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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

פנינים  –אשרי האיש 

והארות מכל הדורות / 

 ישראל אברהם קלאר
מדוע בחר  - "אשרי האיש"

ספרו דוד המלך לפתוח 

 במזמור זה?הקדוש 
  משובח מכל "המזמור הזה

 רבי יודן  – 1המזמורים". מדרש שוח"ט

  כי כתוב בו אלו מעשים ראוי

שיעשה האדם בעולם הזה, וכתוב בו 

הגמול והטוב שיגיע לצדיקים והעונש 

שיגיע לרשעים, והוא מזמור נכבד 

 . רד"ק2מאוד

  כי במזמור זה כתוב לאיזו

, 3תכלית ומטרה נברא האדם

ות שהתכלית היא שתהיה לאדם נצחי

והצלחה רוחנית, בעולם הזה ולחיי 

 העולם הבא. ספורנו

  כי זה יסוד כל התפלות

והתהלות בספר תהלים, להשיג את 

)"האושר  4השלימות האמיתית

 5האמיתי"(. יפה עינים

                                                             
מימרא דר' יודן, אולם לא אמר שם בפירוש  1

 .שהוא הוא הטעם שפתח במזמור זה דוקא
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת  יא"ק= 2

( "בצר לי אקרא ה' ואל 9>68רשעים" בגימטריא )

אלקי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו" 

 ב כב,ז(.-)שמואל
= דבריו, המקשרים את המזמור עם בריאת יא"ק 3

חז"ל במדרש שוח"ט דברי האדם, מתאימים עם 

שהמזמור מדבר על אדם הראשון ונח, וכן 

ה בראשית פרשה ב,ה נדרש בבראשית רב

הפסוק "כי יודע ה' דרך צדיקים" על "תחילת 

ברייתו של עולם" לגבי בריאת הרשעים, עיין 

שם, וכמו כן מצאנו )מובא בשוח"ט ועוד( על "לא 

כן הרשעים וגו' על כן וגו'"= "אמר הקב"ה 

לרשעים, אני בראתי את העולם בכן וכו' ואתם 

כן לא יקומו אומרים לא כן וכו' חייכם על 

 רשעים במשפט", עיין שם.
"מנחת עני" )ר"נ מויאל(= "דוד המלך ע"ה פותח  4

את ספר התהלים הקדוש במזמור שבח לאדם 

 העומד במבחנו של בורא העולם", ראה שם.
ח"א פ' נח, על דברי המדרש שמשה חתם  5

 באשריך ודוד פתח באשרי.

  ראה דוד להתחיל את ספרו

בהתרחקות מחברת הרשעים, והזכיר 

מיד את ענין התורה, לומר 

דול שההתחברות לרשעים היא גורם ג

לביטול התורה ועבודת ה'. רבינו 

 6בחיי

 7התחיל ספרו מענין התורה ,

לומר שהאושר האמיתי לאדם הוא 

התורה, והיות וההתחברות לרשעים 

מונעת את השגת השלמות לכן הקדים 

שאשרי המתרחק מהם. תהלות ה' 

 )רי"צ יעבץ(

 איך 8רצה דוד שילמדו ממנו ,

למרות כל טלטוליו לא הלך בעצת 

ם וגו' ורק עסק בתורה תמיד, רשעי

ומתוך כך היה "אשריו" שה' אהבו 

ועזרו, כנזכר במזמורים הבאים. 

 תהלות ה' )רי"צ יעבץ(

  כי מדבר בשכר האיש הירא

"ראשית חכמה יראת  9את ה', וכתוב

ה'". פירוש רמ"י דמירקאדו )נדפס גם 

 בסידור השל"ה "שער השמים"(

  פתח ב"אשרי האיש אשר לא

רשעים" כי זה עיקר כלל  הלך בעצת

התורה, כשמתרחקים מלשמוע את 

 11. לקוטי הלכות10עצת הרשעים

                                                             
 ת,-נתיבי אור )משיחותיו של ר"נ יגן, ערכים א 6

עמ' ריז(= "דוד המלך יודע כי כל התורה 

שבעולם, וכל המצוות כולן, לא יוכלו לעמוד 

לאדם אם יתחבר עם חברה רעה, ולפיכך בפתח 

ספרו הוא מזהיר את האדם מפני הסכנה הנוראה 

 הזו".
כשם שמשה רבינו פתח את התורה במלת  7

הרומז לתורה שנקראת ראשית  'בראשית'

שה א,א(, כך דוד )בראשית רבה בראשית פר

שכתב חמשת ספריו כנגד חמשה חומשי תורה 

 ראה להתחיל מענין זה.
ולרוב ענוותנותו לא אמר בפירוש שהתכוון  8

 לעצמו, וסמך על המבין.
 תהלים קיא,י. 9

"שהם עיקר זוהמת הנחש שנמשך על ידי חטא  10

אדם הראשון וכו', ומגודל אחיזת זוהמת הנחש 

האדם" ועיש"ע עצת הרשעים נגזר מיתה על 

וקשר ל"כעץ החיים שתול וגו'", "אשר פריו 

 וגו'".
 לקוטי הלכות יורה דעה הלכות גילוח ד,יד. 11

  "פתח ב"ובמושב לצים לא ישב

כי זה ענינו המיוחד של דוד המלך, 

שעיקר מלחמתו בעולם היתה נגד 

הקליפה של פלשתים שכתוב שהיו 

 (12ליצנים. לקט אמרים )רי"מ שכטר

  לפי שראה דוד שמשבחים

גבור ועשיר במקום את העולם חכם 

הצדיקים, בחר לפתוח את ספרו בשבח 

הצדיקים ולא בשבחו של ה', כי כבודם 

הוא כבוד שמים. מדרש אשרי )ר"ש 

, דרוש מא(< נפש שמשון )רש"ד 13קרח

 פינקוס, עמ' ע(

  פתח את ספרו בכך שראשית

עליו להיות "איש" ואז יוכל להעפיל 

ה נשגבים )שספר -עוד עד לפרקי הללוי

תהלים הרי מטרתו להלל את ה' ה

וכדומה(. נפש שמשון )רש"ד פינקוס, 

 תהלים עמ' כא(

 פירושים נוספים:

  כי חמשת ספרי התהילים

מכוונים כנגד חמשה חומשי תורה, 

ומזמור זה נדרש על תחלת התורה. 

  14עיין תהלות ה' )רי"צ יעבץ(

  אולי יש לומר בדרך רמז שפתח

ימטריא במלים "אשרי האיש" כי הם בג

ני ואין -( "אין כמוך באלקים אד:6;)

כמעשיך" )תהלים פו,ח( וזו מהות ספר 

 התהלים, להלל את ה'. 

  כוונת דוד היתה לסדר

בתחילת ספרו את עיקר דרכי 

לדוד ברוך )רב"צ התשובה. 

                                                             
 חלק א, עמוד כז, מאמר "ושמנו קראת בשמך". 12
 מחו"ר צנעא שבתימן. 13
שהיה צריך לפתוח במזמור הבא, מזמור  ,בקושיאדבריו יעבץ פתח  "צרי 14

ר שם על דור המבול ודור הפלגה שמדובר "למה רגשו", גם בגלל שמדוב

עליהם בתחילת התורה, וחמשת הספרים שבתהלים הם כנגד חמשה חומשי 

ויש להעיר שבמדרש שוח"ט רואים שגם במזמור אשרי האיש מדובר תורה. 

בגנותם של דור המבול ודור הפלגה, וכמו כן נדרש שם המזמור אף על אדם 

במזמור זה כי במזמור זה כתוב מהי  הראשון ונח, וכן לדברי הספורנו פתח

התכלית והמטרה שעבורה נברא האדם, וכן בבראשית רבה בראשית פרשה 

ב,ה נדרש הפסוק "כי יודע ה' דרך צדיקים" על "תחילת ברייתו של עולם", 

ראה שם, ושוב נמצא שיש לומר שהוא הוא הטעם שפתח ספרו במזמור זה, 

 .כנגד תחילת התורה, ודו"ק

 



 

 2עמ' 

מאשקאוויטש, אב"ד פאקש 

  15שב'פעסט'(

/  החיים האור במשנת

 שלמה יעקב הרב

 במשנת' ס"מח, שיינברגר

 'י"רש
אם ההליכה "לטובתך 

 ולהנאתך" מה הניסיון
אֶמר  ֵמַאְרְצךָ  ְלךָ  ֶלךְ  ַאְבָרם ֶאל' ה ַויֹּ

ַלְדְתָך   לך לך י"וברש .(א, יב) 'וגו ּוַמםוֹּ

 .ולטובתך להנאתך –

 שהבטיח דבזה המפרשים הקשו

 יקיים שכאשר אבינו לאברהם ת"השי

 לבנים ויזכה שכרו על יבוא הציווי את

 קושי נתמעט בזה, טובות מעלות ועוד

 נעשה בצידו השכר כשמתן כי הניסיון

 .יותר קל הניסיון

 את מפרש 'הק החיים האור רבינו

 כאשר אברם וילך'( "ד להלן) הפסוק

= ק"וזלה, כמיותר שנראה'" ה אליו דיבר

' ה לו שאמר להיות ירצה עוד"

 לו כשילך הרבה תועליות הבטחות

 ריסבו שילך הגם כ"וא', וכו מארצו

, זה על טובה לו להחזיק אין כי הרואה

 כל כשיראה שבקלים קל שאפילו

 הודיע לזה, ליסע ימהר התועליות

 מה כי אברהם של צדקתו הכתוב

 אלא האמורות הבטחת לצד לא שהלך

 .ל"עכ'" ה דבר לעשות

 היה אם לאברהם הניסיון זה, ולפי

 ילך שמא או' ה ציווי מחמת לדרכו ילך

 הניסיון בזה ועמד, ההבטחות מחמת

 שעשה' הק החיים האור שכתב כפי

 ולא עליון מלך גזירת לצד הדבר

 .לו הנמשך לתועלת

                                                             
כיצד יתפרש המזמור לפי דבריו. וכדרשת עי"ש  15

חז"ל )ע"ז יט,א( שדרשו פסוק דומה )תהלים 

 קיב,א( "אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש".

בתקוני  מנין שהמזמור מדבר לגבי תשובה? א.

זהר )תקון סג, דף צד,ב( מבואר שמלת "אשר" 

"לדוד ברוך" )רב"צ ב.  מורה על "תשובה".

" מורה על "תשובה", מאשקאוויטש, עי"ש(= "דרך

כלשון הפסוק )תהלים כה,ח(= "על כן יורה 

נחלת ג. חטאים בדרך", ופירש רש"י= "תשובה". 

עזריאל )ר"פ הלוי, אב"ד ווענגראווי, י"ל תקע"ז, 

דף עה, על ע"ז יט(= "אשרי האיש" בגימטריא 

יש מבארים  ד.( "זה בעל תשובה", עי"ש. :6;)

א שגם אם שביאור "ובדרך חטאים לא עמד" הו

 –"הלך בעצת רשעים" מכל מקום לא "עמד" 

בדרך זו אמנם יש לדון אם זה אכן  –התעכב 

מתאים עם דרשא זו, כי לפי דרשא זו נראה 

שאשרי האיש מדבר מעניין תשובה כלפי כל 

המזמור, כולל חלק "אשר לא הלך בעצת 

 רשעים".

 

קיים המצוה לשם שמים ולא לשם 

 הנאה

 בעל של בתורתו נמצא ביאור ביתר

 יפות פנים בספרו' ההפלאה'

 שאין המצוות אותן כי, )בפרשתנו(

 וציצית כתפילין הגוף הנאות בהם

 האדם יזכה תןעשיי בעד, וכיוצא בהן

 קידושין) אמרו ועליהם, ב"בעוה לשכר

", ליכא עלמא באי מצוה שכר=( "לט

 לגוף הנאה בהם שיש המצוות אבל

 בזמן וכן, טוב יום ושמחת עונג כגון

 בהו דכתיב קדשים אכילת המקדש

 אלקיך' ה לפני ואכלת( "כג, יד דברים)

 את מסית הרע היצר בהם", ושמחת

 ולא צמוע להנאת בהם לכוון האדם

 מזכך האדם אם ולכן, מצוה לשם יכוון

 אלא אינה כוונתו וכל מחשבתו את

 בוראו מצות לקיים כדי שמים לשם

 הנאה שום אלו במצוות מערב ואינו

 אף שכר לו יש אזי לגופו ושמחה

 כך הנאתו שכבש וכשם, ז"בעוה

 מן ליהנות ויזכה לו ימדדו מדה באותה

 .העולם בזה המצוה

 שאף היה אברהם לש הניסיון ועיקר

 היה גדול, שכר ת"השי לו שהבטיח

 רצויה בכוונה וללכת להתעלות עליו

 המצוה לקיים ולא הבורא רצון לקיים

 ושאר וזהב כסף של הבטחות מחמת

 הפסוק את מבאר ובזה, טובים דברים

'", ה אליו דיבר כאשר אברם וילך"

 עשה אלא כלל עצמו להנאת כוון שלא

 .בוראו לרצון הכל

' הק ח"האוה רבינו של אלו כםובדר

 ספרים רבים, בעוד כתבו' הפלאה'וה

 כי לפרט את כולם ואין כאן המקום

 על כתב נחל ערבי''וראה ב) הם רבים

 ודרכנו החיים, באור' ועי" זו קושיא

ונחתום בביאור זה "(, לדרכו קרוב יהיה

 האוהב בעל ק"הרה של הזהב בלשונו

 שורש אכן" לישנא בהאי שכתב ישראל

 עשיית עיקר דודאי, כך הוא הדבר

 שלא הוא עובדא איזה או מצוה איזה

 לטובת פניה איזה לשום האדם יעשנה

 זכה במחשבה שיהא רק, ו"ח עצמו

 מלכו המלך דבר לקיים ונקיה טהורה

 כוונת ואחר שיהיה מה יהא, עולם של

 של הניסיון ועיקר, הדברים הן הן הלב

 שמחשבתו היה ה"ע אבינו אברהם

 סיג שום בלי וטהורה ונקיה זכה היתה

 דבר שום זו בהליכה לכוון ו"ח ופסולת

 באמת שידע הגם ולהנאתו לטובתו

 מפי ששמע כמו טוב כל מזה לו שיצמח

 והסיח זה על השגיח לא ז"עכ, ת"השי

 דבר לקיים רק היינו אחר לדבר דעתו

 שיתגדל ליוצרו רוח נחת ולעשות', ה

 כל לעיני' ית אלקותו ויתפרסם

 עיקר זהו בואו מקום בכל ואיםהבר

 באריכות ש"ויעו" זאת בהליכתו כוונתו

 .בזה עוד כ"מש

 התלהבות בקיומה כבעת הציווי

 ח"האוה רבינו קושית על נוסף ביאור

 בהקדם, שלמה בתפארת כתב' הק

 מוצא( "כד, כג דברים) הפסוק פירוש

", נדרת כאשר ועשית תשמור שפתיך

 לוםתש שיהא להזהיר הכתוב שכוונת

 ובאותה חפצה בנפש והנדרים החובות

 והיינו, נדרו את נדר שבה התלהבות

 עשיית שזמן" נדרת כאשר ועשית"

 חשק באותה יהיה הקרבן והקרבת

 שכן, הנדר בעת לו שהיה והתלהבות

 תפוג רב זמן חלוף עם לעיתים

 באה זה ועל, הראשונה התלהבות

 שפתים מוצא לשמור והזהירה התורה

 כי, הנדר בעת יושה בחינה באותה

 אמרו עליו רצון באותו יתן שלא האיש

 ".תידור לא אשר טוב( "ד, ה קהלת)

 את ה"אאע שמל בעת בודאי והנה

, מאד גדולה שמחה שמח היה עצמו

 יצחק את שבמולו הוא החידוש אולם

( ד, כא להלן) התורה עליו העידה בנו

 כאשר' וגו בנו יצחק את אברהם וימל"

 שמעת שאף", אלקים אותו ציוה

 עברה כבר עצמו את למול שניצטווה

 החשק ממנו פג לא, ארוכה תקופה

 עשה ולכן המצוה לקיים והרצון

 כפי הינו" אלקים אותו צוה כאשר"

 גם היו וכך, שלו מילתו בשעת שהיה

, כב להלן) יצחק בעקידת הדברים פני

 לו אמר אשר המקום אל ולך( "ג

 בשעה שהיה בחינה לאותה", האלקים

 יצחק את להעלות ת"השי לו שאמר

 .לעולה יחידו בנו

, שלפנינו הכתוב בדברי מכוון כ"ג וזה

' ה אליו דבר כאשר הלך שאברהם

 החשק באותו היה ההליכה ובשעת

 לעיל המבואר ולפי, השמיעה כבשעת

 זאת שמלבד, לאברהם שבח כאן נוסף

 הגדיל עוד, נחלש לא שהתלהבותו

' ה ןרצו לקיים נתון היה כולו וכל עשות

 .    עצמית פנייה שום בלא

 בברכת 'שבתא טבא' 

לתגובות= הרב יעקב שלמה שיינברגר, 

 gmail.comLmo@448מח"ס 'במשנת רש"י' 

 הרגשים / הרב יהודה נקי

 'נותן נפשו בשליחותו'
אֶמר ה"  ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצךָ  'ַויֹּ

ר ֶש ַלְדְתָך ּוַמֵבית ָאַביָך ֶאל ָהָאֶרץ א  ּוַמםוֹּ 

  ."ַאְרֶאךָ 

אברהם אבינו יצא בציווי אלוקי לעזוב 

את כל העבר על שלל ענייניו, 

ולהתייחד אך ורק עם המטרה של= 'אל 

mailto:moL448@gmail.com


 

 3עמ' 

הארץ אשר אראך', ולהתבטל בביטול 

 גמור למען רצון השי"ת.

מובא בשם האר"י הק' זי"ע, שכל יום 

אינו דומה כל אחת ויום ושעה ושעה 

לחברתה מיום בריאת העולם והלאה, 

וכן אינו דומה אדם לאדם מיום בריאת 

אדם והלאה, ואין אדם אחד יכול לתקן 

 מה שחבירו מתקן.

המשמעות בדבריו הק' לפי ההשגה 

הדלה היא שהרי כידוע לקב"ה קודם 

בריאת העולם היה לו מלאכים שעבדו 

ועשו את רצונו ית' בשלימות. אך 

תאווה הקב"ה להיות לו דירה "נ

בתחתונים", שזו הנח"ר הגדולה ביותר 

מכל עבודת המלאכים ושרפי מעלה, 

שיהודי מקדש עצמו על אף היותו 

במדור העוה"ז הירוד והחומרני, ועושה 

כל אשר ביכולתו להדבק ולהתקשר 

 במצוותיו בלבב שלם.

וממילא הרי לכל הבריאה יש תפקיד 

עבורה יש מאד מוגדר ומסויים שרק ב

לה כח אלוקי המחייה אותם בכל עת 

ובכל רגע. ואף על הדברים הדוממים, 

והחיים שאינם יצורי אנוש וכן שאר כל 

הדברים העומדים בקיומם. וכנאמר 

ב'ויברך דוד'= "ואתה מחייה את כולם". 

ולפי"ז הרי בכל רגע מתחדשת הבריאה 

עם הרצון העליון שחפץ בהמשך קיום 

די המתבונן העולם. ועל כל יהו

בתכלית קיום העולם, לנתב את דרכיו 

והליכות חייו לפי דרך התורה. וכמאמר 

צדיקים על הנאמר "ועתה ישראל מה 

ה' שואל מעמך" וכו', שעל יהודי 

לשאול את עצמו מה ה' חפץ ממני 

 לעשות בזמן הזה.

הנה יש אשר כל מסלול חייו מתנהל 

בסדר של יום רודף יום, הכל עם 

הספיק אתמול ומה  חשבונות כמה

צריך להשלים היום. במה לא כדאי 

יותר להשקיע, כי כבר הפנים בעצמו 

שלא יצליח שוב לבצע את הענין הזה. 

וכולו מבוסס על מוסכמות שנרקמו 

להם בשגרת החיים, מה כן ומה לא, 

 ומה עושה לו טוב ומה גורם לו רע.

אך לפי הנאמר הרי בכל רגע יש את 

לו הוא חי, התפקיד המיוחד, שבשבי

קיים ונמצא בעולם. ולא שייך לשמור 

חשבונות מחיי העבר, מה הצליח ומה 

לא, וכהנה רבות כיוצ"ב. לחיות בצורה 

כזו הרי זה רק מוריד את האדם 

ומיאשו במחשבות ובמעשים לא 

תועלתיים. אלא בהרגשה שחייו 

תלויים ועומדים, כל ההווה שבו הוא 

נמצא זה יחידה בפנ"ע שלא קשורה 

כלל למה שהיה בעבר או למה שעלול ב

 להתרחש בעתיד.

הרי הרגשה זו ממלא את האדם 

בשמחה של ממש, כל ה'עצבך ורגזך' 

המתחוללים באדם יסודם בדאגות 

הטורדים את מנוחת נפשו מהעתיד 

שלפניו, או צער ועגמת נפש מאיזו 

חוויה שלילית שהתרחשה אצלו. אכן 

כשחי בהרגשת שליחות עליונה, שמלא 

רצון ה' בכל רגע ורגע בהתנהגותו את 

ובמעשיו. ועומד לנגד עיניו קו שמנחה 

'מה ה' אלוקך שואל מעמך',  -אותו 

מה ה' רוצה ממני עתה דווקא ברגע 

זה. כי לעת הזאת יש שליחות מיוחדת 

כשלעצמה אם בתורה ועבודה ואם 

 בעניני עוה"ז שמחובת האדם לעשותם. 

ובוודאי שדבריו הק' של האר"י 

אים לעיל, מהווים כמתנה המוב

נפלאה, וכאספקלריא מאירה לבא 

בשערי העבודה. ראשית כל, זוכה הוא 

לבהירות בכל תוכן חייו, שאין דבר כזה 

 ל אחדשאדם מסתובב סתם בעולם, לכ

יש תפקיד! פעמים רבות יש ערפול 

וחוסר בהירות בדרישות שמעמיד כל 

הזמן לפניו, בעניני עבודת ה'. מכל 

שואף וחפץ להצליח  החזיתות הוא

ומרגיש בעצמו כעין איבוד שליטה, ועד 

כדי ששואל את עצמו= מה רוצים 

תורה,  -ממני? על מה לשים את דגש? 

תפילה, שבת, קדושה, וכו'... אך 

לבהירות האמיתית זוכה בעת אשר 

מתבונן בעצמו איך שלכל הבריאה יש 

שליחות ותפקיד מאד מסויימת. 

דה= ושאיפת חייו היא אחת ויחי

"למלאות בכל רגע את השליחות 

 והתפקיד שמוטל עליו לעשות".   

חיים אלו הם ה'נחת רוח' הגדולה 

ביותר לפני הקב"ה, שיהודי ׂשם את כל 

מאוויו למען שליחותו בעולם. רואה כל 

מה שבא לפניו, כרצון ה' מאיתו בעת 

 הזאת.

 

 הרה"ג/  שמואל ויאמר

גנוט,  ברוך ר' שמואל

אל, מח"ס ויאמר שמו

 שלהי דקיטא, ושא"ס
 לך לך פנינים והארות על סדר פרשת

  ָאְת  ַמְרֶאה ְיַפת ַאָשה ַכי ָיַדְעַתי ָנא ַהֵמה

 (יא, יב)

 מתוך בה הכיר לא עכשיו עד= י"וברש

 י"ע בה הכיר ועכשיו שבשניהם צניעות

 . מעשה

 שלא שכן כל, בה הכיר לא דאם ע"וצ

 ז"י ב"ב ועיין, )אחרת אשה שום הכיר

 '(, א

 יפת שאשתו כעת ראה אם אף כ"א

 העולם נשות שאר שמא מ"מ, מראה

  יותר יפות

 דהא ולהקשות להוסיף ויש. ע"וצ

 בפני דשרה נאמר( א, נח) בתרא בבבא

  כקוף חוה

 אברהם שאם נמצא, אדם בני בפני

 חוה לפני עומדת שרה את רואה היה

  שרה היתה

 . ע"וצ מאד עד כמכוערת

 כתב א"שליט בסקיקני ח"הגר ר"ומו

 קרה כוונה בלי: דבריו ואלו בזה לי

  שראה

' כ זרה עבודה עיין, פירשתי כך, נשים

 '.ב

 שרה את ראו דהמצרים להוסיף ויש

 אך(, סו, יב) מאד יפה אשה בתור

  לא אברהם

 וכאמור, מאד יפה שהיא לה אמר

 מהי ידע ולא נשים שום ראה לא שאכן

  יופיה דרגת

 . לםהעו נשות לשאר יחסית

 כתב א"שליט קניבסקי ח"הגר ר"ומו

 . מאד שהיא ידע לא באמת:  כך בזה לי

ַתי ָנא ַאְמַרי חֹּ  ַלי ַייַטב ְלַמַען ָאְת  א 

בּוֵרךְ   (. יג, יב) ַבְגָלֵלךְ  ַנְפַשי ְוָחְיָתה ַבע 

 שהא ע"וצ. מתנות לי יתנו= י"וברש

 א נט קידושין' עי, יחיה מתנות שונא

  ועוד

 מתנות ליקח רצה אל עצמו דאברהם

 העשרתי אנכי יאמר שלא מדום ממלך

  את

 . המפרשים בזה עמדו וכבר, אברהם

 ם"וברמב ט"נ בסנהדרין דהנה ונראה

 גזל על חייב נח שבן' כ( ט, ט מלכים)

  אשה

 ז"ועפ. דינה את שלקח וכשכם מבעלה

 שהמצרים רצה לא שאברהם ל"י אולי

  יכשלו

 לקבל רצה ולכן גזל של זה באיסור

 המתנות יחשיב והוא מתנות מהם

  לתורת

 .גזל באיסור יעברו לא ג"וכה התשלום

 קניבסקי ח"הגר מרן  ר"מו הערת 

 טעמא בספר כתבתי: ל"הנ על א"שליט

 .ש"עיי דקרא

 

 ( טז, יב) ַבע בּוָרּה ֵהיַטיב ּוְלַאְבָרם

 לו שאין אדם כל(= ב, סב) ביבמות

 דכתיב, ברכה בלא שרוי' וכו אשה

  רכהב להניח"

 מוכח היאך לידע ויש". ביתך אל

 י"ורש. לברכה גורמת שאשה מהאי

 ( ביתך ה"ד)



 

 4עמ' 

 להבין יש ועדיין, אשה זו דבית כתב

 אל תבוא שהברכה מורה הלשון כ"דא

  ולא האשה

 . האיש בית אל

 לעולם= כתיב( א, נט) מ"בב שהנה ל"וי

 שאין אשתו בכבוד זהיר אדם יהא

  הברכה

 אלא אדם של ביתו בתוך מצויה

 ולאברהם" שנאמר, אשתו בשביל

 ", בעבורה היטיב

 משלימים אלו ל"חז דברי' שב הרי

 גורמת שאשה מצינו דמחד ז"זא

  בבית לברכה

 בלא השרוי דלפיכך מצינו ומאידך

 . ברכה בלא שרוי אשה

 

אן לוֹּ  ַוְיַהי ַרים ּוָבָקר צֹּ מֹּ ָבַדים ַוח   ַוע 

ת ת ּוְשָפחֹּ נֹּ תֹּ  . (טז, יב) ּוְגַמַלים ַוא 

 כתב לא אמאי א"שליט ר"אמו דקדק

 בינות והביאם לחוד והשפחות העבדים

  לבעלי

, לח) ק"בב ד"עפ והשבתי. ב"וצ החיים

 עם" החמור עם פה לכם שבו" פ"עה( א

  לחמור הדומה

 ולדמותם להקישם התורה רצתה כ"א

 . ז"זל

 על א"שליט קניבסקי ח"הגר הערת

 דקרא טעמא בספר כתבתי: ל"הנ

 .ש"עיי

 

 י"ר ג"הרה / יוסף יצבורו

 צ"ומו רב, א"שליט צברי

 ויען ס"ומח אלעד בעיר

 ועוד מלכים שלחן, יוסף
 מחוט ועד שרוך נעל

"אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח 

 מכל אשר לך" 

בגמרא בסוטה י"ז ע"א איתא= "דרש 

רבא= בשכר שאמר אברהם אבינו אם 

מחוט ועד שרוך נעל, זכו בניו לב' 

תכלת, ורצועה של  מצות= חוט של

תפלין. בשלמא רצועה של תפלין, 

דכתיב= וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 

נקרא עליך, ותניא, ר"א הגדול אומר= 

אלו תפלין שבראש, אלא חוט של 

תכלת מאי היא? דתניא, היה ר"מ 

אומר= מה נשתנה תכלת מכל מיני 

צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים, וים 

לכסא  דומה לרקיע, ורקיע דומה

 הכבוד", וכ"ה בחולין פ"ט ע"א. 

