
בס"ד

גליון 103 שנה ג' פרשת לך לך תשע"ח

העורךעל הפרק

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב דוד 
ויספיש

לעילוי נשמת
ראש ישיבת "פורת יוסף" מרן הגאון הגדול והצדיק

רבי יהודה ב"ר שאול והצדקת מרת שמחה צדקה זצוק"ל
גודר גדר ועמוד בפרץ, והעמיד דורות רבים של תורה ויראה

נלב"ע י"ב מרחשוון תשנ"ב ת.נ.צ.ב.ה
הונצח ע"י צאצאיו שליט"א

הפצת הגליונות נתרם לזכות ולכבוד
בן הישיבה היקר הבה"ח דוד בן מיכל ני"ו

להמשך עליה בתורה ויראת שמים
והצלחה וסייעתא דשמיא בכל דרכיו

ו שיסורו מעליו כל המקטרגים  

לעילוי נשמת
ראש ישיבות "מיר" אוהב התורה ולומדיה

הגאון הגדול רבי נתן צבי ב"ר אליהו מאיר פינקל זצוק"ל
נלב"ע י"א מרחשוון תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י אחד מתלמידיו הגדולים שליט"א

"לב היהדות"
פרוץ  עם  האחרונות,  השנים  כשבעים  במשך 
המדינה ועוד קודם לכן, עומד עולם התורה כצור 
הישיבות  בני  לגיוס  הדרישה  מול  אל  חלמיש 

לצבא. 
בכל אימת שנושא זה עמד על הפרק, עמדו גדולי 
ישראל זצ"ל על המשמר בכל כוחם שלא לפרוץ 
בזה מאומה, כאשר אף בשנותיה הראשונות של 
הישיבות  שבני  הלחצים  גברו  כאשר  המדינה, 
יצאו  ירושלים,  בתוככי  הלחימה  בעול  ישאו 
גדולי ישראל זצ"ל במכתב נחרץ, אותו כתב מרן 
"לזאת  כי  מסמרות  וקבעו  זצ"ל,  מלצר  הגרא"ז 
יצא מאתנו דעתנו דעת תורה בתור הלכה פסוק 
שכל בן ישיבה, חובש ותופש ביהמ"ד, אל יתייצב 
ועזר  לשמירה  הקשור  דבר  לכל  וירשם,  ויפקד 
כלל  בזה  לפקפק  וחלילה  וכדו'.  גיוס  לשמירה 
וכלל, וכ"ש להכנס בזה בדיונים ובויתורים וכו' 

ולחפש היתרים בזה, אפילו לשעה קלה".
)י'  שהשבוע  זצוק"ל  מטשעבין  הרב  מרן  אף 
על  עמד  לפטירתו,  שנים  נ"ב  ימלאו  מרחשוון( 
המשמר בכל עוז שלא יפרצו גדר בדבר יסודי זה 

שהנשמה - נשמת היהדות - תלויה בו.  
מרגלא בפומיה דרבנו מרן ראש הישיבה הגר"ש 
אויערבאך שליט"א לספר כדברים הללו: "עמדתי 
זצוקללה"ה  מטשעבין  הרב  לפני  שבאו  בשעה 
בעת שהגיעו אליו לבית המדרש כמה מהעוסקים, 
לספר לו שמדברים על דבר שכזה של גיוס בני 
כסיד  לבנים  נהפכו  המאירים  ופניו  הישיבות, 
ובקושי  לדבר  התחיל  הוא  ממש,  קודש  היכל 
שמעו, ואחר כך אמר בסערת נפשו ובכל חושיו 
כשנפשו יצאה בדברו ממש, כי בני הישיבות הם 
לב היהדות, הם הלב של כלל ישראל, הישיבות 
הם לב היהדות, וכשרק מתקרבים אל הלב צריכים 
להרגיש פחד וחרדה נוראית, כאשר נוגעים בלב, 

הכל בסכנה"!

גלגלי העגלה...
הרב  מרן  של  למעונו  הגיעה  הימים  באחד 
מטשעבין זצוק"ל משלחת מראשי הצבא לשוחח 
באותם  הקודש  בארץ  הבטחון  מצב  אודות  עמו 
ימים, תוך שהם מתארים את הצורך הנואש בגיוס 

בני הישיבות. 
לרבי  'רבותינו'  בספר  הפגישה  מתוארת  וכך 
בדמותו  העוסק  בפרק  זצ"ל,  וולף  אברהם  יוסף 
מראשי  "כמה  זצ"ל:  טשעבין  גאב"ד  מרן  של 
הצבא באו לשוחח איתו על מצב הבטחון, ולאחר 
הסכנה  את  הקשה,  המדיני  המצב  את  שהסבירו 
הבטחונית הנשקפת לה ואת הצורך בהגברת הכח 
זאת  כל  על  ובהסתמך  הגבולות,  להגנת  הצבאי 

ניסו לשדל אותו שבני הישיבה יתגייסו לצבא.
הקשיב רבנו לדבריהם, וחיוך דק, כאוב במקצת, 
אט-אט,  אמר  'הקשיבו',  שפתיו.  על  הסתמן 
טעונה  עגלה  שהיה:  מעשה  לכם  לספר  'ברצוני 
גבוה.  הר  במעלה  לטפס  החלה  כבדים,  משאות 
בכבדות,  והתנהלה  קשה  היתה  במעלה  הנסיעה 
עד אשר הסוסים נעצרו באמצע הדרך, וכוחם לא 

עמד להם להמשיך בעלייתם.
העגלון ירד הימנה והחל להוריד חבילות מטען 
בכדי להקל על הסוסים, אך ללא תועלת. העגלה 
לא זזה. העגלון כבר סיים להוריד את כל המטען 

מעל העגלה, ועדיין היא במקומה עמדה'.
את...  לפרק  העגלון  החליט  ייאושו  'ברוב 
ברזל  עשויים  הם  כי  הנחה  מתוך  הגלגלים, 
מטען  על  מכבידים  הם  כן  ועל  מאד  וכבדים 
העגלה,  גלגלי  את  שהסיר  לאחר  ועתה  העגלה, 

סבור היה שהעגלה תיסע מאליה, כביכול'.
'כי כן', אמר רבינו, כשעיניו המאירות חודרות 
עמוק-עמוק לעיני בני שיחו, 'אף אתם מבקשים 
הישיבה  בחורי  ואת  העגלה,  גלגלי  את  להסיר 
נוהג  תורתם  ובזכות  העולם,  קיים  שבזכותם 
היו  עומדות  פקוחה,  בעין  עגלתו  את  הקב"ה 
עומדות  מה  בזכות   - ירושלים  בשעריך  רגלינו 
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קו "רוממות"! 
 0722-588477 

)+ 972-722-588-477(
בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על 

ידי מערכת ממוחשבת, 
וכן על ידי נציג. כמו כן ניתן להשאיר

 הודעות הערות והנצחות.
ניתן לתרום בקו "רוממות"  
או בעמדות הממוחשבות  

של נדרים פלוס לפי החיפוש הבא: 
רוממות\גליון שבועי לבני התורה 

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל 

או כל הערה אחרת 
 בכתובת: 

   b264464@gmail.com 

רבותינו,  לימדונו  שכבר  כפי 
של  לעומקן  ההתבוננות  היא  יפה 
פרשיות חומש בראשית, בהן אנו 
עוסקים בשבועות הללו, אשר יש 
בהן לקחים רבים ומאלפים לשעה 

ולדורות, בבחינת - 'מעשה אבות סימן לבנים'.
יש אשר בקריאתה של פרשת השבוע, אם דרך לימוד ה'שנים 
מקרא', ואם בקריאת התורה, עולה בקרבך המחשבה, כי מה טוב 
היה אילו היו קוראים את אותה פרשה במשך חודש שלם... וכפי 
שאכן היה גם בתקופות מסוימות, בזמן חז"ל - אז היו גומרים 

את התורה רק פעם בשלוש שנים.
בספר  ובפרט  פרשה,  בכל  הטמונות  האוצרות  כי  ומדוע? 
בראשית, יש בהם חומר שיש בו כדי התבוננות למשך שבועות 
רבים. אכן, גם בזמנינו, כל שנה אנו חוזרים כל אותה פרשה, 
בכל שנה, כי התורה, תורת הנצח היא, ובכל שנה ובכל זמן ישנו 

מסר אקטואלי שיפה לכל אחד ובכל תקופה.
חשוב,  ת"ח  ע"י  האחרונה  בשנה  פורסם  אשר  מקיף  במאמר 
והיסודיים  המאלפים  מהלקחים  כמה  על  הנכבד  הכותב  עמד 

ביותר שישנם בפרשות הללו: 
ידוע כי גדולי הדור האחרון המשילו את עולם התורה בטהרתו 
ל"תיבת נח" המשמרת ומגוננת בפני המבול ההרסני והמשחית 
שמחוץ לכתלי הישיבות הקדושות ובתי המדרש. מול השתרשות 
חיי החילוניות, התרבות המשכילית והלאומית, כמו גם כל פגעי 
אנשים  ותרבות  הכפירה  רוח  בחוצות  משתוללות  בה  התקופה 
חטאים - מוטלת חובה ראשונה במעלה על כל יהודי ירא וחרד: 
ליצור עולם ייחודי ומובדל, בכל תחומי חייו, כך שכל הווייתו, 

מהותו וישותו, זועקת: "והבדילנו מן התועים".
כידוע, ציבור היראים בחר בדרך ההתבדלות וזכה להקים דור 
ישרים יבורך, ואילו הציבור הפשרני והלאומי למינהו, בחר בדרך 

ההשתלבות וההתבוללות, שהביאה אותו להתדרדרות רוחנית.
בשנים  וגבר  הלך  הזה,  הקיומי  העיקרון  להנחלת  הכורח 
רבות  פעמים  נתקל  הזה  החיוני  שהצורך  אלא  האחרונות, 
בחוסר הסכמה בשולי הציבור החרדי, כשלמרבה הכאב והחרפה 
השוליים הללו הולכים וזולגים פנימה ומאיימים לכרסם גם על 
על  נהפכת  שהקערה  פעמים  אף  בכך,  די  לא  אם  אך  המרכז. 
פיה, ויש מי שמנסה ליצור אוירה הפוכה, שבה דווקא האנשים 
האכפתיים כנגד המגמות המאיימות נחשבים "חריגים", ומתקיים 
בזה ממש דברי חז"ל במסכת סנהדרין כי בעקבתא דמשיחא "סר 
מרע משתולל", היינו "כל מי שסר מרע משתולל על הבריות", 

ופירש רש"י: "כל העולם אומרין עליו - שוטה הוא".
אך אם נתבונן ונשאל, מי היה הראשון בעולם שסבל מכך? מי 
היה הראשון שנזרק והורחק רק משום שהשמיע את דבר האמת 

והתריע מפני חורבן רוחני? 
על כך מביא רבינו החיד"א זי"ע את דברי חז"ל במדרש )במדבר 
וכתב  המבול".  מדור  שנזרק  נח  זה   - כסף  אחד  "מזרק  רבה(: 
החיד"א: "בתנחומא פרשת ראה: הרבה כשרים היו בדור המבול 
כגון נח, ונמחו עם הדור. וכתבנו בעניותנו שהטעם שנמחו אותם 
הכשרים, היינו משום שלא מיחו, כמו שנגזר על הצדיקים בימי 
נח שמיחה בהם, כמו  יחזקאל דכתיב וממקדשי תחלו. משא"כ 
שאמרו רז"ל בב"ר על פסוק "שנאו בשער מוכיח ודובר תמים 
יתעבו", כי הוא היה מוכיחם ובני דורו היו מתעבים אותו, ולזה 

