
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לך לך מארצך" )יב, א("                     
 "להנאתך ולטובתך". )רש"י(                            
 ה' מנסה את אברם, ואם כן מדוע אמר לו שזה להנאתו ולטובתו, דבר המקטין בהרבה מהנסיון ?לכאורה,                              
   ובאמת  ולטובתו או בגלל מצוות ה'.  אולם, בדבר זה גופו התבטא הנסיון, אם אברם יעשה זאת בגלל הנאתו                             

     משוםרק כאשר דבר אליו ה' ", שהוא הלך  - "וילך אברם בנסיון, וכמו שכתוב בהמשך )פסוק ד(: עמד  אברהם                          .

 (ספרים)                                                          וטובה...  שיפיק מזה הנאה  בגללולא  אליו שה' דיבר                            .
 

 אביך" )יב, א( "מארצך וממולדתך ומבית
 -כאן נרמזים דברי עקביא בן מהללאל במסכת אבות )פ"ג מ"א(: "הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עברה, דע מאין באת ) 

 לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה(". -למקום עפר רמה ותולעה(, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון )  -מטיפה סרוחה(, ולאן אתה הולך ) 
את  –מקור יצירתו "מטיפה סרוחה". "ומבית אביך"  – עפר הארץ שאליה ישוב בבא העת. "ממולדתך" –לזכור את "מארצך"  על האדם

 )חשבה לטובה(                                                                     אשר עתיד לבוא לפני אבינו שבשמים, לפניו ניתן דין וחשבון. 
 

 החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים... כה יהיה זרעך" )טו, ה( "ויוצא אותו
כשם שהכוכבים נראים לעינינו מרחוק כנקודות זעירות בלבד, בשעה שבאמת הם עולמות עצומים, שחלקם עולים בגודלם פי כמה וכמה על 

ולם בשמים הם יהיו גדולים, עצומים ורמים, ויהוו את בעולם הזה מראיהם יהיה עלוב ושפל, כקטנים, א –יראו גם היהודים  כדור הארץ, כך
 הבעל שם טוב זי"ע()                                                                                                 היסוד של כל הבריאה...      .

 דבר כאשראת בשר ערלתם...  וימל"
 )יז, כג(אתו אלקים"         

 

 של  'סניגורן ,זי"ע לוי יצחק מברדיטשוב הרה"ק אל 
והתלונן שמחיר  ריםושום חסיד בשם רבי ברוך שהיה סוחר נכנס פעישראל', 

 .כסף רב וורים רבים ועלול להפסידוהוא נותר עם ש ,ורים הוזלוהש
 הוא ,האם הוא עוסק לפעמים במצוה מיוחדת ,העניןשלא מן להפתעתו שאלו הרבי 

 ?זב דם רב מהנימול לאחר הברית"  אם "ומה אתה עושה אישר וסיפר שהוא מוהל.
שוב מה  החסידוכששאל  בו ישתמש.מיוחד לכך תן לו עשב ישיאמר שאל הרבי, ו

 ."..נימולהן נתתי לך עשב ל" ,יןיהרבי שוב שלא מן הענהשיב  ,ריםויעשה בעניין השו
לביתו, בדרכו בלי שהבין יצא מו ,סמך על רבו ,למרות תמיהתו ,החסיד הנאמן

על  של בעל המלון אינו מהול, הוא שאלבנו ונודע לו ש ,עכב במלון על אם הדרךהת
מן המילה ולא שבניו הקודמים מתו מחמת שדם רב זב מהם בז פרימלון סה ל, ובעכך

 פוחד למול את בנו.היה אפשר לעצור אותו, ולכן הוא 
צה לבעיה הזו" שאל רבי ברוך, ובעל הבית השיב היה מוכן לשלם עבור ע"כמה ת
אמר שימול הסכים ו רוךרבי ברובל כסף אם ימול את בנו ללא סכנה,  400שיתן לו 

אם חלילה יארע לילד ש ,רובל 400ערבון של מצידו יתן יאת הילד על אחריותו ו
שאר בביתו מו שייאך התנה ע ,הבית הסכים לכך בעל יפסיד את כספו.הוא משהו 

