
  

 

  נא לשמור על קדושת הגליון    

  לפרשהפנינים  
 
, שבועות ובמסכת) ז"קכ דף( שבת' במס"  יותר אורחים הכנסת גדולה:) לה דף(

 נא אם" שנאמר, השכינה פני מהקבלת
".עבדך מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי                           
  '). וכו יותר אורחים הכנסת שגדולה(  למד מהיכן אבינו ואברהם, המפרשים הקשו

: מפרנקפורט החסיד אדלר נתן ירב מסביר
 עד, מקודש כ"כ היה אבינו אברהם של גופו

 רצון לעשות מעצמם רצים איבריו שהיו
 רגליו כי אברהם משהרגיש, לפיכך. הבורא

 – האורחים לקראת ורצות מאליהן נמשכות
 זה מתוך הבין – אצלו כשהשכינה אפילו
 יותר אורחים הכנסת גדולה – ההלכה שזוהי

  !השכינה פני מקבלת
", לקראתם וירץ וירא" במילים מרומז וזה  שרגליו שראה מתוך, התבוננות לשון" וירא"

 את שהניח עשה שיפה הבין, אותו נושאות
  )א, יח(   "    ממרא באלוני' ה אליו וירא"    )מאיר' דר מרגניתא אמת תורת(  . אורחים בהכנסת ועסק השכינה

 את להאיר התורה העדיפה מדוע להבין יש
 היתה שמושרשת, אורחים הכנסת מידת

 התגלות במעשה דוקא. ה"ע אבינו באברהם
 שאהלו הוא המפורסמות מן והרי המלאכים

 קיבל כולם ואת ושב עובר לכל פתוח היה
 שהתורה, והבאור? גדול בכבוד תמיד

. מצוות בקיום גדול עיקר בזה אותנו מלמדת
 צריכים שכאשר קורה קרובות לעיתים
 תירוץ יש אדם לכל מצוקהמ אדם להושיע

 פנויה שעתו אין מדוע משכנע והסבר משלו
 במעשה, במצוה האחרים את" מכבד" והוא

 על התורה טופחת בפרשה המתואר החסד
 להפטר טובות סיבות היו לאברהם. פנינו

 תשעים בן זקן: אורחים הכנסת ממצות
 לא כ"ואעפ. למילתו השלישי וביום ותשע
     גדולה בזריזות בעצמו במצוה מלעסוק נרתע

. באורחים בטיפול ביתו בני את" כיבד" ולא
 ולמסירות למאמצים דוגמא נשאב ומכאן
  )יצחק קהל(              .  המצוות בקיום היהודי מן הנדרשים הנפש

  )ב, יח(               "וירץ וירא... והנה וירא עיניו וישא" 
 ם"הרמב שכתב מה פי על, פעמיים" וירא" כפל

 הנבואה במראה זה מעשה שהיה" וכיםנב מורה"ב
 פעמיים וירא" וזהו במציאות גם היה בודאי אבל

  )סולוביציק זאב רבי(   .הנבואה ובמראה במציאות
 צריכה עינים נשיאת שאף, ללמדנו התורה באה  

  )יג, יח(       "           שרה צחקה זה למה"    )פינקל צבי נתן רבי(  .וכוונה מחשבה מתוך להיות
 בן לו שיהיה לאברהם' ה כשבישר גם הרי וקשה
 הלבן... ויצחק פניו על אברהם יפולו" לעיל כתיב
 על גם אפוא התרעם לא ולמה" יולד שנה מאה

 יסודי הלכות( ובחיבורו) ב"ח לזרעים בהקדמה( המשניות בפרוש ם"הרמב הנה ?שצחק אברהם
 יכול ת"השי מפי הנאמר שדבר כתב) י"פ התורה

 מוזכר ולכך המקבלים השתנות י"ע להשתנות
 אבל, החטא יגרום שמא הפחד דוכתין בכמה

 ניתן ז"ועפי. להשתנות יוכל לא לנביא הנאמר
 אבל. להשתנות הדבר שיכול משום" בלבו ויצחק" הבנים על לאברהם' ה בישר שכאשר לבאר
 בעת, אברהם מפי הבשורה את ששמעה שרה

