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יֹון ָהֲעֵקָדהַהּתְ ְידּוָעה  יִרים , ִמיּהַ ַעל ִנּסָ ר ָאנּו ַמְזּכִ ֲאׁשֶ
ֵגן ָעֵלינּו ּוְתעֹוֵרר ָעֵלינּו  כּוָתּה ּתָ זְּ ים ׁשֶ ׁשִ ִמיד ּוְמַבּקְ זֹאת ּתָ

ׁשּוִטים , ַרֲחִמים ָכל ַהּדֹורֹות ָהיּו ְיהּוִדים ֲאִפילּו ּפְ ֲהלֹא ּבְ
ם ַעל ִקּדּוׁש  ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ יֹוֵתר ׁשֶ ַרךְ ּבְ מֹו ִיְתּבָ ן , ׁשְ ִאם ּכֵ

ֶזה ָעַמד ּבָ תֹו ַמה ַהִחּדּוׁש ׁשֶ ְרּגָ ם , ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ְלִפי ּדַ ַמה ּגַ
י ַהָקבָּ  ַמע זֹאת ִמּפִ ָ ׁשּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמוֹ ״ה ׁשֶ  .ּבִ

ֵסֶפר  ָרֵאל'ּבְ ר , ְועֹוד ְסָפִרים ְמֹבָאר 'ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
בָּ  ה ַהּקָ ר ְבָרָהם ְלאַ ה ״ִצּוָ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ ַקח ָנא ֶאת ּבִ

בָּ , ָאַהְבּתָ ֶאת ִיְצָחק ְוַהֲעֵלהּו ְלעֹוָלה ּנּו ַהּקָ ״ה ָנַטל ִמּמֶ
יג  ִ ִהׂשּ גֹוָתיו ׁשֶ ָ ל ַמְדְרגֹוָתיו ְוַהׂשּ ָעָמל ֶאת ּכָ ְוַגם , ַרב ַעד ָאזּבְ

ָרכִ  ָכל ִמיֵני ּדְ ָטן ִהְצָטֵרף ַלֲעמֹד ֶנְגּדֹו ּבְ ָ לֹא  ים ְלַפּתֹותוֹ ַהׂשּ ׁשֶ
י ַנת ַהׁשֵ ּוָ ץ ״ת, ֵהִבין ָנכֹון ֶאת ּכַ ְוַאְבָרָהם ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתַאּמֵ

ָבָריו מַֹע ֶאל ּדְ ּלֹא ִלׁשְ יֹוֵתר ׁשֶ יֹון ּבְ ּסָ ּנִ  .ְוַלֲעמֹד ּבַ

ם טֹובּומּוָבא  ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ בָּ , ּבְ ר ַהּקָ ֲאׁשֶ ּכַ ַמֲעִמיד ה ״ׁשֶ
ִנסָּ ֶאת ָהָאָדם  ַעתיֹון ּבְ ּנּו ֶאת ַהּדַ ק ִמּמֶ ר , (הּוא ְמַסּלֵ ֻסּפָ ּמְ ּכַ

ַמד ּלָ גֹוָתיו ְוָכל ַמה ׁשֶ ָ ל ַהׂשּ ם טֹוב ּכָ ַעל ׁשֵ ד ַהּבַ ַעם ִאּבֵ ּפַ , ׁשֶ
ה ָהָיה ָצִריְך ַלְחזֹר ַעל אֹוִתּיֹות  ָ ְקֻדׁשּ ּוְכֵדי ְלִהְתַחזֵּק ּבִ

 ״ב).ָהא

יֹון  ְפֵני ִנּסָ יֹון ִלְפָעִמים ָאָדם עֹוֵמד ּבִ ּסָ ר ֶעֶצם ַהּנִ ֲאׁשֶ
ָאְמרוֹ , ׁשֹוֶבֶרת ֶאת ִלּבוֹ  ָבר ': ּבְ ִעְנָין ֲהלֹא ּכְ י ּבְ ל ֶזה ָיַגְעּתִ ּכָ

ךְ  ֶזה, ּכָ ֵאּלּו ': אוֹ  !'?ַוֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִנְסיֹונֹות ּבָ יַע ֵאַלי ּכָ ֵאיְך ַמּגִ
ים ּסִ   '?ִנְסיֹונֹות ּגַ

זְ  ם טֹוב ַהּנִ ַעל ׁשֵ ְבֵרי ַהּבַ ִרים ִנְמֵצינוּ ְלֵמִדיםַאְך ִמּדִ י , ּכָ ּכִ
ֵהל ִמזֶּה ִחיתּותוֹ , ֵאין לֹו ְלִהּבָ ָלל ַעל ּפְ ָבר ַמְרֶאה ּכְ , ֵאין ַהּדָ

יֹוֵתר בֹוָהה ּגְ ַמֲעָלה ּבְ עֹוֵמד ָבר ּכְ הּוא ׁשֶ ֵכן ִיּתָ אי ַוּדַ ּבְ י , ּכִ
בֹוהֹות יֹוֵתר ֵדי ְלַהֲעלֹותֹו ְלַדְרּגֹות ּגְ ֵעת ּכְ ק , ַאְך ּכָ ִסּלֵ

בָּ הַ  ַעת ִלְזַמן ַמהה ״ּקָ ּנוּ ֶאת ַהּדַ ּנּו , ִמּמֶ ה ֶנְעַלם ִמּמֶ ּוְלֵעת ַעּתָ
ה ָעַבד ָעָליו ַעד ַעּתָ ל ַמה ׁשֶ ַעל, ּכָ ר ּבֵ ִיְתּגַ ר ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך

ָהָיה ִלְפֵני ֶזה ל ַמה ׁשֶ יֹון ַיְחזֹר לֹו ּכָ ּסָ ה יֹוֵתר ,ַהּנִ  ...ְועֹוד ַהְרּבֵ

 אשת לוט
ובתרגום  .ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח

ַעד ְזַמן ְדֵתיֵתי ְתִחָיה ְדֵייחּון ירושלמי הוסיף: '
  .(פירוש עד תחיית המתים)' ֵמַתָיא

 למה מלח
נענשה במלח כיון שלא רצתה שרש"י כתב 

 (בר"ר נא, ה)לתת מלח לאורחים. ובמדרש 
שעברה על שכינותיה לבקש מלח לאורחים, 

 .)1וכוונתה היתה לפרסם שבאו אורחים
ורבינו יוסף בכור שור כתב שעם הגפרית 

מלח, וכסה אותה גם שהמטיר ה' על סדום היה 
 .)2המלח

 למה נענשה כשהביטה
עונותיו של ש , מד)(טז )3ספר עמק המלךכתב 

ויש רשות למזיקים  ו,אדם רשומים על מצח
להזיק הרואים את העונות על מצחו של אדם 

ַאל ַּתִּביט "לכן צוה המלאך ללוט ואשתו לו, 
שלא יראה המלאך את עונותיו על ַאֲחֶרי "
ואשתו של לוט שהביטה מאחריה וראה  המצח,

 נענשה.עונות על מצחה 
 קיימת עד היום

מקום ההוא עד בעודנו בספר הישר כתב: 
העוברים  )4וילחכו אותה כל השוורים ,היום הזה

במקום ההוא יום יום עד אצבעות הרגלים 
  .)5ובבקר יצמח אשר לחכו בה

מה שהובא מרש"י גם מקורו בבר"ר (נ, ד) אך לא כתוב שם  )1
לפי פירושו לא הפכה להיות  )2 .שבגלל זה נענשה במלח

אבל העולם הוא מסיים שם: " ךשכוסתה במלח, אמלח אלא 
אומרים כי גופה נהפך להיות מלח, ועדיין היא נראית בארץ 

לרבי נפתלי הירץ בכרך ראשון מפיצי תורת  )3. "ההיא
ברוב המקומות המזכירים עניין זה  )4. האריז"ל באירופא

זים יעיזים אוכלים את המלח (ואכן ידוע שדרכן של עהכתוב ש
ויש להוסיף מה שכתב הרמ"ע מפאנו  בספר  )5לאכול מלח). 

שתיקונה בזה שהיא עוברת כל שלבי הגלגול,  עשרה מאמרות
כשהפכה נציב מלח נעשתה 'דומם', כשהעזים מלקקין אותה 

  היא נעשית 'חי', וכשחוזרת וצומחת היא 'צומח'.



 

 

רצה . ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשָׁשה ֲאָנִׁשיםה' ... ַוֵּיָרא ֵאָליו 
לכן זימן לו  הקב"ה להשרות שכינתו על אברהם,

מצוות הכנסת אורחים, שזה הביא אותו לשמחה של 
זכה להשראת  - מצוה, ועל ידי זה 

 (חתם סופר) השכינה.
  

שרה צחקה כי שמחה על הנס  ָרה ְּבִקְרָּבּה.ַוִּתְצַחק ָׂש 
והפלא שעושה ה' עמה, אך הקב"ה הקפיד ואמר 

כלום יש הבדל  ?חידוש בכךיש וכי  
  (נועם אלימלך) ?לפניו בין טבע לנס

  
אף שעמד בעשר על  ִּכי ְיַדְעִּתיו ֲאֶׁשר ְיַצּוֶה ֶאת ָּבָניו.

אני אוהב עיקר הסיבה ש - אבל  ,נסיונות
חינוך הבנים   בגללהוא אותו 

 (מהרי"ד מבעלזא) .
  

 לשון תפילה ובקשה, אם  ָנא ַאל ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו.
להתחבר  אינו יכול להתפלל, העצה  -

 (הרבי מלובלין) באהבה ורעות עם אחיו בני ישראל.
  

אברהם לקח אתו את כל  ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו.
לא היה חסר לו אף יום מעבודת השי"ת כמו ושנותיו, 

  וגם את “. שנאמר "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים
 (אור יצחק) לקח אתו. -את שנות הנעורים  -

 

לה ילמד למחשבות ימהמחשבות הזרות בתפ
 קדושות בשוק

ֵאלֵֹני ַמְמֵרא. ם  ַוּיֵָרא ֵאָליו ה' ּבְ ׁשֵ י ּבְ ַמְעּתִ ׁשָ
ָהָיה  הבעש"ט) יתלמידמ(ָקאֶסעֶווער ַנְחָמן "ר מֹוַהַר  ׁשֶ

ִמים  ים ַמּדּוַע ֵאיָנם ְמַקיְּ יִתי "מֹוִכיַח ֲאָנׁשִ ּוִ י ה' ׁשִ ְלֶנְגּדִ
יםָתִמיד"  ִמיִּ ׁשְ ְסחֹוָרה ּוִבְדָבִרים ּגַ עֹוְסִקים ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ , ּבְ

ר אַמר ֵאיְך ֶאְפׁשָ ִעְנָיָניו , ְוִאם ּתֹ ֲהֵרי הּוא ָעסּוק ּבְ
יִתי'ְוֵכיַצד ַיחְ  ּוִ ׁשּוָבה ִהיא , ׁשֹב ַעל 'ׁשִ ֲאָבל ַהּתְ
ר ֶאְפׁשָ ה , ְוָהא ְלָך ְרָאָיה, ׁשֶ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ֲהֵרי ִאם ּבְ ׁשֶ

בָּ  ָלִכים ַהּקָ ר ֶאל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ הּוא ְמַדּבֵ הּוא "ה ׁשֶ
ים ִמיִּ ׁשְ ּלֹא ִיְהֶיה , ָיכֹול ַלְחׁשֹב ַעל ֲעָסָקיו ַהּגַ ַמּדּוַע ׁשֶ

ר ם ְלֵהֶפךְ  ֶאְפׁשָ סּוק . ּגַ ַויֵָּרא ֵאָליו ה' "ּוָבֶזה ְיֹבַאר ַהּפָ
ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ָוִקים  - "ּבְ ְ ז ַעל ַהׁשּ ַמְמֵרא ְמַרּמֵ

ה ְלַפּתֹותֹו ְלַהְמרֹות ֶאת , ְוָהְרחֹובֹות ם ַהיֵֶּצר ְמַצּפֶ ָ ׁשּ ׁשֶ
י  ִמיָעה ְוִדּבּורה' ּפִ ְרִאיָּה ּוׁשְ ם ָצִריְך , ּבִ א ַויֵָּר "ַגם ׁשָ

ר, "ֵאָליו ה' אַמר ֵאיְך ֶאְפׁשָ ָלֶזה ָיִביא ְלַעְצמֹו , ְוִאם ּתֹ
ַתח ָהֹאֶהלְוהּוא "ְרָאָיה ִמ  ב ּפֶ ב , "ֹיׁשֵ הּוא יֹוׁשֵ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ

ם  ָאֳהֵלי ׁשֵ ֶנֶסת הּוא ָיכֹול ַלְחׁשֹב ַעל  -ּבְ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ין ּלֹא יּוַכל ַלְחׁשֹב , ִעְנָיֵני ֻחּלִ יִתי'ַמּדּוַע ׁשֶ ּוִ ְהיֹותֹו  'ׁשִ ּבִ

ּוק ׁשּ  )יעקב יוסף הכהן מפולנאהלהרה"ק רבי  (תולדות יעקב יוסף .ּבַ

טּות  ׁשְ ִהְתּפַ יָלה ָהָיה ַאְבָרָהם ּבְ ְלַאַחר ַהּמִ
ִמּיּותַהגַּ   ׁשְ

ַמּדּוַע , ִהְקׁשּו ְּבִסְפֵרי ַהַּצִּדיִקים ה'.ַויֵָּרא ֵאָליו 
א ִנְזַּכר ַּכאן ְׁשמֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו "ֵאָליו"ָּכתּוב   .ְו

ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִּנּמֹול ַאְבָרָהם ָהָיה ֻמְפָׁשט , ְוֵיׁש לֹוַמר
ְלַגְמֵרי ִמַּגְׁשִמּיּות ִּבְבִחיַנת ִּבּטּול ַהְּמִציאּות 

ִנְגָלה "ה ֶׁשַהָּקּבָ  ה'ַויֵָּרא ֵאָליו ְוֶזהּו . ְלַגְמֵרי
א ָהָיה לֹו , ְלַעְצמֹו ִּכְבָיכֹול ֵּכיָון ֶׁשַאְבָרָהם 

ָהָיה ֶאָּלא ָהָיה ִנְכַלל ּוָבֵטל , ְמִציאּות ִּבְפֵני ַעְצמוֹ 
 .ְלַגְמֵרי ְלאֹור ֵאין סֹוף ָּברּו הּוא

ְּבֵאֵני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְּכחֹם  ה'ַוֵּיָרא ֵאָליו 
, יש לדקדק 'לבקר את החולהכתב רש"י '. ַהּיֹום

מנין זאת לרש"י, שמא לא בא אלא לומר לו על 
עוד צריך להבין לאיזה צורך כתב הפיכת סדום. 

ביארו שהיה "כחום היום". ויש לומר דהמפרשים 
החילוק בין נבואת משה רבנו לשאר נביאים, 
שמשה היה יכול לקבל נבואה בלי שום הכנה, 
אבל שאר נביאים היו צריכים הכנה קודם. והנה 
דרכו של אברהם היתה לעשת הכנה בבוקר שהרי 

קבל נבואה בבוקר, תיקן תפילת שחרית, והיה מ
אך כאן כתוב "כחום היום" ואמרו בגמרא שזה 

שהוא לאחר שעבר זמן תפילת  -בשש שעות 
שחרית, אם כן לא היה זה בגלל ההכנה שעשה, 

, מכך הבין רש"י שבא אלא שבא אליו ה' פתאום
 אליו לבקרו מחמת המילה.

 )להגאון רבי שלמה קלוגר(אמרי שפר  
ְלַמַען ָהִביא ַעל ַאְבָרָהם וגו' ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצּוֶה 

יש לדקדק, דמשמע שאברהם ו.ֶאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו
יצוה את בניו כדי לקבל שכר, והלא שנינו הוו 



 

 

כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל 
פרס. אלא שמעתי פירושו, דאברהם כל מגמתו 

שיתפרסם שמו יתברך בעולם, והשכר ורצונו היה 
הטוב ביותר עבורו היה, שאכן יהיה פרסום שם 
ה', וזה פירוש הפסוק "למען הביא ה' על 
אברהם" את מה יביא עליו, "את אשר דבר" 
אברהם תמיד "עליו" על השי"ת, דהיינו שזה 
השכר שהבטיח הקב"ה לאברהם ולבניו אחריו 

  ם.שעל ידיהם יתפרסם שם ה' יתברך בעול
 )רישא להרה"ג דוב בעריש בריל שו"ב (דבש השדה 

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָלָּמה ֶזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאֹמר ַהַאף 
, יש לומר הטעם שצחקה שרה היתה ֻאְמָנם ֵאֵלד.

יונתן שישמעאל עמד אחורי  כי כתוב בתרגון
שרה ושמע את הבטחת המלאך, לכן היתה שרה 
יראה שלא יכניס ישמעאל עין הרע, לכן צחקה 

עין כאילו היא מזלזלת וכך לא יתן שֵיָרֶאה כדי 
והנה יש שם קדוש מע"ב שמות "הא"א"  .הרע

שהוא מסוגל להציל ולמנוע עין הרע. ולזה 
לקיכם 'אנתכוון משה רבינו ע"ה כשאמר "ה' 

של זה השם,  אשי תבותתכם" שהוא רא'רבה ה'
כדי שלא יפול ח"ו עין הרע בישראל. וכן מובא 
בספרים שיש בקבלה מרב הונא סגולה לעין הרע 

יכל קדשך ה'ל א'שתחוה א'לומר הפסוק "
ביראתך", שגם בו יש ר"ת של שם זה. וזה אמר 

לזלזל הקב"ה לאברהם "למה זה צחקה שרה" 
עין תאמר שרצתה לבטל אם בדברי המלאך, ו

" את השם לאמר, היה לה "של ישמעאל הרע
מנם א'אף ה'הא"א המרומז בראשי תיבות של 

 מבעלזא) הרה"ק רבי שלום(מהר״ש  .לדא'

הגאון מטשעבין נסע פעם לתל אביב לאסוף כסף 
עבור ישיבתו, שם התאכסנו אצל אלמנה אחת. 
בבואו לתל אביב הלך לקבל שלום מהרה"ק רבי 
אהרן מבעלזא זצוק"ל. כשיצא בא אחריו הרה"ק 

מבילגורייא אחיו של האדמו"ר מבעלזא, רבי מרדכי 
ואמר לו שאחיו רוצה לערוך בערב סעודה לכבודו 
ומבקש להזמינו. אמר לו הרב מטשעבין כי הוא 
חושש להתעכב בלילה, שמא יחזור מאוחר ויגרום 
חלילה צער לאלמנה אצלה הוא מתאכסן. שב הרב 
מבילגורייא אל אחיו הרה"ק מבעלזא עם תשובת 

כעבור זמן קצר חזר ואמר שהרבי הרב מטשעבין, 
ַאַחר   ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכםאמר בשם אביו על הפסוק 

ם תאכלו הקשה וכי זה הדרך לומר לאורחיוַּתֲעבֹרּו 
, אלא כשראה אברהם שאינם רוצים ואחר כך תלכו

ליכנס, הבין שהם ממהרים לדרכם, לכן אמר להם 
שיכין לאכול מיד ללא עיכוב ומיד אחר סעודתם 

אמר הרבי, הסעודה תהיה  -יוכלו ללכת. וגם כאן 
  ללא עיכובים ויוכל לחזור לאכסניא שלו בהקדם.
 מ

המגיד הנודע רבי יענק'לה גלינסקי סיפר, שכאשר 
פעם ברחוב  תיהשתלטו הרוסים על ליטא, הסתובב

כשציציותי בחוץ, ניגש אלי שוטר ושאל אותי 'מה 
החוטים האלו?' אמרתי כי זה בגד יהודי, אמר לי 

לכת כך בחוץ כי זה תעמולה דתית השוטר אסור ל
האסורה על פי חוקי הקומוניסטים, וביקש ממני 
תעודות, הייתי פליט מפולין ולא היה בידי תעודות, 

שעלולה לסבך אותי בצרות וזו עבירה פלילית 
צרורות. 'בוא איתי ובמשטרה יחקרו' אמר לי 
השוטר. תוך כדי הליכה שלפתי שני רובל ומושיט 

וד' אמר השוטר 'תעמולה דתית, לשוטר. 'יפה מא
חסר תעודות ועכשיו אתה מנסה לתת שוחד 

ידעתי שאם לשוטר?! תמשיך לסבך את עצמך'. 
אגיע לתחנת המשטרה מצבי יהיה אבוד, בלית 
ברירה שאלתי את השוטר 'כמה?' 'חמישה!' ענה 
השוטר, מסרתי לו חמישה רובלים והוא לי ברח 

[בלי חמישה  מלפני ואיני רוצה לראות אותך יותר
 רובלים ... כמובן].

מה שכתב רש"י  -אמר רבי יענק'לה  -אז הבנתי 
שבאותו היום ְולֹוט יֵֹׁשב ְּבַׁשַער ְסדֹום על הפסוק 

מינוהו שופט עליהם, מדוע דוקא ביום שנתמנה 
שופט צדק כלוט נהפכה סדום, כי עד אז הסתדרו 
עם חוקי סדום במעט מתן שוחד, אבל כשנתמנה 
 שופט ישר והגון המקפיד על חוקי סדום העקומים
 ואינו מסכים לקחת שוחד, מיד הגיע זמנה להיחרב.
 מ

מדינוב זצוק"ל הוזמן פעם  'בני יששכר'הרה"ק ה
לסעודה אחת יחד עם הרה"ק רבי שלמה לייב 
מלענטשנא זצוק"ל. באותה תקופה היתה מחלוקת 
בין הרבי מלובלין והיהודי הקדוש מפשיסחא. אמר 
 הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ תלמידו של הרבי

חבירו שלא יסב באותה  'בני יששכר'מלובלין ל
סעודה יחד עם רבי שלמה לייב כיון שהוא תלמידו 
של היהודי הקדוש, כדי שלא יהא זה פגיעה בכבוד 

 נשאר בסעודה ולא הלך. 'בני יששכר'רבם. אך ה
להרה"ק 'בני יששכר'לאחר הסעודה הסביר ה

 מראפשיץ, את הסיבה שנשאר בסעודה כי לא רצה



 

 

 ,בושה לרבי שלמה לייב. והוסיף ואמר לגרום
בפרשת העקדה אנו רואים שאברהם אבינו הבין 
מציווי הקב"ה שהוא צריך לשחוט את בנו, וכך 
עשה, העלהו על המזבח ולקח את המאכלת 

ַאל  לשחוט את בנו, והנה מגיע מלאך ואומר לו 
, ִּתְׁשַלח ָיְד ֶאל ַהַּנַער ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה

ואברהם שמע בקולו. והדבר פלא, הכיצד שמע 
אברהם לקול המלאך שלא לשחוט שזה נגד ציווי 

 -סיים ה"בני יששכר"  -הקב"ה? אלא מכאן ראיה 
שכדי לשחוט יהודי צריך אפשר רק על פי ציווי 

אך כדי שלא לשחוט די לשמוע מהקב"ה בעצמו, 
 ממלאך...

 טּוב ַעִין
 ַּבת ַעִין' ֵמַאְווִריְטׁש 'ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַה 

ִליסֹוַע ְלֶאֶרץ  ֹוּכְר ל ַּד ֶא ְיִציָאתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ֶטֶרם 
ֶאת ּוְלַקֵּבל  ָהַל ְלִהָּפֵרד ִמַּצִּדיֵקי ּדֹורֹו, ִיְׂשָרֵאל

 .ִּבְרָּכָתם ְוַהְסָּכָמָתם
 ִּבְרַּכת ַצִּדיִקים

, ְּכֶׁשִּנְפָרד ֵמַהַּמִּגיד ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמְּטֶׁשעְרָנאִּביל
ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַּכָּמה ִמְּמקֹוָרָביו ַעל ֶׁשָּנַתן ְלַרֵּבנּו ְרׁשּות 

ִאם א ָהַרב 'ְוִכי ִמי : ָאַמר ָלֶהם, ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ְּכאֹוֵמר הּוא ' 1?!ֵמַאְווִריְטׁש ִיַּסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ְוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל , ַמְתִאים ִלְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 .ַמְתִאיָמה לֹו
ָהרּוִז'יֶנער , ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין ָהַל"ק ַּגם ֶאל ָהַרַה 

ַיֲעזֹב ֶאת ֲחִסיָדיו ֶׁשֹּלא , ָרָצה ִלְמנֹוַע ֹזאת ִמֶּמּנּו
ֶטֶרם ִהִּגיַע ַרֵּבנּו . 2ָהַרִּבים ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה
ְּכֶׁשִּנְפְּגׁשּו ֲעָגָלה , ְלרּוִז'ין ָיָצא ָהרּוִז'יֶנער ִלְקָראתֹו

'ָהעֹוָלם יֹוֵרד ַמָּטה : מּול ֲעָגָלה ָאַמר לֹו ָהרּוִז'יֶנער
?!' ִעים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַמָּטה ְוַאֶּתם עֹוְזִבים ְונֹוְס 

 .ְוָהרּוִז'יֶנער ָאַמר לֹו ֶׁשרֹוֶצה ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו
'ֵהיָכן : ִּבְהיֹוָתם ְמַטְּיִלים ַּבחּוץ ַנֲעָנה ַרֵּבנּו ְוָאַמר

ְוִכי א טֹוב ְלִהְתּבֹוֵדד ָּכ ַּבָּׂשֶדה ֶׁשֹּלא ?! יֹוֵתר טֹוב
ּוִמַּטַעם ֶזה ֲאִני רֹוֶצה ?! ִּבְמקֹום ֲהמֹון ְּבֵני ָאָדם

 .3'ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

                                                      
 דמויות הוד. 1
 כתבי ר"י שו"ב אות א. 2
 מאמר מרדכי אות יב. 3

ְרַצח נִ יֹום י"ד ְּבַמְרֶחְׁשָון (תש"ג) ּבְ ְלִפי ַהָּמסֶֹרת ַהְּמֻקֶּבֶלת, 
זֹו  ְּבִהְזַּדְּמנּות. "דָהַרַה"ק ַרִּבי ַאְבָרָהם ֱאִליֶמֶל ִמַּקאְרִלין הי

 ָנִביא ָּכאן ִסּפּור ִמֶּמּנּו ְּבֶקֶׁשר ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֵמַאְווִריְטׁש.
 ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו

ַרִּבי ַאְבָרָהם ֱאִליֶמֶל "ק ְּבֵעת ִּבּקּורֹו ֶׁשל ָהַרַה 
ִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפּלֹוָתיו ְּבֵבית , 4ִמַּקאְרִלין ִּבְצַפת
ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ַאַחר ַהְּתִפָּלה , ַהִּמְדָרׁש ַקאְרִלין

ִהִּגיַע ַלֲעׂשֹות ִקּדּוׁש ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו 
 .5ַהָּקדֹוׁש ֵמַאְווִריְטׁש

ִהְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהֻּׁשְלָחנֹות ִּכְמַחֵּפׂש , ְּכֶׁשִּנְכַנס
ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלַצד ְׂשֹמאל ֶׁשל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש , ַמֶּׁשהּו
ֵהִעירּו לֹו ַּכָּמה ִמִּזְקֵני . ֶנֱעַמד ֲאחּוז ַׂשְרַעִּפיםְוָׁשם 

ִּכי ְמקֹומֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֵמַאְווִריְטׁש , ַהָּמקֹום
ִנַּגׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם , ָהְיָתה ִליִמין ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש

ָעַמד ָׁשם ֶרַגע ָקָטן ּוִמַּיד ִנַּגׁש , ֱאִליֶמֶל ְלָׁשם
 .ַּבָּמקֹום ֶׁשֵהִכינּו לֹו ָׁשם ְלִהְתַיֵּׁשב

) ֶהעְרץ(ֶהעְרְׁשל ַׁשָּמׁש ר' ְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּגיַע 
ְוָאַמר ָלַרִּבי ִמַּקאְרִלין , ֶׁשָהָיה ִמִּזְקֵני ִויִׁשיֵׁשי ְצַפת

ִּכי ְמקֹומֹו ֶׁשל , ִּכי ְמֻקָּבל ְּבָידֹו ִמִּזְקֵני ַהּדֹור ַהּקֹוֵדם
ָקם , ְׂשמֹאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁשָהַאְווִריְטֶׁשער ָהָיה לִ 

ָהַרִּבי ְוִנַּגׁש ׁשּוב ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם 
ִמיר ָהאְּבן : 'ְּכֶׁשהּוא לֹוֵחׁש ְלַעְצמֹו, ָּבִראׁשֹוָנה

ְּכלֹוַמר ֶׁשָאֵכן ִהְרִּגיׁש ִמֹּקֶדם ֶאת ' [ִגיָזאְגט
 ].ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּבאֹותֹו ָמקֹום

ּוְבִבּקּורֹו ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְׁשַנת , ַאְרָּבָעה ְּפָעִמים ָׁשָהה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 4
 .ָׁשַבת ִּבְצַפת ַׁשָּבת ַאַחת ִּבְתִחַּלת ֹחֶדׁש ְׁשָבטתרצ"ג 

 .ַהָּסמּו ַמָּמׁש ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ַקאְרִלין 5
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 (יח, א)היום   כחם האהל פתח ישב והוא

 לראות אם יש עובר ושב". –כתב רש"י, "פתח האוהל 
 מה הביטוי של "עובר ושב"?

רבי אברהם יעקב מסאדיגורא: העניים מצאו את דרכם  הק' אומר האדמו"ר
אך התביישו, לכן בעצמם לאוהלו של אברהם אבינו, אבל היו כאלה שרצו להיכנס 

הם התקרבו לאהל והתרחקו ממנו, וחוזר חלילה, והיו "עובר ושב"... אברהם אבינו 
 המתין לראות היש עובר ושב, וכאשר מצא עניים כאלו, היה רץ ומזמינם להיכנס.

יצחק  הקדוש רבי על טביעת העין שהיתה לרבי בספר "אדיר במלוכה" מסופר
 מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם:

יתו היה פתוח לרווחה לכל רעב ונצרך. פעם אחת הגיע יהודי שנראה כגביר ב
הוא אמר כי הוא  –ובפיו היתה בקשה שונה מבקשות הצדקה והעזרה השגרתיות 

גביר גדול המקבל הרבה מאוד דברי דואר, אך ילדי השכנים מחטטים בתיבות 
פנות את הדואר והוא חושש שמא דברי דואר נעלמים לו, ולכן הוא מבקש לה

 המכתבים למעונו של הרבי.
הסכים הרבי בחפץ לב לסיע לו בכך, וכך בכל יום היה מופיע בשעת הצהריים 

 לשאול אם הגיעו דברי דואר עבורו.
משחלפו הימים ואפילו דבר דואר אחד לא הגיע עבורו, פנתה הרבנית אל 

 הרבי וסיפרה על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום לביתם.
 הרבי, "כנראה שהוא רעב ורוצה לאכול אלא שמתבייש הוא". "כך?" שאל 

 "אם הוא מתבייש", סברה הרבנית, "ודאי יתבייש גם כשאציע לו אוכל"...
חייך הרבי ואמר: "כשיבוא מחר אמרי לו כי הדוור עדיין לא הגיע, תציעי לו 

 להמתין מעט, ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"...
מאותו יום ואילך כאשר היה מגיע אותו אדם הרבנית עשתה כדברי הרב, ו

לברר פרטים אודות מה שנשלח לו בדואר, ענתה שעדיין לא הגיע, ובנתיים 
הושיבה אותו על יד השולחן והגישה לו ארוחה חמה. הלה היה אוכל לשובע נפשו, 

 ולאחר מנוחה קלה, הלך לדרכו...
רבה, תוך שימת  הנה כי כן, מצוות הכנסת אורחים צריכה להיעשות ברגישות

 (ומתוק האור)                      לב לכל פרט שהוא ייטיב עם תחושותיו של האורח.
 (יח, ד)מים  מעט נא יקח

 כתב רש"י: ע"י שליח.
יש להבין, ג' פרים שחט אברהם אבינו בשביל שיהיה לכל אחד לשון של בקר, 

 הרבה מים? מים"? למה לא לתת להם מעטוכשמגיע אל המים אומר "יקח נא 
מתרץ רבי ישראל מסלנט זצ"ל עם יסוד מוסר, אי אפשר להיות צדיק על 
חשבון השני! אי אפשר להדר בהכנסת אורחים כשזה על חשבון השני, לכן כיון 

 שאת המים הביא השליח, אמר אברהם אבינו יוקח נא "מעט מים".
(אותו סיפר הרב אליהו דיסקין) על החפץ חיים, המלמד  ראוי לצרף כאן סיפור

 הן על "גדולה הכנסת אורחים" והן על היסוד הנ"ל שלא להדר על חשבון השני:
בחור אחד עבר בדרכו בראדין, היה זה ביום שישי, שעות ספורות לפני כניסת 
 השבת. באין לו מכיר בעיר זו, פנה אל ביתו של החפץ חיים, שקבלו בסבר פנים

יפות. כשראה החפץ חיים שהבחור נראה עייף מאוד ותשוש מהדרך, הציע לו 
מטה לישון. הבחור שבאמת היה מאוד עייף נענה להזמנה ונשכב לישון. 
כשהתעורר הבחור, אמר לו החפץ חיים, שכבר סיימו להתפלל בבית הכנסת, והוא 

רצה מחכה שהבחור יתפלל ולאחמ"כ יסעדו את סעודת השבת. לאחר הסעודה 
הבחור ללכת לישון, וראה שהשינה ממנו והלאה ואינו מצליח להירדם. הלך 
להסתכל מהחלון וראה שכבר עלות השחר. נחרד הבחור להיווכח שהחפץ חיים 

 חיכה לו כל כך הרבה זמן עד שיתעורר.
לאחר התפילה בבוקר, ניגש אל הרבנית, ושאל אותה מה היה אתמול בלילה, 

יע החפץ חיים מהתפילה, וראה שהבחור עדיין יושן, סיפרה לו הרבנית, שכשהג
לא הרשה להעירו משנתו, ואמר לבני הבית, שהם יאכלו, ובנו יעשה להם קידוש, 
ואחרי הסעודה, שיערכו מחדש את השולחן כאלו שלא אכלו עדיין, והוא יחכה 
לאורח. כשסיימו את הסעודה וראו שהבחור עדיין לא התעורר ערכו באמת את 

מחדש, ואמר להם החפץ חיים שילכו לישון והוא יעיר אותם כשהבחור השולחן 
יתעורר. ואכן כשהבחור התעורר קמו כל בני הבית והצטרפו איליו לסעודה, כדי 
שלא ירגיש אי נעימות לאכול לבד, ועל שעיכב את החפץ חיים כל כך הרבה זמן 

 מלאכול. 
 (יח, ה)תעברו  אחר לבכם וסעדו לחם פתואקחה

אדם שעושה סעודה ומזמין את רעיו לשמוח אתו, מן הנימוס הוא 
שכשמגיעים האורחים מזמינם לשבת ולאכול. אבל אם פונה אליהם בהגיעם 

ואומר להם "תשבו, תאכלו, ותלכו" הרי שהם יבינו שאינו רוצה שיתעכבו ונותן 
 טעם לפגם בכל ההרגשה שלהם.

