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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

ָעׂשּוֵאַליַהָבָאהַהְכַצֲעָקָתּהְוֶאְרֶאהָנאֵאֲרָדה
('כאפסוקיחפרק).ֵאָדָעהלֹאְוִאםָכָלה

למהועוד.ירידהלשוןאומרולדעתצריך.נאארדה
חרדלשלכגרגירהעולםכלוהלאלרדת'היצטרך

אשרהסדר'ההודיעכיהיאהכונהאכן..לפניו
..והרחמיםהחסדלצדהנבראיםעםבויתנהג

אברהםאלדרכיובהודעתכאן'האמרלזה[ו]
אלאמעלתובערךישפוטלא:פירוש"ָנאֵאֲרָדה"

"ָנאֵאֲרָדה"פירושאיןומעתה..לנבראיםבהשואה
לדעתישקיףממקומוולעולם.בדיןהדרגהאלא

.אדםבנילבותויבחין

אומרה"שהקביתכןאיך,עטרבןחייםרבישואל
,כבודוהארץכלמלאהרי,"ְוֶאְרֶאהָנאֵאֲרָדה"

לומרפהשייךמה,לפניוקטןכגרגירוהעולם
?ירידהשללשון

מידתאתלאברהםפהמראהה"שהקב,ומתרץ
היהאדםאםהריכי.האדםבניעםהנהגתו
,מצוותועלעוברוהיה,ודםבשרבמלךמזלזל
ואם.למיתהואף,קשהלעונשהייתהדינואחת
המלכיםמלכיבמלךשכןכל,ודםבשרבמלךכך

שמגיעכפימעשינועלנענשאנוואם.ה"הקב
ה"הקבלנומראהלכן.לנפשנוואוילנואוי,לנו
,"ָנאֵאֲרָדה"שאומר.אדםבניעםחסדומידתואת
ודן,להיותאמורהשהיתההדיןבמידתאנייורד

.וברחמיםבחסדרמתכםלפיאתכם

ַעלֲאִביֶמֶלךֵ יתְלבֵֵֶרֶחםָכלְבַעד'הָעַצרָעֹצרִכי
('יחפסוקכפרקסוף)!ַאְבָרָהםֵאֶשתָׂשָרהְדַבר

('אכאפרק)!ָאָמרַכֲאֶשרָׂשָרהֶאתָפַקד'ַוה

שכלללמדך,זופרשהסמך.שרהאתפקד'וה
,דברלאותוצריךוהואחבירועלרחמיםהמבקש

ליהוסמיך'וגוויתפלל:שנאמר,תחלהנענההוא
אתשריפאקודםכברשפקדה,שרהאתפקד'וה

.(.צבקמאבבא)אבימלך

רפואתעל('יזפסוקכפרק)התפללשאברהםמכיון
הואזכה,להולידיכוליםהיושלאואנשיואבימלך
.קודםהתעברהששרה

וצריךחברועלהמבקשכל"שאנורואיםוכך
שצריךאדם."תחילהנענהדברלאותוהוא
חיסרוןלושישחברועליתפלל,מסויםלדבר
תרופתושתמהריזכהכךידיועל,דברבאותו
.בתחילהויענה

!ַאָתהֱאלִֹקיםְיֵראִכיָיַדְעִתיהַעָתִֵכי.ְמאּוָמהלֹוַתַעׂשְוַאל,ַהַנַערֶאלָיְדךֵ ִתְשַלחַאל
('יבפסוקכבפרק)

