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 געמ' 

 

 תוכן העניינים:

 ו .................................. ז"תשע שרה חיי לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 ו ...................................................................... !!ישראל כלל אשרי – האיש אשרי

 ח ............ 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 ח .................................................................................................. בהם שיש חיים

 יא ..................................... עירובין ס"עמ סוגיות עיון ס"מח., ר נתן הרב/  הבינני

 יא .................................................................................................. ?כסף שווה זמן

 יג ............................................................................ נקי יהודה הרב/  הרגשים

 יג ....................................................... כולה הבריאה בתוככי התכללות - שליחות

' דקיטא הישל' 'שמואל ויאמר' ס"מח, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 טו ..................................................................................................... ס"ושא

 טו ................. הארץ מבנות ליצחק אשה יקח שלא לאליעזר אברהם לציווי ביאור

, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 טז ..................................................................................... ועוד מלכים שלחן

 טז ............................................................... העקידה בשורת בשמיעת שרה מיתת

 יט ..................................................... העריס מאיר ישראל הרב/  תורה של ימה

 יט .................................................................... "הודאה לשון אלא השתחויה אין"

 כא ...... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 כא ................................................................................... בשדה לשוח יצחק ויצא

 כג .................................................... ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון

 כג .......................................................................... בפומבי המכפלה מערת קניית

 כה... חלקים' ג' ישועה קול' קונטרס מחבר, שוורצמן ישעיה הרב/  הישועה ממעייני

 כה ........................................................................................... בשדה תפילה בדין

 כז ............ אלעד לעיר הראשי הרב, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 כז ................................................................. :נס עושים ולא לטרוח צריך במצוות

 ל ........................................ Rav Mordechai Malka/  אנגלית המהדור - מלך מעדני

One Must Invest Effort in Performing Mitzvot ............................................................ל 

 



 

 

 דעמ' 

 

' אודך אני גם' ס"מח, א"יטשל רבינוביץ הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 לו...................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים ח"כ

 לו ................................................................ 'שנה מאת'ל' שנה מאה' בין החילוק

 לח .................מ"חו על צדקך משפטי ח"בעהמ, ויזטננה יהודה הרב/  צדקך משפטי

 לח ...................................................... העקידה בשעת אבינו אברהם גר היה היכן

 מא ............................................... (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  ן"בג מתהלך

 מא ............................... מהרשעים הטוב והרצון הקדוש הניצוץ את מוציא הצדיק

 מד ....................... הפשט עומק ח"בעהמ, לוי עקיבא' ר ג"הרה/  הלכה של עומקה

 מד ............................................................................'משותף בבנין חללים סיפוח'

 מו ................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 מו ................................................................ שפטמ דרכיו כל כי פעלו תמים הצור

 שמש בבית' שלמה חשקת' כולל מראשי, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 מח .................................................................................. 'אורייתא' ח"ובעהמ

 מח .............................................................................. ?אליעזר של אדוניו היה מי

 עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 נ ................................................................................. (וויליאמסבורג) ס"ושא

 נ ............... עליון יחוד של שיםהקדו לשמות מרכבה המה שמים לשם ותלמיד רב

 נג ............................................................. מייזליש אריאל הרב/  ובעותי צלותי

 נג .......................................................................... לתפילה אמצעים היום זמני כל

 נו ............................................................... נוסבוים שמואל הרב/  ושיכרו שתו

 נו ........................................................................ תמידית ותשובה תמידית צעקה

] 

 נח .................................................................. גוטמן משה

 נח ........................ גוטמן משה מאת' ישראל בית'ה במשנת עיונים/  הבית בפאתי

 נט ................................................................................................... ביֹומוֹ  יֹום דבר

 

 פ............................................................................. חינוך

 פ ...........חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל/  בפרשה חינוך

 פ ....................................................................................... מבורכים ישרים דורות



 

 

 העמ' 

 

והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  החינוך תורת

 פב .............................................................................................................. 

 פב ................................................................................ ?שפוחד לילד עוזרים איך

 פד ........................................................................... חידה

 פד ........................................................... ברחבוים משה הרב/  אספקלריא חידת

 פד ....................................................................................... 'ייחודי טעם: 'החידה

 צב .......................................................................... סיפור

 צב ............................................................................ קופלמן זאב הרב/  סיפור

 צב .............................................................................................. שכזה' חביב זקן'



 

 

 ועמ' 

 

 

 תשע"ז חיי שרהפרשת אספקלריא ל

ים והארות מכל הדורות / פנינ –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר
  וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

 אשרי כלל ישראל!! –אשרי האיש 

במאמר הפותח את מדרש תהלים, אשר על שמו נקרא מדרש זה 'מדרש שוחר 

 ."האיש באשרי בירכן והיכן"טוב' נאמר כך: 

 ישראל את אברך אני אף" ות המדרש שם ישנם לשונות כמו:גם בהמשך דרש

 ודוד באשריך ישראל את בירך משה', וכו דוד עשה משה שעשה מה כל" ,"באשרי

  ."באשרי בירך

 .שהמזמור מדבר כלפי כלל ישראלהרי לנו שהמדרש נוקט כאן 

 תורת ישראל מול תורת האומות –אשר עם ישראל פריו יתן בעתו 

שמזמור זה אחד הוא עם מזמור 'למה  )ברכות ט,ב ועוד(חז"ל והנה אף מדברי 

מול האומות.  בשבחם של ישראלרגשו גוים' הבא אחריו, משמע שמדבר המזמור 

ששם ביארו את  ,זו ל"חז ב( ישלימו לדרשת,צו ואף דברי חז"ל בזהר חדש )רות

ה', מול שתורתם תורת  על ישראל'אשר פריו וגו' לא כן הרשעים כי אם כמוץ וגו'' 

הגוים שפירות תורת השקר שלהם אינם נאכלים, עיי"ש, הרי שגם שם מבואר 

 שהמזמור מדבר מעניין שבחם של ישראל.

 מזמור בלי זהות כותבו, בשם כל ישראל

שהמזמור שייך שכיון  (ב פרק, ד חלק דין חקור מאמר) וראה גם ברמ"ע מפאנו

ולא בשם אחר מעשרה זקנים בכלל ישראל דוקא, לכן לא כתבו בשמו )'על ידו'( 

שאמרו את ספר התהלים כי המזמור שייך על כלל ישראל ונאמר בשם כל 



 

 

 זעמ' 

 

עי"ש שלכן במזמור השני, שפרשה אחת הוא עם מזמור א', נאמר 'ה' אמר ישראל 

 1אלי בני אתה', כי תואר 'בנים' מתאים בכלל ישראל דוקא, ולא בפרט.

 כאיש אחד –אשרי ה'איש' 

מזמור זה, שמתוארת בו שלימות, אינו מתאים בכל אחד ואחד ואמנם הציור שב

האומה הישראלית  כללמישראל בלי יוצא מן הכלל, מכל מקום כך משתבחת 

ומה שנאמר כאן 'האיש' בלשון יחיד, יש לבאר, שאף הפרט כך כאשר הוא 

באחדות עם הכלל. או ש'האיש' הכוונה לכלל ישראל כולם שהם כ'איש' אחד, 

מזמור ב'אשרי האיש' בלשון יחיד, וסיים ב'לא כן הרשעים' לשון רבים, ולכן פתח ה

 שקשר רשעים אינו מן המנין )סנהדרין כו,א( ואינם נכללים יחד.

על דרך מה שכתב הנועם אלימלך )דברים( שיש עולם הנקרא "כל וביאור הדבר, 

, ואף והעולם ההוא שלם בלי פגםישראל" הוא העולם של כללות ישראל, 

רטים חוטאים לפעמים אבל כללות ישראל תמיד קיימים בקדושתם ושם אין שהפ

 .2שטן ואין פגע רע בהם, ושם אין שליטה לחטא כלל

 כי מחבר ה' את כל דרכי הצדיקים –'כי יודע' וגו' 

ויבואר בזה מה שנאמר בסוף המזמור 'כי יודע ה' צרך צדיקים וגו'', מיסוד 

ודרך כי יודע ה' דרך צדיקים " מפאפא( 'בויגד יעקל') 'ברכה ותהלההמבואר ב'

על ידי התכללות וחיבור "דרך מחבר ה' את דרכי הצדיקים, ו – רשעים תאבד"

בין כולם מתקיימים כל התרי"ג מצוות וכו', ש ,הצדיקים" שבעם ישראל כגוף אחד

 ***  על ידי כך תאבד דרך הרשעים שבהם, החלק שהיה חסר לכל אחד.

                                                
כתב בתוך וסמך לפירוש זה יש גם מספר 'תפלה למשה' לר"מ אלמושננו )מאמר ב, חלק ב 'והוא המבואר'(, ש 1

דבריו 'במאמר דוד המלך עליו השלום בתחילת ספרו בפרסמו אושר האיש הישראלי', משמע קצת מדבריו שבא דוד 

יהודי, שישראל  של אושרו את המלך דוד 'לפרסם' את שבחה של כל איש ואיש מכלל האומה הישראלית, פרסם

 יאושר.  מישראל מי הקובעים בריםהד שאלו רק שכוונתו שיתכן, מוכרח אינו אינם הולכים וגו' אמנם

ביאר פסוק במזמורנו על ישראל והאומות, שפירש את  (זלאטווי ד"אב, פיוויל שרגא אור יעקב' ר)ואף בתהלות יעקב 

 רשעים ודרך" אזי האומות, חכמי עם שיתווכח מי ביניהם שאין רואה ואם, צדיקים דרך' ה 'כי יודע וגו'', שיודע

 האומות. חכמת נפסקת אז –" תאבד
כדרך שמצאנו בברכות בלעם, שאמר )במדבר כג,י( 'תמות נפשי מות ישרים', ופירש רש"י 'מות ישרים שבהם'  2

וכעין זה תרגם אונקלוס. ולכאורה צריך ביאור שנראה שאין בכך הפלגת שבח לאומה שלמה במה שיש בקרבה 'גם' 

מוז על כללות האומה, שכשמביט ה' בכללם אין ישרים, ונראה לבאר שאכן גם לרש"י מלת 'מות ישרים' באה לר

רואה בהם כל מום, וכנזכר להלן שם 'לא הביט און ביעקב' )פסוק כא, ועיין רש"י עפ"י חז"ל(, שמבטו עליהם הוא על 

 פי החלקים היפים שבהם.



 

 

 חעמ' 

 

 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר

 חיים שיש בהם

, אחד רגע' אפי לבטל ושלא הזמן לנצל, הוא בחסידות העיקריים מיסודות אחד

 לפרש, אהבת שלוםל בעל "זצ מקאסוב מענדיל מנחם רבי ק"מהרה וכדאיתא

 ברד הוא רגע כל כי לדעת צריך שהאדם" עזבתיך קטן ברגע( "ז, נד ישעיהו) הכתוב

 מובא' )עזבתיך' ז"עי' קטן' דבר הוא' רגע'שה שחושב י"וע, שלימות בו לקנות גדול

 (.לב ייטב בספר

 אצלו חשוב שאינו שמי, ל"זצ בריןומק משה רבי ק"הרה התבטא נורא ודבר

 מפתן על ָדַרך לא עוד, ל"ר איש אשת כאיסור' הזמן וביטול תורה ביטול' איסור

 .החסידות

, ל"הנ היסוד ד"ע" שרה חיי ויהי" בפרשתן הכתוב שמפר האוהחה"ק רבינו

 מחיים ימיהם והרשעים, ימיהם מחיים הצדיקים כי, שרה חיי ואומרו: "ק"וזלה

 .ל"עכ" אותם

( א, כז) פ"עה, בפרשתנו שלום אהבת הספה"ק נצטט מדברי, דבריו ולהבין

 יםמלבוש בחינת הם שהימים( א"זח) ידוע הנה: ל"וז" בימים בא זקן ואברהם"

 ואינו טובים ובמעשים ובתפלה בתורה יום באותו מתנהג האדם אם והיינו, לאדם

 באותו ומתעטף מתלבש אז עולם ובהבלי בטלים בדברים אחד רגע אפילו מבלה

 ומכל, עולם בהבלי אחד יום מבלה ושלום חס אם הבושה גדלה מאוד ומה... יום

 צואים במלבושים תלבשמ( האדם) הוא אזי יום באותו עבירה ו"ח עושה אם שכן

' פי" בימים בא זקן ואברהם" - דבריו בהמשך - מבאר ובזה, ל"עכ ומלוכלכים

 .ש"יעו טובים ומעשים ומצוות בתורה אותם ומילא בהימים שנתלבש

 ד"בי בפני אנשים שני שהגיעו, ל"זצ מפרעמישלאן מאיר רבי ק"הרה סיפר ז"וכעי

 לו ופסקו הצעיר את מאוד וכיבדו, מופלג זקן והשני בשנים צעיר אחד, מעלה של



 

 

 טעמ' 

 

 זו - מאוד ותמה, לגיהנום תיכף אותו ושלחו, כלל כיבדו לא הזקן ואת, עדן גן מיד

 ?... האמת עולם

 העביר הזקן כ"משא, ט"ומעש בתורה ושנותיו ימיו מילא שהצעיר, לו והשיבו

 הם עוברים – כראוי אותם שמילא הצעיר של שימיו ונמצא, מעש בחוסר ימיו

 .ד"עכ טובים ומעשים תורה בהם קיים שכן – הזקן של הספורים ימיו את, חשבוןב

 משל למה הדבר דומה

 אבנים שחילק למלך, נפלא במשל האור החיים הק' זאת בפרשת ויחי ממשיל

 להם ולעשות, היופי בתכלית וללטשם לתקנם לאומנים, מהמחצב הבאים טובות

 עבודתו את בטוב שיגמור הזריז אישה כי אומר וגזר, המלכים כדרך זהב משבצות

 .בהם להשתעשע, אלו אבנים יקבל, המלך כציווי

 שלש ולאחר, אלף מאות שלש נתן לאחד, אבנים הרבה ואיש איש לכל ונתן

 לעשות להם שיספיק הזמן להם וקבע, יתיר והן חסר הן אלף וחמישים מאות

 האבנים לקחת המלך ישלח האלה הימים ובמלאת... אחד יום אבן לכל, מלאכתם

 .הטובות

, האבנים במלאכת העושים לאומניו המלך פקד המלאכה ימי שלמו כי ויהי

 התיקון מלאכת בהם עשו שלא די לא, והנה, המלך לפני והביאום האבנים ואספו

 והעניש, בו בערה וחמתו מאוד המלך וכעס, אותם ולכלכו קלקלו עוד אלא והיופי

 .אש בהם והצית האלה האומנים העבדים כל את

 לבלתי מאוד והזהירם לאבותם עשה אשר את ויראם, בניהם את תחתם ולקח

 שנתן כמו אבנים הרבה להם ליתן שלא בדעתו ונמלך, אבותיהם כמעשה יעשו

 יוכלו וכך, אלף ארבעים עד אלף שלושים להם ונתן מעליהם הקל אלא, לאבותם

 .רובהק המלך שפקודת שידעו וגם, נאמנה מלאכתם ולעשות לב ליתן

 אשר, הוא ברוך עולם אלקי ישראל במלך הנאמרים הדברים הנה הן והנמשל,

 שבאמצעות לנו וציוה, יקרות אבנים הנקראים הנשמות הן טובות אבנים חילק



 

 

 יעמ' 

 

 האבנים אותם את להאיר, והמצוות התורה דהיינו בידינו נתן אשר הכלים

 .לעשות ראוי אשר בתיקון ולעשותם

 שבכל גדולות נשמות להם ונתן, המלאכה להם ותלהרב' ה התחיל ולראשונים

 סוד והוא, למלאכתו אחד יום חלק לכל והגביל, רבים חלקים בה יש מהם אחת

, בנפשותם אשר חלקים כנגד רבים ימים להם ונתן(, ד, טז שמות) ביומו יום דבר

, שנים ל"תתק ימיו מספר שהם חלקים אלף מאות משלש יותר נתן הראשון לאדם

 .ההם לדורות נתן יתיר הן חסר הן הז וכשיעור

 ובניו נח דהיינו, תחתם בניהם' ה הקים, פרץ בהם' ה ופרץ ימיהם וכשקלקלו

 קרובה הפקידה שתהיה כדי, ההוא הטורח רוב מתת' ה הקל והלאה ומשם

 היה עמוד יוכלו לא כי וכשראה, ובאה הקרובה הפקידה מזמן האנשים ויתחלחלו

 בערך שהם שנה' ע בהם שנותינו ימי בעוונותינו םהיו והן, "להקל והולך מחסר

. ד"עכ כזו קלה בעבודה עומדים לא עמנו מבני ורבים יום אלף ועשרים חמשה

 .באריכות ש"יעו

 מחיים והצדיקים, לאדם חדשה מלאכה הוי ויום יום שבכל מדבריו המורם

 עבודת בספר כתב וכן, ימיהם ומקלקלים בהיפך עושים ו הרשעים"וח, ימיהם

 ארץ עלי לידתו מיום אדם כל כי: "ל"וז, נופך בזה ומוסיף( אבות מסכת סוף) ישראל

 ויום יום ובכל, לו הקצובים חייו ימי כל על ונחלקת' ה בתורת וחלק שורש לו יש

 ומיוחד משונה ויום יום וכל, היום אותו מחלק אחד חלק ושורש ניצוץ לו מאיר

 .ש"יעו ל"עכ" מחברתה בענינה משונה שעה כל וכן, מחבירו

" אותם מחיים ימיהם והרשעים ימיהם מחיים הצדיקים" רבינו שאמר מה וזהו

 ל"הנ שלום האהבת וכדברי למלבוש להם ונעשה ויום יום כל מתקנים שהצדיקים

 .ימיהם מקלקלים ו"ח הרשעים כ"משא(, ב באות)

 בברכת 'שבתא טבא'

 moL448@gmail.com' לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י
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 יאעמ' 

 

הבינני / הרב נתן ר., מח"ס עיון סוגיות עמ"ס 

 עירובין

 זמן שווה כסף?

תור ארוך ארוך משתרך לו מעמדת הקופות עד לפתח החנות. בהצצה חטופה 

לעבר איזור הקופה מתבררת סיבת העיכוב. צעקות רמות נשמעות ברקע. ויכוח 

ריף התגלע בין הקופאי, לר' מוישה. סכום כסף לא מבוטל, ניצב בין הניצים. ח

שפורסם בכל  -מנסה המוכר להבהיר חזור והסבר, שעל מוצר זה לא תקף המבצע 

קרן רחוב ובכל מקומון מצוי. אך ר' מוישה מתעקש שהרי הטריח לבוא לכאן 

ודאי שהמבצע כולל ואם כן,  28.90ממרחק.. ודווקא לכאן. אך ורק בכדי לחסוך 

 תופעהמוצר זה. זה בכה וזה בכה, עד שחילופי הדיבורים עוברים לפסים אישיים.. 

מצויה זו שמוכן אדם לטרוח ולעמול הרבה בכדי לנצור היטב את כספו עמוק 

בכיסיו, ולהלחם כלביא על כל סכום אפילו קטן, שישאר ברשותו, וחס וחלילה בל 

 מצא בכיסי חבירו.יי

יה איש' שתר אחר עיסקת נדל"ן חיפש וחיפש, עד שמצא את 'פעם אחת ה

בוקשו. פיסת קרקע מוזנחת במקום נידח ונטוש. בא הלז, לבעל הקרקע, ומציע לו מ

לבצע עיסקה משתלמת בעליל. משיב הלה מבולבל ותמה, קרקע זו?! אינה שווה 

 כלל וכלל. משפשף הוא את עיניו שכמעט יצאו מחוריהם אל מול כמות השטרות

שנחו בשלווה בתוך כף ידו. תכף הוא מתעשת, כשקרביו בוערים בתאות הממון 

בית. מגלגל -ה-שמתמזגת לה עם הערמומיות העסקית המאפיינת את אותו בעל

הוא את עיניו כשארשת עדינות מתוקה נמרחת על פניו, אך בהחלטיות קשוחה 

על הפרק.  נוקט הוא סכום מפולפל. מחיר כפול ומשולש עבור העיסקה העומדת

למרבה הפלא שלא כמתוכנן אין הלקוח מתמקח על המחיר, תיכף, שולף הוא את 

.. מי הוא אותו קליינט, מייתרת הסכום ובלחיצת ידיים הם חותמים את העיסקה. 

שרבים מן השומעים סיפור זה נדים לו בראשם ומצקצקים בלשונם, על התנהלות 

האומה, קודש הקודשים  ראש הוא  עיסקית מסוג זה. הלא הוא.. אברהם אבינו אב

בחכמה ובתבונה. אברהם אבינו ראה ומצא לנכון, לא.. לא להתעקש ולעמוד על 



 

 

 יבעמ' 

 

שלו, לא לחוס ולחסוך בממון, וכן להענות לדרישותיו הערמומיות של עפרון 

 החיתי.

 אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו

במבואותיו של בית המדרש השכונתי, ר' מוישה ור' ראובן משוחחים הם בהנאה 

שספלי קפה ריחני מונחים בידיהם, משתפים הם איש את רעהו  בחוויות, חדשות כ

ופרשנויותיהם של קורות האתמול, כששלוה ורוגע נסוכים על פניהם. מציצים הם 

לעבר מחוגי השעון שנעים באיטיות, ונחה דעתם. תפילת שחרית תחל רק בעוד 

מים ליבם לכך שהזמן עובר וחולף והרי עוד דקה ועוד דקה חצי שעה. אין הם ש

 חומקת מתחת ידם. שלא תשוב אליהם לעולם!

 127שני חיי שרה אמינו, ל 127מבאר בעל החידושי הרי"ם מגור את ההקשר בין 

מדינות ששלטה בהם אסתר המלכה. שהרי כל שנה = מדינה. כל חודש = עיר. כל 

 וא הזמן מזהב ומפז!   שבוע = שכונה וכו'. הרי שיקר ה

פטירת שרה אמינו. ב.  י המעשיות הסמוכים בפרשתינו א.תשש ם כןא יוצא

קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. משדרים עבורינו מסר נוקב. דרך 

העולם הוא לקמץ ולחסוך במעות ככל האפשר. ואילו הזמן.. כביכול 'יש את כל 

ללא  -לחודשים ולשנים חולפות ביעף  הזמן שבעולם'.. שעות המצטברות לימים

לריק. אברהם ויתר הוא על ממון רב ולא יחס לכך חשיבות יתר על  -שימת לב 

  המידה, הרי שעל כסף אפשר לוותר. אבל בזמן יש לקמץ. 

נשים שמחושבים הם להפליא בפנקסי חשבונותיהם, כל הוצאה נרשמת, ישנם א

טוב שכך. אבל צריך לזכור שמעשיהם חישובי חישובים של הכנסות מול הוצאות. ו

של האבות סימן הם לבנים, זמן חשוב הוא עשרת מונים מממון. אם בשביל ממון 

משקיעים אנו אנרגיות וכוחות גוף ונפש. קל וחומר בן בנו של.. שיש להקפיד 

      ולחשב את הזמן ולחסוך ולא לבזבזו לריק.



 

 

 יגעמ' 

 

 הרגשים / הרב יהודה נקי

 וככי הבריאה כולההתכללות בת -שליחות 

מה רבה היא תחושת והרגשת השליחות בלב איש היהודי, שזוכה לחיות עמה 

תדיר. מקיפה היא את כל אורחות חייו, בכל מעשיו והליכותיו, ומרימה את כל 

השתייכותו לעולמם של עבדי ה'. אינו נמצא בעולם כדבר חסר משמעות, אשר 

. וכן אינו נותן לעצמו מנוח במקרה בלבד נותר להמשיך להתקיים בעולם הזה

והרפייה מהמחשבה: מה ה' רוצה ממני עתה, ומה שליחותי עלי אדמות בשעה זו. 

 מכיון שרואה את כח האלוקי השורה בו בכל רגע ורגע.

נמצא איפה כי 'זה השער לה' צדיקים יבאו בם'. כשיהודי זוכה לחיות בהרגשה 

ומציאותו עלי אדמות הוא רק  עמוקה ופנימית החדורה בעצמותיו, כי כל הוויתו

עבור תפקיד ויעוד מאד מסוים. וכי עבורו צריך לעמול ביום ובליל, להתקרב למען 

 מטרה זו. עד שיזכה להגיע לתכלית הנרצית שהיא: "שבתי בבית ה' כל ימי חיי".

הנה אחד מהדברים המונעים מלעלות בהר ה', הוא מדת האנוכיות המושרשת 

קרבו הגורמת לו לאדם לחוש ולהסתכל רק על עצמו באדם. הן מצד הישות שב

ולא לדאוג ולהתעניין בזולתו. והן מצד הצרות עין וחוסר פרגון והתעניינות בכל 

אשר לרעהו. אכן בהתבוננות מעמיקה בשורשי הדברים הנאמרים, הרי כל 

התמונה מקבלת משמעות חדשה לגמרי. כשבאמת ניתנת בו בחסדי ה' ההכרה 

כפיים אשר חי וקיים בעולם הזה יש לו תפקיד ושליחות מוגדרת הזו, שכל יציר 

מאיתו ית'. הרי רואה הוא בעליל איך שכל הבריאה כולה כמקשה אחת של רצון 

ה' שנתאווה להקב"ה להיות לו דירה בתחתונים. וכל אחד ושליחותו, כל אחד 

 ותפקידו. לכולם יש תפקיד משותף, לקיים ולמלאות את המוטל עליהם. והכל

מצטרף למקשה אחת, כעין שיבוץ יהלומים בכתר המלך, שכל הסוגים והמינים 

 מצטרפים כאחד בשלל הגוונים והצבעים לפאר ולרומם את מלך מלכי המלכים.

והיינו לא רק שניטלת הקנאה והשנאה, מכיון שרואה שכל אחד עם ה'פקלאך' 

הוי החיים  שלו, עם המכלול והמגוון שכלוללים בו, המעלות והחסרונות, וכל



 

 

 ידעמ' 

 

שאליו הוא נולד, ובהם עליו למלאות את שליחותו בעולמו. אלא אף נוצרת כעין 

'אהבת ישראל', שמגלה בכל יהודי את הטוב הצפון בו,  -אהבה עמוקה ופנימית 

למלאות את רצון הבורא ית' שעם ישראל בהיותם העם הנבחר  -שתפקידם זהה 

הבדל בינו לבין זולתו, הרי רואה  יעבדוהו בלבב שלם. וכשמוחדר בו כי אין שום

שכל הצרות עין שורשה מכך שהוא תובע מהשני שיעשה כך וכך, וכשהדברים 

 נראים לו אחרת הרי מוצא הוא לעצמו תערומות וכו'.

והוא השורש והיסוד לזכות לחיים של 'אמונה ובטחון', שכל תזוזה בעולם לא 

שלימה של שליחויות. וכנאמר תתכן כי אם ע"י רצון העליון, והוא כפרט במערכת 

בתהלים 'המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמיו', כל הבריאה נמשלת לספינה 

הזקוקה למנהיג שיפקח על כל התנהלותה. כן הוא בריאת העולם, שמלבד מה 

שקב"ה ברא את כל הנבראים בששת ימי המעשה, הרי נוסף ע"ז גבר עלינו חסדו 

אין עוד דבר  -ע ורגע, כי אכן אין עוד מלבדו והוא ית' מנהיג את הבריאה בכל רג

 שעומד בחיותו זולת כח האלוקי המחייה אותו.

והוא מש"נ בי"ג עיקרי אמונה: "אני מאמין באמונה שלימה שהבורא ית"ש הוא 

בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו אלוקינו עשה ועושה ויעשה לכל 

 המעשים'.

