
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ו"צק| גליון  וירא שתפר

 

 כשהקב"ה מבטיח לא צריכים להוסיף סגולות

 .)יח, יב( בקרבה שרה ותצחק

 נזדמן אחת פעם, עקרה היתהזצ"ל  מקמינקא שמואל' רהרה"ק  של בתו 

: אמר, עבורה שיתפלל אצלו הלכה, זצ"ל מבארשיד רפאל רביהרה"ק  אלקמינק

 .שמחה - לדותולו סגולה

. ה הרה"ק מבערשידל שאמר מה שמואל' ר לאביה וסיפרה הבת הלכה 

 בתורה, לבנים יפה שהשמחה מצינו ובכתובים ובנביאים בתורה: אביה לה אמר

 בנביאים ונאמר. יצחק את ילדה מכן ולאחר, "בקרבה שרה ותצחק" נאמר

 הבנים אם" )תהלים קיג, ט( נאמר ובכתובים, "עקרה רני)ישעיה נד, א( "

 כשרבי: שמואל' ר לה ענה: שרה נענשה למה, כן אם: הבת שאלה. "שמחה

 להשתמש צריכה היתה לא, מבטיח ה"כשהקב אבל. לסגולה צריכים - מבטיח

 .בסגולות

 יליקוטי ש

 

 אמירת קדיש יתום בנוסח ספרד בבהכ"נ של נוסח אשכנז

, שאכלו כמו וברש"י נראו. )יח, ח( והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו

 המנהג. מן אדם ישנה שלא מכאן

 החזון אישרבה מיוחדת אצל מרן יזצ"ל זכה לקרוסמן רבי ישראל גהגה"צ 

באופן מיוחד התחבב אצלו, בתקופת  ., דלתו היתה פתוחה לפניו תמידזצ"ל

המערכה הקשה בגזירה הנוראה שריחפה על קדושת עם ישראל, גזירת גיוס 

מראשי העומדים בראש המערכה, ויצא  הגר"יבנות ושירות לאומי, וכידוע היה 

ולחם בחירוף נפש למען ביטול הגזירה. באותם השנים היה במלחמת קודש 

נוהג לפקוד את ביתו של החזון איש, וזכה להיות המביא והמכניס את דבר גדולי 

באחת ההזדמנויות התבטא החזון איש בגודל הערכתו בפועליו  ,התורה

נים יואמר: שהוא מעדיף להטיל את המטלות והשליחויות בעני יםהכביר

רק דרך רבי ישראל גרוסמן, כי לרבי ישראל יש "אנרגיה" כמו העומדים על הפ

 עשרה אנשים!

 הגר"יפעם אחת התפלל תפלת מנחה במנין שהתקיים בביתו של החזו"א, 

ינו של ילהתפלל לפני התיבה. במנ 'חיוב'זצ"ל היה לו באותו יום "יארצייט" והיה 

תפלת החזו"א נוסח התפלה היה כמנהג בני אשכנז, כך שאבא התפלל את 

שמונה עשרה כמנהג המקום. וכך נהג באמירת "קדיש תתקבל" בנוסח אשכנז, 

קדיש יתום, אמר  –ודילג על אמירת "ויצמח פורקניה". אמנם בקדיש האחרון 

 אבא בנוסח ספרד, והוסיף "ויצמח פורקניה ויקרב משיחה".

ושאלו: מעיקרא מאי  להרב גרוסמןלאחר סיום התפלה, קרא החזו"א 

תא מאי קסבר? ממה נפשך אם אמרתם את כל הקדישים כנוסח קסבר, והש

 אשכנז, למה בקדיש האחרון בחרתם לומר "ויצמח פורקניה"...?

כים לתפלה, על י: לפי עניות דעתו, מילא כל הקדישים השיהגר"יענה 

השליח ציבור מוטל לומר כפי מנהג המקום, אבל "קדיש יתום" הוא "קדיש 

 בעזהשי"ת

 מעשה שהי'
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

ה שייך למנהג המקום. החזו"א שתק ולא הגיב פרטי", ועל זה דעתו שאין ז

היה אומר: מדשתיק שמע מינה ניחא ליה, ומשמע שהחזו"א  הגר"ימאומה, 

 הסכים לדבריו.

 לב ישראל

 