ניסיונותעשרה“:(’גה)באבותבמשנהנאמר

ועמדהשלוםעליואבינואברהםנתנסה

אבינואברהםשלחיבתוכמהלהודיע,בכולם

מברטנורהעובדיהרביו.”השלוםעליו

נמרודשהשליכו,כשדיםאור,אחד:מפרט

ויהי,שלישי.מארצךלךלך,שני.האשלכבשן

.פרעהביתהאשהותוקח,רביעי.רעב

ביןמעמד,שישי.המלכיםמלחמת,חמישי

,שביעי.מלכיותשעבודשהראהו,הבתרים

.שרהאתויקחאבימלךוישלח,שמיני.המילה

,עשירי.בנהואתהזאתהאמהגרש,תשיעי

אבינואברהםאתמנסהה”הקב.העקידה

עומדאבינושאברהםולאחרניסיונותבעשרה

מבוראהחותמתאתמקבלהוא,בכולם

יַעָתה“:לושמוסרהעולם יָיַדְעתִּ יםְיֵראכִּ ֱאֹלקִּ

האחרוןהעקידהניסיוןלאחרעכשיו!”ַאָתה

!שמיםיראבאמתשאתהאנייודע

דבר,העקידהניסיוןאתלהביןאנווצריכים

לנוויסבירהניסיונותשארעלאורשישפוך

החותמתאתמקבלאברהםדרךובאיזומדוע

.המבחניםבכלשעמדכךעל

היהאכןהעקידהניסיוןמדוע,היאהשאלה

מצווההעולםבוראאםהרי?לאברהםניסיון

ְנָךֶאתָנאַקח“אותי יְדָךֶאתבִּ ָאַהְבתֲָָּאֶשרְיחִּ

ְצָחקֶאת ָיהֶאֶרץֶאלְלָךְוֶלְךיִּ רִּ ָשםְוַהֲעֵלהּוַהמֹּ

ָלה יםַאַחדַעלְלעֹּ ַמרֲאֶשרֶהָהרִּ .(’בכב)”!ֵאֶליָךאֹּ

נתפסולאמאודקשהציווינשמעזהאומנם

העולםבוראאך,אנושיתמידהאמתכלפיעל

יכולבכללאניהאם!אותיוציווהאליפנה

ואנירוצהלאשאנינאמרואם??להתנגד

חייליונתןהעולםאתשבראמיהרי…מתנגד

לנוייתןשברצונוהואפשוטלא,בניחייואת

??הפיקדוןאתמאתנוייטולוברצונוחיינואת

יש,לעולהיעלהשבנילכךאדאגלאאניואם

..שלוהדרכיםאתהעולםלבורא

האם,לאהואאברהםשלהניסיון,כלומר

בוראהרי,שלאאויצחקאתעוקדים

הניסיוןאלה!ברירהכךכלאין.ציווההעולם

ברגעהאם.הציוויאתעושיםדרךבאיזההוא

שהרגעמהעללהרהרמתחילאניהציווי

אחרלהרהראין”שמביןשאניאו,שמעתי

.(.קיאקמהבבא)”ה”הקבשלמידותיו

שנשלחלאחרה”הקבאלפונהרבינומשה

ָתהָלָמה“:ואומרפרעהארמוןאל ָלָעםֲהֵרעֹּ

יֶזהָלָמהַהֶזה יּוֵמָאז?ְשַלְחָתנִּ הֶאלָבאתִּ ַפְרעֹּ

ְשֶמָךְלַדֵבר ֹּאְוַהֵצלַהֶזהָלָעםֵהַרע,בִּ ַצְלתָָּל הִּ

שםמשה.הגיוניתטענה(’כגהשמות)”!ַעֶמָךֶאת

האישיהמטרידלהיותהפךשהואשמרגעלב

ושוםישראללעםרענהיהרק,פרעהשל

...באופקנראיתלאגאולה

ולאדאבדיןעלחבל“:ה"הקבכךעללועונה

עלנגליתיפעמיםכמההרי!משתכחין

עלהרהרוולאשדיבאלויעקביצחקאברהם

ליאמרתואתה.,שמךמהליאמרוולאמדותי

ְוַהֵצלליאומראתהועכשיו,בתחלהשמךמה

ֹּא ַצְלתָָּל (.קיאקמאבבא)..”?ַעֶמָךֶאתהִּ