יחדו בה חסידי קמאי, שהיו מבוטלים זו היא המדה של הכנעה ושפלות שנתי

כליל למען רצון ה'. כל ימי חייהם לרבות הימים והלילות, בעתים המאירים 

ובעיתים החשוכים, היוו כחטיבה אחת של דבקות בה', ו'לית ליה מגרמיא כלום'. 

בהבחנה דקה על מעשיהם של אלו החסידים, היה ניכר כי שורש עולמם נעוץ 

 א עולם ומנהיגה.בהתבטלות מוחלטת לבור

 אשרי הזוכה לחיות חיים מאירים אלו של חווית הרגשת השליחות בכל עת קיומו.



 

 

 טועמ' 

 

ויאמר שמואל / הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט, 

 מח"ס 'ויאמר שמואל' 'שלהי דקיטא' ושא"ס

ביאור לציווי אברהם לאליעזר שלא יקח אשה ליצחק מבנות 

 הארץ

ו להרוג את אליעזר והניחו סם שבני משפחת רבקה רצ ראשית רבהאיתא בב

המות בצלחתו, וביארו המפרשים )עי' קדושת לוי ועוד ספרים( שרצו להורגו בכדי 

שייאסר יצחק בכל נשות העולם וכבש"ס נזיר י"ב הנ"ל, ומפני שישנו ספק שמא 

האשה שרוצה לקדשה כעת היא אחת מקרובי האשה שקידש לה השליח שמת, 

 ע"כ דבריהם.

דאברהם אמר לאליעזר "כי אל ארצי ומולדתי תלך ולקחת אשה והנה יש לדקדק 

לבני", אך כשסיפר אליעזר את שליחותו למשפחת רבקה שינה ואמר שאמר לו 

 אברהם "אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני", וצ"ב אמאי שינה.

ועפ"י דברי המפרשים הנ"ל מחוור שפיר, דנראה דאליעזר חשש שאכן ינסו 

כדי לאסור את יצחק על נשות כל העולם, ולכן רמז בדבריו שאברהם לא להורגו ב

אמר ליקח אשה מכל בנות הארץ שכה"ג ייאסר על כל העולם, מפני שא"א לידע 

את מי קידש שלוחו, וגם אם יקדש אשה מארץ אחרת, איכא למיחש שמא אחותה 

ה דוקא או אמה וכו' עברו מדינה זו וכו'. אלא אמר שאברהם ציווהו ליקח אש

גם אם ימות המשלח, יוכל יצחק לברר הדבר בנקל  ם כןמבנות משפחתו שלו, וא

 ולא ייאסר על כל נשות העולם, והוא כפתור ופרח!



 

 

 טזעמ' 

 

ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב 

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן 

 מלכים ועוד

 מיתת שרה בשמיעת בשורת העקידה

ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק,  כג, ב()שרה ולבכתה ויבא אברהם לספד ל

לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה 

 רש"י()נשמתה ממנה ומתה 

יש להתבונן, מדוע סובבה ההשגחה העליונה שתמות שרה על ידי בשורת מצות 

וכעין מה שהקשתה העקידה, הא 'שלוחי מצוה אינן ניזוקין' (פסחים ח, א ועוד( 

 לט, ב(, עיי"ש.)הגמ' בקידושין 

ליישב את השאלה, נראה על פי ביאור ענין מיתת שרה בשמיעת עקידת בנה, ו

כמש"כ בס' לב טהור עה"ת להר' אביגדור פרנס שביאר כי שרה ברוב אהבתה 

לבנה היחיד יצחק, היתה נפשה קשורה בנפשו, ועל כן כששמעה מפי המבשר 

לשחיטה והנוף הסכין על צוארו, הרגישה כי נעשה הדבר כן אף לה שנזדמן בנה 

בעצמה. ומכיון שמובא במדרש פדר"א פל"א כי נאמר לה אף: "ופרחה ויצאה 

נשמתו של יצחק", הרי שמיד היא הרגישה כן ופרחה נשמתה, ולא הספיקה 

 לשמוע שעדין הוא חי ולא יצאה נשמתו.

לוחי מצוה אינם ניזוקין" כאן, דכל ענין לפי ביאור זה, אין מקום לקושיית "ש

השמירה מהנזק בעת קיום המצווה הוא דווקא לפגעים חיצוניים התלויים בגורמי 

הטבע, שהקב"ה בהשגחתו העליונה על הכל שומר ומגין את האדם מהם, אבל 

כאן מיתת שרה לא נגרמה מחמת פגע חיצוני, אלא מחמת המציאות שהיתה 

כול נגרם הדבר ע"י הרגשתה עצמה, הרי שבכה"ג לא נפשה קשורה בנפשו, וכבי

 שייך ענין השמירה מהנזק.   

ועוד יש לתרץ, עפ"י המבואר במדרש כי כאשר שמעה שרה שיצחק לא נשחט, 

פרחה נשמתה משמחה, וכ"כ הריב"א וז"ל: "וא"ת וכי היתה שרה מצטערת במה 



 

 

 יזעמ' 

 

שמחה, ודומה שבחר השם בבנה להיות לעולה, לכך יש לפרש פרחה רוחה מרוב 

לו בכתובות פרק אף על פי גבי אשתו של ר' חנינא דאמר עינא חזיתיה כוי לבה 

 פרח רוחה והיינו מרוב שמחה כדמשמ' התם" עכ"ל.

ונראה שהדבר מדוקדק בדברי רש"י שכתב וז"ל: "לפי שעל ידי בשורת העקידה 

, פרחה נשמתה ממנה ומתה" עכ"ל, וכמעט שלא נשחטשנזדמן בנה לשחיטה 

לשונו שמדגיש "וכמעט שלא נשחט, מבואר שלא פרחה נשמתה מהצער על מ

איבוד הבן, אלא על התרגשות בזה שקיים את דבר ה' ונשאר בחיים, הרי 

 שפטירתה מתוך שמחה היתה.

והשתא י"ל, כי שנותיה של שרה וימיה היו מדודות וקצובות ביותר, וכמו 

ר"ל בדיוק. וראה הבורא, כי שמנתה התורה "מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים", 

הזמן המדויק של פרידת שרה מהעולם יהא בזמן בו יצחק ישהה עם אביו מחוץ 

לביתו. ויכלה שרה הצדקת לעזוב את העולם בדרך רגילה בהיותה בביתה על 

מיטתה וכיו"ב, אלא לפי מעלתה הגדולה, זימן לה הקב"ה שתשמע על מעשה 

מתה מתוך שמחה של מצווה במעשה בנה העקידה בדיוק בסוף ימיה, ואז תצא נש

ובעלה. ונמצא שפטירת שרה במאורע זה מראה על גודל מעלתה ומעלת המצווה 

 שעשו בעלה ובנה.

וכדברי הריב"א מצאתי בספר הישר עה"ת, שהביא דשרה מתה משמחה, וז"ל 

 אחר שהביא ששרה נצטערה בשומעה כי נשחט בנה:

תיה אחר כן ותדום כאבן ותקם אחרי "ותתן שרה את ראשה בחיק אחת משפחו

בן ותלך הלוך ושאלה ותלך עד חברון ותשאל את כל הולכי הדרך אשר תפגע ואין 

דובר אליה דבר לאמר מה נעשה בבנה ותבוא עם שפחותיה ועבדיה בקרית ארבע 

היא חברון ותשאל על בנה ותשב שמה ותשלח מעבדיה לבקש אנה הלכו אברהם 

בית שם ועבר ולא מצאו ויבקשו בכל הארץ ואין והנה ויצחק וילכו לבקש אותם 

השטן בא אל שרה בדמות איש ויבא ויעמוד לפניה ויאמר אליה שקר דברתי אליך 

ותשמח מאד מאד כי לא שחט אברהם את יצחק בנו ולא מת ויהי כשמעה הדבר 

 ותמת ותאסף אל עמיה" עכ"ל. על בנה ותצא נפשה משמחתה



 

 

 יחעמ' 

 

מחה, וי"ל שלפיכך גלגל הקב"ה כן לפי מעלתה הרי שיצאה נשמתה של שרה מש

שלא תצא נפשה בהיותה בביתה, אלא מתוך שמחה של מצווה ודבקות בה' שזכה 

בנה לקדש שם שמים בחייו ולשמור את דבר ה' ולזכות להישאר בחיים להמשיך 

 את זרע ישראל, ודו"ק.



 

 

 יטעמ' 

 

 ימה של תורה / הרב ישראל מאיר העריס

 אה""אין השתחויה אלא לשון הוד

"ויענו בני חת את אברהם לאמר לו, שמענו אדני נשיא אלו' אתה בתוכנו במבחר 

קברינו קבר את מתך וגו', ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת" )בראשית כג, 

 ז(.-ה

ובב"ר )פנ"ח, ו'( איתא "וישתחו אברהם לפני עם הארץ, מכן שמודים על בשורה 

ון הודאה כמא דתימא ויאמר ציבא טובה", וברש"י: "שאין וישתחו אלא לש

 השתחויתי מתרגמינן ואמר ציבא ואודת".

יש להבין מהו הביטוי בהשתחויה להודאה לשני? ומהי הכרת הטוב הנלמדת 

 מאברהם?

עוד עלינו להתבונן, האם אמירת 'תודה', להודות ולשבח בלישנא דבני אדם, זוהי 

סיבה מספקת לא להיטיב, תכלית הכרת הטוב, האם חסרון אמירת ה'תודה' הינה 

הרי מדרך הטוב להיטיב, ואם רוצה הוא להיטיב ע"מ לקבל את ההודאה על 

 הנתינה אין כאן הטבה מושלמת?

 "ואנכי עפר ואפר" -השתחויה 

נראה לעיין בפרשת קבורת שרה. בני חת ועם הארץ מכירים ברום מעלתו של 

עלה על דעת מישהו אברהם, עד שקוראים לו בשם "אדני נשיא אלוקים". וכי י

 מבני חת שלא להיטיב עם אברהם ולתת לו את חלקת הארץ לקבורת שרה?

ואברהם, לא מסתפק באמירת תודה או הודאה במילים, אלא נאמר "ויקם 

 אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת", הוא השתחוה להם.

 מהי ההשתחויה? כתב רש"י "אין השתחויה אלא לשון הודאה".

 הודאה בהשתחויה?וכיצד יש ביטוי ל



 

 

 כעמ' 

 

אלא שאברהם מגלה לנו עומק הכרת הטוב וההודאה עליה. אין להודות ולשבח 

 במילים גרידא, יש להשתחוות לפני נותן המתנה.

האבודרהם )בעמ' ק"ב( כותב שההשתחוויה מבטאת את ההתכופפות לארץ, 

ום, לאמור "ואנכי עפר ואפר". לשון הודאה הינה ביטול העצמיות, אין לי מגרמי כל

מה שנתת לי הכל משלך. וכגנב המודה בגנבתו לאמר מה שברשותי שלך הוא, אני 

 אין לי בגרמי כלום. זו גם הודאה על נתינת מתנה.

זאת אנו לומדים מאברהם, שאף בדבר שהיה פשוט לכל עם הארץ, שלאברהם 

הנקרא נשיא אלוקים, אדון, ופשוט שידברו בעדו לפני עפרון לתת לו אחוזת קבר 

ור את שרה אשתו. אם כל זה אברהם הכיר בטובתם, הוא הכיר כי לית ליה לקב

 מיגרמי כלום, הוא השתחווה לפני עם הארץ לבני חת.

 טעם ההשתחויה באבות ובמודים

ואפשר לבאר בזה טעם במה שיש השתחויה דוקא בברכת אבות ובמודים 

ל כל בתפילת שמו"ע, שכן את עומק ההודאה שמתבטאת בהשתחויה שהיא ביטו

 העצמיות, גילה אברהם אע"ה שברכת אבות כנגדו.

וזהו עומק ההשתחויה בברכת מודים, שהאדם המתבונן בחסדים שעושה עימו 

ה' יתברך, ולא רק החסדים הגדולים אלא אפילו הטובות הקטנות והדקות ביותר 

ומכיר בטובתן, הדבר מצריך להביא אותו לידי התבטלות גמורה וביטול כל 

יעשה רק את רצון ה' כשם שאברהם התבטל ביטול גמור של הרצונות וש

השתחויה לפני עם הארץ וזאת עשה בהכירו את טובתן בבשורת התיאום פגישה 

 עם עפרון החיתי בלבד.

יה"ר שנזכה לבוא לידי הכרת הטובות שעושה עמנו השי"ת בכל עת ובכל שעה 

 ולומר בשיר וקול תודה: "מודים אנחנו לך".



 

 

 כאעמ' 

 

רב חיים נתן היילפרין, מח"ס לוית ח"ן / ה

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 ויצא יצחק לשוח בשדה

בענין המנחה, שמעתי מהגרי"ל וויטלר שליט"א, לבאר השינוי בין תפלת שחרית 

לתפלת המנחה. והוא שבתפלת שחרית האדם מכיר בטובותיו יתברך שמחדש 

עפמש"כ במהר"ל  בטובו מעשה בראשית, מדתו של אברהם אבינו, חסד. והוא

)בראשית ב'( עה"פ ואדם אין לעבוד את האדמה, כי אף אם אמנם האדם בזכיותיו 

ראוי לקבל איזה ענין מ"מ יתעכב הדבר ממנו עד שיתפלל עליו. והענין הוא שבכדי 

שהאדם יכיר וידע שהכל ממנו יתברך ושיודה לו ע"ז צריך לראות שקיבל זאת ע"י 

 בקשתו ממנו.

חה כי שם נתחדש ענין אחר. והוא בהקדם מאמרם ז"ל )סוכה לא כן בתפלת המנ

יד.( א"ר אלעזר למה נמשלה תפלתן של צדיקים בעתר לומר לך מה עתר זה מהפך 

את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת ממדת אכזריות 

ו, למדת רחמנות. והיינו כי אין התפלה רק פותח השער לבוא ולזכות במה שראוי ל

 אלא אף בכוחו לשנות לטובתו מה שח"ו נגזר עליו מכבר לרעתו, עכ"ד.

ועוד( יסוד  3הנה מצינו בספה"ק )ע' בבאר מים חיים לר"פ משפטים ,וכשנעמיק

גדול כי בזאת שמכיר ומבין האדם שאף מה שנראה לעינים החיצוניים כלא טוב 

כל לטובה הנראה הוא מלא רחמים וחסדים, לעוררו לתשובה, בזאת גופא יתהפך ה

לעינים. ומבארים בזה, כי האב הרחמן הטוב והמטיב לכל, המצטער בכל צרתן של 

ישראל הרי אינו רוצה רק שנחזור אליו בתשובה שלימה, ואין תכלית הדין 

והמשפט תכלית בפני עצמו כמובן. ולכן כל שמכיר האדם בזאת ושב וחוזר אליו 

יהפך לטוב בחוש, באופן שעצם יתברך, הרי ממילא אפשר להדין להתבטל ול

ההכרה שאין עוד מלבדו ושאין ענין ודבר בעולם שאינו ממנו יתברך, בזאת 

                                                
היסורין נהפכין הרי כל וכשהאדם משים זאת על לבו וחוזר בתשובה ע"י יסוריו,  –ע"ש באופן ג' שכתב תוך דבריו   3

, אבל אם אדם אינו וממשיך על עצמו כל בחינת הטובה והחסדשמתקרב לבוראו על ידיהן  לו לטובה ולברכה,

 משגיח על זה... ע"ש.



 

 

 כבעמ' 

 

ההכרה אפשר להפוך מדת הדין למדת הרחמים, כי כשיבין ויתבונן בזה, יפשפש 

 במעשיו ויתבטל ממילא סיבת עונשו.

חזיר לאור זאת שפיר מבינים השייכות בין זה למדתו של יצחק אבינו שהוא לה

הכל לשורשו בהכרה ברורה ומוחלטת שאין עוד מלבדו. ובזה נבין האיך שע"י 

תפלת המנחה שמתפללים בשעת מנוחת השמש יכולים לפעול ולתקן חטא העגל 

 והחטא דאדה"ר, ובידינו להפוך אף מדת הדין למדת הרחמים, אכי"ר.

 ריין זאלץ

בני  סב"ד דחוג חת"בספר רשומים בשמך מהרה"ג ר' יצחק שלמה אונגר זצ"ל גא

שמעתי מפה קדשו של הרה"ק ה"בית ישראל" מגור  ברק )עמוד תלא( כותב וז"ל:

זי"ע, שזקינו הגה"ק ה"שפת אמת" זי"ע שאל את סבו הגה"ק ה"חידושי הרי"ם" 

זי"ע, הרי איתא בעקידת יצחק שאברהם לקח עמו עצים ואש כיון שיה בדעתו 

ו ע"ג המזבח, א"כ מדוע לא לקח עמו גם לקיים ציווי הבורא להקריב את יחק כקרב

 כמו שצריך להקריב עם כל קרבן, כדכתיב "על כל קרבנך תקריב מלח". מלח,

השיב לו ה"חידושי הרי"ם", יצחק אבינו לא היה צריך מלח, כיון שיצחק היה 

 "ריין זאלץ" כולו מלח, וה"בית ישראל" האריך להסביר זאת.

דיקים, אולם ברשות י"ל בס"ד מכיון שמבואר י בא בסוד ד' לבאר דברי צמוהנה 

בכלי יקר ועוד כי ענין המלח הוא להמליך הקב"ה על ההפכים כי המלח יש בו כח 

הקרירות וחמימות, והכל להתנגד נגד עבודה זרה, ועבודתו של יצחק היה לתקן 

וזה כל יסוד של תפלת מנחה להחדיר בנו כי אין עוד יעי' אצלי בארוכה ענין ע"ז 

לבדו ולכן דייקא באמצע עבודת האדם הוא קורע עצמו מעלמא הדין ופונה עצמו מ

מתוך ההכרה ברורה כי הכל ממנו יתברך ומנגד לכל הענין של כוחי ועוצם ידי. 

 ולכן להכין עצמו לתפלת מנחה הוא החזיר הגר מעבודת אלילים וכו'.

נחה שהוא מה "וזהו תפלת המ :כתב וז"ל (ד 'מא ,קדושת שבת)בספר פרי צדיק 

שמוסר כל מה שעבד מהשתדלותו הכל להשם יתברך." והדברים מבוארים ביותר 

 כאן הובאו אך קטעי דברים, למאמר המלא נא לפנות למערכת לפי המבואר בס"ד.

***  



 

 

 כגעמ' 

 

 לשון לימודים / הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 קניית מערת המכפלה בפומבי

ם ר ִאתָּ אֹמר: ִאם יֵּׁש ֶאת נַ  ַוְיַדבֵּ עוִני וִפְגעו לִ לֵּ ַני ְׁשמָּ ִתי ִמְלפָּ י ְפְׁשֶכם ִלְקֹבר ֶאת מֵּ

ה ֲאֶׁשר לֹו. )כג, ח לָּ ַרת ַהַםְכפֵּ  ט(-ְבֶעְפרֹון ֶבן ֹצַחר. ְוִיֶתן ִלי ֶאת ְמעָּ

בפרשה כתוב כיצד קנה אברהם לשרה קבר ונחלה מאת בני חת, הוא קנה את 

ערה עליה אמר יעקב )להלן מערת המכפלה אשר היתה שייכת לעפרון החתי, המ

ק ְוֵאת ַרְבָקה מט, לא(: ָשָםה ָקְברו ֶאת ַאְבָרָהם ְוֵאת ָשָרה ַאְשּתֹו, ָשָםה ָקְברו ֶאת ַיְצחָ 

 ַאְשּתֹו, ְוָשָםה ָקַבְרַּתי ֶאת ֵלָאה, שמה גם קברו בני יעקב אותו. חשיבות מיוחדת

 פרוטרוט:קיימת במערה זו, את דרך קנייתה כתבה התורה ב

אברהם דיבר אל בני חת, וביקש מהם 'שיפגעו לו' ויבקשו עבורו מאת עפרון 

שיתן לו את המערה בכסף מלא, ועפרון סרב לקבל הכסף עד שביקש ממנו אברהם 

 במיוחד לקבל אותו. כאשר כל הדברים קרו 'לעיני בני חת'.

עד סופו, בפסוקים נזכרו 'בני חת' שמונה פעמים, לומר שכל המעשה מתחילת ו

התרחש בפומבי לעיני בני העיר כולם. והדבר צריך ביאור, מפני מה לא ניגש 

אברהם בתחילה אל עפרון שימכור לו את המערה, למה צירף את כל בני חת 

 לראות את כל מעשה המכירה הזה.

 לא לכבוד למכור נחלת אבות

ל 'נחלת כתב הרמב"ן )פסוק ח( לפרש, כי לכל אדם יש חשיבות גדולה בשמירה ע

אבותיו', יש ערך לא למכור חבלי ארץ ששייכים למשפחתו. כפי שמצאנו אצל 

נבות היזראלי שסרב בתוקף למכור את שדהו לאחאב מלך ישראל, גם בכסף מלא 

האו תמורת שדה אחר, ואף אמר )מ"א כא, ג(:  ִלילָּ י ַלי ֵמה' ַמַּתַּתי ֶאת ַנֲחַלת ֲאֹבַת  חָּ

 ָלְך, שלא ראוי לעשות כן.

עם זה קשה היה בעיני עפרון למכור את השדה, לא היה זה לכבוד בשבילו. מט

 ואדם חשוב היה עפרון כפי שאמר לאברהם 'ביני ובינך'.



 

 

 כדעמ' 

 

לכן עשה אברהם את כל הסדר הזה, הוא דיבר לבני חת ש'יפגעו' ויבקשו מאת 

לעיני בני עמו לתת את המערה לאברהם שהוא 'נשיא  יכבדוהועפרון, ועל ידי כך 

קים בתוכם'. בדבר נוסף כיבד אברהם את עפרון כאשר בדבריו אל בני חת אלו

אמר להם שיבקשו מעפרון 'לתת' את המערה, בלשון נתינה ולא בלשון של 

מכירה, ועל ידי כך הפך את המשמעות של המעשה, אין כאן מכירה של אדם 

של  הזקוק למעות ואינו יכול להחזיק בנחלת אבותיו ומוכרה, אלא להיפך מעשה

 היכול לתת מתנה גדולה כל כך לאברהם. נדיב

 נתינה שהיא בכסף

פעולה זו של נתינת השדה בדרך נדיבות מנוגדת היא לקבלת הכסף בתמורה, על 

כן עפרון בתשובתו ענה 'לא אדוני', לא אקבל את הכסף למרות שאתן את 

 המערה, ואף הוסיף להראות נדיבות גדולה ואמר שייתן לאברהם גם את השדה

 הסמוך למערת המכפלה.

אלא שאברהם לא רצה שמפני הכבוד במעמד הנתינה מול 'בני חת' יוותר עפרון 

על הכסף, ואמר לו שוב בדרך בקשה: אתה לו שמעני, הלוואי שתשמע ותקבל את 

הכסף תמורת השדה והמערה. כעת נתרצה עפרון, שכן הוא דרך הנדיבות לקיים 

מר 'ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך את הבקשה של המקבל, הוא נתרצה וא

 מה היא'.

עפרון נתן את השדה וקיים את המכירה 'לעיני בני חת', בשלב זה נתקיימה 

מטרה נוספת בעשיית המעשה לעיני כל בני העיר, הקניין חל ברבים ובפרהסיא, 

 השדה קם למקנה לעיני כל באי שער העיר.

בני עמו רומם אותו, אולם שת ליבו שמר אברהם על כבודו של עפרון, לעיני כל 

 שגם את הכסף יקבל עפרון, ולא יפסיד מעסק זה מאום וירוויח 'כסף מלא'



 

 

 כהעמ' 

 

ממעייני הישועה / הרב ישעיה שוורצמן, מחבר 

 קונטרס 'קול ישועה' ג' חלקים

 בדין תפילה בשדה   

ֶדה )בראשית כד, סג( ׂשוַח ַבשָּ ק לָּ א ִיְצחָּ  ַויֵּצֵּ

ק זה, שיצחק יצא להתפלל תפילת המנחה, ששיחה פרשני המקרא פירשו פסו

היא לשון תפילה. והתוספות )ברכות לד: ד"ה חציף( הקשו מפסוק זה על דברי 

הגמרא שם, שאמר רב כהנא המתפלל בבקתא )=בקעה פתוחה( נחשב כחצוף, 

ועוד אמרו )שם ו.( שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. ותירצו 

תפלל בהר המוריה אלא שיצחק קראו שדה, ובאמת היה התוספות שם שיצחק ה

 מוקף מחיצות.

 הטעמים שאין להתפלל בשדה

רש"י )ברכות שם ד"ה דמצלי( פירש כוונת הגמ', שיש להתפלל במקום צנוע, 

שבזה חלה על המתפלל אימת המלך הקב"ה וליבו נשבר, וטעם זה הביאו בטור 

תירוצו השני( מפרשים, שבמקום ושו"ע להלכה. ואילו התוספות )שם ד"ה חציף ב

שמצויין שם בני אדם ועוברי דרכים, יש לחשוש שיסיחו את דעתו מן הכוונה 

בתפילה. ולפי זה כתב בספר האשכול )סי' כה(, שאין הכוונה דווקא לבקעה, אלא 

הוא הדין שאין להתפלל בשאר מקומות שיש שם עוברים ושבים ושאר דברים 

וסף מצינו לדין זה בילקוט שמעוני )פרשת כי תצא המסיחים דעתו של אדם. טעם נ

רמז תתקלד( 'תנא דבי אליהו לא יעמוד בתוך הבקעה ויתפלל כדרך עובדי 

 אלילים', והיינו שדרך הגויים להתפלל לעבודה זרה בבקעה.

אלא שתמה הב"י )סי' צ( שלדעת התוס' אין שייך לומר עליו לשון חוצפה, 

: המג"א )שם סק"ה( פירש דברי התוס', שאם ופירשו דברי התוספות באופו אחר

מתפלל במקום שיכולים להפסיקו הרי זה כגאוה וחוצפה, וכאילו אומר בעצמו 

שמדרגתו בתפילה היא גבוהה עד שלא יפסיקוהו עוברי דרכים מכוונתו, וכעי"ז 

דעת המאירי, שאין לו לאדם להתפלל במקום המפורסם לעיני הכל שהוא כדרך 



 

 

 כועמ' 

 

"ז )סק"ב( פירש כוונת התוס', שבבקתא מפני שיש שם עוברי גאווה. ואילו הט

 דרכים אינו נחשב כמקום צנוע, ואין אימת המלך עליו.

 אם עבר והתפלל בדיעבד בשדה

ממה שאמר רב כהנא בלשון חציף ולא אמר שאסור להתפלל בבקעא משמע 

שהוא רק דין לכתחילה ואינו אוסר את התפילה בדיעבד, וכן מסתבר הטעם 

ב"ם בהל' תפילה והרי"ף והרא"ש השמיטו את הדין שאסור להתפלל שהרמ

בבקתא, ומשמע שסוברים שמלשון רב כהנא נראה שהוא רק זלזול בתפילה אך 

אינו איסור גמור. אמנם המשנ"ב הביא דברי הזוה"ק )בשלח נט:( הסובר שיש 

להתפלל דווקא בבית, ופירש בשלחן הטהור )ס"ג(, שלדעתו יש להתפלל רק 

 ום המקורה בתקרה ומחיצות.במק

 דין עוברי דרכים

בגמ' ברכות )ג.( מצינו מעשה ברבי יוסי שהלך בדרך, ואמר לו אליהו הנביא 

שעדיף מטעמים שונים להתפלל בדרך במקום פתוח ואף שמצויים שם עוברי 

דרכים, ולא להכנס לחורבא שהיא מקום סגור, ומשמע שעוברי דרכים שאין להם 

יכולים להתפלל בדרך, וכן כתב המג"א )סק"ו(. אלא מקום אחר להתפלל 

שלכתחילה יקפיד על מספר דברים: א. יתפלל במקום שאין רגילים עוברים ושבים 

היכולים להסיח דעתו מן הכוונה, שיש הסוברים שבאופן זה יכול להתפלל בדרך. 

