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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 



 

.ערים הבית בני כל היו זאת ולמרות, מוקדמת בוקר שעת היתה זו
שנים בבית מתגוררת אשר זו, המצרית השפחה. וגעש רעש הבית

ההורים ידי על התבקשה, בנאמנות הבעלים את ומשרתת אחדות
 .הצעיר הנער - בנה עם יחד הביתה את ולעזוב לקום

לאורך נמשכה אשר מאוד קשה התלבטות קדמה הזאת להחלטה
טענה היא. הדרישה את שהעלתה זו היא, האמא. הלילה שעות

הם ושאיפותיו רצונותיו, לאחרונה גדל השפחה של בנה שהנער
וכך והיות, בבית ניתן אשר החינוך מן לחלוטין שונה בכיוון

אחת היתה הצעתה. הבית על לרעה משפיעה הנער של התנהגותו
הגדול האדם - האבא הוא. אמה עם יחד הנער את לשלוח -

ילמד הקטן שבנו מוטב שאולי חשב הוא. היסס - בענקים
כאשר עצמו על לשמור יידע וכך, נסיונות עם בחיים להתמודד

 .יגדל
לשמוע לו הורה אשר מובהק שמיימי מסר קיבל דבר של בסופו
לו נמסר -? ממך פחות מבינה היא בחינוך אולי. "האמא בקול

ואז". הבן לעתיד טוב מה ממך יותר טוב יודעת היא אך - משמים
 .ההכרעה נפלה
 .עליהם המוטל את לבצע נחושים קמו בבוקר
כמה עוד הבית אירח המשפחה בני מלבד. היה ידיים רחב הבית
והם, ראשם את עליו להניח כר מצאו לא אשר אורח עוברי

זמן באותו. כסף אין חינם בביתם וללון לבוא פנים במאור התקבלו
מאיש אדירים חסד ממעשי נהנים שנתם את נמו עדיין שהאורחים

בנחישות הבית מן ובנה השפחה גורשו, בעולם הגדול החסד
מים וכד לחם כיכר להם מעניק הבית בעל כאשר, ובהחלטיות

 .לדרך כצידה
צהבהבה אדמה נראו הבית מאחורי. המדבר בספר שכן הבית
אבל, ביופיו ומפעים מדהים הזה הבראשיתי הנוף. תכולים ושמים
 .ארוכה דרך כברת בו לצעוד צריך אשר האדם אומלל

על להתלונן הצעיר הנער החל כבר, לדרך יצאו בטרם עוד
השפחה הרכיבה ולכן, כללית חולשה ועל בראשו שונים מיחושים

 .כתפה על הנער את
צמא אני. "לשתות מבקש הנער והנה, להרחיק הספיקו בטרם
 .לאמו אמר -!" מאוד

מים להרבה זקוקים הרי אנחנו? לדרך יצאנו רק, ילדי קרה מה"
 ".הדרך להמשך

לא לדבר כוח אפילו, קצרות הנער הגיב -" אמא, יבשות שפתותיי"
 .לו היה
המשיכו מכן לאחר. הכד מן האמא אותו השקתה, ברירה בלית

 .בדרכם
ראשם על קופחת והחלה הרקיע במעלה השמש טיפסה אט אט
 .השניים של

 !"מים, אמא: "הנער של קולו נשמע שוב והנה
המדבר בלב כאן. מחום קודח הוא והנה ראשה את מיששה האמא
 ?עושים מה. הצחיח

כאלו נוספות לגימות כמה לאחר. מים במעט אותו השקתה שוב
בלי הקופחת לשמש שניהם חשופים כעת. לחלוטין המים תמו

 .מים טיפת
,יישוב למקום תגיע שעות כמה בעוד הרי כי, בזה לעמוד תוכל היא
 .דחוף באופן מרובה לשתיה זקוק והוא מחום קודח הנער אבל
מי את לה אין, בודדה כאן הוא. בדבר להרהר רב זמן לה נותר לא

 .להתייעץ מי עם או לשאול
!מים, אמא: "לו לא בקול ומתחנן כתיפה על הילד יושב בינתיים

 !"מים, אמא
נשמט גופו, פתאום הנער התעלף, לנהוג כיצד תוהה היא בעוד
 .למרגלותיה הכרה חסר ונפל כתפיה מעל

 .ספורים שרגעיו הבינה זה בשלב
כאשר בנה במות לראות, היא אמא בשביל ביותר הקשה החוויה

החלטה קיבלה היא. כאם תפקידה את לבצע מסוגלת איננה היא
תראה לא שהיא הפחות לכל, לקרות צריך ממילא זה אם, מהירה

 .זה את
לאחד מתחת אותו והשכיבה המעולף הנער את הרימה היא

 .השיחים
נתקלה כאשר. הלאה והתקדמה רגליה הרימה מכן לאחר מיד

 .בנה על מרחוק והתבוננה וישבה, עליה התיישבה קטנה באבן
 .מר בבכי ופרצה לנפשה פורקן לתת יכלה כעת

של במצב הנער. במרומים אדירה סערה התחוללה רגעים ובאותם
האמא של דמעותיה. נשמתו את ייפח אחדים רגעים בעוד, סכנה
שערי על ודפקו למרומים עלו הנער של המתחנן קולו עם יחד

 .הרחמים
 .הצעיר הנער על וקטרגו, כפחם שחורים מלאכים הופיעו ואז

בעוד חלציו יוצאי עתידים - טענו - בחיים ייוותר הצעיר הנער אם"
שימות עדיף. בצמא ישראל עם את להמית שנה ומאתיים אלף
 ".ישראל בני אלפי של למותם יגרום ולא כעת
מתמוגגת האבן על ישבה עדיין הגר. אחרת היתה' ד רצון אבל
.אליה הדובר המלאך של קולו את פתאום שמעה אז אבל, מבכי

הוא באשר הנער קול אל אלוקים שמע כי תראי אל, הגר לך מה"
 ".שם

המילים על הוא הדגש כי) יד נג, רבה בראשית( ל"חז לנו מסבירים
אחד תחת מעולף שוכב שהנער, כעת במצבו". שם הוא באשר"

של מעשיהם. שיינצל ראוי ולכן, לאיש מזיק אינו הרי הוא השיחים
 .בחשבון כעת באים אינם שנה ומאתיים אלף בעוד חלציו יוצאי

כפי. דבר של בסופו התאמתו השחורים המלאכים של נבאותיהם
בני אצל ועברו לגלות ישראל בני יצאו כאשר. קרה כך שניבאו
אותם השקו מכן ולאחר מלוחים בדגים אותם האכילו, ישמעאל
 .נשמתם את רבים נפחו וכך, אוויר מלאות עור בנאדות

זאת בכל לישמעאל העניק, העתידות כל יודע אשר העולם בורא
.מעשיו את להטיב האדם ביד ניתנת הבחיה הרי. חדשה הזדמנות

 ?יקרה זה אולי
* 

 .בדברים מסתתר עצום השכל מוסר
לאנשים יקרו אשר רעות חוזים, זעם כנביאי משמשים אנו לעתים
לחברינו או היקרים לתלמידינו, האהובים לילדינו, סביבנו

אנו. בעתיד איתו יקרה מה היום לדעת אנו מתיימרים. החביבים
הוא: "של בסנון מדברים. טוב-הלא עתידו את כעת כבר מנבאים

פרא יהיה עוד הוא", "וכתוב קרוא יודע אינו אשר הארץ עם יגדל
 ".מפורסם לנוכל יהפוך עוד הוא", "אדם

בורא אשר הנוספת הזדמנות בגלל, מתו ישראל מבני אלפים
הזדמנות ניתן אנו שאף ראוי לא האם, לישמעאל העניק העולם
 ?!עצמם את להוכיח אותנו לסובבים נוספת

gilayon12@gmail.com 

 נלקט מתוך הספר שיצא לאור בקרוב בעזהשי"ת
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 (יח, א)היום   כחם האהל פתח ישב והוא

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 להמתין מעט, ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"...
הרבנית עשתה כדברי הרב, ומאותו יום ואילך כאשר היה מגיע אותו אדם 
לברר פרטים אודות מה שנשלח לו בדואר, ענתה שעדיין לא הגיע, ובנתיים 
הושיבה אותו על יד השולחן והגישה לו ארוחה חמה. הלה היה אוכל לשובע 

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

 לב לכל פרט שהוא ייטיב עם תחושותיו של האורח.
 (ומתוק האור)

 (יח, ד)מים  מעט נא יקח
 כתב רש"י: ע"י שליח.

יש להבין, ג' פרים שחט אברהם אבינו בשביל שיהיה לכל אחד לשון של 
להם הרבה מים"? למה לא לתת  מעטבקר, וכשמגיע אל המים אומר "יקח נא 

 מים?
מתרץ רבי ישראל מסלנט זצ"ל עם יסוד מוסר, אי אפשר להיות צדיק על 
חשבון השני! אי אפשר להדר בהכנסת אורחים כשזה על חשבון השני, לכן כיון 

 שאת המים הביא השליח, אמר אברהם אבינו יוקח נא "מעט מים".
חיים,  (אותו סיפר הרב אליהו דיסקין) על החפץ ראוי לצרף כאן סיפור

המלמד הן על "גדולה הכנסת אורחים" והן על היסוד הנ"ל שלא להדר על חשבון 
 השני:

בחור אחד עבר בדרכו בראדין, היה זה ביום שישי, שעות ספורות לפני 
כניסת השבת. באין לו מכיר בעיר זו, פנה אל ביתו של החפץ חיים, שקבלו בסבר 

יף מאוד ותשוש מהדרך, הציע פנים יפות. כשראה החפץ חיים שהבחור נראה עי
לו מטה לישון. הבחור שבאמת היה מאוד עייף נענה להזמנה ונשכב לישון. 
כשהתעורר הבחור, אמר לו החפץ חיים, שכבר סיימו להתפלל בבית הכנסת, 
והוא מחכה שהבחור יתפלל ולאחמ"כ יסעדו את סעודת השבת. לאחר הסעודה 

ו והלאה ואינו מצליח להירדם. הלך רצה הבחור ללכת לישון, וראה שהשינה ממנ
להסתכל מהחלון וראה שכבר עלות השחר. נחרד הבחור להיווכח שהחפץ חיים 

 חיכה לו כל כך הרבה זמן עד שיתעורר.
לאחר התפילה בבוקר, ניגש אל הרבנית, ושאל אותה מה היה אתמול בלילה, 

ין יושן, סיפרה לו הרבנית, שכשהגיע החפץ חיים מהתפילה, וראה שהבחור עדי
לא הרשה להעירו משנתו, ואמר לבני הבית, שהם יאכלו, ובנו יעשה להם קידוש, 
ואחרי הסעודה, שיערכו מחדש את השולחן כאלו שלא אכלו עדיין, והוא יחכה 
לאורח. כשסיימו את הסעודה וראו שהבחור עדיין לא התעורר ערכו באמת את 

והוא יעיר אותם כשהבחור השולחן מחדש, ואמר להם החפץ חיים שילכו לישון 
יתעורר. ואכן כשהבחור התעורר קמו כל בני הבית והצטרפו איליו לסעודה, כדי 
שלא ירגיש אי נעימות לאכול לבד, ועל שעיכב את החפץ חיים כל כך הרבה זמן 

 מלאכול. 

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

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

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

 אל האורחים ואומר להם: "ואחר תעבורו"? -ם גדול ממנו שאין לנו מכניס אורחי
 כך: בדרך צחותומתרץ 

הנה אברהם אבינו נעשה לו נס שהקב"ה הוציא חמה מנרתיקה, כדי שלא 
יבואו אורחים, והרי אין בעל הנס מכיר בניסו, ישב אברהם אבינו וחשב מה קורה 

איזה פגם כאן שכבר שלשה ימים ששום אורח לא רוצה להגיע? אולי יש 
בהכנסת אורחים שלי, שבגלל זה אנשים מרגישים כאן שלא בנח? חשב וחשב, 
והגיע למסקנה שאולי העובדה שכדרכו תמיד היה פונה אל האנשים בגמר 
הסעודה ומחייב אותם לברך ולהודות למי שהעולם שלו, לבורא עולם, אולי זה 

עכב כדי לברך. לכן הסיבה שאנשים לא רוצים להגיע, כי הם לא תמיד רוצים להת
כשראה את המלאכים אמר להם: "וסעדו לבכם ואחר תעברו" אין לכם מה 

 לחשוש שתתעכבו בסיום האוכל אלא מיד תוכלו ללכת...
 (אוצר הרעיון והמחשבה)

 (יח ו)עגות  ועשי לושי סלת קמח סאים שלש מהרי ויאמר
 מכאן יצחק רבי אמר סלת וכתיב קמח (פז, א) "כתיב מציעא בגמרא  בבא

באורחים". ופירש רש"י שההוכחה היא ממה שאברהם אמר  עיניה צרה שהאשה
קמח ושרה אמרה סלת. כל המפרשים מתקשים, מהיכן הראי' שצרה עיניה 
באורחים, הרי סולת הוא יותר חשוב מקמח, ואם הביאה סולת לכאורה אין 

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

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

 או "לחמניות מזונות" וכו' ואז זה מנה אחת בלבד.השולחן "מציות" 
והנה מקמח עושים לחם, אבל מסולת עושים מיני מתיקה. וזה ההוכחה, 
שאברהם רצה שתביא קמח כי האורחים צריכים להתחיל עכשיו סעודה עם 
לשונות בקר וחרדל וכו', אבל שרה הביאה סולת, שיבינו שזה רק "שולחן 

 מתוק"...
 מחשבה)(אוצר הרעיון וה

 
 שהאשה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר הוא) א"ע פז מ"ב( ל"חז אמרו

 להיפך הראיה הפסוק מן אדרבה שהרי מפורסמת הקושיא. באורחים צרה עיניה
 עיניה האשה שאין ראיה מכאן כ"א מקמח ביוקר יותר שהיא סולת אמרה שהיא
 . באורחים צרה

 דעו להם ואמר לגוריו האריה קרא אחת פעם, משל פ"ע', הק ט"הבעש פירש
 הבריות כל. כלל לפחד ממה לכם העולם, ואין של הגיבורים אתם בני לכם

 בו והיו חרב לארמון הגיעו, בעולם לטייל הגורים יצאו אחד יום. מכם פוחדים
 רצו, הגדי כשסע ומשסעו אריה הורג הגיבור שמשון מהם באחד, ציורים הרבה

 בעולם הגיבורים שאנחנו אמרת איך: לו ואמרו אביהם אל בהלה ברוב האריות
 מזה אדרבה, אביהם להם ענה. אריה משסע שאדם איך גדול בציור ראינו והרי
  ארי ישסע שאדם טבעי דבר זה היה אילו, לדברי ראיה

 פעם הדבר היות משום אבל, לראוה כ"כ גדולות תמונות מזה עושים היו לא
 שאמרו וזהו. לראוה גדולה תמונה מזה עשו יום בכל מזדמן ואינו ויחידה אחת
 סולת אמרה והיא קמח אמר שהוא שרה של לבה נדיבות מפרסמת התורה, ל"חז

.באורחים צרה עיניה אחרת ואשה דופן יוצאת היתה אמנו ששרה ראיה מכאן
 )אברהם אהל(
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בספר אהבת וסגולת ישראל הביא לפרש בדרך צחות, למה אשה עיניה צרה 
באורחים, עפ"י הגמ' אוקירו נשייכו שביל שתתעשרו. שהאשה אינה חפיצה 
שבעלה ירבה בגמ"ח שכן צדקה היא סגולה לעשירות, "עשר בשביל שתתעשר", 
וכך, כשירצה הבעל להתעשר יוכרח להשתמש עם הסגולה האחרת ולכבדה 

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

 
  (יט, לז)מואב  שמו ותקרא בן הבכירה ותלד

 היו מובא בהקדמה לשו"ת "אגרות משה" (חלק ח), "בליובאן מעשה נורא
 דלהלן המעשה את מספר היה ורבינו (הגר"מ פיינשטיין זצ"ל) רבים תורה גדולי
 אמיתי גילוי של, כמעט הקודש רוח למדרגת שהגיעו מהם שהיו להראות כדי

 חולי במין למשכב ונפל הבתים מבעלי אחד חלה ב"תרפ חורף "בתחילת :בתורה
 ביקש, לבקרו בא ורבי משה, עלמא ליה תקיף כאשר. בפיו התנפחה ולשונו מוזר

 . חליו סיבת את לרבינו וסיפר מעליו איש כל להוציא החולה
 לוט בנות זכו כיצד הקשה וירא פרשת בשבת לכן, קודם שבוע, וכה סיפר

 שבניהן והודיעו, שעשו עריות בגילוי בושו שלא אף מצאצאיהן יהיה שהמשיח
 זקנות נשים שתי בחלומו הופיעו בלילה. בזיון בדרך עליהן ודיבר, מאביהן הם

 ששמעו לו ואמרו הוסיפו הן, לוט בנות שהן ואמרו מכוסים ופניהן שראשן, מאד
  לו. לענות האמת מעולם ובאו מענתו, את

 נס בדרך וניצלו אברהם ממשפחת שהן שמאחר לומר יכולות שהיו טענו הן
 נס מעשה כל לעצמן לייחס יכולות והיו זנות מעשה בהם תולים היו לא מסדום,

 כנצרות, חדשה דת ולייסד כביכול, השכינה מן שנתעברו לומר יכולות שהיו כך
 תמיד לוולד יש מתעברת אשה שכאשר להודיע ומואב עמון לבניהן קראוולכן
  האמיתי. המשיח מהן ויצא זכו זה בזכות ודם, בשר אב

 ומאחר בזיון, בדרך עליהן דיבר כאשר גדול חטא חטא שהוא אמרו לו עוד
 במדבר י"(רש כמרגלים מידה כנגד מידה ייענש הוא בזלזול עליהן דיבר שהוא

 לספר האיש כשסיים ימות. וכך משונה, בחולי ותתנפח לשונו ותשתרבב ז)"ל ד"י
 אמיתי, עניין בכך ראה רבינו לעולמו. ונפטר הקיר אל פניו את היסב סיפורו את

  .אמת" הסבר לו נראה שגם ההסבר מאחר
 (טעם הצבי)

 

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

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

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

בעתי נאם ה'', מה צורך היה לשבועה? ר' ביב בר אבא בשם ר' יוחנן "'בי נש
אמר: עמד אברהם בתפילה ותחנונים לפני הקב"ה ואמר לפניו: 'רבש"ע, גלוי 
וידוע לפניך, בשעה שאמרת לי 'קח נא את בנך את יחידך' היה בליבי מה 

, להשיבך, והיה בליבי מה לאמר: אתמול אמרת לי 'כי ביצחק יקרא לך זרע'
ועכשיו אתה אומר לי 'והעלהו שם לעולה'? אלא כשם שהיה לי מה להשיבך 

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

 יצחק אביהם, ועמוד מכסא דין לכסא רחמים".
ת הרבה דברים, אבל לפחות להגיב איזו תגובה. אני מוכן אנחנו מוכנים לעשו

שחברי יעשה לי הכל, אבל לפחות שידע שהוא לא נהג עמי בצדק, מה, גם זה 
 אסור לי?!

כשציוהו הקב"ה על העקידה, יכול היה אברהם לומר: "רבש"ע אני מוכן, אבל 
עם מה, רק שאלה אחת קטנה: הרי הבטחתני שממני ייבנה -רק תסביר לי דבר

ישראל?! אבל אברהם לא הגיב, לא שאל שאלות, וביקש שבשכר זה גם הקב"ה 
זה הוא לא היה  –לא יגיב כשעם ישראל יעשו עבירות. לבקש מהקב"ה שימחל 

גם  –יכול. כיצד ניתן למחול על עבירות?! רק זאת הוא ביקש: אני סגרתי את פי 
 אתה, רבש"ע, אל תעשה כלום, כביכול. 

הנסיון הראשון שלו. בפרשה הקודמת הקב"ה מצווה עליו: "לך וזה לא היה 
לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". היה זה דבר קשה מאוד עבור אברהם אבינו. 
אברהם בנה את ביתו בחרן. הוא עמל קשות להחזיר את כל אנשי המקום 
בתשובה, עוד עבודה רבה היתה לפניו, והנה הקב"ה אומר לו "לך לך "! ומבטיח 

שיהיה לו שפע וכל טוב במקום החדש. ומה עושה אברהם? לא שואל שאלות,  לו
אלא מיד "וילך אברהם כאשר דבר אליו אלוקים", הוא משליך מאחוריו את הכל 

 והולך!
ועדיין אין זה הכל. סוף סוף הוא מגיע לארץ כנען, והנה בפעם הראשונה 

הוא היה יכול לבוא בהסטוריה האנושית נהיה רעב בעולם. אין מה לאכול. הרי 
בתלונה ולומר: "רבש"ע אמרת לי לך לך אל הארץ אשר אראך, ויהיו לך ברכה 

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

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

 (תפארת שמשון)

 
 לעשות 'ה דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי

 (יח, יט)  ומשפט צדקה
 שוויה של פרוסת לחם במדבר

 ל"א ברך ל"א הוה ושותין אוכלין משהיו ושבים עוברים מקבל היה אברהם
 ושתי אכיל הוה וברך עליו קבל אם. משלו שאכלנו עליון אל ברוך אמר נימא מה

 קשיטה חד ל"א עלי לך אית מה ל"א והוה דעלך מה הב ל"א הוה לאו ואם ואזיל
 דפיתא עיגול וחד פולרין בעשרה דקופר ליטרא וחדא פולרין בעשרה דחמר

 יהב מאן במדברא קופר לך יהב מאן במדברא חמרא לך יהב מאן פולרין בעשרה
 דהוה עקתא ההיא חמי דהוה מן במדברא עיגולא לך יהב מאן במדברא פיתא לך
 משלו" (ילקוט שמעוני רמז פב) שאכלנו עליון אל ברוך אמר הוה ליה עקי

המדרש מתאר את האופן שבו היה אברהם מחנך את באי ביתו לקיים את 
ובשתיה, וכאשר הודו לו הפנה אותם מצוות ד'. תחילה כיבד את אורחיו באוכל 

 להודות למי שהאוכל שלו, ולימד אותם כיצד לעשות זאת.
 "נאלץ" לעשות זאת... –מי שסירב לברך 

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

 למספרים דמיוניים.
האורח היה מתפלץ למראה הסכום, ושואל: "כיצד הגעת לסכומים כאלו? 
פרוסת לחם בשווי חמש מאות שקלים? רבע עוף במחיר של אלפיים שקלים? 

בשר וקצת מעולם לא שמעתי על מסעדה כזאת... בסך הכל מדובר במעט לחם ו
 מים?!"

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

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

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

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

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

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

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

גם ידע שאין שום סיכוי שהלה יתנדב מרצונו לתת לו מהלחם  מהמטבח, אבל
 שבידו...

מאחר שלא היה לפניו כל מוצא אחר, אזר את שארית כוחותיו, ודף את בעל 
הלחם. הלה החליק על הקרח כשחתיכות הלחם שהיו בידיו מתגלגלות לכל 

 עבר... ומיד חטף החולה את אחת החתיכות וברח...
חייו של רבי מרדכי, הוא החלים ממחלתו, ושרד אותה פת לחם הצילה את 

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

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

למעשה שאלתו התחלקה לשלוש שאלות נפרדות: ראשית, האם היה מותר 
לו לקחת מן הלחם? שנית, גם אם הדבר נעשה כהוגן, האם עליו לחפש את בעל 
הלחם, ולשלם לו על הגזילה? ושאלה שלישית, שאמנם לא שאל, אך נשאלה 

ם, כיצד מחשבים את שוויה של אותה חתיכה לרבי חיים קנייבסקי: אם עליו לשל
 כפי שוויה כיום, או כפי מה שהייתה שוה אז, במחנה?... –

על השאלה הראשונה נענה, שמאחר וליהודי השני היו ארבע ככרות לחם, 
הרי שנטילת ככר אחד מידו לא סיכנה את חייו. אם כן, אי כאן שאלה של נפש 

ת ממונו של הזולת בלא רשות כדי תחת נפש, אלא רק שאלה אם מותר לקחת א
להינצל, ועל כך התשובה היא, כי אכן רשאי אדם להציל את נפשו על ידי גרימת 
נזק לממונו של חבירו. מסיבה זו נאמר בגמרא, שרשאי אדם להצית שדה חיטה 

 של חבירו כדי להינצל מאויבים הרודפים אחריו ומבקשים את נפשו (ב"ק ס, ב).
ון חבירו, חייב לשלם לאחר מכן לבעל הממון את אלא שהמציל עצמו בממ

כל הנזק שגרם לו. על כן התשובה לשאלה השניה היתה שעליו לשלם לנגזל את 
הגזילה. אך מכיון שהוא לא הכיר את האיש ממנו גזל את הלחם, עליו לתת את 
הסך שגזל לצרכי ציבור, מתוך תקוה שגם אותו איש או יורשיו שככר הלחם 

נה מאותם כספים, ובכך יש מעין תשלום על הלחם שנגזל מידו.נגזלה ממנו יה
מהו הסכום שעליו לשלם, כפי שווי לחם –כעת נותרה השאלה האחרונה 

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

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

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

 
 "ולוט יושב בשער סדום"



 

 ג 

כשהגיעו המלאכים להפוך את סדום מצאו את לוט יושב בשערה שבאותו 
יום מינוהו שופט עליהם (רש"י בראשית יט, א). ותמוה: במשך יובל שנים לא 
נהפכה, וביום שמינו את לוט כשופט, דוקא אז נהפכה? לכאורה, עם שופט צדק 

כלוט, היו להם סיכויים לשפר את דרכם!
 ובי היה מעשה.אקדים לתשובה ספור מעשה, 

כשהשתלטו הרוסים על ליטא אסרו על קיום הישיבות, סגרו את תלמודי 
אות, אבל לא יכלו לאסור את האנשים, כבודדים, לקיים והתורה, אטמו את המקו

מצוות דתם. ובנובהרדוק, הן יודעים אתם, חנכונו לאור: "לא יבוש מפני 
תי אפוא בחוצות העיר המלעיגים עליו בעבודת השם", גירא בעיני השטן! הלכ

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

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

 התעודות!"
הרי לך. הייתי פליט מפולין, חסר תעודות. זו היתה עברה פלילית, שעלולה 

 לסבך בצרות צרורות!
"בוא אתי, במשטרה יחקרו". וימצאו שאני בן ישיבה ואיני עובד, "טפיל" לפי 

 הגדרתם, עברה נוספת. אך מה באפשרות לעשות, כאשר אבדתי אבדתי.
אילו היינו מצורעים. איש אינו רוצה אנו הולכים, וכולם סוטים מדרכנו כ

 בקשרים, לא עם שוטר ולא עם אסיר.
 תוך כדי הליכה אני שולף מהכיס שני רובלים, ומושיט לו.

"טוב ויפה", הוא מסנן בארסיות. "פרופוגנדה, פרסומת חוצות לדת, וחסר 
מסמכים, ומנסה לשחד שוטר בעת מלוי תפקידו. תמשיך כך, לקבור את עצמך!" 

את צעדיו לעבר תחנת המשטרה. כשנגיע לשם אני אבוד, הדברים יצאו ומחיש 
 מכלל שליטה.

 "טוב", אני עונה. "תגיד אתה, כמה?"
 "חמישה, לא פחות".

למזלי הטוב, היה לי. החמישיה החליפה ידיים והוא הפטיר: "לך, ושלא 
 אראה אותך יותר". בלי חמישה רובלים, התכוון.

ראים, ואיך שרדו שם? אם לא במתן קופיקות והבנתי שבסדום היו חוקים נו
אזי במתן רובלים. אבל ביום בו מינו שופט הגון שאינו נוטל שוחד ושופט 

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

 
 לוט, ואנחנו

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

 במסירות נפש, ואפה מצות כמנהג שראה בבית אברהם (רש"י בראשית יט, ג)!
ואם אתה תמה על כך, בוא וראה: קורח חלק על משה רבינו ונבואתו ועל 
תורה מן השמים. משך אחריו מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות, ואת און בן 

, אבל נתן תקיעת כף. אמרה לו אשתו: "תישן, ואני אסתדר אתם". פלת להשתלף
באו לקראו, וחפפה ראשה בפתח האוהל. אמרו: אין זה צנוע לשוחח עמה עתה, 

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

י צניעות! כמה סתירות מתרוצצות בנפש כו, ט), ובה בעת להקפיד על הידור
 האדם!

