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  "לך מארצך-לך: אל אברם' ויאמר ד"
  )א, יב(

- שהקדוש, "לך לך"י מדייק מלשון הכתוב "רש
הוא הבטיח לאברהם שהליכתו לארץ -ברוך

כמובא , ה להאתו ולטובתו'החדשה תהי
  ).ב, יב" (ואעשך לגוי גדול:  "בהמשך הכתוב

, שואל על כך רבי פיחס הורביץ מפרקפורט
- לך"מית ההוראה , כידוע: "ה"הפלא"בעל ה

עם עשרת הסיוות שתסה בהם " לך מארצך
ה "ואם הקב). ג, אבות ה(אברהם אביו 

שלא זו בלבד שלא , מבטיח כאן לאברהם
אלא שהליכה זו תהא , יפסיד בהליכתו לארץ

 מה יסיון יש כאן מצד –להאתו ולטובתו 
  ?אברהם

: בהסבר הבא" ה"הפלא"מתרץ זאת בעל ה
בפיו ' כתוב לספר על קיום מצוות דכשבא ה

שהליכת אברהם לארץ לא היתה . הכתוב
אלא , חלילה כדי להפיק טובת האה בשבילו

אברהם אביו בחן . 'רק כדי לקיים מצוות ה
האם לאחר שהובטחה לו , אפוא באותה שעה

 הוא ילך –האה טובה בהליכתו לארץ 
-במחשבה ובכווה להפיק מהליכתו טובת

 שחרף ההבטחה הגשמית שיתה לו או, האה
יתעלם מכך אברהם ויצא לדרך מתוך כווה 

בלא כל פיות ', טהורה וצרופה לקיים מצוות ד
שהלך , מעיד הכתוב על אברהם, ואכן. צדדיות

ולא תן דעתו לשום " 'כאשר דיבר אליו ד"
ומשום כך חשבת ; האה שהובטחה לו-טובת

ם בחן הליכה זו לאחד מעשרת הסיוות שבה
אברהם ומצא ראוי לשליחות האלוקית 

  .הגדולה שהוטלה עליו
  
  "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך"

  )א, יב(    

הקשו  " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך"
ה צריך להיות 'שהרי הסדר הי, המפרשים

שהרי ביציאת אדם ממקומו הרי הוא , הפוך
יו כ ממולדתו דהי"קודם יוצא מבית אביו ואח

כ מארצו ומדוע כתבה התורה בסדר "עירו ואח
עה על כך הגאון רבי מאיר שפירא ? הפוך

, ד כלל גדולואבות החסידות יס: מלובלין
אם . האדם מצא היכן שמחשבותיו משוטטות

הוא מצא בבית הכסת ומחשבותיו הם על 
עסקיו ושדותיו הרי שהוא מצא בשדה ואם 

ם על מצא במקום עבודתו ומחשבותיו ה
עסקיו ושדותיו הרי שהוא מצא בשדה ואם 
מצא במקום עבודתו ומחשבותיו על דברים 

או שחושב על בית רבו הרי שהוא , שבקדושה
ה "כאן כשהקב. בעצם מצא במקום קדוש

אמר לאברהם אביו לצאת מארצו ומבית אביו 
היתה , מלבד הכווה הפשוטה של יציאה בפועל

  יו תרח ומדרכי גם כווה על יציאה מדרכי אב

  
מולדתו ושיעקור מלבו וממחשבותיו את 

כ הליכה שכזאת "הליכותיהם הלוזות ואח
במחשבות ובההגות אמם הסדר מתאים 

כ "מקודם מארצך מדרכי המדיה ואח, ביותר
מדרכי עירך ולבסוף אף להיפרד מהקרובים 

  ביותר מבית אביך שגם שם עבדו
  
   ." ...לך מארצך-לך: אל אברם' ויאמר ד"

  )א, יב(                    
כל הימים ששהה אברהם אביו : דוק ומצא

ואברהם רק ', לא ראה אליו ד, לארץ- בחוץ
לך -לך: "שמע קול אלוקים הקורא אליו

אולם אחרי שקיים אברהם את . 'וגו!" מארצך
תגלה , הציוי האלוקי והגיע לארץ היעודה

: ובישר לו את הבשורה הגדולה' אליו ד
  ).ז, יב" (זרעך אתן את הארץ הזאתל"

כשאו מעייים בפרשיות ספר , ואכן
ה תגלה "שהקב, מתברר לו" בראשית"

יצחק ויעקב ,  אברהם–לשלושת אבות האומה 
ל "הוא שאמרו חכמיו ז.  רק בארץ ישראל–

) תמיד(לעולם ): "עב, י"ק(במסכת כתובות 
שכל הדר בארץ ... ידור אדם בארץ ישראל

וכל הדר ; ה-מה כמי שיש לו אלודו, ישראל
  ".ה- דומה כמי שאין לו אלו,  לארץ-בחוצה

  
 -עשרה סיוות תסה אברהם אביו 

  ג, אבות ה
אמר ) משה ב(ולעיל , אברהם אביו"כאן אמר 

ולא אמר , "עשרה דורות מח ועד אברהם"
  ".אביו"