 כפשוטו וכמדרשו –רק אין יראת אלקים במקום הזה 

 (יא, כ) הזה במקום אלקים יראת אין רק אמרתי

 סיפר, אנשים מסיבתב בסעודההערוגת הבושם  מרן שישב בעת אחת פעם

( ב"רש) ישראל של רבן הגאון אבי', למאה עשרה' בעל מוואדיסלוב מהמגיד

' ר הגדולים הגאונים עוד היו עת ובאותו, לפראג אחת פעם שבא, ל"ז מפשיסחא

 ולמדו ישיבות מחזיקים שהיו גדולים ועוד פלעקעלס אלעזר' ור לאנדא שמואל

 .הבדרש אותו וכבדו, ופינה מקום בכל תורה

", הזה במקום אלקים יראת אין רק אמרתי( "שלפנינו) בפסוק ואמר פתח

 בישראל ואם עיר פראג אז' שהי הזה בפסוק שהתחיל לפלא' הי ריהטא ולפום

 דבריו ביאר אך. הישנה לפראג זה פסוק שייך ואיך, שמים ויראת תורה ומלאה

' הי שפראג ויען ,הדינים כל מבטלת ותורה, דין הוא דאלקים דידוע י"עפ דכוונתו

 בפסוק דעתו' הי וזה. הדין מדת מן להתירא צריכין היו לא כן על תורה של עיר

 מן ליירא אין הזה שבמקום ל"ר, הזה במקום אלקים יראת אין רק אמרתי ל"הנ

 .ח"ודפח הדין מדת

' הי לא כבר אבל, לפראג ל"הנ המגיד הפעם עוד בא שנה ארבעים ואחר

 דעות עם ההשכלה ורוח נתמעטה התורה, להיפך מהיפך שנהפך הישן הפראג

 איין' באמרם רצו ולא, בדרשה לכבדו מהמנהלים וביקש, נתרבה המאדערנים

 שלפני היות טען והוא?(, ידרוש כאן יהודי פולני' )דרשענען דא זאלל ייד פולישער

 ובאין אומר באין אותו כבדו לב חקרי אדירים גאונים שם בהיות שנה ארבעים

 אלא, מעצמם אותו כבדו שלא די לא וכאן, כלל בקשה שום בלי עצמםומ דברים

  מה. מפני להבין אוכל לא זאת ומסרבים מבקש שהוא

 משכילים ההשכלה רוח בהקהילה חדש רוח שוררת שעתה לו השיבו ולזה

, פשוטו מידי הפסוקים מהפכים אשר כאלו פשטים אוהבים אנו ואין, ופשטנים

 כבר לו ושיש פשטות בדרך גם הפסוקים ולבאר שלדרו יכול שהוא השיבם ז"ע

 בכל לדרוש רוצה הוא כן על גדולים שהיו בזמנים כאן כבר דרש שהוא חזקה

 להפוך ולא הכתוב בפשט רק שיחזיק בתנאי אבל לדרוש להניח והסכימו אופן.

 שיחזיק דבריו והכפיל, פולין של הדרשנים כדרך פשוטם מידי הפסוקים ולהוציא

 . איהתנ אל עצמו

 מידי הפסוק להוציא שלא עלי הטלתם אתם רבותי ואמר: דבריו ופתח

 פשוטן מידי הדברים להוציא עילה לי אין שלכם התנאי בלא שאף תדעו, פשוטו

 אין "רק אמרתי בפסוק דברי פתחתי אז, אלו דורותיכם הראשונים כדורות שלא

 אז מוכרח ורק, הזה בפסוק דברי אפתח כעת וגם, הזה" במקום אלקים יראת

 התחתונה בדיוטא שירדתם כעת אבל, פשוטו מידי ולהוציא הפסוק להפוך הייתי

 במקום אלקים יראת אין באמת כי הכתוב בפשט להחזיק אני מוכרח ממילא

 .ח"ודפח ד"עכ, הזה

 משנה שכיר
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 אנו דורשים והם מקבלים שכר

 . )כב, י( בנו את לשחוט המאכלת את ויקח
 וצדיק צדיק כל אשר ומצוה מצוה כל כוונת כח ידוע

 איננו כי אמנם אף. מספר עצמו חדשות כוונות ודורש מחדש
 להיות המצוה עשיית בעת כזה קצר בזמן פנאי להיות באפשרי

 הנמצאים הקדושים בספרים הרמוזים הכוונות כל בפועל מכוון
 דכתיב בפסוק למשל הדורות, כל סוף עד יתגלו אשר ועוד

 רבו כמו רבו אשר. בנו את לשחוט המאכלת את ויקח באברהם
 דורש א"וכאו עמוקים סודות י"עפ הזה הפסוק המפרשים

 קצר בזמן אשר אפשר ואיך. חיים אלקים דברי ואלו ואלו לעצמו
 . כולם הללו הכוונות כל מכוון ה"ע אברהם אבינו' הי כזה

 עמוקים סודות כתבו אשר הקדושים ספרים כמה וגם
 שאמר ל"ז ממעזיבוז הקדוש מהרב נשמע וכבר רות במגלת

 עמוקים ענינים הזאת בעת רות כוונת היתה שזה באפשר שאינו
 . כאלו

 ראש הכל הכולל הוא האמת מדת כי הדבר שרש הנה אך
 לבבו בכל באמת בשלימות המצוה עושה האדם אם. וסוף תוך
 . לנכון' הכוונו כל נעשים ממילא אזי

 בטו שכר "לתת אבות בפרקי במשנה וזהו שאמרו
 עד מנח דורות עשרה' כו העולם את שמקיימין לצדיקים
' פי .כולם" שכר וקבל ה"ע אברהם אבינו שבא עד' כו אברהם

 אבינו אברהם כוונת וידרוש הזה בדור צדיק עתה יבא אם אף
בגן  שכרו להרבות האמת הוא זה גם המאכלת, שלקח בשעה

 רמוזים אשר הכוונות לפי לו ישולם לא אם כי מחדש עדן
 לפי' פי "כולם כנגד שכר וקבלוזהו " .שכרו יחסר הלא תהע

 הדורות כל סוף עד יתחדש אשר בו הרמוזים הכוונות כל
 בשם דבר האומר כל" וזהו שאמרו. שכרו יקבל כל על כולם

 בכוונת דורשים שאנו מה' פי. "לעולם גאולה מביא אומרו
 ,זו הכוונה כנגד כ"ג שכרו לו ומגיע וכדומה אברהם אבינו

 מעורר השלום עליו אבינו אברהם של זכותו מעורר וכאשר
 בהשפעות לעולם הגאולה וזהו טובים חסדים להביא עתה

 . טובות

 בכוונת דורש שחכם מה כל להיפך גם זה לעומת הז ואת
 נכלל הכל וכדומה הרשע ובלעם ובפרעה הרשע לבן

 כדי" וזהו הפירוש. הרע כפעלם להם לשלם םברשעות
  .לישראל להרע כוונתם כל כנגד' כו "םהרשעי מן להפרע