 -דוע פונה אברהם אבינו אם כן, שואל בספר "אוצר הרעיון והמחשבה", מ
 אל האורחים ואומר להם: "ואחר תעבורו"? -שאין לנו מכניס אורחים גדול ממנו 

 כך: בדרך צחותומתרץ 
הנה אברהם אבינו נעשה לו נס שהקב"ה הוציא חמה מנרתיקה, כדי שלא 
יבואו אורחים, והרי אין בעל הנס מכיר בניסו, ישב אברהם אבינו וחשב מה קורה 

שלשה ימים ששום אורח לא רוצה להגיע? אולי יש איזה פגם בהכנסת כאן שכבר 
אורחים שלי, שבגלל זה אנשים מרגישים כאן שלא בנח? חשב וחשב, והגיע 
למסקנה שאולי העובדה שכדרכו תמיד היה פונה אל האנשים בגמר הסעודה 
ומחייב אותם לברך ולהודות למי שהעולם שלו, לבורא עולם, אולי זה הסיבה 

שים לא רוצים להגיע, כי הם לא תמיד רוצים להתעכב כדי לברך. לכן כשראה שאנ
את המלאכים אמר להם: "וסעדו לבכם ואחר תעברו" אין לכם מה לחשוש 

 (אוצר הרעיון והמחשבה)        שתתעכבו בסיום האוכל אלא מיד תוכלו ללכת...
 (יח ו)עגות  ועשי לושי סלת קמח סאים שלש מהרי ויאמר

 מכאן יצחק רבי אמר סלת וכתיב קמח (פז, א) "כתיב מציעא בבאבגמרא  
באורחים". ופירש רש"י שההוכחה היא ממה שאברהם אמר  עיניה צרה שהאשה

קמח ושרה אמרה סלת. כל המפרשים מתקשים, מהיכן הראי' שצרה עיניה 
באורחים, הרי סולת הוא יותר חשוב מקמח, ואם הביאה סולת לכאורה אין עיניה 

 באורחים?צרה 
בספר "אוצר הרעיון והמחשבה" שהנה כשעושים סעודה,  בדרך צחותתירץ 

יש בזה שתי סוגים, יש "סעודה" ויש "שלחן מתוק", אם רוצים שהסועדים יאכלו 
סעודה שלימה עם מנה ראשונה ומנה מרכזית מגישים בתחילה לחם או לחמניות 

תנים על השולחן "מציות" שיטלו ידיהם לסעודה. אבל אם זה רק "שלחן מתוק", נו
 או "לחמניות מזונות" וכו' ואז זה מנה אחת בלבד.

והנה מקמח עושים לחם, אבל מסולת עושים מיני מתיקה. וזה ההוכחה, 
שאברהם רצה שתביא קמח כי האורחים צריכים להתחיל עכשיו סעודה עם 

 תוק"...לשונות בקר וחרדל וכו', אבל שרה הביאה סולת, שיבינו שזה רק "שולחן מ
 (אוצר הרעיון והמחשבה)

 שהאשה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר הוא) א"ע פז מ"ב( ל"חז אמרו
 להיפך הראיה הפסוק מן אדרבה שהרי מפורסמת הקושיא .באורחים צרה עיניה
 עיניה האשה שאין ראיה מכאן כ"א מקמח ביוקר יותר שהיא סולת אמרה שהיא
 . באורחים צרה

 דעו להם ואמר לגוריו האריה קרא אחת פעם, משל פ"ע', הק ט"הבעש פירש
 פוחדים הבריות כל. כלל לפחד ממה לכם העולם, ואין של הגיבורים אתם בני לכם
, ציורים הרבה בו והיו חרב לארמון הגיעו, בעולם לטייל הגורים יצאו אחד יום. מכם

 ברוב האריות רצו, הגדי כשסע ומשסעו אריה הורג הגיבור שמשון מהם באחד
 בציור ראינו והרי בעולם הגיבורים שאנחנו אמרת איך: לו ואמרו אביהם אל בהלה
 אילו, לדברי ראיה מזה אדרבה, אביהם להם ענה. אריה משסע שאדם איך גדול
 כ"כ גדולות תמונות מזה עושים היו לא ארי ישסע שאדם טבעי דבר זה היה

 מזה עשו יום בכל מזדמן ואינו ויחידה אחת פעם הדבר היות משום אבל, לראוה
 שרה של לבה נדיבות מפרסמת התורה, ל"חז שאמרו וזהו. לראוה גדולה תמונה
 דופן יוצאת היתה אמנו ששרה ראיה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר שהוא
 )אברהם אהל(                  .באורחים צרה עיניה אחרת ואשה

פירושם של "בעלי התוספות" על התורה לפסוק זה, וזה לשונם:  מופלא הוא
 -עוגות"  ועשי לושי סולת "קמח  :עצלניות שהנשים מכאן -סאים"  שלש "מהרי
 וכי לו אמרה קמח סאים שלש אברהם לה מדקאמר. צרה עינה ששרה מכאן
" [לפי :נקייה פת כמו עשי סלת ל"א. מקמח שעושין כמו שחור לחם אעשה

 (טעם הצבי)                                                               נסתר הפירוש הנ"ל] פירושם,
בספר אהבת וסגולת ישראל הביא לפרש בדרך צחות, למה אשה עיניה צרה 
באורחים, עפ"י הגמ' אוקירו נשייכו שביל שתתעשרו. שהאשה אינה חפיצה 

שירות, "עשר בשביל שתתעשר", שבעלה ירבה בגמ"ח שכן צדקה היא סגולה לע
וכך, כשירצה הבעל להתעשר יוכרח להשתמש עם הסגולה האחרת ולכבדה 

 שנת תרצ"ב) –(אהבת וסגולת ישראל                                      בשביל שיתעשר...
 כב, כ'). ( אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמר

רהר בלבו ואומר אילו היה בני פירש רש"י בשובו מהר המוריה היה אברהם מה
שחוט כבר היה הולך בלא בנים היה לי להשיאו אשה וכו'. בישרו הקב"ה שנולדה 

 רבקה בת זוגו וזה הדברים האלה. 

  ח˙˘ע" ויר‡פר˘˙  
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הענין שאברהם היה אחר העקידה במדריגה זו שהצטער מאוד ונשפל רוחו 
עצמו לאשר לא זכה לגמור ציווי ה' בשלימות הגמור. והרהר בלבו לאמר כי הוא 

חייב בדבר שלא נגמר ונעשה החפץ ורצון הבורא להקריב את יצחק בנו על גבי 
המזבח. כי הקב"ה הבטיחו כי ביצחק יקרא לך זרע. וממילא כאשר לא היה עדיין 
ליצחק זרע לא היה במציאות כלל שיהיה נקרב עולה. אבל באם היה משיאו לו 

דה. כבר היה יכול להתקיים אשה מבנות ענר וכו' והיה לו ליצחק זרע קודם העקי
מאמר ה' יתברך שהבטיחו. וממילא היה ביכולתו להקריבו לעולה והיה נגמר 
ונעשה רצון ה'. בישרו הקב"ה שאל יצטער בזה כלל באשר לא היה שום מציאות 
שיהיה ליצחק זרע עד עכשיו. ולא היה אפשר כלל מקודם כי כעת נולדה בת זוגו. 

רע היא דוקא ממנה. ומתחילה כשצויתיך לא וההבטחה כי ביצחק יקרא לך ז
אמרתי לך שחטהו אלא העלהו. ובודאי נעשה מאמרי על ידך בלי שום הפסד 

 (רמתיים צופים)               וגרעון כלל:
 

  (יט, לז)מואב  שמו ותקרא בן הבכירה ותלד
 היו מובא בהקדמה לשו"ת "אגרות משה" (חלק ח), "בליובאן מעשה נורא

 דלהלן המעשה את מספר היה ורבינו (הגר"מ פיינשטיין זצ"ל) רבים תורה גדולי
 אמיתי גילוי של, כמעט הקודש רוח למדרגת שהגיעו מהם שהיו להראות כדי

 חולי במין למשכב ונפל הבתים מבעלי אחד חלה ב"תרפ חורף "בתחילת :בתורה
 ביקש, לבקרו בא ורבי משה, עלמא ליה תקיף כאשר. בפיו התנפחה ולשונו מוזר

 . חליו סיבת את לרבינו וסיפר מעליו איש כל להוציא החולה
 לוט בנות זכו כיצד הקשה וירא פרשת בשבת לכן, קודם שבוע, וכה סיפר

 שבניהן והודיעו, שעשו עריות בגילוי בושו שלא אף מצאצאיהן יהיה שהמשיח
 זקנות נשים שתי בחלומו הופיעו בלילה. בזיון בדרך עליהן ודיבר, מאביהן הם

 ששמעו לו ואמרו הוסיפו הן, לוט בנות שהן ואמרו מכוסים ופניהן שראשן, מאד
  לו. לענות האמת מעולם ובאו מענתו, את

 נס בדרך וניצלו אברהם ממשפחת שהן שמאחר לומר יכולות שהיו טענו הן
 נס מעשה כל לעצמן לייחס יכולות והיו זנות מעשה בהם תולים היו לא מסדום,

 כנצרות, חדשה דת ולייסד כביכול, השכינה מן שנתעברו לומר יכולות שהיו כך
 אב תמיד לוולד יש מתעברת אשה שכאשר להודיע ומואב עמון לבניהן קראו ולכן
  האמיתי. המשיח מהן ויצא זכו זה בזכות ודם, בשר

 ומאחר בזיון, בדרך עליהן דיבר כאשר גדול חטא חטא שהוא אמרו לו עוד
 ד"י במדבר י"(רש כמרגלים מידה כנגד מידה ייענש הוא בזלזול עליהן דיבר שהוא

 את לספר האיש כשסיים ימות. וכך משונה, בחולי ותתנפח לשונו ותשתרבב ז)"ל
 מאחר אמיתי, עניין בכך ראה רבינו לעולמו. ונפטר הקיר אל פניו את היסב סיפורו

 הצבי)(טעם                         .אמת" הסבר לו נראה שגם ההסבר

 מאוצרות המגידים  
 בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאם נשבעתי בי ויאמר

 (כב, טז)יחידך  את
יש המקשים, מה בעצם היתה הגדלות המיוחדת של אברהם אבינו במעשה 

עליו  העקידה? נכונותו לשחוט את בנו? וכי מה יכול היה לעשות, הרי הקב"ה צוה
 "קח נא את בנך... והעלהו לעולה", האם יכול היה שלא לשחוטו?

 סוד הענין טמון כאן בפסוק, וכך דרשו חז"ל במדרש (ויק"ר כט, ט)
"'בי נשבעתי נאם ה'', מה צורך היה לשבועה? ר' ביב בר אבא בשם ר' יוחנן 

י וידוע אמר: עמד אברהם בתפילה ותחנונים לפני הקב"ה ואמר לפניו: 'רבש"ע, גלו
לפניך, בשעה שאמרת לי 'קח נא את בנך את יחידך' היה בליבי מה להשיבך, והיה 
בליבי מה לאמר: אתמול אמרת לי 'כי ביצחק יקרא לך זרע', ועכשיו אתה אומר לי 
'והעלהו שם לעולה'? אלא כשם שהיה לי מה להשיבך וכבשתי את יצרי ולא 

כך כשיהיו בניו של יצחק באים  –השבותיך כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו 
לידי עבירות ומעשים רעים, תהא מזכיר להם עקידת יצחק אביהם, ועמוד מכסא 

 דין לכסא רחמים".
אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים, אבל לפחות להגיב איזו תגובה. אני מוכן 
שחברי יעשה לי הכל, אבל לפחות שידע שהוא לא נהג עמי בצדק, מה, גם זה 

 אסור לי?!
כשציוהו הקב"ה על העקידה, יכול היה אברהם לומר: "רבש"ע אני מוכן, אבל 

מה, רק שאלה אחת קטנה: הרי הבטחתני שממני ייבנה עם -רק תסביר לי דבר
ישראל?! אבל אברהם לא הגיב, לא שאל שאלות, וביקש שבשכר זה גם הקב"ה 

לא היה  זה הוא –לא יגיב כשעם ישראל יעשו עבירות. לבקש מהקב"ה שימחל 
גם  –יכול. כיצד ניתן למחול על עבירות?! רק זאת הוא ביקש: אני סגרתי את פי 

 אתה, רבש"ע, אל תעשה כלום, כביכול. 
וזה לא היה הנסיון הראשון שלו. בפרשה הקודמת הקב"ה מצווה עליו: "לך לך 
מארצך וממולדתך ומבית אביך". היה זה דבר קשה מאוד עבור אברהם אבינו. 

נה את ביתו בחרן. הוא עמל קשות להחזיר את כל אנשי המקום אברהם ב
בתשובה, עוד עבודה רבה היתה לפניו, והנה הקב"ה אומר לו "לך לך "! ומבטיח לו 
שיהיה לו שפע וכל טוב במקום החדש. ומה עושה אברהם? לא שואל שאלות, 

כל אלא מיד "וילך אברהם כאשר דבר אליו אלוקים", הוא משליך מאחוריו את ה
 והולך!

ועדיין אין זה הכל. סוף סוף הוא מגיע לארץ כנען, והנה בפעם הראשונה 
בהסטוריה האנושית נהיה רעב בעולם. אין מה לאכול. הרי הוא היה יכול לבוא 
בתלונה ולומר: "רבש"ע אמרת לי לך לך אל הארץ אשר אראך, ויהיו לך ברכה 

ה לאכול. זה דבר שלא היה אין לי מ –והצלחה וכל טוב, ועתה, כשהגעתי לכאן 
לפני כן, פעם ראשונה שאין מה לאכול. ומה עם ההבטחה שהבטחת לי רבש"ע? 

 אבל הוא לא אמר מילה!

 ועל זה אנו חיים עד היום, על השתיקה הרועשת של אבותינו הקדושים!
 (תפארת שמשון)

 
 לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי
 (יח, יט)  ומשפט צדקה

 שוויה של פרוסת לחם במדבר
 מה ל"א ברך ל"א הוה ושותין אוכלין משהיו ושבים עוברים מקבל היה אברהם

 ואזיל ושתי אכיל הוה וברך עליו קבל אם. משלו שאכלנו עליון אל ברוך אמר נימא
 דחמר קשיטה חד ל"א עלי לך אית מה ל"א והוה דעלך מה הב ל"א הוה לאו ואם

 בעשרה דפיתא עיגול וחד פולרין בעשרה דקופר ליטרא וחדא פולרין בעשרה
 פיתא לך יהב מאן במדברא קופר לך יהב מאן במדברא חמרא לך יהב מאן פולרין

 ליה עקי דהוה עקתא ההיא חמי דהוה מן במדברא עיגולא לך יהב מאן במדברא
 )משלו" (ילקוט שמעוני רמז פב שאכלנו עליון אל ברוך אמר הוה

המדרש מתאר את האופן שבו היה אברהם מחנך את באי ביתו לקיים את 
מצוות ד'. תחילה כיבד את אורחיו באוכל ובשתיה, וכאשר הודו לו הפנה אותם 

 להודות למי שהאוכל שלו, ולימד אותם כיצד לעשות זאת.
 "נאלץ" לעשות זאת... –מי שסירב לברך 

 כיצד?
רוצה לברך למי שהאוכל שלו, משום  אברהם אבינו היה אומר לו: "אם אינך

שאתה סבור שאכלת משלי, אם כן, עליך לשלם לי על סעודתך!", ואז הגיש לו 
אברהם חשבון מפורט על כל מה שאכל ושתה, כשהסכום לתשלום מגיע 

 למספרים דמיוניים.
האורח היה מתפלץ למראה הסכום, ושואל: "כיצד הגעת לסכומים כאלו? 

מאות שקלים? רבע עוף במחיר של אלפיים שקלים? פרוסת לחם בשווי חמש 
מעולם לא שמעתי על מסעדה כזאת... בסך הכל מדובר במעט לחם ובשר וקצת 

 מים?!"
"הלא אתה נמצא כעת במדבר", הזכיר לו אברהם, "וכאן הכל יקר פי כמה 
מאשר במקום ישוב. האם אתה יודע שרק התשלום על הדלק למטוס שהביא את 

 וב הקרוב ביותר עלה לי חמישים אלף שקל?!"...הסחורה מן הייש
 לשמע התשובה ההגיונית, השתכנע האורח שעדיף לו לברך...

מתוך מדרש זה הביא הרב חיים קנייבסקי ראיה לשאלה הלכתית שהובאה 
 לפניו, ומעשה שהיה כך היה:

רבי מרדכי רימר זצ"ל שהה בימי השואה הנוראה באחד ממחנות הריכוז, 
תדרדר. הוא סבל קשות מן הרעב, ובנוסף לכך לקה במחלת הטיפוס. ומצבו הלך וה

 עד שחש שאם לא יאכל דבר בשעות הקרובות, הוא ימות במהרה מרוב חולשה.
בקושי רב ובמאמץ אדיר הצליח לגרור את עצמו אל מחוץ לצריף, וראה 
מסביבו רק שלג וקרח. לפתע הופיע מולו אחד מאסירי המחנה, ובידו ארבע 

 אוצר אדיר באותם ימים! –לחם חתיכות 
רבי מרדכי הבין כי היהודי שלפניו הצליח להוציא את הלחם בגניבה מהמטבח, 

 אבל גם ידע שאין שום סיכוי שהלה יתנדב מרצונו לתת לו מהלחם שבידו...
מאחר שלא היה לפניו כל מוצא אחר, אזר את שארית כוחותיו, ודף את בעל 

כות הלחם שהיו בידיו מתגלגלות לכל עבר... הלחם. הלה החליק על הקרח כשחתי
 ומיד חטף החולה את אחת החתיכות וברח...

אותה פת לחם הצילה את חייו של רבי מרדכי, הוא החלים ממחלתו, ושרד 
 את השואה.

לימים נהיה רבי מרדכי תלמיד חכם חשוב וידוע, ושימש כמשגיח בישיבת 
שגזל בהיותו במחנה. פעם אחת טשעבין, אולם כל ימיו הוא התייסר על הגזילה 

מחותנו, ושאל אותו אם עשה כהוגן בכך שגזל מן הלחם,  –נכנס אל הרב אלישיב 
 ומה עליו לעשות כדי לכפר על אותו מעשה.

למעשה שאלתו התחלקה לשלוש שאלות נפרדות: ראשית, האם היה מותר 
בעל  לו לקחת מן הלחם? שנית, גם אם הדבר נעשה כהוגן, האם עליו לחפש את

הלחם, ולשלם לו על הגזילה? ושאלה שלישית, שאמנם לא שאל, אך נשאלה לרבי 
כפי  –חיים קנייבסקי: אם עליו לשלם, כיצד מחשבים את שוויה של אותה חתיכה 

 שוויה כיום, או כפי מה שהייתה שוה אז, במחנה?...
על השאלה הראשונה נענה, שמאחר וליהודי השני היו ארבע ככרות לחם, הרי 
שנטילת ככר אחד מידו לא סיכנה את חייו. אם כן, אי כאן שאלה של נפש תחת 
נפש, אלא רק שאלה אם מותר לקחת את ממונו של הזולת בלא רשות כדי להינצל, 
ועל כך התשובה היא, כי אכן רשאי אדם להציל את נפשו על ידי גרימת נזק לממונו 

שדה חיטה של חבירו כדי  של חבירו. מסיבה זו נאמר בגמרא, שרשאי אדם להצית
 להינצל מאויבים הרודפים אחריו ומבקשים את נפשו (ב"ק ס, ב).

אלא שהמציל עצמו בממון חבירו, חייב לשלם לאחר מכן לבעל הממון את כל 
הנזק שגרם לו. על כן התשובה לשאלה השניה היתה שעליו לשלם לנגזל את 

את הלחם, עליו לתת את הגזילה. אך מכיון שהוא לא הכיר את האיש ממנו גזל 
הסך שגזל לצרכי ציבור, מתוך תקוה שגם אותו איש או יורשיו שככר הלחם נגזלה 

 ממנו יהנה מאותם כספים, ובכך יש מעין תשלום על הלחם שנגזל מידו.
מהו הסכום שעליו לשלם, כפי שווי לחם  –כעת נותרה השאלה האחרונה 

 בימים אלו, או כפי שוויו במחנות ההשמדה?
שובה לשאלה זו, סבר רבי חיים קנייבסקי שאולי עליו לשלם כפי שהיתה כת

שוה ככר לחם במקום שבו התרחשה הגזילה, ואף שאין לכך מקור מפורש, 
במדרש שהובא לעיל ניתן למצוא סימוכין לכך, שכן אנו רואים שהמתחייב לשלם 

אלא עליו על לחם שאכל במדבר, אינו יכול להיפטר בתשלום שוויו של לחם בעיר, 
 לשלם כפי שעולה פרוסת לחם במדבר...

 (ומתוק האור)



 

 ג 

 
 "ולוט יושב בשער סדום"

כשהגיעו המלאכים להפוך את סדום מצאו את לוט יושב בשערה שבאותו יום 
מינוהו שופט עליהם (רש"י בראשית יט, א). ותמוה: במשך יובל שנים לא נהפכה, 

אז נהפכה? לכאורה, עם שופט צדק כלוט, היו  וביום שמינו את לוט כשופט, דוקא
 להם סיכויים לשפר את דרכם!

 אקדים לתשובה ספור מעשה, ובי היה מעשה.
כשהשתלטו הרוסים על ליטא אסרו על קיום הישיבות, סגרו את תלמודי 
התורה, אטמו את המקוואות, אבל לא יכלו לאסור את האנשים, כבודדים, לקיים 

, הן יודעים אתם, חנכונו לאור: "לא יבוש מפני המלעיגים מצוות דתם. ובנובהרדוק
עליו בעבודת השם", גירא בעיני השטן! הלכתי אפוא בחוצות העיר כשציציותי 

 בחוץ.
 והשטן הגיע. שוטר עצרני: "מה החוטים האלו?!"

 "בגד של יהודים", אני עונה. "יש ברוסיה חופש דת!"
כך ברחבו זו התגרות, פרסומת לדת. עיניו ירקו ברקים: "חופש דת בבית. ללכת 

 פעילות אנטי מהפכנית", צמד מלים שעורר חלחלה באותם ימים. "את התעודות!"
הרי לך. הייתי פליט מפולין, חסר תעודות. זו היתה עברה פלילית, שעלולה 

 לסבך בצרות צרורות!
"בוא אתי, במשטרה יחקרו". וימצאו שאני בן ישיבה ואיני עובד, "טפיל" לפי 

 הגדרתם, עברה נוספת. אך מה באפשרות לעשות, כאשר אבדתי אבדתי.
אנו הולכים, וכולם סוטים מדרכנו כאילו היינו מצורעים. איש אינו רוצה 

 בקשרים, לא עם שוטר ולא עם אסיר.
 תוך כדי הליכה אני שולף מהכיס שני רובלים, ומושיט לו.
ת חוצות לדת, וחסר "טוב ויפה", הוא מסנן בארסיות. "פרופוגנדה, פרסומ

מסמכים, ומנסה לשחד שוטר בעת מלוי תפקידו. תמשיך כך, לקבור את עצמך!" 
ומחיש את צעדיו לעבר תחנת המשטרה. כשנגיע לשם אני אבוד, הדברים יצאו 

 מכלל שליטה.
 "טוב", אני עונה. "תגיד אתה, כמה?"

 "חמישה, לא פחות".
והוא הפטיר: "לך, ושלא אראה למזלי הטוב, היה לי. החמישיה החליפה ידיים 

 אותך יותר". בלי חמישה רובלים, התכוון.
והבנתי שבסדום היו חוקים נוראים, ואיך שרדו שם? אם לא במתן קופיקות 
אזי במתן רובלים. אבל ביום בו מינו שופט הגון שאינו נוטל שוחד ושופט בנוקשות 

 על פי חוקי סדום, אחת דינה להחרב!...
 (והגדת)

 
 ואנחנו לוט,

נפש האדם מי ידע! "ויסע לוט מקדם" (בראשית יג, יא) הסיע עצמו מקדמונו 
והכניס אורחים  -של עולם, אמר: אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו (רש"י) 

 במסירות נפש, ואפה מצות כמנהג שראה בבית אברהם (רש"י בראשית יט, ג)!
ואם אתה תמה על כך, בוא וראה: קורח חלק על משה רבינו ונבואתו ועל תורה 
מן השמים. משך אחריו מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות, ואת און בן פלת 
להשתלף, אבל נתן תקיעת כף. אמרה לו אשתו: "תישן, ואני אסתדר אתם". באו 

מה עתה, והלכו לקראו, וחפפה ראשה בפתח האוהל. אמרו: אין זה צנוע לשוחח ע
 לבדם לאבדם (סנהדרין קט ע"ב).

כיצד יובן: לחלוק על משה ועל תורה מן השמים, "בהצותם על ה'" (במדבר כו, 
 ט), ובה בעת להקפיד על הידורי צניעות! כמה סתירות מתרוצצות בנפש האדם!

בין חמש העבירות שעבר עשו בו ביום, מנו (בבא בתרא טו ע"ב) שכפר 
ת העבודה שהיתה בבכורות. לא מובן: וכי דורשים מהכופר בבורא בעיקרו, וביזה א

שיעריך את עבודתו?! הלאה: אם כפר בעיקר, מדוע חפץ בברכות. וזעם כל כך על 
יעקב שנטלן, עד שנדר להרגו. וצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, ונשא קולו ובכה. 

כח). איך  הלא כל הברכות, ממקור הברכות, "ויתן לך האלקים" (בראשית כז,
 אפשר לכפור בבורא ולחפוץ בברכותיו?!

אך זה האדם! רבי ירוחם ממיר זצ"ל אמר, שלשוא הוגיעו חכמים וחוקרים 
מוחותיהם ליישב סתירות בהנהגת האדם, כמה דיו נשפך וכמה קולמוסים 
נשתברו בנסיונות אלו, ולחנם. ומדוע, כי אין כאן כל תמיהה: במהותו, האדם הוא 

 רות!יצור מלא סתי
אני זוכר שספרו. אחד מראשי ההסתדרות, פוקר ומעביר על דת, רחץ בימה 
של תל אביב ונקלע למערבולת. למזלו, הבחין בו המציל. מיהר לסירתו, אל 
החסקה, ומשהו. כשהגיע אליו שמעו זועק בחרדה: "אני לא חוזר בתשובה, אני 

 לא חוזר בתשובה!"
ין יט ע"א): רשעים, אפילו על פתחו נו, תאמרו, הלא גמרא מפורשת היא (ערוב

של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אבל לא, תשמעו עד הסוף. כששבה אליו רוחו 
שאלו על כך. ספר לו: גדלתי בבית דתי, אבי היה חסיד סלונים. נמשכתי אחר רוח 
התקופה והתפקרתי, החלטתי לעלות עם גרעין חלוצי ולייסד קיבוץ בארץ ישראל. 

יתכן שאנו נפרדים לנצח ולא אראה אותך עוד, כפי שאכן היה. יש לי אמר לי אבי: 
אליך בקשה אחת. לפני שאתה עולה ארצה, לך להפרד מהרבי, לקבל ברכת הדרך. 
האמת, כבר לא הייתי שם, אבל איך אומרים, בקשה אחרונה ממלאים. חבשתי 

"גדלת כאן,  כיפה ונכנסתי אל הרבי. הוא ידע בדיוק מי אני והיכן אני, ואמר לי:
אבל האדם הוא בעל בחירה, ונסחפת למחוזות אחרים. אבל כלום לא יעזור לך, 

 שרשיך כאן. דע, שלא תמות בלי תשובה!"

כשיצא, תלש את הכיפה ושוב לא כסתה את ראשו. וכעת, שנכנס לים ונגרף 
למערבולת, חשש שקיצו בא ונזכר בדברי הרבי. החל לזעוק שאינו חוזר בתשובה. 

 נו חוזר, הרי לא ימות. שהרי כך הבטיח הרבי. והראיה, שאכן ניצל!ואם אי
 ואני מתבונן ושואל: ייצור כזה, כופר או מאמין?!

אם כופר הוא, מה לו ולהבטחת הרבי. ואם מאמין, למה לא הניח הבוקר 
 תפילין?

 והתשובה: אדם רגיל הוא, גדוש בסתירות...
בות" (סוף הקדמה שער כמה שננו בנובהרדוק את הסיפור מ"חובות הלב

הבטחון): חסיד נסע לסחור ולהתעשר במדינת הים, ומצאם עובדים לפסלי עץ 
 ואבן. ולעג בפני הכומר: "איזה עיוורון וסכלות, לסגוד לפסל מעשה ידי אדם!"

 התעניין הלה: "ואתה, למי עבודתך?"
 התלהב: "לאלקים היחיד שברא הכל, ומשגיח על הכל, ומפרנס לכל!"

 "מעשיך סותרים את דבריך!" אמר לו:
 תמה: "הכיצד?"

הסביר: "אילו האמנת במה שאמרת, היה אלוקיך ממציא לפניך פרנסתך 
 בעירך ולא היית טורח לעבור אורחות ימים לחפשה!"

 נסתמו טענותיו, ושב לעירו, ולא יצא ממנה!
 ולעניננו, הבין שחי חיי סתירה!

 (והגדת)

 
 "ותלך ותתע"

ר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת "וישכם אברהם בבק
(בראשית כא, יד). ופרש רש"י:  הילד וישלחה, ותלך ותתע במדבר באר שבע"

 ."ותלך ותתע", חזרה לגלולי בית אביה
 מזעזע.

, א) שאמר: מוטב שתהא נזכור: הגר בת פרעה היתה (תרגום יונתן בראשית טז
בתי שפחה בבית זה, ולא גבירה בבית אחר (בראשית רבה מה, א). והיתה שרה 
מגיירת את הנשים, והגר דולה ומשקה מתורתו. עד שנתנתה לאשה לאברהם, 
וסברה שעולה היא בצדקותה על שרה, ושרה דרשה כפיפותה. וברחה, וראתה 

רי ראי (בראשית טז, יג). רגילה שני מלאכי מרום, ושמחה: "הגם הלם ראיתי אח
היתה לראותם בבית אברהם, וסברה שראתה בזכות אברהם. ועכשיו ברחה, 
ורואה בזכות עצמה, ולא מלאך אחד אלא ארבעה בזה אחר זה, ולא נחרדה 

 (רש"י).
הגע עצמך: רבי שמעון בר יוחאי יצא בשליחות חבריו להצלת כלל ישראל, 

שפחה של בית אבא [הגר] נזדמן לה מלאך  ובא שד לסייעו. בכה ואמר: "ומה
שלוש פעמים, ואני לא פעם אחת? יבוא הנס מכל מקום!" (מעילה יז ע"ב). אלמלא 

 ר יוחאי!מרבי שמעון ב נכתב, אי אפשר היה לאמרו: גדולה
קבע מקום  -יצחק אבינו!  -וכתב הרמב"ן (בראשית כד, סב) שיצחק אבינו 

 מלאכים להגר, והמקום קנה קדושה!תפילתו בבאר לחי רואי, בה נגלו ה
ארבע עשרה שנה היתה אשתו של אברהם אבינו, הלא תקופה היא. ואף 
לאחר שפרשה שמרה עצמה, ונאים היו מעשיה כקטורת, ולבסוף שב אברהם 
אבינו ולקחה לאשה (בראשית כה, א וברש"י). ואיך יובן שחזרה לגלולי בית אביה? 

 לאך ולנס מופלא!ויותר, שבתוך שעה זכתה להתגלות מ
 לא, אין הדברים כפשוטם, ואיך יובנו?

 -רבי מרדכי פרוגמנסקי האיר בהם עינינו, ובמעשה שהיה 
בערב שבת הוצרך לנסוע לקובנה. עלה לרכבת, ומולו ישב יהודי הדור צורה. 
התפתחה שיחה והלה סיפר שהוא שוחט ומוהל, שתא אומנויות הקשורות למזל 

מגמת פניו לקובנה, עליהם לרדת במינסק ולהחליף אחד (שבת קנו ע"א) וגם 
רכבת. הנסיעה התארכה ונמנמו מעט. כשהתעוררו נוכחו שהחמיצו את מינסק. 

 הרכבת המשיכה הלאה, והם אנה הם באים.
 "מיר האבן זיך פארבלאנדזעט!" תעינו בדרכנו, קונן השוחט.

 "יהודי אינו תועה!" פסק רבי מרדכי.
 ניים תמהות."מה?!" נתן בו השוחט עי

"יהודי אינו תועה", חזר רבי מרדכי נחרצות. "על הפסוק: ותלך ותתע, דרשו 
 -שחזרה לגלולי בית אביה. ואיך רמוז הדבר, משום שיהודי אינו תועה! 

המדרש מספר שספינה ובה יהודי אחד מגיעה לנמל זר. אמרו לו הנוסעים 
 הנכריים: "קח כסף ועלה לעיר וקנה לנו אוכל!"

 ם: "הן זר אני פה כמותכם, ולהיכן אלך?"אמר לה
"וכי יש יהודי זר? בכל מקום שאתה הולך, אלקיך עמך!"  -הגויים!  -אמרו לו 

 -(דברים רבה ב, טז) 
 נרד בתחנה הקרובה, וה' יצליח דרכנו!"
 משך השוחט בכתפיו, מה היה לו לומר.

יו הרכבת עצרה, וירדו בלב הישימון. כפר נדח השתרע במרחק. שמו אל
פעמיהם. אין להם בררה, עוד מעט שבת. פגשו גוי, ושאלו האם מתגורר כאן יהודי. 
הפנה אותם לבקתה אחת. נקשו בדלת, ובאיזו שמחה קדם בעל הבית פניהם: 

 "אמרו לי, אולי אחד מכם מוהל?"
 "כן, אני, מדוע?!"

חיבוק עז, והמארח אמר: "היום מלאו לבני שמונה ימים, הזמנתי מוהל מהעיר 
ולא בא, איני יודע מה קרה. הפלתי תחינה לפני הקדוש ברוך הוא שימציא לי 

 מוהל. גם עגל קניתי לסעודת המצוה. אולי כבודו גם שוחט, במקרה?"
 "במקרה", גם שוחט וגם מוהל.

 "חבל רק שאין כאן איזה רב גדול, שיהיה סנדק".



