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 "לך לך מארצך" )יב, א(
אמר מרן זצ"ל המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין: לכאורה 
התעורר תרח ללכת עם אברהם בנו לארץ ישראל מיוזמתו אבל 
הכתוב בא ומגלה לנו שהכל מן הקב"ה הוא שלקח והוא שהביא 

 ואין עוד מלבדו!
ואמר אף בי היה מעשה בימי הזעם והאימה הוסיף מרן זצ"ל 

בשנת ת"ש כשליטא נכבשה בידי הרוסים, הייתי בווילנה ואשתי 
הרבנית שהתה בסלוצק. עמדו בפני שתי ברירות או להישאר 
ברוסיה ולהודיע שאני מצטרף לבני המשפחה בסלוצק או 
לקרוא לבני המשפחה שיבואו לווילנה ונבקש אשרת הגירה 

צפויה הייתה סכנה שהרוסים יראו בכך  לארץ ישראל, ברם
 בגידה ברצון לצאת מגן עדן הסובייטי ויגרשונו לסיביר.

נבוך הייתי, כתבתי נוסח של שני מברקים ועמדתי בתור בבית 
הדואר, התלבטתי והתור התקדם, לפתע נצנצה בראשי 
המחשבה הרי השבוע פרשת לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ 

 אשר אראך.
ס במחשבה זו הגיע תורי, הפקיד הושיט את ידו, בעודני תפו

תפס בטופס המברק האחד ושגרו בטרם אספיק לומר דבר. 
הבטתי בטופס שנשאר בידי והיה זה הטופס בו אני מודיע שאני 
בא לסלוצק, הוא שיגר אפוא את המכתב הקורא למשפחה לבוא 

 לווילנה. כך הגענו לארץ ישראל. 
 

 (א, יב" )לך לך"
 לגוי ואעשך" אז לך לך' בגימ מאה בן כשתהיה רמז, 100' בגימ
 .בן לך שייוולד" גדול
( 100) הזה שהמספר היינו, מארצך 100' בגימ לך לך: רמז עוד

 175 ובן, כשהלך אברהם היה 75 בן שהרי, מארצך כשתלך תחיה
 מאה חי היה' וכו מארצו שהלך לאחר היינו, העולם מן כשנסתלק

 .שנה
 (הטורים בעל)

 

 וממולדתך מארצך לך לך אברם אל' ה ויאמר"
 (א, יב" )אביך ומבית

 בדרכך, לעצמך לך –" לך לך: "הירש רפאל שמשון רבי אומר
, אביך ומבית וממולדתך מארצך אותך שתבודד בדרך לך. שלך
 שיטת אם. בבדידות –" לך לך. "כה עד לך שהיו הקשרים מכל
 ואיך להתקיים יכולנו איך! לבדך' ה את עבוד – אמת איננה הרוב
 הלב אומץ את אבינו מאברהם ירשנו אלמלא, להתקיים נוכל

 .במיעוט להיות
 

 (ב, יב) "ברכה והיה"
 .(י"רש) בהם ולא חותמין בך

 על, התורה על, עומד העולם דברים שלשה על: "במשנה נאמר
 (.ב"מ א"פ אבות" )חסדים גמילות ועל העבודה
 - אברהם. האבות שלושת כנגד הם אלה עולם עמודי שלושת
 – יעקב ,’לה קרבן עצמו שהקריב עבודה, – יצחק חסד, גמילות
 .תורה באהלי", אהלים יושב תם איש" היה שהרי, התורה

 התורה תתמעטנה המשיח ביאת שלפני האחרונים בדורות
, חסדים וגמילות צדקה בזכות אלא ישראל יגאלו ולא, והעבודה

 ישעיה" )בצדקה ושביה תפדה במשפט ציון: "הכתוב שאמר כמו
 (.כז-א

 כלומר, הגלות חתימת" חותמין בך: "י"רש בדברי הרמז וזהו
 שכן שבך חסד גמילות מידת בגלל –" בך" רק תהיה סיומה