 אצלה הדבר נחשב), טז, יז( שרה שמה שקרא
 ולכן להשתנות שוב יכול שאינו נביא מפי כשמעה
  )כד, חי(        "העיר בתוך צדיקים חמשים"    )חכמה משך(              ".צחקה זה למה" הטענה את יש כלפיה
 אחד צדיק בעבור היינו, עולם יסוד הוא צדיק
 בכח ה'הי לא בסדום אבל, כולו העולם ניצול

 בתוך" צדיקים היו שהללו הכרך להציל הצדיק
 סדום אנשי כלפי דוקא צדיקים שנקראו" העיר
 גמור צדיק שאינו ובזה, גמורים רשעים שהיו
 ולכן, כולה העיר להציל צדיקים עשרה צריך
 והלך, צדיקים חמישים יש אולי אברהם ביקש
 הוסיף ולא, עשרה שם ימצאון אולי עד ופחת

 שחידש יהונתן בתרגום כאן ועיין. לבקש
 שיתפללו צדיקים חמישים על התפלל שאברהם

' ד אל לדבר הואלתי נא הנה אברהם ויען"                                .העיר להצלת ה"הקב לפני
  )כז, יח(                          "ואפר עפר ואנכי
 ואנוכי אבינו אברהם שאמר שבשכר) פח( חולין
 ועפר פרה אפר מצוות לשתי בניו זכו ואפר עפר

 שמטהרו הנאה איכא פרה באפר י"ופרש. סוטה
 עולמית הטהר לו אין אפר לאו דאי, מטומאתם

  .ש"ע, לאשתו איש שלום מטיל סוטה ועפר
 שכר אבינו לאברהם מגיע למה המפרשים ותמהו

 לבאר ונראה, ואפר עפר אנכי שאמר זה על
 הגם, סדום אנשי להצלחת התפלל אבינו שאברהם

 של למידותיו מוחלט בניגוד מנוגדים שמעשיהם
 עד וחטאים רעים והם חסד כולו שהוא, אברהם

 היתה עליהם בתפילתו אברהם נתכוו וכל, מאד
, לברואיו להיטיב ש"ית שרצונו, אלוקינו לכבוד

 להיטיב בזכותם יוכל בסדום צדיקים ימצאו ואם
  .רצונו לעוברי גם

 להתפלל מידותיו נגד פעל שהוא ה"הקב לו ושילם
 אלקינו לטובת נתכוון ובזאת, רשע אנשי על

 לו ניתנת לכך, הרחמים במידת לפעול שיוכל
 מהותן שכל מצוה – מידה כנגד מידה – הבתמור
 ולבדוק מטומאתם להטהר בניו שיוכלו לטובתו

  .טהורות הן אם נשותיהן
 
  )לב, חי( "העשרה בעבור אשחית לא ויאמר"

 המבול דור אמר ביקש לא פחות על" י"ברש עיין
  ".דורם על הצילו ולא, ונשיהם ובניו נח', ח היו

 זכותש ללמדנו מעשרה פחת שלא עוד ונראה
 צדיקים עשרה של לציבור דוקא היא גדולה

 אבל, ממעשיה לומדים ולא בעיר שנמצאים
 גדולה שמעלתם נראה שלכאורה אף, ליחידים

 לחשוש עליהם שחובה, רבה זכותם אין, יותר
 לא והם, לעוזבה רשע אנשי העיר בני להשפעת

 אברהם אל לדבר כלה כאשר' ד וילך"    .כן עשו
 )לג, יח(                  "למקמו שב ואברהם



 דאף, אבינו אברהם של מעלתו בזה ומבוארת
 באו ומלאכים, שכינה לגילוי זכה עתה שזה

 ומוכן עימו נמלך ה"והקב, ש"ית רצונו להודיע
, למקומו ששב בו נאמר זאת בכל, רצונו לעשות
 הזה עולם מעניני לפרוש בחר שלא והיינו

