
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה   
  
        "מצוות הכסת אורחים"

אומר רבי חיים מבריסק שהרבה הלכות למדו 
ואולי , מפרשה זו בדיי הכסת אורחים

החשובה שבייהם שאין או צריכים לדקדק 
האם הוא , מיהו האורח שאו מכיסים לבתיו

והאם הוא הגון שהרי לאברהם התגלו , ראוי
עפר רגליהם השלשה כערבים המשתחוים ל

וכי יש יהודי . כ רץ ויקבלם בכבוד גדול"ואעפ
 )חיים מבריסק' ר(            ? שראוי לפחות מכך

  
  )כז, יז(                                "ואוכי עפר ואפר"

בשכר שאמר אברהם ואוכי עפר : דרש רבא
אפר פרה ועפר , ואפר זכו ביו לשתי מצות

יש כבד הוזמן א: הכוה על פי משל. סוטה
מרוב עותותו ישב לו ליד , למסיבת רעים

בעל הבית ברצוו לכבודו הושיב את כל . הפתח
וכך עשה המקום , חשובי המוזמים על ידו

מפי שאמר : והמשל. הזה על יד הפתח מכובד
והמשיל עצמו " ואוכי עפר ואפר"אברהם 

ה את שי הדברים האלה "החשיב הקב, להם
  )המגיד מדובא(                  .  והעלה את ערכם

 
והוא יושב , באלוי ממרא' וירא אליו ד"

  )  א, יח("                  פתח האוהל כחום היום
להודיע שבהיותו ,  והוא יושב– 'וירא אליו ד

, חולה ומתקרר פתח אהלו מפי חום היום
אף על פי , מתכון לבואה ולא מתפלל' שלא הי

וכמו .  הזאת למעלה וכבודכן בא אליו המראה
שבהשתדלותם , אל כל העם' וירא כבוד ד

לא לדיבור , במצות המשכן זכו לגילוי שכיה
ולא למצוה אלא גמול על המצוה שעשתה כבר 

  )ן"רמב(   .בעין שאמר ואי בצדק אחזה פיך

  
' והי'  יום שלישי למילה הי– 'וירא אליו ד

ה "אמר הקב,  רהם מצטער יותר מדיאב
, למלאכי השרת בואו ובקר את אברהם

בין גדול אצל , שביקור חולים אין לו שיעור
ואפילו כמה פעמים , קטן ובין קטן אצל גדול

והמבקר את החולה יצול מדיה של . ביום
, גיהום ובעולם הזה זוכה לארבע ברכות הללו

, יסוריןמן ה, ויחייהו, מיצר הרע, ישמרהו' ד
שיהיו בי אדם מתברכים , יאושר בארץ זרעו

שלא יזדמו , ואל תיתהו בפש אויביו, בזרעו
. שחילקו את מלכותו, לו ריעים כריעי רחבעם

ומעשה באחד מתלמידיו של רבי עקיבא שחלה 
ראתה , וטה למות כס רבי עקיבא לבקרו

 כל כך חשוב הוא מיד אמרהזאת הפודקאית 
דרש רבי . וטרחה בו והבריאחיממה לו חמין 

בא כל שאיו מבקר את החולה כאילו וטל יעק
 רב דימי אמר כל המבקר אל . שמתו ממו

 

 
וכל שאיו מבקר את ' החולה גורם לו שיחי

ן וגדול ס שעושי. לה גורם לו שימותהחו
מישאל ', לחולה יותר מן הס שעשו לחי

ששם היתה אש של הדיוט שהכל יכולין ' ועזרי
מי יוכל , לכבותה ושל חולה אש מן השמים

  .לכבותה

    
 ואשכול היו סבורים שעל ער  - באלוי ממרא

ידי המילה יתרחקו מאברהם ולכן התגדו 
אך ממרא האמין שכך צריך להיות , למילתו

ועל ידי , וצריך להיות מרחק ביו לבין אברהם
וכך . לאברהם' ה דזה עצמו זכה שבחלקו רא

צריך כל אחד מישראל לבטל עצמו  מפי 
הגדול ממו ועל ידי זה מתרבים כבוד שמים 

  )א"שפ(                                     . וכבודו הוא

  
. י בשלישי למילתו" ופירש רש– 'וירא אליו ד

  ,וזןערלת הא, לות הןראמרו במדרש שארבע עו
ואת שלוש , ערלת הלב וערלת הגוף, ערלת פה

הערלות הראשוות תיקן כבר אברהם אביו 
. לתויי שלישי למ"לפי כן וזהו שאמר רש

שלפי מילה זו כבר תיקן שלוש המילות 
, ה ושאל בשלומו"הראשוות ועל כן בא הקב

   . כיון שמל כבר כל ארבע הערלות, בשלימותו
  )צמח צדיק(                        

  
 ודרשו מפי מה –באלוי ממרא ' וירא אליו ד

, ולכאורה קשה, יגלה עליו בחלקו של ממרא
,  יגלה אליו שםלפיכךאברהם מפי שישב שם 

אלא יש לומר שאברהם ראה את המלאכים 
ועל כן דרשו במה זכה , בחלקו של ממרא

  )ל דיסקין"מהרי(                                 . ממרא

  
אמר ,  ובמדרש– והוא יושב פתח האוהל

אברהם עד שלא מלתי היו העוברים והשבים 
. תאמר משמלתי אים באים אצלי, באים אלי

ה עד שלא מלת היו ערלים באים "אמר לו הקב
. ועכשיו אי ופמליא שלי באים אצלך, אצלך
. תשובה היא זאת והרי לגייר גרים תכוןומה 