ניצול".
"וזה שאמרו 'מזרק אחד זה נח - שנזרק מדור המבול'. כלומר 
שדור המבול שנאוהו ותעבוהו על תוכחתו כדבר הנזרק ונמאס, 
ועל כן הוא לבדו ניצול. וזה רמז, כלומר משום שהיה נמאס ככלי 
אין חפץ בו, לזה אחד הוא לבדו ניצול, משא"כ כשרים אחרים 

שלא מיחו". 
גם אברהם אבינו שמילדותו ניפץ את הפסילים של תקופתו - 
"כל העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני" - כמעט הודח ונזרק 
תוכחתו  את  לסבול  דורו  אנשי  יכלו  לא  בו  ברגע  העולם,  מן 

וראיותיו.
"כיון  זרה:  עבודה  מהלכות  א'  בפרק  הרמב"ם  שכתב  וכפי 
שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב 
נוהג  והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה  ביום ובלילה, 
תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב 
את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור 
כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים, ואביו ואמו וכל העם עובדי 
כוכבים והוא עובד עמהם, ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך 
וידע שיש שם אלוק  הנכונה,  קו הצדק מתבונתו  והבין  האמת 

ברא  והוא  הגלגל  מנהיג  והוא  אחד 
הכל ואין בכל הנמצא חוץ ממנו, וידע 
שהכיר  כיון  טועים...  העולם  שכל 
וידע התחיל להשיב תשובות על בני 
אור כשדים, ולערוך דין עמהם ולומר 
שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים... כיון 

שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו".
השמיע  נרתע  זה, שלא  בדבר  ויחיד  אחד  היה  אבינו  אברהם 
האומה.  אבי  נעשה  כן  ועל  העולם,  ולכל  רם  בקול  האמת  את 
ולא ביטל דעתו  אכן, אברהם אבינו לא נרתע מהסביבה כולה 
ועל  טועים  שכולם  ידע  אלא  המקובלת,  והגישה  "הרוב"  מפני 
כן הטיח בהם את האמת, עד כי "כיון שגבר עליהם בראיותיו, 

ביקש המלך להורגו"...
בקרב כל יהודי חם מבקש אמת, ישנה תחושה פעמים רבות 
שהלב מתפקע ממחזות התעתועים שלנגד עינינו, ורבים אומרים 
גם נשמעת  ליבם  היה מאמין שנגיע לכך... בסתר  מי  לעצמם: 
הזעקה האילמת: למה כולם שותקים?, אך הם חוששים כי ברגע 
שבו ישמיעו בקול רם את אשר על ליבם, ייתקלו מיד בתגובה 
מזלזלת ומלגלגת, כנח אשר "נזרק מדור המבול" - "שדור המבול 

שנאוהו ותעבוהו על תוכחתו והיה נמאס ככלי אין חפץ בו"...
עליהם לזכור, כי דווקא מי "שנזרק מדור המבול" משום  אך 
שזעק את האמת שבפיו ללא מורא, הוא זה שיבטיח את עצמו כי 
יינצל משטף מי המבול. "וזה שאמרו 'מזרק אחד זה נח - שנזרק 
מדור המבול'. כלומר שדור המבול שנאוהו ותעבוהו על תוכחתו 
כדבר הנזרק ונמאס, ועל כן הוא לבדו ניצול. וזה רמז, כלומר 
משום שהיה נמאס ככלי אין חפץ בו, לזה אחד הוא לבדו ניצול, 

משא"כ כשרים אחרים שלא מיחו".
משה  רבי  הנודע  ההגות  ואיש  הסופר  של  דבריו  מפורסמים 
היו  המדינה,  לקום  הראשונות  בשנים  כאשר  זצ"ל,  שנפלד 
ההתנגדות  עצם  את  להפנים  שהתקשו  החרדי  בציבור  רבים 
זה  הוא  היה  יתירה'.  'קנאות  בכך  וראו  לציונות,  האלמנטרית 
שכתב על כך, כאשר את ההקדמה למאמר "עקבתא דמשיחא" 
בזמנו  לאור  שהוציא  הי"ד,  זצוק"ל  וסרמן  אלחנן  רבינו  של 
גדולי  את  בודקים  שאנחנו  "עד  לעברית:  מאידיש  בתרגום 
שמא  עצמנו  את  שנבדוק  מוטב  לקנאות,  נתפסו  שמא  ישראל 

נתפסנו לפשרנות ולותרנות"...
ב"ה זכינו כי אותה גישה תורתית בסיסית שקיבלנו מרבותינו, 
נמצאת בתנופת בניה והתפתחות חסרת תקדים, כי אכן, העמידה 
כנח  והקיום.  ההישרדות  כח  היא  בטהרתה,  האמת  משמר  על 
שנזרק מדור המבול - והוא זה אשר ניצול לבסוף לבדו! וסוד 
זיע"א:  החזו"א  מרן  בדברי  מונח  דשמיא,  בסיעתא  ההצלחה, 
"חובת חנוכנו לקיצוניות!" רק חינוך ברור וחד משמעי, דרך ללא 

עיקולי ופשורי, מניב דור המשך הדבק בדרך אבותיו ורבותיו.
חוגים  בין  לויכוח  שייכת  אינה  המתבקשת  הברורה  המסקנה 
וכדו', אלא לכל אחד ואחד באשר הוא, בביתו, בסביבתו ובבית 
מדרשו. עליו להיות שלם עם עצמו - ולהשמיע את האמת, גם 
אם אינה מוצאת חן בעיני כולם. גם אם המחיר יהיה שיאיימו 
עליו ויתנהגו כלפיו כפי שנהגו עם נח "שנזרק מדור המבול", 
המלך  ביקש  בראיותיו,  עליהם  שגבר  ש"כיון  אבינו  וכאברהם 

להורגו".
הירש  הגרש"ר  של  הנוקבים  דבריו  את  ולשנן  לחזור  עלינו 
שדעותיו  שמשוכנע  "מי  ש(:  עמוד  מרפא  )שמש  זצוק"ל 
אמיתיות וצודקות, חייב להביע אותן ללא הרף, ובכל הזדמנות, 
בגילוי לב, ובלי להתחשב במידת התמיכה שיש לו או ברמת 

ההתנגדות שיפגוש".
דרושה  לשקר  להצליח.  כדי  תומכים  דרושים  לשקר  "רק 
סמכות המספרים, כדי למלא את מה שחסר לו בצדקת טיעונו. 
האמת, לעומת זאת, תמיד תנצח בסופו של דבר, אפילו אם 
כל  עם  מבוטאת  וטהורה,  אמיצה  אצילית,  זמן.  יקח  הדבר 
אש ההתלהבות של השכנוע, ועם כל הבהירות של המודעות 
של  בסופו   - הזדמנות  בכל  ושוב  שוב  מבוטאת  הבטוחה, 
דבר תשיג האמת את הכבוד וההערכה, אפילו של אלו שלא 

מוכנים לקבלה".
"האמת היחידה שהלכה לאיבוד בלי כל אפשרות להחזירה 
לב  בגילוי  לדבר  האומץ  למחזיקיה  שאין  אמת  אותה  היא 
היא  התנגדות,  מכוח  מעולם  הובסה  לא  האמת  עבורה. 

הובסה רק כשחבריה היו מדי חלשים מלהגן עליה". 
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"ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך" )יב,א(
רבים עמדו ותמהו, מהו הנסיון הגדול של "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך", 
שהשתבח בו אברהם אבינו, והלא הקב"ה מבטיחו "ְוֶאֶעְׂשָך 
ְלגֹוי ָּגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך", הובטח לו ממון ובנים, 

"שכר"  של  שכזו  הבטחה  האם 
כלל  תחשב  מביתו  ההליכה 

לנסיון?
זאת  ביאר  שלו  בנוסח 
שמואל  רבי  האדיר  הגאון 
ראש  זצוק"ל  ברנבוים 
ארה"ב,  'מיר'  ישיבת 
התורה  באהבת  נודע  אשר 
המופלגת שלו, בדרך משל: 
לו יצויר שיגש אי מי למרן 
פיינשטיין  משה  רבי  הגאון 
עוסק  שהוא  בשעה  זצוק"ל 
בתורה, ויאמר לו "ר' משה, 
אם תלך למקום פלוני, תוכל 
להרויח שם הרבה כסף, ואז 
תהיה לך שלות הנפש ותוכל 
ללמוד בשקט..." האם יעלה 
בכלל  משה  שר'  הדעת  על 
הלא  דבריו?  את  ישמע 
תבלבל  אל  מיד:  לו  יאמר 
תפריעני  ואל  ראשי,  את 
הנח  הבל,  בדברי  מלימודי 

לי...
כן הוא הדבר אצל אברהם 
זקוק  לא  הוא  אבינו, 
זקוק  לא  הוא  להבטחות, 
ולא  לכסף  לא  לברכות, 
את  רק  רוצה  הוא  לממון, 
הגמרא ואת הסטנדר, וזהו...

אופן הוא עושה את  ובכל 
מארצו  ויוצא  הקב"ה  רצון 
וממולדתו, בגלל דבר אחד! 
לך  אין  ציוה!  הקב"ה  כי 

נסיון גדול מזה.

"ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל 
ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה" 

)יב,ג(
ְבָך"  "ְוִנְבְרכּו  וברש"י: 
וזהו  רבות,  אגדות  יש   -
פשוטו אדם אומר לבנו תהא 

כאברהם.
משמע מן הפסוק  לכאורה 
האוהבים  אנשים  שישנם 
ומברכים  אבינו  את אברהם 
ישנם  זאת  ולעומת  אותו, 
אותו  ששונאים  אנשים 
יש  כן  ואם  אותו.  ומקללים 
"ְוִנְבְרכּו  שנאמר  מהו  להבין 
ָהֲאָדָמה",  ִמְׁשְּפֹחת  ּכֹל  ְבָך 

אברהם  את  ששונאים  אלו  הרי 
בניהם  את  מברכים  אינם  אבינו 

שיהיו כאברהם אבינו?
ביאר ראש הישיבה ד'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל: אף 
שיש כאלה השונאים את אברהם אבינו, אבל גם הם בלבם יודעים את האמת, 

ומכיוון שכך אף הם רוצים שבניהם יהיו כמו אברהם 
אבינו, וכשהם מברכים את בניהם הם אומרים: יהי רצון 

שיהיו צדיקים ושלמים כמו אברהם אבינו!...
ויש להוסיף )הרה"ג שלמה ליב לף שליט"א(: כי המתבזה 
על כבוד שמים בסוף יהיה המכובד, וכמו שכתב 
הרמב"ם ב'מורה נבוכים': אין ספק אצלי 
שהוא עליו השלום כאשר חלק על 
דעת בני אדם כולם, שהיו מקללים 
ומגנים ומבזים אותו התועים ההם, 
וכן  ה',  בעבור  הכל  סבל  וכאשר 
לו  נאמר  לכבודו,  לעשות  הדין 
ָאֹאר  ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבְרֶכיָך  "ַוֲאָבֲרָכה 
ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה".  