בין חמש העבירות שעבר עשו בו ביום, מנו (בבא בתרא טו ע"ב) שכפר 
בעיקרו, וביזה את העבודה שהיתה בבכורות. לא מובן: וכי דורשים מהכופר 
בבורא שיעריך את עבודתו?! הלאה: אם כפר בעיקר, מדוע חפץ בברכות. וזעם 

עד שנדר להרגו. וצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, ונשא כל כך על יעקב שנטלן, 
קולו ובכה. הלא כל הברכות, ממקור הברכות, "ויתן לך האלקים" (בראשית כז, 

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

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

 הוא יצור מלא סתירות!
אני זוכר שספרו. אחד מראשי ההסתדרות, פוקר ומעביר על דת, רחץ בימה 
של תל אביב ונקלע למערבולת. למזלו, הבחין בו המציל. מיהר לסירתו, אל 
החסקה, ומשהו. כשהגיע אליו שמעו זועק בחרדה: "אני לא חוזר בתשובה, אני 

 לא חוזר בתשובה!"
נו, תאמרו, הלא גמרא מפורשת היא (ערובין יט ע"א): רשעים, אפילו על 
פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אבל לא, תשמעו עד הסוף. כששבה 

י, אבי היה חסיד סלונים. אליו רוחו שאלו על כך. ספר לו: גדלתי בבית דת
נמשכתי אחר רוח התקופה והתפקרתי, החלטתי לעלות עם גרעין חלוצי ולייסד 
קיבוץ בארץ ישראל. אמר לי אבי: יתכן שאנו נפרדים לנצח ולא אראה אותך עוד, 
כפי שאכן היה. יש לי אליך בקשה אחת. לפני שאתה עולה ארצה, לך להפרד 

כבר לא הייתי שם, אבל איך אומרים, בקשה מהרבי, לקבל ברכת הדרך. האמת, 
אחרונה ממלאים. חבשתי כיפה ונכנסתי אל הרבי. הוא ידע בדיוק מי אני והיכן 
אני, ואמר לי: "גדלת כאן, אבל האדם הוא בעל בחירה, ונסחפת למחוזות 

 אחרים. אבל כלום לא יעזור לך, שרשיך כאן. דע, שלא תמות בלי תשובה!"
ושוב לא כסתה את ראשו. וכעת, שנכנס לים ונגרף  כשיצא, תלש את הכיפה

למערבולת, חשש שקיצו בא ונזכר בדברי הרבי. החל לזעוק שאינו חוזר 

בתשובה. ואם אינו חוזר, הרי לא ימות. שהרי כך הבטיח הרבי. והראיה, שאכן 
 ניצל!

 ואני מתבונן ושואל: ייצור כזה, כופר או מאמין?!
רבי. ואם מאמין, למה לא הניח הבוקר אם כופר הוא, מה לו ולהבטחת ה

 תפילין?
 והתשובה: אדם רגיל הוא, גדוש בסתירות...

כמה שננו בנובהרדוק את הסיפור מ"חובות הלבבות" (סוף הקדמה שער 
הבטחון): חסיד נסע לסחור ולהתעשר במדינת הים, ומצאם עובדים לפסלי עץ 

 ד לפסל מעשה ידי אדם!"ואבן. ולעג בפני הכומר: "איזה עיוורון וסכלות, לסגו
 התעניין הלה: "ואתה, למי עבודתך?"

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

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

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

 ולעניננו, הבין שחי חיי סתירה!
 (והגדת)

 
 "ותלך ותתע"

"וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת 
(בראשית כא, יד). ופרש רש"י:  הילד וישלחה, ותלך ותתע במדבר באר שבע"

 .לולי בית אביה"ותלך ותתע", חזרה לג
 מזעזע.

נזכור: הגר בת פרעה היתה (תרגום יונתן בראשית טז, א) שאמר: מוטב 
שתהא בתי שפחה בבית זה, ולא גבירה בבית אחר (בראשית רבה מה, א). והיתה 
שרה מגיירת את הנשים, והגר דולה ומשקה מתורתו. עד שנתנתה לאשה 

דרשה כפיפותה. וברחה,  לאברהם, וסברה שעולה היא בצדקותה על שרה, ושרה
וראתה שני מלאכי מרום, ושמחה: "הגם הלם ראיתי אחרי ראי (בראשית טז, יג). 
רגילה היתה לראותם בבית אברהם, וסברה שראתה בזכות אברהם. ועכשיו 
ברחה, ורואה בזכות עצמה, ולא מלאך אחד אלא ארבעה בזה אחר זה, ולא 

 נחרדה (רש"י).
חאי יצא בשליחות חבריו להצלת כלל ישראל, הגע עצמך: רבי שמעון בר יו

ובא שד לסייעו. בכה ואמר: "ומה שפחה של בית אבא [הגר] נזדמן לה מלאך 
שלוש פעמים, ואני לא פעם אחת? יבוא הנס מכל מקום!" (מעילה יז ע"ב). 

 אלמלא נכתב, אי אפשר היה לאמרו: גדולה מרבי שמעון מר יוחאי!
קבע מקום  -יצחק אבינו!  -שיצחק אבינו וכתב הרמב"ן (בראשית כד, סב) 

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

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

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

 -רבי מרדכי פרוגמנסקי האיר בהם עינינו, ובמעשה שהיה 
בערב שבת הוצרך לנסוע לקובנה. עלה לרכבת, ומולו ישב יהודי הדור צורה. 
התפתחה שיחה והלה סיפר שהוא שוחט ומוהל, שתא אומנויות הקשורות למזל 
אחד (שבת קנו ע"א) וגם מגמת פניו לקובנה, עליהם לרדת במינסק ולהחליף 
רכבת. הנסיעה התארכה ונמנמו מעט. כשהתעוררו נוכחו שהחמיצו את מינסק. 

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

 "יהודי אינו תועה!" פסק רבי מרדכי.
 "מה?!" נתן בו השוחט עיניים תמהות.
נחרצות. "על הפסוק: ותלך ותתע, דרשו  "יהודי אינו תועה", חזר רבי מרדכי

 -שחזרה לגלולי בית אביה. ואיך רמוז הדבר, משום שיהודי אינו תועה! 
המדרש מספר שספינה ובה יהודי אחד מגיעה לנמל זר. אמרו לו הנוסעים 

 הנכריים: "קח כסף ועלה לעיר וקנה לנו אוכל!"
 אמר להם: "הן זר אני פה כמותכם, ולהיכן אלך?"

"וכי יש יהודי זר? בכל מקום שאתה הולך, אלקיך עמך!"  -הגויים!  -ו אמרו ל
 -(דברים רבה ב, טז) 

 נרד בתחנה הקרובה, וה' יצליח דרכנו!"
 משך השוחט בכתפיו, מה היה לו לומר.

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

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

 "כן, אני, מדוע?!"
חיבוק עז, והמארח אמר: "היום מלאו לבני שמונה ימים, הזמנתי מוהל 

קדוש ברוך הוא מהעיר ולא בא, איני יודע מה קרה. הפלתי תחינה לפני ה
שימציא לי מוהל. גם עגל קניתי לסעודת המצוה. אולי כבודו גם שוחט, 

 במקרה?"
 "במקרה", גם שוחט וגם מוהל.

 "חבל רק שאין כאן איזה רב גדול, שיהיה סנדק".



 

ד 

 "הבאתי עמי גם רב גדול", אמר השוחט.
 "נו, האם יהודי תועה", שאל רבי מרדכי...

 )והגדת( 
 

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

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

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

 . מחטאים
? גדולה מהי" גדולה אשה ושם" מהזוהר שמצטט פלוני בספר עוד ראיתי

 : הקדוש הזוהר ומסביר שואל
), ז"פ דף מ"ב במסכת בגמרא כמבואר" (באורחין צרה עיניה"ש האשה טבע
, להיפך, אשה שאותה ראה אלישע והנה, מחמתם כספי הפסד יש אם ובפרט
, ועינה לבה בכל - האורח של לצורכו הוצאות להוציא ואף, לארח שמחה היא
 . הקדוש הזהר דברי". גדולה אשה" תואר לה נתן לכן

 הגדולה המעלה זו - גדול איש הוא - מטבעו ההיפך העושה כי למדים נמצינו
 ". גדולה אשה ושם" הנאמר וזהו. ביותר
 הליטאים, כולם כי, בביתו לתלמידים בשיחה שלום' ר מכריז, תמיד אומר אני

 כי ואומרים אמרו, בסגננו אחד כל, והעדות הקהילות גדולי וכל והחסידים
 : התכלית היא המידות שבירת
 למה לאו ואם, המידות שבירת היא האדם חיות עיקר" כותב מוילנא א"הגר

 נקיות פסיעותיו כאשר - אצילות בנועם - יום היום בחיי המתנהג" חיים לו
 חיי בפסגת העומד הוא) הרעות המידות ראשי שהן, (וכבוד תאווה, מקנאה
 לו למה כן עושה לא ואם - חיים פסגת לאותה להגיע - בחייו עבודתו וזו. האדם
 בריאת עיקר" - שלו בנוסח כן אומר גם ע"זי אלימלך רבי שהרבי, וכידוע. חיים

 ". הטבע שבירת היא האדם
 גדול או יותר גדול -" גדול איש" אדם לבני התארים מתחלקים זה פי ועל
 . מצבו לפי אחד כל, פחות
 " קדוש אלוקים איש"
 " תמיד עלינו עובר קדוש אלוקים איש כי ידעתי נא הנה אשה אל ותאמר"

 : ע"זי מרוזין הקדוש הרבי שאל, גדולה שאלה
 לדעת הצליחה והיא, לחם ולאכול לנוח, לביתם נכנס היה, אלישע הנביא

 בהיר וביום, כלום עליו לה סיפר לא אחד אף, קדוש איש בביתם עובר שהנה
 מנא" הגמרא שואלת". קדוש איש הזה האיש כי לי ידוע" לבעלה אמרה אחד
 מכשירים, כי" שולחנו על זבוב נראה שלא" הגמרא עונה?" ידעה מהיכן - ידעה
 בהכרח, אחד זבוב היה לא - זאת כל עם - ואם, אז היו לא, וזבובים שרציםנגד

 .כ"ע. הטבע דרך מעל מתנהלים שחייו קדושאיש שהוא
 באה לא היא" ידעתי נא הנה" אומרת התורה שאם, להבין עלינו ראשון דבר
 הנה" לו שסיפרה - בעלה עם הסעודה בשעת דיברה שהשונמית מה, סתם לספר

, נכונים לא דברים נכונות שאינן, סרק בשיחות עוסקת לא התורה כי" ידעתי נא
 אמת הוא ך"בתנ שנאמר מה. אמת תורת היא התורה, מצטטת לא התורה
 קדוש איש הנה כי לדעת הצליחה ידעה זו אשה שאכן הרי, וכשכתוב; במלואו

 ! בביתה דר
 למה' ה ברוך בא ויאמר" אמר שלבן, נאמר הבאה בפרשה: נוספת דוגמא

 מצאצאי היה שאליעזר פ"שאע ל"חז אומרים" הבית פיניתי ואנכי בחוץ תעמוד
 ידי על אבל", לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור", "ארור" בכלל והוא כנען

  מכלל יצא, באמונה, אברהם את, הצדיק את ששימש
 מי השאלה נשאלת'". ה ברוך בא ויאמר" שנאמר", ברוך" בכלל ונכנס" ארור"
 מביאים מלבן וכי, הארמי לבן הכל בסך'"? ה ברוך בא" שאמר הוא ואיזהזה הוא
 היא התורה כי, האמת זו'" ה ברוך בא" לבן דברי בתורה כתוב שאם אלא?! ראיה

' הגמ שואלת כ"וא) זה בנוסח שיאמר משמים לפיו הכניסו וכך" (אמת תורת"
 ? ידעה מהיכן -" ידעה מנא"

?" ידעה מנא" הגמרא שאלת פירוש מה, ע"זי מרוזין' הק הרבישאל, בקיצור
 התפילה את רואים, וחשוב גדול איש שהוא אדם על לראות דרכים חסר וכי
 יראה, במועט הסתפקות, לחבירו אדם בבין הזהירות את, השקידה את, שלו

 צריכים מה אז) ז"פ מ"ב" (באורחים מכרת אשה"ש עוד וכידוע', וכו מחטא
 . וגמרנו ידעה -? ידעה היא איך להבין לטרוח

 : נפלא תירוץ, ועמוק נורא הוא ר'הרוזינע של התירוץ
, תתברך צדיקים ובשפתי, תתרומם ישרים בפי" בשבת בתפילה אומרים

 מזו למעלה זו דרגות ארבע - ".תתהלל קדושים ובקרב, תתקדש חסידים ובלשון
, בשפתי, בפי - לשונות סוגי ארבעה ולצידם. קדושים, חסידים, צדיקים, ישרים  -

 ? הכוונה מה. בקרב, בלשון
 הפה כאשר. לשון ביטויי הארבע מכל ביותר הגלוי הוא פה, "ישרים בפי"
 כי -, הישרים האנשים של הראשונה הדרגה זו, כולם ורואים שומעים מדבר
 . החיצוני בפיהם מתרומם ה"הקב כבוד

 יותר שלהם הקודש שמלאכת, הצדיקים הם - מהישרים מהם למעלה
 והצדיקים -. סגורים חתומים לפעמים השפתיים - "צדיקים ובשפתי" - פנימית
 .בשפתותיהם מברכים

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

 . בלשונם ה"הקב את
 קדושים "קדושים בקרב" הקדושים של היא ביותר הגבוהה הדרגה
 עבודתם את להכיר שייך לא, בקרבם עמוק וחבויים נסתרים והם, כמלאכים

 לא וכלל, קדוש אדם בבית שמסתובב אפשרי ומאד!" תתקדש קדושים בקרב"
 כיון, הגמרא שאלת זו כ"וא. מהותו זו" תתקדש קדושים בקרב" כי, אותו מכירים
  הצליחה וכי, זאת ידעה מהיכן" קדוש אלוקים איש" היה אלישע שאכן

 "?אלקיו' ה עם" במעמקים טמון הכל" קדושים בקרב" והרי זה את לגלות
 כ"ע'. וכו שולחנו על זבוב נראה שלא הבחינה - סימנים שראתה הגמרא משיבה
 . קדושים דברים שאמר הקדוש דברי

 : לכם לספר מוכרח ואני
  אליהו לרבי סביב הזבובים
 מקום, לירושלים הקודש בארץ לשכון מהגולה עלה לאפיאן אליהו כשרבי

 הזכות את אז לי הייתה. קמניץ בישיבת לו שהשכירו בחדרון - היה מגוריו
 . חודשים כמה במחיצתו להתגורר
 ידוע. (יעקב זכרון בישיבת כמשגיח לשמש נקרא אליהו ורבי, היום ויהי
 זקנותו אף שעל אליהו מרבי איש החזון ביקש, איש החזון של בביתו שכשהיה

: ובהתרגשות בשקט א"החזו לו לחש, הקודש בארץ כאן כמשגיח לשמש יסכים
 ותזכו, ותגידו תאמרו עוד!" להגיד, יהיו ורעננים דשנים, בשיבה ינובון עוד"

 "). תלמידים להעמיד
 את לסדר לחדרו נכנסתי. בקמניץ החדר את שעזב לאחר, יומיים יום
 ותפסתי עומדי על נעמדתי. רבים זבובים עפים החדר בחלל כי ונוכחתי, החפצים

 נעקצתי לא, בזבובים הבחנתי לא היום ועד, כאן חם כך כל, אוי: "ראשי את
 ויהי) נד פרשה רבה בראשית( בפרשתינו ל"חז במאמר נזכרתי גם" מיתושים

 ישלים אויביו גם איש דרכי' ה ברצות, צבאו שר ופיכל אבימלך ויאמר ההיא בעת
 אנשי איש אויבי) "ז מיכה( שנאמר אשתו זו אמר יוחנן רבי), ז"ט משלי( אתו
 יתושים כגון, ביתו מזיקי לרבות, אויביו גם אויביו ברכיה ר"א'", וכו ביתו

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

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

 של רבבות ריבי כאשר, וכרמים בפרדסים מסובבת יעקב זכרון, לך ידוע אם
 מפי השיעורים באחד, תמוז בתקופת, היום ויהי. באויר עפים שונים יתושים
. נדיר באופן ביתושים עמוס היה ההיכל, שמענוביץ נח רבי הישיבה ראש

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

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

 .ראיתי שאני מה את גם לספר בעצמי הסכמתי כבר, זה סיפור כששמעתי
 )להגיד(

 

 בדרך הדרוש  
 (כב, ג) ויבקע עצי עולה

במדרש "לכן בקע הים לפני בנ"י". ונ"ל דמבואר בשל"ה 
לא הגיע הזמן  הק' ז"ל דמתחילה לא רצה הים להיבקע דעדיין

ת' שנים לצאת ממצרים, ובקע אח"כ כי הגלות התחיל משנולד 
יצחק ונשלם הזמן, אמנם המפרשים הקשו הא נאמר 'כי גר 
יהיה זרעך בארץ לא להם' ויצחק היה בארץ ישראל אשר 
מוחזקת לנו מאבותינו, ותירצו דאתיא כמ"ד דא"י אינה מוחזקת 

 לנו. 
קע אברהם עצי העולה והנה בתפארת יהונתן כתב דלכן ב

בביתו, ולא היה יכול ליקח עצים על הדרך מאיזה אילן, דמבואר 
בע"ז (נג, ב) דאין לך אילן שלא עבדו בו עכו"ם, ומחובר (נעבד) 
אסור לגבוה, לכן בקע עצים מאילן שלו שלא עבדו בו עכו"ם. 
עי"ש. והנה מבואר שם בש"ס דלמד"א דא"י מוחזקת לנו לא 

שום אילן, דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו.  היו יכולים לאסור
א"כ אי נימא דא"י מוחזקת לנו מאבותינו, כיון שנפלה בחלקו 
של שם כשחילק נח את הארץ לבניו כפי שכתב רש"י בפ' לך 
עה"פ והכנעני אז בארץ, עי"ש, א"כ מעולם שייך אר"י לבנ"י 

 ולא היו יכולים העכו"ם לאסור שום אילן.
צים מאילן שבביתו ולא לקח עצים וא"כ מדבקע אברהם ע

בדרך, ע"כ צ"ל דס"ל דאר"י אינה מוחזקת לנו, והי' יכולים לומר 
דהגלות התחיל משנולד יצחק ונשלם הזמן, וזש"א המדרש 
ויבקע עצי עולה בביתו ואח"כ הלך אל המקום וכו' ע"כ דס"ל 
דא"י אינה מוחזקת לנו, לכן שפיר בקע הים לפני בנ"י דנשלם 

 הזמן כבר.
 (בנין דוד) 

 היום יאמר אשר יראה' ה ההוא המקום שם אברהם ויקרא

 (כב, יד) .יראה' ה בהר
 ויש. המפרשים בו שהאריכו כמו קשה הוא הזה הפסוק

 בכל ה"מ דף זרה עבודה במסכת דאיתא מה פי על לפרשו
 זרה עבודה שם שיש דע' וכו וגבעה גבוה הר מוצא שאתה מקום
 ורמז היה בקעה המוריה דהר ל"ז רבותינו אמרו והנה. שם עיין
 פירושו דהכי לומר יש זה לפי. גבוה הר ונעשה ה"הקב לו רמז

 לן קיימא הא וקשה יראה' ה ההוא המקום שם אברהם ויקרא
 אסורומחובר זרה עבודה שם נעבד שלא וגבעה הר לך דאין

 היום. יראה' ה בהר היום יאמר אשר הפסוק ומתרץ. לגבוה
 כנזכר ה"הקב לו שרמז ידי על הר נעשה דהיום לומר רצה דייקא
זרהעבודהשםנעבדולאהיהבקעהלכןקודםדאלו. לעיל

 :מעולם
 )(חנוכת התורה 



 

 

 חוקי סדום
מדינה מופקרת, חוקים היתה סדום לא 

, וסברתם העקומה היו בה ומשפטים מסודרים
היתה כיון שהקב"ה השפיע להם כסף וזהב, 
אבנים טובות ומרגליות, אין זה נאה שנזלזל 

 במתנתו וניתן לאנשים אחרים להרויח מזה.
'צדק ויושר', אפשר  איצטלא שלללמדנו כי ב

לעשות את הרשעות הכי גדולה, לא לחנם מכנים 
חז"ל את הסירוב לעזור לאחרים במקום שאין לו 

 הפסד: 'מידת סדום'.
 הנה לפנינו מעט מחוקי ה'צדק' בסדום::

 הכנסת אורחים אסורה בתכלית האיסור.
אסור לתת צדקה או פת לעניים ואביונים (אף 

העניים אין להם זכות לחיות).  -ילידי סדום 
 .)1המחזיק ידי עניים ישרף באש

הקורע אוזן חמורו של חבירו, יחזיק את החמור 
 .)2עד שתצמח אזנו

הפוצע את חברו ומוציא לו דם, חייב הנפצע  
 .)3דם לשלם דמי הקזת

כך הוא המנהג בסדום, השוטח בצלים או 
שומים לייבש, יכול כל מי שרוצה לקחת 'רק' 

 אחת, אף שלא נשאר לו כלום.
מי שיש לו שור אחד חייב לרעות את כל 
בהמות העיר יום אחד, ומי שאין לו שוורים כלל 
(ועבר על 'האיסור החמור' שאסור להיות עני), 

 חייב לרעות שני ימים.
אדם זר לסעודה, יפשיטו מעליו את המזמין 

 .)4גלימתו
 

סנהדרין  )2 .על פי תנחומא ז, פרקי דרבי אליעזר פרק כה )1
כל החוקים האחרונים על פי  )4 .על פי הגמרא שם )3 .קט, ב

 הגמרא שם.
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אברהם  .ְּבֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהלד' ַוֵּיָרא ֵאָליו 
בענוותנותו אמר כי ה' נגלה אליו בזכות ממרא שיעץ 

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

 
 אמרו  .ְוִהֵּנה ְׁשָׁשה ֲאָנִׁשיםַוַּיְרא ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו  ...ה'ַוֵּיָרא ֵאָליו 

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

מיד  שמח שמחה של מצוה ואורחים 
  (חתם סופר) .

 
ך גדלו כשליש העולם, אכל מל .ִׁשיםְוִהֵּנה ְׁשָׁשה ֲאנָ 

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

 
הקב"ה רצה לזכות אותי  .ַעל ַעְבְּדֶכם ֲעַבְרֶּתםִּכי ַעל ֵּכן 

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

 
צריך אני לגלות לו  .ַהֲמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֹוֶׂשה

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

 
אבינו  עד היום  ה'.ֵמד ִלְפֵני ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֹ 

 (בית אהרן) .להתפלל על בניו  
  

ְּבכֹלִק ֱא כמו שמתנהג אדם  .ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה ים ִעְּמ
למטה כך מתנהגים עמו למעלה, כ

 )אור המאיר( .ים ִעְּמִק ֱאעשה כך י
  

לא המתין לבקע העצים עד  .ַוָּיָקם ַוֵּיֶלַוְיַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה 
שיבא למקום שאמר לו האלקים, כי לא רצה שתצטנן 

 (נועם אלימלך) התלהבותו עד שיגיע לשם.

 
 עבודת האדם משפיעה לכל העולם

ִבים ָעָליו ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ופרש"י אחד  .ְוִהּנֵה ׁשְ
לבקר את שרה ואחד להפוך את סדום וכו', 
ולכאורה למה הקדים המלאך אשר בא להפוך את 
סדום לבא עתה עם שני המלאכים אשר באו עתה 

הם ולבשר את שרה. אך ידוע לרפאות את אבר
שמדתו של אברהם אבינו היתה חסד, ועל ידי החסד 

שעשה השפיע חסד לכל באי עולם, ולא היה 
באפשרי כלל להפוך את סדום, אך מפני כי בא עתה 
המלאך לבשר לשרה שתלד את יצחק שהוא בחינת 
גבורה, ומחמת הבשורה הזאת שיהיה נולד יצחק, אז 

אשר בא להפוך את היה כח בהמלאך השלישי 
 סדום לעשות פעולתו.

  )רבי שלמה הכהן מראדומסק (תפארת שלמה 

 אבריו עשו מעצמם רצון ה'עצמו ואברהם זיכך 
ֲאֶכֶלת ח ֶאת ַהּמַ ּקַ ַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוּיִ ׁשְ  .ַוּיִ

לכאורה יש כאן כפילות הלשון "וישלח" "ויקח". יש 
מה שאמרו חז"ל קיים אברהם כל  ל פילתרץ ע

התורה, איך ידע את התורה? אלא שגופו של 
אברהם אבינו היה מזוכך לגמרי, עד שהיה עושה 
רצון ה' מאליו בלי שנצטוה. אבל כאן כיון שהמצוה 

" ולא לשחוט, ממילא ידו ְוַהֲעֵלהּו ְלֹעָלההיתה רק "
ַלח ַאְבָרָהם אֶ לא עשה את הדבר מאליו, לכן " ׁשְ ת ַוּיִ

אך עם זאת לא מנע  " שהיה צריך הוא לשלוח.ָידוֹ 
ֲאֶכֶלת"עצמו  ח ֶאת ַהּמַ ּקַ , כי הוא היה סבור שזה "ַוּיִ

  )רימנובמ"מ מרהר דברי מנחם( חלק מהנסיון.

 בדרך זה מבואר גם הפסוק:
ָרץ ִלְקָראָתם ְרא ַוּיָ בחז"ל דרשו 'מכאן שגדולה  .ַוּיַ

הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה'. וקשה 
שגופו של כיון מנין ידע זאת אברהם בעצמו. אלא 

עד שהיו אבריו רצים  מזוכךאברהם אבינו היה 
לפיכך משהרגיש  ,מעצמו לעשות רצון הבורא

אברהם כי רגליו מתנשאות מאליהן ורצות לקראת 
הבין שגדולה הכנסת מתוך זה " ַוּיְַרא" ,האורחים

ָרץ ִלְקָראָתםאורחים, לכן "  ."ַוּיָ
  )הרר"מ מפראמישלאן רגניתא דרבי מאיר(מ  

יש לדקדק  .ֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּוְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַס 
 .גם שיתן להם לשתותולא אמר  "פת לחם"אמר 

אחר תעבורו" שמראה להם "ועוד, למה אמר 
ל ע כאילו אינו רוצה שיתעכבו אצלו. ויש לומר

, דהנה רבי מאיר סובר 'ואכלת' זה הלצה רךד
, ואם 'וברכת'שתיה, ורק אז  אכילה, 'ושבעת' זו

לא שתה אינו חייב בברכת המזון מדאורייתא. 
והנה אברהם ראה את המלאכים שהם רוצים 
ללכת, סבר אינם רוצים לאכול פת כיון שיצטרכו 



 

לברך ברכת המזון, לכן אמר להם "ואקחה פת 
לחם" בלי משקה, וממילא "אחר תעבורו" בלא 

 (משך חכמה) ברכת המזון.

מדרש כתוב ב .ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריו
"והוא אחריו" זה ישמעאל מפני היחוד, 

מעאל נכנס לאהל אחר המלאך כדי שלא שיש
יהיה איסור יחוד עם שרה. וצריך ביאור, וכי 
ישמעאל היה כזה צדיק ששמר על שרה מפני 
היחוד. אלא כתוב בגמרא שחנה אמרה שתלך 
ותסתר בפני אלקנה בעלה, והוא יקח אותה 
למשכן להשקותה מי סוטה, והרי כתוב שאם לא 

תזכה לזרע. חטאה "ונקתה ונזרעה זרע", אם כן 
וזה יש לומר היתה כוונת ישמעאל, הוא חשש 
שמא תסתר שרה בפני אברהם, ואברהם ישקה 
אותה במי סוטה, וכיון שלא חטאה באמת תזכה 
לברכה "ונזרעה זרע", וישמעאל לא רצה שיהיו 
לאברהם עוד בן, לכן נכנס יחד עם המלאך כדי 
שלא יהא חשש סתירה ולא יוכלו להשקותה מי 

  )פנינים יקרים( סוטה.

כבר הקשו . ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא הּוא
בגמרא וכי רק אשת נביא צריך להשיב, ואשה 
אחרת אין צריך. ויש לומר  על פי מה דאיתא 
בגמרא שהמקדש איילונית (אשה שאינה יכולה 
להוליד), אינה מקודשת, כיון שהם קידושי טעות 

א אשה בת בנים. שהרי לא נתכוון לקדש אל
וכתבו התוספות שאם ידע בשעת הקידושין 
שהיא איילונית, הרי היא מקודשת, כיון שידע 
והסכים לקדשה. לכן אמר לו הקב"ה "ועתה השב 
את אשת האיש", ואם תאמר שהיא איילונית ואם 
קידושי אברהם לא תפסו בה והיא פנויה, לכן 
אמר לו "כי נביא הוא" וידע שהיא איילונית, 

 רה)חנוכת התו(  מילא תפסו בה קידושין.מ

 
   זה רק ה' אמין שכל המציאות בעולםי

א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַויְַּרא  ָ ׂשּ ְוִהּנֵה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַויִּ
ַקְרָניו ַבְך ּבְ ּסְ ֹלא ה' ת ֲעבֹודַ  .ּבַ ּמְ ֲאִמין ָהָאָדם ׁשֶ ּיַ ִהיא ׁשֶ

ֹבדוֹ  עֹוָלם זּוַלת , ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ְוֵאין ׁשּום ְמִציאּות ּבָ
רּוְך הּוא י. ַהּבֹוֵרא ּבָ ד ְלַהׁשֵ ְעּבֵ ר ָהָאָדם ְמׁשַ "ת ְוַכֲאׁשֶ

ְקָרִאים  ים ַהּנִ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ם ֶאת ַהּדְ הֹוֵפְך , 'ֵאל ַאֵחר'ּגַ
ה ' ַאֵחר'ּומֵ , 'דלְ  'רֶאת הָ  יר '. ֶאָחד'ַנֲעׂשֶ ִהְגּבִ ְוַאְבָרָהם ׁשֶ

ְטָרא ַאֲחָרא ה ַעל ַהּסִ ָ ֻדׁשּ ֲעבֹוָדתֹו , ֶאת ּכַֹח ַהּקְ הֹוִסיף ּבַ
ּנּו  רֶקֶרן ָלאֹות  ה ִמּמֶ  ֵקל'לְ ֶנֱהַפְך' ַאֵחר ֵאל'ְוהָ , דְוַנֲעׂשֶ

, ַמה ָרָאה, ְוֶזהּו  '.ֶאָחד
ָהָיה  שֶׁ  ֱאַחז   ,ַמה ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ

ְך ּבֹו ֶקֶרן ַעל הָ  ה רְוהָ ', ַאַחר'ְוִנְסּבַ  '.ד' ַנֲעׂשֶ

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

ראה שהדבר מתעכב  הגיע למקום הבריתאשר כ
ולא נגשים לעשות את הברית, שאל רבי שלמה 
מדוע מתעכבים, אמרו לו: היות ואבי הבן מוטל על 
ערש דוי והוא גוסס, לכן ממתינים ליציאת נשמתו 

אולם רבי  וכלו לקרוא את הבן על שם אביו.כדי שי
שלמה ציוה לאסוף מהר מנין יהודים, וניגש תיכף 
ומיד לערוך את הברית, וראה פלא, משסימו את 

עד שלסעודת  הברית התחיל האב להתאושש 
הברית כבר קם האב ממיטת חוליו, וישב עם כל 

 הנאספים.
ה שלמד לנהוג כן מדברי רש"י הסביר רבי שלמ

'ורפאל שרפא את אברהם הלך בפרשתינו, שכתב 
. וצריך להבין, וכי חסרים משם להציל את לוט'

מלאכים בשמים שהיה צריך שרפאל יעשה שתי 
דברים? אלא, לוט עצמו לא היה ראוי שישלחו 
מלאך במיוחד עבורו, אך כיון שרפאל ממילא ירד 

להוסיף על שליחותו לרפא את אברהם, כבר יכל 
הסביר רבי  -כן הדבר בעניינינו  ולהציל את לוט.

