
 

 

  
אל האר� אשר ארא	 אל אברה� ל	 ל	 מארצ	 וממולדת	 ומבית אבי	 יאמר ה' ו

הוא  מקו� אחדהלא  ''מארצ
 וממולדת
 ומבית אבי
''למה הזכיר צ''ע (י''ב, א') 

אחר שאמר מארצמו חר�, –, 
וכבר הרגיש ומבית אבי
.  אי� מקו� לומר ממולדת

(דהיינו ארצו והלא כבר יצא מש� ע� אביו ובא עד חר�,  –מארצ
  – פרש''י בזה
וצא  ,אלא כ
 אמר לו התרחק עוד מש�אור כשדי�) בחר�, אלא בהי' לא ומולדתו 


קאי על אחד ש ,הלשו� ''ל
 ל
'' כפילות מדוקדקולפ''ז . חר� , שהואמבית אבי
   מחר�.  ה מאור כשדי�, והשניההליכ

  
מולדתו, והיא אר�  �ארצו, וש חר� הוא � שחולק פרשת נח) סו�( � אבל עיי� ברמב''�
ל
 וישב לו באור כשדי�, דהיינו אר� מולדת תרח ובניו הי' בחר�, וה ,אבותיו מעול�

וש� נולד הר�, ושוב יצא לו תרח מאור כשדי� וחזר ונתיישב בחר� מקו� מולדתו 
� מעול� תרח אבי אברה� ומולדת בניו מעול�, כמ''ש בעבר הנהר ישבו אבותיכ

לפרש  מארצ
 וממולדת
 ומבית אבי
''''הטע� שהזכיר  ולפ''ז פי' .ואבי נחור
 ''
קשה על האד� לעזוב את ארצו אשר הוא יושב בה, כי יהנסיו� הגדול של ''ל
 ל

וש� אוהביו ורעיו, וכ''ש כשהוא אר� מולדתו שש� נולד, וכ''ש כשיש ש� כל בית 
ויש להביא ראי' אביו, ולכ
 הוצר
 לומר שיעזוב הכל לאהבתו של הקב''ה. 

השמי� אשר לקחני מבית אבי ומאר�  ה' אלקי ''ד, ז')(כ נאמרשלקמ�  ,לפרש''י
חר�.  –בית אבי   , שה� שני מקומות,בשלמא לפרש''י מוב� שאומר שניה�מולדתי, 

מקו� הלא יר שניה�, �. אבל לפירוש הרמב''� למה הזכאור כשדי –אר� מולדתי 
לפרש  ''מארצ
 וממולדת
 ומבית אבי
''בשלמא כא� הזכיר דחר�,  � הוא אחד
  אבל ש� לא שיי
 זה.� הגדול של ''ל
 ל
'', הנסיו

  
לא גלה לו האר� מיד, כדי לחבבה  �אל האר� אשר ארא
  – וי''ל עוד עפ''י פרש''י

שבא לתר� למה הארי
 כ''כ  המזרחי פי' –בעיניו, ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור 
הוא מבית אביו, ש ,לומר לו יציאתו מהיכ� יהי', וכי לא ידע שיצא ממקו� שהוא ש�

לא גילה לו מיד כדי  , וע''ז פירשאשר ארא
 וא''כ הי' לו לומר ל
 ל
 אל האר�
בה בעיניו, כלומר כדי לחבב את ארצו בעיניו, וכדי לית� לו שכר טוב על כל לחב

ועל כל פסיעה ופסיעה, כי בריבוי החיבה והתוארי� שמחבב את  ,דיבור ודיבור
בת המקו� ההוא, וככה יהי' שכרו דלפו� צערא ארצו שיל
 מש� ירבה צערו בעזי


, וכ� גבי העקידה נאמר את בנ
 אגרא, לכ� הזכיר מארצ
 וממולדת
 ומבית אבי
וגו' שהארי
 בריבוי תוארי� כדי לחבבה את בנו בעיניו, כדי שית� לו שכר טוב על 

