
  

 

  נא לשמור על קדושת הגליון    

 פנינים לפרשה   
     )א, יב(             "אל אברם לך לך' ויאמר ד"  

לאברהם את המקום ' מפני מה לא אמר ד , ל מבריסק"אומרים בשם הגאון רבי חיים זצ  ?איפה ללכת אומר לו הקדוש ברוך הוא את ' דאם הי וכל , ה המצוה לבוא לאותו מקום'הי, המקום לכן לא אמר לו , אבינו על כל פסיעה ופסיעהוהקדוש ברוך הוא רצה ליתן שכר לאברהם , ה רק הכשר מצוה'ההליכה בדרך לא הי יראה את :) 'ירושלמי שקלים ז(, איתא בגמרא  )א, יב(                  "לך לך"    ) חידושי רבי שלמה–רבי שלמה היימן (                  .ה גוף ההליכה'וציווי המצוה הי, המקום נוגעים בשורש נשמת בעל , השמיעה והחידוש  . כנגדובעל השמועה כאילו עומד , ולכן קוראים לו בעל השמועה, השמועה שתורה , וכאשר אדם לומד ויודע בשעת לימוד הרי מאיר בו נשמתו של בעל , הוא לומד יראה את בעל "ולכן אמרו ש, השמועה וכשכל בני ". כאילו עומד כנגדו, השמועה והפרשיות הללו המדברות מאברהם , שבעתיים הרי כוחם גדול, ישראל לומדים ביחד אז אברהם אבינו הוא בעל , ה"אבינו ע כי בהגיעו , ל היה אומר"הרבי מלובלין זצ  .השמועה היה מרגיש הבדל כמו מאור , לפרשת לך לך ה מאיר את "יען שאברהם אבינו ע, לחשוך    "צך וממולדתך ומבית אביךלך לך מאר"   )ם"חידושי הרי(                             .   העולם
בכל , שהיה צפוי לו טובת הנאה בהליכתו זואולם אף על פי ) י"רש(להנאתך ולטובתך   )א, יב(                   וילך אברהם כאשר דיבר "זאת נאמר להלן  לושת הדברים שנאמר במשנה כאן מרומזים ש  .וזה היה הניסיון, כדי שיפיק מזה טובת הנאהכלומר שהלך רק משום שנצטווה ולא " 'אליו ה זהו עפר , מארצך". אתה עתיד ליתן דין וחשבוןדע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי . עבירההסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי " , ממקום הולדתו מטפה סרוחה, ממולדתך  .הארץ אליו ישוב האדם בבוא עתו שאתה עתיד לתת דין וחשבון לפני , מבית אביך ללמוד ) א"הגר(כשישב הגאון החסיד   )ב, יב(                          "     והיה ברכהואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך "   )חשבה לטובה(                   ".  בשמיםאבינו ש   , ש לשתות"וביקש יי' בא מומר א, בפאסטראוו

ב "וציוה לבעה, והיה ידוע להחסיד שהיה מומר   ב "וכן עשה בעה, יברךשלא ליתן לו עד ש הרי אני ככל , מפני מה אני צריך לברך: ל"א  .באמרו שהרב ציוה לך לברך והשיב הגאון , הנכרים ששותים בלא ברכה לא פטרת , במה שאתה מומר, כסיל: החסיד , משום פרטי דקדוקי מצוה קטנה, את עצמך , ומה שהרשעת, והרי אתה כישראל גמור כי זרע ישראל איננו , ותשאר ישראל, תענש כמה וכמה , רואם תכפו, תקבל עונש הראוי לך ', ואעשך לגוי גדול וכו) ב, יב(וכדכתיב , כלה ונברכו בך כל משפחות ) "שם פסוק ג( ונעשה ישראל , נזדעזע למאד, הגאון החסידבשמעו את כל הדברים האלו יוצאים מפי   ".האדמה  . .כן יזכנו לבדו ביראה ובאהבה', כשר ועובד ה
 )עץ החיים(                    