מתהלך בתומו ) "משלי כ ( ש"פ מ"ע, ירצה בזה
,  כי כמה מדות- ". יוצדיק אשרי ביו אחר

המה , שהצדיק טרח ויגע להשיגם לביו אחריו
כמו , ובקצת יגיעה יגיעו לזה, בטבע מוטבע
, שרבים מעמי ארץ היהודים, שראה בחוש

והוא מוטבע ', מוסרים את עצמם על קידוש ה
שמסר פשו לאור  , "אביו אברהם"בו מ

וכן כל העשרה סיוות היו , כשדים על אמותו
וכן ההתעוררות לאדם , שיר הדרך לפיולהיי

, "לך לך"הוא מסיון , ק"פתאום לילך לאה
, מסיון הרעב, וקבלת כל דעבדין משמיא לטב

  )רוח חיים         (.ת"שלא הרהר אחר מדות השי

  
ויבאו ארצה , ויצאו ללכת ארצה כען"

  )ה, יב(                                  "  כען
רבי עובדיה , הספרדימעיד כאן הפרשן 

ויצאו : אמר, אבי אברהם, בתרח: ספורו
מאור כשדים ללכת ) עם בי משפחתו(איתם 

, יא" (ויבואו עד חרן וישבו שם, ארצה כען
במטרה , לפי זה, תרח ומשפחתו יצאו). לא

אבל לא התמידו , מוצהרת ללכת לארץ כען
, במאמציהם להשגת מטרתם לאורך כל הדרך

ביגוד . לארץ-ת בחרן שבחוץוכך שארו לשב
  לכך דבק אברהם אביו במצוות ההליכה 

  
  

  
דבר זה צריך . עד שהגיע למטרתו, לכען

שמי שמקבל עליו לעלות לארץ , ללמדו
חייב להתמיד בשאיפה זו בלא פשרות , ישראל

ואסור לו להרפות מכל מאמץ עד להשגת 
 .מטרתו הכספת

  
עד , ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם"

  )ו, יב(        "והכעי אז בארץ, אילון מורה
להתפלל על בי יעקב כשיבואו . עד מקום שכם
, ומה שאמר ואכי הולך ערירי, להילחם בשכם

. ירא שמא יגרום החטא כשאיחר מלהוליד' הי
יש מפרשים שבא הכתוב . והכעי אז בארץ

שאף על פי שעבר , עם אברהם' להודיע חסדי ד
ב ורעה אותם במרעיהם בארצם עם מיקה ר

  .בלבבם שלא יעשו לו רעה' שתן ד, לא הרעו לו
  )פירוש הטור(       

  
על שם העתיד כי באותה שעה . עד מקום שכם

ואף . והכעי אז בארץ', לא היתה שם עיר בוי
על פי שלא שלם עוום של הכעים כבשו בי 

  )חזקוי(                               .       יעקב את שכם

    
,  הולך וכובשה מיד בי שם -והכעי אז בארץ 

וזאת היתה התחלת ירושת הארץ לבי 
 כי אם היתה הארץ של כל בי שם. אברהם

  כיצד תיקח משפחה אחת את כל הארץ
אך אחרי שהכעים כבשוה טלוה בי , לעצמה

  )אברבאל(                          . שראל מהםי

  
ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר "

אל שרי אשתו הה א ידעתי כי אשה יפת 
  ) יא, יב(                                    "מראה את
הה א "וגם מלת , "כאשר הקריב"הא דכתיב 

יסכה זו ) ,מגילה יד(ראה דאמרו , "ידעתי
. ק"וסכה ברוה, הכל סכין ביופיהש, שרה

כי הארת השכיה עושה , ושיהם כאחד אמת
, קהלת ח(כדכתיב  , שהיא יפת תואר למאוד

ולכך אסתר , "חכמת אדם תאיר פיו) "א
רק כשלבשה .) מגילה יג(ירקרוקת היתה 

כי , וידוע. היתה יפה מכל השים, ק"רוה
כי היה אתר , במצרים לא היתה השכיה שורה

  ).ה, ר יב"שמו (,מסאב
 וסתלקה" מצרימה לבוא הקריב כאשר "וזהו

 עתה אמר. תואר יפת היתה מ"ומ, שכיה
. ובטבע בעצם" את מראה יפת אשה כי ידעתי"

 פחד לו היה לא, שכיה מחמת ה'הי אילו כי
 בבואה ממה סרה דהשכיה כיון, זימה לדבר

 עתה אבל, ביותר כעורה תשאר, למצרים
לכך חרד חרדה , תואר  יפת בטבע שהיא שיכר

  )תפארת יהותן(                                          .זאת
  
  )יג, יב (               "אמרי א אחותי את"

כדרך " אמרי א אחותי את "–במדרש 
  .ששוחטין  לחולה בשבת

  .ותמוה



מה היה מתיירא אברהם שאמר , דקשה, ל"ו
 מצווה על הלא בן ח, "אמרי א אחותי את"

