 
מהמסע  ניפרד  בלתי  חלק  הם  וההסתרות  המניעות  וההפרעות,  העיכובים 
הזה. שום דבר לא יצא מכלל שליטה. בכל מה שעובר עליך, ה' איתך, עמך 
ואצלך, אין קושי וניסיון שנעלם מעיניו יתברך. השגחה פרטית מלווה אותך 

בכל צעד של המסע הזה, הכל מוביל לקראת התכלית. כמו בסיפור הבא:

בני משפחת ליכטמן, הוא מהנדס הייטק מבוקש והיא ד"ר לפילוסופיה 
קטנים,  ילדים  שני  עם  הארץ,  במרכז  עינים  מנקרת  בוילה  חיים  מודרנית, 
הבכור  בן השמונה נא לנשום עמוק – שמו איצטרובל המכונה איצי. להוציא 
אויר, ושוב קחו עוד אוויר, ולאיצטרובל איצי אחות קטנה בת חמש ששמה 
רודולוף  באקווריום,  דגים  שני  גם  ויש  צימי.  שלה  הכינוי  ושם  צמרירית, 
ושרגא. אחרי שהבנו את רמת השיבוש של הזוג הזה, הרי שחייבים לספר 

לכם, מה טוב יש בהם.

מתחת  הוא  הממלכתי  שהחינוך  חושבים  שהם  זה  אצלם,  שטוב  מה 
כשאיצי  הילדים.  לב  את  משחיתים  התקשורת  ושאמצעי  ביקורת.  לכל 

אנחנו רוצים כל כך הרבה דברים, וצריכים כל כך הרבה דברים אבל מה 
להיות   צריכים  שלנו  הרצונות  שלנו,  מהרצונות  לשכוח  זה   באמת  שצריך 
אלה של הרצון האלוקי, לבדוק אותם כל הזמן אם הם מתאימים לרצון של 
ה'. כביכול מבטלים את העצמיות שלנו אך ככה מגיעים לעצמיות האמיתית 
מה  זה  עכשיו  לבירה,  מנהיג  יש  לעצמו,  להגיד  צריך  אדם  דקה  כל  שלנו. 
שקורה לי? יש מנהיג לבירה. זה מה שלימד אותנו אברהם אבינו, בכל מה 
שעבר עליו, הוא לא התבלבל, הוא לא אמר עשו לי, זרקו אותי, כל דקה הוא 

ניסה להתחבר ל - יש מנהיג לבירה.

אותנו,  ומבלבלים  לנו  שמפריעים  הדברים  כל  את  מנגד  להשליך  צריך 
את היישות, את האגו, את הכבוד, כל הדברים החיצוניים האלה שהופכים 
לנטרל  כשזוכים  מקופחים,  מקפידים,  מרוצים,  לא  כעסנים,  להיות  אותנו 
ה'  שאור  לטובה, זוכים  ה' והכל  מאת  את כל הדברים האלה ולזכור שהכל 

מתחיל להאיר בנו.

זה  לוט  הלוט.  את  להסיר  רק  צריך  לה'.  אהבה  בוערת  יהודי  כל  בלב 
שלנו.  התאוות  את  מרגישים  ה',  את  להרגיש  במקום  כסוי.  זה  מיכסה. 
חושבים על עצמנו ושוכחים את ה'. צריך להסיר את הלוט, את הכיסוי, כמו 

שעושה אברהם אבינו כשהוא אומר ללוט:

"היפרד נע מעלי, אם השמאל ואימינה". היצר הרע אורב לנו בכל פינה. 
הוא הברסלבר האמיתי. הוא מקיים יותר טוב מאתנו את הדבור של רבינו: 
"אין שום יאוש בעולם כלל". צריך להילחם בו. להפוך את מדורות האש של 
להחליף  ה'.  אהבת  של  קדושה.  של  אש  למדורות  בנו  שבוערות  התאוות 
את הגן עדן הגשמי, המדומה, שכולו תענוגות הגוף בגן עדן אמיתי, שכולו 
דבקות בה'. יהודי זוכה לטעום מן הטעם המתוק של הקדושה, הוא מבין אז 

שכל השאר כל כך מגושם , כל כך חסר טעם.

לו  אומרים  שאחרים  ממה  מתרגש  לא  הוא  האמת,  עם  הולך  כשאדם 
וחושבים עליו. הוא מקבל כוח מה'. "מאברהם אבינו ירשנו את אומץ הלב 
ונוצץ.  קסום  שהוא  מה  כל  אחרי  להיסחף  לא  הכוח  את   במיעוט,  להיות 
המבחן האישי שלך כלפי ה' הוא מעל הכל. אם נצליח להנחיל זאת לילדינו, 
וישמע.  שומע  ויראה,  רואה  שהוא  מה  כל  כנגד  הילד  של  הנשק  יהיה  זה 
רע  שכן  היה  פעם  שבחוץ.  הסכנות  מפני  הילד  על  לשמור  קשה  בזמננו  כי 
אחד ואולי עוד מישהו שהורים לא רצו שהילד יתחבר אליו. היום כל העולם 
הוא שכן של הילד ויש לזה נזק איטי ומתמשך ולא כך כך מתייחסים אליו. 
תרבות הרחוב חודרת לכל מקום. אי אפשר לבודד את הילד מן ההשפעות 
שבחוץ. צריך לחנך אותו ולחזק אותו שהמבחן האישי שלו כלפי ה' הוא מעל 

הכל" (הר"שר הירש זצ"ל)

של  בעבודה  אבינו  אברהם  שנתן  מה  וזה   .100 כבר  זה  לך  לך  לך=50. 
הקירוב רחוקים שהוא עשה, הוא נתן את כל ה100% שלו. ומתוך העבודה 

האדירה שהוא עשה נולד עם ישראל, נולדה אומה שהיא יודעת את ה'.

ישראל  נפשות  מלקרב  גדול  דבר  שאין  אותנו  מלמד  אבינו  אברהם 
לאביהם שבשמים. 

נשמה של כל יהודי כוספת אל ה' והתפקיד שלנו הוא לעזור לעוד יהודי 
להתחבר לנקודה הזו שנמצאת בתוכו. לפתוח נתיב לאותה נקודה, ללבות 
שביכולתנו  מה  כל  לעשות  זאת,  הפנימית  הגחלת  את  וברגישות  בעדינות 

כדי לעורר את ליבו של עוד יהודי ועוד יהודי.

ביותר  שהרחוקים  הוא  יתברך  השם  כבוד  שעיקר  אמר  הקדוש  רבנו 
מתקרבים. כל בעל תשובה, כל גר שמתגייר מקדשים שם שמים ברבים. זה 



יותר לממלכתי  היה צריך לעלות לכתה ג', הם אמרו 'סטופ'. הוא לא חוזר 
מתנהגים  ושילדים  ארץ,  דרך  לו  שיקנה  איכותי,  בי"ס  עבורו  רוצים  "אנחנו 
שם באופן נורמלי, יעלה מה שיעלה". הם הפכו את העיר, הרימו טלפונים, 
בבית.  וצימי  איצי  את  להשאיר  תכננו  ואף  נוראה  במצוקה  חשו  הם  נייט. 
שלושה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים – תאונה. 7.45 בבוקר בני הזוג 
ליכטמן דוהרים עם הג'יפ שלהם מודאגים מה יעלה בגורלו של איצטרובל. 
מר ליכטמן פונה בחדות ימינה, והפנייה החפוזה הזו עולה ביוקר. הוא מטיח 
את פגוש הג'יפ בבגאז הסוברו סטיישן של רבי אריה רכניצר, ורק נס וכמה 
ר'  דם.  ועירוי  מיון  חדר  לבין  היקר  המלמד  בין  מפרידים  עלומות  זכויות 
אריה יוצא מהדלת ללא פגע. "לא קרה שום דבר, הלך הפח ואנחנו נמלטנו, 
הסוברו עשתה את שלה ולכם יש ביטוח מקיף, ואני נורא ממהר לבית ספר, 
ליכטמן  מה  נעים".  יום  שיהיה  בערב,  טלפונית  ונדבר  פרטים  נחליף  בואו 
מתאושש מן המילים המרגיעות הללו, ומציע למלמד רכניצר טרמפ. אחרי 
שלוש דקות נסיעה הא מתבקש לעצור. רכניצר פותח את הדלת האחורית 
"בית  ויהדות'  'מדעים  הענק  ה'שלט  לכיוון  וצועד  'תודה'  אומר  הג'יפ  של 

ספר לחינוך דרך ארץ ומצוינות".