 בכל אותו הזמן.לא ינזק הילד שלוודא  ארבעה שבועות אחרי הברית,
שם לו את העשב שנתן לו הרבי  ,מהילדרב זב דם שוכ ,עשה את הברית רוךרבי ב

בתוך כך עברו סוחרים במלון וסיפרו שמחיר  נתרפא.הוא ומיד  ,במקום הפצע
וריו, אך בעל הבית לא הסכים ולמכור את שברוך לצאת רבי רים עלה, רצה והשו

 .שארהוכרח להיהוא ו וכמשיצא לפני הזמן שסי
וח הוא מכרם ברוכך ו ,רים עוד יותרוקרו השוילשמחתו לאחר ארבע שבועות התי

 ונת רבו...והבין את כרק אז גדול מאוד, ו

 כחה של

 תפילה...
 

יעקב הגאון הקדוש רבי חד מנכדי א
זצוק"ל, יבסקי יישראל קנ

 ',קהילות יעקב'ה'הסטיפלער', בעל 
סיפר לסבו שהוא הולך להתפלל 

 הסטייפלער ובכותל המערבי, ביקש
 בתפילה.שיזכיר גם אותו 

״האם אני צריך להזכיר את סבא לפני 
הלא הקשר של " ,הנכדשאל ?  " ה׳

 ?! הרבה יותר חזק משלי״עימו סבא 
״דע לך״  :בקולוהזדקף הרב והרעים 

אמר, ״אין שום תפילה החוזרת ריקם, 
כך טבע ה׳ בבריאתו, כל מילה של 
תפילה ותחנונים היוצאת מפי יהודי 
פועלת את פעולתה, אם לא היום אז 

אז מחרתיים, ואפילו מחר, אם לא מחר 
 .בעוד מאה שנה

גם התפילה שתתפלל עלי תעזור 
 ...״, ואני זקוק להותעזור

16:06       17:20       17:51                                 

16:22        17:21        17:46                 

16:10        17:19        17:44                 

16:24                 17:22                17:48 

 

 .ז"התשעיא' חשון , 169ן גליו ,בס"ד
 .21:46בליל שני עד  -סו"ז ברכת הלבנה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, נפטרה יא' חשון ב'ר"טביום  //האדם המבוגר ביותר.  -שנים  969, בן הצדיק בן חנוך, נפטר מתושלח יא' חשון א'תרנ"זביום 
 . )ילקו"ש(אותו יום בשנת ב'שי"ח. בנימין עצמו נפטר בבמותה. היא נפטרה בלידתו באותו יום של בנה בנימין 36רחל אימנו, בת 

 לך לךפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 האמונהעמוד  – אברהם                      
 נשבה בידהשוהה בסדום אחרי שלוט                                                      

             םצחמנברהם אבינו יוצא ואהמלכים,                       .

     לו   לתת צה ור סדום   מלך במלחמה.                               .

 -נשבע ו)רהם מסרב אולם אב הרכוש,                               .
תי "הרמו :אומרו ,בתענית יב.(רש"י פה, ואבן עזרא ה כותבכך 
ואם אקח מכל  ,אם מחוט ועד שרוך נעל ...עליון אלה'  לא ידי

 .ג(-ולא תאמר אני העשרתי את אברהם" )יד, כב ,אשר לך
הקב"ה  - אמר אברהםש ,כתוב)בפרשתן יג( מדרש תנחומא ב

 ,מלך סדום , ומוטב אם כן שלא אקח משלרתעשני שאהבטיח
"ולא  רש"יוזו כנראה כוונת  אתלה את העושר בה'. וכשאעשיר

שרני שנאמר "ואברכך" )לעיל שהקב"ה הבטיחני לע" -תאמר" 
 ." (ירש" -יב, ב, והכונה שיברכו בממון 

שאילו השיג את  ,למלך סדוםשאברהם אמר  ,כתב ם"יהמלבו
אולם  אזי היה ראוי לתגמול על כך, ,עצמו כחהניצחונות ב

זוקף את ידי, דהיינו כוחי, הריני  -" עליון אלה'  לא תי ידי"הרמו
ואיני זכאי לשום תגמול  ,שנתן בי כח לנצח במלחמה ה'לזכות 

אם אקח משהו  ,", דהיינומכל אשר לך -ואם אקח עבור זה, "
 .ותאמר שאתה העשרת אותי ,המגיע ליולא מ ,ךלזה יהיה מש