.) ו"סהדרין (כמו על עריות , שפיכת דמים
שלא , ולמה יהרגו אותו אם יאמר אשתו

הלא אם יהרגו אותו יעברו , יעברו על עריות
על שפיכות דמים והתירוץ שעל שפיכות 

אבל על , דמים לא יעברו רק בפעם אחת
וזה דוגמת . יעברו על כל ביאה וביאה, עריות

יטה עובר רק בשח, ששוחטין לחולה בשבת
וזה , באכילה על כל כזית וכזית, בפעם אחת

  )מדרש יהותן(  ..      ק"ודו, הפירוש במדרש
  
  )ג, יג     (                             "וילך למסעיו"

   בחזרתו פרע הקפותיו–ל "י ז"פירש
ה "יצחק זללה' ה ר"ושמעתי בשם הגאון מו

 (איתא בחובות הלבבות. ין שאמר כן'מוולוז
שאחד מן הפרושים הלך אל ) שער הבטחון

ופגע אדם אחד , ארץ רחוקה לבקש טרף
אמר , מעובדי הגילולים בעיר אשר הלך אליה

כמה אתם בתכלית העוורון : לו הפרוש
אמר , ומיעוט ההבה בעבודתכם לגילולים

 אי: אמר לו הפרוש, ומה אתה עובד: לו
האחד , המכלכל, היכול, עובד הבורא

פעלך : אמר לו,  אין כמוהואשר, המטריף
, והאיך: אמר לו הפרוש, סותר את דברך

היה , אילו היה מה שאמרת אמת: אמר לו
ולא , כמו שהטריפך הה, מטריפך בעירך

, היית טורח לבוא אל ארץ רחוקה כזאת
  .ש"עיי, ופסקה טעת הפרוש

, כמו כן היה העין פה עם אברהם אביו
ל דאברהם היה קורא בכל מסעותיו בכ

ואמר שהבורא הוא יחיד ', האכסיות בשם ה
וזן ומפרס מקרי , ובורא הכל, ומיוחד

וותן לכל איש ואיש , ראמים ועד ביצי כיים
ולכל גויה וגויה די מחסורה , די פרסתו

, והיו אומרים לו:) 'במסכת סוטה י' כדאי(
דלמה אתה הולך , פעלך סותר את דברך

היה , רךואילו היה כדב, למצרים לבקש טרף
, א"והיה משיב להם א, מכלכלך במקומך

ידוע תדעו שדבר זה שאי אומר לכם הוא 
אולי ברבות , אך יש לכם אצלי קושיא, אמת

  )בית יצחק    (               . הזמן אתרץ לכם

  
אברם ובן רעי -ויהי רבי בין רעי מקה"

והכעי והפריזי אז ישב , לוט-מקה
  )ז, יג(                                            "בארץ

בסיפור הכתוב על הריב שפרץ בין רועי הצאן 
: אמר, של אברהם לבין רועי צאו של לוט

  ".והכעי והפריזי אז יושב בארץ"
מהו הקשר בין סוף : שואלים חכמי ישראל

 –" והכעי והפריזי אז יושב בארץ "–הפסוק 
ויהי ריב בין רועי מקה אברהם : "לתחילתו

  ?"לוט-ובין רועי מקה
 התורה באה – אומרים חכמי ישראל - אלא

שריב בין אחים הגם שאיו יאה , כאן ללמדו
 קשה ומסוכן –בשום מקום ובשום זמן 

שבעתיים בשעה שקיימים שכים אויבים 
המצפים לריב האחים כדי לשלם , ועוייים

אלא , ולא עוד. מחלתם ולרשת את אדמתם
י העם הוא שמזמין חוסר האחדות בין חלק

, השמחים לאיד יריביהם, את האויבים
המופלגים ויודעים לצל לטובתם את הריב 

ויפה הדגישו . הקיים בקרב מתגדיהם
: חכמים המדרש על הפסוק שלפיו

  ". מתיישבים הכרים–כשמריבים אחים "
כשפורצת חלילה מחלוקת ווצר פירוד 

והכעי : "התוצאה היא, במחה העברים
 הכרים דוחקים –" ריזי אז יושב בארץוהפ

את רגלי העברים מחלתם ומרחיבים את 
 ...תחומי האחזותם בארץ ישראל

  )בשם הסבא מקלם(             

  "ויברכהו, והוא כהן לאל עליון"
  )יט-יח, יד(

שמלכי צדק לא :) דרים לב(רבותיו אמרו 
טוב עשה שהקדים לברך את אברהם אביו 

ומפי כן הפסיד . ה"קבלפי שבירך את ה
ה להוציא "ביקש הקב: ואלו דבריהם. כהוה

כיון שהקדים ברכת אברהם . כהוה משם
שאמר , הוציאה מאברהם, לברכת המקום

אמר לו . וברוך אל עליון' ברוך אברהם וגו
. וכי מקדימין ברכת עבד לברכת רבו, אברהם

מיד תה לאברהם והייו דכתיב והוא כהן 
והה אין . ואין זרעו כהן, א כהןהו. לאל עליון

, "מלך הכבוד"ה קרא "והלא הקב, לשאול
לפי שחולק כבוד "שקרא כן : ל"ואמר חז
כ מדוע חמיר טובא אם "וא". לבריותיו

