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י הקדוש"רש

אור החיים הקדוש
ְרְצךָ ֵמאַ ְלךָ ֶלךְ :ַאְבָרםֶאל'הַוי ֹּאֶמר

ךָ  ַלְדת ְ וֹּ יתו ִממ  רָהָאֶרץלאֶ ָאִביךָ ו ִמב ֵ ֶ ֲאש 
('אפסוקיבפרק)!ַאְרֶאך ָ 

לאפשוטהתורהלמה:החיים-אורהשואל
זהובמקום?(ישראלארץ)כנעןלארץכתבה
,ומבאר."ַאְרֶאּךֲאֶשרָהָאֶרץֶאל":כתבה

:משמעויותשתייש"ַאְרֶאּךָָּ"שלמילה
.אותךָָּלארץאראה.ב,הארץאתלךָָּאראה.א
שעםברגע,ישראללבנימצפהישראלארץכי

,פריהאתלהםנותנתהיא,עליהנמצאישראל
'הֲאֶשרֶאֶרץ"וזוהי.השכינהעליהםושורה
ָבּהֱאלֶֹקיךָָּ'הֵעינֵי,ָתִמידאָֹתּהדֵֹרשֱאלֶֹקיךָָּ
.('יביאדברים)ָשנָהַאֲחִריתוְַעדַהָשנָהֵמֵרִשית
לראותָָּּצריךָּאבינוָּשאברהםָּלאָּמספיקָּולכןָּ

גם הארץ מצפה ומחכה  אלהָּ,ָּאתָּהארץ
כיָּרקָּבזכותםָָּּ,ָּשיגיע אברהם ובניו אחריו
.היאָּמתברכת

זמני השבת

!"יְִשָמֵעאלְשמֹווְָקָראת,ֵבןוְיֹלְַדתְָָּהָרהִהנָךְָּ":לההמבשרמלאךלגילויזוכהשרהשפחתהגר
מחבליםיצאושממנוהזה"ולענהראשפורהשורש"הנולדבטרםועוד.('יאטזבראשית)

יָדֹו.ָאָדםֶפֶראיְִהיֶהוְהּוא":המלאךאותומגדיר,ישראללעםשיצרומזיקיםושארמתאבדים
יְהֹוןֲאנָָשאְבנֵיָכלוְַאף,לְכֹלָאְצִריךְָּיְֵהאהּוא":אונקלוסהכךעלותרגם!"בֹוכֹלוְיַדַבכֹל

.לוזקוקיםיהיואדםבניכלוידי,לכולםצריךיהיההוא:תרגום."לֵּהְצִריִכין
עמישלמדויקתמצבתמונתזו,מהעולםעזרהבלימאומהלעשותיוכללאהישמעאלי

ולאותרופותמזוןמצרכילא,משלהםמאומהלהםאיןועושרםגודלםלמרות.בימינוערב
ידא"שנימצדאך.מבחוץליבאעליהםהכל,נשקוכלימטוסיםלא,מכוניותלא,מדעיידע
ביןהמקשרתהתחבורהמערכתכלהיום.לוזקוקיםהעולםכלידי,"ליהצריכיםנשאדבני
.הערבילנפטזקוקיםהעולםכל,הערביהנפטעלנשענתלמקוםמקום
שמביאכפי,ישראלעםשלהגלויותאתהמסכםהאויבלהיותשנבחרואלוהםישמעאלבני
ֲאַזי.ָאָדםָעלֵינּוְבקּוםלָנּוֶשָהיָה'הלּולֵי":הפסוקדבריעל(טובהדעתעץ)ויטאלחייםרבי
אחרוןחמישיגלותעודישאבל":שםוכותב,(קכדתהילים)"..ָבנּוַאָפםַבֲחרֹותְבלָעּונּוַחיִים