ה עד שלא מלת היו "אלא כך אמר לו הקב
היו מתקרבים לפשיעה , ערלים באים אצלך

או הם עצמם או (ואחר כך חוזרים לסורם 
ויקומו , ואחרי שמלת ותוליד את יצחק) ביהם

אי ופמליא שלי באים , יעקב וביו ועם ישראל
  )מאור ושמש(   .הם יורידו השכיה לארץ, אצלך

  
וישא עייו וירא והה שלושה אשים "

וירא וירץ לקראתם מפתח , יצבים עליו
  )ב, יח(                  "האוהל וישתחו ארצה

 ידמו לו כאשים ואילו –והה שלושה אשים 
לפי משראו היתהגותו , ללוט ידמו כמלאכים

  של אברהם ברוב קדושה וטהרה יתאוו גם 
  
  

  
שים אולם משבאו ללוט וראו להיות א

אמרו מוטב להיות מלאך מאשר , הליכותיו
  )מקור ברוך(                             .אדם בעולם הזה

  
  
  )ב, יח(                     "יירא וירץ לקראתם"

שגדולה הכסת אורחים , מכאן למדו חכמים
שהרי הקדוש ברוך . יותר מקבלת פי שכיה

והוא רץ לקראת , אביוהוא גלה לאברהם 
  .האורחים

או אכן למדים זאת מאברהם , ויש להבין
אבל מהיכן למד זאת אברהם אביו , אביו
  ?עצמו

ל בשם רביו "זצ" תולדות אברהם"וכתב הרב 
שאברהם אביו למד זאת , ל"הבאבא סאלי זצ

ה תש 'שכאשר השכיה באה לבקרו הי. מעצמו
 –רחים ואילו כאשר ראה את האו. וישב, כוח

מכאן למד שמורים לו . אזר כח ורץ לקראתם
  ...מן השמים שהכסת האורחים גדולה יותר

        
וישא עייו וירא והה שלושה אשים "

וירא וירץ לקראתם מפתח , יצבים עליו
  )ב, יח(                  "האוהל וישתחו ארצה

אחד לרפא ,  אחד לבשר הולדת יצחק–שלושה 
ורפאל , הפוך את סדוםואחד ל, את אברהם

. אחרי שריפא את אברהם הלך להציל את לוט
, ולמה לא שלח מלאך רביעי להציל את לוט

אלא אחרי שאברהם אמר למלאכים היה 
יתחדש הדין , שכבודה בת מלך פימה, באוהל

, מואבי ולא מואבית, של עמוי ולא עמוית
וולדה הסיבה להציל את לוט בזכות רות 

 )מ"הרי(                                                    .'המואבי

  
זקן וחולה בכל '  אף על פי שהי– יצבים עליו

וחסדו של אברהם , זאת רץ לקראת האורחים
וכדברי הצרפתית , עורר מידת הדין על סדום

  )קול יהודה(.    אל אליהו באת אלי להזכיר עוי

  
וירץ .  ראה את רפאל שבא לרפאותו– וירא

עצם , אין המלאך מחלק רפואות. לקראתם
לרוץ ' ראיית המלאך ריפא אותו ויכול הי

  )ת"ח עה"ח(.                          לקראת האורחים

 
  "יוקח א מעט מים ורחצו רגליכם"

  )ד, יח(            
, מים" מעט" מדוע אמר ,לכאורה יש לשאול

לא אמר , "ואקחה פת לחם"ואילו להלן אמר 
  .לחם" מעט"

יוקח א מעט :) "מ פו"ב(ל "ש חז"אולם ידוע מ
וודע מה שמספרים על , י שליח" ע- " מים

  שבימי, הגאון רבי ישראל מסלאט



והתארח אצל תלמידו הגביר , ביקורו בקובה
 היה מצמצם בשפיכת מים על, יעקב כרפס' ר

עד כדי רביעית , ידיו כשטל ידיו לסעודה
פה , ב"משהרגיש בזה בעה. מים בצמצום
ת מהדר גם "מדוע אין כ: אליו בשאלה