 

ד 

 "הבאתי עמי גם רב גדול", אמר השוחט.
 שאל רבי מרדכי... "נו, האם יהודי תועה",

 (והגדת) 
 

 
 ויהי לחם לאכל בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבר היום "ויהי

 אלקים איש כי ידעתי נא הנה אישה אל ותאמר :לחם לאכל שמה יסר עברו מדי
 ושלחן מטה שם לו ונשים קטנה קיר עלית נא נעשה :תמיד עלינו עבר הוא קדוש
 :שמה יסור אלינו בבאו והיה ומנורה וכסא
  גדול אדם נקרא מי

", לחם לאכול בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבור היום ויהי"
 יראה אשה" חטאין דחלת אשה" התרגום מסביר? גדולה אשה הפירוש מה

 . מחטאים
? גדולה מהי" גדולה אשה ושם" מהזוהר שמצטט פלוני בספר עוד ראיתי

 : הקדוש הזוהר ומסביר שואל
), ז"פ דף מ"ב במסכת בגמרא כמבואר" (באורחין צרה עיניה"ש האשה טבע
 היא, להיפך, אשה שאותה ראה אלישע והנה, מחמתם כספי הפסד יש אם ובפרט
 נתן לכן, ועינה לבה בכל - האורח של לצורכו הוצאות להוציא ואף, לארח שמחה

 . הקדוש הזהר דברי". גדולה אשה" תואר לה
 הגדולה המעלה זו - גדול איש הוא - מטבעו ההיפך העושה כי למדים נמצינו

 ". גדולה אשה ושם" הנאמר וזהו. ביותר
 הליטאים, כולם כי, בביתו לתלמידים בשיחה שלום' ר מכריז, תמיד אומר אני

 שבירת כי ואומרים אמרו, בסגננו אחד כל, והעדות הקהילות גדולי וכל והחסידים
 : התכלית היא המידות
 לו למה לאו ואם, המידות שבירת היא האדם חיות עיקר" כותב מוילנא א"הגר

, מקנאה נקיות פסיעותיו כאשר - אצילות בנועם - יום היום בחיי המתנהג" חיים
 וזו. האדם חיי בפסגת העומד הוא) הרעות המידות ראשי שהן, (וכבוד תאווה
, וכידוע. חיים לו למה כן עושה לא ואם - חיים פסגת לאותה להגיע - בחייו עבודתו
 היא האדם בריאת עיקר" - שלו בנוסח כן אומר גם ע"זי אלימלך רבי שהרבי
 ". הטבע שבירת
 גדול או יותר גדול -" גדול איש" אדם לבני התארים מתחלקים זה פי ועל
 . מצבו לפי אחד כל, פחות
 " קדוש אלוקים איש"
 " תמיד עלינו עובר קדוש אלוקים איש כי ידעתי נא הנה אשה אל ותאמר"

 : ע"זי מרוזין הקדוש הרבי שאל, גדולה שאלה
 לדעת הצליחה והיא, לחם ולאכול לנוח, לביתם נכנס היה, אלישע הנביא

 אחד בהיר וביום, כלום עליו לה סיפר לא אחד אף, קדוש איש בביתם עובר שהנה
 - ידעה מנא" הגמרא שואלת". קדוש איש הזה האיש כי לי ידוע" לבעלה אמרה
 שרצים נגד מכשירים, כי" שולחנו על זבוב נראה שלא" הגמרא עונה?" ידעה מהיכן

 איש שהוא בהכרח, אחד זבוב היה לא - זאת כל עם - ואם, אז היו לא, וזבובים
 .כ"ע. הטבע דרך מעל מתנהלים שחייו קדוש

 באה לא היא" ידעתי נא הנה" אומרת התורה שאם, להבין עלינו ראשון דבר
 הנה" לו שסיפרה - בעלה עם הסעודה בשעת דיברה שהשונמית מה, סתם לספר

, נכונים לא דברים נכונות שאינן, סרק בשיחות עוסקת לא התורה כי" ידעתי נא
 אמת הוא ך"בתנ שנאמר מה. אמת תורת היא התורה, מצטטת לא התורה
 דר קדוש איש הנה כי לדעת הצליחה ידעה זו אשה שאכן הרי, וכשכתוב; במלואו
 ! בביתה

 למה' ה ברוך בא ויאמר" אמר שלבן, נאמר הבאה בפרשה: נוספת דוגמא
 מצאצאי היה שאליעזר פ"שאע ל"חז אומרים" הבית פיניתי ואנכי בחוץ תעמוד
 ידי על אבל", לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור", "ארור" בכלל והוא כנען

  מכלל יצא, באמונה, אברהם את, הצדיק את ששימש
 מי השאלה נשאלת'". ה ברוך בא ויאמר" שנאמר", ברוך" בכלל ונכנס" ארור"
 מביאים מלבן וכי, הארמי לבן הכל בסך'"? ה ברוך בא" שאמר הוא ואיזהזה הוא
 היא התורה כי, האמת זו'" ה ברוך בא" לבן דברי בתורה כתוב שאם אלא?! ראיה

' הגמ שואלת כ"וא) זה בנוסח שיאמר משמים לפיו הכניסו וכך" (אמת תורת"
 ? ידעה מהיכן -" ידעה מנא"

?" ידעה מנא" הגמרא שאלת פירוש מה, ע"זי מרוזין' הק הרבישאל, בקיצור
, שלו התפילה את רואים, וחשוב גדול איש שהוא אדם על לראות דרכים חסר וכי
 מחטא יראה, במועט הסתפקות, לחבירו אדם בבין הזהירות את, השקידה את

 להבין לטרוח צריכים מה אז) ז"פ מ"ב" (באורחים מכרת אשה"ש עוד וכידוע', וכו
 . וגמרנו ידעה -? ידעה היא איך

 : נפלא תירוץ, ועמוק נורא הוא ר'הרוזינע של התירוץ
, תתברך צדיקים ובשפתי, תתרומם ישרים בפי" בשבת בתפילה אומרים

  - מזו למעלה זו דרגות ארבע - ".תתהלל קדושים ובקרב, תתקדש חסידים ובלשון
, בשפתי, בפי - לשונות סוגי ארבעה ולצידם. קדושים, חסידים, צדיקים, ישרים
 ? הכוונה מה. בקרב, בלשון

 מדבר הפה כאשר. לשון ביטויי הארבע מכל ביותר הגלוי הוא פה, "ישרים בפי"
 ה"הקב כבוד כי -, הישרים האנשים של הראשונה הדרגה זו, כולם ורואים שומעים
 . החיצוני בפיהם מתרומם

 פנימית יותר שלהם הקודש שמלאכת, הצדיקים הם - מהישרים מהם למעלה
 מברכים והצדיקים -. סגורים חתומים לפעמים השפתיים - "צדיקים ובשפתי" -

 .בשפתותיהם
 ונעלם טמיר, מכוסה יותר והרבה, פנימית יותר היא' לשון'ה "חסידים ובלשון"
 ה"הקב את מקדשים, והם, החסידים של מעלתם את להכיר קשה אכן כי, רוב י"עפ

 . בלשונם
, כמלאכים קדושים "קדושים בקרב" הקדושים של היא ביותר הגבוהה הדרגה

 קדושים בקרב" עבודתם את להכיר שייך לא, בקרבם עמוק וחבויים נסתרים והם
 כי, אותו מכירים לא וכלל, קדוש אדם בבית שמסתובב אפשרי ומאד!" תתקדש

 היה אלישע שאכן כיון, הגמרא שאלת זו כ"וא. מהותו זו" תתקדש קדושים בקרב"
  הצליחה וכי, זאת ידעה מהיכן" קדוש אלוקים איש"

 "?אלקיו' ה עם" במעמקים טמון הכל" קדושים בקרב" והרי זה את לגלות
 כ"ע'. וכו שולחנו על זבוב נראה שלא הבחינה - סימנים שראתה הגמרא משיבה
 . קדושים דברים שאמר הקדוש דברי

 : לכם לספר מוכרח ואני
  אליהו לרבי סביב הזבובים
 מקום, לירושלים הקודש בארץ לשכון מהגולה עלה לאפיאן אליהו כשרבי

 הזכות את אז לי הייתה. קמניץ בישיבת לו שהשכירו בחדרון - היה מגוריו
 . חודשים כמה במחיצתו להתגורר
 ידוע. (יעקב זכרון בישיבת כמשגיח לשמש נקרא אליהו ורבי, היום ויהי
 זקנותו אף שעל אליהו מרבי איש החזון ביקש, איש החזון של בביתו שכשהיה

: ובהתרגשות בשקט א"החזו לו לחש, הקודש בארץ כאן כמשגיח לשמש יסכים
 ותזכו, ותגידו תאמרו עוד!" להגיד, יהיו ורעננים דשנים, בשיבה ינובון עוד"

 "). תלמידים להעמיד
, החפצים את לסדר לחדרו נכנסתי. בקמניץ החדר את שעזב לאחר, יומיים יום
: ראשי את ותפסתי עומדי על נעמדתי. רבים זבובים עפים החדר בחלל כי ונוכחתי

 גם" מיתושים נעקצתי לא, בזבובים הבחנתי לא היום ועד, כאן חם כך כל, אוי"
 ויאמר ההיא בעת ויהי) נד פרשה רבה בראשית( בפרשתינו ל"חז במאמר נזכרתי
), ז"ט משלי( אתו ישלים אויביו גם איש דרכי' ה ברצות, צבאו שר ופיכל אבימלך

 ברכיה ר"א'", וכו ביתו אנשי איש אויבי) "ז מיכה( שנאמר אשתו זו אמר יוחנן רבי
 התבוננתי". וזבובים ופרעושים יתושים כגון, ביתו מזיקי לרבות, אויביו גם אויביו
 אלא. בחדרינו וזבובים יתושים נראו לא, והצפיפות, החם בקיץ, יום אותו שעד איך
' ר: "יאמרו, לי ילעגו ובוודאי, טועה אני שמא חששתי כי לאיש זאת סיפרתי שלא
 "...מעשיות מספר שלום

 תחת" יעקב זכרון"ב שלמד) שבדרון יצחק רבי', (שיחי ובני, שנים כמה חלפו
 של טוב וביום, הסוכות לחג לירושלים מהישיבה שב, אליהו רבי של הפקוחה עינו
 : אליהו מרבי מענינת עובדה לך אספר, אבא, אמר חג

 של רבבות ריבי כאשר, וכרמים בפרדסים מסובבת יעקב זכרון, לך ידוע אם
 ראש מפי השיעורים באחד, תמוז בתקופת, היום ויהי. באויר עפים שונים יתושים
 סבלו הבחורים. נדיר באופן ביתושים עמוס היה ההיכל, שמענוביץ נח רבי הישיבה

. השיעור באמצע ושוב שוב יתושים מפניו לדחות נאלץ הישיבה ראש גם. מאד
! נא תראו: קלות דמעות פרצו ועיניו, אליו בסמוך ליושבים נח רבי פנה לפתע והנה
 להשתתף אליהו רבי של כדרכו( לשיעור ומקשיב יושב שהמשגיח איך, בצד שם

 הישיבה ראש בכה!' קינדרלאך נא ראו! 'אין, זבובים אין ובמחיצתו) בשיעורים
 . הישיש המשגיח על להביט מהם ביקש הוא, והצדיק הגדול

 .ראיתי שאני מה את גם לספר בעצמי הסכמתי כבר, זה סיפור כששמעתי
 (להגיד)

 

 בדרך הדרוש  
 (כב, ג)ויבקע עצי עולה 

במדרש "לכן בקע הים לפני בנ"י". ונ"ל דמבואר בשל"ה 
לא הגיע הזמן ת'  הק' ז"ל דמתחילה לא רצה הים להיבקע דעדיין

שנים לצאת ממצרים, ובקע אח"כ כי הגלות התחיל משנולד 
יצחק ונשלם הזמן, אמנם המפרשים הקשו הא נאמר 'כי גר יהיה 
זרעך בארץ לא להם' ויצחק היה בארץ ישראל אשר מוחזקת לנו 

 מאבותינו, ותירצו דאתיא כמ"ד דא"י אינה מוחזקת לנו. 
קע אברהם עצי העולה והנה בתפארת יהונתן כתב דלכן ב

בביתו, ולא היה יכול ליקח עצים על הדרך מאיזה אילן, דמבואר 
בע"ז (נג, ב) דאין לך אילן שלא עבדו בו עכו"ם, ומחובר (נעבד) 
אסור לגבוה, לכן בקע עצים מאילן שלו שלא עבדו בו עכו"ם. 
עי"ש. והנה מבואר שם בש"ס דלמד"א דא"י מוחזקת לנו לא היו 

שום אילן, דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. א"כ  יכולים לאסור

אי נימא דא"י מוחזקת לנו מאבותינו, כיון שנפלה בחלקו של שם 
כשחילק נח את הארץ לבניו כפי שכתב רש"י בפ' לך עה"פ 
והכנעני אז בארץ, עי"ש, א"כ מעולם שייך אר"י לבנ"י ולא היו 

 יכולים העכו"ם לאסור שום אילן.
צים מאילן שבביתו ולא לקח עצים וא"כ מדבקע אברהם ע

בדרך, ע"כ צ"ל דס"ל דאר"י אינה מוחזקת לנו, והי' יכולים לומר 
דהגלות התחיל משנולד יצחק ונשלם הזמן, וזש"א המדרש 
ויבקע עצי עולה בביתו ואח"כ הלך אל המקום וכו' ע"כ דס"ל 
דא"י אינה מוחזקת לנו, לכן שפיר בקע הים לפני בנ"י דנשלם 

 הזמן כבר.
 (בנין דוד) 

 היום יאמר אשר יראה' ה ההוא המקום שם אברהם ויקרא
 (כב, יד) .יראה' ה בהר

 ויש. המפרשים בו שהאריכו כמו קשה הוא הזה הפסוק
 מקום בכל ה"מ דף זרה עבודה במסכת דאיתא מה פי על לפרשו
 עיין זרה עבודה שם שיש דע' וכו וגבעה גבוה הר מוצא שאתה

 לו רמז ורמז היה בקעה המוריה דהר ל"ז רבותינו אמרו והנה. שם
 ויקרא פירושו דהכי לומר יש זה לפי. גבוה הר ונעשה ה"הקב

 לך דאין לן קיימא הא וקשה יראה' ה ההוא המקום שם אברהם
. לגבוה אסור ומחובר זרה עבודה שם נעבד שלא וגבעה הר

 רצה דייקא היום. יראה' ה בהר היום יאמר אשר הפסוק ומתרץ
 דאלו. לעיל כנזכר ה"הקב לו שרמז ידי על הר נעשה דהיום לומר
 :מעולם זרה עבודה שם נעבד ולא היה בקעה לכן קודם

 (חנוכת התורה) 
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 "וירא אליו ה' באלוני ממרא" (יח, א)

 (ב"ר).  "הוא שנתן עצה על המילה לפיכך נגלה אליו בחלקו"
יתכן שצדיק יסוד עולם כאברהם אבינו ישואל ה'כתב סופר': "ה

ם את צו ייטול עצה מעובד אלילים כממרא אם וכיצד עליו לקיי
כלום יעלה על  ,ה', ואם יאמר לו שאין לקיים את מצות הבורא

הדעת שאברהם אבינו ישמע לעצתו ולא יקיים את מצות 
 השי"ת? 

אומר ה'כתב סופר': אברהם ביקש להגדיל ולהאדיר את ערך 
ניסיון המילה וגמר אומר בלבו שגם אם ייעצו לו ידידיו שלא 
למול הוא יתעלם מדבריהם וימלא בשמחה את מצות ה' ואז 

שת וך פנה אברהם לשלתהיה המצוה גדולה וחשובה יותר. כ
ידידיו, ענר אשכול וממרא, שיביעו את דעתם על קיום המילה. 

יעצו לו שלא למול. אולם אברהם  ,ענר ואשכול ,ים מידידיוישנ
התעלם מעצת רוב ידידיו ושמע לדבר ה' ובכך העלה את ניסיון 

 (בני ציון) המילה למדרגה גבוהה ביותר. 
 

 "אל נא תעבור מעל עבדך" (יח, ג)
 (שבת קכז) "גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה"

אם כה גדולה מצווה זו, שאלו לרבי חיים מגריצה, מדוע לא 
 ציותה התורה על מצוות הכנסת אורחים? 

והשיב שאילו הייתה מצווה זו תלויה ב"מצוות עשה" היו אנשים 
מסוגלים לסחוב אורחים בעל כרחם, להאכיל אותם בעל כרחם, 

כדי שיוכלו לקיים מצווה נוספת  -בעל כרחם  ולשלח אותם
 ולהכניס את האורח הבא...

 

"ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב 
 ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו" (יח, ז)

  ".הנער זה ישמעאל ונתן לו כדי לחנכו במצוות"וברש"י, 
מדוע 'ואל הבקר רץ אברהם' בעצמו ולא  ,ריך ביאורולכאורה צ

 כדי לחנכו למצוות. -ת ישמעאל שיביא את הבקר שלח א
נכו במצוות, יאלא בעצם דבר זה ש'אל הבקר רץ', בהא גופא ח

התלהבות וחביבות בה וכאשר הבן רואה את אביו רץ לדבר מצו
 למצווה, נכנסים בו רגשות הקודש, ואף הבן ינהג כמעשה אביו.

ר איננו ויש שביארו, כי זה גופא היה 'לחנכו מצוות' שבחור צעי
 (באר הפרשה) מסתובב ברחובה של עיר...

 

"ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה 
 הל" (יח, ט)אוב

 צנועה היא". -הל ווברש"י: "הנה בא
הל שהיא ו, מה הראיה מכך ששרה באשואל ה"פרדס יוסף"

צנועה, והרי באותו יום הוציא 
השי"ת חמה מנרתיקה, אף 
אחד לא הולך ברחוב. וכי 

לכת ברחוב ביום אפשר ל
 לוהט שכזה? 

הל, המלאכים ו, שהעובדה שעם היותה של שרה בתוך האועונה
זו הראיה על צניעותה, כי גם בתוך הבית היא  -לא ראו אותה 

 (יחי ראובן) מסתתרת כאשר מגיעים אנשים זרים.
 

 טז)-(יח, טו "ותכחש שרה... ויקומו האנשים"
חשה יעו המלאכים איך כ"ויקומו" הוא לשון זריזות. מכיוון ששמ

שרה, מיד נעשה צר להם המקום ולא רצו להתעכב אף רגע, כי 
 (חפץ חיים) אין המלאכים יכולים לסבול אף מעט שקר. 

 

"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 
 אחריו ושמרו דרך ה'" (יח, יט)

נאמר כאן אחריו להורות לנו שלא רק כשהאב נמצא ישמרו 
אחריו תישאר השפעתו והבנים  לואלא אפי ,הבנים את דרך ה'

 ילכו בדרך שהורה להם אביהם.
ולמדתם 'את הכתוב  מבעלזא כ"ק מרן מהר"י זי"ע רשוכך פי

 'ךאותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדר
 ,כי חינוכם של הבנים חייב להיות בצורה יסודית ,(דברים יא, יט)

עד כדי כך שגם כאשר האב יהיה בלכתו בדרך ידברו הבנים 
 .בדברי תורה ולא רק כשהוא נמצא אתם יחד בביתו

 

 "ויגש אברהם" (יח, כג) 
 (רש"י) "מצינו 'הגשה למלחמה... והגשה לתפילה'"

י הגשות אלו, תשהסמיכו שיש שכתבו לרמז בדברי רש"י, מה 
 אוחזבמלחמה בשעה שמושך בקשתו או שחייל ללמדך, כמו 

הרי הוא מסיח דעתו מכל דבר שבעולם וכל  להילחם, בחרבו
יו נתונים רק בחרבו אשר בידו, מאחר שיודע ימחשבתו ומאוו

שכל חייו תלויים בפעולה זאת, כמו כן בעת הגשה לתפילה 'יכוון' 
תפילתו, בידיעתו שרק בתפילה תלויה את כל מחשבות לבו רק ב

כל הצלחתו ולא בשום דבר אחר, ולא יהא ח"ו כאומר הנה כבר 
עשיתי את השתדלותי ומעתה נחסר לי רק ל'הוסיף' תפילה 
כצידה לדרך, אלא ידע שהתפילה היא 'עיקר' חייו והצלחתו בכל 

 (באר הפרשה) ן שהוא.יעני
 

כר יד בכל הכו"אל תביט אחריך ואל תעמ
 מלט" (יט, יז)יה הההר

מובא בספר 'שפתי דעת' לבעל ה'כלי יקר': לוט היה בעל צדקה 
ביחס לאנשי סדום שהיו רחוקים מן הצדקה והיה לוט סבור שדי 
לו בזה שהוא צדיק ביחס אליהם, ועל כן לא ראה צרך לשפר 

 ולתקן עצמו עוד יותר, והתיר לעצמו להישאר במצבו.
אל מעשי סדום הגרועים  - אמר לו המלאך: "אל תביט אחריך"

ממך ואל תסתפק להיות 
צדיק ביחס אליהם, אלא 

הבט אל  -מלט" י"ההרה ה
אברהם הצדיק והשתדל 

 להתעלות כמעלותיו.

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

לים "בשמים ירוש הנפלא על המיכדאי להזכיר בעניין זה את הפ
בנוגע לעניינים שמימיים  -"בשמים" ממעל ועל הארץ מתחת". 

למעלה ממך ותשאף להגיע  -"ממעל" רוחניים, תמיד תסתכל 
 .כמה שיותר

 -בעניינים ארציים וגשמיים  -"ועל הארץ" מת זאת, ולע
"מתחת", היינו, תראה את אלה שיש להם פחות ממך ותהיה 

 מרוצה ממה שיש.
 

"כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" 
 (כא, י)

שרה שראתה שישמעאל מושחת במידותיו פחדה שהוא יקלקל 
 את יצחק. 

שיצחק שרה מדוע לא הניחה  :ושאל הרב 'צוף דבש' זצ"ל
 יחזירהו למוטב בטוב מידותיו?

מירב הסיכויים שהוא  ,מכאן ראיה שכאשר יש חבר רעכי  ,ותירץ
 ישחית את הטוב ולא להיפך.

 

"ויכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת 
 אחד השיחים" (כא, טו)

בספרו בשם חמיו, את קושיית בעל ה'דברי יחזקאל' הביא 
תכן שהגר תפקיר כך את בנה יהרה"ק מלובלין על פסוק זה: איך י

 יחידה, בן אשר נולד לה מאברהם והיה חביב עליה ביותר?
רש הרבי מלובלין, שכאשר אדם מתפלל, חובה עליו להרבות יופ

לה עליו להשליך את יהבו ילה ובתחנונים, אך לאחר התפיבתפ
קשה ישיעשה כטוב בעיניו. אף הגר התפללה וב על ה' ולבטוח בו

מים, ומשנוכחה כי אין באפשרותה להשיגם במדבר, היא 
השליכה את הילד תחת אחד השיחים, כאומרת: עד עתה אני 

הריני בוטחת בך  ,חי לעשות דברודאגתי לו, אך משאין בכ
 שתעשה את הטוב ביותר עבורו.

חשב יזו עצה שת והוסיף הרבי מלובלין ואמר, שהנוהג כן הרי
 לות, ותתקבל ברצון! ילתו כמיוחדת שבתפיתפ

 

"כי שמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא 
 שם" (כא, יז)

מי המתפלל, כי הקב''ה שומע תפילת כל פה,  א מינהואין כל נפק
טלית בעת הברכה כעטיפת ב מתעטפיםובזה ביארו מדוע 

ר לאדם כי פעמים הרבה יבוא היצ .ח) ,הישמעאלים (מ"א או"ח
בגשתו לתפילתו ויאמר לו הרי חוטא ופושע אתה כזאת וכזאת 

כיצד תעז להראות פניך לפני ה' ולהתפלל לפניו, לזה  -עשית 
כי גבי ישמעאל  ,מזכירים לו לאדם את עטיפת הישמעאלים

'כי שמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא  ה שלנוכתיב בפרש
התייצב  ,מוד נאע -ולא יביטו בשמים על מעשיך שבעבר  ,שם'

נא והאלוקים ישמע לקול שוועתך וימלא כל משאלות לבך 
 (באר הפרשה) לטובה ולברכה.

קח מידי בעבור תהיה יאת שבע כבשות תכי "
 לי לעדה כי חפרתי את הבאר" (כא, ל)

מבאר  יםכבשים של אאע"ה בוודאי לא היו שותההנה ש רוש:פי
אמר עכשיו שהכבשים שלי כן ישתו מהבארות כיון  ל כןאחרת, ע

לא  - לך את הכבשים כשאתן להוכחה,ו ,שהבארות שלי המה
לא ירצו  -כעת  אינם שלינתתים לך וישתו עוד מהבאר, כיון ש

 )מבעלזא (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע .מהבארות שלי לשתות
 

ם ה' כי יען אשר עשית ו"ויאמר בי נשבעתי נא
שכת את בנך את יחידך" את הדבר הזה ולא ח

 (כב, טז)
תה הגדלות המיוחדת של אברהם אבינו ייש המקשים, מה הי

במעשה העקידה? נכונותו לשחוט את בנו? וכי מה יכול היה 
וה עליו "קח נא את בנך... והעלהו לעולה", ילעשות, הרי הקב"ה צ

 האם יכול היה שלא לשוחטו? 
ל במדרש (ויק"ר כט, סוד העניין טמון כאן בפסוק, וכך דרשו חז"

ם ה'', מה צורך היה לשבועה? ר' ביבי בר אבא וט) "'בי נשבעתי נא
בשם ר' יוחנן אמר: עמד אברהם בתפילה ותחנונים לפני הקב"ה 
ואמר לפניו: 'רבש"ע, גלוי וידוע לפניך, בשעה שאמרת לי 'קח 
נא את בנך את יחידך' היה בלבי מה להשיבך, והיה בלבי מה 

מרת לי 'כי ביצחק יקרא לך זרע', ועכשיו אתה לאמר: אתמול א
אומר לי 'והעלהו שם לעולה'? אלא כשם שהיה לי מה להשיבך 
וכבשתי את יצרי ולא השבתיך כחרש לא אשמע וכאלם לא 

כך כשיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים  -יפתח פיו 
סא דין ירעים, תהא מזכיר להם עקידת יצחק אביהם, ועמוד מכ

 סא רחמים".יכל
אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים, אבל לפחות להגיב איזו 
תגובה. אני מוכן שחברי יעשה לי הכל, אבל לפחות שידע שהוא 

 מה, גם זה אסור לי?! .לא נהג עמי בצדק
כשציוהו הקב"ה על העקידה, יכול היה אברהם לומר: "רבש"ע 

קטנה: הרי מה, רק שאלה אחת -אני מוכן, אבל רק תסביר לי דבר
הבטחתני שממני ייבנה עם ישראל?! אבל אברהם לא הגיב, לא 
שאל שאלות, וביקש שבשכר זה גם הקב"ה לא יגיב כשעם 

 ישראל יעשו עבירות. 
זה הוא לא היה יכול. כיצד ניתן למחול  -לבקש מהקב"ה שימחל 

גם אתה,  -על עבירות?! רק זאת הוא ביקש: אני סגרתי את פי 
 (תפארת שמשון) כלום, כביכול. רבש"ע, אל תעשה

 

 יז)-"בי נשבעתי... כי ברך אברכך" (כב, טז
אלא  ?ולשם מה היה צריך להישבע ?וכי לא די בהבטחת השי"ת

כי גלוי וידוע לפניו ית' שעתידים ישראל לחטוא ומדת הדין 
תעמוד ותקטרג על ההבטחה שאינם ראויים לה, לפיכך נשבע 

תופר ההבטחה למרות כל השי"ת לאברהם אבינו בכדי שלא 
 )מבעלזא הקטרוגים והקב"ה ייטיב לישראל תמיד.(כ"ק מהר"ש 
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 "וירא אליו ה' באלוני ממרא" (יח, א)

 "לבקר את החולה" (רש"י).
אחד המלמדים בת"ת עץ חיים (בדור הקודם) סיפר: "בננו חלה 
קשות. לילה אחרי לילה היינו מרותקים ליד מיטת חוליו עד אחר 
חצות. הדבר השפיע עלינו קשות הן מבחינה נפשית והן מבחינה 

 גופנית.
הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל בליווי  "לילה אחד, הופיע אצלנו

רעייתו ואמר לנו: "לכו לישון ואנחנו נשהה בבית החולים עם 
 בנכם". כמובן שסירבנו לכך.

אז הוסיף רבי אריה ואמר לנו: "עליכם להבין, יש לי דברים -או 
חשובים ודחופים שאני חייב לשוחח על כך עם רעייתי, אולם 

וילדינו הקטנים מצויים  איני יכול לעשות זאת בביתנו מאחר
ואיננו רוצים שהם יאזינו למה  1בחדרנו (הייתה להם דירת חדר 

 שאנו מדברים, לכן אנו מעדיפים להיות פה עם בנכם ולשוחח"...
 (צדיק יסוד עולם)

 
נשאל הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א: האם מותר לעזוב 

תפלת חולה (בתורנות של שמירה) בזמן שהוא ישן כדי לזכות ב
עמידה בציבור? השיב רבי חיים בסיפור מעשה שהיה: "בתו של 
החפץ חיים סיפרה לאמי ע"ה, כי כשהיה אביה זקן וחולה בסוף 
ימיו, נערכה תורנות בין בחורי הישיבה לשהות עמו ולדאוג לכל 

 צרכיו.
פעם אחת התעורר החפץ חיים משנתו וגילה כי כל הבחורים 

היו, ענו לו שהם הלכו להתפלל שהיו עמו נעלמו. כששאל היכן 
מנחה בציבור. נענה החפץ חיים ואמר: "יש כאן יהודי זקן וחולה 

 ומשאירים אותו כך? מצוות הם מחפשים?!"
 (ר' חיים)

 

"ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא 
 תעבור" (יח, ג)

"מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה" 
 (שבת קכז).

מסירותו של מרן החזו"א זצ"ל לקיים מצות הכנסת  על גודל
אורחים, סיפר הגה"צ ר' חיים ברים זצ"ל, שערב אחד התעכב 
בביתו של מרן החזו"א זצ"ל, עד שכבר לא היו אמצעי תחבורה 
לירושלים, לא הייתה לו ברירה אלא להישאר ולישון בב"ב. קם 

אשתו, מרן החזו"א ובעזרת גיסו הגדול מרן הסטייפלער זצ"ל ו
שהיו בבית, החל טורח ומתאמץ בהכנת מקום לינה בעבורו. מרן 
החזו"א לא נח עד שמיטה הייתה מוכנה ומוצעת כראוי, תוך כדי 

 שהכין לו קערה וספל לנטילת ידיים.
ר' חיים ברים חש אי נעימות גדולה לנוכח הטרחה סביבו, אבל 
יו כשהציע למרן שהוא יכין בעצמו את המקום ללון, הישיר אל

החזו"א מבט ואמר לו: "וכי מאימתי יכול האתרוג להביע דעות 
כלפי בעליו היאך וכיצד להשתמש בו? מצות הכנסת אורחים 

  היא, ובמצווה אין הנחות". 
 (הרב אהרן כהן)

 

 "והשענו תחת העץ" (יח, ד)
בשבת פרשת וירא נכנס אחד הנכדים לבקר את הסבא הגדול, 

ל. ביקש הסבא מהילד שיביא מרן הגרי"ז סולובייצ'יק זצוק"
ראיה מן הפרשה שהמלאכים ביקרו אצל אברהם בחג הפסח. 

הרי לך  -השיב הילד: אברהם ביקש מהם "והשענו תחת העץ" 
מצוות הסיבה... שוב התבקש הילד: וכעת תפריך את הראיה! 

ודין  -השיב הילד: הרי כתוב שהם ביקרו אצלו "כחום היום" 
 ובדות והנהגות לבית בריסק)(ע הסיבה הוא רק בלילה...

 

"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 
 אחריו ושמרו דרך ה'" (יח, יט)

כותב השל"ה: "ותמיד תהיה תפילה שגורה בפי אב ואם להתפלל 
על זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים, ובעלי מידות טובות, ויכוון 

" וכו'. ומביא במאוד על זה בברכת התורה ונהיה אנחנו וצאצאינו
בהמשך את המעשה מתנא דבי אליהו, בכהן אחד שהיה כל יום 
ויום מתפלל ומשתטח ומלחך עפר בלשונו שלא יבואו בניו לידי 

 עבירה. 
הייתה זאת שעת צהריים חמימה כאשר החליט יוסף שהוא קונה 
עז חולבת שתדור בחצרו. החלטה נחושה זו גרמה לו לצאת אל 

מורו הגיע לכפר, קנה עז ולא שכח הכפר הסמוך. רכוב על ח
לתלות בצווארה פעמון. את הפעמון קשר לחבל ואת החבל לזנב 
החמור, וכך היה רגוע, שכל עת שהוא שומע את הפעמון 
מקשקש, העז פוסעת אחריו, וכך התקדם יוסף מיודענו אל עירו 

 שהוא שמח וטוב לב.
הם בדרכו חזרה משך יוסף את תשומת לבם של שלושה גנבים, 

ראו אדם, אחריו עז ולפעמונה מחובר חוט המחבר לזנב הסוס 
שעליו הוא רוכב. אומר הגנב הראשון: "מסוגל אני לגנוב את 
העז". אומר הגנב השני: "אני מסוגל לגנוב את החמור שהוא 
רוכב עליו", והשלישי אמר: "את העז והחמור אתם יכולים לגנוב? 

 הרוכב".אני מסוגל לגנוב את הבגדים בהם לבוש 
ומדיבור למעשה: התגנב הראשון, התיר את הפעמון מצוואר 
העז ותלהו בזנב החמור, התיר את החבל, משך את העז אחריו, 
אך יוסף לא שם לב, הוא המשיך לשמוע את קשקוש הפעמון 
ולא חשד בדבר, בטוח היה שהעז מהלכת בעקבות החמור. 