הקשר בין התנזרות לאברהם לתפילין 

 וציצית

ויש להבין, מה הקשר והשייכות בין 

אמירתו של אברהם אבינו "אם מחוט 

ועד שרוך נעל", שבה התנזר אברהם 

אבינו מהשלל שלקח, לבין מצוות 

 ציצית ותפילין? 

ונראה לבאר, על פי מה שכתב 

ליט"א, בספרו עה"ת הגרב"מ אזרחי ש

ברכת מרדכי, שם הקשה= מדוע לא 

לקח אברהם אבינו את שלל המלחמה 

שהביא עמו, המגיע לו על פי הדין, 

מדין כיבוש מלחמה? ועוד הוסיף 

להקשות= הלא מבואר בספרו הישר 

לר"ת, כי ראוי לו לאדם לכתוב לו 

בספר זכרונות, את כל הטובות והניסים 

מדו ימים שעשה עמו השי"ת, למען יע

רבים. וא"כ, מדוע לא לקח אברהם 

אבינו  איזה זיכרון, אפילו קטן, כגון 

שרוך נעל וכיו"ב למשמרת, לזכרון הנס 

המופלא שבו אברהם וחניכיו ניצחו 

את ארבעת המלכים החזקים 

 והחשובים שעמדו לנגדם.

 

 כוחי ועוצם ידי –החשש 

וביאר הרב, כי אברהם אבינו חשש 

לבו איזו שהיא מאוד כי תתגנב אל 

מחשבה שהוא בעצמו הצליח 

במלחמה, וזכותו היא שעמדה לו 

להחזיר את לוט, בעוד שידוע ידע כי וא 

אינו אלא שלוחא דרחמנא, גברא 

דמריה סייעיה. חשש אברהם אבינו, כי 

כל אותן מתנות,גם אם ינתנו לו 

לזיכרון או להכיר טובה, תוך כדי כך 

עלול מישהו לטעות במשמעות 

ית של "מידך המלאה הפתוחה האמית

הקדושה והרחבה", שהכל משמיים. 

טעות כזאת סכנה מרובה טמונה בה, 

היפך האמת, היפך דרכי ומעללי 

ההשגחה העליונה. וכיון שחשש שמא 

בכל זאת יחדור בו יצר הפיתוי, ושמא 

מאן דהו יאמר "העשרתי" את אברהם, 

ומשהו בכל זאת יצא לטובה לאברהם 

אין עצה אלא  ממלחמה זאת, לכן

"הרימותי ידי לאל עליון קונה שמים 

וארץ", עליו לעמוד ולהישבע, כי ככל 

בכל, שייך אך ורק להקב"ה "קונה 

שמים וארץ", "כי משלך הכל ומידך 

 נתנו לך".       

 מחזקות האמונה –המצוות שכנגד 

על פי דברים אלו, חשבתי לבאר את 

דברי הגמרא, ששכרו של אברהם 

ה זו היה שבניו זכו למצות אבינו באמיר

ציצית ומצות תפילין, שכן הדבר הגיע 

מידה כנגד מידה. מה אברהם אבינו 

התכוין בדבריו שלא להנות כלום, רק 

כדי לזכור את ה', ששלו הכל, ואליו 

בלבד יש לייחס את כל ההצלחות, וח"ו 

לא לסטות מאומה רגע אחד מזיכרון 

זה. לפיכך זכו בניו לשתי מצוות, אשר 

באו לחזק אצל האדם את הזיכרון בה' 

 והדבקות בו. 

בתפילין נאמר= "והיה לך לאות על 

בין עיניך", תפילין של יד  ולזיכרוןידך 

כנגד הלב, ועל הראש כנגד המח, כדי 

לשעבד להקב"ה את התאוות שבלב 

והמחשבות שבמח, ולשעבד את האדם 

כולו לזכור את ה' בכל רגע ורגע. 

ה שכל מטרתה ומצות הציצית, נתבאר

תזכרו היא כפי שנאמר בה= "למען 

ועשיתם את כל מצוותי", וכמו שהגמ' 

כאן מבארת, שענין הזיכרון שנאמר 

בציצית אינו אלא לזכור את הקב"ה 

וכסא הכבוד, דרך צבע התכלת 

 שבציצית. 

מעתה יבואו דברי הגמרא אל נכון. 

רבא מבאר, כי בזכות שאברהם אבינו 

לייחס לעצמו רצה לזכור את ה' ולא 

את הצלחת המלחמה בלקיחת השלל, 

זיכה לבניו שתי מצוות ציצית ותפילין, 

המלמדות את הדבקות וזכירת ה'. 

שואלת הגמ'= בשלמא תפילין אני מבין 

כיצד מגיעים איתם לזיכרון ה', שהרי 

נאמר שבהנחתם אז נקרא "שם ה' 

עליך", וודאי שאדם זוכר ע"י מה 

יצד מגיעים שמונח עליו, אבל ציצית, כ

עימה לזכירה, שנאמר שהגיעה היא 

מידה כנגד מידה על מה שזכר אברהם 

את בוראו. ועל זה מביאה הגמרא 

ש="התכלת דומה לים, וים דומה 

לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד", 

ולפיכך אף במצוות הציצית מגיע 

 האדם לזכירת ה'. 

ימה של תורה / הרב 

 ישראל מאיר העריס
הדרך  –אברהם פירוד לוט מ

לדבקות במדת החסד 

 בשלמות 
"ויאמר אברהם אל לוט וגו', הלא כל 

הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם 

השמאל ואימנה ואם הימין 

 ט(-)בראשית יג, ח .ואשמאילה"

נתבונן מיהו לוט ועד כמה היא 

מדת  -דבקותו באברהם ובמדתו 

 החסד.

מדוע אמר אברהם ללוט להפרד 

 ת?מעליו, האם לשם מחלוק

האם ניתן לומר שאברהם מכח ריב 

יאמר ללוט להפרד, והרי אברהם היה 

איש החסד, האחווה והרעות, איש 

השלום והאחדות, ובפתע פתאום 

 ייהפך להיות איש של פירוד?

מהי המשמעות העמוקה בימין 

והשמאל שאמר אברהם? האם ניתן 



 

 5עמ' 

לומר שאברהם יציב עצמו תדיר בצד 

שרות הימיני ולא יתן ללוט את האפ

 ליטול עמו חלק בימין?

ר יקשה לפי"ד הסבא מסלבודקא תוביו

זצ"ל שאמר על לוט שהיה מתלמידיו 

של אברהם, לוט היה מסור בנפשו 

ונשמתו לתורתו וחכמתו. שהרי מצינו 

במדרש על אברהם שבזה ששמע 

להקב"ה בשעה שאמר לו "לך לך 

מארצך" היה חשוב לו מעשרה נסיונות 

ט לא נצטווה שנתנסה בהן, ואילו לו

ללכת מארצו, ובכל אופן מסר עצמו 

מדעתו והלך עמו, משום שהרגיש 

בעצמו "שכל הפורש מאברהם כפורש 

 מן החיים".

לוט ואברהם הכירו במעלה שיש 

בשכנותו של אברהם  בהתגוררות

ומתעצמת בזה התמיהה מדוע אמר 

אברהם אם "הימין ואשמאילה", 

שהמפרשים מבארים, דהיינו שגם אם 

היה רוצה לאחוז בימין, היה לוט 

 אברהם משמאיל אותו בעל כרחו?

עוד יקשה שהרי מצאנו אצל לוט 

לאחר שניפרד מאברהם והלך לסדום 

שהיה מוסר נפשו על מדת החסד 

המלאכים. וכן  –בהכניסו את האחרים 

אמרו חז"ל "מעשה בריבה אחת וכו' 

שהיא היתה בתו של לוט, הרי שגם 

מדת החסד  את בנותיו חינך על בירכי

 ומדוע נפרד מאברהם?

 "שמאל דוחה וימין מקרבת"

בכדי להבין פרשת פרידת לוט 

מאברהם נראה לבאר לפי מש"כ 

המפרשים בביאור צד ימין ושמאל 

 שאמר אברהם.

נאמר שאברהם "הלוך ונסוע הנגבה" 

שאברהם היה תמיד נוסע לימין,  –

והיינו שהיה הולך ומתעצם במדת 

 חסד בעולם.החסד שהוא היה עמוד ה

וחסד הינה מדת הנתינה במרבה 

אהבה אחווה, שלום ורעות. ושמאל, 

הוא הצד המסמל את מדת התאווה 

והרדיפה אחר תענוגות העולם הבאה 

מן ההיפך הגמור של מדת החסד, 

ההיפך מן הנתינה. התאווה היא 

המשיכה של האדם כלפי עצמו כלפי 

 עצמו, אנוכיות ואגואיזם.

ד הדרוש בביאור ואולי אפשר לומר ע"

שמאל,  –"שמאל דוחה וימין מקרבת" 

התאווה, היא הדוחה את חבר מרעיו 

ואוהביו של האדם, אבל הימין שהיא 

החסד והנתינה מקרבת את רעיו 

 ומרבה לאדם אוהבים.

 גודל ועוצם מדת חסדו של אברהם

ולפי"ז אברהם אמר ללוט, אם 

אם אתה תלך לצד  –השמאל והימנה 

 –התאווה, אני השמאל שהיא מדת 

 מדת החסד. –אברהם, אלך לצד ימין 

אם תרצה ביחד  –אמנם אם הימין 

עם השמאל שבתוכך לנקוט גם בצד 

מלשון מפעיל,  –הימין, אשמאילה 

שאברהם בע"כ של לוט יניחהו בצד 

 שמאל.

ונראה שבאמירה זו של אברהם 

שנראית מקופיא כאמירה של מחלוקת, 

ית פירוד וריחוק, האמת שבזה מתגל

מדת  –עוצם גדלותו ומדתו של אברהם 

החסד, שכן אברהם ידע שלוט דבק בו 

ובתורתו, אלא שרצה להביאו 

לשלימות הגמורה במדת החסד, ובכדי 

שלוט יגיע למעלה גדולה בחסד אומר 

לו אברהם שיפרד נא מעליו, שישים 

לנפשו את הצורך להיפרד מן ה'לוט' 

שבתוככיו, מן הצד השמאלי, ממדת 

, ורק באופן של ניתוק מוחלט התאווה

 יוכל להשלים עצמו במדת החסד.

אמנם זאת לוט לא יכל לעשות מרוב 

נדת התאווה, ולכך  –דבקותו במידתו 

אמר לו אברהם "הפרד נא מעלי", 

ולכאו' יש לדקדק שלא אמר לו "נפרד 

נא איש מעל אחיו", אלא אמר לו שאני 

אברהם נשאר לצידך ולעזרתך וכמו  –

שהצילו במלחמת  שהיה בסוף

המלכים. מפני שאברהם במדתו 

 ובימינו לא יכול להפרד.

אבל לוט, גם אם ירצה להדבק בימין, 

בחסד, לא יקרא איש בחסד, בעל חסד, 

משום שמדת השמאל, התאווה שבו 

תגבר ותשלוט בו. וגם כשעשה חסד 

בסדום עם המלאכים מבואר שהוציא 

את שני בנותיו לאנשי סדום, הרי שעם 

דת החסד לא יכל להתנתק כל מ

ממדתו והתאכזר לבנותיו ולא עשה 

 עמם חסד.

וא"כ גם אם לוט הכיר במעלה 

שבשכנותו לאברהם, וידע כי הפורש 

מאברהם כפורש מן החיים, כיון 

מן  –שמעצמיותו לא יכל להיפרד 

השמאל שבו, בחר להיפרד ולבחור 

 בכל הכיכר ובתענוגות העולם.

 

ת יה"ר שנזכה להיפרד מפנימיו

השמאל הטמונה בתוכנו, ולהידבק 

  בימין ובחסד בשלימות.

 

 שבת שלום ומבורך

 

 

 

 הרב/  ן"ח לוית

, היילפרין נתן חיים

 שערי לקוטי' ס"מח

 (סטר'מנצ' )תשובה
 לות המאמיןדהשת

 ַמְצַרְיָמה ַאְבָרם ַוֵיֶרד ָבָאֶרץ ָרָעב ַוְיַהי

 )יב, י( ָבָאֶרץ ָהָרָעב ָכֵבד ַכי ָשם ָלגּור

ים נוראים מצינו ברמב"ן השבוע דבר

)י"ב, י'(, אשר אלמלא כתובים אי 

 -אפשר לאמרם, וז"ל =

 גדול חטא חטא אבינו אברהם כי ודע

 במכשול הצדקת אשתו שהביא בשגגה

 לו והיה, יהרגוהו פן פחדו מפני עון

 אשתו ואת אותו שיציל בשם לבטוח

 כח יםקבאל יש כי, לו אשר כל ואת

, הארץ מן אתויצי גם ולהציל לעזור

, הרעב מפני, בתחילה עליה שנצטווה

 יפדנו ברעב יםקהאל כי, חטא אשר עון

 זרעו על נגזר הזה המעשה ועל ממות

)!(  פרעה ביד מצרים בארץ הגלות

 .והחטא הרשע שמה המשפט במקום

 הסכנה להרבות בהשתדלות!!

זאת אומרת אשר בגודל דרגתו של 

 -נכשל בשוגג  -הבטחון שלו 

יתר על המדה. ונענש על  בהשתדלות

זה. והנה בספר הנפלא "השתדלות 

המאמין" מביא דברי הרמב"ן )ועוד 

אשר  -כמה ראייות( ליסוד גדול 

אשר עצם  -כמדומה אינה ידוע כל כך 

ההשתדלות שאינה צריכה הוא סכנה 

שלא להשיג המטרה שמבקש. )כמובן 

אין הכוונה בעניני רוחניות, כי האומר 

כי  -י, אל תאמין" "לא יגעתי ומצאת

מוטל עלינו, לעמול וליגע לקנות 

 התורה"ק, ולתיקון המידות וכו'(.

הספרים הדנים בעניו הבטחון, 

מאריכים אודות מדריגות שונות במדה 

אבל יסוד הנ"ל חשוב עד למאד,  -זו 

אשר המוסיף בהשתדלותו יתר על 

יתכן שהיא גופא סיבה שלא  -המדה 

 להשיג לזאת שעמל להשיג.

 

ברי הבת עין בגודל בטחונו של ד

 אברהם אבינו

יש להעתיק  -ולסיים בדבר טוב ונפלא 

 חמש בן ואברהםדברי הבת עין עה"פ "

 מחרן בצאתו שנה שנים ושבעים

 לומר ונוכל. - " וז"ל(ד יב בראשית)

 ה"הקב כשאמר דהנה, זה בדרך

 וממולדתך מארצך לך לך לאברהם

 אראך אשר הארץ אל אביך ומבית

 קשה היה באמת(, א יב תבראשי)



 

 6עמ' 

 אביו מבית לילך זה דבר לאברהם

 ומארץ שלומו ומאנשי וממשפחתו

 ובפרט, ימיו כל בה הורגל אשר מולדתו

 ילך ארץ לאיזה בתחילה לו אמר שלא

 מאוד קשה כ"ג וזה, כ"אח שיראהו רק

 מדינה לאיזה יודע ואינו לילך לאדם

 =ילך

 רצון לקיים בזה' הבחי עיקר אך

, לו שקשה בדבר אפילו ה"ב הבורא

 ובטחון' ד אמונת מבחינת נמשך והוא

 והבטחון האמונה מחמת היינו', ית בו

 כל בבורא ה"ע אבינו לאברהם שהיה

 דעביד מה כל שבודאי, ש"ית עולמים

 לקיים מביאו הדבר זה היה, עביד לטב

 הקשה בדבר אפילו ה"ב הבורא רצון

 :כזו

 ושבעים שנים חמש בן ואברהם וזהו

 מחרן כשיצא היינו, מחרן צאתוב שנה

 "בטחון"ש', בה בטחון בחינת עם יצא

 ואברהם וזהו, ושבעים חמש גימטריא

 אז שהיה היינו, שנה ם"ושבעי חמש בן

 שיצא לו גרם וזה, ן"בטחו בבחינת

 =וממשפחתו אביו מבית מחרן

 שמנה ביתו ילידי חניכיו את וירק וזהו

(. יד יד בראשית) מאות ושלש עשר

 הוא אליעזר.( לב נדרים) גמראב ואיתא

 הוא רק היה שלא, הוו הכי דחושבנא

 יתכן שהאיך, קשה ולכאורה. ואליעזר

 מלחמה לעשות בעצמו עמד שאברהם

 - הטבע דרך נגד מלכים חמשה נגד

 עכ"ד הקדושים!

 אשר הדבר שהוא לומר נוכל אך

 היה שלו העבדות שכל, מקודם דברנו

 ה"ב עולמים כל בבורא בטחון בבחינת

 בחינת מרמז ז"וע, לו יעזור שבוודאי

 יח שמות) בעזרי אבי אלהי כי אליעזר

 שמנה' וכו חניכיו את וירק וזהו(, ד

 עם רם"אב שתיבת, מאות ושלש עשר

 וירק וזהו. ח"שי גימטריא חון"בט תיבת

 עשר שמנה ביתו ילידי חניכיו את

 רם"אב לשמו שלקח היינו, מאות ושלש

 שמנה מזה הונעש, אותו לסייע חון"בט

 כוונת כן גם וזה. מאות ושלש עשר

 הכי דחושבניה הוא אליעזר הגמרא

 בטחון לבחינת מרמז אליעזר היינו, הוו

, בטחון בחינת לשמו שלקח היינו, ל"כנ

 רצון יהי, הענינים בכל לו עוזר היה וזה

 .לזה שנזכה

 הרב/  לימודים לשון

 ליפשיץ י"בר שמואל
 ירידת אברהם מצרימה

ה ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם ַמְצַרְימָ  ַוְיַהי

 )יב, י(ָלגּור ָשם ַכי ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ. 

אברהם הלך לו מארצו וממולדתו 

כדבר ה', ובא אל ארץ כנען. בבואו אל 

הארץ היה ָרָעב שמה, ומפני הרעב ירד 

 אברהם אל ארץ מצרים.

ירידה זו לארץ מצרים קשה היתה, 

ארץ החדשה, עוד עצם דבר הרעב ב

צרה נפלה עליהם במצרים שנלקחה 

שרה אל בית פרעה, ורק על ידי מעשה 

נס שהיכה ה' את פרעה וביתו בנגעים 

גדולים, קרא פרעה לאברהם ונתן לו 

 את אשתו. 

צרה זו שנלקחה שרה, מצאנו שמנו 

אותה חז"ל )פדר"א פרק כ"ו( לאחד 

מעשרה נסיונות שנתנסה אברהם 

שם= נסיון החמישי, אבינו. וכך אמרו 

שנלקחה שרה אשתו לפרעה לאשה, 

וכי יש לך אדם שרואה את אשתו 

נלקחה לאיש אחר ואינו קורע את 

 בגדיו וכו'.

אלא שעל ניסיון זה תמוה שכן נראה 

בפסוקים שאת הצרה הזו הביא 

 אברהם על עצמו, וכפי שנבאר.

 מצרים מקום סכנה
עוד לפני שהגיע אברהם אל ארץ 

רה כי המצרים אשר מצרים אמר לש

 -יראו אותה, והיא תהיה יפה בעיניהם 

יהרגו אותו כדי לקחתה. לכן תשנה 

בדיבורה ותאמר כי אחותו היא, וכך 

יינצל אברהם ממיתה ולא יהרגו אותו 

 המצרים.

מדברי אברהם אלו מוכח כי דבר 

לקיחת שרה מאיתו על ידי המצרים, 

לא בא על אברהם בפתע פתאום, הוא 

ד לפני שהגיע אל מצרים. חשש לכך עו

הוא ידע שעלולה לבוא עליו צרה זו, 

 ובכל זאת ירד למצרים.

תמוה אם כן למה ירד אברהם 

למצרים, וכי מפני הרעב לבדו ירד 

אברהם למקום בו עלולה שרה לבוא 

 ?16שרה לידי מכשול גדול כל כך

 הנה נא ידעתי
בדברי אברהם אל שרה אמר לה= 

מראה  'הנה' נא ידעתי כי אשה יפת

את, 'הנה' משמעו דבר חדש שנודע לו 

רק עתה. ויש להבין וכי נודע לאברהם 

 רק עכשיו על מראה של שרה?

כתב הרד"ק לפרש כי במצרים היו 

האנשים כעורים ושחורים, לכן כאשר 

בא אברהם אליהם ראה כי שרה ניכרת 

ביניהם ועליה להשמר מפניהם. דבר זה 

לאברהם שהמצרים גרועים  חדשהיה 

מראם, הוא עמד על כך רק כאשר ב

 באו אל ארץ מצרים.

לפי זה מתורצת השאלה שהקשינו, 

למה ירד אברהם למצרים מקום סכנה, 

והתשובה כי אכן בתחילה כאשר הלך 
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לרדת אל ארץ מצרים לא ידע אברהם 

על חשש זה, לכן לא נמנע מללכת 

שמה. רק בבואו קרוב אל מצרים החל 

 לדעת על הצרה העתידה להתרגש

 עליו.

פירוש זה מדויק בפסוק הכתוב 

ר  בתחילת דברי אברהם= ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ

ל ָש  ַהְקַריב ר אֶׁ ַרי ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה, ַוֹיאמֶׁ

אברהם  התקרבִאְשּתֹו וכו'. רק כאשר 

הבחין  -אל ארצם של המצרים 

במראם. אז נודע לו כי שרה ניכרת 

לטובה ביניהם של המצריים, ובשלב 

ה 'הנה' ידעתי כי יש הזה אמר לשר

לחשוש מפני המצרים ולכן תאמר כי 

 היא אחותו.

מה תועיל האמירה כי אחותו היא, 

מפרש הרד"ק כי כיון שידע אברהם 

שהוא כבר לא יכול למנוע את הצרה 

הזאת, אלא שהוא ידע כי אם המצרים 

יהרגוהו הרי שאת שרה יקחו בדרך 

הפקר, כאשר יעשו למי שאין לה קרוב 

כנגד זה יעץ אברהם לשרה  או מודע,

שתאמר כי אחיה הוא, ויינצל אברהם 

ואחר כך יוכל לעמוד מרחוק ולנסות 

 להצילה. 

הצילם ה'  -עצת הצדיק נתקיימה 

במופתים, בכך היה גם סימן לדורות 

הבאים שיינצלו צאצאי אברהם מיד 

  17פרעה ומצרים באותות גדולים

 הרב/  הישועה ממעייני

 "סמח, שוורצמן ישעיה

 חלקים' ג' ישועה קול'
מנהג הדלקת נרות במעמד 

  ברית מילה
ַנת ּוֶבן ל ָיַמים ְשמֹּ ָזָכר  ָכל ָלֶכם ַיםוֹּ

 )בראשית יז, יב(

 קדמונים מימים כבר ישראל נהגו

 ברית שעורכים במקום נרות להדליק

( י, כה ירמיה) הפסוק וכדברי, מילה

ם ְוַהֲאַבְדִּתי'  ְמָחהִש  ְוקֹול ָששֹון קֹול ֵמהֶׁ

', ֵנר ְואֹור ֵרַחִים קֹול ַכָלה ְוקֹול ָחָתן קֹול

, לשמחה סימן היתה הנר שהדלקת

 שהיו=( לב סנהדרין' )התוס ופירשו

 נרות ומדליקים ריחים קול משמיעין

 ריבוי עבור הברית עריכת במקום רבים

 כתובות) בירושלמי ואילו, השמחה

 גזירת שבשעת אמרו( ה"ה א"פ

 נרות להדליק נהגו, למול שלא המלכות

 כדי, מילה ברית בו שעושים בבית

 שם שיש וידעו שיכירו לרואים לסמן

 ומסיק, לשם וילכו מילה ברית

 הגזירה שנתבטלה שאף הירושלמי
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 7עמ' 

 מקום מכל המנהג טעם היתה שהיא

זה, וכן הביא  מנהג ל"חז ביטלו לא

להלכה הרמ"א )יו"ד סי' רסה( ובש"ך 

תקיד  )סקכ"א(, ןהביא המשנ"ב )סי'

סק"ל( שאף כשמלין ביו"ט מותר 

להדליק נרות לכבוד המילה ואין נחשב 

 כנר של בטלה שאסור להדליקו.  

 טעמי המנהג

מצינו כמה טעמים למנהג זה= בספר 

שבולי הלקט )הל' מילה ס"ו( כתב 

שמנהג זה הוא הוא דרך שמחה וכבוד. 

( >8ובכללי מילה )לר"י הגוזר עמ' 

בשעת עשיית מבואר שנהגו להדליק נר 

כל מצוה וכדברי הפסוק "כי נר מצוה 

ותורה אור", שהנר למצוה הוא כאור 

לתורה. טעם נוסף מביא ובספר זכר דוד 

)מ"א פכ"ג( שהוא לעורר רחמי שמים 

שלא יאונה לתינוק הנימול כל רע. 

ובספר הדעה והדיבור )דף רכא( כתב 

שהוא סגולה שיאירו עיני הבן בתורה, 

)כג.( שהרגיל בנר וכפי שאמרו בשבת 

 . 18יהיו לו בנים ת"ח

וכן יש רמזים למנהג זה בפסוקים= 

בספר מגדל עוז )נחל ט, יג( הסמיך 

למנהג זה דברי הפסוק )אסתר ח, טז( 

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון 

ויקר", ואמרו חז"ל )מגילה טז=( ששון זו 

 בבית אור שמרבין שע"י מילה, והיינו

מילה.  זו ששוןל הכנה הוא שם, שהילד

וכן בעוללות אפרים )מאמר תיד( 

 וירא" הפסוק לשון הסמיך לזה את

 ת"ס שהוא" טוב כי האור את אלקים

 בשעת אורה לריבוי רמז והוא, ברית

ופירש בספר בניהו )שבת , מילה ברית

קלז.( את דברי הגמ' 'אלמלא דם ברית 

 לא נתקיימו שמים וארץ', שהמילים

 .'נרות' בגימטריא הוא' ברית דם'

ומסתבר לומר, שאם טעם המנהג הוא 

לריבוי אורה שהוא דרך כבוד ושמחה, 

א"כ בזמנינו יש להדליק את כל אורות 

החשמל שבבית הכנסת, ועי"ז מתרבה 

האור והשמחה, ואילו לשאר הטעמים 

  יש ענין בהדלקת נרות בדווקא.

 כמות הנרות 

בדברי הראשונים נראה שכתבו 

שון רבים, המנהג להדליק נרות בל

והיינו שיש להרבות בנרות, וכן נראה 

בדברי השל"ה הק' )חולין ד"ה ענין 

מילה( שיש מעלה שכל הבית יהא 

מלא אורה, ולפי"ז בימינו כשמלין 

בביהכנ"ס יש להדליק את כל האורות 

שבבית הכנסת בשעת המילה. ואילו 
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הגמ' לכל נר של מצוה וכגון נר שנוהגין להדליק 

 ביום המילה עבור הילד הנימול

המהרי"ל מביא שנהגו להדליק דווקא 

ש נרות כנגד י"ב שבטים, וי י"ב

שהוסיפו עוד ג' נרות כנגד שלושת 

)מובא  חי איש האבות. מנהג בעל הבן

 נרות כ"ו בספר מלאך הברית( להדליק

 שם שהוא כנגד מספר המילה בשעת

 ה."ב ה"הוי

 זמן הדלקת הנר

כתב הנודע ביהודה בהגהות דגול 

מרבבה על השו"ע )יו"ד סי' קעח( 

שהמנהג המובא בגמ' שהיו מדליקים 

המילה נרות, היינו במקום עריכת 

שבלילה קודם המילה היו מדליקים 

בבית זה. ובספר זוכר הברית )סי' כה 

אות י"ג( מביא שיהיו נרות דולקים אף 

בשעת הסעודה, וכפי שמשמע בדברי 

הגמ' )סנהדרין שם( שבשעת הגזירה 

היתה הדלקת נרות סימן לעריכת 

 סעודת הברית שם. ומצינו בילקוט

שנהגו להשאיר  סי' רסה( )יו"ד אברהם

 המילה את הנר דולק אף לאחר

 אחר במשך מעת לעת והסעודה

המילה, ובמהרי"ל הל' מילה שנהגו 

במקומו להשאיר נר אחד דלוק במקום 

 .19המילה למשך שלשה ימים

 שבת שלום ומבורך!
 שוורצמן ישעיה הרב לתגובות=

<9<9@okmail.co.il 

 ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 יץרבינוב הכהן גמליאל' ר

 אני גם' ס"מח, א"שליט

 פרדס, 'כרכים ח"כ' אודך

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף
 יאמר נעל שרוך על וכי

 שהעשיר אברהם
 אקח ואם נעל שרוך ועד מחוט אם

 העשרתי אני תאמר ולא לך אשר מכל

   (כג, יד) אברם את

 יאמר נעל שרוך על וכי לי וקשה

 ? .אותו שהעשיר

ך מבור כפיר ברוך רבי הגאון וידידי

 לי כתב חשובים, ס"מח, א"שליט דדון

 ואלו דבריו= לתרץ בארבעה אופנים,

 בלשון ניחותא

 אומרים יש, כתב יקר הכלי  (א

 אף לומר רצונו, בניחותא זה שאמר

 העשרתי אני תאמר שלא יודע שאני

 ליקח רצוני אין זה כל עם, אברם את

 .ש"ע. כלום

 כל הנוטל פרוטה מתברך
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 של אליהו ג' ימים במקום שעשו את המילה.