 )ד"ה נעשה(פר' בראשית  -תפארת שלמה
 

 לחם? אכלו והרי לא 'כוס של ברכה'איך היה 

  .(ו ,יח) עגות ועשי לושי

 שאברהם, אבינו אברהם אצל השרת מלאכי כשהיו מצינו
.( ז"פ מ"ב) ל"חז ואמרו ",עגות ועשי לושי": שרה אל אמר

 חמאה ויקח" רק נאמר לא שהרי, הלחם את הביא לא שלבסוף
 חולין אוכל היה שאברהם משום והטעם", הבקר ובן וחלב

 .הביאה לא שוב שרה י"ע העיסה שנטמאה וכיון בטהרה

 הקשה( ההפלאה בעל של לבנו) תודה לחמי בספר והנה
: בגמרא שם עוד שאמרו מה מובן אינו זה לפי, עצומה קושיא
 כדי אמרו חנינא ר"ב יוסי' ר', וכו אשתך שרה איה אליו ויאמרו
 ברכו ולא לחם אכלו שלא ומאחר – ברכה של כוס לה לשגר
 .ג"בצע ונשאר, שם היה ברכה של כוס איזה כן אם, המזון ברכת

 י"ברש כמובא, היה הפסח חג זמן אותו שהרי, לתרץ ונראה
 בטהרה וחולין, היא דאורייתא מצוה מצה וכזית(, י ,יח שם) ל"ז

 מקום מכל, העיסה שנטמאה אף כן ואם, מדרבנן אלא אינו
 ברכת ברכו זה ועל, דרבנן ודחי דאורייתא דאתי, אכלו כזית

 .ברכה של כוס לשרה ושגרו, המזון

 פר' נשא-יצחק קהלת

 

 העקידה של הניסיון גודל

 בעמידתו, ה"ע אבינו אברהם בו שנשתבח הרבותא גודל מהו, העולם קושיית ידוע
 ולא אתה אלקים ירא כי ידעתי עתה, "זה נסיון על ה"הקב שאמר עד, העקידה בנסיון
 וזכר(, "העקידה' פר) בתפלתינו ויום יום בכל זאת מזכירין אנו וכן', וגו" בנך את חשכת

, עלינו וחסדיו רחמיו לעורר –" המזבח גבי על בנו יצחק את שעקד העקידה את... לנו
 לקרבן בנו את לעקוד ווהומצ היה בעצמו ה"הקב אם, ביותר הפשוט יהודי כל והרי

 .פקפוק שום בלי רצונו לעשות מיד רץ היה, לפניו
 מתרץ הזהב בלשונו האור החיים הק' רבינו, בזה רבים נאמרו וביאורים תירוצים

 לו שקדמו הרפתקי כמה אחר שאברהם, (היא) מופלא הנסיון גודלו: "ק"וזלה, זו קושיא
 - שיקריבהו לו אומר הוא זרעו קראי ביצחק כי' מה הבטחות כמה ואחר, שנפקד עד

 .ל"עכ" בלבו הרהר ולא
 ומיד, ספק של הדקה מן דקה מחשבה בלבו עלתה שלא סיוןיהנ גודל היה וזה

, כב' )נא קח' בפסוק בסמוך רבינו כתב ז"וכעי. פקפוק שום בלא המצוה את לקיים הלך
 זמן ממנו ישאול שלא הניסיון מן זה ואף, זמן שאלת בלא ומיד תיכף פירוש: "ל"וז( ב

" חדשים' ב ממנו ושאלה עולה להעלותה אביה שרצה (יא שופטים) יפתח בת כמעשה
 לשקול ובלא ועיכוב שהיה שום בלי זאת שיעשה, הניסיון קושי היה שזה והיינו. ל"עכ

 .מאריה קמיה וכעבדי, כלל שכלו במאזני זאת
 רבי ק"הרה בשם דכלה אגרא ק"בספה דאיתא הא, בדבריו להעמיס יש ואולי

 את ויקח ידו את אבינו אברהם וישלח( "י, כב) דכתיב הא לפרש, ל"זצ מרימינוב מנדל
 אלא', המאכלת את ויקח' רק לומר לו היה' ידו את וישלח' למימר ליה ולמה" המאכלת

, ניתנה שלא עד כולה התורה כל קיים, ה"ע אבינו שאברהם:( כח יומא) ל"ז אמרו שהנה
 ה"ושס איבריו ח"שרמ אלא, לעשות ומה איך ידע איך ולכאורה, יןתבשיל עירובי ואפילו

 רצונו מהו ומרגישים יודעים היו ומעצמם, יתברך לו ומשועבדים מזוככים היו כולם גידיו
 .כולה התורה כל את קיים ועל ידי כן, יתברך

 פועלים האיברים והיה מצוה צורך הכל היה אבינו אברהם שעשה מה כל כאן והנה
 בויקח אבל'. וכו העולה עצי את ויבקע וכן', ה צווהו כן כי' בנו יצחק את ויקח' גוןכ ברצון

 להעלותו רק היה ת"השי שכוונת, י"הש ממצות היה לא בנו את לשחוט – המאכלת את
 . מהמצוה זה אין כי המאכלת ליקח ידו רצתה לא ולכך, לשחטו ולא לקרבן

 שלא בראותו שהגם, ה"אאע הםאבר של הגדול הנסיון התורה שמשמענו מה וזהו
 בהכרח את הכריח רק, האי מאי להתיישב בדעתו עלה לא, המאכלת לקחת ידו רצתה

, המאכלת את ליקח ברצונה שלא בחוזק וישלחה -' ידו את אברהם וישלח' היד את
 . ד"עכ

 מטבע שידע הגם צדקתו גודל ומשמיעינו: "ל"וז דכלה האגרא דבריו על ומוסיף
, היד את הכריח רק, המראה על משתומם עמד ולא התמהמה לא העם כל ז איבריו