הרמב"ם  כתב  תימן'  וב'איגרת 
שראה בספרי העכו"ם הקדמונים, 
איך שאברהם אבינו סבל בזיונות 
מקום  בכל  אותו  וקיללו  הרבה, 
שכפר  בשביל  נמרצות  קללות 
שחלקו  היה  והסוף  זרה,  בעבודה 

לו כבוד גדול.
בעוולות  נתקל  אדם  לעתים 
הוא  אבל  עליהן,  למחות  שראוי 
להתערב,  לי  למה  לעצמו:  חושב 
אם אמחה ואפעל נגד עושי עוולה 
עלי,  ידברו  הבריות  מזה,  אנזק 
כל  את  צריך  אני  מה  לי...  ילעגו 

זה?...
לכבוד  זכה  אבינו  אברהם  אך 
ְמָבְרֶכיָך  "ַוֲאָבֲרָכה  של  גדול 
ּכֹל  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  ָאֹאר  ּוְמַקֶּלְלָך 
מה  בזכות   - ָהֲאָדָמה"!  ִמְׁשְּפֹחת 
הוא זכה לכך? - משום שלא עשה 
חשבונות! הוא חלק על כל העולם, 
אותו,  גינו  כולם  יחידי!  היה  הוא 
ביזו אותו, קיללו אותו, אבל הוא 
לא חשב כלל על עצמו ולא חס על 
כבודו, הוא חשב אך ורק על כבוד 
זכה  זה  בזכות  ודווקא  יתברך.  ה' 

לכבוד הגדול ביותר!

"ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי" 
)יד,יג(

בשם  נקרא  אבינו  אברהם 
לכך  הטעם  ואת  העברי',  'אברהם 
מב(,  )ב"ר  במדרש  חז"ל  ביארו 
משום שכל העולם היה מעבר אחד 

ואברהם מן העבר השני.
לו  עמד  כיצד  להתבונן  ועלינו 
אדם בודד, כשהוא מחזיק בדעותיו 
והשקפותיו לבדו מול כל העולם, 
מהותו  את  המשקף  בשם  ונקרא 

- 'אברהם העברי'.
בעל  מרן  הגדול  תמה רבינו  אך 
שלכאורה  זיע"א,  עזרי'  ה'אבי 

מצינו סתירה לדברים הללו:
ברש"י  )והובא  חז"ל  אמרו  הנה 
לנח,  אברהם  בין  שההבדל  ו,ט(,  לעיל 
ֹנַח",  ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלִקים  "ֶאת  הפסוק  שאומר  וכמו  הקב"ה,  מאת  עזר  צריך  היה  שנח 
ולעומת זאת אברהם אבינו לא היה זקוק לעזר, לפיכך נאמר בו )להלן כד,מ( "ד' ֲאֶׁשר 

שערי  בזכות  במלחמה,  רגלינו  היו 
ירושלים שהיו עוסקים בתורה'".  

אני קם והולך...
קורות היהדות החרדית בארץ ישראל שזורים עמוק עם פרשיית "גיוס בנות", כאשר 
לאחר זמן קצר מקום המדינה, הפרו ראשי הצבא את ההסכמים והחלו לעיתים לקחת 

בנות בכפיה לשם גיוסם לצבא. 
סערה עצומה קמה כמובן בקרב כל בני היהדות הנאמנה לנוכח זאת, ובאותו פרק 
זמן טבע מרן ה'חזון איש' זיע"א באחד מאגרותיו את פסק ההלכה שנקשר בעצמותו 
של החוק, ועד עצם היום הזה הוא נזכר בחרדת קודש: "רגשת נפשי מורה ובאה שהוא 

ענין של יהרג ואל יעבור, ואולי גם מנקודת הלכה כן". 
גם לאחר מיכן כאשר הכריז ראה"מ הראשון על חובת ה'שירות לאומי', פסקו כולם 
כי אסור הוא מכל וכל, כגיוס בנות לצבא בפועל. אך לא בנקל נפסקה ההלכה "יהרג 
ואל יעבור" על שירות לאומי, כל זה היה לאחר שיקול הדעת מתוך מחשבה ומתינות. 
באותם ימים התקיימה אסיפה היסטורית בה השתתפו חברי מועצת גדולי התורה 
יחד עם חברי בד"ץ העדה החרדית וגדולי תורה נוספים, בראשות מרן הגרא"ז מלצר 
זצ"ל. על שולחן הדיונים עלתה הסוגיה הבוערת של שירות לאומי מה דינה, כאשר כל 
אחד מגדולי התורה הביע את דעתו. לפתע, כאשר אחד מהמשתתפים פתח בדברים 
כי יתכן שיש להסכים לאיזו פשרה, קם מרן גאב"ד טשעבין זצוק"ל ממקומו וקרא 
בנחישות: "אם יש בכלל מה לדבר בענין, אני קם והולך"... כששמע זאת ראש ישיבת 
של  הרשב"א  אתנו  "יושב  באומרו:  רגליו  על  נעמד  זצ"ל,  סרנא  הגר"י  מרן  חברון 

דורינו, שיכריע הוא!". 

עיני הכל ננעצו במרן הרב מטשעבין זצ"ל שאמר בענוותנותו כי הלכות קידוש ד' 
לא נשנו אצלו כדת, מאחר שלמד עם אחיו הגאון בעל ה'חזון נחום' זצ"ל את כל דברי 
רמב"ם  נטל  ממקומו,  מטשעבין  הרב  מרן  קם  לפיכך,  אלו.  מהלכות  לבד  הרמב"ם, 
ספר המדע ונכנס לחדר צדדי, שם פתח בלימוד פרק ה' מהלכות יסודי התורה - דיני 
קידוש ד'. לאחר כחצי שעה של עיון ולימוד מעמיק, יצא מהחדר ושב לאסיפת הרבנים 
כשהוא מכריז שמנוי וגמור עמו ש"בת ישראל לא תהיה נתונה למרּות זרה שרוצה 

להעבירה על דת ויש למסור את הנפש", וכך אף נתקבלה ההחלטה באסיפה.

פסק הלכה עד הסוף!
מסופר כי באחד מימי המערכה הכבירה, שוחחו כמה אנשים יחד אודות כך בבית 
היא  בזה  המדרש, כשאחד מהם התבטא שהרב מטשעבין לא התכוון שאכן ההלכה 
יהרג ואל יעבור בפועל, והסיבה שמחמתה חתם על כרוז זה היא בכדי שיבינו את 
גודל וחומר האיסור. מרן הרב מטשעבין זצ"ל ישב לא הרחק מאותם אנשים, וכאשר 
שמע את דבריהם באזנו החדה קם ממקומו ושלא כדרכו, גער באותו יהודי בחומרה!...
לאחר חתימתו על הכרוז שאוסר "שירות לאומי" ביהרג ואל יעבור, ובו מוזכר כי 
'אתן מצוות להעדיף ולהיות כלואות בבתי הסוהר ולקבל עליכן עוני וייסורים ולקדש 
שמו ית"ש', נשאל מרן הרב מטשעבין על ידי חתנו רבי שלמה גולדשטוף זצ"ל האם 
למרוד  הפומבית  קריאתו  עקב  מאסר  עונש  השלטונות  עליו  יטילו  פן  חושש  אינו 
הגרב"ש  בחוק, על כך השיב בפסקנות: "אדעתא דהכי!". ועל פי עדותו של חתנו 
שניאורסון זצ"ל הוסיף עוד חמיו הגדול זצ"ל כי "על כל אדם להיות מוכן למאסר, 

לסבל ולכל הכרוך בכך, ובלבד להביע את התנגדותו בכל התוקף"!

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

המשך 
מעמ' 3

   ספר הישר
עומדים אנחנו בתחילת הפרשיות של האבות, וספר בראשית כולו נקרא 'ספר הישר', כיון שמדבר באבות 
שנקראו 'ישרים'. והנה גם אדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה נברא בתכלית היושר, כדכתיב "ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
על  עבר  ה',  ציווי  על  לשמור  ובמקום  ַרִּבים".  ִחְּׁשֹבנֹות  ִבְקׁשּו  "ְוֵהָּמה  ואעפ"כ  ָיָׁשר",  ָהָאָדם  ֶאת  ָהֱאֹלקים 
הציווי ואכל מעץ הדעת, ועי"ז הפיל את כל העולמות כפשוטו ממש, וכמבואר בנפש החיים. שקודם החטא 
העולם היה בתיקונו, שהעולם הזה היה מקום הרע, והיה מקום מיוחד לרע באופן שאינו מתערב בטוב. וכמו 
השמרים שביין, שכשהיין שוקט על שמריו ואינו מעורב איתם, זה משביח ומוסיף ליין1, אבל ע"י החטא נפלו 

כל העולמות, ונתערב הטוב ברע והרע בטוב.2 

 תחילת התיקון 
וכך המשיכה הבריאה בקלקולה עד האבות שהיו ישרים כמו שעשאם השי"ת, והם התחילו3 בתיקון הבריאה 
- אברהם  טז,ב( ש'אין קורין אבות אלא לשלושה'  )ברכות  ואיתא בגמ'  וגילו לעולם שיש בורא לבירה. 
יצחק ויעקב, שהם התחילו לתקן את העולם.4 ואברהם אבינו הוא היה הראשון, ובו חותמין בברכה ראשונה 
שבשמונה עשרה, וכמבואר בחז"ל )פסחים קיז,ב( "ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" – 'בך חותמין', והנה אף על פי שכל האבות 
הכירו את הקב"ה, וגילו את כבודו יתברך בבריאה, וכל אחד לפי דרכו, כאשר כל אחד הוא 'אב' לעצמו, 
שכל אחד מהאבות הכיר והשיג את הקב"ה לבדו, מ"מ אברהם הוא זה שהתחיל, הוא היה המקשר הראשון 

בין עם ישראל לקב"ה, ולכך בו חותמין.

 אלפיים שנות תוהו 
כך התחיל אברהם אבינו לתקן את הבריאה, שעד אז היה נקרא 'אלפיים שנות תוהו', וכמו שקודם בריאת 
העולם - "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו" כך גם אחר הבריאה עדיין נקרא 'אלפיים שנות תוהו'. ואף על פי שכבר 
היה את מציאות הבריאה, את העולם הגשמי, אבל הרי זה כמו אדם שמת לו מת, שהגוף נשאר בשלימות 
אבל אין זה כלום ללא רוח חיים. כך צורת העולם היתה בשלימות אבל ללא רוח ונשמה. ורק מאברהם אבינו 

התחיל 'אלפיים שנות תורה' שהוא התחיל לתקן את החטא של אדם הראשון.

 הציץ עליו בעל הבירה 
אברהם אבינו הוא שגילה את מלכותו יתברך בעולם שהיה 'ראש המאמינים', "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" שהתבונן 
בבריאה והבין שלא יתכן שיש בריאה ללא מנהיג, ואיתא בחז"ל )ב"ר לט,א( 'לפי שהיה אבינו אברהם אומר: 
תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו: אני הוא בעל העולם'. והיינו שחיפש לחזור 
לשורש הבריאה להשתייך לתחילת הבריאה, וכיון שחיפש את בעל הבירה, אז הציץ עליו בעל הבירה ונגלה 
אליו ש"ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם",5 וכמו שפירשו בגמ' ביבמות )קיז,א( שהכוונה לתורה שכמה 
שרוצה להשיג את התורה כך התורה מתגלה לו, כך כשאברהם אבינו רצה להכיר את הבורא מיד נתגלה אליו 

1. א"ה, והוא ממש"כ הזוהר )אידרא רבא נשא דף קכח,ב, דף קמ,ב( 'כחמר טב על דורדייה'.
2. א"ה, וכמו שהאריך מרן שליט"א במה שהובא בשבוע שעבר בגליון זה, שאדם הראשון לא הצליח עדיין לתקן חטאו והעולם נשאר 
בקלקולו, כיון שבשביל לתקן צריכים לשוב בתשובה, ותשובה פירושה לחזור לשורש, אבל לחזור באותה הדרך הקודמת אי אפשר 
שהרי כבר נפרצה הדרך, אלא צריך להתעלות למקום יותר גבוה. ואצל אדם הראשון לא היה שייך להתעלות למקום יותר גבוה שהרי 

היה יציר כפיו של הקב"ה ונברא בתכלית השלמות ולכן לא יכל לתקן חטאו, עיי"ש, ואכמ"ל.
3. א"ה, וכמבואר שהם התחילו את התיקון, אבל הם לא תיקנו לגמרי, ורק לעתיד לבוא הקב"ה יתקן את העולם.

