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 ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה.

"הנגבה" רומז לחכמה, כמאמר חז"ל הרוצה שיחכים 

ידרים. ובא הכתוב לומר שכל ימי חייו של אברהם אבינו 

ע"ה מיום ליום עלה והשיג יותר בתורה ובחכמה, ובכל יום 

השיג יותר מקודמו. וכן איתא בשם מזקני מרן אדמו"ר 

מוהר"א זי"ע על הפסוק "עלו זה בנגב והעליתם את ההר". 

די חכמת התורה ואורה יוכלו להתגבר על היצר היינו שעל י

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(       הרע בדומה להר.

 

 אם השמאל ואימינה, ואם הימין והשמאילה.

לרמוז לדברי חז"ל על הפסוק "עשר  יש לבאר דבא

תעשר", ופירשו עשר בשביל שתתעשר. והיינו "אם השמאל" 

אם תקפיד לעשר תבואת זרעך שנקודתו בשי"ן שמאלית,  –

תתברך בעשירות שהיא אותה מילה בניקוד  –אזי "ואימינה" 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(      שי"ן ימנית. וכן להיפך ח"ו.

 

 יגד לאברהם העברי.ויבוא הפליט ו

לכן נקרא יהודי בשם עברי על שם שהוא רק אזרח 

בעולמו ועובר לימים מעולמו. הראשון שהבין זאת היה 

 אברהם העברי. וכן על יוסף ומשה נאמר בלשון עברי.

  )מרן אדמוה"ז זי"ע(

 

 ש קח לך.וויאמר מלך סדום אל אברם תן לי הנפש והרכ

מלך סדום רומז על היצר הרע אשר מתנכל לאדם ורוצה 

להסיתו, ואף כשאינו מסיתו לעבירה ח"ו ומניחו לעסוק 

בתורה ולקיים מצוות השי"ת מכל מקום רוצה ליטול ממנו 

את פנימיות הנפש והחיות שבלימוד תורתנו הק' ובמעשה 

המצווה, היינו שיהיו עסק תורתו וקיום מצוותיו של האדם 

"ו וכמצות אנשים מלומדה בלא התבוננות ובלא בקרירות ח

התלהבות, ומצוות הנעשות באופן זה בוודאי שאינן בחשיבות 

כמו המצוות שנעשות בדחילו ורחימו כדבעי. וזהו שאמר 

הוא איש ישראל: "תן לי הנפש",  –מלך סדום אל אברם 

היינו שתתן לי פנימיות מעשי המצוות כדכתיב "ויכבדוהו 

ק ממנו". ואז "הרכוש קח לך", כלומר גם בשפתם וליבם רח

אם תקיים את מעשה המצוות בפועל מכל מקום הם רק 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(        בבחינת רכוש בלא נפש.

 

 והאמין בה' ויחשבה לו צדקה.

כי התורה הק' מרמזת לנו כי אחרי כל המעשים אף כי 

אה כי הראוהו בעליל כי שדדו המערכות בעבורו ובעצמו ר

כן יהיה ובכל זאת האמין רק באמונה פשוטה כאלו לא 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(  הראוהו מאומה ולא ידע כלום.

 

 וקראת שמו ישמעאל כי שמע ה' אל עניך.

לכאורה קשה כי היה צריך לקרות שמו שמעאל בלא 

דק"ו בן הגבירה מבן  ,אלא דעל כן קרא שמו ישמעאל .יו"ד

 לת ישראל.יכי בודאי ישמע אל תפ ל,-האמה, וזהו ישמע א

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(  

 

  

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים  

 שהשמחה במעונם
 

 הי"ויקיר מרגלי הרה"ח 
 ההנכדלנישואי 

 הי"ו יחיאל מיכל שצדרוביצקיהרה"ג 
 להולדת הנכד

 הי"ואלימלך בוכנר הרה"ח 
 הי"ומנחם שמואל  החתןובנו 

 לנישואיו
 הי"ו אהרן יצחק פוירשטייןהרב 

 תלהולדת הב
 

 כוס תנחומים
 

  נוינאמן לגליונ נשגר לידידינו היקר, ידיד
 

 הי"ו מרדכי זאב הרשהרה"ח 
 

 ז"ל יעקבעל פטירת אחיו הרה"ח 
 

המקום ינחם אתכם ואך ששון ושמחה ישמעו 
 במעונו כל הימים

 

  



 
 פר' לך תשס"ב רעוא דרעוין

 

