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  ""ויראוירא""פרשת פרשת 
וישא עיניו והנה שלשה אנשים נצבים עליו , באלני ממרא והוא יושב פתח האהל כחם היום' וירא אליו ה"

  ].א, יח[..." וירא וירץ לקראתם מפתח האהל
הביא המלאכים  ,ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים"הוציא הקב: י"ופירש רש

ה "כל מה שעשה אברהם למלאכים פרע הקב: סימן' אלעזר בשם ר' אמר ר: נאמר) פסיקתא רבתי(ובמדרש . עליו בדמות אנשים
והשענו "הוא אמר  ,"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים"ה לבניו "ופרע הקב, " פת לחםואקחה"הוא אמר , )במידה כנגד מידה(לבניו 

ה ליוה "והקב, "ואברהם הולך עמם לשלחם"הוא ליוה למלאכים , "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל"ה לבניו "פרע הקב, "תחת העץ
יוקח נא מעט מים ורחצו "שנאמר  פני המלאכים מיםהוא הביא ל: יהושע' אמר ר). א"ג כ"שמות י" (הולך לפניהם יומם' וה"לבניו 
  .יהיו נותנים מן אפר פרה לתוך המים ומזים ומטהרים ,היא טהרתם של בניך: ה"אמר לו הקב, "ואל הבקר רץ אברהם"וכן , "רגליכם

 : אברהם' ג ר"ההר, סיפר בנו. צדיק ומופלג היה במידת החסד. יום טוב הכהן קאהן' אחד המיוחדים בבני פרשבורג היה הרב ר
  .עם משרתים ששמרו על נקיון הבית וסדר קפדני, ביתנו התנהל ברחבות כמנהג העשירים. אבא עשה חיל בעסקיו והיה לעשיר גדול

וכל בעל בית בחר לו , האורחים עמדו ליד פתח בית הכנסת, בסיום התפילה בליל שבת: מנהג הכנסת אורחים בפרשבורג היה כך
  . שלקחו עמם שני אורחיםויש, אורח לסעודת שבת

מכיון שבעלי הבתים בחרו באורחים שהמראה החיצוני שלהם היה סביר , בכוונה תחילה השתדל אבי לצאת אחרון מבית הכנסת
, את כל אלה הזמין אבי לביתו. נשארו בבית הכנסת מאין דורש, אך אלו שלבושם היה קרוע ומלוכלך. והיו נקיים ומסודרים

ויש שהיו מלאי . עד שנדף מהם ריח רע, בין האורחים נמצאו כאלה שמטרדות הדרך נתלכלכו מאד! נוולקחם לסעוד על שולח
  .כינים וקשקשים

: ותוך כדי כך התרעמו, לאחר הסעודה נאלצו המשרתים הגויים לנקות את הכסאות המפוארים מהלכלוך שהביאו עמם האורחים
מדוע בחר , מעולם לא שמעתי ששאלה את אבי. לא התרעמה על כךאך אמי הצדקנית . '!למה מכניסים הביתה אנשים כאלה'

  .כיבדה אותם ודיברה על ליבם לחזקם לבל יפלו ברוחם, היא הרגישה בצערם, ואדרבה, דוקא בעניים אלו
הוא . עד שהגיע למחנה מאוטהאוזן, אבי עבר ממחנה עבודה אחד לשני.  הגרמנים הארורים הגיעו לפרשבורג-הגיעו ימי האופל 

  . ימים ושנים סיפר על הניסים שארעו לו. נותר בחיים
אך הוא ניצל מפגיעתם , לא היה אדם שנמלט ממכה זו. כידוע אנשים במחנות היו מלאי כינים ופשפשים: אחד הפלאים שסיפר

  !!אך הוא לא נפגע ממכה זו, מלפניו ומאחריו שכבו וישבו אנשים מלאים בכינים, משמאלו, מימינו. באופן פלאי
אף כשהיו על בגדיהם , על שהכניס לביתו אורחים כמות שהם: אחת השיחות אמר אבא שהוא תולה זאת במידה כנגד מידהב