רדו ממנו, ולזה והפכל דיבור ודיבור, כי כפי ריבוי התוארי� כ� יהי' צערו בזביחתו 
נמי לא גילה לו המקו� אשר יביא אותו שמה, כדי שלא שלא ידע את המקו� ההוא, 

 ולפ''ז י''לושמא הוא גרוע ממקומו שיצא מש� ויצער יותר, ובזה יהי' שכרו יותר. 
לפרש הנסיו� הגדול של ''ל
  מארצ
 וממולדת
 ומבית אבי
''''שג� לרש''י הזכיר 

 .''
   ל
  

(יומא דהילולא ח'  ,זצ''ל הגאו� הצדיק ר' נחו� מהורדנא י דבריוי''ל עוד עפ''
א כ''כ הקב''ה לשבח את הנסיו� של שהקשה למה הפלי מרחשו�, יהי זכרו ברו	)

הקב''ה בכבודו  , הלא כל אד� מישראל, א� רק יזכה לשמוע באזניו מפיהעקידה
שאי� מקו�  ותי' ובעצמו ''קח נא את בנ
 והעלהו'' בלי ספק שיקיי� דבר ה'.

בנפש� על עצמ�, ועל אהבת� את בניה�,  לשאלה זו כלל, כי השואלי� מדמי�
כטבע אהבת כל אב לבנו, וטעות גדולה היא לה�, דהנה שנינו באבות בעשרה 
מאמרות נברא העול�, והלא במאמר אחד יכול להבראות, ועתה ניחזי אנ� ונתבונ� 
כל העולמות העליוני� ותחתוני� ג� בעול� הזה השפל, שהנבראי� בכל העולמות 

�, ואי� ק� לתקפ� ולגבורת�, וימי� האדירי�, והנהרות, אי� חקר לגדולת
והיערות, הבהמות והחיות, וק''ו הברואי� העליוני�, השמש והירח וצבאותיה� 
אי� מספר לגדודיה�, ושמי השמי� שרפי� ואופני� וחיות הקודש, וכסא הכבוד, 
שאי� בכח הבנת ב� אד� לשער ולהבי� א# משהו דמשהו מה�, כל אלה מתהוי� 

מאמר אחד היוצא מפיו ית''ש, ואילו הי' רוצה היו עוד עולמות כאלה הרבה אי� מ
כח גבורת מספר שנבראי� במאמר אחד וברגע אחד, ומזה נוכל מעט להתבונ� ב

קח  –ומעתה ניתי ונחזה מאמרו של הקב''ה לאברה� אבינו  מאמרו ורוח פיו ית''ש,
,
ל דבר יצחק, וצ''ע למה וראה כי עשר תיבות נמצאי� בפסוק זה ע נא את בנ

הארי
 הקב''ה כ''כ, והל''ל רק העלה יצחק לעולה, אלא שבכל הפסוק יש בו חיבה 
יתירה ליצחק, באמרו קח נא לשו� בקשה המורה ששאלה גדולה הוא שואל מעמו, 
ובהכפילו בנ
 יחיד
 אשר אהבת, שכל אלה הדברי� מעוררי� חיבה עזה, ובצאת 

ה, נבראה בלבו של אברה� אבינו אהבה נפלאה עשרה מאמרות כאלה מפי הגבור
לבנו שאי� מספיקי� לכתבה ולתארה, ואחר כל אלה השכי� בבוקר בזריזות לשחטו, 
ורק אהבתו של אברה� להקב''ה, והמתיקות והעונג שטע� בעבודתו הכריע כל 

מארצ
 מר לו ''ושג� כא� כשא ולפ''ז י''לחיבה ואהבה שיוכל ב� אד� לשער בעול�. 