א"ה, והוסיף מרן שליט"א שמשה רבינו נקרא רבן של ישראל, ולא נחשב מהאבות, וכמו דאיתא בחז"ל שאמר הקב"ה למשה   .4
רבינו 'חבל על דאבדין ולא משתכחין', שהאבות רצו אחרי כסוסים על בצעי המים שלא הרהרו אחר מידותי, אע"פ שלא קיימתי את 

ההבטחות שהבטחתי להם. 
5. א"ה, במקו"א אמר מרן שליט"א שלמדים אנו מכך שכשהאדם רוצה עד כלות הנפש לדעת את האמת אז הקב"ה מתגלה אליו, וכך 
הוא בכל דור ודור בבחינה שלנו, שלפי מה שהאדם מגיע בתורה ולפי מה שכואב לו, כך הקב"ה מגלה לו. והגרעק"א הצטער והתפלל, 
ה' יאיר עיני העוורות והיו למאורות, הוא שזכה להיות מאיר עיני ישראל בתורתו. והוסיף וסיפר מרן שליט"א: לפני מספר שנים נפטר 
יהודי ת"ח גדול מרוסיה שב"ה הניח משפחה גדולה, והיה לו בן בישיבה, וסיפר שכאשר ביקש לעלות לארץ ישראל, שמו אותו בבית 
הסוהר ברוסיה, והיה במצב שלא הבחין בין יום ללילה בחושך נורא, ונקצר ביסורים שעברו עליו... והנה, לאחר מספר שבועות כאשר 
השתחרר ויצא וראה את העולם, לפתע ראה פרחים ואילנות, ושמים מאירים, ואז רק נפקחו עיניו והתחיל להתבונן ולחשוב: וכי זה    
נעשה לבד ח"ו!? מי עשה זאת?... ומכח זה הגיע להכרה שיש בורא עולם, ונתקרב הרבה, עד שנהיה ת"ח מרביץ תורה והעמיד  

   תלמידים הרבה. ורואים את מה שאמרנו, והוא קיים בכל דור ודור, שהקב"ה מתגלה לאדם כפי הצמאון שלו.

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א
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ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו", ואומרים המפרשים מפני מה היה 
נח צריך לעזר, מפני שהיה צדיק לעצמו ולא השפיע 
החסד  מדת  בו  בלטה  אבינו  אברהם  לעומתו  אך  לדורו, 

וחסד  לאברהם",  "חסד  שנאמר  כמו 
לפיכך  והתרחבות,  התפשטות  הוא 

והפיץ  העולם  כל  על  התפשט 
מציאותו  ואת  ד'  תורת  את 
כולו,  לעולם  המשפיע  יתברך 

והיה מגייר את האנשים.
לכאורה  הדברים  כן  אם 
סותרים, כי היאך יתכן שאותו 
בודד  איש   - העברי'  'אברהם 
ההולך נגד דעת בני אדם, הוא 
מציאותו  את  שמפיץ  זה  יהיה 
ומכניס  בעולם,  הקב"ה  של 

אנשים תחת כנפי השכינה?
כי  זיע"א,  אמר מרן  אלא 
אשר  עצום,  סוד  כאן  נתגלה 
הוא באמת נראה היטב לעינינו 
בעבר,  תנועות  היו  זה.  בדורנו 
 - לטובה  אולי  כוונתם  אשר 
להשפיע על העולם ע"י קירוב 
הדרך  הבנתם  ולפי  רחוקים, 
שהם  בכך  היתה  זאת  לעשות 
לאותם  קצת  להתדמות  נטו 
והכל  כמותם,  ולנהוג  אחרים 

מתוך מטרה לקרבם.
לנכון  מצאו  הם  זה,  דרך  על 
כי  מעט,  ולשנות  קצת  לוותר 
הלא בכך הם יתאהבו אצל הצד 
יתקרבו  ממילא  ואז  שכנגד... 
נוכחנו  זה  בדור  אכן  אליהם... 
ב'פשיטת רגל' של השיטה, וכפי 
שנראה לעיני כל במשך עשרות 

בשנים!
לעומתם ישנו צד אחר שהוא 
העברי',  'אברהם  בבחינת 
אמונתם  על  איתן  עומדים 
מבלי  וזאת  הזכה,  והשקפתם 
שום  לקבל  ומבלי  דבר,  לוותר 
 - והשקפות מחודשים  רעיונות 
הולכים הם בדרכו של 'אברהם 
העברי' שעמד בודד - אך איתן 
עמדה  מאותה  ורק  בדרכו, 
ברורה ואיתנה שלו עצמו, הוא 
מצליח לקרב רחוקים ולהשפיע 
לכל  ויראה  קדושה  של  שפע 

הסובבים אותו.

"ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך 
ַנַעל" )יד,כג(

שאמר  בשכר  במדרש:  איתא 
מחוט ועד שרוך, זכה לנעל של 

יבמין. 
ונמצא לפי"ז שכל דין חליצה 
וזכינו  אבינו,  מאברהם  למדנו 
של  הפרשה  בתוך  מצוה  לעוד 
זה  ואין  ָאִחיו",  ֵּבית  ֶאת  "ִיְבֶנה 
הלכה  אלא  בעלמא,  אסמכתא 
)אבן  בשו"ע  כמפורש  למעשה, 
שאחרי  קסט,נז(  סימן  העזר 
'אשר  מברכים  החליצה 

של  ומצוותיו  חוקיו  לשמור  וציונו  במצוותיו  קדשנו 
לפרשה  ממש  אב  בנין  שזה  ומבואר  אבינו',  אברהם 

של להקים זרע לאחיו שנלמד מאברהם אבינו ממה שאמר 
"ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל".

הגאון  טבריה,  גאב"ד  בזה  ועמד 
הגדול רבי אברהם דב אויערבאך 
פלא  זה  לכאורה  כי  שליט"א, 
איך נלמד דין חליצה בנעל ממה 
שאברהם אבינו נשתמש בביטוי 
בשעה  ַנַעל"  ְׂשרֹוְך  ְוַעד  "ִמחּוט 
שסירב לקחת שכר ממלך סדום 
על ההצלה, וכי מה ענין זה לזה?
הגרא"ד  בזה  ביאר  אלא, 
בכלל  להתבונן  יש  שליט"א: 
אאע"ה  של  ההתגייסות  כל  על 
אבינו  אברהם  והרי  למערכה, 
כל  וגם  מלחמה,  איש  איננו 
ארבעה  כדרלעומר,  של  העסק 
שייך  אינו  החמשה,  את  מלכים 
עסוק  היה  הרי  שאברהם  אליו, 
בשם  ולקרוא  האמונה  בפרסום 

ה' א-ל עולם. 
אלא שהתורה פירשה את הסוד 
ָאִחיו"!  ִנְׁשָּבה  ִּכי  ַאְבָרם  "ַוִּיְׁשַמע 
יש כאן מסירות נפש להצלת אח, 
לבנות בית אחיו. אברהם אבינו 
מיד  אחיו,  שנשבה  ששמע  כיון 
וירק את חניכיו, ומכריז מלחמה, 
האח.  את  להציל  מצוה  מלחמת 
ואחרי הצלחתו במלחמה הגדולה 
שידוע שהוא לא ירה עם חצים 
כא,א(,  )תענית  עפר  עם  אלא 
את  והחזיר  שעשה  מה  ועשה 
כולם, בא אליו מלך סדום והציע 
לו שכר, ועל זה השיב לו אברהם 
אבינו: במטותא ממך, אל תערב 
אפילו  במעשי,  זר  חשבון  שום 
מחוט ועד שרוך נעל, לא באתי 
אלא  רווח,  שום  לעשות  כאן 
בית  את  להציל  אחד,  דבר  רק 
בטהרתו  הדבר  את  הנח  אחי! 
ואל תקלקל אותו בשום חשבון 
אחר גדול או קטן, אם מחוט ועד 

שרוך נעל, אינני חפץ בזה.
ומשום כך י"ל שכאשר התורה 
באה לאח מהאחים שישבו יחדיו 
בית  לבנות  מצוה  עליו  ומטילה 
לעולם  נכנס  אח  ואותו  אחיו, 
החשבונות הרבים ומוצא חשבון 
מדוע לא להקים שם – "ְוִאם ֹלא 
ַיְחֹּפץ", אזי חולצים לו את הנעל 
אברהם  אל  'הביטו  לו  ואומרים 
"ִמחּוט  במאמרו  אשר  אביכם' 
ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל" לימד אותנו איך 
כדי  עד  החשבונות  כל  לבטל 
מסירות נפש ממש כלפי הצלת 
האח והמשך ביתו, ולעומת זאת, 
אתה עם חשבון כל שהוא, נמנע 
יש  לכן  לאחיך...  בית  מלהקים 
של  ומצוותיו  חוקיו  את  כאן 

אברהם אבינו.

"הלילות הקדושים" 
על  הארוכים  הזהב'  'לילות   - החורף  לילות  כאשר 
כך  על  כאן  נביא  מתמלאים,  המדרש  ובתי  פתחינו, 

מעט מזעיר. 
אחרי  אומר  שהיה  מסופר  קרלין  אב"ד  זצ"ל  פרידמן  דוד  רבי  הגאון  מרן  על 

הימים הנוראים "עברו הימים הקדושים ומתחילים הלילות הקדושים"...
בשעה  הנר  נכבה  הכנסת  בבית  שבת  שבליל  מובא,  פינסק  קהילת  בספר 
מאוחרת ופתאום נשמעה אנחה מפי רבי דוד, תלמידו חשב שמא איננו מרגיש 
בטוב, רץ אליו ומיהר לשאלו אם אינו מרגיש בטוב? ענה לו רבי דוד, כן, וכי 
איך אפשר לו ליהודי שירגיש טוב, אם במשך לילה שלם אי אפשר יהיה לעיין 

בספר לאחר שכבה הנר...

בלהט כיסופין
וכה כתב בנו של מרן הגרי"ל חסמן זצ"ל )יא"צ י"א מרחשוון( מנהלה הרוחני 
של ישיבת 'חברון' )הקדמת 'אור יהל'(: "אזכרה לילות חורף בעיצומו של לילה 
כשמהחדר הסמוך היה בוקע הקול הערב של אאמו"ר ז"ל שהשכים קום לעסוק 
בתורה כדרכו בשנים ההם, עת היה במלוא כוחו ובריאותו קול תורה זה המתרונן 

בלהט כיסופים בדמי הליל נשאר חרות כחותם על הלב". 

זוהר הלילות
מסופר על הגאון הגדול רבי נחום פרצוביץ זצ"ל ראש 
הישיבה.  בני  את  אפף  חורפי  טבת  ליל  'מיר':  ישיבת 
אחרון השקדנים כבר שכב ומשכימי הקום טרם הציתו 
את מנורות התורה בהיכל. מעייניו של רבי נחום ראש הישיבה נדדה שינה, רעש 
בלתי נסבל מחדרי הבחורים הטריד את מנוחתו. יותר משהציק לו הרעש, חרה לו 

כיצד מבלים בני תורה לילות של זוהר, וגוזלים שנת ישרים.
שעה קלה לאחר מכן נדהמה הקבוצה העליזה לראות את רבי נחום עומד בפתח, 
אחד מהם סיפר כי שנים לאחר מכן עדיין הדהדו במוחו המילים הפשוטות עצם 
מעצמיו של הלך המחשבה של ר' נחום "רואה אני שאין אתם חסרים זמן, הבה 
נעלה אפוא להיכל הישיבה... נלבן יחדיו סוגיה עמומה נלמד דברי רש"י קשים..."