... ביותר מועטת במידה והעבודה התורה תהיינה הלב לדאבון
 (תורה של ממעינה לוקט תורה אהל)

 

 (ג, יב" )מברכך ואברכה"
, מכבודו יותר צדיק של בכבודו ה"הקב החמיר ירמיה' ר אמר

 ולא אחרים י"ע דהיינו, יקלו ובוזי אכבד מכבדי כי: כתוב בכבודו
 מברכך ואברכה" כתוב צדיק של ובכבודו, שיקללם כתוב

 ( מדרש) ו."ח ובעצמו בכבודו ה"הקב דהיינו" אאר ומקללך
 

 ( ג, יב) "אאר ומקללך מברכיך ואברכה"
 העשיר של ברכתו כי ידוע הנה, נמסר ל"ז א"הגר רבינו של בשמו

 העני של קללתו מרובה, זאת לעומת. העני של מברכתו מרובה
 הרי, לו חסר לא ודבר עשיר כשהאדם והיינו. העשיר של מקללתו

 מושגיו לפי' טוב' מאחל הוא הרי, לזולתו טוב ברכת כשמאחל
 והשגות, מעט אלא לו אין כי, העני מן מרובים אשר, והבנותיו

 שהרי, העני קללת גדולה, גיסא ומאידך. טוב''ה במהות לו קטנות
 ובקללה' רע'ב ומושגיו, המדרגה שפל בתחתית נמצא הוא

, ואולם. יותר קשה קללתו גם וממילא, העשיר של מאלו רחבים
 ולא מנה לזולת שיהיה אלא קללתו אין, מקלל העשיר כאשר

 עוד מבורכים אבינו אברהם של מברכיו יהיו כך משום. מאתיים
, ומרובה גדולה תהיה שברכתם כדי וזאת, לברכתם קודם

 אבינו אברהם של מקלליו, ואולם. העשיר של המרובה כברכתו
 שקללתם כדי וזאת, שהוציאו הקללה לאחר רק ארורים יהיו

, אפוא, נמצא. העני של מזו יותר קטנה קללה, עשיר קללת תהיה
, אברהם של מברכיו לברכת ה"הקב של ברכתו בהקדמת כי

 באיחור, להיפך וכן. שיתברך הברכה של המרובה איכותה נרמזת
 של קטנותה נרמזת, המקוללים של לקללתם ה"הקב של מארתו
 . שיקולל הקללה

 

 אתו וילך' ד אליו דיבר כאשר אברם וילך"
 (ד, יב) "לוט

 מסכים שאדם בעת ע"זי מקאברין ק"להרה משה באמרות מובא
 וילך מיד', ד אליו דיבר כאשר ומצוה עובדא איזו לעשות בלבו
 בפניות ומכשילו תיכף אליו מתחבר הרע היצר זה, לוט אתו

 .טובים לא והרהורים
 

 יב, ה("ואת הנפש אשר עשו בחרן" )
אברהם אבינו מרוב אהבתו לד' עבר את כל הניסיונות והצליח 

 לעשות גרים רק מתוך אהבה כמובא בספרים הק'. 
הנה כשאדם לא מחפש כבוד, ולא הצלחה, ולא כל מיני הישגים 
חיצוניים, כשהוא מחפש את הנקודה הפנימית האמיתית של 
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סר עצמו, אז הוא זוכה להשתחרר מן הכעס, מההקפדה, מהחו
שביעות רצון, מהרגשת הקיפוח, הוא מתחבר אל הנקודה הכי 
גבוהה, לנקודה של השמחה. ומחובר, ושמח, והשמחה שלו אינה 
תלויה בכל מיני דברים חיצוניים, הוא בוחר בה' מאהבה, 
מהמקום הכי פנימי, הכי אמיתי שלו, כמו בסיפור הבא: שבת 

המדרש אחר הצהריים, יהודי העיר עשו את דרכם אל בית 
לתפילת מנחה, אך מחזה מוזר עד מאוד עצרם בפתח חנות 
הכלים. מה רואות עיניהם? גוי כבד גוף, מגושם, סמוק ממאמץ 
וחמה, עומד על יד הדלפק כשהוא דופק עליו בזעם. בידו זלוטי 