שבת (וכמו שאמרו : ,ליטול ידיו בשפע, בביתי
אא משאי מלא חפי , אמר רב חסדא:) 'סב

  .ויהבו לי מלא חפי טיבותא, מיא
ראה ראיתי את : השיבו רבי ישראל

ודיה מביאה את המים המשרתת היה
והיא קורסת וכורעת , במעלה ההר, ממרחק

ואין זה מן הכון להדר , תחת כובד משאה
  .במצוות על חשבון אחרים ויגיעתם וטרחתם

כי ליכא מידי  דלא , ז"ואף או אמר לפי
י "הואיל והמים הובאו ע, רמיזא באורייתא

יוקח א מעט "דקדק אברהם לומר , שליח
משום טירחת , והידורולא בשפע , "מים

)ל"הרב עובדיה יוסף זצ(               .השליח
        
                             

 
 כסבור שהם –" ורחצו רגליכם "–י "פירש

והקפיד , ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם
 אבל לוט , שלא להכיס עבודת אלילים לביתו

 
שאמר , ליה לרחיצההקדים , שלא הקפיד

  .כ"ע, "וליו ורחצו רגליכם"
יש ללמד זכות על לוט שלא חשש לאבק 

מפי שראה שבאו מאברהם , שברגליהם
אם , וידע כי לא יעברו משם אורחים, אביו

יוצא , וכל הסועד אצלו, לא יסעדו אצלו
על כן לא חשש שישתחוו לאבק , ומכיר בוראו

  )חתם סופר(                                .רגלם

  
 "ורחצו רגליכם והשעו תחת העץ"

  )ד, יח(
" ורחצו רגליכם", ק"בואו וראו פלאות תורה

  .ג" עולה בדיוק תרי–
רמז לכך שתכוון לומר להם להתרחק 

שחשדם :) 'מ פו"ב(כמו שאמרו , ז"מהע
שהרי האמוה שקולה ככל , ז"לעובדי ע

כל מצותיך ) "ט"תהלים קי(כדכתיב , התורה
ורחצו רגליכם והשעו תחת "ולכן , "והאמ

ש "וז. ת מצוות"ת תורה וס"ר, "העץ
דאיהו אילא , ה" דא קוב–" העץ", ק"בזוה

לא " והשעו תחת העץ"ובגין כך , דחיי לכולא
  )באר משה(   .ז"תחת ע

  
  )ד, יח(      "               יוקח א מעט מים"

התהג , אחר שראה אותם בדמות אשים
ובאשר מדת , הג עם עוברי אורחעמהם כמ

להכיס אורחים , היה מדת החסד, אברהם
', כ לברך את שם ה"וללמדם ג, ולהאכילם

להיטיב עם כל בי אדם בגשמיות :) 'סוטה י(
לא יכול , זה היה כל מגמתו, וברוחיות

להתאפק  מלבקש את האורחים האלה שהיה 
  .שיוחו אצלו קצת, דעתם לעבור לדרכם

מי שיתן צדקה לעיים מצד מדת ובזה בדל מ
, שזה לא יתן רק לעי הרעב ללחם, הרחמים

לא למי שאיו צריך , ורק לעי השואל ומבקש
, וכל שכן הבלתי רוצה להתעכב, ואיו מבקש

וכל שכן שלא ישתחוה ויחן לו שיבא אל 
שהיה זה , שזה מורה רב טובו וחסדו, ביתו

ב מההו ומיטי, כאילו העובר אורח, בעייו
ופייס דעתם שאיו , עמו  במה שיאכל מפיתו

רק שירחצו רגליהם , רוצה לעכבם הרבה
, שזה יעשו גם בדרך, ויוחו מעט תחת העץ

  )ם"מלבי (  . כשימצאו מעין מים וחורש מוצל

  
  )ה, יח(                       "  ואקחה פת לחם"

רשעים , צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה
ו מעט אים עושים אומרים הרבה ואפיל

  ).ז"פ, מ"ב(
אומר רבי ירוחם ממיר שמעלת הצדיקים 

. כי אין תועלת בדבור כזה, הממעטים בדבור
ברגע שמתעורר אדם לדבר מצוה עליו לעשות 

ומה תועלת תצמח מכך שיאמר , ללא שהיה
לעומתם . הולך אי לעשות דבר פלוי

כבר , הרשעים אומרים הרבה ועושים מעט
, א היתה כוותם לעשותבשעת האמירה ל

כגון לשבח את עצמם , אלא כווות זרות להם
והעיד המשגיח ממיר . בפי הבריות וכדומה

על החפץ חיים שמעולם לא שמעו ממו 
אלא תמיד ראו אותו , שהוא יעשה דבר מצוה

  )דעת תורה (                    .עסוק בדבר מצוה
 
 
  )ה, יח(      "פת לחם וסעדו לבכםואקח "