ולמה חזר ואמר , "ואברכך"ל כי כבר אמר "י   כי הברכה שורה בדבר , דתהו ביה אינשידידוע דאין הברכה שורה בדבר , ד"ויובן בס  ".והיה ברכה" לא תהו ביה , םכמה בתים וקרקעות ונכסיאינו מפורסם וידוע בין הבריות גם שיהיה לו ולכן אדם שהוא .) מב, מ"ב(הסמוי מן העין  כי אינו , ולכן הברכה שורה אצלו יותר, אינשי ר "ולכן אין עיה, נחשב בפני העולם לכלום מה שאין כן אדם שהוא מפורסם . שולטת בו . ויש לו שם גדול כשם הגדולים, בין הבריות דמאחר שיהיה לו שם , ת זה מזיק לברכה"וא , "והיה ברכה"א "לז, אז תהו ביה אינשי, גדול ז "עכ, ותהו בך אינשי, שאגדלה שמךדהגם  שעדיין , הנני מצוה את הברכה עוד אצלך וזה היפך מן , ולא תלך ממך, תשרה בך הברכה   )ח"בא(אדרת אליהו (              . הנהוג שבעולם
מה בריכה זו ,  קרי ביה בריכה–" ברכה' והי"  )ב, יב(                                 "והיה ברכה"  בראשית רבה (ומטהרם לאביהם שבשמים אף אתה מקרב רחוקים , ת הטמאיםמטהרת א מוכרחים לשמוע , לקרב רחוקים לתורהפעמים אותם בני אדם שעוסקים בהשתדלות כי ידוע הדבר שהרבה , ה"את אברהם אבינו עאולי יתכן לומר שהמשל לבריכה בא להבטיח   )יא, לט דע מה שתשיב לאפיקורס 'ולקיים , טענותיהם וזה יכול לגרום נזק לעצמם , )יד, אבות ב(' כוו     ה הבטיח "אבל את אברהם אבינו ע, כמובןוסייגים איך להגדיל התועלת ולהמעיט הסכנה וממילא צריך לעשות בעבודת קודש זו גדרים . אבל הם עצמם מתלכלכים בפחם, לנקיאמת שמנקי הארובות עושים את הארובות שהן , וכאשר אומרים בשם צדיקי אמת, כמובן

, ורבבות טמאים נכנסים בה ונטהרים ממנהאשר סגולתה שאף כי אלפים , הטמאים  ה כמו בריכה המטהרת את 'השם יתברך כי יהי   נשארת , עם כל זה היא הבריכה המקוה כך , ושום טומאה לא נדבק בה, בהטהרתה אבל אליך , אתה מקרב רחוקים ומטהרם' תהי ל דגבי ברכה הקדים "דיקדקו המפרשים ז  )ג, יב(                        "כל משפחת האדמהואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך "    ) לב אברהם–ברהם ווינפלד רבי א(   . ל"כל נזק לא יגיע כנ , ה קודם לברכתם של בני אדם"ברכת הקב ואילו גבי קללה , "ואברכה מברכיך"ואמר  ה יהא "דקללת הקב, "ומקללך אאור"כתיב  מידה טובה מרובה ממידת 'ונראה דבאמת   .חרי קללת בני אדםרק א ה חפץ חסד ורוצה "דהקב, .)יומא עו(' פורענות והוא על דרך שפירש ההפלאה , בטובת ישראל שכר ') ב, אבות ד(ל "ל במה דאמרו חכמינו ז"ז כי ', מה הוא חנון ורחום וכו':) שבת קלג(ל "ז חכמינו רומאשוהיינו על פי מה ', מצוה מצוה ורוצה להשפיע לישראל , ה מלא חנינה"הקב זה , מקיים מצוה ועל ידי זה יגיע לו שכרועל כן כשאיש מישראל , רק טוב כל הימים כיון שעשה נחת רוח לפניו , בעצמו מצוה הוא שגרם על ידי עשיית המצוה , יתברך שמו והיינו שכר מצוה , ה יוכל להיטיב לו"שהקב המצוה לקבלת מה שגרם על ידי עשיית , מצוה ינו באה לאברהם "ועל כן הבטיח הקב  .גם זה למצוה יחשב, ה'שכר עלי , שאם יברכוך בני אדם, "ואברכה מברכיך" על , אשפיע עליהם טובה עוד בטרם יברכוך ' ה מצרפה למעשה" הקבהטובמחשבה 'דרך  , אקלל את המקלל רק אחרי שעשה מעשה דלא, "ומקללך אאור "בקללה הוא אומר ואמנם –ה חפץ חסד הוא "כי הקב.) קידשין מ( לא מקדים אינש פורענותא 'והוא על דרך    . ואתי שפיר.) גיטין יח(' ה'לנפשי
דהנה אף על פי , ויש לומר? שנותיו של אברהםויש לדקדק לתכלית מה הודיע כאן הכתוב   )ד, יב(                                 "בצאתו מחרןלוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה וילך אתו '  אליו דדבר כאשרוילך אברם "    ) מאור התורה–רבי נתן גשטטנר ( ואעשך לגוי גדול "ה הבטיח לאברהם "שהקב אבל לוט שהלך , רק מפני ציווי השם יתברך, לואברהם לא הלך מפני תכלית הטובה אשר יגיע מכל מקום , )ב, בראשית יב" ('ואברכך וכו ור מכיון שאברהם ה סב'ה מפני שהי'הי, עמו וזה . ה יורשו'והוא יהי, זקן וימות במהרה וילך אברהם  כאשר דבר אליו "שאמר הכתוב    דהיינו אברם הלך רק מפני ציווי השם , "'ד