י ב. יתפללו אנשים רבים יחד, וכ"כ בתורת חיים )סק"ז( שאם מתפללים בעשרה, ע"

שמתפללים בציבור ליבם נכנע ואימת המלך עליהם, ועוד יש לפרש, שאם יש 

. ג. כתב הפמ"ג )משב"ז סק"ב( 4סביבו אנשים המקיפים אותו נחשבים כמחיצות

שיתפלל בין האילנות, ובאשל אברהם )בוטשאטש( סובר שיתפלל בצד הכותל 

  בת שלום ומבורך!. ששזהו מקום יותר צנוע

  okmail.co.il@9696שוורצמן  לתגובות: הרב ישעיה

                                                
וכפי שמצינו לגבי עירובין, בשו"ע )או"ח סי' שסב ס"ו( שאנשים המקיפים את האדם נחשבים כמחיצה אם אינם  4

לא שהשעה"צ שם מצדד להחמיר באנשים מועטים שיש לחשוש שמא יתפרדו יודעים שעומדים שם לשם מחיצה, א

 ויהא הפרוץ מרובה על העומד.
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 כזעמ' 

 

מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

 הרב הראשי לעיר אלעד

 נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 במצוות צריך לטרוח ולא עושים נס:

ה ֲאֶׁש  יָּה ַהַמֲערָּ ה ְוַגם ְגַמלֶ ְוהָּ ה ְׁשתֵּ ְמרָּ ְך ְוֶאְׁשֶתה ְואָּ ֶליהָּ ַהִטי נָּא ַכדֵּ  יךָּ ַאְׁשֶקהר ֹאַמר אֵּ

ר ִׂשיתָּ ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני וכו'. ַוְתַמהֵּ ַדע ִכי עָּ ה אֵּ ק ובָּ ה ֹהַכְחתָּ ְלַעְבְדךָּ ְלִיְצחָּ ה  ֹאתָּ ַוְתַער ַכדָּ

ר ִלְׁש  ץ עֹוד ֶאל ַהְבאֵּ רָּ יו. )כד, ידֶאל ַהֹשֶקת ַותָּ ל ְגַמלָּ  כ(-ֹאב ַוִתְׁשַאב ְלכָּ

יש לשאול מדוע אליעזר עשה סימן שאם תאמר לו שתה וגם לגמלך אשקה 

'אותה הוכחת', וכי לא מספיק שמבקש ממנה לשתות והיא נותנת לו לשתות, 

למרות שהיא קטנה והוא גדול וגם נמצא בסמוך למעיין כך שיכול לקחת לעצמו 

ה? ועוד יש לדקדק מדוע שינה את הלשון על אותה פעולה לשתות מבלי להטריח

כתוב ותשאב ולא ותמלא הלא  'שבפסוק ט"ז כתוב ותמלא כדה, ואילו בפסוק כ

 דבר הוא?

 חסד עם חכמה

: י"ל דאע"ג דהכל היה בדרך נביא אשר כתב לתרץ בספר בית הלויובתחילה 

בכל המדות שלה  ניחוש וסימן עכ"ז היה בדרך חכמה קצת. כי רצה לנסות אותה

אם טובות הנה ואם הם בהשכלה. ראשונה אם טובה היא במזגה ליתן לשתות 

לאיש שאינה מכרת אותו ובפרט כי לא היה שם צלוחית לשאוב מן הכד רק שתה 

מהכד בעצמו וכמו שאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך ואם איננה טובת המזג לא 

מחולאות שבפיו ואם יש לו פה נקי המים ברוק  ותתן, ובפרט מי יודע אם לא ימאס

וכדומה, ואחר כך יראה מה תעשה במים שנתותרו אם תשאם להבית אינה 

בהשכלה כי אולי באמת פיו אינו נקי והטיל רוק בהכד, ואם היא משכלת אין לה 

לישא מותר המים לביתה, ואם תשפוך אותם הרי היא מבזה אותו כי בזיון גדול 

עצה היעוצה שתאמר לו גם  ןכל ה הוא מהם, ועהוא לו ששופכת המים יען שת

גמליך אשקה וידע בזה כי טובת המזג היא וגם בעלת שכל וגם בעלת דרך ארץ 



 

 

 כחעמ' 

 

שלא לפגוע בכבוד של אדם. )וכמדומני שראיתי כתוב זה על ספר(. וגם אם יש לה 

שלש מדות הללו עכ"ז אין זה ראיה שראויה היא לבית אברהם ליצחק ולזה 

לו לו הסימנים הללו שעושה לאותה שהוכיח ה' ליצחק. וזהו התפלל לה' שיע

שהשיבה לו רבקה וגם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתות, )לא כמו שאמר העבד 

שתאמר וגם לגמלך אשקה( שחסתה על כבודו פן יסבור ששפיכת המים אל 

השוקת הוא רק משום דאיננה רוצה לישא המים להבית, ולזה אמרה לו כי גם 

ים אחרים עבור הגמלים עד כי כלו לשתות ובזה הניחה דעתו בכבוד תשאב עוד מ

 עכ"ל.

 אמנם תירוצו מתרץ שאלה ראשונה אבל את השאלה שניה אינו מתרץ.

 המים עלו לקראתה

וכתב רש"י ע"פ חז"ל: וירץ העבד לקראתה לפי שראה שעלו המים לקרתה. מניין 

ובים דהנה להלן כתוב לחז"ל לדרוש זאת? ביאר הרמב"ן שדייקו כן חז"ל מהכת

"ותשאב לכל גמליו" משמע שהיתה צריכה לשאוב, וכאן כתוב "ותמלא כדה 

 ותעל" משמע ללא שאיבה, מכאן למדו כי המים עלו לקראתה.

ויש לשאול שהדברים לכאורה מפליאים הרי כיון שצדקנית היתה המים עלו 

שקותה לקראתה בכדי שלא תצטער ותטרח בשאיבת המים, א"כ מדוע אח"כ בה

את הגמלים שכל גמל שותה הרבה בשביל שיוכל לשרוד במדבר וק"ו עשרה 

גמלים בודאי היית צריכה לשאוב פעמים רבות והיה לה צער וטירחה גדולה ובכל 

 זאת לא עלו המים לקראתה והיתה צריכה לשאוב?

 עיקר השכר במצות על המאמץ

פעם הראשונה אולם לפי המבואר לעיל ביאר בספר "קדושת לוי" בהיות וב

בדעתה היה לשאוב מים לצרכי הבית בגלל זה עלו המים לקראתה שלא תטריח 

את עצמה, משא"כ בפעם השניה שכוונתה היתה לגמול חסד להשקות את 

הגמלים של אליעזר לא עלו המים לקראתה, כיון שכאשר אדם טורח במצוה עיקר 

ה משמים נס שכרו הוא על הטירחה שמתאמץ בקיום המצוה, ולכן לא עשו ל

 שיעלו המים לקראתה כדי שתטרח במצוה, וכן ביאר בספר "אזנים לתורה".
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 מוסר השכל:

עלה בידנו שקיום התורה והמצות נמדד גודלם ושכרם כאשר האדם טורח 

ומתאמץ בהן ולא כאשר נעשים מאליהן או על ידי אחרים וכמובן גם לא על ידי 

קשה הדבר לקיימו שכרו גדול, נסים, כיון שלפום צערא אגרא, ואדרבא כאשר 

וכמאמר אבות דרבי נתן גדולה מצוה בצער ממאה שלא בצער. ואף גם זאת כאשר 

אדם עושה חסד יעשה בחכמה שלא יפגע בכבוד חברו אלא ישתדל לחשוב כיצד 

 יעשה צדקה וחסד בכבוד.

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכאהרב 
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 Rav Mordechaiמהדורה אנגלית /  -מעדני מלך 

lkaMa 

One Must Invest Effort in Performing Mitzvot 

Our parasha states (24:14), “And the girl to whom I will say, ‘Please tip over your jug, and 

I will drink,’ and she will respond, ‘You should drink and I will also give your camels to 

drink,’ she is the one You have designated for Your servant Yitzchak. Through her I will 

know that You did kindness with my master.’’” The Torah then goes on to relate the 

episode of how Eliezer’s prayers were immediately answered, and he found a wife for 

Yitzchak. 

Questions: 

1- Why did Eliezer request a sign for her to offer both him and his camels to drink? 

Would it not have been enough for Eliezer to request a drink and, if she would acquiesce, 

take it as a sign from Hashem that he had been successful? After all, she was young and he 

was older, and he was close enough to the spring that he could take water for himself 

without burdening her? Why would this not have been considered a sufficient sign? 

2- Furthermore, we must ask why the Torah changes its expression, despite the fact 

that it is referring to the same action. In pasuk 16, the Torah states “vatimalei kadah, and 

she filled her jug,” but in pasuk 20, it is written “vatishav, and she drew.” However, the 

pasuk does not state, “and she filled.” Why are there two different expressions used? 

Aren’t they referring to the same action? 

The Generation of Teshuvah, Repentance 

Our generation has merited being a generation of repentance, one in which tens of 

thousands of Jews are seeking the truth and the path of the Torah. They are returning to their 

Creator, to bask under the Wings of the Divine Presence, each one coming from a different 

place – from the place where the Jewish spark inside of him was ignited. Many times I have 

asked by individuals who have repented, why it is that when they have begun to become 

more observant, they begin to have difficulties earning a living and in many other areas of 

life? They thought that once they repented, Hashem would assist them along their path and 

make their Divine service easier for them. Yet why has the opposite occurred? The answer 
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can be found in our parashah, which teaches us the Torah way and how Hashem interacts 

with mankind. Man‟s entire reward for observing the Torah and mitzvot depends upon the 

amount of exertion that he invests. “According to the effort is the reward,” teach our Sages. 

Hashem is the one who gives man the abilities to perform mitzvot, and the main expression 

of man‟s dedication to mitzvot lies in the effort he exerts in performing them. Therefore, 

Hashem does not perform miracles to make mitzvah observance easier for an individual. 

Rather, the opposite is true – man is judged by how he overcomes difficulty and, 

nevertheless, performs the mitzvah. Therefore in order to judge the degree of man‟s 

repentance, and to see just how much he really wants to return, he experiences difficulties 

along his path. But if he, nevertheless, triumphs in the face of these difficulties, then Hashem 

will help him, because our Sages teach that “One who comes to be purified is assisted.” 

Kindness With Wisdom 

The Beit Halevi explains that even though Eliezer asked for a sign, yet it was also done 

with a certain amount of wisdom. Eliezer wanted to discern if all of her character traits 

were outstanding, and if she acted intelligently. First, he wanted to see if she had a pleasant 

nature, demonstrated by the fact that she would be willing to kindly give a stranger water 

to drink. All the more so, considering the fact that there was no cup from which to drink 

from; rather, would have to drink from the jug itself, as Eliezer himself requested, “Let me 

drink a small amount of water from your jug.” If she would not have a pleasant nature, she 

would not give him water. She may also refuse on the grounds that the water may become 

undrinkable due to his saliva, or due to the concern that his mouth was not free of disease 

and the like. Afterwards, he would discern what she did with the remaining water. If she 

would bring it into her house then that would be acting unintelligently, because perhaps his 

mouth really was unclean and some of his saliva did actually enter the water. Yet on the 

other hand, if she would pour out the water it would be quite humiliating to Eliezer, since 

she was pouring out water because he had drank from it. Therefore, the solution was for 

her to say to him, “And I will also give your camels to drink.” This way he would know that 

she, indeed, had an outstanding nature, was intelligent, and acted with derech eretz, 

refined conduct, not wishing to slight another individual. Yet even if she would possess 

these three traits, it was, nevertheless, not proof that she was fit to be a member of the 

house of Avraham and Yitzchak. He therefore prayed to Hashem that the signs that he 

requested be fulfilled, and that she prove that she was the one who Hashem had 
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designated to be a wife for Yitzchak. This is why Rivkah answered him, “ve gam legmalecha 

eshav, and I will also draw *water+ for your camels,” for she wished to avoid offending him, 

lest he think that pouring the water into the water trough was only because she did not 

wish to bring the water that he drank from into the house. She therefore said to him that 

the water was for the camels who could drink until they were satisfied. This way his dignity 

would be uncompromised. Even though the Beit Halevi’s answer answers the first 

question posed above, but it does not answer the second. 

The Water Rose to Towards Her 

On pasuk 17, Rashi cites the teaching of our Sages that Eliezer ran towards her because 

he saw that the water rose to her. From where did our Sages know to derive this teaching? 

The Ramban explains that our Sages deduced this from the pesukim. For in pasuk 20 it 

states, “va’tishav le’chol gimalav, and she drew water for all his camels,” implying that she 

needed to draw the water. Yet in pasuk 14 it states “va’taal, and it rose,” which implies that 

she did not have to draw the water. From here they derive that the water rose towards 

Rivkah. 

Question on the Words of the Sages 

It is seemingly baffling – the water rose towards the righteous tzaddaket, so that she 

would not have to exert herself in drawing the water. Yet we know that every camel drinks 

an exorbitant amount of water. This is so that it will be able to survive its trips in the desert. 

Ten camels certainly had to have a lot of water drawn for them. This must have demanded 

much exertion on Rivkah’s part. Yet we do not find that the water rose up for her when she 

gave the camels water to drink. Why not?     

The Main Reward for a Mitzvah is Earned For the Exertion 

According to what was explained above, the Kedushat Levi adds that since Rivkah’s 

original intention was to draw water for the needs of her household, therefore the water 

rose towards her without exertion on her behalf. Yet the second time, when her intention 

was to perform the mitzvah of bestowing chessed by giving Eliezer‟s camels water, it did 

not rise towards her. This is because the main reward earned for a mitzvah is for the effort 
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that is vested in it. Therefore a miracle was not wrought for her so that she would be able to 

toil in the performance of a mitzvah. [So is explained in the sefer Oznaim LeTorah.]    

Explanation of Eliezer’s Request 

Perhaps according to this, we can understand Eliezer’s prayer. Eliezer prayed that 

whichever girl would respond, “Drink, and also to your camels I will give, she is the one that 

You designated.” We already asked above why an act of chessed that she would perform 

for him would not be sufficient. Why was there a need to also give water to the camels? 

However, according to what we explained it is well-understood. Eliezer understood that 

the woman who would be fitting for Yitzchak would certainly be a tzaddaket who would 

merit having miracles performed for her. He knew that if he would request water for 

himself, it would not be a total act of kindness on her part, because the water had risen 

towards her since her intention was to draw water for herself. It would therefore not be 

difficult to perform the chessed. However, if she says that she will also give his camels, then 

she will certainly not see a miracle wrought for her, since it is necessary for one to toil in 

the performance of a mitzvah. This would truly indicate that she was a genuine ba’alat 

chessed. 

Toiling in the Performance of a Mitzvah 

Similarly, we find that Yitzchak said to Esav, “Please take your gear; your bow and arrow, 

and go out to the field and trap game for me.” This must be understood, for Esav was in 

possession of the special garments that were worn by Adam Harishon. These garments 

drew animals to him, and they fell on their own. Why then, did he need hunting gear? 

Rabbeinu Efraim, in his commentary on the Torah, writes, “He [-Yaakov] wanted to educate 

him [Esav] in mitzvot, so that the blessings would rest upon him.” In other words, a mitzvah 

must be performed with exertion. 

The Chida, Citing a Teaching of the Arizal 

The Arizal‟s teaching regarding the lofty status of the sweat which results from the 

performance of a mitzvah in general and in honoring the Torah in particular, is well known. 

This is as Maran HaChida wrote in his sefer Morah Ba‟etzba (ot 204) on the topic of 

investing much effort in the kneading and baking of the Pesach matzot, writing that it is a 



 

 

 לדעמ' 

 

great rectification of man‟s sins. The same thing applies to the effort exerted in the 

performance of all other mitzvot, especially the mitzvah of hachnassat sefer Torah, 

celebrating over the dedication of a new sefer Torah to a beit ha‟knesset. The merit of this 

mitzvah will certainly protect him and his family, and he will merit the crown of the Torah, 

and the Torah will not cease being studied by all his ensuing generations. For this is both a 

great exertion and also a tremendously joyous occasion which coincide, and it is on a very 

high level. Measure for measure, just as he loves the Torah and joyously toils and exerts 

himself in this love, so too, will the merit of the Torah protect and stand by the side of his 

descendants forever. 

Why Did Yaakov Not Experience Kefitzat Haderech, a Miraculous Shortening of His 

Journey? 

“And he feared, and he said, „How awesome is this place; it is none other than the house of 

G-d and the gate to Heaven‟” (Bereishit 28:17). Rashi asks why Heaven did not stop Yaakov 

when he passed the site of the Beit Hamikdash. He answers that if Yaakov did not think to 

pray in the place where his fathers had prayed, should Heaven have stopped him? He had 

travelled to Charan, as our Sages state, but when he reached Charan he asked himself, “Is it 

possible that I passed the place where my fathers prayed, and I did not pray there? He 

decided to return there and journeyed until Beit Kel. Once he arrived at Beit Kel the ground 

miraculously contracted for him.” We must understand, why was the journey not 

miraculously shortened for Yaakov when he went to Charan? Why was it only shortened 

when he went to Beit Kel? 

The answer is that on his way to Charan, Yaakov Avinu was fulfilling the mitzvah of 

honoring his father and mother, whose instructions he was adhering to by travelling to 

Charan. Traveling there was the actual mitzvah; therefore, if the journey would have been 

miraculously shortened, he would not have fulfilled it. On the other hand, his return from 

Beit Kel was not an actual mitzvah; rather, it was the preparation for the mitzvah of praying. 

Therefore, the miraculous shortening of the way would not detract anything from his action. 

Words of Mussar 

We have seen that the level of Torah and mitzvot observance is measured by the amount of 

effort and exertion that is invested in the mitzvah, but not when they happen on their own or 

by way of miracles. Rather, according to the effort is the reward, and the more difficult it is 

to fulfill the mitzvah, the greater his reward is. As it states in Avot De‟Rebbi Natan, that one 
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mitzvah performed with suffering is worth more than 100 performed without suffering. 

Additionally, when a person performs an act of chessed, it should be done wisely, so that he 

does not slight his friend‟s honor; rather, he should think how to perform the mitzvah of 

tzedakah and chessed in an respectable fashion. 

Shabbat Shalom, 

Rav Mordechai Malka    
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מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח 

 כרכים, 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 החילוק בין 'מאה שנה' ל'מאת שנה'

ִנים וגו'. )כג, א( וְ  ה ְוֶׁשַבע ׁשָּ נָּ נָּה ְוֶעְׂשִרים ׁשָּ ה ׁשָּ אָּ ה מֵּ רָּ י ַחיֵּ ַוִיְהיו ַחיֵּי ׂשָּ י ְׁשנֵּ ֶלה ְימֵּ י אֵּ

ִנים. )כה, ז( ׁש ׁשָּ מֵּ ה ְוחָּ נָּ ה ְוִׁשְבִעים ׁשָּ נָּ י ְמַאת ׁשָּ ם ֲאֶׁשר חָּ הָּ  ַאְברָּ

וקשה לי למה אצל שרה נאמר 'מאה' שנה, ואילו אצל אברהם נאמר 'מאת' 

 שנה. ומה החילוק בין 'מאה' ל'מאת'.

 י שלשה תירוצים:וידידי הגאון רבי ברוך דדון שליט"א, מח"ס חשובים, כתב ל

 כל המאה שנים מחוברים בעבודת השם יתברך

בספר אגרא דכלה )פרשת וירא( על הפסוק 'ואברהם בן מאת שנה בהולד לו' א. 

)כא, ה(, לא אמר 'בן מאה', רק 'מאת', לחיבור כל המאה שנה ביחד, להורות שכל 

ן שיכנס המאה שנה מחוברים ליום זה, שכל ימיו היה משתוקק ומצפה שיהיה לו ב

בברית השם יתברך, וכעת נשלמה תשוקת כל המאה שנים ביום זה. ועוד, הואיל 

וכל המאה שנה חשש שמא אחרי מותו יעברו בניו אחר עבודת אלילים או כסף 

וזהב, וכעת בהולד לו, שראה שבנו כמותו בדמותו שמח. עכ"ד. וכן כאן יש לבאר 

 שלימות ללא חטא.'מאת שנה', שכל הימים ציפה להיפטר מן העולם ב

 לא קיצרו חייה לכן נכתב מאה

הנלענ"ד לבאר ע"פ דברי האור החיים הקדוש )כה, ז(, שדקדק בפסוק 'אשר ב. 

חי', הואיל וקצבו לו שנות חיים מאה ושמונים, כשנותיו של יצחק, ומת חמש שנים 

קודם, שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה )כמבואר ברש"י פרשת לך לך פרק 

סוק טו(. יעו"ש. ועל פי זה ניתן לבאר, הואיל וקיצרו את חייו בחמש שנים, טו פ

 משום כך נכתב 'מאת', ואילו אצל שרה שלא קיצרו חייה נכתב 'מאה'.
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 מיתתה היתה בפתע פתאום

עוד יש לומר ע"פ המובא במדרש, שבשעה ששמעה שרה על העקידה פרחה ג. 

ם, ומשום כך נכתב בה 'מאה', נשמתה, ויוצא אם כן שמיתתה היתה בפתע פתאו

 מה שאין כן אברהם אבינו, שנפטר בזקנותו, עליו נאמר 'מאת' )עכ"ל(.

 מאה נוטריקון מ'א'ת ה'

ידידי הגאון רבי יוסף חיים מסעוד אבוחצירא שליט"א )מח"ס "מרי"ח ניחוח" ד. 

ושא"ס(, אמר לי לתרץ, שאצל אברהם כתוב 'מאת', לרמז שהיה בתמימותו 

ת'. ואצל שרה אמנו י"ל שכתוב  -ועד ת', וזה 'מאת' נוטריקון מא'  וצדקתו מא'

'מאה' שזה נוטריקון מ'א'ת ה', להורות שכל דבר אמרה שזה בא מאת ה'. עכ"ד 

ויש להוסיף שמרמז גם כן שזה שנפטרה שרה אמנו מבשורת העקידה, זה לא היה 

 מקרה, אלא הכל בא מאת ה'. ודו"ק.
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מ"ח הבע ,טננהויז הרב יהודה /משפטי צדקך 

 משפטי צדקך על חו"מ

 היכן היה גר אברהם אבינו בשעת העקידה

ם ִלְסֹפד ְלׂשָּ  הָּ ַען ַויָֹּבא ַאְברָּ ה ְבִקְרַית ַאְרַבע ִהוא ֶחְברֹון ְבֶאֶרץ ְכנָּ רָּ ת ׂשָּ מָּ ה ַותָּ רָּ

ה: האם גרו בעת העקידה בחברון, ומהיכן הגיע אברהם לספוד לשרה.  ְוִלְבֹכתָּ

 "ישיטת רש

רש"י הוכיח לעיל )כב, יט( שבשעת העקידה היו גרים בחברון, וא"כ מובן כיצד 

שרה נפטרה בחברון כי אילו היו גרים בבאר שבע כיצד ותמת שרה בקרית ארבע 

היא חברון, ואלא שלפי זה מה שנאמר אצל אברהם שישב בבאר שבע לאחר 

שם, ולאחר  העקידה, צריך ליישב ולומר שלא שגר שם בקביעות אלא נתעכב

העקידה לא חזר לביתו לחברון, אלא הלך משום סיבה לבאר שבע, כן מבאר 

ותימה יצחק היכן  פענח רזאהרמב"ן לפי' רש"י )ואולי הסיבה משום מה שכתב ב

היה שלא מצינו שבא לבכות אותה, וי"ל שכשנעקד עשה בו אברהם אבינו חבורה 

ב' שנים( ושם קיבל הודעה  והמלאכים הביאוהו לגן עדן לרפאותו שם ושהה שם

 מפטירת שרה ובא מבאר שבע לספוד לשרה.

 שיטת רמב"ן

א שבזמן עקידה היה גר בבאר שבע, כי שם היה דר ולשם חזר, ועל כן שהה 

בדרך שלשה ימים, שארץ פלשתים רחוקה מירושלים, שאילו חברון בהר יהודה 

מן העקידה לבאר שבע הוא, כי כן כתוב )יהושע כ ז(, וקרוב לירושלים. ובשובו 

חזר, כמו שנאמר )לעיל כב יט( וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדו אל באר 

שבע וישב אברהם בבאר שבע, להורות שנתעכב שם וישב בו שנים. ואם כן לא 

מתה שרה באותו זמן, כי לא היה אברהם דר בבאר שבע ושרה דרה בחברון: וכן 

בית אברהם ביום הגמל את יצחק הלכה תראה כי הגר כאשר הוציאו אותה מ

במדבר באר שבע )לעיל כא יד(, ששם היו דרים, אבל אחר ימים רבים נסע מארץ 
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פלשתים ובא לחברון ונפטרה שם הצדקת: וא"כ שיטתו א' שבזמן העקידה היו 

גרים בבאר שבע ב' שפטירת שרה לא היתה סמוך לעקידה. וההכרח לדבריו א' 

בבאר שבע שהיא רחוקה מירושלים, ב' שכיצד הגיעה  שלפי מהלך הימים היה גר

שרה לחברון ולא מסתבר לומר שבאותה תקופה הם לא גרו יחד אלא אברהם 

 בבאר שבע ושרה בחברון.

ב אפשרות נוספת מציין הרמב"ן ודומה לפירוש רש"י 'אבל לפי המדרש צריכין 

צטוה, ומה שאמר אנו לומר כי אברהם ושרה בזמן העקידה היו דרים בחברון ושם נ

ביום השלישי וישא אברהם את עיניו )לעיל כב ד(, כי לא נגלה לו ההר חמד 

אלהים עד היום השלישי, והיה בשני הימים הולך בסביבי ירושלים ולא היה הרצון 

להראות לו, ואברהם אחר העקידה לא שב למקומו לחברון, אבל הלך תחלה אל 

סו, ושם שמע במיתת שרה ובא. ומי באר שבע מקום האשל שלו לתת הודאה על נ

 שאמר מהר המוריה בא ומי שאמר מבאר שבע בא הכל טעם אחד:

 סיבה נוספת כיצד הגיעה שרה לחברון

לר' מרדכי הכהן מצפת: על דברי רש"י ויבא אברהם מבאר שבע  שפתי כהןבספר 

הקשה וא"ת מי הוליכה לשרה לחברון שמעתי כשבא השטן ואמר לה היכן יצחק 

לו הלך עם אביו ללמדו מעשה הקרבן א"ל הוא הקרבן לא האמינה לו אמרה 

הלכה אצל אחימן ששי ותלמי אמרה להם אתם ארוכים ורואים מרחוק הביטו 

וראו אם תראו זקן אחד הולך עם ג' נערים אמרו לה אנו רואים זקן אחד עוקד 

בזמן  בחור אחד והסכין בידו מיד מתה. והיוצא לפי"ז שאה"נ הם גרו בבאר שבע

העקידה )כהרמב"ן( ופטירת שרה היתה סמוך לעקידה )כרש"י( והלכה לחברון 

 לסיבה הנזכרת.