האב היה במצב סכנה, ובוודאי בזמן כזה  -שלמה 
צריך זכותים גדולים כדי שישלחו מלאך לרפאותו. 
לכן צויתי לעשות הברית מיד, וידוע שבכל ברית בא 
אליהו הנביא, ואם אליהו יגיע בשביל הברית, הוא 

 א את האב.כבר יכול גם לרפ
 מ

בספרו 'בן יהוידע' כותב רבי יוסף חיים מבגדד 
את מאמר חז"ל 'קיים אברהם  בדרך הלצהלבאר 

תן נאברהם  דהנה, אבינו אפילו עירובי תבשילין'
, ואסור להניח על שולחן אחד חמאה ובשרלפניהם 

בשר וחלב שמא יתערבו, אלא אם כן יש שומר 
ְוהּוא ֹעֵמד   :לכן כתובשמשגיח שלא יתערבו, 

ים אברהם אבינו שהוא עמד ושמר. וזהו 'קי, ֲעֵליֶהם
שהשגיח שלא יתערבו התבשילין  עירובי תבשילין',
 של בשר וחלב.



 

 (א)' ִראׁשֹוִנים'לָ  'ֲאמֹוָרִאים'ֵּבין ָה 
ֶאת ַהַּמֲאָמר ַהּקֶֹדם ִסַּיְמנּו ִּביֵמי ְּכִתיַבת ַהַּתְלמּוד 

אֹוָתּה ְּתקּוָפה ֶׁשָהיּו ֲעַדִין ְמַקְּדִׁשין ֶאת , ַהְּירּוַׁשְלִמי
ְּתקּוָפה זֹו ִנְמְׁשָכה ָּכל ְזַמן . ַהחֶֹדׁש ַעל ִּפי ָהְרִאָּיה
ֶׁשְּמקֹום מֹוָׁשָבּה ָהַאֲחרֹון ָהָיה , ֶׁשָהָיה ַהַּסְנֶהְדִרין ַקָּים

 ִמְסָּתָמא ַּגם ַהִּיּׁשּוב ִּבְצַפת ִהְמִׁשי. 1ִּבְטֶבְרָיא
ְוַעד ָאז ָהיּו ַמִּׂשיִאין , ְלִהְתַקֵּים ַעד אֹוָתּה ְּתקּוָפה

 .ִבְצַפת ְּכֶׁשִּקְּדׁשּו ֶאת ַהחֶֹדׁשַמּׂשּואֹות ִּבְטֶבְרָיא ּו
ְּכֶׁשָּגְברּו ְּגֵזרֹות ּוְרִדיפֹות 

ִּבְפָרט , ַהִּׁשְלטֹון ָהרֹוִמי
ִּבְזַמן ֶׁשָהרֹוִמִּיים ִקְּבלּו 
ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהָּדת 

ִהִּציקּו , ַהּנֹוְצִרית
ַלְּיהּוִדים יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ 

ָאז , ֶׁשְּיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם ָּדָתם
ְזבּו רֹוב ַהְיהּוִדים ֶאת ָע 

ָאז . ָהָאֶרץ ְוָיְרדּו ְלָבֶבל
ָּבְטָלה ַהַּסְנֶהְדִרין 
ְוִהְפִסיקּו ְלַקֵּדׁש ַעל ִּפי 

 2ְוִהֵּלל ַהָּנִׂשיא, ָהְרִאָּיה
ָקַבע ֶאת ֵסֶדר ְקִביַעת 

ְּכִפי , ָׁשָנה) 1,450-ִלְפֵני כ -(ִּבְׁשַנת ד' ֲאָלִפים קי"ח  ַהּלּוַח 
(ִקּדּוׁש "ם ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב , ֲהִגים ַעד ַהּיֹוםֶׁשָאנּו נֹו

 בֵּׁש ְלַח  ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִהְתִחילּו ּוֵמֵאיָמַתי: "ַהחֶֹדׁש פ"ה ה"ג)
 ֶאֶרץ ֶׁשָחְרָבה ְּבֵעת ַהְּגָמָרא ַחְכֵמי ִמּסֹוף ,ֶזה ְּבֶחְׁשּבֹון
 ִּביֵמי ֲאָבל ,ָקבּוַע  ִּדין ֵּבית ָׁשם ִנְׁשַאר ְוא ִיְׂשָרֵאל

 ַאַּבֵּיי ְיֵמי ַעד ַהְּגָמָרא ַחְכֵמי ִּביֵמי ְוֵכן ִמְׁשָנה ַחְכֵמי
 [ֶׁשָּקְבעּו ַעל ִּפי ָהְרִאָּיה] ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְקִביַעת ַעל ְוָרָבא

 ".סֹוְמִכין ָהיּו
א  "ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשָחְרָבה"ֵמָאז אֹוָתּה ְּתקּוָפה 
  .ָהֲאמֹוָרִאיםִּביֵמי  ִּבְצַפתָמִצינּו ֶׁשִהְתַקֵּים ִיּׁשּוב 

                                                      
כדאיתא במסכת ראש השנה (לא, א) עשר גליות גלתה  11

סנהדרין, והגלות האחרונה היתה מצפורי (לשם עברה בימי 
רבי יהודה הנשיא) לטבריא (לשם עברה בימי רבי יהודה נשיאה 

 ).יהודה הנשיאנכדו של רבי  -
הוא היה בנו של רבי יהודה נשיאה, ודור עשירי להלל הזקן,  2

 "א).חברו של שמאי הזקן (ספר יוחסין מאמר ב אות הה
 בערך בין השנים ד' אלפים ת"ס עד ד' אלפים ת"ת. 3
 מבוא לשו"ת מהר"ם אלשיך לר' יו"ט פורגס.הובא ב 4
מקהלות יצא מעיר טודילה שבספרד, משם עבר בהרבה  5

ַעל ַאף ֶׁשָהְיָתה ָאז  3ְּכמֹו ֵכן ִּבְתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים
ִהיא , שנקראה 'גאון יעקב' ְיִׁשיָבה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 .ָהְיָתה ִּבירּוָׁשַלִים ּוִבְסִביבֹוֶתיָה ְוא ַּבָּגִליל

 סֹוף ְּתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים
ֲאָלִפים ד' ִּבְתעּוָדה ִמּסֹוף ְּתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים ִמְּׁשַנת 

 .4ֻמְזָּכר ִיּׁשּוב ְיהּוִדי ִּבְצַפת, ְּבֵעֶרתש"ס 
ּוִמן , ֵּבין ַהַּתָּיִרים ַהְּידּוִעים ֶׁשִּבְּקרּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

. 5ָהָיה ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִמּטּוֵדיָלה, ַהְּמֻפְרָסִמים ֶׁשָּבֶהם
הּוא ְמַסֵּפר ַעל ִּבּקּורֹו  'ַמָּסעֹות ַרִּבי ִּבְנָיִמין'ְּבִסְפרֹו 

ָּבֶהם ִּבֵּקר ַּגם , (ִּבְׁשַנת ד' ֲאָלִפים תתקל"ג)ְּבָעֵרי ָהָאֶרץ 
ְטֶבְרָיא ֵמרֹון : ְּבָעֵרי ַהָּגִליל

ַא ֶאת ְצַפת , 6ְוַעְלָמה
 .ֵאינֹו ַמְזִּכיר

ְּכמֹו ֵכן ַהַּתָּיר 
ַהְּמֻפְרָסם ֶׁשָּבא ַּכָּמה 

(ִּבְׁשַנת ד' ָׁשִנים ַאֲחָריו 

ַרִּבי  ֲאָלִפים תתקמ"ז)
, 7ְּפַתְחָיה ֵמֶרעְגְנְׂשּבּוְרג

ִסיבּוב ַרִּבי 'ְּבֵסֶפר 
ֵאינֹו ַמְזִּכיר ֶאת  8'ְּפַתְחָיה

ְּכָכל ַהִּנְרֶאה . ָהִעיר ְצַפת
ם ְּבאֹותֹו ְזַמן א ָהָיה ָׁש 

  .ִיּׁשּוב ְיהּוִדי

 /ִּפַּנת ִיְקַרת  '
ְוָכל ַהְּמַקֵּים ְוַהַּמְחִזיק ִיּׁשּוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל "

ֵמֲחָלָציו ֵיֵצאּו... ָּכל ֶׁשֵּכן ָּגְדָלה ַמֲעָלתֹו, ּוְמָלִכים 
ִקים ְצַפת ת"ו  ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהְּמַקֵּים ִעיר ְּגדֹוָלה ֵלא
ֶׁשִּמימֹות עֹוָלם ָהְיָתה ַרָּבִתי ַבּגֹוִים ַרָּבִתי ְּבֵדעֹות, 
ְוַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה ֹזאת ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ָּבּה ְלכֹונֵן 

ת ד'  אֵ א ֶּתֱחַרב ְּבָיָמיו ּומֵ ְלרֹוֵמם ִעיר ְצַפת ת"ו ׁשֶ 
ִּתְהֶיה ַמְׂשֻּכְרּתֹו ְׁשֵלָמה, ַּתְׁשלּוֵמי ֶּכֶפל ד' ַוה', 

 ."ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ, ְּכֵיׁש ֶאת ַנְפָׁשם ָהָרָמה
 9)(ׁשּו"ת ֶזַרע ֲאָנִׁשים ֵחֶלק יֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן ל 

 ישראל בארצות שונות, והעלה את רשמיו על הכתב.
 ' הסמוכה לגוש חלב.ַעְלָמההוא מושב ' 6
היא עיר באשכנז. רבי פתחיה זה היה אחיו של  ֶרעְגְנְׂשּבּוְרג 7

 רבינו יצחק הלבן מבעלי התוספות.
מלשון הספר נראה שלא הוא עצמו כתבו, כיון שנכתב בגוף  8

וכדומה), יש אומרים שרבי יהודה החסיד  'ָּבא', 'ָהַלשלישי ('
 כתבו ממה ששמע מפיו.

ִּבְפַסק ֶׁשִּנְכָּתב ְוֶנְחָּתם ַעל ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין ִּבירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַנת  9
 .זצוק"ל ַרִּבי מֶֹׁשה ַגאַלאְנִטי ְּבָראׁשּותתמ"ח, 

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל  comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 
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 אגדה ובקיאות   

"מהרי שלש סאים קמח סולת" (יח, ו)

יצחק  ר'  אמר  סולת.  וכתיב  קמח  כתיב  ע"א)  פ"ז  (ב"מ  בגמ' 
מכאן שהאשה עיניה צרה באורחים יותר מן האיש.

אמרה  והיא  קמח  אמר  שהוא  כיון  אדרבא,  העולם  מקשים 
והגם  באורחים?  צרה  עיניה  ואיך  מקמח,  יותר  טוב  וסולת  סולת 
סולת  אמר  והוא  קמח  אמרה  דהיא  בהיפך  שם  פירש  דרש"י 
(יראה, שאברהם אמר שלוש סאים סתם, שאלה שרה קמח והשיב 
אברהם סולת), מ"מ הדבר דוחק לומר על שרה הצדקת שהיתה 

עיניה צרה באורחים.
בספר "שער בת רבים" הביא מה"קהלת משה":

אטרף  לא  והלאה  מהיום  הנה  לבנו,  אמר  ארי  מפורסם,  משל 
לא לך טרף רק אתה בעצמך לך והביא שבר רעבונך, ויתחנן לפני 
וחיצים,  בקשת  יהרגני  מוצאי  כל  והיה  בא,  אני  אנה  ויאמר,  אביו 
ויען אביו לא תירא מאומה, כי הארי הוא מלך על כל החיות והוא 

הגבור מכל, ומה עז מארי, ומי יתייצב לפניו.
והנה  לעיר,  מעיר  הלך  בריה,  משום  לירא  צריך  שאין  כשמעו 
ראה שער אחד מצוייר עליו דוד המלך הרג את הארי ואת הדוב, 
ושער ב' מצוייר עליו שמשון הגבור שיסע את הארי כשסע הגדי, 
ויחרד מאד ויאמר בלבו אלכה ואשובה אל אבי כי התל בי, וישוב 
רמיתני,  מדוע  אבי  לאמר,  ויצעק  לפניו  ויעמוד  וצמא  רעב  אליו 

הלא כזאת וכזאת ראיתי בעיני.
אמר לו אביו, שוטה ופתי אתה, מדוע לא תבין בעצמך כי אילו 
לא היה דבר זה פלא לא היו מציירין דבר זה על השערים לדבר 
הוא  שהארי  לפי  כרחך  בעל  אלא  עולם,  לדורות  לזכרון  חידוש 
גבור מכל, לכן כאשר קרה פעם אחת כי אדם אחד הגדיל לעשות 
כזאת למעלה מהטבע, נפלאו ההמון ויציגו הדבר לזכרון לדורות 
שהיה  הגבור  שמשון  גבורת  גודל  אחרון  דור  ידעו  למען  עולם, 

למעלה מהטבע.
זאת  כתוב  ולמה  סולת,  אמרה  והיא  קמח  אמר  הוא  כאן,  כן 
שאר  דכל  נלמד  מכאן  לכן  הוא,  חידוש  דבר  ומסתמא  בתורה, 

הנשים עיניהם צרות באורחים.
(להתעדן באהבתך)

"ואנכי עפר ואפר" (יח, כז)

אמרו חז"ל בחולין (דף פ"ח) דבשכר שאמר אברהם ואנכי עפר 
ואפר זכו בניו לשתי מצוות, "אפר" פרה ו"עפר" סוטה.

אמר על זה המגיד מדובנא זצ"ל:
הדבר יובן על פי משל לאיש עני שבא למשתה שעשה חבירו, 
שחבירו  אף  השולחן  בראש  לשבת  רצה  לא  עניו  שהיה  ובגלל 
הפציר בו לעלות שמה, אלא ישב בסוף השולחן אצל הפתח. מה 
לסעודה  שבאו  החשובים  האנשים  כל  את  הושיב  חבירו,  עשה 
אצל עני זה, ונמצא שהמקום ההוא נעשה המקום החשוב ביותר, 

וממילא נתכבד העני בכבוד רב.
הקב"ה  עשה  ואפר",  עפר  "ואנכי  אברהם  שאמר  כיון  כן,  וכמו 
בהם  שנמשל  ומכיון  חשובים,  דברים  יהיו  האלה  דברים  ששני 

אברהם, הרי נתעלה בכך לדרגת מצות השי"ת.
(המגיד מדובנא)

"ותאמר צחוק עשה לי אלוקים כל השומע יצחק 
לי" (כא, ו)

רש"י: יצחק לי, ישמח עלי. ומדרש אגדה: הרבה עקרות נפקדו 
עמה, הרבה חולים נתרפאו בו ביום, הרבה תפילות נענו עמה, ורב 

שחוק היה בעולם"
מה הצחוק ומה השמחה שכל כך הרבה נוכרים נולדו, ונרפאו 

עובדי עבודה זרה?
אומר רבי ישראל מרוז'ין  דבר נפלא:

יותר  היתה  לא  הטבע  כדרך  שלא  נפקדת  היתה  שרה  רק  אם 
שלא  יולדת   90 בת  שאשה  רואים  היו  כולם  כי  חופשית,  בחירה 

כדרך הטבע, מכאן שודאי יש אלוקים בעולם והוא עזר לה.
יתלו  והם  חולים,  וריפא  עקרות,  עוד  פקד  הקב"ה?  עשה  מה 
שנושעו על ידי אליליהם, ותישאר הבחירה החופשית על מכונה - 

דזה לעומת זה עשה אלוקים.
התורה  שבכוח  צדיקים  יש  ודור.  דור  בכל  ונמשך  הולך  זה  כך 
'פושעים'  גם  ויש  מופתים,  עושים  שלהם  הצדקות  ובכוח  שלהם 
חופשית  בחירה  ותהיה  שתמשיך  כדי  וזה  מופתים.  שעושים 
אזי  מופתים,  עושים  היו  האמיתיים  הצדיקים  רק  אם  כי  בעולם. 
כולם היו באים אליהם, והם היו אומרים לשמור שבת, וכולם היו 
נשמעים להם ושומרים שבת, ומה עם הבחירה חופשית? ולכן נתן 
הקב"ה בכל דור ודור כוח גם לאנשים שלא ראויים, ויש מי שהולך 
גם אחריהם. וכך נשארת בידי האדם הבחירה לחפש את האמת 

ולהיות קשור דוקא אל צדיק אמת ולא אל הצדיק המדומה.
(להתעדן באהבתך)

אגישמקע ווארט
                           גליון שכ"ז פרשת וירא י"ח מרחשון תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |   ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל | 
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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"ויפקח אלוקים את עיניה" (כא, יט)

סגולה רווחת בישראל: אם אבדה לאדם אבידה יאמר: אמר רבי 
מן  עיניהם".  את  מאיר  שהקב"ה  עד  סומין  בחזקת  הכל  בנימין, 

הכא: ויפקח אלקים את עיניה".
המעשה ידוע: הגר תועה עם ישמעאל בנה במדבר, הנער קודח 
מחום, המים כלו מן החמת, הנער מתעלף והיא משליכתו תחת 
הנער  במותו.  תראה  לבל  ומתרחקת  עליו,  שיצל  השיחים,  אחד 
אלוקים  "ויפקח   : לתפילתו  שומע  עולם  והבורא  למים,  משווע 
ותשק  מים  החמת  את  ותמלא  ותלך  מים,  באר  ותרא  עיניה  את 

את הנער".
לא נאמר שנברא לה מעיין, שנבעו מים בדרך נס, אלא שנפקחו 
עיניה לאות את המעיין שהיה שם מקדמת דנא היה ולא ראתה 
בכל  כן,  ועל  ממקום.  עיניה  שפקחו  עד  בו  הבחינה  לא  אותו. 
מצטטים  מעינינו,  נעלמה  אבל  מצויה  היא  יודעים  שאנו  אבידה, 

אנו מאמר חז"ל זה בכדי שהקב"ה יפקח עינינו ונמצאנה.
חולת  היתה  זצ"ל  פיינשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  של  בתו 
למכונת  נזקקה  השתנקות  התקף  ובשעת  אסטמה,  קצרת, 
תבוא.  שלא  צרה  לכל  מכונה,  בסביבתה  נמצאה  ותמיד  הנשמה, 
כמה מכונות נרכשו, שיהיו בהשג יד. פעם נתקפה בקוצר נשימה, 
ורצו למצוא המכשיר. ההתקפה העזה הלכה וגברה, המכשיר לא 
מכשירים  שלושה  נמצאו  פטירתה,  לאחר  למות.  ונחנקה  נמצא, 

ליד מטתה. לפלא, איך לא מצאום. היה חסר את ה"ויפקח אלוקים 
את עיניה" אולי ניתן היה למנוע פטירתה.

שמעתים  לנחם,  כשעליתי  שליט"א  גלינסקי  הגר"י  סיפר 
שלפני  ואמרתי  פתחתי  ובהחמצה.  במאורע  ודנים  חוזרים 
המלמה שמעתי שיחה מהגאון הצדיק רבי משה רוזנשטיין זצ"ל, 
"אני  אחד  מצד  סתירה-  יש  שלכאורה  ואמר,  דלומז'ה.  המשגיח 
ויעשה  עושה  עשה  יתברך  שהבורא  שלימה  באמונה  מאמין 
לכל המעשים" ולו לבדו יש להודות על הכול. ועם זאת, מוטלת 
עלינו חובה להשתדל כפי יכולתנו כאילו אנו הפועלים והעושים, 

והשתדלותנו היא המניבה תוצאות, הכיצד?
במוכן  נוגע  אדם  שאין  הוא,  ועיקר  יסוד  שלעולם  והתשובה, 
זאת  ועם  שקר,  והחריצות  אמת  הגזירה  נימה,  כמלוא  לחברו 

ההשתדלות מצוה. והדברים עתיקים.
לקראת  בהשתדלות  רוזנשטיין,  משה  רבי  אמר  זה,  כל  אבל 
שהבורא  הידיעה  אלא  לנו  אין  לעבר,  ששיך  במה  אבל  העתיד. 
יתברך עשה עושה ויעשה לכל המעשים. ומי שסבור שאלו היה 

נוהג אחרת התוצאה משתנה, הרי זה גובל בכפירה!
למחרת פגשתי ברבי יהושע שקלאר שליט"א, אמר לי: "הייתי 

לנחם אצל רבי מיכל, ואמר שמכל המנחמים נחמו ר' יעקב!"
וכי אני נחמתיו? רבי משה רוזנשטיין ניחמו!:.                                                               
(מעיין השבוע - והגדת)

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

נא  אל  בעיניך  חן  מצאתי  נא  אם  ה'  "ויאמר 
תעבור מעל  עבדך" (יח, ג)

בשבת קכז. אמר  רב גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת 
פני שכינה, שבשעה שהגיעו האורחים לביתו של אברהם ביקש 
מהשכינה להמתין לו כדי שיכניס האורחים לביתו, והנה מצות 
הכנסת אורחים ודאי מצוה חיובית היא, ומדאמר רב דמצוה זו 
גדולה יותר מקבלת פני שכינה, משמע דאף קבלת פני שכינה 
מצוה מסוימה היא, וזהו דקמ"ל דאף שמקיים מצות קבלת פני 

השכינה, מ"מ מצות הכנסת אורחים גדולה יותר.
והנה בחידושי הגר"ש היימן (מכתבים סי' לז) הקשה, דהלא 
שהוא  ומאחר  שכינה,  פני  קבלת  במצות  עוסק  היה  אברהם 
עוסק במצוה א"כ פטור ממצות הכנסת אורחים, מדינא דעוסק 
אורחים,  להכניס  הלך  למה  וא"כ  המצוה,  מן  פטור  במצוה 
פני  לקבל  חיוב  שאין  ותירץ  ליישב]  כאן  הנצי"ב  [ועמש"כ 
שכינה, וכיון דמצות קבלת פני שכינה אינו מצוה חיובית אלא 
אורחים  הכנסת  במצות  אברהם  נתעסק  לכן  קיומית,  מצוה 

שהיא גדולה יותר יעוי"ש.
פטורין  תפילין  דמוכרי  כו.  בסוכה  איתא  דהלא  מובן,  ואינו 
מכל המצוות, והרי אין שום מצוה חיובית להתעסק במכירת 
בכדי  כן  ועושה  היות  במצוה  עוסק  נחשב  ועכ"ז  תפילין, 
להמציא תפילין לישראל, הרי דהעוסק במצוה קיומית פטור 
מכל המצוות, ושוב צ"ע [קושית הגר"ש היימן] שהרי אברהם 
היה עוסק במצוה, [וביותר יש להעיר למש"כ הריטב"א סוכה 

כה. דהעסוק במצוה אסור לו לילך למצוה אחרת], וצ"ע.
אשר נראה בזה עפ"י מה שיתבאר לקמן שיש ב' דינים בדין 
עוסק במצוה, חדא דכיון שעוסק במצוה הרי שמצוה זו עומדת 
להקדים  קדימה  דין  שהוא  ונמצא  המצוות,  מכל  יותר  לפניו 
מצוה זו שעוסק בה, ושנית שיש בזה גם איסור לעסוק במצוה  
אחרת [אם יתבטל ממצוה הראשונה] וכדברי הריטב"א בסוכה 
כה. דכיון שעוסק במצוה אחת נעשו שאר כל המצוות כדבר 

הרשות, ואסור לעזוב מצותו לעסוק בדבר  הרשות.
דאף  נראה  כי  קיומית,  במצוה  העוסק  לענין  המה  וחלוקים 
שיש בזה פטור של העוסק במצוה כדמוכרח בש"ס, מ"מ לא 
מחוייב  אינו  הרי  כי  הרשות,  כדבר  אצלו  המצוות  כל  נעשו 
בשאר  ולא  זו  במצוה  רק  מחוייב  שהוא  לדון  זו  במצוה  כלל 
כדבר   אצלו  המצוות  דכל  מילתא  הך  נאמר  ולא  המצוות,  כל 
הרשות אלא כאשר הוא עוסק במצוה חיובית, דבזה נאמר הך 
מצוות  כל  בשאר  ולא  בלבד  זו  במצוה  מחוייב  שהוא  מילתא 

התורה.
דאף  שם,  וכדבריו  היימן  הגר"ש  קושית  אף  ניחא  מעתה 
שהעוסק במצוה קיומית פטור מן המצוות, מ"מ אין לו איסור 
שהיה  אף  וא"כ  אחרת,  מצוה  לקיים  ולילך  מצוותו  לעזוב 
אברהם עסוק במצות קבלת פני שכינה ופטור מן המצוות, מ"מ 
ברצונו הדבר תלוי, וע"כ מה שהלך להכניס אורחים הוא לפי 
שחישב מצוה כנגד מצוה, וכדאמר רב גדולה הכנסת אורחים 

יותר מקבלת פני שכינה.                                                   
 (חבצלת השרון)
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"ויטע אשל בבאר שבע" (כא, לג)

איתא במדרש תהלים (מזמור קי): "אמר ר' עזריה, מהו אשל, 
כתובות  במסכת  ברש"י  גם  זה  דבר  והובא  לויה".  שתיה  אכילה 
לתקן  כדי  והענין  לויה".  שתיה  אכילה  ר"ת  אשל,  "ויטע  ב)  (ח, 
מה שעוותו הראשונים, אדם הראשון באכילה, נח בשתיה, אנשי 

סדום בלויה.
ושמעתי מעשה באיש אחד, שהיה בעל צדקה ומכניס אורחים 
ביותר, והיה איש עשיר, ולבסוף נשרף ביתו, ותמהו העולם עליו 
מדוע לא הגינה עליו זכות מצותו, וכי זו צדקה וזו שכרה. ושאלו 
להגר"א על זה, והשיב להם הגר"א ז"ל, כי נענש על שמנהגו היה 
לקיים באורחים, רק מצות אכילה ושתיה ולא מצות לויה, ונשאר 
מתיבת "אשל" רק "אש" לכן לא היה כח בהמצוה להגן עליו, כי 

לא השלימה כראוי.
מהפך  צדקה,  ונותן  בתשובה  חוזר  כשאדם  כי  הדבר,  וביאר 
מדת הדין למדת הרחמים להקל הענש, ואם נתחייב לבוא באש 
של גיהנם, מקילין לו להחליף אש של גיהנם באש של עולם הזה 

לש שבאדם  החום  טבע  כי  הוא,  והענין  ורכושו.  ממונו  ־לשרוף 
־רוף לחות שבו, ועל ידי אכילתו ושתיתו הוא ממלא חסרון הני

ומשקה  שמאכיל  מי  לפיכך  הטבעי.  החום  ידי  על  ומתמעט  תך 
לאורחים להשלים את הנחסר על ידי כח האש שבגופם, על ידי 
זה ינצל [רק] מאש של גיהנם, אבל אם יקיים בהם גם מצות לויה 
כנגד  מדה  כן  על  וחסרון,  מנזק  המתלוה  את  להציל  שסגולתה 

מדה ינצל גם כן מהיזק עולם הזה.
                               (המאור הגדול)

"וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדו" (כב, יט) 

פעמיים נאמר בפרשה זו "וילכו שניהם יחדו", מציין הג"ר נתן 
הראשונה  בפעם  התורה".  "נועם  בספרו  זצ"ל  ווכטפויגל  מאיר 
נאמר הדבר כאשר עדיין לא ידע יצחק שהם הולכים להעלותו 
כך:  הדברים  משמעות  את  רש"י  מפרש  ו)  (כב,  שם  לעולה. 
ברצון  הולך  היה  בנו,  את  לשחוט  שהולך  יודע  שהיה  "אברהם 
ושמחה כיצחק שלא היה מרגיש בדבר". בפעם השניה נאמרים 
ח)  (כב,  ושם  ליצחק,  נודע  כבר  ההליכה  מטרת  כאשר  הדברים 
מפרש רש"י: "ואף על פי שהבין יצחק שהוא הולך להשחט, וילכו 

שניהם יחדו בלב שוה".
אחרי העקידה מוצאים אנו פעם נוספת התבטאות דומה לשתי 
קודמותיה (שם, יט): "וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדו 
הדגשת  משמעות  את  מפרש  אינו  רש"י  כאן  שבע".  באר  אל 
"וילכו  משמעות  מהי  לשאול  עלינו  כן  אם  יחדו,  שהלכו  הכתוב 

יחדו" שנאמר כאן?
כשם  ללמדנו  בא  שהכתוב  ביאר  זצ"ל  קוטלר  אהרן  הג"ר 
שבוודאי לא היתה שום התנשאות בליבם של אליעזר וישמעאל 
כתוצאה מהעקידה, שהרי הם לא השתתפו כלל בנסיון העקידה, 
כך גם לא התנשא אברה ם. אף על פי שעמד בנסיון גדול ועצום, 
שאנו  כפי  הזה  היום  עצם  עד  אוכלים  אנו  פירותיו  את  אשר 
מתפללים בראש השנה: "ועקידת יצחק לזרעו ברחמים תזכור". 
אין ספק בכך שאברהם ידע היטב מהו גודל זכות העקידה, שהרי 
איתא במדרש רבה (נו, יא) שהתפלל שלא ינסהו הקב"ה בנסיון 
טובה  החזיק  ולא  התנשאות  שום  חש  לא  הוא  זה  כל  עם  נוסף, 

לעצמו.