 ואם, כתב רבים בת שער בספר (ב

 או אחד חוט לקחת בשביל וכי תאמר

 יאמר פרוטה שווה שאינו נעל שרוך

 דאמרו לומר ויש. אברם את שהעשיר

 פרוטה הנוטל כל=( ו"ט ב"ב) ל"חז

 אם אברם אמר כן ועל, מתברך מאיוב

 תאמר אז נעל שרוך או חוט ממך אקח

 משום עושרי סיבת היית שאתה

 פרוטה הנוטל וכל, מאוד טוב שמזלך

 .ש"ע. ומתעשר מתברך ממך

 מלך סדום היה גאוותן

 היה סדום שמלך, לומר יש עוד (ג

 אנשי של המידות אחת שזוהי, גאוותן

 שאמר וכמו, אנשי גאווה שהיו סדום

 היה זה הנה( "ט"ז, מ"ט) הנביא יחזקאל

" לחם שבעת גאון אחותך סדום עוון

 אבינו אברהם חשש כך ומשום', וכו

 ממלך נעל שרוך ועד חוט יקח שאם

 העשיר שהוא לומר יתגאה הוא, וםסד

 .אברהם את

 אפשר באמת להתעשר גם משרוך נעל

 מעשה פי על לבאר יש עוד (ד

 יוסף דוד' ר היקר האברך מפי ששמעתי

 שבתוך מירושלים, ו"הי ציטרין

 שאחר משפחתו מבני באחד, החומות

 מהשואה ניצל השניה בעולם מלחמת

 והגיע כל ומחוסר עני והיה האיומה

 אחד יהודי עליו ריחם ושם, לאמריקה

 הוא הזה ובדולר אחד, דולר לו והביא

 לעובר ברחוב ומכרם סידקית מיני קנה

 ומחנויות, חנויות ופתח, והרוויח ושב

 מלונות לבניו יש והיום, לעסקים עבר

 מוצלחים וכולם, באמריקה ועסקים

 קובעים וגם וכבוד בעושר ומבורכים

 .לתורה עיתים

 
 אברהם שאמר מה לבאר יש ובזה

 ממנו יקח שלא סדום למלך אבינו

 תאמר שלא, נעל שרוך ועד מחוט

 התעשרתי, ומהם אותם, שמכרתי

 לבאר יש ובזה, יהודי אותו כדוגמת

 אשר מכל אקח ולא" הפסוק המשך

 שרוך ועד מחוט" ושנה חזר מדוע" לך

 רק על", לך אשר מכל אקח ולא נעל,

, אמר אבינו שאברהם לבאר יש זה פי

 מעות אפילו לך אשר מכל ץחפ אינני

 שמהם תאמר שלא, אקח לא שלך

 שמכל, התעשרתי ומהם הסתחרתי

שהתעשרתי לומר תוכל לך ששייך דבר  

. 

ל(")עכ   

 

 



 

 8עמ' 

 הרב/  צדקך משפטי

 ח"בעהמ, טננהויז יהודה

 על חו"מ צדקך משפטי
מתי היה מעמד ברית בין 

 הבתרים
בפרשתנו מתואר מעמד הברית עם 

ברית בין אברהם אבינו ע"ה המכונה 

הבתרים, ישנה שאלה עתיקה מתי היה 

מעמד זה של ברית בין הבתרים, בכדי 

להבין את השאלה עלינו להקדים כמה 

 הקדמות והם= 

אברהם היה בחרן בשעה  .א

כמו  57שהקב"ה אמר לו לך לך בן 

ן ָחֵמש (בראשית יב דשנאמר )  ְוַאְבָרם בֶׁ

 ן=ָשִנים ְוִשְבִעים ָשָנה ְבֵצאתֹו ֵמָחרָ 

ברית בין הבתרים היתה לאחר  .ב

)טו א( רש"י ככתוב ב מלחמת המלכים

כל מקום  -אחר הדברים האלה 

שנאמר אחר סמוך, אחרי מופלג. אחר 

שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים 

והיה דואג ואומר שמא קבלתי שכר על 

כל צדקותי, לכך אמר לו המקום אל 

 =וכו' תירא אברם אנכי מגן לך

רים היה בזמן ברית בין הבת .ג

מכילתא מבואר  אברהם בן ע' שנים

 (שמות יב מ)דרבי שמעון בר יוחאי 

ר ָיְשבו  ְבִמְצָרִים ומֹוַשב ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאשֶׁ

ה והלא ְשֹלִשים ָשָנה ְוַאְרַבע ֵמאֹות ָשנָ 

אלא מאתים ועשר  ריםלא היו במצ

 ראלמה ת"ל ומושב בני יש ו'שנים וכ

בו. ישיבת וגו' ישיבות הרבה יש

אברהם בארץ פלשתים  ישיבת יצחק 

בארץ כנען  ישיבת יעקב בארץ מגורי 

אביו  הרי את מלקטן ועושה אותן 

שלשים שנה וארבע  .ארבע מאות שנה

אלו מה טיבן  שלשים שנהמאות שנה 

מיום שנידבר עם אבינו אברהם בין 

הבתרים ועד שנולד יצחק ל' שנה 

 ראלומשנולד יצחק ועד שיצאו יש

והביא כן ארבע מאות שנה.  ריםצממ

ושלשים שנה היו בפי' התורה רש"י 

משנגזרה גזירת בין הבתרים עד שנולד 

וא"כ מבואר שהיה אברהם יצחק. 

 =ע' שנהאבינו בשעה זו בן 

בן כמה היה אברהם במלחמת  .ד

משמע  (:שבת י)תוספות כ' ההמלכים 

 ע"גשהיה אברהם בן מדברי הגמ' כאן 

ר עולם כשהרג את המלכים ובסד

שנה כשהכה את  ע"המשמע שהיה בן 

המלכים דקאמר התם אברהם אבינו 

שנה  ע'כשנדבר עמו בין הבתרים בן 

היה שנאמר ויהי מקץ שלשים שנה וגו' 

וחזר לחרן ושהה שם ה' שנים שנאמר 

ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה 

בצאתו מחרן וגו' ואותה שנה שיצא 

מחרן שנת רעב היתה ירד למצרים 

ה שם ג' חדשים בא וישב לו ושה

באלוני ממרא היא שנה שכבש את 

המלכים ולפ"ז לא היתה שלותה אלא 

ונחרבה  ע"ה)כי אברהם היה בן כ"ד 

וצריך (  צ"ט והם כ"ד שניםכשהיה בן 

 ' שנים בתחלהבלומר שהיתה בשלוה 

 .קודם שעבדו לכדרלעומר

כמה שנים מרדו מלכי סדום  .ה

 שתים עשרה .(שבת דף יא) ועמורה

ושלש עשרה שנה עבדו את כדרלעמר 

ובארבע עשרה שנה וגו'.  שנה מרדו

רש"י שתים עשרה שנה עבדו את וב

אין זו שלוה, ושלש עשרה  -כדרלעומר 

אין זו שלום, שהיו בהן  -מרדו 

מלחמות, הרי עשרים וחמש שנים, 

ושנת עשרים ושש נהרג כדרלעומר, 

והיתה בשלוה עשרים ושש הנותרים 

וכן פירש בפי'  .מחמשים ושתיים

 .למרדןהתורה ובארבעה עשרה שנה= 

סדר המאורעות כפי שנכתב  .ו

. ב 8:. יציאה מחרן בן בתורה א

במדרש רבה )פרשה מלחמת המלכים )

מו( מובאת דעה, שבברית בין הבתרים 

. ברית ג( אברהם היה בן שמונים וחמש

 בין הבתרים.

ואם כן התמיהה עולה מאליה שאם 

ה כפי שכתוב נאמר שסדר הדברים הי

 7:בתורה, איך יתכן שאברהם היה בן 

 בזמן ברית בין הבתרים. 

 כמה פעמים הגיע אברהם לארץ כנען

אמנם יש כמה אפשרויות ליישב 

 הענין אך שיטת רש"י לא נראית כן.

 'פסיקתא זוטרתאע"פ דברי ה' .א

)לקח טוב( ואברם בן חמש שנים 

 ושבעים שנה בצאתו מחרן. זה היה

דעת יותר מבאר ב'.  ובבפעם שניה

וקשה שהרי ברית בין הבתרים  'זקנים

ובפ' בא אל  ,היה לאחר יציאתו מחרן

פרעה קרא דויהי מקץ שלשים שנה וגו' 

שיש שלשים שנה מברית בין הבתרים 

עד שנולד יצחק ואברהם היה בן מאת 

שנה כשנולד יצחק וא"כ לא היה 

 אברהם בין הבתרים כי אם בן שבעים. 

ת היו בפעם וצ"ל ששתי יציאו

כשהיה בן שבעים וילך אתו  ראשונה

לוט ובאותה שעה נשבה לוט ואברהם 

כבש המלכים ומיד היתה ברית בין 

הבתרים כי כן נמי פירש"י גבי אחר 

הדברים האלה כל מקום שנא' אחר 

סמוך והיינו מיד שכבש המלכים ונמצא 

באותו  שבעיםשלא היה כי אם בן 

 ואחר ברית בין הבתרים חזר ,שנה

לחרן ושהה שם חמש שנים ויצא ועל 

אותה יציאה קא מהדר קרא ואברהם 

. ולפי"ז מה שנאמר בן חמש שנים וגו'

בתורה לך לך מארצך לא היה לפי סדר 

 המאורעות, והקדימו את המאוחר.

אך לפי"ז במלחמת המלכים היה 

' שנה, וזה לא עאברהם פחות מ

מסתדר עם הגמרא במס' שבת 

או בן  ע"גה בן וכמפורש בתוס' או שהי

לפי המבואר בברייתא של סדר  ע"ה

עולם, וכן עם דברי רש"י שלאחר 

עשרים וחמש שנה היה מלחמת 

  המלכים.

הביא  (שמות יב מ)רמב"ן ב .ב

שברית בין הבתרים היה ל'  רש"י דברי

. והוא דעת שנה לפני שנולד יצחק

רבותינו )במכילתא כאן(. אלא שאינו 

כתוב  מתוקן בפירושו כל צרכו, שהרי

)בראשית יב יד( ואברם בן חמש שנים 

ושבעים שנה בצאתו מחרן, ומעמד בין 

 הבתרים היה אחר כך ימים רבים. 

אבל נצטרך לתרץ הענין כמו ששנו 

בסדר עולם )פרק א( אברהם אבינו היה 

בשעה שנדבר עמו בין הבתרים בן 

שבעים שנה, שנאמר )בפסוק מא( ויהי 

 מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה

יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים. חזר 

לחרן ועשה שם חמש שנים, שנאמר 

)בראשית יב ד( ואברם בן חמש שנים 

ושבעים שנה בצאתו מחרן. ויהיה ענין 

הכתוב לומר כי בצאתו מחרן ארץ 

מולדתו שלא חזר וראה עוד בבית אביו 

וז"ל המשך  היה בן שבעים וחמש שנה=

( נמצא אסדר עולם רבה )הברייתא ב

מן הפלגה ועד שיצא אברהם אבינו 

מחרן כ"ז שנים הן, הן שתים עשרה 

שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה 

שנה מרדו, ובארבע עשרה שנה בא 

כדרלעמר אותה השנה שיצא בה אבינו 

אברהם מחרן היא היתה שנת הרעב, 

וירד למצרים ועשה שם שלשה 

חדשים, ועלה ובא וישב באלני ממרא 

השנה שכבש בה אשר בחברון, והיא 

ולפי"ז יש לומר שברית את המלכים, 

מלחמת  לפניבין הבתרים היה 

המלכים, ואילו רש"י מפרש שדבר ה' 

 מלחמת המלכים. אחרבמחזה היה 

 אין מוקדם ומאוחר באותו פרשה

 חזקוניונראה כפי מהלך חדשני של ה

ונקראת פרשת  חיים פלטיאלוכן כ' ר' 

ברית בין הבתרים ומוקדמת היא 

שה שלמעלה דאחר הדברים לפר

האלה חמש שנים. שהרי כתוב כאן כי 

גר יהיה זרעך וגו' פי' מיצחק ואילך 

בארץ לא להם ועבדום וענו אותם 

ארבע מאות שנה וכתיב ויהי מקץ 

שלשים שנה וארבע מאות שנה לזמן 

ברית בין הבתרים יצאו כל צבאות וגו' 
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אם כן נמצאת למד שפרשת ברית בין 

ידתו של יצחק הבתרים קדמה לל

שלשים שנה ואברהם בן מאה שנה 

בהולד לו את יצחק בנו, נמצא אברהם 

שנה בזמן ברית בין הבתרים  שבעיםבן 

 שהיה כשיצא מחרן פעם ראשונה, 

וכשנאמר לו פרשה של אחר הדברים 

שנה דקים  חמש ושבעים האלה היה בן

לן בסדר עולם דבשעת המלחמה היה 

בעים אברם בן שבעים וארבע או בן ש

וחמש, ועל זה נאמר ואברם בן שבעים 

, פעם שניהוחמש שנה בצאתו מחרן 

מיד אחר הדברים האלה שהרג את 

המלכים היה דבר ה' אל אברם במחזה 

לאמר וגו' אלא אין מוקדם ומאוחר 

בתורה, ונסמכה פרשת ברית בין 

הבתרים כאן כדי לחבר את הפרשיות 

שנתבשר אברהם בזרע וזהו ששנינו 

ברית בין  אחרם חזר לחרן בסדר עול

הבתרים שהיה בא"י כמו שכתוב 

בפרשת ברית בין הבתרים לזרעך נתתי 

את הארץ הזאת ונשתהה שם בחרן 

חמש שנים ובאותו פרק היה הוא בן 

חמש ושבעים שנה ויצא לו מחרן פעם 

הן  ששתי פרשיותשניה. אלא פשיטא 

ופרשת ברית בין הבתרים מוקדמת 

שפירשתי לשלפניה חמש שנים כמו 

 למעלה. 

ועוד אם סדר פרשיות האלו ככתבן 

איך יאמר אברהם במה אדע כי 

אירשנה אין לך מקטני אמנה שיאמר 

במה אדע כי אירשנה אחר שאמר לו 

הקדוש ברוך הוא אשר יצא ממעיך 

הוא יירשך, אלא פשיטא שתי פרשיות 

הן והאחרונה קדמה לשלפניה 

כדאמרינן. והשתא ניחא שהקב"ה א"ל 

יך מאור כשדים לתת לך את הוצאת

הארץ הזאת לרשתה, אמר אברהם 

לפני הקדוש ברוך הוא מאחר שאין לי 

זרע במה אדע כי אהיה יורש מן הארץ 

הזאת שמא היום או למחר אמות ואיך 

 אירשנה.

ולפי"ז יתיישבו הקושיות על רש"י 

שמצד אחד מבאר שברית בין הבתרים 

היה כשאברהם בן ע' שנה, ומאידך 

בר ה' במחזה היה לאחר מבאר שד

מלחמת המלכים, ועוד סובר כברייתא 

דסדר עולם שי"ג שנה מרדו וא"כ נמצא 

שהיה אברהם במלחמת המלכים לא 

פחות מע"ג. ועפ"י המבואר בחזקוני 

ור"ח פלטיאל מובן הכל על מקומו. 

בהכנת המאמר נסתייעתי בספרו של 

חו"ז הגה"צ ר' משה יאיר וינשטוק זצ"ל 

  על סדר עולם.

 הרב/  ן"בג מתהלך

 (מאנסי) בוים צבי ישראל
 לשמרך בכל דרכיך

ָתְך ַהַםְצַרים ְוָאְמרּו  ְוָהָיה ַכי ַיְראּו אֹּ

ָתְך ְיַחיּו ַתי ְואֹּ את ְוָהְרגּו אֹּ )יב,  ַאְשתוֹּ זֹּ

 יב(

הנה כאן היה אברהם אבינו בדרך 

בצאתו מארץ ישראל ונקלע לחשש 

סכנה בדרך, וכמו שאמר שחשש 

אותו. ומבואר בכתבי האר"י  שיהרגו

שהשם המסוגל לשמירה בדרך יוצא 

מהסופי תיבות של הפסוק כי מלאכיו 

יצוה לך והוא השם יוה"ך. ויש לומר 

דזהו שרמז אברהם בדבריו ואמר והי'ה 

כ'י ירא'ו אות'ך שהוא גם כן סופי 

תיבות השם יוה"ך, לעורר השמירה 

 בדרך מהשם הזה.

 "ההשם יוה"ך הוא חרבו של הקב

ובענין השם יוה"ך מבואר בספרי 

הקדמונים כמה ביאורים, הא'( המבואר 

בדרכי משה ובמגן אברהם או"ח סימן 

תע"ג שהוא משום ששם זה הוא חרבו 

של הקב"ה, והוא מצורף מהאותיות י"ו 

ה"ך, שהאותיות י"ו מכה בחרבו. ולפי 

זה נמצא שאכן הועיל כאן מה 

שאברהם כיוון לשם זה, שהרי מבואר 

 רש"י להלן פסוק יז על הפסוק וינגעב

 ביתו ואת גדולים נגעים פרעה את ה'

אברם, ופירש רש"י  אשת שרי דבר על

 אומרת, דבורה פי שרי, על דבר על

מכה. שהוא המלאך  והוא הך למלאך

שעליו כיוון אברהם בשם היוצא מן 

יצוה לך, והוא מלאכיו הפסוק כי 

משתמש בחרבו של הקב"ה ואומר 

. ומעשה אבות סימן לבנים ה"ך, והבן

שזה היה בליל פסח במצרים, וכן 

מבואר ברמ"א ובמגן אברהם שם 

שהמכות במצרים באו על ידי חרבו של 

 הקב"ה אשר הוא השם יוה"ך.

ובלשון הכתוב לא תאונה אליך רעה 

ונגע לא יקרב באהלך, כי מלאכיו יצוה 

לך לשמרך בכל דרכיך, ואברהם אבינו 

מפסוקים  השתמש בשמות היוצאים

באהלו,  נגעאלו. ובזכות זה לא קרב ה

ה' את פרעה נגעים גדולים.  וינגעאלא 

ואיתא ברש"י שכותלי ביתו של פרעה 

נתנגעו בנגעים, וזהו ונגע לא יקרב 

דייקא, ודו"ק. וכן ביציאת  באהלך

מצרים כתיב עוד נגע אחד אביא אל 

פרעה. ותחת אשר יוכלו לעשות לו 

, אלא רעהך רעה, הנה לא תאונה אלי

בעבורה, ודו"ק. ובדרך היטיב ולאברהם 

רמז בענין השם יוה"ך, י"ו פעמים ה"ך 

 בגימטריא נג"ע רע"ה עה"כ. 

והנה מבואר עוד בכתבי האר"י )שער 

הכוונות דרושי תפלת השחר דרוש ג( 

שיש שני שמות המסוגלים לשמירה 

בדרך, האחד הוא השם יוה"ך היוצא 

, והשם מהתיבות כי מלאכיו יצוה לך

כל"ך היוצא מהסופי תיבות של 

התיבות לשמר'ך בכ'ל דרכי'ך. ובספר 

גבורות אריה פרשת ויצא רמז בזה 

בלשון חז"ל בכמה מקומות כלך לדרך 

זה, שהשם כל"ך הוא המסוגל לשמירה 

בדרך. ורמז בזה שתיבת ויצ"א יעקב, 

עולה בגימטריא יוה"ך וכל"ך ביחד 

)קי"א( להורות ששמות אלו היו 

 ירה בדרך ליעקב אבינו.לשמ

והנה בשער הכוונות מבואר שם 

ששמות אלו מסוגלים גם לכוון בהם 

בשעת המגיפה. ויש לומר הרמז בזה, 

שהאותיות הקודמות לשם יוה"ך 

)טהד"י( והאותיות הקודמות לשם 

כל"ך )יכ"י( עולים ביחד כמנין חיי"ם 

)ס"ח(. ועל כן שמות אלו מסוגלים 

מגפה. ויש להמשיך חיים ולבטל את ה

לומר שכאן שהיה אברהם אבינו חושש 

שיהרגו אותו, היה מתכוון לשמות אלו 

שמסוגלים לשמירה בדרך, ולהמשכת 

 חיים, וחיתה נפשי בגללך. 

ומה שנתבאר שחרבו של הקב"ה הוא 

השם יוה"ך, מבואר בזה בספרי 

הקדמונים שחרבו של הקב"ה יש בו י"ו 

פיות, ומקורו במדרש שוחר טוב מזמור 

 לה יש הוא ברוך הקדוש של ל"א, חרבו

פיות. וכאשר נחשוב ט"ז  עשרה שש

פעמים תיבת חר"ב הרי זה עולה למנין 

(, ובצירוף השמות 6697ג' אלפים ש"ס )

( שהם השמות של 111יהו"ך כל"ך )

חרב זה כנ"ל, הרי לנו ג' אלפים תע"א 

(, ובצירוף מנין ס"ח שהוא 67:1)

"ל. האותיות הקודמות לשמות אלו כנ

(. ועתה >686הרי לנו ג' אלפים תקל"ט )

בואו חשבון שכל מנין הפסוק שלפנינו 

'והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו 

אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו' עולה  

 ג' אלפים תקל"ט. 

 

מצרים רצו להפריד את השראת 

 השכינה שבין אברהם ושרה

וביאור שני בענין השם יוה"ך מבואר 

הוא באגרא דפרקא בשם הגר"א, וכן 

אות כ"א, שהוא י"ה פעמים כ"ו, דהיינו 

ט"ו פעמים השם הוי"ה. והנה ידוע 

שיש כמה מילואים בשם הוי"ה, 

והמילוי מצד מידת החסד עולה כמנין 

ע"ב, אשר הוא בגימטריא חס"ד. והנה 

ט"ו פעמים השם ע"ב עולה אלף 

(. והוא כמנין התיבות 7;17ושמונים )
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מצרים' עם 'והיה כי יראו אתך ה

 הכולל. 

ויתבאר ענינו, דהנה איתא ברש"י 

 ושיכנו שמו את חלק סוטה יז. שהקב"ה

וכאשר  .באשה י"וה באיש ד"יו ביניהן

התיירא אברהם אבינו שכאשר יראו 

המצרים אותו ואת שרה ואמרו אשתו 

זאת, וצד הטומאה שלהם לא יוכל 

לסבול את השראת השכינה בשלימות 

ירצה לעשות שיש בין איש לאשתו, ו

פירוד בין הדבקים והרגו אותי ואותך 

יחיו. על זה רמז כאן השם יוה"ך 

שענינו הוא כ"ו פעמים י"ה דהיינו 

השראת השכינה בשלימות בין איש 

 לאשתו. 

 

עומקה של הלכה / 

הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט
 איסור הסתכלות בבית חבירו

עצם ההסתכלות בבית  לא להציץ!

)שו''ע  ברמ''או אסורה. כמבואר חביר

 לעמוד אסור'( ז סעיף ד''קנ סימןחו''מ 

 שלא כדי, חבירו בחצר ולראות בחלון

 עביד קא איסורא ובזה, בראייתו יזיקנו

 בעל יוכל וזה, חזקה ליה מהני ולא

 (.א"הרשב בשם י"ב) בו למחות החצר

)דף ב=( אסור לעמוד על  בגמ'ויסודו 

בקמותיה, שדה חבירו בשעה שעומדת 

 שלא יטיל עין הרע. 

שכל )סוף סע' ג(  הרמ"אועוד כתב 

זהר מלהסתכל לבית יאדם צריך לה

שות ואף אם הוא עומד בר ,ברוח

אפילו אם הוא לא מתכוון הרבים, ו

ואין בראייתו  ,לראות מה שקורה שם

 .משום היזק ראיה או חוסר צניעות

כדי שאנשים לא יחשדו בו שהוא 

ברו או שהוא מתכוון לגנוב אצל ח

, מעוניין לראות את תשמישיו הצנועים

הוא מדוע אין לו טענה והסבר אם 

 זה. וקא לכיווןומסתכל ד

שהצורך  (ס"ק יד) הסמ"עוהוסיף 

זהר קיים אפילו אם הוא מסתכל ילה

אמרי . וכתב בספר בלבד באופן ארעי

)ס"ק סו( שלא מועילה בזה  יעקב

חזקה, ובעל החצר יכול למחות בו, כי 

זק ראיה הוא "כגירי דיליה", ואין הי

 מניחים לאדם לירות חיצים בחברו. 

)חו''מ הלכות  השו''ע הרבוכן כתב 

 רשותנזקי ממון סעיף יג( שגם בני 

 ,ולהסתכל לעמוד רשאים אינם הרבים

אולם השו''ע הרב מגביל את האיסור 

 הילוכם דרך קלה ראיהשאם רואים  -

 ,רלהזה יכול אין מזה שהרי ,לחוש אין

 שראיה בתשמישיו צנוע להיות וצריך

 . עכ''ד. עליו קשה בהם קלה

 רכב שרד

ויש לדון, מה הדין להסתכל במכונית 

ברחוב, האם מותר להסתכל לתוכה 

כמה היא שוה ואיזה שכלולים יש בה 

ובמה עסוקים כעת היושבים בה, שהרי 

בעל הרכב קנאה על מנת כן שתהא 

יין מונחת ברשות הרבים וכל החפץ יע

בה, ואדרבה ישנם המשקיעים הון עתק 

ברכב מפואר בכדי שכולם יראו כמה 

עשיר הוא. או דלמא מה שמניחו 

ברשות הרבים אינו היתר, כי הרי אין 

לו מקום אחר להחנות את רכבו, 

ובאמת אינו מעוניין שיטילו חלילה 

 ברכב 'עין הרע' )מ.ק.(.

 הרב/  המשפט עיון

 ראש, דוידזון אליעזר

 'המשפט עיון' כולל
קהילה נפרדה, חסידות  

התפלגה. איך מחלקים את 

 רכוש הקהילה?
 )יג, ט( ַהָפֶרד ָנא ֵמָעָלי

 בעלות בית הכנסת

כרגיל בית כנסת שנבנה מכספי 

תרומות, והוקם על קרקע שנקנתה 

מכספי תרומות, או קרקע שהתקבלה 

בהקצאה. הרי בית הכנסת שייך לכלל 

, 20כנסתהציבור שעבורו הוקם בית ה

ורשאים כל תושבי המקום להצטרף 

. אמנם אם בית הכנסת 21לבית הכנסת

נוסד עבור חוג מסויים, וכגון עבור 

הציבור הספרדי, אין רשאים בני חוג 

אחר לשנות את הנהוג במקום, אלא רק 

אם יקבלו את הסכמת כל חברי 

 הקהילה.

אמנם אם אדם בנה בית כנסת מכספו 

י זכותו הפרטי בקרקע פרטית שלו, הר

 .22לעשות בו כרצונו

 חלק מהמתפללים מבקשים להפרד

כאשר שותפים ברכוש רגיל מבקשים 

להפרד, יש מגוון דרכים בכדי לבצע 

את הפרידה הזו, וכל אחד מקבל את 

חלקו באופן מלא. אמנם בבית כנסת, 

כל עוד יש מקום לכל המתפללים, אם 

חלק מהמתפללים מבקשים להפרד, 

                                                             
אמנם בד"כ בתי כנסת נרשמים ע"ש עמותה,  20

 אך העמותה חייבת להחזיקו עבור הציבור.