לר' יצחק קארו מציין דברי רש"י ויבא אברהם מבאר שבע   תולדות יצחקובספר 

שיש בזה ספקות. הספק הראשון, איך מתה שרה בחברון, כיון שדירתו של 

ם ההוא באר שבע, ויכרתו ברית אברהם בבאר שבע, שנאמר על כן קרא למקו

בבאר שבע, ויטע אשל בבאר שבע, ויגר אברהם בארץ פלשתים וגו', והוא גרותו 

בבאר שבע שהיא בארץ פלשתים, ובשובו מן העקידה אמר וישב אברהם אל 



 

 

 מעמ' 

 

נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע, כי בבאר שבע 

 אם כן מי הוליך שרה לחברון.נצטוה בעקידה, כי שם ביתו ו

והחכם רבי אפרים קארו זצ"ל אחי השיב לאילו הספיקות ואמר, שכוונת אברהם 

היתה מתחלה להקבר הוא ואשתו בארץ כנען, לפי שארץ ישראל מכפרת עון, 

שנאמר וכפר אדמתו עמו דברים לב מג, והעם היושב בה נשוא עון עי' כתובות 

מה אפיסת הכחות ויתרון החולשה, וידעה שלא קיא., ולפיכך כשהרגישה בעצ

תאריך ימים, צותה שיוליכוה לחברון למות שם, ולזה אמר בארץ כנען, כלומר 

ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון, לפי שהיא בארץ כנען, ולזה ויבא אברהם 

מבאר שבע שהיא ארץ פלשתים ואינה ארץ כנען, לא קנה אברהם אחוזת קבר, 

וצה להקבר, ובארץ כנען לא היה דר לקנות אחוזת קבר, ונשאר שבבאר שבע אינו ר

כן עד שמתה שרה. ובזה הותרו שני הספיקות, שלכן מתה בחברון ולא בבאר שבע, 

אמנם לפי המבואר בדבריו באמת אברהם . ולכן לא קנה אחוזת קבר טרם מיתתה

הלך ושרה לא גרו ביחד בתקופה זו אלא הוא בבאר שבע, אלא שהרמב"ן שולל מ

 .זה



 

 

 מאעמ' 

 

 מתהלך בג"ן / הרב ישראל צבי בוים )מאנסי(

 הצדיק מוציא את הניצוץ הקדוש והרצון הטוב מהרשעים

אֹמר לֹו )כג, יד( ם לֵּ הָּ  ַוַיַען ֶעְפרֹון ֶאת ַאְברָּ

נתבאר בדברי כמה מפרשים, לבאר דיוק הלשון ויען עפרון את אברהם 'לאמר 

אברהם באזני בני חת לכל באי שער לו', ואילו לעיל כתיב ויען עפרון החתי את 

עירו לאמר, ולא כתיב לאמר לו. וביארו שהלשון לאמר לו מורה שלא דיבר עפרון 

עם אברהם אלא שלח שליח לאמר לאברהם את הדברים. ובפשוטת הביאור בזה 

 מפני שהתבייש מפני אברהם לומר לו בפניו שמבקש ארבע מאות שקל כסף.

פי מה שכתב בספה"ק קדושת לוי בפרשתן, על  ונראה עוד בביאור דבר זה, על

הפסוק וה' ברך את אברהם בכל: 'כי זאת ידוע לכל שאברהם אבינו ע"ה היה עובד 

להבורא ברוך הוא במדת החסד, ולא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל 

ישראל כולו יצא, היינו שהיה משפיע במדתו מדת החסד לכל העולם ולכל 

', וגם היה כח לאבותינו הצדיקים שהיו יכולין להעלות הנשמות קדושות וכו

הדיבורים מה שהם מדברים לפעמים עם רשע או נכרי, היה כח בידם לעלות אל 

צרופים קדושים, על שהיה בהם חכמת ה' לפי שהיו דבקים תמיד בתורתו וביראתו 

יתברך, והיה יכול גם כן להעלות דיבורו של האיש אשר סיפר עמו, מחמת שהיה 

בבחינת חסד. וזהו 'וה' ברך את אברהם בכל', דהיינו שהיתה השפעתו על כל 

 הנבראים'.

* 

נמצינו למדים שכח זה היה לאברהם אבינו שבשעה שהיה מדבר עם רשע או 

נכרי היה יכול להעלות את הדיבורים שלהם אל הקדושה. וביתר ביאור בענין כח 

ן קדשו: דהנה חכמינו ז"ל זה נתבאר בקדושת לוי במאמרים לשבועות, וזה לשו

אמרו )זוה"ק ח"ג קצב, ב; מכילתא ריש עשרת הדברות( מלמד שהחזיר הקדוש 

ברוך הוא על כל אומה ולשון אם יקבלו התורה, ושאל עשו מה כתיב בה ואמר 

הקדוש ברוך הוא 'לא תרצח' ולא רצה לקבלה, ולישמעאל אמר 'לא תנאף' ולא 

ברוך הוא אחריהם, היתכן לומר שאם היו  רצה. ולכאורה קשה למה החזיר הקדוש



 

 

 מבעמ' 

 

רוצים היה נותן להם. אמנם טובה גדולה עשה הבורא לישראל במה שהחזיר 

עליהם שיקבלו התורה, דצפה הקדוש ברוך הוא על סוף דבר בקדמותו ועשה זאת 

למען עם נחלתו, דראה שיגזור עליהם שיהיו בגלות בין האומות, וחס ושלום 

י וידבר עמו דיבורים בענייני צרכי עולם הזה, והגוי באמת כשיעסוק ישראל עם הגו

משוקץ ומתועב טמא, מחמת זה ימשך ישראל מעבודת הבורא, שצריך הישראל 

לדבר עם טמא כזה, וחלילה לקדושה לעסוק עם הטומאה, להכי החזיר השם 

יתברך על כל אומה ולשון שיקבלו התורה, ולכן עשיו שלא היה רוצה לקבל 'לא 

אמנם יתר התורה היה רוצה לקבלה להיות עבד הבורא, והיה לעשיו קצת  תרצח',

חשקות להיות עבד הבורא, וכן ישמעאל לא רצה 'לא תנאף', אמנם יתר התורה 

 היה רוצה לקבל להיות עבד הבורא'.

'וידוע דכל מה שהיה אז בשעת מתן תורה נשאר עתה רשימה, ולכן נשאר 

ת חשקות להתורה, והפעולה מזה עתה הרשימה בין האומות מה שהיה להם קצ

כשמדבר איש הישראלי עם הגוי, ממשיך הישראל מן הגוי רשימה שיש בו מקצת 

חמדתו שהיה בו אז לקבל התורה ונוטל הישראל לעצמו. ולזה כתוב בכתבי 

האריז"ל  שנגלו ישראל בין האומות לברר ניצוצות קדושות שנאבדו בקליפה, 

לי שמדבר עם הגוי ממשיך הישראל הקדושה שיש והיינו כנ"ל, שכל איש הישרא

בהגוי. הגם שישראל בלא זה הם קדושים, מכל מקום גם זה טוב, כמשל לעשיר 

שיש לו מאה אלפים אדומים, אף על פי כן כשמייתר עוד אדום זהב אחד גם הוא 

 טוב לו'.

'וכן בשעת מתן תורה שקבלו ישראל את התורה אז ירד להם כל השתוקקות של 

עולם, גם הקצת השתוקקות שהיו משתוקקים כל אומה ואומה לקבל התורה כל ה

ירד לישראל בשעת מתן תורה, והיה להם תאוותם ותאוות כל האומות. וזה היה 

כוונת השם יתברך שירד תאוותם לישראל, ונתערבו הניצוצות קדושות בקליפה, 

 וצריכין ישראל להמשיך ולהעלותם עתה בגלות'. עכד"ק.

אומות העולם יש איזה רצון והשתוקקות לדברים שבקדושה, ועל ידי  נמצא שביד

שהצדיק מדבר עמם הרי הוא מוציא מהם ניצוץ קדושה זה, עד שנכלים מהם כל 



 

 

 מגעמ' 

 

הניצוצות, ועל ידי זה הם באים לידי כליה, כמבואר עוד בקדושת לוי פרשת 

 האזינו, עיי"ש.

* 

מה שאמר משה רבינו וראה בערבי נחל פרשת בא דרוש ב' שביאר בדרך זה 

לפרעה כן דברת לא אוסיף עוד ראות פניך, שאחר שכבר הוציא ממנו את כל 

הניצוצות הקדושות שהיו בו שוב לא היה רשאי לדבר עמו ולהסתכל עליו, דאסור 

להסתכל בפני אדם רשע, וכל מה שהיה מדבר עמו עד עתה ומסתכל עליו היה רק 

א בזה ביאר באריכות באור המאיר פרשת לתכלית הוצאת הניצוצות, עיי"ש. וכיוצ

 בא עיי"ש.

אחר הדברים האלה נבא לבאר גם פרשה זו, שגם בעפרון היה איזה ניצוץ של 

רצון לדבר טוב, שהרי אמר מתחילה לא אדוני שמעני השדה נתתי לך והמערה 

אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך, והוא כדוגמת הרצון שהיה 

יו ולבני ישמעאל בקבלת התורה, שזהו הניצוץ הקדוש שהיה בהם. ואז לבני עש

דיבר אברהם אל עפרון, ועל ידי הדיבורים הוציא ממנו את הניצוץ הקדוש והרצון 

שהיה לו, כדברי הקדושת לוי הנ"ל שעל ידי דיבור הצדיק עם הרשע מוציא את 

יה רצון זה וביקש הניצוץ הקדוש אשר בו, ואכן עתה נתהפך עפרון ושוב כבר לא ה

מאברהם ארבע מאות שקל כסף על הקרקע, וכיון שכבר נסתלקו ממנו כל 

הניצוצות הקדושות שוב כבר לא היה אברהם מדבר אתו שכבר היה לא רשאי 

להסתכל בפני אדם רשע, ולא היה מדבר אתו אלא על ידי שליח. ואכן מיד לאחר 

בבעל הטורים, וזהו ענין רע  מכן כבר כתיב עפרן חסר שהוא בגי' רע עין כמבואר

עין שלא היו יכולים להסתכל עליו. והיה עפרון חסר ו' המורה שנסתלק ממנו 

ניצוץ הקדושה, שו' הוא אות החיים, כמבואר בזוה"ק, ועיין שם משמואל תרפ"א, 

 ודו"ק.



 

 

 מדעמ' 

 

עומקה של הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט

 'סיפוח חללים בבנין משותף'

כמעט שאין פרויקט הבנוי על צלע הר, שאין בו חללים הראויים  ן מדורג:בני

לדיור מתחת לבנינים. לפעמים גם במגרש ישר יש חלל הראוי לשימוש מתחת 

לבנין, וצריך לדעת למי זה שייך. שורש הבעיה היא, שאין לחלל התייחסות 

 ברורה ומפורשת מטעם הרשויות  מבחינתם, בהיבט החוקי זה לא קיים!

 פולמוס החללים

סוגית הבעלות על החללים היא סוגיא מסובכת ומורכבת, כמה קולמוסים 

נשתברו כדי לברר ענין זה. ובאמת אין סוגיא מפורשת בש''ס לדמות לזה, אלא זה 

תלוי ועומד בכלל הנדונים של דיני שכנים ושותפים )א.ק.(. שאלה זו נוצרה רק 

בזמן הראשונים והפוסקים לא היתה  -בימינו מכח התפתחות ענף הבניה, בעבר 

קיימת היכי תמצי לשאלה כעין זו. בשנים האחרונות, התקיימו בבתי הדינים 

עשרות דיני תורה כתוצאה מוויכוחים על בעלות החללים, בקרב הדיינים ישנם 

 וכפי שיבואר בהמשך. -מספר שיטות, והכרעות שונות בעניין 

שליט''א  הג''ר שלמה זעפרנימאת  יש מאמר מקיף ביותר על סוגית החללים;

סיכום 'שיעור מיוחד בענין סיפוח  –עמוד ד'  24)הודפס ב'עלון המשפט' גיליון 

חללים לדירה בבית משותף', נמסר ב'יום עיון', כ''ט ניסן תשס''ט, בית הוראה 

לענייני ממונות 'נתיבות חיים' שעל ידי כולל חו''מ 'אהל יוסף'( בו הוא מעמיד 

. 3. שייך לבעל הדירה הסמוכה. 2. כל הקודם זוכה. 1טות העיקריות; את ד' השי

 . שותפות. )חלק ניכר מדבריו שולבו בהמשך הדברים(.4כופין על מידת סדום. 

 דינים העולים

. שייך לבעל הדירה . שייך לבעל הדירה 22. כל הקודם זוכה. . כל הקודם זוכה. 11בפולמוס החללים; יש ד' שיטות; בפולמוס החללים; יש ד' שיטות; 

  . שותפות.. שותפות.44. כופין על מידת סדום. . כופין על מידת סדום. 33הסמוכה. הסמוכה. 
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הדעה הרווחת ברוב בתי הדינים בימינו שהחללים דינם כרכוש הדעה הרווחת ברוב בתי הדינים בימינו שהחללים דינם כרכוש   ה; ה; להלכלהלכ

משותף, והרוצה לספח אותם לדירתו צריך לכך את הסכמת כל השכנים לבנין. משותף, והרוצה לספח אותם לדירתו צריך לכך את הסכמת כל השכנים לבנין. 

  ולא שייך כופין להפקיע בעלות גמורה שיש לשכנים.ולא שייך כופין להפקיע בעלות גמורה שיש לשכנים.

באופן שאין גישה לאף אחד אחר, לדעת כמה פוסקים זכותו של בעל הגישה באופן שאין גישה לאף אחד אחר, לדעת כמה פוסקים זכותו של בעל הגישה 

ין 'כופין על מידת סדום'. ויש חולקים שלא שייך ין 'כופין על מידת סדום'. ויש חולקים שלא שייך לספח את החלל לרכושו מדלספח את החלל לרכושו מד

  לומר 'כופין על מידת סדום' להפסיד את שלהם בחינם.לומר 'כופין על מידת סדום' להפסיד את שלהם בחינם.

חצר עם גינה פרטית; חידש הגרי''ש אלישיב שגם עומק הגינה קנוי לבעל חצר עם גינה פרטית; חידש הגרי''ש אלישיב שגם עומק הגינה קנוי לבעל 

ס''מ. ס''מ.   7070ס''מ. ס''מ.   30/4030/40החצר, מיגו שיכול לנטוע שם עצים. ויש לדון מה השיעור; החצר, מיגו שיכול לנטוע שם עצים. ויש לדון מה השיעור; 

  צר'. גם כמה קומות.צר'. גם כמה קומות.מטר. כל 'קומת עומק החמטר. כל 'קומת עומק הח  1.301.30
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 מועמ' 

 

 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 פעלו כי כל דרכיו משפט הצור תמים

תֹו. )כג, ג( י מֵּ ַעל ְפנֵּ ם מֵּ הָּ ם ַאְברָּ  ַויָּקָּ

ְך ֵםד ֶשָהָיה רֹוֶאה ַמְלאַ המדרש )מדרש רבה, פרשה נח, ו( אומר על פסוק זה: ְמלַ  

טור ַהָםֶות ַמְּתַריס ְכֶנְגדֹו. ָאַמר ַרַבי יֹוָחָנן ַמן ָהן ְּתֵניַנן, ַמי ֶשֵםתֹו מוָטל ְלָפָניו פָ 

 ֵבר.ָיָקם ַוְידַ ַמְקַריַאת ְשַמע וַמן ַהְּתַפָלה וַמן ַהְּתַפַלין וַמָכל ַמְצוֹות ֶשַבּתֹוָרה, ַמן ָהָכא, וַ 

המתבונן במדרש זה, מתקשה להבין מה הוקשה לו בביאור הפסוק, ומדוע הגיע 

 "?ְמַלֵםד ֶשָהָיה רֹוֶאה ַמְלַאְך ַהָםֶות ַמְּתַריס ְכֶנְגדוֹ למסקנה זו "

 מדוע לא מוזכר מה הספיד אברהם?

מקדים התפארת שלמה וטוען, שביאור הפסוקים בתחילת פרשתנו, מוקשה. 

" )כג, ב(, ומיד ַוָיֹבא ַאְבָרָהם ַלְסֹפד ְלָשָרה ְוַלְבֹכָתהומרת: "התורה פותחת וא

ממשיכה שאברהם קם מעל פני מתו והתחיל לדבר עם בני חת. מדוע לא מפורט 

 מה אמר בהספדו?

לכן לומד בעל המדרש, שאברהם רק בא כדי להספיד את שרה, אך למעשה לא 

 הספיד אותה. מדוע?

 ים...כי ירא מהביט אל האלק

ַוַיְסֵּתר לאחר שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מתוך הסנה, הפסוק אומר "

" )שמות ג, ו(. מבאר התפארת שלמה, כלל ֹמֶשה ָפָניו ַכי ָיֵרא ֵמַהַביט ֶאל ָהֱאֹלַהים

גדול במעלות הצדיקים המתהלכים בתמים לפני ה', שגם אם חלילה באה עליהם 

רבים, לא יפול לבבם בהקשותם על ה' מה זה ועל מה צרה במידת הדין ליחיד או ל

ל -זה, ולמה באה עלי הרעה הזאת... כי לבם סמוך ובטוח בה' כי צדיק וישר הוא, א

אמונה ואין עוול, ותמים כל פעלו! ומפי עליון לא תצאנה הרעות, אלא הכל 

 לטובתנו.



 

 

 מזעמ' 

 

יסתר לכן כשנתגלה ה' יתברך למשה מתוך הסנה באופן המורה על הגלות, "ו

משה פניו" מלהתייאש מחמת מידת הדין ולכעוס ולרטון מה זה ועל מה זה. לכן 

הוא שם של מידת הדין, דווקא  –הכתוב אומר שהסתיר פניו מהביט אל האלקים 

 אל מהות זו לא הביט!

ָלָמה וכשהגיע מצב שכן התלונן, כמבואר בסוף פרשת שמות שטען לפני ה' "

" )שמות ה, כב(, מיד נענש כמו שכתוב שם ה ֶזה ְשַלְחָּתַניֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶזה ָלםָ 

", אבל אין אתה רואה בכיבוש הארץ במלחמת ַעָּתה ַתְרֶאה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ְלַפְרֹעה"

 ל"א מלכי ארץ כנען )רש"י(.

 אוהב ימים לראות טוב

ַלְראֹות ַמי ָהַאיש ֶהָחֵפץ ַחַיים ֹאֵהב ָיַמים בזה מבאר התפארת שלמה את הפסוק "

ְנֹצר " - , שהצדיק אשר כל ימיו רואה שהכל רק טוב מאת הבורא יתברךטֹוב"

" )תהלים לד, יג,יד( ממילא ינצור לשונו מרע ולא יתלונן נגד ה' יתברך, ְלשֹוְנָך ֵמָרע

 כי יראה ויבין שהכל קורה לטובתו.

וכך היה אצל אברהם אבינו, כשמתה שרה ובא להספידה, ראה מלאך המוות 

תריס כנגדו, כלומר שהיצר הרע שהוא גם מלאך המוות, הכניס בליבו מחשבות מ

מדוע מתה שרה שהיתה רוח הקודש מדברת  –והרהורים נגד מה שקרה לו, וטען 

מתוך גרונה, וזכתה להיות תיקונה של חוה ואם כל חי, ועתה פתאום מתה עליו 

 אחרי העקידה???

 שה בעיניו מה שעשה לו ה' יתברך.כל זה הכניס היצר הרע בלב אברהם כדי שיק

פירש ולא הספידה כדי לא לשקוע בהרהורים אלו, אלא להפנים שהכל  –מיד 

 לטובה מאת ה'!

יהי רצון שנשכיל לזכור תמיד כי ה' יתברך הוא המנהל את העולם כרצונו, וכל 

 הכל לטובה!  –מה שעושה 

 שבת שלום ומבורך!

 ***   blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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 מחעמ' 

 

, אלבויםיוסף חיים הרב פתגמי אורייתא / 

מראשי כולל 'חשקת שלמה' בבית שמש 

 ובעהמ"ח 'אורייתא' 

 ?אדוניו של אליעזרמי היה 

 ?להיכן נעלם אליעזר

ְך ַבשָּ  ֶזה ַהֹהלֵּ ִאיׁש ַהלָּ ֶעֶבד ִמי הָּ ֶעֶבד הוא ֲאֹדנִ ַוֹתאֶמר ֶאל הָּ נו ַוֹיאֶמר הָּ אתֵּ י ֶדה ִלְקרָּ

ס ִעיף ַוִתְתכָּ  )כד, סה( ַוִתַקח ַהצָּ

לכאורה יש לעיין שאין יצחק אדונו של אליעזר, ובכל הפרשה אמר אליעזר אדוני 

 אברהם, וצ"ע מה נשתנה כאן.

ם ונראה לומר שמאז שניתן שטר כל טוב אדוניו בידו, שכולל את כל נכסי אברה

ליצחק, מאותה שעה היה ניתן אליעזר ביד יצחק, אמנם שטר מתנה זה היה בתנאי 

שיצליח בהבאת רבקה, ועל כן כל שלא הסכימו בדבר אמר אדוני לגבי אברהם, 

וגם בשעת שליחה, שלחו את עבד אברהם. אבל אחר כך כשהצליח ה' דרכו נעשה 

 יצחק אדונו.

יש לעיין מה עלה בסופו, ומשמע אמנם לא מצאנו דבר ממנו אחרי פרשה זו, ו

שבזה סיים תפקידו לגבי האבות. והנה במסכת כלה רבתי )סו"פ ג(: "שבעה נכנסו 

בחייהם לגן עדן, אלו הן, סרח בת אשר, ובתיה בת פרעה, חירם מלך צור, עבד 

, ובן בנו של ר' יהודה הנשיא, ויעבץ, ויש אומרים אליעזר עבד אברהםמלך הכושי, 

ן לוי". ולכל אחד מהם הביאו מקור מניין לנו זאת, ואמרו: "ואליעזר, אף ר' יהושע ב

על דפלחיה לאברהם, אימתי, כיון דאמר הקרה נא לפני היום, וכתיב כי הקרה ה' 

אלהיך לפני; ולהלן מנא לן, דכתיב ויבא לו יין וישת, ואומר ריח בני כריח שדה 

מה המקור, ומה שאלו  אשר ברכו ה'." ולפום ריהטא אין הדברים מובנים כלל,

 'ולהלן' והביאו את מה שהביא לו יין וישת. 

ונראה ביאורו על פי מאמרם שהריח יצחק ריח גן עדן בביאת יעקב ומטעמיו, ועל 

מה שהביא לו יין אמרו שהוא יין מגן עדן )ע' ת"י(, עפי"ז יובן שהנאמר כי הקרה ה' 



 

 

 מטעמ' 

 

ה שהנאמר הקרה ה' לפני הוא לפני היינו שהביא עמו ריח וטעם גן עדן, וזו ההוכח

ג"ע, ומזה דרשו שהנאמר לגבי אליעזר הקרה בא לומר שבא אל גן עדן, אלא 

ששאלו אימתי, כלומר מתי עלה לגן עדן, ועל זה השיבו שבאותו היום שהביא את 

רבקה, כי הכל היה ביום אחד, שבאותו היום בא לפדן ובאותו היום שב, ולמדנו 

 ה ה' לפני שהוא הגן עדן. שהנאמר הקרה לפני הוא הקר

אלא שאליבא דאמת לן אליעזר בפדן וכמ"ש ויקומו וכו', אלא ההבנה היא שעל 

ידי מה שהקרה ה' לפניו את רבקה בזה בא לידי סיום תפקידו, וכמו שלגבי יעקב 

במה שהביא את הגדיים שהכינה אמו סיים את תפקידו ומעתה הובאו דברים מגן 

עזר בשעה שסיים את תפקידו והקרה לפניו את רבקה בזה עדן ריח ויין, כמו כן אלי

 תם ונשלם ענינו. 

זהו מה שאמרו חז"ל בריש מאמרם 'על דפלחיה לאברהם' כלומר עיקר מעלתו 

ותפקידו להיות עבד אברהם, ומאותה שעה שהוצרך להיות עבד יצחק עפ"י שטר 

ווגו של המתנה, בזה סיים את תפקידו )וגם אצל אברהם סיים במה שהביא זי

 יצחק(, ולכן כילה מלאכתו ועלה למרום.



 

 

 נעמ' 

 

צירופי אותיות / הגה"ח ר' יואל טייטלבוים 

שליט"א, מח"ס כבודו מלא עולם ושא"ס 

 )וויליאמסבורג(

רב ותלמיד לשם שמים המה מרכבה לשמות הקדושים של 

 יחוד עליון

ה ְוֶׁשַבע נָּ ה ְוֶעְׂשִרים ׁשָּ נָּ ה ׁשָּ אָּ ה מֵּ רָּ ת ׂשָּ  ַוִיְהיו ַחיֵּי ׂשָּ מָּ ה: ַותָּ רָּ י ַחיֵּי ׂשָּ ִנים ְׁשנֵּ ה ׁשָּ רָּ

ה: ה ְוִלְבֹכתָּ רָּ ם ִלְסֹפד ְלׂשָּ הָּ ַען ַויָֹּבא ַאְברָּ )בראשית  ְבִקְרַית ַאְרַבע ִהוא ֶחְברֹון ְבֶאֶרץ ְכנָּ

 כג(

במדרש רבה )פרשת נח פסקה ג( רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם 

שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה אלא  בקש לעוררן אמר מה ראתה אסתר

תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה ק' וכ' וז' ותמלוך על ק' וכ' וז' 

וצ"ב ענין מספר קכ"ז דיקא אצל שרה ואסתר דיקא, וצ"ב האיך עוררן ע"י  ות.מדינ

 מימרא זו, וכולו פלאי ואומר דרשוני וחיו

( אמר רבי יוחנן כל הנושא אשה ונראה לבאר בהקדם מאמר ר' יוחנן )סוטה יא:

 לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה ע"כ

והנה אצל שתי צדקניות מצינו נרמז שהיו כבת כאילו ילדה א. אצל אסתר 

אלא  לבת)מגילה יג ע"א( לקחה מרדכי לו לבת תנא משום רבי מאיר אל תקרי 

שהיתה כבת וכבית  ע"כ וידוע כי יש קשר בין שני פירושים דאל תקרי והיינו לבית

דכל הנושא וכו' וכן ענין מרדכי ואסתר מר דרור והדסה הוא שלימות בחינת 

 הקדושה ריח הטוב בחינת טהרה יש בך וכמבואר בספה"ק.

" בכף קטנה ומבואר ולבכתהוכמו"כ אצל שרה מצינו ויבא אברהם לספוד לשרה "

השכינה בחינת " שהיתה אז ולבתהבשל"ה )פרשת חיי שרה( דעי"ז נקראת המלה "

בת יעו"ש לדרכו והיינו בחינת בית שהיתה ג"כ בת וזה עצמו בחינת הכף הקטנה 

וכמו שנתבאר במ"א דאות כף הוא אות מצרית )כמבואר במדרש רבה אסתר 

פרשה ד פסקה יב( ומצרית הוא בחינת תאות גשמיות )כמבואר במאור עינים 



 

 

 נאעמ' 

 

נים שלא הכיר בה מגודל וספרי חסידות( שהיתה קטנה אצלו וכמבואר במאור עי

 הדביקות בעולמות העליונים וק"ל

והנה בחינת נישואין לשם שמים הוא בחינת מספר קכ"ז וכמבואר בספר שערי 

 הויה ואלהיםהקדושה להרמב"ן דיש לכוין בזיוג איש ואשה ליחד חכמה ובינה 

איש חכמה ואשה בינה ויעו"ש וכן מבואר בראשית חכמה שער הקדושה פרק ז 

ש ובכוונה זו שורה אצלם ג"כ הארת שם י"ה וכמבואר בגמרא )סוטה יז ע"א( ויעו"

דרש רבי עקיבא איש ואשה זכו שכינה בינהם פרש"י שהרי חלק את שמו ושיכנו 

ביניהן יו"ד באיש וה"י באשה ע"כ הרי השמות הקדושים המאירים של הנושא 

 בכוון וק"ל קכ"זעולים בגימטריא  הוי"ה אלהי"ם י"האשה לשם שמים היינו 

והנה כמו שבמשפיע ומקבל דאיש ואשה לשם שמים מאירים שמות הקדושים 

של משפיע ומקבל כמו"כ ברב ותלמיד לשם שמים מאירים שמות הקדושים 

מבואר בספה"ק )יעוין דרכי צדק לינסק אות נ"ו נוצר חסד אבות דמשפיע ומקבל וכ

 ו' ד'( כפי דרגתם ובחינתם.