בעוד שהוא עצמו חולק , מברכים לבשר ודם
זו לבשר ודם שהוא עצמו חולק , אכן. הכבוד
מלך , כי ראשית. זו איה שאלה, אכן. הכבוד

עיין . ל על כבודו אין כבודו מחולשמח
ה "אמת שהקב, ועוד:). דף לב(בקידושין 

אכן . מכבד לבריותיו ומתעלם כביכול מכבודו
אבל אחו , ה עושה זאת"זהו כאשר הקב

צריכין מצידו לתת תחילה וראש , עבדיו
. כבוד לאדוו יתברך לפי כל כיבוד אחרים

ר ואש. ולברכו בראש לפי כל בכה לזולתיו
שכאשר אדם בא , על כן כתוב בספרי הקודש

, לברך את חבירו או את ביו בליל שבת
: או',  וגוורךמב' יהי שם ד: יקדים ויאמר

 את רךואחרי כן יב, ה"יתברך שמו של הקב
כי . ובכך מתחזקת הברכה. מי שיחפוץ לברך

הרי בכך חולקים כבוד בראש למלך מלכי 
זה ש ב"וראה מ. כ לבריותיו"המלכים ואח

מערכת (רבו אליעזר פאפו בספר פלא יועץ 
שכאשר רוצה לברך וגם הזהירו ). ברכות

חילה יברך את ברכת תבלחיים על היין ש
 כ יאמר לחיים ויברך חבריו"הגפן ואח

כותב  :)פרשת ויחי דף רכז(ובזוהר הקדוש 
ויאמר "שכן עשה יצחק אביו שלכן אמר 
ה  ז " 'ראה ריח בי כריח שדה אשר ברכו ד

ויתן לך "כ בירך "ה ואח"ברכה להקב
. וכן עשה יעקב כשבירך את ביו". האלקים

ואם לא בירך האדם : "וכתבו שם עוד. ש"ע
אז גם ברכות שמברך , ה בראש"את הא

והובא ". לא מתקיימים, האיש לבשר ודם
ברכת : "ובזה אפשר לרמוז). שם(בפלא יועץ 

כלומר ברכה שברכת , "ה היא תעשיר"הוי
  .ה היא תצליח ותעשיר"את הקבתחילה 

  
ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין "

  )יח, יד(               "   והוא כהן לאל עליון
, ק רבי מאיר מפרימישלאן"ראיתי שהרה

ק "פתח הרה, ש קלוגר"פ עם הגר"תראה פא
מדוע הפסיק , ב"וצ', ומלכי צדק וכו"' הפ' פי

, ל"הול, "הוציא לחם ויין"באמצע בתיבת 
ומלכי צדק מלך שלם כהן לאל עליון הוציא 

  .לחם ויין
צריך , רק כאשר שי צדיקים ועדו יחדיו

א ללמוד מחבירו מידה טובה שמצא בו "כ
ה היה לו מדת "וידוע שאאע, ויותר ממ

 -  ומלכי צדק שהוא שם בן ח ילות חסדים גמ
מ דרים "ובג, ר"י בשם המד"ש רש"כמ(
ה "ומשו, שאתהחזיק בעבודה ביתר :) ב"ל

, וכאשר ועדו יחדיו, "כהן לאל עליון"קרא 
כל אחד הוציא מחבירו המדה טובה שמצא 

" הוציא... ומלכי צדק"ואמר הכתוב . בו
, ח"ל גמ"ר" לחם ויין"מאברהם מדת 

מדת , ל אברהם הוציא מן שם"ר" והוא"
  .ח"ודפח, ל מדת עבודה"ר" כהן לאל עליון"

)וסף פרדס י-מאיר ' מרגיתא דר(  
  
  )כג, יד(         "  אם מחוט ועד שרוך על"

מרבותיו בעלי , "מושב זקים"תמה ב
והלוא מלך סדום , למה החזיר לו', התוס

אלא איו רוצה להיות מממון , רשע היה
  .ש"ע, והייו משום שאין בו ברכה, רשעים

ואו היום הלואי שוכל לקיים תורה 
ום רק מכספי ישרים שהשיגו ממ, בישראל

ואז הייו זוכין להצלחה בתורה , ביושר
וכן שמעתי . טהורה פי כמה וכמה' ויראת ה

 אזדמ, ל" הגאון רבי חיים מבריסק זצבשם
הם , שישיבות זקוקים לכסף מרשעים

וירדו פלאים בתורה , שותפים לתורה שלו
  )טעם ודעת             (          . טהורה' וביראת ה