 ל"ואפ. ל"עכ" בדמיון להתפעל שוקקה נפש משביעים האלה הדברים כי מאוד והבן
 . ק"ודו הניסיון עיקר היה וזה ,"בלבו הרהר שלא" רבינו בדברי נכלל שזה

 נפלא יסוד דאומר, ל"זצ מקאזניץ ישראל עבודתה דברינופך בציון  להוסיף ויש
 מסתמא, בדבר האדם את ה"הקב כשמנסה ניסיון בשעת והנה: "ל"וז, ניסיונות בענין

 לולי כי, מקדם לו היה אשר האדם השגת וממעט קדושתו מסתיר כביכול הרגע בזו
 ובודאי, לכלום הניסיון נחשב היה לא, כמקדם הניסיון בשעת וצלול ברור יהיה האדם

 ענין אלא, רואהו והוא בו ימרוד שלא ונורא גדול מלך לפני שעומד שיודע מי תימה אין
 ומתחזק באמנותו יצרו וכובש ניסיון לידי בא היא והרי האדם בהירות שמסתלק הניסיון

 .ל"עכ" בניסיון עומד נקרא הוא אז לבוראו לשוב
' ה אמר דכאשר, ה"ע אבינו אברהם של ניסיונו את – דבריו בהמשך - מבאר ובזה
 יעמוד אם אותו לנסות ודביקותו בהירותו ממנו נסתלק' בנך את נא קח' לאברהם
 אבינו אברהם יכול ולא מקום נקרא ה"הקב כי' מרחוק המקום את וירא' וזהו, בצדקתו

 .ש"יעו פעמים בשאר כמו דביקותו דרך להשיג ה"ע
 דלכך לבאר והוסיף, ל"זצ נזר אבניה' ב אביו בשם ל"כנ הביא משמואל שם ובספר

 יאמרו שלא כדי מלהראותו איחר למה' י"רש וכדכתב - ימים השלש ה"הקב הוליכו
, משלפניו הארה בו יש ימים שלשה דכל ידוע דהנה', דעתו וטרף פתאום ועירבבו הממו

 איחר כן על(, עז. גיטין ראה, )השבת מיום ההארה עוד נמשכת בשבוע' ג שביום כמו
 כדי וזהו ומדביקותו ממדרגותיו קל רושם' אפי ישאר שלא ימים שלשה עד מלהראותו

 של סיונוינ גודל היה וזהו, ודביקותו מדרגותיו בגודל סיוןיבנ שהתגבר יאמרו שלא
 .ש"יעו ד"עכ, ה"ע אבינו אברהם

 ידו שאיבר ראה שהרי – להרהר מה לו שהיה פ"שאע רבינו דברי ביותר מובן ובזה
' בה ודביקותו ותיומדרג ממנו ניטלו כ"וכמו, מרימינוב מ"הרמ בדברי ל"וכנ לו נשמע לא
 כעבדיה ת"השי רצון ועשה" בלבו הרהר לא" כ"אעפ ישראל העבודת בדברי ל"וכנ

 מעשרה הקשה היה וזהו. ותחבולות חשבונות ובלי ועיכוב שהיה שום בלי מאריה קמיה
 '.  וגו" בנך את חשכת ולא אתה אלקים ירא כי ידעתי עתה' "ה אמר ולכך. סיונותיהנ

)להרה"ק  דוד צמח בספר שכתבנסיים בדבר נפלא ; ענין באותו לענין ומענין
 זרע' ה דורשי'( 'מקדש כל' זמר) שבת בזמירות מזמרים דאנו הא על, (זאבלטובמ

 למה. א, קשה תמיהות' ב' לבוא וממהרים השבת מן לצאת המאחרים, אוהבו אברהם
 ממהריםה' קודם אמר לא למה וגם. ב'. יעקב זרע' או' יצחק זרע' הזמר בעל אמר לא

 '.לצאת ומאחרים' כך ואחר' לבוא
 חצות אחר קודש שבת בערב ה"אאע אברהם דהנה, יבואר האמור הרעיון ולפי

 השכיל השמשות בבין כ"ואח, זה הוא מה יודע היה לא אך, קדושה איזה הרגיש היום
 קצת האריך שבת ובמוצאי, היום כל למחר וגם, הזה הלילה את לשמור הזך בשכלו

, הקודש על הוסיף לא, ידע לא דעוד שבת בערב כ"משא, שבת בתוספת - הלילה לתוך
 ., ודפח"חהקודש על מחול להוסיף חצות אחר תיכף לשבות התחיל הבאה בשבת ורק
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 עונג שבת או עונג הגוף

מצוות 'עונג שבת' יש בה לשמש כמשל הגון 
ם דחפים פנימיים כדי לתאר מקרים רבים בה

בנפש האדם מביאים אותו למעשים מסוימים, 
כשהאדם העושה עצמו כלל אינו מודע )או שמא 

 מודע ומעדיף להתעלם( למניעיו האמיתיים.