בתורה בביאים ובכתובים מציו דפתא סעדתא 
, "וסעדו לבכם"בתורה , )שפת סועדת הלב(דלבא 

, "סעד לבך פת לחם) "ה' שופטים יט(בביאים 
ולחם לבב אוש ) "ו"ד ט"תהלים ק(בכתובים 

  .י" רש–א "ח י"ר מ" ב–" יסעד
רי ה, י רשימה זו"מפי מה הביא רש: ב"צ

  .דרכו לפרש המקראות
ד "גאב(מפרש רבי שמואל דוד ואלקין 

כיון , כוה גדולה טמוה כאן) לוקאטש
שהרבה אברהם לערוך לפי האורחים 
מטעמים ומעדים שעולים על שולחם של 

מעשה אבות "יאמר האומר הרי , מלכים
מי שבאפשרותו , וכן יש להוג, "סימן לבים

פטור , בלותאך אי שאפשרויותי מוג, הדבר
. אי מלהזמין אורחים שיסעדו על שולחי

שאברהם פתח ואמר , לכן מגלה התורה
עיקר , "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם"

הוא פת לחם , הסעודה הצרכת לסעוד הלב
ומה שאי מרבה לערוך כל מיי , בלבד

איו אלא לרווחה , מעדים לפי האורחים
לחביבותה של מצות הכסת , דמילתא
  .אורחים

כי פת , י לבסס העקרון הזה"זהו שמאריך רש
ומעתה מי שיזכהו . לחם הוא הסועד את הלב

ואין לו , יפרוש לפיהם פת לחם, באורחים' ה
, לפטור עצמו מהמצוה, להתחמק מכך

רמת (ולהשאיר את האורחים רעבים 
                      ).שמואל

 
את המשה באבות , "חייםחפץ "וכך פירש ה

יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עיים ) "'ה, א(
,  אין צורך לפתוח ביתך לרוחה–" בי ביתך

אלא , דוקא בשעה שיש לך מאכלים מיוחדים
. כפי שאתה והג עם בי ביתך, תהג עמם

תמיד תסתדר , כמו שבשבילך ובשביל ביך
ככה תהג אף , עם האוכל שתמצא במטבח

ואין ,  כאילו הם בי ביתך–ואורח ביחס לעי 
, ח"מכתבי הח! (מן הצורך בהכות מיוחדות

  )עולם חסד יבה(           ).דוגמא מדרכי אבא

 
     )ט, יח(     "ויאמר אליו איה שרה אשתך"
). י"רש" (כדי לשגר לה כוס של ברכה"

כי ) 'בפסוק ח(י אמר לעיל "לכאורה הרי רש
כ הרי "ואלא הובא להם לחם מאחר שטמא 

לא היו צריכים לברך ומה אפוא פשר כוס של 
ואפשר לתרץ שתדיר היה לחם מוכן ? ברכה

אצל אברהם בשביל אורחים ובכל זאת והג 
היה כל אימת שזדמו לו אורחים לאפות 

וממילא אף שטמא . בשבילם לחם טרי
,  לו לחם אחר מוכן'בכל זאת הי. הלחם הטרי

אן כוס של ומכ, וממילא צריכים היו לברך
  )פלאות חדשות(                                  .ברכה

אל אברהם למה זה צחקה ' ויאמר ה"
  )יג, יח(              "      שרה

ה זאת "מדוע אמר הקב, ויש להתבון
והלא גם , ולא אמר לשרה גופה, לאברהם

ואברהם היה טפל לה , היא היתה ביאה
) יב, כא(פ "ל להלן עה"י ז"רש' בביאות כדפי

, "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"
ה לומר זאת לשרה "כ היה לו להקב"וא

  .עצמה
ה "ושמעתי בם שהגאון הגדול הצדיק מו

דהה אם , שאמר כן, ה"ישראל סלטר זללה
וראה שהמשרתת , יכס איש לבית המבשלות

ידע , כ בכשרות"איה זהרת ומדקדקת כ
יו דמסתמא הוא א, ב אשם בדבר זה"דבהע

ורעיתו רואה שהוא , מדקדק בכשרות ככון
מיקלת עוד יותר והמשרתת רואה , מיקל בזה

דאם . זאת משיהם מיקלת עוד יותר ויותר
ב מדקדק בכשרות בזהירות "היה הבעה
לא היתה מעיזה רעיתו להקל , יתירה כדת

ואמר לו , ואז תלה האשמה באברהם, בזה
דמסתמא קרה פעם " למה זה צחקה שרה"

והיא ראתה , שלא זהרת בביאה ככוןאחת 
לכן צחקה , ולמדה מזה להקל בבואה, זאת
  .עתה

שכל , ויצא לו מזה מוסר יקר מאד עלה
איש ידקדק בביתו בכל דבר ודבר בדקדוק 

לבל ילמדו ממו אשי ביתו , עצום מאד
 האשמה דאז, להקל באיזה דבר חלילה

במה  , וזאת הורה לו השם יתעלה. תלויה בו
  .ולא אמר זאת לשרה גופה, שאמר לאברהם
  )קהלת יצחק(                     