אהבה נפלאה לארצו ולבית אביו, וע� כל זה '' נברא בלבו דת
 ומבית אבי
וממול
  ה'.  וויהול
 בזריזות לקיי� צ

  
שני  –את בנ	  ויאמר קח נא בסנהדרי� (פ''ט ע''ב) הגמ'עפ''י , וי''ל באופ� אחר

תרוייהו  –אשר אהבת וזה יחיד לאמו.  ,זה יחיד לאמו –את יחיד	  בני� יש לי.
שג� כא�  ולפ''ז י''ל כדי שלא תטר# דעתו עליו. ,וכ''כ למה .את יצחק רחימנא להו.

'' ולא אמר מיד ''ומבית אבי
'' וממולדת
 ומבית אבי
מארצ
 הטע� שאמר לו ''
 ר� להפרד מאביו, ולא יכולכדי שלא תטר# דעתו עליו, דודאי הי' קשה מאד לאב

מר לו מארצ
, ורק לבסו# אומר ומבית ולכ� מתחלה אלקיי� מצות כיבוד אב, 
 .
  אבי

  
ראוי לכתוב הי' שהקשה ש עפ''י דברי הנצי''ב (העמק דבר) וי''ל באופ� אחר,

, דכשיצא אד� מ� המקו�, תחלה, מבית אביו, ואח''כ ממולדתו, ואח''כ מארצו
וו על ישחו� הצ תי'ו. האר�ממתחלה יוצא מהבית, ואח''כ מהמשפחה, ואח''כ 

�, ותחלה נשכח ארצו, ההליכה, הי' מצוה לו על שכחת הלב, דהיינו שיסיע דעתו מה
ולזה כוונת חז''ל במדרש רבה  קשה מכול�,, שזה ו, ואח''כ בית אביוואח''כ מולדת

 .
עצ� הליכה  וו עלידמצד הצ ולפ''ז י''להה''ד (תהלי� מ''ה) ושכחי עמ
 ובית אבי
''
אלא ג� צרי
  והטע� שאמר ''מבית אבי
'' לרמז שלא די ללכת, ,די לומר ''מארצ

, שאחד קאי על הלשו� ''ל
 ל
'' כפילות מדוקדק ולפ''ז .דעתו מה� ולשכח� שיסיח
  עצ� ההליכה, ואחד ע''ז שצרי
 להסיח דעתו מה� ולשכח�. 

  
ארצה כנע�, שלכאורה די לומר ויל
 מדויק מה שנאמר (י''ב, ה') ויצאו ללכת ולפ''ז 

ינו שלא רק אלא בא לרמז כשיצא אברה� מחר�, הי' יציאה גמורה, דהיארצה כנע�, 
שלכאורה צ''ע דבפרשת נח  וי''ל עודלגמרי.  בית אביוו ארצו יצא מש�, אלא שכח

רק ללכת ארצה כנע�, ובפרשתנו נאמר  ר כשדי�כתיב (י''א, ל''א) ויצאו את� מאו
' יהשוי''ל מחר� ללכת ארצה כנע�.  ת ארצה כנע�, ולמה לא נאמר ויצאוללכויצאו 

ג� תרח הל
  מאור כשדי� ראשונההיציאה הב, דחלוק יציאה הראשונה מהשני'
לא הי' מסיח עכ''פ הסכי� לעצת אבר� ללכת לאר� כנע�, תרח עמה�, ולכ� אע''פ ש

כה לבוא לאר� כנע�, ולזה מרמז הפסוק ''ויצאו ודעתו מאור כשדי�, ולכ� לא ז
 , דהיינו שהזכיר בהיציאה ש� העיר שיצא ממנו,מאור כשדי� ללכת ארצה כנע�''

שמסיח דעתו לגמרי ממנו, דהיינו משא''כ כשאבר� יצא מחר�, הי' יציאה גמורה, 
שהי' מסולק  ולא הזכיר ש� העיר שיצא ממנו, נאמר ויצאו ללכת ארצה כנע�,וע''ז 
  כה לבוא לאר� כנע�.   ולכ� זור לגמרי, מהעי