אחד בלבד והוא מבקש לרכוש כד  -מטבע של הימים ההם  -
צי זלוטי. אולם נחושת קטן ופשוט אשר מחירו אינו עולה על ח

הנערה היהודיה בת ישראל, שנצבה מאחורי הדלפק, מצביעה 
לעבר הכד כשהיא עונה בקול שקט אך ברור והחלטי. לא אמכור 
אותו בפחות ממאה זלוטי! חמתו של הגוי גוברת, ובכעסו הוא 
זועק: חמש זלוטי, חמש זלוטי אתן לך! עקשנית! למרות שאני 

ה, בנחת ובשלוה, עושה רושם בטוח שמחירו נמוך בהרבה! הנער
כמי שאינה מעוניינת כלל שיקנה את הכד, מנידה את ראשה 
כאומרת: אין על מה לדבר! גם בתשעים ותשעה זלוטי איני 
נותנת את הכד. הגוי אינו יודע את נפשו, כלל אינו מבין מדוע 
הנערה דורשת מחיר כה מופרז על כד פשוט כל כך. באין אונים, 

הדלפק ועזב את החנות בכעס... והנערה?  השאיר את הכד על
אין היא מתרגשת כלל מן המחזה. היא לוקחת סידור בידה, 
ובהתרגשות רבה פותחת בתפילת מנחה של שבת קודש. ודאי 
תתפלאו, כיצד נערה יהודייה כשרה, משמשת כמוכרת בחנות 
בעצומה של שבת קודש? ובכן, זהו המעשה: הוריה של הילדה 

רה ומצוות, ואת חנות כלי הבית שברשותם, הם לא היו שומרי תו
פתחו מדי שבת רח"ל. למרות זאת, כשנפתח בסמוך לביתם בית 
ספר "בית יעקב", שלחו את בתם ללמוד בו. הבת שגלתה את 
אור התורה ומצוותיה, החליטה לשמור מצוות, ההורים רואים 
ואין הם מונעים זאת ממנה, אם כי אינם צועדים בדרכה. באותה 

ת נסעו ההורים לבני משפחתם, כשהם משאירים את בתם שב
למלא את מקומם בחנות. הנערה שלא יכלה לסרב להוריה, 
החליטה לפתוח את החנות בשבת ולשבת על כיסא המוכר, אך 
לא למכור מאומה! כך היא לא תחלל את השבת. ואמנם, כאשר 
הגיע הגוי לקנות את כד הנחושת הפשוט, היא העלתה את 

אה זלוטי, ביודעה שהוא לא יקנה את הכד במחיר מחירו למ
מופרז שכזה. בתחילה נכנס הגוי אל החנות שוב ושוב, מנסה 
לשדלה בטובות, ולאחר מכן בצעקות, אולם כשראה שאינו יכול 
להניאה מדעתה, לא הוסיף עוד להופיע. והנה... הפתעה! אך 
יצאה השבת, והגוי נראה שוב בפתח החנות, בידו האחת מאה 

לוטי ובידו השנייה הוא הניף את כד הנחושת שנשאר על ז
הדלפק מאז שעזב את החנות בחמת זעם. הגוי נתן את הכסף 
לנערה והסביר: "יודע אני כי אין זהו שוויו האמתי של הכד. אך 
מה אעשה? לאחרונה חידשתי את הריהוט בביתי, וכשעברתי 

ת הריהוט ליד חנותך, ראיתי את הכד, ומיד ידעתי שהוא ישלים א
החדש. לבי נמשך אחריו ואין אני מסוגל להשאירו בחנותך, על 
כן ארכוש אותו למרות מחירו הגבוה!" מאה זלוטי שלם הגוי על 
כד ששוויו אינו אלא חצי זלוטי בלבד! למחרת, כשחזרו ההורים 
לביתם, הם נדהמו לשמוע את סיפורה של בתם. קשה היה להם 

חנותם באין דורש, נמכר ב... להאמין שהכד ששנים רבות שכב ב
מאה זלוטי! הסיפור חדר ללבם עד שהם החליטו לשמור את 
השבת כדת וכדין. בשבת הבאה, כאשר עברו יהודי העיר ליד 

 החנות, ראוה נעולה על מסגר ובריח. 
 

