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לעשות מה שעשה בזמנו : "הקריאה של אחד מגדולי וצדיקי הדור

  "...חזקיהו המלך
נסעתי אל אחד מגדולי וצדיקי הדור , ביום שלישי האחרון: אמר הכותב

אף (', שרבים מכל העדות והחוגים נוסעים לקבל את ברכותיו ועצותיו הק

 ללבם של ישראל אם אכתוב את שמויותר שאני חושב שהדברים יכנסו 

ביקשתי ממנו ). אך חזקה עלי בקשתו והוראתו לא לפרסם את שמו, המלא

והדרכה איך לעבור את התקופה הלא קלה כאן  שיאמר לנו דברי חיזוק

  .בארץ ישראל

מה נכתב על השנה , לך ותעיין לבד בספרים": הוא ענה לי, בתחילה

  "...הזו

על ו נוכבר גדולי ישראל מכינים אות, שאכן הדברים ידועים, כשרמזתי לו

צריכים לחזק את עם ": הוא ענה ואמר, שעתיד להיות בתקופה הקרובה

  !זהו ההגנה הגדולה ביותר! התורהישראל בלימוד 

שתהיו  –אם בחוקתי תלכו : "התורה כבר הבטיחה לנו בפרשת בחוקותי

  ".וחרב לא תעבור בארצכם... עמלים בתורה

זה מה שעשה בזמנו חזקיהו , מה שצריכים לעשות כעת: ואז הוסיף ואמר

חזקיהו שבזמן  ,מספרת לנו) סנהדרין צד(הגמרא . המלך שהיה צדיק גדול

בא סנחריב עם צבא גדול לכלות להרוג ולהשמיד את יושבי , מלךה

את הגזירה הנוראה העומדת לבוא על  ובראות חזקיהו המלך. ירושלים

כל מי שאינו עוסק : נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, עם ישראל

ישבו עם ישראל בבתי המדרשות והגו , ואכן! בתורה ידקר בחרב זו

ולא מצאו עם , קו מדן ועד באר שבעעד שבד, בתורה בהתמדה רבה

אף לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאין בהלכות  ,הארץ אחד

, ובכך לא יכל אותו סנחריב הרשע להזיק לעם ישראל. טומאה וטהרה

את כל מחנה סנחריב בעת שינתם  מיתוה, גדול ה הצילם בדרך נס"והקב

  . לבלתי יוכלו לעשות שום פגע בעם ישראל

להתחזק ולעמול כל אחד בלימוד התורה , ך לעשות כעתזה מה שצרי

   !וא בליבםתב וחרבם ואז לא תהיה להם שליטה עלינו, יותר ויותר

  ?האם כל מה שקורה כעת בארץ ישראל קשור לגאולה הקרובה: שאלתי

" ביאת המשיח"המילים !... אנחנו נראה אותו השנה! בודאי: הוא ענה

  ...".ו"תשע"בגימטריה 

שמה שעשה חזקיהו , סביר לעם ישראלצריכים להחדיר ולה: ואז סיים

  ! המלך בזמנו יגן עלינו אף כעת

•   

  : את הדברים הבאים אני כותב על דעתי בלבד

סנהדרין (ולמדתי את הגמרא שם  ,כשהתבוננתי בדבריו של אותו גדול

  .הוא רוצה לרמזנו כאן דבר עמוק יותראולי ש חשבתי, )צד

סנחריב גוג ומגוג ואת ה לעשות "שרצה הקב ,דהנה הגמרא שם מספרת

שהמלחמה שרצה סנחריב לעשות בעם , כלומר. חזקיהו מלך המשיח

כפי שניבאו הנביאים שיהיה לפני ביאת , תהא מלחמת גוג ומגוג, ישראל

הגמרא שם (. יהא מלך המשיח שעתיד לנצחו, וחזקיהו המלך, המשיח

  .)מסבירה מדוע זה לא נהיה כך

 וכלי המלחמה  הפרשים, ר החייליםאת מספ ל אף מציינים שם בדיוק"חז

שזה יהיה בדיוק מספר , ל אף אמרו"וחז, שבאו עם סנחריב על ירושלים

  .על ירושלים, לים שיבואו עם מלך גוג ומגוג לעתיד לבואיהחי

תהא אף במלחמת גוג  ,בזמן חזקיהו תהמה שהיחשהמל, היוצא לנו מכך

  .ומגוג עם ביאת המשיח

שאנו צריכים לעשות כעת את מה , צדיקזה שרצה לרמזנו אותו ואולי 

  ... כי הדברים הולכים לבוא בתקופה הקרובה, ה בזמנו חזקיהו המלךששע

  