  
י� נשארו אע''פ שעדי וימת תרח בחר�, – ו� פרשת נחולפ''ז מוב� מה שנאמר לבס

ב אצלו כאילו אביו נחשלרמז כשיצא אברה� מחר� הוי פרש''י) משנותיו הרבה (עיי� 
  . כמו שצוה ה' שהי' מסיח דעתו ממנו לגמרידהיינו , מת
  

 אביו של המגיד מירושלי� ר' ב� ציו� ידלר זצ''ל, ,ר' יצחק זאב ידלר זצ''להגאו� 
שאלהו הגאו� הצדיק ר' נחו� מהורדנא , כשהכי� נסיעתו מליטא לאר� ישראל
 ,ואמר אליו רבי שאלתכ� אינה מובנת לי ,זצ''ל הא� התרגלת כבר בתעניות

א� מצד  ,דמחמת איזה סיבה צרי	 הנוסע לאר� ישראל להיות מורגל בתעניות
צד הדחקות וא� חלילה מ ,לא ראיתי ולא שמעתי מצוה כזו, קדושת אר� ישראל
חלילה לנו מלחשוב מחשבה  ,ע''ז אמר לו בהתרגשות נוראה ,והעניות השוררת ש�

וכ''ש להוציא בפה, היתכ� שהקב''ה הז� ומפרנס מקרני ראמי� ועד ביצי  ,כזו
ולאיש אשר נדבה רוחו להתיישב באר�  ,כני� אינו מפרנס רק לתושבי חו� לאר�
אני נוסע בכח בטחוני החזק בהפסוקי�  ,הקודש אינו מפרנסו הנהי' כדבר הזה

כששמע הרב הצדיק את  ,(תהלי� קמ''ה) עיני כל אלי	 ישברו וגו' ופותח את יד	
וראה את חיבתו האמתית לאר� הקודש, אמר באופ� כזה אתה מחוייב  ,תשובתו

ומצוה גדולה עלי	 למהר נסיעת	 בכל מה  ,לנסוע לאר� ישראל בלי שו� ספק
שיצליח בדרכו, וכיו� ששמע דברי� כאלו מפי הצדיק ר' נחו� וביר	 אותו  ,דאפשר

  . אז מיהר נסיעתו בשמחה רבה ועצומה ,זצ''ל שהסכי� על ידו
  

בני ביתו חלו  ,יסורי� קשי� ומרי� פגעו לו בשנה הראשונה לבואו לירושלי�
וג�  ,במחלות שונות רח''ל עד שכל הכס� שהביא מחו� לאר� אזלו בעד הרופאי�

והוא קיבל הכל באהבה כמאמר חז''ל שאר�  ,לה וחסר עד פרוסת לח�הוא הי' חו
הלא , פע� אחת אשתו אמר לו ,ישראל הוא אחד מהג' דברי� שנקנית ע''י יסורי�
לזה הרי יש עדיי� לנו כלי כס�  ,אתה רואה שאיננו זוכי� לחיות באר� הקודש

יהי' לנו במה אבל א� נאבד ג� זה לא  ,ותכשיטי� ונוכל בשויי� לחזור להורדנא
וא� אינני זוכה להיות  ,השיב לה לא נשוב להורדנא בשו� אופ� שבעול� ,לחזור

כי , אז הרי יש הר הזיתי�, אנחנו צריכי� לצפות לישועת ה' ,באר� הקודש בחיי�

  

  
  פרשת 
  ל	 ל	
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

ישועת ה' כהר� עי�, ובטחוני על מאמר חז''ל (עדיות פ''ב) שאפילו רשעי� בגיהנ� 
  .  נדוני� רק שני� עשר חודש