לא סירב אברהם מלך מצרים  מדוע מפרעהלא מובן, ועדיין 
 ? רש"י יב, טז(בו)מסופר בתחילת הפרשה כ ,תנותמלקחת 

בסדום ש ,כתב (וסוטה יז. פט.חולין ) גמראב רש"י ובאמת)
לפי זה אך  .והבריח עצמו ממנו נות מן הגזלרצה להאברהם לא 

הסיבה שלא לקח מסדום נראה שמהפסוק כי  ,קשה יהיה
 (? ולא תאמר אני העשרתי את אברהם"" - הייתה

 אברהםל ניתנובסדום בשונה מפרעה, ש ,כתב ךיד המלבעל ו
כי רצה  ם,סירב לקחתולכך כתגמול על ניצחונותיו, המתנות 

דברי ו מו.שהוא ניצח בכוחות עצשלא יעלה על הדעת אף לרגע 
אברהם "ולא תאמר" אינם הולכים על מלך סדום, אלא על היד 

"ולא תאמר"  ,דהיינו "הרמותי ידי" שלא אקח כלום ,עצמו שלו
 .בכח מלחמתי ,אני העשרתי את אברהם"" ,שליאותה יד 

לפי דברים אלה, שכל סירובו של אברהם לקחת את המתנות 
דברי  יותר אתלהבין יתכן לחזקה, כדי ו בגלל האמונההיה 

"אם מחוט  אברהםמה שאמר שבשכר , פט.()הגמרא בחולין 
 את מצות התפילין והציצית.שבניו יקבלו זכה ועד שרוך נעל", 

"וראו כל עמי הוא תפילין  - חיזוק האמונה כי מצוות אלו הם
רומזת עליך" )דברים כח, י(, וציצית  הארץ כי שם ה' נקרא

 .הגמ' שם כדברי ,סא הכבודילכ
האמין בה' ויחשבה ו", בה' מהות של אמונההיה אבינו  אברהם

ידע , עד שלא רק שדבוק באמונההיה  "ככו, לו לצדקה" )טו, ו(
שאחרים יבינו זאת וידעו , אלא גם פעל מה'שהכל בכל מקרה 

ובעצם בכל  ,שהכל מאיתו יתברך, זה התבטא במעשה פה
 בראש ובראשונהוהיה עמוד החסד, ש מהלך חייו של אברהם

כי  ,שהכניסן לכנפי האמונה ,עשה עם הבריותש רוחניהחסד ה
 .למטרה זו של הפצת שם ה' בעולם כל חייו הוקדשו

המפרש הידוע של ה'מגן ה'מחצית השקל' הוא בעל 
 .אברהם' על ה'שלחן ערוך'

פעם התגאה עשיר קמצן מאוד באוזני רב העיר שהוא 
 י הינו נכד לבעל ה'מגן אברהם'...מיוחס, כ

אי אפשר  ,בלי 'מחצית השקל' הרי"ענהו הרב בכאב: 
 את ה'מגן אברהם'... להכיר ולדעת

 

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

                                  שבת לכבוד ציפורניו למדנו שיש לגזוז ?                                 
 ?)ב( מה צריך לדעת הגוזז ציפרניו                                    , 

 

: ר"ס ס"א(סי' ) ארמ"כתב ה !                                  
 לא יטול אותן כסדרן, ויתחיל בשמאל ,"וכשנוטל צפרניו

ובימין באצבע, וסימן לזה דבהג"א בשמאלו  ,בקמיצה
 ובדאג"ה בימין".)דהיינו אצבע רביעית ואז שניה וכו'(, 

לא מהר"ם ש ,כתובתשב"ץ שב ,הביאמשנה ברורה וב
, ומכל מקום יש להיזהר האר"ידיקדק בזה, וכן כתבו על 

 (.מגן אברהםבדבר לכתחילה )
 ,לזהלא היה חושש האר"י שכתב, )ס"ק ה( ברכי יוסף באך 

 ואין ספק שאם היה בזה איזה נידנוד היה האר"י נזהר.
יקדק מדברי השלחן ערוך שגם ד ,)ס"ק ו(פתח הדביר וב

 ו אין להקפיד על סדר זה.לשיטת
גזיזת  יידים אחרשיש ליטול  ,רורהבמשנה כתב הד וע

 הצפרנים.