ישראל קדושים נהגו סלסול בעצמם לכבד 
את השבת במאכלים טובים וערבים. 'להתענג 
בממתקים ותענוגות בני אדם ויין כי יתאדם 

ו'מערב מזמינים כל מיני  ושאר משקים'.
מטעמים ותפנוקי מעדנים' כיד ה' הטובה 
עליהם. אם נתהה האם מדובר ב'הידור מצוה' 
וכבוד השבת או שמא לאו דווקא? הרי שאת 
התשובה לכך ניתן לגלות במבחן פשוט: 
המחמירים במצווה זו מחמת 'יראת שמים' 
בוודאי שאינם מחמירים פחות גם בשאר 

המפזרים הון על מצוות 'עונג  המצוות. אולם אלו
שבת' ומקמצים מממונם במצוות 'הכנסת כלה', 
למשל, הרי שזו ראיה ברורה שמדובר ב'נבל 
ברשות התורה' המחפש את 'עונג הגוף' גרידא. 
המצווה מבחינתו אינה אלא קרדום בו חופרת 
ה'נפש הבהמית' כאמצעי 'עילאי' למילוי 

  תאוותיה.
 קנאות או מידות מושחתות

וגמא רווחת לדחפים שכאלה אנו מוצאים ד
גם בגילויים מופלגים כביכול של 'קנאת ה' 
צבאות'. יש שאמצו לעצמם את ענין הקנאות 
כאורח חיים. מדקדקים הם לקיים מצוות תוכחה 
בכל הידוריה, והיא מכשירה להם כמטרה את כל 
האמצעים. יש מאותם קנאים ששורש מעשיהם 

. יצרים אלימים הוא 'שורש פורה ראש ולענה'
ותסביכים אפלים הם שהצמיחו את פרי 
הבאושים הזה. ה'קנאות' פעמים והיא 'קנאה' 
פשוטה, והתוכחה היא לעתים בסך הכל אמצעי 
'כשר ומהודר' להלבין פני אדם ברבים. אלא 
שמכיוון שמחלוקות והשמצות ניכרות לעין 
כנובעות ממידות מושחתות גרידא, הרי 

להוציא את זממו הרע אל שמחרחר הריב ברצונו 
הפועל עוטף את ה'חייתיות' שבו ב'לשם שמים' 
והרשע הפנימי מוסווה באיצטלת 'בקנאו את 

  קנאתי'.
 כוחות פנימיים עלומים

כבר עמדו על ענין זה חכמי וגאוני המוסר. 
הגאון רבי ישראל ליפקין מסלנט בספרו 'עץ פרי' 
)מאמר 'בענין חזוק לומדי תוה"ק' אות ב( 

ומות נוספים, הביא בשם 'חוקרי נפש ובמק
האדם' שיש באדם כוחות נפש פנימיים 
וחיצוניים. הכוחות הפנימיים, אותם הוא גם 
מכנה 'כוחות כהים', שורשם עמוק בלבו של 
האדם ונמצאים מתחת לסף ההכרה. ואילו 
הכוחות החיצוניים, אותם הוא גם מכנה 'כוחות 

 אדם. בהירים', הם הפעולות הניכרות בהכרת ה

פעולת הכוחות הפנימיים היא חזקה ביותר. 
מהיות ופעולתם נעלמת מעיני האדם הרי 
ששליטתם מתבטאת בעיקר במעשים שהאדם 
עושה בלי שימת לב מיוחדת. אבל ברור 
שרישומם של הכוחות הפנימיים ניכר היטב גם 
במעשים שהאדם רוצה לעשות לפי שקולי 

דת שכלו, ואינו מרגיש עד כמה החלטתו עומ

  תחת השפעת אותם כוחות נסתרים.
 הקדים את פרויד!

על תיאוריה זו כתב בעל 'שרידי אש' )ח"ד 
 עמוד שלג( את הדברים הבאים:

"כבר עמדו אצלנו על העובדה שהתגלית 
המדעית על דבר חיי נפש שתחת לסף ההכרה, 
שהפתיעה בשעתה את הוגי הדיעות שבכל 

של  העולם כולו ושכבר היתה לנכסי צאן ברזל
המדע החדיש ונכנסה לאוצר ידיעותיו של כל 

תורה חדשה זו מפי רבי ישראל סלנטר  -משכיל 
-ז"ל יצאה ראשונה! ידוע כי שיטת הפסיכו

אנליזה של זיגמונד פרויד וסיעתו הושתתה על 
יסוד ההנחה של 'התודעה מתחת לסף ההכרה' 
והיא היתה לאבן הפינה בתורת הרפואה של 

בי ישראל סלנטר הקדים מחלות שונות. אולם ר
את פרויד בשבעים או שמונים שנה. היא 
מקופלת במאמרו של רי"ס שנדפס בספר 'עץ 

 פרי' ומפורשה בדבורים שנונים וקולעים".

והאמת היא ששורש רעיון זה מצוי בדברי 
רבינו הרמב"ם )סוף פ"ב מהל' גירושין( בבאור 

 דין 'כופין אותו עד שיאמר רוצה אני':

צה לגרש, מאחר שהוא רוצה "זה שאינו ר
להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצוות 
ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיון 
שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר 

  .גירש לרצונו"
 אברהם אבינו ושרה אמנו

בכך ביאר רבי ישראל סלנטר את המובא 
במדרש בפרשת השבוע על בכייתו של אברהם 

בזמן עקידת יצחק. לכאורה יש בכך  אבינו
משום סתירה פנימית: אם אברהם עקד את 
יצחק בכל לב והתגבר על הטבע של אהבת בנו 

כיצד היו דמעות נושרות מעיניו באותה  –
 שעה? אלא שאין זו סתירה:

"אבל הדמעות היו נושרים מהכוחות 
הפנימיים אשר פעולתו יותר חזקה בכלל 

עליל כי גם תכונת האדם; ומזה נראה ב
באברהם אבינו אשר מי לנו גדול ביראתו 
וצדקתו, עם כל זה פעלו הכוחות הפנימיות 
עליו פעולה עזה להוריד דמעות, אף כי המעשה 

 היה בשלימות גדול ועשה בלב שלם".