  ).והערב נא (!...לכן משמיא זכה שהם לא שלטו בו והיה נקי לגמרי, ושערותיהם כינים ופשפשים
  ]. יג,יח[" אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי' ויאמר ה"

 פגם    משום בזה ויש, באברהם הזקנה את תלתה שרה, כלומר(' זקן ואדוני 'אמרה היא שהרי, השלום מפני הכתוב שינה: י"ופרש
  ).דיבורה לשון את הכתוב שינה, לאשתו איש שבין השלום ומפני, בכבודו

והאשה איבדה את , לא עברו אלא יומיים, והנה.  שקלים1000מעשה שהיה ביהודי שקנה לאשתו ליום הולדתה טבעת יקרה בשווי 
, הבעל הרבה לגעור באשתו על חוסר זהירותה. בבית החלה להתלקח אש המחלוקת. בערב שבת קודש) כנראה מחוץ לבית(הטבעת 

משום (!) והשיבה לבעלה כי הוא האשם בכל , והאשה גם היא לא עמדה מנגד. 'ירחם ה', וכו' מאבדת מה שנותנים לה'ושהיא בגדר 
ומבין כי ככל , שומע את הדברים הקשים) 18שהינו בחור כבן (בנם ... לא דקדק לקנות טבעת שמותאמת בדיוק לגודל אצבעהש

  ? כיצד אוכל להשקיט את המחלוקת, חושב הבחור לעצמו. הנראה האש תמשיך לבעור גם בשבת
שם רץ אל בית חבירו וביקש לקבל הלוואה מ. ניגש למגירה ונטל את הקבלה של קניית הטבעת? מה עשה. ועלתה הברקה במוחו

האם יש לך טבעת נוספת : "הציג את הקבלה לפני המוכר ושאל, מיהר אל חנות התכשיטים, משנענע בחיוב.  שקלים1000של 
  !"למזלך נותרה עוד טבעת אחת בדיוק כזו", המוכר השיב בחיוב" ?הזהה לטבעת שנרכשה לפני יומיים

כשעמד האב להכין , וכעבור זמן מה, הטבעת במגירה בה מונחות הפתילות להדלקת נרות השבתהבחור הצדיק הניח בחשאי את 
, הבעל ביקש את מחילת אשתו על שחשד בה לשווא. צעק בשמחה, !"מצאתי! מצאתי... "פתח את המגירה ואורו עיניו, את הנרות

  .והשכינה חזרה לשרות בביתם. וגם היא ביקשה את סליחתו
או שמא , באופן שאטול את הכסף שלא מידיעתו,  שקלים מכספו של אבי1000-האם מותר לי להשיב את ה: "לועתה בא הבן ושוא

  "?יש בכך חשש גזל
מכיון שרכישת , יש מקום לומר שהיה מותר לבן להוציא את הכסף מהאב: א"השיב מורנו ורבנו הגאון יצחק זילברשטיין שליט

, וכמו כן. וגם שיצער את רעייתו, בכך שתהיה מחלוקת בביתו, סורי תורה חמוריםשלא ימשיך לעבור על אי, הטבעת הינה טובתו
ב "רס' סי(מבואר במשנה ברורה  :וכדלהלן, חמורה היא מאוד, המריבה בין בני הזוג בערב שבת קודש וכל שכן בשבת עצמה

וכן מובא במסכת גיטין , יש לאשתוובפרט בין א, ו"שלא יהיה שום מחלוקת בשבת ח, שהזוהר והמקובלים הזהירו מאוד, )ט"סק
ובא רבי מאיר לשם , והיו רבים ומתקוטטים, מעשה בשניים שבכל ערב שבת בין השמשות היה השטן מתגרה בהם) א"ב ע"דף נ(