לי אדוני, לאחר כברת דרך פנה הגנב השני אל יוסף "אמור נא 
האם אופנה חדשה היא לתלות פעמונים בזנב החמור?" הביט 
יוסף אחוריו ונחרד: העז נעלמה! "הבין" הגנב ואמר: "ודאי לא 
הספיק הגנב להרחיק לכת, רוץ תפוס אותו ואני אשמור על 
חמורך", וכך היה. רץ יוסף לחפש את הגנב ולהשיב את האבידה, 

 מור. אך לא מצא לא את השומר ולא את הח
בכבדות המשיך יוסף, אך הפעם קשה היתה הדרך מבתחילה, 
החום היה כבד והשמש קפחה. בלית ברירה נאלץ לשרך את 
רגליו לעבר עירו. בדרכו ראה יוסף באר מים והחליט לעצור ככל 
העוברים והשבים להתרענן לצידה, והנה, לצידו רואה הוא אדם 

וכה?" סיפר הלה בוכה, שאל אותו יוסף: "מה לך, מדוע אתה ב
שהתכופף לבאר להרוות את צימאונו וצרור כספו נשר מחיקו 
למעמקי המים. "יום פגעים הוא, גם לי נגנבו היום עז וחמור", 
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אמר יוסף. השיב האדם: "עז וחמור? הבלים! תוציא לי את ארנקי 
מהבור ואתן לך בשכרך דמי עז וחמור גם יחד", התקווה החלה 

הירות, הוא פשט את בגדיו ונכנס לבאר לפעם ביוסף מיודענו במ
אך חיפושו לא העלה דבר וכשיצא לא מצא לא את האדם ולא 

 את בגדיו...
יוסף היה שאנן. אם היה מעיף מבט מדי פעם לראות אם העז 
אחריו, היה חוזר מכבר לביתו שמח וטוב לב, אך הואיל וסמך על 

 הפעמון ולא חשד באפשרות גניבה הפסיד את כל אשר לו.
כך חלילה עלול לקרות בחינוך ילדינו, הורים רבים כביכול 
"רוכבים על חמורם", עסוקים הם בענייני עבודה, בענייני הבית 
וכו' ושאננים למה שקורה עם ילדיהם, רגועים הם מקול 
הפעמונים שברקע ולא חושבים שמשהו רע עלול להתרחש, הרי 

כים זה בסדר, הילדים הול -הם "שומעים את הפעמונים" 
בעקבותינו, אך בינתיים עלול לבוא מישהו ולהדיחם, חבר רע, 
אמצעי אלקטרוניקה למיניהם, צלצולים ופעמונים וכלים מכלים 
שונים המתחדשים ומחליפים צורה חדשים לבקרים... הם 
שאננים עד שמישהו מסב את תשומת לבם. ולא אחת שבים 

שאננותם. הורים בלא העז ובלא החמור, חפויי בושה נוראה על 
וחוסר תשומת לבם, על הביטחון ש"הפעמונים מצלצלים 

 אחריהם" אף בלי מבט לאחור על מנת לבדוק אם נכון הדבר.
 (אמונה שלמה)

 

 "ויטע אשל בבאר שבע (כא, לג)
רבי יוסף חריף מזברוב הגיע פעם לבקר את השר שלום 

 מבעלזא.
שלא  בפרידתו יצא הרבי ללוותו חוץ לביתו, והאורח ביקש ממנו

 יטרח יותר מדי.
נענה הרבי ואמר: ״הרי חז"ל דרשו במדרש תהילים "אשל" ר"ת 
א'כילה ש'תיה ל'ויה, שהיה מכניס אורחים לביתו, מאכיל 
ומשקה, ומלוה אותם לדרכם, ואף יצחק אבינו הלך בדרכי אביו. 
אולם יעקב אבינו, שרב ימיו היה נע ונד ובידו רק המקל, לא 

ת אורחים באכילה ושתיה, ולכן בחר לו השיגה ידו לקיים הכנס
לפחות את המצוה השלישית, מצות לויה. וזהו שנאמר "כי יעקב 

 יה אותיות לויה.-ה" לו-בחר לו י
 

 "והעלהו שם לעולה" (כב, ב)
הגה''צ רבי נטע ציינווירט זצוק''ל היה פעם ב'ניחום אבלים' אצל 
' הגאון רבי רפאל דוד אויערבאך ראש ישיבת 'שער השמים

זצ''ל, לאחר ששיכל את בנו הבחור אהרן מאיר הי''ד, שנהרג על 
ידי בן עוולה מבני ישמעאל (שפוצץ עצמו, וכמה מבני ישראל 
עלו בסערה השמימה הי"ד). תיכף בהיכנסו אמר ר' נטע: 
'חקירה' יש לי אליכם, אם לא היה נגלה המלאך אל אברהם אבינו 

ק בנו היה נשחט כציווי 'אל תשלח ידך אל הנער', ויצח -לאמר לו 
'והעלהו שם לעולה', האם היה אברהם חייב בדיני  -הבורא 

 אבלות לישב עליו 'שבעה' כדין האב על בנו רח''ל.
ענה האב השכול ואמר, פשיטא שמחויב הוא בכל דיני אבלות 

יצחק משאר מקרים, הרי כל  מיתת  נשתנה'  'מה  כי  ו'שבעה', 

ב'ציווי הבורא', נענה רבי נטע: אכן, 'שבעה' היא על פטירת אדם 
דיבורים אלו רציתי לשמוע ממכם, ומיד אמר 'המקום ינחם' ועזב 

 את הבית.
כי זוהי תכלית האמונה להאמין בכל מצב, יהיה מה שיהיה, שהכל 

  בא בגזירת המקום ו'אין מקרה בעולם'.
 (באר הפרשה)

 

 "שבו לכם פה עם החמור" (כב, ה)
 דרש)."עם הדומה לחמור" (מ

מדוע רבותינו המשילו את הגויים לעם הדומה לחמור? זאת ניתן 
היה  בהונגריה  הלומד  ישיבה  תלמיד  שלפנינו:  מהסיפור  להבין 

הולך כל בוקר ממקום לינתו אצל אחד מ'בעלי הבתים', שהיה 
 מארחו ודואג לו לכל צרכיו להיכל הישיבה כדי ללמוד.

שדה. מדי יום ביומו היה רואה בדרכו לישיבה היה עובר תמיד ליד 
את בעל השדה החורש את שדהו בשני שוורים. פעם בחולפו 
ליד השדה מצא את הגוי יושב ובטל מעבודת החרישה. מאחר 
שראה, כי בעל השדה הוא אדם שתמיד עוסק במלאכתו ואינו 
 מכלה את זמנו לריק תמה על המקרה והבין כי לא דבר ריק הוא.

"מדוע אינך עובד היום?" ובעל השדה השיב: ניגש אליו ושאלו: 
"אחד מהשוורים חלה". "ומדוע אינך עובד עם השור השני?" 
תשובתו של בעל השדה הייתה מפתיעה מאוד: "השור הבריא 
השני, בראותו את חברו חולה, איבד את החשק לעבוד לבדו, ואי 
אפשר להקימו מרבצו, ולמעשה מגלה התחשבות בצער חברו 

 צערו".והשתתפות ב
כששמע זאת התלמיד, אמר, שעכשיו הוא מבין, מדוע המשילו 
חז"ל את הגויים לעם הדומה לחמור ולא לשור, משום ששוורים 
שהם בהמות טהורות מרגישים האחד בצער חברו, וכאשר אחד 
חולה, אין חברו מסוגל לעבוד, ואילו כשיחלה החמור, ימשיך 

 צער הזולת...רעהו לעבוד כרגיל, ולא ירגיש כלל וכלל ב
 

"ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה 
 אליכם" (כב, ה)

השר שלום מבעלזא, נפגש פעם עם אציל אחד משרי המלוכה 
שלמרות היותו נכרי, התעניין בדת ישראל והכיר מעט את 

 קורותיו.
אמור נא לי, פנה הגוי אל הרבי ושאל: בתורתכם מסופר על 

צחק בנו, אולם נאמר שם אברהם אבינו שיצא לעקוד את י
כשפנה אל נעריו 'שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד 
כה ונשתחווה ונשובה אליכם'. ואם השתמש אברהם בלשון 
רבים 'ונשובה אליכם' הרי שמראש ידע אברהם שאינו הולך 

 לשחוט את יצחק, ומה איפה כל מסירות נפשו? 
ו מאוד ורחוק מן הביט בו הרבי, וראה כי השר מחשיב את עצמ

הענווה והשיב מיד: הרי דרכם של מלכים ושרים שהם מדברים 
על עצמם בלשון רבים ואומרים 'אנו' במקום 'אני', והרי אברהם 
היה אב לארם ומלך על כל העולם, ולפיכך השתמש בלשון 

 'ונשובה' למרות שכוונתו לא הייתה אלא על עצמו...
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  ""ויראוירא""פרשת פרשת  
  ! האמיתי החסד– חסד ללא פרסום ].א, יח ["והוא ישב פתח האהל"

               , חים שהרי יום שלישי למילתו היהי שיכל להתחמק מאור"אברהם אעפ. אברהם אבינו מסמל עבורנו את מידת החסד
, רק את אברהם לבדו – "מגן אברהם"לפיכך בתפילה מזכירים אנו בסיום ברכת אבות  .כ לא נרתע מלעסוק בעצמו במצווה"אעפ

כיוון שהחסד של אברהם הינו מעמסה שבכוחה לשאת את כל תלאות עם ישראל גם כאשר אין דברים נוספים העומדים לזכותם 
ויבחר לו כל אדם את החסד הקרוב לליבו , באה החובה על האדם להיות קשור למעשה החסד, ומכאן". סד יבנהעולם ח"כנאמר 

ועיקר החסד הוא לגמול . ח בביתו או יתעסק עם שאר דברים הקשורים לחסד"ם גמאם יכול האדם יקי .ומתאים ליכולתו
  !ביתו-לחלשים ובמיוחד לאשתו ובני

                 . ביתו נדמה לו שהם אינם מקפידים ומוחלין לו- חסד עם אחרים ואילו אצל בניבנוהג שבעולם אדם נוהג לעשות 
  . הוא החסד האמיתי– חסד שאין מצפים בו לפרסומת וכבוד ואף חסד הנעשה עם ילדים

  : מפי בעל המעשהומסופר,  לרב ולדר"אנשים מספרים על עצמם" שמובא בספר , נפלאסיפורלפנינו 
          , חנו עניים מרודיםלמעשה אנ. אנחנו נמצאים בעשירון התחתון מבחינת הכנסות, מטבע הדברים. אני אברך ואשתי פקידה

 אנחנו כבר גומרים  – תבין שעוד לפני שאנחנו מתחילים את החודש, ואם תוסיף לכך את העובדה שאפילו הדירה שלנו שכורה
                 , אני שומע כמעט כל יום בני אדם שמתבכיינים כי המזגן באוטו עושה בעיות או שהשיפוץ בביתם מתנהל בעצלתיים ...אותו

אני עושה חשבון מתמיד אם לנסוע . אין לי אוטו וכנראה גם לא יהיה? אנשים, תבכייניםעל מה אתם מ: ואני שואל בלבי
  .ביגוד ואוכל לילדיי, אני צריך לחשוב כל החודש על משהו פשוט כמו קורת גג. באוטובוס או ללכת ברגל

 . ומצליחים בלימודים ובחברהאנחנו שורדים בסייעת דשמיא וילדינו גדלים, אבל עובדה, אינני יודע כיצד אנו מצליחים לשרוד
לא צריך להוציא כספים . מסתבר שבנות הן הוצאה פחות גדולה מבנים. שהיו סימן יפה לחמישה בנים אחריהן, זכיתי לשתי בנות

          , לעומת זאת הבנים. הן נולדות להוצאות רגילות של טיטולים ומטרנה. על ברית יצחק ואפילו לא על בריתו של אברהם אבינו
אלא אם נפלה , שבדרך כלל מכסות את ההוצאות, יש מענקי איזון בדמות המתנות לברית, נימצד ש .כבר הוצאות – דיםברגע שנול

מה שמעסיק אותי הוא . מעולם לא רדפתי אחר הממון .אז האנשים שוכחים לתת מתנה ואתה נשאר עם ההוצאות ,הברית בשבת
, אולי אנשים רגילים אינם מבינים על מה אני שח. ביגוד ואוכל,  גג קבועההחלומות שלי הם יותר בכיוון של קורת. הרוגע והשלווה

  .שעה-יום ושעה-אבל בשבילי אלה הן מחשבות של יום
 .בר המצווה שלום אשתי בכובד ראש כיצד נערוך את דנתי ע, עשרה וחצי- כשהגיע לגיל שתים. הילד השלישי שלי הוא בן, כאמור

אשתי פסלה  .כל הדיון היה אם נעשה זאת בבית או באולם של בית הכנסת. ת ומנקרת עינייםהיה ברור שלא נערוך חגיגה מפואר
הזכרתי לה שבר המצווה  .ושזה ממש יפגע בו,  בר המצווה שלו בביתו אתהיא אמרה שאף אחד מחבריו לא ערך. רעיון הביתאת 

ל המדוכה ובסופו של דבר החלטנו לסגור על ישבנו ע .של חבריו גם לא נערכה בבית כנסת מה שפוסל גם את האפשרות השנייה
               ,על כל פנים,  בנינו לא ירגיש נחות מאחריםךוכ, שאחדים מבני השכונה עורכים שם מסיבת בר מצווה, אולם בפאתי השכונה

ך לא א, הוא לא היה מרוצה. ראינו שפניו התכרכמו. הודענו לבן שלנו היכן אנו מתכוננים לערוך את הבר המצווה שלו .לא מכולם
,  נזמין אורגניסטםבני שאל א. שאין לנו מספיק כסף בשביל אולם מפואר, הסברתי לו את מה שהוא כבר יודע ממילא. אמר מילה

  .כי ניתן להביא טייפ עם דיסקים ולהשמיע לנוכחים, ואני אמרתי שאין צורך בכך
כמו אי השתתפות בקורס , עם דברים רביםאך הוא השלים עם המצב כפי שהשלים , ראיתי שאינו מרוצה. הוא לא אמר מילה

  .הגדולים שליוו את חיינו' איים'כל ה, ובאופן כללי, פות בקייטנותאי השתת, )בים, לימדתי אותו בעצמי(שחייה 
 .איש עשיר בכל קנה מידה. מדובר באדם אמיד מאד בעל רשת חנויות מצליחה .דוד שלי. ההתנגדות לאולם הגיעה ממקור מפתיע

האם אתה מתכוון : "וכשפגש אותי בשמחה אחרת אמר בצורה ישירה,  היכן אנו מתכוננים לערוך את בר המצווהבמקרה שמע
  "?מהי בר מצווה מכובדת: "אמרתי לו. "?לערוך בר מצווה בצורה לא מכובדת

, עם מראות, צבמעו, אבל קח אולם מכובד, כמו שאני בוחר לשמחות שלי, איני מבקש שתשכור אולם אירועים מהמובילים בארץ"
תעשה לבן שלך , תזמורת טובה, קח אוכל טוב. הרי כיסאות עטופים עולים לך שקל לכיסא ועושים מראה אחר. ותאורה יפה
  "?לא, זה בן ראשון שלך שחוגג בר מצווה. אירוע מכובד

  ".הדברים הללו עולים הון תועפות, אתה יודע... אבל", אמרתי, "כל זה נכון"
המוזמנים נותנים , ולא מבינים שאם אתה עורך אירוע באולם עלוב, אנשים עושים חשבון צר", ענה לי, "הובוא אלמד אותך מש"

אתה כאילו צועק להם שסכומים . אלא מפני שהם קולטים מה המושגים שלך, לא כדי להעניש אותך, פרוטות בתור מתנהלך 
אנשים מתביישים לתת , אתה עורך אירוע במקום מפואראם . מסוג זה' המון'אז הם נותנים לך , נמוכים הם המון בשבילך

  ".גם כאן וגם כאן– ובשורה התחתונה כיסית את השמחה, סכומים נמוכים
  "?אולי בסוף אשאר בלי כלום? אבל מי ערב לי שבאמת אנשים יתנו: "אמרתי לו

  .חייך, "אתה יכול לסמוך עליי. "הוא קרץ בעינו
  .כך לפחות הבנתי זאת". שהכל ישתלם לך,  מתנה כזואתן לך: "בקריצה הזו היה משהו ברור

            . היא לא הבינה מניין זה הגיע. דיברתי עם רעייתי ואמרתי לה שאני מתכונן לשדרג את האולם וגם להזמין אורגניסט
 נצטרך לעשות גם – אך היא עדיין לא השתכנעה וציינה באזני שמה שאנחנו עושים לילד הזה, סיפרתי לה על השיחה עם הדוד

זה עוול כלפי הילד אם לא נערוך לו בר מצווה כמו , אך אני התעקשתי ואמרתי שאם הדוד מציע דבר כזה, לילדים האחרים
  .יהיה זה עלבון לדוד שבעצם דואג כנראה לכבוד המשפחה, מלבד זאת. שעורכים שאר חבריו

 שקלים והזמנו אולם מכובד עם מנות ראויות שילמנו עמלת ביטול כמה מאות. ביטלנו את הזמנת האולם הראשון .אמרנו ועשינו
  .הבן שלי היה בעננים ואנחנו קיווינו שזו הייתה ההחלטה הנכונה. ואורגניסט

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !א בשולחן שבתמומלץ לקרו
 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"הישלום בן מזל , ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הין הלן שלמה אחיה ב, ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



אנשים לא יודעים כמה . אמנם הייתה לנו קצת עוגמת נפש בשל אורחים שהזמנו ולא הגיעו. והוא באמת היה מקסים, האירוע עבר
  .דאגו לכך שתהיה שמחה באמת גדולה, יחד עם החברים של החתן, גיעואך אלה שה, חשוב לאדם שישתתפו בשמחתו
שהייתה בה הבטחה מפורשת ליטול , זכרתי את הקריצה שלו. שמחתי מאוד. כולל חתנים וכלות, הדוד שלי הגיע עם כל משפחתו
  .חלק משמעותי במימון השמחה

. היו בה מעט מאד מעטפות, ת למספר המוזמניםיחסי. אספנו את המתנות ולאחר מכן פתחנו את הכספת, השמחה הסתיימה
  .בהנחה שהאורחים יממנו אותו או את רובו, כי ידעתי שכל האירוע הזה היה סוג של הימור, הייתי מתוח מעט

  .ואילו רעייתי ואני התחלנו לפתוח את המעטפות, שכללו בעיקר ספרים, החתן הסתער על המתנות, הגענו הביתה
. כי לא היו הרבה, פתיחת המעטפות לא ארכה זמן רב. אך כל העת ציפינו למעטפה המיוחלת של הדוד, היו דיי זועמיםהסכומים 

  :ברים בסיסייםדבסופו של התהליך הבנו שני 
  .כמות המוזמנים שהייתה במעטפות אינה מספיקה אפילו לעשר אחוז ממחיר האירוע .1
  .וד שליבין כל המעטפות לא הייתה אפילו מעטפה אחת מהד .2

אך כך מרגיש מישהו , אולי אנשים לא יבינו זאת. חשתי צמרמורת של פחד הפושטת בגופי. המומים, אשתי ואני הבטנו זה בזו
, ואני ביקשתי ממנה שתלך לחדר, אשתי החלה לבכות .שמבין כי הוא אמור לשלם סכום שאין לו מושג קלוש מהיכן יגרד אותו

שמעולם לא שיתפנו את הילדים במצבנו הכלכלי , בנקודה הזו אני חייב להבהיר. הרדם הם לחכדי שהילדים לא יבחינו וייכנסו ג
אך מעולם לא חשדו שאנו , הם אולי הבינו שיש מחסור. תמיד עשינו ככל יכולתנו כדי להשאירם מחוץ לדאגות הכלכליות. הקשה
, כי אם יש חיסרון גדול בעוני, ת כלכליות לנהוג כמונואני ממליץ לכל מי שמתמודד עם בעיו. לחוצים או חרדים ממצב זה, דואגים

  .הפחד והחולשה שמתלווים אליו, הרי הוא החרדה
או התכוון , הדרך היחידה להתמודד עם זה הייתה לחשוב באופטימיות שהדוד אולי שכח. ישבתי בסלון וחשבתי מה לעשות

ואנו שקענו  ,הוא לא התקשר וגם לא העביר מתנה, חדיםאולם חלפו ימים א .לאחר החגיגהלהעביר לי את המתנה מספר ימים 
  .ולא היה לנו אפילו חלק קטן ממנו, ידענו שאנחנו צריכים לשלם לאולם הון של ממש. בייאוש

שהדוד בעצם הביא אותנו להחליף את האולם הפשוט שהזמנו , מה שהכעיס אותנו ביותר היה העובדה .שוחחנו בינינו רבות על כך
 ".יהיה בסדר"בהבטיחו בחצי קריצה ש, להתחייב על סכומים שאין ביכולתנו לעמוד בהם, לנו לשלם את הקנסגרם , מלכתחילה

לא הבנו כיצד אדם מסוגל . כולל ילדיו הנשואים וכלותיו, שברוב חוצפתו הוא הביא את כל משפחתו, התמיהה אותנו גם העובדה
אך אשתי , כדי לא לצערם, בתחילה סירבתי .ואחיותיי או עם הורייאשתי רצתה שאשוחח על כך עם אחיי  .להתנהג באטימות כזו

                  .מפני שהוא ייפגע, אך אמרו שאינם מתכוונים לדבר על כך עם הדוד, הם הזדעזעו מאד. לחצה עליי שוחחתי עם הוריי
תה עלולה רק להרע והערה אחת לא במקום היי, להם עצמם לא היה שקל מיותר, הוריי נתמכו על ידו פה ושם, הבנתי אותם לגמרי

  .זה היה הסיוע היחיד שהעניקו לי. הוריי לא חסכו מילים כדי לגנותו ולכעוס עליו, מצד שני. את המצב
                  ".אין לי: "אני אומר לה. "?מה עושים עם החוב לאולם, תגיד: "ויום אחד שואלת רעייתי, בינתיים עובר חודש

  .היא אמרה, "חייבים לעשות משהו" – ."?ממי".. ."?אולי תלווה ממישהו"
החלטתי לעבוד כמנקה מדרגות בבניין בקצה השני של  .ולאחר מכן החלטתי לעשות מעשה,  תפוס במחשבות,יום שלם הלכתי

  . אוכל להחזיר את החוב של האולם ספוריםעם המשכורת הזו תוך חודשים, על פי החשבון שלי. העיר
, ת האמת ולבקש ממנו לפרוש לי את החוב לתשלומיםואז אצטרך לספר לו א, ידעתי שבימים הקרובים יתקשר אליי בעל האולם

  .יתחיל הלחץ האמיתי – כי ידעתי שברגע שיתקשר, שמחתי על כך שהוא אינו מתקשר. כדי שאעמוד בו
                 , בלבי נטרתי לדוד שלי. אני מצדי המשכתי לעבוד ולצבור את הכסף .והוא עדיין לא התקשר, עבר חודש נוסף

  .כנראה התבייש ממה שעולל לנו, גם הוא לא יצר קשר. תו שום קשרוהתוצאה הייתה שפשוט לא יצרנו א
אשתי כל הזמן האיצה בי . ביד" משהו"כעבור שלושה חודשים הרגשתי שיש בידי סכום כסף מספיק כדי לבוא לבעל האולם עם 

ציפיתי למעט כעס או  .הגעתי לאולם וביקשתי להיפגש עם בעל הבית .שכן היא מקפידה בענייני כספים בצורה מיוחדת, להתקשר
  "?אתה עורך עוד שמחה", שאל" ?מה שלומך" .מאור פניםבאך הוא קיבל את פניי , ביקורת

  .ניסיתי להיכנס לנושא" ?שמחה הבאההואתה כבר מדבר על , עוד לא גמרתי עם השמחה ההיא"
  "?אני מדברהאם אינך מבין על מה " ."?מה זה אומר שלא גמרת עם השמחה ההיא", הוא אמר, "לא הבנתי"
  ".אבל עדיין לא שילמתי לך, אולי שכחת... אתה", אמרתי לו, "החוב" ."?יש לך טענות על האוכל או משהו, לגמרי לא"
                 אבל אני ... אבל. "הייתי בהלם. "?אני נראה לך כמו מישהו ששוכח שקל שחייבים לו", הוא אומר, "ודאי ששילמת"

 ..".את הכסף אבל העובד שלי קיבל ממך, אני לא נשאר עד סוף השמחה, לא" ."?אתה קיבלת ממני כסף. "אמרתי, "לא שילמתי
 .שאלתי" ?אתה זוכר אותי. "העובד הגיע .אמר וחייג אל העובד ששהה באחד האולמות למטה, "ברצון" ."?אפשר לדבר אתו"
אבל טיפ כמו , כאן בר מצווהכי יש המון שעורכים , אבל לא בגלל זה אני זוכר אותך", אמר, "אתה ערכת כאן בר מצווה. בוודאי"

  !"?אני בכלל לא שילמתי? אני נתתי לך טיפ" ..".איש עוד לא נתן לי – שאתה נתת
  ".הוא שילם על השמחה וגם נתן בשמך טיפ יפה לי ולמלצרים. שלחת את אבא שלך או משהו כזה. אמר, "בוודאי"

  "?למה, בהמחאה" ."?איך הוא שילם" .הרגשתי שהעולם מסתחרר סביבי
באיזה תאריך הייתה ", אמר בעל האולם, "הכל רשום, אין בעיה" .שאלתי" ? יכולים אולי לבדוק את פרטי ההמחאהאתם"

  ".הנה ההמחאה: "הוא הביט בפנקס הקבלות והציג בפניי, נקבתי בתאריך "?השמחה
 . לא הבינו מה קרה לי.נדהמים, הם הביטו בי .התמוטטתי על כיסא והתחלתי לבכות .השם שהיה רשום שם היה שמו של דודי

אני כועס . אף שנתן לי להבין שייתן, בגלל שלא הביא לי מתנה לבר המצווה", אמרתי, "שלושה חודשים אני כועס על האיש הזה"
  ".וכעת מתברר לי כמה טעיתי, עליו וחושב עליו מחשבות איומות ולא מדבר אתו

היית מבין כי אין סיכוי שלא הייתי , אם היית מכיר אותי ":ובעל האולם רק אמר, הם שמעו מה עבר עליי בחודשים שחלפו
  ".מתקשר אליך יום לאחר השמחה ולאחר מכן מדי יום ביומו

שנינו שמחנו ונעצבנו . הגעתי למקום עבודתה וסיפרתי לה אודות החדשות המרעישות .מיהרתי לבשר את הבשורה הטובה לאשתי
   .ו הנדיב לשוואעל הבשורה הנפלאה ועל כך שחשדנו בדודנ, כאחד

  .אמרתי, "נוסעים להודות לו ולספר את האמת" .שאלה אשתי" ?מה עושים כעת"
                 . התיישבנו וסיפרנו בגילוי לב מה עבר עלינו בחודשים האחרונים. באותו ערב נסענו אליו עם מתנת הוקרה וזר פרחים

הוא סיפר שהייתה לו תמיהה . דודי התרגש מאד .רק על הדאגה והתמיהה שהייתה לנו, מובן שלא סיפרנו מה חשבנו ודיברנו עליו
  .הוא לא העלה על דעתו שפשוט איננו יודעים על מתנתו. ואפילו התעורר בו כעס מסוים כלפינו, על השקט מצדנו

  ...טרה לשלם עליהמקיבלנו בר מצווה נפלאה ונשאר לנו סכום כסף נאה מהמתנות ומהכסף שחסכתי ב. הסיפור הסתיים טוב
.)אנשים מספרים על עצמם, אור דניאל( נו בצורה מוחשית ביותר לדון כל אדם לכף זכותואנחנו למד

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"ז מרת מונירה בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב חזני ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"חל זנ לידיה בת ר"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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. "ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְּכחֹם ַהּיֹום" 

. "ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך"

:

. "ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבנָֹתיו"

.

. "ִּכי ָׁשַמע ֱאֹלִקים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם"

"ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם 
ֶאל ְנָעָריו ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ּכֹה... ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם, 

. ַיְחָּדו. ַוָּיבֹאּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִקים"

.



   

שאלה: מה הברכה האחרונה של עוגה המעורבת בכמות גדולה של 
ביצים וסוכר?

.

.

(46

 

  



0722-81-85-82

8

15

6

1932

4:125:256:044:445:53:238:379:3211:22:3911:532:353:434:51:33

4:275:276:014:466:00:088:429:3611:24:2911:542:343:414:48:28

4:175:255:594:466:00:258:419:3511:23:3711:542:323:404:46:25

4:546:036:235:597:40:2910:0310:5012:25:5412:563:124:125:10:37

4:155:215:405:186:59:469:2110:0911:44:0812:142:303:294:27:48

4:175:265:435:277:14:069:3310:1911:52:3412:232:353:334:30:19

4:155:205:445:106:44:499:1110:0011:38:1512:082:293:314:31:04

4:485:526:175:417:13:599:4110:3012:09:2712:393:024:035:04:18

4:235:235:495:086:38:229:079:5711:37:5112:082:333:354:36:46

4:505:496:175:306:57:359:2910:1912:01:0612:312:584:015:04:05

4:355:316:015:076:30:149:049:5611:39:3912:102:403:454:48:35

4:375:336:035:086:29:529:059:5611:40:2712:102:423:464:50:34

4:485:436:145:176:37:579:1310:0511:50:0312:202:523:575:01:41

4:275:245:535:026:26:599:009:5111:34:0612:042:333:374:40:42

4:435:366:105:006:15:408:569:4911:36:3512:072:443:514:57:05

7:037:588:345:076:18:349:3410:3912:50:031:234:396:017:21:52

7:398:419:104:436:10:099:3710:461:03:411:395:066:327:57:50

121



40
0722-81-85-82

shtfila@gmail.com www.tfilot.org 0722-81-85-82



1  
 

  
  

  
 
  
  

  
  
  
  
  
  

      
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  
  (יח,א) ַויֵָּרא ֵאָליו

   .ברש"י: לבקר את החולה
זכות נשגבה זכה הדור הקודם אשר הקב׳׳ה ברחמיו ובחסדיו שתל בו את המאור הגדול, 

, כעמוד האש עמד בראש המחנה ראשו בשמים וגופו זצ"להחזון איש רבן של ישראל, 
זכה הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל . בארץ, ונהנים ממנו עצה ותושיה וכל מידה נכונה

בצעירותו לדבוק באור הגדול, ולשתות הרבה מים זכים וטהורים מהמעיין הנובע, וכל 
ר ולימוד נפלא שסיפר נביא סיפו. דבריו והנהגותיו היו לו למורי דרך לכל ימי חייו

הגרב"צ זצ"ל, על שאלה ששאל את החזון איש וקיבל ממנה לימוד ומוסר השכל לכל 
חייו, כפי שנשמע מהמגיד מישרים הג"ר מנחם שטיין שליט׳׳א ששמעם מהגרב׳׳צ, 

.אשר במשך שנים ארוכות זכה להשתתף ולשמוע את שיעוריו  

      היה יוצא בכל יום לטייל זמן קצוב כפי מה שנצרך לו לבריאותו.  זצ"ל החזון איש
בדרך כלל היה יוצא לטייל כאשר מתלווה אליו אחד מהבחורים שהיו קרובים אליו, או 
אחד מבני המשפחה. הרבה פעמים זכה הגרב"צ להתלוות עימו בטיולו זה, כאשר כמעט 

החזו׳׳א כדי לשאול אותו את ספקותיו  מידי יום ביומו היה הגרב"צ יורד מהישיבה לבית
ושאלותיו בסוגיה, ממילא מתוך כך יצא הרבה פעמים שזכה להתלוות עימו בטיול, 
כאשר בדרך היה משוחח עם החזו׳׳א בלימוד ונהנה ממנו בעצה ותושיה בספקות 

א בעת "מספר הגרב"צ על שאלה ששאל את החזו –פעם אחת . שעמדו לו על הפרק
ו זה. החזו׳׳א טייל אז באזור של פרדס ברמן (היום זהו המשך של שהלך עימו בטיול

רחוב חזון איש), והגרב׳׳צ שהתלווה עימו מצא אז שעת הכושר להתייעץ עימו בנושא 
בבית הוריו של הגרב"צ, הג"ר שמואל פלמן זצ"ל רב שכונת "היכל מאיר" בתל . הבא

ל. מטבע הדברים הקשר אביב, התגוררה לעת זקנתה הסבתא, אמו של אביו ר' שמוא
בין הסבתא לנכדים שהתגוררו עימה יחד היה מאוד חזק, והסבתא נהנתה רבות 

מחברת נכדה ונכדותיה. בתקופה מסוימת הסבתא לא חשה בטוב, והוצרכה להתאשפז 
בבית החולים לרפואתה, המשפחה דאגה כל הזמן לשהות לצידה ולעזור לה לעבור 

הגרב"צ שכבר היה בעת ההיא בישיבה, היה מגיע . בקלות ובמהירות את ימי ההחלמה
מפעם לפעם לביקור קצר כדי לשמחה ולדרוש בשלומה, ומיד היה שב לישיבה לתורתו 

ולעבודתו. הסבתא שמאוד נהנתה כאשר נכדה הגרב"צ בא אליה, ביקשה ממנו שוב 
.ושוב שיואיל לבוא לעיתים יותר קרובות, ולזמן יותר ממושך  
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לא ידע מה לעשות, מצד אחד עתה הינו בחור ישיבה, ותפקידו ללמוד בכל עת,  הגרב"צ

ואם ילך לבקר הרבה את הסבתא לא יוכל לשבת וללמוד כל היום, הוא יצטרך הרבה 
זמן לבטל בשביל לשהות לצידה כמו שהיא רוצה. ומצד שני, אולי עתה זהו תפקידו 

עשותה על ידי אחרים, וחייב לשמח את הסבתא במחלתה, וזהו כמצווה שאי אפשר ל
ללכת לבקרה אפילו שזה יבוא על חשבון הלימוד. ומצד שלישי, הוא לא היה היחידי 
מבין בני המשפחה ששהו לצידה. בני המשפחה היו כל הזמן לידה, וממילא מי אומר 

שזה נחשב כמצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, הרי יש אחרים שעושים כבר 
אלא שבכל זאת הסבתא מבקשת שדווקא הוא יבוא, ואולי על זה אינו את המצווה הזו. 