 עסקלהת חזר הוא אלא, לדביקות כולו ולהתמסר
 האנשים ולקרב אורחים בהכנסת כמקודם
 גם להעשות ה'שראוי מלאכה שזו אף, לשכינה

 אלוקינו מידת וזוהי. ממנו ופשוטים פחותים י"ע
, ענוותנותו מוצא אתה גדולתו שבמקום ש"ית

 לו לתת גר אוהב וגם, ונורא גיבור גדול שהוא
 מתדבקים ה"הקב ובמידותיו, ושמלה לחם

 גופא וזה, במצוות ותבפשיט לעסוק הצדיקים
  )א, יט(            "סדום בשער יושב ולוט"    .גדלותם

", עליהם שופט מינוהו היום אותו" י"רש פירש
 שיהודי ל"זצ אלחנן יצחק רבי הגאון ומפי

, הוא קשה, הגוים אצל וממונה לפקיד שנעשה
 שמינו ביום וכן, עצמם מהגויים יותר שמקפיד

 מאנשי יותר הםבחוקי דיקדק שופט להיות לוט
  )ג, יט(                     "ויאכלו אפה ומצות"    .ה'לכלי דינם ונגזר, גופא סדום
 זהיר לוט דמחד ותמוה", ה'הי פסח" י"רש פירש

 לקיים עצמו ומסכן מצה מצות ומקיים במצוות
 ששפט מצינו ומאידך, אורחים הכנסת מצוות
 יתןל בנותיו הפקיר וכן, העיר חוקי י"עפ בסדום
  .סדום לאנשי
 והורגל אברהם של בביתו התחנך שלוט ונראה
 מידת בו הושרשה ובמיוחד, המצוות לקיים
 למסור אפילו מוכן ה'שהי עד דאברהם החסד
 כלפי אבל, המלאכים את לביתו להכניס נפשו

 להנהגת אדישים שהם הדעת כקלי נהג, האחרים
 על בהם מוחים ולא בניהם ואפילו האחרים
, העיר כחוקי דן סדום אנשי את ןלכ. מעשיהם

 בהנהגת שזלזל להפקיד הסכים בנותיו ולכן
  .במעשיהם מיחה ולא האחרים

 כמצות המצוות מקיימי בכל הוא כך ואמנם
 אינם ביתם בבני שאילו סופם, מלומדה אנשים
 של לחשיבותה ליבם השמים אלו ורק, מוחים

 בבני גם נזהרים העבירה של וחומרתה מצוה כל
 מקטן בסנורים הכו' וגו האנשים ואת"    . להוכיחם לאחרים יטיביםומ ביתם
  )יא, יט(     "הפתח למצוא וילאו גדול ועד

 שאפילו רשעים דרך שזוהי הספורנו ומבאר
 דאף, בתשובה חוזרים אינם גיהנם של בפתחה

, ממש בסנורים שהוכו טבעי בלתי מעשה שראו
  .הפתח למצוא וטרחו ברשעותם עמדו

 כשיש אדם ומחזק משפיע שהנס לנו הוא ולימוד
 רשעים אבל, באמונה איתנים יסודות לו

 לשבר הנס יועיל לא, במעשיהם המושחתים

 עומדים נשארים אלא, ותאוותיהם מידותיהם
 מעשה עשית בזמן הנס כשרואים גם ברשותם

  )יב, טי(     "ובנתיך ובניך חתן פה לך מי"    .הרשע
 הטוב רתהכ ממידת שזוהי שמפרש ן"ברמב עיין

 להם ראוי המלאכים עם חסד עשה שלוט דכיון
 למדים ומכאן, ביתו בני להצלת גם שידאגו
 ראוי טובה שקיבל דמי הטוב בהכרת הנהגה

  .ביתו לבני גם אלא לנותן רק לא טובה להחזיר
 היו לוט של ביתו בני שלו אמינא דבריו ואלולא