* 

יו המה ממש מרכבה לשמות הקדושים הויה ואלקים ובפרט ר' עקיבא ותלמיד

וכמ"ש ק"ז בעל ישמח משה זי"ע )פרשת כי תשא( בענין סוד ר' עקיבא וז"ל מה 

שנמצא כתוב בשם הגאון מהר"ש מאוסטרפאלי לפרש הפסוק )ויקרא כז לב( כל 

אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קדש לה', דקאי על העשרה הרוגי מלכות 

ירת יוסף. והיינו כל אשר יעבור, ר"ל שעברו מן העולם היו תחת שנהרגו על מכ

השבט, היינו שבטי יה לכפר על חטאם, ולפי זה לא היו צריכים להיות רק תשעה 

כנ"ל כיון שיוסף לא חטא, אך כי ידוע )תנחומא וישב סי' ב'( דבשעת מעשה 

רבי הצטרפו עמהם השכינה שלא יגלה מצפונם, ולזה נהרג גם העשירי דהוא 

עקיבא לכפר על ה' כו', והיינו והעשירי )ר"ל למה נהרג גם העשירי, הלא בהחטא 

לא היו רק תשעה( יהיו קדש לה' והבן, עכ"ל. הרי מבואר בחי' ר' עקיבא קדש 

 להויה ודו"ק



 

 

 נבעמ' 

 

והנה סוד תלמידיו מבואר מהאריז"ל בפרע"ח )שער ימי הספירה פ"ז( וז"ל ר' 

ויש בו כ"ד אלהים היו מן המוחין דקטנות   עקיבא וכו' הכ"ד אלף תלמידים שלו

צירופים שמתחילין באות א' כנודע ואלו הכ"ד היו כולם שורשם מן כד צירופים 

 עכ"ל ודו"קאלהים 

וע"כ כאשר ביקשו תלמידי רבי עקיבא לנמנם באמצע הדרשה ונפרד היחוד  

ת ב"דהויה ואלקים רמז להם מה ראה אסתר למלוך על קכ"ז מדינות תבא אסתר 

מדינות, כי המשפיע והמקבל  קכ"זשנה תמלוך על  קכ"זשל שרה שחיתה  בת"ה

לשם שמים נעשו מרכבה לשמות קדושים דקכ"ז הויה אלקים ואין מן הראוי 

 להפריד היחוד  ונתעוררו. וק"ל והוא פלאי.



 

 

 נגעמ' 

 

 צלותי ובעותי / הרב אריאל מייזליש

 כל זמני היום אמצעים לתפילה

הכוזרי מאמר שלישי אות ה' וכך כתב )ומוזכר  חשיבות התפילה ג"כ הזכיר

בספרי המוסר( "ותהיה העת ההיא שבה האדם מתפלל לב זמנו ופריו ויהיו שאר 

עתותיו כדרכים המגיעים אל העת ההיא וכו', שכל זמני היום הם אמצעים שבהם 

יתכונן האדם לזמן תפילה. שיהיה עיקר היום בלי בלבול הדעת אלא רגיל ומנוח 

 וכך יתנהג בזמני כל תפילת היום".הנפש 

וע"פ מה שכתב הכוזרי שכל עתות היום כדרכים המגיעים אל העת ההיא, ושכל 

זמני היום הם אמצעי שבהם יתכונן האדם להגיע לזמן תפילה, שהשפעת התפילה 

היא שכל היום צריך להיות בלי בלבול הדעת אלא רגוע ובמנוחת הנפש כמו הזמן 

 שמדבר עם הקב"ה.

ראה זה על מה שראינו שעקבתא דמשיחא עיקר העבודה שלה תפילה. ואין וכנ

זה סתירה לחשיבות לימוד התורה, רק שע"י התפילה ישנה השפעה על כל היום, 

וכל היום הינו בשביל להגיע למצב שפרי יומו ולילו יהיה הג' עתים ההם של 

 התפילה.

)סה.( אמר רבי אליעזר  ועוד מצינו בענין חשיבות כוונת התפילה בגמ' בעירובין

א מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים, רש"י במקום כותב לפי שאין דעתו מיושבת הב

עליו מפני טורח הדרך. ובהמשך הגמ' כתוב אבוה דשמואל כי אתי באורחא לא 

מצלי תלתא יומי, שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שיכרא מפני שריח השכר 

או הכי אין משכרתו וכן פסק הגהות אשר"י והלכה למעשה פסקו שהיום ג"כ בל

אנו מכוונים בתפילה ולכך יתפלל, ומ"מ המשנ"ב פסק סימן צ"ח סק"ו שמ"מ יראה 

 להסיר מתחילה המחשבות המטרידות אותו.

 יענה מן השמים לכל אשר יקראו באמת

החינוך )מצוה תל"ג( מביא: "משרשי המצוה. מה שהקדמתי כמה פעמים, כי 

וטוב לבבם וכשר מחשבותם,  הטובות והברכות יחולו על בני אדם כפי פעלתם



 

 

 נדעמ' 

 

ואדון הכל שבראם חפץ בטובתם והדריכם והצליחם במצותיו היקרות שיזכו בהן, 

והודיעם גם כן ופתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב, והוא שיבקשו 

ממנו ברוך הוא, אשר בידו ההסתפקות והיכולת כל חסרונן, כי הוא יענה את 

. ומלבד ההודאה להם בזאת המדה, צוום השמים לכל אשר יקראוהו באמת

שישתמשו בה ויבקשו ממנו תמיד כל צרכיהם וכל חפצת לבם, ומלבד השגת חפצי 

לבנו, יש לנו זכות בדבר בהתעורר רוחנו וקבענו כל מחשבותינו, כי הוא האדון 

הטוב והמטיב לנו, וכי עיניו פקוחות על כל דרכינו, ובכל עת ובכל רגע ישמע 

, לא ינום ולא יישן שומר ישראל, והאמינו במלכותו ויכלתו מבלי צעקתינו אליו

 שום צד פקפוק, וכי אין לפניו מונע ומעכב בכל אשר יחפץ".

דברי החינוך נפלאים כ"כ, שכוח התפילה )שיוצא משורש התפילה( זה זכות להם 

וזה הפתח שעל ידו יוכלו להשיג כל משאלותיהם לטובה, בתנאי שיקראו אליו 

 באמת.

זה לא ח"ו ניצול לבקש, שהיה צד לומר "כמה נבקש כבר? ומה אנו שנבקש? מי ו

אמר שאנו ראויים?" אלא מדבריו רואים שאדרבא, זה הצורך של התפילה וצריך 

שישתמשו בה ויבקש ממנו תמיד כל צרכיהם וחפצת לבם. כיוון שע"י שמבקשים 

ע שאין מה ומי הכל, מתחזקת האמונה במלכותו וזה גורם לתוצאות השפע שנשפ

 שיעכב על ידו מלתת.

שע"י התפילה מתקרבים להקב"ה וזה חסד שה' עשה כי חפץ ורוצה שתרבה  הרי

ימשך להם  "יטובת ברואיו בכל זמניהם, והכין להם עבודה זו דבר יום ביומו, שע

 שפע ההצלחה והברכה כפי מה שהם צריכים לפי מצבם זה, בזה העולם.

שהאדון ב"ה נתן לאדם דעה להיות מנהיג  ד' פ' י'(אומר הרמח"ל בדרך ה' )חלק 

עצמו בעולמו בשכל ובתבונה והעמיס המשא עליו להיות מפקח על כל צרכיו 

 כולם.

 ככל שמשתקע בעוה"ז מתרחק מהאור העליון

ובהמשך דבריו כתב, והנה זה באמת מצד אחד ירידה לו ולענינו אבל היא ירידה 

ואולם כמו שירידה זו מצטרכת לפי ענינו  מצטרכת לו וגורמת לו עילוי אחר כן



 

 

 נהעמ' 

 

בעולם הזה, הנה מצד אחר צריך שלא תרבה יותר ממה שראוי, כי הנה כפי מה 

שירבה להסתבך בעניני העולם כך מתרחק מן האור העליון ומתרחק יותר והכין 

הבורא תיקון לזה, והוא מה שיקדם האדם ויתקרב לפניו יתברך וממנו ישאל כל 

ליך יהבו ויהיה זה ראשית כללי ועיקרי לכל השתדלותו עד שכאשר צרכיו ועליו יש

ימשך אח"כ בשאר צרכי השתדלות האנושי לא יקרה שיסתבך וישתקע בגופניות 

וחומריות כיון שכבר הקדים ותלה הכל בו יתברך, ולא תהיה ירידתו ירידה רבה 

 אלא תסתמך ע"י התיקון שקדם לה.

 abmeyzlish@gmail.com  לתגובות:



 

 

 נועמ' 

 

 שתו ושיכרו / הרב שמואל נוסבוים

 צעקה תמידית ותשובה תמידית

ָאה מלעיל, לשון עבר, עם בָּ הַ  .ָאה ֵאַלי ָעשו ָכָלהבָּ ֵאְרָדה ָמא ְוֶאְרֶאה ַהְכַצֲעָקָתה הַ 

ה"א הידיעה, אינה בנין מקובל על פי דקדוק. אומרים ההולך ולא אומרים ההלך, 

אה מלעיל נשמע לנו בח כה(. ובכל זאת ה אלא אשר הלך )ראה אבן עזרא עזרא

ה' מלרע שהוא לשון הווה, המקבל ה"א הידיעה. ואולי אנכון כי הוא דומה ל'הב

אה אלי בעבר ממשיכה לבוא אלי בה"א הידיעה הופך את העבר להווה: הצעקה ש

 תמיד.

ָבה שָּ ָתה ַעָםה הַ יש בנין דומה במגילת רות )א כב( ַוָּתָשב ָנֳעַמי ְורות ַהםֹוֲאַבָיה ַכלָ 

ה ַהיא ַמְשֵדי מֹוָאב. ושם )ב ו( ַוַיַען ַהַמַער ַהַמָצב ַעל ַהקֹוְצַרים ַוֹיאַמר ַנֲעָרה מֹוֲאַביָ 

בה בעבר והמשיכה שָבה ַעם ָנֳעַמי ַמְשֵדה מֹוָאב. גם כאן אפשר לומר על רות ששָּ הַ 

ל סדום כאילו קיבלה ֵשם: לשוב תמיד. ובהסבר שונה קצת יש לומר שהצעקה ש

בה היא היתה הראשונה ששבה ממואב כי עד אז לא שאה, ורות קיבלה ֵשם: ב

 דרשו מואבי ולא מואבית, מלבי"ם בשם המדרש.

 השבה -הבאה 

חז"ל  אומרים )ת"כ בנגעי בתים ויקרא יד לט, מד( ושב הכהן ובא הכהן, זו היא 

י שם(. ובזוה"ק כאן מצאתי )קו.( 'מאי שיבה זו היא ביאה, נלמד ביאה משיבה )רש"

הבאה אלי דא הוא רזא כד"א בערב היא באה ובבקר היא שבה'. בוודאי כוונת 

שבה, שצריך ללמוד את הבאה וההזוהר לענין עמוק, אבל אולי גם מרמז לקשר בין 

 בה.שאה, מרות הבמהות הצעקה הזאת ה

ה מיתה משונה, על ברש"י ורבותינו דרשו הכצעקתה, צעקת ריבה אחת, שהרגו

שנתנה מזון לעני, כמפורש בחלק )סנהדרין קט:(. בילקוט כתוב שזו היתה בתה של 

 לוט.

. והאות האחרונה תוריש בה את האות הראשונה והאחרונה של ת חא היבר

 ת.וחת בגימטריא ו', האות האמצעית של רה אוראשונה של ריב



 

 

 נזעמ' 

 

 האם מותר לנו למצוא קשר בין נשמות?

נו ידיעה בנשמות. האם מותר לנו לראות כאן רמז שבתה זו של לוט בדורנו אין ל

אה בשנתנה אוכל לעני במסירות נפש ונהרגה במיתה משונה, ושבגלל צעקתה ה

בה משדה מואב? אני מזמין שה רותנחתמה גזירת כליה על סדום, היא נשמת 

 תשובה ש.נ.

 ריבה דומה לריוה

ו להקב''ה בשירות ריוהמנה דוד שאמר רבי יוחנן למה נקרא שמה רות שיצא מ

ריבה  -ותושבחות )ב"ב יד:(. ואנשי סדום רעים וחטאים, לשמים ולבריות. רות

 במידת החסד, ריוה בשירות ותשבחות, היתה התיקון לשני הפגמים של סדום.

 פסוק והיפוכו

זכורני מבחרותי שהיו מצטטים אימרה חסידית בשם אחד מהצדיקים כדוגמא 

"ם מרי ממשמעותה: ְוַאְנֵשי ְסֹדם ָרַעים ְוַחָטַאים ַלה' ְמֹאד. אנשי סדלהפיכת פסוק לג

לכא: המקיים סעודת מלווה מלכה כראוי, ֵרעים מלשון ֵריעות, מדוד דעודתא סר"ת 

 וחטאים מלשון חיטוי וטהרה, לה' מאוד!

אבל באמת, הפירוש ההפוך הזה מתאים ביותר לפסוק. 'מצאתי דוד' )תהילים פט 

יכן מצאתיו? בסדום' )ראה יבמות עז. ומהרש"א שם(. בפנימיות, כל ענין דוד כא( 'ה

המלך הוא התיקון, ההיפך הגמור, של סדום. ֵרעים הוא התיקון של רע לבריות, 

וחיטוי הוא התיקון לחטאים למקום. ויש להוסיף שדווקא סעודת מוצאי שבת, 

ד, הוא התיקון לשני המגשר מיום השביעי, מדת מלכות, ליום הראשון, מדת החס

חלקי הפגם של סדום, לשמים ולבריות. והכל מכח רות, ַאםה של מלכות, ריבה 

 ריוה.

מאמר זה הוא המשך למאמר שנתפרסם בשבוע שעבר ועוסק בפרשת וירא, 

      ab6746857@gmail.comלתגובות: 



 

 

 נחעמ' 

 

 

 משה גוטמן

עיונים במשנת ה'בית ישראל' / בפאתי הבית 

 משה גוטמן מאת

 רה חשובה: הדברים נכתבו על דעת הכותב בלבד[]הע

 דברי רבינו:

 ואברהם זקן בא בימים כו'.

איתא בספרים שהיה לו כל הימים. בשלימות. מחטא אדם הראשון באו עירוב טוב 

ורע. ואיתא בשפת אמת שאברהם ושרה תיקנו החטא הזה, להקל לבני ישראל 

 בעבדות השם, שיוכלו להתגבר על כל המכשולים.

יב מקודם ואברהם ושרה זקנים באים בימים, שתיקנו הכל. ואחר כך כשנפטרה כת

 שרה השאירה הכח אצל אברהם לגמור. וזה בא בימים, אחר מיתת שרה.

איתא במדרש רבי עקיבא יושב ודורש והיה הציבור מתנמנם ביקש לעוררן כו'. 

פנים  איתא רמז בספר הזכות כי מה שאדם נעשה עיף מעבדות השם, מחמת הסתר

בגלות המר. ובזכות שרה נוכל להתקיים אף בגלות וזה הרמז על אסתר הסתר פנים 

 שהיה אז וגם כן נתחזקו בני ישראל. ואיתא הדר קבלוה, וכן לכל הדורות.

ואיתא במדרש יודע ד' ימי תמימים על שרה, והרמז ונחלתם לעולם תהיה 

 ו ימיהם בתהו.שנשאר הנחלה הזאת לבני ישראל. שיבואו בימים. ולא יבל

ואולי זה הרמז על וד' ברך את אברהם בכל בגמטריא בן שהבנים יהיה להם הכח 

הזה לבוא בימים. ואיתא מתי יגיעו מעשי ]כו'[ שיהיה להם נגיעה בזה, באבות 

 לבל לבלות ימיהם בהבל.

וזה הברכה שנתברך אברהם אבינו עליו השלום שיהיה לב בני ישראל ער בגלות 

 ני ישינה ולבי ער זה בגלות.לעבדות השם. א



 

 

 נטעמ' 

 

בקש לעוררן רבי עקיבא שר התורה שיהיה לבן ער כאשר הגיד כ"ק אאז"ל הישן 

 בבית המדרש שלא יהיה לבו ישן רק ער לעבדות השם.

 (חיי שרה, תשט"ז קטע אישראל, -)בית 

** 

 דבר יֹום ביֹומוֹ 

כום * מה משמעות יש בהתייחסות פרטנית לכמות ימי האדם כשמסכמים את ס

שנות חייו? * מה קושר את מניין שנות שרה למספר מדינות אחשורוש? * כיצד גרם 

קשר זה לַהָקַצת ציבור המנומנמים בדרשתו של רבי עקיבא? * מהי התרופה 

הטובה ביותר נגד עייפות וממה נגרמת העייפות? * האם יכול יום אחד בודד 

ע אחד לתקן ימים להשפיע על חיי האדם בכללותם ולמה? * איך אפשר ברג

 אבודים שאינם בני תקנה מעצם טבעם? *

< < < 

* החיים  - - -ימים * הזדקנות רטרואקטיבית * חבל על הזמן * יֹוִמים  57836* בן 

בעצמם * בלי הורים! * עם ילדים! * כל סוגי ההסתרות * זמן יקיצה! * ונהפוך הם * 

 ר * היֵּה זקן! *תמימים מאז ולתמיד * ֲהיו ערניים * הלב המעיר מאי

*** 

 ימים 57,836בן 

מעולם לא שמענו כי מסכמים את גילו של האדם בכמות הימים שאותם הספיק 

לחיות עלי אדמות. בין אם מציינים את גילו במהלך שנות חייו, בין אם במותו על 

גבי מצבתו או בדברי ההספד, בין בכל סיטואציה אחרת. גילו של האדם נמדד 

ניין השנים שאותן חי. לא ימים, לא שעות. לא חודשים ולא תמיד ונספר לפי מ

 חצאי ימים. שנים בלבד.

אדם גדול בענקים צובר בעמל רב עשרות שנות חיים מלאי עבודת השם ומגיע 

מלא חכמה לגיל זקנה. בהגיעו לגיל ַזקנה ומאחוריו משתרעות שדות העבודה 



 

 

 סעמ' 

 

ייו כאל אוסף של ימים והיגיעה הרוחניות מאופק לאופק, מתייחסת התורה אל ח

מצטברים. לא כאל חטיבת שנים מאוגדת, אלא כֶצֶבר עצום של יום ועוד יום ועוד 

 יום.

 ימים, מה באה ללמדנו על אופיים?-ימים ומחולקי-התייחסות אל החיים כמורכבי

 לא זו בלבד.

התורה מקדימה את אזכור היות אברהם זקן לאזכורם של אותם ימים צבורים. 

שקודם כל היתה כאן ַזקנת האיש ואחר כך באו ובא הוא עם הימים כמו לאמור 

שקדמו לַזקנה. הרי המציאות שונה היא. תחילה נצברים הימים ואחר כך נוצרת 

מסדר  5ַזקנה. במקום לומר: ואברהם בא בימים ונעשה זקן, כותבת התורה הפוך

 ואברהם זקן בא בימים כו'.הדברים בהתהוותם: 

 נתהפך ומה בא ללמדנו? ימים אלו שהוזכרו למה הוזכרו? היפוך זה על שום מה

על פי פשוטו היה על הכתוב לכתוב: ואברהם בא בשנים וזקן. ראשית, למנות את 

החיים בהצטברות שנים ולא ימים. שנית, לסדר את ההתרחשויות לפי סדרן 

 הכרונולוגי.

~~~ 

 הזדקנות רטרואקטיבית

ודמת, פרשת וירא, שבה נאמר: שתי שאלות אלו מתעוררות כבר בפרשה הק

. למה בכלל ימים? למה קודם זקנים ואחר כך ְוַאְבָרָהם ְוָשָרה ְזֵקַנים ָבַאים ַבָיַמים

 ימים?

ברם שאלה נוספת טורדת כאן ואינה טורדת בפרשת וירא. והיא: מדוע יש 

להזכיר את היות אברהם זקן ואת היותו בא בימים כדי לומר שה' בירך את 

כל. בשלמא לגבי הפסוק שבפרשה הקודמת נכתבה הזקנה כהקדמה אברהם ב

אולם בפסוקנו  ָחַדל ַלְהיֹות ְלָשָרה ֹאַרח ַכָמַשים.מסבירה ומובנת להמשך הפסוק: 
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 סאעמ' 

 

המדבר רק על אברהם ועל הברכה שנתברך נשאלת השאלה מדוע להזכיר את 

זקנותה וביאת ימיה זקנותו, מה גם שזקנותו ָבַאת הימים כבר הוזכרה ונכתבה לצד 

 של שרה בפרשה הקודמת.

בתירוץ על שתי השאלות הראשונות כי התורה מלמדת על אברהם איתא בספרים 

 שהיה לו כל הימים, בשלמות. אבינו עליו השלום

אמור מעתה: הסדר הכתוב בתורה הוא נכון ואמת ויציב גם מבחינה כרונולוגית. 

ה והצליח לקשר את כל מעשיו בקניין אברהם היה זקן ואין זקן אלא מי שקנה חכמ

חכמה לפנימיותם כך שכל חייו מצטברים לו יחדיו. כי מי שאיבד את שנותיו 

הראשונות לתוהו והבל והחל לעבוד את בוראו רק בשנותיו האחרונות אינו יכול 

להיחשב כזקן אם נפשפש בצרורו הנקוב לחפש את נתחי חייו הראויים להיקרא 

שנות חייו לא נמנות השנים הראשונות שבלו וירדו לתהום חיים, מפני שבחשבון 

 הנשייה ונעלמו כעשן נעורים תועה.

מאחר וזקן הוא אברהם כעדות הכתוב, הוי אומר ששום שנה משנות חייו לא 

 הלכה לאיבוד ומלאות הן שנותיו במיצוי כולן לטובה ולברכה.

ם אבינו עליו טבעית של אברה-בזכות ַזקנתו וכחלק ממנה היתה הצלחתו העל

השלום לשחזר את שנותיו הראשונות, השנים שבהן לא הכיר את בוראו, שנות 

ההתחלה שבהן היה מעורב מטוב ומרע שהורישו לו מולידיו. הצליח להעלותן 

להשביחן ולהחזירן לעצמו כשנים רוחניות וטובות הנמנות ונספרות ונחשבות עם 

 שנות חייו הרוחניות.

 אחריתיקון הרטרואקטיבי, חולל אברהם אבינו את ההשבחה למפרע, את ה

שנעשה זקן. על כן מסדרת לפנינו התורה את הדברים כהווייתן: קודם כל הזקין 

אברהם, קנה חכמה ועבד את בוראו. משהזקין והחכים, או אז בא בימים. הביא 

עמו בסופה של זקנה את כל הימים כי זכה לתקן גם את הימים הראשונים שקדמו 

הן הכיר את בוראו. הן אכן בסוף תהליך ההזדקנות בא אברהם אבינו לשנים שב

וכל הימים שמורים ונצורים באמתחת חייו, כי הימים הראשונים תוקנו בסֹופה של 

 עבודת קודשו.



 

 

 סבעמ' 

 

תורצה אפוא שאלה שנייה וטרם תורצה שאלה ראשונה: ַכימות החיים בימים 

 על מה ולמה? -ולא בשנים 

~~~ 

 חבל על הזמן

בריאת הבריאה שנועדה להסתיר תחתיה ובתוכה את מציאות הבורא  6בעת

האינסוף ברא הקב"ה שלושה ממדים גשמיים, מסתירי אלוקות, שנתחדשו בעצם 

 הבריאה. שילובם יחד יוצר את העולם.

 ואלו הם:

 עולם; -א. ממד המקום 

 שנה; -ב. ממד הזמן 

 נפש. -ג. ממד החיים 

כל ללא מושגים של מקום וזמן וללא קיומם לפני הבריאה מילא האינסוף את ה

של חיים אחרים מחוץ אליו יתברך. הכל היה למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום 

והמושגים הללו לא היו קיימים במציאות. גם כיום יכול מלאך, שאינו מוגבל 

לטבע, לדלג על מגבלות זמן ומקום ולפעול פעולות מבלי שהן תצֹרְכנה כלל זמן 

יכול מלאך לנכוח בכמה מקומות במקביל, משום שרוחני הוא ולמעלה  במהלכן וכן

 הוא מן הזמן ומן המקום.

אדם בעולמנו אינו יכול לפעול שום פעולה שאינה צורכת זמן ויהי מה. כל 

פעולה דורשת זמן, משום שהיא נעשית כאן בעולם שבו ברא הקב"ה נברא ושמו: 

לא לתפוס מקום כלשהו, כי הוא טבעי. זמן. בדומה לזה, אדם בעולמנו אינו יכול ש

. לפני הבריאה לא היתה מציאות של חיים 7מהות רוחנית אינה תופסת זמן ומקום

 זולת הבורא, בעולמנו ישנם חיים ונשמות שיצר הבורא, זה ממד החיים.
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 סגעמ' 

 

שלשת הממדים במשותף יוצרים את ההסתר הגדול של הבריאה החיצונית 

הגשמיים ומחביאה בפנימיותה את מציאות הנראית ונחזית ומורגשת בחושים 

הבורא ושורשה של הבריאה ושל כל דבר גשמי, מציאות אלוקית שאותה מגלה 

האדם כאשר הוא יוצק רוחניות לממדים הגשמיים וממליך עליהם ובהם את 

מלכותו יתברך כשהוא מקדש את חייו, את מקומו, את זמנו, בהתאם להוראות 

, שהם ממדי 8לות את כבוד מלכותו בתוך הטבעהתורה. וזה עניין הבריאה לג

 .9אדם-זמן-נפש. או: מקום-שנה-העולם

בעת רדתו לעולם מקבל האדם חבילת חיים המורכבת משלשת הממדים. נפשו 

ונשמתו, עולמו ומקומותיו, מכסת זמנו וימיו. את שלושתם עליו למלא ברוחניות, 

נימיות אלוקית, כדי לגלות לחשוף את פנימיותם, ולהעבירם מחיצוניות חומרית לפ

 את האלוקיות החבויה בתוכם ומוסתרת באמצעותם.

האדם פוסע אם כן את פסיעת נשימתו הראשונה בעולמנו השפל כשהוא מצויד 

א. בנפש )=חיים עצמאיים של נשמה המופרדת זמנית ממקור מחצבתה וחיה  -

ר את חייו על פני בעצמאות עצמית(; ב. ְבָמקום )= מרגע לידתו עד יום מותו יעבי

מקומות טבעיים בעולם הזה שבהם עליו לפעול את פעולותיו לגילוי הפנימיות 

האלוקית; לא תהיה לו מציאות שבה הוא יהיה ללא מקום כלשהו(; ג. בשנה )= 

קצבת זמן מוגדרת מראש. כאשר בכל שנה, הקרויה כך מלשון שינוי, משתנה סוג 

יציקת פנימיות לתוך הנברא הקרוי זמן  ההסתר וסוג האור שעליו לגלות על ידי

והתחברותו לפנימיות הבריאה המוסתרת בכל זמן וזמן באמצעות מילוי רצון 

 הבורא וגילוי כבוד מלכותו(.