ואברהם בן חמש , וילך אתו לוט", יתברך רוצה לומר דלוט שהלך עמו , "ושבעים שנה ה זקן ונתן עיניו 'ה מפני שאברהם הי'הי      .יירשנובממונו שהוא 
, ואמרו, גדול הזכירוהו רבותינו בדרך קצרההבאות בענין אברהם יצחק ויעקב  והוא ענין תבין אותו בכל הפרשיות , אומר לך כלל  )ו, יב(                  "ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם"    )א" דברי מהרי–רבי יהודה אסאד (       ולכן . כל מה שאירע לאבות סימן לבנים , ויחשוב החושב בהם, הבארות  המקריםכו הכתובים בספור המסעות וחפירת יארי , אין בהם תועלת, כאילו הם דברים מיותרים יתבונן ממנו , המקרה לנביא משלושת האבותכי כאשר יבוא , וכולם באים ללמד על העתיד כאשר תצא מכח , ודע כי כל גזירת עירין  .הדבר הנגזר לבוא לזרעו תהיה הגזירה , יוןגזירה אל פועל דמ ולכן יעשו הנביאים . מתקיימת על כל פנים שציוה לברוך ' כמאמר ירמי,  מעשה בנבואות וכן ענין אלישע בהניחו זרועו על . 'בבל וגווהשלכתו אל תוך פרת ואמרת ככה תשקע את דברי הספר הזה תקשור עליו אבן והיה בכלותך לקרוא ) "ד"ס, סג',, ירמיה נא( וחץ תשועה ' ויור ויאמר חץ תשועה להויאמר אלישע ירה ) "ז"י,  יג,מלכים ב(הקשת  ועתה , אז הכית את אדם עד כלה, פעמים האלקים ויאמר להכות חמש או שש ויקצוף עליו איש "ונאמר שם , "באדם   )ן"רמב  (                    .      והבן זה ,ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות לזרעו, ה את אברהם בארץ"ולפיכך החזיק הקב  ".שלוש פעמים תכה את ארם

  )י, יב(           "                ויהי רעב בארץ"  
, מובא במדרש שעשרה מיני רעב היו בעולם וזה , אחד בימי למך, אחד בימי אדם הראשון האחרון שבהם . שבימי אברהם הוא השלישי הנה "והוא הנאמר בנביא , יהיה לעתיד לבא לא רעב , והשלכתי רעב בארץ.. .ימים באים כי אם לשמוע את דבר , ללחם ואל צמא למים והדבר תימה . האחרון הוא הקשה שבכולםובפרקי דרבי אליעזר נאמר כי הרעב . 'ה שהכל , מה הוא טיבם של שנות רעבון, ברם  '?הכל צמאים לשמוע דבר ההלא אין לך ברכה גדולה מזו שיהיו , הוא עדר אוכל ראוי עד שבה, מסתפקים במועט אף פירורי לחם גרידא ייחשבו לדבר , לשמו ואף אינם מדקדקים לבדוק את , אחדותוצמאון גדול שמחים השותים בטיפות שבשעה של בצורת , כך היא המציאות  .גדול זהו . אם נקיים וזכים הם אם לאו, טיבם שאז ', הקושי הגדול גם ברעב וצמא לדבר  ה ושמחים ומאושרים , ואיכותם של הדבריםולא עוד אלא שלא מדקדקים אחר טיבם .  במועטלא תרים אחר גדולות ומסתפקים   )'מפי הרב מפוניבז(                     .בכל הבא ליד

אמר אל אברם אחרי הפרד לוט ' וה"     )יד, יג  (                                                 "מעמו
ש ממנו היה הדיבור פור, כל זמן שהרשע עמו השראת שכינה עליו ולאיזה מעלות נשגבות כמו אברהם אבינו ידוע מהי ערכה של ואדם . היה הולך עם לוט ולא אמר לו כלוםואף על פי כן , ה מדבר עמו"עם לוט אין הקבאברהם אבינו מזה שכל זמן שהוא הולך יחד שבודאי ידע , כמה נפלא דבר זה למתבונן  )י"רש(

ה ורץ "שאברהם אבינו עזב כביכול את הקבלמדו ממה  שכתוב בתחילה פרשת וירא ודבר זה " . אורחים יותר מקבלת פני השכינהגדולה הכנסת "ל "זהו מה שאמרו חכמים ז  .   בהתלוותו אליופירש ממנו אברהם בכדי לעשות איתו חסד כ לא "ואעפ, רוש מלוטהוא יכול להגיע אם יפ ". מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך  ויאמר אדני אם נא"לקראת אורחיו שנאמר    )ל"הרב שך זצ(                                 .של עולםאחים ורעים הינם דברים העומדים ברומו כי דברים אלה איך לחוש אהבת . חסדיםתורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות ל "וזהו מה שאמרו חז".  נא מעליהפרד "בענין בין אדם לחבירו אז אמר אברהם ללוט רועי אברהם שבזה יכול להגרם נזק ופגיעה אמנם כאשר פרצה מריבה בין רועי לוט ובין   .משום מעלת הכנסת אורחיםשאורחים אלו נדמו לו כערביים וכל זה י שם "ובפרט נתפלא לנוכח מה שמפרש רש
  )יג, יב(               "למען ייטב לי בעבורך"  