       "ובזהב בכסף במקנה מאוד כבד ואברם"
 (ב ,יג)

, כבד למשא עליו היו והזהב הכסף השילוח מי, חיים התורת' פי
 ע"זי מקוריץ פנחס' ר ק"הרה. העוני מנסיון גדול העושר נסיון כי

 .בממון שנגע לאחר ידיו נוטל היה
 

 (ג, יג" )למסעיו וילך"
 יתן פתי איזה מובן אינו ולכאורה. הקפותיו פרע בחזרתו: י"פירש

 ?מכירו שאינו אורח לעובר בהקפה
 על אבינו אברהם את הקיפו הדור דליצני הוא דהכוונה, ל"וי

 נותן ואינו לארץ לחוץ לילך מטריחו ה"שהקב וקושיות שאלות
 ומלא טעון שבא בחזרתו אבל, להשיב מה לו היה ולא, נכסים לו

 נסתתמו בזה, ובקר צאן וזהב כסף ונכסים רב עושר עם
 פרע שבחזרתו הכוונה וזה, לטובתו היה שהכל וראו קושיותיהם

 .וקושיות בשאלות אותו שהקיפו מה, הקפותיו
 (סופר חתם)

 

 (ח, יג" )אנחנו אחים אנשים כי"
 (י"רש) פנים בקלסתר דומין אגדה ומדרש, קרובים

 בגלל, מריבה יהיה דלא, טעם נתינת דהוא דמשמע, קשה והנה
 זה שדומין מפני, הטעם מה, אגדה ולמדרש", אנחנו אחים"ש

 הכל יאמרו, ורשע צדיק יריבו אם, לומר ויש. מריבה יהיה לא, לזה
 יריבו אם אבל, חורבה שום מזה יצא ולא, הצדיק עם הצדק כי

 להיות יוכל לא כי', ד חילול יהיה, לצדיקים שמוחזקים שניים
 והעולם, עול עושה בטח משניהם ואחד, אחד עם רק הצדק

 היה לוט אם, כן גם וכאן. עתה עד לצדיקים שניהם מחזיקים
 דהכל, יראוהו אם' ד חילול כך כל היה לא, בשקרותו מפורסם

 זה דומים הם הרי אבל, לב ישימו ולא אברהם עם דהצדק יאמרו
, לאברהם ודומה פנים והדרת ופאות זקן לו יש לוט שגם, לזה

 מאוד נכון והענין', ד חילול יהיה, ביניהם מריבה יהיה אם ועתה
 (יוסף פרדס)     . ואמת

 

 אשר הארץ כל את כי... וראה עיניך נא שא"
          " עולם עד ולזרעך אתננה לך רואה אתה

 ( טו-יד, יג)
 בחורבנה כשהיא אפילו הארצות מכל היא קדושה ישראל ארץ

 ו״עיני קדושתה את מאבדת ואינה, זרים עמים עול תחת ונתונה
 אברהם משראה. שנה״ אחרית עד השנה מראשית בה אלוקיך' ד

 אמת אמנם: יתברך השם לו אמר, בארץ נמצא הכנעני כי, אבינו
 , בכנענים מיושבת רגילה ארץ אלא רואה אינך למטה פה כי, היא
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 התבונן, מעלה כלפי עיניך את הרם - עיניך״ נא ״שא ואלם
 כל ״כי תראה אז או, העולם של השמימית הרוחנית בהנהגתו

 לארץ לה יש מעתה כבר כי - אתננה״ לך רואה אתה אשר הארץ
 ... ולזרעך לך נועדה והיא מיוחדת קדושה מין זו
 ( חכמה משך)

 

" מעמו לוט הפרד אחרי אברם אל אמר' וד"
 (יד, יג)