 ה'הי העיר בני עם ונשחתים בסדום נשארים
 ה"הקב של שרצונו וכיון, רב ערצ ללוט נגרם

, מושלמת טובה תהא וטובתו לוט עם להיטיב
 טובתו ואז ביתו בני עם אותו ה"הקב מציל לכך

  )יט, יט(               "ומתי הרעה תדבקני פן"    .מושלמת
 ה'הי סדום אנשי אצל כשהייתי" י"רש ביאר
 והייתי העיר בני ומעשי מעשי רואה ה"הקב

 צדיק אצל וכשאבוא הנצלל וכדאי צדיק נראה
 שנמצא שאדם מבהילים והדברים", כרשע אני

 ובשעה, יותר ממנו תובעים צדיק בקירבת
 מפני לחיים אותו לדון יכולים אחר שבמקום

 ידונו צדיק שבקירבת הרי, הצדיק הוא ששם
 לצדיק בסמוך שהנמצא הדבר וטעם. למות אותו
 ומזה, עמו ולהתייעץ בדרכיו ללכת לו ראוי
 אדם על המוטל החיוב גדול כמה עד נראה

 אני גם: בחלום האלהים אליו ויאמר"    .בסביבתו גר כשהלה לצדיק להתקרב
  "ה'אלי לנגע נתתיך-לא כן-על.. ידעתי

  )ו, כ(                           
 למה, ל"ז המפרשים שכתבו דרך על ד"בס יובן

 נגעים פרעה את' ד וינגע ומיד תכף בפרעה
 כי ותירצו? כן ה'הי לא ימלךובאב, גדולים
 ה'הי שלא שמייא קמיה וגלי, בזמה שטוף פרעה

 ולכן, ושלום חס רצונו עושה ה'והי, מתאפק
 אבימלך אבל". פרעה את' ד וינגע" ומיד תכף
 לעשות צורך ואין, כך כל בזמה שטוף ה'יה לא
 אנכי גם" יובן ובזה. ל"ז דבריהם כאן עד, כך לו

 לומר רוצה, דייקא", לי מחטוא אותך ואחשוך" ולכן", זאת עשית לבבך בתום כי ידעתי
, ה"הקב אם כי בה מכיר שאין במחשבה אפילו

", ה'אלי לנגוע נתתיך לא כן על"ש והראייה
 נגעים עליך הבאתי לא, נגעים לשון לנגוע

  .בשבילה כלומר" ה'אלי" וזהו, מסיבתה
. ה-י אל לומר רוצה" ה'אלי" רמז בדרך יובן אז

 ואם, ביניהם ה-י שם שזכו ואשה שאיש ידוע
 נוגע ה'הי, בשרה נוגע ה'הי אבימלך ושלום חס

 בן. (לאשתו איש שבין ה"י ב ושלום חס ופוגם
    )אליהו אדרת – חי איש

 ואש גפרית ועמורה וםסד על המטיר' וה"
  )כד, יט(           "       השמים מן' ה מאת

 מן' ה מאת" הפסוק סוף של ההדגשה מהי
  ?ללמד באה" השמים
 נס כאן שהיה מבאר הפסוק כי הספורנו מבאר

 אפשרות שהיתה, הטבע בדרכי מהלך ולא
 הרוח י"ע ואש גפרית עליהם להביא ה"להקב

 אןכ אבל הארץ מקצה דליקים חמרים שנושאת
 מאת, נסיים היו והאש הגפרית אלא, כן היה לא
 ועתה... אבימלך ויאמר ההיא בעת ויהי"    )ספורנו(                        .     השמים' ה

  )כג-כב, כא(                 "לי השבעה
 אבימלך של הברית כריתת בין קשר יש האם
 בנה עם הגר שילוח של הקודמת הפרשה לבין
  .קמצח היותו בגלל

 ה"ע אבינו אברהם כי שמחה מאיר' ר מפרש
 אין כ"וא, רחמים ומלא חסד כאיש ידוע היה

 ששלח מכיון אבל, רע יעשה שמא מפניו לחשוש
 למעשה מסוגל שהוא נתברר, ובנה הגר את

 ודאי כ"א, כך על נצטווה אכן אם ביותר אכזרי
, עיניו את אברהם וישא השלישי ביום"    )החכמ משך(                    .    ההיא בעת ברית עמו לכרות שיש
  )ד, כב(              "מרחוק המקום את וירא
: ורטקוב'מצ ישראל רבי  הצדיק כך על אמר