ייב את העמותות לאפשר לכל וגם החוק מח

המתפללים להצטרף לעמותה ולהיות חברי 

 עמותה.
 ובלבד שישתתפו בהוצאות כמקובל. 21
אמנם גם הוא אינו יכול לאסור על היחיד  22

 להתפלל שם, שו"ע או"ח סי' קנג סעיף טז.

ל חלק מרכוש אינם זכאים לקבל כל

ולכתחילה חל איסור  23בית הכנסת.

להפרד כל עוד יש מקום לכל 

 .24המתפללים

ואם התעוררה מחלוקת עזה בין 

המתפללים בבית הכנסת, יש אומרים 

שראוי להם להפרד, והנפרדים יהיו 

זכאים לקבל חלק יחסי מרכוש בית 

הכנסת. ויש אומרים שגם במקרי 

 מחלוקת אין להפרד, אלא רק להתאמץ

לעשות שלום בין אדם לחבירו. וכיון 

שהוא מחלוקת הפוסקים, אין הנפרדים 

יכולים לכפות על הנשארים לתת להם 

 .25חלק מהרכוש של בית הכנסת

ואם אין מקום לכל המתפללים בבית 

הכנסת, וחלק מהמתפללים בוחרים 

לצאת ולפתוח בית כנסת אחר. הרי 

הם רשאים ליטול מרכוש בית הכנסת 

 חסי.את חלקם הי

 חסידות המתפלגת

מצוי לראות קהילות חסידיות שונות 

המתחלקות. לעיתים מתוך שלום 

ובהסכמה, ולעיתים לא. פעמים שיש 

צוואה מהאדמו"ר הקודם, ופעמים 

שאין צוואה. ובכל אלו יש לדון מה 

 דינם.

האדמו"רות עצמה, אינה עוברת 

בירושה כלל. שאינה עניין של רבנות 

, אלא הוא ושררה העוברת בירושה

עניין רוחני ואישי שהציבור צריך לקבל 

על עצמו, וגם אם יש צוואה 

מהאדמו"ר הקודם, אין חייבים לשמוע 

 .26לו

נכסי החסידות, כגון בתי כנסת, 

חיידרים וישיבות, ושאר המוסדות, וכן 

                                                             
ויש אומרים שאסור להפרד, גם אם הם  23

 מבקשים להפרד ולוותר על כל חלקם ברכוש.
עוד בשו"ע חו"מ סי' קסב סעיף ז ובנו"כ  ועיי' 24

 שם שהאריכו בדין זה.
ועיי' שו"ת באר יצחק או"ח סי' כד שהאריך  25

 בדין זה.
חלק ב סימן  ונעתיק משו"ת דברי חיים חו"מ 26

וכי  ,על דבר ירושת הכבודשכתב בעניין זה= לב 

רבני החסידים שליטותם בתורת משרה כמו רב 

לא היו  רבי ... שבנו קודם הלא ידוע שהקדוש

)כוונתו שלא היה להם משרת רב עיר  רבנים

ורק  וכדו' שהיא בגדר שררה העוברת בירושה(

מחמת גודל קדושתם ויראתם נשמעו דבריהם 

לכל הגליל וינהו אחריהם ללמוד תורה ויראה 

מהם גם נתנו להם נדבות לכבד יראי השם 

כמותם ירבו בישראל ושאלו עצות כאשר ישאל 

לקים כי היו בעלי רוח הקודש איש בדבר א

ותפלתם ודיבורם בקדושה עשו פרי ומה נעשה 

אם הבאים אחריהם אין בהם קדושה זו. מה 

ירשו לשאול עצה דעת אין בהם. אם להתפלל מי 

יודע העולה למעלה לא ידעתי שום צד ירושה 

ועיי' עוד בדברי חיים שם בעניין חלוקת  בזה=

שום נכסי האדמו"ר. והדבר תלוי גם ברי

המוסדות, אם רשמו אותם על שמו הפרטי של 

 האדמו"ר, או על שם עמותה ציבורית.



 

 11עמ' 

הממון שיש להם וכו', פעמים שעוברים 

בירושה ליורשי האדמו"ר, ופעמים 

ידים. והכל ששייכים הם לכלל החס

. ופשוט שאם 27לפי ראות עיני הדיין

אספו ממון רב מכלל הציבור, ובנו 

מוסדות, אין המוסדות שייכים 

לאדמו"ר עצמו, אלא לכלל הציבור. 

ויש שהמוסד שייך לאדם שהקים 

אותם, ואינו תלוי בדעת האדמו"ר או 

 .28הציבור

נכסי החסידות השייכים לכלל 

נפרדו החסידות, דינם כאמור לעיל. אם 

מחמת שאין מקום או בהסכמה, 

חולקים בכל הרכוש באופן יחסי. ואם 

נפרדו ללא הסכמה, והרבים מבקשים 

שהמועטים ישארו איתם. יש אומרים 

אין המועטים הנפרדים נוטלים חלק 

 .29בממון, והכל לפי ראות עיני הדיין
 שבת שלום ומבורך!

 הרב אליעזר דוידזון

פט, בוררות ראש כולל ובית הוראה עיון המש

 ויעוץ בדיני ממונות.
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 הרב/  לתורה פרחים

 בלומנטל חיים ישראל
נסיונות נתנסה אברהם אבינו 

 ועמד בכולם!  –
אֶמר ַאְרְצָך ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך מֵ ה'  ַויֹּ

ַלְדְתָך ּוַמֵבית ָאַביָך ֶאל ָהָאֶרץ א   ר ֶש ּוַמםוֹּ

 . )ג, א(ַאְרֶאךָ 

                                                             
כרגיל מוסדות חינוך לעולם לא יהיה של  27

האדמו"ר עצמו, וכן בתי כנסת גדולים. ואילו בתי 

כנסת קטנים, פעמים שהם פרטיים של האדמו"ר. 

והדבר תלוי גם ברישום המוסדות, אם רשמו 

ל האדמו"ר, או על שם אותם על שמו הפרטי ש

עמותה ציבורית. והכל לפי ראות עיני הדיין 

ואומדנא של המקובל במקום ושל דעת 

 התורמים.
ולדוגמא, אם אדם טרח והקים ישיבה, וקרא  28

לה על שם החסידות בה הוא חבר ואליה הוא 

שייך. וטרח לקבץ ממון וגם בחורים. פעמים שלא 

ללים, נאמר שהתכוון להעניק זאת למוסדות הכ

אלא כוונתו להחזיק במוסד כמוסד בבעלותו 

הפרטית כמקובל בישיבות. אך אם אספו ממון 

מכלל החסידים לצורך הקמת הישיבה, פשוט 

הוא שהישיבה שייכת לחסידות כולה, ולא 

 לאנשים שטרחו בה עבור הציבור.

וישיבה שאינה שייכת למוסדות הכלליים, הרי 

ם אותה של האדם שהקים אותה. ואם הוא הקי

מכספי תרומות, הרי הוא רשאי לשנותה ממוסד 

זה למוסד אחר. ובלבד שלעולם שם ישיבה יהיה 

עליה. שהרי קיבץ ממון מהתורמים לצורך הקמת 

מוסד תורני. וגם בזה הכל לפי העניין 

 והאפשרויות במקום.
כפי שנתבאר י"א שאין המועטים נוטלים חלק,  29

אך פעמים כיון שטוב להם להשלים ולא להפרד. 

שאין הדבר אפשרי כלל. ופעמים שטובת כולם 

 להפרד.

ה תֹוְלדֹות ַהָחַמִים על הפסוק " ֵאלֶׁ

ץ ְבִהָבְרָאם " )בראשית ב, ד(, כתב ְוָהָארֶׁ

ביה ה' צור "בה' בראם, שנאמר רש"י= 

, )ישעיה כו, ד( בב' אותיות "עולמים

למים, הללו של השם, יצר שני עו

ולמדך כאן שהעולם הזה נברא בה"א, 

רמז שירדו הרשעים למטה לראות 

שחת, כה"א זאת שסתומה מכל 

 .צדדיה, ופתוחה למטה לרדת דרך שם

משמע מדבריו שעולם הזה נברא רק 

עבור הרשעים. והקשה בעל שם 

משמואל, למה לא היתה צורת האות 

שנברא בו העולם, לרמז אל הצדיקים 

 ? שהם באמת התכלית

 מהו? –טבע 

ומתרץ בשם האדמו"ר מאלכסנדר, 

שביאר מדוע הנהגת העולם הסדירה 

נקראת "טבע", מלשון אדם הטובע 

בנהר, כי אדם שעושה הכל באופן 

שסובר שהעולם מתנהג חלילה לפי 

טבע, הוא טובע. עלינו לדעת שהנהגת 

העולם היא על פי הבורא, ועלינו 

 לעשות מעשינו למעלה מן הטבע.

רא העולם בה"א פתוחה לכן נב

למטה, לרמז שאדם המתנהג כפי טבע 

 העולם, יטבע למטה.

על האדם לתלות עצמו בפתח הקטן 

 –שבראש האות ה"א ולהכנס דרך שם 

 פירושו לאחוז עצמו למעלה מן הטבע.

 

אברהם אבינו התנהג מעל לדרכי 

 הטבע

מוסיף השם משמואל, שענין זה תואם 

 למאמר חז"ל )מדרש רבה, בראשית

באברהם,  –פרשה יב( "בהבראם 

בשביל אברהם נברא העולם". 

שאברהם נתנסה בעשרה נסיונות, כנגד 

עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, 

ובכולם היתה הנהגתו למעלה מן 

 הטבע.

אברהם הוריש לבניו אחריו, את הכח 

להתנהג מעל לדרכי הטבע. הגם 

שהצדיקים שקדמו לו, כגון חנוך, 

תנהגו מעל מתושלח, שם ועבר, ה

לדרכי הטבע, מכל מקום לא הורישו 

זאת לזרעם, אבל אברהם אבינו הוריש 

 כח זה לזרעו אחריו. 

 ירושת אברהם! –מה יפה ירושתנו 

בדרך זו מבאר רבנו חיים מוואלוז'ין, 

את דברי המשנה= "עשרה נסיונות 

ועמד בכולן"  אבינונתנסה אברהם 

)אבות ה, ג(. והקשה, מדוע במשנה 

ֲעָשָרה דֹורֹות ִמֹמַח ְוַעד " האומרת=

" )אבות ה, ב(, לא מוזכר ַאְבָרָהם

שאברהם הוא גם אבינו, ואילו 

כשמדובר בנסיונותיו, מודגש אברהם 

 ?אבינו

ותירץ שבכך שעמד אברהם בנסיונות, 

הוריש לנו את הכח לעמוד בנסיונות, 

ולכן במשנה זו הוא נקרא אבינו, כאב 

 המוריש משלו לבניו אחריו.

ושמעתי לבאר, שזו היתה כוונת חנה, 

שכאשר הקיסר עמד להרוג את בנה 

בניי לכו השביעי והאחרון, אמרה "

אתה עקדת  ,ואמרו לאברהם אביכם

" מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות

)גיטין נז=(. והדבר תמוה, וכי רצתה 

 לקנטר את אברהם אבינו?

אלא, שאמרה להם, תספרו לאברהם 

מיד שבעה מזבחות. שמכוחו זכיתי להע

הוא נתן לי את הכוחות לזה, בכך 

 שהוא העמיד מזבח אחד!

 

 בשביל אברהם נברא העולם

מסיים השם משמואל, לכן אמרו 

באברהם"  -חכמינו "בהבראם 

שבשבילו נברא העולם, בשביל 

שנתנהג כמוהו מעל לדרכי הטבע, ולכן 

 נברא דווקא באות ה"א, כאמור.

תרומם הבה אחים יקרים, נשכיל לה

כמה טפחים מעל גבי הקרקע, דווקא 

בימים אלה, בעת שאנו חוזרים לשגרה, 

 ונלמד מדרכיו של אברהם אבינו!

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות= הרב ישראל חיים בלומנטל 
blu.israel@gmail.com 

 

 ח"הגה/  אותיות צירופי

 טייטלבוים יואל' ר

 כבודו ס"מח, א"שליט

 ס"ושא עולם מלא

 (וויליאמסבורג)
ע"י מצות מילה ושמירת 

הברית השכינה שורה בתוך 

 האדם
ַתי ֶאת ְבַריַתי ֵביַני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַקמֹּ  ַוה 

ָלם  ָתם ַלְבַרית עוֹּ רֹּ ֶריָך ְלדֹּ ָך ַאח  ַזְרע 

ת ְלָך לֵ  ֶריךָ ַלְהיוֹּ ָך ַאח  ַהים ּוְלַזְרע   אלֹּ

 )בראשית יז ז( 

והנה רש"י ז"ל כתב בביאור ענין 

ברית של אהבה וברית הברית וז"ל 

ע"כ ויש  הארץ להורישה לך ע"י מצוה

לבאר ענין הברית של אהבה והקשר 

 לזה עם ברית הארץ וצ"ב 

ַוִיֹפל עוד בפרשה זו )בראשית יז ג( 

 אֹמרַאְבָרם ַעל ָפָניו ַוְיַדֵבר ִאּתֹו ֱאֹלִהים לֵ 

ל פניו ממורא ויפול אברם עופרש"י 

mailto:7470107@gmail.com
mailto:blu.israel@gmail.com
mailto:blu.israel@gmail.com
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השכינה שעד שלא מל לא היה בו כח 

 ע"כ  לעמוד ורוה"ק נצבת עליו

והנה כבר קיים אברהם אבינו כל 

התורה כולה עד שלא ניתנה ואעפ"כ 

לא היה כח בו לעמוד עם גילוי 

השכינה עד מצות מילה דייקא ויש 

 לבאר זה 

ונראה לפרש בהקדם מש"כ החת"ס 

רש ( לפחתם סופר ויקרא כו יגז"ל )

אתכם קוממיות בקומה  מש"כ ואולך

אחז"ל ברכות מ"ג ע"ב , הרי זקופה

ההולך בקומה זקופה כאלו דוחק רגלי 

. ומפרש דהטעם דאסור לילך שכינה

בקומה זקופה כי השכינה אינו בקרבו 

מחמת גאות לבו וכאשר עוד מגביה 

קומתו השכינה מסתלקת ממנו והוה 

דוחק רגלי השכינה אבל הכא מכיון 

דים הכתוב ונתתי משכני בתוככם דהק

והיינו בתוככם ממש מחמת לבבן הזך 

ע"כ שייך בחינת ואולך אתכם קוממיות 

 בקומה זקופה עכת"ד ויעו"ש

והנה בחינת השראת השכינה בתוכם 

יובן בהקדם מש"כ בזרע קודש 

לשבועות וז"ל נראה לי על דרך 

ששמעתי מן פי אדמו"ר מרימנאב 

ל פסוק מורינו הרב ר' מנחם ז"ל ע

)תהלים סב יח( אחת דיבר אלקים 

שתים זו שמעתי שאפשר שלא שמענו 

דאנכי ודפח"ח  אמפי הקב"ה רק אות 

ולהבין דבריו הקדושים דברי אלקים 

חיים שדבריו כפטיש יפוצץ סלע גם 

להבין איך כתיב פנים בפנים דיבר ה' 

עמכם בהר מתוך האש והכתיב כי לא 

כם ראיתם כל תמונה ביום דבר ה' אלי

בחורב זולת קול ואפשר להבין על פי 

מתק לשון קדמונינו ז"ל שו"ע או"ח סי 

א' בהג"ה בשם מורה נבוכים להרמב"ם 

שאמרו שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל 

גדול בתורה להבין מתיקת לשונם זה 

דייקא ולא אמרו  בתורהכלל גדול 

בעבודת הש"י וכדומה רק הענין כך כי 

ראה ראשית ידוע שכתבו ספרי מוסר )

חכמה שער הקדושה פרק ז אות קיז 

שבט מוסר פרק א אות ב בשם 

נרמז באות א'  ה"הויהתיקו"ז( ששם 

שהוא צורת ב יודי"ן וא"ו באמצע 

ושכן נרמז בפני  ה"הויגימטריא שם 

 יודיןהאדם ב' עינים דוגמת צורת ב' 

והוא דוגמת  ואווהחוטם דוגמת אות 

ם ועל זה כתיב )בראשית ט( בצל אל"ף

אלקים עשה את האדם כי בצורת אדם 

 ה"הוישמורה שם  אחקוק צורת אות 

כנ"ל כו' וזהו אמרם ז"ל כלל גדול 

שכאשר זכינו למעמד הנבחר  בתורה

אז נכלל  אל"ףושמענו קול יוצא האות 

כמו שכתוב א ונתגלה לנו צורת האות 

וכל העם רואים את הקולות שהיו 

 ארואים את הנשמע ראינו צורת ה

וראו והבינו שזה  ה"הויעל שם  שמורה

גם כן צורת פניהם וז"ש למען תהיה 

יראתו על פניכם לבלתי תחטאו עכל"ל 

 וק"ל

והנה הארת האלף בהאדם הוא חיבור 

שמים וארץ שם י"ה )דבי"ה ה' צור 

עולמים שמים ביוד וארץ בהא( 

וכמש"כ בדרשות חתם סופר דהשמים 

הוא מלשון אש ומים כמבואר בגמרא 

והארץ הוא מלשון רץ  ומדרשים

שרצתה לעשות רצון קונה כמבואר 

במדרש. רק שנטל הקב"ה את הא' 

מראש השמים ונתנה בהארץ עכת"ד 

והיינו בחינת אלופו של עולם משמים 

 דירה בתחתונים בהארץ וק"ל

וכתב בספר דרך מצותיך להצמח צדק 

כי מילה נוטריקון מ"ל י"ה היינו הארת 

לפרש  התגלות שם י"ה עכת"ד ונראה

כי ענין מצות מילה להאיר האור למטה 

 שם משמואלבתוך החושך וכמוש"כ ב

 מצוה וז"ל פרשת וירא שנת תרפ"א

מילה שהיא עשי' ושינוי בגופו ממש 

שאין בכל מצוות התורה דוגמתה, 

בכחה למשוך האלקות נמי למטה מטה 

 ביותר להאיר מתוך החושך ממש

 עכל"ל

 ובספר תולדות אהרן )זיטאמור( כתב

וכמה שמות הלע"ז שאנו קוראים  וז"ל

הדברים זה כך וזה כך, הם עיקר כוונת 

הדבר הזה. וזה שמעתי מאדמו"ר 

הגאון בוצינא קדישא אור עולם 

מבארדיטשוב ששמות הלע"ז הם 

 עיקר הכוונות וזה הדבר גדול הוא

 עכ"ל

ואפשר לומר דע"כ מילה אותיות 

הימל וכאשר זכה אברהם אבינו לברית 

כה לבחינת להיות לך לאלהים מילה ז

שהוא א של הימל שורה בו והוא ברית 

של אהבה והתקשרות משמים לארץ 

ברית האהבה וברית הארץ ואז 

בהשראת אלופו של עולם בו וירא 

אליו בבחינת ואולך אתכם  ה"הוי

 קוממיות וק"ל

וזה מש"כ אם לא בריתי יומם ולילה 

)ודרשו ז"ל דקאי על מצות ברית מילה( 

כי  –שמי"ם וארץ לא שמתי חוקת 

מצות מילה הוא חיבור שמים וארץ 

 להאיר בתוך החושך וק"ל

וע"כ הנוטר בריתו אף הגוף החשוך 

מאיר בו וכמו שכתב בנועם אלימלך 

  (פרשת מקץ) וז"ל

מראה ובריאות בשר רמז יפות  יפות

מראה לצדיקים אשר אור פניהם תאיר 

לעיני כל אדם חכמת אדם תאיר פניו. 

ות בשר רמז גם אם אינו למדן רק ובריא

שהוא מתנהג עצמו ביושר לפי יכולתו 

ושומר את בשרו שיהיה בריא שלא 

יתקלקל על ידי עונותיו ח"ו בפרט 

שהיא העיקר  הקדושששומר הברית 

גם זה אחיזתו באחד ממדרגות 

העליונים וזהו שרמזו חז"ל אבר קטן יש 

באדם רעב שבע. יש לומר הפירוש רעב 

הכתוב לא רעב ללחם כי כמו שאמר 

אם לשמוע דבר ה' והיינו גם אם הוא 

רעב שאינו כל כך למדן שיוכל לעסוק 

בתורה תמיד אף על פי כן יכול להיות 

שבע אם שומר את האבר שהוא ברית 

המעור וברית הלשון והעינים מהסתכל 

בנשים. שבע רעב רמז ההיפוך מזה אם 

אינו שומר הברית ומטמא עצמו ח"ו 

וטומאות שונות בהסתכלות  בניאופים

בנשים ושאר דברים כדומה אשר על 

ידיהם יטמא את בשרו ברית הקודש 

מה זה מועיל אם הוא שבע בתורה. אף 

כי יבלענו  מנהעל פי כן הוא רעב מ

הקליפות ח"ו וצריך האדם להתאמץ 

מאוד ולשמור את נפשו על ידי בשרו 

שלא יטמא את בשרו כנ"ל ויהיה יפות 

  עכ"ל וק"ל בשר מראה ובריאות

' ר/  בפרשה הלכתי ת"שו

, סילבר משה עקיבא

 'סגולה עם' ס"מח
, דבר הפטור מהשבה צאמ

 חייב האם, לבעלים ווהחזיר

 כספים מעשר להפריש המוצא
ֵׂשר ַמכֹּ  ַמחּוט ְוַעד  ל ... ַאםַוַיֶתן לוֹּ ַמע 

ֶשר לָ  ְך ַנַעל ְוַאם ֶאַקח ַמָכל א  א ְׂשרוֹּ ְך ְולֹּ

אַמר א   ֶאת ַאְבָרם  יַני ֶהֱעַשְרַת תֹּ

  כג(-כ)בראשית יד, 

דבר הפטור   צאמ –שאלה 

 האם, לבעלים ווהחזיר, מהשבה

 מעשר להפריש המוצא חייב

 .כספים
 דרךמרן הגר"ח קניבסקי ב –תשובה 

 מתנות הלכות ,ההלכה ביאור) אמונה

(, כתב שמכיון שאברהם ה"ה ז"פ עניים

 לא היה מחוייב להחזיר למלך סדום

והחזיר בכ"ז, ואעפ"כ נתן מעשר למלכי 

 .צדק, מבואר שגם באופן כזה צריך

והקשה מו"ר הגרב"ד דיסקין שליט"א, 

דהרי אצל אברהם כבר בא לידו רק 

שלא רצה לעכב לעצמו א"ה כן 

מבואר ברש"י ושפ"ח ע"ש, אבל באופן 

שמתחילה רצה להשיב האבידה 

 לבעליה מנין שצריך לעשר.

ליט"א לא דיבר אכן שמא הגרח"ק ש

באופן כזה, אלא באופן שזכה בזה 



 

 13עמ' 

ואח"כ רצה להחזיר, דהרי גם בסברא 

וכן מצאתי עוד בס'  לכאורה מוכרח כן.

להגר"י זילברשטיין  חמד חשוקי

, שמתבאר ב"ע כד דףשליט"א, ב"מ 

בדבריו דגם לדעת בעל הדרך אמונה 

אם מכוין שלא להגביה א"צ ליתן 

 .30מעשר

                                                             
ולהכרח הדברים נביא כאן שאר דבריו=  30

 אבידה מוצא דגבי, לחלק מקום יש ולכאורה

, להחזירה חייב אינו הדין שמצד אף ל"הנ באופן

 משורת לפנים מצד להחזירה שמחוייב מה מ"מ

 תורת זהו הדין משורת לפנים דבגדרי היינו, הדין

 שמחוייבין אבידה דיש והיינו, אבידה השבת

 תורת בה שיש אבידה ויש, הדין מצד להחזירה

 וכשמחזירה, הדין משורת לפנים מצד השבה

 תורת בזה יש הרי הדין משורת לפנים מצד

 תורת בזה היה שלא אברהם גבי כ"משא. השבה

, הדין משורת לפנים מצד לא גם כלל השבה

 בכיבוש, גמור קנין קנהו אבינו אברהם שהרי

 ואסור, נכרי היה סדום מלך שהרי ועוד, מלחמה

 וכל, מוצאו של הוא והאבידה, לאבידה להחזירה

 העשרתי אני יאמר שלא מצד זהו שהחזיר הטעם

 כאילו והוה, לגמרי צדדי טעם וזהו, אברהם את

 אין כ"וא, השם חילול למנוע כדי, מתנה לו נתן

 דלגבי, מכל מעשר שנתן מאברהם ללמוד

 בזה והיה, כלל השבה תורת לזה היה לא אברהם

 במחזיר כ"משא, השם קידוש של צדדי ענין רק

 תורת בזה שיש הדין משורת לפנים אבידה

 .ממעשר שפטור ל"י השבה

 אלישיב ש"הגרי מרן ח"מו אמר וכן, עוד וכתב

 רנט סימן האבידה משפט בספר הובא) א"שליט

 ומחזירה, אבידה שהמוצא( קכד ק"ס צ"שעה

 מזה לתת המקבל צריך אין, הדין משורת לפנים

 יש ע"לכו שבעניננו נראה מ"ומ. כספים מעשר

 חייב אינו הדין מן שהרי, כספים מעשר לתת

 אלו הרי אלא, הדין משורת לפנים אפילו להחזיר

 של חיוב זה אין, להחזירם שרוצה ומה, שלו

 צריך אין שהרי לזה וראיה, הדין משורת לפנים

, עני האבידה ובעל עשיר הוא אם ואפיל, להחזיר

 רנט סימן) ע"השו כתב, הדין משורת ובלפנים

 להחזיר. צריך ג"שבכה( ה"ס

, האבידה את כשמרים ביותר הטובה והעצה

, שלו זה ואין, בזה לזכות רוצה שאינו שיתכוון

. כספים מעשר לתת יצטרך לא ע"לכו וממילא

 מעשר להפריש יתחייב האבידה בעל אם ולענין

 הרי, מהכספים נתייאש הוא שאם נראה, יםכספ

 להפריש וצריך, מחדש מתנה לו בא כאילו זה

 אין, נתייאש לא עדיין הוא אם אך, כספים מעשר

 .עכ"ל כספים מעשר להפריש צריך

 לפני ל"הנ א"הגריש דברי הצעתי בשבת והנה

 מהדנין שהיה א"שליט כהן שמעון ר"הג ב"שא

 ז"ע והגיב, אליו ומהמקורבים א"הגריש לפני

 .דוגמאות והביא ז"כעי שמועה על לסמוך א"שא

 מלחמה כיבוש קנין שאין א"י דהרי דן ל"הנ ובכל

 אלא המלכים אותן קנו לא כ"וא, ם"בעכו

 של זוטו קנין היה כ"וא, במלחמה כ"אח אברהם

 פ"אע ליטול רצה לא שאברהם מה מ"ומ. ים

 לא, גזל משום שהיה ביאר שם סוטה י"שברש

, ממש גזל שהכונה הנזכר להרב ליה ניחא היה

 נכסי היה סדום שנכסי משום רצה שלא אלא

 .ליטלו ראוי היה ולא, גזילות

 מצד שמצווה מה דדוקא ביאר א"הגריש ובכונת

 באה לא כאליו להחשיבו יש הדין משורת לפנים

 אך, בזה זכה בתחילה אם גם נעמיד ובזה, לידו

 רוכל האבקת מדעת סובר א"הגריש היה לא

 ההוצאות מכנגד כ"מעש מפרישין איןש

 נשאל א"שפ ל"הנ ציין ומאידך, השוטפות

ה"י להקשות ר ר"וכנראה כונת מו

שאברהם מלכתחילה לא היה בכונתו 

ליתן מעשר רק אחר שלקח החליט 

להחזיר שלא יהא חילול ה', מה שאין 

כן באופן של בעל הד"א דמיירי באדם 

שמלכתחילה נוטל ורוצה להחזיר, וציין 

 בשכרע"א  יז סוטה  י"רשר לדברי "מו

 שהבריח - נעל שרוך ועד מחוט אם

לענ"ד צ"ע ע"כ, אבל  הגזל מן עצמו

דא"כ אדרבה אם היה גזל מסתבר 

שמתחילה לא נטל וגם לא נתכוין 

 לזכות, ואעפ"כ עישר מזה.

