
5:236:357:15
5:386:367:12
5:286:357:12
5:396:377:12
5:226:367:14
5:406:377:14

 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 



 

 :כך מובא בפרשתנו מדרשב
בירה וראה למקום ממקום עובר שהיה לאחד משל: יצחק רביאמר
בעל עליו הציץ?!", מנהיג בלא זו שבירהתאמר: "אמר, דולקת אחת

אברהם אבינו שהיה לפי, כך". הבירה בעל הוא אני: "לו ואמר הבירה
ואמר ה"הקב עליו הציץ?!" מנהיג בלא הזה שהעולם תאמר: "אומר

 ".העולם בעל הוא אני: "לו

ויש להבין מה הכוונה "הציץ עליו הקב"ה"? מה יש בהצצה זו יותר
 מאמירה?

* 

- החיידר מן בחוזרו ל'אברמהכריז - הגשמים על שואלים הערב"
 ".ה'פיקובצ על היום יספר שאבא רוצה אני
על עלו ל'אברמ של ההורים. הדוד אלא, שלו אבא היה לא זה

- הקטנה הפולנית העיירה תושבי כל עם יחד במיידאנק המוקד
את ההורים הבריחו המלחמה לפרוץ הראשונים בימים. ה'פיקובצ

שנים כמה לשם היגר אשר הדוד של לביתו, להולנד מחמדם בנם
שהם והדודה הדודהבינו, הקשות השמועות הגיעו כאשר. כן לפני

 .לתמיד ל'אברמ את מאמצים
המראות אך, מהוריו שנפרד בעת ארבע בן רק היה אומנם ל'אברמ

לשמוע הזמן כלביקש והוא, בזכרונו נחרטו אבא מבית והקולות
 .העבר מן סיפורים

להעלות שמח, בעיירה רבות שנים בעצמו התגורר אשר הדוד
סיפורים ומספר יושב היה הזדמנות בכל וכך, העבר מן זכרונות

יושב היה ל'ואברמ, העיירה של העשיר לעבר קשורים אשר
 .מידע פיסת וכל פרט כל קרבו אל וקולט כרויות באוזניים

,לפולין אחד יום לטוס, עצומה השתוקקות בערה ל'אברמ של בלבו
 .מקרוב הכל ולראות בעיירה לבקר להגיע
ל'אברמ זכה, לילדים אבא כבר היה כאשר, מכן לאחר שנה עשרים
 .לפולין וטס קם בגפו. חלומו את לממש
וכאשר, ומפרכים קשים דרך בטלטולי כרוכה היתה לשם הדרך
היה כבר זה, ה'פיקובצ העיירה בפתח אותו הוריד הפולני הנהג

האפורים והעננים, ארצה ניתך עזגשם. הצהריים אחר של בשעות
 .השמש אור את לחלוטין והסתירו כמעט
לא, מראהו את לעצמו שתיאר כמה ועד, לעיירה בגפו נכנס ל'אברמ
.הרוסים בתים ניבטו עבר מכל, מכך גדולה לאכזבה לצפות יכל

אשר והדביק הסמיך בבוץ צעד אחר צעד להתקדם הצליח בקושי
על. ראשון רמז מצא הבתים אחד על. העיירה שבילי את מילא
,ספק בלי השוחט זה". אברמוביץ יוסף" השלט תלה עדיין הדלת
נכנס ל'ואברמ, פתוחה היתה הדלת. עליו שמע סיפורים עשרות
הוא. חיים אות שום מצא לא ישנים וחפצים גרוטאות מלבד. פנימה
הכריזו -" איטליז. "ורחב גבוה בית התנוסס מולו. בדרכו המשיך

מאוד לו היה המקום. המעוות השלט שעל העמומות האותיות
יותר הרבה היה נראה המקום הדוד של שבסיפורים למרות, מוכר
 .טוב

אחר נואשות לחפש החל ל'אברמ. לו להציק הרעב החל אט אט
ונותר אמונים שומר שעדיין אחד קשיש יהודי אופן בכל. חיים סימן

 .יהודיים חיים הרבה כך כל בו שפיכו העיירה על להשגיח
קטן ניצוץ לקלוט ל'אברמ הצליח, השלישי הרחוב את שעבר לאחר
היה אפשר אי, העיירה על עלטהשירדהלאחר. מרחוקאור של

 .זה אחר בזה הבית בחדרי אורות נדלקים כיצד להבחין שלא
בחוץ שתלה הגדול ובשלט, מימדים ורחב גבוה בנין היה, הבית
שלאורחיםהכנסתביתזה? מידקלטלאאיך". הקדש"נרשם

.העיירה

שוב. נשמע לא רחששום. בהיסוס ודפק הראשית לדלת ניגש הוא
הרי מישהו! ייתכן לא זה. הגיעה לא תגובה שום אך, יותר חזק דפק

.להמרהחליט בסוף. שנדלקים באורות הבחין מקודם, כאן מתגורר
את השחיל הוא. צר חרך לכדי הדלת את ופתח הידית על לחץ הוא

להיכנס החליט ל'אברמ. אחד אף ראה לא אך, פנימה והציץ הראש
.ענק שלט תלה הקיר ועל, גדול מטבח היה ימין בצד. מה ויהי

ניגש הוא". כסף אין ושתיה אוכל לקחת אפשר, איד טייערע"
 .ושתיה באוכל מלא ומצאו למקרר
הדיירים את לאתר כדי בביתלהסתובב החל ליבו את שסעד לאחר
חדר מצא בסוף. נעולים היוהחדרים שרוב אלא, האורחים מכניסי

העייפות". אורחים חדר" רשום היה הדלת על, מוצעת מיטה עם
 .לישון להישאר אותו שכנעה ל'אברמ של הרבה
זה. העיירה בתי בין להסתובב שוב יצא בבוקר שחרית תפילת לאחר
.העיירה של והזכרונות המראות על התענג ל'ואברמ נאה יום היה
אוכל מצא במטבח השולחן על". הקדש"ל שוב חזר הצהריים אחר

לא הוא, הבית בעל כאן שיש ברור שהיה ולמרות, ומהביל מבושל
 .אותו לפגוש זכה

כמעט עיניו שמורות כאשר. האורחים בחדר שוב נשכב בלילה
לבן זקן בעל יהודי, צר חרך לכדי הדלת פתאום נפתחה, נעצמו
,אומר הזקן נשמע -!" עליכם שלום. "פנימההציץ מחייכות ופנים
 .הדלת את סגר ומיד
היה זה. לנצח שכח לא הזה החיוך את אך, אותו ראה לא יותר

העלום האורח המכניס עםעצום רגשי קשר של תחילתו
 .ה'מפיקובצ

היהודי של צורתו את הכתב על לשחזרהצליח הביתה חזר כאשר
את היטב מכירים כולם והנינים הנכדים, הילדים. הפנים הדור

 .הזאת הדמות
* 

- אחת. התרחשויות שתי קרואצל אברהם ש מסבירים המפרשים
הבין, ושוקעים זורחים והכוכבים הירח השמש את ראה כאשר
עם הישיר הקשר חסר היה עדיין אבל, לעולם מנהיג שיש בשכלו
כל". הבירה בעל עליו הציץ" - השניה ההתרחשות באה ואז. הבורא

הזה' הציץ'שה עד", ה"הקבעליו הציץ"ב היתה עוצמה הרבה כך
נמשך אשר עז קשר, ע"הרבש עם ישראל עם של עצום קשר הוליד
 .שנה אלפים כארבעת כבר

 חיוך לנצח

 gilayon12@gmail.comלתגובות: 

 נלקט מתוך הספר החדש שיצא לאור בקרוב בס"ד
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 אגדה ובקיאות   

"ואגדלה שמך והיה ברכה" (יב, ב)

דרשו חז"ל זהו שאומרים "אלוקי יעקב"  ותמוה.
ופירש "מעינה של תורה" בשם ר' שמשון מאוסטרופולי זצ"ל, 

דרך נפלאה:
שמות האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב עולים למניין י"ג 
אותיות, וכן שמות האמהות שרה רבקה רחל ולאה עולים למניין 
י"ג אותיות ויחד נעשה שם הויה כ"ו אותיות. ובאמת יכולנו לקרא 
של  אותיות   27 יצא  ישראל  נקרא  שאם  אלא  ישראל   - ליעקב 

האבות והאמהות ולא שם הוי"ה, לכן צריכים לקרא יעקב.
אמנם כל זה בגלל שלאברהם קרא הקב"ה אברהם, והוסיף לו 
 - ליעקב  לקרא  יכולנו  אברם,  שמו  נשאר  היה  אם  אבל  ה'.  אות 
ישראל. והיה עולה מנין כ"ו אותיות כשם הוי"ה. ולפי"ז זהו דרשת 
אברהם,  של  שמו  הגדיל  שהקב"ה  כיון   - שמך"  "ואגדלה  חז"ל 
בהכרח שנצטרך לומר "אלוקי יעקב" - זהו שאומרים אלוקי יעקב 
שמך  "ואגדלה  הפס'  המשך  גם  מובן  לפי"ז  ישראל.  אלוקי  ולא 
והיה ברכה" ע"י שהגדלתי את שמך לאברהם "והיה ברכה" והיה 

אותיות הוי"ה נהיה מזה שם הוי"ה ב"ברכה".
בספר "גינת אגוז" הביא רמז נפלא:

ריש  בית  אלף  כך:  אברהם  שם  את  נגדיל  אם  שמך"  "ואגדלה 
הא מם - עולה כמנין שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד [1119 עם 
הכולל] כי אברהם היה מפרסם אחדותו יתברך בכל העולם וזה, 

"והיה ברכה" זהו עצם הברכה.
.                                      (מעינה של תורה)

והיה  שמך  ואגדלה  ואברכך  גדול  לגוי  "ואעשך 
ברכה" (יב, ב)

"והיה ברכה - הברכות נתונות בידך, עד עכשיו היו בידי, 
ברכתי לאדם ונח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ" 

(רש"י)

לנו  לחשוב.  רגילים  שאנו  כפי  פשוט  דבר  איננו  הברכות  ענין 
נדמה שזה סתם דיבורים, שמבקשים ברכה ממישהו, והוא עונה 

"זייט מצליח", "זייט געזונט און שטארק".
פעם בא בחור לבקש ברכה מהמשגיח ז"ל שיפטרוהו מהצבא, 
וישב לו אז נכדו על ברכיו, אמר לו המשגיח "ממני אתה מבקש 
ברכה? תבקש ברכה מהילד הזה, כי הוא לא טעם טעם חטא, והוא 
היה  בחור  איזה  לפטירתו,  סמוך  אחרת  פעם  אותך".  לברך  יכול 

צריך להתיצב לצבא וביקש מהמשגיח ברכה, הוא חשב קצת וענה 
שאיננו מרגיש טוב ואיננו יכול לברכו עכשיו. מה הפשט בזה?

יוסף  אבותיכם  אלקי  "ה'  ישראל  הכלל  את  בירך  רבינו  משה 
וכתוב  לכם",  דבר  כאשר  אתכם  ויברך  פעמים  אלף  ככם  עליכם 
בחז"ל (דב"ר א, יג) "כך אמרו לו ישראל, רבינו משה, הקב"ה לא 
מה  להם  אמר  פעמים,  אלף  אמרת  ואתה  לברכותינו  קצבה  נתן 
שברכתי אתכם משלי ברכתי, כשיבא הקב"ה יברך אתכם כאשר 
מי  ט)  כב,  (משלי  יבורך"  הוא  עין  "טוב  הענין:  ביאור  לכם"  דבר 
שהוא טוב עין, הוא יכול להיות הצינור שדרכו ירד שפע לעולם. 
שלו  טובה  שהעין  בעצמו  חש  רבינו  משה  אדם.  בכל  תלוי  וזה 
מגיעה עד אלף פעמים, אבל יותר מכך איננו יכול לברך. זהו יסוד 

הברכה.
בדבר  אלא  מצויה  הברכה  "אין  א)  (מב,  בב"מ  אומרת  הגמ' 
יכול  הוא  תבואתו  את  מנה  לא  האדם  עוד  כל  העין".  מן  הסמוי 
להתפלל שיתרבה, אבל אחרי מדידת הגורן הרי זו תפילת שוא. 
מה זה משנה להקב"ה אם זה קודם או אחר שמדד את תבואתו? 
שפע  הדבר  על  להמשיך  פירושה  שברכה,  ז"ל  המשגיח  ביאר 
מאיתו ית'; לפני שהאדם מדד, הוא אינו יודע את מדת תבואתו 
בלי  תבואתו  את  ולהרבות  להשפיע  יכול  שה'  מאמין  עוד  והוא 
שיעור, אבל אחרי המדידה האדם נהיה צר עין על תבואתו וכבר 
אין לו את ההשגה שהתבואה יכולה להתרבות, וממילא התפילה 

הזאת היא תפילת שוא.
ובמג"א  א  קפ,  או"ח  (שו"ע  נפסק  המזון  ברכת  לענין  ובאמת 
הברכה.  עליו  שתחול  כדי  השלחן  על  לחם  שיהיה  שצריך  שם) 
הרמב"ן מבאר זאת בפרשת תרומה (שמות כה, כד) שמאז בריאת 
העולם שוב לא נברא יש מאין, ולכן לא חלה ברכה על דבר ריק, 
אלא צריך להיות שורש שעליו תחול הברכה. כשאדם מברך, הוא 
ממש ממשיך ברכה על העולם, וכדי שתחול הברכה צריך שיהיה 
ענין  היא  שברכה  נמצא,  הברכה.  תחול  שעליו  השולחן  על  לחם 

גדול מאד.
בגמ' (תענית כד, ב) איתא "בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת 
בקב  לו  די  בני  וחנינא  בני,  חנינא  בשביל  ניזון  כולו  העולם  'כל 
חרובים מערב שבת לערב שבת'". המשגיח ז"ל הסביר (דעת חו"מ 
ח"ב עמוד כ) שכיון שרבי חנינא לא חי לעצמו כלל, כולו עין טובה, 
לכן הוא עצמו נהיה צינור שדרכו ירדה הברכה לעולם. וכך אברהם 
אבינו, הוא עצמו היה הצינור של חסד, לכן אמר לו הקב"ה "אתה 
תברך". עד עכשיו הקב"ה בירך והשפיע, "מעכשיו אתה תברך את 

אשר תחפוץ", שהוא נהיה הצינור שדרכו ירד השפע לעולם.
השמים  מן  לשפע  שנוגע  מה  שכל  מכאן  רואים  אורחא,  אגב 
כך  כל  להיות  יכול  אדם  אדם,  של  המציאות  זוהי  באדם.  תלוי 

אגישמקע ווארט
                           גליון שכ"ה פרשת לך לך ד' מרחשון תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |   ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל | 
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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מושלם וטוב עין, שהברכות ניתנות בידו.
זה רחוק מאד מהברכות שאנו מכירים. מי שיודע בעצמו שהוא 

אינו טוב-עין והוא מברך, הרי הוא גונב דעת הבריות.
(שיעורי חומש)

"והיה ברכה" (יב, ב)

וכתב רש"י: "בך חותמין ולא בהם"
בשם  ששמעתי  מה  ואמרתי  חותמין?  בך  שרק  הענין  ומה 
בכלל  היו  שונות  תקופות  דהנה  זצ"ל,  שקופ  שמעון  רבי  הגאון 
ישראל, ויש תקופה הנקראת "תקופת החתימה", שבזמן עיקבתא 
דמשיחא יהיה חושך גדול ברוחניות, ומאידך תהיה תופעה פלאית, 
בתשובה.  חוזרים  ובכ"ז  מהיהדות  דורות  רחוקים  אנשים  שיהיו 
לו  היה  לא  אברהם  אבל  ולהתחנך,  לראות  מי  להם  היה  האבות 
ממי לראות, וזהו שאומרים "בך חותמין" - כמוך, ואפי' שלא יהיה 

להם ממי לראות, יכירו מעצמן את הבורא עולם.
יחסרו  החתימה  שבתקופת  הובא  זצ"ל  מקוצק  הרבי  ובשם 
תורה ועבודה, אבל חסד יהיה וזהו "בך חותמין" - אברהם, שהיה 

עמוד החסד!
ה"ה)  (פ"ד  נתן  דרבי  דבאבות  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  ותי' 
זה שהוא  לנו על  אוי  וכו'  יוצא מירושלים  פ"א היה ריב"ז  אמרו: 
חרב וכו', א"ל בני אל ירע לך, יש כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה 

זה גמ"ח.
(דרך שיחה)

"ואת הנפש אשר עשו בחרן" (יב, ה)

"וית נפשתא דשעבידו לאורייתא" (תרגום אונקלוס)

הג"ר דוב בעריש ווידענפלד זצ"ל גאב"ד טשעבין, סיפר (מובא 
בספר "שר התורה" עמ' 197) פעם אחת אמר אדם להג"ר יהושע 
מקוטנא זצ"ל, בעל "ישועות מלכו", שהינו בקי בסדר נזיקין. רבי 
יהושע רצה להעיר לו שעיקר העניין הוא לא רק הבקיאות, אלא 
ההתמסרות לתורה. לכן פנה אליו בשאלה: האם יודע אתה מהו 
את  בפניו  ופרש  בוודאי,  האברך,  לו  השיב  דאורייתא?  שיעבודא 

כל השיטות ופרטי הדינים שנוגעים לשיעבודא דאורייתא.
זאת  לא  יהושע:  רבי  לו  אמר  דבריו,  את  להרצות  סיים  כאשר 
הפסוק  על  אונקלוס  תרגום  לדברי  התכוונתי  אני  כוונתי.  היתה 
"את הנפש אשר עשו בחרן" - "וית נפשא די שעבידו לאורייתא". 

גם זהו שיעבודא דאורייתא, וגם את זה צריך לזכור.
שמעון  ברוך  הג"ר  מטשעבין  הגאון  חתן  הסביר  לימים 
שיעבוד?  עניין  מהו  נתבונן  הדברים.  כוונת  את  זצ"ל,  שניאורסון 
רבות  פעמים  נמכרה  אם  אפילו  לאדם,  משועבדת  קרקע  כאשר 
קרקע  לאדם  יש  להפך,  ולעתים  לו.  משועבדת  נשארת  היא 
והוא בעליה ללא פקפוק, בכל זאת אין לו שליטה עליה, כי היא 

משועבדת לאחרים.
לתורה  שמשועבד  מי  יש  לתורה,  השיעבוד  בענין  הדין  הוא 
ובכל רגע פנוי הוא עוסק בה. אמנם לפעמים הוא נאלץ להתעסק 
לא  הוא  לתורה.  משועבד  הוא  במהותו  אבל  אחרים,  בצרכים 
ומיד  אחרים,  בדברים  התעסקות  בעת  גם  מהלימוד  דעתו  יסיח 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

"לו ישמעאל יחיה לפניך" (יז, יח)

פרש"י ביראתך, ומפרשי רש"י הקשו, דהלא איתא  בברכות 
לג: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, שענין הבחירה בטוב 
שייך  היאך  וא"כ  שמים,  בידי  ולא  האדם  ביד  מסור  ברע  או 

תפילה על יראת שמים, וצ"ת.
ונראה בזה ,דהנה איתא בברכות י. שר"מ התפלל על הבריוני 
דהלא  המהרש"א  והקשה  בתשובה,  וחזרו  בתשובה  שישובו 
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ובשלמא תפילה על עצמו 
כמבואר  אותו,  מוליכין  לילך  רוצה  שאדם  שבדרך  כיון  מהני, 
במכות י: [וביומא לח: שהבא ליטהר מסייעין אותו] וכן בכל 
תפילה שאומרים והחזירנו בתשובה שלמה לפניך שכולל את 

עצמו בתפילתו, אך צ"ע מה שייך בזה תפילה על חבירו.
ע"פ  הדעת,  ישוב  בספר  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  וכתב 
על  חבירו  את  להכריח  אדם  שיכול  או"ח  סוף  בחזו"א  מש"כ 
קיום המצוה, ואין בכך ביטול הבחירה, כיון שהמעשה עושה 
בבחירה וכל ישראל כאיש אחד, והדבר מתייחס אל הברואים, 
וממילא אף תפילה שייך על יראת שמים כיון שהסיוע משמים 
אפשר  שפיר  ולפי"ז  החזו"א,  עכ"ד  נברא,  תפילת  ע"י  בא 
להתפלל על חבירו אף בעניני יראת שמים, כמו שיכול לכפות 
את חבירו ואין בכך ביטול הבחירה, עכ"ד, [ובאגרו"מ או"ח ח"ד 

סי' מ' סקי"ג נחלק על שיטת החזו"א].
עוד יש לומר, דהנה הגרי"ז ביאר מה דכתיב בחרבי ובקשתי 

בעצמותה  יש  החדה  החרב  כי  ובבעותי,  בצלותי  ובתרגום 
בעצמו  בו  אין  החץ  ואילו  גברא,  כח  בלא  ואף  ההריגה,  כח 
יש  הקשת  על  גברא  כח  של  מתיחתו  ע"י  אלא  ההריגה,  כח 
בו כח להרוג, ומעתה ביאר, דתפילה שתיקנו אנשי כה"ג הרי 
שהתפילה בעצמה יש בה סגולה וכח להתקבל, ואילו בקשות 
תלוי  בשמים  התפילה  קבלת  שענין  לחץ,  משולות  ותחינות 

בכחו וצדקותו של המתפלל.
הקבועה  בתפילה  עליהם  התפלל  שר"מ  לומר  יש  ומעתה 
שתקנו אנשי כנה"ג ובזה שפיר שייך תפילה אף בעניני יראת 
שמים הואיל ויש בה כח מצד עצמה, ויעוין בגליון הש"ס שציין 
שישובו,  הרשעים  על  להתפלל  דמצוה  שכתב  הזוהר  לדברי 
תפילה  שייך  שפיר  למש"נ  כי  תפילה,  לשון  נקט  בדוקא  הנה 
על עניני יראת שמים על חבירו, אך בבקשה בעלמא י"ל דאין 