ארץ?  דרך  יהדות?  מדעים?  הענק.  בשלט  עיניים  נועצים  הזוג  בני 
מצוינות? זה מתאים להם מאד. נכון, הם לא דתיים גדולים, גם קטנים לא, 
אבל הרב הצעיר הזה, רכניצר, עשה עליהם רושם טוב מאד. הוא דתי חרדי, 
אבל איזו אצילות קורנת ממנו.. הלוואי שהבן שלהם יהיה בעל מידות דומות 
לשל האיש הזה. "סליחה כבוד הרב", קורא לעברו מר  ליכטמן. "כן אדוני"? 
הוא מצדד ראשו "רציתי לדבר אתך על בית הספר למדעים..." רכצינר שלנו 
לא היה צריך הרבה יותר מזה. הוא נכנס עם בני זוג לחדר המנהל, ואחרי 10 
דקות של שיחה, הם שוכנעו לחלוטין: "זה המקום לאיצטרובל ולצמרירית". 

'רק שלא יעשו לנו מהילד דוס שזורק אבנים בשבת', חושבים השניים.

רכניצר  הרב  דווח   " משניות  בלימוד  מתקשה  "איצי  חודשיים  אחרי 
אתה   , "אתה  עזר..,"  לשיעורי  מורה  לו  חפשו  חיזוק,  חייב  "הוא  בטלפון. 
המורה", התרגשה ד"ר ליכטמן. "אנחנו נשלם לך כמה שתדרוש. הבית שלנו 
פתוח. שבו היכן שתרצו, העיקר שאיצי יצליח". רכניצר אהב את המסירות 
והשניים  המדהים  הסלון  לתוך  צעד  ההוא  בערב  בשש  למחרת  וכבר  הזו, 
כשאוזנו  כלים,  לשטוף  והחל  למטבח  נכנס  ליכטמן  מר  ללמוד.  החלו 
להחזיר  מתכוון  הצעיר  הרב  שמא  חשש  הוא  למורו.  בנו  בין  לשיחה  כרויה 
אותו. הרב רכניצר לא נולד אתמול. הוא קלט  בתשובה את בנו וזה הדאיג 
היטב שהמהנדס מצוי בהאזנה מוחלטת לנעשה, ודאג לשזור בים הדברים 
הארבעים  בפעם  ששטף  האקדמאי  את  במבוכה  שיעמידו  כאלה  שאלות 
שיעור  של  ורבע  שעה  אחר  ללכת  פנה  כשהוא  אחת.  חרסינה  צלחת  וכמה 
בועות  המון  ידיו  כפות  כשעל  המהנדס  אליו  פנה  וססגוני,  מרתק  משניות 
מתן  שהיה  לאיצטרובל  אומר  אותך  שמעתי  רכניצר,  הרב  לי  סבון. "תסלח 

תורה, וזה פשוט להוכיח את זה. אתה רציני?".

דברים  המון  ושמעו  ליכטמן  הזוג  בני  ישבו  בוקר  לפנות  שלוש  עד 
הדוקטורית  סיכמה  רכניצר"  הרב  מאד,  יפה  "הכל  ומדהימים.  מסקרנים 
היה.  אז  תורה,  מתן  היה  אם  גם  בתשובה,  שחוזרים  טיפוסים  לא  "אנחנו 
ואתם  דתי,  ספר  בבית  לומדים  הילדים  סוף  סוף  צודק,  אתה  מה,  אבל 
משקיעים בהם יפה מאד, ומן הראוי שנקבל על עצמנו לפחות מצווה אחת 
קטנה... מה אתה ממליץ? "רכניצר החליט להמר: "אוקי . אני מציע  הדלקת 
נרות שבת, בדיוק בזמן, לא שניה אחת אחרי. להקדים אפשר, לאחר בשום 
את  מחייב  והטכס  ולבית.  לאשה  גדול  תיקון  שזה  מסבירים  חז"ל  אופן!!! 
ישנן  ההדלקה  ואחרי  והבעל,  הילדים  כשלצידה  ראש,  כיסוי  לשים  האשה 

ברכות שהאבא מברך את ילדיו, פלוס שיר שבת קטן, זה לוקח חמש דקות, 
אבל זה רציני ולא מחייב סיכם הרב. "בסדר קיבלנו... אבל איך מברכים את 

הילדים?" רכניצר הותיר בידם פתק רהוט ובו כל ההנחיות, ויצא לרחוב.

אחר  ארבע  בשעה  ויהדות'  ל'מדעים  מביה"ס  חזר  איצטרובל  "כשאיצי 
הרבה  כך  כל  מה  בשביל  "אמא,  עיניו.  למראה  האמין   לא  הוא  הצהרים 

פמוטים?" תמה האיצי הקטן. 

רכניצר,  שלך,  לרב  הבטחנו   ואני  אבא  מבין,  אתה  מה  שלי,  חמוד 
שמן  עם  שצריך.  כמו  מקבלים  אז  הנר,  הדלקת  מצוות  עלינו  שמקבלים 
סיכה  ראש  בגודל  דמעה  בעולם.  שיש  יפים  הכי  ופמוטים  ופתילות,  זית 
נצצה בזוית עינו הימנית של איצטרובל. ערב שבת. השעה 4.13 דקות. אב 
אותה  והיבהב  הפתילה  את  הידק  הזכוכית,  לכוסיות  שמן  שפך  המשפחה 
קלות, כפי שהסביר לו הרב רכניצר. הדוקטורית עם מגבת ורודה על ראשה, 
האח  וצימי,  איצי  פדחתו,  על  קולה  פקק  בגודל  סרוגה  כיפה  עם  המהנדס 
הנרות  עממי.  חנוכה  בניגון  מן"  א-א-א-   – "א  עונים  הקטנים  והאחות 

דולקים. גב' ליכטמן מניחה כפות ידיה על שמורות עיניה, ולוחשת ברכה.

אחרי חצי דקה המהדנס מניח ידו על ראש ילדיו ולוחש "ישימך אלוקים 
כאפרים וכמנשה". "ישימך הקב"ה כשרה רבקה רחל ולאה ושתהיי צדיקה 
על  לו  מנגן  מוכר  שבת  שיר  רכניצר.  הרב  של  בפתק  כתוב  הרי  כך  גדולה", 
שפתיים "דרור יקרא לבן עם בת". תם טכס ההדלקה... ומכאן הכל כרגיל. 
עצוב, אבל זה מה שיש. במשך כארבעה חדשים הטכס הזה נמשך במלוא 

עוזו, בשעה המדוייקת.

 , בצהריים  שתיים  בשעה  שישי  ביום  ייערך  בננו  של  מילה  ברית  "טקס 
בישוב הכי צפוני ברמת הגולן". כן, לאחיו הקטן של המהנדס ליכטמן, יובל 
והם  בכור,  בן  נולד  הגולן.  רמת  ותושב  הכרמים  מגדל  המושבניק  ליכטמן 
מוזמנים לברית. כן ביום שישי, ערב שבת. "מה נעשה?" נמסכת דאגה אצל 
הדוקטורית "מאד מאוחר, אנחנו עלולים לאחר טקס הדלקת הנר.." הברית 
החל  ומכאן  לגי'פ".  בבקשה  עלו  "זהו,  עבר.  מכל   " טוב  "מזל  הסתיימה. 
בזמן".  להגיע  "נספיק  תאוצה.  לתפוס  הליכטמנים  של  המשפחתי  הג'יפ 
מרגיע הבעל. "הלוואי" משיבה אשתו. פקק. הם מבחינים במשאית הפוכה 
משמיעים  אחד  ואמבולנס  משטרה  ניידות  שלוש  העיקול.  בקצה  צידה  על 
את אותו ניגון מבשר רעות. "עצור, עצור בבקשה" הורתה הדוקטורית "אני 
חשבתי על כל תקלה שלא תקרה, והכנתי לי כאן את כל פריטי ההדלקה... 

הפמוטים, השמן, הפתילות, ואפילו אקווריום שימנע את הכיבוי של הרוח.