כיוצא בזה פירש רבינו כ"ק מרן אדמו"ר 
השפת אמת זיע"א, כפי שהובא בשמו בספר 

פרשת השבוע 'ליקוטי יהודה', את הנאמר ב
ּה... טו(: -)בראשית יח יב ְרבָׂ ה ְבקִּ רָׂ ְצַחק שָׂ "ַותִּ

ה ַויֹאֶמר  ֵראָׂ י יָׂ י כִּ ַחְקתִּ ה ֵלאמֹר ֹלא צָׂ רָׂ ַוְתַכֵחׁש שָׂ
ְקְת". חָׂ י צָׂ והדברים צריכים ביאור: האם  ֹלא כִּ

יתכן ששרה אמנו תתכחש למציאות של 
צחוקה? אלא, צחוקה של שרה היה 'בקרבה'! 

ישה כלל שהיא צוחקת. ולכן היא שרה לא הרג
אמרה בתום לב: 'לא צחקתי'. אבל הקב"ה 
בוחן גם מחשבות אלו שהן בתת ההכרה, 
אפילו כשהאדם עצמו לא מרגיש בהם, ולכן 

  נאמר לה: 'לא כי צחקת'. 
 רגשות אב ובן

רבי ישראל סלנטר, בבואו להסביר את 
תוקף הרגשות הפנימיים הגובר על הרגשות 

טעים את דבריו במשל: רב שיש לו החיצוניים, מ
תלמיד אותו הוא אוהב אהבה עזה. לרב זה יש גם 
בן שאינו הולך בדרך הישר, ולכן הוא מרחיקו ממנו. 
ברור שאם תיפול דליקה בביתו באמצע הלילה, 
והוא יתעורר פתאום משנתו, הרי שאל בנו הוא 
ירוץ ראשונה להצילו! זו ראיה מוכחת שאהבת הבן 

ר מהר ומשתלטת על האדם ביתר מתעוררת יות
שאת, שכן אהבה זו שייכת אל הכוחות הפנימיים 

 שמקורן מתחת לסף ההכרה. 

אגב, בעניין זה של ה'תת מודע' ביחסי אב ובן 
מצאנו חידוש מפתיע. ידועה ההלכה ש'הבא 
להורגך השכם להורגו' ולכן 'הבא במחתרת אין לו 
 דמים'. ההלכה מחריגה מדין זה את האב החותר

לבנו מהסיבה ש'רחמי האב על בנו' והוא בוודאי 
לא יהרוג את בנו. בפשטות נראה שדין זה אמור 
בדווקא כשהאב מכיר שמדובר בבנו, אולם החתם 
סופר מחדש שגם באופן בו האב כלל אינו יודע 

יש להניח בוודאות שהאב לא יהרוג את  –שזהו בנו 
 "לפי הנחת המחקריםבנו, וכלשונו )פסחים ב א(: 

דרחמי אב על הבן הוטבע בטבע הלב ואפילו אינם 
הוי אומר: הרגשות הפנימיים,  מכירים זה את זה".

אפילו אם הם נעלמים לחלוטין מהאדם עצמו, 
כוחם גדול כל כך, עד שנוכל לומר כי הם 

  משפיעים על ההלכה של 'הבא במחתרת'.
 אוהב ושונא

עם משל זה של רבי ישראל סלנטר ברצוני 
י לתרץ קושיה בה נתחבטו רבותינו להשתמש כד

הראשונים בפרשת השבוע. בציווי העקידה נאמר 
יְדָך ֲאֶׁשר )שם כב ב(:  ְנָך ֶאת ְיחִּ א ֶאת בִּ "ַויֹאֶמר ַקח נָׂ

ה ְוַהֲעֵלהּו  יָׂ ק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהמֹרִּ ְצחָׂ ַהְבתָׂ ֶאת יִּ אָׂ
ה". ם ְלעֹלָׂ "אמר לו: שני בנים יש לי. ופירש רש"י:  ׁשָׂ

מר לו: 'את יחידך'. אמר לו: זה יחיד לאמו וזה א
יחיד לאמו. אמר לו: 'אשר אהבת'. אמר לו: 'שניהם 

והקשו בעלי  אני אוהב'. אמר לו: 'את יצחק'".
התוספות, אם אכן אברהם אהב את בנו ישמעאל 
כיצד נפרנס את דברי רש"י בעת שילוח הגר 

ולא כסף וזהב, לפי  -"לחם וחמת מים וישמעאל: 
 ה שונאו על שיצא לתרבות רעה".שהי

אלא שעתה מאירים הדברים באור יקרות: 
ברגשותיו החיצוניים בוודאי שאברהם היה שונא 
את ישמעאל על יציאתו לתרבות רעה. אולם 
ברגשותיו הפנימיים עדיין היה אוהבו, שהרי בנו 
הוא. לפיכך בשילוח הגר וישמעאל, שם פעלו 

אם לחם וחמת  הכוחות החיצוניים, לא נתן לו כי
מים. לעומת זאת, כשדיבר אברהם עם הקב"ה, 
מקור האמת, התגלו צפונות נפשו הפנימיים 
והעמוקים ביותר, ואז הוברר לו כי למעשה הוא אכן 

 אוהבו. 

 לוט: אחד בפה ואחד בלב

עתה גם נוכל להבין ביאורו של ענין תמוה 
נוסף בפרשת השבוע. התורה מתארת את הזמנת 

א ל ביתו )שם יט ב(: לוט למלאכים א ֶנה נָׂ "ַויֹאֶמר הִּ
ינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם  א ֶאל ֵבית ַעְבְדֶכם ְולִּ ֲאדַֹני סּורּו נָׂ

ְׁשַכְמֶתם ַוֲהַלְכֶתם ְלַדְרְכֶכם".   ְוהִּ

מסביר רש"י, שהגם כי דרכם של אנשים 
לרחוץ רגליהם לפני שהם פונים ללינת הלילה. 