שייך מאחר דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, וכמש"נ.
'קבילית  שמעתיך,  ולישמעאל  הכתוב  על  כתב  ובתרגום 
צלותך' הנה מבואר דמה שביקש אברהם על ישמעאל לו יחיה 
לפניך, היתה בתורת תפילה ולא רק בקשה בעלמא, אף שלא 
הוזכר בכתובים שהיה זה תפילה דוקא, ולמש"נ ניחא כיון דע"כ 
היה זה בתורת תפילה, כי בכה"ג שפיר שייך להתפלל אף על 
עניני יראת שמים, ועמש"נ בפרשת תולדות (פכ"ה פכ"א).                                                   
 (חבצלת השרון)
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כשיסתיימו טרדותיו הוא ישוב לתלמודו. כנגד זה ישנם אנשים 
שאמנם יושבים ולומדים במשך כל היום, אבל כל דבר קטן מוציא 
אותם מהלימוד. כל מאורע שמתרחש, הופך להיות עסק שלהם. 
כל סיפור של רכילות או מאורע הקורה בעולם או בפוליטיקה, 
שהם  פי  על  אף  כאלה,  אדם  בני  אותם.  התופסים  עניינים  הם 
יושבים ולומדים, אינם ראויים לתואר "משועבד לתורה".                                                               
(ילקוט יוסיף לקח)

אמרת  למה  היא.  אשתך  כי  לי  הגדת  לא  "למה 
אחותי היא" (יב, יח-יט) 

מעיר על כך הגאון רבי שלמה גנצפריד זצ"ל בספרו "אפריון":
מדוע עשה פרעה ב' שאלות מזה, הרי עיקר הטענה היא מה 
'למה  טענתו  על  להוסיף  הוצרך  ולמה  אשתו,  שהיא  אמר  שלא 

אמרת אחותי היא'.
וכתב ליישב על פי מה שמצאנו במגילת אסתר (ב, י) שמרדכי 
צוה על אסתר שלא תגיד את עמה ואת מולדתה, והטעם בזה כדי 
שיחשוב אחשורוש שהיא ממשפחה בזויה ולא יקחנה לאשה, כי 

אין כבוד למלך לקחת אשה ממשפחה בזויה.
ולפי"ז אם היה אברהם אומר על שרה רק שהיא איננה אשתו 
ולא היה אומר אחותי היא, יתכן שלא היה פרעה לוקחה לאשה, 
ואין  בזויה  ממשפחה  שהיא  ויתכן  משפחתה,  נודע  שלא  כיון 
כבוד למלך לשאת אשה ממשפחה בזויה, אך כיון שאמר אברהם 
היא  שהרי  בזויה,  ממשפחה  שהיא  פרעה  חשש  לא  היא  אחותי 

ממשפחת אברהם שהיה מפורסם בכל העולם.
מה  האחת  רעות,  ב'  עמו  שעשה  לאברהם,  פרעה  שטען  וזהו 
שלא הגדת לי שהיא אשתך, והשנית מה שאמרת לי אחותי היא 
לוקחה  הייתי  לא  אחותך  היתה  לולא  כי  לאשה,  לקחתיה  ולכן 

שמא ממשפחה בזויה היא.
                                 (אפריון)

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור 
הכוכבים... ויאמר לו כה יהיה זרעך" (טו, ה)

צא  לו:  אמר  מדרשו,  ולפי   - החוצה  אותו  "ויוצא 
מהאצטגנינות שלך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד 
בן. אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד 
המזל"  וישתנה  אחר  שם  לכם  קורא  אני  תלד.  שרה  אבל 

(רש"י).

לפני  עומד  אני  ובכה:  מסדיגורא  אהרן  רבי  לפני  יהודי  בא 
משפט קשה וצפוי לי עונש כבד, וכל ההוכחות נגדי ואיני רואה 

כל דרך להינצל, אין לי שום עצה...
תקום"...  היא  ה'  "עצת  אזי  עצה,  לאדם  כשאין  הרבי:  לו  ענה 

(משלי יט כא).
וכך היה, הלך למשפט ויצא זכאי!

אח"כ בא להודות לרבי על המופת, על רוה"ק. אמר לו הרבי: 
עצות  עשר  עם  מגיע  הוא  הקב"ה,  אל  בא להתפלל  אדם  כאשר 
איך כדאי לטפל בעניין שלשמו הוא מתפלל. וכשזה לא מצליח 
הוא חושב שהכל הסתיים ואין עוד סיכוי ותקוה, ונופל לזרועות 

היאוש.
 75 נשוי  כבר  הוא  באצטגנינות.  הסתכל  אבינו  אברהם  אפילו 
שנה, אין לו ילדים. הסתכל בכוכבים וראה שגם לו וגם לשרה לא 

יכולים להיות ילדים.
אמר לו הקב"ה: מי אמר שאין עוד סיכוי. לאברם אין ילדים, אך 
לך יקראו אברהם - ולאברהם יהיו ילדים. לשרי אין ילידם - אך 

לשרה יהיו ילדים.
כאשר מגיע מצב שאדם מבין כי אין לו יותר מה לעשות, אזי 
הקב"ה:  אומר  עצות,  לאדם  שיש  זמן  כל  תקום".  היא  ה'  "עצת 
עשה כפי שאתה חושב, ורק לאחר שהאדם מנסה את כל הדרכים 

ורואה שאין לו עצה - אזי "עצת ד' היא תקום".
ה'  אנה  "עד  שואל:  האדם  ב-ג)  (יג,  בתהלים  שנאמר  מה  זה 
"עד  והתשובה:  ממני"  פניך  את  תסתיר  אנה  עד  נצח  תשכחני 
אנה אשית עצות בנפשי", כל זמן שיש לך עצות אומר הקב"ה - 
תסתדר לבד. וכשכבר אין לך עצות, ואתה סומך רק על הקב"ה 

- אז הקב"ה ישלח לך את ישועתו.
                                                      (הגש"פ "אדיר במלוכה)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

"ואברכך" (יב, ב)

וברש"י: ממון.

שאלה: איזו טובה היתה במה שאמר הקב"ה לאברהם 
שהקב"ה  ברש"י  כג)  (ד,  ולהלן  בממון,   - ואברכך  אבינו 

הבטיחני לעשרני ע"ש, ומה ברכה יש בזה..
אברהם  שאצל  וכנראה  צדקה,  הרבה  שיתן  תשובה: 

אבינו לא היה זה נסיון.
עושר"  של  "חיים  החודש  בברכת  שאומרים  מה  וכן 
הכוונה עושר עם סייעתא דשמיא לעמוד בנסיון העושר, 
לעושר  ויתפלל  מצוות,  הרבה  לעשות  ניתן  עשירות  עם 

ושיעמוד בנסיון.
יא)  יז,  (ירמיהו  הפסוק  על  אומר  ז"ל  מדובנא  המגיד 
"קורא ָדָגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו 
מעלה  יש  בעשירות  דהנה  נבל"  יהיה  ובאחריתו  יעזבנו 
ויש חסרון, המעלה היא שעי"ז יש אפשרות לתת הרבה 
צדקה, והחסרון - שזה מביא לגאוה ותאוה וכו'. והנה גם 
וחסרון,  מעלה  יש  לשדה,  הרבה  מים  וזורמים  כשבאים 
המעלה שמשקים המים את השדה, והחסרון הוא שגורם 
ללכלוך וזבל. בד"א בזמן שהמים נשארים שם, אבל אם 
רק  יש   - שם  נשארים  ואינם  בשדה  עוברים  רק  המים 
אם   - בעשירות  גם  וכן  המעלה.  את  ולא  החסרון  את 
נשאר אצלו הכסף יש לכה"פ גם את המעלה, אבל אם 
"לא במשפט", הכסף לא ישאר אצלו, ויהיה לו רק את 

החסרון של עשירות.
   .                                                       (דרך שיחה)
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בין שבילי המוסר  
"אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר 

אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד" (טו, א)

נחש  בין  בערוד [כלאים  מעשה  רבנן,  תנו  ע"א):  לג  בסיפור מהגמרא (ברכות  נפתח 
לצב (חולין קכז ע"א)] שהיה מזיק את הבריות, באו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא, אמר 
החור.  פי  על  עקבו  נתן  חורו,  את  הראוהו  ממנו].  מגיח  [שהוא  חורו  את  לי  הראו  להם: 
במערבא,  אמרי  גדולות",  ב"הלכות  מצאתי  רש"י:  [וכתב  ערוד.  אותו  ומת  ונשכו,  יצא 
כשהערוד נושך את האדם, אם הערוד קודם למים מת האדם, ואם האדם קודם למים 
מת הערוד. ונעשה נס לרבי חנינא ונבקע מעין תחת עקבו]. נטלו על כתפו והביאו לבית 
המדרש. אמר להם: ראו, בני. אין ערוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה  אמרו: אוי 

לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא.
וכתב הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל ב"גליון הש"ס": "עיין 'יפה מראה' בתענית פרק ג 

סימן יז דיבור המתחיל מפלתא".
מצוה לשמוע דברי חכמים (יבמות כ ע"א) עיינתי שם, וסיפור הירושלמי שם מזכיר 
את הסיפור בגמרא (תענית כ ע"ב): בנהרדעא היתה חומה רעועה ורב ושמואל לא עברו 
תחתיה למרות שעמדה כך שלש עשרה שנה. פעם  התלוה אליהם רב אדא בר אהבה. 
אמר לו שמואל לרב: נקיף סחור סחור כדרכנו. ענהו: איננו זקוקים לכך, שרב אדא בר 

אהבה איתנו, שגדולה זכותו ואיני פוחד.
ומה היו זכויותיו, ששאלוהו במה האריך ימים וענה: מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא 
צעדתי בפני מי שגדול ממני, ולא  הרהרתי בדברי תורה במבואות המטונפים, ולא הלכתי 
ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת 

עראי, ולא ששתי בתקלת חברי, ולא קראתי לחברי בכנויו [של גנאי].
בר  אדא  רב  את  לשם  הביא  לפנותם.  וביקש  רעוע  במרתף  יין  חביות  היו  הונא  לרב 
וקרסה   - יצאו  כשסימו,  החביות.  את  פועליו  פינו  ובינתים  תורה,  בדברי  ומשכו  אהבה 
התקרה. הבין רב אדא בר אהבה, והקפיד. ומדוע, כי אמר רב ינאי: לעולם אל יעמוד אדם 
במקום סכנה ויאמר שעושים לו נס, שמא אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס, מנכים לו 

מזכויותיו. שנאמר "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת" (בראשית לב, יא)
הרי  סכנה,  במקום  שהעמידוהו  אהבה  בר  אדא  רב  הקפיד  שבגמרא  בעוד  והנה, 

בתלמוד הירושלמי (תענית פ"ג הי"א) נוהג רב אדא בר אהבה כך בעצמו, ובמודע!
עד  אהבה  בר  אדא  רב  תלמידו  את  רב  בה  העמיד  לקרוס.  שעמדה  חורבה  היתה 
טובים  מעשים  מה  לו:  ואמרו  חכמים  שלחו  הבית.  נפל  הבית,  מן  שיצא  וכיון  שיפנוה, 
יש בידך. אמר להם: מימי לא קדמני אדם לבית הכנסת ולא הנחתי אדם בבית הכנסת 
ויצאתי לי, ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה, ולא הזכרתי דברי תורה במקום מטונף, 
מיד  לקום  כדי  עראי  שנתי  היתה  תמיד  אלא  קבע,  שנת  בה  וישנתי  מיטה  הצעתי  ולא 
ולעסוק בתורה. ולא צעדתי בין החברים היושבים על הקרקע, ולא כיניתי שם לחברי, 
ולא שמחתי בתקלת חברי, ומחלתי מיד למי שצערני, ולא הלכתי בשוק אצל מי שחייב 
ב):  קא,  (תהילים  שנאמר  מה  לקיים  ביתי,  בתוך  הקפדתי  לא  ומימי  לצערו,  שלא  לי, 

"אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי".
וכתב ביפה מראה (והועתקו הדברים ב"שירי קרבן" שם) ויש להקשות, שהרי אמרו 
(שבת לב ע"א) אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושים לו נס, שמא אין עושים לו. 
ואם עושים לו, מנכים לו מזכויותיו. ושמא היו בבית ספרים ותפילין כדי להצילם. אי נמי, 
לקדש את השם עשה, וכמעשה דרבי חנינא בן דוסא שהלך והניח עקבו על חורו של 
ערוד. [ומהרש"א (ברכות לג ע"א) הקשה איך סמך רבי חנינא ע להנס. ובדברי ה"יפה 
מראה" מיושב, שרצה לקדש שם שמים ולהראות במוחש שאין ערוד ממית, אלא החטא 

ממית].
ובדבריו תובן הסתירה לכאורה בהנהגת רב אדא בר אהבה. שכאשר רב הונא משכו 
באותה  העמידו  וכשרבו  מזכויותיו.  ינכו  כי  הקפיד,  היין  מרתף  שיפנו  עד  תורה  בדברי 

חורבה הסכים, כדי לקדש שם שמים.
מזכויותיו.  לו  מנכין  אין  שמים,  שם  לקדש  כדי  הנס  על  שהסומך  משמע,  ולכאורה 
הפסוק  על  בפרשתנו,  ד)  מד,  רבה  (בראשית  המדרש  מדברי  נסתר  זה  שיסוד  וקשה, 
"אחר הדברים האלה [נצחון אברהם אבינו על המלכים] היה דבר ה' אל אברם במחזה 
שהיה  לפי  א).  טו,  מאד" (בראשית  הרבה  שכרך  לך,  מגן  אנכי  אברם,  תירא  אל  לאמר: 
המלכים  למלחמת  ירדתי  נצלתי,  האש  לכבשן  ירדתי  ואומר:  מתפחד  אברהם  אבינו 
ונצלתי, תאמר שנתקבלתי שכרי בעולם הזה ואין לי כלום עתיד לבוא. אמר הקב"ה: "אל 
תירא אנוכי מגן לך" [מגן בארמית הוא חינם] וכל מה שעשיתי עמך בעולם הזה חינם 
עשיתי עמך, אבל שכרך מתוקן לעתיד לבוא. "שכרך הרבה מאוד" כמו שנאמר (תהלים 

לא, כ): "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך".
והנה, מה שירד לכבשן האש ודאי היה לכבוד שמים, שמסר נפשו כדי שלא להשתחוות 
ובחילם  במלכים  ללחום  שנחלץ  ומה  יג).  לח,  רבה  (בראשית  נמרוד  של  זרה  לעבודה 
העצום ורב (סנהדרין צה ע"ב) ודאי היה לכבוד שמים. שאמרו בזוהר הקדוש (ח"א פו, 
ב) שכל רצונם היה לשבות את אברהם כדי למחות את השפעתו על בני דורו, הוציאם 
דמתה  לוט  של  דיוקנו  שדמות  ומכיון  ה'.  בעבודת  והכניסם  הזרה  העבודה  מפולחן 
לאברהם אבינו, לקחוהו בשבי כדי להתימר שגברו עליו ואלוקיו לא עזרו. לפיכך רדף 
אחריהם, נלחם בהם וגבר עליהם בניסים מופלאים (תענית כא ע"א) וחילצו מן השבי. 

ועם כל זה פחד שקיבל בכך שכרו בעוה"ז ונתמעטו זכוריותיו. ואף הקב"ה לא השיבו 
שאין לו לפחוד, אלא הודיעו שהעניק לו מתנת חינם, ולכן שכרו שמור לו במלואו.

אם כך, שבה הקושיא למקומה - 
הונא  רב  על  הקפיד  ולפיכך  מזכויותיו  לו  שינכו  פחד  אהבה  בר  אדא  ורב  הואיל 
שמשכו למרתף היין המט לנפול לשהות שם עד שיפנוהו, איך הסכים לעמוד בחורבה. 

הגם שהבין שיהיה כאן קידוש שם שמים, הרי ינכו לו מזכויותיו.
את התשובה לכך מצאנו בסיפור נוסף בגמרא (ברכות כ ע"א) שאל רב פפא לאביי, 
מדוע התרחשו ניסים לקדמונים, ולנו לא מתרחשים ניסים. ענהו: הקדמונים מסרו נפשם 
על קדושת השם, ואנו איננו מוסרים נפשנו על קדושת השם, כפי שרב אדא בר אהבה 
הוברר  וקרעה.  יהודיה,  שהיא  חשב  צנועה.  שאינה  ארגמן  שכמיית  עטויה  נכרית  ראה 

שאינה יהודיה, ושילם בשויה ארבע מאות זוז.
ושמעתי מרבי דוד'ל פרנקל זצ"ל, שאמר בשם רבי משה סולובייציק זצ"ל: וכי איזו 
מסירת נפש יש בקריעת אותו בגד כשסבר שהוא של יהודיה, ואם אכן יהודיה היתה לא 
במקרה  אהבה,  בר  אדא  רב  שהקדמונים -  יהא,  שהכונה  ותרץ,  בתשלומין.  מחויב  היה 
זה - לא חשבו חשבונות בראותם מעשה כנגד רצון השם, ומיד קנאו לשמו הגדול. וזה 

קרוי בשם "מסירות נפש על קדושת השם".
מעתה, נאמר שאכן, גם כשפועלים נס עבור כבוד שמים מנכים מהזכויות, כמו שמוכח 
במדרש מפחדו של אברהם אבינו, אבל רב אדא בר אהבה לשיטתו לא חישב חשבונות 

כשזה נוגע לכבוד שמים, ומוכן היה להפסיד עבור זה כל זכויותיו!
ואספר סיפור ששמעתי ולאור הדברים יובן לאשורו - 

בעיר אחת בגרמיה היה יהודי מתבולל, בעל בנק פרטי, ולו בן יחיד. חלה הבן, ואביו 
דעך.  הילד  והחמירה,  הלכה  והמחלה  ידם  קצרה  אך  מומחים,  רופאים  למיטתו  הבהיל 
נזכר האב שאביו היה פונה בעת מצוקה לשמש בית הכנסת, שיערוך תפילת "מי שברך" 

הלך לבית הכנסת ופנה אל השמש, שאל בכמה תעלה לו ברכה כזו לרפואת בנו.
היה שם אורח, יהודי מגליציה שבא לרגל עסקיו. שמע, והתענין. שאל: "בצאנז כבר 

היית?"
צאנז? מה יש בצאנז, בית חולים? פרופסור נודע?!

ישועות,  פועל  נפלאות.  עושה  רבי  רבינער'  'וואנדער  שם  "יש  השיב.  יותר"  "הרבה 
מחולל ניסים, מכל העולם נוהרים ובאים!"

שב לביתו וסיפר לאשתו. דחקה בו לנסוע. הטלטל בדרכם, חצה ארצות, עבור מחוזות 
והגיע לצאנז. בא לרבי ושטח מבוקשו, בנו חולה שהרבי ירפאו.

חקרו הרבי. מאין הוא, מגרמניה. מה עסוקו, מנהל בנק. האם הבנק סגור בשבת, ודאי 
שלא. כל הבנקים פתוחים בשבת וסגורים ביום ראשון ושלו בכלל. יבין הרבי, התחרות 

קשה, ורוב לקוחותיו גויים. ובכלל, גם בביתו אין השבת נשמרת.
וכשרות? גם לא. בבית הוריו שמרו. כיום, אין בעירו אטליז כשר. וטהרה? אינו יודע 

מה זה. הרבי הסביר. אה, אז לא.
בידי  אין  נפלאות:  עושה  איני  אותך,  הטעה  מישהו  שמע.  "ובכן,  הרבי.  נאנח  "טוב" 

לרפא את בנך".
לא? אם כן, לחינם בא. מבקש הוא סליחה על ההטרדה. אבל מדוע התור ארוך כ"כ?

"אסביר לך" המשיך הרבי, "אנשים יודעים שהצרות באות ממרום, ומאמינים שתפילתי 
מקובלת לפני ה' וביכולתי לפעול לביטול הגזירות. גם על בנך נגזרה גזירה, ואני מוכן 
לפנות אל הבורא ולבקש שימלא משאלתך וירפא את בנך. אבל אז ישאל השי"ת: האם 

הוא עושה רצוני, שמבקש שאעשה רצונו? ומה אוכל לענות?!
ואני  וטהרה,  כשרות  שבת  לשמור  עצמך  על  תקבל  אתה  עסקה:  אני  מציע  כן,  על 

מתחייב שהשי"ת יעשה רצונך ובנך ירפא!"
שמע הבנקאי, ושקל את העסקה. ענה: בענין הכשרות, מבין אני שאין בעיה. נעבור 
לצמחונות. בענין הטהרה, אשאל בבית. אבל בענין השבת, אין על מה לדבר. אם אסור 

את הבנק בשבת יעזבוני לקוחות והעסק יסגר.
"כרצונך", השיב הרבי. "לא עשינו עסק"

לחצו ידים, נפרדו כידידים. חזר לביתו, ובנו גוסס "נו, מה היה שם" שאלה האם.
"יהודי קשיח" ענה הבנקאי, "אי אפשר לעשות איתו עסק, אינו מוכן להתפשר"! וסיפר 
לדואר  מיד  רץ  אתה  מבנך?!  יותר  לך  חשוב  הבנק  "רוצח!  האם:  נרעשה  הפגישה.  על 

ומשגר מברק שאתה מסכים לשלושת התנאים"
מיהר, ושלח את המברק, כשחזר, כבר הוטב לילד. כעבור זמן קצר, נרפא. והעיר געשה 
ורעשה: הבנק נסגר בשבתות, אנשים שמעו את הסיפור השתאו והעריכו והעסקים רק 
שגשגו.    שלחה אותו אשתו לשלם לרבי שכרו 300 מארקים כדמי ביקור אצל הפרופסור, 

ולא הסכים לקחת. כאלישע, שמאן לקחת כסף מנעמן, כדי להרבות כבוד שמים.
אברכים  יושבים  המדרש  בבית  שלוחי.  היה  כן,  "אם  הרבי:  אמר  שהתעקש  אחרי 
ולומדים. חלק ביניהם את הכסף ויברכו את בנך". הלך וחלק. שמע אחד הלומדים, ומיהר 
אל הרבי. לפני זמן רב חלתה אשתו ומחלתה הלכה והחמירה, והרבי הסתפק בברכה. 