      
  

 

 

  

 ,כג(ויקם אברהם מעל פני מתו . ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה

  )ג- ב
מתבונן בדברי הכתוב יראה שלכאורה לא כתוב בתורה מה היה ההספד ה

בן בנו של הרה״ק רבי שלמה ממונקאטש זי׳׳ע אך . שהספיד אברהם את שרה

, אמר בדברי ההספד על זוגתו הרבנית ע״הזי׳׳ע  "בני יששכר"הרה״ק בעל ה

ויקם אברהם מעל פני מתו״ היה ההספד של אברהם אבינו ע״ה "שפסוק זה של 

ומהו היה  - ״ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכתה״: וכך כוונת הכתוב, על שרה

באמרו שכל  -״ויקם אברהם מעל פני מתו״ : ממשיכת התורה ואומרת? ההספד

התקומה שהיה לו בעבודת השי״ת וכל זה שהוא הצליח לקום ולעלות מעלה 

  ...בזכותה -מעלה באמונה בבורא העולם הכל היה ״מעל פני מתו״ 
 

ת מלכה ע״ה כי זוגתו הרבני, מסופרהרה״ק רבי שלום מבעלזא זי׳׳ע על , אגב

שהיה הרה״ק רבי שלמה המגיד מלוצק זי׳׳ע שלחה אותו ללמוד חסידות אצל 

וכל זה ללא ידיעת חמיו שהיה , המגיד הקדוש ממעזריטש זי׳׳עמגדולי תלמידי 

כדי שילך ללמוד , והיתה משלשלת אותו בחבל מהחלון באישון ליל... מתנגד

שנפטרה הרבנית  ובעת... את חשדו של אביה ומשפחתהחסידות בלי שיעורר 

, לעיל יד(את הפסוק הרה״ק רבי מאיר מפרימשלאן זי׳׳ע קרא עליה , מלכה ע״ה

 - נהיה ״מלך , ״ומלכי צדק מלך שלם״ דהיינו שבגלל ״צדקתה של מלכה״) ח י

 ...שלום״

  )ב, כג(לשרה ולבכותה  ספודויבוא אברהם ל
 י"נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע" ":לספוד לשרה ולבכותה"י "וברש

פרחה נשמתה ממנה , טשלא נשח טה וכמעטבשורת העקידה שנזדמן בנה לשחי

  ".ומתה

: להביא על המלים י"מדרש זה היה על רש: ע"ק רבי שלמה קלוגר זי"הגהשאל 

  ?לספוד לשרה״: "לומר זאת על המליםומה מקום יש , "ותמת שרה"

 ,רה מהפחד שאולי ימות יצחקטשרה לא נפ. וטהוא ההיפך מפשו טאלא שהפש

חששה שלא , את בנם טאברהם הולך בצו הקב״ה לשחו יאלא שרה שידעה כ

אברהם ויצחק חוזרים  יכאשר בישרו לה כ. יעמדו הבעל והבן בנסיון הכבד

  . חשבה שלא עמדו בנסיון יפרחה נשמתה כ, ויצחק בריא ושלם

ף ההספד של אברהם כשהספיד את היה גו, שבח גדול זה באמונת שרה בקב״ה

שרה אשתו ושיבח אותה על גודל אמונתה ועל שכל כך חרדה שלא עמדו בנסיון 

, "לספוד לשרה: "מביא זאת על המילים י"זאת הסיבה שרש. ולכן פרחה נשמתה

  ...זה היה גוף ההספד יכ

  

גר ותושב אנכי עמכם . ׳ וידבר אל בני חת לאמרוקם אברהם וכוי

בני חת את אברהם לאמר לו שמענו אדוני נשיא אלוקים ויענו . 'ווכ

 )ז- ג ,כג(ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת . 'ואתה בתוכנו וכ
שהיה נכדו של הרה״ק רבי יחיאל מיכל  הרה״ק רבי יחיאל מיכל מגלינא זי״ע