 הרגליים:  הקדים לוט את הלינה לרחצת

"כך אמר לוט: אם כשיבואו אנשי סדום ויראו 
שכבר רחצו רגליהם יעלילו עלי ויאמרו כבר עברו 
שני ימים או שלשה שבאו לביתך ולא הודעתנו, 
לפיכך אמר מוטב שיתעכבו כאן באבק רגליהם 
שיהיו נראים כמו שבאו עכשיו, לפיכך אמר לינו 

 תחילה ואחר כך רחצו".

. לוט הכיר את טיבם של סיבה ברורה ונהירה
אנשי סדום ואת מעלליהם הרעים, והבין שעדיף 
לאורחים להתמודד עם חוסר נעימות זמני של 

 ?האמת מהי אבל –" לוט אמר כך" במשנת הפרשה/
 ערד', מזהב הנחמדים' ס"מח, 'האבות באר' המדרש בית ראש דנדרוביץ ישראל הרב

הכוחות הפנימיים המצויים באדם: אצל אנו מגלים את ה'תת מודע' מגלה את  פרשת השבועבחמשה מאורעות ב
אברהם אבינו בהכנסת המלאכים, בגילוי אהבתו לישמעאל ובבכייתו בשעת העקידה; אצל שרה אמנו בשעת 

 בשורת הבנים, ואצל לוט בהכנסת המלאכים אל תוך ביתו
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אבק על הרגליים ולהראות כאילו באו זה עתה מלזכות בטיפולם 
 'המסור' של אנשי סדום.

אלא שמה נעשה שרש"י עצמו הביא סיבה אחרת לכך. 
ברהם אבינו סבר שאורחיו בתחילת הפרשה )יח ד( כותב רש"י, שא

ערביים ומשתחווים לאבק רגליהם, ובהקפדתו לא להכניס עבודה 
"אבל לוט שלא זרה לביתו הקדים ואמר להם לרחוץ את רגליהם. 

כאן אנחנו מגלים לפתע סיבה  הקדים לינה לרחיצה". –הקפיד 
חדשה ושלילית לכך שלוט איחר את רחיצת הרגליים: חוסר הקפדה 

ה עבודה זרה בבית. ומשכך, שואלים המפרשים: על כך שלא יהי
מהי אכן הסיבה האמיתית? האם רצונו של לוט שאנשי סדום לא 
יידעו שהם אורחים מתמול שלשום. או שמא מדובר בזלזול וחוסר 

 הקפדה בהתרחקות מעבודה זרה.

שונים  והאמת היא שבמדרש מובאים הדברים כשני הסברים
 נ ד(: החלוקים זה עם זה )בראשית רבה 

"אברהם מקדים רחיצה ללינה ולוט מקדים לינה לרחיצה, אלא 
אברהם מקפיד על טנופת עבודת כוכבים לפיכך הקים רחיצה, ולוט 
אינו מקפיד על טנופת עבודת כוכבים; ויש אומרים אף זה עשה 

 כשורה: כדי שיצאו ויראו אבק על רגליהם, שלא יאמרו היכן לנו". 

מדובר בשתי הסברים מנוגדים, כך שאם המדרש עצמו מכיר ש
כיצד ייתכן שרש"י העלה בקנה אחד והביא בפירושו שני הסברים 

 סותרים.

אולם לפי דרכנו למדנו שאין כאן כל סתירה בדברי רש"י, וביאור 
הדברים הוא לפי היסוד שנתבאר לאורך המאמר. מי שהיה מתעניין 

היה אצל לוט מהי הסיבה שהוא איחר את רחיצת רגלי אורחיו, 
שומע ממנו דברים נמלצים על דאגתו הרבה לאורחיו. לוט היה 
מסביר שרק מטרות נאצלות וחיוביות עמדו לנגד עיניו: ביודעו את 
ביש הגורל המצפה לאורחים הנתפסים כשוהים בעיר העדיף 

 שהאורחים ישארו עם אבק הדרכים וייראו כאלו שזה מקרוב באו.

! כי כך אכן היה אומר לוט. זהו שדייק רש"י וכתב: "כך אמר לוט"
אולם מהי האמת? באים חז"ל ואומרים לנו את הסיבה הנכונה לכך, 
את ה'תת מודע' שהביאו לכך, והם מגלים את עומק הרגשות הכהים 

לוט  והפנימיים שבקרבו: לוט לא הקפיד על טינופת עבודת כוכבים!
לא סלד מעבודה זרה, ולכן לא זו בלבד שלא היה אכפת לו 

חים ישארו עם אבק הרגליים, אולי אפילו הוא היה חפץ בכך! שהאור
התירוץ אותו אמר לוט על חששו מהסדומיים לא נועד אלא להכשיר 
את השרץ ולהשקיט את מצפונו, אבל הסיבה האמיתית היא זו 

 שמגלים לנו חז"ל מנבכי נפשו של לוט.

 

 הכנסת האורחים שנתפרשה בתורה

פלא והפלא כותב הרה"ק  ועוד בעניין הכנסת אורחים. דבר
 מאיזביצה בספרו 'מי השילוח' )ח"ב(: 

"מכל הכנסת אורחים שקיים אברהם אבינו לא נכתב בתורה 
מפורש רק הפרשה של המלאכים, שהם אינם צריכים לאכילה, והוא 

 נחשב לו למצוה, ויש בזה כמה דברי תורה עמוקים".