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 פראנקיעקב  - יזפרק ק 
 

 ני ופרנסי פולין עמדו אובדי עצותרב
 פורענות האיומה של שריפתמול ה

ובעוד יהודים מבוהלים החלו להבריח את ספריהם אל הספרים, 
מעבר לגבול התורכי, שלחו מנהיגי הקהילות שליחים להתחנן 

 לפני מלך פולין.
השליחים תיארו בפני המלך את הסכנה המרחפת על החברה 

, כאשר ניתנת יד חופשית לכת משיחית האנושית כולה
המבטלת את עשרת הדיברות ומתירה את הגדרים והסייגים 
של בני כל הדתות, המלך התייחס באהדה מסויימת לבקשות 

 היהודים, אך לא הזדרז לתקן את המצב.
מנהיגי יהדות פולין פנו לעזרת הג"ר יעקב עמדין זצוק"ל, שישב 

בכל מהלך ההתרחשויות באלטונא שבגרמניה, עידכנו אותו 
ושעו לעצותיו והדרכתו עתירת הנסיון, בין היתר ביקשו שישלח 
 -אליהם "אחד מן הפורטוגיזים, המכיר לשון אספמיא ] 

ספרד[ ולשון איטליע, שיעמוד נגד הפושעים למשפט", וכן 
ביקשו שיעורר את השדולה של הקהילות הפורטוגזיות שבערים 

קשריה באיטליה להשפיע  האמבורג ואמסטרדם, שתפעיל את
 על האפיפיור שיבטל את הגזירה.

מחותנו של הגר"י עמדין, רבי ברוך מארץ יון, שניצח בפודוליה 
על המאמצים לביטול שריפת התלמוד, פנה לכל עבר והודיע 
את חומרת המצב "לכל הקהלות הגדולות, וגם לקהלות 
הקדושות שבמדינת ליטא, הקורעים לבבם ובוכים על שריפת 

מי שישתדלו אצל התורה ואיבוד הדת, שהמה יכתבו אל זקני רו
 האדון האפיפיור".

 ליבו של הגר"י עמדין נקרע לשמע המאורעות בפולין...
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 עמרם"... אקרא"לבני 
 הרבחש מו"ר ופלאי קשר נפשי עמוק 

 ,קדוש, לצדיק זצוק"לבוקובזה נתן 
 .רבי עמרם בן דיוואן זי"עאדמו"ר ה

ייסד מוסדות תורה וחסד על שם אותו צדיק, ואף עלה עם הרב 
, שם נעשו לו מספר ניסים משפחתו להשתטח על קברו במרוקו

 ...( 42גם הרב וגם רבי עמרם נפטרו בגיל  -אגב מופלאים, )
כחמש שנים לפני פטירתו, בשלחן שבת, הפתיע לפתע הרב את 

נוסף, )אחרי הרבה שנים לד לו בן ואמר שאם יו, ובני משפחתו
הוא יקרא לו "עמרם", בני המשפחה המופתעים שלא נולד לו(, 

 הרב היה רציני. לא מתאים", אך – שם כזה בזמן שלנו"צחקו, 
הריון קשה עם אחרי בן, היה זה אחרי כשנתיים נולד לרב 

ולידה מסוכנת  ,הרבניתיסורים של אשתו י ם,יטיפולים יומיומי
הרב תלה את הנס בין היתר בזכותו של רבי  ,ניצלה בנסממנה 
ן לב דאי אקרא לו על שמו", וכך אכן קרא"ואמר "כעת"  ,עמרם
 .עד שחלה והסתלק ,אותו גידל כשנתיים זקוניו

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 

 !לחתן הבר מצוה  מזל טוב
 לבן זקוניו של מו"ר ועט"ר זצוק"לואיחולים שפע ברכות 

 עמרם אלדד בוקובזה נ"י
 .בעול תורה ומצוותלרגל בואו 

ילך בדרך אביו הגדול, מצות, וב תורהשימלא ידיו ב יה"ר
לתפארת עם ישראל, ולשמחת אמו לגדול בישראל  ויהא

 אורך ימים., שמחה ובריאותמתוך  ,הרבנית ובני המשפחה