מספר השנים שמקבל האדם למסכת חייו הם מספר האורות שעליו להזריח 

אורות ולהאיר על ידי ביטול הסתרותיהם. כמניין השנים המיועדות לו כך מניין ה

שעליו לגרום להם להתאֹורר. כמניין האורות הממתינים לעבודת המאירה אותם, 

כך מניין ההסתרות המסתירות אותם. כי מעל כל אור ְמַכסה הסתר המסתיר אותו 

                                                
 לשון שפת אמת בפרשתנו. 8
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ש בהם פחות הסתר; וכן שהיא מקום שיש בו פחות הסתר ועיני ה"א בה; וכן ימים המקודשים מקראי קודש שי

הסתר: -הנקודה הכי פחות מוסתרת היא הנקודה שבה משתלבים כל הממדים כשהם מפוחתי -נשמות הצדיקים 

 כהן גדול )נפש( ביום הכיפורים )זמן( בקודש הקדשים )מקום(.



 

 

 סדעמ' 

 

בהסתר חומרי ונדרש האדם לפעול לסילוק ההסתר, למילוי הזמן בפנימיות, וכך 

 לתת לאור לפרוץ.

 אספים.האורות, מצטברים נערמים ומת

כלומר, הסתר שלא הוסר ואור שלא הואר, משפיעים חשכות וכובד על אורות 

השנים שתבואנה אחריהם, ולא לטובה. הסתרות השנים הבאות תגברנה 

 ותכבדנה, האור שבהן יעמיק להסתתר.

~~~ 

 - - -יֹוִמים 

 ובשנה עצמה, זאת המשתנה לעומת קודמתה, ממתינים ימים למאות.

ים הממתינים יוחד האור המיוחד אך ורק לו. המחדש בטובו לכל יום ויום מהימ

בכל יום תמיד מעשה בראשית מחדש לכל אדם בכל יום אור חדש המוסתר 

בהסתרות היום הזה ועליו להיגאל מהסתרותיו על ידי פעולת האדם. אורו הפנימי 

של היום אינו יכול לזרוח ממעשי יום האתמול כי אור האתמול אור אחר היה. 

הפנימי של היום לא יוזרח מחר גם אם מחר יהיה היום הכי רוחני בחיי  אורו

 האדם, כי ליום מחר מיועדת הארת יום המחר המתחדשת בכל יום תמיד.

אם התגבר האיש על ההסתר היומי וביטלו וחשף את האור  -לשון שמחה  -והיה 

פו את היומי הפנימי ויצק חיים רוחניים שחלחלו מבעד למעבה הזמן הגשמי וחש

פנימיותו, אזי הפכו ליום זה מזמן עובר בלה וכלה לזמן רוחני, נצחי, מצטבר ונאסף. 

 הפנימיות נצחית היא.

אם ָבלה את יומו וכשל מהסרת מכסהו החומרי, או אז אבד  -לשון צער  -ויהי 

הזמן ונהרסה הבריאה ששמה זמן של היום האבוד וכלתה בתהום הנשייה ויחסר 

 רות חייו.זמן זה ממסלול או

טבע אדם טבוע בו לעתים שנוקט הוא מעת לעת בהמתנה לזמן טוב יותר ומדלג 

הוא יום ועוד יום כדי לחכות לשעת כושר של התעלות וכדי להמתין לתחילת 

תקופה מרעננת, ליום טוב שיבוא. אין זאת אלא שגיאה קריטית הנובעת מחוסר 



 

 

 סהעמ' 

 

מלא לעולם. לא זו בלבד הבנה מהותית: איבוד היום החולף יוצר חלל שלא ית

שהחלל נותר פעור וחלול אלא שחלל זה מכהה את אורם של הימים הבאים 

 אחריו ומקשה לחשפם.

לשם הבנת ממד הזמן והפנמת האבדון באי ניצולו על בסיס יומי, ניתן להשוותו 

לממד המקום הנתפס יותר בהבנה. הבה נניח כי מקבל האדם ברדתו לעולם קרקע 

ל אלף דונמים לעיבוד וזריעה, כאשר לשם הצלחה עליו לעבד של אלף דונמים ע

מדי יום רצועה של דונם על דונם. לעבדה ולטפחה, ולהתקדם בהדרגה מיום ליום 

לעבר הגדה האחרת של השדה. נניח כי אסור לו בשום אופן ואין באפשרותו לשוב 

עוד נניח כי על עקביו של יום האתמול. לכל יום דונם משלו. עבר יומו בטל דונמו. 

-אסור לו ואינו יכול במציאות לעבד היום את רצועת הקרקע של אתמול ותמול

שלשום אם לא עובדו. ועוד זאת נניח: משימתו תושלם בשלמות אך ורק בעיבוד 

כל הקרקע כולו מגבול לגבול ללא חללים. ועוד זאת: בחלקות האדמה האבודות 

דלות נחשים ועקרבים הפורצים והנטושות שלא עובדו, צומחים צמחיות פרא המג

 מהן קדימה והלאה לעבר חלקות יום המחר וכל חלקות העתיד.

האם יאמר האדם ביום מן הימים: אמתין לרצועת אדמה טובה ומשובחת? האם 

יחשוב האדם: בעוד חצי שנה אתפוס את עצמי ואתחיל לחיות? הן כל אמירה 

. אדרבה, דווקא בגלל שרוצה מסוג זה תקשה עליו יותר ויותר בתכניות העתיד שלו

 הוא בהצלחתו העתידית עליו לנצל את ההווה.

 בדיוק כך בנוי ממד הזמן.

~~~ 

 החיים בעצמם

ההתייחסות אל החיים כאל אוסף של ימים שכל אחד מהם דורש בתוקף את 

גילוי אורו שלו ואין אחד יכול לחמוק, היא שאפיינה את אברהם אבינו ושרה אמנו 



 

 

 סועמ' 

 

ם באו בימים. מילאו כל יום ויום במילויו הרוחני הייעודי . ה10עליהם השלום

 והייחודי. לא דילגו אף לא על יום אחד.

איש המתייחס אל חייו כאל יחידות זמן בנות שנה כל אחת, אינו מוטרד מאובדנו 

של יום או יומיים או חמישים או שישים או שוטף תשעים. הרי מיעוט הם, עשרות 

בדה כולה במלואה. שונה היא התנהגותו של המתייחס ימים אלו, ביחס לשנה הנכ

אל חייו כאל יחידות זמן בנות יום אחד כל אחת. זה האיש אינו יכול לזלזל בשום 

 חיים שלמים הוא. -נתח של חיים, כי נתח חיים 

אברהם אבינו שמר את הימים על ידי התייחסותו אל החיים בכללותם כאל ֶצֶבר 

ויחיד מהם, בכל עונה מעונות השנה ובכל גיל של ימים יקרים אשר כל אחד 

מגילאי האדם ובכל מצב רוח, דורש את תפקידו הייחודי. ידע אל נכון כי אם יַחסר 

מיום זה את עבודתו לא יוכל להשלימו ביום שאחריו הצורר בכנפי זריחתו עבודה 

חדשה להסרת הסתר חדש לצורך גילוי אור חדש האמור להתגלות על ידי 

 על ההסתר המיוחד לאותו יום, לאותו אדם.ההתגברות 

אנשים יש, המתייחסים אל החיים כאל יצירת מופת פלאית ומופשטת המורכבת 

מהחיים בעצמם, מכל החיים כולם. בזים הם ליום קטנות. כי מה וכמה הוא יום 

אחד מול כל החיים הגדולים המשתרעים ממרגלות עיניהם ועד לאופק הקשישות 

חם התועה גם שבוע ימים אינו חתיכה הראויה להתכבד, מול כל הרחוק. בעיני רו

 החיים כולם.

דוחים הם אפוא את התארגנות עבודתם הרוחנית מיום קטן אחד ליום קטן אחר 

ומשבוע שולי אחד לשבוע מבוזבז אחר כי מחכים הם בכיליון עיניים לרגע המיוחל 

כל החיים הגדולים שבו ייצאו הם מן הימים הקטנים והשוַליים וייכנסו להי

 והמוארים.

אינם קולטים כי ההיכל אינו קיים. החיים אינם יצירה נפרדת והרואית. החיים 

אינם אלא תרכובת רבגונית וַמצרפית המורכבת מאותם אלפי ימים קטנים שאינם 

 .11זוכים לחשיבות יתרה בעיניהם. מה הם החיים אם לא אוסף של ימים

                                                
 ואת יהושע בן נון ואת דוד המלך שגם עליהם נאמר באים בימים. )בית ישראל בפרשתנו בכ"מ(. 10



 

 

 סזעמ' 

 

תח הזמן הבודד, למרות זעירותו מול ים הבנת מהות חשיבות היום האחד ונ

החיים הגדול, תלויה בהבנת המושג זמן. נברא הוא ככל הנבראים ויש למלא את 

 כל חלקיו במילוי של רוחניות.

אם כנים הדברים, נפערת כאן שאלה גדולה ועצומה: הרי רק בהיותו בן מ"ח 

ימי חומריות  17,520שנים הכיר אברהם את בוראו, אם כן אבדו לו מימי חייו 

שבהם טרם הכיר את בוראו. איך מעיד עליו הכתוב שבא בימים? הלא דווקא 

משום שהבינֹונו את חשיבותו הנדירה של היום האחד והיחיד ואת ייחודו הייחודי 

שאי אפשר להשלימו ביום אחר, מתחדדת יותר השאלה: איך בא אבינו אברהם 

 ועמו כל ימיו?

~~~ 

 בלי הורים!

ומטמיע  12רהם זקן. עבודתו הממושכת להיות זקן שקונה חכמהוהתשובה: ואב

את החכמה, היינו הכרת הבורא, בתוך כל החומריות של הזמן שעבר עליו מאז 

 הכיר את בוראו, היא שתיקנה גם את הימים האבודים.

אחרי שמילא אברהם את כל זמנו ברוחניות רצופה, התחבר בכל כולו לשורש 

וא עצמו לכה רוחני עד שהתבטלה ממנו מגבלת הזמן פנימיותו של הזמן, והפך ה

שהלא רוחניות היא למעלה היא מן הזמן, וכיון שהתעלה אל מעל לזמן שוב יכל 

לתקן למפרע את הימים הראשונים החסרים כי מי שהתעלה מעל הזמן ומגבלותיו 

החומריים אינו מופרע משינויים של עבר הווה ועתיד, כי כולם שווים אצלו 

 עברו כעתידו, ללא מגבלת זמן חומרית.לטובה. 

תחילה היו אברהם ושרה כפופים לזמן, על כן חסרו ימיהם. כי לא היו רוחניים 

וטובים בתכלית ללא כל רע. אברהם אבינו נולד מתרח ושרה נולדה מנחור, 

הוריהם הטביעו בהם גם טבעים בלתי מעובדים היטב ותרכובות רעות שנוצרו 

                                                                                                                                                                         
מיד אחר כך לחיים שעתידים לבוא עליהם ומתמשכת ותכנונים מפורטים שלושים שנה בהכנה כשעסוקים  יש 11

 מעסיקים הם את עצמם בשלושים השנים הבאות בבכי ונהי על החיים שאבדו להם ומהם.
 ראה שפת אמת בפרשתנו בכ"מ. 12



 

 

 סחעמ' 

 

באו עירוב טוב ורעשבגין החטא  הראשון מחטא אדםבעולמנו החל 
13

ועל אף שהיו טובים דבק . 

 14בהם רע שבא מהוריהם, כי מאז חטא עץ הדעת אין טוב בלי רע. אולם הם עמלו

. בזכות ומכוח עבודתם 15לתקן את אותה ירושה בלתי ראויה ולבערה כליל מקרבם

מילא הרוע לבער מקרבם את כל שאריות ועקבות הרוע שירשו מהוריהם, נמחק מ

שליווה את חיי שנותיהם הראשונות מאחר וכל שורשו ומקורו היה בהוריהם. וכיון 

שנמחה מהם כל שריד של רע, נעשו רוחניים למעלה מן הזמן וגברו על מגבלת 

 הזמן ותיקנו גם זמן עבר.

של אכילת עץ הדעת, ואם כן הצליחו שאברהם ושרה תיקנו החטא הזה,  שפת אמתואיתא ב

רה להתנקֹות כליל מהרע שליווה אותם בתחילת חייהם ולהתעלות אברהם וש

 לכולו טוב, כולו רוחני.

תיקון זה שעליו עמלו אברהם ושרה, תיקון ההתנקות וההתנתקות מן ההורים, 

להקל לבני ישראל בעבדות יחבר אליהם את צאצאיהם ויעבור בכל כוחותיו אל בני ישראל 

 לאברהם ושרה לבין הדור שאחריהם. לנתק בין הרע של הדורות שקדמוהשם. 

ואם אברהם ושרה שהיו צדיקים  16והלא מידה טובה מרובה ממידת פורענות

נדרשו לעמול קשות על מנת לבער ולמגר את טביעֹות הרוע שהוטבעו בהם 

מהוריהם על לא אשמה בם, על אחת כמה וכמה שבני אברהם ושרה יקבלו 

הכוחות שהורישו אברהם ושרה מהוריהם כוחות טובים שעליהם עמלו. בין 

 שיוכלו להתגבר על כל המכשולים.לדורות הבאים מצויה אותה יכולת טבועה 

~~~ 

 

 

                                                
כלל לא ידע מה זה רע השלימות ו היה תכליתהראשון אדם . בבריאת העולם, הטוב והרע היו מופרדים זה מזה 13

ולא הכירו. משאכל מעץ הדעת טוב ורע, נפקחו עיניו להבחין בין טוב לרע ולמד להכיר את הרע. עוד זאת שאכילתו 

שתלשל ערבוב בכל העולמות ובכל הנבראים בין ומערבוב זה ה בין הטוב לבין הרעבבריאה לערבוב הראשון גרמה 

 ם.להפרידו את הטוב מהרעטוב לרע כשעל האדם מוטל לברר 
 ראה: אמרי אמת תרצ"ב קטע א, בהרחבה. 14
מלך יהודה שעשה שלשה דברים ברצון חכמים ואחד מהם הוא  והוא עוד זיכך עצמו מכח האב כאשר הגיד כ"ק אאז"ל על חזקיהו 15

 ובעוד מקומות בפרשתנו(.)תשי"ד קטע ב, גירר עצמות אביו שגירר כח האב שלו. וכן אברהם אבינו עליו השלום ביטל וגירר כח האב שלו ש
 סנהדרין ק א. 16



 

 

 סטעמ' 

 

 עם ילדים!

עתה נוכל לענות על השאלה דלעיל מדוע ציינה התורה פעם שנייה את היות 

אברהם זקן בא בימים, אחר שכבר ציינה זאת בהזכרתה אותו עם שרה בפרשה 

 הקודמת.

שהם הצליחו להביא עמם את כל הימים, גם מקודם ואברהם ושרה זקנים באים בימים, כתיב  אמנם

הזכירה התורה פעם שתיקנו הכל. ואחר כך כשנפטרה שרה,  את הימים של השנים הראשונות,

נוספת אצל אברהם שבא עם כל ימיו, ללמדנו ששרה אמנו לא לקחה עמה הכוח 

בא בימים,  מה שהתורה כותבתהם לגמור. וזה השאירה הכח אצל אבר עם פטירתה אלא אדרבה,

שלכאורה לא מובן הקשר של 'זקן בא בימים' להמשך הפסוק, של 'והשם ברך את 

 המשיך אברהם לתקן.אחר מיתת שרה. אברהם בכל', אלא זה בא ללמדנו ש

על אף שלעצמו כבר תיקן את כל ימיו, כפי שמעידה זאת עליו התורה עוד בטרם 

באים בימים, ואם כן מדוע עליו לעמול עוד על הימים הקדומים לידת יצחק, זקנים 

שכבר תוקנו, אלא שמעידה התורה כי עמל לתקן את הימים גם אחרי שמתוקנים 

 היו כי המשיך בזאת את כוח תיקון הימים האבודים הלאה לדורות הבאים.

, כי בא הפסוק 17עדות זו מרומזת בהמשך הפסוק במילה 'בכל' שבגימטריה 'בן'

ולו ללמדנו שאותו כוח של הבאת הימים כולם שהוזכר בפעם הראשונה ככוח כ

משותף לאברהם ושרה, מוזכר עתה בפעם השנייה ככוח משותף לאברהם ובניו 

 אחריו הרמוזים במילה 'בכל'.

~~~ 

 כל סוגי ההסתרות

וכי תשאל: מנין לנו לקבוע שכוחות כבירים אלו המאפיינים את מי שביטלו 

רוע הטבוע בהם ותיקנו את חטא עץ הדעת, יכולים להיטמע גם לגמרי את כל ה

בדורות הבאים, החלושים רוחנית, המעורבבים מטוב ורע, הנתונים בצרה ובשבי 

                                                
 ראה את דברי רבינו בהמשך. 17



 

 

 עעמ' 

 

החומר וכפופים הם בכיפוף אחר כיפוף למגבלות זמנים חומריים ומקומות 

 חשוכים.

אמר מה ראתה  .בקש לעוררן .נםהצבור מתנמהיה יושב ודורש והיה  רבי עקיבא: 18בפרשתנו איתא במדרש

א אסתר שהיתה בת ואלא תב ?אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה

תה מאה ועשרים ושבע ותמלוך על מאה ועשרים ושבע יבתה של שרה שחי

 .מדינות

מה עניין שנת חיים של שרה למדינה שתיכבש תחת אחשורוש ומדוע ואיך גרם 

נות חייה של שרה אמנו למספר מדינות קשר זה שקשר רבי עקיבא בין מניין ש

 המלך אחשורוש להתעוררות המתנמנמים בדרשתו?

אין זאת אלא שממד הזמן המסתיר וממד המקום המסתיר, קשורים זה בזה. 

 שניהם הם נבראים חומריים המסתירים אלוקות פנימית שניתן לגלותה בעבודה.

שרים שבע שרה אמנו הצליחה להעלות משואות אור אלוקי בכל מאה וע

שנותיה. הוי אומר: הצליחה שרה להתגבר על מאה עשרים ושבעה סוגי הסתרות 

שונים זה מזה ולחשוף מאה ועשרים ושבע סוגי אור, בדיוק כמכסת ההסתרות 

שניתנו לה משמיים לאורך חייה. כל ממד הזמן שקיבלה שרה אמנו הפך מזמן 

 ן.גשמי מגביל ומתבלה לזמן רוחני נצחי בלתי מוגבל בזמ

מאחר והוא הפך לזמן רוחני נצחי, הוא גם חלש על העבר אך גם התפרש על 

התעיד באין מפריע. כי לרוחניות אין את מגבלת הזמן. על כן לא נעלם כוחה 

 הרוחני של שרה אמנו עם פטירתה אלא נשאר לדורות לעזר וסיוע.

כשבאה אסתר המלכה, מצאצאי שרה ומיורשות כוחותיה, והוגלתה לחשכת 

ום שבו ממד המקום, הלא הוא ארמון התועבות של המלך הרשע והטמא, אפף מק

מכל צד ועבר את דרכה בהסתרות מחשיכות המצטברות יחדיו לארמון המשוקץ 

מכל מדינה ומדינה שבה שולט אחשורוש ומלכותו שלו יוצרת הסתר מסתיר 

המכסה את המקום ומכסה את כבוד מלכות אלוקים, מוכפלת עצמת ההסתר של 

 אסתר במאה ועשרים ושבע מכפילי חשכות.

                                                
 בראשית רבה נח ג. 18



 

 

 עאעמ' 

 

שהרי אין דומה מלך המולך על מדינה אחת ומלכותו מתנגשת עם מלכות 

האלוקים המוסתרת רק במדינה אחת, למלך המולך על מאה עשרים ושבע מדינות 

המקבל את כוח מלכותו החומרית ממאה עשרים ושבעה מקומות שונים שבכל 

ות אלוקים. ואם מלך רשע הוא וגם טיפש אחד ואחד מהם הוא מסתיר את מלכ

אזי מוכפלת רשעותו המטופשת במאה ועשרים ושבעה סוגי הסתר המצטברים 

 מממד המקום.

מי ינסוך כוח באסתר נוכח כל ההסתר המוכפל במאה עשרים ושבעה הכפלות? 

אמא שרה עליה השלום שסללה בשבילה את הדרך בכיבוש דומה וזהה של מאה 

רות של ממד הזמן, שאת כולם הצליחה לכבוש. היא שתיתן ועשרים ושבעה הסת

 כוח לנכדתה לכבוש מאה ועשרים ושבע הסתרות של ממד המקום.

~~~ 

 זמן יקיצה!

משהבינו המנומנמים את סוד ההסתרות המכסות את האור והבינו כי הכוחות 

מוכנים משכבר הדורות לכיבוש ההסתרות מכל הסוגים, התעשתו מנמנומם והחלו 

ר מהיכן השיגה שרה את אותן מאה ועשרים ושבע שנים. כיצד הצליחה להרה

 להתגבר על ההסתרות.

אין זאת אלא שבֹואה בימים, איסוף ימים עקבי, מול הסתר היומיומי המתחדש 

שנים מלאות וגדושות בנצחיות כה נצחית עד שהן  127בכל יום, הוא שצבר לה 

 דותה מול ההסתרות שלה.סייעו, השנים המוארות, לאסתר נכדתה בהתמוד

הבינו הם כי גם המה יזכו לסיוע. הבינו הם כי אין להירתע מן ההסתר שכן אינו 

אלא מכסה שיש להסירו כדי לגלות את האור הממתין מאחוריו ולמלא בכך את 

ייעודם היומי. הבינו הם עוד כי אבדן זמן הדרשה לטובת נמנום הוא אובדן שאינו 

יגיעו אורות חדשים ואת אור הדרשה לא יצליחו  חוזר כי אחרי הדרשה ומחר

 להשיג אלא אם כן יתעוררו.



 

 

 עבעמ' 

 

העייפות בעת דרשתו איתא רמז בספר הזכות כי מה שאדם נעשה עיף מעבדות השם, מחמת הסתר פנים בגלות המר. 

של רבי עקיבא, ככל עייפות מעבודת השם, לא עייפות טבעית היתה, אלא אבדן 

אשר התחברות אליהם תהפוך את הזמן העכשווי קשר לדברי התורה הנאמרים 

של הדרשה לזמן רוחני מנוצל. כוסה הזמן ונכסה בכיסוי חומרי שבזאת הפעם 

 הצטייר כעייפות.

אחרי ההבנה כי אין העייפות מצב אמיתי אלא הסתר שנולד כדי להתבטל, 

 התעוררו המנומנמים, נסתייעו בכוחן של שרה ואסתר, וָגרֹוש גירשו על אתר את

כשם שאסתר התקיימה בתוך הארמון ובזכות שרה נוכל להתקיים אף בגלות העייפות המסתירה. 

 היותר חשוך ועכור ומאוס ומשוקץ בזכות שרה.

~~~ 

 ונהפוך הם

וזה הרמז על אסתר, הסתר פנים
19

שהיה אז לכל הדור כולו, שהרי נהנו מסעודתו של אותו  

מן הרע ולא התעלו לדרגתם של רשע ונתגעלו בגיעולי גויים ולא היו מופרדים 

נתחזקו בני  וגם כןאברהם ושרה ובכל זאת הצליחו להתגבר על ההסתר בזכות אסתר 

ובדברי הצומות וזעקתם חזרו בתשובה מאהבה וקיבלו על עצמם עול תורה ישראל 

"ויתיצבו בתחתית על הפסוק הנאמר בקבלת התורה בסיני:  20בגמראואיתא באהבה, 

בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם  ההר, אמר רב אבדימי

את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא 

קימו וקבלו  21בימי אחשורוש. דכתיב הדור קבלוהאמר רבא: אף על פי כן,  ..קבורתכם.

 היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר.

י סעודתו של אותו רשע הלא הדברים מפעימים מדור שנהה בהנאה אחר

בארמונו של אותו רשע שהיה שיא החומריות והמקום היותר מנוגד למלכותו 

יתברך, נתעוררו בני ישראל והפכו לדור נעלה המתקן למפרע את אופן קבלת 

התורה של דור המדבר אשר קיבלו את התורה במורא של כפיית הר כגיגית. 

                                                
 )חולין קלט ב(. אסתר מן התורה מנין? דכתיב: ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא.: הגמראלשון  19
 שבת פח ב. 20
 אסתר ט. 21



 

 

 עגעמ' 

 

ליחו לגבור על ההסתר לא רק דווקא דור זה של נהנים מסעודת הרשע הם שהצ

מעתה והלאה אלא שתיקנו למפרע את קבלת התורה וקיבלוה מחדש בקבלה 

 מאהבה.

כל זאת בכוחה של אסתר שעוררה אותם לתשובה, שקיבלה את כוחה משרה 

שגם מי שאינם בדרגת אברהם ושרה ואסתר, ומי וכן לכל הדורות. אמנו. נמצאנו למדים: 

מעורב בטוב, יכולים לכבוש את החומריות ולגלות שלא ניקו עצמם כליל מרע ה

 את הפנימיות מתוך ובתוך כל סוגי ההסתרות.

בין הסתרות הנובעות מזמן ומתחדשות בכל יום בהתחדשות של הסתרה חדשה 

כהסתרות שרה, ובין בהסתרות הנובעות ממקום אליו נקלע האדם כהסתרות 

רות בני דורו של רבי אסתר, בין הסתרות הנובעות מעייפות מנומנמת כהסת

בכולן ומול  -עקיבא, בין בהסתרות הנובעות מהנאות אסורות כדורו של אחשורוש 

כולן סלולה דרך הראשונים שסללו אברהם ושרה להתגבר על תנאי החומר 

 המחשיכים ולגלות את האור.

הכוח להפוך את ההסתר היומי והשנתי, המקומי והנמנומי, למקולף ומואר. 

ם המעייף ולזכור את יקרת יוקרתו הייחודית של היום האחד ואת לגרש את הנמנו

 יופיו הייעודי החבוי מתחת לכיעור משבריו.

~~~ 

 תמימים מאז ולתמיד

י ְתִמיִמים. ַוַיְהיו ַחֵיי ָשָרה ֵמָאה ָשָנהרבה: ואיתא במדרש  ַע ה' ְימֵּ "יֹודֵּ
ְוַנֲחָלָתם ְלעֹוָלם ַּתְהֶיה"  22

תם תמימים בת כ' כבת ז' לנוי בת ק' כבת עשרים שנה כשם שהן תמימים כך שנו

רבי ר מא .שהיתה תמימה במעשיה שרהעל יודע ה' ימי תמימים זו בר אחר ד לחטא.

מה  ,"ְוַנֲחָלָתם ְלעֹוָלם ַּתְהֶיה" שנאמר ויהיו חיי שרה .יוחנן כהדא עגלתא תמימה

קים לפני לומר לך שחביב חייהם של צדי ?צורך לומר שני חיי שרה באחרונה

 .המקום בעולם הזה ולעולם הבא

                                                
 תהילים לז יח. 22



 

 

 עדעמ' 

 

מלמדנו דוד המלך בתהילים כי ימי הצדיקים תמימים. שנות הצדיקים, חיי שרה, 

מאה שנה, עשרים שנה, שבע שנים, כולן שוות לטובה כי נבנות הן מאוסף צבור 

ורציף של ימים תמימים. ימים אשר בהם הכניסו הצדיקים את ידיעת ה', דעת 

בכל מעשיהם שנעשו בתמימות, דהיינו, בשלמות וכך על ידי מלשון חיבור, 

תמימות ושלמות במעשים, הפכו הצדיקים את ימיהם לנחלה עולמית, רוחנית 

 נצחית, שאינה כפופה לזמן.