אחד  והנראה לומר בביאור העניין כהמשך לדברים האמורים:
המבחנים לבדיקת מעשיו של אדם אם הם מכוחותיו הפנימיים או 
החיצוניים מצוי בצורה בה הוא מתמסר לזה. גם אם אדם מכניס 
אורחים, עדיין אין זה אומר כי זוהי פנימיות נפשו. ושמא מחפש הוא 
להתקשט כגומל חסדים ובעל מידות. אדם שכזה, באופן בו גם 

פטור מהמצוה, לא יעשה כל השתדלות הסובבים אותו יבינו כי הוא 
בכדי לקיים את המצוה. לעומתו, אדם שבפנימיות נפשו חפץ 

 להטיב, הרי שבכל מצב הוא ישתוקק לקיים את המצוה.

והנה, אברהם אבינו ביום השלישי למילתו היה חולה והשמש 
זרחה מחוץ לנרתיקה. לפי כל מדד היה אברהם פטור ממצות 

ת התמסר אברהם לקיומה. אין זאת אלא הכנסת אורחים ועם כל זא
מפני שברגשותיו הפנימיים היה אברהם אבינו 'מכניס אורחים' 
אמיתי, לפיכך בחרה התורה לומר במפורש רק את הכנסת אורחים 

 זו של אברהם למלאכים כי בא זה ולימד על הכלל כולו.

 

 

 את לוט לשופט עליהם מדוע מינו 

 .עליהם שופט מינוהו היום אותו י"רשוב. )יט, א( סדום בשער יושב ולוט

 למנות ראו מה, ביניהם הצדיק היה שלוט כיון מאוד תמוה לכאורה
 . לשופט אותו

, מעשה הגמרא מביא( קט: דף) בסנהדרין כי צחות בדרך ואמרתי
[ פצעוהו] פדיוהי[. לסדום בדרכו נקרה] התם איתרמי אברהם עבד אליעזר

 . סדום אנשי

 כך על לקבול[, שבסדום הדיין לפני אליעזר בא. ]דיינא לקמיה אתא
 לו תן] דמא לך דשקיל, אגרא ליה הב: לאליעזר הדיין ליה אמר. שפצעוהו

 איהו ופדיוהי[, מקל אליעזר נטל] גללא שקל[. דם לך שהקיז כך על שכר
 ?שפצעתני זה מה? האי מאי: הדיין לו אמר[. הדיין את הוא ופצע] לדיינא

 כך על[ ממך לי שמגיע השכר] מנך לי דנפק אגרא: אליעזר ליה אמר
 - דידי וזוזי[. שפצעני, דיני לבעל אותו תן] להאי ניהליה הב - דם לך שהקזתי
 [. במקומו ישאר שלי והכסף] קיימי כדקיימי

 ביניהם שופט להיות מהם אחד שום רצה לא זו מעשה לאחר כי ל"וי
 .לוט את מינו ולכך

 ספר אפריון

 

 מידה כנגד מידה... -סדום נהפכה 

 )יט, כה(.  ויהפוך את הערים האל

שכיהן  הב"ח –בעל "הבית חדש"  רבי יואל סירקישמעשה בהגה"ק 
כרבה של בעלז, והייתה משכורתו מועטת, עד שלא הספיקה לו לקנות 

 נרות, והיה יושב בלילות ולומד בחושך בעל פה.

נשי העיר שאינו מעלה אור בלילות והחליטו לגרשו מעירם. הבחינו א
 באמרם: רב שאינו ער בלילה לעסוק בתורה, בושה שיכהן אצלם כרב.

בטרם צאת הב"ח את העיר, כבר הוזמן לכהן כרבה של בריסק, נפרד 
מבני עיירת בעלז ואמר: סדום נענשה בהפיכת העיר על פיה, מדוע? כלום 

 ם?חסרו להקב"ה עונשים אחרי

אלא הסביר הב"ח: אנשי סדום כאנשי עיר סוררת, הפכו את כל 
הסדרים על פיהם, במקום שיהיו הם דואגים לפרנסת הרב והרב ידאג 
ללימודיהם, דאגו הם לתורתם של הרב והטילו על הרב לדאוג לפרנסת עניי 

 העיר... לכן נהפכה, מידה כנגד מידה...  

 

 לא תבערו יי"ש ביום השבת 

אין כל שבת )פר' נא(  איתא במדרש רבה)יט, לג(.  ותשקין את אביהן יין
ראה שם,  –]ובודאי כך היה מנהגם  ושבת שאין קורין בה פרשתו של לוט.

 .במתנות כהונה[

אשר בבוא שבת קודש, לוקחים הקדושת  והענין י"ל, דהנה יש אנשים
בכוס גדול ויי"ש חזק, וסובר שהוא בזה חסיד גדול, כי  -שבת לקדושא רבה 

בוער כלפיד אש מהתלהבות היי"ש, וזהו שמרמז הפסוק )שמות לה, ג( 
"דלא תבערו אש ביום השבת" והבן. וזהו הטעם שהיו קוראין פרשתו של 

 מזה וכיוצא בזה. ולוט בכל שבת ושבת, כדי לשמור עצמ

 דברי ישראל

 

 אין לי כח לשרת ג' גבאים...

 בלא לדרך לצאת רשאי חשוב אדם שאין וברש"י (.ג, כב) עריונ שני את
  וכו'. אנשים' ב

זצ"ל: מדוע כשהיה אדמו"ר צעיר  המהרי"ד מבעלזאשאלו את הרה"ק 
היו לו שלשה גבאים, ועכשיו לעת זקנותו, כשהוא אדמו"ר גדול ומפורסם 

 בכל רחבי תבל, אין לו אלא גבאי אחד?

לי הרבה כח ויכולתי לשרת שלשה השיב הרבי: "כשהיית צעיר, היה 
 אנשים, לעת זקנה בקושי אני מסוגל לשרת אחד....

 

 במשנת הפרשה
 ישראל דנדרוביץ הרב מאת המשך מאמר

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 
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