את כל הספק הזה עם כל צדדיו שטח הגרב"צ לפני החזון איש,  .מחויב לבטל מתלמודו
דברי אלוקים  –בעת הזו שהתלווה עימו בטיולו הקבוע, ועתה המתין לשמוע את דבריו 

ש הקשיב לכל השאלה בתשומת החזון אי .מה עליו לעשות בעת הזו ובמצב הזה –חיים 
לב מרובה, ולא הסתפק בשמיעה בלבד, אלא תוך כדי ההליכה המשיך לדרוש ולחקור 

את העלם הצעיר בכל הפרטים ופרטי הפרטים, "למה היא רוצה דווקא שהוא ישהה 
לצידה? האם לא טוב לה כשאחרים שוהים לצידה?", כאשר הוא מקבל תשובות 

ואז החזון איש  .במלואה היתה ברורה לו לכל צדדיה מפורטות על הכל, עד שהתמונה
ממשיך ללכת במשך כמה דקות בשתיקה, כשהוא חושב ושוקל כדת מה לעשות, ומה 
לייעץ על השאלה הזו. לאחר כמה דקות פתח החזון איש את פיו ואמר "תלך לבקרה 

ותשהה לצידה כמה שהיא רוצה, ותדע לך שאתה לא מקיים כאן רק מצוות חסד 
הגרב"צ שומע את התשובה ומתפלא !!!". ור חולים, אלא גם מצוות תלמוד תורהוביק

מאוד איזה מצוות תלמוד תורה הוא מקיים בזה, הרי כשילך לשם לא יוכל ללמוד כמו 
"איך מקיים בזה  שהוא לומד עתה בישיבה, ומיד הינו שואל את החזון איש בתמיהה

ן לשאלה הזו, השיב ואמר, "אני יודע החזון איש שכבר היה מוכה?". מצוות תלמוד תור
שאתה מתמיד ועמל בתורה, ולמה אתה כל כך עמל בתורה? כדי לזכות לקנות את 

התורה, שהתורה תהיה אצלך 'תורה דיליה', ולזכות להגיע לבחינה כזו של 'תורתך בתוך 
מעי'. אבל באמת איך יתכן שיהיה לאדם חיבור עם התורה, הרי התורה היא מציאות 

  ?ת, ואילו האדם הוא יצור גשמי, ואלו שני דברים שאינם מתחברים זה בזהרוחני
התשובה לזה היא, הכלל הזה "אין התורה נדבקת אלא לנפש עדינה", כדי לזכות 

שהתורה תדבק בך צריך לקנות "עדינות הנפש", והוא בית הקיבול שיכול לקבל את 
? על ידי חסד, ויתור וכל התורה, ודרכו זוכים להתחבר לתורה. ואיך קונים עדינות

המידות הטובות. כאשר אדם מוותר על הרצונות שלו למען הזולת, הוא זוכה לקנות 
ועתה המשיך החזון איש בדבריו  ".בנפשו עדינות, ומכוחה הוא זוכה שהתורה תדבק בו

החוצבים ואמר, "אתה לא צריך לסגור את הגמרא כדי לחפש היכן לעשות חסד, אבל 
לעשות חסד ולוותר על הרצונות שלך, אז זה הזמן שאתה יוצר לך כאשר מזדמן לך 

ועכשיו כשמזדמן לך לעשות  .בנפש קנין של עדינות, שהוא כלי הקיבול של התורה
חסד בבחינה כזו שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, כי הסבתא נהנית דווקא כשאתה 

ופה שאתה נותן נמצא בקרבתה, אז תדע לך שכל רגע שאתה שוהה במחיצתה, וכל תר
לה, וכל השגחה שאתה משגיח עליה לרפואתה, אתה עושה פעולה של תורה. משום 

שאתה יוצר עדינות בנפשך, והעדינות הזאת גורמת לחיבור יותר טוב של קדושת 
התורה שתוכל להדבק בנפשך. ולכן זה לא נחשב שאתה רק מקיים מצוות גמילות 

 )שלמים מציון( ".עוסק בפעולה של תורהחסדים, אלא גם מצוות תלמוד תורה, שאתה 
  

יו י ְיַדְעּתִ יתֹו ַאֲחָריו ּכִ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצוֶּ ֶרְך  ְלַמַען ֲאׁשֶ ְמרּו ּדֶ ט ה'ְוׁשָ ּפָ  ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ
  (יח,יט)

אברהם אבינו הפיץ את האמונה בעם ישראל. הוא פתח ארבעה פתחים באוהל, וכל 
לימדו להודות לבורא העולם. הוא החדיר שהכל מאיתו  –אורח שרצה להודות לו 

  ...יתברך. אברהם מגייר את האנשים. שרה מגיירת את הנשים
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יובפרשת וירא: " נאמר י ְיַדְעּתִ יתֹו ַאֲחָריו ּכִ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ ֶרְך  ְלַמַען ֲאׁשֶ ְמרּו ּדֶ ַלֲעׂשֹות  ה'ְוׁשָ
ט ּפָ אני אוהב את אברהם לאו דווקא בגלל פעילותו הרבה להפצת  –הקב"ה מעיד  ".ְצָדָקה ּוִמׁשְ

דבר ה' בעולם אלא בשל החינוך הטהור שהוא מחדיר לילדים, לעשות צדקה ומשפט. זהו 
יש לכם תפקיד, לגדל ולחנך ילדים ברוגע, בשלווה,  –המסר הגדול בפרשה, לכל ההורים 

 ...לי סוף מההוריםלהאהיב עליהם את התורה. הילדים סופגים ב
בודד וגלמוד, אלמן ואב , 'הרב מפוניבז רבי יוסף שלמה כהנמןאחרי השואה האיומה, נשאר 

שכול. בן יחיד נשאר לו בניסים, רבי אברהם כהנמן, שלאחר השואה הגיע לאמריקה. בעיר 
תלמידים, בית יעקב המכיל מאות  300פוניבז' היתה לרבי יוסף שלמה כהנמן ישיבה ובה 

 ., שבור ורצוץ60עלה בעשן, וכך הוא הגיע בגפו לארץ, למעלה מגיל  בנות. הכל נשרף, הכל
ישיבת פוניבז'.  –כשהגיע לארץ הקים הרב כהנמן את האימפריה הגדולה של עולם התורה 

שנה, אסף שבעה בחורים, ביניהם רבי גרשון אדלשטיין ואחיו  73בחודש חשון תש"ד, לפני 
ועוד כמה בחורים. הישיבה נפתחה בבית הכנסת  יעקב אדלשטיין, רבי חיים פרידלנדר,  רבי

רבי יוסף שלמה הביא איתו עילוי, את רבי שמואל  .'הליגמן', ברחוב רבי עקיבא בבני ברק
רוזובסקי, המגיד שיעור, המרביץ תורה הגדול ביותר, שהכניס לתלמידים אהבת תורה 

ילת מנחה, הגיע עצומה. הבחורים למדו במרץ. שבועיים אחרי פתיחת הישיבה, לאחר תפ
הרב מפוניבז' לבית הכנסת 'הליגמן'. הטבח הכין שני סירים, סיר מרק וסיר תפוחי אדמה. 
אמר הרב לבחורים: "תסיימו לאכול ארוחת צהריים ותבואו לגבעה. מעבר לשביל של רבי 

הבחורים הגיעו לטקס הנחת אבן  ".עקיבא, יש שביל עפר, ושם נעשה את הנחת אבן הפינה
רן החזון איש כבר עמד והמתין שם, ואיתו עוד כמה יהודים. סה"כ היו מנין וחצי הפינה. מ

יהודים, יחד עם הרב מפוניבז', שהיה שרוי בצום ובתענית באותו יום. אחד הבחורים חילק 
סידורים לכל המשתתפים והתחילו להגיד תהילים. אך הרב מפוניבז', שהתייפח בבכיות כ"כ 

ילו פסוק אחד. הקהל הקטן ממשיך לומר תהילים והרב מפוניבז' גדולות, לא הצליח לומר אפ
בוכה ובוכה. ניגש אליו מרן החזון אי"ש ולחש לו (בתרגום מאידיש): "תבכה, תבכה, תורה לא 

כיון ששמע זאת, הגביר הרב מפוניבז' את "... בונים עם כסף, רק עם דמעות. רק עם דמעות
וכפי שמתאר זאת הרב יעקב אדלשטיין: "זה היה בכיו, ובכה בכיות כאלה שלא ניתן לתאר, 

מרן החזון  .כשסיימו להגיד את התהילים ניגשו לעשות את הנחת אבן הפינה". מעמד נורא
איש התכבד לשים את המלט ביסודות, אך גם הוא לא יכל להתאפק ופרץ בבכי, וכך 

החזון איש כשדמעותיו מתערבבות במלט יצקו את היסודות. הם נוצקו עם דמעותיהם של 
עמד שם ראש עיריית בני ברק, שהיה יהודי חסידי חם, רבי יצחק  '.והרב מפוניבז

גרשטנקורן, שהביא עוגה עם בקבוק יין, להשתתף בשמחה, ורצה לכבד את הנוכחים. הרב 
אני לא אוכל היום. שהבחורים יטעמו", אך הבחורים   –' סרב בעדינות: "אני בצום מפוניבז

גם אנחנו לא אוכלים". קרא הרב גרשטנקורן: "ככה פותחים ישיבה  –אומרים: "הרב לא אוכל 
  "...ליטאית, אפילו לקח וברונפין (יין) אין בהנחת אבן הפינה
רה בלילה, סוף סדר שלישי, מגיע חזרו הבחורים ללימודם בבית המדרש. בשעה אחת עש

הרב מפוניבז', נרגש כולו ואומר להם: "טייערע בחורים, הכנתי סעודה לכבוד האירוע, לכבוד 
הטקס". בסעודה הקטנה, אומר רבי יוסף שלמה לבחורים: "בחורים יקרים, אתם חושבים 

בע שנים. שהיום היתה הנחת אבן הפינה? הנחת אבן הפינה לישיבה היתה לפני חמישים וש
  ".אז היתה הנחת אבן הפינה –כשהייתי ילד קטן, בן שבע, על הגב של אמא שלי 

הפליאה היתה רבה: "הרב היה פה? לפני חמישים ושבע שנים? אמא של הרב לקחה אותו על 
"הייתי ילד קטן בן שבע, גרנו בעיירה קול בליטא, לא  מספר הרב מפוניבז': "?הגב? בבני ברק

ו לי יושה קולר. היינו בבית ארבעה אחים. כל ערב אכלנו ארוחת ערב, רחוק מוילנא. קרא
ילד היה מספר את חוויותיו מן החיידר, מהמלמד שלימד אותו. לילה אחד, היה לילה   וכל

השלג היה בגובה של מטר וחצי, ואמא אמרה: "מחר לא הולכים לחיידר בלי  מושלג במיוחד.
אמר שמריהו בן השתיים  .ים אחד ומעיל אחדמעיל ומגפיים!" בבית היה רק זוג מגפי

עשרה: "אמא, אני מקבל את המגפיים! מחר הרב'ה קורא את התוספות בפנים, עד היום 
זאבי  "!!אני חייב להיות –הרב'ה אמר את זה בעל פה, ומחר הוא קורא את זה מתוך הכתוב 

ש אני לא בן האחת עשרה טוען: "מה איתי? הרב שלי מתחיל ללמד מחר קטע גמרא חד
  "!ואני, הילד בן השבע שלומד משניות צועק: "ומה איתי? גם אני רוצה את המגפיים". מוותר
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

  אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

  עזיזה.
  

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,ה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ליחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טוב
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 

זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
  ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.

  

ברכנו  .גורל לערוך החליטות... הויכוח היה עז ונוקב, וההורים לא יכלו להכריע בדיני נפשו
עצומה. ואמרנו קריאת שמע על המיטה, מתוך תפילה שנזכה בגורל. ברכת המזון בכוונה 

באותו יום הלכנו לישון מבלי לדעת מי יהיה המאושר שיקבל מחר את המגפיים ויזכה ללכת 
 ,אהבת תורהלפנות בוקר. אמא, מרת כהנמן, שהיתה ספוגה ב  5:30 .ללמוד אצל המלמד

לפנות בוקר שמש בית המדרש כבר הדליק את התנור, ובית המדרש  בחמשעשתה חשבון ש
מחומם, וכבר אפשר להביא לשם ילדים. היא נגשה למיטה של שמריהו, בנה הגדול בן 

וודאי", קפץ הילד ממיטתו מאושר. הוא " "?אתה רוצה לחיידר  השתיים עשרה. "שמר'לה!
לו אמא: "את המעיל והמגפיים אני  עונה "?התלבש ולבש את הסוודר: "אמא, איפה המעיל

אלבש, ואותך, שמר'לה, אעטוף בשמיכה, אקח אותך על הגב, ואביא אותך לבית המדרש 
עם שני סנדוויצ'ים, לארוחת בוקר ולארוחת צהריים, בשש בערב אאסוף אותך חזרה 

המרחק הרגיל היה שבע דקות של הליכה מהבית לבית המדרש, ואמא הלכה את ". מהחיידר
ך הזו עשרים וחמש דקות בשלג. בחוץ לא היתה נפש חיה. בקור, שלא תחליק, הלכה הדר

לאט לאט, כששמריהו על גבה, "שמר'לה, תלמד בהתמדה, מסרתי את נפשי להביא אותך 
היום, אני רוצה שתלמד היטב!" השאירה לו את שני הסנדוויצ'ים. נשקה על מצחו וחזרה 

 ?"רה את זאבי. "זאבי המתוק, רוצה ללכת לחיידרהשעה שש וחצי. העי .עם השמיכה הביתה
לא", עונה לו אמא, "אני יצאתי בהגרלה. אמא מקבלת את " "?,וודאי אמא! יצאתי בהגרלה"

שבע בבוקר. אמא  .עכשיו עשתה הובלה מספר שתיים. הביאה את זאבי לחיידר ".המגפיים
וודאי", קפצתי. לבשתי את הבגדים, אמא " ?",מעירה אותי: "יושלה, אתה רוצה ללכת לחיידר

עטפה אותי בשמיכה חמה, לקחה אותי על הגב. ברחוב לא היתה נפש חיה. ואמא, עם 
המשא הכבד רוקדת ושרה, מודה לבורא עולם: אשרי שזכיתי, ששלושת ילדיי לומדים 

 הייתי ילד, התרגשתי, קפצתי על הגב של אמא, וצעקתי לה לתוך האוזן .בחיידר בהתמדה
העטופה בצעיף: "מאמא, את סוחבת אותנו היום, שנלמד תורה, כשאהיה גדול, אני אסחב 

ואם היום, מסיים הפונביז'ער רב, אני ""... הרבה בחורים לבית המדרש, שיבואו ללמוד תורה
מוסר את נפשי והולך להקים הכל מההתחלה, זה לא בזכות ראש הישיבה שלי, גם לא בזכות 

  ".ות אמא, שהחדירה בנו את אהבת התורההמשגיח שלי, אלא בזכ
לאף אחד אין מושג איזה ילדים גדלים בביתו, איזה פונביז'ער רב עתידי יש לו בבית. הקב"ה 

יראת שמים, לומר ברכות בכוונה, שהילדים יענו אמן, ברכת המזון, לימוד  –רוצה שנחדיר בהם 
 …תורה

ָניו" ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ ", זה מה שהקב"ה רוצה מאיתנו, שנשקיע ביראת שמים, בחינוך ְלַמַען ֲאׁשֶ
לילדים, ואם אנחנו נעשה את ההשקעה שלנו, אז הבא ליטהר מסייעין בידו, נזכה בעז"ה   טהור

שכל ילדינו וצאצאינו יהיו שתולים בחצרות בית ה'. ונזכה כולנו לאהבת ה', ולגאולה השלמה 
 )אל מאיר שושןהרב ישר(מאמר מאת  .במהרה בימינו אמן
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  דבר העורך
מברית המילה  אברהם אבינוהפרשה עוסקת בהחלמתו של 

. היינו )שנים 99כשהיה בן  (כמפורט בפרשה הקודמת שמל את עצמו
ישכב במיטה, לפחות כמה ימים  הוא מצפים, שבמצב כזה

 אבינואברהם יושב לו לצורך התאוששות. אך במקום זאת, 
שיבואו להתארח  מחפש אחר אורחיםמצפה ובפתח האוהל, 

 שום אורחים באופק.  לא נראיםבאותו היום,  אולםאצלו! 
הוציא  - כבד חוםהקב"ה בדאגתו לאברהם, הביא על העולם 

כדי שלא יהיו ב, וזאת כלומר חום אימים חמה מנרתיקה
ללא  - אורח בדרכים ואברהם יוכל לנוח ולהחלים עוברי

 - והיאעובדה אחת אולם מנגד עמדה . טירחה לצדיק
העובדה שעבור אברהם, הכאב שחש מברית המילה היה 

 בהשוואה לסבל שנגרם לו כשאינו מיטיב עם הזולת.  -זעיר 
לאברהם, כדי לחסוך ממנו שיגיעו אורחים הקב"ה סיבב לכן, 

 ...כאב נוסף!
ְוֶאְקָחה אברהם איש החסד מקבל אורחים ואומר להם מיד: "

זדרז ופונה לשרה ומבקש ". הוא מַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם
  ".ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם" וכן "לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹותממנה: "

כדי לכבדם  חז''ל אומרים ששחט להם שלושה בני בקר
כאשר מגיע אברהם להשקותם מים הוא  תמוה,אך בלשון, 

יַֻּקח ָנא ְמַעט כפי שנאמר "משנה מהנהגתו הנדיבה עמהם, 
 דכב ם(כפי שהזכרנו שרר חו שת שתייה מרובהוהרי, נדר ,"ַמִים

א''כ מדוע נתן אברהם רק מעט מים ולא כפי שנהג  בחוץ)
 ביתר הדברים !?

ם נתבונן בהנהגתו של אברהם אבינו, יכולים אנו לראות א
שאדם צריך להקפיד על קיום תורה  ,בא ללמדנוהדבר כי 

להחמיר על עצמו בקיום המצוות. אך יש אף ומצוות ואולי 
כי זה טוב ונכון רק כאשר האדם עושה זאת על  ,לדעת

ְוֶאל ַהָּבָקר "חשבונו שלו ולא על חשבון זולתו. כמו שנאמר 
, אבל "ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב", ""ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם, "ָרץ ַאְבָרָהם
בדו), ולא על ידי שנעשו על ידי שליח (אלעזר ע בפעולות

 שיגישו לאורחים קשיובנזהר אברהם אבינו אברהם עצמו, 
בני על חשבון  בכבוד האורחים רק לפי הצורך ולא הידר

על ידי שליח, כמו  , ולכן המים שהוגשו לאורחיםביתו
(ולא כתוב ואתנה או  שליח "י" שמשמעותו עָנא יַֻּקח" :שנאמר

 המתבקש הצורך לפי "ַמִים ְמַעט" רק נאמר ,ואקחה כמש"כ אח"כ)

 לאורחים ולא מעבר לכך.
התארח ש זצ"ל ישראל מסלנט בירעל מסופר הקשר לכך ב

אצל גביר אחד עם תלמידו הגאון רבי איצל'ה בלאזר זצ"ל 
נגשו ליטול ידיים לפני הסעודה, כאשר באחת השבתות. 

יחסית  - קטנה מים בכמותידיים נוטל ראה הגרי"ב שרבו 
והסביר, בביתי  ואת תמיהתראה הרב  למה שרגיל בביתו.

 נוטלאני מהבאר ואז  יא את המים בעצמיאני דואג להב
רק כאן הרי אני בהידור רב, אך  בכמות גדולה של מים ידיים

וסוחבת  הרחוקהאורח ואת המים מביאה המשרתת מהבאר 
את דליי המים בשארית כוחותיה, אין אני רשאי להדר 

 .צוות על חשבון טרחתה של המשרתתמב
ים לעשות מצוה כך הם פני הדברים כלפינו, אם אנחנו נדרש

נקיים את המצוות תוך עצמנו  בינינו לבין -חשוב שנדע 
, וננאך ורק על חשבו - כל החומרות האפשריותשמירה על 

 ...זולתהולא על חשבון 
 

 
 
 
 
 

   
    

 ביקור חולים. -מברית המילה, וה' מבקרו  מחליםאברהם  .א
המלאכים) ג' ת האורחים (הכנסאברהם מחכה לאורחים ו .ב

 .בזריזות למרות חוליו שקיים אברהם אבינו ע"ה
על הולדת  ,אברהם ושרה מתבשרים מאחד המלאכים .ג

 .טו)-(יח, איצחק, ֶּׁשִּיָּוֵלד להם בשנה הבאה 
רשעות אנשי סדום, המלאכים מתארחים אצל לוט,  .ד

 .לח)-יט, א-(טזהפיכת סדום ועמורה והצלת לוט ומשפחתו 
 .(פרק כ)ה בגרר, נגעי אבימלך ורפואתו אברהם ושר .ה
 .להולדת יצחק הולדת יצחק, שמחת שרה, ומשתה גדול .ו
 .שרה של רצונה ע"פהגר ובנה  מגרש מביתו אתאברהם  .ז
 בין אברהם ואבימלך מלך גרר בבאר שבע. שלום ברית .ח
 .יט)-(כב, אהנסיון העשירי  -עקידת יצחק  .ט
 .ד)כ-(כב, כנחור  תואלהבשורה על הולדת רבקה מב .י

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? אלו דברים "אחר הדברים", :)סנהדרין פט:(רא שואלת הגמ
עשה משתה אחר  ,אברהם אבינו". "אחר דבריו של השטן

 בא השטן, לידתו של יצחק בנו והזמין אנשים חשובים רבים
חננת בפרי  ,זקן זה ריבונו של עולם,: "ואמרלפני הקב"ה 

לא היה  ,ומכל הסעודה המפוארת שעשהשנה  100בטן בגיל 
"נאמן  לו תור או גוזל להקריב לפניך". אמר לו הקב"ה:

מיד  שאפילו אני אומר לו זבח את בנך לפני, ,אברהם לפני
 בניסיון - והאלוקים ניסה את אברהם"" ומיד נאמר" זובחו

יתברך  עד כמה צריכים אנו להודות לה' ,העקידה. ללמדנו
על כל הטובות שגומל עימנו בכל יום ויום, וגם על הדברים 

ויום יומיים. ומתוך שנזכה  שנראים לכאורה "קטנים"
נסלק דינים וניסיונות קשים מעלינו ונזכה להשפיע  ,להודות

 ]לקח טוב[                 על עצמינו שפע רחמים וישועות.      

 
 

בראשית (מדרש מסבירים חז"ל  "?מאכלתולמה נקרא שמה "
לדורי עם ישראל  שבזכותה "אוכלים" ו) וברש"י פס' רבה נו,

שבכל שנה קוראים אנו בראש  דורות ונהנים ממתן שכרה,
שכשם  :השנה את פרשת העקידה ומבקשים מה' יתברך

לעשות רצונו היתה ש אברהם אבינו רחמיו וכל מגמתו שכב
כן יכבשו רחמיו את כעסו ויכתבנו לשנה טובה  ,יתברך

 ומבורכת מלאה ברכת ה'.  
שזהו שמו של  ,חת"ך -סופי תיבות  "תהמאכל תא ח"ויק

הוא   המלאך הממונה על הפרנסה, וסופי תיבות של מלאך זה
 [מעין השבוע]        להשביענו כל טוב! "ךידי תא ח"פות -גם 

 

 בס"ד

 ב' וםערך בינש 454 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ַוּיֵָרא
 חשע"ת  חשוןי'                      זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ               'חשנה   334עלון מס' 



 

 

 הפתקא הסודית...
בדרכים הארוכות, בימים ובנהרות, בין עזים כבשים ובני 

טחון בהשם, צעד רבי יהצרופים בב - אדם, חודשים רבים
לארץ הקודש. וזה  -אברהם חנוך הופמן זצ"ל מחוץ לארץ 

 .סוריםיך תשוקה וירק אחד ממאות שעלו מתו
עלה לארץ הקודש בעודו בחור. הוא לא  ,רבי אברהם חנוך

אולי לא תאבה האשה " רצה להתחתן בחו"ל, משום שחשש
ללכת אחרי" לארץ הקדש... היה מנוי וגמור בנפשו 

 ורק אח"כ, יחפש את זיווגו שם בארץ ישראל. ,לעלות
כן כמו שאר בני משפחתו, היה גם הוא בחור עני מדוכדך, ל

ני ינתקלה בקושי רב של "עני ,תכנית העליה לארץ הקודש
פשוט, לא היה לו כסף להתחיל לפסוע מעירו  -ממונות" 

לא היה לו. אך היה נחוש  (דרכון) לעיר הסמוכה. גם פספורט
י הגבר אשר, איך"? הולכים רגלי . "יוצאים לדרך" - בדעתו
י בחור בודד נעמד בשערהמעשה:  כך היה', ויבטח בה אשר

וילנא, הסב את פניו לאחור, קד קידה לעיר הגדולה ויצא 
עד  -לדרך. הוא כיתת את רגליו מעיר לעיר ומכפר לכפר 

בהזדמנות הוא סיפר, שבאחד הימים כשעמד בפתח סה. אוד
'הכנסת אורחים' באחת העיירות, לפני שיצא להמשך הדרך, 
עצר אותו אחד מחשובי הקהל ושאל "בוחר'ל אני מבין 

וצא מכאן לדרך רגלי, הבחנתי שאין לך פספורט, שאתה י
ונראה לי שכבר ימים ארוכים שאתה צועד כך, איך אתה לא 

ר' אברהם  "?מפחד לעבור את הדרכים האלה ללא פספורט
נכנס פנימה לאכסניה  ,חנוך ביקש ממנו להמתין רגע קצר

הוציא מהארון סידור ישן פתחו והצביע על נוסח "תפלת 
כך עד שערי  ".ה, זה הפספורט שליהדרך" ואמר: "הנ

לארץ  -אודיסא, בה היה הנמל הגדול ממנו ביקש להפליג 
  .הקודש

פזה ומיד כשהגיע לאודיסא וחבילתו הקטנה בידו צעד בח
אל הנמל, שם מצא לפניו אניה של גויים העומדת להפליג 
לארץ ישראל. בזריזות אופיינית ללא אומר ודברים, נכנס 

ישורים ופספורט, ומיהר להתיישב באחד פנימה לאניה בלי א
המקומות הפנויים. עודו יושב במנוחה, באחד מחדרי הקהל, 
במרכז הספינה, נכנסו שוטרים לבדוק תעודות ואישורים. 
השוטר ביקש ממנו את תעודותיו, וכיון שלא היו בידו, 
גרשוהו החוצה בבושת פנים, בחזרה אל החוף תחת כיפת 

 היו בחבילה.בספינה. התפילין חבילתו נשארה  ...השמים
היה זה נרתיק גדול של עור בו היה כל עולמו הגשמי. 
בנרתיק הטמין גם מעט בגדים שעוד נותרו לו מבית אבא 

אברהם חנוך עמד ליד הספינה וקיווה  .ללבוש בדרך הארוכה
לוקי השמים והארץ אשר בידו הים והיבשה. -אל ה' א
למה  - אברהם חנוך אגב, מרגלא בפומיה של רבי "בטחון".

" שבפסוק "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחוומילת "
מנוקדת בפתח במקום קמץ? לומר לך שאפילו  ".מבטחו

במקום שנדמה לך שכל הדרכים קמוצים וסגורים לפניך, אל 
תחדל מלבטוח בה', ואם תעשה כן יסייעו לך מן 

 ויפתחו לך שערי הצלחה.  ,השמים
נמל הפתוח, רוחות עזות כמעט בקיצור, הוא עמד ב

 .טלטלוהו ממקומו, וקיווה אל ה'. עיניו נשואות לשמים
זמן מועט לפני הפלגת האניה, היה זה לאחר ניתוק העוגן 
והתרת חבלים לקראת הפלגה, לפתע נשמעה שריקה 

 .היא עגנה שוב! לעצור -מבוהלת. התקבלה פקודה 
ם, לאחר שיח קצר בין המלחים ועובדי הנמל הכעוסי

הסכימו המלחים להוציא שוב את הגשרון המוביל אל 
. (במטרה להעלות על האניה נוסע עשיר שאיחר את המועד)האניה 

הבחור הבחין שהנה על האניה עולה נוסע שהביא אחריו 
בזריזות גוף של בחור צעיר, ... עדר גדול של כבשים ועיזים

 התחבא בין .התכופף אברהם חנוך ונכנס בזחילה בין הצאן
 הכבשים צעד ביניהן במהירות ועלה על האניה. 

 .שב על הארץ בינותם בצידי הסיפון בלי שהרגישו בויהתי
שהספינה עזבה את הנמל, ירד לירכתי הספינה ושב אל כ

המקום בו נחה חבילתו שעדיין לא נזרקה ממקומה כך יצא 
 בדרכו אל ארץ הקודש.

עים כשעברו כמה ימים של הפלגה, הנוס, החלה הפלגהה
כבר הכירו אחד את חברו ושוחחו ביניהם, וכך החלו יושבי 

כיצד בחור  ,האניה להציק לו לר' אברהם חנוך בשאלות
נוסע לארץ חדשה שאין לו בה מכיר או קרוב ללא פרוטה 
בכיס? מה תעשה שם? איך תחיה, ומי יעמוד לצידך? אחרים 
אמרו בלחש "בוודאי יש לו כסף או תכשיטים שיעזרו לו 

באחד הימים לאחר שהטרידו ... בסס בארץ ישראל"להת
על  המחאהאותו בשאלות סרק ענה להם הבחור: "כן, יש לי 

נוסעים סקרנים שהיו ". סכום עתק מבנק מסחרי בין לאומי
בטוחים שהוא לא עולה סתם כך בלי שמישהו עומד 
מאחוריו האיצו בו לגלות את הסוד היכן הכסף ומה סכום 

כשלא יכול היה לעמוד בפני  שעליו בוטח.המחאה ה
בקשתם, פתח את החבילה שעמדה לידו, חיטט בה, וכל 

יר יהסובבים המתינו בצפיה. ר' אברהם חנוך הוציא מחיקו נ
עבה והושיט להם בהתרגשות, על הנייר היה כתוב: "תני רב 

כל מזונותיו של אדם קצובין לו  ,תחליפא אחוה דרבנאי
והוא  הם הביטו עליו, ו).(ביצה ט מר"ה ועד יום הכיפורים"

". מיהר להגיד להם: "נאמן עלי בעל ההבטחה שיקיים דבריו
זוכרני, סיפר המגיד הירושלמי, שפתקא זו היתה מונחת 

 .בכיסו כל ימיו
כאשר האניה עגנה בנמל יפו, ירד עם כולם אל החוף, אבריו 

לא היה בידו  .מהתרגשות, ודמעות חמות זלגו מעיניו ונקש
כדי לעלות מיפו לירושלים אך כמובן בטח  אפילו פרוטה

בעיניים דומעות ולב הומה התרגשות הגביה את  .בהשם
שעולה בדרכה ירושלימה,  ,עיניו וראה אורחת ישמעאלים

הם נשאו על החמורים פירות וירקות, הוא שאל אותם אם 
יסכימו שיעלה עימם על העגלה. הביטו עליו רגע ארוך 

 ! "עלה עימנו, יאלה -מרופט  והפטירו "אין לך כסף יהודי
ר' אברהם חנוך הבחור הצטרף אליהם ללא פחד. וסיפר לי 
כי באותה שעה שם לנגד עיניו את דברי חכמי המוסר שאדם 

אינו ירא משום דבר שבעולם!  מושברך ית' ששם בטחונו בה
ואכן הקב"ה הטיל את מוראו על הערבים, הם כבדוהו מאד, 

לפניו בניגון ערבי: "ככה  ובעליית ההר לירושלים קראו
 ". יעשה לחכם היהודי

בו ביום החליט  .כך הגיע לשערי ירושלים בשמחה ובששון
, באנגלית זה תקוה) HOPE-(הופ להסב את שם משפחתו ל"הופמן"

לזכר ביטחונו הגדול בה' והנס שעשה עמו בעת עליתו לארץ 
בירושלים התחתן והיה לאחת מדמויות ההוד  .הקודש

 [ע"פ להגיד]                                      של מעלה.בירושלים 

 
 

ז"ל היתה  רבי שמואל מקאמינקאבתו של הרב הקדוש 
הצדיק רבי רפאל מברשד  ,. נזדמן פעם אחת לעירעקרה

זצ"ל, ורבי שמואל איננו בביתו. אז נמלכה בתו והלכה 
יברך אותה לזכות לפרי בטן, אמר וביקשה ש לצדיק האורח,

 ".שמחה"סגולה לבנים היא  לה הצדיק:
סיפרה לו בתו את דברי  ,כשבא הרה"ק ר' שמואל לביתו

"דבר זה למד הצדיק מן התורה ומן  הצדיק. אמר לה אביה:
שרה",  ותצחקשנאמר: " -הנביאים ומן הכתובים. מן התורה 

עקרה"  רנישנאמר: " -ואח"כ ילדה את יצחק. מן הנביאים 
 "שמחהשנאמר: "אם הבנים  - , ומן הכתובים(ישעיה נד, א)

שאלה הבת: כיון ששרה צחקה לשם סגולה,  .)תהלים קיג, ט(
למה זה התרעם הקב"ה עליה? השיב לה אביה: סגולה 
צריכים לעשות רק כשצדיק מבטיח, אבל כשהקב"ה בעצמו 

 ]סיפורי חסידים[                מבטיח אין צורך בסגולות...        



 

 

 .שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו :רש"יובב
כך הוא מצוה ] בעבור ש-[ומדוע אני מחבבו -" למען הביא"

שמרו דרך ה'. על בית אברהם לא נאמר, אלא על  :לבניו
 .בן צדיק כאלו אינו מת אברהם, למדנו כל המעמיד

מלמדנו שהמחבב את האדם ומקרבו, זו הדרך הנכונה רש"י 
 .לקרב את האדם לתורה

דוגמא להדרכה לחינוך טהור ויראת שמיים של הבנים 
נוכל ללמוד מהרבנית זילברשטיין ע"ה בדרך בה  ,והבנות

הם תלמידי  ,בניה ובעלה שניחינכה את בניה ואין פלא ש
רה. פרק נפלא בחינוך הילדים נוכל חכמים מופלגים בתו

נהגה  ,ללמוד מלשונה הזך וטהור. הרבנית זילברשטיין ע"ה
לדבר על ילדיה בדרך חינוכית יחודית באמצעות ציווי 

יעקב זילברשטיין -התורה, וכך סיפר בנה, הרב אברהם
שליט"א: אימא ע"ה מעולם לא אמרה לנו "גשו לאכול", 

לא  ,, לפני שעלינו על יצוענואלא "גשו ליטול ידיים". כמו כן
 אמרה "לכו לישון" אלא "אמרו קריאת שמע".

בעל ה"קהילות יעקב" זצ"ל רשם כמה עצות נפלאות בחינוך 
יד רכה ובדרך  א.הילדים, המתאימות מאוד לדורנו אנו: 

 ללמוד מוסר עם הילדים כל יום כעשר דקות.  ב.נועם. 
 יש שכר ועונש.  ,להחדיר בהם שאין העולם הפקר ג.
 לא להתייאש, למרות הקושי בחינוך.  ד.
לחיות ולהרגיש את התלמידים. אם התלמיד מתרשל,  ה.

לחקור אצל התלמיד סיבת הדבר, וזה מביא לקשר ואהבה 
 עם התלמידים, וברור שזה שייך גם לגבי הורים ותלמידים.