"...אדםפראהנקראישמעאלגלותוהוא,מכולםוקשה,לכולם

פעמים'דנכתב"וְָקָראת"המילה:נוספתזוויתמביאהפסוקעלבפירושוהטוריםבעל
"ַהיִָמיםְבַאֲחִריתָהָרָעהֶאְתֶכםוְָקָראת".ב.('יאטזבראשית)"יְִשָמֵעאלְשמֹווְָקָראת".א:בתורה

.('יחסישעיהו)"חֹומַֹתיִךְָּיְשּוָעהוְָקָראת".ד.('ידזישעיהו)"ֵאלִעָמנּוְשמֹווְָקָראת".ג.('כטלאדברים)
תוצאת,הַמֶכהשם:עלסקירהלנונותנות,"וְָקָראת"המילהמופיעהבהםהפעמיםארבעת
."יְִשָמֵעאלְשמֹווְָקָראת"-הַמכֶּהשם.?התוצאהומהי?,הפתרוןמהו?,זמןבאיזה,הַמָכה

."ַהיִָמיםְבַאֲחִריתָהָרָעהֶאְתֶכםוְָקָראת"-הזמן."ָהָרָעהֶאְתֶכםוְָקָראת"–הַמָכהתוצאת
,להצילנויכולשעימנו'השרקשנדעברגערק."ֵאלִעָמנּוְשמֹווְָקָראת"-?הפתרוןמהו
וְָקָראת"-היאהסופיתהתוצאהו.ניגאלוכדומהידיועוצםכוחיתחושתאחרנלךולא

.תיבנההחומותשביןוירושליםגאולתינועתיגיע."חֹומַֹתיִךְ יְשּוָעה
שמנסהָעם.עצביםומורטתקשההיאבימינו[גם]ישמעאלבנישלהרעהעםההתמודדות

לפגועמנתעלהרףללאנלחםהוא.והיתולשחוקשלובדרךבמרמהישראלארץאתלרשת
"..לכלוםמסוגללאאניהרי?עשיתיכברמה":אומרהואבטענותאליווכשבאים,ולהרוג

.ומסכןחלשכזהאניאותיתראו""..וחזקשלםצבאלעומתודקירותפיגועיםכמהזהמה"
"...בטענותאליבאיםועוד,הנכבשהואאני

לְַאְבָרָהםיָלְָדהֲאֶשרַהִמְצִריתָהגָרֶבןֶאתָשָרהוֵַתֶרא":הפסוקעלן"הרמבשכותבכפיבדיוק
פיויורשבכוראני":ואומר.הירושהעליצחקעםמריבישמעאלהיה:('טכאבראשית)"ְמַצֵחק
..."אנימשחקהלא":ואומר,חציםבוויורהקשתו[ישמעאל]ונוטללשדהויוצאין."שנים

מכלה"הקבאלויזעק,למרוםעיניואתיריםישראלשעםברגע!חוסןלעולםלאאך
.ישמעאלשמונקראלכךהריכי.ויענםאל-ישמעאז,ישמעאלבנישלוההצקותהצרות
"יִָדיוְעֶֹצםכִֹחי"שלפתרונותמיניוכלנאומיםעללסמוךולא'האללזעוקהואהפתרון

בכלה"הקבשלהמיוחלתהנקמהתגיעאזואו!אותנומרדיםרקזה,וכדומה('יזחדברים)
דודנבואתלהמשךונזכה.בפרטישמעאלובבני,בכללהדורותבכללנושהצרנוהגויים
ַהַפח.יֹוְקִשיםִמַפחנְִמלְָטהְכִצפֹורנְַפֵשנּו!לְִשנֵיֶהםֶטֶרףנְָתנָנּוֶשלֹא'הָברּוךְָּ":ה"עהמלך
."וָָאֶרץָשַמיִםעֵֹשה'הְבֵשםֶעְזֵרנּו.נְִמלְָטנּווֲַאנְַחנּונְִשָבר