שאל בכאב: "האם הרבי מושיע רק מחללי שבת?!"...
נתן בו הרבי עיניו: "אתה חסיד שלי?" "ודאי!" ואוהב אותי?" "אהבת נפש!"

"אם כן, מדוע לא תבין! הקב"ה גזר גזירה, מי אני שאבטלנה. ואם אני מחולל מופת, 
ומכריח לבטל גזירת שמים, אני מעורר עלי רוגז והקפדה, ועלול לשלם על כך ביוקר רב. 
אבל הכל כדאי, כדי להרבות כבוד שמים. כדי שבאשכנז יראו בנק סגור בשבת, וידעו 

שיש אלוקים בישראל! אבל שאתה תדרוש זאת ממני?!"...                        (והגדת)
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(עוללות אפרים)

יצא מיד

(שפתי כהן)

נחת בארץ

(אמרי חן)

כמו המילה

(רבי מאיר�יחיאל מאוסטרובצה)

הנאה גשמית

(הרב יעקב�משה חרל"פ)

עלייה בכל התנאים

(רבי נחמן מברסלב)

כבוד הארץ

(לקוטי תורה)

הצטיידות ב'ויזה'

(הרבי מליובאוויטש)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מעלת הארץ
בארץ  לבקר  נסע  מרוז'ין  עשיר  יהודי 
ישראל. בשובו, נכנס אל רבי ישראל מרוז'ין 
ייחודה  את  חש  שלא  אכזבתו  את  והביע 

של הארץ.

חתן  חיפש  עשיר  "יהודי  הצדיק:  לו  אמר 
ולבסוף לא מצא חתן  מעולה בעבור בתו, 
כלבבו ושידך אותה עם חייט פשוט. לפני 
החתונה אמר לבתו להתקשט, כדי שתמצא 
בשביל  בתו:  לו  אמרה  בעלה.  בעיני  חן 

החייט שלי אני יפה למדיי כמות שאני...

"היא  הצדיק.  סיים  כך",  ישראל  ארץ  "אף 
מי  לפני  ומתגלה במלוא הדרה  מתקשטת 
לפני  אבל  ערכה,  רום  את  להעריך  שיודע 
ככל  ארץ  נראית  היא   — חומריים  אנשים 

הארצות".

אמרת השבוע מן המעיין

כמו  הם  ישראל  וארץ  ישראל  "עם 

בלי  שלם  האחד  אין  ומכסה.  סיר 

השני, ורק כששניהם מחוברים יחדיו 

יש כאן דבר שלם"  (המגיד מקוז'ניץ)

פתגם חסידי



שלוש 
טעימות

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

ארץ ישראל הגדולה
בברית בין הבתרים הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו את ארץ ישראל הגדולה, 
מן הפרת ועד הנילוס (בראשית טז,יח�כא): "ביום ההוא כרת ה' את אברם 
ברית לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר 
פרת". בהמשך מפורטות ארצות של עשר אומות: "את הקיני ואת הקניזי ואת 
הקדמוני. ואת החיתי ואת הפרזי ואת הרפאים. ואת האמורי ואת הכנעני ואת 

הגרגשי ואת היבוסי".

מפרש רש"י: "עשר אומות יש כאן, ולא נתן להם אלא שבעה גויים. והשלושה, 
אדום ומואב ועמון, הם קיני קניזי וקדמוני, עתידים להיות ירושה לעתיד". 
"בימי המלך  ד):  הרמב"ם כותב (הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ח הלכה 
המשיח מוסיפין שלוש אחרות על אלו השש [=ערי מקלט], שנאמר: ויספת 
אותן? בערי הקיני  והיכן מוסיפין  עוד שלוש ערים על השלוש האלה.  לך 

והקניזי והקדמוני, שנכרת לאברהם אבינו ברית עליהן ועדיין לא נכבשו".

גדולתנו לעתיד
חז"ל אמרו (מדרש רבה פרשה מד,כג): "כך עלה בדעתו של מקום להנחיל 
להם לישראל ארץ עשרה עממים, את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני, ולא 
ואת  האמורי  ואת  הרפאים  ואת  הפרזי  ואת  החיתי  את  ז',  אלא  להם  נתן 
ומואב  אדום  אמרי:  רבנן  שבעה...  הרי  היבוסי,  ואת  הגרגשי  ואת  הכנעני 
וראשית בני עמון הם הג' שלא נתן להם בעולם הזה... אבל לימות המשיח 

יחזרו ויהיו לישראל, כדי לקיים מאמרו של הקב"ה".

ה'אור החיים' כותב בפירושו: "הנה יש לתמוה, איך טח מראות עיניהם של 
הממאנים להאמין בגדולתנו ומעלתנו העתידה לבוא, כי מקרא מלא דיבר 
הכתוב שכרת ה' ברית עם אברהם אבינו ע"ה לתת לזרעו עשרה אומות — 

ועד עתה לא מצינו שנתן ה' לישראל אלא ז' אומות, ונשארו ג' אומות".

לתור  ליבי  נתתי  "עוד  בתורה:  הארצות  של  הסדר  על  ומעיר  מוסיף  הוא 
בסדר הכתובים, ואראה כי הקדים הקיני והקניזי והקדמוני, שהם עמון ומואב 
להקדים  נכון  ואין   — ז' המאוחרים  בראשונה אלא  לידינו  בא  ואדום, שלא 
עיקר  כי  לך  ולהגיד  להעירך  זאת,  הייתה  ה'  מאת  כי  ודאי  אכן  המאוחר! 
אומות...  מהז'  הנותר  ועמם  השלושה,  יחד  שיבואו  העתידה,  היא  הנתינה 
כנגד  לאברהם. שלושה  ה'  נתן  מלכים אשר  הארבעה  נתינת  לדבר:  וסימן 
קיני קניזי וקדמוני, והרביעי — תדעל מלך גוים — רמז אל התאספות הגוים 

הנשארים מהז' הראשונים, והבן".

בלי מלחמות
 :(254 עמ'  א,  כרך  תשנ"ב  (התוועדויות  אומר  מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק 
"כאשר נתן הקב"ה את ארץ ישראל לאברהם בברית בין הבתרים ('לזרעך 
נתתי את הארץ הזאת', 'כבר נתתי' בפועל), כבר נתן לו בפועל (באותה ברית) 
את כל עשר הארצות. לא רק את שבע הארצות — 'את החתי וגו'', אלא גם 
את ג' הארצות — 'את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני'. רק שבגלוי ובפועל 
'לא נתן להם אלא שבעה גויים והשלושה כו' עתידים להיות ירושה לעתיד' 
— 'בימי המלך המשיח'. אבל הקב"ה נתן הכול מיד בבת אחת (אלא שבקיום 
העניין בפועל יש שלבים. בדוגמת הדבר בכיבוש ז' הארצות גם כאן לא היה 
הכול בזמן אברהם, אלא לאחר זמן, לא בבת אחת אלא בכמה שלבים וכו')... 

"החידוש כעת יהיה שיקבלו את ג' הארצות בדרכי נועם ובדרכי שלום. כיוון 
שבאותו הזמן (בימות המשיח) לא יהיה שם כו' מלחמה כו', אומות העולם 

ימסרו אותן לבני ישראל מרצונם הטוב". 

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

62

מסרים כפולים

פרצות נסגרו

עידוד לרצח

צייד המסיתים

בחזית המעקב וההסברה. מרכוס במשרדו

לדלג על הכוהן?
שאלה: כאשר יש כמה 'חיובים' לעלות לתורה, 
הגבאי נוהג לומר 'אין כאן כוהן' ומעלה ישראל 
כשהכוהן  זאת  לעשות  נכון  האם  במקומו. 

נמצא בבית הכנסת ואינו יוצא החוצה?

פ"ד  המקדש  כלי  הל'  רמב"ם  א�ב.  נט,  גיטין  מקורות: 
ה"ב. ס' החינוך מצווה רסט. טושו"ע או"ח סי' קלה ס"ג 

ונו"כ. פסקי תשובות שם ס"ק ט, טז, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

בית + קלפ 
פרדי כתוב
מבחר ענק של עיצובימ מרהיבימ

עיצוב בהתאמה אישית
מבחר קלפימ איכותיימ כתובימ

ע"י 
ופרי 
ת"מ מו
מכימ

המרכז הגדול בעולמ ל�פרי תורה: 

חנות המפעל כפר דניאל מחלפ בנ שמנ
054-8309580 08-9186633

בני ברק רח' רבי עקיבא 49 03-5703498 
ירושלימ רח' כנפי נשרימ 5 | 02-6514026

רח' מלכי ישראל 2 (כיכר השבת) 02-5383853
WWW.HAZORF IM .COM

36 תשלומימ
ללא ריבית
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סיפורים לנשמה

1 -700 -704120  ' טל

הכרך השני של 'צדיקים למופת',
מבחר מסיפורי 'שיחת השבוע'

70 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל העדות

עריכה חדשה | עיצוב מרהיב
  כריכה קשה | 352 עמודים



 
 

 פרשת לך לך
 
   "אביך ומבית וממולדתך מארצךלך לך "
 )א ,יב(

 אדם ביציאת שהרי, הפוך להיות צריך היה הסדר שהרי קשה
 דהיינו ממולדתו כ"ואח אביו מבית יוצא קודם הוא הרי ממקומו

 ?הפוך בסדר התורה כתבה ומדוע מארצו כ"ואח עירו
 החסידות אבות: מלובלין שפירא מאיר רבי הגאון כך על ענה
 אם. משוטטות שמחשבותיו היכן נמצא האדם, גדול כלל יסדו
 הרי ושדותיו עסקיו על הם ומחשבותיו הכנסת בבית נמצא הוא

 על ומחשבותיו עבודתו במקום נמצא ואם בשדה נמצא שהוא
 בעצם שהוא הרי רבו בית על שחושב או, שבקדושה דברים
 .קדוש במקום נמצא
 אביו ומבית מארצו לצאת אבינו לאברהם אמר ה"כשהקב כאן

 על כוונה גם היתה, בפועל יציאה של הפשוטה הכוונה מלבד
 מלבו ושיעקור מולדתו ומדרכי תרח אביו מדרכי יציאה

 שכזאת הליכה כ"וא הנלוזות הליכותיהם את וממחשבותיו
 מקודם, ביותר מתאים הסדר אמנם ובהנהגות במחשבות

 להיפרד אף ולבסוף עירך מדרכי כ"ואח המדינה מדרכי מארצך
 וגם נכר לאלוהי עבדו שם שגם אביך מבית ביותר מהקרובים

 .וקשר קירבה כל שיעקור מהם
 

 ) א יב,( אביך" ומבית וממולדתך "מארצך
 :)מ״א פ״ג(מהמשנה באבות  הדברים שלושת נרמזים כאן

 מאין דע, עבירה לידי בא אתה ואי הדברים בשלש ״הסתכל
  ".וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה ולאן באת
, עתך בבוא תשוב אליה אשר, הארץ עפר את - ״מארצך״ זכור

 . ותולעה״ רמה עפר ״למקום
 .סרוחה מטיפה ,הולדתך מקור את - ״ממולדתך״ זכור
 אביך לפני לבוא עתיד אתה אשר את - אביך״ ״מבית זכור

 הקב"ה... המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ״ליתן ,שבשמים
 )לטובה חשבה(
  

 )יב, ג( אאר" ומקללך מברכיך "ואברכה
 ואילו, ״מברכיך״ ואח"כ ו״אברכה״ קודם ברכה אצל נאמר מדוע
 ? ״אאר״ ואח"כ ומקללך״" קודם, להיפך אמר הקללה אצל
הקדוש־ברוך־ טובה ש״מחשבהאומר בעל ה"כלי יקר" , אלא
 הקדוש־ברוך־הוא אין רעה ומחשבה למעשה מצרפה הוא

 לכלל שיגיעו לפני עוד יתברכו המברכיםלכן , למעשה״ מצרפה
 אחרי רק יתקללו המקללים ואילו המחשבה בשביל רק, מעשה

 . בלבד המחשבה בעד ולא המעשה
 

 אצל ואילו, ״מברכיך״ - רבים לשון המברכים אצל נאמר למה
 השם לו שרמז לפי ,״ומקללך״ – יחיד לשון נאמר המקללים

. מאד מועטים יהיו מקלליו ואילו רבים יהיו מברכיו כי, יתברך
 ... המברכים רוב כנגד אחד מקלל יימצא

 ) מפרשים(

 )ג ,יב( "האדמה משפחות כל בך ונברכו"
 (רש"י) כאברהם תהא לבנו אומר דםא

 האבא אומר, אלא ?אברהםכ דווקא ומדוע ?לבנו דווקא ולמה
 אבל, אבא, הבן שואל .וצדיק גדול ח"ת לראותך אני רוצה לבנו
 להיות רוצה אני, קצת לומד קצת מתפלל ,טוב יהודי גם אתה
 שהיה, כאברהם שתהא אותך מברך אני, האבא לו עונה ...כמוך

 ...אבינו אברהם ממנו יצא זאת כל ועם תרח אבא לו
 

 "ובזהב בכסף במקנה מאד כבד ואברהם"
 (יג,ב)

 הזה העולם שבעסקי אבינו אברהם של שבחו להגיד הכתוב בא
 אבל, שעה חיי שהם יען בכבדות מתנהג היה) וזהב כסף מקנה(

 מתנהג היה, טובים ומעשים מידות שהם הבא העולם בעסקי
 וישכם,  אברם רץ הבקר ואל: "לדוגמה, נמרץ ובחשק בזריזות
 " בבוקר אברהם

 ).בחירו משה(
 

 מקנה רועי ובין אברם מקנה רועי בין ריב "ויהי
 ביני מריבה תהי נא אל אברם ויאמר... לוט

 )ח-ז, יג(ובינך" 
 . ובינך״ ״ביני יסתיים אולם, הרועים בין התחיל הדבר

 אצל קודם מתחילה שהיא, מחלוקת כל של דרכה היא כך
 המנהיגים גם כך-אחר בה ונתפסים, הסביבה אצל, הגלויים
 . עצמם״

 
 ״מריבה״ נאמר ואח"כ זכר בלשון ״ריב״ תחילה נאמר למה

 את מיד להפסיק, לוט את אברהם הזהיר אלא נקבה בלשון
 - ל״מריבה״ כך-אחר יהפוך הפעוט ה״ריב״ שכן, המחלוקת

 יש. מריבות ועוד עוד המולידה אם בבחינת, נקבה ללשון
 זכר בלשון, ״ריב״ ממסגרת תחרוג לא שהמחלוקת להשתדל

 עוד המולידה נקבה בלשון, ״למריבה״ תהפוך ולא, מוליד שאינו
 . מריבה״ תהי נא ״אל. ועוד

 )צחות בדרך הקדוש ה"של(
 

  מעלי" נא הפרד... אנחנו אחים אנשים "כי
 )ט-ח יג,(

 ?מעליו להיפרד ברצותו אדווק"אנשים אחים"  מדוע
 לשל היה דומה לוט של שקלסתר פניו, במדרש מובא, ברם

 אין הלא - אנחנו״ אחים ״אנשים: אברהם אמר לפיכך. אברהם
 שאנו סבורים האנשים רק, כלומר, אנשים״ של ״אחים לא אנו

 בינינו פנימי קשר כל אין באמת אז, דומה פנינו מראה כי, אחים
 .. מעלי״ נא ״הפרד לכן, מזו זו לחלוטין נבדלות ודרכינו

 ) צ״ח לשון(



 
 

 פרשת לך לך
 

 לעי"נ האשה החשובה 
 שלושים לפטירתה -מרת אסתר מלכה בת ר' יעקב ירוחם 

 נא הפרד... אברם מקנה רעי בין ריב ויהי"
 )ט-ז, יג( "מעלי
 כל את' ה לדרך לקרב חייו ימי כל במשך עמל אבינו אברהם

 את מגיירת אשתו ושרה, האנשים את מגייר כשהוא עולם באי
 .הנשים
 דלהיפר ללוט מציע הוא אשדווק יתכן כיצד, השאלה נשאלת
 של הגזל על שלמה בתשובה אותו להחזיר מנסה ואינו, מעליו
 ?זרים בשדות מרעה
 לאברהם נודע שכאשר, א"שליט קרלנשטיין ראובן רבי באר
 את לדעת בקש הוא זרים בשדות לרעות הולך שלוט אבינו
 משיב לוט היה אילו. הזה למעשה הסבה מהי ושאלו, מניעיו

 אברהם היה, במזומנים מחסור משום הוא זו גנבה של שטעמה
 השיב לוט אך, לצדו אותו ומותיר מוסר בשיחת מסתפק
 לתת הבטיח' שה מאחר כי טען שבה מפולפלת תשובה

, היחיד היורש - לוט - הוא, ילדים לו ואין, הארץ כל את לאברהם
 ...דעתו על העולה ככל לקחת ירושה מדין לו מותר וממילא
ואת , הזה' הלכתי'ה הנימוק את אבינו אברהם שמע כאשר

 אינני! מעלי נא הפרד: מיד אמרטענת לוט שבצדק הוא גונב, 
, גויים עם ורק אך אלא, מצטדקים למיניהם עם מתעסק
 '!ה דבר את לקבל באמת הרוצים

 

 ) ט יג,( מעלי" נא "הפרד
 ונותן ערביים אפילו אליו מקרב היה אשר, החסד איש אברהם

 קרובו לוט את בראותו נלהב לקנאי הופך, ולשתות לאכול להם
: בקולו עליו מרעים והוא, סדום אחדי ונמשך מדרכו סוטה
 וכלל כלל מהווים אינם הבריות ואהבת חסד מעלי נא ״הפרד
 . הרשע״ מן מוחלט ולפירוד יהדות בעד לקנאות ביחס סתירה

 )אזל אבני(
 

 )יג יד,(ויגד לאברם"  הפליט "ויבא
 ) רש״י(שרה  את אוייש אברהם שייהרג ומתכוון... עוג זה

 ״אל: יתברך השם לו אמר עוג עם רבנו משה מלחמת בעת
 היה חושש כי, חכמינו ואמרו), לד - כא במדבר( אותו״ תירא
 לאברהם להגיד שבא, זכותו ללוט לו תעמוד שמא, רבינו משה
 . ניצול ידו ועל לוט על המרחפת הסכנה על
 כל עם רבנו משה. עצום וחומר קל מזה ללמוד אנו יכולים הרי
 שנים לפני אשר, עוג של זכותו מפני היו - חוששים, ישראל בני־
 לא כוונתו שכל בעוד, לוט אודות על לאברהם לספר בא רבות
 מזה טובה יצאה לא ולבסוף, שרה״ את ״לישא אלא. הייתה

 עושה כשאדם, וכמה כמה אחת על הרי. ללוט אם כי, לאברהם
 כשר יהודי מפיק הטובה ואת לטובה מתכוון והוא טוב דבר

 ...דורות על דורות ועומדת שיעור לאין גדולה זכותו - ונאמן
 )ז״ל סלנט זונדל יוסף ר׳ הרה״צ(

 

 הפליט ויבא ...אברם אחי בן... לוט את ויקחו"
 )יג-יב, יד("...העברי לאברהם ויגד
 רשע אדם עבור עצמו מסר אבינו אברהם מדוע להתבונן יש

 אלאטרח שלא היא האמת? בו מצא מיוחדת מעלה איזה כלוט
 כשנמרוד שהרי ,יתברך' ה לכבוד חש אלא לוט בשביל אברהם

 גדולה בושה נגרמה, חי ויצא האש לכבשן אברהם את זרק
 קידוש נהיה וממילא אברהם את להרוג הצליח שלא לנמרוד

 אברהם חשש כעת ,הצילו אברהם של יםוקשהאל שמים שם
 שהיו משום נהרג שאברהם כולם ולוט, יחשב גייהר שאם
 יגרם ובכך) ח ג"י פרק י"כפרש( פניהם בקלסתר מאוד דומים
 לכן, לו עזר לא אברהם של יווקאל ושלום שחס' ה חילול

 . יתברך' ה לכבוד עצמו מסר אברהם
 )זצ"ל יוסף עובדיה ירברן מ(
 

 השמימה נא הבט ויאמר החוצה אתו "ויוצא
 ) ה טו,( זרעך" יהיה כה... הכוכבים וספר

 מרחוק לעינינו נראים שהכוכבים כשםאומר הבעש"ט הק' 
 כמה(עצומים עולמות שהם בשעה בה, בלבד זעירות כנקודות

 גם ייראו כך -) ארצנו כדור על וכמה כמה פי בגדלם ליםוע מהם
 בשמים אולם, ושפל עלוב מראיהם יהיה הזה בעולם. היהודים

 ... הבריאה כל של היסוד את ויהוו ורמים עצומים יהיו
 ים,מאיר יםהכוכב ,ךוששיש חושך וחכ קאוושד אומר האברנאל

 , וקשה וחשוך לו, שם נמצא האור.ןבניסיו עומד דםכשא גם ךוכ
 .מזה להישבר ו"ח אבל, ןניסיו לידי תביאני אלאמנם אנו תפילה 

 

 תוכל אם הכוכבים וספור השמימה הבט"
 " (טו, ה)אותם לספור

 ."זרעך יהיה כה" לו אמר ה"שהקב כתוב כ"אח ומיד
 ה"שהקב, לשונו במתק זאת הסביר שפירא מאיר רבי ח"הרה

 את ספור: לו ואומר הארץ לכדור מעל אבינו אברהם את הוציא
 הייתכן ונבהל משתומם היה מאתנו אחד כל והנה! הכוכבים