ליכטמן  המהנדס  השוליים.  על  חונה  הג'יפ  נדיר.  מחזה  רבותי,  ומכאן 
הפמוטים  שני  את  בתוכו  מעמיד  סמוך,  סלע  על  האקווריום  את  מעמיד 
הנרות,  את  מיטיב  שמן,  שופך  הפתילה,  מהדק  כוסיות,  תוקע  הגבוהים, 
על  הוורודה  המגבת  את  מותחת  היא  הנאמנה.  לרעיתו  הזירה  את  ומפנה 
עיניהם  והילדים?  קרחתו,  על  הפיצפונת  הכיפה  את  מהדק  הוא  ראשה, 
נוהגים  מאתיים  או  מאה  אולי  של  ענק  קהל  מסביב?  קורה  ומה  נוצצות. 
טכס  מציגה:  ליכטמן  משפחת   – סוריאליסטי  במחזה  מביטים  ונוסעיהם, 
–"יישר  לכם"  הכבוד  "כל  להצטרף:  מוזמן  שרוצה  מי  שבת.  נרות  הדלקת 
כח" - "אשריכם צדיקים", קריאות עידוד מתוקות מדבש שוטטו להן בחלל 
הפמוטים.  מול  התפללה  ואשתו  ילדיו  את  ברך  שהמהנדס  בזמן  האויר, 
וערכו  הפמוטים  ליד  הליכטמנים  התיישבו  הרחמן"  אב  נפש  "ידיד  לאחר 
שעה  אחרי  רק  הנרות,  לאור  ממתקים  המון  עם  קטנה,  שבת  סעודת  שם 

וחצי נפתח הפקק... כובו הנרות, עלו על הג'יפ והביתה.

שערותיו.  שרשי  עד  נסער  רכניצר  הרב  אוזני"  למשמע  אמין  לא  "אני 



מנחם אזולאי

ביום  פעמים  כמה  כי  מהגאווה.  אותי  תציל 

עשיתי  כי  צדיק,  אני  המחשבה:  בראשי  חולפת 

אני  וכך.  בכך  הצלחתי  כי  מוכשר,  אני  וכך.  כך 

על  בצער  השני  איך  לראות  לי  כאב  כי  רגיש. 

משהו שקרה לו.

לא  שאני  שטויות,  שהכל  נזכר  אני  אז  אבל 

כי  ולא  ולא  ולא  רגיש  ולא  מוכשר  ולא  צדיק 

זה  הכל  אבא,  עושה  אתה  הכל  אתה,  זה  הכל 

הרחמים שלך ומה שנשאר לי לעשות זה להרים 

שבשמים  אבא  תודה  ולהגיד:  אליך  הראש  את 

שזיכית אותי להתנהג כך וכך, ולעשות כך כך כי 

אין לי משלי כלום, כי הכל אתה נותן לי.

ריבונו של עולם, תציל אותי מהגאווה. כי כל 
פעם שאני רואה מישהו מתנהג לא כל כך  יפה 
מייד עוברת לי מחשבה בראש ברוך השם שאני 
ואיך  בסדר,  מתנהג  שאני  השם  ברוך   , כזה  לא 
לעשות  הראש  על  כיפה  עם  יהודי  יכול  בכלל 
נזכר  אני  אז  אבל  ועוד.  ועוד  דברים?!  כאלה 
רואה  לא  אחד  וכשאף  צדיק,  כזה  לא  שאני 
אותי גם אני עושה דברים כאלה ואחרים ושוכח 
איזה  יודע  ומי  אותי,  רואה  תמיד  אבא  שאתה 

צער אני גורם לך בהתנהגות שלי.

לא  שאני  לזכור  לי  תעזור  עולם,  של  ריבונו 
ולחשוב  בעולם  אחד  אף  על  להתגאוות  יכול 
שאני יותר טוב ממישהו, כי אני לא יודע כלום. 
ובאיזו  משפחה  באיזו  גדל,  הוא  איפה  יודע  לא 

סביבה, ומה הוא עובר עכשיו בחיים, ואם הייתי 

מליון  פי  גרוע  שהייתי  בטוח  כמעט  במקומו, 

ממנו ואם הוא היה מקבל את הדברים הטובים 

שאתה נתת לי אבא , סביר להניח שהוא היה פי 

מליון יותר ממני.

ריבונו של עולם תזכה אותי להבין שאני לא 

יותר טוב מאף אחד בעולם, גם לא ממי שנראה 

תעזור  יודע כלום.  אני לא  הגרוע שבגרועים. כי 

נאמר  שעליו  רבינו  משה  כמו  להיות  אבא  לי 

שהיה "עניו מכל האדם אשר על פני האדמה". 

שהוא  הרגיש  לא  הוא  שלו,  הגדולה  כל  שעם 

יותר טוב ממישהו.

ריבונו של עולם, תציל אותי מהגאווה.

"הדלקתם נרות בואדי ערה?" איי איי אייי, נצבט ליבו בקירבו, איזה חילול 
שבת נורא, ועוד בפרהסיה... הדליקו, כיבו, התניעו ונסעו... השם ירחם.

"עשינו בסדר כבוד הרב?" שאלה הדוקטורית. "אוי אבא שבשמים, מה 
לו  שתעשה  הקודש  לרוח  והתחנן  רכניצר  אריה  ר'  התייסר  להם  עונה  אני 
את העבודה... "בוודאי בוודאי, אין לי ספק שמאז בריאת העולם ועד ערב 
שבת האחרון, לא הודלקו נרות שבת בואדי ערה, שעשו נחת רוח כל כך גדול 
לאבא שבשמים. "הרגעת אותי כבוד הרב, חשבתי אולי עשינו עבירה... אבל 
אם עשינו מצווה , אז ברשותך, תן לנו עוד מצוה קטנה לקיים, בסך הכל הן 

לא קשות..." סיכמה הדוקטורית.

 (מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי.)הבית של הליכטמנים שינה צורה. הציורים המטופשים נעלמו, תמונות 

מתקיים  ערב  כל  כאן  ענקית.  קודש  ספריית  כותל,  בכל  ישראל  גדולי  של 
כוילל ערב עם עשרים וחמישה אברכים ובעלי בתים. והליכטמנים? הו, הו, 
כבר חלפו עשר שנים מאז הדליקו את הנרות בואדי ערה. ושניהם ללא יוצא 
אליה,  נקראים  שהם  פינה  בכל  מרצים  נפשות,  בקרוב  עוסקים  הכלל  מן 
איצטרובל, הפך ליצחק, צמרירית הפכה ציפורה, הוא בישיבה חשובה, והיא 

תלמידת סמינר 'בית יעקב'.

לוקחים יהודים הכי רחוקים בעולם, מזכים אותם במצווה קלה וחביבה, 
והנה קיבלתם עולם מלא של תורה. כמה מתיקות וקדושה יש בזוג פמוטים 

בוערים על סלע בלב ואדי ערה.

ohrhaemuna.com -"להורדת העלון: מאתר "אור האמונה

http://ladaat.info/gilyonot.aspx  -"מאתר "לדעת

r.m.azolai@gmail.com :להצטרפות לרשימת התפוצה

בכל נושא אישי - ניתן לפנות לכותב העלון בפקס. 02-6242148

בכל נושא אחר - ניתן לפנות לטלפון 050-4178148

העלון טעון גניזה



ֵמַאְרְצָךֶלְך: "ה פונה לאברהם אבינו בתחילת הפרשה ואומר לו"הקב ָאִביָךְלָך ית ּוִמּבֵ ָך . "ּוִמּמֹוַלְדּתְ
 . לוט–כולל מבן דודו , ה ביקש מאברהם להתנתק מכל בית אביו"הקדוש כי הקב' אור החיים'מסביר 
אלא , לא רק שהוא לא מרחיק את לוט ומגרש אותו: שרואים אנו כי אברהם עשה את ההפך הגמור, אלא

ח ַאְבָרם ֶאת שָׂ : "אומר הפסוק הבא ּקַ ן ָאִחיוַויִּ ּתֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ  . ומשמע שלקח אותו מיוזמתו, "ַרי ִאׁשְ
  .הקדוש' אור החיים'שואל רבנו  ,"'?וכיצד עבר על ציווי ורצון ה"

אלא שלא יכל הוא לעשות ', פ ציווי ה"כי עליו להרחיק את לוט עאברהם ידע : מתרץ הצדיק בישוב מבהיל
' ה, עזוב אותי': שהרי סתם לבוא אליו ולומר לו. כלמה ללוטמפני שהיה נגרם בכך השפלה וה, זאת כעת