 לוט שהיה ולעיל, ממנו פורש הדיבור היה, עמו שהרשע זמן כל
 שעה באותה", אברם אל' ד וירא( "יז, יב בראשית) וכתיב אצלו
 אלא, צדיק להיות שחדל ללוט לו אירע מה(. י"רש) היה כשר

 את ההולך ללוט וגם( "ה, יג שם) בתורה נאמר הזה הזמן שבמשך
 של ודרכה, נתעשר הוא כלומר", ואהלים ובקר צאן היה אברם

 ( סופר כתב. )מצדקותו אדם מרחיקה שהיא עשירות
 שיש חיים" החודש בברכת רצון יהי בתפילת אומרים אנו ולכן
 בנו שתהא" ואומרים וחוזרים" חטא ויראת שמים יראת בהם

 עושר של חיים" ביקשנו באמצע כי", שמים ויראת תורה אהבת
 לעושר שנזכה לאחר שמים יראת על גם מבקשים כן על", וכבוד
 (נעימים דברים)   .וכבוד

 

 והוא ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי"
 (יח, יד" )עליון לאל כהן

 מחברו לומד האחד הרי, ביחד מזדמנים צדיקים שני כאשר
 .הטובות מידותיו את ממנו ומקבל

 מדרשו בבית ועבודה בתורה עוסק תמיד היה נח בן שם, והנה
. הזה העולם עניני על דעתו כלל נותן היה ולא( ועבר שם של)

 הכנסת אבינו אברהם של העיקרית מידתו הייתה מאידך
 מאכילם, זרים בפני ביתו דלתות את פותח שהיה, אורחים
 .השכינה כנפי תחת אל מקרבם היה וכך ומשקם

 בן שם) שלם מלך צדק ומלכי" הרי ביחד שניהם משנזדמנו עתה
 מידת את מאברהם הוציא הוא" ויין לחם הוציא( י"רש – נח

 הטוב מן ולשתות לאכול לאנשים לתת, האורחים הכנסת
" עליון לאל כהן" שם מאת למד אברהם, והוא", "והמובחר

. המקדש בבית ככהן, והעבודה התורה על יותר ולשקוד להוסיף
 (תורה של ממעינה לוקט צדיקים שיחות)

 

 "אם מחוט ועד שרוך נעל" )יד, כג(
מובא בספר "אוצר אפרים": סיפר רבינו בעל דרכי תשובה זי"ע: 

ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"ע היה רב בעיר קאלבסוף, הגה"
יאס, מעז'יבוז', אפטא, ואחר כך חזר למעז'יבוז'. בשעה שבישר 
הגה"ק מאפטא זי"ע לתושבי עיר אפטא שברצונו לחזור לעיר 
מעז'יבוז' לא הבינו טעמו. שהרי כשבא לשמש כרב לעירם 

לו סכום  הסכים לבוא רק בסיפוק סכום גדול קצוב לשבוע, ונתנו
גדול זה ועשו הכל לכבודו, ולא חסר לו כלום אצלם. לכן הרהיבו 
 בנפשם עוז ושאלו אותו וביקשו ממנו שיסביר להם פשר הדבר.
והשיב הרב הקדוש מאפטא זי"ע: אספר לכם על מה ראיתי 
לבוא בתחילה אליכם ולבקש מכם סכום גדול, וממילא תתורץ 

ר קטנה, ואחיו היה דר קושייתכם. הנה אבי ז"ל היה מלמד בעי
באפטא והיה עשיר מופלג. אבי ואחיו נפרדו זה מזה כשהיו כבן 
ח' שנים, ומאז לא ידעו זה מזה. שניהם, אבי ואחיו, לא זכו לבנים. 
לאחרי הרבה שנים, חלה אחי אבי ונפל למשכב, וסיפר אז 
לאשתו אודות אחיו, כדי שתוכל לקבל ממנו חליצה. וכשמת 