 עזרא אבןובאמת ראיתי בפי' 

 דקדוקחלק ה - אחרת שיטה בראשית

וספורנו וריב"א עה"ת  ק"רדובפי' ה

דסוברים שלא נטל אברהם מתחילה 

כלום, ודלא כרש"י עה"ת שהבאנו 

  לעיל.

ר בכ"ז דכל הני רבוותא והנה יש להעי

דנו בענין המעשר כספים של אברהם 

אך בחז"ל הרי מפורש בכמה מקומות 

שהיה זה מדין תרומה גדולה, ומלכי 

צדק כהן היה )עי' פסיקתא דר"כ פיס' 

י' אות ו', ב"ר לך חל פמ"ג, רש"י י"ד 

 הגבוה חלק אבלכ'(. ועיין בל' הרמב"ן '

פי' ועי' בחזקוני וב '.לכהן לתתו הפריש

הריב"א ועוד שדנו מי היה הכהן שם 

)ע' נדרים ל"ב ב, וע"ע אב"ע ובפנים 

וכנראה קודם מ"ת היה שייך  יפות(.

ליתן תרומה גדולה גם מדוממים, שהרי 

היה כל השלל שם המשך המאמר 

 נשמט מחוסר מקום.

 שבת שלום ומבורך!

המאמר המלא= עקיבא משה  לקבלתו לתגובות

, פקס= okmail.co.il@786:188771סילבר 
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 הרב/  ושיכרו שתו

 נוסבוים שמואל
 מי קיבל ארץ ישראל ראשון?

ם ְשכֶ  ר ַאְבָרם ָבָאֶרץ ַעד ְמקוֹּ בֹּ ם ַעד ַוַיע 

ַני ָאז  ֶרה ְוַהְכַנע  ן מוֹּ  )יב ו( ָבָאֶרץֵאלוֹּ

היה הולך  והכנעני אז בארץפרש"י '

את ארץ ישראל מזרעו של שם,  וכובש

שבחלקו של ֵשם נפלה כשחלק נח את 

הארץ לבניו, שנאמר ומלכי צדק מלך 

בארץ' משמע רק אז  אז'. הלשון 'שלם

 ולא קודם. 

אבל בפ' שלח פרש"י על הפסוק  

ַבע ָשִנים ִנְבְנָתה ִלפְ  ְברֹון שֶׁ ֵני ֹצַען ְוחֶׁ

אפשר שבנה )במדבר יג כב( ' ִמְצָרִים

חם את חברון לכנען בנו הקטן, קודם 

                                                                           
 לשלוח הוצרכה לעבוד שכדי אחת על א"הגגריש

 דבזה, כ"המעש להוריד ורוצה למטפלת הילדים

 .למיעבד לה אית מאי ודאי

?' שיבנה את צוען למצרים בנו הגדול

משמע שארץ ישראל ניתנה 

מלכתחילה לכנען, הבן הקטן של חם. 

ובפירוש רבי אליהו מזרחי כתב שאלו 

מדרשים חלוקים. אף שהיה אפשר 

קצת ליישב שחלק ארץ ישראל 

ום לירושלים ניתנה לכנען, שמדר

ומירושלים ולצפון ניתנה לֵשם, 

והכנעני היה הולך וכובש מבני שם גם 

את שכם שמצפון, אלא שברש"י כאן 

משמע שכל ארץ ישראל ניתנה לבני 

ַוְיִהי ֵשם. ומאידך בסוף פ' נח כתוב '

 ְגבול ַהְכַנֲעִני ִמִציֹדן ֹבֲאָכה ְגָרָרה ַעד

ִים ֹדָמה ַוֲעֹמָרה ְוַאְדָמה וְצבֹ ַעָזה ֹבֲאָכה ְס 

'. מצידון בצפון עד גרר ועזה ַעד ָלַשע

בדרום, הכל גבול הכנעני )אולי אחרי 

י שכבשה מבני ֵשם(.  עוד מצאתי )שפת

חכמים בשם מהר"א אשכנזי( לפרש 

שאם 'חברון שבע שנים נבנתה לפני 

צוען מצרים' בא ללמד כפשוטו 

אותו שהקדימה בזמן, אזי מוכרח ש

אדם )חם( בנה שתיהן ואי אפשר 

לאדם אחד לבנות שתי ערים בבת 

אחת ולכן התורה ציינה איזה נבנתה 

קודם< אבל היות ואי אפשר לומר 

, מהגמרא סוף כתובות( שחם 31)רש"י

בנה קודם לבנו הקטן, ו'לפני' הכוונה 

לאיכות המקום, שוב אינו מוכרח שחם 

בנה את חברון אלא שֵשם בנאה. ויש 

וסיף לפי זה שי"ל שבאמת חברון לה

נבנתה ע"י ֵשם שבע שנים לפני צוען, 

כפשוטו של מקרא, אלא שלא את זה 

 באה התורה לציין...

 מריבה מימות עולם 

מימות המבול כבר יש מריבה  כ"פע

מדרשות חלוקות האם ארץ ישראל 

ניתנה מלכתחילה לבני ֵשם ולצדיקים 

ן'. המאמינים, או לבני חם 'ארור כנע

ויתכן שדווקא אחרי המבול, שראו 

בעליל את קדושת ארץ ישראל שלא 

הגיעו לשם המים הזדונים, רצה כל 

ד שיהיה לו חלק בארץ הקדושה. אח

 ויכוח' ממשיך עד עצם היום הזה...וה'

 הסוד של הראב"ע אולי בזוה"ק 

 והכנעני אז בארץבאבן עזרא מפרש '

ְּתָפָשה כנען מיד  יתכן שארץ כנען

ואם איננו כן יש לו סוד והמשכיל  ,ראחֵ 

. אמנם לא אז' כוונתו למה כתוב ידום

ידוע לנו שהזוה"ק היה לעיני הראב"ע, 

אבל מצאתי בזוהר )עט=( ש'לך לך' 

מרמז למידת המלכות  177בגימטריא 
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 פ' עקב פי' שחם באמת בנה את חברון קודם, וגם

היה חברון יפה פי שבע. וראיתי בספר עיוני רש"י 

שחם עצמו לא הבין שחברון יותר טוב, וראה 

 הערה הבאה
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 14עמ' 

'דרגא קדמאה לאעלה לקוב"ה כו' 

והאי דרגא לא יכיל אברהם לאתאחדא 

וד ביה עד דייעול לארעא. וכן ד

התחיל מלכותו בחברון לקבל מדת 

המלכות ע"י שיתחבר עם האבות שהם 

ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם . ולכן כתיב '32בחברון

ץ ' 'וילך' מיבעי ליה, אלא כתיב ָבָארֶׁ

הכא ויעבר וכתיב התם ויעבר ה' על 

פניו ויקרא כו' וכתיב אני אעביר כל 

טובי. והוא רמז לקדושה דארעא, דאתי 

חזי. עד מקום מאתר עילאה כדקא 

שכם פירושו שכ"ם שם כבוד 

אז  עדמלכותו. והכנעני אז בארץ ש

שלט הנחש שעליו נאמר 'ארור אתה' 

ונאמר 'ארור כנען'. ואז וירא ה' אל 

אברם אתגלי ליה ההוא חילא עמיקא 

 לשלטא על ארעא.

 רק מאז, או רק עד אז 

אז לפי הזוה"ק שאולי רמזו הראב"ע, 

אברם  ויעבר אז, עד עדבארץ פירושו 

בארץ שלט שם 'ארור כנען' אבל 

כשנכנס לארץ ישראל, אף שלעיניים 

המשיך הכנעני לשלוט, העביר אברהם 

אבינו אולי יש להסביר על פי מה 

שכתבנו במאמר ליום כיפור שויעבר 

מלשון מעביר מדין לרחמים את כל 

 הארץ לצד הקדושה.    

  

 נחמן הרב/  תובנות

 דרקסלר
 עולם חסד יבנה

הנה בפרשתנו מסופר בפעם   

הראשונה על דיבור מה' ית' אל 

אברהם אבינו, ועל ציווי שנצטווה 

ר "  -ללכת מארצו וממולדתו   ה'ַוֹיאמֶׁ

ְך ְלָך ֵמַאְרְצָך וִמםֹוַלְדְּת  ל ַאְבָרם לֶׁ ָך אֶׁ

ר ַאְראֶׁ  ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ". ךָ וִמֵבית ָאִביָך אֶׁ

כידוע באותו הזמן שנגלה ה' אל 

, היה אברהם אבינו בן שבעים אברהם

וחמש שנים. וכבר תמהו רבים מדוע 

לא מסופר על השנים המוקדמות יותר 

של אאע"ה, בטח אפ' ללמוד מהם 

רבות, הקלה היא בעיניך שבעים וחמש 

 שנים מחייו של אברהם?.

הנה ארבעה פסוקים לאחר מכן,   

מספרת התורה על יציאתו של אברהם 

ת" –מארצו כפי צייווי ה'   ַוִיַקח ַאְבָרם אֶׁ

ת ן ָאִחיו ְואֶׁ ת לֹוט בֶׁ ָכל  ָשַרי ִאְשּתֹו ְואֶׁ

ש ת ַהמֶׁפֶׁ ר ָרָכשו ְואֶׁ ר ְרכוָשם ֲאשֶׁ  ֲאשֶׁ

ת ַאְרָצה ְכנַ  כֶׁ ַען ָעשו ְבָחָרן ַוֵיְצאו ָללֶׁ

אשר עשו " ". וברש"יַוָיֹבאו ַאְרָצה ְכָנַען

שהכניסן תחת כנפי השכינה,  בחרן.
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 למידת המלכות 

מגיר את האנשים, ושרה אברהם 

מגירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב 

ובאבן עזרא כתב גם ."כאלו עשאום

לשון דומה לזה של רש"י, ומבאר על 

מה שכתוב בפסוק 'אשר רכשו' וז"ל= 

ויש אומרים הנפשות שהורם האמת "

 ".לעבוד את השם

 לדור ודור אודיע אמונתך

בפסוקים המובאים לעיל מגיד לנו   

ר אמרים מה פעל אותו הכתוב בקוצ

אברהם אבינו ע"ה  –'ענק שבענקים' 

בכל ע"ה שנותיו עד הציווי 'לך לך', 

בפרשתנו. אברהם היה מגייר את 

האנשים, היה מקבל כל אדם בסבר 

פנים יפות ומאירות, ומורה להם בדרך 

כבוד ובפנים שוחקות דרך האמת 

ְזרָ לעבוד את ה'. " " ִחיַמְשִכיל ְלֵאיָתן ָהאֶׁ

הפסוק בתהילים )פט. א( אברהם  אומר

האיר את נפשותיהם של בני דורו 

והזריח עליהם כשמש הזורחת 

בצהריים את אור האמונה בה' שהינו 

טוב ומיטיב, והוא ברא ומחיה את 

 הוי"הַחְסֵדי העולם תמיד, והכל ממנו. "

ְתָך עֹוָלם ָאִשיָרה ְלֹדר ָוֹדר אֹוִדיַע ֱאמונָ 

לים. הוא " ממשיך הפרק בתהיְבִפי

הודיע את חסדיו של מקום והודיע 

אמונתו בפיו לכל עובר ושב, לכל מר 

נפש, ולכל דל ומבקש מזור. זה היה 

עבודתו בכל שבעים וחמש השנים שחי 

 עד שהגיע אליו הדיבור.

ובזכות מה זכה אברהם אבינו לכל   

זה, בזכות זה שלא חשב על צרכיו 

האישיים ולא שת על עצמו כלל וכלל, 

כולו היה בשביל האחר, להיטיב לו כל 

בגוף, ובעיקר להיטיב לו בנפש ולגלות 

 ִכי ָאַמְרִּתי עֹוָלםלו שיש מנהיג לבירה. "

ד ִיָבנֶׁה ָשַמִים ָּתִכן ֱאמוָנְתָך ָבהֶׁ  סֶׁ " םחֶׁ

לא היה העולם כדאי, וכל הדורות היו 

מכעסים ובאים, עד שבא אברהם 

אבינו, והחזיר את העולם למעמדו 

ותו. כיצד? על ידי מדתו שלו, ולשפי

 "עולם חסד יבנה". 
 

 

 ונושאים מדורי חינוך

 יחיאל/  בפרשה חינוך

, מחנך', מונדרוביץ מיכל

 חינוכי ומרצה, מנהל

 מגן אברהם 
ָחד ָהָיה ַאְבָרָהם )יחזקאל לג(. הכיר  אֶׁ

למענהו, כלשון  ופעלאת בוראו 

הרמב"ם )פ"א מהל' ע"ז( "כיון שהכיר 

וידע, התחיל להשיב תשובות על בני 

כשדים ולערוך דין עמהם ולומר -אור

שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, 

ושיבר הצלמים... כיון שגבר עליהם 

בראיותיו בקש המלך להורגו, ונעשה 

לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד 

לכל העולם  ולקרוא בקול גדול

ולהודיעם שיש שם אלוה אחד... והיה 

מעיר לעיר  מהלך וקורא ומקבץ העם

ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ 

 םכנען, והוא קורא שנא' ַוִיְקָרא ָשם ְבשֵ 

 ל עֹוָלם..."-ה' אֵ 

 עוצמה נפשיתאברהם אבינו מפגין 

בשקידה ובדביקות. 'קום ִהְתַהֵלְך' בעוז 

, ומורשה זו הנחיל ותעצומות. זו דרכו

לדורותיו לקיום היהדות. יצר הרע 

בנו בכל רגע ומבקש רעתנו.  נלחם

כוחותיו מתחדשים ומתגברים בכל יום. 

מה שהחזיק אותנו עד הנה, וגם עתיד 

היהודית.  העוצמהלשמר אותנו היא 

ֹכַח הרוע  מול הלהט  נמסחז"ל לימדו שֶׁ

שהיהודי פועל ב'עשה טוב'. ִכי ָקרֹוב 

קום יָך ַהָדָבר ְמֹאד... ַלֲעֹשתֹו. כוחנו בְ ֵאלֶׁ 

 ַוֲעֵשה!

אחת מרעות הדור היא הרפיסות 

והחולשה, שפושה בקרב אנשי העולם. 

אבותינו היו מעוררי שחר ואף 

מעמידים היו את בניהם לעבודת 

הבורא בקור ובחשכה! היום? הילד 

מאחר ללימודים כי גם הוריו טרם 

יו על התארגנו. אימהות עומדות ה

המשמר, והביעו את אהבתן לבנים 

שיעורי בית,  קודםבדרישה נחרצת "

כך ארוחת ערב". זאת אהבה! -ורק אחר

בנים ובנות.  להעמידהידיעה שיש 

לזקוף קומתם. לטעת בהם רוח עשייה, 

התמודדות והתנסות, חסינות ועמידות. 

תכונות ההכרחיות להם בבגרותם. 

ם החיים היו קשים ומתוכם צמחו אנשי

 מחושלים.

-מה קורה היום? חיים אנו בדור 'חד

פעמי', דור יפה אך חלש. נוצץ אך 

שביר, כמו הצעצועים המיובאים מסין. 

שח לי מורה ותיק, שהפנייה השכיחה 

לילד על  לוותרהיום מהורים היא 

ולצמצם את היקף  להקלמבחן, 

במספר ימים. מבקשים  לדחותהחומר. 

', את השאלות כדי 'להכין את הילד

את  לקצרלו. מבקשים  לגלותובעצם 

שעות הלימוד ולהאריך את ההפסקות. 

מאן דכר שמיה.  –ישיבה עם פנימייה? 

לא  –מרחק של יותר משעה נסיעה 

יתכן. אצים רצים להשיג 'מסמך רפואי' 

המאושש מתן הקלות וויתורים. במקום 

מכשילים. במקום 'אנשי קודש'  -לחשל 

ויה נעשים 'אנשי נייר' שרוח מצ

ְמַכָבָתם. נר אלוקים טרם יכבה! עוד 

ניתן להגדיל את הלהבה! קדימה 

 לחידוש ימינו כקדם!
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ְך  בשעה שהקב"ה אומר לאברהם לֶׁ

ְלָך ֵמַאְרְצָך, לא גילה איזו ארץ תינתן 

ָך. ר ַאְראֶׁ ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ  לבניו, אלא אֶׁ

במדרש )בראשית רבה לט( מסופר על 

ן, גישתו ותפיסתו של אבינו הראשו

שהן מיסודות היהדות! "אמר רבי לוי, 

בשעה שהיה אברהם מהלך בארם 

נהרים ובארם נחור, ראה אותן )את בני 

. אמר, אוכלים ושותים ופוחזיםהמקום( 

לי חלק בארץ הזאת!  יהא ולאהלואי 

וכיון שהגיע לסולמה של צור )גבול 

ארץ כנען( ראה אותן עסוקין בניכוש 

העידור, בשעת הניכוש, ובעידור בשעת 

חלקי בארץ הזאת!  יהאאמר, הלואי 

אמר לו הקב"ה לזרעך אתן את הארץ 

 ". עמל! חוזקה!הזאת

! אברהם אבינו בז לעצלנים ולבליינים

עם ישראל היווה תמיד סמל לחריצות 

וליעילות. נשנן את האגדה על הזקן 

שביקש ללמד נער פרק בחכמת חיים. 

, תוך גולם של פרפרהוא העניק לו 

הירו שלא יתערב ולא יסייע שהוא מז

לפרפר בשעה שינסה לבקוע! מתוך 

חמלה שכח הנער את הבטחתו וסייע 

לפרפר להיחלץ מהפקעת. הנה, פרש 

כנפיים צבעוניות מרהיבות, התרומם 

במעוף, אך אבוי! תיכף צנח ארצה, 

נחבט הפרפר ומת. הזקן לימדו 

שה'לחימה' המאומצת בפקעת 

ים הכרחית לחיי הפרפר! בכך מתפתח

שריריו! ללא התנסות ומאמץ, יצא 

 חלש ומנוצח! 

לכבוד בוראו,  משכיםאברהם אבינו 

לקיום המצוות, זו מורשתו! די  וזריז רץ

לרכיכות ולחולשה! נעניק לילדינו גב 

לעמוד במשימות החיים. נתמוך בהם 

בפסיעותיהם הראשונות, באמונה 

 שבכך ילמדו לצעוד ולהתקדם כראוי.

 דש!בהצלחה בעבודת הקו

 - מחנך' מונדרוביץ מיכל יחיאל

 חבר – מרצה - מנהל

 לתגובות

321ymm@gmail.com  

 

 הרב/  החינוך תורת

 חינוכי ייעוץ, קמינר שלום

 קבוצות הנחיית, והכשרה

 והרצאות
 קריאת ספרים וחינוך

כפי  זלמן ש. מאשדוד: שאלת ר' 

שלמדונו גדולי ישראל מפיהם ומפי 

ספר מוסר כתבם, סיפורי צדיקים הינם 

מדרגה ראשונה בכלל ולצעירי הצאן 

בפרט. וכלי חינוכי רב השראה 

והשפעה. אני משוכנע לכך בגודל 

מעלת הענין אך מאידך השאלה היא 

אם ילד לא רואה שאיפות אילו כאינם 

 השגה....? -בר

 תשובה:

נושא קריאת ספרים אצל ילדים הינה 

בהחלט סוגיא ונקודה לבירור וליבון. 

 ובכן,

המטרות שיש בקריאת ספרים= בין 

שילד יורגל להעסיק את עצמו. ודאי 

בדברים טובים וחיוביים . למצוא ענין 

במילוי הזמן גם באופן שקט,רגוע ונינוח 

בנוסף יש כאן יתרונות  עם עצמו. 

גדולים מבחינה דידקטית= העשרה. 

שפה. אוצר מילים. כתיב.הבעה. 

יחד עם כל הנ"ל יש התייחסות  ועוד. 

ונסביר בקצרה את שלושת  ן. לתוכ

 הדברים הללו.

א. העולם היום מלא בגירויים , 

הרחוב עם כל מאפייניו מלא ביצרים 

בכדי להוציא אנשים לבילוי,לביזבוזי 

כספים,ועוד. ילד שגדל באופן מווסת 

בזמנו החפשי. קרי, שלא מגיע למצב 

שאומר מיד שמגיע מהלימודים 

רץ  הביתה= "אני יורד לאופניים" "אני

למגרש" "עליתי בחושך, כי בין כך אין 

לי מה לעשות בבית" וכדו' על זה 

הדרך, זהו קנין נצח עבורו להיות 

מורגל להתעסק ולהעסיק את עצמך. 

יש בכך ערך עליון שיופנם אצל צעירי 

הצאן שבכדי למלאות את הזמן בהנאה 

, החויה לא נמצאת רק מחוץ לדלת של 

במוסד  הבית. בחלקים מסוימים זה גם

  החינוכי. ואכמ"ל.

 משום כך ,    

יש לדאוג שהספרים אכן יהיו 

מעניינים ו'מושכים' ענין, ולא להישאר 

שנה.  67לפני של מהדורה  רק עם

כמו"כ, על ההורה להטמיע את הענין 

לא כשהוא בדלת -ולתת גירוי בחכמה 

לצאת לחצר. כגון= בסעודת שבת 

קר יפתח בסיפור= "ילדים. נזכרתי הבו

בסיפור שקראתי בספר.....כשהייתי 

או "ראיתי את שלוימי שלנו   ילד.." 

קורא בריכוז ...וכ"כ נהניתי שילד שלנו 

נהנה מספר ויודע לשבת רגוע עם 

הענין והמשוב שאנו נותנים  -עצמו" 

 ודאי ובוודאי יסייעו למען המטרה.

ב. לכל ילד בכל גיל, בכל רמה ובכל 

את ספרים מצב, יש תרומה גדולה בקרי

אם כי -דייקא, ולא 'קומיקס !!!!!! 

היום יש איזשהוא חידוש בקומיקס 

לאפשרויות של כלים לפיתוח 

החשיבה  . על אחת כמה וכמה 

למתקשים. הדבר מקנה שטף בקריאה. 

כושר בהבעה. סגנון כתיבה. אוצר 

 מילים רחב. דיוק . ועוד.

ג. הערכים שאנו יכולים להקנות 

ם בקריאה בזמנם לתלמידים ולילדי

החפשי או טרם עולים על יצועם עם 

צאת הכוכבים, הינה חשובה ומיוחדת. 

  הדמויות

שילד קורא וכ"ש אם אם שומע 

בקלטת ומתחבר אליהם לעיתים רואה 

בהם 'מודל לחקוי'. רק חשוב שבשיחות 

שאנו המבוגרים מקיימים עימם בענין 

יתן את ההכוונה הנכונה , תישאול 

מי מאיתנו מסוגל  הללו=  ברוח הדברים

להיות מחר נוצר לשון כהחפץ חיים 

החפץ חיים  זי"ע?! אלא מאי ילדים, 

נותן לנו דרך חיים ומלמד אותנו 

לשאיפות, מעורר אותנו למחוייבויות 

שלנו כיהודים להיות זהירים גם במה 

שאו מוציאים מהפה ולא רק במה 

 שאנו מכניסים.."

הפך דהיינו. החפץ חיים צריך שיי -

אצלינו לדמות של לימוד כיצד לחיות. 

לדעת לאן לשאוף. להבין ולהפנים 

. ואין הכוונה.  בזהירות שעלינו לנקוט 

שמחר אני כמוהו אך ודאי שהמקיים 

 זאת והמתגבר הולך לאורו ובדרכו.

לסיכום= קריאת ספרים זהו דבר חיובי. 

יש להיות עירני על התכנים.ההורה 

ה צריך מעט להירתם בכדי שז

 קריאה מהנה. יתרום. 

צלותי ובעותי / הרב 

 אריאל מייזליש
 מבוא לעולם שכולו תפילה

 שתתישב דעתו אליו

ועוד מצינו בענין חשיבות כוונת 

התפילה בגמ' בעירובין )סה.( אמר רבי 

אליעזר הבא מן הדרך אל יתפלל 

רש"י במקום כותב לפי  שלשה ימים,

שאין דעתו מיושבת עליו מפני טורח 

. ובהמשך הגמ' כתוב אבוה הדרך

דשמואל כי אתי באורחא לא מצלי 

תלתא יומי, שמואל לא מצלי בביתא 

דאית ביה שיכרא מפני שריח השכר 

משכרתו וכן פסק הגהות אשר"י והלכה 

למעשה פסקו שהיום ג"כ בלאו הכי אין 

אנו מכוונים בתפילה ולכך יתפלל, 

ומ"מ המשנ"ב פסק סימן צ"ח סק"ו 

ר מתחילה שמ"מ יראה להסי

 המחשבות המטרידות אותו.

הפתח להשגת משאלותנו -תפילה 

 לטובה

החינוך )מצוה תל"ג( מביא= "משרשי 

המצוה. מה שהקדמתי כמה פעמים, כי 

הטובות והברכות יחולו על בני אדם 

כפי פעלתם וטוב לבבם וכשר 
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מחשבותם, ואדון הכל שבראם חפץ 

בטובתם והדריכם והצליחם במצותיו 

כו בהן, והודיעם גם כן היקרות שיז

ופתח להם פתח באשר ישיגו כל 

משאלותיהם לטוב, והוא שיבקשו ממנו 

ברוך הוא, אשר בידו ההסתפקות 

והיכולת כל חסרונן, כי הוא יענה את 

השמים לכל אשר יקראוהו באמת. 

ומלבד ההודאה להם בזאת המדה, 

צוום שישתמשו בה ויבקשו ממנו תמיד 

ומלבד  כל צרכיהם וכל חפצת לבם,

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 צעקתינו אליו, לא ינום 

ולא יישן שומר ישראל, והאמינו 

במלכותו ויכלתו מבלי שום צד פקפוק, 

מונע ומעכב בכל אשר  וכי אין לפניו

 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.

וזה לא ח"ו ניצול לבקש, שהיה צד 

לומר "כמה נבקש כבר? ומה אנו 

אלא שנבקש? מי אמר שאנו ראויים?" 

מדבריו רואים שאדרבא, זה הצורך של 

התפילה וצריך שישתמשו בה ויבקש 

ממנו תמיד כל צרכיהם וחפצת לבם. 

כיוון שע"י שמבקשים הכל, מתחזקת 

האמונה במלכותו וזה גורם לתוצאות 

השפע שנשפע שאין מה ומי שיעכב על 

 ידו מלתת.

רואים מזה שע"י התפילה מתקרבים 

כי ה'  להקב"ה וזה חסד שה' עשה,

חפץ ורוצה שתרבה טובת ברואיו בכל 

זמניהם, והכין להם עבודה זו דבר יום 

ביומו, שעל ידה ימשך להם שפע 

ההצלחה והברכה כפי מה שהם 

 צריכים לפי מצבם זה, בזה העולם.

המשליך יהבו על הקב"ה לא ישתקע  

 בחומריות

אומר הרמח"ל בדרך ה' )חלק ד' פ' 

להיות י'(שהאדון ב"ה נתן לאדם דעה 

מנהיג עצמו בעולמו בשכל ובתבונה 

והעמיס המשא עליו להיות מפקח על 

 כל צרכיו כולם.

ובהמשך דבריו כתב, והנה זה באמת 

מצד אחד ירידה לו ולענינו אבל היא 

ירידה מצטרכת לו וגורמת לו עילוי 

אחר כן ואולם כמו שירידה זו מצטרכת 

לפי ענינו בעולם הזה, הנה מצד אחר 

רבה יותר ממה שראוי, כי צריך שלא ת

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 צרכיו ועליו 

ישליך יהבו ויהיה זה ראשית כללי 

ועיקרי לכל השתדלותו עד שכאשר 

ר צרכי השתדלות ימשך אח"כ בשא

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.

 –המהר"ל בנתיבות עולם עבודה פא 

וכן התפילה שמתפלל לפניו כמו עבד 

שמתפלל לפני האדון שלו על צרכיו 

בקש ובזה נראה כי האדם אשר הוא מ

צריך לו וא"כ שהאדם נתלה בו יתברך, 

הוא שלו, שכל אשר נתלה באחד הוא 

שלו, וכמו שיתבאר עוד, ולכן התפילה 

היא עבודה גמורה שמורה שהאדם 

נתלה בו יתברך ולכן הוא שלו. וזה רמז 

הפסוק "ותפילת ישרים רצונו" כי הוא 

יתברך רצה בעבודה אשר העבודה 

וא יתברך אחד והכל שלו מורה כי ה

וזה מורה על שלמות ולפיכך מתאווה 

הקב"ה לתפילתן של צדיקים כמו מי 

שמתאווה אל השלימות ולפיכך אמרו 

כי העולם עומד על העבודה כי אם לא 

היה העבודה היה האדם עומד בפני 

עצמו ואין לשום דבר קיום בפני עצמו 

רק מצד ה' יתברך. ובזה שישראל 

את ה' שייכים בזה  עבדים, שעובדים

 להקב"ה ולכן יש להם קיום ע"כ דבריו.