להמתין עם קיום ציווי העדיף אברהם אבינו , על כן. זה פוגע ולא ראוי–' ביקש שאתרחק ממך ומכל המשפחה
שלא דחפו עד ": וכלשון אור החיים הקדוש. עד אשר ימצא הזדמנות נאותה להיפרד מלוט בלי לביישו', ה

רועי אברהם ולוט . במריבת הרועים ?לדחות את לו ומתי הגיעה ההזדמנות ".יכלימהו שימצא המצאה שלא
                                                                  כותב הצדיק, ולמרות זאת, שזהו דבר טבעי ומצוי בין הרועים, רבו

 , שכאן מצא אברהם סיבה להיתלות עליה ולבקש מלוט להיפרד
 . הגם שהיתה זו סיבה רחוקה ולא הגיונית

 חובה עליך , מצוה אותך להתרחק ממישהו' כי גם שה? ומדוע
 . לעשות זאת מתוך כבוד אליו ולא מתוך פגיעה ובושה

 תלמיד או בן משפחה מפני שהוא , גם אם אתה חייב להרחיק בן
 !.זאת מתוך כבוד ולא מתוך פגיעה עשה –מקלקל את הסובבים 

 העיר. עברה טלטלות רבות עד שהוקמה 'כנסת חזקיהו'ישיבת 
 -כפר'היחידה שקלטה אותה בצורה יפה ולא התנגדה לה היתה 

 .אך הוא התייחס יפה לישיבה ועזר לה, למרות שראש המועצה לא היה דתי). רכסים של ימינו(' חסידים
ודה לו על היחס וה, המועצהל את ראש "זצ אליהו לופיאן רביפגש משגיח הישיבה הגאון הצדיק, לימים

... ודאי מתפלא אתה על יחסי האדיב לישיבה: "או אז פנה אליו ראש המועצה ואמר. והעזרה הרבה לישיבה
' החפץ חיים'הוריי מאד רצו שאלמד בישיבתו של  .נולדתי לבית דתי בפולין: את הסיבה לכךובכן אספר לך 

 .יתי להשקיע בציונות ובבניית הארץאני נמשכתי מאד לרחוב ורצ, אלא שלעומתם, בראדין
. בחן אותי ושוחח עמי, 'חפץ חיים'שם קיבל אותי ה, נסעתי לישיבה בראדין, כיוון שלא יכולתי לסרב להם

הוא , שטרם שעזבתי את ביתו, אלא. מקולקלות וסירב לקבל אותי לישיבההחפץ חיים הבין שיש לי דעות 
הציע לי לישון בתוך איני יודע אם (. בת הבאה יוצאת רק בבוקרכיוון שהרכ, פקד עליי להישאר וללון בביתו

שלא אשפיע או שפשוט לא רצה שאהיה אפילו לילה אחד עם תלמידיו , מתוך היותו בעל חסד גדולביתו 
 .בעוד הוא יושב ללמוד ליד השולחן, לי בעצמו ארוחה והציע לי מיטה לישון הכין 'חפץ חיים'ה). עליהם

', עצומות'ומבעד לעיני ה, עשיתי עצמי כישן. והתרגשתי מאד מהתנהגותו, ו גדולותידעתי כי מדברים עלי
הוא הוריד את . וחשש כי קר לי, כי קר מאוד בחדר 'חפץ חיים'חש ה, בשעה מאוחרת. עקבתי אחרי התנהגותו

ואילו , ורונחשב לגדול הד, הוא היה אז מפורסם מאוד. ושב ללימודו, כיסה אותי, מעיל הפרווה שהיה על גופו
דבר שוודאי כאב וחרה לו , ובהשקפות שונות והולך בדרך אחרת ממנו, אני הייתי נער צעיר שלא הכירו

הרגשת החמימות שהשפיע עלי . ולמרות זאת דאג לכסותני במעילו האישי כדי שלא אסבול מקור, מאד
 !לא משה ממני עד היום, מעילו של החפץ חיים

 ".ודאי לא להפריע, אני יכול רק לעזור"סיים ראש המועצה , "לאנשים שמחנכים להתנהגות כזאת"
. תתרחק ממנו אבל בצורה מכובדת שלא תפגע בו ולא תצער אותו, גם אם השני הולך בדרך מקולקלת

 )הרב עובדיה חן(   !.עד לרגע שיכל להרחיק את לוט באופן שלא יפגע ולא יתבייש' על ציווי ה' עבר'אברהם אבינו 

\                                                                                                                                    

 פרנסה, לרפואה    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
ה הדר "א. ואורה אחיאל

אורטל . ליאורה. בת נחמה
. ב"חנה בת הדסה וב
. ב"פנינה בת שושנה וב
. ב"אושרית בת פנינה וב
ב "רחל ובעלה וב

. אסתר בת מזל. וצאציהם
ויקי ויהודה יעיש 

משה שמואל בן  . ובנותיו
ירון שמעון בן . זלדה

חן בת דליה , שושנה
.רבקה

 
שולמית בת  :ק"זשב
הדר . זלכה בת מסי. איריס

 .בת נחמה
 

הרב : נשמת-לעילוי
, יה'עובדיה יוסף בן גורג
 .ריהחהרב שמעון בן ב

ס "מ, ס צדוק בן נור"מ
מלכה בת  .מרים בת גליה

מזל בת דוד ובת  ,אסתר
. אברהם בן אלה. שבע

ישעיהו בן . רות בת נוסרת
 .בן עליזהיצחק . יצחק

שמעון ' ר. אפרים בן רחל
זוהרה , בן סאסי סופיה

 .טימסטית בת מרים
יוסף בן   .שמעון בן זוהרה

רחמים בן . אנגלינה
 .יריב בן גאולה. חלה'צ

אוסנת . טליה בת שרה
. בת תקוה) אבלין(בתיה 

שרה . יוסף חיים בן סלחה
עזרא בן . רדה בת סאלם

שלום סאלם בן .  פרחה
. צדוק רועי בן.  שמעון

יחזקאל בן . דוד בן מלכה
גבריאל בן . יי'גורג

 .מרים בת לובה.  סמינה
. שלום בן מנחם שמריהו

יוסף בן . מנשה בן יקוט
. נעמה בת חביבה. יה'נג

קלין בת 'ז. פרחה בת טובה
. אהובה בת טובה. מרגלית

ברוך . שולמית בת חתון
יפה בת . יה'בן גורג
שרון שירין . ויקטוריה

 .ת לאהספאחי ב ספיר
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      16:26   :הדלקת נרות
 17:16   :יציאת השבת

  18:50        :רבינו תם

העלון מוקדש 
 אבאלעילוי נשמת ה

,הגדול
הסבא היקר ו

 והאהוב
אברהם דהרי ' ר

ל בן מורי "זצ
 ל"שלום ובתיה זצ

בגן  ותהא מנוחת
נשמות   עדן עם כל

 !הצדיקים אמן



הגר משמשת בביתו של אברהם 
: והנה אומר הפסוק, כשפחה לשרה

הגר  –" ותענה שרה ותברח מפניה"
בורחת מביתם של אברהם ושרה עקב 

  ).י"רש(השעבוד שעברה 
ן דברים קשים "על כך אומר הרמב

: )לדרגתם של האבות הקדושים(ומבהילים 
בעינוי אמנו ) שרה( חטאה"
, כן לעשות בהניחו אברהם וגם ,זה

, "עניה אל 'ה וישמע: "ולכן נענשו
 אדם פראאת ישמעאל שיהא  לה ונתן

ויענה את זרע אברהם ושרה בכל 
 ".על העינוי שנגרם לה, מיני עינוי

בדרגת האבות היה ! מבהיל ביותר
ולכן , נחשב הדבר לעינוי להגר

סובלים אנו עד היום מעינויים של בני 
 . מעאל בצרות רבות וקשותיש
אף אם , ה אוהב את הנרדף"כי הקב"

 ".יהיה הרשע הגדול ביותר
המעשה המדהים הבא התפרסם זה 

גיליון השגחה פרטית (פ "עתה בחוש חשון התש

וכי יש בו חיזוק עצום לכל ) 28' מס
. שמי מנחם, שלום: "הנחשפים אליו

קודם של הסיפור שלי התרחש בחורף ה
, האחרון בחודש שבט. ט"תשעשנת ה

צעדתי ברחובה של עיר בשעה עשר 
ישיבה 'זו השעה שבחורי ה. בלילה
מסיימים את לימודם  באיזורנו' קטנה