אדם  שעשה  לאחר  אף  מכאן:  ללמדו  שעלינו  גדול  יסוד  זהו 
פעולה טובה, לא יחזיק טובה לעצמו.                  (נועם התורה)

"ויהי אחר הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה 
ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך" (כב, כ)

"בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר ואומר אלו היה 
בני שחוט כבר היה הולך בלא בנים. היה לי להשיאו אשה 
רבקה  שנולדה  הקב"ה  בשרו  וממרא  אשכול  ענר  מבנות 
ע"י  שהיו  דברים  הרהורי  האלה  הדברים  וזהו  זוגו,  בת 

העקידה" (רש"י).

דבר מופלא אומר בעל ה"לב שמחה" מגור:
אין הכוונה כי חשש אברהם, שאילו היה יצחק נעקד ונשחט, 
בהבטחה  מדבר  מלא  מקרא  שכן,  צאצאים.  ללא  נותר  היה 
הקב"ה  לו  הבטיח  זרע"  לך  יקרא  ביצחק  "כי  יב)  (כא,  שהובטח 

את המשכיותו ועתידו בדרכו של יצחק.
בשובו  כי  למדרש.  והפוכה  אחרת  שכוונה  לומר  אפשר  אלא 
מהר המוריה נתן אברהם אל ליבו לחשוב, על מה ולמה לא בא 
מעשה העקידה על השלמתו. ומדוע נצטוה לבסוף שלא לשחוט. 
אז החליט בדעתו, כי למעשה הוא עצמו אחראי לכך שלא נשלם 
הדבר. שכן, הקב"ה הבטיח לו כי ביצחק יקרא לו זרע וכי יהיה 
לו המשך. וכיון שלא  השיא לו אשה ולא הכין את קיום ההמשך, 
לא היתה העקידה יכולה בשום אופן להגיע אל השלמתה. שהרי 
אז היתה נסתרת ומתבטלת ההבטחה האלוקית "כי ביצחק יקרא 

לך זרע".
נמצא, איפוא, שאברהם עצמו גרם לציווי שלא לשלוח את ידו 
את הנער, בכך שלא השיא עד אז אשה ליצחק. ועל זה עונה לו 
לעשות  לך  היה  ולא  זוגו  בת  רבקה  נולדה  עכשיו  שרק  הקב"ה 

כלום.
את החידוש הזה אמר בעל הלב שמחה מגור לאחר שנפטרה 

לו בת בת ג' חודשים לאחר אחד עשר שנות צפיה.
                                                      (לב שמחה)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: כשהולכים לבקר חולה ויש מעלית בבית, האם 
יש ענין שלא לעלות במעלית ולקבל שכר פסיעות.

תשובה: אצלינו זה ביטול תורה וצריך לעלות במעלית, 
אבל נשים, אם רוצות שכר פסיעות, ילכו ברגל.

ובגמ' (סוטה כב, א)  איתא: למדנו קיבול שכר מאלמנה 
וכו', אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי, ע"ש, והעולם 

אומר שרק באשה כן ולא באיש, משום ביטול תורה.
סיפר מו"ר שליט"א שהיה אצל חמיו מרן זצ"ל לביקור 
אחרת  לעיר  לנסוע  חיוב  יש  וכי  שאלו  וחמיו  חולים, 
לביקור חולים, ועניתי לו שהרי בגמרא אמרו (בנדרים מ, 

א) שביקור חולים גורם לו שיחיה
   .                                                       (דרך שיחה)
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בין שבילי המוסר  
בהסכם  פולין  את  ביניהם  חלקו  וסטלין,  היטלר  השטנים  כששני 
סיבה  שום  בלי   - החליטו  לשמצה,  הנודע  מולוטוב   - ריבנטרופ 
ויותר:  החופשית,  ליטא  זוטרה,  מדינה  בתווך  להותיר   - שבעולם 
להמלט  יהודים  לרבבות  שאפשר  דבר  פתוח.  הגבול  את  להשאיר 
הימים,  ארכו  לא  ישיבות.  בני  המוני  בהם  הכבוש  הפולני  מהגיהנום 
לצאת  חייבים  הישיבות.  קיום  על  אסרו  ליטא.  את  כבשו  והרוסים 

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

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

ונשלח לסביר, לחינוך מחודש במחנה כפיה.
בתשלום  הדבר  כרוך  ההגירה,  תאושר  פלא,  באורח  אם  רביעית, 
גבוה. ומאין יבוא הכסף. אם ממקורות חוץ, הרי זו השגת מטבע זר 

בדרכים לא חוקיות ומאסר ודאי!
בקצרה: שורת חומות בלתי עבירות.

האוקינוס  שבאמצע  כתבה,  בעתון  היתה  שפעם  מישהו,  נזכר  ואז 
השקט יש שרשרת איים סלעיים שוממים בשם איי קוראסו בבעלות 
שכל  תקנה,  וחוקקה  לישבם  בקשה  ההולנדית  הממשלה  הולנד.  
לשגרירות  פנה  כניסה.  באשרת  צורך  אין  ויתישב.  יבוא  הרוצה 

ההולנדית, ואשרו: כל הרוצה יבוא ויתישב. נס מספר אחד.
ומובן, שאיש לא חשב להגר לאיים השוממים, מים ושמים דקלים 
ושחפים. פנו לשגרירות היפנית - סין היתה כבושה בידי יפן - לקבל 
אשרת מעבר לאיי קוראסו, בידיעה תחילה שהנוסעים  'יתקעו' ביפן 
לכל שנות המלחמה. נס אחד היה, שלמרות שליטא נכבשה על ידי 
היה,  שני  נס  בוילנה.  שגרירותם  את  היפנים  עדיין  החזיקו  הרוסים, 
שהשגריר שאל את השלטונות בארצו והשיבו בשלילה, והוא המרה 
הנפיק  אזלו  כשהטפסים  לאלפים.  מעבר  אשרות  והנפיק  פיהם  את 
על נירות חלקים חתומים בחותמתו, וכשמכונת הכתיבה התקלקלה 
הנפיק אישורים בכתב ידו, כשבני ישיבות מחתימים בקצב בחותמתו. 

כשחזר לארצו פוטר ממשרתו בשל כך.
הנס הרביעי, כדי לקבל אשרת יציאה, נזקקו לאזרחות זרה. אזרחים 
רוסיים לא הורשו לעזוב את המדינה. והם, פליטים מפולניה. ופולניה 
הפולנית  הממשלה  מטעם  אזרחות  השיגו  מלהתקיים.  פסקה  הלא 
שהיתה   - המועצות  שברית  ממשלה,  בלונדון.  שמושבה  הגולה, 
הפלא  וכאן,  בחוקיותה.  הכירה  לא   - פולניה  חלוקת  בפשע  שותפה 

ופלא., הכירה באזרחות זו.
לשם קבלת אשרת יציאה, היו צריכים להגיש בקשה - לא במשרד              
הפנים כנהוג, אלא במשרדי הבולשת הנודעת לשמצה. רבים חששו 
כל  את  לאסוף  כדי  והכתובות,  השמות  כל  את  אוספת  שהבולשת 
הבלתי מרוצים מהמשטר ולהגלותם לסיביר. בחשש כבד ובלב הולם 
נרשמו אלפים - והנה התקבל האישור. בתנאי אחד: שהנסיעה ליפן 
ברכבת הטראנס סבירית - שגם סלילתה היא נס בסדרת ניסים זו - 
תהיה בחסות משרד התירות הסובייטי, תמורת תשלום של מאתים 
דולר  מאתים  הפליטים  לאלפי  ומנין  ימים.  באותם  רב  הון  דולרים. 
לאמר:  הברית,  בארצות  ההצלה"  ל"ועד  בהול  מברק  נשלח  לאיש? 
כרטיסים  שלחו  משכנו.  לוו.  מהרו.  הצילו.  רחמו.  ספורות.  "שעות 

ל"אינטוריסט' (משרד התירות הסובייטי). לעולם לא נשכח".
כיום  השוה  סכום   - דולרים  אלף  חמישים  נאספו  קצר  זמן  בתוך 
לכמה מליונים. והבולשת לא חקרה, העלימה עין מהקשר האסור עם 

המעצמה הקפיטליסטית השנואה. 
שעד  העיד  מיר,  ישיבת  ראש  זצ"ל,  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
הספינה  על  שעלו  ועד  שבסיביר,  וולדיבוסטוק  לעיר  שהגיעו 
שהעבירתם ליפן, לא היה בטוח שלא ימצאו עצמם כלואים במחנה 

עבודה בסביר! באיזה נס אוחזים אנו?
סיימנו? איפה!

הפליטים הגיעו לשנחאי שבסין. היתה שם קהילה יהודית קטנה, 
שמנתה כמה עשרות משפחות. אבל הם מצאו שם בית כנסת מפואר 
ובו למעלה מחמש מאות מקומות, עם חדר אוכל ענק למאות סועדים. 
כיצד? התברר, שאחד מצאצאי בני המקום עשה חיל בעסקיו בארצות 
לזכר  ממדים  אדיר  כנסת  בית  ובנה  הולדתו,  מקום  את  וזכר  הברית 

אביו. בית הכנסת שעמד שומם, והמתין למאות בני ישיבת מיר!
ובמשך כל שנות המלחמה, ארחו היפנים - שהיו בעלי בריתם של 
הנאצים הארורים- את בני הישיבה שמעולם לא קיבלו אישור שהיה 
נתינים  והם  השוממים,  קוראסו  לאיי  פניהם  מגמת  שהרי  בארצם, 
ומתכלכלים  בה,  מכירה  אינה  שיפן  ממשלה  החפשית,  פולין  של 
במצב  עימה  מצויה  שיפן  מדינה   - אמריקאית  תמיכה  באמצעות 
מלחמה, תמיכה המגיעה דרך השוק השחור (בו שווי הדולרים גבוה 
לאין ערוך ממחירם בשער הרשמי] שממשלת יפן נלחמת בו מלחמה 

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

התבטלה. לכמה ניסים הגענו?
אין צורך לספור, משום שכל קיומו של עם ישראל, בנס. "חי נפשי" 
- כתב היעב"ץ (בהקדמת סידורו "בית יעקב") שאין נס גדול מקיומו 
שבעים  בין  כבשה  שנה,  כאלפים  זה  בגלות  ישראל  עם  של  הפלאי 
גדלו  אלה,  בנפלאות  בהתבונני  "כי  לטרפה,  עליה  העוטים  זאבים 
אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה ה' יתברך לאבותינו במצרים, 

ובמדבר, ובארץ ישראל!"
ויותר: כל התהוות עם ישראל, בנס!

בת  והיא  מאה,  בן  הוא  בימים".  באים  זקנים,  ושרה  "אברהם 
תשעים.

לא זו בלבד, אלא: "ותהי שרה עקרה, אין לה ולד" (בראשית יא, ל) 
אילונית  בחיי),  לעולם (רבינו  ולד  לה  להיות  בטבעה  שאין  כלומר,   .

היתה (יבמות סג, ע"ב).
לאחר יאוש - 

וילדו, יסדו את עם ישראל.
להורות, שאין יאוש!

וכל יסוד שושלת המלך המשיח - 
והולכת  אביה  ובית  ומולדתה  עמה  עוזבת  מואב,  מלך  בת  רות, 
אחרי נעמי, "עמך עמי ואלוקיך אלוקי" (רות א, טז). מה היו הסיכויים 
ההלכה  וכאשר  י)  ה,  רבה  (רות  הדור  גדול  לבועז  ועוד  שתנשא, 
ולא  "מואבי"  ד),  כג,  (דברים  ה'"  בקהל  ומואבי  עמוני  יבוא  "לא  של 
מואביה (יבמות עז ע"א, ויעויין מהרש"א שם), לא היתה מוסכמת על 
הכל. ובאותו יום נשאה (יעוין בט"ז יורה דעה קצב, א) ובאותו לילה 

מת (רות זוטא ד)
הסיכויים.  כל  כנגד  וגאולתו,  קיומו  ישראל,  עם  שיסוד  להורות 
לאחר היאוש, ובשרשרת ניסים. והרי "כלל ופרט, אין בכלל אלא מה 

שבפרט", כן הוא בחיי כל אחד ואחד במוחש!...                        
(והגדת)
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 )א, יח" (ממרא באלוני"
 )י"רש( המילה על עצה לו שנתן הוא

 על" לברך אם, המילה מצות של הברכה על מסופק היה אברהם
 וממרא. ה"רס' סי דעה ביורה שכתוב כמו" למול" או" המילה

 וזאת. שפוסקים כפי" המילה על" לברך יש כי עצה לו נתן
  המילה. על לברך היינו, המילה על עצה לו שנתן הכוונה

 )מנהגים טעמי(
 

 )א, יח" ( האוהל פתח יושב והוא"
 )י"רש( בביתו ויכניסם ושב עובר יש אם לראות
 ואינם חסד ללחם הרגילים, הקבועים הנודדים לעניים

 כך בין הם.  הבית בפתח להם לחכות צורך אין, בכך מתביישים
 ניגש הוא נפשיים ובלבטים שמתבייש עני יש אולם. ייכנסו
 ולהכניסו בחוץ להמתין צורך יש כזה לעני. בו וחוזר לדלת

 ) ך"מהרא אמרי( . הביתה
 

 (יח, ב)" לקראתם וירא... וירא עיניו וישא"
 בפני בהסתכלו. לרע טוב בין להבחין צדיק של בידו יש סימן
 אדם שאותו מוכח, עליו השורה עליון אור הוא רואה אם, אדם

 ראה" וירא עיניו וישא" הכתוב שאמר וזהו'. ה בעיני חן נושא גם
 )לוי קדושת(". לקראתם וירץ" מיד, אלוקי משהו בהם

 

"ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא 
 תעבר מעל עבדך" (יח, ג)

היה אומר לקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים 
(רש"י). ומכאן למד רב יהודה אמר רב, שגדולה הכנסת אורחים 
מהקבלת פני שכינה (שבת קכז.). וכל כך למה? וכי לא היה די 
שתהא הכנסת אורחים שווה לקבלת פני השכינה? אלא הסביר 

בר לפי מה הרה"ק בעל האמרי שאול ממודז'יץ זי"ע, יובן הד
שתנא רבי ישמעאל (סנהדרין, מג): אלמלא לא זכו ישראל 
להקביל פני אביהם שבשמים אלא פעם אחת בחודש דיים. 
והנה אם היה נאמר שהכנסת אורחים שקולה ושווה להקבלת 
פני השכינה, היה מכניס אורח מסתפק ליתן לאורח פעם אחת 

רה לך בחודש לינת לילה או מזון ארוחה אחת.... לפיכך אמ
 התורה, שמצות הכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה.

 
" עבדך מעל תעבור נא אל' וגו לקראתם וירץ"
 )ג-ב, יח(

 פני מקבלת יותר אורחים הכנסת שגדולה מזה למדו בגמרא
 על יחוד לשם אומרים שאין מה על טעם לומר יש השכינה

 זה ייגרע ולמה לקיים לאחד כשיזדמן אורחים הכנסת מצות
 יותר אורחים הכנסת שגדולה היא שהאמת אלא, המצוות מכל

 לשם לומר שייך אין ולכך.), קכז שבת( השכינה פני מקבלת
 )אפרים מחנה דגל(. למבין ודי יחוד

 

"יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו 
 תחת העץ" (יח, ד)

ופירש רש"י כסבור שהם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם 
 והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לתוך ביתו. 

וקשה איך אברהם אבינו לא הבין שהם מלאכים שהרי ידוע 
שלמלאך שהוא ישות רוחנית אין לו צל. וא"כ היה יכול ברגע 

 לשים לב לעניין? 
ואז החמה  ויש לתרץ שהרי כתוב כחום היום דהיינו בחצות היום

 בראש כל אדם ובמצב כזה אין צל. 
וע"פ זה אפשר לבאר שבמעשה העגל כתוב שהשטן הראה 
לבני ישראל את מיטת משה כדי להטעותם שהוא מת. והרי גם 
פה כיון שמשה הוא בן אנוש היו יכולים לראות אם יש צל אז זה 
אמת ואם לא אז לא. אלא התירוץ הוא כמו פה שכתוב כי 

תוב במדרש בא שש דהיינו שעה שישית שהיא בושש משה וכ
 חצות היום ושוב אז החמה בראש כל אדם ולכן לא היה צל...

 

 )ה, יח" (דברת כאשר תעשה כן ויאמרו"
 מעט לאמור אבינו אברהם של דרכו המלאכים היו יודעים

 לא אבל, דברת כאשר תעשה כן: אמרו ולפיכך, הרבה ולעשות
 . האמירה על להוסיף כמנהגך ולא! יותר

 

 מהרי ויאמר שרה אל האהלה אברהם וימהר"
" עגות ועשי לושי סולת קמח סאים שלוש

 )ו, יח(
 ביקשו) תורה מתן של( שעה באותה), כח שמות( רבה ובמדרש

 דומים והיו פניו את' ה שינה רבינו במשה לפגוע השרת מלאכי
 מתביישין אתם אי למלאכים ה"הקב אמר אבינו אברהם לפני

 לך ניתנה לא למשה ה"הקב אמר? אצלו שאכלתם זה אין הימנו
 למרום עלית" בתהילים שנאמר וזהו אברהם בזכות אלא תורה
 אדם ואין באדם" מתנות לקחת) התורה היא( שבי שבית

 . אבינו אברהם אלא כאן האמור
 קמח אין אם" המאמר את כך על המליץ" יבוא מאין" ובספר

 ניתנת הייתה לא אברהם של העגות קמח ללא דהיינו" תורה אין
 . לישראל תורה

 

 )י,יח"(אחריו והוא האהל פתח שומעת ושרה"
 ישמעאל שהיה ובמדרש. המלאך אחרי היה הפתח י"פירש
 . יחוד לידי שרה תבוא שלא שומר
 ישמעאל וכי מייחוד לישמעאל אכפת ממתי לכאורה וקשה
 "??? הצניעות משמרת" נהיה

 אם' "ה לפני חנה התפללה הנה כי" יקרים פנינים" בעל ומבאר
 אם, בברכות' הגמ מפרשת וכוונתה" אמתך בעני תראה ראה
 אלקנה בפני ואסתר אלך, לאו ואם, מוטב ותפקדני בעניי - ראה
 כיון בבן אפקד וממילא סוטה מי וישקני לי יקנא והוא בעלי
 חטא... באמת בי שאין



 

 ~2 ~  

 ליקוטים נפלאים 
 ויראפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 את" תיאלץ" כביכול ששרה ישמעאל חשש בדיוק זו ומהבטחה
 לכך, סוטה במי אברהם לה ויקנא שתיסתר י"ע בן לה לתת' ה

' העצר יורש' יהיה שהוא הייחוד מן ישמעאל עליה שמר
 המים מן תשתה ששרה מצב יהיה ולא אברהם של הבלעדי

 . ותפקד המאררים
 

 (יח, כ)" רבה כי ועמורה סדום זעקת"
 אלא? ועמורה בסדום העשוקים זעקת לומר היה צריך הרי

 הוא, שזועק זה הוא החמסן דווקא, רוב פ"שע הוא התירוץ
  ... והמקופח הנגזל כביכול

 )מקוטנא טרונק יהושע' ר(
 

       "העיר בתוך צדיקים חמשים יש אולי"
 כד) (יח,
 שם שימצאו אפשרי בלתי זה היה אחרת בעיר זה היה אילו

 ייתכן בסדום אבל, מהם ידע לא ואברהם צדיקים חמשים
 ולכן! כל מעין להסתתר נאלצים שהם אלא צדיקים שישנם

 ... יש אולי: שאל
 )אברהם שושנת(

 

... העיר בתוך צדיקים חמישים יש אולי"
 והיה רשע עם צדיק להמית... לך חלילה
 יעשה לא הארץ כל השופט... כרשע כצדיק
 )כה-כד, יח" (משפט

 לשאר ביחס, כלומר –" העיר בתוך" צדיקים אלא אינם אפילו
 כפי( מצדקות רחוקים הם גם בעצם אשר בעוד, העיר אנשי

" צדיקם" בסדום צדיקים שנאמר מקום כל: המדרש שאומר
 הצדיקים" את להשמיד יכול אינך זאת בכל –) כתיב חסר

 אתה שהרי; מהם הגרועים, הרשעים עם יחד הללו" החסרים
 והיה" כי, יאמרו והרחוק הגדול ובעולם –" הארץ כל שופט" הוא

; כרשעים היו כצדיקים נראו אשר אלה שגם –" כרשע כצדיק
 של אלה צדיקים על המדויקת האמת את ידעו לא מרחוק שכן

, סדום רשעי עם יחד נספו סדום צדיקי כי, ויאמרו סדום
  )העומר מלוא( ...שמים שם אפוא ויתחלל

 

 חמישים יחסרון אולי' וכו אברהם ויען"
 כל את בחמשה התשחית חמשה הצדיקים

 שם אמצא אם אשחית לא ויאמר העיר
 )כח, יח" (וחמשה ארבעים

 אופייני הסבר כאן אמר ע"זי ניץ'מויז חיים האמרי בעל ק"הרה 
 עליו אבינו אברהם", שמחה" אותיות" חמשה: "לו ומיוחד
 אלא, בעיר צדיקים חמישים יהיו אם, ה"הקב את שאל השלום

 לו השיב כך על? התשחית, השמחה מידת להם שתחסר
 ארבעים שם יהיו אם גם, מוותר אינני" שמחה" על, ה"הקב

 שתהיה" חמשה"ו בהם שיהיו בתנאי אבל, אשחית לא צדיקים
 ...השמחה מידת בהם

 

 מאחוריו מאשתו ותבט מאחריך תביט אל"
 )כו, יט" (מלח נציב ותהי

 אל כלומר, אחריך תביט אל ע"זי ט"הבעש ק"הרה פירש 
 שנכשלת במה, שלך אחוריים בבחינת ותתבונן תסתכל

 למצוא ותנסה העתיד על תביט", המלט ההרה" רק, ונסתבכת
 גדול כלל זה כי, יותר טוב לעתיד ומסתור מחסה מקום לך

 ולהתעסק הרע מן לברוח אלא מניסיונות להיבהל לא בתורה
 ויעיין יסתכל הזמן כל אם ברכב שנוסע אחד וכמו. בטוב

 להסתכל צריכים כי, לתאונה יגיע ו"ח לבסוף בצדדים במראות
 הזמן כל הראש את להשאיר לא אבל מפריע מישהו אם לראות
 .להתקדם הוא הכוונה אלא, מאחור

 

 (כב, יא)" השמים מן' ה מלאך אליו ויקרא"
 עצמו יתברך' ה מפי יצחק את לשחוט המצווה ניתנה טעם מה

 יש גדול רמז אלא? מלאך מפי ניתנה לשחטו שלא המצוה ואילו
 איש בקול לשמוע אין, לאדם רעה לעשות כדי כי ללמדך, בדבר

 שלא לגבי ואילו. עצמו יתברך' ה לקול רק אם כי, מלאך ואפילו
 ! מלאך בקול גם לשמוע אפשר, לאדם רעה לעשות

 )השדה דבש(

 
 )יג, כב" (בקרניו בסבך נאחז אחר איל והנה"

" שמח אור" בעל( ל"זצ שמחה מאיר רבי הגאון של קבלתו
 אלו נגד במאבקים לוותה, בדווינסק לרב") חכמה משך"ו

' ר מאשר יותר" מתקדם, "לרוחם יותר מתאים רב שחיפשו
 מאיררבי התייחס, בדווינסק הראשונה בדרשתו. שמחה מאיר

 לבוא אם מאוד התלבטתי באמת: ואמר הללו למאבקים שמחה
 תורה להרביץ עדיף אולי בדעתי ששקלתי כיון, לדווינסק

 שפשטתי עד. גדולה בעיר ברבנות לכהן מאשר, אחר במקום
 ניסה שהשטן אמרו רבותינו. העקידה מפרשת ספקותיי את

, כזקן לו נדמה תחילה, לעקידה מללכת אבינו אברהם את לעכב
 המלאך אמר כאשר מדוע, אפוא, להבין יש', וכו כהר כך אחר

 אברהם חשש לא), יב, כב" (הנער אל ידך תשלח אל: "לאברהם
 לעכבו ומבקש כמלאך לו הנדמה, השטן מעשה זהו גם כי אבינו

 איל והנה: "מכן לאחר מיד כתוב ברם. יתברך' ד רצון מלעשות
 האיל כי אברהם שראה כיון), יג, שם" (בקרניו בסבך נאחז אחר

 שאם כיון, הוא אמיתי שהצטווה הציווי כי הבין, בקרניו מסובך
. סיבוכים בלי, בפשטות מתנהל הכל היה, שטן מעשה זה היה
 שאבוא יתברך' ד רצון כי הבנתי, שמחה מאיר רבי אמר, אני אף

 כאן להתקבל וקשה מסובך זה שהיה כיון, בדווינסק כרב לכהן
 . לרבנות
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 )ב, יח" (עיניו וישא"
 ופתאום עיניו את אברהם ששמר ראינו לך לך' בפר ולכאורה

 מרים עכשיו ואיך, את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה ואמר
 עליו שומר ה"הקב עיניו את שומר אחד אם אלא, העיניים את

 כוחה מה להבין כדי. מלאכים רואה הוא עיניו את נשא וכשפעם
 שסיפר מופלא מעשה כאן נספר, כשרה לא אחת ראיה של

 שבנו באמריקה חשוב יהודי. ל"זצ וואזנר שמואל רבי הגאון
 לו והודיע, גדולה מתנה לילד להעניק רצה, למצוות הגיע

 לבית, ישראל לארץ יסעו הם שלו מצוה הבר יום שלקראת
 התפילין את הרב לו יניח ושם, זצ"ל וואזנר הרב של מדרשו
 הרוחנית מהמתנה מאד התרגש הילד. הראשונה בפעם

 האבא. ארצה הטיסה לקראת היטב עצמו את והכין, לו שיועדה
 שהם לפני ימים שמספר לו אמר וואזנר ש"שהגר לילֹדו ספר

 לוודא כדי, שנית אליו שיתקשר, מאמריקה לצאת מתכוננים
 כרטיסי את רכש כבר האבא. לחנם יגיעו ושלא, בסדר שהכל
 לפני כשבוע. ותקילין טבין דולר 2,220-כ לו שעלו הטיסה
 הגאון את שומע הוא ולתדהמתו, הרב אל האב מתקשר הטיסה
 לכם כדאי שלא החלטתי: לוֹ  אומר" הלוי שבט" בעל האדיר
 הרי, ההמום האב שאל? לפתע קרה מה, ברק לבני אלי לבוא
: מסביר וואזנר ש"והגר, רב זמן נפשית לכך מתכונן כבר הילד
 יעשה הוא תפלין מניח שהילד הראשונה שבפעם ענין שיש נכון
 לא דברים כמה, יקר אבא – חשבת האם אבל, רב ידי על זאת

 שתעשה הארוכה הדרך במהלך לראות שלך הילד עלול טובים
, המלך בנזק שווה הצר וכי, ישראל לארץ עד מאמריקה אתו
 בצורה להתאכזב עלול שהילד לרב להסביר נסה ההמום האב
 הועילו לא והאמתלאות התירוצים שכל כמובן אבל', וכו, קשה