  
 -דיש חשיבות לימין (יעול מעל ימין תחילה 

כ יעול של שמאל "ואח, ולא יקשרו) טז
שמאל יש בו חשיבות לעין תפילין (ויקשרו 

דחשיבות תפילין , דהייו הקשירה לשמאל
) ז" ט- הוא בקשירה ויחלוק לכל אחד מעלה 

  ד, ח ב"ע או" שו- ויחזור ויקשור של ימין 

  
' זכו ביו לב" אם מחוט ועד שרוך על"

 - " חוט של תכלת ורצועות של תפילין, מצוות
עד "ה כיון דזכו לתפילין גד שאמר "משו

לקשור , יתן חשיבות לשרוך על,, שרוך על
  . תחילה בשמאל שקושרים בו תפילין

  )א"הגהות רעק(                                     
  
א -הבט; ויוצא אתו החוצה ויאמר"

ה 'כה יהי... השמימה וספר הכוכבים
  )ה, טו(                       "                      זרעך

ראש ישיבת חכמי , הגאון רבי מאיר שפירא
ה קורא כאן "הקב: אמר על פסוק זה, לובלין

א השמימה וספור - הבט: "לאברהם אביו
ט השמימה  וכשם שאתה מבי–" הכוכבים

אף על פי שידוע לך ; וסופר את הכוכבים
שאין בכוח אוש לספור את כוכבי , היטב

" ה זרעך'כה יהי. "השמים הרבים והעצומים
:  שום דבר לא ייפלא ולא ייבצר מזרעך–

אלא הם יעפילו לעלות למעלה מן הטבע 
ובהם לא ימדדו את הרצון במידת , האושי
שחקים אלא היכולת שלהם תרקיע , היכולת

ותגיע לעתים לכוח הרצון הבלתי דלה 
       ...שבהם

  
כה ... הבט א השמימה וספר הכוכבים"

  )ה, טו(                                  "ה זרעך'יהי
: ר רבי חיים מצאז"אמר על כך האדמו

הכוכבים ראים מלמטה קטים וזעירים 
 – בשמים העליוים –אבל במקומם ; מאוד

' הוא שאומר כאן ד. יריםהם גדולים וכב
כך יהא גורלם  –" ה זרעך'כה יהי: "לאברהם

קטים ודלים הם : ומעמדם של ישראל
אבל מלמעלה בשמים ; למטה על פי הארץ

  )תפארת יהותן(  .הם חשובים וכבדים ביותר
  
  )ו, טו(             " ויחשבה לו צדקה"
ה חשב "שאברהם אביו ע, ל הרצון בזה"וי

ולא , ת"כצדקה מהשי, האמיןאת האמוה ש
רק הכיר בהכרה , היה חושב זאת מלבו ודעתו

  .ברורה שממו הכל
שיידע שכל , ת"וזה עיקר גדול בעבודת השי

הכל מהבורא , וכל הארות, מה שהאדם משיג
  )ם" חידושי הרי-אוהל תורה (      .ש"ית

  
מזה באת - אי, הגר שפחת שרי: ויאמר"

רתי מפי שרי גב: ותאמר? ואה תלכי
  )ח, טו(                           "אי ברחת

: ם"בעל המלבי, מעיר כאן רבי מאיר ליבוש
שאין הגר משיבה , לכאורה תמוה הדבר

  ' שכן מלאך ד. כראוי על מה שהיא שאלת



 

  

מזה - אי) "א:  שואל אותה שתי שאלות
אולם הגר משיבה ". ?אה תלכי) "ב; "?באת

 גברתי מפי שרי: "רק על השאלה הראשוה
ומתעלמת כליל מן השאלה , "אוכי בורחת

  .הוספת של המלאך
 תשובה חלקית זו –ם " אומר המלבי–אולם 

 בבריחה של הגר איה אלא טבעית למי שתון
אותה שעה שהגר . בהולה ממקום סכה

תוה דעתה לדבר אחד ' פוגשת במלאך ד
להתרחק ככל האפשר מן המקום : בלבד

י הכרתה על המאיים לפ, שממו ברחה
ועדיין אין הגר ותת . שלומה ועל עתידה

ומשום כך איה , דעתה לאן היא הולכת
  ....משיבה בעיין זה על שאלת המלאך

  
  )יג, טו("כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם"

בטבת שת ' בליל י, בחזיון לילה על משכבי
חלם לי שיש רמז בפסוק , ק"ד לפ"תקכ

)סיון'  על כוגם, וצומות הלל' על ד) ל"ה ,
ר גי כדע תדוע י", ת לאברהם"שאמר השי

' ת,  טבת'י, ת של פסוק זה" הר-" רעךזהיה י
'  הוא ג'ג, בסיון'  הוא כ'כ, הוא תשעה באב

  .ז בתמוז" הוא יז"י, וגם מרמז גדליה, תשרי
ל האומות ישעבדו " ר-" ועבדום"כ "ואח

, ל ישראל יתעו אותם ימים"ר" ועו", אותם
, חרא', וט" השאות מרבע א"ת של "והר

, "ברכוש גדול"אז יצאו , ב"קדש במיבה ש
' עד צום הרביעי וכו, ישישו בשמחה גדולה
  )אור פי משה(              .יהיה לששון ולשמחה