!  שנזכה לגאולה השלימה בקרוב מאוד

ןְויַֹּלְדת ְ ָהָרהִהנ ָךְ :'הַמְלַאךְ ָלה  ַוי ֹּאֶמר מוֹּ ְוָקָראת,ב ֵ ָמֵעאליִ ש ְ ֶראִיְהֶיהְוהו א!ש ְ ֶ וֹּ ָידָאָדםפ 
ֹּל ֹּלְוַידַבכ  וֹּ כ  ֵניְוַעלב  ְ ֹּןֶאָחיוָכלפ  כ  ('יאטזפרק)...ִיש ְ

ח ק ַ ַריֶאתַאְבָרםַוי ִ ת  ש ָ טְוֶאת,וֹּ ִאש ְ ןלוֹּ ב ֶ
לְוֶאת,ָאִחיו םכ ָ רְרכו ש ָ ֶ ו  ָר ֲאש  ש  ַהנ ֶפֶ ְוֶאת,ָכש 
ר ו  ֲאש ֶ ('הפסוקיבפרק)!ְבָחָרןָעש 

שישהגדולההמעלהאתאותנומלמדי"רש
שכותבתכפי,הרביםומזכיהתורהלמלמדי
:לקישרישאמר":(:צט)בסנהדריןהגמרא

עליומעלה,תורהחברובןאתהמלמדכל
ַהנֶֶפשוְֶאת":שנאמר,עשאוכאילוהכתוב
.('הפסוקיבפרק)"ְבָחָרןָעשּוֲאֶשר
בפרשההזוהרכותבהרביםמזכהמעלתעל
ַההּוא,לְָאֳחָראִדְמַזֶכהַמאןְדָכל:(:עטדף)זו

המזכהכל]..ִמנֵיּהַאֲעֵדיוְלָאֵביּהַתלְיָאְזכּוָתא

.[ממנוסרהואינהלועומדתהזכותאותה,האחראת
כל,בתשובהלחזורלחברךגרמתאםכלומר
הוא,בעתידאדםאותושיעשהמצוותאותם
הגיעוהםהריכי.לטובתךהםגםיזקפו,ובניו
.עליושפעלתדבריםאותםמכח

,  רחלבת ל"זבת שבע ,  ל"זמלכהבתבלה בורנשטיין ,ל"זעיישהבתשושן רחל ,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,   ל"זחנה בןפחימה יוסף ,  ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמיןבתל"זתהל תקווה

,אליהו הכהן בן שרה, מאיר בן אליס' ר, יוכבדויסי ברכה בת 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעחשון ' יא

ל"זנרקיס בן דוד שלום הכהן נ"לע

נויגרשלהרב | גלות ישמעאל פ הספר "ע

לוניתןלאישמעאלשלששמולראותמעניין
שמואלה,בלידתושקורהכלשהומאורעבעקבות

שמעידדבר,שנולדלפניעודמלאךידיעלניתן
.ישמעאלנקראשבגינהמיוחדתסיבהעל

נקראולמה":הגדולאליעזררביזאתמסביר
באנקתה"הקבלשמועעתידש?ישמעאלשמו
לעשותישמעאלבנישעתידיםממההעם

שמונקראלפיכך,הימיםבאחריתבארץ
.('לאפרקאליעזרדרביפרקי)ישמעאל



ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ (' כזכאבר במד) ַעל ּכֵּ ר  ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

ַלְד ֵמַאְרְצךָ ְלךָ ֶלךְ ַאְבָרםֶאל'הַוי ֹּאֶמר וֹּ ךָ ו ִממ  יתת ְ ֶאלָאִביךָ ו ִמב ֵ
רָהָאֶרץ ֶ ֶלךְ ..,ַאְרֶאך ָ ֲאש  ֲאש ֶ ַאְבָרםַוי ֵ ררכ ַ ב ֶ ('ד',ביאפרק)'הֵאָליוד ִ