 הנזק את עליו שיקריבו שווה אינו שבעולם דבר שום. במאומה
 והאב. הגאון פסק, אסורים דברים מראיית לילד להיות שעלול
 במחיר שקניתי הכרטיסים שני עם אעשה ומה: לשאול המשיך

 מסגרת ותקנה לך: הלשון בזה הרב לו ענה? דולר 2,220 של
 ובראש, הכרטיסים שני את בתוכה ותשים, ויפה גדולה

 שני את הקרבנו: לבנה קידוש באותיות תכתוב המסגרת
 יקיר שהבן מנת על, דולר 2,220 היה שמחירם הללו הכרטיסים

 .לנצורות גדל הזה הבן ואכן. אסורים דברים יראה לא שלנו
 

 )ב, יח" (לקראתם וירץ"
 במצות מאוד זהיר היה ע"זי מברדיטשוב יצחק לוי' ר ק"הרה

 הוא היה, הגביר חותנו שולחן על סמוך כשהיה. אורחים הכנסת
. אורחים של משכבם מציע והיה תבן של אלומות סוחב עצמו
 יסחוב שהוא כדי המשרת את שוכר אתה אין למה, חותנו שאלו
 כזו יקרה מצוה יצחק לוי רבי ק"הרה לו ענה, האלומות את

 )דעה בדור( כך?! על שכר לו אעלה ואף, גוי למשרת אמסור
 

 וירץ וירא עליו נצבים אנשים שלושה והנה"
 )ב, יח" (לקראתם

' ר הכניסו. מבריסק חיים' ר של בביתו אורח נזדמן אחת פעם
 עמד בוקר לפנות. ללון מקום לו נתן ואף והשקהו והאכילו חיים

, כנגדו הבית בני טענו. ונסתלק מצא אשר כל בכליו ונתן האורח
 לאברהם זימן ה"הקב והרי, להם אמר. באורחים בודק אינו למה
, רגלים לעפר שמשתחווים ערביים בדמות מלאכים אבינו

, והתשובה. מהוגנים לאורחים אברהם זכה לא למה ולכאורה
, באורחים בודקין שאין, ה"הקב לימדנו גדול דבר, הנותנת היא

 )התורה בשרי. (אדם לכל פתוח להיות צריך והפתח
 

 )ו, יח" (סולת קמח סאים שלוש מהרי"
 והיא קמח אמר הוא) פז מציעא בבא, (ל"ז חכמינו כך על אמרו
 ומקשים. באורחים צרה עיניה שהאשה מכאן, סולת אמרה
 אמרה היא שהרי, להיפך ראיה מכאן הרי, מפורסמת קושיה
, מעשה פעם היה אלא, מקמח משובח יותר שהוא סולת

 הנכם כי דעו, להם ואמר גוריו את אסף החיות מלך שהאריה
, לכם שישווה בארץ גיבור אין, בעולם ביותר הגדולים הגיבורים

 ללב הדברים נכנסו. מפניכם ומתייראות מפחדות הבריות וכל
. בגבורתם בטחון מתוך לדרך לבדם לצאת החליטו והם, הגורים
 כיצד, ציור הכותל על שם וראו אחד לפלטין הגיעו הם בדרכם
 זאת ראו כאשר. הגדי כשסע הארי את משסע הגיבור שמשון
, בפחד ושאלוהו אביהם אל באו, בבהלה ברחו הם הגורים
, מאתנו לפחד צריכים וכולם, בארץ הגיבורים אנו כי לנו אמרת
 להם הייתכן? אמר, ארי המשסע אדם של תמונה ראינו והנה

 מקרה קרה כי, הגיבורים אתם כי ראיה מכאן אדרבא, אביהם
 זאת שציירו עד גדול כה לפלא זה והיה, ארי על גבר שאדם
 גם דבר אותו. עולם לימי לזיכרון הקיר על אותה ותלו בתמונה

, סולת שאמרה אמנו שרה של דבריה את ציינה התורה אם, כאן
 מהו, כן שאלמלא, באורחים צרה עינן הנשים ששאר ראיה יש

 נוהגות הנשים כל הרי, שרה על התורה לנו שמספרת החידוש
 . כמוה
 בסעודות ע"זי מגור" ישראל בית"ה שאמר תורה דברי [מתוך
 בשם זה פירוש מובא טוב שם בכתר( בביתו קודש שבת
 ])ט"הבעש

 

 )יב, יח" (שרה ותצחק"
. עקרה הייתה ל"ז מקאמינקא שמואל רבי הקדוש הרב של בתו

 ורבי, ל"ז מברשד רפאל רבי הצדיק לעיר אחת פעם נזדמן
, האורח לצדיק והלכה בתו נמלכה. אז בביתו איננו שמואל
 : הצדיק לה אמר, שתלד אותה שיברך וביקשה
 לביתו שמואל ’ר ק"הרה כשבא. שמחה היא לבנים סגולה
 : אביה לה אמר. הצדיק דברי את בתו לו סיפרה

 מן. הכתובים ומן הנביאים ומן התורה מן הצדיק למד זה דבר
 ומן: יצחק את ילדה כ"ואח", שרה ותצחק: "שנאמר – התורה

 – הכתובים ומן), א, נד ישעיה" (עקרה רני: "שנאמר – הנביאים
 ). ט, קיג תהילים" (שמחה הבנים אם: "שנאמר
 התרעם זה למה, סגולה לשם צחקה ששרה כיון: הבת שאלה
 רק לעשות צריכים סגולה: אביה לה השיב? עליה ה"הקב

 צורך אין מבטיח בעצמו ה"כשהקב אבל, מבטיח כשצדיק
 )חסידים סיפורי( . שרה של חטאה וזהו, בסגולות
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 )יט, יח" (ומשפט צדקה לעשות"
 מרן סיפר והנה, האדם כל את זכות לכף לדון צריכים בוודאי
 לתת מפורסם רב הגיע מהימים באחד" ע"זי עובדיה הרב

 החל והרב אנשים מאות התאספו, ישראל בארץ הרצאה
 שלא פטפטנים לשני לב שם הוא דיבור כדי תוך. בהרצאה
 ממשיך הוא אך בכעס מתמלא הרב של לבו. לדבר מפסיקים
הפטפטנים ואומר לו:  אחד אליו ניגש ההרצאה בסוף. בהרצאה

? מתבייש לא אתה: עונה הרב דרשה. של יופי איזה, הרב כבוד
 עונה? אליי בא אתה ועכשיו לי והפרעת דיברת ההרצאה כל

 מארגנטינה חדש עולה הוא לידי שיושב זה, הרב כבוד: התלמיד
: הנמשל שאתה אמרת... מה כל לו לתרגם צריך והייתי

 ".מזכות לעשות זאת יש, אדם לשפוט כשבאים
 

 - יז (כ, וד' פקד את שרה" "ויתפלל אברהם...
 כא, א)

, הוא נענה תחילה (בבא ללמד שהמבקש רחמים על חבירו
קמא צב). לפני הרה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע בא יהודי והתלונן 
שחברו פתח מולו חנות, ובה אותן הסחורות שהוא סוחר בהן. 
אמר לו ר' דוד יש לי עצה בשבילך: בקש מהקב"ה שישלח 
קונים לחברך וממילא גם אתה תיוושע, שהרי אמרו חכמינו ז"ל 

א צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה. כל המתפלל על חברו והו
ובוודאי יש להתפלל על חברו גם אם הדבר כרוך לגביו בהפסד, 
והראיה, אברהם התפלל על שרה שתלד בן, אף על פי שהיה 
חשש שליצני הדור יאמרו מאבימלך נתעברה שרה, אף על פי 

 כן הוא התפלל עבורה.
 

 עצמם את השכירו עניים ובן אב, משל בדרך זה ענין לבאר יש
 על לשמור הייתה עבודתם. אחד שר אצל שנה במשך לעבודה

 שקימצו ממה, להם נותר הקיץ ימי שעברו לאחר. שלו היער
 חם בגד זה בסך לקנות החליטו הם. שקלים עשרה סך, מפיתם
. היער על לשמור מאוד קשה חם בגד בלי כי, החורף לימות
. החם הבגד את בחורף ילבש מי זה עם זה התווכחו הם אולם
 לו ורק, חם לבגד זקוק ואינו ובריא צעיר הוא שבנו טען האב
 האב, להיפך טען הבן. החם הבגד נחוץ לו, זקן איש בהיותו, לאב
, הבן ורק, התנור ליד בבית החורף ימות כל ישב זקנתו מפני
 הם. החם הבגד נחוץ לו, היער על לשמור ילך בחורף שגם

. הצדק מי עם הרב לפני ולדון העיר אל לנסוע ביניהם סיכמו
 הוא זה דין, אחים דעו, להם ואמר טענותיהם את שמע הרב
 לי יש אולם. סופי פסק לכם לפסוק יכול אינני, מאוד קשה
 יבואו. העיר בענייני גדולה אסיפה בביתי תהיה הערב, רעיון
 בואו. עמם אשב אני וגם, בתורה ומופלגים חכמים אנשים לכאן
 שיצא מקווה ואני, שלכם התורה דין עם האסיפה אל אתם גם

 מצוה הנני אולם. רצון ממנו שתשבעו צדק דין פסק מאתנו
 את תהפכו האסיפה בשעת בדבריכם, מראש עליכם

 האב כי בחורף חם בגד נחוץ לבן שרק יטען האב, טענותיכם
 כי המעיל נחוץ לאב רק, שאדרבה, יטען והבן. בבית אז ישב

, ובנו האב. מעיל בלי גם חם, לבן, לו ואילו, לו קר, זקנתו מפאת
 הם כי, כעצתו לעשות החליטו אך, הרב מצות על השתוממו

 העם ראשי בהתאסף, בערב ויהי. בטובתם מעונין שהוא הבינו
 ידונו שהנאספים ביקשו והם והבן האב גם הגיעו, הרב בבית
 עבור והבן הבן עבור טען האב, הרב שציווה כפי נהגו הם, בדינם
 לצאת הרב עליהם ציווה, טענותיהם מאת לטעון ככלותם. האב
 אל הרב פנה, הטוענים שיצאו לאחר. כנהוג, קצר לזמן הבית מן

 וגם לאב גם כי רואים אנו הן, רבותי נא שמעו, ואמר הנאספים
 הם ואין שעניים אלא, החורף לימות חמים בגדים נחוצים לבן
 להם שיפסקו כדי לדין באו ולכן, אחד חם לבגד אלא כסף להם
 ועשרה אתם גבירים הן, אחי, לכן. יותר הבגד נחוץ משניהם למי

 ביניכם וקבצו צדקה מעשה נא עשו, הם מה ביניכם שקלים
 ויברכו חם בגד לבן וגם לאב גם ויהיה, להם ותנו שקלים עשרה
 כבקשת שקלים עשרה מביניהם תיכף קיבצו הגבירים. אתכם
 כי, לכם דעו, להם ואמר ולבן לאב הרב קרא מכן לאחר. הרב

, חם בגד נחוץ ולשניכם, שניכם עם הוא שהצדק פסקו הגבירים
 לכם וקנו עתה לכו. נוספים שקלים עשרה מכיסם נדבו הם ולכן
 הדין בעלי יצאו. מכם אחד לכל חם בגד, חמים בגדים שני

 לומר והבן האב הגיעו למחרת. לב וטובי שמחים הרב מלפני
 שאינם לו לומר בושו ולא הודו והם, הדין פסק עבור לרב תודה

 ענה. טענותיהם את להפוך עליהם ציוה הוא למה כלל מביניהם
 אחד כל אילו כי דעו. הדבר פשר את לכם אומר עתה: הרב להם
 היו זה באופן, חם בבגד צורך אין למשנהו כי טוען היה מכם

, שניכם עם הוא שהצדק אומרים והיו, הגבירים גם שופטים
 הנכם בוודאי, לכך ובנוסף. למותר אך הוא חם בגד ולשניכם
 את גם מכם לוקחים היו והם, רבים חובות הקהל לקופת חייבים
. הישנים החובות פירעון לצורך, לכם שיש השקלים עשרת
 למשנהו שרק אמר מכם אחד כל כאשר עתה, זאת לעומת
 את מילאו והם נצרכים ששניכם האסיפה בני דנו, מעיל נחוץ

, אלטשולר עזרא רבי מסביר, הנמשל גם הוא כן. חסרונכם
 לפני עוד הזולת לטובת לדאוג לפעמים חייבונו ל"ז חכמינו
 המבקש כל" צב) קמא (בבא אמרו והם, עצמנו לטובת שנדאג
". תחילה נענה הוא, דבר לאותו צריך והוא חברו על רחמים
' ד אנא: מתפלל החנווני, עצמו עבור רק מתפלל אחד כל כאשר

 רק נא תן, חושב הוא ובלבבו, בחנותי רב ופדיון הצלחה לי תן
 רעה חברו לחנות נכנס שקונה ובראותו. החנווני לפלוני ולא, לי

 כל יושב החנווני שחברו בראותו, ולהיפך, מאוד לו וצר בכך עינו
 מתמוגג הוא, מאומה מרוויח ואינו כלות בעיניים בחנות היום
 ולא לי רק ופדיון רווח תן', לד מתפלל השני החנווני וגם. מנחת
 בפנקס ורואים בענייניהם הדנים מעלה של דין בית אז. לפלוני
 למנוע מחליטים, לשמים מאוד הרבה חייבים ששניהם הפתוח

 על כניכיון תשמש שעניותם כדי, משניהם ההשפעה את
 פי על שניהם את שופטים בשמים. העצומים חובותיהם
 פי על ל"חז לנו יעצו לכן. חברו טענות לפי אחד כל, טענותיהם

 למרות, חברו למען יתפלל אחד שכל, מהכתובים הוכחות
, וממילא, הוא גם ייענה ואז, דבר לאותו זקוק עצמו שהוא
 . ובאושר טוב בכל, טובה פרנסה בשפע יענו שניהם

 )צדיקים בשפתי(
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צימאון אין�סופי

רוצה אותך עצמך

טובה ליהודי

 (תורת מנחם, כרך לד, עמ' 308)

אברהם אבינו והתרופה למחלה

תרומת האורח

(עיטורי תורה)

אורח נדיר

(רבי משה�לייב מסאסוב)

עובר ושב

(ה'שר שלום' מבעלז)

עני מכובד

(אמרי מהרא!ז)

לא להתפתות

(חתם סופר)

שכר בגשמיות וברוחניות

בגוף, בממון, בנפש

(לקוטי דיבורים)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לא להתבלבל
הרש"ב  אדמו"ר  של  מנסיעותיו  באחת 
הסוסים  את  העגלון  עצר  מליובאוויטש 
הצליף  בדרכם  כשהמשיכו  להאכילם.  כדי 
שכמותכם,  "עצלים  וקרא:  העגלון  עליהם 
כדי  אתכם  שהאכלתי  חשבתם  וכי 
שיהיה  כדי  האכלתי אתכם  לא,  שתיהנו?! 

לכם יותר כוח וחשק לסחוב את העגלה".

כעבור  בהרהורים.  ושקע  הרבי  זאת  שמע 
שעם  העליונה  המרכבה  "ישנה  אמר:  זמן 
ישראל צריך 'לסחוב', וכדי שיהיה ליהודים 
הגשמיים.  צורכיהם  את  להם  נותנים  כוח, 
שהצרכים  ולחשוב  לטעות  אין  אבל 

הגשמיים הם העיקר".

 — יטעה  לא  שהסוס  "כדי  הרבי:  והוסיף 
ברמז  דיי  להבדיל,  ליהודי,  בו.  מצליפים 

ובהערה של חבר טוב".

אמרת השבוע מן המעיין

"אביו של הבעש"ט היה גדול בהכנסת אורחים. 

הוא הכניס עניים לביתו ונתן לכל אחד ואחד 

את נדבתו קודם הסעודה, כדי שיוכלו לאכול 

בלב שמח"      (רבי יהושע מאוסטרובה)

פתגם חסידי
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במקום
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מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

מצאתי דוד עבדי
המשיח מכונה 'מציאה', ועל כך נאמר (תהילים פט,כא) "מצאתי דוד עבדי", 
מלשון מציאה. איפה נמצאה המציאה הזאת? על�פי המדרש זה היה בסדום. 
את  קח  קום  לאמר,  בלוט  המלאכים  "ויאיצו  יט,טו)  (בראשית  הפסוק  על 
אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות" אומר המדרש (בראשית רבה פרשה נ), 
שהמילה 'הנמצאות' רומזת ל'שתי מציאות': "אמר רבי טוביה בר רבי יצחק: 
שתי מציאות, רות המואבייה ונעמה העמונית". בהמשך לכך אומר רבי יצחק: 

"מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתי אותו? — בסדום".

עמון  נולדו  שבה  הדרך  את  גם  נא)  פרשה  (שם  מפרש  המדרש  זו  ברוח 
המשיח".  מלך  "זה  אומר:  המדרש  זרע'  מאבינו  'ונַחיה  הפסוק  על  ומואב. 
לשם כך זכו בנות לוט לגילוי שהוא מעין העולם הבא: "מניין היה להן יין 
במערה? — אמר רבי יהודה בר�ימון: נעשה להם מעין דוגמה של עולם הבא", 
שכן לעתיד לבוא יתקיים (יואל י,יח) "והיה ביום ההוא ִיְּטפּו ההרים עסיס". 

מעין העתיד לבוא
לעשות  הקב"ה  שעתיד  מה  שכל  במדרש  "איתא  מוסבר:  מהרז"ו  בפירוש 
בעולם הבא עשה מקצתו על�ידי נביא בעולם הזה. ולוט היה נביא, שדיבר 
ההר  וכשהטיף   — במערה  וישב  ההר,  תחת  הייתה  והמערה  המלאך,  עמו 
עסיס בא למערה שתחתיו". כלומר, מכיוון שהמעשה הזה מוביל אל המלך 
ההרים  יזילו  לבוא  שלעתיד  כשם   — הבא  העולם  מעין  לנס  זכו  המשיח, 

טיפות יין, כך היה להם במערה. 

המהר"ל מפראג ('נצח ישראל' פרק לב) מסביר בסגנונו המיוחד למה מלך 
"ומזה תבין הטעם שהמלך המשיח  ועמון:  דווקא מזרע מואב  המשיח בא 
ושלמה מעמונית. שכאשר  דוד ממואבית  נולד מאומה אחרת, שהרי  יהיה 
נטיעה  מן  הרכבה  צריך  זה  אל  חדשה,  הוויה  להוציא  רוצה  יתברך  השם 
אחרת, שאינו מן הראשונה — שאם היה זה הנטיעה הראשונה אין כאן דבר 
חדש. ולפיכך, כאשר השם יתברך רצה להביא זרע המשיח לעולם, היה צריך 

לעשות הרכבה ונטיעה חדשה...

יותר  ומואב, שלא תמצא שום אומה  מן עמון  "ולכך ההוויה החדשה באה 
רחוקה מישראל מן עמון ומואב, שנמצאו עליהם 'לא יבואו בקהל לעולם', 
שלא תמצא דבר זה בשום אומה כלל. ומהם ראוי שיהיה נולד המשיח, שהוא 

הוויה חדשה, וכל זה מפני התחדשות הוויה החדשה". 

ערי סדום ישובו
המשיח  שבעבור  לבאר  מאריך  לך�לך)  (פרשת  הברית'  לוחות  'שני  בספר 
העתיד להיוולד מלוט לקח עמו אברהם את לוט. הוא מביא את דברי הזוהר 
שאברהם לקח עמו את לוט "כיוון שראה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו 
הייתה  לוט,  את  המלכים, שבמהלכה שבו  דוד". מסביר השל"ה שמלחמת 
משום שרצו "לבטל ישראל ולבטל משיחם חס ושלום". ולכן "רדף אברהם 
אבינו מהר להצילו. והציל גם את סדום, כי בבוא מלכות משיח אזיי ערי סדום 

ועמורה תשובנה, כדכתיב ביחזקאל".

הרבי מליובאוויטש מסביר (לקוטי שיחות כרך לה עמ' 74) שהתנהגותה של 
סדום  ואיבוד  ה'תוהו',  עולם  בבחינת  הייתה  והאחדות,  השלום  הפך  סדום, 
ועמורה הוא בדוגמת ה'שבירה' של עולם ה'תוהו', שמטרתה בריאת עולם 
ה'תיקון', שהוא עולם של התכללות ואחדות. אך תכלית הכוונה היא שבתוך 
ה'כלים' של עולם ה'תיקון' יומשכו ויתגלו גם ה'אורות דתוהו'. ולכן לעתיד 
לבוא ישובו ערי סדום, שהכוונה היא שהאורות של עולם ה'תוהו' יאירו בדרך 

מתוקנת בעולם ה'תיקון'.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

תחושה של בית
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מכתב מרגש 

מכונות כריכים

ר' חיים בעקבות אברהם

אלף אורחים ביום. ר' חיים כהן

מזוזה לשמירה
ברכב)  להחזיק  (או  לשאת  נכון  האם  שאלה: 

מזוזה כסגולה לשמירה והצלחה?

מקורות: כלים פי"ז מט"ו, ותויו"ט שם. מנחות לב, סע"ב. 
שלחן מנחם ח"ה עמ' רלד. פסקי תשובות סי' מ, ס"ק ה.

1502

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

בית + קלפ 
פרדי כתוב
מבחר ענק של עיצובימ מרהיבימ

עיצוב בהתאמה אישית
מבחר קלפימ איכותיימ כתובימ

ע"י 
ופרי 
ת"מ מו
מכימ

המרכז הגדול בעולמ ל�פרי תורה: 

חנות המפעל כפר דניאל מחלפ בנ שמנ
054-8309580 08-9186633

בני ברק רח' רבי עקיבא 49 03-5703498 
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  ""ויראוירא""פרשת פרשת  
וישא עיניו והנה שלשה אנשים נצבים עליו , באלני ממרא והוא יושב פתח האהל כחם היום' וירא אליו ה"

  ].א, יח[..." וירא וירץ לקראתם מפתח האהל
הביא המלאכים  ,ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים"הוציא הקב: י"ופירש רש

ה "כל מה שעשה אברהם למלאכים פרע הקב: סימן' אלעזר בשם ר' אמר ר: נאמר) פסיקתא רבתי(ובמדרש . עליו בדמות אנשים
והשענו "הוא אמר  ,"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים"ה לבניו "ופרע הקב, " פת לחםואקחה"הוא אמר , )במידה כנגד מידה(לבניו 

ה ליוה "והקב, "ואברהם הולך עמם לשלחם"הוא ליוה למלאכים , "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל"ה לבניו "פרע הקב, "תחת העץ
יוקח נא מעט מים ורחצו "שנאמר  פני המלאכים מיםהוא הביא ל: יהושע' אמר ר). א"ג כ"שמות י" (הולך לפניהם יומם' וה"לבניו 
  .יהיו נותנים מן אפר פרה לתוך המים ומזים ומטהרים ,היא טהרתם של בניך: ה"אמר לו הקב, "ואל הבקר רץ אברהם"וכן , "רגליכם

 : אברהם' ג ר"ההר, סיפר בנו. צדיק ומופלג היה במידת החסד. יום טוב הכהן קאהן' אחד המיוחדים בבני פרשבורג היה הרב ר
  .עם משרתים ששמרו על נקיון הבית וסדר קפדני, ביתנו התנהל ברחבות כמנהג העשירים. אבא עשה חיל בעסקיו והיה לעשיר גדול
וכל בעל בית בחר לו , האורחים עמדו ליד פתח בית הכנסת, בסיום התפילה בליל שבת: מנהג הכנסת אורחים בפרשבורג היה כך

  . שלקחו עמם שני אורחיםויש, אורח לסעודת שבת
מכיון שבעלי הבתים בחרו באורחים שהמראה החיצוני שלהם היה סביר , בכוונה תחילה השתדל אבי לצאת אחרון מבית הכנסת

, את כל אלה הזמין אבי לביתו. נשארו בבית הכנסת מאין דורש, אך אלו שלבושם היה קרוע ומלוכלך. והיו נקיים ומסודרים
ויש שהיו מלאי . עד שנדף מהם ריח רע, בין האורחים נמצאו כאלה שמטרדות הדרך נתלכלכו מאד! נוולקחם לסעוד על שולח

  .כינים וקשקשים
: ותוך כדי כך התרעמו, לאחר הסעודה נאלצו המשרתים הגויים לנקות את הכסאות המפוארים מהלכלוך שהביאו עמם האורחים

מדוע בחר , מעולם לא שמעתי ששאלה את אבי. לא התרעמה על כךאך אמי הצדקנית . '!למה מכניסים הביתה אנשים כאלה'
  .כיבדה אותם ודיברה על ליבם לחזקם לבל יפלו ברוחם, היא הרגישה בצערם, ואדרבה, דוקא בעניים אלו
הוא . עד שהגיע למחנה מאוטהאוזן, אבי עבר ממחנה עבודה אחד לשני.  הגרמנים הארורים הגיעו לפרשבורג-הגיעו ימי האופל 

  . ימים ושנים סיפר על הניסים שארעו לו. נותר בחיים
אך הוא ניצל מפגיעתם , לא היה אדם שנמלט ממכה זו. כידוע אנשים במחנות היו מלאי כינים ופשפשים: אחד הפלאים שסיפר

  !!אך הוא לא נפגע ממכה זו, מלפניו ומאחריו שכבו וישבו אנשים מלאים בכינים, משמאלו, מימינו. באופן פלאי
אף כשהיו על בגדיהם , על שהכניס לביתו אורחים כמות שהם: אחת השיחות אמר אבא שהוא תולה זאת במידה כנגד מידהב

  ).והערב נא (!...לכן משמיא זכה שהם לא שלטו בו והיה נקי לגמרי, ושערותיהם כינים ופשפשים
  ]. יג,יח[" אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי' ויאמר ה"

 פגם    משום בזה ויש, באברהם הזקנה את תלתה שרה, כלומר(' זקן ואדוני 'אמרה היא שהרי, השלום מפני הכתוב שינה: י"ופרש
  ).דיבורה לשון את הכתוב שינה, לאשתו איש שבין השלום ומפני, בכבודו

והאשה איבדה את , לא עברו אלא יומיים, והנה.  שקלים1000מעשה שהיה ביהודי שקנה לאשתו ליום הולדתה טבעת יקרה בשווי 
, הבעל הרבה לגעור באשתו על חוסר זהירותה. בבית החלה להתלקח אש המחלוקת. בערב שבת קודש) כנראה מחוץ לבית(הטבעת 

משום (!) והשיבה לבעלה כי הוא האשם בכל , והאשה גם היא לא עמדה מנגד. 'ירחם ה', וכו' מאבדת מה שנותנים לה'ושהיא בגדר 
ומבין כי ככל , שומע את הדברים הקשים) 18שהינו בחור כבן (בנם ... לא דקדק לקנות טבעת שמותאמת בדיוק לגודל אצבעהש

  ? כיצד אוכל להשקיט את המחלוקת, חושב הבחור לעצמו. הנראה האש תמשיך לבעור גם בשבת
שם רץ אל בית חבירו וביקש לקבל הלוואה מ. ניגש למגירה ונטל את הקבלה של קניית הטבעת? מה עשה. ועלתה הברקה במוחו

האם יש לך טבעת נוספת : "הציג את הקבלה לפני המוכר ושאל, מיהר אל חנות התכשיטים, משנענע בחיוב.  שקלים1000של 
  !"למזלך נותרה עוד טבעת אחת בדיוק כזו", המוכר השיב בחיוב" ?הזהה לטבעת שנרכשה לפני יומיים

כשעמד האב להכין , וכעבור זמן מה, הטבעת במגירה בה מונחות הפתילות להדלקת נרות השבתהבחור הצדיק הניח בחשאי את 
, הבעל ביקש את מחילת אשתו על שחשד בה לשווא. צעק בשמחה, !"מצאתי! מצאתי... "פתח את המגירה ואורו עיניו, את הנרות

  .והשכינה חזרה לשרות בביתם. וגם היא ביקשה את סליחתו
או שמא , באופן שאטול את הכסף שלא מידיעתו,  שקלים מכספו של אבי1000-האם מותר לי להשיב את ה: "לועתה בא הבן ושוא
  "?יש בכך חשש גזל

מכיון שרכישת , יש מקום לומר שהיה מותר לבן להוציא את הכסף מהאב: א"השיב מורנו ורבנו הגאון יצחק זילברשטיין שליט
, וכמו כן. וגם שיצער את רעייתו, בכך שתהיה מחלוקת בביתו, סורי תורה חמוריםשלא ימשיך לעבור על אי, הטבעת הינה טובתו

ב "רס' סי(מבואר במשנה ברורה  :וכדלהלן, חמורה היא מאוד, המריבה בין בני הזוג בערב שבת קודש וכל שכן בשבת עצמה
וכן מובא במסכת גיטין , יש לאשתוובפרט בין א, ו"שלא יהיה שום מחלוקת בשבת ח, שהזוהר והמקובלים הזהירו מאוד, )ט"סק

ובא רבי מאיר לשם , והיו רבים ומתקוטטים, מעשה בשניים שבכל ערב שבת בין השמשות היה השטן מתגרה בהם) א"ב ע"דף נ(
  ". ווי לי שהוציאנו רבי מאיר מבית זה"ושמע רבי מאיר את השטן מתלונן . ועשו שלום, ועיכבם מלריב שלושה ערבי שבתות