  
הה שפחתך : ויאמר אברם אל שרי"

  " ה'ותברח מפי, ותעה שרי.. בידך
  )ו, טז(    

תעה ו"אין לפרש את המילים : י"לדעת רש
היתה משעבדת "אלא שרה : כפשוטן" שרי

, כתגובה על הזלזול המעליב" בה בקושי
  .שגילתה כלפי הגר באותו זמן

-שהיא טבעית לבן, אולם תגובה זו של שרה
איה הולמת את הדמות של , תמותה רגיל

שהכיסה שים רבות תחת , אימו הצדקת
  .רוח ובסבלות רבה- כפי השכיה באורח

ו : "ן"יין זה הרמבוכך כותב בעחטאה אימ
) לשרה(וגם אברהם בהיחו , בעיוי הזה

ה ותן לה בן 'אל עיי' ושמע ד: לעשות כן
לעות זרע אברהם ושרה ' פרא אדם'שיהא 

  ".בכל מיי העיוי
שפקד את , ן רואה אפוא בגורל הקשה"הרמב

עוש משמים על , עם ישראל במרוצת הדורות
שלא , רהכשלום המוסרי של אברהם וש

, התעלו ביחסיהם עם הגר למדרגה העלה
וכבר הורוו . ה לצדיקים כמותם'הראוי

עם (ה מדקדק עם סביבו "הקב"ש, ל"חז
כחוט ) י" רש–צדיקים ההולכים אחריו 

  )...ב"ע, א"יבמות קכ" (השערה
  
ה לאות 'והי, ומלתם את בשר ערלתכם"

  )יא, יז(                       "ברית ביי ובייכם
כשאדם מקיים : אומרים חכמי ישראל

מתלווה לכך לפעמים גיעה , מצווה כלשהי
אישית של השגת האה חמרית או רכישת 

  .הפוגמת בערך המצווה, כבוד
שמקיימים , יוצאת מכלל זה מצוות מילה

מצוה זו . ביום השמיי להולדת התיוק
טהורה מכל סיג ופגם ואיה קשורה 

.  כלשהםבחשבוות של רווחים חמריים
ל למדרגה גבוהה "משום כך מעלים אותה חז

ששקולת , גדולה מילה: "ביותר ואומרים
  )עא, דרים לב" (כגד כל המצוות שבתורה

כל דבר שתו : "ל"ועוד אומרים חכמיו ז
כגון שבת ומילה ותלמוד , ישראל פשם עלי

 הרי אלו תקיימו בידם ואין יטלים –תורה 
     ).לםאים בטלים מישראל לעו(

                   
בהמלו , ואברהם בן תשעים ותשע שה"

  )כד, יז(                           "בשר ערלתו
מדוע לא קיים : חכמי ישראל תמהים

, אברהם אביו מצוות מילה קודם שצטווה
  ?כפי שהג לגבי מצוות אחרות

יץ 'הסביר זאת המגיד רבי ישראל מקוז
ל הורו "כמיו זח": עבודת ישראל"בספרו 

; עא, קידושין לא(ס "לו בכמה מקומות בש
גדול המצווה "ש, )ועוד: א"ע, ח"בבא קמא ל

, לפי זה". ועושה ממי שאיו מצווה ועושה
התחיל אמם אברהם אביו לקיים את כל 

, המצוות קודם שצטווה עליהן מפי הגבורה
ה בדעתו לחזור ולקיימן גם לאחר 'אבל הי

ולם לגבי מצוות מילה לא א. הציווי האלוקי
שהרי אי אפשר , ה אברהם להוג כן'יכול הי

משום כך . לקיימה אלא פעם אחת בלבד
חיכה אברהם בקיום מצווה זו עד שצטווה 

גדול המצווה "כדי שהא בבחית ', לכך מפי ד
  "...ועושה

יק מבריסק 'הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ
בכל המצוות : הסביר זאת בדרך הבאה

: רה הג אברהם אביו לפי הכללשבתו
: א"ע, פסחים ד" (זריזין מקדימים למצוות"

ולכן קיים אותן אפילו קודם שצטווה , )ועוד
ברית "אולם מצוות מילה קראת . עליהן
שקיימים בה , ודרך כורתי ברית היא; "מילה

ברוך - לכן קודם שציווה הקדוש. שי צדדים
ול ה אברהם למ'לא יכול הי, הוא על המילה

, שלפי הציווי אין כאן אלא צד אחד: עצמו
ומילה בלא כריתת ברית אין בה קיום 

              .המצווה כלל
  
  
   )ז, טז( "על עין המים' וימצאה מלאך ד"

ויאמר ' על עין המים וכו' וימצאה מלאך ד
,  אי מזה באת ואה תלכיהגר שפחת שרי

ויאמר .  שרה גברתי אכי בורחתיותאמר מפ
שובי אל גברתך והתעי תחת ' לאך דלה מ
  )ט- ז, טז(ידיה 