כפי שנמצא ב"ספר הדורות" על ילד  ,הרי לפנינו מעשה נפלא
 שהוריו "הרימו ידיים" בחינוכו:  שובב

בת הייתה לו לקצב של קורדובה בספרד, בת מיוחדת, 
חכם -שכל חפצה הוא לזכות בחתן תלמיד ,צדיקה ויראת ה'

עמל שילמד תורה מבוקר עד ערב. אביה הקצב, שהיה 
 שחתנו ,בגלל דחקות הפרנסה ציפה להמציא טרף לביתו

תוכל להתפרנס  יוכל לסייע לו בעבודתו ואף בתולעתיד, 
הייתה שונה משלו. כל חלומה  ,בכבוד. אך שאיפתה של בתו

הוא, כאמור, לזכות בחתן בן תורה והיא מוכנה למסור 
 כדי להקים בית של תורה. ,נפשה

חכם, מיימון בן -בעיר הסמוכה, מדריד, יושב לו תלמיד
 ,עובדיה, ועוסק בתורה, מסתפק בפת במלח ומלבד הלימוד

סיק אותו. השדכנים כבר הפסיקו אין דבר אחר שמע
בטענה  - כיוון שתמיד דחה את הצעותיהם ,להתעניין בו

שעדיין לא הגיע זמנו וכי הוא עוד רוצה להספיק ולמלא 
 ,חולם מיימון בן עובדיה חלום ,כרסו בתורה. באחד הלילות

בו אדם נשוא פנים ניגלה אליו ואומר לו: "הגיעה שעתך 
קורדובה ושם בתו של הקצב  לישא אישה. לך לעיר הסמוכה

היא האישה הראויה לך משמיים"! בתחילה ביטל בהינף יד 
בטענה ש"חלומות שוא ידברון", אך משחזר  ,את החלום

מיימון ללכת הבחור החלום בשנית ובשלישית, החליט 
 ,לקורדובה ולחפש אחר בת הקצב "המיועדת לו". ואכן

זמן קצר,  אחר .שאל על בתו של הקצב ,משהגיע לקורדובה
 ,הבין שכנראה אודותיה דיבר איש החלומות. הוא עוד הבין

שאכן מה' יצא הדבר והיא זו המיועדת לו. תוך זמן קצר הם 
 על הזכות שנקרתה בדרכם., ושמחו באו בברית הנישואין

מיימון בן עובדיה המשיך והתמיד לילה ויום האברך כצפוי, 
כי  תהשל רעיתו בראו לא היה סוף לאושרהו בתלמודו

זכות לשרת אדם גדול בתורה,  - חלומה התגשם. היא ראתה
שיניח לה  -להכין את ארוחותיו, לכבס את בגדיו ובתמורה 

זכתה ללדת את בנה  ,להאזין לקול לימודו. לאחר שנה
היא  ,בכורה ותקשה בלידתה. זמן קצר לאחר שנולד הבן

הספיקה לראותו ולברכו ו... מיד נפחה את נשמתה. בגיל 
נה ימים הוכנס הבן בבריתו של אברהם אבינו ויקרא שמו

 משה. - שמו בישראל
נשא אביו אשה שניה וזו  ,בהיות משה בן חמש שנים

העמידה לו בנים ובנות. לילד החורג שלה, משה, התייחסה 
אינו עושה נחת רוח  ,כמצוות אנשים מלומדה. ומשה הקטן

ני כל. ילד להוריו. הוא מכונה "בן הקצב" והופך לּבּור בעי
, משתובב, אינו רוצה ללמוד, ממרר םשגדל ללא אהבת א

ומחליטים  - עד שהם אינם יכולים עוד הוריו,את חיי 
 ,לשלחו לגדול אצל הסבא, שאולי הוא יוכל לטפל בו

משה לא רגע ולא  ,שם אצל סבוגם ו"להחזירו למוטב". 
שקט. הוא לא נתן לסבו רגע אחד של נחת וגרם לו לסבל 

הוא שמע את הסבתא אומרת לבעלה:  ,שיום אחד רב. עד
! די, הוצא אותו מביתנו 'נעוות המרדות'"הילד הזה הוא בן 

ושילך לו ויעזוב אותנו בשקט לנפשנו. אני לא רוצה לראותו 
משה הקטן שומע את המילים הקשות ומחליט  !"יותר כאן

לא לשהות בבית זה יותר. הוא קופץ מהחלון והולך לו ש
הוא הגיע למקום שנקרא גאש. שם הוא נכנס  ,להלדרכו. בלי

 לבית הכנסת, יושב בפינה ונרדם מיד מעייפות. 
רב העיר ראה אותו למחרת בבוקר וליבו נכמר עליו. הוא 
מזמינו לביתו ומתייחס אליו כבנו יחידו ממש. עם הזמן 
התרשם הרב שמשה הוא בעל שכל חריף מאוד שאין כמותו. 

ומשה  ,ן לו חום ואהבה אין קץהוא מקרבו, מלטפו, מקרי
משיב לו אהבה ומשקיע את כל כוחותיו בלימוד התורה. 

גאש, מרגיש כי גדל ירבו, רבה של העיר גאש, המכונה הר"י מ
 חכם עצום.-וצומח כאן ילד שעוד יהיה לתלמיד

גאש לא ניסה יוהגיעה עת חופתו. הר"י מ 18משה מגיע לגיל 
 ,, וכל שידע ממנו הואללחוץ עליו שיחשוף את עברו מילדות

שלא - שאמו מתה בלידתו ואביו נשא אישה אחרת
 ,גאש מציע לעלם משהיהתייחסה אליו כבנה. הר"י מ

על מנת  ,שיחזור לעיר אביו ומוסר בידו מכתב לראש הקהל
 . ..שיתארח במדריד וישא שם את דרשת השבת. וכך היה

 בהן הוא - רב המקום שומע את דרשותיו של הבחור הצעיר
בסוגיות רבות בש"ס תוך ציון מראי מקומות, מביא  'משייט'

, מדרשים ומפרשים ומאות מגדולי ישראלסימוכין 
עמדו נדהמים מהחכמה והחריפות של הבחור  המתפללים

 השתוקקו לשמוע כל מילה היוצאת מפיו.ו משה,
רבה של מדריד, שאירח את הבחור לסעודות שבת, וזכה גם 

יק מרגליות" זה, לא היסס וכבר "פה מפ - בשולחנו לשמוע
 הציע את בתו לעילוי מקורדובה.  ,במוצאי השבת

משה התאפק מלבכות כיוסף בשעתו ואז הוא אמר לרבה של 
מדריד: "אינך מכירני? אני הוא בנך יחידך משה ש... לא כל 

גאש והוא היה אבי החורג כל יכך אהבת. גדלתי אצל הר"י מ
באתי לשאול אם תקבלני השנים האלו שנעדרתי מכאן. כעת 

 חזרה אל ביתך"... 
כשדמעות קולחות את עיניו:  בהתרגשות רבהאמר לו הרב 

! ""ראוי אתה שאקבלך לאחר שזכיתי לשמוע את דרשותיך
 -משה בן מיימון רבנו אותו משה הוא לא אחר מאשר 

 ".הנשר הגדול" - הרמב"ם
סיפור זה שהבאנו מלמדנו שאסור להתייאש מבן או 

ש'לא הולך לו' וכן כל ילד נער או בחור שלומד מתלמיד 
תורה וגמרא ומרגיש "שלא הולך לו" לא יתייאש מעצמו 
וילמד עם כל הקשיים כי כך צומחים וזו הדרך לחיבור אל 

וכבר ראינו כמה מגדולי ישראל בדורות האחרונים, התורה. 
  .בילדותם, לבסוף נעשו מגדולי הדורשלא הצליחו 

תייחס לכל ילד כיהלום ממש, ואל לנו ללמדנו, שעלינו לה
להתייאש משום ילד, גם שמגיעים לסף ייאוש, הרעף על 

 הילד אהבה וחיבה, והתוצאות כבר יגיעו. 

 'דוחה וימין מקרבת שמאל' – בחינוך ילדים



 

 

 "חייםמעילו של ה"חפץ 
רבי אליהו  סיפור נפלא הובא בספר "רבי אריה" שסיפר 

פעם, במסעותיי למען הישיבה, נקלעתי לעיר  זצ"ל: לאפיאן
שכדאי לגשת  ,אחת וחיזרתי על פתחי נדיבים. הכל אמרו לי

לעשיר פלוני, התומך ביד רחבה במוסדות התורה ונענה לכל 
וות. פניה, למרות שהוא רחוק מדרך התורה ואינו שומר מצ

שמעתי את הדברים והחלטתי שלא לפנות אליו. התורה לא 
! "מחוט ועד שרוך נעל"תיבנה ממחלליה! לא אקח ממנו 

מששמעו את החלטתי, דיברו על ליבי לשנותה. הם חששו 
שאם ישמע אותו עשיר שהחרימו בגלל אורח חייו, יפסיק 
לתרום למוסדות בקהילה, וע"כ ביקשוני שאעלה אליו 

. בקשתם עשתה מחצה. נעתרתי לבקרו, אבל ואפקוד ביתו
 לא לקחת ממנו מאומה.שהחלטתי 

עליתי בלוויית ראש הקהילה. למרות שידעתי מראש על 
אורחות חייו, הזדעזעתי למראי עיניי. בבית ובבעל הבית לא 

הוא קיבלנו בכבוד רב, ואני פתחתי  היה כל סממן יהודי!
ה לו ולישיבות בשאלה, למורת רוחם של מלוויי: יאמר נא, מ

הקדושות? מדוע הוא מרבה לתרום מכספו למטרות שאינו 
מזדהה עימן? ואל יפגע משאלתי, אני תמה כיוון שנודע לי 
עד כמה מוסדות התורה המקומיים תלויים בתרומותיו, לכן 
השאלה כה מציקה ונוקבת. הגביר חייך בהבנה ואמר: איני 

צעירותי, לאחר נפגע, השאלה במקומה. וזהו סיפור מעניין: ב
שמלאו לי י"ג שנים, שלחני אבי לראדין, ללמוד בישיבה של 
ה'חפץ חיים'. פניתי אל המשגיח כדי להתקבל לישיבה, אך 
המשגיח הבחין במבטו החודר, שיצר ההתפקרות כבר כרסם 
בי, ואני עלול לדרדר גם אחרים. הייתה זו הבחנה מדויקת. 

תי כלל. רק דבר הוא סרב לקבלני לישיבה, ואני לא הצטער
אחד הציק לי, הלילה כבר ירד והרכבת תצא לדרכה רק מחר 
בבוקר. היכן אבלה את הלילה? בצר, פניתי ל'חפץ חיים' 

! ענה לי. "לא ולא"בעצמו וביקשתי רשותו ללון בישיבה. 
בחור שאינו מתאים לישיבה לשנה, אינו מתאים לה גם "

האם "? אמרתי באכזבה, "א"כ מה אעשה"! "ללילה אחד
? והזמן, אזכיר, היה "אבלה את הלילה בתחנת הרכבת

! חבקני "חלילה וחס"בעיצומו של חורף. לילה קר ומושלג... 
לא יעלה על הדעת! אמנם לא תוכל "ה'חפץ חיים' בחום, 

! הוא נטלני בידי "ללון בישיבה, אבל ביתי פתוח לרווחה
והביאני לביתו, כבדני בארוחה דשנה והכין למעני מיטה 

וחה, נשא מצעים, כרים וכסתות, והפציר בי לעלות על נ
 לישון את שנת הלילה. ,יצועי

השינה היתה ממני והלאה. מאורעות הימים הגדושים חלפו 
עברו במוחי. הצדקתי את קביעת המשגיח, ותמהתי על יחס 
ה'חפץ חיים' כלפיי. הוא, גאון וצדיק בגיל שיבה, ואני נער 

לוטין. עודני תוהה, וקול רחש וזר לו לח צעיר פוקר והולל,
נשמע באוזניי. עיני שכבר התרגלו לחשכה, הבחינו בדמותו 
של ה'חפץ חיים' הנכנס לחדר. כסבור היה שנרדמתי... הוא 
עמד ליד מיטתי ונשם נשימות עמוקות. קר היה בחדר 

אולי עוד קר " ,לחש "כל כך קר"ואדים עלו מנשיפתו. 
לגופו ושטחו על השמיכה ... במהירות הסיר המעיל ש"לאורח

שמעלי, ויצא מהחדר על בהונות רגליו. בעה"ב סיים סיפורו, 
ובטרקלין השתררה דממה. לאחר שניות מספר אמר בעה"ב: 

האמן לי אותו מעיל של ה'חפץ חיים' עדין מחממני.  רבנו,
ומכוחו מקננת בי חמימות וחיבה לעולם התורה והישיבות, 

הבין רבי אליהו ולתרום.  והיא שדוחפת אותי לתרום ולשוב
מהי לאפיין שמכאן אנו רואים שאין ביכולתנו למדוד 

 ]ברכת דוד[ע"פ           או למוטב... ,השפעת מעשה קטן, לטוב

ל, פגש פעם אחת זצ" רבי שבתי יודלביץהמגיד הירושלמי, 
שוטר שאינו שומר תורה ומצוות, בן גילו, והתפתחה ביניהם 
שיחה על מצב הדור. פתח השוטר ואמר: "יודע אתה, לא 
חלמנו שתהיה כזו הידרדרות. חשבנו, נקים מדינה חופשית, 
שלא ישמרו בה שבת, לא יניחו תפילין. אבל עד כדי כך?! מי 

ם יהיו כה חלם שתהיה כזו אלימות, מי חלם שאנשי
! חייך ר' שבתי יודלביץ וענה: אמשול לך משל. "מושחתים

(בזמנו, לא מזמן הזדמנתי לבניין 'כל בו שלום' בתל אביב 
, והנה להפתעתי, רואה אני יהודי הבניין הגבוה ביותר בארץ)

עומד על המרפסת בקומה השלושים, מוציא רגל אחת 
? "ה עושההחוצה, ועוד רגל... צעקתי לעברו: "הלו, מה את

אמר לי: "אני קופץ למטה". אמרתי לו: "השתגעת? הרי 
והלה  לא ישאר ממך כלום"...קומות,  30בה ובקפיצה כזו מג

אני קופץ רק שתי קומות עונה בניחותא: "אל דאגה, 
      ונעצר"...

ץ 'רק' שתי קומות ואז להחליט ולקפ -האם יתכן כדבר הזה 
שוטר, שההידרדרות שהנפילה נעצרת?! ומה חשבת, ידידי ה

 -תיעצר באיזה מקום? שאת הצד הימני של לוחות הברית 
לו את הצד ימו, ואילא יקי -הציוויים שבין אדם למקום 

כן? דע לך שהדבר  -הציוויים שבין אדם לחברו  -השמאלי 
ִקים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר לא יתכן. " ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱא

אם הם עושים להם עגל מסכה הרי בהכרח גם  ".ִאְׁשִּתי
, היו שם גם עוונות חמורים של (שמות לב, ו) "ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק"

גלוי עריות ושפיכות דמים. לא שייך האחד בלי השני. אין 
 כי ...ר רק על מצוות שבין אדם למקוםושאדם יעב ,כזה דבר

וזהו בסוף הוא ידרדר גם בעניינים שבין אדם לחברו. 
ִקים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני"אמר: שנ  ".ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱא
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 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
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 החנ שרה בת רבקה : שרה תהילה בת
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"" " 

  שהמשפחה סיפר ,בפולין ומסועפת גדולה למשפחה נצר ,סלוצקי יצחק בשם יהודי      ודה למחשבהנק
,,דרך לא בדרך הצליחו ממנו הצעירה ואחותו ,עשרה שש בן אז שהיה ,הוא רק .באושויץ שהושמדו הראשונות בין יתהיה שלהם

 את לה וספקתי המרתף מן לצאת אחותי על אסרתי" .לאדמה מתחת וטחוב צר במרתף יםהשנ הסתתרו ,מאוד ארוכה תקופה במשך .ולהסתתר 
 על אז חשבתי לא" ...אחותו את מצא לא ,למרתף וכשהגיע ,שלהםהמסתור  ליד הרוחשת חשודה בתכונה הרגיש ",מקניות" בשובו ,אחד יום". צרכה לכ

 נמצאת היכן להם ידוע האם ,והשבים העוברים את ושאל מהמרתף פרץ הצברי "..תיאחו את להציל כיצד :ויחידה אחת מחשבה רק קננה במוחי ,כלום
 הבניין תוך אל נכנס הוא .לתוכו פרץ-יותר ולא פחות ולא-ןיהבני אל רץ יצחק .הכפר במרכז שנמצאה ,הנאצית המפקדה בנין על לו הצביעו אלה .אחותו
 .בו לירות והתכוננו אקדחיהם את שלפו ,שכאלו למחזות רגילים היו שלא הנאצים יניםהקצ "!!!"" :אימים בזעקות ופתח

  .אליו להיכנס ליהודי וקרא מחדרו ראשו את הוציא ,המוזרות הצעקות את הוא אף שמע הראשי המפקד .האסון נמנע האחרון ברגע
 

 מיוחד טיפוס עומד שלפניו והבין ,מהמחזה משועשע היה המפקד .שהיות לכ וללא !ומיד עכשיו ,אחותו את לו שיחזירו לצעוק המשיך ,המפקד בלשכת גם
ר לשחרר מוכן אני אחותך את” :אחד בתנאי אחותו את לו להשיב מוכן שהוא ,באומרו אותו הפתיע הוא .ביהודי לשטות המפקד החליט .במינו

 בכף ...להתעלף חשב-וזה ,הארור הנאצי לפני ידו את פשטו תרגשה לא יצחק .שטני במבט הנאצי המפקד אמר !!!”
  .באימה הנאצי צרח" ...האפשרית במהירות מכאן וסלקוהו אחותו את לו החזירו" .וסמקו חוורו המפקד של פניו !רבות שערות היו היד

 

 פשר את סלוצקי יצחק להם הסביר .הזה """ על לחבריו יצחק סיפר ,שנים יובל כעבור .ישראל לארץ והגיעו המלחמה את שרדו ואחותו יצחק
 תוך אל ידי את ,קטן ילד של כדרכו ,הכנסתי ,שבע בן בהיותי .והמערבלים התנורים בין תיהסתובב קטן כילד .גדולה מאפיה תהיהי שלי לאבא: ןיהעני

 השערות הגיעו וכך ,שערות היו המושתלת העור בפיסתו למדי פרימיטיבית בצורה עבדו החולים בתי ,אז .הנקרע היד כף עור שלה וחתיכ ,המערבלים
 נותרהש היד שכף בכך ,עמדי שעשה החסד על ה"לקב ההודיה רגשי עם בבד שבד" הקשיש םיסי "זכרוני" ...”גדלו הן אף ,העור צמיחת ועם ,היד לכף

י ממני ביקשה ,לרחוב יאית השיצא פעם בכל .ידי מכף שנבטו השערות של ,הזה סימפטי הלא המראה על מאוד עד אמי הצטערה ,שלמה
 העתיד על לדעת היה יכול ,סופו ועד העולם מסוף הצופה ה"הקב רק ,עלי ולגלגו צחקו וחברי ,בכך התביישתי עצמי אני גם ..יראו שלא כדי .

 .”היד בכף תשערו של הזה הגילוי למופת ואזדקק ,אחותי את שיחטפו ידע הוא רק ,השואה בתקופת להתרחש
 

  ,כך האלוקים לו עשה ם שבהם ,במקרים חייו במהלך נתקל אדם כל
 (העורך)  .לטובה שהכל -ורואה זוכה הוא שנים לאחר ורק

 בוקר כל: , ל"זצ חי איש הבן של מנהגו על ל"זצ אליהו מרדכי הרב סיפר
 לפתח אלמנה הגיעה אחד יום. תורה ומלמדם תלמידיו סביבו ביםיוש היו התפילה לאחר

 . לה לענות ויצא קם והוא, חי איש הבן את שאלה לשאול הכנסת בית
 חי איש הבן של נעליו את הרים, ההזדמנות את , ל"זצ הכהן אפרים רבי ניצל
 וקרא מעשהו את ראה, למקומו חזרה בדרכו חי איש הבן היה כבר רגע באותו. ונשקם
. ארצה אפרים רבי של מידיו ד ופחד מורא מרוב?! זה מה, אפרים: לעברו
 הרגשתי הנעליים את כשנישקתי, מרדכי חכם, לך נשבע אני: לרב אפרים חכם ואמר

 העריכו ככה! לארץ מידי נופלות תפילין כאילו הרגשתי מידי וכשנפלו,  
 !כתפילין, חי איש הבן של נעליים

 בורנשטיין י"רש שהיה למרות
, ליטא תורת פלגי על נטוע ל"זצ
מצדיקי להתבשם נהג' ה מבקש בהיותו

 .לשבטיהם הדור
 רבי של לשולחנותיו נדד 10 בגיל

 . מבלעז אהרן
 של הטהור לשולחנו להיכנס הרבה כן

 משך ואף, "ישראל בית"ה מרן
 השראה לקבל נכנס היה תקופה

 הנסתר הצדיק של בצילו ולהסטופף
 אהבאותו ל"זצ מנשה מנחם חכם

 ואף, התפעל וצדקותו  ומתורתו
  של קדושים פיוטים של מקאמים

.מדרשו בבית למד 

 עזרא יוסף הרב שלוש בן בהיותו, א"תשי בשנת
 והתגוררה ישראל לארץ משפחתו עלתה, ל"זצ זליכא
. תקווה פתח שליד עמישב בשכונת במעברה בתחילה

 הקדיש, באזור כנסת בית שאין המשפחה אבי ראה כאשר
 . הכנסת בית הקמת לצורך מביתו חדר

 

 ך"התנ סדר כל את בביתו בשבתות ללמדו נהג אביו
 הזמן שבמשך עד, השנה לשבתות מחולקים והמשניות

 הטעמים כל עם פה בעל 
, מקומי הספר לבית אביו שלחו בתחילה. והדקדוקים

 לאביו וסיפר הספר מבית הימים באחד חזר כאשר אולם
 את ראשה על טורק, תרנגולת נוטל המורה את שראה
 בו, תונשמ עמקי עד הזדעזע האב, אותה וצולה הדלת
 הספר לבית הולכים לא אתם מהיום: "האב הכריז ברגע
 איומים שקיבל גם זו בדעתו איתן נותר האב". הזה
 ככל שפעלו רב הערב שלטון משליחי ומפורשים ברורים

, דתם על המזרח מארצות העולים את להעביר שביכולתם
 

 את שיפסיד לכך תגרום התעקשותו כי לאב הבהירו הם
 חומשי מחסור שמשמעותו צעד 

 התעקש והאיומים הלחצים כל למרות. ועבודה באוכל
 את שהאיר לבן זכה כך ובזכות, בניו חינוך על האב

 .בתורתו כולו העולם

 בשכנותו של הגאון 
ל "זצ בן ציון אבא שאול רבי

  גרו בחורים שלמדו בבריסק,
אשר מידי יום שמעו בישיבה שיעור 
עמוק בקדשים. חיכה להם הרב אבא 
שאול, שכבר היה ראש ישיבה ומורה 

, הוראה, שיחזרו מהישיבה, 
אנא, אמרו לי, מה "מהם:  

 "אמר היום המגיד שיעור?

 תגן עלינו זכותם       זצ״ל  י ירב                   זצ״ל  י ירב          העלון לעילוי נשמת: 

 בעל למעשה היה ל"זצ יהודה פטילון הרב
 נדהמים היו סביבו העומדים כי עד צופיות עיניים
, , כזה קדוש איש נמצא זה בדור כי

 מביט פעמים שהיה אף ועל. עצומים 
 , ראייתו להסתיר כדי עשה זאת כל' וכד ביד

 

: ו"הי גורמן ישראל רבי ומקרוב שמעיד וכפי
 , ביד לי שיביט ביקשתיו בילדותי פעם

 השבני פטילון והרב 
הכל רואים אנו היד את צריכים אנו אין: בפשטות

 ...נסתכל אז תרצה זאת בכל ואם

המוסר  לימוד    בלי 
. לאמת  להגיע  אפשר   אי 

 , התורה  כנגד   מצוה 
. החמה  בפני   כאור 

 , בנפש   חולה 
. בגוף  חולה  מאשר  קשה   יותר 

מעט רוגע לא 
יגרום לך 
לפרוש 

ממרוץ החיים 
או לעוף 

 לשוליים, 
 

אלא בסך הכל 
לחיות עם 
ת שרירים פחו
 מכווצים. 
 לא הכל 
 תלוי בך.

הטבע נתון ביד 
 לומדי התורה .

 

כשעומדת 
לפניך שאלה 

 לבירור,
חשוב: איך 
הייתה נוהג 
 בשאלה זו 

 

בשעת 
"נעילה" ביום 

 הכיפורים?

 



 

המורה שואל  מאחר לכיתה. ילדד
 אותו: "שוב אתה מאחר?"

עונה הילד: "אמרת בעצמך שאף 
 ."ם פעם 

***** 
התלמידים שאל את  אחדד

חושב שזה הוגן  ההמורה: "את
להעניש אנשים על דברים שהם לא 

עשו?" המורה ענה: "בוודאי 
 שלא!" אז התלמיד אמר: "יפה, 

 ..."י כי 

hamaor.netכל העלונים: 

י לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבֹכחַ   ּכִ
ַחת ָהֵעץ (בראשית יח, ד). ֲענּו ּתַ ָ ח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהׁשּ  ֻיּקַ

 

משתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס היה אברהם שהם ערביים ש 
 עבודה זרה לביתו, על כן ציוה לרחוץ רגליהם (בראשית רבה נ, ד. הובא ברש"י).

והקשו המפרשים, כיצד יתכן שיהיו בעולם שוטים כאלה שמשתחוים לאבק 
רגליהם, ומה השכל וההיגיון שבכך? וביאר האדמו"ר הקדוש בעל ה'דברי יחזקאל' 

לברשטאם, אב"ד בקהילת קודש שינאווא), שערביים היינו כינוי (רבי יחזקאל ה
לסוחרים (יעוי' בב"ב עה ע"א), ודרך הסוחרים לדמות בנפשם כי כוחם ועוצם ידם, 
חריצותם ורוב השתדלותם במסחר, הוא הנותן להם כח לעשות חייל, ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי 

ה (דברים ח, יז), ור ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהּזֶֽ  ק בזכות כך הם מרוויחים.ָעׂשָ

זרה שמתחוים לאבק רגליהם, דהיינו שחושבים שבידם וברגליהם  
ר ִאיׁש (שמואל  הם משיגים ומרוויחים את ממונם, אך טעות הוא, לפי שלֹא ְבֹכַח ִיְגּבַ

ר (קהלת ט, יא) ֹבִנים עֹׁשֶ , אלא הכל הוא א ב, ט), לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ְוַגם לֹא ַלּנְ
ֲעׂשֹות ָחִיל (דברים ח, יח),  י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח ַלֽ בהשגחה פרטית מאיתו יתברך, ּכִ

 ומזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה (ביצה טז ע"א), 
 וכל חריצותו ומרוצתו של האדם לא יועילו לו שיקבל יותר ממה שנגזר עליו 

 לקבל בראש השנה.
 

עליהם אברהם לרחוץ רגליהם, דהיינו להסיר לרחוץ ולזכך את  
מחשבתם ותפיסתם שכוחם ועוצם ידם עושה להם את החייל, ולהישען תחת העץ, 

כדי שידעו שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים (סוטה מט ע"א), שהוא 
 וף פרשת בא).הנותן לנו כח לעשות חיל, והכל בגזירת עליון (יעוי' ברמב"ן ס

 שנזכה לחזק את אמונתו ובטחוננו בה' יתברך,  
 ובזכות כך נראה בישועת ישראל השלימה, אמן.

 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב ים אלבז, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומר
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 ישראל בן שמחה סבג, שמעון בן רינה,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

זצ"ל (אב"ד גוואזדיץ) מסופר כיצד היה בורח מן  יצחק שור הגאון רבי עלל
לא נתפתה לקבל כתב הכבוד, שונא בצע ומסתפק במועט. עיירתו הייתה קטנה ו

הרבנות אשר הגישו אליו מעיר גדולה ועשירה בארץ אשכנז כמובא במעשה 
רה הגדולה והעשירה לבקשו לקחת יישלפנינו: כאשר באו אליו ראשי הע

 , ,המשרה על שכמו, 
ועשה עמם את כל החשבונות של ההכנסות וההוצאות והוכיח להם כי ההוצאות 

סות ולא ישאר בידו מאומה, ואם כן הרי גם בעיירתו הקטנה והעניה כגובה ההכנ
אשר ההכנסות מועטות גם ההוצאות כגובה ההכנסות, ונמצא שבעיר הגדולה 

 יהיה עמוס בעבודה רבה מבלי שירוויח יותר... 
עוד על השכר הקצוב ויהיו לך לעודף  , ויענו לו ראשי העדה: "אם כן, 

ר להם הרב: "אבל מאין אקח להוצאות הדרך לנסוע מעיר על הוצאות ביתך". אמ
לעיר..." השתוממו האנשים על שאלתו ויאמרו: "היבצר מאתנו לתת לך 

להוצאות הדרך בעדך ובעד בני ביתך להביאכם אלינו בכרכרות מהודרות לשכון 
 כבוד בעירנו שעל זה דאגתך?" 

 כי אם על השיב להם הרב: "לא על הוצאות הנסיעה לשם, אני דואג, 
, כי מי יודע אם אמצא חן בעיני כל העדה או אם 

תמצא העדה חן בעיני ואז אאלץ לשוב למקומי ומי יתן לי אז את הוצאות 
 הדרך... לכן עדיף לי להמשיך לשבת בעיירתי הקטנה ולשמוח במה שיש לי".

 מתקשרים  חוטפיםם
ומבקשים דמי כופר  לקמצן אחד

 .עבור בנו
 שואל אותם, "יש לילד הקמצן

  "?שמיכה בלילה
החוטפים מרגיעים אותו 

שואל  הקמצן  ".ם: "כןואומרי
 "?אוכל ומים אותם, "יש לו

 כן", משיבים החוטפים,"
 "."יש גם אוכל ומים

 אומר להם,  הקמצן
 אולי גם תבואו  "אז

?!" 

 כאשר אדם מחזיק 
בתעודת זהות מזויפת של עצמיותו 

 ר ה מקורהרי ז
  בלתי פוסק.

רק תעודת זהות אמיתית תאפשר 
 לו לחיות בהרמוניה רוחנית מתוך

. 

אלוקים לא רק בשמיים, והוא אחראי על הכל .יוסף  ישש
תקוע בכלא המצרי סתם, פשוט סתם. הוא התגלגל 

למצרים שלא באשמתו ונזרק לכלא על לא עוול בכפו. 
, כשפטר ם לפני שנתיים הבליח שם 

נכונה את חלומו של שר המשקים ובישר לו שהוא עתיד 
"ביקש  "כשתצא, להשתחרר בקרוב בקרוב.

מהשר,"תזכיר אותי לטובה לפני המלך ותוציא אותי 
 , אבל שכח לקיים." מהסיוט הזה." 

 

והגיע תורו של פרעה לחפש מישהו  שנתיים עברו,
 פתאום השר נזכר, שיפתור את חלומותיו המטרידים.

ותוך שלוש דקות וחצי יוסף הופך מאסיר רקוב למשנה 
יש תהליכים שצריכים  למלך באימפריה הגדולה בעולם.

שורות  ., להבשיל,
תווים של אלפי אנשים מתמזגות להרמוניה נפלאה; לכל 

ורק המנצח יודע איך  לתזמן ולשלב את  נגן מבט מוגבל,
עשה את  נשום עמוק. ה שצריך לקרות, יקרה.מ כולם.

 .ך שלך 

,
""".""."""""""""""""".""""""""."".........

בתלמיד חכם ידוע, שומר מצוות, שנהג להרצות את  מעשהה
הרצאותיו במקום קלוקל שדעת גדול ישראל היה להתרחק ממקום זה. 

איסר והנה בחג הסוכות, הלך אותו תלמיד חכם לבקר את הגאון רבי 
לביתו בשעה שרבי איסר זלמן היה  זצ"ל. הוא נכנס זלמן מלצר

בעיצומה של שיחה תורנית בפני אורחים שהסבו בסוכתו וכלל לא 
הרגיש בכניסת הלה לסוכה. בתוך דבריו, הזכיר רבי איסר זלמן את 

: "הן ישא איש בשר קודש בכנף בגדו ונגע בכנפו חגי הנביאדברי 
, ויענו אל הלחם ואל הנזיר ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש

הכהנים ויאמרו לא. ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא, 
ויענו הכהנים ויאמרו יטמא"  והסביר רבי איסר זלמן את הפסוק כך: 
"כאשר נוגעים בדבר שיש בו קדושה, עדיין אין נעשים כתוצאה מכך 
"קדושים", אבל כאשר נוגעים בדבר טמא, אזי נטמאים!" (רמז ברור 

 תלמיד חכם שמרצה במקום טמא).  ונוקב לאותו
 

אותו תלמיד חכם אשר סבור היה שרבי איסר זלמן מכוון בדברים אלו 
, והעיר לרבי איסר זלמן: הרי הגמרא בפסחים ,אליו, 

(יז.) מסבירה את הפסוקים הללו בדרך אחרת לגמרי? השיב לו רבי 
א אכן מסבירה איסר זלמן, אשר עדיין לא זיהה את האיש, ואמר: הגמר

את שאלותיו של חגי לכהנים ואת תשובותיהם בצורה שונה, אולם אין 
 זה סותר את פירושינו.

קווד  נקלעה למצב לי ישיבתת
כלכלי קשה, וסכנת סגירה ריחפה 

יוסף  עליה. כינס הגאון רבי
זצ"ל, הרב  שלמה כהנמן

מפונוביז' זצ"ל, את תורמי ישיבת 
פונוביז', והלהיב אותם להיחלץ 

הלעזרת הישיבה 
, בלא חשש שמא יהיה 

 הדבר על חשבון ישיבתו. 
 

ואכן, הצליח הרב, ותורמים אלה 
והצילו  ת לעזרת  באו

 אותה מהתמוטטות.

ל היה מורה דרך באמונת חכמים, "זצום שבדרון של רביי
יהו בכבודם של גדולי ישראל ובמוראם. הרגישויות שלו ז

דקויות וגוונים, שנחשפו במלוא עוצמתם בעת שחלק כבוד 
במחיצת כמה תלמידי חכמים.  "ברית".  פעם המתין ל"יראיו"ל

 זאב איידלמןבשעת ההמתנה עמד ושוחח עם רעיו רבי 
אודות ההמתנה לברית שגם זצ"ל  עזרא ברזלורבי זצ"ל 

 עליה מקבלים שכר. 
נדק, מרן לפתע נכנס אחד מבני המשפחה והכריז: הס

מגיע בעוד רגע. רבי שלום נרגש הוא הניח  הגרא"מ שך
ידיו על כתפי חבריו כמבקש לצרפם לזכות הגדולה שנפלה 

 תבואו נתיישב על הספסל, אם נשב נוכל לכבד א"ברעיונו: 
הם ישבו. כשנכנס מרן הרב  "...םהרב שך עם 

 שך, הם זקפו את קומתם לכבוד התורה.

צ "ֶּבן ַהגה ַאֲהרֹןָהַרב   סיפרר
:  על ְיֶחְזֵקאל טֹוְיִסיג רבי

ִריםַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם  ים ּבְ ִּ  ַחי
ַּפַעם ִּבַּקְרִּתי ֵאֶצל ַהּדֹוָדה "ל "זצ

ה, יַַחד ִעם יְָלַדי. ְּבתֹו "ָהַרָּבנִית ע
ֶקנְָּתּה ַהְּדָבִרים ִהיא ִסְּפָרה ֶׁשּזְ 
ה ֵאֶׁשת "ָהַרָּבנִית ֵּביָלה ְקָראִסיל ע

ְפֶאֶרת יֹוֵסף"ק הַ "ַהגה  "ּתִ
ל ָאְמָרה ִלְפנֵי "ִמַּמֶטְרְסדֹוְרף זצ

ְּפִטיָרָתּה ְלָבנֶיָה ָהַרָּבנִים ַהְּגאֹונִים: 
א ָחיִיִתי ִעם ֶּבן ָאָדם, ֶאָּלא ִעם  '

!' ּוָמנְָתה ַּכָּמה ְּדָבִרים 
ַּלת ּוְקֻדַּׁשת ַּבֲעָלּה, ּוֵבינֵיֶהם: ִמְּגדֻ 

א ֵהִרים ָעַלי ֶאת קֹולֹו'.  'ֵמעֹוָלם 
ִּבִּתי ַהְּקַטּנָה ָלֲחָׁשה ְלתֹו ָאזְנִי 

ִּבְׁשֵאָלה: 'ַהִאם ַּגם ַהּדֹוד ֵמעֹוָלם 
 '? 