  
ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה "

ויתן לפיהם והוא עומד עליהם תחת 
  )ח, יח(                                     "ויאכלו, העץ

לחם לא תן , דרך דרשויקח חמאה וחלב וב
ובחג ' להם שידמו לו כערביים ופסח הי

ולא ) צרכי אוכל פש(אמר ייעשה לכם 
לתת להם כי אי ' אולם בשר יכול הי, ם"לעכו

' ויכול הי, אפשר לכזית בשר בלי שחיטה
  . לשחוט על מת לאכול בעצמו כזית

  )ין'צ מוולוז"רי(

 
למען אשר יצוה את ביו , כי ידעתיו"

   )יט, יח(                            "יתו אחיוואת ב
לשון , אהבתיו: י"פרש רש, "כי ידעתיו"

". ואדעך בשם" "מודע לאשה"כמו , חיבה
ואמם עיקר לשון כולם איו אלא לשון 

שהמחבב את האדם מקרבו אצלו , ידיעה
  .ויודעו ומכירו

ודבריו מזכירים את אימרתו של הצדיק רבי 
שסיפר שלמד , ל"משה ליב מסאסוב זצ

שפעם . מגוי שיכור, אהבת ישראל מה היא
ה על אם 'סע בדרך והוצרך ללון באכסי

ששימש גם בית , כשכס לחדר האוכל. הדרך
 מצא שם שי איכרים שהסבו על קקן ,מזיה

וגדולה לגימה , התבסמו כדבעי. יין שרף
שאל האחד את . שמקרבת את הלבבות

והלה " ?ליהאמם ידיד אמת אתה : "חברו
 ר!" חברים בפש אחו, כמובן: "עה

איך תאמר : ואמר, הראשון בראשו לשלילה
אם איך יודע מה מציק , לי שאתה אוהבי

  "...?לי
מדבריהם למדתי : ואמר הצדיק מסאסוב

בראש , "ואהבת לרעך כמוך"עומק ציווי 
  !...ובראשוה תדע מה מציק לו

 –כי ידעתיו : "והדברים מפורשים כאן
לדעת מה . אין אהבה בלא ידיעה". אהבתיו

  !...ומה דרשו לו, חסר לזולת



 

  

יצוה את ביו  למען אשר, כי ידעתיו"
  )יט, יח(          "               ואת ביתו אחריו

 שוות דרגותשיש , ל פירש"ן זצ"רביו הרמב
משל . בהשגחתו של הבורא יתברך על ברואיו

 ילדי גת המשגיחה על: למה הדבר דומה
אבל איה , הגן המשחקים רואה את כולם

. שיקום, אם ילד ופל. מתערבת בזוטות
 הכתראבל אם סיך . שיחפשו, איבד חפץ

תתייחס אליו באופן , הפעוט מסר לידיה
ככל שהאדם מקורב לבורא ועושה , כך! שוה
, השגחת הבורא עליו צמודה יותר, רצוו

  ".אל יראיו' הה עין ד"ככתוב 
  
  )כא, יח(    "  א ואראה הכצעקתהארדה"

מהי : ל"הקדוש זצ" אור החיים"שאל ה
, ה מלא כל הארץ כבודו"והלא הקב, ירידה זו

', כי רם ד: "ככתוב, והכל גלוי וידוע לפיו
המשפילי , המגביהי לשבת", "ושפל יראה

  ".לראות בשמים ובארץ
ה הודיע כאן את מידת "שהקב, ותירץ

שמי , י ידועשהר. ההגתו עם בי האדם
רם , שחוטא חטא קל כגד מלך גדול וורא

  . אין מחילה לחטאו, וישא
צא ולמד מגורלו של שר , ואחת דתו להמית

שמצא רסיס אבן בעוגה שאפה , האופים
  !ולבסוף תלה, והושלך לכלא, לפרעה

, אם כך מעיש מלך בשר ודם על כוון בשוגג
מה דיו של חוטא במזיד לפי מלך מלכי 

ה 'שאם הי, כך! בוראו ומטיבו, כיםהמל
 לא היתה –ה מעיש כפי רוממותו "הקב

  !מקומה לחוטאים
ויורד , אבל אביו אב הרחמן מרחם עליו

הבה : ואומר כביכול, כביכול מרום מעלתו
ויח שאיכם , יח שאיי כה רם וישא

את חייבם ואת כל , חייבים לי כה הרבה
הגותכם  הת–האם אז . רכושכם וטובתכם

מותר להוג במידת , האם אז? מוצדקת
  ?בשאת הבריות, בצרות עין, סדום

 –וכאשר גם אז אין כל הצדקה לעבירה 
  !...חתם דים

  
חלילה לך מעשות בדבר הזה להמית "