  
היינו שיל
 להתקדש  –ל
 ל
  ,פי' כוונת הפסוק באופ� אחר דו''ז הפני� יפות

, כמ''ש (זכרי' ג', ד') ונתתי ל
 מהלכי�, ולפי שאחז''ל ג' ונתדבק בשורש נשמתו
שהוא מאביו ואמו המונע עליות נשמתו, וג� בעבור  ''הגו#''שותפי� באד�, דהיינו 

היא גרמה לו לחטוא, וז''ש ל
 ל
 מארצ
 ר''ל מחלק  ''האדמה''שנברא גו# האד� מ
 
האדמה, וממולדת
 ומבית אבי
 ר''ל מחלק אביו ואמו, ותל
 אל שורש נשמת
שהוא אר� הקדושה, שיעלה ש� ממדרגה למדרגה עד שורש נשמתו באר� החיי�, 
 וכיו� שאי� האד� יכול לקבל יתרו� האור יותר מהשגתו, ויהי' בעיניו כחוש
, כמ''ש
(תהלי� י''ח, י''ב) ישת חוש
 סתרו, וזה שהשוה שלמה המל
 בקהלת (ב', י''ג) 

מה שאינו יכול להשיג כח, שהכיתרו� האור מ� החש
, יתרו� החכמה מ� הסכלות
מחשי
 עיניו, וכיו� שאברה� אבינו התחיל ללכת ממדרגה למדרגה, לא הי' יכול 

ל
 במדרגה ונתעלה ראה אור , אלא כיו� שבכל פע� שהמיד להשיג אורות העליוני�
עליו� כפי מה שהי' יכול להשיג, וכ� בכל עלייתו ראה כפי השגתו, והיינו דכתיב 

 .
דמצד  ולפ''ז י''ל''אשר ארא
'' דהיינו בכל עת שתעלה יותר ארא
 לפי השגת
לרמז שעיקר  מבית אבי
''''הליכה די לומר ''מארצ
'', והטע� שאמר עצ� וו על יהצ

הוא כדי להתקדש ולהתדבק בשורש נשמתו, שזה שיי
 רק באר�  סיבת ההליכה
  הקדושה.  

  
שאי�  –דהנה הנצי''ב פי' אל האר� אשר ארא
 , ולפ''ז יש ליישב קושיא אחרת

אחד ההרי� אשר אמר על  –הפירוש שיגידו לו ממש, אלא כמ''ש בפרשת העקידה 
רק ראה ענ� קשור עליו, כ
 הפירוש כא� שהראהו  ,לא הי' מאמר מפורשאלי
, ש

כשראה ענ� קשור  ,רק בשעת העקידהשפי' ש עיי� בחת� סופר( .להיכ� הליכותיו
גלה לו האר�  למה לאולכאורה צ''ע  .)''
אהר, נתקיי� ''אל האר� אשר ארבראש ה

דכיו� שכבר מחוייב מחמת נדרו ללכת שמה, כמ''ש (י''א, ל''א)  ע''פ פשוט י''ל. מיד
ויצאו את� מאור כשדי� ללכת ארצה כנע�, דהיינו כיו� שגמר בלבו והתחיל ללכת 

לא הי' בזה נסיו� כ''כ, לכ� אמר לו  ,שאר� כנע� היא גלה לו מיד הוי נדר גמור, א�
 .
  אל האר� אשר ארא

  
''אל האר� אשר  דבאמת אברה� הבי� מדברי הקב''ה, ולדברינו י''ל באופ� אחר

''
וכמבואר בחז''ל שאד� ונח  שכבר ידע שהוא מקו� קדוש,הוא אר� כנע�, ש ארא
לה ע� אביו ללכת לאר� כנע�, מטע� זה הל
 מתחו ,בהר המורי' הקריב קרבנותיה�

ורק בעליי' לאר� , כמ''ש (י''א, ל''א) ויצאו את� מאור כשדי� ללכת ארצה כנע�
לפי אראה יותר בכל עת שתעלה  ''א
 האר� אשר ארא
'' דהיינו לומרשיי
  זאתכ