, וכי הסכים לתתה בשביל מתנות, ותמוה  מתנות יתנו לי –י "פירש יצטרכו לתת , אם ירצו לקחתך', ק"ל דה"וי  .ועוד הרי לא רצה מתנות ממלך סדום ואז אוכל לבקש , לי מתנות כדי שאסכים אבל . שלא יהא בכוחם לתת, מתנות גדולות ידעו שאין עצה לקחתך , אם ידעו שאת אשתי וכן הראוני קצת , ם"מ קצת מזה במלבי"שו(  .אלא שיהרגוני   " תאמר אני העשרתי את אברםשרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא אם מחוט ועד ... 'הרימותי ידי אל ה"    )טעמא דקרא(                     ח על בראשית"ן שנדמ"הר' כעין זה בחי
נקי כפים זה "במדרש נאמר על מקרא זה   )כג-כב, יד( שאמר למלך סדום הרימותי ידי , אברהם שלא יקח , למלך סדום, והבטיחו נאמנהשנשא אברהם את ידו אל על , והנראה  ".אני העשרתי את אברם. "יאמר מלך סדוםהלוא אברהם עצמו נתן טעם לדבריו לבל ', נקי כפיים'ואינו מובן מה שייך כאן ". 'וכו הרימותי ידי אל "כמו שכתוב , ממנו מאומה שלא : "אחר הביט אל ידו והמשיך". 'ה ".  אני העשרתי את אברם– היד –ר תאמ רק הכל בא , ועוצם ידי עשה לי את החיל הזהשלא תדמה היד להתרברב ולומר כחי , כלומר ' כפים'נקי "זהו שאמר המדרש . ה"לי מהקב ויש להבין מה המידה כנגד מידה , של תפיליןזה הלשון לחוט של תכלת בציצית ורצועות א עבור "ט דרשו שזכה א"ל בחולין דף פ"חז  )כג, יד(                 "אברהםאשר לך ולא תאמר אני העשרתי את ח מכל אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אק"    ")חמדת שלמה"בעל (  .ולא נטל מעולם עבור עצמוכי אכן נקי כפים היה אברהם , "זה אברהם ט על "פי המדרש בבראשית רבה פרק לב בהעמק דבר על "מסביר הנצי. בזה הלשון   .נמצא בתחתונים) לתצבע תכ(לחוט של תכלת בציצית שמראה שהשכינה י זה זכה "וזה החוט שמרומז כאן וע. לעולםאבינו איחה את הקרע והחזיר השכינה י אברהם "שנסתלקה השכינה מהתחתונים ועוכאן הקרע בעולם היה על ידי חטאי בני אדם באי עולם כשיש קרע תופרים אותו בחוט א איחה את כל "אחות לנו קטנה זה אהפסוק 

י " תפילין שעה ובזה זכה לרצועה של"בהקבאברהם אבינו הבין שאין הכח לרדוף בו אלא אבל , לקשור את מנעליו כדי שיוכל לרדוףהמלכים מרומזת בשרוך נעל שהיה צריך לעשות חסד ללוט ורדיפת אברהם אחר אחריהם אברהם אבינו במסרו את נפשו דבר נוסף הוא מפלת המלכים על ידי שרדף  ל בפסוק "ט ז"ש מהרי"י מ" עפד"ל בס"נ  )א, טו(               " הרבה מאדאל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך "    )פ העמק דבר"ע(                 .ה"לעשות  חסד שהוא ממידות הקבכאן שאברהם אבינו רדף אחר המלכים כדי וכל מעשינו צריכים לשעבד לקיום רצונו כמו . ה"התפילין מראים שהכח שלנו בא מהקב ואהי תמים עמו ואשתמר ) "תהלים יח( כשאדם , והכונה". לי כצדקי' וישב ה. מעוני הוא עושה , הן קטנה, הן גדולה, עושה עבירה אבל כשעושה מצוה וכל . כל המעשה בעצמו  הוא עושה בעזר וסיוע האל , פועל טוב נותן לו , ז האל יתברך בחסדו"ועכ, יתברך . כאילו הוא לבדו עשה המצוה, שכר שלם אם אהיה , ל"ר" ואהי תמים עמו"ש "וז דהיינו , "עמו"הוא , ט"תמים במצוות ובמעש כ "ז ג"ועי, בעזרתו וסיועו שמסייעני לי כצדקי ' וישב ה"ז "ועכ, "ואשתמר מעוני" כאילו אני לבדי , ל"ר" כבור ידי לנגד עיניו לעשות מצוות " ךאנכי מגן ל"במדרש   .ד"עכ, עשיתי מעשה הטוב ואל תחשוב , ולפרוש מן החטא, ט"ומעש " שכרך הרבה מאד"אלא . שאמעט שכרך   .כאילו בכוחך עשית את כל החיל הזה
"לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעךהשמימה וספור הכוכבים אם תוכל ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא "    )עוד יוסף חי( דהרי לא היה , הוא מיותר" ויאמר לו"האי   )ה, טו(                               ה דזרעו "דאמר לו הקב, פה רק דיבור אחד , מכירי מנוער, ושמעתי מאיש אחד מוילנא  ".ויאמר"ולמה כתוב על דבר אחד שתי פעמים , כמו שאין מספר לכוכבים, לא ימנה מרוב ה "דכשאמר לו הקב, שאמר כן. ברך שמו' ור התחיל " םהבט נא השמימה וספור הכוכבי" אחרי , דהוא מצות עשה. א לספור אותם"א ולא , וכשספר זמן מה, ה כן"שאמר לו הקב אז אמר לו , היה יכול לעמוד על מספרם לכן כתיב עוד ". כה יהיה זרעך"ה "הקב   )בית יצחק(           .הכוכביםדהפסיק באמצע זמן מה בספירת , אחד הכל בדיבור 'משום דלא הי, "ויאמר"הפעם 