ה ליבום, לא ידעה איפה למצוא את אבי, ונשארה אשתו זקוק
יעץ לה הרב שהיה אז בעיר, שתשלח איגרת לכל הרבנים 
במדינות, וכן תפרסם מודעה בכתבי עת, שיש אלמנה שצריכה 
חליצה מאחי בעלה, וכך וכך שמו, ואלו סימניו, וכשיבוא וייתן לה 
חליצה יקבל חצי עזבון הנשאר מבעלה השווה הון רב. וכאשר 

העיר אשר דר בה אבי ז"ל את האיגרת, וקרא לאבי מורי  קיבל רב
וסיפר לו המאורע, ואמר לו, שמכיון שעתיד הוא לרשת הון רב 
מאחיו, לכן מסכים להלוותו מעות להוצאת הדרך, וכשיחזור 
לביתו ישלם לו המעות. והלך אבי לביתו ויספר לאשתו כל 

אשר ציונו  אמי מורתי: הנה לפניך מצוה –העניין. ענתה לו אשתו 
הבורא יתברך שמו לעשות, ומצוה זו אינה באה לרוב בני אדם 
לקיימה, ואתה שבאה לידך מצוה זו לדעתי תעשה אותו רק 
לכבודו ית"ש ולא תקבל בעבורה שום שכר ותשלום. אבי ז"ל 
הסכים לדבריה והבטיח לה שלא יקבל שום ממון מאשת אחיו, 

לו: אני יודעת כי  אבל אמי מורתי ע"ה הוסיפה בבקשתה ואמרה
יצר הרע של ממון גדול הוא, ובשעה שתראה ממון הון רב לפניך, 
בקושי תוכל לכבשו, על כן קח נא את סידור קרבן מנחה שלי 
בידך, ותישבע בו שלא תיקח אפילו פרוטה אחת. וכן עשה, וייקח 
בידו הסידור ויישבע בו. אבי ז"ל לא רצה עוד לקבל דמי הלוואה 

ן שלא יהיה לו ממה לשלם החוב, לכן הלך ברגליו מרב העיר מכיו
כל אורך הדרך, עד שבא לעיר אפטא. האלמנה אשת אחיו 
שמחה מאוד בבואו, וציותה תיכף להלבישו בגדי כבוד, וייחדו לו 
אכסניה מכובדת. לאחר מעשה החליצה לקחה האלמנה כיס 
מלא מטבעות, ונתנה לאבי ז"ל באמרה כי מעות אלו הן חצי 

ן של בעלי, השיב לה אבי ז"ל: קיימתי את המצוה אך לשם העיזבו
שמים, ואיני רוצה לקחת אפילו פרוטה אחת, וכך נשבעתי 
לאשתי בסידור קרבן מנחה שלה. אבל האלמנה אמרה שהיא 
איננה רוצה לקחת המעות שאינם שלה, והממון יישאר ביד 
הקהל, אבי ז"ל לקח חפציו הישנים שלו שהיו מונחים בפינה 

שם. ואילו את הבגדים החדשים הפשיט מעליו והניחם שם, ולב
והלך ברגליו לדרכו חזרה לביתו. בשמים נעשה אז רעש גדול 
מגודל הניסיון שעמד בו אבי ז"ל, ונשתנה עליהם סדרי בראשית, 

 ונולדתי להם לעת זקנתם.
סיים הרב הקדוש מאפטא זי"ע: עתה תבינו הכל, שמה שלא 

ום גדול לשבוע, כי את שלי לקחתי רציתי לבוא רק בהקצבת סכ
ממה שנשאר בידכם מעות של אבי ז"ל. ועתה כי נשלם הסכום, 
אני חוזר לעירי מעז'יבוז'. רק זאת הבטיח להם, שיקרא שמו 

 עליהם. שנקרא בפי העולם הרב מאפטא.
 