 

ָהַרָּבנִית ָחְפָצה ָלַדַעת ַמה ָּׁשֲאָלה. 
ְקִּתי ִמַּלֲענֹות ֵמֲחַמת ְּתִחָּלה ִהְתַחּמַ 

 ִאי נְִעימּות, 
ַא ְּכֶׁשָחזְָרה ְוָׁשֲאָלה ָאַמְרִּתי ָלּה, 
ְוָכ ֵהגִיָבה: 'ֵּכן, ַּגם ַהדוד ֵמעֹוָלם 

 "א ֵהִרים ֶאת קֹולֹו!'

 פילת המתים , ת
מגנה על החיים .

ביטחון והסתפקות 
 במועט הם כללים 

 לכל המידות

הדבר איך שהתקיים  ופלאא
הגרח"פ בראש הישיבה 
ינובון "ל "זצשיינברג 

, שאף אחר עשרות "בשיבה
ג, "נשנים כגון  בשנת תש

עדיין היה עולה ומציע שאלות 
לכל מי  

שרצה להציע לפניו תשובה 
 על שאלתו. 

 

כשלא היה מרוצה בשלמות 
מתשובת הבחור, היה מרמז 

ד בידו כאומר תוסיף עוד 
... או שהיה אומר: צריך 
 רק להוסיף קצת מלח ופלפל.
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  (יח, ג) ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדךך
איתא בשבת קכ"ז אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחים מקבלת 

 ,ניך אל נא תעבורדכתיב ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעי ,פני השכינה
  .דהיינו שאאע"ה ביקש מהקב"ה שימתין עד שיכניס את האורחים

והנה ממעשיו של אאע"ה ניתן באמת ללמוד דבר זה דגדולה הכנסת 
אבל יש להבין דאאע"ה עצמו  ,אורחים יותר מקבלת פני השכינה

  .מהיכן ידע זאת
בר  אמר רבי חמא ,מאי כחום היום ,:עפ"י מה דאיתא בב"מ פ"ו ,וי"ל

חנינא אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה ובא הקב"ה 
הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו  ,לשאול באברהם
שדריה לאליעזר למיפק לברא נפק ולא אשכח נפק  ,צדיק באורחים

שלח את אליעזר לחוץ יצא ולא ( ,איהו חזיה להקב"ה דקאי אבבא
 ).ראה את הקב"ה עומד בשעריצא הוא עצמו ו ,מצא אורחים
אמאי הוצרך הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה כדי שלא  ,ולכאורה קשה

א"כ גם  ,הרי כיון שהקב"ה נגלה אליו ,להטריח את אאע"ה באורחים
הרי בלאו הכי לא היה אאע"ה  ,אם היו באים אורחים באותה שעה
אלא מזה שהקב"ה הוצרך להוציא  ,טורח איתם מחמת כבוד השכינה

מנרתיקה גם בשעה שנגלה אליו שמע מינה דגם כשיש קבלת  חמה
ולהכי הוכרח  ,פני השכינה יש לעזוב את השכינה ולטפל באורחים

כדי שלא להטריחו גם בעת כזאת של  ,הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה
נסת אורחים יותר וא"כ שמע מינה דגדולה הכ ,קבלת פני השכינה

לך הכהן רובינשטיין אבד"ק ראחוב הגה"צ רבי אלימ(השכינה  ׁ ׁ ׁמקבלת פני 

  ), הובא ביקרא דאורייתאבאמרי אלימלך

  (יח, ד) יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ
 )י"ח ה'(ויש להבין אמאי לא לקח אאע"ה את המים בעצמו כמו 

ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך  )י"ח ז'(וכן  ,ואקחה פת לחם
חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן ויקח  )י"ח ח'(וכן  ,וטוב

ואאע"ה אף לא ציוה למישהו מסוים להביא את המים כמו  ,לפניהם
וימהר אברהם האוהלה אל שרה ויאמר מהרי שלוש סאים  )י"ח ו'(

ויתן אל הנער  )י"ח ז'(או כמו בבן הבקר  ,קמח סולת לושי ועשי עוגות
  .ואילו במים אמר סתמא יוקח נא ,וימהר לעשותו

כסבור שהם  :והוא מב"מ פ"ו ,פירש"י ,דהנה ורחצו רגליכם ,וי"ל
ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה זרה 

עכו"ם מבטל עבודת כוכבים  :והנה תנן במתניתין ע"ז נ"ב .לביתו
דיוקח  ,וא"כ י"ל ,וישראל אין מבטל עבודת כוכבים של עכו"ם ,שלו

רק  ,כים יקחו את המים בעצמםנא מעט מים הכוונה היתה שהמלא
לכן אמר להם את  ,שאין זה דרך ארץ לצוות לאורחים קחו מעט מים

זה אאע"ה בדרך של כבוד יוקח נא מעט מים והכוונה היתה שהם 
בעצמם יקחו את המים וירחצו בעצמם את רגליהם כדי שהם בעצמם 
יבטלו את הע"ז שהרי ביטול ע"י ישראל או ע"י מי שאינו עובד ע"ז 

כבודה של תורה בשם איל המילאים לרבי ליב ב"ר ( .ואינו מודה בה לא מהני

  ), הובא שםחיים קרא זצ"ל וכן הוא באזנים לתורה
  (יח, ד) יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ

 ,אמאי אמר להם אאע"ה למלאכים והשענו תחת העץ ,ויש להבין
 .וד לנהוג כך באורחיםשהרי אין זה כב ,ואמאי לא הושיבם תחת העץ

דהעומד ומתפלל  .עפ"י מה דאיתא בירושלמי בפ"ק דברכות ד ,וי"ל
ופליגי בה רבי לוי ורבי סימון חד אמר  ,צריך להשוות את רגליו

  ומאן דאמר כמלאכים משום דבמלאכים  ,וחד אמר ככהנים ,כמלאכים

ר"ח בר אנדריי בשם רבי שמואל בר סוטר  ,כתיב ורגליהם רגל ישרה
וביאר שם הפני משה אין להם  ,מר המלאכים אין להם קפיציןאו

אלא תמיד  ,חוליות ברגליהם שיכולים לקבוץ אותן כדי לישב ,קפיצין
אקרא ורגליהם רגל ישרה  )א' ז'(וכן פירש"י ביחזקאל , עומדין הן

שאין להם קפוצי ארכובות לכוף שוקיהם לפי שאין להם ישיבה ולא 
דמתחילה ודאי שאאע"ה  ,וא"כ י"ל ,שםוכ"כ במצודות דוד  ,שכיבה

אמר להם שבו תחת העץ כיון שחשבם לערבים ולא ידע שהם מלאכי 
שהרי לא יכלו  ,אולם משלא עשו כן ,השרת ואינם יכולים לשבת

ולא רק יעמדו  ,על כן ביקש שלכל הפחות ישענו תחת העץ ,לשבת
ו' (פטים דכתיב שו האך קשה ממ )הגאון רבי יהודה קוק שליט"א( .תחתיו

ויבוא מלאך ה' וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי  )י"א
רואים א"כ דגם  ,העזרי וגדעון בנו חובט חטים בגת להניס מפני מדין

  ), יקרא דאורייתאהגאון רבי יהודה ליס שליט"א( ,מלאך מסוגל לשבת וצ"ע
 ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני

  )כ"ב, ה( ונשתחוה ונשובה אליכם והנער נלכה עד כה
 ובדעת זקנים מבעה"ת הביאו בשם מדרש, כשראה אברהם את
 המקום מרחוק וענן קשור עליו, חזר אצל נעריו ואמר להם: מה אתם
רואים, אמרו לו אין אנו רואים שום דבר, אמר להם אתם והחמור 

  שאינכם רואים כמוהו א"כ שבו לכם פה עם החמור עכ"ל. שוים
 הבין דאם הי' זה דבר רוחני שא"א לראות רק בדרגה שלויש ל

רוה"ק, למה אמר להם שהם שוים לחמור, וכי מי שאינו בדרגת 
הרי רוה"ק זה המדרגה הכי גדולה,  הוא כבר בדרגת חמור? רוה"ק

ועי' מגילה (כדמוכח בכמה דוכתי  ולא רואים רק מה שצריך לראות
   לא ראו? הם וע"כ שזה הי' ראיה גשמית ואיך )דף ג'

ראו  וצ"ל דבאמת הרבה פעמים יש ענן על הר, אלא דאברהם ויצחק
 שזה אחרת מתמיד, שהענן לא זז משם, וזה מה שאמרו וענן קשור
 עליו, שאינו זז משם, אבל נעריו לא שמו לב ודנו שזה כענן רגיל,
 והיינו דאברהם ויצחק ידעו שיש להסתכל בהתבוננות על הבריאה,

 מהרגילות בודאי המקום הזה מיוחד, אבל נעריו ומה שרואים שיוצא
 שלא הסתכלו בהתבוננות ללמוד מכל שינוי בהבריאה, חשבו שזה
 כרגיל, ולזה אמר להם שמי שאינו יודע ללמוד מהבריאה ולהסתכל
 עליה, הרי אינו בן אדם, כי זה למטה מהמדרגה שהאדם צריך להיות.

  כאיל תערוג)הגראי"ל שטיינמן שליט"א, (

   מסיימין הספרדים" "כאן
בהפטרת של פרשת וירא מתואר הסיפור נורא ההוד של האשה 

  השונמית, בנה החולה ונס תחיית המתים שחולל אלישע הנביא.
מה מפתיע, שכאשר מגיעים אל הפסוק בו האשה השונמית  אך

  מתארגנת לצאת אל הנביא נכתב "כאן מסיימין הספרדים"!
ורה חנה ושואלת את בעלה "כיצד זה יתכן?" פונה הרבנית ציפ

הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל "כיצד זה יתכן לסיים את קריאת ההפטרה 
 –ככה באמצע, בדיוק בשעה שהילד המת נותר מושכב על המיטה 

  ואמו השכולה והאומללה יוצאת לדרך לחפש ישועה?!"
"אחינו הספרדים" משיב לה בעלה הגדול באופן נפלא "נתברכו 

נת חכמים. ולפיכך ברגע שהאשה השונמית במידה גדושה של אמו
בכך כבר תם מבחינתם הסיפור  –יוצאת אל הנביא לבקש ישועה 

  לטובה! ואם כן על ההמשך, כל ה"וכך הווה", מיותר לחלוטין!"
  (מוסף ש"ק יתד נאמן)

  
                                    

  ?שנים 2085בעל חיים היה בן איזה            
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
   "בז מרחשון תשס"נלב"ע ט -  'ראש ישיבת פוניבז - ל "רבן של ישראל מרן הגרא"מ שך זצ        

וכך  .על הרב שך, שבאחד מהימים דחה את כל עיסוקיו וקם ונסע נסיעה נדירה ומסתורית לתל אביב הגרב"צ פלמן זצ"למעשה פלאי, סיפר 
אחד ממתפללי  .בתור אברך צעיר, התרחש בבית הכנסת דבר נורא ,היה המעשה: באחת מהשבתות שבהם שבת רבנו בבית הוריו בתל אביב

בית הכנסת זכה באותו שבוע לארס את בתו, עם בן גילה, בחור ישיבה תלמיד חכם שיראתו קודמת לחכמתו, ומעוטר בכל מידה נכונה. וכדרך 
המחותן בא לבית הכנסת יחד עם החתן   .העולם בא החתן בשבת שאחרי האירוסין להתארח בבית חותנו, ולסעוד שם את סעודות השבת

כשהם שמחים  ,החדש, כשכולו זורח מאושר על היהלום שנפל בחלקו. הציבור כולו השתתף בשמחתו, וכולם באו לאחל להם ברכת מזל טוב
שריחה רע. אלא שבתוך הכלל יש גם יוצא מהכלל, וגם בתוך סממני הקטורת נכנסת לה החלבנה  .על התלמיד חכם הצעיר שנכנס לשכונה

ובאותו הזמן התפלל בבית הכנסת הזה, איש צר עין, שקינא מאוד באבי הכלה על שזכה במרגלית הזו, ובמידותיו המושחתות לא יכל לסבול 
וכך מתוך מחשבות רשע, המתין לשעת הכושר בה אבי  .את כל הכבוד הרם שזכה לו, ובלבו נרקמה תכנית זדונית כדי להעכיר את השמחה

וכשהיא הגיעה, פנה אליו ועשה מעשה אשר לא יעשה. התחיל להשמיץ את החתן, בשפתי חלקות ולשון מדברת גדולות.  .לבדוהכלה עומד 
אני ביררתי עליו הוא  ,פעם ראיתי אותו בתפילה הוא בקושי מתפלל, אין בו טיפת יראת שמים. ובכלל ,וכה אמר "האם זה החתן המהולל שלך

אני אומר לך עשית שטות "רוב היום עובר עליו בבטלה ובלא מעש". ופסק ואמר,  ,הוא לומד במשך היום איש שאינו יודע ספר, ומעט זמן
ומיד נהפכה לו השמחה לתוגה.  ,עייל המחותן שמע את הדברים, שלפתע הם נראו לו כאמיתיים, ושיקרא כיון דעייל ".שלקחת אותו לחתן

הבחור ראה  .וקל הזה, כי לא יתכן שבתו המצויינת תיפול בפח עם בחור ריק שכזהובלבו גמר לאמר שמיד אחרי שבת יבטל את השידוך הקל
שפתאום פני חמיו השתנו לרעה, ואיננו כתמול שלשום, ולא הבין מה קרה על מה הסער והזעף הגדול הזה, אך לבו ניבא לו רעות... וכך עברה 

האברך הצעיר, בדיוק עמד בסמיכות לאבי הכלה  -  הגרב"צ  .חתיולה השבת בהרגשה רעה ומאוכזבת, כשהוא מרגיש כאילו האדמה בוערת ת
ומצד  .ושמע את דברי הבלע שאמר אותו צר עין, וכולו נדהם, איך אפשר לשפוך את הדם של כמה נפשות יקרות, בכמה מילים חלקלקות

שקר יסודם, הורתם ולידתם בתוך מעבועי שני כבר היתה לו הכרות עם אותו חתן מימים עברו, והוא יודע בוודאות שכל הדברים הללו הם ב
אות  -אומר רבנו בלבו  - אם משמים סובבה ההשגחה העליונה שאשמע את הדברים הללו  ".הקנאה והשנאה, אפילו טיפת אמת אין בהם

הוא כביכול אלא שהשאלה הגדולה היא, מה לעשות? הרי אחרי שאותו אדם ש ".היא כי עלי לפעול דבר מה בענין, להציל עשוק מיד עושקו
ישב וחשב במשך כל  .ידיד של אבי הכלה אמר את מה שאמר, שוב לא יתייחס אל דברי אברך צעיר לימים, אלא מיד יבטלם כעפרא דארעא

במוצאי שבת חזר לביתו בבני ברק, אבל המחשבות עדיין היו בתל אביב, אסור  .השבת על דרכי הפעולה, מה אפשר לעשות, והעלה חרס בידו
ביום ראשון בבוקר יצא כדרכו  ... כדת מה לעשות. אך פותר אין "נדדה שנת המלך", ותו לילה מרוב צער ויגון לא נרדםן מזה. ובאלהעלים עי

מבריסק, שהיה  ז"מתלמידי מרנן החזו"א והגרי -ל "פוגש את הגאון רבי דוד פרנקל זצמביתו בשעה הקבועה ללמוד בכולל פוניבז', בדרך הוא 
כבר ממרחק הבחין ר' דוד פרנקל כי פני ידידו עצובות ומדוכדכות, מיד התקרב אליו בתמיהה "מה קרה, מדוע פניכם  .מובידידות גדולה עי

לך עכשיו ", דוד פרנקל, קובע בנחרצות ואומר 'ר. ומשיח את דאגתו בפניו ",רבנו מקיים את המקרא "דאגה בלב איש ישיחנה ".רעים היום
וכדבריו אכן עשה, במקום ללכת לכולל פנה לעבר בית הרב שך, וסיפר  ".הענין אולי הוא יוכל לעזור בזהמיד אל הרב שך, תספר לו את כל 

הרב שך שומע,  . לפניו את כל פרטי המעשה, כשהוא מסיים ואומר שחייבים להציל את הבחור הזה מאותה הוצאת שם רע שהעלילו עליו
מידי הישיבה, ואיך אני יכול להמליץ עליו ולשבח אותו בדברים שאיני יודע שהם אבל אומר "אני לא מכיר את הבחור הזה, הוא אינו מתל

אמר הרב " .והוא בחור מעולה משכמו ומעלה ,שקר ויודע בוודאות שכל ההשמצות הללו הם ,אותו , אבל אני מכיר"עונה לו רבנו" .אמיתיים
רבנו רצה להזמין מונית, אך הרב " .אמר בא ניסע יחד לתל אביב, אם אתה מכירו זה מספיק לי, ומיד לבש את הכובע והחליפה ופסק ו"שך

עולים לאוטובוס, כשרבנו רוצה לשלם לנהג בשביל שניהם, הרב שך מתערב ואומר "אני אשלם גם  "ניסע באוטובוס"  ,שך ממאן ואומר
על אודות הבחור, מהו ומה טיבו, וסמך  שניהם מתיישבים זה לצד זה, ובמשך כל הדרך הרב שך חוקר את רבנו בדרישות וחקירות ".בשבילך

הרב שך  .עד שהגיעו לבית אבי הכלה ,כשהגיעו לכתובת הנדרשת, ירדו שניהם מהאוטובוס, והלכו יחדיו ברחובות העיר .את ידו על כל דבריו
שך ללא הקדמות הרב  .דופק בדלת, האב והאם פותחים, ומופתעים לגלות בפתח ביתם את ראש הישיבה הגדול, ששמעו יצא למרחקים

מיותרות מתחיל בדבריו, ואומר "הזדמן לי להיות כאן באזור לצורך ענין מסויים, וכשעברתי כאן אמר לי האברך הזה שהבת שלכם זכתה 
ולספר לכם על הזכיה הגדולה בה , "להתארס עם בחור פלוני, אמרתי לעצמי אי אפשר לעבור כאן בלא לעלות ולאחל לכם ברכת "מזל טוב

הבחור הזה הוא בן בית אצלי הוא בחור חשוב מאוד, מלא וגדוש בתורה וביראת שמים, הוא יגע ועמל בתורה בכל כוחו, ועתידו  .זכיתם
עד שראה שאכן נחה  .בזמן שבאמת לא הכירו כלל וכלל -ובדברים הללו המשיך והפליג בשבחים עצומים על אותו בחור  .לגדולות ונצורות

לשרות בביתם, אז סיים ואמר "אשריכם שזכיתם לכזה חתן, הוא בחור מיוחד מאוד". ובלבביות נפרד מהם  דעתם של ההורים, והשמחה שבה
ושוב לא השגיחו בדברי ההבל שאמר  ,ברור שאחרי כאלו דברים ברורים ששמעו מפי ראש הישיבה, סר הספק מעליהם  .בברכה ושלום

  (שלמים מציון)  .אותו אדם, ובנו בית נאמן בישראל

  
  

כמו שהוא חייב להשתדל  ברפואת עצמוהאדם להשתדל מן החובה על  )קל"ח 'סי(קובץ אגרות ח"א הלכתי מעניין כותב מרן החזו"א  חידוש                          
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יר ושאל אותו מי אסיר בבית כלא. לאחר הביקור, הסוהר ניגש לאס מישהו בא לבקר                      
  ?", מי המבקרהיה המבקר. האסיר ענה:"אין לי אחים ואחיות, אך האבא של המבקר הוא בנו של אבי
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ם ָ ׁ̆ ַנפ¿ ים ל¿ ƒר מ¿ ים ‡ו… ƒן , ַרּב ָבר ‰≈ ƒׂ̆ ּכ¿ נּו  ַפכ¿ ָ ׁ̆ ˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ יַח 
ר ∆̆ ע… נּו , ּב¿ ≈̇ ּוָע ׁ̆ ן י¿ ƒַוֲעַ„י ‰ ָ ׁ̆ ¿ ׁ̆ ‡ּבו… בו… ּלָ ƒמ. 

„ּו  מ¿ ל¿ ƒןי ָ̇ ָ ׁ̆ ָר ּפָ ƒל , מ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ינּו ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַל˙ ַ‡ב¿ ָּ̂ ‰ַ י ל¿ נ≈ ּב¿
ם ַוֲעמו…  „ו… ןָר‰ ס¿ ָ̇ יָכ ƒפ‰ַ ים, מ≈ ƒָעמ ‰ ּפ¿ ַכּמָ ‰ ו¿ ּמָ ׁ̆ " ,ּכַ ‡ּוַלי י≈

ים ƒ ּׁ̆ ƒֲחמֈ ‰ ָ ּׁ̆ ƒים ַוֲחמ ƒע ּבָ ים ֈַ‡ר¿ ƒע ּבָ כּו' ֈַ‡ר¿  ,"ו¿
‡ּוָמ‰ מ¿ ƒיָל‰ ּב ƒע ˙ו… ל…‡ ‰ו… ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆  ‰‡ָ ר¿ ƒָר‰ נ ‡ו… כ¿ ƒל י , ו¿ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆

ָכ‰ ָ‰  פ¿ ∆‰ ף נ∆ ַבסו… ירל¿ ƒע. 
בּו ‰ר‰ַ‡ך¿  ¿̇ ין"˜ ּכָ ƒל ּלּוּב¿ ƒן מ ˜ ַ‰ּכ…‰≈ „ו… ָ̂ י  ƒזי"ע,  ַרּב

י"˜ ו‰ר‰ ƒר‰ֲ ‡"„ ַ‰ּמַ ז¿ על¿ ּב∆ ƒי "ע, זי מ‡ ַ„ּ ּוַ ∆ יָל‰ ׁ̆ ƒע ‰ו…
˙ו…  ּלָ ƒפ יר, ּ̇¿ ƒל ָ‰ע ם ל…‡ ַעל ּכָ ƒ‡ , ¿טמ"מ ַ‡ך נּו , ַעל לו… מ∆ ƒמ' ∆ ׁ̆
כ י˙ ַמל¿ „'ּו˙ ּב≈ ƒי  ,ָ„ו ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆ „ ƒו ך¿ ּ„ָ ל∆ רּו˙ ַ‰ּמ∆ ‡ מ≈ ָ̂ ָי

‰ ּיָ ƒב‡ָ יַח , ַ‰ּמו… ƒ ׁ̆ ך¿ ַ‰ּמָ ל∆ ‡ מ∆ ≈̂ ּנּו יו… ּמ∆ ƒו… . ּומ˙ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ∆ ׁ̆  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ
ֲעָל‰  יַח ּפָ ƒ ׁ̆ ך¿ ַ‰ּמָ ל∆ „ מ∆ ָוול≈ ƒי ∆ ׁ̆. 

יָנּ‰ ּפ  ≈‡ ∆ ׁ̆ יָל‰  ƒפ ¿ ּ̇ ין  ≈‡ ∆ ּׁ̆ ָך  ¿„ ַלּמ∆ ˙ל¿ ל∆ ע∆ ים , ו… ƒָעמ פ¿ ƒּל ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡
ָלּ‰  ט¿ ָין "‰ ‰˜בנו… נ¿ ƒע רל¿ ר, ַ‡ח≈ ≈̇ ‰ יו… ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ָרך¿ ַ‰ ¿̂ ƒם נ ָ ּׂ̆ ∆ ׁ̆ ,

ָלל ַעל  ים ּכ¿ ƒע ¿„ ין יו… ָ‡נּו ‡≈ ך¿ ו¿ ר∆ …̂‰  .ז∆
יף ƒס ‰ו… ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ָכך¿  ו¿ ּל¿ ∆ ַר˙ׁ̆ ָמח√ ר , ל¿ ∆̃ ּב… ָרָ‰ם ּבַ ם ַ‡ב¿ ּכ≈ ¿ ׁ̆ 'ַוַי

ר ‡∆  ∆ ׁ̆ ם ֲ‡ ˜ו… י ָעַמ„ ל ַ‰ּמָ נ≈ ˙ ּפ¿ ם ‡∆ ָ ל , „''ׁ̆ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ‡ ל¿ ּבָ ∆ ׁ̆
˙ו…  ‡ו… ם ּוב¿ ˙ו… ָמ˜ו… ‡ו… ן ּב¿ פ∆ ל‡… מו… ¿̇ ל ‡∆ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ∆ ב , ׁ̆ ַ ׁ̆ ל…‡ ָח ו¿

ַ‚ע ר∆ יָל‰, ל¿ ƒע ל ל…‡ ‰ו… מו… ¿̇ ל ‡∆ ∆ ׁ̆ י  ƒ̇ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ָעַלי , ‡ּוַלי  ו¿
נּ  ַ ׁ̆ ˙ ל¿ 'ו… ַכ„ו… י ו¿ ƒמ ˜ו…  .מ¿

 )‡לימלך בי„רמן ˘ליט"‡י בר יעפ˘מ‰"ˆ ‰רי ‰פמ(

 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט יונגעל רעדט יודישע א
 א גוט שבת

 ברגש נהלך מכון

       
 ההגרלה למצטיינים, שקידשו שם שמים

 השלט והחזיקו את
 "ויגבה לבו בדרכי ד'"
 במסגרת יום תרועה בימי ראש השנה

 יתקיים בע"ה בשבוע הבעל"ט
 בגביע מפואר מכסףהזוכה המאושר 
 הי"ו משה איצקוביץץתרומת הרה"ח 
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 '.כוו לבכם וסע„ו לחם פ˙ ו‡˜ח‰
 נועם ˜"בספ‰ ˘‡י˙‡ מ‰ י„וע כי

 ו‡ל ‰רו‚ נ‡ ‰ר‚ני בפסו˜ ‡לימלך
 מ„רך כי טו) י‡ (במ„בר ברע˙י ‡ר‡‰
 לפ˙ו˙ו ‰‡„ם ‡ל לבו‡ ר"‰יˆ‰

 ‡יך לו, ל‡מר ˙פל˙ו ב˘ע˙
 בוחן לפני ל‚˘˙ עוז בנפ˘ך ˙ר‰יב
 ‡˙‰ ‰ל‡ לפניו, ל‰˙פלל לבבו˙

 כח נחל˘ ז"ועי, חט‡ים מל‡
 כחפı ל‰˙פלל יכול ול‡ ‰‡„ם
. ב˙חל‰ כוונ˙ו ‰י˙‰ ‡˘ר נפ˘ו
 ‰‡„ם י˘ב כ‡˘ר ‰˙פל‰ ו‡חר
 לפניו ב‡ ‡ז, סעו„˙ו ל‡כול
 ב„בריו ומ‚בי‰ו ‰„ברים ב‰יפוך
 על ‰יום ‰י˙‰ ˙פל˙ך ל‡מר
 ‡כול, מ‡„ ומ˜ובל˙ ‰טוב ˙כלי˙

 מע˘‰ ‡˙ ‡ל˜ים רˆ‰ כי ב˘מח‰
 מ‡כלו לו יערב ז"ועי, ˙פל˙ך

 נועם ˘"עיי, נפל‡ ובח˘˜ מ‡„
 ˜."„ב‰

 לחם פ˙ ו‡˜ח‰ ‰פסו˜ כוונ˙ וז‰
 ‡חר', פי, ו"˙עבור ‡חר' כו

 ‡ז, עבר˙ם ‡˘ר ‰עוונו˙ ˘˙זכרו
 ל‡ ו‡ז לבכם וסע„ו לחם פ˙ ˙˜חו
 כן על כי, ‰‡כיל‰ לכם ˙ערב

 ‰ו‡ כן' פי, עב„כם על עבר˙ם
 על עבר˙ם, ‰ו‡ ‰„בר ‡מי˙˙
 ‰י‡ ‰עב„ו˙ ב˘ע˙, ם"עב„כ

 כל מלבכם ז‡˙ ˙עבירו ‰˙פל‰
 יˆייר ול‡, עבירו˙ מח˘ב˙

 ˘ל‡ כ„י ועון חט‡ ˘ום במח˘ב˙ו
 ‡ז' י‰י ר˜, ˙פל˙ו ‡˙ לבלבל

 וי˙חז˜ עˆמו י˙י‡˘ ול‡ ב˘מח‰
 ‰‡כיל‰ ב˘ע˙ ‡ך. כ„˙ ל‰˙פלל
 ‰חט‡ים כל עיניו לנ‚„ יעמ„ו

 :ל"כנ מ‡כלו לו יערב ול‡ ˘ע˘‰
 (עטר˙ י‰ו˘ע)

...  בס"ד

' ‰ ‡ל ל„בר ‰ו‡ל˙י נ‡ ‰נ‰
 .ו‡פר עפר ו‡נכי

 ס„ר בז‰ ‰כ˙וב לנו ‰ור‰
 בכוונ˙ו' ל‰ ב˙פל˙ו ‰‡„ם

 עˆמו לכוונ˙ ול‡ ‰כלל לטוב˙
. י"בנ כלל לטוב˙ יˆפ‰ ר˜ כלל
 ‰נ‰ ‰,"‡בר‰ם ‡בינו ע ˘"וז

 לטוב˙ ב˙פל˙י ל„בר ‰ו‡ל˙י
 ובטל ו‡פר עפר ו‡נכי זול˙י,
 לי ‰ו˙ר כ"‡ ל‚מרי, בעˆמי

 לטוב˙ זול˙י על ל‰˙פלל
 .‡חרים

 ˙חיל˙( ל"חכמינו ז וז‰ ˘‡מרו

 בכלל ˘‰י‰ „בר כל) כ‰נים ˙ור˙
 על ללמ„ ל‡ ‰כלל מן ויˆ‡
 ‰כלל על ללמ„ ‡ל‡ יˆ‡ עˆמו
' כו ‰ˆ„י˜ ‰ו‡ כל. יˆ‡ כולו

 ל‡ ‰כלל מן ויˆ‡ בכלל ˘‰י‰
 ˆרכיו לב˜˘ עˆמו על ללמ„

 .כולו ‰כלל על ר˜

 י„יך ‡˙ פו˙ח) טז, ˜מ‰ ˙‰לים( ˘"וז
 ובז‰. רˆון חי לכל ומ˘ביע

 ‰רˆון ז‰ו כי. יע˘‰ יר‡יו רˆון
 מ„˙ לעורר ל‰יר‡ים ‰נכון

 ˘"וז. י˘ר‡ל כלל על ‰רחמים
. )סוף ‰לל( רˆונך עו˘י ˆ„י˜ים
(מוסף ‚'  רˆונך ˘ע˘ו ‡בו˙ ב‚לל

 ל‰בור‡ ‰רˆון פעלו ‰ם. ר‚לים)
 י˘ר‡ל עמו עם ל‰˙רˆו˙ ‰"ב

 עˆמם ‡˙ מסל˜ים ו‰םב‡‰ב‰
 לכבו„ נ‚יע‰ ˆ„ ˘וםבלי

 כל ‡˙' ‰ ˘ומר ובז‰. עˆמו
 :עולם ע„ ‡ו‰ביו

 (˙פ‡ר˙ ˘למ‰)

 לזכות ידידנו הדגול

 הי"ו רחלבן  שמואל דודהנה"ח 
 ומשפ' החשובה

ׁל …ׂ לׁ

יָחה ּוְזִהירּות ֶׁשַּבֵלב ֲעבֹוָדה ְּבִעְנַין ְוִחזּוק ְלִעּדּוד ִּגָליֹון  ק"בארה ִויְזִניץ ּתֹוָרה ְלַּתְלמּוֵדי ר"ְלַתְׁשַּב  ַּבְּתִפיָלה ַהׂשִּ
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 המדור הוקדש לע"נ

 צבי גבריאל הרה"ח ר'המחנך 

 זצ"ל קליין בהרה"ח ארי'

בעמח"ס מתיקא מדובשא

 

 המחנך נלקט ע"י

 הי"ו קליין אלימלךהרב 

מודיעין עילית -קרית ויזניץ 

ע ַׁ̆ ם '„ ַוּיו… ּיו… ˙ ַ‰‰ּו‡ ּבַ ל ‡∆ ָר‡≈ ¿…˘ ƒי „ ּיַ ƒמ 
ם ƒָרי ¿̂ ƒביום ‰‰ו‡ ˘נ˜רע ‰ים ור‡ו י˘ר‡ל ‡˙  - מ

˙ים, ‰ו˘יע „' ‡˙ י˘ר‡ל ל‚מרי מי„ ‰מˆרים מ
ו ע„יין ‰י‰ ‰מˆרים, ˘ע„ עכ˘י

 פח„ ‰מˆרים על י˘ר‡ל.

‡ ר¿ ל ַוּיַ ָר‡≈ ¿…˘ ƒי ˙ ם ‡∆ ƒַרי ¿̂ ƒמ 
˙ ַפ˙ ַעל. מ≈ ם ˘…¿ ‡חר  - ַ‰ּיָ

"ס חנו י˘ר‡ל על ˘פ˙ ‰ים, ˜רי
˙ ‰מˆרים ור‡ו לנ‚„ עינים ‡

ˆפים ככלי חרס על פני ‰מים, 
ויˆ‡ רוח ˆפון ו‰˘ליך ‡ו˙ם ‡ל 
˘פ˙ ‰ים, ועם י˘ר‡ל ‰כירו כל 

‡ח„ ו‡ח„ מ‰ם.