אלימלך ' שפל רוח מאד היה הרבי ר  )ו, טו(     " ויחשבה לו צדקה' ן בהוהאמי"  שכל כך , יום אחד ערך חשבון נפשו, מליזנסק . גיהנם ושאול תחתיות לא יספיקו בשבילועד שכל שבעת מדורי , הירבה לחטוא ולפשוע הלא ,  הקדושיםלחדרו חמישה מתלמידיועודנו מחשב חשבונו והנה נכנסים ובאים   .והיה דואג ומתמרמר " אוהב ישראל"ה, מלובלין" החוזה: "הם המגיד , רבי מנדלי מרימינוב, מאפטה שמח בהם . ניץ ורבי משה לייב מססוב'מקוז לא יהא הרב : "שכבר אמרו, של גיהנוםבזכותכם מקוה אנכי להנצל מדינה ! תהלה  :אמר. הרבי ונחה דעתו   ...."בגיהנום ותלמידיו בגן עדן



 

  

אבל חלק לעולם הבא . "כלילועדיין לא נרגע  הלוא : כעבור רגע התחזק והרהר בקול רם  . טען עם עצמו–" ?מנין אקח ,  ברי–העני הגדול ביותר מכל הברואים ב הרי אני "וכשמדובר בעוני של עהו, בעולםה הוא הבעל צדקה הגדול ביותר "הקב אוצר , שהשם יתן לי מאוצרו הטוב, איפוא ה ואמר לעמיתיו הניצבים נענה הרב מאפט  ...מתנת חנם . אין זו אלא מידתו של אברהם אבינו: לידו והכתיב עליו , "שכרך הרבה מאד"אמר לו ' ה אברהם : כלומר, "ויחשבה לו צדקה"בתורתו    ....נותן לו שכר טוב בתורת צדקה' חשב שה
שובי אל גבירתך ' ויאמר לה מלאך ה"   והתעני "למה הוצרך לומר לה , ש להביןי  )ט, טז(                 "  והתעני תחת ידיה הלא די , ומוכרחת להתענות תחת ידי שרהשמשמעו כאילו היא צריכה , "תחת ידיה מפני שרי , ואפשר כי הגר השיבה למלאך  ".שובי אל גבריתך"היה במה שאמר לה  , היינו מענויה של שרה, "גבירתי אנכי בורחת , ז השיב לה המלאך"ע. שהיא מענה אותה לא יוכל להנצל , זר על האדם עינוישאם נג , ואם לא תתענה תחת ידי שרה, ולברוח ממנו , ובכן טוב לה, תתענה תחת ידי אחרים שובי "ולכן אמר לה , אחר ומאנשים אחרים מאשר לסבול ענויים במקום -לשם שמים  שכונתה -לסבול מענויה של שרה הצדקת    .של שרה" אל גבירתך והתעני תחת ידיה