 .והולכים הביתה
-קבוצה של כרואה אני ברחוב , והנה

בחורים יצאה במרוצה מבנין 30
כשנראה שהם , הישיבה קטנה

מסתודדים ומתכננים לעשות משהו 
. שרר באויר מתח ושקט. לא שגרתי

ואז לפתע נשמעה צעקה , הבטתי בהם
הבחורים חיכו לבחור ש התברר. נוראה
ואז כשהוא  ,מהישיבה שיצא מסוים

. אחד מהם שם לו רגל, יצא החוצה
הבחור שיצא במרוצה נתקל ברגלו של 

נפל והשתטח אפיים ארצה , חברו
כשהוא , לתוך שלולית מים עכורה

 . פג מכה חזקה מאדוס
כשהוא נראה , לאטהוא התרומם 

, נוטפת, כל החולצה שלו שחורה. נורא
 וטיפות מים , הפנים שלו רטובות

 הכובע , החליפה סחוטה, ניתזים ממנו
 
 
 

 תברך אותה " ,פניתי אליו
 . שלה שתמצא את הזיווג

יש לי קרובת משפחה מאושפזת , אנא
תברך אותה ברפואה , אנא. בבית חולים

אבל הצליח , הבחור השתנק ".שלמה
ולברך את אחותי בזיווג הגון ואת , לעצור

 . קרובת משפחתי ברפואה שלמה
עד שהיה נראה לי , עמדתי שם עוד קצת

 .והלכתי לדרכי, שהוא נרגע מעט
דוך יומיים אחר כך עלתה הצעת שי

ושבועיים מאז המפגש , הגונה לאחותי
 .!מזל טובבשלי עם הבחור היא התארסה 

מצבה של קרובת משפחתי שבבית 
היא שוחררה . החולים השתפר פלאים

וזמן קצר אחר כך חזרה , תוך שבוע
 . ללימודים סדירים בבית הספר

הברכות התקיימו באופן מפתיע 
לא היה כל ספק שהישועות . ובמהירות

 .מכוח ברכתו של הבחורהיו שראינו 
סיפרתי לו על , חזרתי אל הבחור

הזמנתי אותו לווארט , הישועות שלנו
 . והוא השתתף גם בחתונה, ולאירוסין

הבחור עצמו קלט איזו טובה עשו עמו מן 
. והוא הצליח למחול לחבר שלו, השמים

באותם רגעים שהיה מהנעלבים ואינם 
פשוט הקפיצו אותו בכמה , עולבים

הוא היה כמו גדול בישראל . ותדרג
 .שברכותיו מתקיימות
ואז לאחר כמה , פירסמתי את הסיפור

ט קיבלתי "בחודש אייר התשע, חודשים
, שלום: "מורה הוראה, טלפון מרב גדול

, דע לך שהתחזקתי נורא מהמעשה
ובעקבות כך הצלחתי לעמוד בניסיון 
 .דומה שהביא לי ישועה מעל הטבע

התקשר אליי אחד בערב פסח האחרון 
מהקהילה שצעק עליי וביזה אותי בטלפון 

' קמחא דפסחא'על כך שלא הבאתי לו 
אך נזכרתי , היה לי מה לענות לו. מכובד
 .קיבלתי את הביזיון ושתקתי, במעשה

מיד ביקשתי שבזכות כך יהיה כעת נס 
במצב חירום נוראי לכלתי הנמצאת 

לאחר דקות בודדות , והנה. בחדר לידה
מתקשרים שהיה נס גלוי והתינוק נולד 

 ".ואני ידעתי בזכות מה זה, בריא ושלם
, כח הביזיונות והבושה הוא החזק ביותר
 !ההופך ברכת יהודי פשוט לברכת צדיק

 
 
 

כהמן שחזר לביתו אבל וחפוי ש ממ, מעוקם
מול שלושים בחורים  –וכל זה . ראש

 .שעומדים ומסתכלים
ריחמתי , ריחמתי עליו. התביישתי בשבילו

על הבחורים שאין להם מושג איזה עוול הם 
לא ' וכמה ה, עשו עכשיו לחבר שלהם

 . מוותר למי שמצער את חבירו
, חזרה לבנין הישיבהראיתי שהבחור עלה 

, לעודד אותו, אני נכנס אחריו –והחלטתי 
ולנסות , לתת לו הרגשה שהוא לא לבד

 .לרכך לו את ההשפלה הנוראה שהוא חש
כשהגעתי לישיבה ראיתי אותו יושב ובוכה 

. היה לי קשה נורא לראות זאת. בכי מטלטל
 . ההשפלה שהוא חש היתה כל כך עמוקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לאחר מכן הבנתי כי זו היתה נקמה על כך 
שהוא לקח חפצים מהכיתה שלהם לכיתה 

 . אך מה זה משנה מה הסיבה, האחרת
כולם כבר באותו יום הבין הבחור כי 

ולכן החליט הוא לצאת , מחפשים אותו
 .על מנת לברוח מהם, אחרון

ואמרתי לו , ליטפתי אותו, עמדתי לידונ
. יה משפילהעברת עכשיו חוו: "בעודו בוכה

אני לא מקנא במי , זה דבר מאד מאד קשה
המלבין פני חברו " שפגע בך ועבר על

, שעבר נמצא במצב זה אבל אתה, "ברבים
 . תדע לך שזה זמן מאד מאד גדול

. קיבלת עכשיו רגעים גדולים וחשובים
שתצליח , תחשוב מה אתה רוצה לבקש

שיהיה לך , במבחנים לישיבה גדולה
מישהו במשפחה שלכם אם , חברותא טוב
זוג שעוד לא נפקד , רפואה, צריך ישועה

 ".זה זמן גדול. תתפלל עליהם –בילדים 
, הוא היה נסער מאד, הבחור המשיך ובכה
 . ובכל זאת הקשיב לי

 ',ארוכה כבר תקופה יש לי אחות בשידוכים'
 
 
 

    

 אלוקים"כי , אך דעו לכם... ?!או בושה גדולה לעיני הכל, מי מאיתנו לא עובר במשך היום ביזיון קשה ונורא              
 ה בטבעו רחמן"כי הקב, הגם שהוא הרשע הכי גדול, ה נמצא עם האדם שרודפים אותו ועוזר לו אישית"הקב, "יבקש נרדף    

 .נמצא עימם' מפני שה, על אשר יבקשו יתקבל באותו רגע, על כן, ומרחם על הנרדפים                           



 
 
 
 

  
   

 
     

  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
   

 
 

 
 
 

  1:00לביתי בשעה  בוא. "האברך
 .השיב הרב ,"ו הסודבלילה ואגלה לך מה
ואמונה החל לפעם  ניצוץ חדש של תקוה
שהיה סקרן לדעת מהו , בליבו של האברך

ומדוע עליו להגיע בשעה כה , אותו סוד
וכי יש פה , מאוחרת בלילה אל הצדיק
 .!?איזה סוד גדול של מקובלים

 1:00האברך המתין בכיליון עיניים לשעה 
 .ודפק על דלת ביתו של הרב, בלילה

 .הורה הרב, "הבה ונכנס לרכב, מצויין"
רך היה סקרן עד מאד ונכנס עם הרב האב
פ הוראות הרב פינקוס "הנהג נסע ע. לרכב

. במשך כחצי שעה בתוך שטחים שוממים
ביקש הרב פינקוס מהנהג , ואז לפתע

רד כאן ותזעק , יהודי יקר: "לעצור ואמר
האב האוהב שלך שיזכה , יתברך' לה

 ".אותך בעולם הזה לזכות לפרי בטן
ובשעת ? והחשוךבמדבר השומם ! ?כאן"

.תמה האברך, !"?לילה כה מאוחרת
, דוקא במקום זה שאין לך מושיע, כן"