ויצאו ללכת ארצה כנע� ויבאו ארצה כנע�,  הפסוק (י''ב, ה')מוב� ולפ''ז . השגת
והאי
 נאמר ויצאו ללכת ארצה  האר�, לה לולא ג עוד שהקב''הה צ''ע שלכאור

כת לאר� כנע�. לשאברה� הבי� מדברי הקב''ה שכוונתו הוא ל ולדברינו י''ל. כנע�
שיתכ� לומר כי אברה� מבראשונה ידע כי אר� כנע�  א') וכ� כתב הרמב''� (י''ב,

היא נחלת ה', ובה ית� ה' חלקו, והאמי� כי ''אל האר� אשר ארא
'' ירמוז לו על 
כנע�, או על כולה, או אחת מכל הארצות האל, וש� פניו אל כלל אר� כנע�, כי אר� 

    ש� האר� אשר יראנו באמת.  
  
ח דעתו מבית אביו. ו הוא שיסייו, שעיקר הצי''ל עוד עפ''י דברי הנצי''ב הנ''לו

 רק אלא אמר ''האר� אשר ארא
'' דהיינו ,לה לו האר�לא ג שמטע� זה ולפ''ז י''ל
להרגיש ולראות הקדושה של האר�, וזהו כוונת שישכח בית אביו, שיי
 עי''ז 

''ז שיי
 להבי� מעצמו הפסוק ל
 ל
 מארצ
 וגו' אל האר� אשר ארא
, דהיינו עי
א, אפילו בלי אמירה של הקב''ה, וזהו כוונת הפסוק (י''ב, ה') ויצאו איזה אר� הי

ושכח שעשה יציאה גמורה מחר�, לכת ארצה כנע� ויבאו ארצה כנע� ר''ל דרק עי''ז ל
  א לאר� כנע�, דהיינו להרגיש ולראות קדושתה.ובשיי
 לבית אביו לגמרי, 

  
שקוד� הליכתו מבית אביו  ,חידושי הרי''מ זצ''לואח''כ מצאתי כעי� זה מ

בהנחל עליו� (דברי�, ל''ב, ח', ט')  וממולדתו לא הי' יכול לראות את האר�, וכמ''ש
מה שהאד� ישראל נבדל מגבולות  דהיינו כלגוי� בהפרידו וגו' כי חלק ה' עמו, 

  עמי�, כ''כ הוא חלק ה' נחלתו. (ושמחתי שכוונתי לדעתו הגדולה)
  

לה לו האר� מיד, הטע� שלא גהמלבי''� (אר� חמדה) עפ''י דברי  וי''ל באופ� אחר,
ה� האר� בזה כוונה עמוקה, כי א''ל לאברש כדי לחבבה בעיניו, שי –עפ''י פרש''י 

אז  ,בעת ראות אברה� אבינו את אר� ישראלאשר אתה רואה ל
 אתננה, דהיינו 
וחל עלי' קדושת אר� ישראל,  ,קנה אותה ונתקדשה להיות מיוחדת לגוי אחד

, ולא הי' בה משא''כ קוד� שראה אברה� אבינו את אר� ישראל היתה של הכנעני�
יתה מיוחדת משאר ארצות, רק כי עדיי� לא השו� קדושה, ולכ� לא הזכירה מיד, 

תה יקנה אותה, ויחול עלי' אשר ארא
, כי בעת שיראה אברה� אואמר אל האר� 
אר� ישראל חל קדושה עלי', נו עי''ז שאברה� אבינו הסתכל על קדושת האר�, דהיי
  תו של אברה� אבינו נעשית אר� חביבה ומאושרת. ישע''י ראי –וזהו כוונת פרש''י 

  
, שעי''ז שהקב''ה ריבוי התוארי� ''מארצ
 וממולדת
 דברינו הנ''לוי''ל עוד עפ''י 
 ''
זוכה  גדל הנסיו�, ועי''זנתו בעיני אבר�,מחבב ארצו ובית אביו הי' ומבית אבי

� ע''י הסתכלות של אבר דהיינו –אל האר� אשר ארא
  –להרבה שכר, ומה השכר 
  בלבד, חל קדושת האר�.