גדולת ישמעאל , הכלל בעונותינו הרבים  )יב, טז(           "ועל פני כל אחיו ישכוןוהוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו "    )ר יוסףבא(      והנה , ק"וכן מבואר בזוה, מחמת המילה וזו , "שער אורה"כמבואר ב" כל"ברית נקרא  כי " ויד כל בו". "בכל"לשון ממשלה " ידו" אבל אנו ,  פריעהבאמת הישמעאלים הם בלא והנה במילה יש . במילה ופריעה, זרע ישראל וזהו . החיתוך בכלי ופריעה ביד, שני ענינים שהם , הם זרע ישראל" ויד כל בו"הרמז  הרמז על הברית " יד כל"וזה , בפריעה ביד   )יב, יז(      " ובן שמונת ימים ימול לכם"    )קדושת לוי(      . ימשול בישמעאל" בו", ל"כנ
, הלא עיקר מצות מילה היא בגוף האדם  :מה רבי יחיאל מיכל מנובהרדוקת     .בברית הקדושהגזרה תורה שתיכף ומיד בהיוולדו יכניסוהו  לכך –השכינה ויתקדש בקדושת עם ישראל שבאמצעותה יכנס התינוק תחת כנפי  כי אם ,החפץ העליון שתיעשה המצוה גרידאהפעם אין , לפי שאין מצוה זו כשאר מצוות  :הוא מותיב והוא מפרק  ?ג שנה ואילך"ויתחייב במצוות מבן יתורתנו מצוה זו על הילד בזמן שיגדל מדוע לא הטילה , וקטן פטור מן המצוות
ה שם אהלה בתחלה 'המקום אשר היוילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד "   )ג, יג(                 "      אל ובין העיתביבין 
בחסרתו פרע : דבר אחר. מאכסניא שלולמדך דרך ארץ שלא ישנה אדם , למצריםה הולך ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו 'הי כנענןשחזר ממצרים לארץ  כ–" וילך למסעיו" כי בהליכתו היטיבו עמו ונתנו לו , נראה לומר  )י"רש (השקפותיו זהב וגם נתעשר בכסף ו, לו הנס במצריםועדיין לא נתפרסם שמו עד שנעשה , אכסניא

ובחזרתו אף שכבר נתעשר ונגדל , ומקנה אלא , לגדולה וחשובה לפי כבודו ורוב עושרוה שלו 'מכל מקום לא שינה אכסני, שמו ה שם אהלו 'שב ובא אל המקום אשר הי ובזה עצמו , שלו גם כי נתרבה בכבוד ועושרללמד שלא ישנה אדם מאכסניא , בתחילה ו ה חייב להם על שנתנו ל'פרע הקפותיו שהי כי לאחר שנתגדל , כתויבהלאכסניא  , שלהם כאילו נתן להם מתנה ופרע להם גמולבזה ששב להיות באכסניא , ונתפרסם שמו רבי זירא כי ':): חולין מד(ס "כההיא דהש , כי הוו מזמין ליה אזיל,  ליה לא זקילרידמש           .  ל"וק', אתייקורי הוא דמתקיירו בי: אמר
  )ז, יג(        "                                      בארץמקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי "    ) כתב סופר–מין סופר רבי אברהם שמואל בני(
, ותם על הגזלורועי אברם מוכיחים א, אחרים בשדות בהמתםרועיו של לוט רשעים ומרעים  לפי שהיו –" והכנעני והפריזי אז יושב בארץ" , ניתנה הארץ לאברם ולו אין יורש: והם אומרים והכנעני "והכתוב אומר , ולוט יורשו ואין זה גזל ולא זכה בה אברם עדיין " והפריזי אז יושב בארץ רועי . צלו הוא הווהאבגלל נגיעותיו העתיד  אשר, רואים אנו את כוחות הנפש שבאדם  )י"רש( אברם חי אף כי , לוט רואים עצמם יורשים ונוסף על , ואין לוט זכאי בינתים לכל ירושה ואפשר לרעות , שהארץ שייכת לאברםלעומת כך רועי אברהם שהיו יכולים לומר   ".הכנעני והפריזי אז בארץ: "כך אבל מאחר שהרועים של אברם , בשדות זרים הכנעני : "ראו את האמת כמו שהיא, שלהםם היו מרדיפה אחר ממון שאינו ירחוק בני אדם מחולקים  אנו לפעמים עדים כאשר  ?ריזי אז בארץוהפ , עד שהם נפרדים ומתרחקים זה מזהנופל ביניהם גם ריב , בדעותיהם ובשיטותיהם , ל אברהם אנו רואים דברים אחריםצא  .ולפעמים גם נעשים שונאים זה לזה וירק ", כאשר אברהם שומע כי נשבה אחיו וט כאשר ל). ד, בראשית יד" (את חניכיו אין , לוט נשבה, נמצא במצב חומרי קשה   )ח, יג(             "    אנשים אחים אנחנוי ובניך ובין רעי ובין רעיך כי מריבה בינויאמר אברם אל לוט אל נא תהי "    ) גילת מאיר–רבי מאיר קובנר (                  .ועושה כל מאמץ כדי להצילוכי לוט הוא אחיו , אברהם מרגיש, של לוטמגייס את חניכיו כדי להלחם למען הצלתו אברהם , אלא אדרבא, אברהם מתעלם ממנו