המלאך שואל את הגר מפי , ושאלה השאלה
מפי שרי גברתי : והיא עוה? מי את בורחת

שובי : עוה לה המלאך תשובה מוזרה. 'וכו
, וכי כך עוים. אל גברתך והתעי תחת ידיה

? משום שעיתה אותה הרי זה סיבת בריחתה
 מאיר שפירא מלובלין ק רבי"אלא תירץ הגה

כל סיבת בריחתה של הגר : ע במתק לשוו"זי
שלא רצתה להיכע לשרי , ה בגלל גאותהתהי

להכיר , והעצה כגד הגאווה היא. גברתה
והרי דברי , ולאן אתה הולך, מאין באת

אבל הגר . אי מזה באת ואה תלכי: המלאך
רי מפי ש, היא עתה, לא הביה את הרמז

, לאךמהולכן השיבה . תגברתי אי בורח
סימן , מכיוון שלא הבת את הרמז בשאלתי

  שעדיין לא למדת , הוא

        

        

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  ט"ויו בשבת פירות סחיטת מדיני
זיתים ועבים אסורים בסחיטה בשבת מן 

שאר פירות שדרכם להיסחט כגון . התורה
תותים וכן בימיו תפוזים אסורים בסחיטה 

  .מדרבן

בעבים ראוי רק : בפיות מציצת מיץ שבפירו
 וימצוץ אבל בשאר פירות שיכיס לפיוי "ע

  . באופן רגילבפהמותר למצוץ 
כ "אסור לסחוט גם אם כוותו להיחו אח

' ולכן אסור לסחוט לימון וכדו, לתוך אוכל
לתוך כלי ריק אפילו אם כוותו להעבירו 

וכן אין לסחוט לתוך משקה . כ לסלט"אח
  .  תהכגון לסחוט לימון לתוך

מותר לסחוט לימון או תפוזים וכל פרי אחר 
כגון מיץ תפוזים על גבי , אוכל ישירותעל 

 שרוב המשקה בלעובתאי .סלט פירות
 ויזהר כשופלים חרצים באוכל ולא צף עליו 

שלא יוציאם שהרי זה בורר ורק רשאי 
  .להוציאם עם מעט אוכל

יסחוט את , אם רוצה לעשות לימודה בשבת
. כ ייח מים"על גבי הסוכר ורק אחהלימון 

יסחוט : ואם רוצה להיח בתה יעשה כך
כ יעביר את הלימון עם "ואח, לימון על סוכר

אסור לשפוך מים (הסוכר לתוך התה 
). רותחים על לימון ישירות שזה חשש מבשל

להחמיר בזה ולא לסחוט " חזון איש"דעת ה
מהג . לימון לסוכר אם דעתו לעשותו משקה

   .ם להקל בזההספרדי
הקל לסחוט רק ל " חזון עובדיה"ודעת ה

או אפילו לכלי  לסלטלימון על מת להעבירו 
ריק או על כוס תה  אבל  בלימודה  אומר 

ט על גבי סוכר הרב  שיש להחמיר   לסחו
מ "פירות או ירקות כבושים שסוחט ע

בשביל להוציא את המים הספוגים בהם ולא 
ורק , אותם המיםאין רצוו ב, כלומר  (המים

מותר לסחוט ) רוצה להוציאם מהכבושים
אפילו על כלי ריק כיון שעושה כן בשביל 

  .לאכול את הכבושים
כל שהתרו לסחוט על אוכל הייו רק בידו 
אבל אסור לסחוט במסחטה בשבת בכל 

  .אופן
  . אסור למצוץ דם בין השיים ולפלוט

  
  

 רחל אמנו 
  ליום פטירתה 

  על מי שבולם פיוהעולם כולו מתקיים 

ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את "
 )כב, בראשית  ל                          ("רחמה

: ה ואמרה"קפצה רחל אמו לפי הקב
ע גלוי וידוע לפיך שיעקב עבדך אהבי "רבש

שים ' ועבד בשבילי לאבא ז, אהבה יתירה
שים והגיע זמן ישואי ' וכשהשלימו אותן ז

י להחליפי לבעלי בשביל יעץ אב, לבעלי
והוקשה עלי הדבר עד מאוד כי ודעה , אחותי

והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן , לי העצה
. ביי וביו כדי שלא יוכל אבי להחליפי

ולאחר מכן יחמתי בעצמי וסבלתי את 
תאוותי ורחמתי על אחותי שלא תצא 

ולערב החליפו אחותי לבעלי . לחרפה
 כל הסימים ומסרתי לאחותי, במקומי

, שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל
ולא עוד אלא שכסתי תחת המיטה שהיה 

והיה מדבר עימה והיא , שוכב עם אחותי
שותקת ואי משיבתו על כל דבר ודבר כדי 
שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד עמה ולא 

  .קאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה
תי ולא קא, ומה אי בשר ודם עפר ואפר