 ( טו, טו" )בשלום אבותיך אל תבוא ואתה"
, אליו שיבוא מבשרו והוא כוכבים עבודת עובד אביו' י"רש פירש

 שעשה מכאן הוכח איך לכאורה'. תשובה תרח שעשה ללמדך
 ומכל תשובה עשה לא שתרח לומר יכולנו והרי, תשובה תרח

, צדיק ובנו רשע אביו היה שאם לן קיימא כי עדן לגן ייכנס מקום
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 ובנו בגיהנום אביו' יאמרו שלא, עדן לגן אביו את הבן מכניס אזי
 בשם פז אדני' בספר מובא, זו קושיא על גאוני תירוץ', עדן בגן

 לשון על נוספת לתמיהה מקום יש לכאורה כי, מלבוב אחד חכם
 לכתוב לו היה, לאברהם היו אבות כמה וכי", אבותיך אל" הכתוב

 שעשה וכיון, תשובה עשה שתרח כרחך על אלא". אביך אל"
 יהיה שלא כדי, עדן לגן אביו את מביא עצמו תרח ממילא תשובה

 אל תבוא ואתה" נאמר מדוע מובן כן ואם, בגיהנום ואביו עדן בגן
 . אביו אבי ואל אביו אל", בשלום אבותיך

 ( לוי ר"ב מאיר לרבי ליקוטים - פז אדני בשם רב שלל כמוצא)
 

"ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה... ותענה 
 ו( -שרי" )טז, ד

בישיבת לומז'א הקשה: וכי איך ניתן רבי משה רוזנשטיין, משגיח 
להבין ששרה אמנו עינתה את הגר שהייתה מעוברת, הלא בכל 
העולם מקובל לכבד אשה במצבה? וביאר, שאכן שרה לא עינתה 
אותה, אלא רק המשיכה לצוות עליה למלא את משימותיה 

היא פרקה את עולה של שרי  -כרגיל. אך "ותקל גבירתה בעיניה" 
וסירבה לקבל את מרותה. אך שרי, שידעה כי  גבירתה מעליה,

מעמדה של הגר צריך להישאר כמקודם, כדי שלא תהפוך 
לגבירת ביתו של אברהם, חלילה, עמדה על כך שהגר תמשיך 
לקבל את מרותה. ועל כך נסב הוויכוח ביניהן. ומאחר שהגר 
פרקה את עולה, היה כל ציווי שהורתה לה לעשות כעינוי של 

ל הגר, עד שלבסוף היא החליטה לברוח מבית ממש בעיניה ש
 -אברהם ושרה ולפרוק את עול גבירתה לגמרי. מכך יש להסיק 

שאם חש אדם שקיום התורה והמצוות  -המשיך הרב רוזנשטיין 
הופך לעול כבד על צווארו, עליו לבחון עד כמה מכופף הוא את 

 עצמו כעבד נאמן על מנת לעשות רצון קונו. 
מודדים עם קושי לקום בבוקרו של יום לעבודת יהודים רבים מת

הבורא בזמנה. מספרים, כי פעם נכנס בחור להיכל הישיבה 
בשעה עשר בבוקר. המשגיח קידם את פניו בתמיהה, בעודו 

 מורה על שעונו, ושאל: "מה קרה?" 
"כבוד המשגיח!" קורא הבחור, "לבטח תשמח כאשר תשמע מה 

מר ונוקב עם היצר הרע. הייתה ארע לי הבוקר. היום ערכתי ויכוח 
 זו מלחמה של ממש, אך בסופה, ברוך ה', הצלחתי לנצח!" 

 "על מה נלחמת?" חקר המשגיח. 
והבחור סיפר: "כאשר העירו את הבחורים בשעה שש וחצי 
לתפילה, רציתי מאוד לקום, אולם היצר הרע משך אותי בכוח 

שגיח? חזרה למיטה, וצווה עלי להמשיך לשכב... מה אומר למ
עד השעה תשע נלחמתי אתו בכל כוחי, עד שלבסוף בשעה 

 ניצחתי והצלחתי לקום"...  -תשע 
ואכן, קושי של קימה בבוקר לעבודת הבורא מחייב בדיקה, שמא 
הגיע המצב לכלל "ותקל גבירתה בעיניה"?... שכן הקב"ה אינו 
נותן מצוות קשות מדי, ואם אנו חשים בקושי, עלינו לבחון היטב 

פרקנו מעלינו עול שמים, ומכאן הקושי לעשות את רצון  שלא
אדוננו. וכאשר נכפוף את עצמנו כעבד לפני מלכנו, שוב לא נחוש 
בקושי לעשות את מצוותו. הגר, שלא הסכימה לקבל את מרותה 

של שרי גבירתה, ברחה למדבר, והקב"ה שלח אליה מלאך. 