חלילה . יק כרשעדכצ' צדיק עם רשע והי
  "השופט כל הארץ לא יעשה משפט, לך

  )כה, יח(    
 אם – עחלילה לך להמית צדיק עם רש

הרשעים , הצדיק יתפס בעוון הדור
. השארים יקחו מוסר ויתעוררו בתשובה

מי ' אולם אם גם הרשעים ימותו ולא יהי
  .מה תועלת במיתת הצדיק, שיקח מוסר

  )ה"של( 

  
 מידת החסד מהפכת – להמית צדיק עם רשע

  ין עשה אדם עבירה ומידת הד', בזכות כל ברי
מידת החסד אומרת אם ידו , באה להעישו

  , של אדם חטאה עיו לא חטאה ועשתה מצוה
ואם אתה מעיש הגוף מפי חטא היד מצאת 

' וזהו והי, גם העין לוקה ועשת שלא כדין
ולפי דרך זה מעכב החסד את . כצדיק כרשע

   )עשרה מאמרות (       .הפורעות מלבוא לעולם
ים צדיקים אם אמצא בסדום חמיש"

  "ושאתי לכל המקום בעבורם' וכו
  )כו, יח(       

הה תאר לעצמו מה היה אילו אכן מצאו 
, העיר לא היתה הפכת, צדיקים בסדום

. והחיים היו ממשיכים במסלולם הרגיל
בודאי אף אחד מאשי סדום היצולים לא 
היה מעלה בדעתו שאת חייו הוא חייב 

 . לצדיקי המקום

איש איו יודע כמה גזרות . ם עתהוכאז כן ג
תבטלו בדוריו ובדורות הקודמים בזכות 

, ולא זו בלבד. הצדיקים החיים בכל דור ודור
אלא כאשר חוזרים אשי הצבא מהמערכה 
עטורי צחון רבים הם הסבורים כי הצחון 

חובה עליו , לכן. הושג רק בזכות הלוחמים
ושאתי "לשן תמיד את הלמד מהפסוק 

ולזכור תמיד את גודל " ל המקום בעבורםלכ
 .התרומה שתורמים הצדיקים שבכל דור

 )א לאפיאן"הגר(
 
אם אמצא בסדום חמשים ' ויאמר ד"

צדיקים בתוך העיר ושאתי לכל המקום 
  )כו, יח(                                        "בעבורם

 שיהיו בתוך – חמשים צדיקים בתוך העיר
רכי שמים של העיר ויחזירו שיעסקו בצ, העיר

ושאתי לכל המקום . למוטב את אשי העיר
  . אבל לא סתם ישיבה בעיר. בעבורם

  
ואכי עפר ' הה א הואלתי לדבר אל ה"

  )כז, יח(                   "ואפר
ואכי עפר "בשכר שאמר אברהם , דרש רבא

אפר פרה ועפר : זכו ביו לשתי מצוות, "ואפר
  .)סוטה יז(סוטה 

ר הוא דבר שמעולם לא היתה בו כל עפ
שכן להפיק , אמם יש בו איזה ערך. חשיבות

שהרי הוא ראוי ,  בעתיד–ממו דבר חשוב 
או לגבל ממו כלי , לזרוע בו צמחים שיגדלו

  .חרס וכדומה
האפר הוא דבר שאמם היתה לו חשיבות 

, ואולם. שעה שהיה כלי יקר וכדומה, לשעבר
 לגבל אי אפשר שכן, כעת איו עומד לכלום

  .ממו כלי או לגדל בו צמחים
בשתי השפלות השפיל אברהם אביו את 

 מבחית מה שלא – עפרכי היו ', א: עצמו
כי היו ', ב. כמו העפר, חשב מעולם לכלום

 מבחית מה שאיו עומד לצאת ממו –אפר 
  .כמו האפר, דבר בר חשיבות

שאין לו כל , לעפרכגד מה שהמשיל עצמו 
 לעפרזכה מידה כגד מידה , ל חשיבותעבר ש
אשר בא לברר את טהרתה של , סוטה

  . לשעברהסוטה
אשר איו , וכגד מה שהמשיל עצמו לאפר

העשוי חשוב מפאת שאין כל דבר חשוב 
 אשר בא לטהר לאפר פרהזכה , לצאת ממו

  )בית הלוי(.             מכאן ולהבאאת הטמאים 
  
שמה הה א העיר הזאת קרבה לוס "

  )כ, יט(                 "והיא מצער
שהועילה , במה היה גדול כוחו של לוט

בקשתו מן המלאך שלא להפוך את העיר 
ה הרבה " אף שאברהם אביו ע-, צוער

והלא הועילו , להתפלל על הצלת סדום
  .בקשותיו

י שכיבד "ע, כי לוט) א, ר "ב(אמרו במדרש 
אף כי כחה של . את המלאך שא לו פים

כ לוט "אעפ, ה לא הועילה בזה"לת אאעתפ
  .י החסד שעשה עם המלאכים"פעל זאת ע

, כי כחה של מדת הכרת טובה, פלא הדבר
זה היה , שהיו המלאכים מחוייבים ללוט

, מחייב את המלאכים לעשות לו את רצוו
אף במקום שלא הועילה כח תפלתו של 

  .זה כוחה של הכרת הטוב. ה"אאע
  )ד יחזקאלי', זיהמשגיח דפוב( 

 
  )ח, יט(                           "באו בצל קורתי"