ומבואר שתפילה הינה התקרבות 

כזאת שעל ידה האדם מראה שצריך 

את הקב"ה והקב"ה אוהבו והכל שלו 

 ועי"ז יש שלימות.

 

*** 

משה  –בפאתי הבית 

גוטמן לומד בספר בית 

 ישראל

 דרּוָשה דריָשה

* מדוע היה על אברהם מפיץ האמונה 

להתנתק מארצו מולדתו ובית אביו? * 

אם סדר ההתנתקות אינו אמור ה

להיות הפוך? * ממה כל כך פחד 

אברהם ואיזו הבטחה מרגיעה הובטחה 

לו? * איזו תועלת טמונה בהליכה ולמה 

כה נחוצה היא? * מה הפך את אברהם 

לאבינו יתר על הצדיקים שקדמו לו 

ואינם אבינו? * מהי צורת ההתמודדות 

היעילה ביותר בתוככי הסתר גובר 

כלה כל טוב? * מה סוד כוחה ובוער המ

של הדרישה ובאלו תנאים ניתן 

 להשתמש בה? * 

~~~~~~~~ 



 

 17עמ' 

* למה אבא? * הוראות עדכניות * 

הצלחותינו! * עזוב אותך! *  -הצלחותיו 

חובה! * אי גיל  -הליכה מעשית 

העמידה * סימוני דרך * המשכיל 

* שער הרחמים * טוהר  - - -הגלותי 

* הכיבוש ההשקפה * הפתעת העגונה 

 * משריש!

 למה אבא?

אבא היה לנו, האבא הראשון. לפניו 

לא היו לנו אבות. מה הופכו לאבינו? 

למה נח, אבי כל האנושות שאחרי 

המבול, אינו נח אבינו? מהי אותה 

אבהיות המכשירה את אברהם דווקא 

 להיקרא אבינו ואותנו להיקרא בניו?

עוד לפני שהיה אברהם אבא לנו ואבי 

ולה, בעודו לבדו, ללא סיוע האומה כ

משפחתי מקיף, ללא סביבה תומכת 

, עסק אברם עשרות 33ובלי רקע מוקדם

שנים בחיפוש עצמי בוער בלתי 

מתייאש ובלתי מתפשר, לא נח ולא 

                                                             
כיון לשון הרמב"ם על אברהם אבינו ע"ה=  33

שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא 

תמיה= היאך קטן, ולחשוב ביום ובלילה, והיה 

אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו 

מנהיג< ומי יסבב אותו לפי שאי אפשר שיסבב 

א את עצמו.  ל ו למד  מ לא  ו  ל ה  הי לא  ו

ם  י ד ר כש ו א ב ע  ק ש מו א  אל  , ר דב ע  י ד מו

. ם י ש יפ ט ה רה  ז ה  ד בו ע די  ב ו ע ן  י  ב

א ואביו ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה,  ו ה ו

ט  ט שו מ ו  לב ו  . הן מ י ע ד  ב ו ע ה  , הי ן י ב מ ו

ו  ק ן  בי ה ו מת,  א ך ה דר ג  י ש שה ד  ע

ה< נ ו כ נ ה ו  עת ד מ  , דק וידע שיש שם  הצ

אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכול, 

ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל 

העם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זה 

שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שאבד 

רהם האמת מדעתם< ובן ארבעים שנה, הכיר אב

 את בוראו.

ב  י ש לה ל  חי הת דע  י ו ר  י הכ ש ן  ו כי

ך  רו ע ל ו ם  י ד ש ר כ ו א י  נ ב ל  ע ת  ו ב שו ת

ך  דר ו  ז ן  אי ש ר  מ לו ו  , הם מ י ע ן  י ד

ר  ב י ש ו בה.  ם  כי ל ו ה תם  א ש מת  א ה

ן  י א ש ם  לע ע  י ד ו לה ל  חי ת ה ו ם  מי ל הצ

ו  ל ו לם  עו ה ה  ו לאל א  ל ד א ו עב ל י  ו רא

ך ס נ ל ו ב  י ר ק לה ו ת  ו חו שת לה י  ו י  רא ד כ

י  ו א ר ו  > ם י א ב ה ם  אי ו ר ב ה ל  כ הו  רו י כ י ש

א ל ל ש י  ד כ ת  ו ר ו צ ה כל  ר  ב לש ו ד  אב

ן  ה ש ו  אל ו  מ כ ם  ע ה ל  כ ן  ה ב ו  ע ט י

. ו ל א לא  ה א לו א שם  ן  י א ש  , ן י מ  מד

כיון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו< 

ד נעשה לו נס ויצא לחרן.  מו לע ל  י ח הת ו

ם  ע ה ל  כ ל ל  דו ג ל  קו ב ת  רו ק ל ו

ל  לכ ה אחד  ו אל ש  י ש עם  י ד ו לה ו

. ד בו ע ל י  ו א ר לו  ו לם  ו והיה מהלך  הע

בץ העם מעיר לעיר ומממלכה וקורא ומק

לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא 

. )רמב"ם, ל עולם"קשנאמר "ויקרא שם בשם ה', 

 הל' עבודה זרה(.

יגע, דרש ושאל, חיפש ובדק, מצא 

והאמין והחל להפיץ לכל שומע את 

 בשורת האמונה. 

עמל ועמל, נאבק על אמונתו 

, עד שזכה לקבל שדר במאבקים קשים

 שמימי.

שדר אלוקי זה הבא אליו אחרי 

עשרות שנות מסירות נפש, הפצת 

אמונה, התעקשות מרה וסיכון החיים 

אומר לו= אברם, עזוב  -למען אמונתו 

את הכל. נכון, בגיל שבעים וחמש יש 

לך ניסיון מוכח בגיור וגם רצון עז טהור 

להראות ולהוכיח לבני משפחתך, לבית 

למולדתך, את קיומו של הבורא,  אביך,

אבל לא. אל תעשה את זה יותר. על 

אף רצונך הבוער להפיץ אמונה 

 ולשתלה בלבב קרוביך, קום ועזוב.

אחרים לפניו זכו להתגלות אלוקית. 

הוא, שהושלך לאור כבשן למען 

אמונתו, לא זכה להתגלות אלא 

להוראת התנתקות. לפני ההתגלות 

 34ות עזיבההאלוקית אליו קיבל הורא

ואמירה ברורה= אם תרצה לחוות 

התגלות אלוקית עליך למלא תחילה 

 את ההוראות וליישם את ההנחיות.

~~~ 

 הוראות עדכניות

-אלפי שנים חלפו מאז, הצעיר הכבר

כך צעיר שהתייצב מעבר אחד -כל-לא

, 35כשכל העולם כולו בעבר אחר

הצליח להקים אומה שלמה. מיליונים 

ולם, בכל מצב מתייחסים אחריו. לכ

רוחני שאליו ייקלעו, יש את גרעין 

התכונה שעליה עבד. השושלת 

מתחילה ממנו והלאה. אלפי שנים 

יעברו ושלוש פעמים ביום ישבחו 

אותם מיליונים את הקב"ה על הגנת 

אותה נקודה הקרויה גם בשמו= מגן 

 אברהם.

מהי הנקודה? מה כוחה ומהותה? איך 

לנו? הצליח אבינו להשיג אותה בשבי

ומדוע היה עליו לעזוב את אביו כדי 

 להפוך לאבינו שלנו?

אלו לא רק סיורי היסטוריה ועבודת 

שורשים. הנחיות היסוד שעיצבו את 

תחילת האומה וחנכו את מי שיהיה 

אבי האומה, אותן הנחיות שניתנו לו 

אז, עודן תקפות ונכונות כהנחיות 

מעשיות גם לנו בני אומתו. למען 

-לנו. בברכת קריאתהאמת, בעיקר 

שמע של שחר אנו אומרים מדי בוקר 

ודבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים, 

                                                             
 עפ"י אור החיים בתחילת פרשתן. 34
בראשית "ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי" ) 35

"כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר < יד, יג(

 .)בראשית רבה מב ח( אחד"

לעד ולעולמי עולמים. דברי הקב"ה 

, לעד ולעולמי 36חיים קיימים גם היום

עולמים. ההוראות נכתבו בתורה 

סיוע שאותו -עבורנו, בתוספת כוח

ספגנו אחרי שאבינו יצר את התקדים 

 הראשון.

נחיות על ידי אבי האומה, מילוי הה

היתלשותו ממרכז התהוותו ומחצב 

חייו ועבודתו הרוחנית ושילוחו 

עברו, -לשממה צחיחה נטולת שורשי

כגר וזר, הם שהביאו עליו ברכה 

לדורות והגנת נצח לזרעו. הם 

שהטמיעו בגנים של צאצאיו יכולות 

מולדות וטבועות למלא גם הם, מול 

 חייהם שלהם ונסיבותיהם-נתחי

האינדיבידואליות את ההוראות הללו 

 חיים לחפצי חיים. -כהוראות

את הצעדים הראשונים, הכובשים, 

כבש האבא. צא וכבוש להם, נאמר לו. 

מעשה אבות סימן לבנים, נאמר עליו. 

הכיבוש משריש. מלחמתו נגד תכונותיו 

, 37הטבעיות וההיקרעות שלו מהן

השרישה לא רק בו, אלא בכל בני 

ממנו, כוחות ונקודות  האומה שיצאה

נצחיות שאינן קהות ואינן נחלשות. 

ולנו הרי נאמר לומר כי חייב כל אחד 

מישראל לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 

 .38אבותי אברהם יצחק ויעקב

 הצלחותינו! -הצלחותיו 

צדיקים היו גם לפניו, אבל הם לא 

אבותינו. אברהם הוא הראשון שעד 

הוא  היום אנו קוראים לו אבינו. כי

הראשון שכוחו עומד לבניו. הצלחותיו 

הצלחותינו! כשַּתנאי המשנה במסכת  -

מונים את עשרת הניסיונות  39אבות

שבהם נתנסה ועמד בכולם, הם 

קוראים לו= אברהם  א ב י נ ו  עליו 

 השלום. 

לפני  40במשנה הקודמת, השנויה

משנת עשרת הניסיונות, כתבו חכמי 

המשנה= עשרה דורות מנח ועד 

ברהם, ללא אזכור תואר 'אבינו'. רק א

במשנת עמידתו בכל הניסיונות כותבים 

. כי 41חכמים עליו את התואר 'אבינו'

תוצאות עמידת איתן האיתנה בכל 

הניסיונות ופירות הדיפת עשר 

ההסתרות, נשארו בבניו אחריו, כי 

ידעתיו אשר יצוה את בניו, העיד עליו 

                                                             
 אמרי אמת ובית ישראל בפרשתן. 36
 ראה להלן. 37
לפיכך הייתי אומר שכל אחד ואחד מישראל " 38

חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק 

 " )תנא דבי אליהו פרק כה(.ויעקב
 אבות ה ג. 39
 אבות ה ב. 40
תוספות יו"ט אבות, מובא באמרי אמת ובבית  41

 ישראל בפרשתן.
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בוראו, מהותו של אברהם היא 

לפעול למען הדורות  האבהיות,

הבאים. וזאת הבטיחו הקב"ה בצו 

ההליכה= ואעשך לגוי גדול. גוי גדול 

שבך חותמין, מגן אברהם, נקודתך 

 תהיה חתומה בהם, לעד. 

כלל לא העלה אברם העברי  42תחילה

בעל הלב הנאמן לבוראו על דעתו 

שעליו לעזוב את ארצו ובית אביו. 

מדוע שלא יהפוך את העולם כולו 

לם מאמין וטוב. למה להשאיר חבל לעו

ארץ אבותיו בשיקוצי גילולים ופסילים. 

אבל אז הגיעה הוראה שמימית= 

העולם הזה אינו יכול להיות כולו טוב. 

חייבים שיהיו בו מברכים ומקללים. 

 תומכים ומתנגדים. 

הבירה חייבת לדלוק, הארמון צריך 

לבעור כאילו אין בעל הבית. חלק 

בלו רשות להעלותו מתושבי הארמון יק

בלהבות ולהשחיתו, כי כך רוצה 

ההשגחה שלעתים אינה נראית 

כמשגיחה. ואתה, אברם, עזוב, היתלש, 

 וצא לדרך.

ומה יהיה על כל המאמץ? מה יהיה 

על הלבב שנמצא נאמן באור כשדים? 

ומה על המלחמה הארוכה נגד כל 

הכוחות המתנגדים לאמונה? האם 

 43רוחני-יישאר המאמין הגדול ערירי

שאינו מצליח להטביע את האמונה 

בטבע הנולדים ממנו ורק ידלה וישקה 

עבד כנעני באמונתו? האם חלילה לא 

צאצאית לאמונתו -תהיה המשכיות

 היוקדת? מנקרים חששות באברם. 

הרי אם את בית אביו ובני ארצו אינו 

יכול לשנות ועליו לעזבם בקלקלתם, 

, אם אדם אינו יכול לשנות את סביבתו

אם השינוי החברתי הסוחף שהצליח 

לעשות, לגייר גרים ולאחות את 

הלבבות לאמונה, אינו שינוי יסודי 

מי יערוב לו  -הנטמע בלב המשתנים 

שבני משפחתו העתידיים, צאצאיו 

לעתיד, כן יהיו כמוהו, מאמינים בני 

מאמין. כה רוצה הוא לצוות את בניו 

אחריו. הקב"ה מעיד עליו= כי ידעתיו 

 ר יצוה. אש

 ירא הוא אברם מאוד. 

או אז באה ההבטחה. אל דאגה, 

אברם. אל תירא. אתה אבא. משמע, 

הנולדים ממך יהיו בניך. התכונות 

שלך, שלהם. העבודה שלך, בהם. אנכי 

-מגן לך, הבטיחו הקב"ה. לא סתם איש

שתולדותיו  אבאצאצאים, אלא -מביא

כיוצא בו. להט אמונתך הופך לגרעין 

ישתל למיליוניו בכל יהודי תורשתי שי

                                                             
 שפת אמת בפרשתן. 42
 כנ"ל בהע' הקודמת. 43

ויהודי מבניך, וגם יזכה להגנת נצח, 

הגנת ַעד, הגנה שאין מי שיכול לפרוץ 

 אותה ולהחלישה= הגנת הקב"ה.

בתנאי= שתעזוב אתה את בית אביך. 

שתפתח דף חדש. שושלת מתחדשת. 

 עם נולד.

ְלָך, -משתעשה זאת, משֵּתֵלך

משתתרחק, תהא נקודתך מושרשת 

ולדורות. נקודת ומוגנת לתמיד 

הפנימיות היהודית שעליה עמלת 

ואתה צירפת ותצרף בעשרה ניסיונות, 

תהא שמורה ונצורה וכל כוח לא יוכל 

לה, לדורות ולעד, יהא מצבו של 

היהודי אשר יהא ותהא דרגתו 

הרוחנית בכל דיוטא שהיא, הנקודה 

 מוגנת.  -האברהמית 

, הבטיח הקב"ה, אני שומר 44אנכי מגן

 עליה. 

~~~ 

 עזוב אותך!

עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו 

עליו השלום. אחד מהם= ההוראה 

לעזוב את ארצו, מולדתו, ובית אביו. 

מארצך וממולדתך ומבית  לך לך כו'

 אביך. 

ניסיונות התורה פירטה את עשרת ה

אברהם אבינו עליו אבי האומה של 

נכתבו בתורה, למען נדע  ללמד, השלום

בעת ניסיונות ואיך כיצד עומדים איתן 

מתמודדים אתם, למען ייחקק המסר 

ה והמכוון לבניו אחריו,  לכל הַמנחֶׁ

 . 45העולם ולכל הדורות

נשאלת שאלת מפרשים= הלא סדר 

העזיבה הוא לכאורה הפוך מהפירוט 

שפירטה התורה. בצאת האדם ממקומו 

למקום חדש, קודם עוזב הוא בצעדיו 

 הראשונים את בית אביו, אחר כך יוצא

 את מולדתו, ובסוף נפרד האיש מארצו.

ארבעים ושמונה שנים מחפש אברהם 

אבינו את בוראו עד שהוא זוכה 

להכירו. ארבעים ושמונה שנות חיפוש 

ותעייה, בירורים והתעקשות למצוא 

את האמת, את מנהיג הארמון הבנוי 

לתפארה ועולה בלהבות. את השנים 

הנותרות מעביר הוא בהפצת האמת 

לה. ואז באה ההוראה החדשה שגי

לנטוש, לא להמשיך לבסס אמונה 

 באזור הנוח והמוכר. 

כי לא רק נטישת מקום יש בה 

בהוראה, אלא נטישת אישיות. נטישת 

לך מעצמך, עזוב -מעוצבת. לך-זהות

את עצמך, היתלש, התנתק באחת מכל 

                                                             
 חידושי הרי"ם זיע"א, ספר הזכות )תזריע(. 44
 פו ב(.  לך לך) ראה דברי הזוהר בפרשתן. 45

המאפיינים שהכרת ושעיצבו את 

 אישיותך. 

 גם אם גיאוגרפית נראה לעין בשר כי

רשימת ציוני העזיבה אינה מסודרת, 

סדר העזיבה בוודאי מדויק לפרטי 

, מענייני הארציות 46פרטים= מארצך

הטבועים בגופך, התנתק! ממולדתך, 

מהבלי הילדות, ממעשי השנים 

הראשונות שבהם לא הכרת את בוראך 

, התנתק. מבית 47ושמהם הנך כה ירא

אביך, מכל סוגי הרצונות, האביונות 

ה, התשוקות והתאוות, שאבית עד כ

התנתק. מכל מרכיבי האישיות שלך, 

לך לך. וסדר העזיבה, מה מסודר הוא 

 בפסוק, מן הקל אל הכבד.

מעתה, תקבל ארציותך משמעות 

חדשה. ארציות ספוגת קדושה, ארציות 

בעלת רוממות של קדושה. אל הארץ 

אשר אראך, במקום הארציות הישנה 

-תךשהכרת בבית אביך וִּתרגלת במולד

ילדותך, תסלול דרך לך ולבניך אחריך 

. הארץ 48לארציות חדשה של קדושה

ָך. שבו איראה לך. ארציות  אשר ֵאָראֶׁ

 שבה אני, הבורא, שרוי ונמצא.

~~~ 

 חובה! -הליכה מעשית 

שני מניעים יכולים להניע הליכתו של 

 אדם.  

יש הליכה שהיא התרחקות ובריחה. 

ם ההולך מעוניין אך ורק בעזיבת המקו

ובהתנתקות ממנו לכל כיוון שהוא. 

מכאן הלאה מועדות פניו, הלאה 

והרחק< וישנה הליכה שהיא התקרבות 

והגעה, חתירה למטרה וצעידה אל יעד 

הממתין, ההולך הולך לא כי בורח הוא 

אלא כי נכסף אל מקום וָשם פעמיו 

 ופניו אליו.

וישנה הליכה, כמו זו של כאן, שהיא 

והליכת הגעה.  גם וגם. הליכת בריחה

כי הא בהא תליא. ככל שתתרחק 

מהנקודה שאותה הצטווית לעזוב, כך 

תתקרב אל הנקודה המיוחלת. גם על 

הבריחה נצטווה אברם וגם על ההגעה 

 ליעד חדש. 

ניסיון ההליכה שבו חושל ונתנסה 

אברהם אבינו, בשבילו ובשבילנו, 

ושניתקֹו מאישיותו וזהותו הישנות 

                                                             
 השווה= פני מנחם תשנ"ג. 46
שחרתיך לי לך טל ילדותך, לפי שהיה אבינו  47

אברהם מתפחד ואומר= תאמר שיש בידי עון, 

שהייתי עובד עבודת כוכבים כל השנים הללו. 

ברוך הוא= לך טל ילדותך, מה טל אמר לו הקדוש 

זה פורח אף עונותיך פורחים. מה הטל הזה סימן 

 ברכה לעולם, אף אתה סימן ברכה לעולם.

 )בראשית רבה לט ח(.
 לב שמחה. 48
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לו בא כי אין די  והמוכרות, להורות

בגילוי שכלי של מציאות הבורא, אין 

מספיק בהבנת האמת ובחיים לאור 

תודעה המשתנה לטובה, השראת 

השכינה וההתגלות האלוקית דורשות 

מעשים, שינוי תכונות והיפרדות 

מחומריות, כי נדרשת תלישה, כי 

נחוצה היקרעות פנימית וחיצונית, כי 

 מתבקש שינוי הדורש מאבק פנימי

 איתן.

נאמר לאברהם אבינו וממנו  לך לך,

נלמד לכל הדורות וכל העולם על 

חובת ההליכה, העבודה המעשית, 

כחלק מהיותך יהודי ובן לאברהם, 

כחלק מהיותך מי שרוצה לזכות לגילוי 

! 49אלוקי. עלינו ללכת מבלי לעמוד

לעמוד משמע, הסתפקות בהשגות 

שכליות בהירות. ללכת משמע, עבודה 

תמדת נגד המסתירים מעשית מ

 וסילוקם.

 מוכרח האדם לנתק עצמו ממידותיו, 

משמעות הוראתו של הקב"ה לאברהם 

אינה רק אותה התנתקות חיצונית 

ממשפחת תרח ומיושבי חרן ואדמתה. 

סדר ההתנתקות המפורט בפסוק מלמד 

כי הצטווה אברהם להתנתק גם 

-מכוחות שבקרבו, ארציות, הרגלי

אישיותו ילדות, ותשוקות. חלקי 

השייכים לתרח, לחרן, לעָברו 

 ולאישיותו בטרם עיבודה. 

שעליו כל אחד ומאברהם ילמד 

ללכת, להתרחק מתכונותיו המולדות 

 כפי כוחו,ולהיתלש מהרגליו הכעורים, 

בהתאמה מלאה לכוחותיו ולא בנסיקה 

, והבנתו ,50קיצונית שסופה התרסקות

ובהתאם להשגותיו והבנתו את 

שאליהן תשאף  ההשגות הרוחניות

 נפשו.

, רק אם יצרף עבודה אחר כךרק ו

מעשית להשגתו ולהבנתו, רק אם לא 

יסתפק ב"הכיר את בוראו", ובשמיעת 

קול "אני בעל הבירה", אלא ילווה את 

הכרת בוראו בהליכי קריעה מעשית 

 זוכה ְלַמה. מענייני ארציות, רק אז 

לך אישי, המתאכזר -רק בעזרת לך

ותו המאופיינים לעצמו ולחלקי אישי

ילדות, -גופנית, הרגלי-בארציות

תאוותית, יכול המאמין -אביונות

השכלי לזכות להרגשים רוחניים 

שתואמים את הבנת האמונה היוקדת 

 בו. 

לאמור= השגות שכליות לבדן, זיהוי 

מנהיג הבירה הדולקת והכרה בקיום 

הבורא, כל אלה לא תֵבאנה את האדם 

                                                             
 אמרי אמת ובית ישראל בפרשתן. 49
 ראה= פני מנחם בפרשתן, תשע"ג. 50

את  לדרגות בקרבת ה' אם יחסרו

עבודת ההליכה ואת ההתרחקות 

מהגורמים המסתירים את התגלות 

 האלוקיות בתוככי הגוף.

~~~ 

 אי גיל העמידה

ושם אעשך  רש"י מדייק מלשון הכתוב

. לבנים כאן אי אתה זוכה= לגוי גדול

הרמז כאן במקום שאתה  ע ו מ ד , 

להיות אברהם לא תוכל  מבלי ללכת,

אבינו, לא תוכל לזכות להתגלות 

לוקית, לא תוכל להפוך לאבי א

האומה, לזכות לבנים, כלומר, לבסס 

את הנקודה הפנימית שאמורה לעבור 

 רק לך לך.הלאה בתורשה. 

רק אחרי הליכתו ועזיבתו את 

זוכה מחצבתו וכניסתו לארץ ישראל 

 ר י "ו= אברהם אבינו להתגלות אלוקית

ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את  א 

 נ ה שם מזבח לה' ויבן ...  הארץ הזאת

 אליו". ה  א ר

כי אין די בהבנה והכרה אלא יש 

וכן לעבוד, ולא רק אברהם אבינו, אלא 

לכל הדורות, האדם צריך להיות הולך 

לא להסתפק באמונה ולא עומד. 

הלוחשת בלבו, אלא לַבֵטַח את עבודתו 

בהתרחקות עקבית ותמידית, מייגעת 

ועומדת על המשמר, מהגורמים 

וזה נרמז לאברהם אבינו  המסתירים,

שעליו לעסוק עליו השלום לך לך, 

בהליכה, לא לנוח על זרי ההישגים 

הרוחניים, אלא לחתור ללא הרף 

להשבחה, כי ההליכה התמידית היא 

 חלק מן העבודה.

~~~ 

 סימוני דרך

עזיבת בית אביו מולדתו וארצו לא 

 היו הניסיון היחיד של אברהם. 

יסיון בבואו ארצה נתקל אברהם בנ

ואיתא הרעב ועליו לרדת מצרימה. 

א נפל להאומר בזה הלשון=  ברמב"ן

דבר מכל מאורע האב שלא יהיה 

 הירידה למצרים את עלומביא  .בבנים

והענין הזה פרשוהו כך=  המדרש,

רבי פנחס בשם רבי  51בבראשית רבה

הקדוש ברוך הוא אושעיא אמר= אמר 

 את הדרך להם צא וכבושברהם= לא

ואתה מוצא כל מה שכתוב  לפני בניך,

מעשה אבות . באברהם כתוב בבניו

 .52סימן לבנים

                                                             
 ח ו. 51
דוש ברוך אמר לו הקהמדרש= מבוסס על דברי  52

הרמב"ן . שב אתה סימן לבניך הםלאברהוא 

סימן , "כל מה שאירע לאבותכותב במקו"א= 

  .לבנים"

משמעות הרמב"ן היא שמעשי אבות משפיעים 

האבות מלמדים אותנו כיצד בשלשה אופנים= א. 

ש  וכיבוש לשון כיבוש.  הואוכבוֹּ

נעשה בעת מלחמה, מול אויב, החפץ 

להשתלט על נחלה ונלחמים בו 

ומגרשים אותו. הוי אומר= פעולות 

 מעשיות. 