הלימוד הלילי שהחזיר בתשובה
היתה  יוסף' שהתמדתו  'פורת  בעל  יוסף סקוביץ זצ"ל  הגאון רבי  על  מסופר 
להפליא, ובאמצע הלילה נשמע קול לימודו בניגון עצום שהחזיר בתשובה אדם 
מפורסם, שנעשה אחר כך לאדם גדול, כששאלוהו מה הביא אותו לכך סיפר: 
"הזדמן לי לעבור בעיר מגורי באישון לילה, על פני ביתו של ר' יוסף, מן הבית 
התוגה  צלילי  והקשבתי.  למקומי  נצמדתי  עצוב,  בניגון  תורה  לימוד  קול  בקע 
שהדהדו באזני נצטיירו בדמיוני, כאלו התורה בוכה על שנטשתיה. והנני עומד 
על סף הכחש והבגידה בה, אותה שעה נתעוררו בלבי הרהורי תשובה וכך הגעתי 

עד הלום"...

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

המשך 
מעמ' 2

המשך
רוממות התורה

חיזוק התורה

הרב 
חיים 

מילצקי

השי"ת6 ]ובמדרש כתוב עוד, שהשי"ת הושיבו בחיקו, שאברהם אבינו כתב את 'ספר יצירה'7[. 
ולא השאיר אברהם אבינו ידיעה זו לעצמו, אלא התחיל להעבירה לכל העולם, שידעו ויבינו שיש מנהיג 
לבירה, ויתנהגו לפי רצון בעל הבירה, וכך התחיל לתקן את הבריאה ולהחזירה לתחילתה, למצב של "ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ָהֱאֹלקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר" כמו שברא השי"ת את האדם. ולכן אחרי עבודתו של אברהם אבינו נקרא 

הי"ת גם 'אלוקי הארץ' )עיין ב"ר נט,ח(, שבתחילה נקרא רק 'אלוקי השמים'.

 ג' עמודי עולם 
אברהם אבינו הוא עמוד החסד שזה העמוד העיקרי, ומבאר הגר"א )עיין בפירוש הגר"א שמואל א' ב,יא( 
שמכל הג' עמודים שהעולם עומד עליהם הוא העמוד היחידי שקיים לעולם - "עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה" )תהלים 
פט,ג(, שהנה תחילת הבריאה היתה מכח חסד פשוט של השי"ת, וקיום ומציאות הבריאה זה לעולם מחסדו 

יתברך, ובלא חסד אי אפשר לבריאה להתקיים, ואין לזה קיום, ולכן העמוד הזה לעולם לא יחסר8. 
ה'  ּוְדַבר  תֹוָרה  ֵּתֵצא  ִמִּצּיֹון  "ִּכי  שהרי  "תורה"  לנו  אין  המקדש  בית  משחרב  ו"עבודה",  "תורה"  אבל 
ִמירּוָׁשָלִים" )ישעיה ב,ג(, והיינו שהתורה היתה בבית המקדש בלשכת הגזית ששם היה הסנהדרין ושם היה 
עיקר תורה שבעל פה, ולכן כתוב )איכה ב,ט( "ַמְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה". ומה שיש לנו היום כלפי מה 

שהיה לנו, הרי זה נחשב ל"ֵאין ּתֹוָרה". אבל מ"מ אין לנו שיור רק התורה הזאת9. 
ו"עבודה" פשיטא שאין לנו לא זבח ולא מנחה, שעיקר העבודה היא בבית המקדש כמו שאומרים 'ושם 
נעבדך ביראה' שעיקר העבודה זה עבודת הקרבנות, והעבודה היא ביראה שזה 'פחד יצחק' שהוא עמוד 
העבודה, ועם ישראל מתפללים על היראה, וכל ההשתוקקות שלהם היא ליראה זו, שלא כאומות העולם 

שמטבעם אינם רוצים יראה ובורחים ממנה, אבל אצל עם ישראל יראת ה' היא חכמה.

 עמוד החסד - לעולם 
אבל עמוד החסד נשאר קיים לעולם, שהחסד זה הקיום של העולם. וכתוב בחז"ל )שהש"ר א,יד( שבכל 
דור ודור יש בחינה של 'מגן אברהם' היינו עמוד החסד. אבל התורה והעבודה זה עבודת האדם, ולכן זה 
תלוי במצבם ובמדרגתם של ישראל, וכשאינם ראויים נחסרים עמודים אלו. ולכן משחרב בית המקדש נחסר 

התורה והעבודה.
ואברהם אבינו זכה להיות עמוד החסד ממש, שמידת החסד ניתנה לו במתנה כדכתיב )מיכה ז,כ( "ִּתֵּתן 
ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם". שהוא נקרא מידת החסד משום שעשה חסד כדי לילך בדרכיו של הקב"ה - 
"ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו" מה הוא אף אתה, ולא כמו שעושים בני אדם כדי להיות טוב ומטיב, וזכה ע"י כך להדבק 

בהקב"ה.

 שורש הבריאה בחסד 
שניסה  הראשון  אדם  חטאו של  את  לתקן  התחיל  ובזה  בוראו,  את  להכיר  חיפש  אבינו  שאברהם  וכיון 
להשתייך לתחילת הבריאה, לכן זכה למידת החסד שזה תחילת הבריאה, כמו שכתוב "עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה".10 
ודרשו חז"ל )זוהר ח"א לך לך פו,ב ועוד שם, ועיין ב"ר יב,ט( עה"פ "ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם" 
שניסה  הראשון  שהוא  הבריאה  בתחילת  מרומז  הוא  שדוקא  והיינו  באברהם,  אלא  בהבראם  תיקרי  אל 

להשתייך להתחלת הבריאה, שהוא היה עמוד החסד שהוא תחילת הבריאה - "עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה".11
ובכל דור ודור אפשר שיש בחינה של האבות אם אנחנו אוחזים במידות הללו. ובזמנים שקוראים בתורה 
פרשיות אלו הרי שהקריאה מעוררת הזמן, וצריכים להתבונן במעשי האבות ולהשתייך למעשיהם ולעבודתם, 
לא רק לשמוע את הטעמים והדקדוקים בתורה... אלא להשתייך ולהשיג ממעלת האבות. ו'חייב אדם לומר 
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי' )תנדב"א פכ"ה(, ואין הכוונה שיקפוץ מדרגות, אלא שידע כמה הוא בעל 
חוב... וזה יהיה סיבה לעבוד בכל הכוחות ולא להתעצל. וממקומו שעומד בו יתחזק להתעלות מעלה מעלה, 

ושנקיים את התורה למעשה ממש, 'תורה' לשון 'הוראה', שתורה לנו את הדרך לטוב לנו כל הימים.

6. א"ה, ביאור הדברים נראה, שאברהם אבינו התחיל לתקן את החטא הקדמון ולחזור לשורש, בזה שהתבונן בשורש הבריאה ומתוך 
כך הגיע להכרה שיש בעל הבירה, ואחרי שהגיע להכרה זו רצה להכיר את בעל הבירה. וזה נקרא לחזור לשורש, לתקן את הבריאה 

מתחילתה ע"י שמתחילים לשאול ולהתבונן מתחילה, ולחיות בישרות לפי המסקנא הפשוטה העולה מההתבוננות.
7. עיין ספר הרוקח )הלכות חסידות שורש קדושת הייחוד(, ועיין בספר סודי רזיא )ח"א פתיחה( 'וכשבא אברהם אבינו והבין בספר 

יצירה נגלה עליו אדון כל והושיבו בחיקו, ונשקו על ראשו, וכרת לו ברית'. ועיין באוצר המדרשים )אייזנשטיין( יצירה עמוד 242.
8. א"ה, וכלשון הפסוקים "ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו".

9. ומרגלא בפומיה דמרן שליט"א: דאף שאנו אומרים זאת באנחה, כביכול שלא נשאר לנו כלום חוץ מזה, אך הלוואי שננצל את מה 
שיש לנו... ורק יחידים זכו להשיג את כל התורה כולה שנשתיירה לנו. ]ועיין בליקוטי הגר"א בסוף סד"צ ליקוט ט' שאחרי הכל 'לא 

נשאר אלא תרווד רקב'[.
10. א"ה, ומרן שליט"א הוסיף במילים הללו: 'והחסד זה אור שנמשך מהחכמה'. והיינו, שאף שחטא אדם הראשון היה בחכמה, אבל 

שורש מידת החסד הוא מנקודת הראשית שזה ענין החכמה.
11. א"ה, וביאור הדבר שאברהם אבינו התבונן שאם יש 'הטבה', יש 'מטיב'. ובזה הגיע להשיג את השורש ש"עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה",    

שתחילת הכל הוא בחסד פשוט, היינו בלי סיבה אחרת שבשבילה נברא העולם, רק חסד האלוקים וטובו. ודבק במידה זו וזכה 
בה.

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א - המשך
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מעשי אבות סימן לבנים
'עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו  המשנה באבות  על 
ע"ה ועמד בכולם' כתב מרנא הגר"ח מוולאז'ין זיע"א בספרו 
'רוח חיים' וז"ל: כי כמה מדות שהצדיק טרח ויגע להשיגם 

לבניו אחריו המה כטבע מוטבע ובקצת יגיעה יגיעו לזה כמו שנראה בחוש שרבים 
מעמי ארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש ה' והוא מוטבע בנו מאבינו 
אברהם שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו וכן כל העשרה נסיונות היו להישיר 
הדרך לפנינו וכן ההתעוררות לאדם פתאום לילך לארץ הקודש הוא מנסיון לך 
לך וקבלת כל דעבדין משמיא לטב מנסיון הרעב שלא הרהר אחר מדות השי"ת 

וכו', עיי"ש. 
והנה בחז"ל איתא )סנהדרין קד,א( ברא מזכה אבא ואין אבא מזכה ברא. ופעמים 
שהאבות ניצולים בשביל צאצאיהם העתידים לצאת מהם, על דרך שאמרו חז"ל 
אברהם  ניצול  יעקב  שבזכות  אברהם  את  פדה  אשר  יעקב  סג,ב(  )ב"ר  במדרש 

אבינו ע"ה מכבשן האש. 
רק  היה  האש  מכבשן  אבינו  אברהם  שניצל  הטעם  כי  מבאר  שהמדרש  והיינו 
בשביל יעקב אבינו שצריך לצאת ממנו, וכן בשביל חנניה מישאל ועזריה שצריכים 
היו לצאת ממנו, ולכן קיימו הקב"ה בשבילם והציל את אברהם ע"י נס מכבשן 

האש. 
אך לטובת אברהם היה יותר טוב למסור את נפשו בכבשן האש! וזה לא היה חסד 

או טובה לאברהם עצמו שניצל משם...