 וביראת בתורה גבוהה למדרגה שהגיע מי אפילו
 במחיצת לשהות שלא מקפיד שאינו אלא, שמים

 נשמתו מכך נפגמת -  ומושחתים רעים אנשים
 שהגיע הגבוהה המדרגה ןמ ומידרדר נופל והוא
 צא. הנעלות האישיות סגולותיו מכוח אליה
 המקום את" ראה, לעקדה בדרך" נעריו שני" במחיצת שהה אבינו שאברהם זמן כל: וראה

 מחברת כשהתרחק אבל) ד-ג, כב" (מרחוק
   מיד זכה, בנו יצחק במחיצת רק ונשאר נעריו
, כב" (האלוקים לו אמר אשר המקום אל" לבוא

 על אתו וישם בנו יצחק את ויעקד"    ).ט
  )ט, כב(           "   לעצים ממעל המזבח
 ורק הארץ על היתה שהעקידה בפסוק מבואר

 והטעם. להיפך ולא המזבח גבי על הונח כ"אח
 שחי) ד"צ דף( שבת במסכת לן דקיימא הוא בזה

 דאינו מודים ע"כו בכפות אבל, עצמו את נושא
 לאברהם צוויה והיה ומאחר. עצמו את נושא

 לבדו שהוא דהיינו" לעולה שם והעלהו" בלשון
 עקדו שפיר, לעולה המזבח ג"ע יצחק את יעלה
 את נושא יצחק גם יהא לא שאז הארץ על כבר

    )דיסקין ל"מהרי(                            .  אברהם י"ע רק ההעלאה נחשבת ושפיר. עצמו



 

  

... השמים מן' ה מלאך אליו ויקרא"
    "הנער אל ידך תשלח אל ויאמר

  )יב - יא, כב(
 את לשחוט המצוה ניתנה טעם מה: גדולים שאלו
 שלא הפקודה ואילו, בעצמו' ה מפי דוקא יצחק

  .המלאך מפי ניתנה לשחטו
 בכבוד לפגוע כי: ללמדנו בדבר יש רמז ברם

 הרב או, מהשמים מלאך זה יהא ואפילו - איש בקול לשמוע אין ולהזיקו לצערו או הזולת
 יתברך' ה בקול אם כי - ' ה למלאך הדומה
 מספיק -  הגבורה מפי נצטוו כך שעל אף - לאדם רעה לעשות שלא ואילו, ובעצמו בכבודו
  )יב, כב(                     "אתה אלקים ירא כי"    )חבריכם בכבוד הזהרו(                         ... גרידא מלאך ציווי פי על גם להימנע

 אדם לכל' אפי נודע כבר והלא, לאנפ המאמר זה
 היותר צד על' ה את ואוהב, ירא אברהם אשר

 היתה לא, לבד המעשה מזה ואדרבה, אפשר
. אלקים את תמיד ירא שהוא על חזקה ההוכחה

, אברהם הקרבת בלי גם, להמית שבידו אחר
 את לשחוט אדם על יגזור אם ד"בו מלך והרי
 שביד שיודע אחרי, בזה להתעקש אפשר אי, בנו

  . והבן האב שניהם את להמית המלך
 שאם, חדא: דברים בשני היה הנסיון ענין אלא
 ודברים הכרה לו שאין הדיוט אדם על ציוה מלך
 מה לו שאין פשיטא בנו את לשחוט -  המלך עם

 אבל, המלך כדבר ולעשות לילך אם כי, לעשות
 לעשות, הרבה עמו רגיל אשר לאוהבו יאמר אם

 מלשאול יתאפק שלא שיטאפ, כזאת נפלא דבר
 כך. הרצון ישנה ואולי, ואיך מדוע, המלך את
, ה"הקב של אוהבו שהיה באברהם אפשר היה