וממילא, כיון שמעשה אבות סימן 

לבנים, ואברהם אבינו כבש את הדרך, 

ו למשל ברדתו למצרים, שעל ירידה כמ

זאת מדבר רמב"ן, משמעות הכיבוש 

שהובטח לבני ישראל, אף בגלות, היא 

בדיוק שכמו שירד אברהם אבינו לגלות 

מצרים והיתה ירידתו סימן לבניו שירדו 

אף הם ממצרים, וכשם שיצא אברהם 

אבינו ממצרים כבד בזהב ובכסף 

ובמקנה והיה זה סימן לבניו שייצאו 

מצרים ברכוש רב, הרי זאת הבטחה מ

גם לנו, בניו, בכל הגלויות ובכל שערי 

 שיוכלו למצוא דרך.  הטומאה,

מציאת הדרך בתוך הגלות, בין אם 

גלות חיצונית של עובדי אלילים בחרן 

או שטופי טומאה במצרים, בין אם 

גלות פנימית של רצונות ארציים 

תשוקות גופניות והרגלי ילדות, כל 

סוג, יכולה להיכבש. מציאת  גלות מכל

היציאה מגלות והדרך וכבישתה, 

זה כוחו של אברהם אבינו עליו לחירות 

 השלום.

~~~ 

 - - -המשכיל הגלותי 

לא רק חרן ולא רק מצרים הכבידו 

 עול גלות על צווארינו. 

גלויות נוספות וקשות התגלגלו עלינו. 

האם גם בחשכתם ניתן לכבוש דרך. 

ש עבירות האם בגלות מסוג שלו

חמורות כבזמן חורבן בית ראשון ניתן 

למצוא דרך אישית מול כל ההסתר? 

האם בגלות של מדנים ושנאת חינם 

כבחורבן בית שני ניתן לפלס נתיב 

 יציאה?

דוד המלך ע"ה משורר בתהילים, 

ף מזמור יד, פסוק ב= ה' ִמָחַמִים ִהְשִקי

ֹדֵרש  ַעל ְבֵני ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיש ַמְשִכיל

ת ֱאֹלִהים  .אֶׁ

במזמור נג פסוק ג, משורר דוד ע"ה= 

ם ֹלִקים ִמָחַמִים ִהְשִקיף ַעל ְבֵני ָאדָ  אֱ 

ת אֱ   ֹלִקים.ִלְראֹות ֲהֵיש ַמְשִכיל ֹדֵרש אֶׁ

את שני המזמורים, מבאר רש"י על 

תהילים, זימר דוד המלך ע"ה על חורבן 

שני בתי המקדש. הראשון על בית 

                                                                           
קובע את קב"ה ה< ב. להתנהג במצבים מסוימים

< ג. עתיד הבנים על פי מה שקרה לאבות

תידם של מעשיהם של האבות יוצרים את ע

  בניהם.

הביטוי 'מעשה אבות סימן לבנים' מופיע 

 בפירוש המהרש"א לתלמוד הבבלי.לראשונה 

 -ב"צ פישלר, "מעשה אבות סימן לבנים )על פי 

 (.צו-גילגולה של אמירה", סיני קל"א, עמ' עז
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ני על בית שני. כותב רש"י= ראשון. הש

"שני מזמורים אמר דוד בספר זה בענין 

אחד, הראשון על נבוכדנצר, והשני על 

טיטוס הרשע. זה נתנבא על נבוכדנצר 

שעתיד ליכנס להיכל ולהחריבו ואין 

. 53אחד מכל חיילותיו מוחה בידו"

כבר אמר במזמור נג כותב רש"י= "

על חרבן  חדהא .מזמור אחר דוגמת זה

 ".ראשון וזה על בית שני בית

בשני המזמורים נכתב אותו פסוק 

בדיוק, מילה במילה, בשינוי אחד 

בלבד= במזמור הראשון נפתח הפסוק 

בשם הוי"ה המסמל רחמים וחסד, 

במזמור השני נפתח הפסוק בשם 

אלקים המסמל דינים וגבורה. אולם 

שני הפסוקים גם יחד מסיימים בשם 

יל אלוקים, לאמור שדרישת המשכ

שעליו משקיף הקב"ה היא את אלוקים, 

דהיינו, בעת ששולטים דינים, 

שמתגברות הגבורות, המשכיל דורש 

 גם אז את אלוקים. 

 הוי"ה אלוקים משקיף עליו.

מה היא אותה השקפה? תוצאת 

 דרישתו! תגמול על דרישתו!

בדיוק כמו שאירע לאבא אברהם. דין 

גלויות חורבן בתי המקדש לבניו של 

אבינו כדין גלותו של אברהם אברהם 

בסביבת אביו. הארמון בוער כולו, 

ההסתר גובר כולו, אבל הדורש מושקף 

 ומושגח!

על אברהם אבינו עליו השלום ממשיל 

ויאמר ה' אל אברם ואומר=  54המדרש

יצחק פתח  ביר ,לך לך מארצך וגו'

שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך 

אמר רבי זה אברהם. , 55ובית אביך

צחק משל לאחד שהיה עובר ממקום י

אמר  .למקום וראה בירה אחת דולקת

הציץ  .תאמר שהבירה זו בלא מנהיג

עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל 

הבירה. כך לפי שהיה אבינו אברהם 

 .אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג

אמר לו דוש ברוך הוא והציץ עליו הק

ויתאו המלך יפיך  .אני הוא בעל העולם

ויתאו המלך יפיך, , כי הוא אדוניך

ליפותיך בעולם, והשתחוי לו, הוי 

לך לך מארצך  ויאמר ה' אל אברם

וממולדתך. שכח ועזוב את דרכי בני 

ארץ מולדתך ובית אביך, ואז אראה 

 .אליך

הבירה דולקת ונאכלת, הארמון עולה 

בלהבות, העולם נעשה מושחת, 

הכפירה משתלטת ושורפת ומחסלת 

                                                             
 רש"י על תהלים, מזמור יד. 53
 בראשית רבה לט א. 54
. מזמור זה נדרש כולו בהמשך תהלים מה 55

 המדרש על אאע"ה.

אמונה, הטומאה מתפשטת, את אנשי ה

ההסתר מתעבה וגדל עד כי דומה 

שהעולם ללא מנהיג. אבל יש מי 

שמתעקש לחפש, מבקש ודורש, עובר 

ממקום למקום ואומר לא יכול להיות 

 שאין כאן מנהיג לבירה.

הלהבות אינן כבות. השחיתות 

ממשיכה לחגוג בראש חוצות. אבל 

הוא, הדרוש העקשן, תמורת דרישתו 

עליו'. הציץ עליו -'הצצה הוא מקבל

בעל הבירה. אני הוא בעל העולם. לא 

סתם הצצה קיבל הדורש שאינו 

מתייאש נוכח האש, אלא הצצה מגינה 

ושומרת. לא כתוב 'הציץ אליו', אלא 

, הצצה המסוככת עליו 56'הציץ עליו'

 ִשְמִעי ַבת ופורשת מעליו סוכת שמירה.

, זה אברהם. קודם שמע, ורק אחר וְרִאי

ך, משחידד את שמיעתו בעקשנות, כ

 מששכח עמו ובית אביו, גם ראה.

שני מזמורי הקינה של דוד המלך, 

משוררים על מצב שבו נבלים מסוגם 

של נבוכדנצר או טיטוס תופסים שליטה 

ומשיגים ניצחון. נבלים האומרים בלבם 

כי אין אלוקים. השחיתו. התעיבו. 

. הקינה מתארת מצב אפל נֱֶׁאָלחו

. שחיתות ותיעוב, סיאוב ומסואב

 טֹוב ֵאין ַגם ֵאין ֹעֵשה והתדרדרות.

ָחד  ים ְמָאָסם.קִ ֱאלֹ  ים ֹלא ָקָראו.קִ ֱאלֹ . אֶׁ

אך במדמנת השקיעה הזאת, בהסתר 

הפנים החשוך, משקיף הקב"ה לחפש 

את המשכיל הדורש. זה שהתועבה 

הנאלחת המסובבת אותו אינה מונעת 

קים וכתיב אלממנו לדרוש את אלוקים. 

משמים השקיף כו' לראות היש משכיל 

דורש, והגיד כבוד קדושת אדוני אבי 

ז"ל שזה כוחו של אברהם אבינו עליו 

בכל  תמיד כל יהודיהשלום, שיהיה 

משכיל דורש מצב, של סביבתו או שלו, 

הן בכל גלות שבה שהה אלקים. 

אברהם ואליה נולד או נקלע או נכלא, 

ישת המשיך לדרוש, כי סודו היה= דר

אלוקים ללא הבט לארמון הבוער, 

לשחיתות עבודת כוכבים של אבא, 

לטומאת מצרים של רעב, ללעג כנען, 

לאסונות של התאלמנות. הדרישה 

 נמשכה לאין קץ.

~~~ 

 שער הרחמים

בתהילים ואיתא עוד במזמור כזה, 

ה', ופעם,  מזמור יד כתוב שם הוי"ה,

כתיב אלוקים.  בתהילים מזמור נג,

אף שיש מידת ללמדנו ש בא והענין

גם בתוך הדין, המרומזת בשם אלוקים, 

גם כן  הדין, הגלות, הקשיים, הגבורות,
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יכולין להשכיל לראות ד'. כי השני 

 .57מזמורים נאמרו על הגלות, עיין רש"י

מאחר שנאמרו המזמורים על הגלות, 

מובן מדוע השתמש דוד המלך עליו 

השלום בשניהם בשם אלוקים, באמרו 

דורש אלוקים, כי המשכיל  משכיל

האמור במזמור דורש את הקב"ה בעת 

שתי הגלויות, חורבנות בתי המקדש, 

 התגברות הדינים וכוחות הרשע. 

כיון שבגלויות עסקינן למה זה אם כן 

באחד המזמורים כתוב בתחילת 

 -ההשקפה שם הוי"ה המסמל רחמים 

הוי"ה משמים השקיף? אלו רחמים 

הבית? אלו טמונים בגלות? בחורבן 

רחמים ספונים בתיאור הנורא שמתואר 

 במזמור? 

התשובה היא= הרחמים החבויים 

ונעלמים, מתחבאים בדרישה. אותו 

משכיל שהמשיך לדרוש את אלוקים, 

בתוך חשכת הגלות והתגברות 

ההסתר, כאברהם אביו בשעתו, הוא 

זה שבדרישתו את אלוקים, מסלק את 

הדינים וממתיקם לרחמים, הוא זה 

יזכה להצצה של בעל הבירה, שגם ש

בעת שהבירה דולקת, מציץ ומשקיף 

על ידי ועל מי שיודע לדרוש אותו. 

הדרישה העיקשת, נגד כל הרע 

יכולין להפוך ממידת הדין וההסתר, 

 לרחמים.

יאמר אדם= ומה אעשה אם דרשתי 

ודרשתי ולא נהפך דין לרחמים? עדיין 

שולטות גבורות בחיי! עוד אופל גלותי 

פפני בכל צעדי. בירתי האישית או

דולקת בדליקת ענק ונאכלת בתאוות 

 האוכלות את מבואות ארמוִני בכל פה. 

ובכן, אין זו סיבה להפסיק לדרוש כי 

גם כשהדין עודנו תקיף ושולט והגלות 

וכן במידת הדין לא ָמָשה ולא נסה, 

על אף שלא הומתקו עדיין עצמו, 

 יכולין לדרוש את ד'.הגבורות, 

~~~ 

 טוהר ההשקפה

מהי אותה השקפה? מה נותנת היא 

לאדם ההשקפה על מאמציו הנואשים 

 לדרוש את ה' במעבה מנהרת ההסתר?

על הפסוק השקיפה ממעון קדשך מן 

השמים וברך את עמך הכתוב בפרשת 

כי תבוא ונאמר על ידי היהודי בעת 

רבי הונא וידוי ביעור מעשרות, אומר 

וא = ב58בר אחא בשם ר' אלכסנדרא

וראה כמה גדול כוחן של עושי מצות! 
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שכל השקפה שבתורה ארורה וזה 

 .59בלשון ברכה

נכפלת השאלה= מה נחמה ימצא 

היהודי בהשקפה שמשקיף הוי"ה 

אלקים משמים לראותו משכיל דרוש< 

מדוע תהא השקפה זאת לטובה אם כל 

 השקפה שבתורה ארורה ולרעה?

 נפרשת תשובה= מתנות עניים.

יים של ביעור אותן מתנות ענ

מעשרות בפרשת כי תבוא שבזכותן 

הפכה השקפת 'השקיפה ממעון קדשך' 

להשקפה טובה של ברכות, הן אלו 

שתהפכנה גם את השקפת הוי"ה 

אלוקים על המשכיל הגלותי להשקפה 

 של ברכה טובה.

דרישתו האלוקים מתוך הגלות היא 

מתנת עניים של הדורש. אמנם לא 

וא, אלא עניים כפרשת כי תבלמתנות 

עניים, עני בדעת, הנותן את  שלמתנות 

לבו מתנה לבוראו, ובזכות מתנת העני, 

הדורש את אלוקיו בחשכתו, מתהפכת 

ההשקפה, ומשקיף עליו אלוקים 

ואף שהשקפה משמים השקפה לטובה. 

לרעה, אבל העבדות בגלות  שבמקרא

והרי שנו רבותינו בבחינת עניים, 

דת מי גדול כח מתנת עניים, שהופךש

 לרחמים. רוגז

כמו שאצל אברהם אבינו, הדורש ו

הראשון, סייעה לו דרישתו העיקשת 

בתוך להבות העשן המעוורות, לקבל 

סיוע בבחינת הציץ )מ(עליו בעל 

הבירה, כך לבניו אחריו, הדורשים 

בעיקשות מתוך חשכתם ומקבלים 

השקפה מסייע  בתמורה השקפה, אותה

 למי שדורש את ה'.

~~~ 

 נההפתעת העגו

, 60שבשיר השיריםוזה הפירוש בפסוק 

ר ָהַאָיִלים ה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעפֶׁ ַהֵמה  דֹומֶׁ

ֵמד ַאַחר ָכְתֵלנּו ַמְשַגיחַ  וכו' ִמן  ֶזה עוֹּ

ץ ַהֲחֹלנֹות י ַצ ֵמ ִמן ַהֲחַרִכים. מסביר   ו

צתו ובקלות מררש"י= דומה דודי לצבי 

שמיהר לבא כצבי וכעופר האילים 

סבורה . הנה זה עומד. ורעופר איל בח

 ,הייתי ליישב עגונה עוד ימים רבים

והנה הוא הודיע שהיה עומד ומציץ מן 

שנאמר  ,חלונות השמים את העשוי לי

 .ראה ראיתי את עני עמי

כאן מלמדנו רש"י הלכות גלות 

ומסכת חשכות. סבור לו הגולה 

בייאושו כי רע שאפסה תקוותו, סבורה 

                                                             
רש"י )בראשית יח טז( על הפסוק וישקף  59

כל השקפה שבמקרא  =הנאמר בפרשת סדום

שגדול כח , לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך

 .מתנות עניים שהופך מידת רוגז לרחמים
 ב ט. 60

ם רבים, הייתי לישב עגונה עוד ימי

ואינו יודע זה הגולה כי הקב"ה היה 

עומד ומציץ מן חלונות השמים. 

ופתאום, כצבי קל מרוץ, כעופר איל 

בחור מהיר רגליים, בוא באה הישועה, 

 מנפצת את ייאוש העגינות שיושב בלב.

תועלת רבתי לו למשכיל הדורש את 

אלוקים בגלותו, באותה השקפה, 

באותה הצצה מחלונות השמיים. 

צה זאת, השקפה זאת, סיוע ועזרה הצ

הן מרעיפות. אותו סיוע שקיבל אברהם 

אבינו עליו השלום מבעל הבירה 

שנטלו והביאו אל ארץ ההתגלות 

האלוקית, החל בהצצה מתוך דליקות 

ענק מחשיכות לב ומסמאות מוח. סיוע 

זה נוצר מכוח דרישתו של אברהם. כי 

גם בגלות, אם גלות אברהם בחרן, אם 

במצרים, אם גלות שני גלותו 

החורבנות, אם כל גלות חיצונית, אם 

כל גלות פנימית של כל אדם בכל מצב 

מול כוחות טבע ואיתני ההרגלים, 

תצמיח הדרישה העיקשת הצצת 

לעזור מרֹומים מסייעת שמטרתה היא 

. 61זרע אברהם אוהבו  ל ד ו ר ש י  ד'

 הדורשים את ה' יקבלו עזרה!