אברהםאתניסהה"הקבבדיוקבמה?הגדולהניסיוןמהו,ל"חזושואלים
נכון,גדלהואשבוהמקוםאתלעזובאוהבלאשאדםנכון?"לְּךָָָּלֶךְָָּ"באומרו
ישרה"שהקבאנורואיםאך.מכיראינושהואמקוםאללצעודקשהשלאדם
וְֶהיֵה.ְשֶמךָָּוֲַאגְַדלָה.וֲַאָבֶרְכךָָּ.גָדֹוללְגֹויוְֶאֶעְשךָָּ":לושאומרבכךאותומרגיע
-'ביב)"..ָהֲאָדָמהִמְשְפחֹתכֹלְבךָָּוְנְִבְרכּו.ָאאֹרּוְמַקלֶלְךָָּ,ְמָבְרכֶיךָָּוֲַאָבְרָכה.ְבָרָכה

איפהכןאם,צאתולפניעודלאברהםהובטחוגדולותהכיההבטחותכל.('ג
אתעזבלוטגםהנה."לֹוטִאתֹווַיָּ ֵָּלֶךְָָּ":וכותבממשיךהפסוק,ועוד?הניסיון
הגדולהמהיכןאם.ידועהלאארץאללנדודמוכןוהיה,גדלהואשבוהמקום

?הניסיוןכאןמסתתרוהיכן?אברהםשל
ִדֶברַכֲאֶשרַאְבָרםוַיֵלֶךְָּ"במיליםטמוןשהסוד:הקדושהחייםאורהכךעלעונהו

לשוןהתורהשכותבתמקוםבכל.כללהחייםהאוראותנומלמד."'הֵאלָיו
שכתובמקוםוכל.ועדיןרךדיבורסגנוןעלמדובר,"'הוַיאֶֹמר":כמו'אמירה'

אנורואים.קשיםדבריםהםאלו,"ִדֶברַכֲאֶשר":כמו'דיבור'לשוןבתורה
ר"שלרכהבלשוןאברהםאלפונהה"שהקב,שלנובפסוקים ואילו,"'הוַיֹאמֶּ
מלמד."'הֵאלָיוִדבֶּרכֲַאֶשרַאְבָרםוַיֵלֶךְָּ"דיבורשמעכאילוזאתמבצעאברהם

אלה,ה"הקבשלוההבטחותהיפותהמיליםבגללזאתביצעלאאבינושאברהם
אתלקחתאין.הניסיוןוזהו,גדולהזוהי!המלךגזירתשזומפניזאתעשה

זהוהאם?הטעםמה,דברכללהביןומנסהשחוקרכאדםוהמצוותהתורה
!המלךמפיכגזירההדבריםאתולבצעלהזדרזישראשיתאלה?משתלם

מצותאתלחבבבכדירקכןשעושההשבתביוםמקום
,כרעבתןשיראהחששבזהאין,בשבתוהעונגהאכילה
.כןלעשותמצוה,ואדרבא
באופן,הכיכרותשתיאתבידואוחז,הפתעלהברכהבשעת
שטובאומריםיש,וכשבוצע,למטהואחתלמעלהשאחת
יותרשעדיףאומריםויש,שלמטההכיכרמןשיבצעיותר

כתב(רעדסימן)יוסףהביתמרןו.שלמעלההכיכרמןלבצוע
ולאהתחתוןהכיכרעללבצוענוהגיםיש",בו-הכלבשם

מרןזהעלוהוסיף."העליוןמןלבצוענוהגיםואנו,העליון
,התחתוןמןשבוצעיםגדוליםראיתיאניאבל,יוסףהבית

בשלחןפסקוכן.הקבלהפיעללעשותנכוןשכןושמעתי
.התחתוןמןלבצועשיש,ערוך
כתבי"האררבינוכי,כללמוסכםהדבראיןשבאמתאלא
כתבוכן.התחתוןמןולאשלמעלההכיכרמןלבצועשיש