  ". ווי לי שהוציאנו רבי מאיר מבית זה"ושמע רבי מאיר את השטן מתלונן . ועשו שלום, ועיכבם מלריב שלושה ערבי שבתות
, א"לרבינו החיד(כתב הרב מורה באצבע ): "ה"ז אות ל"כ' סי(ל "י זצ'לרבינו חיים פלאג' כף החיים'ראים מצינו בספר ודברים נו

. והרבה טורח הסטרא אחרא לחרחר ריב, הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו, בהעלות המנחה בערב שבת קודש): מ"ק' סי
, ואנכי עבדו מוסיף על דבריו. עד כאן דבריו. ואדרבה יבקש שלום, קת והקפדהולא יעורר שום מחלו, והאיש הירא יכוף את יצרו

ולא יצאו , היה בדוק ומנוסה כי רעה נגד פניהם, שבכל בית שהיה מחלוקת בערב שבת לעת ערב או בליל שבת, דאני הגבר ראה עני
  .נקיים באותו שבוע באיזה מקרה רע

נא לשמור על קדושת העלון                                           
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת
  

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי רוני בת יעל ,ו"הייהורם בן רינה , ו"מונירה בת כורשיד הילרפואת 
 



  
סכנה 'משום שיש מקום לחלק בין ,  להתיר לבן להוציא מאביו ממון שלא מידיעתובכדי, ל"נראה כי עדיין אין די בכל הנ, ברם

  . ע"וצ', סכנה רוחנית'ל' מוחשית
, ח"אמר הגר, א"הגאון רבי חיים קניבסקי שליט, א את השאלה לפני גיסו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"וכאשר הציע מו

ורואה הבן כי הוא עומד להמשיך להונות אותה בדברים קשים , א כדיןשאם מדובר במקרה שהאב כועס ומתפרץ על אשתו של
"לא תונו"ולעבור על איסור 

 
ושואל האם מותר לו לקחת מכספי אביו , הרי שאם היה בא הבן לפני בית דין, ועל איסור מחלוקת

גם עתה שכבר קנה את , כןול,  כדי להפריש את האב מאיסור- ' לאפרושי מאיסורא, 'היו מורים לו להיתר, כדי לקנות טבעת
  ).והערב נא (!משום שזו טובתו של האב, יכול לקחת את שוויה מאביו, הטבעת

  ].יט, יח ["לעשות צדקה ומשפט' למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה"
  .מורשתו של אברהם אבינו

שני יסודות ? ומה הן. בינו השריש בכולנו את מידותיוואברהם א, ל"אמרו חז, "האב זוכה לבנו. "אברהם אבינו הוא אבי האומה
 של אברהם אבינו שנאמר  בניו– כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים. מידת האמונה: האחת. שתי מידות הקנה לנו לעד, נטע בנו

שהם גומלי , ומידה נוספת הושרשה על ידו בכל ישראל. השריש בנו את מידת האמונה, לשון הפעיל – "והאמין". "'והאמין בה"בו 
ומי שאינו רחמן וגומל חסדים ". לעשות צדקה ומשפט' למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה"שנאמר . חסדים

או את הגבעונים מכלל ישראל כשחשפו את מידת בהוצי, כך עשה דוד המלך מעשה. כידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו
  !ם ובשולחן ערוך"וכך נפסק להלכה ברמב, אכזריותם

. קמה זעקה גדולה, שיש חלקים בעם ישראל ששכחו מהו להיות יהודי, ל"זצי כדורי "כשנלחש על אוזנו של הצדיק המקובל הגר
שתשעים אחוזים , מחקר שנעשה לאחרונה גילה. אדםהרי יש לנו מודד ליהדותו של ה – אבל אם יהודי משמעותו גומל חסד