לחיות על קידוש השם
מסופר כי בשנת תשי"ח באמצע הריקודים הסוערים של בחורי הישיבה דפוניבז' 
ב'שמחת תורה' ובראשם מרן הרב מפונביז' זצ"ל, עמד שם יהודי זקן שהתפעם 
בחורי  של  בלבותם  היוקדת  הגדולה  מהאש  הריקודים,  של  מהעוצמה  והתרגש 
הישיבה, והרהורים נוגים חדרו לליבו "אוי אם ילדיי היו בחיים בוודאי הם היו בין 

הרוקדים הללו, ועכשיו הם קבורים באיזה פיסת קרקע באירופה הדוויה...
וככל שהעמיק לחשוב על בניו ועל העתיד התורני שהיה יכול להיות להם, לולי 
מה שקרה, החל לבו נקרע בקרבו מכאב... דמעות רותחות החלו לזלוג מעיניו, 
ומרוב צער וכאב רץ להרב מפוניבז' שישב באותה עת באיזה פינה וזעק: רבי! 
גיוואלד! היכן הם ילדיי, למה הם נלקחו ממני, הרי הם יכלו לצמוח ולגדול בתורה 

ויר"ש, למה ומדוע לקחו אותם!? 
הזעקה הזו הרתיחה את הלבבות, ובפרט שגם הרב מפוניבז' איבד את אשתו 
וילדיו בשואה חוץ מבנו. החל הרב לבכות ואמר לו: עליהם אין צריכים לבכות, הם 
הרי מסרו נפשם על קידוש ה' ונמצאים בהיכלות נוראים ונשגבים מלאים אושר 
נצחי שאין ערוך אליו! הם לומדים בהיכלה של ישיבה של מעלה, בגן עדן, בחברת 

כל הקדושים... אך אתה יודע על מי צריכים אנחנו לבכות!?
- עלינו אנחנו צריכים לבכות! אנחנו צריכים לבכות היכן אנחנו עומדים בעולם, 
כמה אנחנו עוד יכולים לפעול ולעשות בכל רגע ורגע של חיים, בכל רגע ורגע 
של לימוד התורה, אנחנו יכולים לקנות חיי נצח נצחים מלאים, אושר נשגב ונפלא, 
ומה אנחנו באמת עושים!?... תביעה זו זועקת עד לב השמים, הם, באמת קדשו 
שם שמים בהעלותם על המוקד, אבל עלינו לקדש את ה' בחיינו הקשים שלאחר 

החורבן הנורא, מוטל עלינו לא להתייאש ולא ליפול ברוחינו! 

מי הוא זה אשר יקדש את ה' בתוך לבבו?
על חורבן גדולי קלם כתב מרן הגרא"א דסלר זצ"ל וז"ל: עמוקים המה דרכי אמת 
עמוקים מאד מי  ימצאם, ועל כן לא ידעום רבים, אלא יחידי סגולה אנשי אמת. 
רבים שאלו ותמהו מה בצע במיתות הללו? אלו מתוך גזירת השמד מתו, ומסרו 

נפשם על קדושת שמו, הלא דבר הוא!? 

להשמיד  אלא  דרשו,  לאמונה  לא  הללו  הרוצחים  אבל 
להרוג ולאבד, כמאמין כמומר, ולהמית את כולם על שנולדו 
יהודים, וכי מה ענין יש בזה? הלא גם האפשרות לקדש את 
שמו יתברך לא ניתנה להרוגים, וא"כ על מה ולמה? תמיהה 

רבתי. 
אבל אנשי האמת המה ידעו פשר דבר. לא נסיון של שמד היה המכוון ולא לקדש 
שם שמים לעיני העמים אלא... דבר הקשה ממנו! קשה מכל עבודה כבירה שאין 
דוגמתה, הנסיון היה לברר מי הוא זה אשר אמיתי הוא בלבו, מי הוא זה אשר יקדש 
את ה' בתוך לבב עצמו, ויהפוך את לבבו כולו אליו ית' מבלי השאיר כלום, ואשר 
ישמח באמת בייסורי מוות האיומים שמחה שלימה של אושר הדביקות, הן זוהי 
קדושי  ואמוראים  גם תנאים  זוהי עבודת חבלי משיח!  עליונה!  היותר  התכלית 
עליון פחד לבבם אולי לא יצאו ידי חובתם בעבודת חבלי משיח, ועל כן התפללו 
"ייתי" המשיח "ולא אחמיניה"... ובדורנו החלש הזה, גדולינו ואנשי האמת השיגו 
אמת זו, ויעמדו בנסיון הנורא אשר ניסם ה' בו, וכה דבקו בשכינה בטהרה ובאמת.
שעת בירור היא חבלי משיח, אשר יברר ה' לו אחד מעיר ושתים ממשפחה, אשר לו 
המה באמת... אשר עבורם העולמות נבראו, ואשר להם ינחיל חיי אמת ואושר נצחים 

חלקם.

כדרלעומר או כלדרעומר...
כאשר  תורה":  "קול  ישיבת  מראשי  סיפר הגאון רבי אברהם ארלנגר שליט"א 
עלתה הגזירה אודות "גיוס בנות" בא אחד וטען כלפי מרן הרב מבריסק זיע"א 

"אינני יכול להבין את הרב... כל דבר שמציעים בענין, הרב דוחה"...
נענה ואמר לו מרן הגרי"ז: אספר לך מעשה שהיה פעם, מלמד תינוקות אחד 
ניסה ללמד ילד קטן בחיידר לומר את המילה "כדרלעומר"... ולא עלה הדבר בידו, 
שכן כל הזמן היה אומר הילד "כלדרעומר"... או "כרלדעומר" או "כלרדעומר"... 
וכו'... ורק כפי אשר צריכים לומר - "כדרלעומר", לא היה יכול הילד הקטן לומר...
סבלנותו של אותו מלמד, ואמר לילד "מה אתה מתעקש כל כך, תגיד  פקעה 

כבר כדרלעומר"!?
נענה הילד ואמר למלמד: וכי אני הוא העקשן... והרי אני כבר אומר בכל כך 

הרבה אופנים את המילה... ואילו אתם מתעקשים שאין זה טוב...
מיד הבין אותו אדם את הרמז שבדברים...

אנו נבלה את כולם...
בנאומו של מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד בועידה הארצית השניה 

של אגודת ישראל בפולין בשנת תרפ"ב זעק מנהמת ליבו הטהור: 
יש לנו הבטחה מפי ה', שנאמרה לאברהם ע"ה: "ושמתי את זרעך כעפר הארץ"! 
מה הוא הרעיון הטמון במלים "כעפר הארץ"? מבארים חז"ל )בראשית רבה מא,ט(: 
כמו שעפר הוא דבר שכולם דורכים עליו ולמרות זאת הוא נשאר יותר מכולם, 
כך אמרו לנו מראש: כולם ידרכו עלינו, ואנו נבלה את כולם! לא חשוב מי הם 

הדורכים, מבחוץ אם מבפנים... זהו, רבותי, דבר ה'! ודברו לא ישוב ריקם...
אשר  החדשים,  הכלל  עסקני  הם  האם  לנו?  הנחוצים  הבונים  איפוא,  הם,  מי 
השליחות שלהם, הסיסמה שלהם היא: "נהיה ככל הגוים בית ישראל", ששאיפתם 
ומטרתם הסופית היא להביא את עם ישראל למצב של שריפת נשמה וגוף קיים, 

אשר עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים!?
לומר, שאתם  יותר  נכון  הבונים שלנו!  אין אתם  להם:  לומר  חייבים  אנו  לא! 

המחריבים שלנו! אתם רודפים של כלל ישראל!...
עוד דבר עלינו לומר להם: אם חושבים הם להחריב אותנו, כי אז טעות גדולה 

בידם. מחריבי היהדות ייחרבו, ואת היהודים לא יצליחו להחריב!
אינני אומר כאן דעה אישית, הנובעת מאיזה רצון לומר, אני רק חוזר על מה 

שכתוב בתורה...

לך-לך... אל הארץ אשר אראך 

דיוק לפי פשוטו של מקרא
הנה הדבר צריך עיון לכאורה. מהו "הארץ אשר אראך", 

הרי לכאורה מראש ידע אברהם שהוא הולך לארץ ישראל, שכן כך מפורש בקרא 
"ללכת ארצה כנען", כלומר מראש זו בלבד היתה מגמת פניו וא"כ ממה נפשך, אם 
היה הדבר תלוי בכך שרק הוא ית' יראהו איזה ארץ רוצה הוא להוליכו אליו - הרי 
שאין אברהם אמור להיות יודע לאן הולך, ואם אכן ידע - מהו אשר הולך ה' להראותו 

שאותו אין אברהם יודע עדיין.
ובביאור העניין יש לנו להקדים ולחקור חקירה נוספת בעניין ראשיתה של הפרשה. 
כאן בפרשת לך לך מתחיל לספר על תולדותיו של אברהם אבינו עליו השלום. והנה 
בפרשה הקודמת פירש את תולדותיו של צדיק אחר, הרי הוא נח. ובתחילת תולדותיו 
איש  ושהיה  ה',  בעיני  חן  לו  דהיה  מעלותיו שהקדים  את  לנו  לפרש  הכתוב  נעצר 
צדיק ותמים והתהלך את האלקים. ומ"ט אינו מקדים לבאר את מעלותיו של אברהם 

שמחמתן זכה בדיבור מאת הבורא וציוויים ונסיונות? 
והנראה לומר דהעניין כבר נרמז ברמז העבה כקורת בית הבד למי שיודע לקרוא. 
שכן לעיל אמרו על משפחת אברם, ותרח בראשם, דיצאו "מאור כשדים ללכת ארצה 
כנען", אלא שנתעכבו בחרן ושם נותרו תרח ונחור בנו עד יום מותם. והנה אם נבוא 
לעיין מהו עניין השם "אור כשדים" שלא מצאנו דומה לו בכל המקרא, אלא לכאורה 
הוא רמז ברור וגלוי על חטא המגדל של ה"כשדים" הרי הם תושבי ארץ בבל ]כמעט 
אף פעם לא ימצא במקרא אומה בבבל ושמה "בבלים" אלא בדרך כלל רק "כשדים" 
שמם[, אשר יסודו של מגדל זה הוא האּור )דהיינו האש( בו השתמשו אנשי בבל על 
מנת ללבן לבנים ע"י שריפה כמאמר הכתוב שם "הבה נלבנה לבנים ונשרפה שריפה" 
ועל ידי כך באו לבניין המגדל ולמרידה במלכות שמים. יוצא, שהאּור הזה של הכשדים 
הוא אשר עוררם למרוד, ומאּור זה של כפירה ומרידה בהשגחה הוא שיצאו תרח ובני 
ביתו אשר עיקרם וראשם אברם, ללכת לארץ כנען אשר היתה ידועה כארץ הקרובה 

ביותר להשגחת הבורא ית"ש וכל האומות נתאוו לשתות את מימיה וכו'. 
יוצא שפסוק זה גופא הוא המראה את מעלת אברהם העברי ממש, כדוגמת תיאור 
צדקותו של נח. דהיינו שעניינו העיקרי והנפלא מכל הוא היותו פורש מיזמתו מדרכי 
מגדל בבל וחיי קיצוץ בנטיעות לדרך חיים של קרבת אלקים. אלא שאביו עכבו בחרן, 

ותיאור מותו של תרח לפני הציווי דלך לך ]כאשר למעשה 
תרח מת הרבה אחרי כן כאשר אברהם היה בן קל"ה ויצחק 
היה בן ל"ה[ עניינו לומר דאביו נותר - בכח ובפועל כאחד 
- "באמצע הדרך", דהיינו שלא הגיע עד סוף תכלית חפצו 

בבקשת האמת של ההתרחקות מהמגדל - תרתי משמע.
ולפי כל זה הרי שיוצא פשוט, שארץ כנען אינה רק תכלית ארציית-גשמית. אלא 
היא תכלית הריחוק מאור כשדים מצד עצם סגולתה, היא ארץ האלקיות, הארץ שאינה 
סובלת עוברי עבירה )רמב"ן(, וכל החידוש של השי"ת בציוויו הוא שעתה הוא הזמן 
ללכת לשם, ושהוא עוד עתיד להראות לאברהם את איכות ישיבתו בה והיינו "אשר 
אראך" שהוא כעין "כאשר אראך". כאומר לו, אינך יודע מה עוד טמון בארץ זו, יש 

שם הרבה יותר מאשר חשבת.
ובאמת הדבר צריך עיון היכן הראהו, הרי לא גלוי שהשי"ת הראה לו היכן הוא א"י 
אלא אברהם מצאו בעצמו, אלא שאם קריתם לא שניתם ולא שילשתם. שכן מצינו 
שאכן הראהו כדאמרן, באיכות ולא בכמות. ואימתי היה הדבר? כאשר כבר היה בארץ 
ישראל והשי"ת הראהו את כל הארץ, "ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא 
ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה, ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד  עֹוָלם" דהיינו שעניין ה"ארץ אשר אראך" אינו 
על זהות המקום - אותו כבר מכיר אברהם זה מכבר, יודע הוא מה החילוק בין טמא 

לטהור. אלא המדובר הוא על איכותו ורחבו. ולפי דרכינו הוא נפלא.