 שלא משימה היא שזו מראש ידוע הן? כוכבים לספור? כזאת
 ...! בה לעמוד ניתן
 אז, לספור אומר רבש"ע ואם משתהה אינו אבינו אברהם אך

 ! והמציאות ההיגיון את לכאורה נוגד שזה אפילו! סופרים
 רוצה אני כאלה. זרעך יהיה כה: נחת ברוב ה"הקב לו אומר
, הדורות באחרית ישראל בני שיראו רוצה אני כך, בניך גם שיהיו

 מבינים תמיד ממש לא אם גם השם ציווי את שמקיימים -
 בוודאי אני הן להתחיל לי יש מה"ש לך נראה אם ובמיוחד, אותו

 ה"הקב אם, מלמדנו הזה העם כל אבי אבינו אברהם אך" אכשל
 קודם ...לו זה את תשאיר? כך אחר יהיה מה! עושים-אומר

 !תתחיל
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 )א, יב" (מארצך לך לך"

 לכאורה: לוינשטיין יחזקאל רבי צ"הגה המשגיח ל"זצ מרן אמר
 אבל מיוזמתו ישראל לארץ בנו אברהם עם ללכת תרח התעורר
 שהביא והוא שלקח הוא ה"הקב מן שהכל לנו ומגלה בא הכתוב

 !מלבדו עוד ואין
 והאימה הזעם בימי מעשה היה בי אף ואמר ל"זצ מרן הוסיף
 ואשתי בווילנה הייתי, הרוסים בידי נכבשה כשליטא ש"ת בשנת

 להישאר או ברירות שתי בפני עמדו. בסלוצק שהתה הרבנית
 או בסלוצק המשפחה לבני מצטרף שאני ולהודיע ברוסיה
 הגירה אשרת ונבקש לווילנה שיבואו המשפחה לבני לקרוא
 בכך יראו שהרוסים סכנה הייתה צפויה ברם, ישראל לארץ
 .לסיביר ויגרשונו הסובייטי עדן מגן לצאת ברצון בגידה
 בבית בתור ועמדתי מברקים שני של נוסח כתבתי, הייתי נבוך

 בראשי נצנצה לפתע, התקדם והתור התלבטתי, הדואר
 הארץ אל וממולדתך מארצך לך לך פרשת השבוע הרי המחשבה

 .אראך אשר
, ידו את הושיט הפקיד, תורי הגיע זו במחשבה תפוס בעודני
. דבר לומר אספיק בטרם ושגרו האחד המברק בטופס תפס

 שאני מודיע אני בו הטופס זה והיה בידי שנשאר בטופס הבטתי
 לבוא למשפחה הקורא המכתב את אפוא שיגר הוא, לסלוצק בא

 . ישראל לארץ הגענו כך. לווילנה
 

 )ה, יב" (בחרן עשו אשר הנפש ואת"
 והצליח הניסיונות כל את עבר' לד אהבתו מרוב אבינו אברהם
 '. הק בספרים כמובא אהבה מתוך רק גרים לעשות

 הישגים מיני כל ולא, הצלחה ולא, כבוד מחפש לא כשאדם הנה
 של האמיתית הפנימית הנקודה את מחפש כשהוא, חיצוניים

 מהחוסר, מההקפדה, הכעס מן להשתחרר זוכה הוא אז, עצמו
 הכי הנקודה אל מתחבר הוא, הקיפוח מהרגשת, רצון שביעות
 אינה שלו והשמחה, ושמח, ומחובר. השמחה של לנקודה, גבוהה
, מאהבה' בה בוחר הוא, חיצוניים דברים מיני בכל תלויה

 שבת: הבא בסיפור כמו, שלו אמיתי הכי, פנימי הכי מהמקום
 המדרש בית אל דרכם את עשו העיר יהודי, הצהריים אחר

 חנות בפתח עצרם מאוד עד מוזר מחזה אך, מנחה לתפילת
 ממאמץ סמוק, מגושם, גוף כבד גוי? עיניהם רואות מה. הכלים
 זלוטי בידו. בזעם עליו דופק כשהוא הדלפק יד על עומד, וחמה

 כד לרכוש מבקש והוא בלבד אחד - ההם הימים של מטבע -
 אולם. זלוטי חצי על עולה אינו מחירו אשר ופשוט קטן נחושת
 מצביעה, הדלפק מאחורי שנצבה, ישראל בת היהודיה הנערה
 אמכור לא. והחלטי ברור אך שקט בקול עונה כשהיא הכד לעבר
 הוא ובכעסו, גוברת הגוי של חמתו! זלוטי ממאה בפחות אותו
 שאני למרות! עקשנית! לך אתן זלוטי חמש, זלוטי חמש: זועק
 רושם עושה, ובשלוה בנחת, הנערה! בהרבה נמוך שמחירו בטוח
 ראשה את מנידה, הכד את שיקנה כלל מעוניינת שאינה כמי

 איני זלוטי ותשעה בתשעים גם! לדבר מה על אין: כאומרת
 מדוע מבין אינו כלל, נפשו את יודע אינו הגוי. הכד את נותנת
, אונים באין. כך כל פשוט כד על מופרז כה מחיר דורשת הנערה
? והנערה... בכעס החנות את ועזב הדלפק על הכד את השאיר

, בידה סידור לוקחת היא. המחזה מן כלל מתרגשת היא אין
 ודאי. קודש שבת של מנחה בתפילת פותחת רבה ובהתרגשות

 בחנות כמוכרת משמשת, כשרה יהודייה נערה כיצד, תתפלאו
 הילדה של הוריה: המעשה זהו, ובכן? קודש שבת של בעצומה

 הם, שברשותם הבית כלי חנות ואת, ומצוות תורה שומרי היו לא
 בית לביתם בסמוך כשנפתח, זאת למרות. ל"רח שבת מדי פתחו
 את שגלתה הבת. בו ללמוד בתם את שלחו", יעקב בית" ספר
 רואים ההורים, מצוות לשמור החליטה, ומצוותיה התורה אור
 באותה. בדרכה צועדים אינם כי אם, ממנה זאת מונעים הם ואין
 בתם את משאירים כשהם, משפחתם לבני ההורים נסעו שבת
, להוריה לסרב יכלה שלא הנערה. בחנות מקומם את למלא

 אך, המוכר כיסא על ולשבת בשבת החנות את לפתוח החליטה
 כאשר, ואמנם. השבת את תחלל לא היא כך! מאומה למכור לא

 את העלתה היא, הפשוט הנחושת כד את לקנות הגוי הגיע
 במחיר הכד את יקנה לא שהוא ביודעה, זלוטי למאה מחירו
 מנסה, ושוב שוב החנות אל הגוי נכנס בתחילה. שכזה מופרז
 יכול שאינו כשראה אולם, בצעקות מכן ולאחר, בטובות לשדלה
 אך! הפתעה... והנה. להופיע עוד הוסיף לא, מדעתה להניאה
 מאה האחת בידו, החנות בפתח שוב נראה והגוי, השבת יצאה
 על שנשאר הנחושת כד את הניף הוא השנייה ובידו זלוטי

 הכסף את נתן הגוי. זעם בחמת החנות את שעזב מאז הדלפק
 אך. הכד של האמתי שוויו זהו אין כי אני יודע: "והסביר לנערה

 וכשעברתי, בביתי הריהוט את חידשתי לאחרונה? אעשה מה
 הריהוט את ישלים שהוא ידעתי ומיד, הכד את ראיתי, חנותך ליד

 על, בחנותך להשאירו מסוגל אני ואין אחריו נמשך לבי. החדש
 על הגוי שלם זלוטי מאה!" הגבוה מחירו למרות אותו ארכוש כן
 ההורים כשחזרו, למחרת! בלבד זלוטי חצי אלא אינו ששוויו כד

 להם היה קשה. בתם של סיפורה את לשמוע נדהמו הם, לביתם
 ...ב נמכר, דורש באין בחנותם שכב רבות ששנים שהכד להאמין

 את לשמור החליטו שהם עד ללבם חדר הסיפור! זלוטי מאה
 ליד העיר יהודי עברו כאשר, הבאה בשבת. וכדין כדת השבת
 . ובריח מסגר על נעולה ראוה, החנות

 

 )כג, יד" (נעל שרוך ועד מחוט אם"
: ע"זי תשובה דרכי בעל רבינו סיפר": אפרים אוצר" בספר מובא
, קאלבסוף בעיר רב היה ע"זי מאפטא ישראל אוהב בעל ק"הגה
 שבישר בשעה'. יבוז'למעז חזר כך ואחר, אפטא', יבוז'מעז, יאס
 לעיר לחזור שברצונו אפטא עיר לתושבי ע"זי מאפטא ק"הגה
 לעירם כרב לשמש כשבא שהרי. טעמו הבינו לא' יבוז'מעז

 סכום לו ונתנו, לשבוע קצוב גדול סכום בסיפוק רק לבוא הסכים
 הרהיבו לכן. אצלם כלום לו חסר ולא, לכבודו הכל ועשו זה גדול

 .הדבר פשר להם שיסביר ממנו וביקשו אותו ושאלו עוז בנפשם
 ראיתי מה על לכם אספר: ע"זי מאפטא הקדוש הרב והשיב
 תתורץ וממילא, גדול סכום מכם ולבקש אליכם בתחילה לבוא

 דר היה ואחיו, קטנה בעיר מלמד היה ל"ז אבי הנה. קושייתכם
 כבן כשהיו מזה זה נפרדו ואחיו אבי. מופלג עשיר והיה באפטא

. לבנים זכו לא, ואחיו אבי, שניהם. מזה זה ידעו לא ומאז, שנים' ח
 אז וסיפר, למשכב ונפל אבי אחי חלה, שנים הרבה לאחרי
 וכשמת. חליצה ממנו לקבל שתוכל כדי, אחיו אודות לאשתו
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, אבי את למצוא איפה ידעה לא, ליבום זקוקה אשתו ונשארה
 הרבנים לכל איגרת שתשלח, בעיר אז שהיה הרב לה יעץ

 שצריכה אלמנה שיש, עת בכתבי מודעה תפרסם וכן, במדינות
 לה וייתן וכשיבוא, סימניו ואלו, שמו וכך וכך, בעלה מאחי חליצה
 וכאשר. רב הון השווה מבעלה הנשאר עזבון חצי יקבל חליצה
 מורי לאבי וקרא, האיגרת את ל"ז אבי בה דר אשר העיר רב קיבל
 רב הון לרשת הוא שעתיד שמכיון, לו ואמר, המאורע לו וסיפר
 וכשיחזור, הדרך להוצאת מעות להלוותו מסכים לכן, מאחיו
 כל לאשתו ויספר לביתו אבי והלך. המעות לו ישלם לביתו
 ציונו אשר מצוה לפניך הנה: מורתי אמי – אשתו לו ענתה. העניין
 אדם בני לרוב באהאינה זו ומצוה, לעשות שמו יתברך הבורא
 רק אותו תעשה לדעתי זו מצוה לידך שבאה ואתה, לקיימה
 ל"ז אבי. ותשלום שכרשום בעבורה תקבל ולא ש"ית לכבודו
, אחיו מאשת ממון שום יקבל שלא לה והבטיח לדבריה הסכים
 כי יודעת אני: לו ואמרה בבקשתה הוסיפה ה"ע מורתי אמי אבל
, לפניך רב הון ממון שתראה ובשעה, הוא גדול ממון של הרע יצר

 שלי מנחה קרבן סידוראת נא קח כן על, לכבשו תוכל בקושי
 וייקח, עשה וכן. אחת פרוטה אפילו תיקח שלא בו ותישבע, בידך
 הלוואה דמי לקבל עודרצה לא ל"ז אבי. בו ויישבע הסידור בידו
 ברגליו הלך לכן, החוב לשלם ממה לו יהיה שלא מכיון העיר מרב
 אחיו אשת האלמנה. אפטא לעיר שבא עד, הדרך אורך כל

 לו וייחדו, כבוד בגדי להלבישו תיכף וציותה, בבואו מאוד שמחה
 כיס האלמנה לקחה החליצה מעשה לאחר. מכובדת אכסניה

 חצי הן אלו מעות כי באמרה ל"ז לאבי ונתנה, מטבעות מלא
 לשם אך המצוה את קיימתי: ל"ז אבי לה השיב, בעלי של העיזבון
 נשבעתי וכך, אחת פרוטה אפילו לקחת רוצה ואיני, שמים

 שהיא אמרה האלמנה אבל. שלה מנחה קרבן בסידור לאשתי
 ביד יישאר והממון, שלה שאינם המעות לקחת רוצה איננה
 בפינה מונחים שהיו שלו הישנים חפציו לקח ל"ז אבי, הקהל

, שם והניחם מעליו הפשיט החדשים הבגדים את ואילו. ולבשם
 גדול רעש אז נעשה בשמים. לביתו חזרה לדרכו ברגליו והלך

, בראשית סדרי עליהם ונשתנה, ל"ז אבי בו שעמד הניסיון מגודל
 .זקנתם לעת להם ונולדתי

 שלא שמה, הכל תבינועתה: ע"זי מאפטא הקדוש הרב סיים
 לקחתי שלי את כי, לשבוע גדול סכום בהקצבת רק לבוא רציתי
, הסכום נשלם כי ועתה. ל"ז אבי של מעות בידכם שנשאר ממה
 שמו שיקרא, להם הבטיח זאת רק'. יבוז'מעז לעירי חוזר אני

 .מאפטא הרב העולם בפי שנקרא. עליהם
 

 ותענה... בעיניה גברתה ותקל הרתה כי ותרא"
 ) ו-ד, טז" (שרי
 ניתן איך וכי: הקשה א'לומז בישיבת משגיח, רוזנשטיין משה רבי

 בכל הלא, מעוברת שהייתה הגר את עינתה אמנו ששרה להבין
 עינתה לא שרה שאכן, וביאר? במצבה אשה לכבד מקובל העולם
 משימותיה את למלאעליה לצוות המשיכה רק אלא, אותה
 שרי של עולה את פרקה היא -" בעיניה גבירתה ותקל" אך. כרגיל

 כי שידעה, שרי אך. מרותה את לקבל וסירבה, מעליה גבירתה
 תהפוך שלא כדי, כמקודם להישאר צריך הגר של מעמדה

 תמשיך שהגר כך על עמדה, חלילה, אברהם של ביתו לגבירת
 שהגר ומאחר. ביניהן הוויכוח נסב כך ועל. מרותה את לקבל
 של כעינוי לעשות לה שהורתה ציווי כל היה, עולה את פרקה
 מבית לברוח החליטה היא שלבסוף עד, הגר של בעיניה ממש

 - להסיק יש מכך. לגמרי גבירתה עול את ולפרוק ושרה אברהם
 והמצוות התורה שקיום אדם חש שאם - רוזנשטיין הרב המשיך
 את הוא מכופף כמה עד לבחון עליו, צווארו על כבד לעול הופך
 . קונו רצון לעשות מנת על נאמן כעבד עצמו
 לעבודת יום של בבוקרו לקום קושי עם מתמודדים רבים יהודים
 הישיבה להיכל בחור נכנס פעם כי, מספרים. בזמנה הבורא
 בעודו, בתמיהה פניו את קידם המשגיח. בבוקר עשר בשעה
 ?" קרה מה: "ושאל, שעונו על מורה

 מה תשמע כאשר תשמח לבטח, "הבחור קורא!" המשגיח כבוד"
 הייתה. הרע היצר עם ונוקב מר ויכוח ערכתי היום. הבוקר לי ארע

 !" לנצח הצלחתי', ה ברוך, בסופה אך, ממש של מלחמה זו
 . המשגיח חקר?" נלחמת מה על"

 וחצי שש בשעה הבחורים את העירוכאשר: "סיפר והבחור
 בכוח אותי משך הרע היצר אולם, לקום מאוד רציתי, לתפילה

? למשגיח אומר מה... לשכב להמשיך עלי וצווה, למיטה חזרה
 בשעה שלבסוף עד, כוחי בכל אתו נלחמתי תשע השעה עד

 "... לקום והצלחתי ניצחתי - תשע
 שמא, בדיקה מחייב הבורא לעבודת בבוקרקימה של קושי, ואכן
 אינו ה"הקב שכן"?... בעיניה גבירתה ותקל" לכלל המצב הגיע
 היטב לבחון עלינו, בקושי חשים אנו ואם, מדי קשות מצוות נותן
 רצון את לעשות הקושי ומכאן, שמים עול מעלינו פרקנו שלא
 נחוש לא שוב, מלכנו לפני כעבד עצמנו את נכפוף וכאשר. אדוננו
 מרותה את לקבל הסכימה שלא, הגר. מצוותו את לעשות בקושי

. מלאך אליה שלח ה"והקב, למדבר ברחה, גבירתה שרי של
 ואנה באת מזה אי שרי שפחת הגר: "לה ואומר פונה המלאך
: לו משיבה והגר? פניך מועדות ולאן הגעת מהיכן), ח, טז" (תלכי

 את המלאך כשמוע". בורחת אנכי גבירתישרי מפני ותאמר"
", ידיה תחת והתעני גבירתך אל שובי: "לה מורה הוא התשובה

 מרותה את לקבל ולהמשיך, ושרי אברהםבית אל לחזור עליך
 )האור ומתוק(    .גבירתך של

 

 )ט, יז" (תשמור בריתי את ואתה"
 מילה-ברית לסעודת הוזמן מבעלזא שלום כ"ק האדמו"ר רבי

 המילה-ברית הושלמה היום: "הבן לאבי אמר הדברים ובתוך
 ?"שלי המילה-ברית: "האיש תמה ".שלך

, במחשבה בשלמות לקיים צריך מצוה כל: "הצדיק הסביר
 בתינוק מקיימים אנו המילה-ברית את. ובמעשה בדיבור
 עדיין שכן, המצוה את מקיים הוא אין במחשבה אבל, במעשה

 אברהם של בבריתו בנו את מכניס כשהוא רק. דעת-בר אינו
-שלו בברית חסרה שהייתה המחשבהאת מתקן הוא, אבינו
 ". עצמו
 אתה, תשמור בריתי את ואתה' לאברהםשנאמר זהו: "והוסיף
 תקיים כאשר אלא'? אתה' שוב נאמר מה-לשם'. אחריך וזרעך
 ".המילה במצוות לשלמות' אתה' תגיע', זרעך'ל הברית את
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  ""לך לךלך לך""פרשת פרשת  
שכול ואחי ענר והם בעלי ברית ם העברי והוא שוכן באלוני ממרא האמורי אחי אויבא הפליט ויגד לאבר"

   ].יג, יד[ "םאבר
 .)ח, מדרש רבה מב( ר כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחדרבי יהודה אומ... ם העבריויגד לאבר

עוד בהיותם תינוקים , אלא שההורים לא זכו לגדלם, אחים ואחיות רבים נולדו לפניו, יוסף איטשע בגדר נס היתה' הולדתו של ר
שכאן הוא אלא , ל"זצוק' מצאנז" דברי חיים"שבור ורצוץ הגיע אבי המשפחה לביתו של מרן  .בעריסה נפטרו הילדים בזה אחר זה

. לא מתכוון לוותר, קודר ועצוב ניצב האב השכול בפתח .ר נתן הוראה לגבאים לא להכניס אליו איש"האדמו, ניצב בפני בעיה
ברבות התינוק שזכה , לאחר תקופה קצרה נולד יוסף איטשע, ר"זכה בכל זאת הרב פרנס לקבל את ברכת האדמו, בסופו של דבר

  ...שראלהימים להקים משפחה לתפארת עם י
אבל יום אחד נאלץ לעזוב את כל אשר , הוא היה אדם אמיד. ואחר כך לאב לילדים, יוסף איטשע הקטן הפך לבחור, השנים חלפו

עד שבמקומות לא , הימים באותו זמן היו ימים קודרים ליהדות אמריקה. לארץ המדבר הרוחני, בגליציה ולרדת לאמריקה
  ...מעטים ישבו שבעה אחר ההולכים

יוסף איטשע היה מוכר ' ר: את הסיפור שגרם למשפחת פרנס לרדת לאמריקה, ר מאנטוורפן" רב לאחר מכן סיפר האדמוזמן
הנאמנות . הפקיד אותו בידיו, כל מי שהצליח בדי עמל ויזע לחסוך מעט כסף, כיהודי אמיד ואמין כאחד, בעיירת מגוריו שבגליציה

  .של הרב פרנס שלא אכזב מעולם
, יוסף איטשע כבר לא האיר לו את פניו כמקודם' מזלו של ר, באחד הימים התהפך הגלגל, כול גם להלקחשעושר י, אלא

עד שלא היה לו , בפרט הנושים הרבים העיקו למאד, בסופו של דבר לא נותרו לו ברירות רבות...  הגיעו בזה אחר זהתהכישלונו
  .ירדו כולם לאמריקה הגדולה, ב האם והילדיםהא, כ משפחת פרנס ארזה את מטלטליה"ע. אפשרות להשתקם יותר

הם כבר . נבהלו, מפני זעזועים, לכאורה, עשרות האנשים שהפקידו את רכושם בידיים הבטוחות, העיירה היהודית בגליציה רעשה
, שותשנשאר בגליציה תמה בקול בפני כל אותם אנשים שדברו בהתרג, יוסף איטשע' אביו של ר. התייאשו מלראות שוב את הכסף

  .בני יחזיר את כל החובות שלו, כך הוא שאל? על מה הרעש והמהומה
כל מי שיורד לאמריקה מוחק את עברו ושוכח , אנשים הנידו את ראשם בחוסר אמון או חייכו חיוך מר, יחזיר את כל החובות

  .החובות שהוא חייב לנו לא יסולקו אף פעם, ממנו
הוא סיפר שבמו עיניו ראה את , יוסף איטשע' אבא שלי שהיה חבר טוב של ר, ורור מאנטוורפן את סיפ"סיים האדמו, אבא שלי