מציו בתורה ראיה עד כמה גדולה מדת 
ממעשה דלוט עם שי המלאכים . הבטחון

וכאשר סבו על ביתו אשי סדום , שבאו אליו

יצא לוט אליהם בטעה שלא , וחפצו להרגם
, "כי על כן באו בצל קורתי", יעשו להם רעה

טחו בי שאכי אוכל להצילם שהם ב, ל"ר
שזה יהי שכרם , על כן בבקשה מכם, מידכם

  .שיצלו מכל רע
, הלא ידעין מעשיו של לוט, והה חזי אן

ויסע לוט "כדכתיב , שלא היה אדם כשר כלל
מקדמוו של ) 'ז' ר מא"ב(ל "ואחז" מקדם
. שעבור עין זה, כ שפט בשכלו"אעפ, עולם

).  בתורהוכתב זה(שיצלו  ראויים הם
ה בעצמו "הקב, ו"ו בן בו של ק"ק, ו"עאכ

כאשר יבטח , שהוא מקור הרחמים והחמלה
ה להצל "בודאי יעזרו הקב, בו האדם באמת

  .מכל רע
תקפו עליו , אף שבזמיו, על כן אחי ורעי

מ אם אך "מ, צרות רבות עד שלאיו שוא
בודאי יעזרו , בכל לבבו' תחזק ובטח בה

תהלים (כדכתיב . ר לפיו לטובהה וזכ"הקב
יברך את בית , זכרו יברך' ה) "ו יב"קט

  )זכור למרים(                         .   'ישראל וגו
  

  "לא תוו"
התהלך " חזון איש"המעשה שהיה ורביו 

ואחר , בחדרו כשהוא שקוע בתלמודו
. מאחיייו השתובב בחדר בקול רעש גדול

שרביו יופרע אחד מתלמידיו זף בו מחשש 
, "לא רוצה. "לחש התלמיד, "שתוק. "מעיוו

, קצף התלמיד, "צא החוצה. "עה הילד
? "מדוע שיצא: "ורביו עוצר מהילוכו ושואל

. משיב התלמיד, "משום שהוא מפריע"
 עליך –אם הוא מפריע לך : "ורביו בשלו

ועברת על לאו , זפת בו ללא סמכות. לצאת
? "ם מצות חיוךומה ע"! "של אואת דברים

זו איה : ורביו השיבו, שואל התלמיד
 ! היא עים של אביו ורבו, מוטלת עליך

  )ל"פ שטייברג ז"מרש( 
  
  

 הליכות והלכות
  מהלכות ביקור חולים

שכן מציו באברהם , מצוה לבקר אדם חולה
 קרובים - ) וירא' פר(ה ביקרו "אביו שהקב

מיד כסים , וידידים הרגילים לבקרו תמיד
אולם אחרים כסים רק לאחר . שחלה

בכדי שלא יחתם עליו שם , שלושה ימים
ו החולי קשה אז כולם "אך אם ח". חולה"

  .כסים מיד
עיקר מצוות ביקור חולים היא כדי לעזור 

לסעדו או לסייע במציאת רופא טוב , לחולה
וכן לבקש . או לקות לחולה את כליו וכדומה

ואם ביקר , אהוה שירפ"עליו רחמים מהקב
את החולה ולא התפלל עליו הרי שלא קיים 

אין מבקרים : ל"ולכן אמרו חז. את המצוה
חולה לא בשלוש השעות הראשוות של היום 
כיון שאז כל חולה מרגיש יותר טוב וחוששים 

וכן לא , שמא לא יבקש רחמים כמו שצריך
יבקר את החולה בשלוש השעות האחרוות 

ביד החולי ועלול כיון שאז מכ. של היום
אולם . אלא יבקרו באמצע היום. להתייאש

ודאי עדיף לבקר החולה , אם אין זמן אחר
  .בכל עת מאשר לא לבקרו כלל

, אם מבקש רחמים ומתפלל על החולה לפיו
כיון , יכול לבקש בכל לשון ושפה שיחפוץ

  . ששכיה שורה כגדו
יבקש , אולם אם אין מבקש על החולה בפיו

כמו כן יכליל את , שון הקודשאך ורק בל
החולה עם שאר חולי עם ישראל וכך תישמע 
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בתוך שאר חולי : "תפילתו יותר ובזה הוסח
שבת היא "אזי יוסיף , ואם בשבת". ישראל

ורחמיו , "מלזעוק ורפואה קרובה לבוא
  , מרובים ושבתו בשלום

כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואיו 
 החולה היו  וביחוד אםמבקש קרא חוטא