, על עשרות סניפיו" יד שרה. "במגזרים האחרים ירדו האחוזים פלאים. מהיהודים הדתיים תורמים באופן קבוע לצרכי צדקה
 ועוד ועוד" יד חדוה", "יד אליעזר", ר"ארגון התמ, "רפואה וישועה", "יד מרגלית", "רפואה וחיים", "עזרה למרפא", "עזר מציון"
חילוניים , ומשרתים את כל האוכלוסייה –  בידי אנשים דתייםומשהוק, שכולם אירגונים חרדים, הואהאמנם אך מקרה  –

 היש לכך אח ורע  – בלא ריבית, המלווים מאות אלפים בכל חודש, קופת הלוואות בלא כוונת רווח, גמילות חסדמאות ? כדתיים
 – חים לסוגיהם"יש שם עשרים ושישה עמודים המוקדשים כל כולם לגמ. לדוגמה, ל בני ברקש" דפי זהב"טלו את  ?במגזר אחר

ח "מות לכלה וגמוח להינ"יש גמ. נתחיל מהשמחות? מה אין שם. ובכל עמוד עשרות כתובות – !חים להלוואות כספים"מלבד גמ
, ת לחתן ולכלהיליה תימנ'ח לג"גם גמ. פרווהולשכמיית ה, למטריה, ח לפרחים לכלה"גמ. להסעתן לחופה במכונית עם הבלונים

ח "וגמ. ח לעששיות ולמחזיקי נרות מתחת לחופה"גמ, וכמובן.  חבל לקנות עניבה לבנה לערב אחד– לחתנים ח לעניבות"וגמ
פרי ח לס"גם גמ. הכל בכל, פלטות חשמליות וחימום וסירי ענק לבישול, כוסות וגביעים, מים"מערכות כלי חרסינה וסכו, לכלים
מפות טרילין ומפות , מכל הצבעים, ח למפות שולחן ולמפיות"וגמ, ח לשולחנות מתקפלים ולספסלים"גמ, כמובן, ויש. בישול
אם , ח לתאורת חירום"וגמ. קטורים ופנסים'פרוז, ח לתאורה"וגמ, ח למצלמות"יש גמ, ואיך אפשר בלי לצלם את האירוע. תחרה

השמחה . ח לברכונים"יש גמ? הארוחה הסתיימה. ח לתנורי חימום"יש גמ? יהיה קר. ח למאווררים"יש גמ? יהיה חם. יצטרכו
  .ח לשמיכות פוך"ויש גמ, ח למיטות מתקפלות"יש גמ, אל דאגה? והאורחים ישארו ללון, תמשך עד לשעות הקטנות

יש מי שיקח על עצמו לכבס את , היש מי שישלח להן אוכל הבית, ח לעזור ליולדות"יש גמ – במזל טוב, נולד ילד. ח לכל אירוע"גמ
ח למגש כסף ענק לפדיון "גמ. ולכסא של אליהו) ארבעים ושלוש כתובות(חים לאביזרים לברית המילה "יש גמ. הכביסה ולייבשה

להביא , לשהות עימם בשבתות, להסעתם, לביקור חולים, לעיתות צרה – שלא נדע – חים"כפי שיש גמ. ח למטבעותיו"הבן וגמ
  .שלושים ושלוש כתובות להלוואת תרופות, אי ארבעים ושמונה כתובות להשאלת ציוד רפו.להם אוכל

? הנורה נשרפה באישון לילה. ח למשקפיים"יש גמ? המשקפיים נשברו. ח לבלוני גז"יש גמ? הגז נגמר. חים לעיתות מצוקה"וגמ
. מוציאים אותם לחדר המדרגות עם ערב,  הדלתאינך צריך להתדפק על. ח למוצצים"יש גמ? הילד איבד את המוצץ. ח לנורות"גמ

לגומיות ,  ולכלי עבודהלמכשירי ריתוך, ולמות ולכבל מאריךח לס"גמ. רק תזכרו לקנות חדש ולהחזיר, אפילו לא יודעים מי לקח
, ותלבולים ולקפיצים לפתיחת סתימ, לעגלות קניה ולמכשירי כתיבה, לחומרי ניקוי ולמכשירי הדברה, לברזים ולטלכרטים