  ...אחד לאחד הוא סילק את כל חובותיו, הרב פרנס מעביר את הכסף לאיש האחרון ברשימה
אבל כמו כל היהודים האחרים שהגרו לארץ הזרה בא , לתומו הוא סבר שניתן למצוא עבודה, יוסף איטשע הגיע לאמריקה' ר
יוסף איטשע את ' וביום שני מצא ר, יום ראשון היה היום החופשי... בשבת הוא לא הופיע לעבודה. ניסיון הקשה וטפח על פניוה

וכשאזל , בסופו של דבר הוא נותר בבית חסר כל. השבת קודמת לכל, אבל הרב פרנס לא נכנע, ניסיון כושל ועוד אחד .עצמו מפוטר
הוא היה , אבל הרב פרנס לא נשבר... הושלכה משפחת פרנס מביתם לרחוב, הדירה החודשיהכסף ואי אפשר היה לשלם את שכר 

  ...מוכן לשלם באהבה כל מחיר שיידרש למען שמירת דתו הקדושה והיקרה במסירות נפש למען כבוד שמו יתברך
ואין להם מקום , קחהקורת הגג שהיתה לראשם נל, מושלכים לרחוב האמריקאי הקר, אשתו וששת הילדים שלהם, הרב פרנס

פרנס מקום ' ניסה השומר להציע לר, למרות שהוא לא היה יהודי, חמץשומר הבניין ראה את המחזה וליבו נ, שיוכלו לפנות לשם
יש שם . אבל אולי תרצה לשהות בינתיים במרתף, שכן דירה קטנה לי, לא אוכל להכניס אותך,  כך הוא אמר,לביתי. מגורים חלופי
הילדים לא , אבל זה לפחות איזשהו קורת גג, זהו לא מקום נח במיוחד בלשון המעטה, גדול שמסיק את הבניין כולותנור פחמים 

בצד היו מונחות ערימות של פחמים והילדים , הם ירדו למרתף, בלית ברירה קיבלה משפחת פרנס את ההצעה .יקפאו שם מקור
באחד הבקרים , כמה ימים עברו עליהם במרתף, ורים משחור מהפחםעד שנהיו שח. בעליזות חסרת דאגות קפצו עליהם ושחקו

  .והילדים מהרו לצאת החוצה ולשחק קצת בחוץ, הגיחה פתאום שמש זורחת
כל כך הרבה , אמר אחד לשני בפליאה, תראה. שני אנשים שעברו במקום שמעו שניים מהילדים מדברים ביניהם בשפת האידיש

  .ה שומעים כאן את שפת האידיש עד שאפילו הכושים התחילו לדבר ביניהם בשפה הזוכל כך הרב, יהודים הגרו לאמריקה
  ...אתם לא יודעים מאיזה בית אנחנו, הוא אמר במהירות, אנחנו לא כושים, אחד מהילדים ששמע את הדו שיח לא יכל להבליג

  .מביטים בילד בתמהון, ני עוברי האורחהסתקרנו ש? מאיזה בית אתם
  .והשניים בקשו לשוחח עם האבא, הם את הסיפור המיוחדהילד גולל בפני

מה קרה ? האתה זה יוסף איטשע, אחד האנשים עמד על מקומו הלום רעם,  הבנייןתהם הובלו אחר כבוד למרתף החשוך שבתחתי
הזר רגע של שתיקה חלף ו, הוא היה חברו משכבר הימים? איך זה שהגעת לשפל המדרגה ואתה נאלץ לגור במקום שכזה, לך

  ...שמעתי שאתה מתעקש על כך, אתה לא רוצה לעבוד בשבת... כן, המשיך
, יוסף איטשע פרנס' יחד הם ישבו וילעגו לכסילותו כביכול של ר, יש לו סיפור נחמד לספר לאשתו, היהודי חזר לביתו משועשע

הוא , סיפור ברצינות ובכובד ראשאשתו שמעה את ה, אבל בבית נכונה לו אכזבה .האיש שלא יודע להתאים את עצמו לאמריקה
משוגע על , מה ספרתי לך בסך הכל",  נדהם האיש"?על מה את בוכה" .ין הדמעות נפתח והיא בכתה בכאבימע, עמד המום ונבוך

הוא יהודי שמוסר את נפשו למען , הוא יהודי צדיק קדוש וטהור? הוא משוגע",  שאלה האשה מתוך הדמעות"?משוגע" ".אחד
אבל באמת הגויים עובדי האלילים הם , גם על אברהם אבינו כל העולם הסתכל עליו כמו משוגע, ו בשעתואמונתו כאברהם אבינ

הוא לא , ואילו אברהם אבינו היה החכם האמיתי הנצחי, ואבד זכרם לנצח, הם חיו כבהמות ומתו כבהמות, היו המשוגעים
שבמחיר של כמה ", המשיכה האשה ואמרה, " אנחנוהמשוגעים זה ...הוא חי במסירות נפש למען אמונתו, התפעל מאף אחד

אבדנו במו ידינו את היהדות היקרה והנצחית שבכל הדורות מסרו את הנפש למען , דולרים עלובים מכרנו את הערכים שלנו
  ?אתה זוכר מה הבטחת לי לפני שמונה עשרה שנה", המשיכה האשה לבכות ואמרה, "בעד נזיד עדשים, קיומה

על קדושת העלון    נא לשמור 
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



בכאב לב , לא תצא לעבוד בשבת נגווע ברעבוחששנו שאם , הילדים רעבו ללחם, נו הפך לבלתי נסבלכשהמצב בבית, היה זה"
ברגע שמצבנו ישתפר במעט אפסיק את ', אמרת לי אז, 'אל תדאגי'. ובעיניים דומעות ראיתי אותך יוצא לעבודה כבכל יום חול

אבל אתה עדיין ממשיך , כיום אנחנו אמידים ממש, מצבנו השתפר לאין ערוך,  שמונה עשרה שנה חלפו מאז ההבטחה'...העבודה
  ."לעבוד בשבת

הדמעות המשיכו לזלוג על , הכאב היה עצום, הוא נדהם מעוצמת המלים הנוקבות ויורדות חדרי בטן, היהודי ניצב בצד נבוך
... דבר לא הועילכדי להרגיע את רוחה הנסערת אולם , כמה מיליםהוא ניסה לומר , השבת הקדושה והיקרה שהלכה לבלי שוב

ובכך . תהיה להם דירה מרווחת לגור בה בכבוד, אני כבר אדאג למשפחת פרנס",  הוא מצא כביכול לבסוף פתרון"?את יודעת מה"
  ..."אני אכפר קצת על חטאי

ר דירה זה בשביל שכ", יוסף איטשע ושלשל לידו סכום כסף גבוה במיוחד' הוא ניגש לר, נסער קם האיש וחזר למרתף הפחמים
  .מצפה להבעה של השתאות ולפרצי תודה נרגשים. כך הוא אמר חגיגית... "אווההמשך יב, לחודשים הבאים

  .עלי להימלך באשתי, הוא אמר, רק רגע, יוסף איטשע בספקנות' תחת זאת הביט ר, אלו אחרו להגיע, אבל לא
, איני רוצה לקחת כסף ממחללי שבת,  מחלל שבתהיהודי שבא להציע לי סכום כסף גבוה הוא, שאל הרב פרנס את אשתו, תראי

  ?או לא, לקחת את הכסף: אמרי את, גם אתם סובלים... י להחליט בשמך ובשם הילדיםשאאבל איני ר
היהודי שעמד עדיין עם חבילת השטרות בידו נותר המום  .האשה הכשרה מחתה דמעות של התרגשות ונענעה את ראשה בשלילה

ואנשים היו מוכנים באותה עת לעשות הכל , ובפרט באמריקה שהדולר הפך לאליל, ינו עט על המציאהמי הוא זה שא, ולא מאמין
שלא יזיזו כי הוא זה , אצלו זה לא היה יותר מאשר נייר עלוב! והנה הוא עומד מול יהודי גאה שלא מתפעל מהדולר, כדי לזכות בו

  ?איך הוא יכול לוותר, דים קטניםיוסף איטשע יל' יתירה מזאת הרי יש לו לר! מקוצו של הלכה
וזכה , ואכן הוא עמד בהבטחתו. בסופו של דבר הבטיח היהודי חגיגית שהוא יפסיק לעבוד בשבת, הסירוב נגע עד לעמקי נשמתו
  .הסבא ששומר בקפידה על השבת, מכירים את סבא שלהם, יהודים כשרים שומרי תורה ומצוות, אותו יהודי שכל ילדיו ונכדיו

והוא לא רצה , אולי בחברת החשמל עובד יהודי שמחלל שבת חלילה, ד שלא להשתמש בחשמל בשבתוע יוסף הקפיד מאאיטש' ר
היה , ובסעודה שלישית, שהאירה את הבית. זו היתה התאורה, כ בליל שבת היה הבית מלא בנרות"ע. להנות מאור שמגיע באיסור

  .הבית שרוי בעלטה
יוסף איטשע העדיף ' אבל ר, ורו פארק התברר לו שיש מקומות שבהם מרוכזים היהודיםפרנס לגור בב' במשך השנים הגיע הר

כדי , בביתו היה בית מדרש ומקווה... לא יראו חס וחלילה יהודי מחלל שבת, כך הוא אומר, שילדי, להתגורר דווקא בין הגויים
באותו זמן הוקם בית ספר , יב לשלוח לבית ספראת בנותיו היה הרב פרנס חי .שהוא יוכל להסתדר בחברת הגויים שהקיפה אותו

, מהגויים יודעים שצריך להתרחק, יוסף איטשע לשלוח את בנותיו לבית ספר גויי' דוגל באותה השיטה העדיף ר, אולם שוב, ציוני
  .מטשטשים הגבולות והמצב מסוכן פי כמה, אבל כשמגיע יהודי שאינו מתנהג כשורה

העבודה . ביום שני הוא נשלח אחר כבוד לביתו, בבית חרושת כמובן לא היה שייך שיעבוד, עבודהיוסף איטשע לחפש ' כעת ניסה ר
  .פרנס את דברי הרוכלות וסבב על הבתים' בשק קטן צרר הר, היחידה שנותרה לו היא רוכלות

כך יצא , עדיין ישנוהוא השכים קום בשעת בוקר מוקדמת כשהילדים . הילדים כבר ישנו, הביתה הוא הגיע בשעת לילה מאוחרת
הוא שלח את הברכה , היה בעזרו' הו, מאוחר יותר פתחה המשפחה בית חרושת לכפתורים. שהם זכו לראות את אבא רק בשבת

  .עד שהיה אפשר לו להחזיר את כל החובות הרבים שהסתמכו בסכומי עתק שהשתרגו על צווארו, במעשה ידיו
האיש , יהודים רבים מצאו לעצמם אב רוחני בדמותו של הרב פרנס, שובהלא רק את החבר המופתע החזיר יוסף איטשע בת

  .הצדיק ששימש להם כדוגמא אישית למסור את הנפש על כל קוצו של הלכה באמריקה הכפרנית
הרב ". לא זכתה להפקד בילדים, והיא עדיין, כבר כמה שנים חלפו עליה מאז שנישאה, באחד הימים הגיעה לביתו אישה בוכיה

מה אני יכול ", יוסף איטשע את ידיו בחוסר אונים' פכר ר, " אני יכול לעשותמה" – "עזור לי", כתה האשה בדמעות ב"פרנס
הבעל הנזעם ביקש לכלות ,  ומסרה לבעלה את דבריו של הרב פרנסההאישה חזרה לבית ..."?לעשות אם בעלך מסרב לשמור שבת

איך הוא יכול להכתיב ? מה הוא מעז להתערב, ש ממנו לחוות דעהמי ביק... כך אמר בזעמו הוא... הוא, יוסף איטשע' את כעסו בר
  !לי את צורת החיים ואת הדרך לפיה עלי לנהוג

איך אתה מכתיב לנו דרך : בפנים סמוקות מכעס הוא הרים את קולו ושאל, יוסף איטשע' נזעם וכעוס הגיע האיש לביתו של ר
ולי לא נותר , היא באה אלי ושאלה? שתך ואמרתי לה מה עליה לעשותאני הלכתי לא, פרנס בשאלה' החזיר לו הר, כלום ...?חיים

הוא , מחמת אשתו, אבל באותה מידה ידע האיש שאין לו ברירה, הכעס והזעם לא נרגעו. שנראתה ליאלא לענות את התשובה 
פך להיות בית חרדי לכל ילדים נולדו לבית שהתחיל לראות ברכה וה, אחרי השבת הגיעו מצוות נוספות .חייב להתחיל לשמור שבת

  .גדלו ברבות הימים לאנשים יקרים ותלמידי חכמים, הילדים והנכדים. דבר
 אחת מנכדותיו של הרב פרנס לוואפי, יוסף איטשע' מכל משפחתו הענפה כולם נשארו יראים ושלימים בזכות מסירות נפשו של ר

בדרך מקרה היא , ומעשה שהיה כך היה,  לבסוף חזרההיא גם, ל לתוך התהום שאמריקה החומרנית הציבה לרגליה"שנפלה רח
איך . אבל פרט לזאת לא היה לו מושג מהו הדבר הזה, הקצין ידע אמנם שהוא יהודי, הכירה קצין בחיל הים של צבא אמריקה

באחד , ם אטומותתחנוני ההורים נפלו על אוזניי, מאום לא הועיל .הוא גדל וחי חיי גוי לכל דבר, מהם החוקים, יהודי צריך לנהוג
, הוא פתח להם את הדלת והנכדה אמרה בהתרגשות, כעבור כחודשיים הגיעו הזוג לביתו של הסבא. הימים נישאה הנכדה לקצין

אני נכדה , ובכל זאת סבא, ניסתה, הנכדה שהבינה היטב למה כוונתו .איני מכיר אותך, השיב הסב בקור, מי את .זו אני, סבא
  ?מי היה הרב שסידר קדושין, שאל הסב? התחתנת. ייםהתחתנתי לפני חודש. שלך

  .השיב הסב וביקש להפרד מהם, איני מכיר אותך ואת אינך נכדתי, אם כך. היתה התשובה, איזה ראביי רפורמי
איך , אישיותו האצילית וזיו פניו הקדושות של הסב כבשה את לבו והוא התערב, הצעיר שעמד בצד שמע את חלופי הדבריםהקצין 

  ?ל אופן אוכל להיות הנכד שלךבכ
דבר ראשון עליכם להפרד שכן הנישואין לא היו , אם אתם שואלים אז יש תשובה, השיב הסבא ועל פניו הסתמן קצה של חיוך, או

לאט לאט , הוא לא ידע מאום, לאחר מכן התחיל החתן הצעיר ללמוד .הסב סידר שוב חופה וקדושין כשרים, הם הסכימו .כהלכה
החתן שנשבה בקסמה , שנים חלפו. כ משניות וגמרא"ואח, ך"ולאחר מכן תנ', ב' ם בתחילה למד החתן את אותיות האהוא התקד

  .וברבות הימים הפך למגיד שיעור באחת הישיבות הקדושות, בכשרונותיו הרבים הוא הדביק את הפער, של התורה עשה בה חיל
ואילו הרב פרנס . ו להיות מחללי שבת כשילדיהם כבר נטמעים בין הגוייםהפכ, יהודים רבים ירדו לאמריקה הגדולה ובלית ברירה

, יוסף איטשע פרנס' ר, למרות שנראה היה שאי אפשר להמשיך כך, למרות המצוקות הקשות, הקים דורות יהודיים לתפארת
  ...האיש שלא נכנע

עלינו למסור את הנפש על , אין כלום, ן פרנסהאי, גם כשאין חברה, האיש שמלמד אותנו להחזיק מעמד ביהדות גם כשהכל נגדינו
    .)נצוצות( ...כי לא ראיתי צדיק נעזב... עמו ונחלתו לא יעזוב' כי לא יטוש ה, וסוף האמת לנצח, קיום היהדות

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"נ עזיזולה ישר בן שרה ז"לע

   ,ל"נ אלון בן אלברט ז" לע,ל" זחנה אסתר בת יצחק יעקבנ "לע, ל"נ לידיה לאה בת רחל ז"לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל" זיהודה בן מריםנ " לע,ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל" זאירן בת מורורידנ "לע, ל" זמרים בת חנומקהנ "לע, ל"נ משה בן כורשיד ז"לע ,ל"זשרה בת כורשיד נ "לע

  nati.hazani@gmail.com: ו בקשה לשלח, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

לך לך

בס"ד

353 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 18:35, ת"א 18:36גלי

”ישראל מעל המזל“
ַמְיָמה  ׁ ַהָשּ ט-ָנא  ”ַהֶבּ לאברהם:  אומר  הקב“ה 
ומשנה  אָֹתם!“  ר  ִלְסֹפּ ִאם-ּתּוַכל  ַהּכֹוָכִבים,  ּוְספֹר 
את שמו מאברם לאברהם. הקב“ה מרומם אותו 
מעל למזלו ומשנה את גורלו. מדוע היה אברהם 

זכאי לטיפול מיוחד שכזה?!
התשובה היא: 

מהנורמות  עצמו  רומם  הוא  מידה“  כנגד  ”מידה 
זרה,  ועבודה  אלילות   - בדורו  שהיו  החברתיות 
וה‘ רומם אותו מעבר למערכת הטבעית - מעל 

הכוכבים.
”ישראל  נצחי:  באופן  לדורות  נקבע  הזה  הדבר 
מעל למזל“ - מעל הכוכבים... עם ישראל מסוגל 
לשנות את המזל שנקבע לו ולשנות את הגורל 

שיועד לו בתפילות ומעשים טובים...
נוכל לעמוד על הכוח של יהודי לשנות את גורלו 

כפי שמביאים חז“ל במסכת שבת קנו ע“ב:
לומדת הגמרא  מסיפורו של רבי עקיבא ש“אין 
מזל לישראל“: לרבי עקיבא הייתה בת שעמדה 
עקיבא:  לרבי  בכוכבים  החוזים  אמרו  להינשא. 
”דע! שביום בו תיכנס בתך לחדר כלולותיה יכיש 

אותה נחש ותמות“. 
באותו יום שבו נכנסה בתו לחדר הכלולות, היה 
רבי עקיבא מודאג מאוד. כשהסתיימה החתונה 
סיכת  את  הכלה  נטלה  לביתו,  הלך  אחד  וכל 
ראשה ונעצה אותה בסדק שבקיר. והנה הסיכה 
הקיר.   בתוך  שהסתתר  הנחש  של  בעינו  נכנסה 
הנס,  גודל  התברר  אותה  כשהוציאה  בבוקר, 
את  אביה  ששמע  אחריה.  הנחש  ויצא  נמשך 
קולה בבוקר יום המחרת אמר לה: ”ספרי לי בתי 

מעשה טוב שעשית?“
אמרה לו הכלה הטרייה: ”אתמול בערב הבחנתי 
לאוכל.  בפתח  והתחנן  למסיבה  שבא  בעני 
ואף  בסעודה  כולם  עסוקים  היו  שעה  באותה 
מנת  את  ולקחתי  קמתי  אותו.  שמע  לא  אחד 
האוכל שנתת לי ונתתי אותה לו והוא החייה את 

נפשו...“ 
אמר לה רבי עקיבא: ”מצווה גדולה עשית!“ 

”וצדקה  תלמידיו:  בפני  ודרש  עקיבא  רבי  יצא 
תציל ממות!“ כל אחד יכול לשנות את מזלו רק 

צריך לעשות משהו שישנה זאת!...