ם לקל עליון קונה שמים וארץ וברוך ויברכהו ויאמר ברוך אבר

באוה"ח תמה על יתור תיבת  .קל עליון אשר מיגן צריך בידיך

 הכתוב שבירכו.המשך מובן מדגם בלי תיבה זו מ ',ויברכהו,

דבתחילה בירכו ברכה  ,ר. ומבארעוד, דהיה צ"ל ויברכהו לאמו

שהיא ברכה על גשמיות שלא יפול ביד  ,לאאע"ה עצמוהנוגעת 

ואח"כ בירכו  .ות לגוףעברכות הנוג ןשה ,אויביו ויתחזק בכוחו

שיעבוד את ה'  ,ברכה על הרוחניות ',לקל עליון אברם ברוך,

ואכן כך  .כראוי ושבאמצעותו יהיה הקב"ה קונה שמים וארץ

לבניו  ניתנו חיי עולם דבעישע"י שאאע"ה עבד את ה' כ ,היה

 .ועי"ז נתקיימו שמים וארץ

ויאמר מלך סדום תן לי הנפש והרכוש קח ,במד"ר עה"פ  'אי

לך, ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי אל ה' קל עליון 

קונה שמים וארץ אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר 

שבזכות שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו  ,'לך

מה ענין ציצית  "בוצ .ולרצועה של תפילין לחוט של ציצית

תכלת ד ,ובגמ' מבואר ענין חוט של תכלת .ותפילין בדוקא לכאן

 .דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד

 .דים דומה לעשבים ועשבים דומה לרקיע וכו' אי'ובירושלמי 

  .בירושלמי הזכיר גם עשביםש הענין בוצ"

ליצה"ר הבא לאדם העובד את ואפ"ל דמלך סדום הרמז 

דאחר שרואה  ,בוראו ואומר לו תן לי הנפש והרכוש קח לך

את שלפחות רוצה  פילהתרה ושהאדם מתאמץ בעבודת ה' בתו

שהגשמיות אצלו לא תהיה  ,הגשמיות יקבל מהצד שכנגד

שהאדם העובד את  היא אבל האמת .שייכת לעבודת השי"ת

וכל הגשמיות  ,רץבוראו צריך שידע שהקב"ה קונה שמים וא

וכשאדם עובד את ה' כראוי  '.כי לי כל הארץ, –שייכת לקב"ה 

 .מגיע לו כל השפע הגשמי מהקב"ה שהוא קונה שמים וארץ

הרימותי ידי לקל עליון קונה , :וזה ענה אאע"ה למלך סדום

שהקב"ה קונה שמים וארץ וכל השפע הגשמי  ',שמים וארץ

נעל וגו' ולא תאמר אני  אם אקח מחוט ועד שרוך ,וע"כ  ,ממנו

', היינו שאין הגשמיות מגיעה מהצד דכנגד העשרתי את אברם

  מה' קונה שמים וארץ'. ח"ו אלא אך ורק 

כמבואר ברס"ג  ,ואפ"ל שזה ענין מחוט ועד שרוך נעל

כל הדברים  –צומח חי  שחוט ושרוך נעל מרמז לדומם

ית הוא שענין הציצ ,ולכן זכו בניו לציצית ותפילין .הגשמיים

לומר לך שגם  ,י שתכלת דומה לעשביםמשלוכמבואר ביר

הצומח הגשמי הוא מכח ה' והוא הממשיך את כל השפע 

 ,רמז לדבר זה ןיש בה העשויות מעור בהמה וכן תפילין .הגשמי

ברוך ,וזה בירך שם את אברהם  .שגם החי הגשמי הוא מהקב"ה

שהיא ברכה על גשמיות  ',אברהם לקל עליון קונה שמים וארץ

ובירכו שיעבוד את ה' כראוי גם בדברים  ,כמבואר באוה"ח

ואז יקבל את כל השפע הגשמי מה' שהוא קונה שמים  .גשמיים

 )בלתי מוגה כלל(                                                                                                                       וארץ.

 

 ממ
 

 ,מה אומר ומה אדבר .קראתי בשקיקה את פתח השער

את השאיפה  ,זכרתי ימים מקדם בעת זריעת חצר הקודש

והרצון העז להעמיד דורות של יראים ושלמים עוסקים בתורה 

ואכן נתקיים הזורעים בדמעה ברינה  .ובמצוות בדחילו ורחימו

לראות אברכים יראים ושלמים אשר דרש דרש משה  ,יקצורו

בברען והתלהבות וח"ו לא להבעיר האש לעניני  ,והנה שורף

  .עוה"ז

ולזכות  ,קביעין תהוון בהני חבורתא ותזכו לעילא דרתא

יהא רעוא קמיה דתשרי  .ות טובותללקיים בפועל את כל הקב

 .על עמיה דיתענג לשמיה במתיקין ודובשין

 יצחק שלמה פייגנבוים



 מ
 ומשנה ברורה ח"ב שו"ע

 

הזמנים חזרתי על כמה מהלכות זימון ונתעוררתי להעיר בימי בין 

אעתיר  'ומה .על שתי הלכות שכיחות שאינן ידועות לרוב הציבור

  הי"ו. וישמחו בי חברי מחבורת אנ"ש שלא אכשל בדבר הלכה

 

 "בס קצ"ג 'סי  א.