  
אר� צבי כתיב, מה צבי זה אי� עורו עפ''י הגמ' בגיטי� (נ''ז)  וי''ל באופ� אחר,

מחזיק את בשרו, א# אר� ישראל בזמ� שיושבי� עלי' רווחא, ובזמ� שאי� יושבי� 
הראה לו השי''ת את  ,דכשבא אברה� אבינו אל אר� כנע� ולפ''ז י''לעלי' גמדא. 

זאת, וע''כ לא אמר האר� בהתפשטותה, ואמר לו (י''ב, ז') לזרע
 את� את האר� ה
לו אל אר� כנע�, רק אל האר� אשר ארא
, כי הראה לו האר� בהתפשטותה, אשר 

ל
 ל
 אל  ,זה הי' לגמרי מראה ואר� אחרת, ממה שהי' אר� כנע� בשעה שאמר לו
    האר�. (אמרי אמת) 

  
דבאמת אברה� אבינו כבר ידע מקדושת אר� כנע�, ולכ� הל
 מתחלה  �  ביתר ביאור
ללכת ארצה כנע�, כמ''ש (י''א, ל''א) ויצאו את� מאור כשדי� ללכת ארצה ע� אביו 

''
סגולת התפשטותה, דהיינו בזמ�  נוסי# על האר� כנע�, רק אחר הנסיו� של ''ל
 ל
 . , וזהו ''אל האר� אשר ארא
''שיושבי� ישראל עלי' רווחא

  
ר' לוי בשעה שהי' אברה� מהל
 באר� אמר  – רבה המדרש, עפ''י באופ� אחר וי''ל

ראה אות� אוכלי� ושותי� ופוחזי� (עוסקי� בליצנות) אמר נהרי� ובאר� נחור, 
הלואי לא יהא לי חלק באר� הזאת, וכיו� שהגיע לסלמה של צור (גבול אר� ישראל) 
ראה אות� עסוקי� בניכוש בשעת הניכוש, בעידור בשעת העדור, אמר הלואי יהא 

 מהרז''וופירוש החלקי באר� הזאת, אמר לו הקב''ה לזרע
 את� את האר� הזאת. 
המדרש שכל עניני אברה� והאבות הי' רק ע''י תפלה, ולא עשו שו� דבר שדעת  –

בלא רשות השי''ת, וג� מרומז במ''ש אל האר� אשר ארא
, שהוא מלשו� הרואה 
גלה לו  שמטע� זה לא ולפ''ז י''לאשר תהי' ישרה ונכונה בעיני
.  ,אתה שובה העיר

ומעשה אבות סימ�  ע''י תפלה, וכמ''ש רצו� יראיו יעשה, אר� מיד, כדי שיזכה להה
ויזכה לביאת גואל צדק  ,לבני�, ואנו מקוי� שבקרוב הקב''ה יקבל תפלותינו

  אכי''ר. 
   
א� הנסיו� של  ויל	 אבר� כאשר דבר אליו ה' ויל	 אתו לוט (י''ב, ד') יש להעיר ב)

�. וליל
 ע� אבר לעזוב את ארצו ' נסיו� כ''כ גדול, האי
 הסכי� לוט''ל
 ל
'' הי
ב� ע''ה  הי' �בראכיו� שעמו, שהטע� שהל
 , וי''ל עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות

, וצופה על ירושה גדולה, וזה הוא הסמיכות ויל
 אתו לוט, שני�, ואי� לו יורש
  ואבר� ב� חמש ושבעי� שנה. 