הרה״ק רבי מאיר בשם חותנו  "קב ונקי"מזלאטשוב זי״ע כותב בספרו 

הרע , שהרי כידוע, שדבר זה נראה כתמוה ומופלא ,שאמר מפרמישלאן זי״ע

ומה שונה כאן שאנו רואים , אינו סובל את הטוב ודרך הגוי לשנוא יהודי

  ? שבהערצה מופלגת הכניעו בני חת את עצמם תחת מרותו של אברהם

כי אכן מרשעים יצא רשע וכל כוונתם היתה רק להרע : וביאר הסבר נפלא

בשמעו , שהובטח לו לרשת את ארץ כנעןכי הנה אברהם אחר , לאברהם

אז תיכף ומיד , בברית בין הבתרים כי קודם לכן ״גר יהיה זרעו בארץ לא להם״

, קיבל על עצמו גרות כדי שיהיו השנים הללו עולים לבניו לחשבון שנות הגרות

ובשביל כך גם השתחווה להם כמו שכתוב , ״גר ותושב אנכי עמכם״: וזה שאמר

אבל בני חת ברשעותם לא הסכימו . חו אברהם לפני עם הארץ״״וישת) פסוק יב(

  לכן אמרו לו לאברהם ״נשיא אלקים , שיחשב לישראל הגרות כבר מאותה שעה

  



 

  

  

. עדיין לא התחילה הגלות וא״כ אדון אתה בארץ: כאומרים, אתה בתוכנו״

״כי בשבילי להרע ליהודי מוכן לפעמים הגוי הרשע להרכין ראשו ולקבל 

  ...ו של היהודי״את מרות
ישקול אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע ו

 )טז ,כג(מאות שקל כסף עובר לסוחר 
שבכל הפרשה מוזכר  "בעל הטורים"בוכן מובא  "רבינו בחיי"ב מובא

אלא ? ולמה, ורק כאן מוזכר ״עפרן״ חסר בלי וא״ו, ״עפרון״ מלא עם וא״ו

ומכיון שכאן , "לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה"י מסביר "כמו שרש

ארץ ארבע מאות שקל "מוזכר שקיבל את כל הממון הרב והמופרז שביקש 

כך דווקא כאן כתוב ולפי, "רע עין"הרי נתגלה כאן את מידת היותו , "כסף

  "... רע עין"בגימטריא " עפרן"כי , ו"חסר ללא וא" עפרן"
 

 רבי שלמה לוינשטיין שליט׳׳א למגיד מישרים" חיים של תורה"ובספר 

) יג .מדרש רבה קהלת א(ל "דהנה ידוע מאמר חז: מובא פירוש נוסף ונחמד

וכאשר . רוצה מאתיים -יש לו מנה , תו בידווואשר אין אדם מת וחצי תא

, ועוד יותר, "ארבע מאות שקל כסף"קיבל עפרון את כל משאלות לבו 

שעתה , שמא יעלה בדעתך, "עובר לסוחר" -שקיבל אותן טבין ותקילין 

, על כך מרמזת תורתינו הק׳? תוונחה דעתו של עפרון ושבע ממילוי תאו

, נעשה חסר יותר ויותר, שאדרבה דווקא עכשיו שקיבל כל כך הרבה ממון

כך זה , נמצא ככל שמקבל יותר ממון, רוצה מאתיים -י יש לו מנה שהר

וישקול "ולכך דווקא כאן כאשר , לעומת זה החיסרון נעשה גדול יותר

 ...חסר" עפרן"נעשה , "אברהם
 

ף "בסדר האותיות אל): יז .בראשית ד(כותב זי׳׳ע  "כלי יקר"הגה״ק בעל ה

אלא כדי , ולא בכדי, "כסף"סמוכות ושניות לאותיות " עני"האותיות , ת"בי

  !... להורות שכל אוהב כסף הוא עני בדעתו לעולם
 

ו "ם ו"ם מ"מ: נכתבת במילואה" ממון"תיבת : עוד רמז נאה בענין הנ׳׳ל

מילוי שהחלק של הנגלה ושל הנסתר דהיינו של ה, ואם נתבונן נראה, ן"נ

הנה כפי השיעור שיש " ממון"כי כשאדם אוהב , ולא בכדי, שווים זה עם זה

דהיינו , ויהיה חלק הנסתר, כך גם לעומת זה יחסר לו, לו בחלק הנגלה

כי יש לו , לפי הערך של הממון הגלוי לו, הממון שאין לו ושנסתר ממנו

  ...מנה רוצה מאתיים

 )ב ,כד(אשר לו  יאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכלו
אליעזר שהיה מושל ומנהל אברהם אל עבדו שאמר , הפשט הפשוט הוא