ואנה המלאך פונה ואומר לה: "הגר שפחת שרי אי מזה באת 
תלכי" )טז, ח(, מהיכן הגעת ולאן מועדות פניך? והגר משיבה לו: 
"ותאמר מפני שרי גבירתי אנכי בורחת". כשמוע המלאך את 
התשובה הוא מורה לה: "שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה", 
עליך לחזור אל בית אברהם ושרי, ולהמשיך לקבל את מרותה 

 )ומתוק האור(    של גבירתך.
 

 את בריתי תשמור" )יז, ט("ואתה 
מילה -כ"ק האדמו"ר רבי שלום מבעלזא הוזמן לסעודת ברית

המילה -ובתוך הדברים אמר לאבי הבן: "היום הושלמה ברית
 המילה שלי?"-שלך". תמה האיש: "ברית

הסביר הצדיק: "כל מצוה צריך לקיים בשלמות במחשבה, 
המילה אנו מקיימים בתינוק -בדיבור ובמעשה. את ברית

במעשה, אבל במחשבה אין הוא מקיים את המצוה, שכן עדיין 
דעת. רק כשהוא מכניס את בנו בבריתו של אברהם -אינו בר

-אבינו, הוא מתקן את המחשבה שהייתה חסרה בברית שלו
 עצמו". 
: "זהו שנאמר לאברהם 'ואתה את בריתי תשמור, אתה והוסיף

מה נאמר שוב 'אתה'? אלא כאשר תקיים -וזרעך אחריך'. לשם
 את הברית ל'זרעך', תגיע 'אתה' לשלמות במצוות המילה".

 

 ( י, יז" )זכר כל לכם המול"
 לתורה יכנס כן, לברית שנכנס כשם: אומרים מילה בברית
 המצוה היא מילה שמצות מפני, מדוע, טובים ולמעשים לחופה

 לפיכך, זרה מחשבה כל ובלי פניה שום בלי מקיים שאדם היחידה
 לתורה יכנס כך, פניות כל בלי זו מצוה שקיים כשם אומרים
 . פניות כל בלי טובים ולמעשים ולחופה

 (ע"זי מקאמינקא שמואל רבי ק"הרה)
 

 (טז, יז" )שמה שרה כי"
 לאברהם אברם של שמו את' ה החליף כאשר -" שמה שרה כי"

 כאשר שרה אצל ואילו, עתיד בלשון" אברהם שמך והיה" נאמר
" , שמה שרה כי" עבר בלשון נאמר לשרה משרי שמה הוחלף

 שרה בין ההבדל מה לשאול ויש. שרה שמה עכשיו כבר
 ?לאברהם

 מוכתר אדם כאשר: במשל זאת הסביר מוואלאז'ין יצחק' ר
 מיוחד טקס לכבודו עורכים,  מלכותו כסא על לישב ועולה למלך
 לערוך צורך שאין מבין אחד כל. הכתרה -לתפקיד  כניסתו בעת
, למלכה -המלך  של אשתו גם תוכתר שבו מיוחד הכתרה טקס

באופן  אשתו, המלך של בראשו הכתר שהושם ברגע כי
 .למלכה הופכת אוטומטי

" , אברהם שמך והיה" לאברהם ה"הקב שאמר בשעה כך
 המון אב שעשאו" ל"חז שאמרו כפי הייתה הדבר משמעות

 הפכה שעה באותה כן אם. הגויים על המלכות את שקיבל", גויים
 שרה ממילא מלך הוא אברהם אם", שמה שרה כי" למלכה שרה
 .השם לשינוי צריכה ואינה מלכה היא
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