שאחרי שיצקה שרה רוחניות לזמן הנברא לה ולכל שנותיה והרמז ונחלתם  ל ע ו ל ם  תהיה, 

עולם ולעד על ידי השלטת פנימיותו על הפכתו מזמן עובר לזמן נצחי וקיים ל

 חיצוניותו. כך הפך זמן ימיה התמימים לנחלה שנשארת לעולם.

מסביר המדרש שכוונת הפסוק היא שהנחלה תהיה לשני העולמות, העולם הזה 

 והעולם הבא.

מה תועלת יש לו לצדיק שנמצא בעולם הבא בנחלתו  23נשאלת השאלה

מתבטאת הישארות זאת. התשובה היא: שנשארת כאן לעולם בעולם הזה. במה 

המצויים בעולם הזה בדורות הבאים ונהנים מפירות עמל שנשאר הנחלה הזאת לבני ישראל 

 הצדיקים להשכיל לדעת ולהצליח להפוך את הסתרותיהם לאורותיהם.

לא זו בלבד שיצליחו להפוך את ההסתרות העתידיות לאורות נחשפים אלא שגם 

ולא נוצלו, הימים האבודים שאינם עבודים, יינצלו  הימים שחלפו עליהם בעבר

בזכות כוחם של צדיקים שהפכו את ימיהם האבודים לימים מובאים לעת ַזקנה. 

על שיבואו בימים. ולא יבלו ימיהם בתהו. כוח זה נשאר בעולם הזה לצאצאיהם, לכל בני ישראל 

הצילם בזכותם של אף שָנשו ימיהם הראשונים לתהום הנשייה, יידעו שעוד ניתן ל

 אברהם ושרה.

עתה נבין היטב מדוע ציינה התורה את ביאת ימיו ואת זקנתו של אברהם יחד 

ואולי זה . כי קשורים המה זה בזה בקשר הדוק בל יימוט. 24עם ברכתו שנתברך בכל

ושאלה שואלת ועולה בגמטריא בן  ודרשו חז"ל שהמילה בכלהרמז על וד' ברך את אברהם בכל 

                                                
 בית ישראל בפרשתנו. 23
 ל בקצרה, ועתה בדברי רבינו.הוזכר לעי 24



 

 

 עהעמ' 

 

כי לגימטריות אנו צריכים כדי לדעת שאברהם הוליד את יצחק ויש לו , ו25מאליה

 בן? הרי פסוקים ברורים ופרשיות מפורשות מספרות על הבן שהיה לו לאברהם.

אלא, ברכה זו שנתברך בה אברהם אינה שיש לו בן ושמו יצחק. ברכה זאת היא 

המוזכר שבנו יצחק כמותו הוא. שכוחו זה של 'הבאת הימים כולם בשלמות', 

בתחילת הפסוק עבר בירושה גם לבנו. זאת הברכה אשר בירך ה' את אברהם. 

שבנו היה דומה לו  ב כ ל . גם באותה יכולת מופלאה לתקן ימים עברו, להעלותם 

שהבנים יהיה להם הכח הזה לבוא מחדש ולהביאם בשלמותם. הברכה הרמוזה במילה בכל היא 

בימים
26
. 

~~~ 

 ֲהיו ערניים

ר האומר, כוח זה לאסוף ימים חשוכים ולהאירם למפרע ולבוא עם אל ובל יאמ

אנושי הוא הניתן לקדושי עליון -טבעי הוא ועל-כולם בשלמות לעת ַזקנה כוח על

דוגמת אברהם שרה ואסתר, שהרי שנינו ולמדנו לעיל את חשיבותו של היום, את 

וב ומי לי ומה ייחודיותו הבלעדית, ואת גודל האבידה הטמונה ביום שעובר לבלי ש

לי להיות כאברהם הגדול בענקים שידע כיצד לדלות את ימיו הראשונים מתהום 

 האבדון ומה לי ולו.

כו למעשי אבותי אברהם יצחק  מתי יגיעו מעשיכי חייב כל אחד מישראל לומר ואיתא 

. ושאל הר"ר בונם מפרשיסחא זיע"א איך יעלה על הדעת שיגיעו מעשינו 27ויעקב

ת הקדושים והשיב כי 'יגיעו' הוא מלשון נגיעה ולא הגעה, הכוונה למעשי האבו

חייב כל אחד מישראל לומר ולדעת כי שיהיה להם נגיעה בזה, באבות, לבל לבלות ימיהם בהבל. היא 

 למעשיו יכולים להיות נגיעה למעשי האבות ולדרכים שסללו.

                                                
 בית ישראל בפרשתנו בכ"מ. 25
ואברהם זקן בא בימים, בזוהר הקדוש שבא עם כל ההארות כו' וזכאין בעלי תשובה דברגע חדא מתקנין כל  26

 הימים כו ע"ש )שפת אמת, תרל"ז, קטע ב(.
" )תנא דבי אברהם יצחק ויעקבלפיכך הייתי אומר שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי " 27

 אליהו פרק כה(.



 

 

 עועמ' 

 

ים הבאים כי הנה כי כן יש לנו נגיעה באותה יכולת מופלאה של הצלת הימ

עלינו לטובה בעתיד על ידי ידיעה כי אין תחליף ליום שיאבד ומיצוי הרוחניות 

השייכת לכל יום ויום וגם נגיעה יש לנו להצלת הימים שעברו עלינו שלא לטובה 

שניתן להצילם על ידי יגיעה. כי גם להצלת ימים שאין להם תחליף, ניתן להיעזר 

 יגיעה.בכוחות אברהם ושרה ולהאירם למפרע ב

בברכת 'בכל', שדרשו לומר שיש לו בן, לא הכוונה וזה הברכה שנתברך אברהם אבינו עליו השלום 

כשם שאברהם ושרה הצליחו שיהיה לב בני ישראל ער בגלות לעבדות השם, שהוליד את יצחק, אלא 

לבוא בימים ולהעמיד את כל ימיהם בקרן אורה וכמו שמכוחם ופעלם הצליחה 

ר את מחשכי מאה ועשרים ושבע המדינות ולעורר ולהאיר אסתר המלכה להאי

את לב בני דורה שאכלו פיגולי חטא לקבל את התורה מאהבה, ולהשפיע ממרחק 

 השנים על בני דורו של רבי עקיבא שר התורה שיצליחו להתגבר על הנמנום.

 

~~~ 

 הלב המעיר מאיר

סתם. נמנום רוחני  נמנומם המונצח לתמיד של בני דור רבי עקיבא אינו נמנום של

ביקשו בני דורות להתנמנם. נסיבות הדור, חורבן הבית, כישלון מרד בר כוכבא, 

עשרת הרוגי מלכות, קשיי הגלות תחת שלטון הרומאים, יצרו חשכה סביבתית 

 המשרה נמנום והעדר עוררות.

תי רעיתי יונתי תמתי ואני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אח: 28שנו חז"ל

בון העולם ירדוש ברוך הוא אמרה כנסת ישראל לפני הק 29אשי נמלא טל וגו'שר

אני ישנה מן  .אני ישנה מבית המקדש ולבי ער בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

אני ישנה  .אני ישנה מן המצות ולבי ער לעשותן .הקרבנות ולבי ער במצות וצדקות

 .הקדוש ברוך הוא לגאלניאני ישנה מן הגאולה ולבי ער ל .מן הקץ ולבי ער לגאולה

                                                
 פסיקתא רבתי פרשה טו. 28

ולבי ער, לנטרא להו . אמרה כנסת ישראל אני ישנה בגלותא דמצרים דהוו בני בשעבודא דקשיוראה עוד בזוהר: 

 דלא ישתיצון בגלותא",
 שיר השירים ה ב. 29



 

 

 עזעמ' 

 

מדברי המדרש נמצאנו למדים כי שינה היא הגדרת מקיפה של מצב הגלות שבו 

אני  אין בית מקדש, אין קרבנות, אין מצוות, אין קץ, ובכל זאת הלב ער. הוי אומר:

 ישינה ולבי ער, זה בגלות.

את השינה הזאת גירש רבי עקיבא. מה לכם ישנים? שרה אמכם הצליחה 

על מעה עשרים ושבעה מסתירים. אסתר הצליחה להתגבר על מאה  להתגבר

 עשרים ושבעה מסתירים. תתגברו גם אתם על המסתירים.

למרות ובתוך חשכת הגלות וחורבן הבית, מוצאת כנסת ישראל את הפתרונות 

המעלימים את ההסתר ומגלים את האור שמתחבא מתחת להסתר. המציאות 

סתר כי אין בית מקדש? תבנה כנסת ישראל בתי יֵשנה אך לבה ער! אם גדול הה

כנסיות ובתי מדרשות שהם מקדש מעט! אם גדול ההסתר כי אין קרבנות מכפרים? 

תקיים כנסת ישראל מצוות ותעשה צדקות! אם מחשיך החושך כי גם מצוות אינן 

מתקיימות? הלב עודו ער לעשותן! איננו יודעים מתי יבוא קץ הגאולה? נתנחם 

 אור חבוי. -הלב לגאולה! בכל הסתר ָגלוי  בהשתוקקות

 זאת מהות העירות בתוככי השינה.

את מציאת האור בתוך השינה, למרות עצימת העיניים, על אף חשכת הסביבה, 

גילתה שרה ופעל אברהם, המשיכה אסתר  -בתוככי אפילת המציאות החיצונית 

 ונמשכו אחריה בני דורה, דרש רבי עקיבא ונעשה גם אנחנו. 

עקיבא בטל כבוד  בימשמת ר: 30שעליו נאמר בגמרא בקש לעוררן רבי עקיבא שר התורה

עקיבא דרש על כל קוץ וקוץ של כל אות, וזהו כבוד  בישר"פירש רש"י: והתורה. 

רבי עקיבא שאותו ראה משה רבינו עליו  ."תורה גדול שאין בה דבר לבטלה

"אדם כזה להקב"ה:  ואמר קושר כתרים לאותיות תורההשלום בעלותו למרום 

; רבי עקיבא שהיה בדור החורבן, אותו בן 31בעולמך ואתה נותן תורה על ידי?"

גרים שארבעים שנותיו הראשונות עברו עליו כרועה צאן עם הארץ שונא תלמידי 

חכמים, הוא זה שנשא את כתר כבוד תורה שבעל פה המאיר את חשכת הגלות 

                                                
 סוטה מט א. 30
 מנחות כט ב. 31



 

 

 עחעמ' 

 

, הוא 32וך כל קוץ וקוץ לדרש מעיר ומאירויודע שאין דבר לבטלה ויודע שניתן להפ

שנשא את כבוד התורה בחייו. הוא שחיפש לעורר את בני דורו, דור חורבן בית 

 בתוך הגלות המתחדשת עליהם.שיהיה לבן ער שני, הוא שביקש מהם 

תורתו נעשית לו הישן בבית המדרש,  : כל33על מאמר רבי זיראכאשר הגיד כבוד קדושת אדוני אבי ז"ל 