, אינם 'וכו ל יחדומתחילה כולם לאכ לא הוקבעו 'אפי

 .רשאים ליחלק כיון שהם קבועים יחד

, במחלוקת 'ס"ק ה 'ר 'במ"ב ס"ק י"ט ולקמן בסי 'עי

אם חל חיוב זימון בתחילת הסעודה יחד או בגמר  קיםהפוס

לזמן ממושך, כגון  לכן אם סועד בסעודה הנערכת .הסעודה

ואינו רוצה להתעכב עד סופה, לכתחילה אין  סעודת נישואין

להתחיל וגם לא לגמור אכילתו יחד עם יתר המסובים, ואז 

ומה שעושים  .רשאי, בעת הצורך, לברך ברהמ"ז בפנ"ע

שמזמנים  מסובים(ההרבה )גם כשמתחילים לסעוד עם יתר 

עשרה( ויוצאים לדרכם אינה עצה חלקה, שהרי יש )ולא ב 'בג

 'במ"ב )סי 'ועי .עליהם חיוב זימון בשם ואינם רשאים ליחלק

קצ"ג, ס"ק ט"ז( דהמג"א כתב שלמצוה עוברת מותר ליחלק 

, והחיי"א מפקפק בזה, אף שישארו עשרה אנשים בלעדיו 'לג

רוצים  '( דאם ג'ר"א )ס"ק ג 'אמנם הט"ז כתב בסי .לזמן בשם

הקדים קודם ברהמ"ז של יתר המסובים "לאיזה צורך" ל

 .)משמע גם לדברי רשות(, רשאים לעשות כן

 

 

 "בס קצ"ט 'סי ב.

אבל כשאוכלות עם האנשים  נשים מזמנות לעצמן רשות

 .חייבות ויוצאות בזימון שלנו

אין מנהג העולם כדעת הגר"א, שהכריע כהרא"ש ותר"י, 

חיוב )בה"ל(, אבל כשאוכלות שנשים מזמנות לעצמן בתור 

בות הן י)או עשרה( אנשים, מחוי 'בין יותר( עם ג ')בין אשה א

ת הן לכן, אם אוכלו .להצטרף אליהם לזימון )מ"ב ס"ק י"ז(

למשל, ואף בשולחן נפרד  ביחד עם האנשים, כבני משפחה

י"ח(, ובאו אנשים מהחוץ  קצ"ג, ס"ק 'במ"ב סי 'משלהן )עי

בעת הסעודה להצטרף אליה, והנשים יצאו לחדר אחר, עדיין 

נשים, יכולות הן ליחלק מחבורת  'אם היו ג .חייבות בזימון

, 'ו 'האנשים ולזמן לעצמן )כדברי שו"ע הרב שם, סעי

אם הן רק  .שהביאם המ"ב שם( או, כמובן, להצטרף לאנשים

ימון של האנשים )וכמובן אינם , מחויבות להצטרף לז'או א 'ב

 (.מצטרפות להשלים לעשרה לזמן בשם

 

 ז"ס ר"ב 'סי ג. 

: אף שנתרסק עי"ז לגמרי אפ"ה מברכין 'ובמ"ב ס"ק מ

פרי העץ משום דכיון דעדיין ממשן קיים שייך לברך 

, עכ"ל. בס"ק מ"ד הוסיף המ"ב 'עליהם פרי העץ, וכו

דבר שנימוח ונתרסק לגמרי, אם רוב אכילת אותם  'שאפי

הפירות הוא ע"י ריסוק, אף לכתחילה מברך עליו ברכתם 

 הראויה להם )בפה"ע או בפה"א(.

עפי"ז יש לתמוה על מנהג העולם לברך שהכל על חטיפי 

 .שוקולד, שהרי מקורו מפולי קקאו שגדילים על עץ הקקאו

קוק, והמתקה, נוצר לאחר תהליך הפקה של טיגון, שחיקה, זי

ברור שאכילת שוקולד בצורתו המוצק הינה  .חטיפי שוקולד

 .באופן זה, ועוד שחומרו קיים וניכר מהו

 'מקור הברכה, סי 'אכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל )ס

כ"א( שמעיקר הדין ברכתו של שוקולד בפה"ע, אלא שהמנהג 

הוא ממליץ שמי שרוצה להדר  .המקובל לברך עליו שהכל

ור אותו ע"י פרי אחר שברכתו בפה"ע ודבר שברכתו יפט

( הצדיק הגאון 'ב 'כ"ז, או 'בשו"ת שבט הלוי )ח"ז, סי .שהכל

הרב ואזנר זצ"ל את מנהגם של ישראל לברך על שוקולד 

שהכל, שהרי עשייתו הוא ע"י הרבה חמאת קקאו ועוד 

לתהליך  'מרכיבים נוסף לאבקת קקאו, ולדעתו לא כיוונו הפוס

וסיים דבריו: אם ישראל אינם נביאים, בני  .מעין זהייצור 

 בולטימור( –)דניאל אברהם סקלר             .נביאים הם



 מ
  של כל אחד ואחד כחו

 