, באמת רואין אנחנו אחר כך כשנשבה אחיודהא , לימוד יש לנו כאן בענין המחלוקת ) יד, בראשית יד(' וירק את חניכו וגו"מיד  על פסוק ) ד, בראשית רבה מד(ל "חכמינו ז עוד אלא שדרשו ולא, בלי שום היסוס ה 'שהי, "אל תירא אברם"ד) א, ראשית טוב עיין שם , ירא שמא איבד חלקו לעולם הבא , על פי כן כשראה מחלוקת מבצבצת וצומחת ואף , לסכן את עתידו ואת חלקו לעולם הבאהרי שהיה מוכן בשביל ברית אחים , י"ברש   ).ט, בראשית יג" (הפרד נא מעלי"מיד אמר 
 גימטריות על הפרשה     )א עיונים במקר–רבי יעקב קמינצקי (

להנאתך " לך לך" בתחילת פרשתנו .א ועוד . כאן אי אתה זוכה לבנים, ולטובתך עם (לך לך , בגיטמריא טבעך) כ"עה(לך לך   ).י"רש(שאודיע טבעך בעולם  גם הגיל בו יזכה !  בגימטריא בנים–) המלים לך לך בגיטמריא , אברהם לבן נרמז לו כאן לים אלו על שינוי שמו ועוד נרמז לו במ  ...מאה ח "דבר הרומז על שליטה ברמ, לאברהם כמו שכתב ) ם"בגימטריא אברה(איבריו  כי כשנכתוב תיבות ). ז א"י(י בפרשתנו "רש האותיות , "למד כף, למד כף"אלו במלואן  , ח" השוות לרמ–" מדף, מדף"הנסתרות בהן  ח "שליטה על רמ! בגיטמריא אברהם לך לך , זו של התעלות מארציות וחמר אומנם ישמעאל יוולד לפני שיגיע לשלמות .ב  ".חמר"שהיא שליטה על ה, איברים שיש בו עדיין ,  בגימטריא ישמעאל–מארצך  שעל שמה נקרא אב , בחינה של ארציות ושהקנתה לו שליטה , ץ כדברי המדרשהארשאברהם התברך בה מכיון שבה נבראה הה , לארץ' תוספת הה,  אל הארץ–מארצך   .'שממנה יצא כשנתווספה לשמו ה, לארם מארצך הוא באחד יותר , על הארציות ואכן וכן , דהיינו שליטה על החומר, מהמלה עפר '  אברהם אבינו זכה איפוא גם לאות ה.ג  !הוא בגימטריא למעלה מן הטבע וכן העיד התנא , המרמזת על העולם הזה עולמות שנבראו , לם הבאונוחלין את העושתלמידיו זוכין לעולם הזה ) ה"אבות פ( כמאמר הגמרא במנחות ', וה' באותיות י באותיות , צור עולמים' ה ה"מהפסוק כי בי ובגימטריא עולם במילואו , בגימטריא צור –הארץ : את שני העולמות' אלו צר ה  הליכות והלכות        )הרב גולדשלטר(               )!עיין וו למד מם(
  ט"מדיני סחיטת פירות בשבת ויו

. זיתים וענבים אסורים בסחיטה בשבת מן התורה
שאר פירות שדרכם להיסחט כגון תותים וכן 

בענבים ראוי רק : בפיומציצת מיץ שבפירות   .בימינו תפוזים אסורים בסחיטה מדרבנן כ "אסור לסחוט גם אם כוונתו להניחו אח  . באופן רגילבפהמותר למצוץ  וימצוץ אבל בשאר פירות שיכניס לפיוי "ע כגון מיץ תפוזים על גבי , תאוכל ישירועל מותר לסחוט לימון או תפוזים וכל פרי אחר   ).ונהגו להחמיר בזה לסלטלסחוט רק בלימון על מנת להעבירו יש שהקלו . (כגון לסחוט לימון לתוך תהוכן אין לסחוט לתוך משקה . כ לסלט"אחלתוך כלי ריק אפילו אם כוונתו להעבירו ' ולכן אסור לסחוט לימון וכדו, לתוך אוכל יסחוט את , אם רוצה לעשות לימונדה בשבת  .עם מעט אוכליוציאם שהרי זה בורר ורק רשאי להוציאם ויזהר כשנופלים חרצנים שלא . סלט פירות . כ יניח מים"הלימון על גבי הסוכר ורק אח יסחוט : ואם רוצה להניח בתה יעשה כך מון עם כ יעביר את הלי"ואח, לימון על סוכר ). רותחים על לימון ישירות שזה חשש מבשלאסור לשפוך מים (הסוכר לתוך התה  מנהג . לימון לסוכר אם דעתו לעשותו משקהלהחמיר בזה ולא לסחוט " חזון איש"דעת ה   .הספרדים להקל בזה
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מ "פירות או ירקות כבושים שסוחט ע בשביל להוציא את המים הספוגים בהם ולא  ורק , רצונו באותם המיםאין , כלומר  (המים את בשבת לחצות אשכולית ולאכול בכפית מותר . אסור למצוץ דם בין השניים ולפלוט  .אופןאבל אסור לסחוט במסחטה בשבת בכל כל שהתרנו לסחוט על אוכל היינו רק בידו   .לאכול את הכבושיםאפילו על כלי ריק כיון שעושה כן בשביל מותר לסחוט ) רוצה להוציאם מהכבושים   מעשה חכמים      .ויזהר מלסוחטה שלא יכוון דוקא למיץ כשאוכלה בתנאיהפרי 
ל לקראת "הגאון רבי יהודה צדקה זצ