, א"לרבינו החיד(כתב הרב מורה באצבע ): "ה"ז אות ל"כ' סי(ל "י זצ'לרבינו חיים פלאג' כף החיים'ראים מצינו בספר ודברים נו
. והרבה טורח הסטרא אחרא לחרחר ריב, הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו, בהעלות המנחה בערב שבת קודש): מ"ק' סי

, ואנכי עבדו מוסיף על דבריו. עד כאן דבריו. ואדרבה יבקש שלום, קת והקפדהולא יעורר שום מחלו, והאיש הירא יכוף את יצרו
ולא יצאו , היה בדוק ומנוסה כי רעה נגד פניהם, שבכל בית שהיה מחלוקת בערב שבת לעת ערב או בליל שבת, דאני הגבר ראה עני

  .נקיים באותו שבוע באיזה מקרה רע

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

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי רוני בת יעל ,ו"הייהורם בן רינה , ו"מונירה בת כורשיד הילרפואת 



  
סכנה 'משום שיש מקום לחלק בין ,  להתיר לבן להוציא מאביו ממון שלא מידיעתובכדי, ל"נראה כי עדיין אין די בכל הנ, ברם

  . ע"וצ', סכנה רוחנית'ל' מוחשית
, ח"אמר הגר, א"הגאון רבי חיים קניבסקי שליט, א את השאלה לפני גיסו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"וכאשר הציע מו

ורואה הבן כי הוא עומד להמשיך להונות אותה בדברים קשים , א כדיןשאם מדובר במקרה שהאב כועס ומתפרץ על אשתו של
"לא תונו"ולעבור על איסור 

 
ושואל האם מותר לו לקחת מכספי אביו , הרי שאם היה בא הבן לפני בית דין, ועל איסור מחלוקת

גם עתה שכבר קנה את , כןול,  כדי להפריש את האב מאיסור- ' לאפרושי מאיסורא, 'היו מורים לו להיתר, כדי לקנות טבעת
  ).והערב נא (!משום שזו טובתו של האב, יכול לקחת את שוויה מאביו, הטבעת

  ].יט, יח ["לעשות צדקה ומשפט' למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך הה"
  .מורשתו של אברהם אבינו

שני יסודות ? ומה הן. בינו השריש בכולנו את מידותיוואברהם א, ל"אמרו חז, "האב זוכה לבנו. "אברהם אבינו הוא אבי האומה
 של אברהם אבינו שנאמר  בניו– כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים. מידת האמונה: האחת. שתי מידות הקנה לנו לעד, נטע בנו

שהם גומלי , ומידה נוספת הושרשה על ידו בכל ישראל. השריש בנו את מידת האמונה, לשון הפעיל – "והאמין". "'והאמין בה"בו 
ומי שאינו רחמן וגומל חסדים ". לעשות צדקה ומשפט' למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה"שנאמר . חסדים

או את הגבעונים מכלל ישראל כשחשפו את מידת בהוצי, כך עשה דוד המלך מעשה. כידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו
  !ם ובשולחן ערוך"וכך נפסק להלכה ברמב, אכזריותם

. קמה זעקה גדולה, שיש חלקים בעם ישראל ששכחו מהו להיות יהודי, ל"זצי כדורי "כשנלחש על אוזנו של הצדיק המקובל הגר
שתשעים אחוזים , מחקר שנעשה לאחרונה גילה. אדםהרי יש לנו מודד ליהדותו של ה – אבל אם יהודי משמעותו גומל חסד

, על עשרות סניפיו" יד שרה. "במגזרים האחרים ירדו האחוזים פלאים. מהיהודים הדתיים תורמים באופן קבוע לצרכי צדקה
 ועוד ועוד" יד חדוה", "יד אליעזר", ר"ארגון התמ, "רפואה וישועה", "יד מרגלית", "רפואה וחיים", "עזרה למרפא", "עזר מציון"
חילוניים , ומשרתים את כל האוכלוסייה –  בידי אנשים דתייםומשהוק, שכולם אירגונים חרדים, הואהאמנם אך מקרה  –

 היש לכך אח ורע  – בלא ריבית, המלווים מאות אלפים בכל חודש, קופת הלוואות בלא כוונת רווח, גמילות חסדמאות ? כדתיים
 – חים לסוגיהם"יש שם עשרים ושישה עמודים המוקדשים כל כולם לגמ. לדוגמה, ל בני ברקש" דפי זהב"טלו את  ?במגזר אחר
ח "מות לכלה וגמוח להינ"יש גמ. נתחיל מהשמחות? מה אין שם. ובכל עמוד עשרות כתובות – !חים להלוואות כספים"מלבד גמ

, ת לחתן ולכלהיליה תימנ'ח לג"גם גמ. פרווהולשכמיית ה, למטריה, ח לפרחים לכלה"גמ. להסעתן לחופה במכונית עם הבלונים
ח "וגמ. ח לעששיות ולמחזיקי נרות מתחת לחופה"גמ, וכמובן.  חבל לקנות עניבה לבנה לערב אחד– לחתנים ח לעניבות"וגמ

פרי ח לס"גם גמ. הכל בכל, פלטות חשמליות וחימום וסירי ענק לבישול, כוסות וגביעים, מים"מערכות כלי חרסינה וסכו, לכלים
מפות טרילין ומפות , מכל הצבעים, ח למפות שולחן ולמפיות"וגמ, ח לשולחנות מתקפלים ולספסלים"גמ, כמובן, ויש. בישול
אם , ח לתאורת חירום"וגמ. קטורים ופנסים'פרוז, ח לתאורה"וגמ, ח למצלמות"יש גמ, ואיך אפשר בלי לצלם את האירוע. תחרה
השמחה . ח לברכונים"יש גמ? הארוחה הסתיימה. ח לתנורי חימום"יש גמ? יהיה קר. ח למאווררים"יש גמ? יהיה חם. יצטרכו

  .ח לשמיכות פוך"ויש גמ, ח למיטות מתקפלות"יש גמ, אל דאגה? והאורחים ישארו ללון, תמשך עד לשעות הקטנות
יש מי שיקח על עצמו לכבס את , היש מי שישלח להן אוכל הבית, ח לעזור ליולדות"יש גמ – במזל טוב, נולד ילד. ח לכל אירוע"גמ

ח למגש כסף ענק לפדיון "גמ. ולכסא של אליהו) ארבעים ושלוש כתובות(חים לאביזרים לברית המילה "יש גמ. הכביסה ולייבשה
להביא , לשהות עימם בשבתות, להסעתם, לביקור חולים, לעיתות צרה – שלא נדע – חים"כפי שיש גמ. ח למטבעותיו"הבן וגמ

  .שלושים ושלוש כתובות להלוואת תרופות, אי ארבעים ושמונה כתובות להשאלת ציוד רפו.להם אוכל
? הנורה נשרפה באישון לילה. ח למשקפיים"יש גמ? המשקפיים נשברו. ח לבלוני גז"יש גמ? הגז נגמר. חים לעיתות מצוקה"וגמ
. מוציאים אותם לחדר המדרגות עם ערב,  הדלתאינך צריך להתדפק על. ח למוצצים"יש גמ? הילד איבד את המוצץ. ח לנורות"גמ

לגומיות ,  ולכלי עבודהלמכשירי ריתוך, ולמות ולכבל מאריךח לס"גמ. רק תזכרו לקנות חדש ולהחזיר, אפילו לא יודעים מי לקח
, ותלבולים ולקפיצים לפתיחת סתימ, לעגלות קניה ולמכשירי כתיבה, לחומרי ניקוי ולמכשירי הדברה, לברזים ולטלכרטים

ואין זה ! מה לא, קל ולאמבטיות לתינוקותלסל , לעריסות ולעגלות תינוק, ללוליםלטיטולים ו, ולשעוני שבתלמכונות תספורת 
בהיקף , האם גם שם מתרחשת פעילות כזו – אחת מתוך עשרות ערים בישראל. בני ברק, וזה רק מקבץ מעיר אחת בישראל. הכל
לאינפורמציה מכל , ח"טלגמ, ח טלפונים"וגמ – חים"מודיעין של כל הגמ – ח מרכזי" גמויש! פעילות העולה על כל דמיון? כזה

  ).מעיין השבוע (!?הן יוזמות פרטיות והתנדבויות מסורות של אנשים דתיים, כולם, האמנם מקרה הוא שכולם. הסוגים

  ...כבר היו דברים מעולם"! אין שום יאוש בעולם כלל"
המוקפים מאה מליון , מה יהיה על שבעה מליון יהודים: לרוב מלווה השאלה באנחה כבושה! תמי אינו שואל זא? אז מה יהיה

חמושים , שמאות טילים ארוכי טווח מטווחים לעברה, מה יהיה על מדינה קטנה מצטמקת והולכת. ערבים שונאים ושוטמים
מלובה על ידי קנאי ,  לנוכח האיבה שאין לה סוףמה יהיה. ובעוד שנים ספורות אף אטומי, ובקטריולוגיכימי , בנשק השמדה המוני

  .מה יהיה. מצמיחה פלגים קנאים ומתאבדים מוסתים, דת
עד שבעים אחוזים של טמיעה , מה יהיה לנוכח נישואי התערובת הנוגסים נתחים מן העם בתפוצות? מה יהיה, ובמישור הערכי

ואינם יודעים מה הם עשרת הדברות , לומדים קריאת שמעומה יהיה לנוכח מליון ילדים בארץ הקודש שאינם , והתבוללות
  ?כלום נהיה לשני עמים, תלושים ועקורים ממורשתם, מנותקים ומנוכרים. ושלושה עשר העיקרים

מה יהיה הסוף עם ? עם צרור הייסורים שכל אחד סוחב על שכמו, מה יהיה עם הצרות הפרטיות? ומה יהיה במישור הכלכלי
כל . וקשיים במקום העבודה, שלא נדע, ויש צרות במשפחות. החולאים והמדווים, עם מנת הייסורים. קיםהמעי, החובות הקטנים
  !אין רואים את האור בקצה המנהרה האפילה, ואין רואים מוצא, אחד וסאת צרותיו

 שנולד לאחר שכן עם ישראל הוא, אל תאבדו את התקווה. שאו ראש, יהודים, יאושיאל : מצויים בפרשה, והתשובה, הנחמה
וכה , כה רחוק נראה הדבר. וכאשר מלאו לשרה תשעים שנה, עם שנולד כאשר אברהם אבינו היה בן מאה. שאבדה כל תקווה

ועם ישראל הוא זה . כי צוחק מי שצוחק אחרון. ונצטוותה לקרוא את שם הבן יצחק, עד ששרה עצמה הופתעה וצחקה, מופקע
זהו עם ששורד למרות כל ". אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, ון היינו כחולמיםאת שיבת צי' בשוב ה: "שיצחק לאחרונה

ודאי ידלג בקלילות גם על משוכות . ודילג על פני כל המשוכות, זהו עם שעבר את כל הצרות. בניגוד לכל הסיכויים, התחזיות
  ).מעיין השבוע (!לגאולה השלימה והנצחית שתפציע במהרה, אחרונות אלו שנותרו לו בדרך לקו הסיום

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"נ עזיזולה ישר בן שרה ז"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"ז נ טובה בת כורשיד"לע

 .ל שאין מי שיזכיר אותםנ נפטרי עם ישרא"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע
 

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: העלוןלמעוניינים בהפצת 



?





(





paypal ahavemet net il







ahavemet net il











 
 
 
 
 
 

 
 גאון רבי מיכאל דב וייסמנדל בערב שבת קודש ויראמה ארע ל

 

 ,בימי השואה לאחיובמחבוא סמנדל יכתב הרב ויהבא מכתב את ה
 !וכתבו מתוך יסורי גופו ונפשו בתור צוואה

 

ואני אספר לכם מתחילה ... שלא יארכו ימי 'אנכי מרגיש ויודע
 .מעשה אשר לא סיפרתי עדיין

 

יום לפני  ,שנת תש"א ,ביום שישי, ערב שבת קודש וירא
הסתלקותו של אבינו הצדיק פגע בי אדם אשר לא ראיתיו לא 

קפץ עלי בחטיפה ואמר לי  .לפני ולא אחרי בשוק של נייטרא
"תגיד לי מהר איך קראו לאמו של אברהם  :בלשון אשכנז

המשיך כמשוגע ולא השיבותי דבר. האיש והיה בעיני  אבינו".
 .והלך"תגיד לי, תגיד לי, כדי שלא תתחרט על זה".  :ואמר

 

ז גולקחתי בחפזון מאר .במוצאי שבת הגיעה השמועה חטופה
תחי וובפ .הלכות שמחות "לוםמשמרת ש"של אבי מורי ספר 
אמתלאי בת "בזה הדף שכתוב בו  בדיוקאת הספר פתחתי 

 .כרנבו אימא דאברהם סגולה בשעת הסכנה"
 

ושאל אותי על שמה של אמו  בה בשעה שפגע בי אותו איש
נפל אבינו לחולי מסוכן ושבק חיים באותו  ,של אברהם אבינו

 ("תורת חמד")'.                                              זה מעשה אחד !לילה

 
 נצבים בספר בראשית...

 

אנשים בפתע, אמר אלו  שלשהשלפי שראה  והנכון בעיני,
נצבים 'אמר ננביאים או חכמים שיודעים קפיצת הדרך, וזהו ש

כדרך האנשים, אט ט א, שלא ראה אותם באים מן הדרך 'עליו
לו נפלו מן השמים יצבים עליו, כאיאותם נפתע ראה לאלא 
ולפי שראה זה הפתאומיות, רץ לקראתם שיתאכסנו עמו,  ,עליו
 ח ב')"י "תולדות יצחק"(         .ת, שראה זה השינוינוספפעם  'וירא'וזהו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בין נינוה לסדום
 

אל נינוה ולא עשה הנביא מה ראה ה' לשלוח את יונה  -תמוה 
 וחטאים?!  למצרים, בבל ושאר מדינות שהיו אנשיהם רעיםכן 

 

שנינוה חטאו בחמס, וה' משגיח באומות העולם  הרד"ק כתב
כשתגדל רעתם בחמס, כפי שמצאנו בדור המבול וסדום, כי ה' 

 השגחה פרטית על גויים. עיי"ש בענין רוצה בישוב העולם וחמס מפסידו.
 

את ה' מימים קדמונים, שאנשי נינוה היו יראים  אבן עזרא כתב
 ורק עתה החלו לעשות רע, לכן ה' ריחם עליהם ושלח להוכיחם.

 

זכותו של אשור אביהם עמדה להם. שמצינו  החזקוני כתב:
מפני מה הקב"ה העמיד נביא על נינוה יותר מכל  -במדרש 

אומה? בזכות אשור שהיה צדיק, שנאמר 'מן הארץ ההיא יצא 
 ההפלגה.  דורעצת שלא הסכים ל -אשור' 

 

שאשור נבחר להיות שבט אפו של ה' להגלות את  יש שכתבו
 ("אוצרות המפרשים על ספר יונה")    השבטים, לכן לא רצה ה' שהם יאבדו.

 
 
 
 
 
 
 

הכנסת אורחים אינה בכלל  ומצות, אף שעדיין לא ניתנה התורה
 ן המצוות השכליות.שבע מצות בני נח, הנה הצדקה היא מ

 

שיראה אדם את מינו מוטל ברעב, והוא עשיר  ודבר מתועב הוא
 ושבע מכל טוב, ולא מרחם עליו להשיב את נפשו. 

 

וכמה מי שהוא מאומתו ודר עמו בעיר אחת. וכל  על אחת כמה
אדם שהוא מתאכזר על עניים נוקם ממנו ה' כי צעקתו עולה 

                 (רבינו בחיי)   ם להעקר מהעולם.ילשמים ולכן היו אנשי סדום ראוי

 
 מה פשר שמו של מכניס האורחים המפורסם 

 "כלבא שבוע"?  
 

 טהרותמסכת זאת על פי משנה אחת ב נסביר
 

שיעורי זמן של שתיית חיות ועופות  המשנה בטהרות מביאה
 שנגעו במזון, אם הכשירוהו לקבל טומאה במשקים שבפיהם. 

 

כדי שילחכו את לשונו, ורבי אליעזר בן יעקב 'בפרה ובכלב 
אין דרכו להניח את והוא פיקח כלב שואומר  ,כלבבמטהר 

למים. שכל זמן שהוא מוצא לאכול אין דרכו  כתהמזון ולל
 ג' ח')(              קב ונקי.רבי אליעזר בן יעקב של לשתות. ומשנתו 

 

 בפירוש "קול סופר" ביאר לפי זה פשר כינויו של "כלבא שבוע":
 

נקרא על שכל מי שנכנס לביתו  חז"ל אמרו ש"כלבא שבוע"
רעב ככלב יצא שבע. לפי משנה זו ניתן לבאר דהכוונה שהיה 

שהיה כדי שביעה באכילה לבדה  ,נותן להם כל כך הרבה לאכול
 בלי צירוף השתיה, כדרך הכלב שאינו מפסיק אכילתו בשתיה.

 

מאכלים שמנים ומתוקים לאורחיו שהיה נותן  ,ויש לומר יותר
 ,עד שלא היו צמאים כלל ,אותם מרוויםהיו ש רביםופירות 

    יש"כ להרה"ג י"ג) -(תוס' אנשי שם   כדרך הכלב שלא שותה בתוך אכילתו.
                                                            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,מהקבלת פני שכינה םאמר רב גדולה הכנסת אורחי ר"יאמר "
 (שבת קכז.) ..."נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבורויאמר אם " ,דכתיב

 

את זוכרת אני  מרת חנה טברסקי: ,סיפרה הרבנית מסקוור
 ,השנהאת ימי ראש  ,ניץ בבני ברק'ים הראשונות בשיכון ויזהשנ

 חמש עשרה איש, וצרכי עמך מרובים. ,רבו בהם האורחים
 

, אפילו מקרר לא היה לנו, מקפיא עדיין אין בימים ההם
השתמשנו בארגז קרח. בליל שני היו צריכים ללכת לבית 
החרושת להביא גוש קרח חדש. והרי אין אפשרות להכין את 

 כל צרכי הסעודה המרובים מבעוד יום.
 

במקום לשפוך לבה בתפילה  ,מרת לאה אסתר ,אמי הצדקנית
בבית המדרש ביום הדין, עמדה כל שעות לפני הצהריים של 

טורחת ומכינה לאורחים  ,ה במטבחהיום השני של ראש השנ
מקבלת פני השכינה יותר "גדולה הכנסת אורחים  :באומרה

 "הליכות החיים") מיוחדניץ אדר תשנ"ג הובא בספר ה'(בטאון בית ויז      בבית המדרש!"

 ויראפרשת 
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 העלון לרפואת 
 םהחפצים בעילום ש
 יזכו לבריאות איתנה

 ושלימה

 
 חידה:

 :חפץ חיים""ה כתב ספר זהיבא
 סיימתי בחסד ה' יתברך "

 ?"חשון תרס"זביום י"ט לחודש מר



תמהו רבים מה  .". ביאר רש"י "תחת האילן"תחת העץ"והשענו 
אחת מבנותיו אותו חידשה פשט נביא בזה  ?!הוסיף רש"י בזה

 כפשוטוהכנסת אורחים מן האילן  - הנאמנות של אברהם אבינו
 

 .רוזנברגאישה דגולה היתה מרת חנה אסתר  - מיוחדהרגש 
 .אורח מחו"ללביקור בא אליהם  גמזומושב נערה בבהיותה 
. היה להם בחצר מחו"ללכבד אורח  יםיכולכבר  הםמה  ,חשבה

ונתנה לו לעשר. בוודאי אף עץ לימונים, קטפה מספר לימונים 
 "חן האדם")(           !פעם הוא לא הפריש תרומות ומעשרות בברכה

 
פגש פעם באדם גלמוד  הרה"ח רבי אברהם יהודה ורטהיימר
"בית הלל" בקרית  הנודעוקשה יום שהסתובב בבית המדרש 

 בבני ברק ואף היה לן שם בלילה.שניץ 'ויז
 

מהיכן אתם. ענה  ו,שאל, בין הדברים ניגש והתעניין בשלומו
האיש שמוצאו מאמריקה. רבי אברהם יהודה הזמינו לארוחת 

כן לאשתו חגיגית כי לארוחת לפני בוקר בביתו, כשהוא מודיע 
 הבוקר יגיע אורח מאמריקה...

 

. כראוי לאורח מאמריקה ההכינה ארוח הבית כמובן שבעלת
 יקה' מדובר... כשהגיע האיש הבינה מיד באיזה 'אורח מאמר

 

יהודה חדר בביתו. ואשתו היתה  מאז מסר לו רבי אברהם
מכינה לו ארוחותיו ומכבסת את בגדיו. זאת, אף שהאיש היה 
קשה יום והיו לו דרישות מיוחדות בנוגע לארוחות. הלה קיבל 

 את כל צרכיו מתוך יחס של כבוד.
 

כדי לתת לו הרגשה טובה שאינו  הם אירחו אותו בכבוד גדול.
בגינה הסמוכה לביתו. כך לעבוד  הואוכל לחם חסד, העסיקו

 ("במדבר יהודה" ח"ב)              שבע שנים עד פטירתו. םהתגורר בבית

    
 יותר מקבלת פני השכינה

 

כאשר באו  , אשת הגאון רבי נסים שליט"א,הרבנית לאה קרליץ
יהיה רוחת צהריים. הקפידה שהאוכל אליה נכדיה לסעוד א

מוכן על השולחן מיד כשבאים מהישיבה או מהחדר. והתכוננה 
 לכך שתוכל לקבלם בשמחה ולא תהיה עסוקה בדברים אחרים.

 

לא התעסקה אז בשום  ,בבואם ישבה עימם כל זמן הארוחה
 לא בקבלת נשים ולא בשיחות טלפון. ,דבר לא בבישולים

 

שם מוותה אותם בכבוד רב עד הדלת. וופנו לצאת ליכשסיימו 
 מיהרה למרפסת ללוותם במבטה.

 

לסעוד ובאותו זמן הביאו לרבי  פעם נכנסו אליה שני נכדים
נסים ספר תורה לכתוב בו אות. היתה שם אישה שמיהרה 

 לקרוא לרבנית לבוא ולראות את ספר התורה.
 

"יש לי פה שני ספרי תורה חיים, קודם אמרה לה הרבנית: 
 ("כחוט השני שפתותיך")         ג לצרכיהם!"                                   אדא

 
ל. ביתו היה ללא גבו טוב לבו של מרן הגאון רבי חיים מבריסק

. כל מי שרצה נכנס לבית, עשה לו כוס וכל אשר בו היה הפקר
 ואחר כך שכב לישון באחד החדרים. ,תה, בישל לעצמו ואכל

 

התגוררו אצלו במשך חודשים  שלימות של אביוניםמשפחות 
 .ה ולומר דבר מה נגדוהיה אסור לבני הבית לפצות פרבים, 

 

כי רוב ימיו בבית אביו היה ישן על ספסל. פעם  סיפר מרן הגרי"ז
הגיע עייף מלימודו ונשכב על מיטה, לא עבר זמן מועט והנה עני 

ואף רבי חיים  ...'מוחזק אני במיטה זו' :אחד מקים אותו באומרו
                                                                           עצמו מצא לעיתים את מיטתו תפוסה ונאלץ לישון על ספסל...

 )ותמופלאהנהגות ועיי"ש  ("עובדות והנהגות מבית בריסק" ח"ג                                                      

 
 הכנסת אורחים לא לכל מקום...

 

המקומות בבית הכנסת כל אחד מוריש את  זכורני שבמרבורג
הספסל 'מקומו לבנו. ורק שלשה או ארבעה מקומות היו על 

, שהאורחים ישבו שם. ואמר בעל "תרומת הדשן" 'הפקר
כשאחד אינו בבית הכנסת יכול אורח לשבת במקומו, משום 

 ("לקט יושר" הל' בהכנ"ס)                                   "ברוב עם הדרת מלך".
 

כי בלי הטעם הזה לא היו יכולים האורחים לשבת בכיסא  נראה,
 מגיה הוצאת מכון י"ם)רה"ג ההערת ה - (שם                                         הריק!

 ס מזכיר את אביו, "הפעם היחידה שהחת
  היא בחידושיו במסכת כתובות שמביא בשמו דברי תורה,

 

אל תהיה שותף  - הגמרא אומרת "לא תהוי בעבורי אחסנתא"
במעמד העברת נחלה, ואפילו אם האב נוטל את הירושה מבנו 
הרע ומעבירה לבנו הטוב. כיון שאין אפשרות לדעת אלו בנים 
יהיו לבן הרע, שאף שהוא רע יתכן שבניו יהיו ראויים לירש, אף 

ל פי דין תורה, שהרי הוא נותן זאת מתנה שהדבר מותר ע
 (כתובות נג.)                                                                        מחיים.

 

שזה פירושו של זצ"ל שמעתי מאבא מארי  כתב החת"ס:
ים אל אברהם אל ירע בעיניך קויאמר אלהפסוק בפרשת וירא "

 ".להוכל אשר תאמר אליך שרה שמע בק ,על הנער ועל אמתך
 

מה ענין רוח הקודש ונבואה לכאן? ומה היה רע  יש להבין
לאברהם, וכי הוא רוצה להחזיק בן חוטא בעבודה זרה ועריות 

 די להגיד 'וירע הדבר בעיני אברהם'? ,?! ומה האריכותורוצח
 

ודאי לא הרע לו לשלח את ישמעאל על שהיה  יש לתרץ:
מישמעאל  ויצא שמאע לו על בנו של ישמעאל, 'מצחק', אך הר

אמר לו הקב"ה  'העברת נחלה'.אולי הוא עובר על  - בנים טובים
'כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה', שראתה ברוח הקודש 

                          (שם)   . להעביר נחלתולו מותר  לכן, טובים שלא יצאו ממנו בנים

 
דנו המפרשים איך אברהם כתב  ירושהבשאלה זו של העברת 

שטר מתנה ליצחק, הלא אברהם קיים כל התורה אפילו דרבנן, 
 ואיך העביר נחלה מישמעאל ובני קטורה?!

 

אפשר דשאני אברהם שנאמר בו "כי ביצחק  ,הרא"ם תירץ
 (כ"ד י')יקרא לך זרע".                                                                  

 

שהרי שרה אמרה "לא ירש עם בני עם יצחק".  גור אריה" תירץ"
שכיון שהקב"ה אמר 'כל אשר תאמר אליך  וביאר ה"שדי חמד"
 )261(ח"ג מערכת ל' עמ' נתן לו רשות לעשות כן.     ,שרה שמע בקולה'

 

ובני קטורה בני פילגש,  ,תירץ שישמעאל בן שפחה המהרש"א
 (סנהדרין צא.)ואינם ראויים לרשת עם יצחק, שהוא בן אשתו.          

 
אברהם ידע ברוח קדשו שלא יצא מישמעאל זרע ש יש שתירצו

 ("באר שבע" שם)               .ראוי, כמובא 'שלא נפקי גרים מישמעאל'
 

 -של עם ישראל  משך ההיסטוריהב :אנו רואיםאכן כפי שו
 !בודדיםרק הגיעו ואילו מישמעאל  ,באו מעשו צדק אלפי גרי

 

 ברוך ה'
שתי  שלבי גיור סופיים,ב, ליהדות ןאת דרכ ותעושבימים אלו 

 .מדרום ברזילצנועות ועדינות בנות 
 

משפחתם היתה חדורה  ,מובהקתעיר קתולית הבנות גדלו ב
 הוא עשה .החל לחפש את האמת ןאביה .באמונה נוצרית עמוקה

באמונתו  והאבסורד הבין את השקרכש ,חקר ודרש. דרך ארוכה
 . נהיה אתיאסט שגם שם מזוייף. כשהבין םפרוטסטנטיל עבר

 

שמע אותו אומר  ,יהודי דעןממפי נזדמן לו לשמוע הרצאה 
חיפש  ?!בשום דבר..." תמה מה זה ה' רוך ה' שאיני מאמין"ב
 אלו היו פסיעותיו הראשונות - מצא שזה האלוקים של היהודיםו

                ("נר לשולחן שבת" מהגאון רי"ו)              '!תי המילים 'ברוך ה'ש - ליהדות

 
 ,רבי חיים מבריסק בעצמו היה קם באמצע הלילה ממיטתו -ה' מלאך 

                  " שם)("עובדות והנהגות                   תה חם לעני שהגיע עתה.כוס ומכין אוכל ו
  

 "תעשיית הכנסת אורחים הרמן"
 

כאילו היו את הצורך להתייחס לאורחים  אבא השריש בי תמיד
 עשיתי מאמצים, אך לא תמיד היה הדבר קל. בני משפחתנו.

 

אהב תה כשהוא רותח. אחר סעודת  אחד מאורחינו ,ר' ברל
השבת היה קורא לעברי: "רוחמה, כוס תה חם". הבאתי לו ספל 

לתדהמתי. כשסיים כוס תה  –תה מהביל. שאותו גמע באחת 
אחת חזר על קריאתו לכוס תה שניה. הדבר נשנה עד ששתה 

 שבעה או שמונה ספלי תה...
 