 ".ובשעה שאין בני אדם
לאחר חצי שעה חזר הרב פינוקס למקום 

אינני רואה שהחולצה שלך : "ואמר לו
תישאר פה עוד חצי שעה . רטובה מדמעות

יכול לתת ' כי רק שתרגיש שרק ה. לבקש
 ".התזכ –לך כל אשר תרצה 

ואכן אחר חצי שעה היו בגדיו רטובים 
.ולאחר שנה נפקד בבן זכר, מדמעות

כי " ם"חידושי הרי"גאון בעל האומר 
שאפו   אנשים פשוטים לעיתים רואים אנו

בעוד שישנם , להיות עשירים והצליחו
אנשים טובים וחכמים שביקשו להיות 

 ... ?ומדוע. אך לא נענו, עשירים
יהודי פשוט שרוצה  : עונה הצדיק ואומר

: מבקש על כך בלי בושה, להיות עשיר
מה אכפת לך לתת לי , אבא שבשמים"

וכיוון , "תן לי, אני אוהב כסף? מיליון דולר
 .הוא מקבל -שהוא מבקש הכל בלי בושה

כסף ' אך היהודי הרציני מתבייש לבקש מה
 ?!!!הכל' לבקש מה. לא נותן לו' ולכן ה

יונה : פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
, אלונה בת פלינה, שלמה בן אלה, בת יהודית

ב "יואב חי אברהם ב, אבשלום בן ויולט
יוסף בן חיים בן , ב"ניסים רוקח וב, וצאצאיו
 .  מאיר בן שרה, תפארת אסתר בת רותי, זהבית

 .יונתן בן פרחה, אמיר מאיר בן מרים :נ"לע
 

 !זכות הרבים תעמוד לך.. ?רוצה הקדשה  

משום שהוא מתבייש לבקש דברים שהם 
, תוספות ומותרות וחושב שזה לא יפה
, ויבקש רק דברים שהוא מוכרח וחייב

 . אשר הוא חולם שיהיו לו
ואני אבקש , יש אנשים שרעבים ללחם"

מספיק שאני בריא ויש לי בית ! ?מותרות
ממש כבושה , כך הוא סובר"... וילדים

 .שמרגיש אדם המבקש מגביר
על כך קובע הרב צדוק מלובלין שזו 

מפני ', מחצה'הסיבה שהתפילה פועלת 
 כמו גביריתברך הוא ' שהאדם חושב שה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ומתבייש לבקש הכל כולל הכל
א סיפר כי פעם "הרב יעקב שכטר שליט

הזמינו אותו לישיבה מסויימת לדבר בפני 
" להם תיבין הדברים סיפר". הבחורים

לפני כמה  ,אופקיםשוב יכי ב", מתאר הרב
 .התגורר שם אברך חשוך ילדים, שנים

צערו ויגונו של אותו אברך . השנים חלפו
הם ניסו לעשות . ורעייתו היו עצומים

והיו אצל כל  שנאמרה להם סגולה כל
 .אך מאומה לא הועיל – הרופאים

נכנס האברך אל מעונו של  באחד הימים
: ופרץ בבכי הגאון הרב שמשון פינקוס

האם אכן נגזר עליי שלא יהיו , כבוד הרב"
 ...".?לי ילדים

ולבסוף הוסיף , הרב פינקוס שמע את צערו
היכול לשדד , שנו דבר אחד ויחידי": ואמר

ולבטל את כל , את כל מערכות הטבע
 ".תחזיות הרופאים

 נדלק ניצוץ בעיניו של, "?דברמהו אותו "

עד , כוחה של התפילה הינו עצום ורב
: )ה, ויקרא רבה י(ל ואמרו "אשר קבעו רבותינו ז

התפילה  –" תפילה עושה מחצה"
. פועלת חצי מבקשתו של האדם

צדוק הכהן ' תמה הרבי הקדוש ר
אם כוחה של תפילה : ל"צמלובלין ז

תפילה עושה ה"מדוע , הינו עצום ורב
שומע את בקשת ' הרי אם ה. !..?"מחצה

אז , האדם ומחבב הוא את תפילתו
 . ?מדוע הוא לא ממלא את כל בקשתו

עונה הצדיק ביסוד עצום ונורא שחייב 
אמת כי " :כל יהודי להכניס עמוק לחייו

התפילה מסוגלת ויכולה לפעול הכל 
היא פועלת אלא שהסיבה ש, ובשלמות
האדם מבקש שמפני היא  ,רק מחצה

 !".המחצה רק את
בדרך : סביר את דבריו הקדושיםנ

מעניק לך סכום גדול  עשיראם , העולם
אין , גבוה כתרומה לצורך מטרה כלשהי
זה מן הראוי להתרימו שוב למחרת 

לא רק שלא יפה ולא . לצורך עניין אחר
גם אין סיכוי שהנדיב , מנומס לעשות כן
כשרק אתמול , יתייחס לבקשתך

 .אחר התרמת אותו לצורך עניין
איננו מבינים באמת , אנו כבני אדם

וכשאנו באים , מיהו הבורא יתברך
, להתפלל אליו ולבקש ממנו בקשות

כשאנו ו, גדול לגביראנו מדמים אותו 
אנו מתביישים , מתפללים ומבקשים

ונוטים לבקש רק את , לבקש הכל
  .הצרכים הדחופים והחשובים

אדם מן השורה מתבייש : לדוגמא
הכוללת , ירה מרוהטתד לקנות לבקש

, מטבח מאובזר ומכשור חשמלי חדיש
 .גם אם בתוך תוכו הוא רוצה זאת מאוד

הוא יתפלל מעומק הלב אבל רק , לכן
ויחסיר את ' מרכז'שיזכה לדירה ב

את  בקשת הדירה המשודרגת הכוללת
 . כל השכלולים והחידושים

 ?ומדוע הוא לא יבקש את הכל עד הסוף
 



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 השניים היו מגדולי הצדיקים. . זוָּשא רבי מִליֶז'עְנְסק ואחיו, אלימלך היו שני האחים הצדיקים, רבי                                                    
-העייפות והקור לא הותירו להם ברירה, ושני האחים נכנסו לפונדק עמוס- ם מפעם לפעם היו שני הצדיקים                                                   

'רצוננו בשתי מיטות  פלטו לעברם קללות,. 'מה אתם רוצים, יהודונים?' שאל בחיוך אווילי.השיכורים.. כל העיניים ננעצו בשנאה בשני היהודים וכמה איכרים 
 יציבה לעבר התנור המוסק בקצה הפונדק. 'הנה, יש לכם שם שתי מיטות',.-בעל הפונדק הצביע ביד לא גופנו העייף', ענו רבי אלימלך ורבי זושא.להניח עליהן את 

 ד ועוד, והאווירה סביב השולחן הלכה ונעשתה פרועה יותר ויותר. חבורת השיכורים המשיכה לשתות עו
. 'הנה, ידידי, יש לך פה יהודי', צחק  ...'ן באמצע הלילה קם אחד הגויים והכריז: 'אח, הלוואי שהיה לי פה איזה יהודון 

הם היו כה שתויים, עד שלא הבחינו שיש שם שני  גיהק השיכור השלישי, וגיחך בהסכמה: 'כן... בואו נתפוס את היהודון ונרקיד אותו כמו שצריך'.ברשעות.
  כדור משחק,. יהודים. הם ראו רק את רבי זושא שישן במיטה התחתונה. הם משכו אותו מתוך המיטה, והחלו להרקיד אותו ולדחוף אותו מהאחד לשני כאילו היה

 

ם. ריבונו של רבי זושא קיבל את המכות ואת ההשפלות בשתיקה, ולחש לעצמו כל הזמן: 'ריבונו של עולם, יהיו נא הייסורים הללו כפרה על עוונותיי המרובי
ושא אחי היקר, ַדי סבלת מידי הגויים ריחם רבי אלימלך על אחיו, 'רבי ז עולם, יהי רצון שבזכות הביזיונות שאני סופג, תשלח גאולה וישועה לעם ישראל'.

  את מיטותינו. עלה אתה למעלה ואני ארד למטה, כדי שאם הגויים יחזרו, הם ייקחו הפעם אותי ולא אותך'. .הרשעים. 
אה שיש פה שני יהודים. קודם שיחקנו 'רק רגע,' צעק אחד הגויים שהיה מעט יותר פיכח, 'אני רו בתחילה סירב רבי זושא, אך רבי אלימלך הפציר בו עד שהסכים.

  עם זה שלמטה, בואו ניקח את זה שישן למעלה,...'
 