ואין זה ! מה לא, קל ולאמבטיות לתינוקותלסל , לעריסות ולעגלות תינוק, ללוליםלטיטולים ו, ולשעוני שבתלמכונות תספורת 
בהיקף , האם גם שם מתרחשת פעילות כזו – אחת מתוך עשרות ערים בישראל. בני ברק, וזה רק מקבץ מעיר אחת בישראל. הכל
לאינפורמציה מכל , ח"טלגמ, ח טלפונים"וגמ – חים"מודיעין של כל הגמ – ח מרכזי" גמויש! פעילות העולה על כל דמיון? כזה

  ).מעיין השבוע (!?הן יוזמות פרטיות והתנדבויות מסורות של אנשים דתיים, כולם, האמנם מקרה הוא שכולם. הסוגים

  ...כבר היו דברים מעולם"! אין שום יאוש בעולם כלל"
המוקפים מאה מליון , מה יהיה על שבעה מליון יהודים: לרוב מלווה השאלה באנחה כבושה! תמי אינו שואל זא? אז מה יהיה

חמושים , שמאות טילים ארוכי טווח מטווחים לעברה, מה יהיה על מדינה קטנה מצטמקת והולכת. ערבים שונאים ושוטמים
מלובה על ידי קנאי ,  לנוכח האיבה שאין לה סוףמה יהיה. ובעוד שנים ספורות אף אטומי, ובקטריולוגיכימי , בנשק השמדה המוני

  .מה יהיה. מצמיחה פלגים קנאים ומתאבדים מוסתים, דת
עד שבעים אחוזים של טמיעה , מה יהיה לנוכח נישואי התערובת הנוגסים נתחים מן העם בתפוצות? מה יהיה, ובמישור הערכי

ואינם יודעים מה הם עשרת הדברות , לומדים קריאת שמעומה יהיה לנוכח מליון ילדים בארץ הקודש שאינם , והתבוללות
  ?כלום נהיה לשני עמים, תלושים ועקורים ממורשתם, מנותקים ומנוכרים. ושלושה עשר העיקרים

מה יהיה הסוף עם ? עם צרור הייסורים שכל אחד סוחב על שכמו, מה יהיה עם הצרות הפרטיות? ומה יהיה במישור הכלכלי
כל . וקשיים במקום העבודה, שלא נדע, ויש צרות במשפחות. החולאים והמדווים, עם מנת הייסורים. קיםהמעי, החובות הקטנים

  !אין רואים את האור בקצה המנהרה האפילה, ואין רואים מוצא, אחד וסאת צרותיו
 שנולד לאחר שכן עם ישראל הוא, אל תאבדו את התקווה. שאו ראש, יהודים, יאושיאל : מצויים בפרשה, והתשובה, הנחמה

וכה , כה רחוק נראה הדבר. וכאשר מלאו לשרה תשעים שנה, עם שנולד כאשר אברהם אבינו היה בן מאה. שאבדה כל תקווה
ועם ישראל הוא זה . כי צוחק מי שצוחק אחרון. ונצטוותה לקרוא את שם הבן יצחק, עד ששרה עצמה הופתעה וצחקה, מופקע

זהו עם ששורד למרות כל ". אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, ון היינו כחולמיםאת שיבת צי' בשוב ה: "שיצחק לאחרונה
ודאי ידלג בקלילות גם על משוכות . ודילג על פני כל המשוכות, זהו עם שעבר את כל הצרות. בניגוד לכל הסיכויים, התחזיות

  ).מעיין השבוע (!לגאולה השלימה והנצחית שתפציע במהרה, אחרונות אלו שנותרו לו בדרך לקו הסיום
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"נ עזיזולה ישר בן שרה ז"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"ז נ טובה בת כורשיד"לע

 .ל שאין מי שיזכיר אותםנ נפטרי עם ישרא"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע
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