נביא , ה אברהם אבינו עליו השלום'גדול הי  חשון' יום הפטירה יב ועם כל זאת לא לעצמו . מרכבה לשכינה', לד ולהנחילם , האמתלזכותם בידיעת , השכינהאלא פעל להכניס רבים תחת כנפי , דאג , ל"ה מורינו רבי יהודה צדקה זצ'גדול הי  .חיי אורה " פורת יוסף"למד ולימד בישיבת , גאון וצדיק ועם כל זאת פעל לזכות עוד . שבראשה עמד והשיב , דרש דרשות לקירוב רחוקים, ועוד בן , פעם הגיע בחור עני מבגדד. רבים מעוון י בא לפנ, ונפשו חשקה בתורה, להורים עניים חייב אני ": ואמר, מורינו  רבי יהודה צדקה אם תנתן ! אבל אני רוצה כל כך ללמוד תורה  .ה שאצא לעבוד'בדין הי, לפרנס את הורי אפרנס בה את הורי העניים , בה דלהצלי הק אך מה . התרגש רבי יהודה למסירות נפש זו  !"לתורה הקדושה ואקדיש חיי, כדי חייהם                       אין איפוא . פת הישיבה ריקהווק, יעשה

ואין ביכולתנו , קשים הזמנים, מצטערים  :אמרו. התלמיד  פרנסי הישיבה והביא בפניהם את עניינו של כינס את וועד , בכל זאת! לקבלת תלמיד נוסף   קזזו ממשכורתי , אם כן: "קם ואמר  ".אין תקציב. להענות לבקשה , דמחברי הווע, ל"שמע הרב בן ציון חזן זצ  !"ותקבלוהו וחצי ,  ממשכורתו-חצי : "ואמר, קם גם הוא אבל . הקרבתו של ראש הישיבה למען קבלתוהוא לא ידע על . והבחור התקבל, כימוסה  !" משכרי- ה 'מעלה מעלה במעלות התורה עד שהיוהוא עלה , שקידתו וברוכים היו כשרונותיומתמדת היתה , עזה היתה התקשרותו לתורה שיבה יה ראש ה'והי, למורה הוראות בישראל זה המקח הטוב : כאמור, שמח שמחה גדולה טוב לי תורת פיך  "-ביותר שעשיתי מעודי  י שבת מלכתא בכותל נשהלך לקבל פ, מעשה  הילדים מרחוב ממילא    )קעב' מעיין השבוע עמ(      ".לפי זהב וכסףאמ ודאי לא ומישהו אחר במקומו ב. כדורגלבהבחין בילדים וכיפות לראשם ששיחקו , כשחלף ברחוב ממילא, בדרכו. המערבי ה לבו נתמלא "אבל הוא זלה. ה שם לב'הי . ללא שום השגחה, הפקר בחוץ בזמן התפלהבראותו ילדי ישראל המתרוצצים , צער  וכאב : עצר מהילוכו ושאל ילד אחד אחרי השני : ענו ואמרו" ?איפה אבא" "?איפא אבא" הוא , אבא נמצא עכשיו בבית כנסת פלוני מיד נפנה לשם ואמר לגבאי ..." פללמת נ כמעט ריק "ביהכ' ק הי"ויהי בבואו במוצש  . חשובבפני  המתפללים על נושאכי הוא יבוא וינאם , נ שיפרסם בקהל"ביהכ גוררו בסביבה תשה, המתפללים. מאדם ה "אולם רבינו זלה. והקרובה פשוט לא הגיע                       ביחד עם הגבאי פנה לחזר על פתחי . לא ויתר

הוא . הבתים ולאסוף את הקהל לדרשתו   כ "היתכן להזניח כ, דיבר בהתרגשות רבה שהם האוצר היקר , את הילדים  , ומזעזע את השומעים בתוכחתו הנוקבתה הולך 'והי? שהפקידו משמים בידינוביותר עד שנמתלאו , אשר הלמה כפטיש על ראשם ועד שקיבלו על עצמם , ם וחרטהשרגשי א אפשר , אות ההשפעה על דרשתו זואת תוצ  .יטיב דרכיהםמכאן ואילך לה כשאותם , לראות אחרי שחלפו שנות דור ההי ממילא ישבו ' ילדים מוזנחים מרח      .ועסקו בתורה לשמה" כוללים"ב
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן העלון לעילוי נשמות

  ה"ערחל בת שרה      ואשתו
  ה.ב.צ.נ.ת
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