נלמד מהפרשההשיקול היחיד - כבוד שמים

”ויאמר מלך סדום אל אברהם תן לי הנפש והרכוש קח לך“
מלך סדום  לו  מציע  ארבעת המלכים,  את  כאשר ניצח אברהם אבינו 
”תן לי את הנפש והרכוש קח לך“. אך תשובתו של אברהם אבינו היתה 
נחושה והחלטית אינני נוטל כסף ממלך בשר ודם אלא רק מה‘ מלך 
מלכי המלכים. והנה למרבה הפלא מבחינים כמה פסוקים קודם לכן, 
שאברהם דוקא לקח כסף. היה זה  כאשר פרעה לקח את שרה אימנו 
לביתו שם כתוב ”ולאברם היטיב בעבורה“, ומדוע איפוא מפרעה לקח 
אברהם? ומיישב הבאר יוסף שלאברהם אבינו היתה רק מטרה אחת 
הגיע  פרעה  לארמון  שרה  נלקחה  שכאשר  והיינו  שמים  כבוד  והיא 
אליה  שיגש  מי  כל  את  יכה  הוא  כי  תחשוש,  שלא  לה  ואמר  מלאך 
ואכן המלאך היכה באותו הלילה את פרעה ובני ביתו ובבוקר כאשר 
את  ולעזוב  למהר  בו  הפציר  לאברהם  שרה  את  להשיב  פרעה  מיהר 
מצרים טען אברהם: אם אלך בחינם מי יידע על הנס הגדול שהתרחש 
רב  רכוש  פרעה  לו  העניק  לכן  מכות?  שקיבלת  יידע  בכלל  ומי  כאן, 
רב  כסף  לווה  למצרים  בדרכו  אשר  אבינו  ואברהם  שיילך,  ובלבד 
חובו  את  אחד  לכל  והשיב  גדול.  עשיר  כשהוא  חזרה  דרכו  את  עשה 
מצרים,  ממלך  זאת  שקיבל  סיפר  העושר  מקור  מה  ששאל  מי  ולכל 
שמים  כבוד  התגדל  וכך  משמים,  עליו  שבאו  מהמכות  להיפטר  כדי 
בעולם. לכן חייב היה אברהם לקחת את הכסף. הגמ‘ במסכת תענית 
בירושלים  מים  מספיק  היה  ולא  הרגלים  עולי  שכשעלו  מספרת  (כ.) 
לווה נקדימון מים מההגמון והתחייב להחזירם לו תוך זמן קצר, ביום 
האחרון לפרעון החוב לא היו מים בנמצא, נכנס נקדימון לבית המקדש 
החלו  לכבוד שמים. ומיד  היה  מה שעשה  שכל  ה‘ ואמר  אל  והתפלל 
לרדת גשמים ובורות המים התמלאו ועלו על גדותיהם. ולכאורה יש 
להתבונן הלא נקדימון לווה מים עבור עולי הרגלים ובכך קיים מצוות 
חסד, ואם היה ברצונו להחשיב מצוה זו לזכותו, היה עליו לשלם על כך 
מכספו הפרטי, אך בכך שביקש משמים את ההחזר הכספי הוא הלא 
מפסיד את המצוה. התשובה היא שמעשהו של נקדימון שלווה מים 
שמים,  כבוד  להרבות  ורק  אך  נועד  אלא  גרידא  חסד  מעשה  היה  לא 
שכן כאשר עולים כל ישראל לרגל, אין לך כבוד שמים גדול מזה, ואם 
אין מים קיים חשש שבפעם הבאה לא יעלו ישראל לרגל. ומשום כך 
על  אף  הגובר  שמים,  כבוד  הכף  על  מוטל  זה  שבמקרה  נקדימון  ידע 
את  להעמיד  שהצליחו  אנשים  מספר  ומצינו  ומצוות.  החסד  שיקולי 
החמה במקומה, במשך כל שנות קיום העולם: משה רבינו במלחמת 
עמלק, יהושע בעמק איילון, ואליהו הנביא בהר הכרמל, ונקדימון בן 
גוריון כשפרע את חוב המים להגמון. כל זאת מפני שכל מטרתו היתה 

בברכת שבת שלום,אך ורק לשם שמים.
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 17:23, ת"א 17:38



סיפור השבוע

גדלתי  בו  ”הבית  פותח.  הוא  בלבנון“,  מוסלמי  בבית  ”גדלתי 
טרוריסטים  הממשלה.  ובעד  הטרור  נגד  כלומר  ימני,  בית  היה 
רבות  פעמים  לנו  להציק  דאגו  האזור,  על  ששלטו  פלשתינים 
ולא  הטרור,  נגד  להיות  המשכנו  הכל,  למרות  דעותינו.  בשל 
ב-1982,  ללבנון  הגיע  הישראלי  כשהצבא  לקיצוניות.  התחברנו 
קלטנו שהישראלים הם לטובתנו, לצד הימין בלבנון, ונגד הטרור 
והפלסטינים. לא רציתי את כל הטרור שהיה עד אז, והישראלים 
העניקו לנו את החיים הכי טובים שיש, מכל בחינה. כל מי שלא 
אהב את הטרוריסטים ורצה לחיות בשלום, קיבל את זה בשמחה. 
בערבית יש אמרה: ’כשהשכן שלך שבע – גם אתה תהיה שבע‘“.

אליהם.  ”התחברתי  הישראלים.  לחיילים  נקשר  הוא  הזמן,  עם   
עוזרים,  אצלנו,  מבקרים  טובים,  אנשים  היו  שם  הישראלים 
שאני  חשתי  מצידי  ואני  לטובתי  באו  הם  ומים.  מזון  ונותנים 
חייב להחזיר להם. לכן, אם ראיתי מחבלים או טרוריסטים, הייתי 
כמובן,  הזה,  בזמן  כ‘מודיע‘.  ומשמש  לישראלים  מידע  מעביר 

בעיני הטרוריסטים הייתי בוגד ומרגל“.
כמו  פיגועים  לבצע  החיזבאללה  התחיל   ,1983 ”בשנת   
הפלשתינים. החיזבאללה התחיל להציק למשפחתי יותר ויותר, 
ניסה  חיזבאללה  ב-1985  הידועות.  דעותינו  את  ידע  כמובן  כי 
בסיס  היה  בו  לכפר  לבנון,  לדרום  ברחנו  ואז  אותנו,  להרוג  ממש 
בשטח  נמצאים  היינו  ביום  באזור.  ששלט  הישראלי  הצבא  של 
ובאזור שלנו, ובלילה ישנים במקום מוגן, מהפחד. כך זה נמשך, 
עד שיום אחד החיזבאללה עשה לנו מארב בתוך הבית, ואני ואבי 
ושניים מאחיי נחטפנו. כלאו אותי בבונקר מתחת לאדמה, ושם 
אותי  עינו  הזאת.  בשנה  מאד  קשה  לי  היה  שלמה.  שנה  שהיתי 
את  שרף  המחבלים,  רב  כאשר  היה  והשיא  בבשרי,  חתכו  המון, 
בני התינוק בן 9 החודשים מול העיניים!! קשה לתאר את הקושי 

שעברתי שם“.
 בשנה הזו בה שהה סיני בבונקר, היה לו מעט זמן להרהר. ”גדלתי 
את  למדתי  ולא  במסגד,  הייתי  לא  פעם  אף  רגיל,  מוסלמי  בבית 
התחלתי  ואז  קוראן,  ספר  מצאתי  בבונקר,  המוסלמית.  הדת 
בכלל  אולי  למכור.  לחיזבאללה  יש  מה  לדעת  כדי  בו,  לקרוא 
הטיפו,  שהם  מה  שכל  גיליתי  להפתעתי  ואז  לא.  ואני  בסדר  הם 
זה  בו,  כתוב  שכן  ומה  להילחם,  בו  כתוב  לא  בקוראן.  נמצא  לא 
כל  את  וכן  מהאש,  אבינו  אברהם  את  הוציא  הקב“ה  איך  למשל, 
מצרים,  ביציאת  ישראל  לעם  עשה  שהקב“ה  והנפלאות  הניסים 
ומתן תורה על הר סיני. באותה תקופה ידעתי שיש בורא לעולם: 
כי   – כדור  יצא  ולא  בי  לירות  ניסו  פעמיים,  להורג  אותי  הוציאו 
הקב“ה לא רצה שאני אמות. פעמיים בבונקר ניסיתי לתלות את 
עצמי – והחבל נחתך. נשבעתי אז לקב“ה שאני לא אעזוב אותו. 
אחראי  ואני  אותך,  בראתי  ”אני  לי:  אומר  שהקב“ה  איך  ראיתי 
עליך“. בקוראן ישנה שאלה: ”האם העולם יכול לברוא נשמה?“. 
נשמה“,  לברוא  יכול  לא  העולם  שלא. ”אם  כמובן  היא  התשובה 
כתוב שם, ”אז בוודאי שהוא גם לא יכול להוציא נשמה – אלא אם 
הקב“ה רוצה את הנשמה בחזרה, ואז הוא שולח שליח“. כלומר, 
אם מחבל יהרוג אותי – הוא השליח להחזיר את נשמתי לקב“ה, 

משום שהוא החליט להרוג אותי ולא המחבל“.
”יצאתי  לחופשי.  שוביו  אותו  הוציאו   ,1985 בסוף  שנה,  לאחר 
ולהתחבר  מעשה,  לעשות  והחלטתי  מאמין,  כאדם  החוצה 
אמרתי  בי,  חשדו  הם  בתחילה  החיזבאללה.  של  הקשה  לגרעין 
הם  אז  אחיי,  עם  רק  היו  משפחתי  עם  שהיו  הבעיות  שכל  להם 
האמינו שאני שייך להם. כך היה זמן מה, עד שעליתי על חוליית 
על  שמעתי  הישראלי.  הצבא  בסיס  נגד  פיגוע  שתכננו  מחבלים 
כך והייתי אכול ספיקות. מצד אחד היה בי מה שאמר: ’כבר יצאת 
נקי מהחיזבאללה, אז מדוע ששוב תהיה חשוד?‘. אבל החלטתי 
התחלתי  מכן,  שלאחר  הימים  באחד  מעשה:  ועשיתי  אחרת 
לבנון  דרום  לצבא  שהגעתי  עד  קילומטר,   60 של  מרחק  לרוץ 
להם  ומסרתי  ממכריי,  הישראלים  עם  נפגשתי  שם  הישראלי, 
לבית  בזמנו  בא  שהיה  מסוים  אדם  במיוחד  אהבתי  המידע.  את 

קצין החיזבאללה התגייר ולומד בכולל בצפת
שלנו. נפגשתי איתו, והצעתי לעבוד באופן קבוע בשביל ישראל 
אלא  שבא,  מי  כל  מיד  מקבלים  לא  כמובן,  החיזבאללה.  בתוככי 
בודקים אותו, וכך גם היה אצלי. במשך כמה חודשים בדקו אותי 
במבדקים שונים, ואז ביקשו שבאמת אתגייס לחיזבאללה, ושתלו 
אותי שם. הם הדריכו אותי בדיוק מה לעשות, וממש דאגו שאגדל 

בדרגות בתוך החיזבאללה“.
ולפרט.  לספר  מותר  מאד  מעט  לדבר.  ממעט  סיני  הזו,  בנקודה 
החיזבאללה,  של  מבצעים  הרבה  שמנעתי  לומר  רק  יכול  ”אני 
המון  עשיתי  פיגועים.  ומנעתי  חיילים,  מאד  הרבה  בס“ד  הצלתי 
באותן שנים. הקב“ה רצה שאצליח. אני זוכר את הפיגוע הראשון 
שמנעתי: היו אלו 150 מחבלים, מהם 80 מתאבדים, שהיו אמורים 
ידעתי  אני  חיילים.  לחטוף  וגם  ולהרוג  ישראלי,  לבסיס  להיכנס 
הכל על המבצע הזה, סיפרתי את כל המידע הזה למפעילי, וב“ה 
הכוחות שלנו הכינו את עצמם. הצבא הטמין להם מלכודות בדרך, 

עלה עליהם לפני שהם עשו את הפיגוע הזה, והרג רבים מהם“.
בתוך  עמוק  היה  סיני  לשנת 2000,  עד  מ-1986  שנים,  במשך 14   
טרור.  אירועי  ועוד  עוד  במניעת  לישראלים  וסייע  החיזבאללה, 
היה  שלי  ”החלום  לישראל.  לעבור  החליט  כבר  הוא  מכן  לאחר 
לא  הוא  טוב“.  לי  יהיה  לכאן,  אבוא  שאם  ידעתי  לכאן.  לעבור 
עם  שיגיע  הישראלי  הצד  עם  מראש  סיכם  אלא  מלבנון,  ברח 
משפחתו למחסום ושיכניסו אותו, וכך בדיוק היה. הוא ומשפחתו 
לצבא  לסייע  המשיך  הבאות,  השנים   3 במשך  בצפת.  התיישבו 
והפעם מהצד השני של הגבול, הוא שירת בשייטת ובעוד יחידות 
חייל  כל  על  עדיף  הייתי  הביטחון  זרועות  מאד. ”בעיני  מובחרות 

אחר, מאחר שהכרתי על בוריו את השטח ואת האנשים“.
 בערב יום כיפור תש“ס, החל המהפך האישי. ”הייתי, כאמור, אדם 
מאמין. ישבנו אז אשתי ואני במרפסת, וראיתי את שכניי הולכים 
לבית-הכנסת. אמרתי לאשתי: ”מסגד היה עד היום לדעתנו הבית 
ללכת  ברצוני  הקב“ה,  של  הבית  הוא  כנסת  בית  גם  הקב“ה,  של 
לא  עוד  כשאני  הכיפורים  ביום  הכנסת  בבית  התפללתי  לשם“. 
בדרך  בזה,  ’נדבקתי‘  ועוד,  עוד  ללכת  התחלתי  לשם  מפה  יהודי. 
הלאה  זה  עם  המשכתי  שלי.  האמת  שזו  וחשתי  הקב“ה,  של 
גם  אותי.  לגייר  רוצה  לא  אחד  שאף  ראיתי  אך  להתגייר,  ורציתי 
תתגייר,  ואמרו: ”אם  נגדי  עמדו  המדינה  מטעם  רשמיים  גורמים 
נפסיק את ההכרה בך, ואת המשך שיתוף הפעולה איתך“. ויתרתי 
הזרמת  היתר  בין  כללה  אשר  ישראל,  מדינת  מצד  בי  ההכרה  על 
כספים במזומן, מתן רכבים חדשים, ובית גדול ומפואר... הכל למען 
ארוכה,  ותקופה  מאמצים  אינספור  ואחרי  היהודי.  בעם  אמונתי 

התגיירתי לבסוף אצל הרב שמואל אליהו, רבה של צפת“.
במפגש הראשון עם הרב אליהו, אברהם סיני, אז עוד ערבי לבנוני, 
נתקף בהלם. ”באותם לילות ארוכים בדרכים בלבנון, שאלתי פעם 
למסגד  הולך  לא  אני  הרי  עליי?  שומר  אתה  ”מדוע  הקב“ה:  את 
לבית  נכנס  שאני  חלום,  חלמתי  לילה,  באותו  בוגד?!“  בכלל  ואני 
היה  הזה,  הבית  ספר מהספרייה.  שלוקח  מזוקן  רב  ורואה  עתיק, 
אמרתי  הגירות  במעמד  בצפת.  הרבנות  בית  מאשר  אחר  לא 
וזה  בחלום,  בספר  אוחז  שראיתי  הרב  ”זה  בהתרגשות:  לאשתי 
עליי?  שומר  הוא  למה  הקב“ה  את  שאלתי  אז  שראיתי“.  הבית 
של  והנפלאות  הניסים  כל  את  לספר  כדי  למה:  יודע  אני  והיום 
הקב“ה שעושה ושומר, כשכל מה שעשה לי – זה למען כל אחד 

ואחד מעם ישראל, לא למעני“.
 ר‘ אברהם סיני חי כיום בצפת עם אשתו ועם שבעת ילדיו, שניים 
מהם נולדו בישראל. ילדיו שירתו שירות מלא בצה“ל, ואחד מהם 
הוא  איתן‘.  ’צוק  מבצע  במהלך  גולני  בחטיבת  קצין  שימש  אף 
מרצה כיום בבתי כנסת ברחבי הארץ, ואף כתב ספר הנושא את 
הכותר ’השהיד מלבנון - משני צדי הגבול‘, שטרם ראה אור באופן 
רשמי, אך חולק במהדורה מוגבלת לחיילים במהלך מבצע ’עמוד 
בגאווה.  סיני  אומר  הנבחר“,  העם  ”אנחנו  כשנתיים.  לפני  ענן‘ 
בכל  ננצח  אנחנו  לפחד.  צריך  ולא  מפחד  שלא  חזק  עם  ”אנחנו 

המלחמות, אבל הבקשה שלי היא להתאחד ולהיות ביחד“.
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 (יג, ג)וכו'  וילך למסעיו 
נפתח ב"מעשה אבות, סימן לבנים". אברהם אבינו גלה 

והנה  מארצו וממולדתו ומבית אביו. הגיע לארץ ישראל, 
בא רעב. לא היתה בררה, "וירד מצרימה לגור שם, כי כבד 

לן באכסניות,  הרעב בארץ" (בראשית יב,י). בדרכו למצרים 
קפה. הגיע למצרים ולא היה לו כסף לשלם. התארח בה
גדולים ושלחה, בלווי  ופרעה עשק את שרה. נגע בנגעים 

פצוי נדיב כיד המלך "ואברהם כבד מאד במקנה בכסף 
פרש רש"י: כשחזר  ובזהב, וילך למסעיו" (שם יג,ב) 

ממצרים לארץ כנענן היה הולך ולן באכסניות שלן בהן 
שלא ישנה אדם  בהליכתו למצרים. למדך דרך ארץ, 

  ניה שלו. מאכס
איני מכיר, אבל שמעתי שבתי מלון מדרגים ויש לי שאלה. 

כמה  על פי כוכבים. כלומר: כשמקבלים את החשבון, 
כוכבים רואים. אם אתה רואה אז חמשה כוכבים, סימן 

טוב, יבוא  שזה מלון יקרה. ראית רק שנים, אכסניה זולה. 
 "אתם יודעים שיש רעב בארץ, אדם למלון יקרה, ויאמר:

גם תבן גם  לאנשים אין לחם לאכל. ופה, ברוך השם, 
מספוא רב, ברבורים ושליו ודגים. אבל מה, אני אומר 

לכשירחיב, איני  מראש, אין לי כסף לשלם. אם ירצה השם, 
יודע האם ומתי, אשלם". מה יאמרו? כלום, יראו את הדרך 

את המקום הכי יקר?!  החוצה. אם אין לך כסף, בחרת 
ם בא אל הפרופסור: כואב לו פה ופה ופה. שמעתי, שאד

מאבחן, מושיט את המרשם  הפרופסור בודק, בוחן, 
הלם. "מה פרוש?"  ומפטיר:"שמונה מאות דולר". "אין לי"

מזה". טוב, לא נעשה מזה עסק. "תן  "אין לי. אין פשוט 
חמש מאות". אנשים ממתינים בתור, חבל על הזמן. "אין 

, ארבע מאות זה חצי המחיר. תן, חוזר. "תשמע לי". פזמון 
ודי". אומרים שהפרופסורים חכמים? עברית בסיסית אינם 

ל את היזמה:"הבה ו"אין לי". הפרופסור החליט לט מבינים: 
חולים  נשמע, כמה יש לך?" "אין לי כלום". "באיזו קופת 

אתה?" מתענין הפרופסור. הסתדרות", אלא מה. "אני לא 
לא הולכים  . "כשאין כסף, מבין", משתומם הפרופסור

לפרופסור. כשאין כסף, הולכים לרופא קופת חולים!" 
שכאשר זה מגיע  והפצינט הסביר: "אבא שלי אמר תמיד, 

לבריאות, לא מסתכלים על הכסף"... וזה נכון. אבל אם 
המחושים. ואברהם  היה אומר כך מראש, היה נשאר עם 

חו. בימי אבינו ודאי אמר מראש. אז איפה הסכימו לאר
חדש מחרן, ובדרכו  הרעב, ובלי כסף. ואדם זר, עולה 

למצרים?! אולי באכסניה של כוכב אחד, וגם הוא כוכב 
במקנה בכסף ובזהב. כעת,  נופל. ובחזרתו, כבד היה מאוד, 

יכול היה לבחר את המבחרות שבאכסניות, המכתרות 
נה מאכסניה שלו, לן באותם יש בכוכבי השמים לרב. ולא 

קפקים. ומדוע, כי לא רצה להרגיל את עצמו ום מפכוכי
 (והגדת)   למעדנים ותפנוקים! לרף גבוה יותר, 

                                                                                                                                                                                                                                         

 
 ד"א בחזרתו פרע הקפותיו. ברש"ישם. 

 מדוע לא הסתפק רש"י בפרושו הראשון?
באר ה'פניני קדם' שהיה קשה לרש"י בהסבר הראשון, הרי 

אביו של שמואל זכה שיהיה לו בן כשמואל, משום אלקנה 
שכאשר היה עולה לרגל היה עולה כל פעם ממקום אחר, 

 כדי לפרסם את דבר העליה לרגל לירושלים.
והנה, תפקידו של אברהם אבינו היה לפרסם כבוד שמים 
בעולם, ומדוע לא הלך במקומות שלא היה, אלא חזר אל 

 אותם המקומות?
ע הקפותיו", ממילא לא יכול היה התשובה: "בחזרתו פר

 ללכת למקום אחר. לכן נזקק רש"י לשני ההסברים. 
  (יג,יג) ואנשי סדם רעים וחטאים לה' מאד

חז"ל מספרים, שאנשי סדום רצו לתקן חק האוסר מתן 
תקנו  צדקה, אך מאחר וחששו מתגובת "התקשורת" הם 

שיש לתת לעניים אך ורק מוצרים. וכך, כאשר היה עני 
במקום כסף  דופק בדלת היו אנשי סדום נותנים לו מקרר 

ארון קיר, וכן הלאה. הסתובב המסכן  –מזומן, ובבית הבא 
ונשא על גבו מקרר וארון  בחוץ כשהוא צמא ורעב עד מות, 

קיר ובידיו החזיק מזודה ענקית מלאה במתנות לרב... איש 
לשתות, כי החק אינו מאפשר לתת מים  לא נאות לתת לו 

אורחים... לאחר שנפל העני ומת הודיעו רמקולים ל
"הלויתו של העני, אב לשלשה עשר ילדים,  העיר: בחוצות 

תתקיים בעוד מחצית השעה; כל דורשי החפצים 
מתבקשים להגיע לבית ההלויות, על מנת לזהות את הציוד  

על  שלהם ולקחתו בחזרה"... וכבר עמדו המפרשים 
חורי החק המרשע הזה?! התמיהה: מהו ההגיון שעמד מא

מחוקקים  הלא אפילו במדינות הרשע הנוראות ביותר לא 
קים מעין אלו! לכל היותר לא מחייבים את תושביהם וח

לעזור?! אלא שכך  לעזור זה לזה, אך מדוע אסרו עליהם 
אמרו אנשי סדום: הקב"ה בחר לתת לי מאה אלף דולר, 

קב"ה, העולם שייך לה מינוס מאה אלף דולר. -ולחברי
מדוע שנתערב במהלכים שלו? אם הוא רוצה שיהיה -וא"כ
 בעצמו!... וזה מה שאומר הפסוק: עליו לתת לו -לעני

מדוע הם היו כאלו -"ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד"
משום שטענתם היתה "לה' מאוד",   - רעים וחטאים?

שייכים לקב"ה ואין -כלומר הכסף והממון הקרויים "מאד"
   )ומתוק האור( ...רצונו נגד לתת אותם 

 (יד,כג) ולא תאמר אני העשרתי את אברם
אברהם אומר, שאף אם יקח שרוך נעל, עלול מלך סדום 

אני העשרתי אברהם". וכי איך יטען מלך סדום, –לומר 
ששרוך נעל אחד שלו גרם לעושר?! באר הליקוטי יהודה 
בשם האמרי אמת ע"פ דברי הגמ' (ב"ב טו:): "כל הנוטל 
פרוטה מאיוב מתברך". ידע אברהם אבינו שהוא יהיה 
עשיר שכן כך ברכו הקב"ה. וחשש שאם יקח אף דבר 

תלות את עשירותו בשרוך מועט כשרוך, עלול מלך סדום ל
הזה, כמין 'סגולה', כפי שהיה אצל איוב. על כן אמר 

גם אם אקח שרוך, אתה עלול לומר "אני -אברהם
  העשרתי"...  