כלכןועל.העליוןמןלבצועשמנהגו,בתשובהא"הרשב
,לסמוךמהעלישהמנהגיםשלכל,בזהבמנהגוימשיךאדם
.חייםאלהיםדבריואלוואלו

"הלכה יומית: "מתוך

ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ  י ְלָך ו  ַנַען ְמֻגֶריךָ ְוָנַתת ִ ל ֶאֶרץ כ ְ תַלאֲ  ֵאת כ ָ ָלםֻחז ַ ִריִתי . עוֹּ ה ֶאת ב ְ ָ מֹּרְוַאת  ( 'פרק א)! ִתש ְ

ַדְעּת   בֹת  ְוי  ֶבך  ַהיֹּום ַוֲהש ֵּ (' ברים ד לטד) ֶאל ְלב 

משנה  לחם 
,(:קיז)שבתבמסכתבגמרא
אדםחייב,אבארביאמר

,בשבתככרותשתיעללבצוע
,(במדבריורדשהיההמןאודות)שנאמר

כלומר,"ִמְשנֶהלֶֶחםְקטּוֽלָָּ"כתובשהרי,וטעמו.מהןאחתרקאלא,הככרות
.אחדכיכראלאבתחילהבוצעיםהיולאאבל,משנהלחםבידיהםאחזושרק

בעת,קודששבתביום,מישראלאדםכלעלשחובההדבריםמןומבואר
המןלנסזכר,לחםככרותשתיבידיולקחת,השבתבסעודותהפתבציעת
השלחןעלוגם,עליהןשיברכולפניבמפהמעליהןמכוסותהככרותשיהיווצריך).במדברשירד

.(מפהשתהיהצריךהככרותמתחת
לושתספיק,גדולהחתיכההפתמןבוצעהיה,זיראשרבי,בגמראמובארעוד
,כרעבתנותהדברנראהשהרי,כןלנהוגאיןחולשביוםואף.הסעודהלכל

ומכל,ארץדרךממדתחסרוןבזהויש,גדולהחתיכהבתחילהלעצמושלוקח

.לחםכיכרותשתידהיינו.('כבטזשמות)"ִמְשנֶהלֶֶחםְקטּוֽלָָּ"
בידיולוקחשהיה,כהנארבאתראיתיאני,אשירבאמר

שתיאת(חותך)בוצעהיהלאאבל,ככרותשתיהברכהבשעת

?על ארץ ישראליש לישמעאלים זכות האם 

ּולְַזְרֲעךָָּלְךָָּוְנַָתִתי:אבינולאברהםהבטיחה"הקב
לֲַאֻחַזתְכנַַעןֶאֶרץָכלֵאתְמגֶֻריךֶָָּאֶרץֵאתַאֲחֶריךָָּ
ְבִריִתיֶאתוְַאָתה":אותומצווהמכןולאחר"עֹולָם
?הבריתומהי."לְדֹרָֹתםַאֲחֶריךָָּוְַזְרֲעךַָָּאָתהִתְשמֹר
ּוֵבינֵיֶכםֵבינִיִתְשְמרּוֲאֶשרְבִריִתיזֹאת":ה"הקבאומר
ירושת,כלומר."ָזָכרָכללֶָכםִהמֹולַאֲחֶריךַָָּזְרֲעךָָּּוֵבין

מתעוררתוכאן.המילהבריתבמצוותתלויההארץ
בריתאתשמקיימיםלישמעאליםהאם:שאלה

?ישראלארץעלזכותישהמילה
חלקזוהר)הקדושזוהרבמוצאיםאנולכךהתשובהאת

ָשַריוְַתִהי":ואמרפתח,ובכהחייא'רנאנח:(.לבדף'ב
זמןאותועלאוי,('לפסוקיאפרק)"וָלָדלָּהֵאיןֲעָקָרה