***
ונראה לעניות דעתי עוד יותר מכך, דהוא פשט נפלא. 

תשאלוני, מדוע הוא פשט, הרי לכאורה הוא רמז? אלא זאת יש לדעת, לומר שנאמר 
באופן  לאומרו  היה  אפשר  שאי  דבר  לי  לומר  כדי  מליצה,  דרך  על  בכתוב  משפט 
דברי  את  להסביר  יותר  הפשוטות  מהדרכים  אחד  הכל  בסך  הוא  בקצרה,  הפשוט 
הכתוב, שהרי מצינו לא אחת כי הכתוב נוקט לא אחת בלשון מליצה ]כגון "על כן 
יאמרו המושלים בואו חשבון"[ בהבלעה, למרות היותו "בלוע" באמצע תיאור מהלך 

העניינים הפשוט.
ובייחוד נכון הדבר כאן, שהרי צריכים היינו להקדמה בדבר מעלתו של אברהם. וכן 

זקוקים היינו לפירוש אמיתי לשם המקום "אור כשדים"!

רוממות המעשים
פנינים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא

המשך
רוממות הפרשה

ביאור עניני הפרשה

הרב שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר
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ויתן לו מעשר מכל
עליון  קל  "וברוך  )יד,כ(  בפרשה  כתוב 
אשר מגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל". 
הפריש  ע"ה  אבינו  שאברהם  למדים  מכאן 
אליעזר  דרבי  בפרקי  וכ"כ  מממונו,  מעשר 
)פרק כז(: ר' יהושע בן קרחה אומר אברהם 
התחיל ראשון לעשר בעולם, לקח כל מעשר 
סדום ועמורה, וכל מעשר לוט בן אחיו, ונתן 
מכל,  מעשר  לו  ויתן  שנאמר  נח,  בן  לשם 

עכ"ל. 
על  גם  פל"ג(  )ריש  בפדר"א  הוכיח  וכן 
"ויזרע  )כו,יב(  כתיב  וז"ל:  אבינו,  יצחק 
וכי  יצחק בארץ ההיא", רבי אליעזר אומר 
יצחק זרע דגן, ח"ו, אלא לקח את כל מעשר 
לעניים, כמה דאת אמר  וזרע צדקה  ממונו 
)הושע י,יב( "זרעו לכם לצדקה", וכל דבר 
לו הקב"ה מאה שערים של  שעישר, הביא 
ע"כ.  ה',  ויברכהו  נאמר  לכך  וברכו,  ממון 
וכמו  אבינו,  יעקב  אצל  גם  מצאנו  וכך 
שהוכיח בספר 'מושב זקנים' לבעלי התוס', 
עשר  לי  תתן  אשר  "וכל  )כח,כב(  עה"פ 
אעשרנו לך", וז"ל: 'תימה מאי רבותיה אם 
יתן חלק מעשרה, אלא כך אמר יעקב, אם 
יהיה אלוקים עמדי אז אתן לו מעשר מכל 
דבר, אפילו מהתבשיל שהיה אוכל בכל יום 

יתן ממנו מעשר'. 

מו"מ בדברי הרמב"ם בזה
ולפלא שברמב"ם )פ"ט מהל' מלכים ה"א( 
אדם  נצטווה  דברים  ששה  'על  וז"ל:  כתב 
ונצטווה  אברהם  בא  אברהם,  עד  הראשון 
יתר על אלו, במילה, והוא התפלל שחרית, 
ויצחק הפריש מעשר, והוסיף תפילה אחרת 
הנשה,  גיד  הוסיף  ויעקב  היום,  לפנות 
ענין  הזכיר  שלא  הרי  ערבית'.  והתפלל 
יצחק  אצל  אלא  אבינו  באברהם  מעשר 
אבינו, וצ"ע מדוע, ובאמת שכבר השיג עליו 
והוא  לומר,  ראוי  היה  'כן  כך:  על  הראב"ד 
והפריש  שחרית  התפלל  אבינו[  ]אברהם 

מעשר, ויצחק הוסיף תפלה אחרת'. 
וברדב"ז )שם( ביאר כוונת הרמב"ם: וצ"ל, 
נתן  ומשם  הרכוש,  בכל  זכה  אברהם  כי 
רצה  לא  ו]לכן[רבנו  המעשר,  צדק  למלכי 
דיני מעשר[,  ]ולהוכיח משם על  כן  לפרש 
בגידולי  אלא  נוהגות  המעשרות  אין  שהרי 
האגדה  בדברי  תפס  לפיכך  שלו,  קרקע 
המעשר,  שהפריש  הוא  שיצחק  שאמרו 
שנאמר "וימצא בשנה ההיא מאה שערים", 
וכן דעת המתרגם, ורש"י, והרמב"ן, ואע"פ 
המעשר  על  ]יצחק[  שנצטווה  מצינו  שלא 
בו משמע  נוהגין  כיון שהיו  ]מ"מ[  בהדיא, 
"על  כתיב  ביעקב  מצינו  שכן  היא,  דמצוה 
הנשה",  גיד  את  ישראל  בני  יאכלו  לא  כן 
ומקרא בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו, 

ע"כ. 
)שם( דבאברהם לא אשכחן  בכס"מ  וכ"כ 
השלל  עישר  דוקא  והתם  ממונו,  שעישר 
לפי  אלא  מעשר,  בתורת  ולא  בידו,  הבא 
שכיבדו מלכי צדק בהוצאת לחם ויין וברכו, 
יצחק  אבל  מהשלל,  מעשר  לו  לתת  ורצה 
מעשר,  לשם  ממונו  שעישר  הראשון  הוא 
כפי דרשת חכמים ז"ל ב"ויזרע יצחק בארץ 

ההיא וימצא מאה שערים". 
אומר  'ואני  כתב:  עוז  במגדל  מיהו 
יש  עניינים,  לכמה  הם  חלוקות  דדרשות 
אומר מימי קדם היו מפרישין, ותולין הדבר 
מכל",  מעשר  לו  "ויתן  דכתיב  באברהם, 
וזהו  צדק,  למלכי  נתן  שאברהם  פירוש, 
הסכמת הראב"ד ז"ל, וי"א כי יצחק התחיל 
ההיא  בשנה  "וימצא  מדכתיב  להפרישו, 
מאה שערים" כתרגומו, כי שיערו לתרומה 
ומעשרות, וכ"כ רש"י ז"ל בפירוש התורה, 
נ"ל,  וכן  ז"ל,  וזהו דעת ר"מ  ז"ל,  והרמב"ן 
דאילו באברהם ממה נתן לו מעשר באותה 
שעה, והרי לא לקח כלום, דכתיב "הרימותי 

ידי וגו' אם מחוט ועד שרוך נעל וגו" '.
מיישב  שליט"א  הלוי  הגרמ"ד  מרן  ואילו 
בדעת  לפרש  'ויש  כך:  הרמב"ם  דברי  את 
שניצל  נס  נעשה  לאאע"ה  דהנה  הרמב"ם 

תודה,  בקרבן  ונתחייב  המלכים  ממלחמת 
וזהו שהוציא לו מלכי צדק מלך שלם לחם 
ויין עבור  והוא לחם של לחמי תודה,  ויין, 
הבהמה  גם  לו  הביא  שלא  ]ומה  הנסכים 
משום שזה היה יכול לקחת מכל אדם, אבל 
בלחם ויין יש דינים מיוחדים בלחמי תודה 
ונסכים והי' צריך ליקח ממקום כשר דוקא[, 
דהיינו שנתן  לו מעשר",  "ויתן  נאמר  וע"ז 
מעשר.  אחד  שהיא  תודה  לחמי  תרומת  לו 
ולפי"ז נמצא דלא איירי קרא במעשר ממש 
דברי  וניחא  תודה,  לחמי  בתרומת  אלא 
בהפרשת  שהתחיל  הוא  דיצחק  הרמב"ם 

מעשר.   

האם ניתן להוכיח חיוב מעשר 
ממעשה אבות

וראה בשו"ת יהודה יעלה )יו"ד סי' שלד( 
שהאריך מאוד בענין זה, האם ניתן להוכיח 
ממעשה האבות חיוב נתינת מעשר, ולחייב 
ומסיים  מעשר,  לתת  מדאורייתא  משו"כ 
למעשר  חיובא  ללמוד  דאין  'ונראה  שם: 
כספים אפילו מדרבנן מאברהם ויעקב, דהם 
עשו כן להוראת שעה, דיעקב נדר כן בעת 
צרה כדי להינצל בזכות זה, ואברהם לכבוד 

מלכי צדק נתן לו מעשר. 
]משמרתי,  "וישמור  עה"פ  הרמב"ן  וכתב 
האבות  היו  כי  וגו':  חוקותי"  ו[  מצוותי 
נדיבי עמים לתת מעשרות לעניים או לכהני 
כהן  הוא  ותלמידיהם  ועבר  שם  כגון  ה', 
דאפילו  ומוכח  עכ"ל.  לו,  ויתן  עליון  לקל 
דאילו  כספים,  במעשר  ליכא  דרבנן  מצוה 
המתין  למה  מדרבנן,  אפילו  מצוה  היה 
יעקב לנדור רק בעת צרתו, הרי ודאי דגם 
קודם קיים כל התורה כולה, אפילו עירובי 
וע"כ  דרבנן,  מעשרות  כל  וה"נ  תבשילין, 
דגם אברהם המתין עד אז, מדכתבה התורה 
מעשהו זה אצל הנס. וכ"כ הרמב"ן בפרשת 
לך לך: 'ויתן לו מעשר מכל, מאותו רכוש, 
עשה  ולא  וכו'  לכבודו  ליבו  מנדבת  לבד 
לא  זרעו  דתבואת  משום  ע"כ  מקודם',  כן 
ממעשרות,  פטור  שהוא  לקוח,  רק  לו  היה 
ומעשר כספים גם מדרבנן אין חיוב, אמנם 
דוד המלך נהג לעצמו מעשר כספים, ושפיר 

אמר ושיבח את עצמו ע"ז כו'. 
שאברהם  הפסוק  את  שמבאר  ולהראב"ד 
מצוה  שיש  י"ל,  משלו,  כספים  מעשר  נתן 
אינו  זה  וגם  מ"ת,  לאחר  מדרבנן  וחיוב 
ורש"י  והרמב"ן  הרמב"ם  אבל  מוכרח, 
לא  דאברהם  ס"ל  כולהו  והמג"ע  והכס"מ 
לאחר  לדידהו  ע"כ  כלל,  ממונו  עישר 
הי'  מתן תורה אין חיוב דרבנן כלל, דא"כ 
אברהם מקיימו, וכמו שקיים אפילו עירובי 

תבשילין, אלא מנהגא הוי.
ועיין עוד באריכות בזה בדברי הפוסקים 
שו"ת שבו"י  רכד(,  )סי'  יאיר  חוות  ]שו"ת 
)ח"ב סי' פה-פו(, שו"ת שאילת יעב"ץ )ח"א 
סי' ג(, ברכי יוסף )יו"ד סי' רמט(, שו"ת חתן 
סופר )סי' כ(, שו"ת מהרי"ט )ח"א ריש סי' 
קכז(, יפה ללב )ח"ג יו"ד סי' רמט,ב(, שו"ת 

מנחת יצחק )ח"ה סי' לה,ה( ועוד[.