  . ביד רמה את בית אדוניו אברהם אבינו

הכוונה על אברהם  -" המושל בכל אשר לו", מפרש ע"זי' ה הק"השלאבל 

מושל בכל "שאליעזר היה עבדו וזקן ביתו של אברהם אבינו שהיה , אבינו

  !... "אשר לו

ואינו , כי פעמים יש אדם שחננו השי׳׳ת בעושר גדול: 'ה הק"השלומסביר 

וודאי יש , מקמץ וחס על ממונו ואינו מרבה בנתינת צדקה, נוהג בנדיבות

ומונעים אותו שלא יוכל , קליפות וכוחות הסט׳׳א השולטים על עושרו

מושל בכל "אולם אברהם אבינו היה נדיב גדול ובעל צדקה . למשול בשלו

  ."..אשר לו

•   

שהרה״ק בעל הנועם אלימלך זי״ע אמר שלמד ( "קב הישר"פר הקדוש סב

וכמו׳׳כ הרה״ק השר שלום מבעלזא זי״ע , "קב"פעמים כמנין  102אותו 

שכל היראת שמים שלו באה מלימוד : ואף אמר" קב"למד אותו כמנין 

שדרש ) א .בשלח סה( מהזוהר הקדוש) בפרק כ׳׳ד(א ובמ!...) בספר קדוש זה

דיש כת ". עושר שמור לבעליו לרעתו' יש רעה חולה וגו: "א בפסוקרבי אב

, לבל ישלוט בממונו, משחיתים השורים על הקמצן להיות כבוש תחת ידם

לא ילביש עצמו ובני ביתו , ואף לעצמו לא יקנה מאכל, צדקה לא יוכל ליתן

והולך בבגדים , נמצא סובל כל היסורים. ומראהו דל ורזה, כראוי לו

והכת הנ׳׳ל . אין לו הנאה ממנו, אף שיש לו בביתו כל טוב. מטולאים

אדם זה דומה לחולה ". רעה לא תאונה אליך"ועליה נאמר , "רעה"נקראת 

אין לו יתרון בכל . אשר לפניו כל מעדני עולם ואינו יכול לטעום מפני חוליו

. כי אם התכריכים שבהם ילבישוהו לאחר מותו, מעשיו לא בזה ולא בבא

איש אשר יתן לו האלוקים עושר ונכסים וכבוד "מר הכתוב בקהלת וזה שא

   "חולה' רעה'ולא ישלטנו האלוקים עליו גם זה 

' ויוטב לו בב, על כן יראה האדם לעשות הישר בעיני אלוקים ואדם

  ...עולמות

 

 

 

 

ויאמר ה׳ אלוקי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני 

)יב .כד(אברהם וכו׳   

הגה״ק רבי יחזקאל הסביר ? ״שלשלת״ מדוע) הטעם(על תיבת ״ויאמר״ הנגינה 

   :הסבר נאה ״תפארת יחזקאל״בספרו  טויסיג ממטרסדורף זי״ע

שלושה , אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן.) תענית ד(דאיתא בגמרא 

ואחד מהם הוא אליעזר עבד אברהם , לשנים השיבו כהוגן, שאלו שלא כהוגן

״והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא ): 'פסוק יד(ששאל שלא כהוגן כי אמר 

, קה אותה הוכחת לעבדך ליצחק״כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אש

אבל , אפילו סומא, כי יכולה היא להיות אפילו חיגרת, ולכאורה שאל שלא כהוגן

  . ונזדמנה לו רבקה על שלל מעלותיה, בכל זאת השיבוהו מן השמים כהוגן

ולא חשש לפרש שלא תהא , איך באמת התפלל סתם, וזאת מרמזת לנו הנגינה

שהבטיח הקב״ה לאברהם בעקידה , בשלשלת״כי בטח ״'? סומא או חיגרת וכו

״כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על ) 'יד .כב(

  ...אין צורך לחשוש כלל וכלל -ועם כזאת ברכה , שפת הים״

  ) ו ,כה(ולבני הפלגשם אשר לאברהם נתן אברהם מתנת 
. הגר היא קטורההיא , שלא היתה אלא פילגש אחת, מסביר רש׳׳י חסר כתיב