 בבוא והנה. הרבה סדום על לבקש לבו ומצא
 אל - כנפשו שהוא -  בנו על כזו גזירה לפניו
 ואין, שאלה שום בלי ועשה והלך, מאומה דיבר

', ה חדפ עליו היה רק, נפלא אוהב שהיה כמו זה
 דיבר לא לנפשו שנוגע ובדבר. האדם אחד כמו

  מדרשי חכמים    ) דבר העמק(          .   נפלא רבותא והוא מאומה
 וישתחו האהל מפתח לקראתם וירץ"

  )ב, יח(                                  "ארצה
 בסבר האדם כל את מקבל הווי: אומר שמאי
 לחבירו אדם נתן שאם, מלמד? כיצד. יפות פנים

 זעומות ופניו, שבעולם טובות מתנות כל
 לא כאילו  הכתוב עליו מעלה - לארץ וכבושות

  .כלום לו נתן
 אפילו, יפות פנים בסבר חבירו את המקבל אבל
 נתן כאילו הכתוב עליו מעלה -  כלום לו נתן לא
  .שבעולם טובות מתנות כל לו
  

 שהע אשר הבקר-ובן וחלב חמאה ויקח"
  )ח ,יח(                                  "לפניהם ויתן

 מקיימים( הרבה ועושים מעט אומרים הצדיקים
 רשעים אבל): לעשות שמבטיחים ממה יותר

  .עושים אינם מעט ואפילו, הרבה אומרים
 מעט אומרים שהצדיקים), למדים מהיכן( ומניין

 שאמר באברהם מצינו שכן? הרבה ועושים
 עימי סועדים אתם) לחם חתיכת( פת: כיםלמלא
" לבבם וסעדו לחם פת ואקחה: "שנאמר! היום  אברהם עשה מה ראה באחרונה אבל). ה, יח(

 שלושה להם ועשה שהלך? השרת למלאכי
 להם הכין( סולת של סאין ותשע שוורים
 לבן מקמח רב לחם ואפה שוורים מבשר מעדנים
  ).ומנופה

  )ב, יט(              "עבדכם בית אל נא סורו"  
 על ממונה שהיה, הצדיק בנימין על עליו אמרו
  .צדקה של קופה
  !פרנסני רבי: לי אמרה). רעבון של בשנים( בצורת בשני לפניו אישה באה אחת פעם
 בית בעבודת שבועה לשון( העבודה: לה אמר

  .כלום צדקה של בקופה שאין) המקדש
 ישהא הרי - מפרנסני אתה אין אם רבי: לו אמר

  !מתים בניה ושבעת
  .משלו ופרנסה עמד

 השרת-מלאכי אמרו. למות ונטה חלה לימים
 אתה, עולם של ריבונו: הוא ברוך הקדוש לפני

 כאילו, מישראל אחת נפש המקיים כל: אמרת
 אישה שהחיה, הצדיק ובנימין; מלא עולם קיים

  ?!הללו מועטות בשנים ימות. בניה ושבעה
  .דינו גזר לו קרעו מיד

  הליכות והלכות  
  מהלכות ביקור חולים

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

 מיד נכנסים, תמיד לבקרו הרגילים וידידים
 שלושה לאחר רק נכנסים אחרים אולם. שנחלה

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

 לעזור כדי היא חולים ביקור מצוות עיקר
 או טוב רופא במציאת לסייע או לסעדו, לחולה
 עליו לבקש וכן. וכדומה כליו תא לחולה לנקות
 החולה את ביקר ואם, שירפאהו ה"מהקב רחמים

. המצוה את קיים שלא הרי עליו התפלל ולא
 בשלוש לא חולה מבקרים אין: ל"חז אמרו ולכן

 חולה כל שאז כיון היום של הראשונות השעות
 יבקש לא שמא וחוששים טוב יותר מרגיש
 חולהה את יבקר לא וכן, שצריך כמו רחמים
 שאז כיון. היום של האחרונות השעות בשלוש
 יבקרו אלא. להתייאש ועלול החולי מכביד