ימים  –עומדים אנו בימים שאחר ירח האיתנים 
ם בהם עלינו להוציא לפועל את כל הרצונות הטובי

פר' לך  –שפיעמו בקרבנו בימים הק', ואף הקריאה 
 ה.קריאת נסינותיו של אברהם אבינו ע" ,מעוררת לכך

וכמבואר בספה"ק כי הם המה מקור הכח לכל איש 
 נות היצר.ובכל נסי ישראל לעמוד כצור איתן

ווארט נפלא שמעתי פעם בדברי המשנה בסוף 
סוטה המתארת את הקשיים שיהיו ל"ע בתקופת 

תא דמשיחא, ומסיימת המשנה: "אין לנו על מי עקב
כמובן שבפשטות  .להישען אלא על אבינו שבשמים"

נת המשנה שבתקופה קשה שכזאת אין על והדברים כו
מי לסמוך מלבד על הקב"ה, אולם פירוש חדש פירשו, 

התקופה, כאשר  יכי אף סיום זה הינו חלק ממאפיינ
וסר אונים, מרוב קושי יגיעו האנשים להרגשת יאוש וח

 –באמרם שבמצב כזה אין כבר ביכולתם לעשות כלום 
אין  ,"אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים"

 לי כבר מה לעשות רק הקב"ה יכול לעזור...

תפקידנו א"כ הוא לדעת שבכל מצב בו האדם 
בכל קושי ונסיון, אין ספק שמשמים העניקו לו  –נתון 

 לפעול ולעשות! –את הכוחות להילחם ולשנות 

ואם בענינים הנוגעים לעבודת כל יחיד כך, בענינים 
מרן אדמו"ר  .הנוגעים לכלל הציבור ודאי שכך

שליט"א עורר על מספר ענינים הטעונים חיזוק, אולם 
שבענינים מסויימים אין מה לעשות,  הלפעמים נדמ

 רק הקב"ה יכול לעזור",  –"אין לנו על מי להישען 
 

 

 

בהתגייסות כללית ודאי ניתן  –לא זו הדרך  ודאי
 דולות ונצורות בכל תחום שהוא.וצריך לפעול ג

אמנם  :ונקודה נוספת: לפעמים חושב לו אחד בלבו
, אני לעצמי מה אנייש הרבה מה לפעול ולשנות אך 

אחכה שהציבור יטפל בענין ויחד אולי נצליח לחולל 
 משהו. 

הציבור יחד  אמנם האמת שאף שבכל ענין יפה כח
לפעול ולעשות, אך בכדי להפעיל את הציבור דרוש 

 תמיד את האחד שמעורר את כולם.

וכאמרתו הידועה של הפני מנחם מגור זצוק"ל 
בדברי הגמ' בשעה שבא הקב"ה לביכהנ"ס ולא מצא 

מדוע באתי ואין איש  מרשם עשרה מיד כועס שנא
עשרה  - עונה, ופירש"י ואין עונהקראתי ואין 

אולם לכאו' תחילת  .לים לענות דבר שבקדושהשיכו
 ?אישבאתי ואין  –הפסוק מדבר על אדם יחיד 

אלא שבכדי שיהיו תמיד עשרה בביהכנ"ס נדרש 
שבכוחו להפעיל את כולם, ומשהוא אינו  אישאותו 

 פעיל אף הציבור אינו פועל כראוי.

כך הרי אומרים: כל המהפכות הגדולות התחילו 
 באדם יחיד!

 

 

 

 נדבתהגליון 

 הי"ופרוכטר  משה ישראל הרב

 לברכה והצלחה בכל הענינים

 

 מס' ב"ב   

 חזרה סח.-סו  ז ו

 ח ש
 לך לך

 עליה לתורה הבה"ח מנחם שמואל בוכנר
 חזרה נח.-נו

 קטז: עא.  ט א

 קיז. עא:  י ב

 יא ג

 יום פטירת רחל אמנו ע"ה

 נישואי הבה"ח מנחם שמואל בוכנר
 ם-אולמי גוטניג י

 קיז: עב.

 קיח. עב:  יב ד

 קיח: עג.  יג ה

 חזרה ע-סח:  יד ו
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