'אמור נא לי, אחי יקירי,' פנה רבי אלימלך לרבי  וכך נגרר רבי זושא פעם נוספת מהמיטה, וספג שוב מכות ודחיפות, ואילו רבי אלימלך נותר במיטתו בלא כל פגע.
'למדנו לימוד גדול', אמר רבי זושא, 'אין עצה ואין תבונה נגד רצון ה'. כאשר נגזר על מישהו שיקבל מכות מגויים, הוא  דת ה'?'זושא, 'מה עלינו ללמוד מכך בעבו

 מקום וינסה לברוח מגורלו. ואילו אדם שלא נגזר עליו לספוג מכות, לא יקבל מכות גם אם יתאמץ ויכניס את עצמו למקום הסכנה.' ןיקבל אותן 
 

יהיה לכל אחד וכמה  ה הקב'ה  –פעמים רואים אנשים שרצים אחרי הפרנסה בכל כוחם ועושים מאמצים עילאיים להרבות את כספם.ל
)העורך( הוא לא יקבל יותר ממה שנקבע לו בראש השנה. -פרנסה תהיה לו. כמה שאדם יתאמץ יותר ויעבוד קשה 

 

זצ"ל, אשר  ישראל אבוחצירא רבי
נודע בשם 'בבא סאלי'(כלומר אבא 

מתפלל), היה מגדולי החכמים והצדיקים 
במרוקו בדור האחרון. היה בנו של רבי 

מסעוד אבוחצירא זצ"ל, שהיה רב קהילת 
רבי יעקב תאפיללת במרוקו, ונכדו של 

זצ"ל, ה'אביר יעקב', שנודע  אבוחצירא
 בצדקותו וקדושתו. 

 

כבר מגיל צעיר הנהיג את עצמו 
, היה צם תעניות 

. אחרי קום קבלהרבות, ועסק בתורת ה
המדינה עלה לארץ, אך אחרי מספר שנים 
שב למרוקו כדי לחזק את המצב הרוחני 

 "גשם. ה'בשנת תשל"ג 
. התפרסם כמקובל ובעל 

 אליו., ורבים נהרו מופתים

 הרב הגאון סיפר נותן לחם לאכול 
מח"ס מעשה ניסים על מרן אביר ( מוגרבי אברהםהרב 

 הבבא סאליזיע"א ועל נכדו רבנו  יעקב אבוחצירא
פעם לקחתי מישהו אל רבנו הבבא סאלי זיע"א ועוד) 

רבמוצ"ש בדרך אמרתי לו תזכור 
 י לא יכול ללא סיבה ואל תגיד אנ 

 
והנה כשהגענו נישקנו יד הרב והרב אמר תיכף תעשו נטילה 
והבן אדם שבא איתי התפלא שהרב מצווה לאכול ומצווה 

תשיטפלו בו טוב מאוד אח"כ אמר לו באמת 
 כי האוכל לא ערב לי במלון והייתי רעב מאוד.  

אברך חשוב מבני ברק הגיעה לבית הרב  אשת
 הובקשתה בפיה היות והינה 

בקשתה כי הרב יפעל עבורה כי תוכל להביא ילד בר 
ה קיימא הרב ביקשה כי בעלה יבוא הנה עם תפילין הל

 לא הבין מדוע אך עשה כדבריו 
זצ"ל  שלמה שרעבי בימשהגיע לבית  המקובל ר

קשו הרב כי יחל להניח תפילין והנה משבא להניח יב
את התפילין של הראש התבונן בו הרב ואמר ראה הנך 
תופס את התפילין מהרצועה והראש נתלה באוויר וכי 
אינך יודע את דברי הגמרא האומרת : "כל התולה את 

 יליו יתלו לו חייו" תפ
זוהי הסיבה לצרתכם מהיום בעת הנחת התפילין 
 של ראש משתי הכיוונים

 בכדי שלא יהו תלויים באויר ובעזר ה' הכל יהיה בסדר.

בחינת ומסירת שיעורים בישיבה  בין
התלמידים וטיפול בבעיות של כלל ישראל 

הגיע באחד הימים תלמיד חכם תל אביבי אל 
זצ"ל  רא עטיהעזראש הישיבה  הרב 

וביקש ממנו להיתערב במחלוקת בין שני 
בעניינים שונים של בני  םרבנים 

הקהילה "אין ספק כי אם ראש הישיבה יגיע 
אליהם וידבר על ליבם תישקות המריבה 

  ."אמר האיש
הוא  ,"אם כן אסע בעצמי השיב רבי עזרא

ו דחק הצידה את כול עיסוקיו 
ושם 

פעמיו אל עיר החוף הוא הגדיש למשימה זמן 
יקר כול הטירחה היתה כדאית למען הזכות 

 להשכין שלום בין אדם לחברו

חסידי צריך להביא לידי פתיחת  סיפור
 המוח ופישוט העקמומיות שבלב. 

לכן נקרא ספר בראשית, שרובו סיפורים, 
, שכן הסיפורים ם בשם 

הקדושים מיישרים את הלב ואת המוח, 
כלים שיהיו 

 –אינו נעזב  בה' הבוטח
בתוחלתו אינו נכזב, אין הוא בודד 

 אותו יעודד.  ה'חסד  –

 כלל שיכיר יותר בגדולת ה', 
 קבלת השכינה תהיה גדולה יותר

 האמונה כדמיון אילן 
 והביטחון כמו פריו.

באם האמונה פועמת בלבך בכל 
למעוז.–עוז לך הביטחון יהיה
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  הפטרה
 " למה תאמר"

  



 

את השוטרים בארה"ב איך  שואלים
 אתם בודקים בלילה נהג שהוא שיכור? 

 

 ענו: נותנים לו ללכת על פס לבן ישר
מטר. אם הולך ישר, בסדר. אם  10 

 הולך עקום הוא שיכור. 
 

 נהג אחד אמרו לו השוטרים תלך 
 על הפס הישר. 

ם אמר להם

ששמו הולך לפניו, מגיד
הוזמן לדרוש בעיר אחת. 
אמר המגיד: "לא אדרוש, 
-אלא אם כן תשלמו לי דמי

 דרשה מראש". 
 

תמהו אנשי העיר:" מה 
ראית לשנות ממנהג 
רם המגידים שנוטלים שכ

רק אחרי הדרשה?" השיב 
להם המגיד:" אתם 

מסתמכים על מנהג, ואילו 
אני מסתמך על מקרא 

" מפורש:" 

 

ל קביעות במסכת צ"זהחזון אישקבע מרן פעם
והתלמידים מנחות עם שנים מבחירי תלמידיו,

התכוננו רבות בלימוד הסוגיא בתחילת המסכת כדי 
יתנה במהלכיה. לבוא אל השיעור מן המוכן בשליטה א

 

, וכה ל ל צ"בהגיעם,פתח מרן ז
אמר בערך:"מפורש בתורה שיש ד' סוגי מנחות 

ופירטן כסדרן  שאדם יכול להקריב על המזבח,
עד גמר  םבתורה,וחזר על הדברים 

 זמן הקצוב לשיעור. 
והגם שהתלמידים  וזה היה כל תוכן השיעור הראשון.

היו מובחרים ובעלי מעלה והבנה ודימו בנפשם 
 ים מופלאים לשמוע דברות קודשו וחידוש

 

לדעת -ל ל צ"מ''מ כך החדיר מרן ז
תחילה את עיקרם של דברים להתמקד על היסודות 

להכנס לעומק הסוגיא.וזהו  ותוך כך אפשר להמשיך
ה.עמל התורה.

 , גם בדברים שאין השכל נהנה מהם
 

בעל 'נודע ביהודה', לשמש רבה של , זצ"ל לנדא יחזקאלמועמדותו של רבי  כשהוצעה
פראג, היו שתמכו בו והיו שהתנגדו לו. לבסוף גברה ידם של התומכים והוא נבחר. אולם לאחר 

 שעלה על כס הרבנות לא הבדיל בין התומכים למתנגדים.
 