פילגשים בלא , נשים בכתובה: ומוסיף רש׳׳י ומסביר את ההבדל בין אשה לפילגש

  . כתובה

מדוע לא אמר , אם אמנם לא היתה אלא פילגש אחת - הגאון מוילנא זי״עשאל 

  ? "ולבני הפילגשם"ומדוע אמר , "ולבני הפילגש"

ע במעמדה של הפילגש ביחס לאשה "זי א מוילנא"אלא רמז נפלא מצא כאן הגר

שכינה "כי אם זכו , על נשואי איש ואשתו.) סוטה יז(ל "אמרו חז, שכן. הרגילה

וכן במילה . 'וב׳׳אשה׳׳ ישנה אות ה', ב׳׳איש׳׳ ישנה אות י, שכן" ביניהם

. יחדיו יוצרות ארבעת האותיות את השם הנכבד' וה' ישנן אותיות ו" כתובה"

  . אותיות שמו הקדוש והנורא -כי שכינה ביניהם ל "וזהו שאמרו חז

שכן רק , אלא שכל זה אינו אלא באיש ובאשתו החיים בכתובה כדינה של אשה

ואולם בפילגש הדרה עם בעלה . אז מתקבלות ארבע אותיות של השם הנכבד

חסרות שתי אותיותיו האחרונות של השם הנכבד , וכדברי רש׳׳י, ללא כתובה

אשר אמנם מהוות שם ', וה' י, לא שתי האותיות הראשונותונמצא שלא נותרו א

  . אך אינן אלא מחציתו של השם המפורש, קדוש לעצמו

: שכן אז מתקבלות המילים, וזהו שרמזה התורה בכתיב החסר שבמילה פלגשם

  ...חצי מן שם הקדוש, "פלג שם"

ישא עיניו וירא והנה גמלים ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ו

 )סג .כד( באים
המגיד הרושלמי הגה״צ רבי מרדכי אמר פעם ...) וכל כך אמיתי(הסבר חריף 

רצונכם לראות ולהבין : ו באחד הדרשות המלהיבות שנשאלבני שיח דרוק זי״ע

  : בואו וראו"! אדם רואה את מה שהוא"מהו הפירוש 

בפסוק הנ״ל כתוב שיצחק יוצא לשדה ומרחוק מגיעה רבקה רכובה על גמל 

יצחק שהיה באמת קדוש  -" וישא עיניו וירא והנה גמלים באים", תיה עמהונערו

  ! ותו לא' גמלים באים'ופרוש ראה בעיניו 

שם מסופר שיעקב הכין לעשיו דורון שלם ' פרשת וישלח'אך בואו ונדלג לרגע ל

 ',ופרים וכ, פרות, גמלים, רחלים, עזים - בשביל לשבר את עיני אותו רשע 

וישא עשו את עיניו : "ומה כתוב שם. שם את הנשים והילדים, ולאחר מכן בסוף

מכל המשלחת הכבודה הזאת של בעלי החיים צדה "... וירא את הנשים והילדים

ועשו שבתוך !!! כי זה עשו? יודעים אתם למה ,'הנשים והילדים' את עינו רק את

תוכו הוא שקוץ ומשוקץ טמא ונבזה אז כשהוא מביט הוא רואה מבין כל מאות 

  ... !כי זה הוא -' הנשים'בעלי החיים רק את 

הגם שהיו ', גמלים באים'אבל יצחק שהוא עצמו קדוש בצורה אמיתית רואה רק 

אדם רואה את מה שהוא בפנימיותו : "לומר לך. רכובים עליהם רבקה ונערותיה

   "!...את מה שהוא חושק לראות -
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  ה"לעילוי נשמת מרת דבורה בוטנויזר ע
  ן"ט חשון תש"ע כ"ל נלב"ר יששכר אליהו ז"ב

  ה "ומרת עליזה פלס ע
  ג "ו חשון תשל"ע כ"נלב ל"ז) סאלי(ר שמחה "ב
 רמת גן –ו "ר ערן פלס הי"ד הר"י ידידנו הדגול עו"הונצחו ע

 

í ³ê î¾šëî ’ ó×ñô ðîð ³êî óí−šîñê  
  ברוב עם" מלוה מלכה"סעודת :  ק"מידי מוצש

 שבהר ציוןה "של דוד מלכא משיחא ע 'בציונו הק
  בליווי מיטב הכליזמר והמנגנים

  

ó−−šî −ì ñêþ¾− µñô ðîð  

 