עיקר חובת נתינת מעשר היום 
הגר"מ  מרן  ממש"כ  לציין  הענין  ומן 
הזה  בזמן  מעשר  בדין  שליט"א  שטרנבוך 
זו,  בפרשה  עה"ת  ודעת'  'טעם  בספרו 
מכל.  מעשר  לו  ויתן   – כאן  רש"י  עמש"כ 
מעשר מכל אשר לו לפי שהיה כהן. 'נראה 
הכוונה שכהן היינו מי שעוסק בעבודת ה' 
דוקא, ואז העבודה היתה רק בלימוד התורה, 
נח[ שהוא עסק  ]בן  נתן מעשר לשם  ולכן 
בתורה תמיד ודינו ככהן, וכן בזמנינו שאין 
ה'  ביהמ"ק, מי שמקדיש ומתמסר לעבודת 
מעשר  מגיע  להם  הת"ח  ואלה  ככהן,  הוא 
וכמבואר  המקדש,  בזמן  ללוויים  דומיא 
עיי"ש  עניים(,  מתנות  הל'  )סוף  ברמב"ם 
)פ"ו  השיטמ"ק  לדברי  יסוד  ומזה  לשונו. 
עיקרה  כספים  מעשר  שחובת  דכתובות( 

לתלמידי חכמים.

'הוכיח סופו על תחילתו'
אברם  "וילך  אומר:  הפסוק 
כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט" 
שלכאורה  להתבונן,  ויש  )יב,ד(. 
נחשב  היה  אאע"ה  שלגבי  כמו 
גדול,  לנסיון  לך'  'לך  של  הנסיון 
הוא  גם  שהרי  לוט,  לגבי  גם  כך 
הממון  את  ממעטת  שהדרך  ידע 
רש"י  שהביא  כמו  וכו'  השם  ואת 
לגוי  "ואעשך  הפסוק  על  מחז"ל 
שהדרך  לפי  שמך"  ואגדלה  גדול 
ממעטת פריה ורביה וממעטת את 
הממון וממעטת את השם, ואעפ"כ 
לא רצה להפרד מאברהם. ובאמת 
קיבל ע"ז שכר גדול, ככתוב "וגם 
צאן  היה  אברם  את  ההולך  ללוט 
ובקר ואהלים" )יג,ה(, וכתב רש"י 
מי גרם לו זאת הליכתו עם אברהם. 
אברהם  עם  שהלך  בשכר  כלומר, 
רב.  לעושר  זכה  ממנו  נפרד  ולא 
איזו  לו  שיש  מצאנו  לא  ואעפ"כ 

זכות על כך. 
כבר  אם  להבין,  יש  ובאמת 
שהיה  עד  גבוהה  כה  בדרגה  היה 
מוכן לצאת עם אברהם לדרך לא 
נודעת, אע"פ שלא נצטוה על כך, 
איך יתכן שבעבור מריבת הרועים 
לפרוש  הסכים  הצאן  מרעה  על 
בסדום  להתגורר  וללכת  מאאע"ה 
לה'  וחטאים  "רעים  שהיו  אע"פ 

מאד". 
למדים  אנו  גופא  שמזה  אלא 
שכבר מלכתחילה כל הליכתו עם 
אאע"ה לא היתה לשם שמים, אלא 
היה מעורב בזה מטרה פסולה של 
בספר  שדייק  וכמו  הממון,  חמדת 
רובמן  )להג"ר מאיר  מאיר'  'זכרון 
אברם  וילך  הפסוק  מלשון  זצ"ל( 
וגו' וילך אתו לוט ואברם בן חמש 
הפסיק  דמדוע  שנה.  ושבעים 
לו  היה  לוט',  אתו  'וילך  באמצע 
וגו'  אברם  וילך  הסדר,  לפי  לומר 
ואברם בן חמש ושבעים שנה וגו' 
אלא  לוט'.  אתו  'וילך  כן  ואחרי 
הסיבה  את  ללמדנו  הפסוק  שבא 
אברם,  אחרי  הלך  שבשבילה 
ושבעים  חמש  בן  'ואברם  משום 
שירשוהו,  בנים  לא  ואין  שנה', 
וכמשמעות  ליורשו,  הוא  והתכוין 
חז"ל )ילק"ש רמז עו( על הפסוק 
אברם  מקנה  רעי  בין  ריב  "ויהי 
ובן רעי מקנה לוט", שאמרו רועי 
אמר  אברהם שהקב"ה  לרועי  לוט 
לאברהם לזרעך אתן את כל הארץ 
הזאת, ואברהם פרדה עקרה ואינו 
אחיו  בן  ולוט  מת  למחר  מוליד 

יורשו וכו' עיי"ש.
של  הליכתו  שעיקר  ומבואר 
במטרה  היתה  אברהם  עם  לוט 
על  ממונו,  את  לירש  כדי  פסולה 
השפעה  לקבל  יכול  היה  לא  כן 
טובה מאאע"ה, ועל כן כאשר לא 
הספיק ללוט המקום, והיה נדמה לו 
יותר,  ירויח  מאאע"ה  יפרד  שאם 
מוכן  והיה  כך,  מלנהוג  היסס  לא 

לפרוש מאאע"ה בעד בצע כסף.
מה  גם  ליישב  יתכן  ובזה 
על  חז"ל  דרשת  על  שמקשים 
הפסוק "ויסע לוט מקדם" )יג,יא(, 
ולא  לא באברם  'אי אפשי  שאמר 
דמהיכן  מב"ר(,  )רש"י  באלוקיו' 
כדי  עד  עליו  לדרוש  חז"ל  לקחו 
כך שמורד בהקב"ה ח"ו, הרי סו"ס 
למד אורחות חיים מאאע"ה? אולם 
מסוגל  הוא  אם  כי  הדבר,  הוא 
אאע"ה  כבית  קדוש  מקום  לעזוב 
רעים  אנשים  למקום  וללכת 
וחטאים בשביל חמדת הממון, הרי 
שכל  תחילתו  על  סופו  שהוכיח 
הליכתו עם אאע"ה לא היה לש"ש, 

וממילא הוא לא הושפע ממנו.

עוג מלך הבשן
על  סופו  ש'הוכיח  זה  וכיסוד 
בהמשך  עוד  רואים  אנו  תחילתו' 
)יד,יג(  בפסוק  שכתוב  הפרשה, 
"ויבא הפליט ויגד לאברם העברי" 
וגו'. ופירש"י שזה היה עוג, והביא 
מב"ר שהיה מתכוין שיהרג אברהם 
נראה שעשה  לנו  וישא את שרה. 
יראה  אדם  וחסד,  טוב  מעשה 
הקדושים  חז"ל  אבל  לעיניים, 
שרצה  רשע  כולו  שהיה  מלמדים 
לישא את שרה, והחשבון שלו היה 
מנגד  יעמוד  לא  אאע"ה  שבודאי 
בודאי  והרי  להלחם,  יצא  אלא 
שיצליח,  הטבע  נגד  זה  כי  ימות, 
וכמו שאאע"ה אמר בעצמו ואנוכי 
להיות  צריך  שהיה  ואפר,  עפר 
עפר, ואיך היה בטוח שאאע"ה יצא 
להלחם, כי הוא 'עברי', הוא מעבר 
אחד ומסוגל ללכת נגד כל העולם 
מכלום.  נרתע  לא  השני,  שמעבר 
מסטמאר  האדמו"ר  מבאר  ]ובזה 
זצוק"ל מדוע זה נכתב דוקא כאן 

שהוא 'עברי'[. 
שאלות:  שתי  כאן  נשאלות  אך 
א', איך ידעו חז"ל שכוונתו באמת 
היתה לרעה? ב', אם באמת התכוין 
משרע"ה  ממנו  פחד  מדוע  לרעה, 
בזה  מש"כ  ]ועיין  חוקת?  בס"פ 
ב'כלי יקר' בס"פ חוקת, ומה שיש 
לדון בדבריו בספרי 'באר צבי' ס"ס 
ס"ד[. ואולם להנ"ל י"ל בפשיטות, 
רצה  שבסופו  שמצינו  מכך  שרק 
להרוג את משה וישראל, וכמבואר 
סופו  הוכיח  בזה  )נד,ב(,  בברכות 
על תחילתו שלא להצלה נתכוין. 

הכנסת אורחים רק בתור 
'חיקוי'

ובזה יש לבאר עוד מה שמקשים 
בפרשת וירא בפסוק )יט,כט( ויהי 
הככר  ערי  את  אלוקים  בשחת 
ויזכור אלוקים את אברהם וישלח 
את לוט מתוך ההפכה וגו'. פירש"י 
לוט,  על  אברהם  של  זכירתו  מהו 
נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו 
של אברהם, ושמע שאמר אברהם 
אחותי  אשתו  שרה  על  במצרים 
חס  שהיה  הדבר,  גילה  ולא  היא, 
עליו.  הקב"ה  חס  לפיכך  עליו, 
ולכאורה צ"ב, וכי א"א למצוא שום 
ששתק  עבור  אלא  לוט  על  זכות 
להריגה,  אאע"ה  את  מסר  ולא 
אפי'  שהוא  מצינו  למעשה  והרי 
אורחים  הכנסת  על  נפשו  מסר 

)בראשית יט,ג-ט(?
הסבא  של  ביאורו  וידוע 
מסלבודקא בזה )והו"ד בס' משנת 
רבי אהרן עמ' קלח, וכן איתא גם 
שלוט  שמה  הקטנה(,  יד  בספר 
הכניס אורחים לא עשה זאת כי אם 
בתור מעשה של חיקוי ממה שראה 
אצל אאע"ה, היינו מהשפה ולחוץ, 
אמיתי.  חסד  בעל  היה  לא  אבל 
ע"כ. אלא שעדיין יש להבין מנין 
לנו לקבוע שמה שלוט הכניס את 
זה  נפש  מסירות  בכזו  האורחים 
חיקוי?  רק  אלא  אמיתי  היה  לא 
ויתכן לבאר כהיסוד הנ"ל, שמכך 
התאכזר  הוא  שני  שמצד  שרואים 
על בנותיו והסכים להוציאן החוצה 
לאנשי סדום שיתעללו בהן, הוכיח 
הוא  שבמהותו  תחילתו  על  סופו 
כאאע"ה,  חסד'  'בעל  היה  לא 
וממילא כל ההכנסת אורחים שלו 
ולחוץ  מהשפה  אם  כי  היתה  לא 

ולא לקיום מצות חסד אמיתית.

המשך
רוממות ההלכה

סוגיה הלכתית בפרשה

הרב 
ישראל 

לנג

המשך
רוממות המידות

חיזוק המידות והמוסר

הרב 
צבי 

קריזר
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