  .תלמיד חכם
, המטפל בחולה ומשתדל להחזירו בתשובה

 טוב וגורם לו מלאך מליץברא בזכותו 
שיצל ממידת הדין הקשה וגואלו משחת 

אשרי משכיל אל "שאמר , וגורם לו חיים
, ואם יש לחולה אפשרות). תהלים מא" (דל

שצדקה תציל , יזכיר לו לתת צדקה לכפרה
  .ממות ומכל מיי מחלות

ל הפליגו בגודל המצוה של ביקור חולים "חז
כל המבקר את החולה : ובין השאר אמרו

וגם יש לו שכר , יצול מדיה של גיהום
בעולם הזה שישמרהו מיצר הרע ומן 

  .היסורים
 
  

  מעשה חכמים
א כדי "ד מיהר לבית החזו"האב

  לבשר לו שהאשה פקדה
  "פקד את שרה' וד"

   אביב אל ד מפורסם מתל"יום אחד כס אב
 ל וביקש לחלצו מן"מרן החזון איש זצ

  הוא סיפר שבבית דיו ערכו גירושין. מיצר
, על פי בקשת האשה והבעל כאחד, לבי זוג

  כהוג במקרים. על סמך העובדה שהבעל עקר
שומרים הדייים בסוד את כל , כאלה

  .הפרטים האישיים שחשפו במהלך הדיוים
ד "מספר האב, ידור הגטמדי לאחר ס, והה

בא אליי יהודי פלוי וסיפר , לחזון איש
עם , שמדברים כבדות בקרובת משפחתו

 וביקש לשמוע את , האברך שהתגרש זה עתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .סיבת הגירושין
אבל הלה המשיך ללחוץ , ד סירב לגלות"האב

כדי שיגלו לו על מה ולמה התגרשו בי הזוג 
; ד בעצמו בא במבוכה"עד שהאב, הקודם

אין מגלים סודות השמעים בין , ד גיסאמח
הרי כאן , ומאידך גיסא. כתלי בית הדין

ואם כן צריך לכאורה לגלות , מדובר בשידוך
את אוזן השואל אודות חסרון גדול כזה של 

. ואין בו משום רכילות, עקרותו של האיש
ד את שאלתו " הציג האב–? כיצד להוג, ובכן

ושך של בפי מרן החזון איש אחרי רגע ממ
פתח החזון איש והשיב שיאמר , שתיקה

: מילה במילה, לשואל את הדברים הבאים
אילו היו , אכן. סיבת הגט אי אפשר לגלות"

מציעים שידוך דומה לאחת מבות משפחתי 
  ". בודאי לא הייתי תומך בהצעה–

. א"ד והשיב כפי שלימדו החזו"הלך האב
כאשר פגש , למרות התשובה הברורה, והה
,  לאחר מכן את היהודי שבא לשאולד"האב

בישר לו הלה כי השידוך של קרובתו עם 
והם , וצר ובא לעולם, האברך הגרוש

האיש ביקש את . עומדים להשא בקרוב
  .ד שיזכו להקים דור ישרים"ברכתו של האב

למרות שבלבו , ד כפי שתבקש"ברכם האב
  ...ה זה ראה כתפילת שוא'הי
  

  י הזוגא שמח בישועתם של ב"החזו
ד עם "לאחר זמן לא רב פגש שוב האב

: שקידמו בפים צוהלות, היהודי ההוא
  ".בי הזוג זכו לבן! תקיימה ברכתו של מר"

ד מיד אל בית מרן "רעש ופעם סר האב
  ל"מרן זצ, וסח לו את כל העין, החזון איש

ושמח , הל אף הוא למשמע הדבריםצ
יף דברים אל בן והוס, בישועתם של בי הזוג

  :שיחו
כמה סייעתא דשמיא היתה בדרך שהלכו 

אילו גילה מר לשואל את , חשוב לעצמו. בה
 היו מרים עכשיו כי אין סדרי , הימוק לגט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שהרי (הגיטין של בתי הדין מתהלים כשורה 
התברר לכאורה שהדייים לא חקרו דיים את 

ואילו ; ) שהבעל איו עקר–ה 'והראי, העין
הלא מצפוו , יש מר ולא השיב מאומההחר

איככה חתם , ה מייסר אותו בלי הרף'הי
ולא עשה את מירב , שידוך כזה לעייו

  .המאמצים להפר אותו
וכפי שבאמת , משהשיב כפי שהשיב, עתה

לא יצאה מתחת ידו , ה מחוייב להשיב'הי
  .שום תקלה

שאדם הרוצה לילך , סיים החזון איש, ללמדך
רים עליו מן השמים לבל שומ, בדרך הישרה

בעל המעשה הוא הגאון רבי שמואל . (ייכשל
פאר 'והדברים מובאים ב, ל"ברוך ורר זצ

      ).'הדור
 
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

  נשמתהעלון לעילוי
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

 