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

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

  . כנגדו שורה ששכינה
 אך יבקש, בפניו החולה על מבקש אין אם ולםא

 עם החולה את יכליל כן כמו, הקודש בלשון ורק
 יותר תפילתו תישמע וכך ישראל עם חולי שאר
 ואם". ישראל חולי שאר בתוך: "הנוסח ובזה

 ורפואה מלזעוק היא שבת" יוסיף אזי, בשבת
  , בשלום ושבתו מרובים ורחמיו", לבוא קרובה

 ואינו חברו על רחמים שלבק לו שאפשר כל
 הינו החולה אם וביחוד חוטא נקרא מבקש
  .חכם תלמיד
 נברא, בתשובה להחזירו ומשתדל בחולה המטפל
 ממידת שינצל לו וגורם טוב מליץ מלאך בזכותו

, חיים לו וגורם משחת וגואלו הקשה הדין
). מא תהלים" (דל אל משכיל אשרי" שנאמר

 צדקה תתל לו יזכיר, אפשרות לחולה יש ואם
  .מחלות מיני ומכל ממות תציל שצדקה, לכפרה

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

 הזה בעולם שכר לו יש וגם, גיהנום של מדינה
  .היסורים ומן הרע מיצר שישמרהו

 אחד שחלה עקיבא' בר מעשה ולסיום
 בא, לבקרו חכמים תלמידי נכנסו ולא, מתלמידיו

 אמר. וכיבדו הבית את וניקה. לבקרו עקיבא' ר
 כל: ודרש עקיבא' ר יצא! החייתנו, רבי: לו

 -  דמים שופך כאילו החולה את מבקר שאינו
 ובעצות בתרופות, בכסף לו לעזור שיכול
 עשה חכמים מ   )ע"ושו ח"לח חסד אהבת: מקורות. (טובות

 יום לכבוד" איש חזון"ה מחיי אורחות
  הפטירה

 רבינו הלכו, בוותיקין שחרית תפילת לאחר
 הפרדסים במשעול קובלסקי צ"ש והבחור

, לכת הרחיקו הם. היום של א"חזו' רח שבהמשך
 לידם נעצרה לפתע. ארצה ניתך עז מטר ולפתע
 והזמינם הדלת את נהגה פתח. ענק משאית
 ביישוב. ב"ב לכיוון הוא נוסע שכן, לעלות
 או שכיר הוא האם הנהג את רבינו שואל, הדעת

 ברשותו אין הוא שכיר אם שכן, הרכב בעל
... הרכב בעל של חשבונו על נוסעים להעלות

 בבן דחק רבינו. הרכב בעל שהוא הודיע והנהג
, הנהג שליד למושב, המשאית על לעלות לוויתו

 ישב עצמו הוא ואילו, בלבד אחד מקום ה'הי שם
 הבחור שואל?" למה, רבי, למה. "מאחור

 בהכרת אני חייב כי: לו השיב ורבינו, בתחינה
, והבחור... בטיולי אותי ללוות שנאות למי הטוב
: רבינו את ששיכנע הנימוק את מצא, לו בצר
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 שאני בראותם הבריות יאמרו מה, רבי, אבל
 יושב והרב, המוגן הנהג בתא ברווחה יושב

 כשהגיעו, ואכן?! הפרוץ המשאית בארגז מאחור
 לעצור מהנהג רבינו יקשב היישוב לפאתי

  תונו לא    ").עבדא אנא' "ס...  (הבחור עם והתחלף
 שקוע כשהוא בחדרו התהלך ורבינו' שהי מעשה

 בקול בחדר השתובב מאחייניו ואחד, בתלמודו
 מחשש בו נזף מתלמידיו אחד. גדול רעש

. התלמיד לחש", שתוק. "מעיונו יופרע שרבינו  קצף ",החוצה צא. "הילד ענה", רוצה לא"
 מדוע: "ושואל מהילוכו עוצר ורבינו, התלמיד