‡ ר¿ ל ַוּיַ ָר‡≈ ¿…˘ ƒי ˙ ∆‡ „ „…ָל‰ ַ‰ּיָ ר ַ‰ּ‚¿ ∆ׁ̆ ‡ֲ ‰  ָע˘…ָ
ם '„ ƒַרי ¿̂ ƒמ ים סוף, ‰‡מינו  ריע˙על י„י ‰˜ - ּב¿

בכל ‰‡ו˙ו˙  למפרע,ב‡מונ‰ ˘לימ‰ כלל י˘ר‡ל 
˘‡ף ‰ם ו‰מופ˙ים ˘ע˘‰ מ˘‰, 

(כי במˆרים ‰יו ע„ין פעול˙ „'  ‰יו ר˜
לו ‰‡ו˙ו˙ ו‰מופ˙ים בכוח ים ˘˙ר˘ע

‰כי˘וף ˘ל מ˘‰ ‡ו בכח ‰˘מו˙ 
 ‰˜„ו˘ים ˘‰˘˙מ˘ ב‰ם)

‡וּ  יר¿ ƒָעם ַוּי‰ָ ˙ ∆‡ „' .
ינוּ  ƒמ‡ֲ ‰ „'ּבַ  ַוּיַ ∆ ׁ̆ מ ּ„ו…  ּוב¿  ַעב¿

‡לו, יר‡ו כלל  ומכח נסים -
ל מ‰˜ב"‰, ו‰‡מינו ב„' ‡י˘ר

ובמ˘‰ עב„ו, ˘‰ו‡ עו˘‰ כל 
˙ו˙ ו‰מופ˙ים ב˘ליחו˙ ‰‡ו

 .ובˆיווי „'
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לם ָ̇ פוּ ּ̇¿ וּ ׁ̆  ∆ ׁ̆ „ מ∆ ים ̂∆ ƒֲחר  ַ‰ּסו…
ים ƒ„„ַ ¿‚ ‰, ַ‰ּבַ ∆ ּׁ̆ ַנ י מ¿ ƒימ ƒָר‡ ַחּכ ז¿ ע∆ י ו¿ ƒר ¿̂ , ּבַ

‰ ָ̇ פּו˙ ָ‰י¿ ָּ̇ ֻ ל ׁ̆ ∆ ׁ̆ ˙ מ∆ ם. ‡¡ ƒַני ¿ ּׁ̆ וּ  ַ‰ ׂ̆  ָע
ל ƒם ַחי י‰∆ ≈̃ ס¿ ƒע ים ּב¿ ƒפ ָּ̇ ֻ ׁ̆ ָר‡וּ  ַ‰ּמ¿ ָרָכ‰ ו¿  ּב¿

‰ ֻרּבָ ָכל מ¿ ר ּב¿ ∆ ׁ̆ נוּ  ֲ‡ י. ּפָ ≈ ׁ̆ ˙ ַ‡נ¿ מ∆  ָ‰יוּ  ‡¡
ם ƒַני ¿ ּׁ̆ ָלם ַ‰ עו… ימוּ  ל…‡ ּומ≈ ƒל ע¿ ∆‰ ‰ ‰ ז∆ ּז∆ ƒמ 
‡ּוָמ‰ ָרם מ¿ ¿ ׁ̆ ָי ם ָ‰ָי‰ ו¿ ≈ ׁ̆ ָבר ל¿ ם. ּ„ָ ָח„ יו… יָע‰, ‡∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ל ∆‡ „ מ∆ ∆̂ 

ים ƒפ ָּ̇ ּו ׁ̆ ָע‰ ַ‰ ָּ̂ ‰ַ ˙ ַ ׁ̆ י ƒכ ר¿ ƒר ל ָ̂ ל ‡ו… „ו… ל ּ‚ָ ∆ ים ׁ̆ ƒ̂ ים ֲחָפ ƒ̃ י ƒּ̇  ַע
יר ƒח מ¿ ƒֻיָח„ ּב ָע‰. ּומּוָזל מ¿ ָּ̂ ָמ‰ ַ‰ַ‰ ס¿ ם ָ̃ ƒַני ¿ ּׁ̆ ם ַל ≈‰ ּווּ  ו¿ ƒ̃  יַח ƒו ַ‰ר¿  ל¿
 ‰ּ ּכָ ר¿ כּום ּ„ַ ין, ַרב ס¿ ים ּוב≈ ƒ„„ָ ¿ּ̂ ע ַ‰ ּבַ ¿̃ ƒַמן נ ˆּוב ז¿ י ָ̃ ≈„ י‡ ּכ¿ ƒ̂ ‰ו… ˙ ל¿ ∆‡ 

‰ ָ̃ ס¿ ƒל ָ‰ע ַעל ‡∆ ָר˙. ַ‰ּפ… ח√ ם ַלּמָ ָ̂ , ַ‰ּיו… י ‡וּ ָי נ≈ ¿ ים ׁ̆ ƒֲחר ל ַ‰ּסו… ∆‡ 
ּו˜ ּׁ̆ י ַ‰ ƒמ ˜ו… י, ַ‰ּמ¿ ≈„ ˘ ּכ¿ …‚ּ פ¿ ƒל ˙ ר ‡∆ ח≈ ˙ סו… י˜ו… ƒּ̇ ˘ ָ‰ַע ּכ… ר¿ ƒל ּנוּ  ו¿ ּמ∆ ƒמ 

˙ ָר‰ ‡∆ חו… ם. ַ‰ּס¿ ּכָ ַ„ר¿ רוּ  ּב¿ י ַעל ָעב¿ נ≈ י˙ ּפ¿ ˙ ּב≈ ס∆ נ∆ ָטן ּכ¿ ָעַמ„, ָ̃ ∆ ׁ̆ 
י ≈̇ ּכ¿ ַיר¿ ּו˜ ּב¿ ּׁ̆ ח. ַ‰ ַ̇ פ∆ י˙ ּב¿ ˙ ּב≈ ס∆ נ∆ ן ָעַמ„ ַ‰ּכ¿ ו… ׂ̆ ָׂ̆  ׁ̆ ּמָ ַ ּׁ̆ ‰ַ 

ָרָ‡‰ ∆ ׁ̆ ˙ ּוכ¿ ∆‡ „ מ∆ ים ̂∆ ƒֲחר רוּ  ַ‰ּסו… יָניו ‡ו… ‡. "ע≈ ם ָ‡ּנָ ּכ∆ ƒָנ‰", מ  ּפָ
 ׁ̆ ּמָ ַ ּׁ̆ ים ַ‰ ƒמ ָּ̇ ָע‰ ַ‰ ַ‰ּבָ ˙ ּב¿ נ∆ ַחנ∆ ¿̇ ƒמ" , ׁ̆ ָע‰ ָלנוּ  י≈ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ים ƒ ׁ̆  ַיַח„ ֲ‡ָנ

י ƒּמ ƒר ע ָחס≈ י ָלנוּ  ו¿ ƒיר ƒׂ̆ ָלַמ˙ ֲע ¿ ׁ̆ ‰ַ ן ל¿ ƒי ּנַ ƒיַר˙ מ ƒַלֲ‡מ  ׁ̆ י ƒ„ּ פוּ . ַ̃ ָטר¿ ¿̂ ƒ‰ 
‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ַב ינוּ  ּב¿ ל≈ ם ‡≈ כ∆ ¿̇ כּו ז¿ ƒַמר נּוַכל ּוב ˙ לו… י˘ ‡∆ ƒ„ּ ַּ̃ ּבּור ַ‰ ƒ̂ ". ּב¿

‰ ∆ ּׁ̆ ַנ ָר‡ מ¿ ז¿ ע∆ יטוּ  ו¿ ƒּב ƒ‰ ‰ ‰ ז∆ ז∆ טּו˙ ּבָ ַלּב¿ ¿̇ ƒ‰‰ַ ‰ ו¿ ָ̇ ‰ ָ‰י¿ ָ ׁ̆ ָ̃ .
ם עוּ  ‰≈ ָרָלּ‰  ָי„¿ ּ‚ו… ∆ ל ׁ̆ ∆ ׁ̆ ‰ ָ̃ ס¿ ƒע‰ָ  ‰ּ ּלָ ַח˙ ּכֻ  ַעל ֻמּנַ
ף ם ּכַ ƒַני י, ַ‰ּמ…‡ז¿ ƒים ַרבמ≈  ּכ ƒּכּוי ƒר ַ‰ּס ח≈ ּסו… ∆ ׁ̆ 

˙ י˜ו… ƒּ̇ ין ל…‡ ָ‰ַע ƒּ̇ ם ַימ¿ ר ָל‰∆ ּכ… מ¿ ƒי ˙ ו¿ ָר‰ ‡∆ חו…  ַ‰ּס¿
ים ƒר ימוּ  ַלֲ‡ח≈ ƒ„ּ ¿̃ ּיַ ∆ ם ּׁ̆ ָ̇  .‡ו…

י" ƒיך¿  ֲ‡נ ƒ ׁ̆ ָר‡" ַממ¿ ָר‡ ָ̃ ז¿ ּיּו˙ ע∆ ƒט ל≈ ח¿ ∆‰ י" ּב¿ ƒינ ≈‡ 
‰ ∆̂ י„ רו… ƒס ַ‰פ¿ ˙ ל¿ ∆‡ ‰ ָ̃ ס¿ ƒָל‰ ָ‰ע „ו… ¿‚ּ‰ַ .„  עו…
ם ל ַ‰ּיו… „ו… ים ּ‚ָ ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒּמ‰ַ לוּ  ו¿ ‡ יּוכ¿ ˆו… מ¿ ƒם ל„ָ‡ָ 
ר נוּ  ַ‡ח≈ מ≈ ˜ו… מ¿ ƒָלַמ˙ ּב ¿ ׁ̆ ‰ַ ָין ל¿ נ¿ ƒּמ‰ַ ."‰ ∆ ּׁ̆ ַנ  מ¿

˙ו…  ֻעּמָ יט ל¿ ƒל ח¿ ר ‰∆ ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ָלָט˙ו… . ל¿ ‰ ַ‰ח¿ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ ָ̇ י ≈‡ 
‰ּו‡ ַסע ו¿ ˙ ּפָ ָרˆו… מ¿ ƒל נ י˙ ‡∆ ˙ ּב≈ ס∆ נ∆ ָטן ַ‰ּכ¿ ָּ̃ ‰ַ ,„ עו… ָר‡ ּב¿ ז¿ יך¿  ע∆ ƒ ׁ̆  ַממ¿

ּכו…  ַ„ר¿ ‰. "ּב¿ ָּ̇ י„ ַ‡ ƒס ַ‚ע ַמפ¿ ר∆ ‰ ּב¿ ˙ ז∆ ךָ  ‡∆ ¿̃ ל¿ ‰ ח∆ ָ̃ ס¿ ƒע ַע˜" ּבָ ָ̂ 
ָר‡ ַ‡ֲחָריו ז¿ נּו˙ ע∆ ָ ׁ̆ ¿̃ ַע י ּב¿ ƒּ̇ ל¿ ƒּב ˙ ר∆ ּב∆ ּל…‡, ֻמס¿ ∆ ׁ̆ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ נ∆ ָ̃  ּב¿

 

ָח„ ם ‡∆ ƒפּו˙ ע ָּ̇ ּו ׁ̆ ‰ַ ‰ ָ̂ י ƒמ‡ֲ‰ָ ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ם ׁ̆ י‰∆ ינ≈ ∆  ך¿ ַ‡ , ּב≈ ּׁ̆ ַנ  ָי‰ָ‰  ‰מ¿
ן ָ̇ י ָלָט˙ו…  ‡≈ ַ‰ח¿ יר ל…‡. "ּב¿ ƒָו‰ ָ‡מ ¿̂ ƒָל‰ ּכ…‰ מ „ו… ַכרוּ  ּ‚¿ יָ ַ‰  ׂ̆¿ נ¿ ƒּלו…  ןּמ  ּכֻ

יל ƒב ¿ ׁ̆ ƒע ּב ַ̂ ף ּב∆ ס∆ ׁ̆ " ּכ∆ ּבו…  ָח ƒל ם. ּב¿ ƒּיּום ע ƒס  ƒ„ּ ַּ̃ ‰ַ ׁ̆ ∆  ָ‡ı, י ּׁ̆ ַנ  ‰מ¿
ר ח≈ ּכו…  ַ‰ּסו… ַ„ר¿ ָו‰, ל¿ ¿̃ ƒ̇ י˜ ּב¿ ƒּפ ַ‰ס¿ ˙ ל¿ ∆‡ ‰ ָ̃ ס¿ ƒו… ‡ ָ‰ע ˜ ל∆ נָּ מƒ  ח≈ , ‰ּמ∆
‰ ַמ‰ ‡ּוָלם ‰ ַרּבָ ָ̇ ָזָב˙ו…  ָ‰י¿ ‰ ַ‡כ¿ ּלָ ƒ‚ּ ∆ ׁ̆ י, ּכ¿ ƒָר‰ע∆  ּכ ̃¿  ז¿ ƒ‰ …ימו ƒ„ּ , ׁ̆  ָרַכ
˙ ל ‡∆ ים ּכָ ƒ̂ ים ַ‰ֲחָפ ƒר ָ̃ יר ַ‰ּי¿ ƒ̇ ‰ו… ם ו¿ ˜ו… ּמָ ס¿  ַר˜ ּבַ ƒרמ ר ּפַ  ˙ּוָט‡ו… ּ‚¿

˙ רו… ך¿  ַחס¿ ר∆  .ע≈

ַ‚ע ר∆ ב ל¿ ≈ּ̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ר ח≈ ר ‰ּו‡ ‡ּוָלם, ַ‰ּסו… ≈‰ ƒמ ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ן ל¿ חו… ּטָ ƒב  ּב¿
מּוָנ‰ ¡‡ ָ‡ַמר ו∆ מו…  ו¿ ¿̂ ַע י ל¿ ƒַכר ּכ ָו‰ ׂ̆¿ ¿̂ ƒָכ‰ ַ‰ּמ ּזָ ∆ ׁ̆  ‰ּ ‰, ּבָ ו∆ ָ ין ׁ̆ ≈‡  ל¿

ר ֲער…ך¿  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָר‰ מ≈ חו… ּ‰  ַ‰ּס¿ ּלָ י. ּכֻ ≈„ ּל…‡ ּכ¿ ∆ ם ַלֲחז…ר ׁ̆ ƒָיַ„י ˙ ּב¿ ˜ו… ָנ‰, ר≈ פ¿ ƒנ 
‰ ∆ ּׁ̆ ַנ ˜ מ¿ ּ„ו… ב¿ ƒל ˙ ָר‰ ‡∆ חו… ָר‰ ַ‰ּס¿ ¿̇ ּנו… ∆ ‡ ‡ּוַלי, ׁ̆ ָ̂ מ¿ ƒם י ָ ָכל ׁ̆  ז…‡˙ ּב¿
‰וּ  ∆ ּׁ̆ ַעל ַמ ך¿  ּבָ ר∆ ‰ ע≈ ּנ≈ ƒ‰ ָ„  ו¿ ָ̂‰ ˙ ינו…  ‡∆ י˙ ע≈ ƒר ‰ ּכָ ָ̃ י ƒּ̇ ˙ ַע ט∆ ∆ ּׁ̆ ֻ̃  מ¿

ָמ‰ ¿̃ ƒר י˙ ּב¿ ƒ̇ ָמנּו ּום. ‡√ ּׁ̆ ƒיט ַמ‰ מ ƒל ח¿ ∆‰ ˘ ּכ… ר¿ ƒל ˙ י˙ ‡∆ ƒר , ַ‰ּכָ

˙ רו… ‰ ַלמ¿ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ָבר ׁ̆ ָנ‰ ּכ¿ ≈ ׁ̆ ַר˙ י¿ ַחס¿  ו¿
˙ ל∆ ע∆ ו… ר, ּ̇ כ≈ ַ‰ּמו… ׁ̆  ל…‡ ַ‡ף ו¿ ַר ֲעבּוָרּ‰  ּ„ָ  ּבַ

‡ ּלָ כּום ‡∆ עּוט ס¿ יַע . ּפָ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ י˙ו…  ּכ¿ ב≈ ַ„˜, ל¿  ּבָ
‰ ∆ ּׁ̆ ַנ ˙ מ¿ י˙ ‡∆ ƒר ‰ ַ‰ּכָ ּלָ ƒ‚ּ ∆ ׁ̆ י ּוכ¿ ƒּכ ˙ ˆו…  ַ‰ּנו…
˙ ַעּטו… י מ¿ ַ„ּ ƒי˙ מ ƒר ַ‰ּכָ יָנּ‰  ו¿ פּוָח‰ ‡≈ ¿ּ̇  ‰ּ ּיָ ַ„ּ ,
יט ƒל ח¿ ם ‰∆ רו… פ¿ ƒל ˙ ∆‡ ˙ ירו… ƒפ ¿ּ̇ רוּ  ַ‰ ּב¿ ƒח ∆ׁ̆ 

˙ י ‡∆ ≈„ּ ƒ̂ ˙י ƒר ָר‰, ַ‰ּכָ ַמּטָ ‡ ּב¿ ַמּל≈ ˙ ל¿ י˙ ‡∆ ƒר ˙ ַ‰ּכָ ˆו… נו… ˙ ּב¿ ו… ׁ̆  ֲחָ„
ר…ם ¿‚ ƒל ˙ ָלּ‰  ו¿ יו… ¿‰ ƒָח‰ ל ר נו… ≈̇  .יו…
ַרם ‰ ּפָ ∆ ּׁ̆ ַנ ˙ מ¿ ∆‡ ˙ ירו… ƒפ ¿ּ̇ ֲערו…  ַ‰ ַ̂ ‰ ּול¿ ּלָ ƒ‚ּ ,י ƒּכ  ‰ַ˙ ˆו… ּב¿  ּנו… ƒ‡ ַּמ  „ו ּז¿ ƒןמ 
˙ ָעם ‡∆ ב¿ ƒ̂ ָרם √‡ ָ̇ ין ו¿ ≈‡ ם ו¿ ∆‰ ˙ ּבָ ל∆ ע∆ ו… ָלל ּ̇ ¿  ֲחָבל. "ּכ¿ ׁ̆ ָרַכ ∆ יׁ̆ ƒּ̇ ˙ ∆‡ 

י˙ ƒר מו…  ָ‡ַמר", ַ‰ּכָ ¿̂ ַע י‡, "ל¿ ƒ‰ ‡…ָו‰ ל ָ ילוּ ֲ‡  ׁ̆ ƒפ ˙ כּוםַ‰  ‡∆ ָט ַ‰  ּס¿  ןָּ̃
י ƒּ̇ מ¿ ּלַ ƒ ּׁ̆ ∆ ׁ̆  ‰ּו‡". ׁ̆ ≈ּ̃ ƒר̃… ּב ז¿ ƒל ˙ ∆‡  ׁ̆ ˆו…  ּ‚ּו נָּ  ˙ַ‰ּנו… ∆ רׁ̆ ַ ׁ̆  ƒך¿ מ ו… ּ̇ 

י˙ ƒר יָ‡˙ו… , ַ‰ּכָ ƒל פ¿ ƒל לוּ  ו¿ ¿̃ ¿̇ ƒיו נ ָ̇ עו… ּב¿ ¿̂ ∆‡  ׁ̆ ‚ּו ‰נֻ  ּב¿ ∆ ׁ̆ ¿̃  ≈‰ ∆ ׁ̆ıי ƒפ 
י ר ַזַ‰רּור≈ ָכל ‡ו… ר ל¿ ב∆  .ע≈
˙ רו… חו… ˙ ס¿ רוּ  ַרּבו… ַח˙ ָעב¿ ל ָיָ„יו ַּ̇ ∆ ׁ̆ ‰ ∆ ּׁ̆ ַנ י מ¿ ימ≈ ƒיו ּב  ‡ּוָלם, ַחּיָ
ים ƒמ י ַיֲ‰לו… נ≈ ַ‡ב¿ ן ו¿ ר ָ‰יוּ  ל…‡ ח≈ ∆„ ∆‚ יו ּב¿ ָ̃ ּסּו ƒי‡ּו˙ו…  ע ƒ̃ יָבן ּוב¿ ƒט  ל…‡ ּב¿

‰ ָ̇ ‰ ָ‰י¿ ם ֲ‡ָבל, ַרּבָ ין ‰ּו‡ ּ‚ַ ƒב י ‰≈ ƒם ּכ ֲ‰לו… ָיָ„יו ַ‰ּיַ ּב¿ ∆ ׁ̆ ‰ ו∆ ָ כּום ׁ̆  ס¿
„ ּבָ כ¿ ƒר ‰ּו‡. נ ≈‰ ƒל מ ר ‡∆ ח≈ ים סו… ƒמ ֲ‰לו… ן ַ‰ּיַ ו… ׁ̆ ‡ ƒן ָ‰ר ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ∆ ּכו…  ׁ̆ ַ„ר¿  ּב¿

י‚ ƒּ̂ ƒ‰ ָפָניו ו¿ ˙ ל¿ ן ‡∆ ב∆ ∆‡‰ָ . ‰ּ ַחן ַ‰ּלָ ˙ ּבָ ן ‡∆ ב∆ ל ָ‰‡∆ ּכָ ƒּוּון מ ƒּכ, 
יַע  ƒּב ƒ‰ ˙ ֲעלּו˙ו…  ‡∆ ּפַ ¿̇ ƒ‰  יַע ƒּ̂ ƒ‰ ּ‰  ו¿ ָ ׁ̆ ָרכ¿ כּום ל¿ ס¿ ƒּב 
ל ∆ ים ׁ̆ ƒ ּׁ̆ ƒי ֲחמ ר≈ ינ¿ ƒ„ּ ין, ָזָ‰ב ƒין ָטב ƒיל ƒּ̃ ַ̇ ל. ו¿ ּב≈ ƒ̃ 

‰ ∆ ּׁ̆ ַנ ˙ מ¿ ָע‰ ‡∆ ָּ̂ ָח‰ ַ‰ַ‰ מ¿ ƒׂ̆ ָ„ָי‰ ּב¿ ‰ו…  ַעל' ַל„ ו¿
ָנ‰ ָּ̇ ָפ‰ ַ‰ּמַ ל ַ‰ּיָ ּב≈ ƒּ̃ ∆ ׁ̆ „ ּיַ ƒַחר מ‡ַ ּיּום ל¿ ƒ̃ ‰ָו ¿̂ ƒּמ‰ַ 

ָלַמ˙ ¿ ׁ̆ ‰ַ ָין ּב¿ נ¿ ƒּמ‰ַ  ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃ ר ‡ּוָלם. ל¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ָחַזר ּכַ
י˙ו…  ב≈ ר ל¿ ּפ≈ ƒס י ו¿ נ≈ ב¿ ƒָח‰ ל ּפָ ¿ ׁ̆ ƒיו ַעל ַ‰ּמ ָ̇ עו… ר¿ …‡  מ¿
ַעל ס ו¿ לַ‰  ַ‰ּנ≈ „ו… ַרע ּ‚ָ ≈‡ ∆ ּמו…  ּׁ̆ ƒּלוּ , ע ח≈ לוּ  ‰≈  ַ‰ּלָ

ע…ן ט¿ ƒי ל ƒן ּכ כ≈ ָּ̇ ƒר י ח≈ ּסו… ∆ ים ׁ̆ ƒמ ֲ‰לו… ‰ ַ‰ּיַ ּמָ ƒו…  ר˙  ‡ו…
‡ּוַלי ל ו¿ ל ָ‰ָי‰ ָיכו… ּב≈ ַ̃ ן ַעל ל¿ ב∆ כּום ָ‰‡∆ ל ס¿ „ו… ָ‚ּ 

‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ‰ ּב¿ ּמַ ƒן מ ַ̇ ּנָ ∆ ירוּ , לו…  ׁ̆ ƒ̂ פ¿ ƒ‰ ‰ ו¿ ∆ ּׁ̆ ַנ מ¿ ƒל ַלֲחז…ר ּב ר ‡∆ ח≈  ַ‰ּסו…
ַע  ּב… ¿̇ ƒל ˙ ו¿ יר ‡∆ ƒח ‡ ַ‰ּמ¿ ל≈ ל ַ‰ּמָ ∆ ן ׁ̆ ב∆ ל ‡ו… , ָ‰‡∆ ַבּט≈ ˙ ל¿ ∆‡ ‰ ָ̃ ס¿ ƒע‰ָ 
ם י‰∆ ינ≈ ‰. ּב≈ ∆ ּׁ̆ ַנ ˙ מ¿ ֻעּמַ ב ז…‡˙ ל¿ ר≈ ָ‡ַמר ס≈ ָלם: "ו¿ עו… י ל…‡ מ≈ ƒּ̇ ַפר¿ ≈‰ 

ים ƒמ ּכ≈ ס¿ י„ ‰∆ ƒמ ָ̇ י ו¿ ƒּ̇ ַמר¿ ָ י ַעל ׁ̆ ƒ̇ ָר ב¿ ƒ„ּ .ם ַעם ּ‚ַ ׁ̆  ל…‡ ַ‰ּפַ ≈ּ̃  ֲ‡ַב
ר ח≈ ַ‰ּסו… יב מ≈ ƒ ׁ̆ ‰ָ י ל¿ ƒל ˙ ן ‡∆ ב∆ ∆‡‰ָ ,„ ‡' ּומ≈ ָ̂ ָבר ָי י ַ‡ך¿ ". ַ‰ּ„ָ נ≈  ּב¿

ָח‰ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒוּ  ַ‰ּמ„ ם ַעל ָעמ¿ ∆‰ ּלָ ∆ ָטֲענוּ  ׁ̆ ׁ̆  ו¿ ּי≈ ∆ ‡ן ׁ̆ ‰ ּכָ ≈ׂ̆ ‰ ַמֲע ּיָ ƒמ ל…‡ ר¿  ו¿
יַפ˙ ƒ„ ע ר¿ ַ̂ י" ּב∆ ח זוּ  ֲ‰ר≈ ַ̃ „, "ָטֲענוּ " ָטעּו˙ מ∆ ַּ̂ ƒין ּומ ƒ„ּ‰ַ ר ָּ̇ ךָ  ֻמ  ל¿
 ׁ̆ רו… ¿„ ƒל ˙ ∆‡ ‡ לו… כּום מ¿ יַע  ַ‰ּס¿ ƒ‚ּ ךָ  ַ‰ּמַ ‰". ל¿ ∆ ּׁ̆ ַנ ע מ¿ ַ̃ ָ ים ׁ̆ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ , ּב¿
ף ַבּסו… ‰ ָ‰ָב‰: "ָ‡ַמר ּול¿ נ∆ פ¿ ƒנ ל ו¿ נוּ  ‡∆ ל ַרּב≈ „ו… י, ַ‰ּ‚ָ ƒף ַרּב ס≈ ים יו… ƒַחּי ,
ָכל ‡ ּוכ¿ ≈̂ יו ַ‰ּיו… ƒּפ ƒמ ‰ ∆ׂ̆ ע¡ ָר‰ ַע„". ‡∆ ≈‰ ‰ ָעַמ„ מ¿ ∆ ּׁ̆ ַנ י מ¿ נ≈ פ¿ ƒן'ַ‰  ל  ּב∆
 ׁ̆ י ƒ‡ ר' ַחי ּפ≈ ƒס ˙ ו¿ ּפּורו…  ‡∆ ƒס ‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ƒַע„ מ ף ו¿ מו… . סו… ַסּי¿ יט, ּב¿ ƒּב ƒ‰  …ּבו 
יָניו ָ‰ַרב ע≈ ˙ ּב¿ ָ‡ַמר ַ‰ֲחָכמו… ‰: "ו¿ ∆ ּׁ̆ ַנ י מ¿ ƒיר ƒּ̃ ָ̇ . ַי י ƒָזכ ˙ ׁ̆  ַלֲענו…  ָחמ≈

ים ƒָעמ ן ּפ¿ ׁ̆  ַעל ָ‡מ≈ י ƒ„ּ ַּ̃ „ּונוּ "ל ַוֲחזַ , ַ‰ ּמ¿ ƒל ל ּכָ ∆ ן ׁ̆ יו…  ָ‡מ≈ ו¿ ָ ָר‰ ׁ̆ ָׂ̆  ֲע
ים ƒּוב‰ ם. ז¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ ƒּכוּ  מ ƒךָ  ז ¿̇ ‡ ‡ו… פו… ים ‡≈ ƒ ּׁ̆ ƒֲחמ י ּבַ ר≈ ינ¿ ƒ„ּ ָזָ‰ב ,„ ∆‚ נ∆  ּכ¿
˙ ∆ ׁ̆ ים ֲחמ≈ ƒנ ָ̇  ָ‰ָ‡ּמָ י ƒֲענ ∆ ל ‡ּוָלם. ׁ̆ ‰ ּכָ ם ז∆ ˙ ַר˜ ‰≈ רו… ָלם ַ‰ּפ≈ עו… ּבָ ∆ ׁ̆ 

‰ ן ַ‰ּז∆ ר∆ ∆ּ̃ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ּי∆ ָלם ַ̃ עו… ‡ ל¿ ך¿ . ַ‰ּבָ ךָ  ל≈ ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒּכ ‰ ךָ  ז∆ ָכר¿ ¿ׂ̆  ָ̇ י ƒכ ּזָ ∆ ׁ̆ 
ר ּבו…  ∆̆ י…  ".ּב¿

 



למ‡ו˙ ˙˘ב"ר מ˘˙˙פי  ,"‰מליכו‰ו"‰˙˜יימ‰ מעמ„ ‰‰‚רל‰ ‰‚„ול‰  ,פר˘˙ לך לךביום רביעי 
 ".ימים נור‡ים ‚'"‰מבˆע ‰‡„יר 

˘עו˙ עמלו לל‡ לי‡ו˙  "נ‰לך בר‚˘" ו˙ חברי מכוןוˆ
כל  .ל‰כין ‡˙ ˙וכני˙ ‰‰‚רל‰מרובו˙, לילו˙ כימים, 

כרטיס ‰˘˙˙פו˙ נכנס ב‡ופן ממחו˘ב על כל פרטיו, ˘ם, 
 .מ˘פח‰, ˙"˙, עיר, ומספר נ˜ו„ו˙ ‡˘ר ˆבר

‡נ"˘ מעיר ברכפל„, ב˘ע‰ ‰מיוע„˙ ‰˙‡ספו יל„י 
" במו„יעין עילי˙, ו‡י˙ם עימם יל„י ‡מרי חייםבבי‰מ"„ "

 ˙עימ˘ , מˆטרפים עמ‰ם ע"י‰˙˙ים מ˘‡ר ריכוזי ‡נ"˘
ב˙חיל˙  .במערכ˙ ויזניı˘י„ור ‰חי ב‰˜ולו˙ 

„ברי חיזו˜ על ‚ו„ל ‰עבו„‰ ‰מעמ„ ˘מעו 
. ˘בו זכו ועל ˜י„ו˘ ‰˘י"˙ ‰עˆום ˘חוללו

 ב„ בב„ ‰˙חילו בעריכ˙ ‰‰‚רל‰.ו

̇ ‰‰‚רל‰ ,‡˘ר ני˙ן ‰‡ו˙כ מעל  ‰וכנס ל˙יב
מˆטיינים יל„ים מ ,פ˙˜י ‰˘˙˙פו˙ 400

 מספר ‰˘י‡ - נ˜ו„ו˙ 315‡˘ר ˆברו 
 ,מיל‡ו ‡˙ כל פרטי ‰מבˆעו - במבˆע ז‰

 .˙נ‡יו וסעיפיו

‡חרי ˘‡חרון ‰פ˙˜ים ‰וכנס כר‡וי, 
 ."‰ורני „' „רכך" מל‡ ‰ר‚˘ פˆחו ‰יל„ים בני‚ון ‰ויזניˆ‡י

̇ ‰יל„ים מ˙חננים " ‡ ̇ יח„ יח„ יח„ יח„ מ‰ נ‰„ר ‰י‰ לר‡ו
" במח˘ב‰ ˘‡מנם על לבבי, יח„ לבבי ליר‡‰ ליר‡‰ ˘מך

‰ˆטיינו˙ם במבˆע ˜יבלו פרסים למיני‰ם, ‡ך בכ"ז ז‰ ר˜ 
מ˙וך ˘ל‡ ל˘מ‰ ב‡ ל˘מ‰ לע˘ו˙ נח"ר לבור‡ י˙"˘, 

 ל‰יו˙, רבנו ˘ליט"‡מרן ‡„וננו מורנו וכ˘‡יפ˙ ˜„˘ו ˘ל 
 .ז‰ירים מ˘יח‰ ב˙פיל‰ ול‰˙למ„ בכך בעו„ם ˆעירים

כ˘˙וך כ„י מכניסים ‚ם ‡˙ ‡ח„ ‡חרי ‰˘ני יˆ‡ו ‰זכיו˙, 
מ‰יל„ים ˘‰ˆטיינו ב‡ופן  -במספר  200-כ -‰כרטיסים 

עמ„ו על  80%מופל‚, ‡ך ל‡ ‰‚יעו למספר ‰˘י‡ ומ˙וכם 
כ‡ו˙  ,י˜בלו ˘י מיוח„ובע"‰  ,נ˜ו„ו˙ 280-למעל‰ מ

לפני כל ‰‚רל‰,  .‰ו˜ר‰ ו‰ערכ‰ על ‰ˆטיינו˙ם ‰מופל‚˙
ו˘ם ‰˙ורם לברכ‰ ‰וכנסו ‰פ˙˜ים ‰זכ‡ים, ו‰וכרז ‰פרס, 

 .ו‰ˆלח‰

 12,000-למעל‰ מבמ˘ך ˘ע‰ וחˆי ‰ו‚רלו פרסים ב˘ווי 
˘˘מם  י„י„ינו ‰י˜רים ו‰נכב„יםנ„ב˙ ליבם ‰טוב ˘ל  ₪

-‰יו"ל ל˜ר‡˙ ‰מבˆע ו‰ופı ב ‰˙פרסם ב‡לבום ‰מפו‡ר
 ˙"˙ ובריכוזי ‡נ"˘ ב‡ר‰"˜. 7

לר‡ו˙ ‡˙ ‰˘מח‰ ו‰ˆ‰ל‰ ב‰יוו„ע ˙וˆ‡ו˙  ‰מ‰ יפ‰ ‰י
 ל˘ם ול˙פ‡ר˙. ,‰יל„ים ‡ח„ ל˘ני פר‚נו‰‰‚רל‰, כמ‰ 

בסיום ‰מעמ„ ‰כריז מנ‰ל ‰מבˆע ומפ˜ח 
 חיים ברוך ס‚ל‰˙"˙ במו„יעין עילי˙ ‰רב 

מ˙וך " ˙חרו˙ ‰כ˙‰˘ליט"‡ ‡˙ ˙וˆ‡ו˙ "
כי˙ו˙ ˘ל מ˘˙˙פי ‰מבˆע מכי˙ו˙ ‰'  49
כ˙‰ ח' מ˙"˙ ˙˙י"ם, על‰ ב‚ורל ‰ 7-מ

‡ליעזר זוסי‡ , ˙למי„י ‰רב מו„יעין עילי˙
-˘ליט"‡, ‡˘ר ‰˘˙˙פו במבˆע ב טוב˜
‰ם ‰ם ‡˘ר יזכו עם כל פרטיו ו˙נ‡יו.  100%

לנסוע ב‡˘מור˙ ‰בו˜ר למ˜ום ˘ל‡ זז‰ 
 ˘כינ‰ מ˘ם, ול˘פוך ˘יח ערב.

ברכ˙ ‰עבירו  בסיום ‰מבˆע
פטרון ‰מכון, ‡י˘ ל יי˘ר כח

‰חס„ ו‰מע˘, ‰ר‰"ח 
 ˘מו‡ל „ו„ טייטלבוים

˘ליט"‡, ‡˘ר עמ„ ‰כן לכל ‡ח˙ 
̆ ז‰ ב˙רומו˙  ̆ בנו˘‡ ˜ו„ ̇ ‰˜ו„ מפעילויו
נכב„ו˙, בעˆ‰ ובמע˘ למען ל‰פיı „בר 

 נ˘‚ב זו, בז‰ירו˙ עבו„˙ ‰˙פיל‰.

ב˙חו˘˙ נעלי˙ זו ˙ם ול‡ נ˘לם, מבˆע ‡„יר 
‡י יו˘ב ב˘מים י˜בל ˙פיל˙ינו ז‰, ובוו„

 לרחמים ולרˆון ‡כי"ר.
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