 
 אלו דברים מותרים בשבת ואסורים בחול?       

 התפלה.לחידה משבוע שעבר: לא התפלל מעריב, והתפלל תפלת תשלומין בשחרית, אם שכח "יעלה ויבוא" בתפילת התשלומין לא חוזר שלא יהא חמור מעיקר  תשובה

ק
                                                                                                                                

  ...   העשרת

אלו דברים מותרים בשבת ואסורים בחול?       

 מאוצרות הפרשה 

        

התפלה.לחידה משבוע שעבר: לא התפלל מעריב, והתפלל תפלת תשלומין בשחרית, אם שכח "יעלה ויבוא" בתפילת התשלומין לא חוזר שלא יהא חמור מעיקר 

למעדניםלרף גבוה יותר, 

שעבתשובה משבוע לחידה

ף
                                         

לחידה משבוע שעבתשובה

 חידה הלכתית      



     סיפור השבוע    

 סיפור –הכנסת אורחים לה"שאגת אריה" 
אריה" מדקדק בקלה כבחמורה,  יוצאים לגלות? הלא ה"שאגת ענק התורה, בעל ה"שאגת אריה", קיבל על עצמו כידוע גלות. אך כיצד 

הוא להכין לעצמו בדיוק את מזונו, ומה גם שהוא מקפיד להשתמש  ובמיוחד הוא היה מחמיר מאוד בענין של "חדש", ולא בכל מקום יכול 
  אין הוא רוצה לשנות גם בתנאים של גלות. אך ורק בכלים שלו, ומחומרות אלה 

סמיך ששמו "גריץ" בלע"ז. על  המועטים שהוא נוטל עמו לגלות, יש עמו גם שקית עם כוסמת, שממנה מכינים מרק  בכן, עם החפצים
גם את זה פותר ה"שאגת אריה" בכך שהוא נוטל עמו קדירה  –  כוסמת מברכים "בורא פרי האדמה", אין בה חשש "חדש", ובאשר לכלים 

  מזונו כל יום יום. הזו היא קטנה לבישול, צלחת וכפית. הכוסמת 
הרב דמתא, הלא הוא רבי רפאל  כשהגיע ה"שאגת אריה" במהלך גלותו לעיר המבורג, שהיתה עיר גדולה, עיר הנמל, הלך מיד לבית 

וביקש ממנה כי תואיל לבשל למענו את התבשיל בקדירה הקטנה שהביא  המבורגר, אבל באותה שעה לא היה הרב בביתו, לכן פנה לרבנית 
  הוא יאכל בכלים שלו..עמו, ו

אבל משונה היתה הרגשתה, כשבא  אשתו של רבי רפאל, היא הרבנית של המבורג, על אף שהיתה חשובה מאוד ורגילה להכנסת אורחים, 
ולא יותר, אלא שיבשלו לו אוכל בקדירה שלו, והוא גם מודיע שיאכל  לביתם לפתע איזה הלך עני, דל ומרופט, והוא מבקש, לא פחות 

לאכול מאכלים שאני הכנתי בכלי הבית שלנו? אלא שהיא הלא הרבנית מהמבורג, היודעת לנצור את  ים שלו. וכי מה יש? הוא לא יכול בכל
  לשונה, ולכן שמרה את מחשבותיה בלבה, קיבלה את הקדירה עם ה"גריץ" בשתיקה... 

מיהרה הרבנית לספר לו על אודות  חזר הרב לביתו, ומיד  לאחר שפירש את בקשתו, יצא ה"שאגת אריה" והלך לו לבית המדרש. בינתיים
הוא מבקש. הכי לא נאה לו לאכול אצלנו?!...  עונה הרב לרעייתו הרבנית:  פרחי, וכך וכך -האורח המוזר שהגיע לבית. בא לו איזה עני מארחי

אז צריך   –אה, אם יודע הוא פרק הגון בלימוד ואבחון את הדבר. ומה אעשה? אכנס עם האורח הזה לשיחה ואר ברור שאת צודקת, תני לי 
ומהכלים שלנו בבקשה, ואם לא, אלא הוא רוצה  להיענות לדרישתו, אבל אם אינו יודע, כי אז הברירה בידיו, אם רוצה הוא לאכול מהאוכל 

  בזה איננו מחוייבים. –שנבשל לו עם החומרות שלו 
שה"שאגת אריה" ניסה להסתיר  יד פתחו שניהם בשיחה ועברו לדבר בלימוד, וככל עבר מעט זמן וה"שאגת אריה" בא שוב לבית הרב. מ

בתורה, ואין זה סתם עני פשוט... מיד יצא ואמר לה לרבנית: לא די  את עצמו, הרי בכל זאת ראה רבי רפאל שמדובר כאן בגאון וענק 
  ין הוא סתם אורח פשוט, הוא למדן עצום וממש ענק!... לו חדר, ולא חשוב כמה שזה יעלה, כי א שתבשלי לו, אלא שאנחנו גם נשכור 

ואף ביקשו מבעלת המקום כי היא  בהמבורג היה בית מלון קטן, שאשה יהודה החזיקה בו, הלכו ושכרו שם חדר עבור ה"שאגת אריה", 
עומדת  –כי אם הוא נזקק לספרים לעסוק בתורה. רבי רפאל אף אמר לו,  תבשל לו עבורו את תבשילו, והעיקר שהוא לא יהא מוטרד ויוכל 

  ויוכל תמיד לבוא ולעיין או לקחת עמו ללימודו את מה שהוא צריך לו. לרשותו כל הספריה שבביתו 
עבורו את תבשילו, כפי מבוקשו,  הלך ה"שאגת אריה" לאכסניה שהעמידו לרשותו, שם שהה ולמד, ובעלת האכסניה כבר דאגה לבשל 

לו, עיין בספרים שם, וגם השתעשעו שניהם בדברי תורה, והיו  יה" לביתו של רבי רפאל בימים הרצויים ובינתיים היה בא ה"שאגת אר
  הדברים שמחים כנתינתם מסיני!...

מהעניות שלי... שואל אותו רבי רפאל:  יום אחד בא ה"שאגת אריה" לרבי רפאל ואומר לו: מקווה אני שבימים אלה הקב"ה יוציא אותי כבר 
מלבי אנחה על כי דל אנכי, ומזה אני למד כי הגיע הסוף לזה...  אמר לו  כם?  השיב לו ה"שאגת אריה" ומספר לו: היום פלטתי זאת מנין ל

להיאנח קצת יותר מוקדם?...  אמר לו ה"שאגת אריה": לא, כי קודם לא הפריעה אותי העניות מהלימוד,  רבי רפאל: אם כך, הלא יכולתם 
להיוושע... ומה הפריע אתכם  לי הפרעה מתלמוד תורה, פלטתי אנחה, וממילא אני מבין מזה שאני עומד  אבל היום, כאשר זה גרם 

ולמדתי, ובעל האכסניה, לאחר שסיימה לבשל את התבשיל שלי,  שואל רבי רפאל. משיב ה"שאגת אריה" ומספר: ישבתי  –מהלימוד? 
הנה, בלי משים, הנעתי את ידי והפלתי את הקערה עם התבשיל על הארץ. הייתי שקוע בלימוד, ו הביאה את הקערה לשולחן, אבל אני 

באותו רגע תפסתי מה אירע,  זאת בעלת האכסניה והקימה צעקה: איך מפילים קערה עם תבשיל לארץ? האם אי אפשר להשגיח?!  ראתה 
ו לא הייתי עני, לא הייתי מגיע לביטול תורה, במחשבתי, כי איל אבל הרי היתה לי הפסקה מהלימוד, וזה היה רגע של ביטול תורה! ועלה 

  התאנחתי, ומוכרח, איפוא, להיות, שעכשיו ה' כבר יעזור לי!... ועל הרגע הזה של ביטול תורה 
ברבניה הגאונים אשר כיהנו בה מכמה  וכך היה. כעבור שלושה ימים בלבד הגיע אל ה"שאגת אריה" כתב רבנות מהעיר הגדולה והידועה 

  וא העיר מעץ...הדורות, ה
 שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בעניני הפרשה

 באמת אברהם לא יתפלל על שרה?: "ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך" (בראשית טז,ה). וצ"ב מדוע שאלה
 : חשב דסגי שנתנה שפחותיה לו.תשובה
זר ממצרים לארץ כנען הי' הולך ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו : "וילך למסעיו" (בראשית י"ג, ג) פרש"י כשחשאלה

למצרים ללמדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מאכסניא שלו. יל"ע אם זה בכדי לפרנסו, או בכדי להראות לו שהי' מרוצה, ונ"מ 
 למארח ללא ריוח ממון?

 : תמיד.תשובה
 

  

מה שחור כשאתה מקבל אותו, אדום כשאתה משתמש בו ולבן כשאתה מסיים להשתמש בו?
 נ"ימושי הרשלר  שם הזוכה:

  

 משפחת דגן להולדת הבן :מרכז העיר
 נשר להולדת הבן הנכד -משפחות שטרנברג 

 
לשלוו ניתן לשמחות והודעות לחידות שלישייפתרונות ום י עד 0037608833בפקס::ח

למארח ללא ריוח ממון?
: תמיד.תשובה

מה שחור כשאתה מק

שבועית חידה

כשאתה משתמש בו
הזוכה: נ"ימושי הרשלר לם

משפחת דגן להולדת:ר
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1 גיליון מס. 496שבת קודש  פרשת לך לך

ַעּמּוד ָהֱאֶמת

לך לך זה לך אליך, אל עצמך, אל הנשמה שלך.  תרגיש מה היא רוצה, מה 
חיצוני  לבוש  רק  זה  הגוף  אתה.  לא  זה  הגוף  מרגישה.  היא  מה  צריכה,  היא 
את  רוצה  והנשמה  הנשמה.  רק  זה  שלך  האמיתי  האני  הנשמה.  את  שעוטף 
לא  תאוות,  רוצה  לא  כבוד,  רוצה  לא  כלום,  רוצה  לא  אני  האמת.  זאת  השם. 
האושר  השם.  את  רוצה  נפשי,  שאהבה  את  רוצה  אני  אחד,  אף  לרצות  רוצה 
והשמחה שלי לא תלויים בשום גורם חיצוני כמו כבוד, ממון, או תענוגות עולם 

הזה. האושר והשמחה שלי נמצאים בתוך הלב.

אדם  כל  מאתנו.  אחד  לכל  שנאמרת  ונוראה  גדולה  כזו  קריאה  זו  לך  לך 
ואדם מרגיש שה' אומר לו את המשפטים האלה. כשם שהקב"ה קרא לך לך 
לאברהם, שהוא אבי האומה, כך הוא קורא לכל בניו אחריו, בכל הדורות. בואו 
אם  כי  אתכם.  לבלבל  דבר  לשום  תתנו  אל  אותי,  תחפשו  אלי,  תתקרבו  אלי, 

יהיה לכם אותי, יהיה לכם הכל. לא יחסר לכם כלום.

רוצה,  היא  מה  מאד  טוב  שיודעת  שלך,  הנשמה  את  תמצא  עצמך,  תהיה 
מה היא צריכה, מהו מקור העונג שלה. כמו אברהם אבינו היוצא מאור כשדים 
מתבלבל  לא  הוא  כמהה,  נפשו  לאן  יודע  הוא  נשמתו,  אל  עצמו,  אל  והולך 
מהדעות והרעיונות והסברות של בני דורו, עכשיו הגיע הזמן לתת מקום לקול 

שלו, לקול ליבו ההומה והמתגעגע.

בעניינים של בין אדם לקונו אתה לא חייב לאף אחד שום דבר. אתה לא 
להיות  הלב  אומץ  את  ירשנו  אבינו  מאברהם  לאמת.  רק  אחד,  לאף  מחוייב 
דורו  בני  שרוב  מזה  מתרגש  לא  זמנו,  של  באופנה  מתחשב  לא  הוא  במיעוט. 
עבדו אז עבודה זרה. אם שיטת הרוב אינה אמת, הוא עובד את ה' לבדו. אחד 

היה אברהם. המבחן האישי שלך כלפי ה' הוא מעל הכל...

איך מוצאים את נקודת האמת הזאת? איך מגלים אותה? החיים זה מסע. 

בס"ד

שבת קודש   יא' חשון, תשע"ו
פרשת לך לך

ר ַאְרֶאךָּ (יב, א) ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ, ֲאשֶׁ ָך ּוִמבֵּ ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדתְּ

מסע אל אבא. מסע של חיפושים אחרי אותה נקודה פנימית בתוך הלב שלנו. 

יש הרבה מכשולים בדרך, הרבה מבואות אפלים שאין שם אור, רק חושך, לא 

יודעים איך להמשיך. מניעות והסתרות הן חלק בלתי נפרד מהמסע הזה. יש 

את עורלת הלב. מה זה עורלה? זה אטימות, לא מרגישים את ה', לא מרגישים 

דקה  כל  אטימות,  לנו  יש  דקה  כל  התאוות.  את  מרגישים  האלוקי,  האור  את 

עצבות אוטמת אותנו, עצלות אוטמת אותנו, הבלבולים אוטמים אותנו.

אם  ויום.  יום  כל  תפילות.  סוף  אין  תפילות.  ידי  על  איך?  להילחם.  צריך 

התפללתי היום, התקדמתי, אפילו שאני לא רואה. אין תפילה שהולכת לאבוד. 

כל תפילה מצטרפת לקודמותיה. רבינו שולח אותנו אל היערות, כי שם אפשר 

להקשיב טוב יותר לקול הנשמה שמחפשת ומבקשת את האמת.

כי  אותה.  חוטף  מייד  הוא  אמת,  רואה  הוא  אם  אמיתי,  יהודי  שהוא  מי 

האור  ינחוני".  המה  ואמיתך  אורך  אמת. "שלח  של  חיים  לחיות  רוצים  אנחנו 

של האמת, שהוא ינחה אותנו. בשביל זה צריך להשליך מנגד את כל הדברים 

שמפריעים לנו ומבלבלים אותנו, את הישות, את האגו, את הכבוד, כל הדברים 

מקפידים,  מרוצים,  לא  כעסנים,  להיות  אותנו  שהופכים  האלה  החיצוניים 

מקופחים. כשזוכים לנטרל את כל הדברים האלה ולזכור שהכל מאת ה' והכל 

אור  שמח.  הוא  לאמת  מחובר  וכשאדם  אמת.  של  חיים  לחיות  זוכים  לטובה 

ה' מאיר בו.

ַעּמּוד ָהֲעָנָוה ְוַהַהְכָנָעה

הקב"ה אומר לאברהם, תעזוב את כל מה שעשית בחרן ותלך. נכון, הגעת 
לכאלה מדרגות עצומות אבל עכשיו אני רוצה שתזרוק את השכל אפילו שעם 
עכשיו  לה'.  נפשות  הרבה  כך  כל  לעשות  הצלחת  שלך  והנפלא  העצום  השכל 
ה'  למה  גבוהה.  יותר  מדרגה  זו  אותך.  שולח  שאני  לאן  ותלך  הכל  את  תעזוב 
מדבר אל אברהם בלשון ציווי? לך לך!? "כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר 
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ר' לוי אומר: ניסיון ראשון כניסיון אחרון. ניסיון ראשון: "לך לך מארצך" (יב, א) ניסיון אחרון (כב, ב): "לך לך אל ארץ המוריה" (מדרש תנחומא).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, דליה בת שושנה, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, 
הרב דוד חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת 

נסריה 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  יא' חשון, תשע"ו גיליון מס. 2496

אחרי עשרות שנים של תפילות, ואיך לקחו את שרה אימנו לבית פרעה שזה 
דבר איום ונורא ובזכות שהתפללו והתחננו עבר הכל בשלום.

אחד  שכל  וידע  עולם  בבורא  שלמה  אמונה  לו  שהיתה  אבינו,  אברהם  זה 
עובר את הנסיונות שהוא צריך לעבור בעולם הזה כדי להתקרב אל ה' ולהשלים 

את התיקון שלו.

הוא  אמונה,  מחוסר  הכל  זה  סובל,  שאדם  הנפש  ועוגמת  היסורים  כל 

פרטית  בהשגחה  עולמו  את  מנהיג  שה'  זוכר  מספיק  ולא  מאמין  מספיק  לא 

מופלאה ומדוייקת וכל דבר שנעשה עמו, הכל רק ממנו יתברך. אם אדם זוכר 

את זה, אם הוא מתחיל את היום עם זה, כל היום שלו יהיה אחר, שום דבר לא 

אינם  היסורים  וכל  צער  מיני  שכל  הקדוש "דע  רבינו  שאומר  כמו  אותו,  יפיל 

רק מחסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מה' יתברך, אין 

לידע  "רק  נתן  רבי  ומוסיף  ר"נ).  (תורה  צער  שום  מרגיש  ואינו  יסורים  שום  לו 

ולהאמין כי צדיק ה' וישר משפטיו וכל מה שעובר עליו הכל לטובתו, ואם קשה 

לו לקבל היסורים והדחקות, יצעק ויתפלל להשם יתברך שיושיעהו ויעזרהו כי 

אין שום עצה ותחבולה כי אם לצעוק ולהתחנן לפני השם יתברך ולבכות לפניו 

כתינוק הבוכה לפני אביו, שימלא מחסורו" (ליקו"ה ראש השנה ו, יא).

ַעּמּוד ַהֲהָפָצה ְוַהֶחֶסד

הסברות  בכל  בקי  והיה  והיות  אחריו,  רצים  והיו  מקום  בכל  רץ  היה  הוא 
של דרכי עבודה זרה שלהם היה מוכיחם ומראה להם שהכל טעות וגילה להם 
את האמונה הקדושה האמיתית. ונמשכו אחריו הרבה בני נעורים, ורצו אחריו, 

וחלקם נשארו אצלו ונדבקו בו.

של  בעבודה  אבינו  אברהם  שנתן  מה  וזה   ,100 כבר  זה  לך  לך   ,50 זה  לך 
ההפצה  ומתוך  שלו.   100% ה  כל  את  נתן  הוא  עשה,  שהוא  רחוקים  הקירוב 

האדירה שהוא עשה נולד עם ישראל, נולדה אומה שהיא יודעת את ה'.

אדם  בני  מלקרב  גדול  יותר  חסד  יש  החסד.  עמוד  גם  הוא  אבינו  אברהם 
לאביהם שבשמים? יש זכות יותר גדולה מזכותו של אדם שמפיץ את האמונה 
בעולם? הרי מה הקב"ה רוצה? שעוד יהודים ועוד יהודים יכירו אותו, שכל בני 
העולם יכירו אותו. רק ככה נקרב את הגאולה, אם נלמד מאבינו הראשון איזה 
מסירות נפש צריך לעשות כדי לקרב עוד אדם ועד אדם לאמונה הקדושה. כל 
אחד בדרכו. כל אחד עם מה שה' זיכה אותו. אין מי שפטור ממלאכת הקודש 

הזו, כי אין דבר גדול מלקרב נפשות ישראל לאביהם שבשמים.

יהודי  לכל  לעזור  הוא  שלנו  והתפקיד  ה'  אל  כוספת  יהודי  כל  של  נשמה 
ללבות  נקודה,  לאותה  נתיב  לפתוח  בתוכו.  שנמצאת  הזו  לנקודה  להתחבר 
שביכולתנו  מה  כל  לעשות  הזאת,  הפנימית  הגחלת  את  וברגישות  בעדינות 
כדי לעורר את ליבו של עוד יהודי ועוד יהודי, בדיוק כמו שעשה אברהם אבינו 

בדורו.

מחכה  יהודי  כל  של  נשמה  לבבות.  קירוב  של  מסע  זה  שלנו  החיים  כל 
האמונה  אך  רחוקים  שנראים  יהודים  פוגשים  אותה.  שידליק  לניצוץ  ומצפה 
להם  להקדיש  פנים,  להם  להאיר  בענווה,  אליהם  לפנות  צריך  בליבם.  יוקדת 
רבנו  משהו.  לעשות  יכול  אחד  כל  הזאת.  מהשליחות  פטור  לא  אחד  אף  זמן. 
הקדוש אמר שעיקר כבוד השם יתברך שהרחוקים ביותר מתקרבים. כל בעל 
תשובה, כל גר שמתגייר מקדשים שם שמים ברבים. זה מה שעמד לנגד עיניו 
של אברהם אבינו כשהתרוצץ וקרא בקול גדול שיש בורא לעולם, יש רק בורא 
עולם אחד והוא השם יתברך. בורא עולם ריחם עליך וזיכה אותך להכיר אותו, 
לקרב  צריך  אתה  התקרבותך  על  הטוב  הכרת  חיוב  מצד  הרי  אליו,  להתקרב 
עם  העולם,  של  האור  עם  ה',  עם  להתחבר  להם  לעזור  לאחרים.  גם  ולעזור 
המתיקות של העולם. לעזור להם לעזוב את הכל ולהתחיל דרך חדשה, חיים 

וכל  נולד,  שם  מולדתו  ארץ  כשהוא  שכן  וכל  ורעיו  אוהביו  ושם  בה  יושב  הוא 
אהבתו  למען  הכל  שיעזוב  לו  לומר  הוצרך  ולכן  אביו,  בית  כל  שם  כשיש  שכן 

של הקב"ה. (הרמב"ן)

תוכנית  לנו  יש  יעדים,  מיני  וכל  מטרות,  מיני  כל  בחיים  לנו  "יש 
כזאת ותוכנית כזאת, עם המשפחה, עם הבן/בת זוג, עם הילדים, עם 
מתחילים  ואנחנו  יעדים  מיני  כל  הפרנסה,  עם  הרהיטים,  עם  הדירה, 
היעד  ובשביל  הזה  היעד  בשביל  ולשם  לפה  והולכים  לשם  מפה  לרוץ 
אחרי.  תלך  אתה  אחרי.  ההליכה  בעצם  זה  היעד  יעדים.  אין  כאן  הזה, 
אל הארץ אשר אראך. כלומר כל הזמן אתה צריך להסתכל עלי ולראות 
איך אני  מסמן לך. איך אני מאותת לך. רגע ימינה, רגע שמאלה, רגע 
ישר, רגע להמתין, רגע לעשות ככה ורגע לעשות ככה. כל תנועה שאתה 
אותך  מוביל  ואני  בי,  חבוק  בי,  דבוק  עלי,  מסתכל  בעצם  אתה  עושה 
תוכל  ששם  הקודש,  לארץ  ישראל,  לארץ  הולך  אתה  הדרך.  כל  לאורך 
לגדול ולפתח את הקשר שלך עם האלוקות, ולהוריד את האור האלוקי 
הזה לכל העולם, לכל האנושות, אך האור האלוקי הזה הוא בעצמו, כל 
וההליכה  המוחלט  הביטול  זה  הזה  האלוקי  האור  של  הוויתו  כל  כולו, 

אחרי בכל תנועה ובכל צעד ובכל פסיעה." (באור פני מלך) 

כל כך הרבה דברים צריכים לעשות, צריכים זה וצריכים זה וצריכים זה אבל 
שלנו,  מהרצונות  לשכוח  מעצמנו,  לשכוח  בעצם  זה  כולם  הדברים  כל  בעצם 
הזמן  כל  אותם  לבדוק  האלוקי,  הרצון  של  אלה  להיות  צריכים  שלנו  הרצונות 

אם הם מתאימים לרצון האלוקי, לרצון של ה'.