. התלמיד משיב", מפריע שהוא משום"? שיצא
 עליך – לך מפריע הוא אם: "בשלו ורבינו
 של לאו על ועברת, סמכות ללא בו נזפת. לצאת
 שואל"? חינוך מצוה עם ומה"! "דברים אונאת

, עליך מוטלת אינה זו: השיב ורבינו, התלמיד
 שטיינברג פ"מרש! (ורבו אביו של ענינם היא

  ).ל"ז
 השנה בראש פעם: כהן שלמה רבי תלמידו סיפר  

 ולא תיכף לתקוע ציוה, התורה קריאת לאחר
 בין כרגיל נהוגה שהיתה" (הפסקה" שום לעשות
, פעמים' ז לומר שנוהגים" קורח לבני למנצח" הפרק את להגיד לא וגם), לתקיעות ת"קריאה

 הציבור. שהייה לכ בלא ולתקוע לברך תיכף רק
, נתברר כך-אחר. ארע מה ידע ולא השתומם

 המתפללים מבין אחד צעיר שמע א"שהחזו
 אולי, חלש כה אתה הלא, אבא: לאביו אומר
: בו נזף ואביו? התקיעות לפני מה-דבר תטעם

 לא מעודי. הזה כדבר עוד אלי דבר תוסף אל
 רבינו ציוה כך משום. תהתקיעו לפני אכלתי
 ואני ,שלך עצב כל לבי אל נוגע אהבה לגודל"  כחלק חלק שותף  .שהיות כל ללא, מדי לתקוע

). א"צ' ס ב"ח א"קוב(" בחלק חלק עמך משתתף  של פגע כל לי כואב, הגוף של אבר ובהיותי"
  .')ז' סי א"ח שם" (אתנו החיים האברים אחד

 ובמהלך, רבינו את פעם בדק, א"בת" אסותא" חולים בית ממנהלי ה'שהי, פריי נחמן ר"ד
, ב"מארה תייר על, אגב בדרך לו סיפר שיחתם

 ביקור כדי תוך לפתע שחלה, גלמוד אדם
 מה. מצבו את מחמירה ובדידותו, בארץ תישיגר
, בבוקר למחרת, פריי ר"ד השתומם מאוד

 בנו את שיכל אחד, רוחו את ומעודד", אסותא" ח"בבי זה חולה ליד יושב רבינו את לפגוש
 החשש עקב. ל"רח ילדים שיתוק במגיפת היחיד
 בימי מנחמים אליו לבוא מיעטו, הידבקות מפני

. יגון של נטף לו יפההוס הזאת והבדידות, האבל
: כך על לו שסיפר, ממכריו' א את רבינו שאל ?" רוחו את יעודד זה, בביתו לנחם אלך אם"
, האבל בית אל ונסע קם מיד. בחיוב השיב והלה

 על תנחומים ודיבר רב זמן במשך אצלו השתהה
 חיים בי ונפחו נפשי את החיו האלו הדקות. "לבו

  .האב אמר", חדשים

' א אליו לקורא שלח, שחרית פסח בערב, פעם
 אל זוגתו עם יחד להסב וביקשו ממקורביו

. השואה יתומות של בפנימיה" סדר"ה שולחן  את לשער אין, לידכם נתגלגלה רבה מצוה"
 אין אם אלא, לבדן שיסבו היתומות צער עומק
 תורה בן, אמר"... בעצמי אני אלך הולכים אתם

 בדברי נמצא ה'עלי אישית ה'בעי לו שהיתה
 לפני צערו תינה, טבא סימנא זה שאין ל"חז

 עידוד בדברי והרגיעו בידו וליטפו, רבינו
 א"ר חבירו עדות( לו הלך חלף והדכאון, וחיזוק

    ).ל"צמ
  ל"זצוק יגן מלכה בן יעקב תוהעלון לעילוי נשמ

  ה"ע שרה בת רחל     ואשתו
  ה.ב.צ.נ.ת

  
  

 העלון לעילוי נשמת
  בן מאיר ישראל
  ל"זצוק שרה

 ה.ב.צ.נ.ת