ן עולם שהיא מעיהשבת,  כוחוכן 

ומסלקת את מסייע לדרוש ד',  הבא,

להבות הארמון הבוער וגורמת לכך 

 שיכולין בגלות גם כן לדרוש את ד'.

~~~ 

 הכיבוש משריש!

אל תחשוש מעצמת הגלות הנבנית 

סביבך מכל שצברת לך בשנות חייך 

עלי אדמות או במטענים שנושא אתה 

עמך מבית אבא, אל תירא מעובי 

להבת  החושך הפורש טלפיו על

רצונותיך הטובים, אל תחת מן הכוחות 

הפנימיים היצריים הקמים עליך 

לבלעך, אל תיסוג בגין השתוללות 

בירתך הדולקת ונחרכת באש בתוכך 

ותתייאש. אל נא. כי הלא מבני אברהם 

אבינו אתה, שחווה את כל החוויות 

ויכל להן, שכבש את הדרך בשבילך, 

שנקודתו המוגנת היטב נשתלה בך, 

כך  עשיו של אב סימן הם לך ְבנֹו,ומ

שעליך רק זאת לעשות= ללכת בדרכו 

הכובשת, דרכם של הדורשים. ללכת 

 ולא לעמוד! 

כן עשה אברהם אבינו עליו הרי ו

וסימן השלום בכל הגלות, דרש ומצא 

בשבילך את הדרך וכבר נטע בך את 

היכולת לדרוש בגלותך, לכבוש דרך, 

 ולהיות מושקף מלמעלה. וכשדרש

ונתן הציץ עליו בעל הבירה, ומצא מיד 
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לו את הכוח התורשתי, הכוח שנשאר 

לדורות ומתעורר בכל גלות, סביבתית 

ד' משמים השקיף, ואישית, כאשר 

לאלו הדורשים אותו בעומק חורבנם, 

ובזכות הדרישה יוצרים מעליהם 

 השקפה לטובה, לטוב. ולעצמם

* 

 תמצית הדברים

ות לך משמעה גם התנתק-הוראת לך

-מן היצרים לסוגיהם ומן העבר הלא

טוב של האדם. הוראה זו תקפה לכל 

יהודי משום ש; א. דבריו חיים וקיימים 

לעד; ב. ירשנו מאברהם אבינו את 

יכולת הביצוע; ג. אין דרך אחרת 

 להגיע להישגים. 

הוראה זו כוללת את חובת ההתנתקות 

מן העבר וההווה, לצד חובה ללכת 

שית לכיוון הטוב, בהליכה תמידית ומע

על ידי דרישה עיקשת וידיעה כי 

 הקב"ה קיים גם בהסתר.

הדרישה המבקשת את ה' בכל מצב 

שהוא, מעוררת השקפה מסייעת 

ממרומים. הדרישה יכולה להתבצע גם 

בנתוני גלות אישיים. הדרישה ממתיקה 

 את הגלות לרחמים.

הדורש התמידי, ההולך מהרע אל 

לסיוע  הטוב, מול כל הגלות, יזכה

המגיע הן מנקודת אברהם אבינו 

השתולה בו והן מהשקפה אלוקית 

 מסייעת.

 
 

 חידה

חידת אספקלריא / הרב 

 משה ברחבוים
 אך לא רק –חידה לפרשת לך לך 

 החידה: מילוי מקום בשינוי מקום
 

 מובאת לראשונה השבוע במנוָסה

 ברייתא דרבי נחמיה בדבר ַהחּוָצה

 שאינה תואר ולא צרה

 איסוָרּה אלא יעד

 

 אין יעד במנוסת השלושה

 לא כהעתקת תחילת הפרשה

 הוא האמור לאחיין בהוצאתו מהמקום

 מֵבית ֵאל לא עקר בבואו לחברון

 

 כי הגם שהיא ממלאת מקום

 אינה מנוקדת בשינוי המקום

 בתפקידה שבשגרה אינה משמשת

 אינה יושבת ראש ַבְמקום הנפקדת

 

 כשיעקב לזרע אברהם נבַחר

 ַבי ֶצֶמד ְבֶצֶמד ֻשַגרולבית א  
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 פעמיים ַנָּוַכח במילוי מקום

 ביניהם אבי המקום

 

 שלושים וארבע שנה עברו

 פסוקי תפילת הדרך נקראו

ַרי ָשם ָאַחיו אך טרם ָמַשל  לארץ החֹּ

 ָשְלָחם ולמחזיק באזני ֶכֶלב ַנְמַשל

 

 לא רק בשימוש ֶאל ְתַמֵלא מקומה

 גם בכמו ואעשך לגוי גדול תתאים

 למשימה

 כך לרש"י בשמחת תורה

 המשך כל הנערים חתן התורה
 

 סיפור

הרב זאב מאורי אור / 

 קופלמן
 האדמו"ר מוהרשד"י מסלונים

 

שמירת צלם האלוקים 

 הטבחים-במאורת רבי

מעשי תוקפו וגבורתו של 

ה'יונגער רבי' מסלונים בימות 

 השואה
 פתח דבר

בשעה שנבחר מרנא מוהרשד"י )רבי 

שע וינברג( לכהן תחת שלמה דוד יהו

אביו מרן בעל הבית אברהם, אשר 

נסתלק לגנזי מרומים בדמי ימיו בשנת 

המ"ט לחייו, ולמלאות את מקומו 

בהנהגת העידה, בהיותו בן עשרים 

ואחד שנים בלבד, לא העלה איש מין 

החסידים בדעתו, כי ניתן יהיה למלאות 

את החלל החסר, לאחר פטירתו של 

ודתו בקודש כחד עב אביו הקדוש, אשר

יתה לשם דבר, ושמו מצדיקי קמאי ה

נודע בשערים המצוינים בחסידות 

כשרף של ממש, המשתייך בכל מהותו 

לדורות קדומים יותר בחסידות, 

וכהתבטאותו הנדירה של רבי אהרן 

קדוש ה' מבעלזא, אשר כל מילותיו היו 

שקולות ומדודות, ולמרות זאת אמר 

באחת  למרן הרמ"ח: "ראיתי את רבכם

ההזדמנויות, והוא היה 'אשטיק 

 פייער'".

ברם, מיד לאחר שקיבל עליו בהמלצת 

גדולי בית סלונים את עול ההנהגה, 

גבהה קומתו ונשתנתה צורתו עד כי 

קשה היה להכירו, יריעת הגדלות 

שנפרסה באחת לפני החסידים 

המיותמים היממתם לגמרי, והמה מצאו 

ברבם החדש בעל גינוני הקדושה 

תי שכיחים, נוחם במידת מה הבל

מאבלם הכבד על הרבי הבית אברהם. 

הם המשיכו אמנם להתרפק בגעגועים 

עזים ובלתי פוסקים על זכרו, לטבל כל 

שיחה שנייה באמירת ווארט ששמעו 

מפה קודשו, ולחיות אותו בכל עת, 

אבל זה היה ברור לכול, שחסידות 

סלונים איננה יתומה ח"ו, באשר על 

ות יושב רבי בעל שיעור כסא האדמו"ר

קומה גבוהה ביותר, אשר כל יודעיו 

ומכריו המה יעידון יגידון, כי הריהו 

איש של צורה, ומיחידי הסגולה 

 שבדור.

הכלים  לפי הנראה לעיני בשר

הגדולים שהיו לו לרבי הצעיר הוכפלו 

שבעתיים, והועצמו בכפל כפלים, 

כאשר נעשה מבן יחיד של אדמו"ר 

האציל עליו מהודו,  קדוש וטהור אשר

והיה חביב עליו כאישון בית עינו, 

לאדמו"ר ומנהיג עידה בישראל, 

העוצמות הרוחניות שקיננו בקרבו זה 

עידן ועידנים פרצו החוצה בבת אחת, 

והאישיות הנדירה של הרבי הצעיר 

נתגלתה לחסידים במלוא יופייה 

 וזוהרה.

בידי חסידים נשתמרו כמה אפיזודות 

גדלותו הכבירה, מאלפות אודות 

וכוחות ההנהגה וההשפעה אשר חנן ה' 

בהם את הרבי הצעיר כל כך. ברם כל 

אלו מחווירים, כשעומדים המה לצידה 

של מסירות נפשו בימות השואה בכדי 

לשמור על חיי תורה וחסידות עד לקוצו 

של יוד בדרג הגבוה ביותר, כל מה 

שנתגלה לחסידים עד כה על גדלותו 

היה כאין וכאפס  המרקיעה של רבם

לעומת מעשי תוקפו וגבורתו בימי 

השואה שהטביעו בלב החסידים 

הבודדים שליווהו בדרכו אל המוות, 

)ובראשם החסיד המפורסם רבי יעקב 

( חותם בל ימחה אשר רישומו לכוביצקי

ניכר, וכל ימי חייהם עד זקנה ושיבה 

היו אלו מתארים בסילודין, את 

בי ברגעי היכולות השמימיות שגילה הר

אמת, כאשר חרב עליו עולמו כמה 

וכמה פעמים, בפטירתם של חסידיו 

שלמעשה בשלם נותר בגיא הצלמוות, 

וביותר ניקבו את רוחו ככברה, מותם 

הטראגי של אשתו וילדיו, ובתוככי כל 

זה, נשאר הרבי איתן באמונתו, ושלם 

ברוחו, והשתדל בכל יכולתו לשמור 

קרבו, בכל מחיר על צלם האלוקים שב

ולבל להיכנע ח"ו לפני רבי הטבחים 

וחלאות האדם, שניסו בכל כוחם 

 להכניע ולשבר את רוחו. 

לאמיתו של דבר, מעט מאוד נכתב על 

הרבי, ניתן לתלות זאת בסיבות שונות, 

ברם סוף פסוק כך הם פני הדברים, 

ומסכת זו של גבורה אשר ללא ספק 

ראויה היא להיכתב בספר ולהיחקק עלי 

ן בעט סופרים נותרה לוטה גיליו

בערפל, חלק ממנה אכן נכתב בעטו 

הנובע וכישרונו המבורך של הסופר 

הוותיק רבי אהרון סורסקי שליט"א, 

אשר ליקט כגורן ערמה סיפורים מפיהם 

ומפי כתבם של חסידים, וכנסם לפונדק 

אחד במספר במות ספרותיות נכבדות, 

ברם, עד כמה שידוע לכותב השורות, 

א נכתבו קורותיו של רבינו בימי עדיין ל

האימים בעריכה ספרותית, כיחידה 

 אחת מחייו הקובעת ברכה לעצמה.

בשל כך שינסתי מותני, ונרתמתי 

למשימה חשובה זו, למען ידעו בני 

הדור הנוכחי אשר לא ידעו את יוסף 

באלו ספירות שוטט רבם בימים הקשים 

לישראל שלא היו כדוגמתם מיום היותו 

יזה גבהים מסוגל ילוד אישה לעם, ולא

להעפיל, כאשר רוח האלוקים מרחפת 

בקרבו והוא נוהג כמנהג השלמים 

להעצים את הצורה על החומר. אף 

אנשים שאינם נמנים על קהל אנ"ש, 

לבטח ישמחו להיחשף לעולם חדש 

ודמות ייחודית שלא ובלתי מוכר, 

 סוקרה דיה.

בגשתי אל המלאכה המאתגרת 

עימי שטוחה -ימהקשות שבמקדש אית

תפילתי, שאכן אצליח להגשים את 

המטרה שהצבתי לנגד עיני, ולבל אפגל 

חלילה בקדשים, כשאקטין בלא משים 

את הדמות, ואתן בשגגה קצב והגדרה 

לאחד המיוחדים בהרוגי השואה, אשר 

 אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם.

היה זה ביום י"ז לחודש אלול שנת 

העולם תרצ"ט, בו פרצה מלחמת 

השנייה, שהיוותה את 'השואה' בה"א 

הידיעה של העם היהודי, ובה אבדו מן 

העולם רוב מנינו ובנינו, במיתות 

משונות באכזריות תהומית, אשר לא 

נשמע כמותה מיום ברוא אלוקים את 

 האדם בצלמו.

ה בעת פרוץ ההרבי הקדוש ש

העיר בה  –המלחמה באלכסנדר 

התגורר בראשית הנהגתו כשנתיים 

בצל חותנו האהוב בעל  –ימים 

ה"עקידת יצחק" הי"ד, מצדיקי הדור 

המפורסמים. ברם מיד כשנוכח רבינו 

לדעת כי באו מים עד נפש, לא חשך 

כל מאמץ, והטלטל בדרכים בכדי 

לשהות לצד חסידיו, הזקוקים לו כל כך 

בימים הקשים והמרים, שיהיה הגדול 

העומד על גביהם, והדמות הרוחנית 

והמעודדת, שתסייע בעדם המכוונת 

לצלוח את הגזירות האיומות מכל 

 איום.
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בר"ה ת"ש, בלא לשות אל ליבם 

לסיכון העצמי שהם נוטלים על שכמם, 

בל התפללו הרבי וכל החסידים בשטי

לתה שבברנוביץ, הרבי ובני עדתו מס

ומשמנה של יהדות ליטא, לא אבו בכל 

מחיר לוותר על תפילת ראש השנה 

ותה המתכונת של כדת וכראוי, בא

של מעלה,  'הימים הטובים בברנוביץ

הבעל תפילה היה הרבי בכבודו 

 ובעצמו.

כתיקונם, אזי  אש השנהבימי ר

תפילתו המיסה כל לב, כשאף מספר 

פעמים בעיצומה של תפילת מוסף, 

נצפתה דמותו התמירה של רבי אלחנן 

וסרמן בפתח בית המדרש, כשהוא 

בי מאזין ברוב קשב לתפילתו של הר

הצעיר ממנו בעשרות שנים, וכפי 

עדותו עצמו, אף הוא לא יכול היה 

ליתן טעם מספק להימשכותו כבמטה 

קסמים אחר תפילתו של הרבי הצעיר, 

ברם עובדה בלתי ניתנת לערעור היא, 

כי בכל אימת בה חפץ הוא לשמוע 

תפילה כהלכתה, שם הוא אפוא פעמיו 

לעבר בית החסידים, בכדי לשמוע את 

פילתו הערב של הרבי, אשר קול ת

מקופלת בה סגוליות מיוחדת, לפתוח 

 לרווחה את שערי הלב הנעולים.

תוך כדי שהרבי והחסידים משייטים 

בעולמות עליונים, ועסוקים ראשם 

ורובם במלאכת ההכתרה של הקב"ה 

על כל העולם כולו בכלל, ובייחוד על 

מורשי לבבם, רמ"ח אבריהם, ושס"ה 

ימה אחת מבשרם גידיהם, לבל תהא נ

וחוט בודד מנפשם, שיצא ח"ו מחוץ 

לתחום הקדושה. לפתע נשמעו קולות 

 הגרמנים הגיעו. –עזים של נפץ 

הבהלה הייתה רבה, רבים מין 

המתפללים ניסו להימלט מבית המדרש 

להיכן אשר יישאום רגליהם, אך 

לשווא!!! דמות עמדה בכניסה וחסמה 

בגפה את דרך המנוסה, היה זה הרבי 

שר שמר על צלילות דעתו בכל מצב, א

שקל במאזני דעתו את העניין והשכיל 

להבין, כי עדיפה האפשרות של 

השארות בבית המדרש על פני מנוסה 

בלתי מבוקרת בעיר הנתונה תחת 

הפגזה כבידה, בשל כך נעמד בסמוך 

לפתח אצל המזוזה, הניח עליה את 

ידו, ונשא את עיניו למרום בשלווה 

, כביכול שרוי הוא הרואית מפליאה

בעיצומה של שעת דבקות באחד 

משולחנותיו הבוערים כאור היקוד, 

בדרך זו הצליח הרבי להציל לפי שעה 

 את חיי החסידים.

פרק זמן הקצר בו הייתה העיר 

נתונה תחת שלטון הגרמנים  'ברנוביץ

הארורים חלף ביעף, והנה לפתע 

מגלים בניה שהעיר החליפה ידיים 

הצבא האדום הרוסי  במהירות מרבית,

עלה בידו לכובשה מיד הגרמנים, וכעת 

נתונים המה לחסדי אנשי שלטון 

הרוסי, אשר לא נחשדו על אהבת 

 ישראל יתירה.

שבה באותה רוח של אופטימיות נ

העת בחלל ברנוביץ, רבים מבני העיר 

סברו לתומם, כי באו הם במידה יחסית 

אל המנוחה ואל הנחלה, שכן הרוסים 

יו כמתונים במידת מה ביחס נחשבים ה

 'לגרמנים, ברם ענקי הרוח של ברנוביץ

המה הרבי, ורבי אלחנן ווסרמן, חלקו 

על דעה שטחית זו מכול וכול, רבי 

אלחנן סבר, כי הן אמת שהגרמנים הם 

טבחים, אשר שמו להם למטרה -רבי

ברורה  להכחיד את העם היהודי ולא 

להשאיר ממנו שריד ופליט, ואולם 

רוחנית גרועים הם פי כמה  מהזווית

 וכמה.

הרבי אף הוא סבור היה כרבי אלחנן, 

כדרכו הביע את דעתו הנחרצת 

בווארט חסידי, הוא דרש כמין חומר 

את הפסוק= "הגואל ממות ופודה 

הגואל ממות הכוונה,  –משחת" 

שהקב"ה גאל אותנו מיד הגרמנים, 

ואותו הקב"ה שגאלנו ממות הוא אף 

י הרוחני מהשב –"פודה משחת" 

בידיים הרוסית המשחיתות ומורידות 

 את היהודי לשאול תחתית.

המבט באספקלריא המאירה היורד 

עד לשרשם של דברים בו התברכו בו 

שני האישים הדגולים כמו תמיד אף 

הפעם לא אכזב, הרוסים תכף ומיד 

לאחר תחילת שלטונם, החלו להתעמר 

במלוא המרץ והשטניות  'בבני ברנוביץ

יים להם, גירושים לסיביר על האופיינ

'עבירות פעוטות' ביותר היו מעשים 

שבכל יום, וככלל, הרוסים השתדלו 

להוכיחו את עצמם בכל הזדמנות 

שנקרתה בדרכם, כמי שיודעים פרק 

 ושתיים באכזריות ראויה לשמה.

בייחוד הקדישו הרוסים כוחות 

מרובים בכדי לאמלל את חיי הרבי 

כביכול  כסמכות רוחנית גבוהה חשו

מאיים הוא בעצם קיומו על שלטונם 

הרודני, היה פיקוח הדוק של שומרי 

שעות ביממה, תוך  67נקוו"ד על ביתו 

כדי שהם דואגים ללא הרף, להזכיר 

לרבי מידי כמה שעות ברמזים עבים 

 ביותר על דבר קיומם.

כך עברו על הרבי מספר חודשים בהם 

היה נתון למעקב בלתי פוסק, בהגיע 

פורים ערך הרבי את שולחנו יום ה

בחירוף נפש בתוככי השטיבל של 

חסידי סלונים ברוב עם, הטיש התנהל 

כמו בכל שנה בכובד ראש מוחלט 

בבחינת 'ייקוב הדין את ההר', כשזעקה 

של אסתר המלכה= "קלי קלי למה 

עזבתני" כבשה את החסידים וקרעה 

את סגור ליבם הם היו שקועים כל כך 

ון נואש להבין אחת בשרעפיהם, ובניסי

ולתמיד= "קלי קלי" הלא אנו בניך 

 וכיון שכךואתה אבינו, "למה עזבתני" 

מדוע הנך מסתיר את פניך ממני, עד 

 ששכחו כליל מחומרת השעה.

כשבאה עת אמירת התורה נעשו פני 

הרבי להבים, ובקול סדוק שוחח על 

ענייני השעה, במשך שעה ארוכה 

, בין הזליף על הנוכחים טללי חיזוק

השאר אף חזר על מימרתו של מלך 

ינאי, על שבן המלך 'ישראל הרוז

לעולם לא יוכל לנתק את זיקתו לאביו 

המלך, ואף אם יכוהו, יפצעו, ויישאו 

את רדידיו מעליו, יוותר הוא בכל מחיר 

אותו בן המלך, הקשור לאביו בכל נימי 

 נפשו, וחביב עליו כאישון בת עינו.

ברורה לכול משמעות הדברים הייתה 

והמה פעלו את פעולתם, דברי החיזוק 

הנלבבים של הצדיק היו למשיבי נפש 

ליהודים השבורים והמדוכאים 

בייסורים, והם שמשו בעבורם כזריקת 

עידוד, אשר נסכה בהם כוחות 

מחודשים, לשמור על גחלת החיים, אף 

בעת בה דם ישראל נשפך כמים, 

וגוויות קדושות של חללים יהודים 

ללות על הארץ, באין פוצה פה מתגו

 ומצפצף.

ימי השלווה היחסים מהבחינה 

הגשמית ארכו כשנה ומחצה, עד 

שבאחד מימי הקיץ של שנת תש"א, 

לאחר מאבק אימים לחיים ולמוות בין 

הצבא האדום לצבא הגרמני, שגבה 

מחיר כבד ביותר של חיי אדם, בסופו 

של קרב ניצחו הגרמנים במלחמה, והם 

הם את השליטה האבודה החזירו לידי

 .'על ברנוביץ

כמעשיהם בשאר הערים ביבשת 

, 'אירופה כן היו מעשיהם בברנוביץ

מיד כשנטלו לידיהם את מושכות 

השלטון, החלו לרכז את כל היהודים 

בגטו, העיר ברנוביץ התחלקה על ידם 

לשני חלקים, באחד מהם הציבו גדר 

תיל שסביבה פטרלו שומרים חמושים, 

ש מבני הגטו לשקול לבל יעז אי

 אפשרות של בריחה.

ראשית דבר, חויבו כל היהודים 

בפקודה חמורה לגלח את זקנם, כל 

צייתו לאלתר לקול  'יהודי ברנוביץ

הפקודה שכן בפיקוח נפש עסקינן. אחד 

היה הרבי שלא הואיל בשום אופן 
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לוותר על ה'דיקנא קדישא', אימתי 

שהיה יוצא לרחובה של עיר לגיחות 

י חסד, נאלץ היה לעטוף את של מעש

פניו במטפחת, פן יראוהו הצוררים 

 ויבולע לו.    

מטבע הדברים, מאחר שרבי אלחנן 

הועבר לגטו קובנא, והרבי נותר 

הסמכות הרוחנית היחידה בעיר, כל 

העיניים היו נשואות אליו, ועל פיו נשק 

כל דבר. השאלות שהוצגו בפניו היו 

כובד  כבדות משקל, הרבי נאלץ במלוא

האחריות להכריע ברגעים ספורים 

בעניינים של פיקוח נפש ממשי, והוא 

אכן מילא את המשימה החדשה 

שהוטלה מכוח ההכרח על כתפיו 

הרחבות, באושר פנימי, ובתחושת 

שליחות מרוממת מאת ההשגחה 

 העליונה.

ולא, הרבי מעולם לא שש לשאת על 

שכמו את משא הכלל וליטול חלק 

בורית, עוד בטרם בראש באחריות צי

הוכתר לאדמו"ר ניסה בתחילה להשיב 

ריקם את פני החסידים, אשר ביקשו 

להניח על ראשו את כתר האדמו"רות 

ולמנותו לאיש על העידה, הסירוב 

הלכו והתמשכו עד שידידו ורעו עימו 

למד בחברותא הלא הוא הרבי בעל 

הנתיבות שלום לקחו עימו ליער שליד 

ת רצופות עוברנוביץ, שם עמל חמש ש

אינה  בכדי להוכיח לחברו, כי ה'גזירה'

, והחסידים דבקים בו נוראה כל כך

חכמים של הזקנים ונשואי ח אמונת מכ

דה הסלונימאית הסבורים, הפנים בע

שכי לו נאה ולו יאה עטרת ההנהגה, 

או אז שככה קמעא סערת רוחו, 

והואיל לקבל לידיו את מושכות 

בות ההנהגה, ברם, כאן מכורח הנסי

, הבפניו בריר ההבין הרבי, שלא נותר

ועליו לשאת בעול, ולאפשר לבאים 

 בצל קורתו ליהנות ממנו עצה ותושייה.

בינתיים, החסידים הנאמנים של הרבי 

ברחבי העולם הגדול, במקומות שלא 

י', לא אנכבשו על ידי 'ממלכת האשמד

שקטו על שמריהם, הללו מביניהם 

והים שהיו בעלי קשרים בחלונות הגב

טרחו ועמלו רבות, בכדי להשיג לרבי 

 אשרת יציאה מארצות הדמים.

לאחר רוב מאמץ עלתה המשימה 

בידם, והם השיגו לרבי את האישור 

המיוחל, בתחילה הרבי שקל ברצינות 

את הצעת הבריחה, ואף עמד בעיצומו 

של יום בהיר יחד עם טליתו ותפיליו 

ועמד לצאת לדרכו, ברגע האחרון 

יניהם המתחננות של עבראותו את 

טשם לאנחות בעת החסידים לבל י

אשר כזאת, עצר ביד עצמו ונשאר 

 קדושים.-בברנוביץ, בדרך אל מות

החסידים שבארץ ישראל דאגו מאוד 

לשלומו של הרבי, ושגרו אליו אגרות 

שלומים בהם הם מעתירים בפניו 

הרוויה  'שיואיל נא לצאת מברנוביץ

 בדם ואש ותימרות עשן, ולעלות

ארצה, הרבי השיב להם במכתב נדיר 

בסגנונו, בו הוא מגולל בגילוי לב את 

מסכת לבטיו ומבהיר, שאכן "אפשר 

טעיתי במה שנשארתי בפה ומה אעשה 

 שטפלי תלויים בי".

"ומה אעשה" הבינו החסידים, כי 

הרבי מבין היטיב במוחו את חומרת 

המצב, שכן הוא כותב בבירור= "אפשר 

בפה", אבל סוף  טעיתי במה שנשארתי

דבר, מידת ההתקשרות היוקדת שלו 

לחסידיו הכריעה אצלו את הכף 

לטובתה, והיא הייתה זו שגברה על כל 

שיקולים ההגיוניים, ואפשר אף 

 ההלכתיים.

אט אט פקעה סבלנותם של הארורים, 

והחלו להעביר מן העולם את יהודי 

הגטו בזה אחר זה, היה זה ביום שושן 

רע הטבח הגדול, פורים תש"ב בו אי

הנאצים ימ"ש לקחו עימם אל חורשה 

מחוץ לעיר כארבעת אלפים יהודים 

קדושים וטהורים, ופקדו עליהם לחפור 

לעצמם את קברם בידיים, הסבל שעבר 

על היהודים האומללים היה קשה 

מנשוא, אצה עליהם הדרך לחלאות 

האדם, חפצים הם לראות במהרה עוד 

ך דם יהודי שנשפך כמים, בשל כ

האיצו הנוגשים ביהודים ללא שמץ של 

רחמנות, לחפור את קברם במהירות 

 שיא.

כל מי שלא עמד בקצב העבודה 

צפויים היו לו מכות נאמנות, ועוד עלה 

בידו לספוג ברגעים האחרונים של חייו 

אנשים  –מנחת זרועם של הגרמנים 

המנומסים כביכול כלפי חוץ, אשר 

לבסוף איבדו בימים אלו כל צלם אנוש, 

כשהקבר אחים היה מוכן לקלוט את 

גוויותיהם של כל אותם הארבע אלף 

יהודים, הורידום הנאצים לתוככי בור 

המוות, ובקור רוח שטני ירו בהם אחד 

הפראית לא שקטה,  אחר השני, רוחם

ארבע אלף יהודים עד שראו את כל 

מתגוללים בקרקעית הבור מדממים 

 וחסרי רוח חיים, כשווידאו הנאצים

שמקומו של איש מהנשלחים למיתה 

בל נפקד, או אז לאחר ששלמה 

המלאכה השטנית חזרו לגטו, והמשיכו 

במלוא הקפדנות הייקית לירד לחייהם 

של הללו שנכתבו בספר החיים לעוד 

כמה חודשי חסד, לאחריהם ילכו 

בדרכם של אחיהם שבבורות, ויהרגו 

 במיתות משונות.

ה, מחצית השנה חלפה באיטיות מרגיז

שעונם של בני הגטו הנותרים כמו עצר 

מלכת, והם חיו להם במין ערפל, 

הנוצר בו בשעה שחושי ההישרדות 

אשר טבע הקב"ה באדם מכניסים את 

הנפש לתהליך של שביתה, בה הימים 

חולפים להם איכשהוא במחזוריות 

הקבועה שלהם, והאדם מאבד לחלוטין 

 את חשבון הזמן.

פורים בו היה זה יום למחרת יום הכי

, 'נערך הטבח ההמוני השני בברנוביץ

זמן מה קודם חולקו תושבי הגטו לשני 

מחנות, באחד מהם אכלסו הנאצים 

את כל מי שיכולים הם לפי דעתם 

להפיק ממנו תועלת, ולהעבידו עד 

כלות הכוחות עד בוא זמנו, ובאחד 

מהם הפציצו את כל היהודים שלא היו 

 כשירים לעבודה.

ל היהודים ששהו רובם המכריע ש

במקום נהרגו מידית מהפצצות 

הכבדות, ומיעוטם הסתתרו בבונקרים 

עד יעבור זעם, הנאצים לא וויתרו על 

אף נפש יהודית, חיפשו בנרות אחר 

השוכנים בבונקרים, וקטלו בהם ללא 

רחם, ביניהם נהרגה הרבנית אם הרבי 

 אשת מרן בעל הבית אברהם.

אף הרבי שהה בבונקר במקום 

צץ, בזכות תושיית חסידיו ובעיקר המופ

, עלה בידו להימלט לכוביצקירבי יעקב 

ממרחץ הדמים, אך בשלב זה נאלץ 

לוותר על הדיקנא קדישא, בכדי לקיים 

את ציווי התורה "וחי בהם" ולא 

 שימות בהם.

בט"ו בשבט בשנת תש"ג הועמסו 

שרידי ברנוביץ המיוסרים אל עגלות 

דם, בקר, משל בהמות היו ולא בני א

לאחר מספר שעות נסיכה הורדו 

, השוכן ובה'קדליצהשרידים בגטו 

קמ"ש מברנוביץ, שם נגזר  77במרחק 

עליהם לבלות את חודשי חייהם 

 האחרונים.

ביסודו לא שימש  ובה'קדליצגטו 

כמחנה השמדה מידי, אלא נועד יותר 

למטרות התעללות והתעמרות 

ביהודים חסונים וכשירים לעבודה, 

ה עדיין לא ניתנה להם, שזכות המית

כשרק לאחר תקופה ממושכת בה 

העבידו הנאצים את בני המחנה בפרך, 

בא זמנה של ההשמדה, בה נערכו 

הסלקציות הנודעות לשמצה, בהם 

הפרידו הנאצים בין משפחות, והשאירו 

בין החיים אך ורק את מי שהמוות 

הייתה בשבילו ברירת מחדל, והוא 

על פני  כבר ביכר בחפץ לב את המוות
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החיים העלובים, או אז הואילו הנאצים 

'ברוב חסדם' להעניק לו את מתנת 

 החיים, בכדי שימשיך לסבול עוד ועוד.

שהיה מבין  לכוביצקירבי יעקב 

המגורשים, ארז בין מיטלטליו 

המועטים, מעט גריסים שהיוו אוצר 

בלום באותם ימים טרופים, בהם איבדו 

ו עד האנשים את כבודם העצמי, ונאבק

זום דם על זכות הבעלות על קליפות 

 תפוחי אדמה.

העמיד  ובה'קדליצמיד בבואם לגטו 

רבי יעקב את הגריסים על המים, בכדי 

לקיים בהם מעין דמעין של 'דיני 

בישול', לבסוף כשבדוחק היו הגריסים 

ראויים למאכל אדם, חילק מהם לבני 

המחנה, הרבי כמובן קיבל אף הוא 

ר שטעם מהם מעט, חלק בגריסים, לאח

כמי שראשו בשמים נענה ואמר= "ראה 

נא רבי יעקב, בימים כתיקונם העבודה 

על תאוות האכילה היא להימנע 

מאכילת בשר ודגים וכל מיני מעדנים, 

וכיום תאוות האכילה מסתכמת 

בגריסים, וגם מהם עלינו להיזהר 

ולהישמר לבל נתגשם על ידם ח"ו", 

בי אלה וכאלה היו הגיגיו של הר

הקדוש בחודשים האחרונים לחייו, 

ובעניינים שכאלו היו נתונים שרעפיו 

בעומדו מול המוות פנים בפנים, 

לשמור על צלם האלוקים שבקרבו, 

 לעלות ולהתעלות עד כלות.

ליל שבת בגטו, דממת אלמוות 

שוררת בחלל, היהודים המדוכדכים 

השכיבו את גופם המיוסר על 

תירה, הדרגשים, מנסים ללא הצלחה י

להתגבר על רגשות הגעגועים 

המטריפים את הדעת, לבני המשפחה 

שאפשר כבר אינם בן החיים, ולחטוף 

תנומה קצרה של= "נים ולא נים תיר 

 ולא תיר".

בינתיים בקומה העליונה נשמעו 

קולות עמומים של שירת= "ישמחו 

במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג", 

קב היו אלו הרבי והחסיד הנאמן רבי יע

, אשר קשה היה עליהם לכוביצקי

להעביר שבת יבישה, בלא להשביע את 

רעבונה של הנשמה יתירה לשבת 

אחים גם יחד, ובשל כך התגנבו בשקט 

לקומה העליונה, שם שכבו זה לצד זה, 

כך היו שוכבים ומזמרים בשירות 

ותשבחות עוסקים בחשבון נפשם, 

ומתענגים על ה' כל אותו הלילה, עד 

סים ואמרו להם= הגיע זמן שבאו הקלג

 עבודה של שחרית.  

השמירה על גחלת השבת לבל 

תעומעם באה לידי ביטוי לא רק בעשה 

טוב אלא אף בסור מרע, כאשר הוגשו 

לפני רבי מאכלים מהמטבח של הגטו 

סירב לטעום מהם, כשטעמו עימו, בין 

העובדים ישנם אף יהודים מחללי 

שבת, והלא הגמרא אוסרת ליהנות 

אכת שבת, כאן הוסיף ולחש ממל

לאחד מחסידיו בקול מרעיד= "הלא אף 

איסור דרבנן איסור הוא ככל 

האיסורים, ואם נאלץ על כורחנו לעבור 

למה לנו אפי' על איסורים דרבנן= 

 "???חיים

באותה תקופה של תשעת החודשים 

האחרונים לחייו, שמר רבינו על 

קדושת השבת, ונמנע מלחללה, מאחר 

יתה בסחיבת חומרי שעבודתו הי

בעירה ביער, הצליחו החסידים בדרך 

 לא דרך להשיג עבורו אישור מחלה.

כאשר אירע פעם אחת שלא הואילו 

כל העצות והתחבולות, והרבי נאלץ 

לשאת את חומרי הבעירה בשבת, גם 

כאן לא וויתר הרבי על שמירת שבת, 

ונשא את חומרי הבעירה בקצב הליכה 

ת, דבר של פחות פחות מארבע אמו

שהעמיד ללא ספק את חייו בסכנה, 

כשראו החסידים בעוניו סדרו בעבורו 

מלאכת נגרות, שמעצם טבעה גובלת 

 פחות בחילול שבת.

בכל יום נערכו כשישה מסדרים חסרי 

תכלה ותכלית, בהם נאלצו היהודים 

האומללים להסתדר בשורה, כל מי 

שהעז לחרוג קמעא מהנהלים אחת 

א להניד עפעף, דינו הייתה להמית בל

באחד המסדרים באה לביקור במחנה 

משלחת רמת דרג של קצינים גרמנים, 

אחד האסירים יהודי ישיש שכפי 

הנראה לא הייתה חומרת המצב 

צרובה בתודעתו, התלונן בפני 

המשלחת הבכירה על היחס הבלתי 

 אנושי לו זכו אסירי המחנה.

הקלגסים קיבלו את התלונה בסערה 

הבא הושיטו מגלבים וחרי אף, במסדר 

לכל בני המחנה, ופקדו עליהם להצליף 

בהם על גבו החשוף של האסיר המרדן, 

כל האסירים נאלצו בלית ברירה 

להכות את אחיהם לצרה, אך הרבי 

ברוב רחמיו לא יכול היה לשאת את 

המחשבה שהוא יכה אי פעם יהודי, 

בשל כך עשה עצמו כמצליף, ולאמתו 

לא פגעו של דבר ההצלפות כביכול 

באסיר האומלל כמלוא נימה, כשראו 

זאת הנוגשים הפליאו ברבי את 

 מכותיהם על 'פשעו', ויהי למופת.

פו על רבינו קבפורים של אותה שנה ת

רגשותיו, כיהודי אשר הקדיש את חייו 

בכדי לקדש את שמו יתברך בעולמו, 

חפץ הוא להודיע קבל עם ועדה, "שכל 

ברם קוויך לא יבושו ולא ייכלמו", 

במסגרת הנסיבות הקיימות, לא יכול 

היה הרבי לאפשר לעצמו תענוגות 

 מעין אלו, מה עושים???

במחנה היו עוד אסירים פולניים, 

שהגרמנים אמנם ראו בהם אסירים 

לכל דבר, אבל בכל הנוגע ליהודים 

העניקו להם בחפץ לב את הפריבילגיה 

להתעמר ביהודי המחנה, והם אכן 

שנקרתה לידם עד נצלו את ההזדמנות 

תומה, הרבי ניגש אליהם והציע להם 

לערוך תחרות רקידה, כך ידע בבירור 

 שישמרו הם על= "לא יחרץ".

כמובן, שהפולנים שמחו בכל ליבם 

להפגין את כישוריהם ברקידה, והרבי 

 לכוביצקילעומתם, עמד עם רבי יעקב 

במשך שעה ארוכה, ורקדו בעיניים 

ה עצומות, ופנים בוהקות משמח

פנימית, כאנשים אשר התגשמו כל 

משאלותיהם= "להודיע..." "להודיע..." 

"שכל קוויך לא יבושו ולא ייכלמו לנצח 

כל החוסים בך", כשהם מוכיחים 

ברקידה זו גופא את סוד נצחיותו של 

העם היהודי, שבניו לעולם לא יבושו 

ולעולם לא ייכלמו, רוחם לא תיכנע, 

ובגלל ונפשם לא תשבר, למרות הכול, 

 הכול. 

כך עברו על הרבי כמה חודשים בעמק 

הבכא, בהם שמר בכל כוחו על איפוק 

פנימי וחיצוני, את רצונו להטיב עם 

בריותיו של הקב"ה הגשים בחיוכו הרך 

והשופע אהבה, כאשר תקפו עליו 

זיכרונותיו מחסידיו ובני משפחתו, 

ברצונו לגרש את העצב שגאה בליבו, 

ם שהעמידה אשר על פי סולם הערכי

תורת החסידות הוא מהעבירות 

החמורות ביותר, ולהשתיק את סער 

המחשבות, מפזם הוא ניגון חסידי ערב 

לנשמה, ודואג לשמור על ארשת פנים 

שמחה כלפי חוץ בהסתירו את הסערה 

כלביא במחשבותיו, בידעו נאמנה, כי 

עיני הכול אליו נשואות. מקיים הוא 

ן פקודה את דברי החסיד רבינו בחיי אב

בספרו חובת הלבבות= "החסיד צהלתו 

 בפניו ואבלו בליבו", ככתבם וכלשונם.      

חשוון תש"ד, ההוא יומא של מרו' ב

הרבי הגיח ובא, היום לו ציפה ייחל 

והשתוקק במשך חודשים ארוכים "מתי 

יבוא לידי ואקיימנו" בא לבסוף, 

הגרמנים עשו שוב סלקציה מי לחיים 

 לכוביצקירבי יעקב ומי למוות, החסיד 

חישב שמקומו של הרבי בין ההולכים 

למיתה, הוא ניסה להחליף עימו את 

מקומו, אך הרבי היסו בתנועת ביטול, 

הרבי לא יכול היה בשום אופן לקבל 

את קרבנו של החסיד הנאמן נפש תחת 

 נפש.



 

 26עמ' 

לאחר שנגמרה הסלקציה, נטלו 

הנאצים את כל הללו שגזר דינם נחתם 

קבר אחים מחוץ לעיר, בדם, ולקחום ל

 לכוביצקימבטו של החסיד רבי יעקב 

עקב אחר הרבי עד לרגע האחרון, 

כאשר נפרדו דרכיהם, הסתובב הרבי 

לאחור, כשהצטלבו מבטיהם של הרבי 

והחסיד העניק לחסיד מבט אחרון של 

פרידה, ולאחר מכן הלך בגוו זקוף 

לדרכו האחרונה עלי אדמות, לא בו 

תתו, הוא לא תלוי קולר האשמה במי

חטא ולא פשע מימיו, ומעולם לא נגזר 

עליו גזר דין מוות בשל פשעי מלחמה, 

הריהו יהודי גאה היודע לקראת מה 

הוא הולך, ובלב שקט הריהו מפקיד 

את נפשו רוחו ונשמתו בידי אדון כל 

 הרוחות.

בלילה באין רואים התגנב רבי יעקב 

למקום ההריגה, וגילה בין  לכוביצקי

גדים את נעליו ותפיליו של ערמות הב

הרבי, פטירתו של הרבי הלמה בחסיד 

הנאמן כרעם ביום בהיר, וקרעה בנפשו 

קרע בל ימחה, כשלקח עימו את 

התפילין של הרבי בכדי להניחם 

במקום התפילין שנגבו ממנו כמה ימים 

מקודם לכן, הבין, כי הייתה זו מתנת 

פרידה מאת הרבי לאחר עלייתו 

דושים וטהורים אשר למרום, למעלות ק

 כזוהר הרקיע מזהירים.

]המקורות עיקריים מהם נשאב 

"אני  להלן: קונטרסהמאמר הם כד

הגבר ראה עני בשבט עברתו" לרבי 

ריו של הרב , מאמלכוביצקייעקב 

 אהרון סורסקי, ועוד[ 
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לז"נ סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק בן מאיר 

 מברדיטשוב זיע"א

 
 

 

 על אספקלריא לידידי והברכה התודה

 דרך יצא למען הלב מכל הרבה עזרתם

 !הברכות בכל יבורכו.  ומתוקן ערוך
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 רוצה לראות את אספקלריא בבית הכנסת בו הינך מתפלל?
 

 להפצת אספקלריא תרומה םרה
 

6813211@gmail.com 
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