ה' רוצה הכנעה. ה' רוצה שנגיע להבנה שהכל זה הוא ואין בלתו כלום. ה' 
אני יודע שהכל זה איך שאתה רוצה, לא איך שאני. כל דקה אדם צריך להגיד 
מה  זה  לבירה.  מנהיג  יש  לי?  שקורה  מה  זה  עכשיו  לבירה.  מנהיג  יש  לעצמו, 
שלימד אותנו אברהם אבינו. בכל מה שעבר עליו, הוא לא התבלבל, הוא לא 

אמר עשו לי, זרקו אותי, כל דקה הוא ניסה להתחבר ל – יש מנהיג לבירה.

ַעּמּוד ָהֱאמּוָנה

ילד בן שלוש מסתובב בעולם, מתפעל מן הבריאה המופלאה וחוזר ושואל 
"מי ברא כל אלה" וככל שהוא מרבה לחפש, ככל שגובר רצונו להכיר את בורא 
פני  להאיר  מתחיל  האמונה  ואור  שערים  יתברך  הבורא  בפניו  פותח  העולם, 
רק  יש  לעולם,  בורא  שיש  גדול  בקול  וקורא  בחוצות  מסתובב  היה  הוא  תבל. 
בורא עולם אחד והוא השם יתברך. בעיני האנשים הוא נראה כמשוגע, ילדים 
וגדולים היו רצים אחריו ברחובות ומשליכים עליו אבנים והוא לא השגיח על 
כלום, רק  צעק: ה' הוא האלוקים. ואיזה נסיונות שהוא עבר. 10 נסיונות קשים 
לעמוד  הכוח  לו  היה  הקב"ה  את  מאד  שאהב  ובזכות  שלו,  האמונה  ובזכות 

בכולם,

חושב  לא  אחת.  שעה  אפילו  מתעכב  לא  והוא  לך"  "לך  לו  אומר  הקב"ה 
יקח  זמן  כמה  לי  מגלים  לא  וגם  לאן,  לי  אומרים  כשלא  ללכת  יכול  אני  איך 
המסע הזה, ובכלל זה לא כל כך קל לעזוב ארץ מולדת. והוא מייד הולך, אפילו 
כך  כל  לא  כבר  זה  מחרן,  כשיצא  שנה  וחמש  שבעים  בן  היה  הוא  שלו,  שבגיל 

קל לנדוד.

טוב,  לו  אומר  הקב"ה  אז  רעב.  שם  נעשה  ומייד  ישראל  לארץ  מגיע  הוא 
למה  ח"ו,  ה'  אחרי  להרהר  יכול  היה  כי  נסיון,  עוד  וזה  למצרים,  תלך  עכשיו 
שלח אותו לארץ שיש שם רעב, והרי ה' הבטיח לו ברכה, והוא לא מהרהר, ולא 
שואל שום שאלה, קם והולך. בשעת נסיון אומר רבינו הקדוש אין לאדם דעת 
שלימה, כל הנסיונות שעוברים על הבן אדם זה בחסרון דעת, כי אם היתה לו 
דעת היה יודע שה' מנסה אותו והכל עוד יתהפך לטובה אז איזה נסיון זה? זה 
בכלל לא נסיון. ויש את סיפור העקידה, שהלך לשחוט את בנו יחידו שנולד לו 
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חדשים, כמו בסיפור הבא: 

לא יוצלחית

בלובי  באוויר.  החשמל  את  למשש  היה  ניתן  שנים.   24 לפני  התרחש  זה 
תאוצת  את  מפסיקים  לא  אשר  הדעת,  טרופי  הים  גלי  למול  המרופט,  המלון 
ואורנה  רענן  הסמינר.  לתחילת  הממתינים  להם  ישבו  היבשה,  כיבוש  חלום 
גביש מתל אביב, רועי ואיילה רימון, ושושי יפתח עדיין רווקה. אט אט עשרות 
זוגות צעירים אקדמאים פוקדים המלון, על מנת לתהות על קנקנה של היהדות 
כולם,  ידעו  הם  מאידך.  והמבינה  הפתוחה  אך  מחד,  החרדית  העין  מזוית 
שהפצצה הרוחנית מתקתקת, הם אף שמעו על נפגעי הפצצה הזו, וסקרנות 
סוד  מסתתר  אכן  אם  לוודא  מנת  על  גדותיה,  על  ועלתה  מתוכם,  פרצה  רבה 

גדול, אי שם עמוק עמוק בעולם החרדי.

הקצה  מן  חיי  אורח  את  לשנות  אותי  לשכנע  יצליח  שמישהו  סבור  "אינני 
אל הקצה כפי שזה קרה לכמה מחברי", הצהיר רענן גביש סטאז'ר עריכת דין 
במשרד חשוב. "יש הפתעות בחיים, ודומני שהצהרות משמעיות אינן חכמות. 
גם אני לא רואה את עצמי מחר חרדי, אבל לא אתפלא אם נובס כאן מבחינה 
אינטלקטואלית ויתכן שנעשה קצת חשבון נפש" איזן את הדברים רועי רימון 
הודיעה  לחרדים"  סימפטיה  לי  "יש  בת"א.  מרכזי  בנק  בסניף  מתחיל  כלכלן 
איילה רימון, רואת חשבון מתחילה: "הם אנשים סימפטיים אבל אני לא רואה 
את עצמי בעוד עשרים שנה נכנסת עם בת חרדית לחופה בבני ברק, זה נשמע 

לי הזוי למדי. אני אסתפק בהאזנה לדברי החכמים שישמיעו כאן, ותו לא". 

"נו טוב כולכם כאן צדיקים, אני הגעתי לכאן שלא מרצוני" עדכנה אורנה 
גביש מורה מקצועית בתיכון יוקרתי: "אילמלא בעלי לחץ עלי לבוא ולשמוע 
מקרוב, הייתי נשארת בבית, או ממשיכה ללמד כרגיל ולא לוקחת חפשה. אין 
לי שום ענין אישי בנעשה כאן". שושי יפתח בת ה - 30 פערה זוג עינים תמהות 
חשובים,  ג'ובים  עם  תארים,  עם  משכילים  אנשים  אתם  בריאים,  "שתהיו 
לסמינר  אותי  הכניסו  איך  מושג  לי  אין  באמת  פשוטה,  אשה  אני  הכבוד.  כל 
יוצלחית.   לא  שלומייזלית,  אני  ילדה  שאני  מאז  חוכמולוגים.  אקדמאים  של 
נכשלת במבחנים, מאחרת לאוטובוסים, שוכחת פגישות, לא מרוכזת. בקיצור 
עד היום לא הצלחתי בשום כלום. חתן? מי יקח אשה כמוני, שבקושי יודעת 
לקרוא, בקושי לכתוב, נו מילא, מאז שאני קטנה אני מכנה את עצמי, "שושי 
רחמים.  של  קורטוב  עם  ביבושת  חייכו  הארבעה  יוצלח".  לא  טיפוס  יפתח 
הלא יוצלחית, סגנון דיבורה, לבושה ומעמדה, לא השתלבו היטב עם המעמד 
וההצלחות של שני הזוגות רימון את גביש. "אבל מה, אני אוהבת דתיים ודת" 
הדגישה שושי הלא יוצלחית "אולי שם סוף סוף אצליח, מי יודע". פרצי צחוק 
בואו  אך  וכובשת,  חביבה  אומנם  היתה  העממיות  ברקע.  להן  הבליחו  קטנים 
הפשוטה  הרווקה  בין  נמתח  ענק,  ואינטלקטואלי  מנטלי  שפער  ביננו,  נסכים 
הצפויה  הצלחתם  ממרום  יהדות  להריח  שבוא  האקדמאים  הזוגות  לשני 
הפכה  המבדחת,  יפתח  שושי  נגיד,  ומה  נאמר  מה  המצוין.  הכלכלי  ומעמדם 
במהלך הסמינר לדמות מרכזית, שמיקדה סביבה צחוק וחיוכים, הומור ללא 
סוף, ואולי אפילו לעג לא מועט. שאלותיה התמימות, המבולבלות, עוררו פרצי 
צחוק מביכים בקהל. לכולם היה ברור שהרווקה הנאיבית הזו נחתה כאן בלי 

כוונה, וצריך לסחוב עמה שבוע לא קל, אז סוחבים.

הרבה  לזה  זה  איחלו  בידידות,  נפרדו  והזוג  רימון  הזוג  הסתיים.  הסמינר 
בתשובה  כחוזר  עצמו  על  הכריז  לא  מהם  אחד  אף  הדרך.  בהמשך  הצלחה 
בעליל, אם כי אצל הרימונים היו איתותי קבלת עול מלכות שמים, בתדר נמוך 
אומנם, אך גם זה משהו. אצל הגבישים נרשמה הבעת פנים נבוכה משהו, אבל 
שום הצהרה לא נשמעה בסביבתם. מספר חודשים אחר כך עוד נשמרו כמה 
קשרי טלפון בין הזוגות, עד שהמציאות תבעה כליל את העלמותם בתוך הסער 
הגדול של החיים. שושי יפתח טיפוס לא יוצלח נפרדה מהגבישים והרימונים 

כאן,  נציין  הטוב  הסדר  ולמען  מאד.  יפה  דתייה".  אני  "זהו,  ברורה  בהצהרה 
ששושי הפכה בשני הבתים לסוג של בדיחה משעשעת. היתה זו דמות עליה 
גדלו ילדיהם, אלא שברבות השנים הגבישים והרימונים עשו תשובה לעילא, 
כך שהם ידעו ללקט מדמותה העממית את החן והתום, שיהודי עובד אלוקים 
כה זקוק לו. אך מה עלה בגורלה על שושי? האם נישאה והקימה בית? האם 
הגלמודיים?  חייה  סדר  אל  שחזרה  או  שהצהירה,  כפי  שלמה  תשובה  עשתה 
הגברות גביש את רימון, מפעם לפעם כל אחת במקומה, שאלו את עצמן את 
השאלה החידתית הזו, אך לא היה להן זמן לברר, ולא היכן לברר, וגם לא חשק 

לברר.

מכבר. "מה  לא  מפיה  שרשמתי  כפי  גביש,  גב'  של  המונולוג  למעשה  הוא 
אספר לך, יש לנו בן בכור, מרדכי שמו, חמד של בן ישיבה, ירא שמים, מאיר 
פנים, שלא מכבר יצא לשידוכין. העניינים התגלגלו יפה מאד. הבחורה שפגש 
ענתה על שאיפותיו, וכן ההיפך, כך שפחות משבועיים ימים נסגר וורט בשעה 
לפני  שעות   24 שחקים.  הרקיעה  השמחה  הארוסין.  תאריך  ונקבע  טובה 
קו  על  היה  השדכן  מתנות,  וקנינו  הוזמנו,  כבר  שאורחינו  אחרי  האירוסין, 
בו.  חוזר  הכלה  של  הצד  הסבר,  שום  לי  אין  לי,  סדוק: "צר  היה  וקולו  הטלפון 
יודע,  אתה  שידוך,  שבירת  פשוטה.  מילה  זו  סליחה". "התרסקנו,  מבקש  אני 
זה סוג של אות קלון ועוד אצל בן בכור שעיני כל נשואות אליו. אף אחד לא 
נדרש לתת לנו הסברים ברורים, הערפל בבית היה אפלולי וכבד מנשוא, וניתן 
חרצו  חבריו  מבטי  בלימודים.  ראש  אחז  בקושי  נשבר,  הבן  אותו.  לממש  היה 
בו תלמים של כאב. אוי, אוי, אוי. שבירת שידוך, אומנם לא מהצד שלנו, תמיד 

מעוררת תהיות וחקירות מביכות. 

"פרק   לקרוא  עצמו  על  מקבל  שהוא  הודיע,  הדחוי  החתן  כך  אחר  חודש 
שירה" 40 יום ברציפות בכותל. סגולה טובה כמובן, אך לא על חשבון הסדרים. 
אם לא יועיל בוודאי לא יזיק. "חודש לאחר מכן בשעת לילה, מצלצל הטלפון 
מעוניינים  לבנכם.  שידוך  הצעת  לי  יש  ברגמן  גב'  מדברת  "שלום  בביתנו: 
שנשבר  לך  ולומר  להקדים  חייבת  אני  אך  ברגמן,  גב'  "בהחלט  לשמוע?". 
השידוך של בננו, אומנם לא מצידנו, אבל למען הגילוי הנאות אני מניחה את 
לא  "היא  מתאימה".  כלה  לי  יש  גביש,  יודעת  אני  "כן  השולחן".  על  הדברים 
נשבר  הכלה  אצל  גם  גביש,  גב'  תדאגי  שדוך". "אל  שבור  חתן  להכיר  תסכים 
השידוך, ולא הם ששברו, ולכן כל אחד במקרה שלנו מגיע עם הגיבנת הקטנה 
הזו, ונקווה שיעלה יפה" כך ברגמן. "כך נמשכה לה השיחה הנעימה, והמנחמת 
"שמה  הנערה.  זו  מי  ושאלתי  ופרטים,  טלפון  מספרי  להם  העברתי  יחסית. 
רבקה רימון, בוגרת סמינר "מעמקים"... וכיום מורה מצליחה... קחי בבקשה 
מספרי טלפון לברר על המיועדת" השיבה השדכנית. רימון, רימון, רימון, השם 
ברגמן?" "נכון  גב'  נכון  מבית,  חרדית  של  שם  לא  זה  בראש. "רימון  לי  צילצל 
גברת גביש, אבל דומני שגם גביש זה לא שם חרדי מבית, תקני אותי אם אני 

טועה". "נכון". והנה המעגל נסגר. 

עד  המלון,  שבלובי  ההיכרות  מן  שוב.  נפגשים  גביש  את  רימון  הזוגות 
לחופה וקידושין של צאצאיהם. רבקה עם בן גילה, מרדכי רימון. מזל טוב. כן, 
את  הוכיחה  הסגולה  הארוסין.  נערכו  שירה"  "פרק  לקריאת  הארבעים  ביום 
מרקדין".  רוקדים "כיצד  הישיבה  בני  מנגנת,  התזמורת  להשם.  תודה  עצמה. 
"הייתי מאד רוצה להכיר את השדכנית גברת ברגמן" אמרה גביש לרימון. "יש 
לה זכויות רבות בהקמת הבית הזה. אך חוץ משיחה קצרה בטלפון, לא תהיתי 
עדיין על קנקנה. "היא בהחלט הפתיעה אותי עם ההצעה הזאת. ובכלל, מנין 
לה המידע המדויק והנקודתי, על שבירת השידוך של שני הצדדים..." תמהה 
רימון. שתי דקות אחר כך נכנסה פנימה השדכנית שושנה ברגמן. "וואווו אני 
לא מאמינה" השתאתה רימון. "אם אינני טועה זוהי שושי יפתח, טיפוס לא 
עמן  התחבקה  טוב"  מזל  טוב,  "מזל  ברגמן?".  "הזאת  גביש,  נדהמה  יוצלח" 
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שושי, ובשניים שלושה משפטים סיכמה את מסכת חייה. "חזרתי בתשובה, 
השכלתי  אני  גם  ובזכותו  עצום,  חכם  תלמיד  שהוא  בתשובה  לחוזר  נישאתי 
וכבר  קטנה  גיבנת  עם  דווקא  זוג,  בני  לשדך  שלי  המומחיות  והתקדמתי. 
לפני  המלון  בית  בלובי  שנפרדנו  אחרי  אגב,  שכאלה....  זוגות  עשרות  שידכתי 
24 שנים, ליבי אמר לי, שבעתיד עוד ניפגש... למרות שאני לא אקדמאית. אגב, 
כששוחחתי עמכן בעניין השידוך העדפתי לא לזהות את עצמי. למה? כי אתן 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי להיות איש אמת. לא לעשות הצגות. 

לא לנסות להרשים. לא להיות מפורסם של שקר 

שזה מי שמנסה תמיד להראות שהוא קצת יותר 

לא  לנפח.  לא  להגזים.  לא  באמת.  שהוא  ממה 

להתבייש להגיד אני לא יודע, תשאל אולי מישהו 

שמבין יותר.

דומים  דברים  שעושים  מאחרים  להתפעל 

ולא  מוצלחים.  יותר  אבל  עושה  שאני  למה 

להתבייש לגשת ולהגיד להם את זה, להגיד להם 

מילה טובה. לשתוק אם אין לי מה להגיד אפילו 

שזה בתוך סבב של אנשים שיושבים סביב שולחן 

וכל אחד מתבקש להגיד את דעתו. שיחשבו עלי 

אוהב  לא  שאני  דברים  לעשות  לא  שיחשבו.  מה 

לעשות, שאני ממש סובל מהם אך הם מביאים 

כבוד לי או לבני משפחתי.

כל  כי  לשכוח  לי  תתן  אל  עולם  של  ריבונו 

מה שאני מצליח לעשות זה כי אתה נותן לי את 

זה  דבר  שום  התבונה,  ואת  הכוח,  ואת  הרצון, 

אפשר  כי  להתפאר  מה  לי  אין  גם  ולכן  אני  לא 

של  ריבונו  עושה?  אחר  שמישהו  במה  להתפאר 

עולם, תעזור לי להיות איש אמת.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לי,  טוב  מה  יודע  אני  רוצה,  אני  מה  יודע  אני 

אני יודע מה באמת עושה אותי מאושר, אני יודע 

שכשאני מגיע לשדה בחצות לילה, אני רק עושה 

כבר  ואני  לעצים,  ממש  מגיע  לא  עוד  אחד,  צעד 

השמים.  מן  ממך,  המבט  את  להסיט  יכול  לא 

אז איך זה שהיצר הרע כל כך מבלבל אותי? איך 

האוכל  על  חושב  שאני  זה  איך  שוכח?  שאני  זה 

בערך כמו שאני חושב עליך אבא, לפעמים אפילו 

אוטומאטית  מתרומם  שהראש  זה  איך  יותר?! 

שהגוף  זה  איך  העיניים?  שמירת  את  ושוכחים 

מנצח את הנשמה? רבונו של עולם, תעזור לי שכל 

שבת,  ליל  כמו  במיוחד  שבת,  כמו  יהיה  השבוע 

שאז מרגישים שעולים ממש טפח מעל הקרקע 

והכל כל כך טהור, כל כך קדוש, כל כך שמח, כל 

כך מחובר אליך. תן לי כוח להמשיך להתפלל על 

כי  ההתלהבות,  במלוא  המרץ,  במלוא  הקדושה 

אין כוחנו אלא בפינו.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

כל  על  טובות  בעיניים  להסתכל  אותי  זכה 

ממך.  רחוק  הכי  נראה  שהוא  מי  על  גם  יהודי. 

הקדושה,  את  רוצה  לבו  בסתר  יהודי  שכל  לזכור 

אבא.  איתך  הקשר  את  רוצה  האמונה,  את  רוצה 

גם אם זה נראה בדיוק ההפך.

אותי  להרחיק  החיצוניים  לסממנים  תתן  אל 

ממנו. גם אם הוא נראה הכי רחוק שבעולם, אל 

תתן לי לשכוח שגם לו יש את הנקודה היהודית 

בפנים, רק שהיא יותר נסתרת. 

תן לי רצון ואומץ לעשות משהו כדי לקרב גם 

אותו, לפחות להתפלל עליו. תעזור לי לא לשכוח 

ושברגע  אחד,  לאב  בנים  כולנו  יהודים,  שכולנו 

רחוק  הכי  שנראה  ומי  להתהפך  יכול  הכל  אחד 

ודת, יכול  יהדות  עויין והכי בז לכל ריח של  והכי 

להפוך לאוהב השם הכי גדול.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

מכירות אותי לא בדיוק בזווית שמחמיאה לי, נכון?".

המאושרת  המחותנות  האמהות  צעדו  החגיגה,  כשהתפזרה  חצות  אחרי 
הלא  יאומן,  "לא  ומילמלו  בעינים  רציני  מבט  עם  זו  לצד  זו  רימון  את  גביש 

יוצלחית הזו, היא כל כך מוצלחת."

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!!! בואו והצטרפו אלינו לנסיעות המיוחדות לנשים בלבד
ותזכו לבערה האמיתית ממוקד כל הישועות רבי נחמן מברסלב זיע"א

 טל.  050-4178148, 02-5374711

ם בבלללבבדדדדדדדהההאאאשש שששל ש

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 077-2611000-5-7 (בעלות שיחה רגילה)
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