 ,ת רוח. לקחתי מגשבעת שחברותי חיכו לי קצרו שבת אחת,
העמסתי עליו שמונה ספלי תה והגשתי לו. "מהר, ר' ברל, שתה 

 את התה שלך לפני שיתקרר..." יעצתי לו בחומקי מן החדר...
 

אל תטרחי  ,"רוחמה :בשבת הבאה נענע ר' ברל באצבעו ואמר
 ("הכל לאדון הכל").                         "להגיש לי תה, אקח אותו בעצמי
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 חתנו עם סלבודקא של ברחובותיה פעם טייל ל"זצ מסלבודקא הסבא מרן

 של קפה בית נפתח רחוב שבאותו וראו ל"זצ שר אייזיק רבי הגאון     
 דרכים לעוברי דואג היה שתמיד ואמר שמחתו את הביע הסבא מרן. כריםונ

 לעיר בבואם מיד אפשרות להם יש עתה והנה, נופש ומקום אכסניה להם שאין
 לו אמר ל"זצ פאלי נח אברהם רבי הגאון ממנו כשנפרד פעם.ליבם את לסעוד

 בני עם להיפגש שמחתך תוך לביתך בהיכנסך מיד אם תעשה מה: הסבא מרן
 בוודאי הרי? לעזרה אליך ויפנה ומלוכלך מכוער עני לפניך יופיע משפחתך
 כזו בשעה דוקא בא שהוא ותתרעם ממנו להיפטר כדי משהו לו שתעניק
" בית תביא מרודים ועניים."התורה מאיתנו דורשת כך לא אולם, לך להפריע

 המרודים העניים את לראות עליך, משפחתך עם שמח שאתה זו בשעה גם –
 משפחתך בני שעם אלא, עוד ולא. בשמחה פניהם את ולקדם ביתך כבני האלו
 אם יודע מי – האלו העניים עם ואילו, שתחזור שנה כל להיפגש עתיד אתה
 )ג"ח המוסר תנועת(. אותם לפגוש בחיים פעם הזדמנות עוד לך תהיה

 
 אם אפילו אורח שמכניס מי כי פעם אמר זי"ע מבעלזא אהרן רבי ק"הרה

 קצת שעושה משום אורחים הכנסת מצות מקיים זה על כסף לוקח הוא       
 בית ליד מבעלזא הרב עבר פעם. לעשות אותו מחייב שהכסף ממה יותר

 אברהם של כביתו אינו כזה בית: ואמר החצר דרך מסביב היתה אליו שהכניסה
 שהאורח כדי מלפנים להיות צריכה שהכניסה בגלל. אורחים להכנסת אבינו
 ברכה לקבל בא מחסידיו אחד.אחריה לחפש יצטרך ולא הכניסה את מיד ימצא
 את. א. לקיים עליך דברים שני: הרבי ל"א. ברכב נהיגה' רשיון' קיבל כאשר
 לתוך אורחים להכניס. ב. בתוקף לקיים עליך לנהיגה בנוגע המדינה חוקי

 )אהרן של בקדושתו(                                                           . שלך המכונית
 

 מחוסר ברק בבני ללון פעם נשארתי: ל"זצ ברים חיים רבי הגאון סיפר
 איש החזון מרן. מאד מאוחרת בשעה לירושלים רכב למצוא אפשרות     

 .אורחים הכנסת במצות יחד עסקו וזוגתו ל"זצ הסטייפלר מרן גיסו עם יחד ל"זצ
 לפניהם הולך א"החזו ומרן המיטה וכלי המזרון את סחבו וזוגתו הסטייפלר מרן

 מים עם כלי הכין בעצמו א"החזו מרן. המזרון את ישימו היכן להם להראות
 א"החזו מרן טורח כמה עד כשראיתי .המיטה י"ע והעמידו שחרית ידים לנטילת

 א זאגט ווען זייט: "א"החזו מרן ענה. להתנגד וניסיתי זאת לסבול יכולתי לא
 יעשה מה לומר זכות לאתרוג יש ממתי –?!" איר מיט טוען זאל מען וואס אתרוג
 במיטתו שכב והוא שחרית פת סעודת א"החזו מרן הכין בבוקר ?!הבית בעל עמו

 כזה לילה לאחר: ואמר ברים חיים רבי סיים .תורה דברי ואמר לשולחן סמוך
 הרגשת מרוב המזון בברכת" ויבוא  יעלה" לומר יכולים היו כזו שחרית ופת

 )ה"ח איש מעשה(                                    . ט"ביו כמו במצוה השמחה
 

 מרן של בביתו" אורחים הכנסת"ה בקרבם חקוקה חברון ישיבת תלמידי
 כמה ט"תרפ השנה בראש כבר. ל"זצ חדש מאיר רבי צ"הגה המשגיח        

 ומאז שבחברון בביתו שולחנו על סעדו בחורים עשרים נישואיו אחר חדשים
 לדירת נכנסים היו הבחורים.האחרונות שנותיו עד אורחים הכנסת מסכת החלה

 החול בימות גם...  וטועמים המקרר את פותחים, הדלת על לדפוק בלי המשגיח
 של לבית מפתח להם שהיו מיוחסים בחורים גם היו. הלילה בשעות בעיקר

 שהגיע הראשונה הפעם על סיפר התלמידים אחד.  מאוחרות בשעות המשגיח
 עם יחד לאכול נבוך חש  התלמיד. כיבוד והכינה טרחה והרבנית למשגיח
 רגיל שאינו ענה הנבוך והתלמיד... מתקרר האוכל: לו אמר המשגיח. המשגיח

 רק אבינו לאברהם שבאו שהמלאכים אומרים יש: מאיר' ר לו אמר אז בכך
, אכלו לא ואם? אוכלים מלאכים וכי. ממש שאכלו אומרים ויש כאוכלים נראו
 אצל המלאכים אכלו שלא האומר: "אומרים ל"וחז?אורחים ההכנסת היכן

 שהטריח טורח ובשכר צדיק אותו של בצדקתו אלא. כלום אמר לא אברהם
 קיבול כלי להם ואין מלאכים הם הלא? היתכן". ואכלו פיהם ה"הקב פתח להם
 קיבול כלי המלאכים אצל יצר אבינו שאברהם לומר מוכרחים?לאוכל עיכול וכלי
 הנשמה כל עם חסד עשה אבינו אברהם. לאכול יכלו וממילא להם שהגיש למזון
 למילתו בשלישי שטרח יתירה ובטרחה.  יבנה חסד עולם. לבורא להדמות כדי
 טרחה הרבנית: בחיוך מאיר' ר הוסיף ואז. ואכלו המלאכים פי את ה"הקב פתח

 ) המאיר( ...יזיק לא זה לך גם. לאכול יכול אתה, והגישה

                                  

                                                                                                              

                       לקט פירושים על פרשת השבוע              
ב ְוהּוא' וגו' ה ֵאָליו ַוּיֵָרא ַתח ֹיׁשֵ ֹחם ָהֹאֶהל ּפֶ  יש אם לראות, י"וברש: ַהּיֹום ּכְ
 פעם שהיה האורח דהנה, י"רש דברי לבאר יש.בביתו ויכניסם ושב עובר     
 על אברהם וישב, קרוב בזמן אליו הפעם עוד לבוא בוש היה אברהם אצל אחת
 היינו ויכניסם ושב עובר יש אם שפירש מה וזה, הפעם עוד לאספהו ביתו פתח
 )יוסף פרדס( בחזרה שב ועתה,ביתו דרך עבר שכבר

 
ָרץ ַוּיְַרא ַתח ִלְקָראָתם ַוּיָ  לרוץ הצליח הכיצד, נתרפא שטרם מאחר:ָהֹאֶהל ִמּפֶ
 מלאך שאותו אלא?למילה השלישי ביום חוליו בשיא והוא, לקראתם     
 בעצם רק, בידיו ותרופות סמים עם הרפואה למלאכת הגיע לא, לרפאושנשלח
 אברהם שהרים תיכף נמצא. ונתרפא, שליחותו נתקיימה אברהם אצל הופעתו

 ")חיים חפץ"ה( "לקראתם וירץ" לכך, נתרפא מיד המלאכים את" וירא" עיניו את
 

ח  ה"והקב, שליח ידי על, נא יוקח: "י"רש פירש:ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצוּ  ַמִים ְמַעט ָנא ֻיּקַ
 משה רבי  הסלע את וידך ידו את משה וירם שנאמר, שליח ידי על לבניו שילם     

 המים הביא שלא על אבינו אברהם על ה"הקב הקפיד מדוע, העיר פיינשטיין
, אורחים הכנסת במצות לחנכו כדי השליח את כאן שלח מסתמא הרי, בעצמו

 לחנכו ישמעאל זה הנער אל ויתן וטוב רך בקר בן ויקח" לקמן י"רש שכתב כמו
 עצמו האב את הילד שיראה ראוי יותר הרי, חינוך מצד שאם, ותירץ".במצוות
 היה אם דוקא, לכך אי לעשות והוראה ציווי ממנו שישמע רק ולא, במצווה עוסק

 .לישמעאל ביותר הטוב החינוך זה היה בעצמו המים את מביא אברהם
 

ֲענוּ  ָ ַחת ְוִהׁשּ  הסבא את לבקר הנכדים אחד נכנס וירא פרשת בשבת:ָהֵעץ ּתַ
 ראיה שיביא הילד מן הסבא ביקש.ל"זצ יק'סולוביצ ז"הגרי מרן, הגדול        

 אברהם: הילד השיב. הפסח בחג אברהם אצל ביקרו שהמלאכים הפרשה מן
: הילד התבקש שוב... הסיבה מצוות לך הרי -" העץ תחת והשענו" מהם ביקש
 -"היום כחום" אצלו ביקרו שהם כתוב הרי: הילד השיב! הראיה את תפריך וכעת
 )בריסק לבית והנהגות עובדות(                         ... בלילה רק הוא הסיבה ודין

 
ר ַוְיִהי ֲאׁשֶ ית קיםואל ֹאִתי ִהְתעוּ  ּכַ . שתירגם מה תרגם ואונקלוס י"וברש: ָאִבי ִמּבֵ

? לומר נוהג שהוא כפי, אומר אונקלוס שתרגום מה מפרט י"רש אין מדוע     
 ם"המהר אומר נפלא ביאור"?שתרגם מה תרגם" המילים של משמעותן מה כן כמו

 ומלמד דורש הוא אשר את תמיד מקיים המושלם האדם דהנה, ל"זצ שפירא
. לאחרים ודורש' אומר היה' זה, שהיה מה –" אומר היה הוא" בבחינת. לאחרים
 רומי בממלכת רמה כהונה על בשעתו ויתר אשר, צדק גר אונקלוס היה כידוע

 תעו אחרים שעמים בשעה: "הפסוק את הוא מפרש וכה. ליהודי והפך האדירה
 הרי –" אבי מבית לעבודתו קיםואל אותי קירב, ידיהם מעשי, אליליהם אחרי
 של דבריו כוונת וזהו. עצמו הוא שעשה כפי ממש, חייו מתוך כך הוא מפרש

 את שתרגם כפי הפסוק את תרגם הוא –" שתרגם מה תרגם אונקלוס: "י"רש
 )המאיר אור ניצוצי(              ...     עצמו בשביל שתרגם כפי כלומר, הוא חייו

 
ַען  דרשו )ט פרשה רבה במדבר(במדרש: ָוֵאֶפר ָעָפר ְוָאֹנִכי' וגו ַוּיֹאַמר ַאְבָרָהם ַוּיַ

 בניו זכו" ואפר עפר ואנכי" אבינו אברהם שאמר בשכר: זה פסוק על ל"חז     
 אלא? ביניהם השייכות מה ולכאורה", סוטה ועפר" פרה אפר" מצוות לשתי
 מכריו לכל סעודה ערך אחד עשיר: נחמד במשל כדרכו מדובנאהמגיד הסביר
 הראוי מן אשר פנים ונשוא צדיק אחד חכם תלמיד גם היה הקרואים בין. וידידיו

 מקום לו מצא לכן האיש היה גדול שעניו אלא, המוזמנים כל בראש ישב כי היה
 אורחו כי הבית בעל ראה כאשר. ישב שם, והעניים הקבצנים בין האולם בירכתי
 בראש וישב יעבור כי בו הפציר, ארץ פחותי בין לו למושב מקום איווה הנכבד
 והסביר בנימוס סירב האורח אולם. מעלתו פי על לו המגיע המכובד במקום
, כך הבית בעל ראה כאשר. בנוח חש הוא וכאן מקומו הוא כאן כי הבית לבעל
 את והעביר בראש היושבים המכובדים לכל קרא הוא: גאוני רעיון בראשו עלה

 אותו עצמו מצא כך. החכםהעניו של למקומו בסמוך האולם ירכתי אל מקומם
 אבינו אברהם: המגיד אמר – הנמשל הוא כן... המכובדים כל בין יושב חכם

 כבודו על חס ה"והקב", ואפר עפר ואנכי" עצמו על אמר עניו שהיה כיון, ה"ע
 שתי, חשיבות רב לעניין" ואפר עפר"ה את אני אהפוך: אמר כן על, הצדיק של

לאיכולאתה, והגישה (ל"י)"...סוטה עפר"ו"פרה אפר, "בהם שייעשו נכבדות מצוות (ל"י).

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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פתרונות וכן תגובות הערות והארות יש לשלוח  
או למייל   0722202006לפקס 

בין   
הפותרים נכונה תיערך  הגרלה. על פרסים  

 יקרים, [יש לכתוב שם ברור וכתובת]  

ת ְולֹא ֹחֶדשׁ  לֹא ַהּיֹום ֵאָליו ֹהֶלֶכת ַאתְּ  ַמּדּועַ  ַוּיֹאֶמר ּבָ לֹום ַוּתֹאֶמר ׁשַ :  ׁשָ
 שליט״א קראהן. י פסח הרב מביא)מאנגלית מתורגם(מדברי׳ ׳׳המגיד בספר ַוּיֹאֶמר

 גולדשטיין טוביה הג״ר, פארק שבכורו הלכה׳׳ ׳׳עמק ישיבת ראש של סיפורו את
 שברוסיה העבודה ובמחנות, בשיאה העולם מלחמת היתה תש׳׳ג בשנת. זצ״ל

 עשר אחד ועד טוביה ר׳ אסורים היו שבו העבודה במחנה. העבודההוגברה
 הרי, בשבת מעבודה להימנע הצליחו אז עד אם. העבודה הוגברה, ישיבה בחורי
 באחת. בשבת גם לעבוד הבחורים הוכרחו, לרוסיה הגרמנים פלישת אחרי שעתה

 ולהוריד הענפים לקצץ, מסוימת בחלקה עצים לכרות המפקד להם הורה השבתות
, הנהר זרם ידי על נשלחות היו משם. הנהר אל, וקטנות גדולות, הקורות כל את
 המפקד הסתלק ההוראות מתן לאחר. מטוסים לייצור התעשייתי המרכז אל

. השבת חילול את לצמצם ניסו השגחה ללא שנשארו שסברו והבחורים, מהמקום
. א. האיסור חומרת את המקילים אופנים שני על הסתמכות ידי על זאת עשו הם
 איסור בזה יהא לא ולק, בחורים שני ידי על תילקח זמורה שכל החליטו הם

 האיסור את הופך זה וגם, אמות מד׳ פחות ילכו הזמורות בנשיאת. ב. דאורייתא
 אורכה אם אפילו, זמורה כל, שעות כמה במשך פעלו כך. גרידא דרבנן לאיסור

 בהליכתם נעצרו אשר, בחורים שני ידי על נלקחה, אחדים סנטימטרים על עלה לא
 עמד שהמפקד לכך לב הבחורים שמו לא עת אותה כל. פסיעות שלוש כל אחרי
 על עליהם וצעק המפקד הופיע לפתע. מעשיהם על והשקיף, מסוימת גבעה על

 שהנכם וראיתי הזמן כל עליכם הבטתי! משחקים שיחקתם. בעבודתם שהתרשלו
 לפתע הוזנקו, לביקתתם ערב לעת שבו כאשר. אמר כך! מהעבודה צחוק עושים

 הופרדו לאולם בהגיעם. המחנה של המרכזי באולם להתאסף ונקראו ממיטותיהם
 שהובאו הבינו ומיד, אולם באותו כן גם כונסו אשר האסירים משאר הבחורים

 חששם, ואכן. בעבודה ׳׳התרשלותם׳׳ על המפקד של תלונה בעקבות לכאן
 נעמד ומולם, מכובד במקום התישבו חסונים מפקדים חמישה כאשר התאמת
 ואמר פיו המפקד פער אז. נקמה של לגלוג ארשת מביעות כשפניוהמפקד

. האויב נגד במאמצינו המחבלים אנשים קבוצת לפניכם מביא הנני, ל״שופטים״
, האויב את למגר כדי מטוסים לבניית עצים להכין עלינו שבה זו חירום בשעת
. בזוגות לקחו זמורה כל. בחורשה מגוחכת הצגה הציגו אלה צעירים עשר שנים
 האיש קרא, שבמעשיהם הגיחוך את להדגים כדי. לנוח נעמדו שניות כמה ובכל
 האולם את שמילא הרב הקהל. הצעירים עבדו כיצד הציג עמו ויחד מהקהל לאחד
 מהם ביקשו השופטים. קשה היה הישיבה בחורי של ומצבם, רם בצחוק פרץ

 היו מעיניהם וכל לבגוד חשבו לא שחלילה להסביר ניסו רצוצה וברוסית, הסבר
 החכמה משה שדת לקבל מוכן אינני הראשי השופט אמר בתגובה. הלכתיים
 וציוה ובריגול בבגידה הבחורים את האשים הוא. כזו מגוחכת התנהגות דורשת

, הסוהר לבית להעברתם עד הבחורים על לשמור בכידונים מצוידים חיילים שני על
 נכנסו כשלפתע, וידוי ואמרו אימה אחוזי ישבו הבחורים. הדין לגזר יחכו הם שם

 המרכזית הפנימית לועדה השתייכותם על העידו שמריהם אנשים ששה לאולם
 הופיעו לא מעולם אך, לביקורת בשנה פעם באים היו הם אמנם. מוסקבה של
 ולאחר, ומבוהלים מופתעים היו השופטים גם. העבודה בזמן רק אלא בלילה שם

, ההתכנסות פשר מה להם הסבירו, המשלחת לאנשי מרופדים כסאות שהביאו
 מתוך שחמישה היה ונראה, בשנית הוצגה העבודה צורת את המתארת ההצגה

 ארשת על שמר אחד קצין רק. הבחורים של לאידם שמחו ממוסקבה הקצינים
 וקיבל, ביחידות הבחורים עם לשוחח ביקש הוא מסוים בשלב. וקפואה רצינית

 כולם וכשנכנסו, צדדי לחדר אחריו לבוא לבחורים סימן הקצין. לכך הרשות את
 מפחד קפאו הם. באידיש להם אמר(, שבו, )זאך ״זיץ הדלת את אחריהם סגר

, וואך גוט ״א ואמר חייך הקצין. מלכודת כאן להם טומנים שמא עצמם את ושאלו
. כאן אירע מה לו שיסבירו וביקש, )יהודי אני(ייד״ א בין ״איך )טוב שבוע(

 חילול את לצמצם כדי רק נעשה שהכל יכולתם כפי באידיש הבחורים הסבירו
 כאשר, קומוניסט גם אני אך, יהודי אני:סיפורו את הקצין להם סיפר אז. השבת
 לה שאבטיח וביקשה לי קראה היא דווי ערש על אחדות שנים לפני שכבה אמי

, לה הבטחתי ואני האחרונות מילותיה היו אלו. דתי ליהודי ואעזור יום שיבוא
 שכן, הבטחתי לקיים כדי,העליונה מההשגחה לכאן נשלחתי שעתה מאמין ואני

 תקלה עקב רק לכאן נקלענו ועתה, הלילה בשעות במחנה ביקרנו לא מעולם
 ), טוב לקח(           .         עליהם לסנגר כדי החוצה יצא ואז. שלנו ברכב

 

 

 בעיני חן מצא לא הדבר קש בכובע לבוש הולך היה ישיבה מנהל יהודי
 על ישירות לו להעיר רצה ולא, כך יילך ישיבה שמנהל החזון איש    
. חקירה לי יש: הבאים בדברים ברמיזה כבוד בדרך לו העיר אך לבושו צורת
 )נהנית מזה כמו אכילה היאידי בהמה ש על שנעשה היזק("שן"ש הוא הדין

 ידי על שנעשה היזק( "קרן" ואילו ניזקין מתשלומי פטור הרבים ברשות
. נזק חצימשלם  הרבים ברשות ה)חבאופן משונה כמו על ידי נגי בהמה

 ועז שלך זו כמו קש כובע עם הרבים ברשות ההולך באחד הדין יהיה מה
 מאידך אך, קש לאכול עז של שדרכו אורחיה זה אחד מצד הכובע את תאכל
 ברשות חייב יהיה האם קש בכובע לבוש יילך כמוך שאדם משונה זה גיסא

 )ח״ב איש מעשה(! כך ללכת שמשונה לו רמז בכך נזק חצי הרבים
 
 
 

 לחם' בספר כתב 'וכו עליכם שלום פעמים' ג אומרים לבנה שבקידוש הטעם
 כיםמל לשני אפשר אי ואמרה, החמה על הגקטר שהלבנה לפי: 'יהודה      

 לה ואמר, החמה את ולהשפיל להקטין היתה וכוונתה, אחד בכתר שישתמשו
 האור מקבלת כן פי על ואף, עצמך את והקטינה עצמך את מעטי לכי ת"השי
, כנודע הלבנה אל מאורה ונותנת, הלבנה עם שלום לחמה לה ויש החמה מן
 ללמוד אדם צריך, החמה מן אורה שמקבלת בחידושה הלבנה םכשרואי לכן

 לשלם הוא צריך רעה עמו עושה שחברו אף, חברו עם שלום לו שיהיה מוסר
, שלום פעמים' ג אומרים ולכך, ללבנה עושה שהחמה כמו, רעה תחת טובה לו

 )יוסף ענף(. ל"עכ, השלום ולקיים להחזיק כדי חזקה הוי פעמים דבשלש
 
 
 
 

 
 צריך רגילים אמנם, תהילים פרקי לומר חולה וכשיש צרה כשיש אנו רגילים
 שאנו תפילות בג׳ אלא תהלים בפרקי רק לא מתבטאת שתפילה לדעת       
 כראוי תפילתו מתפלל אם התפילה שבעת לדעת צריך, יום בכל מתפללים

, הקב״ה של במחיצתו ממש כעומד הוא והרי עליונים לעולמות האדם נכנם
 שנמצאים לנגדי״ ה׳ ה״שויתי את ביותר להרגיש צריך בתפילה כשעומדים

 יכול במצבו אחד כל קוראיו״ לכל ה׳ ״קרוב. המלך לפני כעומד של במצב
 ״לכל שיהיה צריך, אמנם. בקשתו את ה׳ שימלא ה׳ לקרבת בתפילה לזכות
 התפילה שעבודת, כראוי בתפילה להתרגל זמן להשקיע, באמת״ יקראהו אשר
 ועבודת, מפיו שמוציא במה הלב הרגשת את לשתף הלב עבודת תהיה

 האמונה יסוד, אחרים בדברים יחשוב שלא מחשבתו להחזיק המחשבה
 בעבודת כלול הכל ועונש ובשכר פרטית בהשגחה האמונה ויסוד בהקב״ה
 )דעת אמרי( התפילה

 
 
 

 שאכל לאחר שעות משש יותר שוהה אדם אם שאפילו יתכן איך שאלה:
 ?חלב לאכול לו אסור.  שיניו בין בשר אין וגם, בשר

 או המזון ברכת בירך לא ועדין, בסעודה הבשר את אכל אם:  תשובה: 

 )ט"פ' סי ד"יו.(אחרת סעודה נקראת שאז, אחרונה ברכה

הקשבכובעלבושהולךהיהבה
רצהולא, כךיילךישיבהמנהל
בדבריברמיזהכבודבדרךלועיר

מע(! כךללכתשמשונהלורמזכך

עליכשלוםפעמים' גאומריםלבנה
ואמרה, החמהעלהגקטרשהלבנה

תהיפרקילומרחולהוכשישצרה
תהליםבפרקירקלאמתבטאתילה

)עת

יותרשוההאדםאםשאפילותכן
חללאכוללואסורשיניוביןבשר

מילה אחת  (וירא)בפרשה היכן
פעמים   4שחוזרת על עצמה 
 ?   באותו פסוק
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

וירא

בס"ד

354 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:29, ת"א 17:30גלי

”כי על כן באו בצל קורתי“ 
סולוביצ‘יק,  הלוי  דב  יוסף  ר‘  הגאון  נסע  אחת  פעם 
בדרך  בהיותו  ברנוביץ‘.  לעיר  הלוי“,  ”בית  בעל 
התחזק הקור, ולא ניתן היה להמשיך. לפתע, נראתה 
מהעגלון  הרב  ביקש  יהודית.  אכסניה  הדרך  בצד 
ואין   – בדלת  הרב  הקיש  זו.  באכסניה  וללון  לעצור 
לפתע,  כוחו,  בכל  בדלת  והכה  העגלון  ניגש  עונה. 
מה  זמן  ולאחר  השנייה,  הקומה  בחלון  האור  נדלק 
פתח להם בעל הבית את הדלת, והוא סר וזעף. ”אין 
לי מקום בשבילכם“, אמר האכסנאי, ”הכול תפוס“! 
”אורחים רמי מעלה עומדים לבוא לכאן“. ”יסלח לנו 
כבודו“, אמר הרב, ”אולם סכנת נפשות היא להמשיך 
לאחר  מחסה“.  לנו  תן  ממך,  בבקשה  אנא,  בדרכים, 
בביתו,  שיישארו  האכסנאי  הסכים  רבות  הפצרות 
ומקום הקצה להם במסדרון ליד התנור. ר‘ יוסף דב 
הדליק נר קטן, ומיד שקע בלימודו. ”כבה את הנר“, 
למנוחתנו“  אתה  ”מפריע  בקולו,  האכסנאי  רעם 
לפני  בחוץ,  סוסים  שעטת  נשמעה  מה  זמן  לאחר 
הבית נעצרה עגלה מהודרת, ומתוכה יצא האדמו“ר 
ר‘ אהרן מקוידינוב וחסידיו. פתח האכסנאי את הדלת 
האדמו“ר  את  יפות  פנים  בסבר  וקיבל  פנים  במאור 
והנה  במסדרון,  עבר  לבית,  האדמו“ר  נכנס  ומלוויו. 
האדמו“ר  הביט  הרצפה.  על  שוכב  אדם  רואה  הוא 
דב!  יוסף  בהתרגשות: ”ר‘  צעק  ומיד  הכירו,  באורח, 
הבין  הרצפה“?  על  שוכב  אתה  מדוע  דב!  יוסף  ר‘ 
ידע  ולא  בזלזול,  בו  שנהג  האורח  מיהו  האכסנאי 
את נפשו מרוב צער ובושה. משום כך, מיהר לבקש 
ביקש  אולם,  מיד,  הרב  לו  סלח  הרב.  מאת  מחילה 
יש  כיצד  ילמד  שם  שבבריסק,  לביתו  יבוא  כי  ממנו 

להכניס אורחים... 
וירא  בפרשת   – ואמר  הרב  הוסיף   – לי  מיושב  כעת 
הכנסת  על  נפלאים  סיפורים  שני  אנו  מוצאים 
והנה,  בלוט.  והשני  אבינו  באברהם  האחד  אורחים. 
האורחים  הכנסת  את  ומשבחת  מספרת  התורה 
של  האורחים  הכנסת  את  ואילו  אבינו,  אברהם  של 
לוט, אין מזכירים כלל. על אף שלוט ומשפחתו היו 
בסכנת נפשות כאשר הכניסו אורחים בסדום, מדוע 

אם כן?! 
ובכל  כערביים,  אורחיו  לו  נדמו  אברהם  אצל  אלא, 
זאת כיבדם אברהם בכל הכבוד וההדר!, ואילו לוט, 

מיד כאשר באו לביתו ידע כי מלאכים המה... 
זו  אין  במלאכים,  אורחים  הכנסת  מצוות  לקיים 
מדת  את  דווקא,  התורה  משבחת  ולכן,  גדולה! 

הכנסת האורחים של אברהם אבינו...