שנים400,וראהבוא..!ישמעאלאתהגרשהולידה
לפניוביקש[רהב]ישמעאלבנישלהממונהעמד
כמובךחלקלואיןלמהשנימולמי:לוואמר,ה"הקב

וכתיקונוכראוינימולזה:[ה"הקב]לואמר?יצחק
שאלהעודולא,[פריעהללא]כךאינווזה[ופריעהמילה]
ואלו,ימיםלשמונהבימתדבקים[ישראלבני]
ביוםמליםלא]ימיםכמהעדממנירחוקים[הישמעאלים]

לא,שנימולכיווןזהכלועם:[השר]לואמר.[השמיני
?זהעלטובשכרלויהיה

ישמעאלשנולדהזמןלאותואוי:חייארביאמר"
בניאתהרחיק?ה"הקבעשהמה!ונימולבעולם

למטהחלקלהםונתן,העליונהמדבקותישמעאל
בניועתידים.שבהםמילהבשבילהקדושהבארץ

ריקהשהיאבשעההקדושהבארץלשלוטישמעאל
כמו.זמןהרבה(הגאולהלפנימקדושהריקה)מהכל

בניאתיעכבווהם.שלמותבליריקהשלהםשהמילה
בנישלהזכותשתושלםעד,למקומםלשובישראל

.ל"עכ"ישמעאל
ישמעאלשאפילו,גדולההיאהמילהבריתשלזכותה
בארץלחיותקיומהבעקבותזוכיםהיוםעדוזרעו

.הקדושהישראל
זמןאותועד'האלולהתקרבלהתחזקשלנוהזמןזה

ונזכה,שלנוהארץעלזכותםתושלםשבוקרוב
.אמןבימינובמהרההשלימהבגאולהלראות

בשעה,מוחמדשלהולדתולפנישנה450-כנכתבוהזוהרדברי*)
היהלאשאישבשעה,מדבריותנודדימקומץיותרלאהיושהישמעאלים

(!ישראלבארץאחיזהשהיאאיזולהםשתהיהדעתועללהעלותיכול

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּת  ַלֲעׂשֹות ּכְ (        ' דברים יז י) יֹורּוך  ְוש  

י ֵ ִאיםָרִעיםְסדֹּםְוַאְנש  ('יגפסוקיגפרק)!ְמאֹּד'ַלהְוַחט ָ

והאדםיש,"חייםחפץ"הבעלהכהןמאירישראלרביאמר,לעיתים
וכך,להסיתוומנסההרעהיצראליוממהרואז,עבירהבדברנכשל
אםכןעל,חמורהבעבירהנכשלתכךוביןכךבין!נאראה":לואומר

הדברלמהמשל..."יורידולאיעלהלאהדברעבירהעודתעבור
חולרקסביבו.במדברההולךאדםלאותו,"חייםחפץ"האומר?דומה

רקנותרבכליוהנה.ראשועלקופחתוהשמש,סוףאיןעדושממה
לאחר...דרךכברתעודהולךהואוכך.מיםלגימותוכמהמזוןמעט
,ולשתותלאכולנותרמהלראותשקואתופותחההלךעומדזמןכמה

:בליבוהאישחושב?יעשהמה.מחיהכדיבצקלונואיןכיורואה
דבר...שנשארהמעטאתאשליך.ומשקהמזוןדיבכליאיןממילא"

."חייםחפץ"הסייםהנמשלהואוכן!הזההאיששוטה..."ישתנהלא
להסיתמנווללאותולתתלאדםלואל
,נכשלאםואף,עבירהלדברליבואת
.('טזכדמשלי)"וָָקםַצִדיקיִפֹולֶשַבע"

לקוםשיודעמשוםכךנקראהצדיק
,מיותרלייאושנכנסלא.הנפילהלאחר
.ומתעלהקםמידשנפללאחרישראלה