ואתה , לצרתי ולא הוצאתיה לבושה וחרפה
מפי מה קאת לעבודת , מלך חי וקים ורחמן
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אלילים שאין בה ממש והגלית בי והרגו 
  .בחרב ועשו אויבים בם כרצום

: אמר. ה"מיד תגלגלו רחמיו של הקב
בשבילך רחל אי מחזיר את ישראל "

קול ' כה אמר ה) "ירמיהו לא(ד "הה, למקומן
 הי בכי תמרורים רחל מבכה על ברמה שמע

כה "וכתיב ". ביה מאה להיחם כי איו
כי , מעי קולך מבכי ועיייך מדמעה' אמר ה

ושבו בים מארץ ' יש שכר לפעולתך אום ה
ושבו ' אוייב ויש תקוה לאחריתך אום ה

  )פתיחה דאיכא רבתי (             .  "בים לגבולם

        

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 

  לא תעמוד לוגם זכות התורה 
  )יב, ה"          (שמור את יום השבת לקדשו"

שכבר בימות החול עליו , ב"ופירש הצי
להישמר מדברים העלולים להביא אותו 

  .לידי חילול שבת
ח קיבסקי "כך סיפר הגר, מעשה בגאון אחד

שסע באטובוס שהיה , להרב מרא דאתרא
א וסיפר "כשהגיע אל החזו. מעורב בתאוה

ל ואמר "התפלא מרן זצ, תאוהלו על ה
כיצד ייתכן שגלגלו מן ! ?אתה! "בהשתוממות

, השמים שתיסע ברכב שהיה מעורב בתאוה
וזכות התורה שהיך עמל בה לא שמרה 

  ?"עליך
לבין סיפר הגאון שהתאוה היתה ביום -בין

  .ששי בשעה מאוחרת
, אם כך: "א מדיבורו ואמר לו"הפסיקו החזו

. יה יכולה לעמוד לךבוודאי שזכות התורה א
ה 'אמם תורתו הקדושה מעיקה ללומדי

אבל כשמדובר , מגן ומחסה מכל פגע רע

כאן אפילו זכות התורה , בפגיעה בעייי שבת
  ".לא תעמוד לאף אחד

, סיפור זה היו אקטואלי בכל ימות השה
 ואכן בבי .ובמיוחד בימי הששי הקצרים

י רב"ברק מוכרזת מדי ערב שבת ההודעה ש
העיר אוסרים לצאת מבי ברק שעתיים לפי 

מי שמתמצא ולו במעט , "כיסת השבת
יודע , בפקקי התועה הקשים בכבישים

, שעליו להיות מוכן לכל עיכוב שלא יהיה
אין טעם להציג . וכבר היו מקרים לעולמים

מפורט על שעות הסיעה " לוח זמים"כאן 
משפחה את - לכל מקום שוסע ויעשה כל בעל

הזמן שלו ויצרף לחשבון זה את כל - יערוךש
כדי שחלילה וחס לא , החששות האפשריים

ייאלץ להכס לספק קל שבקלים של חילול 
 .שבת

  
  

  לך לך מארצך
צ רבי " הגה–המשגיח : ל"אמר מרן זצ

  : ל אומר היה"יחזקאל לוישטיין זצ
התעורר תרח ללכת עם אברהם בו , לכאורה

). לא,  יאבראשית(לארץ ישראל מיוזמתו 
אבל הכתוב בא ומגלה שהכל מן הקדוש ברוך 

אין עוד , הוא שלקח והוא שהוליך, הוא
  !מלבדו

. ה מעשה'אף בי הי: ל ואמר"הוסיף מרן זצ
כשליטא , ש"בשת ת, בימי הזעם והאימה
הייתי בוילה ואשתי , כבשה בידי הרוסים

עמדו בפי שתי . הרבית שהתה בסלוצק
להודיעה שאי להשאר ברוסיה ו: בררות

או לקרוא , מצטרף לבי המשפחה בסלוצק
לבי המשפחה שיבואו לוילה ובקש אשרת 

צפויה היתה סכה , ברם. הגירה לארץ ישראל
 ברצון לצאת –שהרוסים יראו בכך בגידה 

  ... ויגרשוו לסביר–' גן העדן הסובייטי'מ

, כתבתי וסח של שי מברקים. בוך הייתי
, התלבטתי. דוארועמדתי בתור בבית ה

: לפתע צה במוחי המחשבה, והתור התקדם
לך לך מארצך "הרי השבוע פרשת 

  !"אל הארץ אשר אראך, וממולדתך
הפקיד . בעודי תפוס במחשב זו הגיע תורי

תפס בטופס המברק האחד ושגרו , הושיט ידו
הבטתי בטופס . בטרם אספיק לומר דבר

 והיה זה הטופס בו אי מודיע, ששאר בידי
הוא שגר אפוא את . שאי בא לסלוצק

. המברק הקורא לבי המשפחה לבוא לוילה
 האין זו בחית –כך הגעו לארץ ישראל 

  ..?!?"ואקח את אביכם"
  
  
  
  
  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

  נשמתהעלון לעילוי
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