אחד מתומכיו טען פעם אחת באוזניו כי ראוי שיקרב יותר את מי שתמכו בו ולא את מתנגדי 
כנגד משה רבנו, אמר משה: 'לא חמור   "בחירתו.השיב הרב: "

אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם'. משה רמז כאן שלא הבדיל בין תומכים למתנגדים. 
 הוא לא נשא והרים 'חמור אחד' מתומכיו למעמד שאינו ראוי לו, 

 

 ראוי לילך , ה רבנו, ולא הרע שלא בצדק למי ממתנגדיו. כך נהג מש

הרבי הריי"צ  כאשר
נאסר בידי זצ"ל  מליובאוויטש

השלטון הקומוניסטי נלקחו ממנו 
הטלית והתפילין. הרבי הכריז על 

. החוקרים ניסו לאיים 
 הפחידו, אך הרבי לא נרתע. עליו ול

כעבור יום, ביום שישי, נכנעו 
הסובייטים והחזירו לו את הטלית 

והתפילין.באותו מעמד הודיע הרבי: 
"לא אֹוכל את המזון של הכלא, אלא 

, ןרק מזון 
 ואפילו יהיה זה לחם בלבד".

החוקר התרתח: "וכי אתה חושב לתת 
-הכשר על מטבח בית

?!"."אינני נותן הכשרים", הסוהר
 השיב הרבי והניח מיד את התפילין

המכונה זצ"ל  אליהו מוילנא רבי
א, היה מגדולי הגאון מוילנא או הגר"

האחרונים ומגדולי חכמי ישראל בכל 
הדורות. רבי אליהו בן שלמה זלמן קרמר 

י"ט בתשרי ה'תקנ"ח).  –(ט"ו בניסן ה'ת"פ 
 

אגדות רבות נכרכו בו. הוא היה ידוע 
בצניעותו ובפשטות הליכותיו, וסירב 

ה,לשמש ברבנות של וילנה, 
ובשל הרצון לא  

וד תורה. הוביל את המאבק להתבטל מלימ
 נגד תנועת החסידות במזרח אירופה

hamaor.net 

אינה רוצה,  התורה
על   .שיפסידו ישראל ממון

חכמים,  פי עיקרון זה אמרו
שבקיום מצוות מסוימות יש 

   .לנהוג בחיסכון
 

יש מי שהסביר על פיו גם 
העובדה, שאף על פי  את

שמן התורה אחד דיני 
ממונות ואחד דיני נפשות 

דהיינו,  "ב"דרישה וחקירה
להרבות בחקירת  שמצווה
תיקנו חכמים,  -העדים 

שדיני ממונות 
 

 . 
זאת כדי למנוע הפסד של 
המלווים מחמת החקירות, 

יימנעו  וכן כדי שלא
 המלווים מלהלוות, 

מחשש שמא יכפור הלווה, 
ולא תהיה עדות העדים 

שיביא להפסד  מכוונת, דבר
 .הכסף שהלוו

 אהרוןהאדמו"ר רבי  כאשר
-שהה בעיר באדזצ"ל  מבעלז

המבורג בגרמניה בא לבקרו רבי 
, בלוויית עוד רוזנהיים יעקב

עשרה -אנשים מכובדים, ובפיהם חמש
 שביקשו לשאול אותו. שאלות 

אחת השאלות הייתה: הלוא חייבים 
לעבוד את ה' מתוך שמחה, ואיך 

יכולים להיות שרויים בשמחה בימי 
 המצרים?-בין

 

השיב להם הצדיק: "כשזוכרים 

יכולים להיות שרויים בשמחה גם 
המצרים, כי מרגישים את -בימי בין

 המקדש השלישי-השמחה על בית
 קט".-שייבנה בעוד רגע

ביקש המתבולל אשוויץ,  –" אמרו קדיש אחרי"
פולין, בשנות הזעם בעלותו לגרדום באשוויץ, ביקש העציר 

באוכוויץ, המתבולל מהעיר שטטין בגרמניה, להשמיע 
דברים קצרים באוזני היהודים: ,אני כיהודי ומבקש אתכם, 

יהודי ומה שאני   יהודים, אמרו 'קדיש' אחרי מותי... נולדתי
 זוכר מיהדותי, הן כמה מילים מתפילה אחת: 

"" "... 
 

העציר באוכוויץ היה אחראי על קבוצת הודים, שעבדו מחוץ 
למחנה, וכאשר ברי אחד מהם, נטל על עצמו את האחריות, 

פן ייהרגו עשרה איש תחת הבורח. כאשר נודע דבר 
  הבריחה, החליטו לתלותו.

באוכוויץ רצה לברור לעצמו מיתה יפה יותר ופנה למרצחים 
מלחמת העולם  "בבקשה אחרונה: "

הראשונה ולחמתי ליד וורדן. מכל הבטליון שלי נותרו בחיים 
בודדים, ואני קיבלתי את "צלב הברזל" מ"דרגה ראשונה". 

 בתור איש צבא מבקש אני שיירו בי ולא יתלו אותי". 
 נאצי לעג לו והשפילו: אבל ה

 "לדידי אתה יהודי ויתלו אותך"...

לשרש אחרי הרגלים 
רעים יש צורך 

בעקשנות ועוד פעם 
 בעקשנות

צריך גם  - לא דיי בלכוון היטב
 לדעת מתי ללחוץ על ההדק

 כל ספרי מוסר הם טובים, 
  מסילת ישריםאך ספר 

הוא נותן ומראה הדרך 
 לעלות מיד מעלה מעלה.

ר ַאְרֶאּךָ  ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ּוִמּבֵ  (בראשית יב, א).ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ
 

ד"ה ויאמר ה') מקשה, לכאורה כל אדם שרוצה  -ית יב, א'(בראש 
לצאת מהמדינה, ראשית הוא יוצא ממשפחתו ומבית מגוריו, ולאחר מכן מעירו 
וממדינתו, ואילו בפרשתנו כתוב בדיוק להיפך, קודם כל "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך", אח"כ 

ָך" ית ָאבִ  -"ִמּמֹוַלְדּתְ  יָך".מהעיר שנולדת בה, ורק אחר כך "ִמּבֵ
 

אלא מסביר הכלי יקר שאין הכוונה ליציאה פיזית אלא ליציאה רוחנית, ה' יתברך 
רמז לאברהם אבינו את הדרך להתגבר על הניסיונות, למחוק ולעקור את הטבעים 

למחוק ולעקור את הכל בבת אחת זה קשה מאד,  וההנהגות שקיבל במשך ימי חייו.
ישנם דברים  -יש לצאת מ"ארצך"ולכן צריך להתחיל מהקל אל הכבד: תחילה 

שעושה האדם כיון שהוא "מנהג אנשי המדינה", כל המדינה נוהגים כך ולכן גם 
הוא נוהג, אע"פ שאינו מתחבר כל כך למנהגים אלו. מטבעים ומנהגים אלו אפשר 

 להתנתק ולהסירם מעליו בקלות וללא צורך בעבודה קשה.
 

מהם, טבעים שנשתרשו ומנהגים שכבר יותר קשה להתנתק  
מעיר המגורים, כל בני עירו נוהגים כך והדבר כבר יותר קרוב ומחובר -"ממולדתך"

אליו, כדי להיחלץ ולהינצל ממנהגים וטבעים אלו צריך עבודה יותר גדולה, אולם 
 לאחר שנחלץ מטבעי ומנהגי המדינה יכול להיחלץ גם מטבעי העיר.

להתנתק מהם, אלו הטבעים שקיבל  ולבסוף, הטבעים והמנהגים שקשה ביותר
בית הוריו, טבעים אלו נמצאים בגנים של האדם וקשה מאוד  -"מבית אביך"

להשתחרר ולהתנתק מהם. אולם אם תחילה יתנתק מטבעי המדינה ואח"כ מטבעי 
 העיר, יצליח להתנתק גם מהטבעים שקיבל בבית אביו. מהקל אל הכבד.

ם מטבעים ומנהגים רעים הטבועים להיחלץ ולהינצל ג 
בו מבית אביו, ולכן לא יכול לטעון האדם: "מה אני יכול לעשות, אבא שלי כזה, 

אמא שלי כזאת, אחים שלי כאלה", כיון שביכולת ובכח האדם להשתחרר 
 ולהתנתק גם מטבעים ומנהגים שקיבל בבית אביו על ידי עבודה מתמדת.

ולהידמות בדרכיו ומעשיו, ויהי רצון שנזכה ה' יתברך יזכנו להידבק במידותיו 
 לראות בישועה השלימה בקרוב, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 מחה,  ליאור בן אילנה, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן ש נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,יששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

 אלעזר בן שמחה, הרב סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, יעקב יוסף בן מרגליתהרב ה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמח  יעקב בן אורית,

 אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 אי רחל רשל בת קלרה, שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכ

ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב חכם יהודה בן חנה פתייא     

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com 
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