ים קרעים שנאמר וקרעים תלביש נומה, ושואלים המפרשים שהלא כתוב קרע

שלא יהיה לבו ישן, רק ער ונפסק שמותר לתלמיד חכם לישון בבית המדרש, ותירץ שהכוונה 

 לעבדות השם.

~~~ 

 היֵּה זקן!

אל ייבהל האדם לא מן ימי החושך המצטברים בעברו, לא מהשינה התוקפתו 

וי התלהבותו לעבודת בוראו, ואף לא מהחושך בהרדמת רצונותיו הטובים וכיב

המכסה ארצו או מן ההסתרות המחשיכות את אור חייו בשל הימים האבודים 

 החשוכים המשפיעים לרעה על הימים הבאים עליו.

יזכור ברורות כי כל אלו וכל מכפילי ההסתרה בזמן ובמקום אינם אלא הסתרות 

יעלם בכוח ַהַקיצֹו את עצמו לעמול, חיצוניות שנועדו לכסות על אורות ומחכות לה

לחבור לשורשם על ידי קיום הוראות התורה ודעת ה' בכל דרכיו, ולגלות את 

 האור השרוי תחתיהם.

או אז, אם יעמול ויתייגע כל ניצול ומיצוי כל יום ויום, ויתקרב להפיכת זמנו לזמן 

נו עליהם רוחני, תהא לו נגיעה ויתגלה עליו כוחם של אברהם אבינו ושרה אמ

השלום ויצליח בעבודתו המתמשכת השומרת מעתה על כל יום ויום להחזיר גם 

 את אורם האבוד של הימים הראשונים ולהיות זקן בא בימים.

* 

 

                                                
 מר לו רבי טרפון: עקיבא עליך הכתוב אומר )איוב כ"ח( 'ַמְבַכי ְנָהרֹות ַחֵבש ְוַתֲעֻלָמהאראה אבות דרבי נתן )ו ב(:  32

 ֹיַצא אֹור', דברים המוסתרים מבני אדם הוציאם רבי עקיבא לאורה.
 סנהדרין עא א. 33



 

 

 עטעמ' 

 

 תמצית הדברים

אברהם ושרה הצליחו לצבור את כל ימיהם בשלמות ללא חיסרון של יום אחד. 

ל. כוח זה נתברך אברהם זאת על ידי תיקון חטא אדם הראשון וביעור הרע כלי

שיישאר לבני ישראל והתגלה על ידי אסתר שהתגברה על הסתר מאה ועשרים 

 ושבע מדינות בזכות התגברות שרה על מאה ועשרים ושבע הסתרות של שנותיה.

התגברותה של אסתר עוררה את בני דורה שתיקנו למפרע את קבלת התורה. כך 

התעוררו להתגבר על נמנום הגלות. כוח  גם בני דורו של רבי עקיבא, דור החורבן,

 זה נשאר לכל אחד להתגבר על נמנום גלותו ועל הסתרותיו הפרטיות.

 gutman100@gmail.comלתגובות: 

mailto:gutman100@gmail.com


 

 

 פעמ' 

 

 

 חינוך

, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, מנהל ת"ת

 ורכיםדורות ישרים מב

אברהם אבינו חרד לעתיד שושלת הקודש. מאין יבוא עזרו? היכן ימצא זיווג הגון 

ליצחק בנו? נחלקו חז"ל )ב"ב טז:( בביאור הפסוק שפותח את 'סוגיית השידוכין' 

)כד, א(. מהו בכל? רבי מאיר ַבֹכל  ַאְבָרָהם ֶאת ֵבַרךְ  ַוה' ָזֵקן... בפרשתנו, ְוַאְבָרָהם

. רבי יהודה דורש עפ"י בת היתה לו. רבי יהודה אומר לו בתשלא היתה אומר 

כולל כל הטובות, הולדת בן ואף בת. אך מהי סברת רבי מאיר?  בכל'ההגיון, כי '

בחיי שזאת הברכה! אברהם מתנחם ומרוצה מכך שאין לו בת, כי  כתב רבינו

 עבורה יזדקק להביא חתן 'מבחוץ', והיכן ימצא בחור הגון?

ביתו לא לקחת מבנות -נו גם לא פשוט! הוא משביע את עבדו זקןלמצוא כלה לב

 לאְלַיְצָחק )כד, ד(.  ַלְבַני ַאָחה ְוָלַקְחּתָ  ֵּתֵלךְ  מֹוַלְדַּתי-ְוֶאל ַאְרַצי-ֶאל הארץ, ַכי

בת שגדלה בחופשיות ובעבירה! חלילה לו מלסכן את עתיד  לאמקולקלת כנענית, 

שאלה מזדעקת! וכי בחרן המצב שפיר? וכך עם ה' בהתבוללות ענבי הבוסר. אך ה

אברבנאל 'למה צוה אברהם שלא יקח אשה מבנות הכנעני,  יצחק בלשון רבינו

האם מפני שהיו עובדי עבודה זרה? גם בעבר הנהר היו כן, ומה הועיל בתקנתו? 

ומדוע הרחיק בנות כנען, ולא הרחיק בנות בתואל ונחור, שהיו רשעים וחטאים 

כאנשי כנען?' מה נשתנו אלו מאלו? הרי הללו נבלה והללו  מצד אמונותיהם,

 טריפה?

תעו אחרי אלילים. עליו לחשוב מה  כולםאכן, אברהם ניצב בפני דילמה נוראה. 

. איזה חוחים 'דוקרים פחות'? שושנה מבין החוחים'הרע במיעוטו'. יש לקטוף 

ו מלמד זאת אברהם התבונן והבדיל בים הכנענים לבין אנשי חרן. אברהם אבינ

ן "הר בקרב האדם. וכה כתב רבינו המידות הן נקודת ההכרעהלשעה ולדורות, כי 

 פנים, שתי על הם בתורה אשר והעבירות בדרשותיו )דרוש החמישי( 'המצוות

 ,בלבד בנפש רושם שיעשו ומהם, ומעשים כמידות, ובנפש בגוף רושם שיעשו מהם



 

 

 פאעמ' 

 

 )בתורשה( רישומם יעשו אשר הם ובנפש בגוף רושם שיעשו אותם והנה. כאמונות

 והכילות, הזימה, ואכזריות ונקמה כשנאה, מהם המשתלשלים הבנים אל

 הם בלבד בנפש רושם העושים הדברים אמנם, .כנען אנשי רוע וזהודומיהן... 

 עם ,ובתואל לבן ולזה. בבנים יתפשטו לא ורעות כוזבות היותן עם, האמונות

אברהם  בחר ולכן לבניהם. רישומם שיעבור יבמחו היה לא כוכבים, עובדי היותם

 מידות רעות משחיתות לדורות! .הכנענים' בנות והרחיק בהם,

 אותה הוכחת

 ֹהַכְחּתָ  כאן מצא אליעזר את רבקה, וראה את חסדיה. הוא מכריז בבטחה ֹאָתה

 ְלַיְצָחק )כד, יד(! כלה המוכיחה עין טובה ומידת נתינה לזולת אין צורך ְלַעְבְדךָ 

להמשיך ולבדוק את יתר ענייניה! בודאי שכל היתר מצויין. על כן עשה אליעזר את 

 הסימן בבקשת שתיה.

המידות הטובות, ולעומתן הרעות, צומחות ומתפתחות בקרב האדם מינקותו 

ואילך. כולנו סיגלנו לעצמנו סגנון הנהגתי כפי שראינו וחווינו אצל הדמויות 

נו פועלים בחיקוי. נזכור כי עיניים רבות מודע א-המשמעותיות בחיינו. בתת

עוקבות אחרינו בבית ובכיתה. ככל שאנחנו 'חשובים' יותר בעיניהם הרכות, כך  

עולה רמת השפעתנו עליהם. מחובתנו להחשיב תלמידים בעלי מידות טובות, 

 ולסייע למצפים לליטוש.

 ַאָּתךְ  ַמְלָאכוֹ  ַיְשַלח ְלָפָניו ַהְתַהַלְכַּתי ֲאֶשר יהי רצון ותקויים בנו ברכת אברהם, ה'

ַדְרֶכָך )כד, מ(, שלוחים אנו, אחריות הדורות על כתפינו, נזכה לסייעתא  ְוַהְצַליחַ 

 דשמיא שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד.

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 חבר -מרצה  -מנהל  -, מחנך יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 123ymm@gmail.com לתגובות: 



 

 

 פבעמ' 

 

 חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  החינוך תורת

 והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה

 איך עוזרים לילד שפוחד?

פוחד מאד. בפרט בלילות. ניסינו מס'  8-משה י. מכרמיאל שואל: בני בן ה

אפשרויות וטרם נמצא מזור בענין. ]האמת שחשבנו גם על טיפולים כאילו ואחרים, 

תייגויות שמנעו מאיתנו להתקדם...[ מהי הדרך הנכונה אך שמענו כל מיני הס

 להתייחס ולהתקדם בנושא?

 תשובה: 

ענין זה הינו מעשי וחיוני לילדים רבים. ואנסה בס"ד להעלות את עיקר תמצית 

הדברים:  ראשית עלינו לזכור שהשי"ת ברא את ה'פחד' . ויש בכך שימושים 

ורה. פחד וחשש שהורי או רבותי יראת ד' טה -חיוביים. א. פחד ויראה מהעונש

מהכביש, או כל  יענישו אותי... ב. במקרים רבים שקיימים בהם סיכונים מנפילות,

סכנה אחרת. טוב שקיים הפחד שבכך הוא מרחיק את האדם מכך. במטרה של 

 יפגע וינזק ח"ו.

באמת, פחד זהו דבר שמלווה ומגיע לכל אדם באשר הוא.אלא, כשזה מגיע שלא 

כון או לא במינון הנכון. ההשלכות לכך שליליות ולעיתים הרסניות בהקשר הנ

 ומזיקות להתנהלות חיים נכונה. התקפי חרדה. ועוד.

במקרים אצל 'פחד ילדים' אשר שם מצוי שזה מגיע מגיל נמוך. על דברים לא 

שגרתיים. ומלווים בדמיון אשר אין להם אחיזה במציאות. כמו: האוטו יכול 

בי רוצה להיכנס אלינו הביתה מהרצפה ככל שהילד גדל, אט אט לקפוץ עלי.  ער

הוא מפתח בס"ד את החיישן אשר חנן אותנו אדון העולמים להבדיל בין המציאות 

 לבין הדמיון. בהתחלה יפחד שמתכה האור בחדרו ואט אט יסתגל לענין...

מים למרות כל הנ"ל. אנו נפגשים לעיתים עם ילדים שהולכים וגדילים , ולפע

בגילאים גדולים. שממשיכים ומתמודדים עם הענין. ההורה כשרואה זאת יגיב 

בדר"כ עם שאלות הגיון אך בפועל זה כלל לא נותן מענה .אלא להיפך.. נו. נראה 



 

 

 פגעמ' 

 

לך שעוד מעט יכנס לכאן שכן?! מה, אתה חושב שתהיה כאן רעידת אדמה 

 וכוווווווולם....?! וכדו'. 

פחד מהפחד. דהיינו. חוששים מלהיזכר ולהיפגש עם  עם הזמן, הילדים מפתחים

הפחד. ולכן ישתמשו ב'הדחקה', יסתירו אותו בכל מיני דרכים מתוחכמות. אך 

 הוא 'יצוץ' מידי פעם בנסיבות כאילו ואחרות...

משום כך. נדרשת זהירות ומיומנות רבה להפגיש את הילד עם הפחד באופן 

ושת פחד מהחושך. ישוחח עימו ברוגע 'מבקר'. כגון: כשההורה זיהה אצלו תח

ובשלווה: מה אתה מרגיש? מה אתה חושש? מה נדמה לך? מה זה מזכיר לך?   

 –ובתוך שיחה זו אשר תתנהל במקום ובעיתוי נינוח... יגלה כלפיו המון אמפטיה 

 הקשבה אמיתית והזדהות נפשית.

חיזוקים בנוסף: יש מקום להטמיע ערך של אמונה וביטחון בהשי"ת. לתת 

בהזדמנויות שונות על סיפורים. מעשיות חז"ל. וכן מקורות וציטוים שיוכל לשנן 

זאת בעת הצורך. בכדי לקבל תחושה אמיתי יהודית וחינוכית שיש לנו על מי 

 להישען.

נזכור. לעודדו ולתת לו משוב חם וחיובי ע"כ שמשתף אותנו. שמספר לנו 

 כ שמחים עם זה....מתחושותיו. זה כ"כ חשוב לנו...אנחנו כ"

עוד יש לשלב, אימרות ומשפטים של אופטמיות , שיקבל הרגשה כי עוד יצא 

 מהרגשת הפחד המלווה אותו כעת. ויש לו את היכולת לכך.

רחב של אפשרויות לזהות את  ןנסיים. יש מגוון גדול של סוגי פחדים. יש מגוו

ום הכי, נקטתי לעיל רק מקור ושורש הפחד. לבדוק ולבחון מהיכן זה הגיע..... ומש

 מעט מעיקרן של הדברים.  'אל תירא'.....



 

 

 דפעמ' 

 

 

 חידה

 חידת אספקלריא / הרב משה ברחבוים

 אך לא רק –חידה לפרשת חיי שרה 

 החידה: 'טעם ייחודי'

 

 ְבֶׁשל הצליל והצורה שמו

 ואולי שימושו ִסְבבוֹ 

ק הניצב אחריו סֵּ  לא פָּ

 אלא אבר מאבריו

 

א א בריש ְקרָּ צֵּ  ִיםָּ

 שבעה מופעיו במקראב

 בראשית שלושה אחד ויקרא

 ישעיהו עמוס ועזרא

 

 הופעת בכורה בשבוע שעבר

ַבר  נמלט להציל ממונו סָּ

 המ"ם השניה אינה פתוחה

ְצַמת ה  העצירקמוצה מחמת עָּ



 

 

 פהעמ' 

 

 

 השבוע לפני התפילה

 לעשיית חסד בסוף כבתחילה

א ִסיך לכליו נוׂשֵּ  ִמֶםמָּה וִמְדַבר נָּ

 מֶָּׁשהדיני נחשים בגיד הַ 

 

 לא בא בחשבון התגובה

 בהתגרֹות יום יום דוב בלהבה

 בטון דיבור ִנֶכֶרת כוונת הלב

ב רֵּ  בגין האיסור בתכלית המיאון סֵּ

 

 עבודת ימים שבעה

ה  תצוה המצוה צו ִבצועָּ

 בעשותו עבודה שבזר כשרה

ה  ביחיד ששוקו ֻהְקְטרָּ

 

ה אָּ ל בבל ְבַמׂשָּ הֵּ  ְבִהבָּ

הבפתח דברי ַבַלׁש ִש   ְקמָּ

 באגרת ַתְתַני וְשַתר בֹוְזַני

ַני ְשַבַצר בשם ְזקֵּ  דבר כורש ְלשֵּ



 

 

 פועמ' 

 

המקומות בתורה עם  – 34פתרון חידת וירא 'עשר נקודות': 'עשר נקודות בתורה'

 אותיות המסומנות בניקוד עליהן.

ן  למרות ְשמָּ

 אינן כמותן

עות: חֹולם, סימוני התנו -נקודות אלה אשר מעל האותיות שונות 'מהנקודות' 

 ֵצירה, ֶסגול, ַחריק וכו'.

 בספר נכתבות

שלא כ'נקודות', אשר אינן נכתבות בספר תורה, וכתיבתן בספר תורה אף פוסלת 

את הספר )שו"ע יו"ד רעד, ז(, נקודות אלה אשר על האותיות נכתבות בספר תורה 

 35)שם ערה, ו(

ניעות  ואינן מֵּ

לי האותיות, ואינן משפיעות על אופן ודלא כניקוד התנועות, אינן מניעות את צלי

 קריאת האותיות.

 המחצית בבראשית

מחצית מעשרה המקומות המנוקדים בתורה הם בחומש בראשית, כמפורט 

 בהמשך החידה,

 השבוע שנית ושלישית

 מה, כדלהלן.ו והפעם השלישית ובקיולאבפרשת וירא, הפעם השנייה 

 

 

                                                
בהעלותך יא; פירוט עשר הנקודות ודרשותיהן במספר מקורות חז"ל: מסכת סופרים ו, ג; אבות דר"נ לד, ד; ספרי  34

 במדב"ר ג, יג.
 אך ראיתי ספרי תורה של בני עדות המזרח שאין בהם ניקוד זה, ואשמח לקבל 'מקורות' העוסקים בכך.  35



 

 

 פזעמ' 

 

 ארבע בחומש הפקודים

 ַאיש ַאיש ַכי ַיְהֶיה ָטֵמא)במדבר ג, לט(,  ְוַאֲהֹרןְלַוַים ֲאֶשר ָפַקד מֶשה ָכל ְפקוֵדי הַ 

ַעד  רֶש ַוַמיָרם ָאַבד ֶחְשבֹון ַעד ַדיֹבן ַוַמַחים ַעד ֹנַפח אֲ )שם ט, י(,  הָלֶנֶפש אֹו ְבֶדֶרְך ְרֹחקָ 

 )כט, טו( ד ְלַאְרָבָעה ָעָשר ְכָבַשיםן ַעָשרֹון ַלֶכֶבש ָהֶאחָ וְוַעָשרֹ )כא, ל(,  ֵמיְדָבא

 ועוד אחת בדברים

ינו עַ ינו ְוַהַמְגֹלת קֵ ֱאלֹ  ה'ַהַמְסָּתֹרת לַ  נֵּ נו וְלבָּ  )דברים כט, כח( ד עֹוָלםלָּ

 לראשונה לפני שבוע

 בפרשת לך לך

עַ   על מילוי בינך ללא אח ורֵּ

י ֹנַכי ָנַתַּתי ַשְפָחַתי ְבֵחיֶקָך ַוֵּתֶרא כַ ַוֹּתאֶמר ָשַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמַסי ָעֶליָך אָ בפסוק 

 -ביני וביניך )בראשית טז, ה( כותב רש"י  ךָ יֵביַני וֵבינֶ  ה'ָהָרָתה ָוֵאַקל ְבֵעיֶניָה ַיְשֹפט 

בין בניקוד ֵביְנָך ובין  –. בכל המקרא תיבת בינך כל בינך שבמקרא חסר וזה מלא

 נוספה ללא אח ורעד אחרי הנו"ן חסר, ורק כאן כתובה בלי יו" -בניקוד ֵביֶנָך 

נקוד  זו היא האות הראשונה בתורה אשר מילוי. יו"ד ךָ יוֵבינֶ יו"ד לאחר הנו"ן, 

 .36עליה

ה מָּ  הלהדגיש המסומנת והְפִניָּה לאָּ

מלמד  ,שביניך נקוד ו"דישפוט ה' ביני וביניך על י ואמרו חכמינו )אדר"נ לד, ד(

, ע"כ. על המטילין מריבה ביני ובינך יש אומריםו ,על הגרשלא אמרה לו אלא 

הדרשה הראשונה היא כדברי רש"י על הפסוק אלא שברש"י הדרשה ַמַיּתור 

את מדגישה היו"ד, ובאבות דרבי נתן מהניקוד על היו"ד, אך בכל מקרה הדרשה 

יה מנקד כך מנקד הרא"ם, והגור אר יךְ ינֵ בֵ קרי ביה ו והמסומנת המיותרת היו"ד

                                                
 ,כך אמר עזראיצוין שיש דעה בחז"ל שעזרא הסופר ניקד את האותיות שהוא הסתפק עליהן, אם לכתבן או לא.  36

 ,יפה כתבת ,ואם אומר לי ,כבר נקדתי עליהן ,אומר אני לו ,תבת כךויאמר לי מפני מה כ י"ג משה אם יבא אליהו

 )אדר"נ לד, ד; במדב"ר ג, יג( ועיין ט"ז יו"ד סוף רע"ד. מעליהן ותיהןאעביר נקוד



 

 

 פחעמ' 

 

. שרה אמנו לא דרשה שה' ישפוט 37שהכניסה עין הרע בעיבורה של הגר ךְ יַ ינַ בֵ ו

  ואמרה ישפוט ה' ביני וֵביֵנְך.האמהלהגר  פנתהבינה ובין אברהם, אלא 

ה ט ַמִטיל ְמִריבָּ פֵּ  או להעלימה ִישָּ

 –' ךעל המטילין מריבה ביני ובינ יש אומריםו' –הדרשה השניה באבות דרבי נתן 

את היו"ד. לדרשה זו שרה אכן  ולהעלים 38סוברת שהניקוד בא לעקור את המנוקד

, אך לא היתה ֵביַני וֵביֶנךָ  ה'ַיְשֹפט פנתה לאברהם כבפשוטו של מקרא באמרה 

, ה' ישפוט ֵביַני וֵביֶניךָ את  ה'ַיְשֹפט כונתה שה' ישפוט יכריע בינינו, אלא 

 ביני ובינָך, את הגר ואת עוברה. המטיל מריבהבינינו, את יעניש את מי שנכנס 

 הרוב קובע אותו דורשים

 כרש"י כאן או על הפועלים

ֶהל )יח, ט( ַאֵיה ָשָרה ַאְשֶּתָך ַוֹיאֶמר ַהֵמה ָבֹא  יולָ אֵּ ַוֹיאְמרו על הפסוק בפרשת וירא, 

 ,בן אלעזר אומר וןמעשבי ותניא ר ,יולאשב אי"ונקוד על  -ויאמרו אליו כותב רש"י 

נקודה רבה על הכתב אתה  ,כל מקום שהכתב רבה על הנקודה אתה דורש הכתב

 ,וכאן הנקודה רבה על הכתב ואתה דורש הנקודה הרוב קובע דורש את הנקודה

למדנו שישאל אדם באכסניא שלו לאיש על האשה  ,אברהם איושאף לשרה שאלו 

 ולאשה על האיש.

למה נקוד  ,תני משום רבי יוסי רא )ב"מ פז.( נאמר:לעומת זאת, בברייתא שבגמ

בפרק  . שםלימדה תורה דרך ארץ שישאל אדם באכסניא שלו ,יולאשב איועל 

, דלא היו צריכין איווהיינו נקודת  -לימדה תורה וכו' מפרש רש"י,  הפועלים

לישאל, דיודעין היו שהיא באהל, דכל נקודה עוקרת התיבה שאינה אלא לדרשה, 

 .מינה דרך ארץ ודרוש

                                                
רבות טרחו המפרשים להסביר ענין זה, כי גם ֵביֵנְך לנוכחת חסר בכל המקרא, ואין משמעות היו"ד מטה יותר  37

וֵביַנַיְך, כבר הקשה הלבוש, שלא שייך לשון זו אלא בלשון  –. גם על ניקוד המהר"ל בגור אריה לנוכחת מאשר לנוכח

ֵביֵנינו, ֵביֵניֶכם,  –רבים לנוכחת כגון ָבַנַיְך, הבנים שלך, אך לשון רבים של 'בין' אינה שייכת אלא בגופים רבים 

ַיְך, ֵביָניו. ואולי ההסבר, שהטעם שאין לשון רבים של 'בין' לגוף יחיד ולא בגוף יחיד. אין בלשה"ק ֵביַני, ֵבינַ  –ֵביֵניֶהם 

כי לכל גוף יש רק 'בין' אחד, וכפי שאי אפשר לומר ֹראַשי כפי שאומרים ַרְגַלי, אך אצל ָהָגר היו גם היא עצמה וגם 

 .ךְ יַ ינַ בֵ ני וישפוט ה' ביעוברה, ולשניהם היתה כוונת שרה, ושפיר יכלה לומר, לפחות ברמה של דרש, 
 כדברי רש"י בב"מ שיובאו להלן. 38



 

 

 פטעמ' 

 

 הגם עליו שאלו כמודגש

את האותיות המנוקדות כשהן  מדגישלדברי רש"י בפירושו על התורה, הניקוד 

רבות על האותיות שאינן מנוקדות, והניקוד מלמד שמלבד שאלת איה שרה אשתך 

 .איו –שאלו המלאכים גם על אברהם 

 או לא למען מעֶנה כמוחלש

 את האותיות להחלישד בא לעקור אך לדבריו בפרק הפועלים, הניקו

שרה אשתך' לא היתה שאלה אמיתית,  איהמלמד ששאלת ' איוהמנוקדות, וניקוד 

, כי המלאכים ידעו שהיא באהל, וכל שאלתם מענהקבלת  למעןנשאלה  לאוהיא 

 היתה מדיני דרך ארץ.

 בשבתם במערה

ַעל לֹוט ַמצֹוַער ַויַ בהמשך פרשת וירא, כאשר לוט ישב עם בנותיו במערה, ככתוב 

)יט,  וְשֵּתי ְבֹנָתיו ַוֵיֶשב ָבָהר וְשֵּתי ְבֹנָתיו ַעםֹו ַכי ָיֵרא ָלֶשֶבת ְבצֹוַער ַוֵיֶשב ַבְםָעָרה הוא

 ל(

 במילוי קימת בכירה

)שם, לג; לה(, אך אצל  ְוֹלא ָיַדע ְבַשְכָבה וְבקוָמה נאמר בתורה אצל שתיהן

 כתוב חסר. ָמהוְבקֻ על הוי"ו, ואצל הצעירה  ונקוד מלאכתוב  ָמהווְבק הבכירה

ם  הנה הוא שוב ְמֻבשָּ

ְׁשלו בם  ופושעים ִיכָּ

ַכי ְיָשַרים במסכת נזיר )כג.( הגמרא דורשת את הפסוק בהפטרת שבת שובה 

 ,לוט ושתי בנותיו עמועל )הושע יד, י(  ְוַצַדַקים ֵיְלכו ָבם ופְשַעים ַיָכְשלו ָבם ה'ַדְרֵכי 

ופושעים  -הוא שנתכוין לשם עבירה  ,וצדיקים ילכו בם - הן שנתכוונו לשם מצוה

. בהמשך, הגמרא מקשה, איך אפשר לומר על לוט שנתכוין לשם עברה, יכשלו בם

 ,תנא משום רבי יוסי בר רב חוניהוא היה הרי אנוס ביינו, על כך מתרצת הגמרא, 



 

 

 צעמ' 

 

 .39שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידע ,לומר ,מה של בכירהוקעל וי"ו וב נקודלמה 

הרי ידיעתו בקומה היתה  !מאי דהוה הוה ,ומאי הוה ליה למיעבדמקשה הגמרא, 

לא איבעי  בערב הבא נפקא מינה דלפניא אחרינאלאחר מעשה מתרצת הגמרא, 

 .לשתות שוב ייןהוא לא היה צריך  למישתי חמרא

ִחיו עד גשת  והשתחויות אָּ

 ראה וירץ לקראתו

ַוָיָרץ , ַחיוְוהוא ָעַבר ַלְפֵניֶהם ַוַיְשַּתחו ַאְרָצה ֶשַבע ְפָעַמים ַעד ַגְשּתֹו ַעד אָ בפסוק 

הוֵעָשו ַלְקָראתֹו ַוְיַחְבֵקהו ַוַיֹפל ַעל ַצָואָרו  קֵּ ד( נקוד על כל -)בראשית לג, ג ַוַיְבכו ַוִישָּ

הואותיות  קֵּ  , ורש"י כותב על כך שבספרי )בהעלותך יא( נחלקו רבותינו,ַוִישָּ

 ֶנֶקב לַתרוָּד תמורה

שלא לדעה הראשונה, הוא לא נשקו בכל לב, וזה כדעה במדרש בר"ר עח, ט 

 של 40נקב, והקו"ף ו ונעשה צוארו של אבינו יעקב של שישכו אלא לנשקבא לנש

 ,הוכֵּ ַוַיָח  41תרודכ"ף  תמורתהיא  הוקֵּ ַוַיָח 

 או חד פעמי הלכה הופרה

 ,בידוע שעשו שונא ליעקב ,היא הלכה ,בן יוחאי מעוןשבי רמר אהדעה השניה, 

פעמי הופרה -חד. לדעה זו באופן אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו

 42שעשו שונא ליעקב. ההלכה

 

 

 

                                                
וכבר הקשו המפרשים שהדרשה עוקרת את האמור בקרא, שלא ידע בשכבה ובקומה. כמו"כ איך ההדגשה או  39

ההעלמה של הוי"ו האמצעית של ובקומה מביאה את חז"ל לדרוש שבקומה הוא כן ידע. ועיין פירוש מהרז"ו על 

 בראשית רבה נא, ח.
 א )ברכות נה:(דעייל בקופא דמחט פילא 40
 )שבת פ"ח מ"ו( עצם כדי לעשות תרוד 41
לשני הפירושים הניקוד מלמדנו ללמוד את הפסוק שלא בפשטות של השקפה ראשונה. הם נחלקו אם ההשקפה  42

 הראשונה של וישקהו היא בלב שלם, או ההשקפה הראשונה היא שלא נשקו בכל לב כי הלכה שעשו שונא ליעקב. 



 

 

 צאעמ' 

 

 ְרִעַית צאן האב מצוה מכשירה

 איך תוצאה שכזאת נגררה

 ַוֵיְלכו ֶאָחיו ַלְרעֹות ֶאת ֹצאן ֲאַביֶהם ַבְשֶכםת יוסף פותחת בפסוק פרשת מכיר

 גוררת, והלא מצוה במצוה)בראשית לז, יב(. ויש כאן תמיהה גדולה, מדובר הרי 

מצוה )אבות פ"ד מ"ב(. ועוד, למדנו )שמו"ר ב, ב( שרעיית הצאן מכשירה את 

ה רבינו ואצל דוד המלך הרועה למידת החמלה והרחמים כפי שראינו אצל מש

שרעיית הצאן הכשירתם להיות רועי ישראל. איך יתכן שפסוק זה, רעיית צאן 

 אביהם, פותח את פרשת מכירת יוסף?

 מורה תמרור מאל"ף עד ת"ו

. אל"ף עד ת"ואת , נקוד ֹצאן ֲאַביֶהם ַבְשֶכם ֶאתַוֵיְלכו ֶאָחיו ַלְרעֹות בפסוק זה, 

. חז"ל בקשו לתרץ את כו אלא לרעות את עצמםשלא הלחז"ל דורשים מכך 

תמיהתנו. אילו היתה הליכתם רק כדי לרעות את צאן אביהם, ואילו כל מגמתם 

ברעיית הצאן היתה הצאן ולא עצמם, לא היתה נגררת מהליכתם לרעות צאן 

 43אביהם מעשה מכירת יוסף.

ב א הֹפַעל יעמוד ִנצָּ  ַבל יֵּצֵּ

הצאן, ופעולת הרעיה  את, שהרועה רועה צאיו כֹפַעלהפעל ר.ע.ה משמש גם 

)שה"ש ד, ה(,  ְּתאֹוֵמי ְצַבָיה ָהרֹוַעים ַבחֹוַשַמיםלצאן, וגם כפועל עומד,  יוצאת

תואמי הצביה אינם רועים את אף אחד, הם רועים. אבן הֹבַחן להבחין בין פועל 

ֹצאן  ֶאתְרעֹות לַ הניקוד על   .44אם תבוא 'את' לאחר הֹפַעל -עומד לפועל יוצא 

 – ֹפַעל עומד, אלא גם ובעיקר ֹפַעל יוצא רקאינו  ַלְרעֹותש מורה כתמרורֲאַביֶהם 

 'לרעות את עצמם'.

 חמש ְבֹחֶמׁש בראשיתעסקנו רק במחצית, 

 למועד אחר נועד, היתר עד לנו ולבנינו עד

                                                
 "פ פירוש מהרז"ו )בר"ר פד, ג( וביתר הרחבה במדרש רבה המבואר.ע 43
 'את' היא מילת יחס הבאה לפני מושא ישיר. 44



 

 

 צבעמ' 

 

 

 סיפור

 סיפור / הרב זאב קופלמן

 'זקן חביב' שכזה

בקודש של מרנא הגרי"ז מבריסק, ללחום את מלחמת ה' ידועה הייתה דרכו 

בגיבורים ללא חת, ולקיים את הציווי האלוקי: "לא תגורו מפני איש" במלוא 

ההידורים והדקדוקים הבריסקאיים, הגיעו הדברים עד בכדי, שיצא טבעו בעולם 

התורה, כ'גברא דמסתפינן מיניה', אשר כבוד ה' חופף עליו תדיר, וכמי שנשמתו 

חצבה משורש 'גבורה שבגבורה',  הנמנה על אותם ענקי הרוח, שדור עיקש נ

ופתלתול אינו מבין לרוחם הגבוהה, הנישאת למעלה מהשגותיהם של אנשים מן 

 השורה.

נמסר בשם צדיקי אמת, כי בכל דור ודור שותל הקב"ה שתי נשמות של אנשים 

לנפש הדור ויודע  גדולים המנוגדים זה מזה מן הקצה אל הקצה, אחד מהם מבין

לילך לפי רוחו של כל אחד ואחד, ומשנהו, שהריהו בזעיר אנפין בבחינת: "עולה 

תמימה", עקב רוב פרישותו ושגב קדושתו רחוקה עבורו המלאכה לרדת עד 

ל'פכים קטנים' של הקיום, בהם משוקעים האנשים הפשוטים ראשם ורובם. באחד 

רבי חיים מוולוז'ין לעומת רבי מנשה השיחים אמר רבינו בערך כדברים הללו על 

מאיליא, והוסיף, כי החזון איש הוא מהזן הראשון, ואנוכי האיש העומד איתן 

 כחומה בצורה כנגד פרצות הדור.

* * * 

לאנשי ירושלים של הדור הישן לפני יובל שנים ומעלה, שמורה הייתה חוויה 

היא, היכולת לפגוש פנים כל, ו-נדירה שאינה בנמצא בדורנו אנו, דור הקידמה יודע

בפנים בחוצותיה של מקדש מלך ורחובותיה של עיר התורה בני ברק, את ראשי 

גולת אריאל מרנן החזון איש, והבריסקער רב, בטיול היומי שלהם בהוראת 

הרופאים. לנו בני הדור הנוכחי דור היובש והציחיון הרוחני אשר לא ידע את יוסף, 



 

 

 צגעמ' 

 

ור את מחזות ההוד, נדמה, כי הללו לא נצלו המפצירים בישישים לשחזר לאח

 מספיק את ההזדמנות שהיתה זמינה בהישג יד.

ברם, לדידם של אותם יהודים של פעם אשר "לא ביקשו את החשבונות הרבים 

אשר בקשו בני האדם", העדר היכולת לספר לנכדיהם על: "החזון איש במחיצתי" 

ם של רבותיהם במחצית לא היה נחשב כהפסד, כאשר לא הטרידו את שלוות

 השעה הבודדה שנקצבה להם על ידי הרופאים ל'מנוחה'.

לבטח שואלים הנכם, מנוחה זו של גדולי ישראל מה טיבה ו"מה לטיול בבית 

אישאי והבריסקאי, -יראי ה'"? מנוחה לפי הפירוש שניתן לה בבית היוצר החזון

צינורות המוח  הינה להניח למחשבות התורניות לזרום בחופשיות ולפתוח את

לרווחה, בלא אימוץ שרירי המוח יתר על המידה בביקורת עצמית נוקבת, האם 

החידושים תואמים עם ידיעותיהם בכל חלקי התורה, או לא. כפי שהתבטא פעם 

החזו"א, אימתי שטעה בדרכו ונשאוהו רגליו מאליהם לעבר הבלתי נודע: "אוי 

 תוספות כזה קטן ודרך כה ארוכה".

ין כך, עוד בימי רבנותו של הגרי"ז מבריסק, נצטווה בפקודת הרופאים בין כך וב

עקב מחלת האסטמה ממנה סבל באופן כרוני, לילך כל יום לטיול יומי קצר, טיול 

שהיווה למעשה יותר מטיול בחוצות בריסק, טיול במשעולי פרדס התלמוד 

יחותא והתענגות על מימיהם המתוקים של נהרות האפרסמון, המפכים להם בנ

 רש"י, תוס', ריטב"א, רשב"א, ועוד. –בינות לשורות הגפנים 

רבינו הגרי"ז היה 'מחמיר גדול בפיקוח נפש' זה ציטוט ממשפט של רבי חיים 

כמיטב המסורת הבריסקאית, ובשל כך הקפיד למלאות את צוו הרופאים במלוא 

שנשאל פעם חומרתו, שלוש מאות שישים וחמישה ימים בשנה, כולל יום כיפור. כ

על ידי חתנו רבי יחיאל מיכל פיינשטיין "מאי האי", התשובה החדה כאזמל לא 

אחרה מלבוא: "אינני מבין כלל את השאלה, כלום נועד הטיול לשם הנאת הגוף 

גרידא? והלא ממה נפשך, אם הטיול הוא דבר שאין ראוי לעשותו, אם כן אף בכל 

יול הוא דבר הגון וראוי, אם כן מה השנה היה עלי להימנע ממנו, ואי נימא, שהט

מתאים יותר מיום הכיפורים בו כל יהודי מחפש זכויות, לעשות את הדבר ההגון 

 הלזה ולצאת לטיול?!".



 

 

 צדעמ' 

 

כיוצא בזה, שיבר רבינו את אוזניהם של ילדי בריסק, אשר היו שקועים במעשי 

ה זאת", נערות, וכשראו את רבינו  מופיע בהדרו נסו מפניו כמפני הדליקה: "מ

הפטיר רבינו והוסיף בחביבות: "איני מבין, אם לשחק זו מידה הגונה אם כן מדוע 

ברחתם, ואם המשחק הוא בעייתי לשם מה שחקתם בו מלכתחילה", בלומד'ס 

בריסקאית זו, טמון היה 'שיעור חינוכי' מאלף, אודות מידת האמת וההתרחקות 

 החיים. מהונאה עצמית, מסר שליווה את הילדים לכל אורך

בהגיעו ירושלימה, המשיך רבינו בטיול המסורתי שכאמור היה רחוק מאוד מטיול 

שגרתי. מספר היה הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר בדרשותיו הנלהבות, שהוא 

שעות ביממה, כיצד היה יוצא הרב מביתו  24היה מהיחידים שעקבו אחרי הרב 

א מלווה, כפי שהיה מרגלא שברחוב פרס לרחוב העיר, במרבית הפעמים אף בל

בפומיה של מרן בדרך צחות: הלבנה בטרם הוקטנה היה די לה בלא משמשים וכל 

מרעין בישין, ורק לאחר שנענשה פייס הקב"ה את דעתה והעניק לה כוכבים כבני 

לוויה כשהוא שקוע כולו בשרעפיו מכבשונה של תורת בריסק, ראשו מוטה לארץ 

י הוא כעת בחברת תלמידיו, וברגעים אלו הריהו מפשט וידיו עסקניות כביכול שרו

להם במלוא הבהירות את העניין של הידור מצווה, האם הוא "חלק מגוף המצווה" 

 או לחילופין "מצווה בפני עצמו".

בעיתות רצון ובעלות הלהב השמימה, נצפית הייתה דמותו הקורנת של הרבי 

אל הטיול שלא מעלמא הדין  בעל הבית ישראל מגור, כשהוא מציץ מחלון ביתו

של 'הגדול הליטאי', כצדיק ששם לעצמו למטרה קדושה לרחרח אצל 'גוטע אידן' 

פז זו, לראות -ולהתחקות אחר אורחותיהם, לא יכול היה הרבי לוותר על הזדמנות

 את ההתגשמות של מצוות "ובלכתך בדרך" ככתבה וכלשונה בהידור שכזה.

ף בדעתו אשר אינו נושא פני איש, הרי חרף התדמית שנוצרה לרבינו כתקי

שלאמתו של דבר רבינו חיבב עד למאוד את הילדים וטהרתם, עונג גדול היה לו 

לראות ביום כיפור את המרדפים של ביתו אחר נכדו הפעוט השובב שלא אבה 

לאכול, רבינו אף התבטא באותה הזדמנות, כי קול מצהלות הילדות מקל מעליו 

 את הצום.



 

 

 צהעמ' 

 

את נכדיו משחקים ביניהם ומשתובבים  פעם כשראה

, ואז ניגש אליו אדם במלוא מרץ הנעורים קרנו פניו מאושר

שראה את עצמו מקורב  ופלט: "שמחתם של הילדים 

מקורה ברמתם הנמוכה", כששמע זאת רבינו נתן בו את 

עיניו ואמר לו בנימה שאינה משתמעת לשני פנים: "לא 

עת מרמתם הנמוכה, ולא, שמחתם של הילדים איננה נוב

אלא מכך שה' ברא בריאה שמחה, ורק שאנו המבוגרים 

עם המידות הרעות שלנו, מעכירים את טהרתה של 

 השמחה הטבעית אשר טבע הקב"ה בבריאה".

רבינו ישב פעם באסיפה של גדולי ישראל, ונכדו הפעוט טיפס בלוליינות כמה 

ולחן בסבלנות רבה, פעמים על השולחן, רבינו למרבה צחוקו הורידו מן הש

כשנמשך הדבר מספר פעמים, פלט אחד מהיושבים כלאחר יד: "ילמדנו רבינו מה 

עם חינוך?", סיפר הגאון רבי יוסף ליס שהיה נוכח בשעת מעשה, שרבינו נעץ 

באותו רב מבט משתומם, כשל אחד שאינו מבין מה השאלה בכלל, ואמר בפליאה 

ראית מימיך אדם בן שלושים המטפס על אמיתית: "מה עניין חינוך לכאן, כלום 

 שולחן?..."

באותו עניין מספר השריד רבי מאיר פ. יבדל לאורך ימים טובים, כי כילד נהג 

לעקוב אחר טיולו היומי של רבינו, לעיתים כשצלחה על רבינו הרוח בבחינת 

"הריני כבן עזאי בשוקי טבריה" היה רבינו נשען על הגדר ומחלק מיני מתיקה 

 ם, כשהוא מזכירם בנעימות שלא לשכוח לברך: "שהכול נהיה בדברו".לילדי

בטיול המדובר, ארע פעם שפגע רבינו בדרכו בבחור צעיר תוהה ונבוך, הנראה 

כמי שתר ומחפש אחר כתובת מסוימת. בטבעיות גמורה שאלו רבינו מה מבוקשו, 

בכדי  הבחור ענה כי מחפש הוא בנרות אחר ביתו של ה'בריסקער רב' הידוע,

לשוחח עימו בלימוד בפעם הראשונה בחייו. רבינו הדריכו בסבלנות ובפירוט היכן 

 הוא ביתו של אותו 'בריסקער רב' אלמוני.



 

 

 צועמ' 

 

כשראה הבחור שהעומד לפניו הינו זקן כה חביב, פתח בפניו את סגור ליבו 

ואמר: "האמת, שאני מתלבט וחוכך בדעתי, האם כדאית היא לי הפגישה עם רבן 

 אל, שכן השמועות מספרות, שהוא קפדן ותקיף".של ישר

"חס ושלום!" השיב רבינו באבהיות, "במקרה אני מכיר היטב את הבריסקער רב, 

ואני יודע בבירור, שהוא מאוד שמח שבאים לדבר אתו בלימוד, ולכן אל לך לדאוג, 

 ללא ספק הוא יקבל את פניך בסבר פנים יפות ויתייחס לשאלותיך בכובד ראש".

ר שסיים 'הזקן החביב' את דבריו, שאל את הבחור: "אגב מעניין לדעת, מה לאח

עוד חושב העולם על ה'בריסקער רב'?", הבחור השיב על השאלה תשובה מלאה 

ומפורטת, שהניחה מן הסתם את דעתו של 'הזקן החביב', אשר נפרד ממנו 

 בנעימות.

והתוודע לזהותו  מה מאוד רבתה פליאתו, כאשר נכנס אל הבית הגדול לאלוקים

של אותו זקן חביב, שהיה לא פחות ולא יותר הבריסקער רב בכבודו ובעצמו, או אז 

קלט בהצתה מאוחרת מהי פישרה של קפדנותו של הרב מבריסק, שהיא אך ורק 

כנגד משנאי ה' ולצורך העמדת הדת על תילה, ולעתיד אף העשיר בתובנותיו את 

 האישי המתוק עם 'זקן חביב שכזה'. הדורות הבאים, בספרו להם את סיפורו

]המקור העיקרי והנכבד של רוב האפיזודות, הוא הספר: "הרב מבריסק", אשר 

 נכתב ביד אמן, ע"י הרב מלר שליט"א. יישר כח לח.ו. על תרומתו מכישוריו[

 