  
, שפירוש עפ''י דברי הרמב''� הנ''ל, שאבר� עפ''י דברי חת� סופר, חרוי''ל באופ� א

רק הי' באור כשדי�, ולכ� הנסיו� של ''ל
 ל
''  ונולד בחר�, אבל הר� ולוט נולד
ממולדתו ומבית אביו, א
 לוט לא הל
 מאר� שיצא מארצו נסיו� גדול,  לאבר�

  מולדתו עתה בצאתו מחר�, שהוא נולד באור כשדי�, ומה לו חר� או מקו� אחר. 
  

עפ''י מה שכתבו המפרשי�, שעיקר הנסיו� לאבר� הוא, שא# שהבטיח לו  וי''ל עוד
שכר, אלא לקיי� מצות הבורא, והיינו דכתיב ההקב''ה שכר גדול, לא הי' מחשבתו ל

אבר� כאשר דבר אליו ה', דהיינו לא כוו� אלא לקיי� מצות ה' ולא להנאתו. 
 ויל
 ל
''לו ''ל
 אצ לא נחשב לו ציוו ליל
, ולכ� הי' לא, ששזה לא שיי
 בלוט ולפ''ז י''ל

 
    להנאתו ולטובתו.לנסיו�, כיו� שהל
  
  

  
זצ''ל, א� יקבל על עצמו להיות ''משולח'' לטובת  מקובנא שאול מהגאו� ר' יצחק אלחנ�בא אחד ל � מארצ	 וממולדת	 ומבית אבי	 ל	 ל	 מארצ	 

 מוסד מסויי�, ר' יצחק אלחנ� הכיר את האיש וידע, שהוא בעל עסק מצליח, וכי פרנסתו מצוי' לו ברווח, אלא שהוא שוא� להרבות עוד יותר את
עיר אחרת, אבל מי שפרנסתו מצוי' לו ברווח, אי� שו� מי שאי� מזלו משחק לו בעיר זו, יל	 ל –חכמינו אמר במסכת בבא מציעא  ,הונו, אמר לו

אנא ה' הושיעה נא, הננו מנעני� בלולב, כלומר מי  –סיבה שיעזוב את מקומו וינדוד למקומות אחרי�, והא ראי' שבחג הסוכות כשאנו אומרי� 
   .יחה נא'' שוב אי� מנענעי�שזקוק לישועה לא יזיק לו א� יהי' קצת נע ונד כדי למצוא פרנסה, א	 כיו� שמגיעי� ל''הצל

  
(יומא דהילולא  בלי�, ראש ישיבת חכמי לושפירא זצ''לאחד בא בטענה להגאו� ר' מאיר  עושר –ג� ללוט ההל	 את אבר� הי' צא� ובקר ואהלי� ו

, הלא משנה מפורשת היא, פת במלח תאכל ומי� במשורה תשתה, כ	 דרכה של תורה, ישיבה מפוארתצרי	  הוא למה) , יהי זכרו ברו	חשו�ז' מר
  ) עושה כ�. (חד וחלק)עושרא� אתה (ה –הרישא של המשנה, אבל יש ג� סיפא  אמת זההשיב לו ר' מאיר, 

  
באו ושאלוהו הלא שנינו ''רבי  ,ר אני העשרתי את אבר� וגו' הרה''ק ר' שלמה מרדזמי� זצ''ל לא חיבב עשירי�, ולפעמי� א� רדפ�ולא תאמ

מכבד עשירי�'' אמר לה� כעשירי� לבד שפיר, אול� באי� עשירי� ודורשי� שאכבד� כחסידי�, כלומדי�, כחכמי� או כצדיקי�, לכבד עשיר 
  (חסידי� מספרי�) .את זה אינני רוצה ,גס רוח בעד ''החסידות'' שלו ,'ע� האר� בעד ''למדנותו'
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