נלמד מהפרשהגמילות חסדים בשלמות

”וירא אליו ה‘ באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחם היום“
של  החסד  מידת  אודות  ומאריכה  מפרטת  מדגישה  הקדושה  התורה 
חמה  ויצאה  למילתו,  השלישי  ביום  שהיה  איך  ע“ה,  אבינו  אברהם 
מנרתיקה, והמלאכים נראו כשלושה ערבים , ועם כל זה רץ לקראתם 
ממעשיו  שנלמד  כדי  וזאת  לשליח,  זאת  מסר  ולא  לאוהלו,  להכניסם 
הטובים להיות גומלי חסדים טובים לסייע בידי אחינו בכל מה שאפשר. 
ביום  אבינו  אברהם  נהג  שכן  לעזור  או  לתת  לנו  שקשה  אע“פ  וזאת 
השלישי למילתו. ולפי זה אפשר לפרש דברי חז“ל האומרים שצריך 
להלוות לעני בשעת דחקו ולכאורה תמוה, שהרי אם העני לווה בודאי 
הוא דחוק, ולפי דברינו ניחא דהכוונה שהמלווה בעצמו דחוק ועם כל 
זה מצמצם יותר מעצמו כדי להלוות לעני, ולכן בתפילה אנו מזכירים. 
אברהם“  ”מגן  וחותמים  יעקב“  ואלוקי  יצחק  אלוקי  אברהם  ”אלקי 
ופירש רבי צבי אלימלך מדינוב זיע“א שלא כל אחד זוכה ללמוד תורה 
במסירות נפש כיעקב ולא כל אחד מכוון בכל התפילה כיצחק, אך כל 
של  ידם  בהישג  זה  ודבר  כאברהם,  חסדים  גומל   להיות  מסוגל  אחד 
כולם וכמו שאמרו עולם חסד יבנה, ולכן נאמר על אברהם ”והוא יושב 
ונתן  כאורח,  האוהל  בפתח  יושב  אברהם  שהיה  והיינו  האוהל  פתח 

לאורחים עצמם הרגשה של בעלי בית.
ומסופר על הגאון רבי עקיבא איגר זצ“ל: שפעם נסע כל הלילה בליל 
חורף סוער, כדי להכניס ילד בבריתו של אברהם אבינו ע“ה גשמים ירדו 
מהעגלה  העגלון  ירד  ליפול,  נטתה  והעגלה  נתקלקלו,  הדרכים  בזעף 
והלך עד ארכובותיו  בשלולית המים ובבוץ, כדי לתמוך בעגלה שלא 
תפול על צידה, בקושי עלה בידו להביאה לדרך המלך כשכולו רטוב. 
איגר  עקיבא  רבי  אליו  פנה  מושבו,  על  לשבת  העגלון  חזר  כאשר 
ואמר לו: הן רגליך נרטבו, הואל נא להסיר את גרביך הרטובות ואתן 
לך אחרות יבשות וחמות שמח העגלון וקיבלם כשהוא מודה מעומק 
ליבו לרבי עקיבא איגר בציינו כי החיה בזה את נפשו ואולם כל הדרך 
תמה העגלון: מאין היו לו לרבי עקיבא איגר גרביים הרי המזוודה שלו 

נתונה תחת מושבי ובידי המפתח?
בשעת הבוקר הגיעו למחוז חפצם. והנה כאשר ירד רבי עקיבא איגר 
מן העגלה, ראה העגלון לתדהמתו כי רגלי רבי עקיבא איגר יחפות בלי 
גרביים, פנה בחרדה לרבי עקיבא איגר: על מה ולמה ראה רבנו לעשות 
כן? אלמלא ידעתי.... הפסיקו רבי עקיבא איגר: הרי רגלי לא נרטבו, וכי 
כשרגליך  לנסוע  תמשיך  ואתה  וחם  יפה  בלבוש  לי  שאשב  הוא  הוגן 

רטובות? לא זו הדרך לעשות כן.
העגלון היה נרעש ונדהם הוא גילה ברגע זה שרבי עקיבא איגר גאון 
לא רק בתורה, אלא גם במידת גמילות חסידים גם שם הוא ידע לרדת 

לעומק נבכי נפשו של השני...   
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:16, ת"א 16:31



סיפור השבוע

ובעל  שמים  וירא  למדן  גדול.  עשיר  יהודי  גר  צפת  הקודש  בעיר 
פשוטה  וידו  עני  לכל  לרווחה  פתוח  ביתו  האיש.  היה  וחסד  צדקה 
”בכל“  לעשיר.  היתה  כמוה  מאין  ונבונה  יפה  יחידה  בת  נצרך.  לכל 
שלא  טובה  מעלה  היתה  לא  היא:  כן  וכשמה  הבת,  של  שמה  היה 
מכירה.  כל  וחביבת  הוריה  משוש  היתה  היא  הנערה.  בה  נתברכה 
כשהגיעה זמנה של הנערה להנשא, הציעו לה שדוכים רבים, כולם 
אך היא  בני עשירים נכבדים, בחורים יפי תואר, למדנים ומשכילים 
דחתה את כולם. שוב לא היתה צנועה ובישנית כמקודם, ובהחלטה 
בכל  לה.  שהוצעו  הבחורים  כל  את  פסלה  לערעור  ניתנת  שאינה 
אחד מצאה פסול או פגם בלתי נראה ולא רצתה להינשא לו. הוריה 
המודאגים דברו על ליבה ופרטו לפניה את מעלותיהם של הבחורים 
ולא  השתכנעה  לא  היא  אולם  איתה,  להשתדך  הארץ  מקצוי  שבאו 
אף באחד מהם. בחורים כארזים יצאו מלפניה בבושת פנים,  רצתה 
עד שלבסוף נפל פחדה על כל הצעירים והם התרחקו ממנה ולא רצו 

עוד לשמוע על הנערה המוזרה.
ועיני  בבדידותה  עדיין  והיא  חלפו  השנים  אביה,  בבית  הבת  נשארה 

האב רואות  וכלות, אוצר גדול יש לו בביתו ולא להנאתו....
לילה אחד חלמה הנערה חלום מוזר. סבא שלה הופיע לנגדה ואמר 
שאין  מכיון  בעיניך  חן  מצאו  לא  השידוכים  שכל  בתי,  לך  ”דעי  לה: 
באטליז  העובד  העני  הבחור  הוא  האמיתי  זוגך  בן  לך.  מיועדים  הם 
שבעיר“. בבהלה התעוררה הנערה, חושך שרר בחדר, והיא לא ידעה 
את נפשה מפחד. שעה ארוכה עברה עד שנרגעה ונרדמה שוב, אך 
לפנות בוקר חלמה שוב את החלום המוזר. כשהתעוררה כבר זרחה 
החלום?  פשר  מה  במוחה:  התרוצצו  מבולבלות  מחשבות  השמש. 
את  גילתה  לא  לאיש  פועם.  בלב  מיטתה  על  ערה  ושכבה  תהתה 

החלום והתעודדה במחשבה שחלומות שווא ידברו.
דיבר  הפעם  ונשנה.  החלום  חזר  אחד  ובלילה  שבועות  מספר  חלפו 
אליה סבה ביתר תוקף, ולפני שהסתלק אחז בידה בחזקה ואמר לה: 
”אם לא תעשי כדברי ולא תנשאי לאותו בחור, רע ומר יהיה סופך!“ 
צעקת פחד פרצה מגרונה והיא התעוררה בבהלה. כשהסתכלה על 
ידה ראתה עליה את הסימן שהותירה אחיזתו של סבה. אין זה חלום 
שוא, אות משמים הוא, חשבה, והחליטה לעשות את רצון הסב. עד 
אותו יום אף לא ידעה כיצד נראה אותו בחור. לעיתים קרובות בא אל 
ביתם והביא להם בשר, אולם היא מעולם לא שמה לב אליו. מאותו 
כשראתה  הזדעזעה  מאוד  ומה  בסקרנות,  אחריו  לעקוב  החלה  יום 
שהוא נער עזוב ועלוב, פצעים בראשו ואבעבועות פורחות על פניו. 
בן בלי שם היה, נער יתום שהתגלגל בין בתי נדיבים כל ימיו. מאותו 
ומתאימים  נקיים  ובגדים  פצעיו  את  לרפא  משחות  לו  שלחה  יום 

למידתו, והנער הפך בעינה לבחור נאה ויאה.
באחד הימים פנתה לאביה, ואמרה לו: אבי יקירי, רוצה אני להתארס 
המשרת  ”הנער  בשמחה.  האב  שאלה  המאושר?“  הוא  ”מי  לאיש“. 
מהתלת  את  אזניו. ”האם  למשמע  האמין  לא  האב  ענתה.  באטליז“, 
בי, בתי היקרה? האם בו בחרת מכל הבחורים העשירים והמיוחסים 
למדנים  בחורים  אותם  מכל  בעיניך  טוב  הוא  האם  לך?  שהציעו 
ונבונים שבאו לראותך בתקוה להנשא לך?!“ חרד ולא ידע את נפשו. 
”גזרה היא משמים ואין לשנותה, הוא בן זוגי האמיתי“, אמרה בתוקף. 
תשארי  ”בביתי  בחרדה.  האב  קרא  לעולם!“  זאת  תעשי  לא  ”לא! 
באהבה  אותך  וחנכתי  גדלתי  לזאת  האם  שערותיך.  שילבינו  עד 
ובמסירות?! רוח שטות נכנסה בך, ילדתי היקרה, חשבי היטב ותוכחי 

שאין זה שידוך המתקבל על הדעת“.
לראות  רוצה  אינה  כשהיא  בבית  לשבת  והוסיפה  ענתה  לא  הבת 
והציק  לילה  בכל  בחלום  הסב  אליה  בא  יום  מאותו  אחרים.  בחורים 
תבין  היא  אולי  לאמה,  הבת  פנתה  לה  בצר  דבריו.  את  שתעשה  לה 
לליבה, חשבה. אולם כשאמרה לה למי רוצה היא להתארס, נדהמה 
מה  נודע  ולאב  רוחה  אליה  כששבה  שהתעלפה.  עד  כך  כל  האם 
אמרה לה הבת, גערו בה שניהם ואסרו עליה לדבר על כך יותר. חלפו 
הימים והנערה לא ידעה כיצד להחלץ מן המצר. כדי לא להמרות את 
לבחור  להתקדש  החליטה  סבה  של  רצונו  את  למלא  וגם  הוריה  פי 

בסתר.
הכרם  אל  לבוא  ממנו  וביקשה  אליו  ניגשה  בהם  הבחין  לא  כשאיש 
שבקצה העיר בשעות אחר הצהרים, אחרי שהפועלים ילכו לביתם. 
בשעה  לשם  בא  עמו,  שהיטיבה  לנערה  תודה  אסיר  שהיה  הבחור 
היתה  כבר  הנערה  שעה.  באותה  מאד  עסוק  שהיה  למרות  שקבעה 
בכרם ישבה על אבן וחיכתה לו. הבחור שלא העלה על דעתו מדוע 
הזמינה אותו, עמד מרחוק ולא העז להתקרב אליה. כשנשאה עיניה 
וראתה אותו, קראה לו ואמרה: ”כעת תעשה כל מה שאצוה אותך“. 
”כן גברתי, לך לא אסרב לעולם“, השיב בענוה והשפיל עיניו. מתוך 
לו  נותנת  שהיא  לו  ואמרה  אבן  בה  שאין  טבעת  הוציאה  בגדה  כיס 

הכל בגזירת עליון
את  להגיד  אותו  לימדה  בידו  הטבעת  שהיתה  לאחר  במתנה.  אותה 
המילים: ”הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל“. הבחור 
את  הושיטה  כך  אחר  פה.  בעל  אותם  שידע  עד  הדברים  על  חזר 
אצבעה ואמרה לו לענוד לה את הטבעת ולהגיד את הפסוק שלמדה 
אמרה: ”השמים  והיא  כדבריה  עשה  והמופתע  הנרגש  הבחור  אותו. 
מעל והארץ מתחת יהיו עדים שעשיתי את שלי, והקדוש ברוך הוא 
יעשה את שלו“. ואל הבחור אמרה: ”דע לך שאתה קדשתני זה עתה, 
ועתה השמר לך לא לגלות זאת לאיש עד שיבוא הזמן ומשמים יראו 

לנו מה לעשות“. 
שקעה  הנערה  באה.  לא  בה  לזכות  שחשבה  והמנוחה  ימים,  עברו 
בעצב גדול. מרה שחורה ירדה עליה והיא רזתה ונחלשה מיום ליום. 
ימיה  וכל  מראה  ועל  לבושה  על  הקפידה  לא  דבר,  אכלה  לא  כמעט 
בילתה בשכיבה על מיטתה בנעיצת עיניים במקום בלתי נראה. הוריה 
בנפשם.  עצות  לשית  ידעו  ולא  לעיניהם  ודועכת  הולכת  אותה  ראו 
כשגברה עליה מחלתה אמרה האשה לבעלה: ”עלינו להציל את בתנו 
הוא  מפורסם  הקדוש.  האר“י   לעירנו  הגיע  מזמן  לא  הנה  היחידה. 

כמקובל ועושה נפלאות, הבה נלך אליו ונשאל בעצתו“.
יושב  אותו  ומצאה  הקדוש  האר“י  של  מדרשו  בית  אל  האשה  הלכה 
בבואה  הרגיש  לא  הרב  הקדושות.  במחשבותיו  ושקוע  תלמידיו  עם 
וכשראתה שאין הרב פונה אליה התקרבה ושפכה על השולחן לפניו 
מלוא הסינר אדומים של זהב. מיד נשא האר“י את עיניו ושאל אותה 
בוכים  בקול  אמרה  מרפא“,  לה  ואין  חולה  היחידה  ”בתי  לבקשתה: 
והוסיפה: ”באתי לאדוני שיבקש רחמים עליה כי הגיעו מים עד נפש“. 
האשה.  עם  שיחה  תרבה  ‘אל  אבות:  בפרקי  ואמר: ”כתוב  הרב  שמע 
באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו‘ (א, ה), לכי לביתך ויבוא בעלך 
אלי“. כשחזרה האשה לביתה סיפרה לבעלה את דברי הרב וביקשה 

ממנו ללכת אל האר“י הקדוש.
בלב חרד ובתקוה לישועת ה‘ הלך האיש אל בית המדרש משפתח את 
תחיה?“  שבתך  אתה  ושאל: ”הרוצה  הקדוש  האר“י  אליו  פנה  הדלת 
”כן“, אמר האב בקול בוכים, ”וכי שאלה היא זו? ”אם כן, עליך לכתוב 
מיד ‘תנאים‘ עם מי שאומר לך“. ”מי הוא הבחור?“ שאל האב בתקוה 
הוא  הבשר  באטליז  העובד  ”הנער  האר“י  מתלמידי  אחד  הוא  שזה 

חתנה המיועד של בתך“, אמר הרב. 
בפיק ברכים שב האיש לביתו וסיפר לאשתו את דברי הרב. ”אם גזרה 
היא משמים אסור לנו לעכב, הבה נעשה זאת“, אמרה האשה בעצב. 
עוד באותו יום קרא העשיר לבחור, ובביתו של האר“י הקדוש נכתבו 
זהב  דינרי  אלפים  עשרת  בסך  גדולה  נדוניה  גם  וכדין.  כדת  התנאים 
הבטיח האב לתת לחתן סכום שהיה שמור עימו מזמן עבור חתנה של 
מצבה  הוטב  לביתו,  חזר  אחד  וכל  לחיים  ששתו  לאחר  היחידה.  בתו 
של החולה עד מאד. לא עבר זמן רב ולהפתעת הכל הבריאה לגמרי, 
אכלה ושתתה בתאבון, שוב חזר אליה כח הדבור וחיוך אושר נראה 

על פניה.
האר“י  העני.  הבחור  עם  העשירה  הבת  חתונת  נערכה  המיועד  ביום 
וכלה.  חתן  שמחת  בשמחתם,  והשתתף  הקדושין  את  סידר  הקדוש 
 – הרב  אשרם  על  איים  אחד  דבר  רק  הזוג,  בני  חיו  ונחת  אושר  שנת 
זכר,  בן  להם  שיתן  ה‘  אל  התפללו  שניהם  בטן.  בפרי  זכו  לא  עדיין 
והשומע תפילות שמע את תפילתם ובשנה השניה לחתונתם הרתה 

האישה.
שמחו  הזקנים  ההורים  גם  בביתם.  השמחה  שרתה  הריונה  ימי  כל 
כן  לא  אולם  להולד.  העתיד  מנכדם  נחת  סוף  סוף  לראות  וקוו  מאוד 
היה. אין אדם יודע מה ילד יום, וכשמלאו ימיה ללדת הפכה השמחה 
לאבל ויגון. חבלי הלידה קשים היו עד מאד, שלושה ימים התענתה 
מצליחים  לא  כשהרופאים  קשים,  ביסורים  נפטרה  ולבסוף  האשה 
איש  היה  לא  צפת,  העיר  את  עטף  כבד  אבל  ביטנה.  פרי  את  להציל 
שלא בכה בלווית האשה הצעירה. נכבדי העיר ספדו לה וקברו אותה 
אמר  הבעל  ”שבעה“.  והבעל  ההורים  ישבו  נשבר  בלב  גדול.  בכבוד 
הוא  נשאר  האהובה  אשתו  משנפטרה  עתה  לב.  קורע  בבכי  ”קדיש“ 
בעין  עליו  מביטים  האשה  של  הוריה  כי  ידע  הוא  שניה.  בפעם  יתום 
רעה, כאילו בשלו כל הרעה שבאה על ביתם היחידה. אין ספק שהם 
במר  חשב  לעולם,  עוד  לראותו  ולא  במהירות  ממנו  להפטר  רוצים 
ה“שבעה“  ימי  כשעברו  הטעהו,  לא  ליבו  ואכן  להתנחם.  ומאן  לבבו 
הודיעו לו שעליו לעזוב את הבית. אפילו לגמר ה“שלושים“ לא חיכו. 
בצר לו פנה הצעיר אל האר“י הקדוש. האר“י הבטיח לעשות למענו 

כל מה שביכלתו.
משיצא שלח לקרוא לחותנו של האיש, וכשבא העשיר בראש מורכן 

ובלב דואב ביקש ממנו לשבת ולהקשיב לסיפור שיספר לו.
ונתנו  ”שנשאו  וסיפר,  הקדוש  האר“י  פתח  שותפים“,  בשני  ”מעשה 
באמונה שנים רבות. נאמנים היו איש לרעהו. האחד נסע ליריד אחד 



פינת ההלכה - הלכות גניבה וגזילה

א.   הסכמת הפוסקים היא שמחבר ספר שהדפיסו והוציאו לאור עולם, אין רשות לאחרים להדפיס את ספרו בלי רשותו. וכל הזכויות שמורות לו. 
ויש בזה גם דין ירושה.

ב.   קלטות שכתוב עליהם ”כל הזכויות שמורות“ אם השקיעו על הוצאת הקלטת הוצאות, כמו הקלטות של מקהלות שונים, אסור לאדם להקליט 
את כל הקלטת. אבל מותר להקליט שירים מהרדיו, או שירים ששרו אותם בהופעות ציבוריות. וכל שכן שמותר להקליט, או להעתיק מקלטות, 

דברי תורה של רבנים ובעלי מוסר.
מי שנטל ידיו אסור לו לנגב במגבת של חבירו בלי רשותו. וכל שכן מי שאצבעו נטף דם, שאסור לו לקנח הדם בבגד חבירו. ג.  

ד.   אסור לאשה לקחת כסף מבעלה בלי ידיעתו ורשותו, אלא אם כן סיכמו ביניהם שיכולה לקחת ממנו מעות מתי שתרצה. ומה שקנתה אשה קנה 
בעלה, ולכן אשה העובדת כל סך המשכורת שלה שייך לפי ההלכה לבעלה, אלא שמפני שלום בית יש לנהוג בדבר זה בחכמה ובתבונה.

אשה המנהלת בית עסק בגלוי ובפרהסיא, מותר לקנות ממנה בלי לשאול רשות מבעלה. שבודאי שמסכים עמה שתנהל את העסק כהבנתה. ה.  
ו.   קרקע עולם אינה נגזלת ולעולם עומדת ברשות בעליה, ואפילו אם הקרקע נמכרה לכמה אנשים בזה אחר זה, בלי ידיעת הבעלים, הקרקע חוזרת 

לבעליה.
מנת  על  ואפילו  לגנוב,  אסור  שחוק  דרך  ואפילו  מקטן.  בין  מגדול  בין  מגוי,  בין  מישראל  בין  פרוטה,  משוה  פחות  אפילו  לגזול  או  לגנוב  ז.   אסור 
להחזיר, או כדי לצערו, כדי שלא ירגיל עצמו לכך. וצריך ליזהר מאד באיסור גניבה, שלא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזל. לפיכך 
ילדים קטנים הרגילים לגנוב, אפילו אם גונבים מהאב או מהאם, חייב האב להוכיחם שלא ירגילו עצמם בגניבה וגזילה. וירחיקם מחברים רעים 

שלא ילמדו ממעשיהם.
הוא  הנכון  אולם  בגניבה.  שיודה  כדי  להכותו  שמותר  שאומר  מי  יש  שגנב,  זה  שהוא  קטן  שילד  דמוכח  אומדנא  ויש  בביתו,  גניבה  אירע  ח.   אם 

להחמיר שלא להכותו, אלא לדבר על לבו דברי כיבושין כדי שיודה על האמת. 
קטן שגנב, אם החפץ שגנב עדיין נמצא, מחזירין אותו לבעלים, ואם אינו נמצא פטור מלשלם. ט.  

י.   גדול שגזל חפץ מקטן בדבר שנקנה לו מדרבנן, וכגון שהקטן קיבל מתנת שכיב מרע, יש אומרים שאין גזל זה יוצא בדיינים. ויש חולקים. [ילקו“י 
דיני חינוך קטן עמוד שעז]

יא.   מלמד תינוקות שרואה שאחד התלמידים מחזיק בידו חפץ או מעות ובכך נמנע הוא מללמוד או מפריע לאחרים, מותר לו לקחת מהילד את 
החפץ או את המעות על מנת להחזיר לו, אבל לקחת על מנת שלא להחזיר כלל, וכל שכן לאבדן, אסור. ואם רוצה להראות את החפץ או את 

המעות לתלמידים, כגון ללמדם צורת מטבע וכיוצא, צריך לבקש רשות מהילד.
יב.   אסור לקנות מקטנים אלא דברים שחזקתן שהם שלהם ומוכרים מדעת בעליהם. וכל הקונה מהגנב הרי הוא מחזיק בעבירה, וגורם לגנב שילך 
ויגנוב עוד, שאם לא ימצא מי שיקנה ממנו לא יגנוב עוד. ועל זה אומר הכתוב: חולק עם גנב שונא נפשו והיינו, מי שקונה מן הגנב שונא נפשו, 

שעונו גדול. 
יג.   מי שקנה איזה חפץ מגנב מפורסם, או מקטן שידוע שהוא גונב, יש רשות לבעלים ליטול ממנו החפץ בלי תשלום, שמאחר שהיה יודע שפלוני 
גנב, מי אמר לו לקנות ממנו. והניח מעותיו על קרן הצבי. והלוקח יביא את הגנב לדין תורה ויקח ממנו הכסף שנתן לו. אבל הבעלים אינם צריכים 

לטרוח עם הגנב לבוא לבית דין, אלא כאשר מוצאים את החפץ לוקחים אותו ממנו. 
יד.   קטן שהזיק אין צריך לשלם, וגם הוריו אינם צריכים לשלם מה שהזיק. ואמנם על בית הדין לחנך את הקטנים המזיקין ממון אחרים, כדי שלא 

יתרגלו בזה. אבל אין לחייבם ממון.

שוה  ביניהם  חילקו  הרווח  כל  ואת  ומכרו  קנו  שם  אחר,  לירד  והשני 
בא  זהב.  עשרת אלפים דינרי  רב  אחד מהם ממון  בשווה. לימים הרויח 
לא  לביתו  כשחזר  פרוטה.  אף  לחברו  לתת  שלא  לפתותו  והחל  היצר 
ממנו  וביקש  בו,  שזכה  הכסף  את  משותפו  והעלים  יצרו  על  התגבר 

להפסיק את השותפות.
והוא  רב  זמן  עבר  לא  המרומה,  השותף  של  מזלו  התהפך  יום  מאותו 
והתעשר  הגוזל  הלך  לעומתו  מנכסיו.  נקי  ויצא  רכושו  כל  את  הפסיד 
מאד. השותף השני הגיע עד פת לחם ונזקק לחסדם של הבריות. פעם 
רק  לא  העשיר,  נדבה.  ממנו  וביקש  לשעבר  שותפו  אל  בא  חג  בערב 
בבושת  פניו.  מעל  בחרפה  אותו  גרש  אם  כי  עזרה,  לו  להושיט  שסרב 
פנים יצא העני מבית העשיר ולבו לא מלאו לשוב אל ביתו הדל בידים 
ריקות. מה עשה? הלך לבית המדרש, פתח את ארון הקודש, עמד ובכה 

מאד, דמעותיו זלגו כמים ומרוב בכי וצער יצאה נשמתו.
בחברו  שמעל  לגזלן  די  ‘לא  העולמות.  כל  את  הרעיש  האיש  של  מותו 
וגזלו, אלא שלא רחם עליו, בייש אותו וגרם למותו. רשע זה אינו מבני 
מוות.  דין  גזר  מיד  עליו  והוציאו  פסקו,  ויעקב‘,  יצחק  אברהם  של  בניו 
ולא די בזאת אלא שנפסק שירד לגיהנום כדין פושעי ישראל. באותו יום 
ביום  ישראל  לקבר  הובאו  החברים  ושני  הגזלן  העשיר  את  השבץ  אחז 

אחד. 
מגדולי  שהיו  אבותיו,  ואבות  אבותיו  יצאו  הגוזל  של  נשמתו  לקראת 
שהוציאו  הקשה  הדין  פסק  את  כששמעו  פניה.  את  לקבל  ובאו  עולם, 
על נשמת אחד מבני בניהם, הזדעזעו ושאלו: ‘מפני מה נגזר עליו עונש 
נורא זה?‘ ספרו להם במרום מה עשה האיש, והם מהרו להשתטח לפני 
בת  יצאה  מלאכי הרחמים,  להם  נענו  עליו רחמים.  ולבקש  הכבוד  כסא 
קול והכריזה: ‘מכיון שהוציאו פסק דין על החוטא שלא בפניו ולא היה 
פעם  דינו  את  לדון  צריכים  לפיכך  עצמו,  על  זכות  ללמד  באפשרותו 

נוספת ולשמוע גם את טענותיו של הנדון.
ישב בית דין שני ובדק את כל מעשי האיש מיום היולדו ועד רגע פטירתו 
אחת  פעם  ורק  ולאדם,  לאלקים  נאמן  כשר,  איש  היה  ימיו  שכל  ומצא 
ממון  את  לגזול  והביאו  והכשילו  עליו  הערים  כשהשטן  זה  היה  חטא. 

חברו. אחרי משא ומתן שינו את פסק הדין לטובתו ופסקו: ‘הגזלן חייב 
להחזיר את הגזלה לבעליה, לכן על שתי הנשמות להתגלגל שוב לעולם 
התחתון כדי לתקן את המעוות. הגוזל יוולד אצל גביר כנערה בת יחידה 
בור  כלילת מעלות, והנגזל ירד לעולם השקר כנער להורים עניים, נער 
ועם הארץ שיעבוד כל ימיו כמשרת. וביום אשר שני אלה יזדוגו תקבל 
אחת,  בעיר  שוב  נולדו  השותפים  שני  ואכן  תיקונה.  את  הגוזל  נשמת 
ומכיון שמטבע הדברים אין בת הגביר הנאה נשאת לבחור עני וחסר כל, 
בא אביה זקנה של הנערה אליה בחלום ודרש ממנה להנשא לאותו בחור 
עלוב. הנערה נבהלה ונחרדה לשמוע עם מי עליה להתחתן, אבל אחרי 
שהסב איים עליה והציק לה מידי לילה, הלכה עם הבחור אל הכרם ושם 
הוא קידש אותה לעיני שמים וארץ. ראו בשמים ולא הסתפקו בזאת, כי 

על ידי הקדושין עדיין לא הוחזרה הגזלה לבעליה.
הקדוש  האר“י  ממשיך  הנערה“,  של  סבה  הזקן,  אלי  בא  זמן  באותו 
שהשנים  כדי  בדבר  שאתערב  ובקשני  המעשה  את  לי  ”סיפר  בספורו, 
אשתך  וכשבאה  אלי,  שתבוא  לך  חיכיתי  יום  מאותו  בגלוי.  יתחתנו 
ובקשה רחמים על בתך הזמנתי אותך אלי ובקשתי ממך שתארס אותה 
עם הבחור העני. מכאן והלאה איני צריך לספר לך מה היה, יודע אתה 
אלפים  עשרת  ואותם  שמים,  בידי  שהכל  יהודי,  ר‘  לך  דע  כמוני.  הכל 
דינרי זהב של הנדוניה הם אינם אלא אותה גזלה שהגזלן חייב להחזיר. 
ואילו היית רואה את בתך איך היא יושבת למעלה ומחכה לאותה שעה 
רחם  רגע.  אף  בידך  הממון  את  מעכב  היית  לא  חלקו,  את  יקבל  שהוא 
אפוא על בתך ותן לחתנך את כספו כי שלו הוא, ואז תבוא נשמת בתך, 

שהיא נשמת הגוזל, על תקונה“.
שמע הגביר את דברי האר“י הקדוש, נאנח אנחה גדולה ולא אמר דבר. 
כשחזר לביתו קרא לחתנו, נתן לו את הנדוניה שהבטיח לו ובקשו להשאר 

בביתו. מאז התקרבו שניהם לאר“י הקדוש ולא עשו דבר בלעדיו.
לימים השיא הגביר את הבחור לנערה יתומה, בת אחותו, שאמה מתה 
האר“י  בעצת  לבת.  לו  אימצה  והוא  בביתו  גדלה  נערה  אותה  עליה. 
ימחה  שלא  הנפטרת  בתו  שם  על  בנים  הקם  למען  זאת  עשה  הקדוש 

שמה בישראל.
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