חוסרעללמשהבטענותבאה”הקב

לאהדבריםאיךרואהמשה.התמימות

לשטוחצורךוחשהגיוניתבצורהמסתדרים

לעומתוואילו.העולםבוראמולספקותיואת

ממההפוךהולךשהכלרואהאברהם

פיואתפוצהולאבתחילהלואמרה”שהקב

.ה”הקבשלדיבורואחרמהרהרולא

שברגעשאףהיאאבינואברהםשלהגדולה

י“לואומרה”הקבכןשלפני ְצָחקכִּ ָקֵראְביִּ ְלָךיִּ

ָשםַהֲעֵלהּו“היאהפקודהועתה.(’יבכא)”ָזַרע

ָלה יםַאַחדַעלְלעֹּ שואללאוהוא.(’בכב)”ֶהָהרִּ

:[כמונולאנשים]מתבקשתשאוליהשאלהאת

שאםלבטחיודעודאיהוא?!?יתכןזהאיך

שבנההמוניטיןכלשלוהבןאתמקריבהוא

ועדין,נהרסמפורסםבתשובהמחזירבתור

כךועל!גדולהזאת..הרהוראיזהלואין

ַעָתה“שלהחותמתאתמקבלאבינואברהם

י יָיַדְעתִּ יםְיֵראכִּ .”!ַאָתהֱאֹלקִּ

לברר,שאלותלשאולמעודדתהיהדות

פה-שבעלהתורהשלהספרותכל.ולהתעניין

החל.ותשובותשאלותעלמבוססתשלנו

ונושאנושאכללעומקשמבררתמהגמרא

עדשנכתביםתים”בשווכלהשאלותבעזרת

שואלשאדםשברגעברורלכולם.אנוימינו

ולכן.תשובהלקבלמחכההוא,שאלה

שקיבלנוהתורהשלהלימודבמנגנון

,שאלותלשאולרצוןומתעוררקיים,מאבותינו

אתולהשיגלעומקלבררנוכלשכךבכדי

.התשובות

חולהשאדםשכמולדעתעלינוזאתאך

לשאולמתחיללא,נמרץטיפולבחדרהנמצא

ותרופהתרופהכלשלהרכיביםמהם

בדחיפותלקבלםהואצריךכילפניושמגישים

בראשצריךאדםכך,לחייוסכנהונשקפת

קיוםמבחינתעצמואתלהשליםובראשונה

להעשירבכדיטעמםאתיבררכ”ואחהמצוות

אתלקייםעצמואתלעוררואף,ידיעותיואת

.טעמהאתלכשיביןבדבקותהמצווה

המצווהטעםאתמביןאינואדםאםגםאז

ששמעשההלכהחושבאדםלפעמיםאםוגם

כךשנהגוזוכרלאוהוא”מוגזמת“היא

ללמודאנוצריכיםכזהבמקרה..במשפחתו

ֶברַכֲאֶשרַאְבָרםַוֵיֶלְך“,אבינומאברהם ֵאָליודִּ

,’הדבראתששומעיםברגע.(’דיא)”'ה

כלאתלנוישמכןלאחר.ללכתמתחילים

שלעומקןאתללמודבכדיהאפשרויות

אחרי"בנויתקייםואזטעמיהןואתהמצוות

('טזהחינוךספר)."הלבבותגםימשכו,המעשים



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵּ

"הלכה יומית: "מתוך
-הרבָּיעקבָּששוןָּ-

בנעלים חדשות או בגרביים ושרוכים, הנוגע בנעליו או ברגליו

יש,זוידייםנטילתחיובוהנה.ידיואתליטולצריךבנעליוהנוגע

הרגלייםכללשבדרךמכיון,כלומר.(נקיון)נקיותמחמתשהואאומרים

ויש.בהןשנוגעיםלאחרידייםליטולצריךלכן,נקיותאינםוהנעליים

האדםרגליעלהשורהרעהרוחמחמתהואהנטילהשטעםאומרים

ועלהארץעלרעהרוחשורהולכן.בעבורךהאדמהארורהשנאמר)מנעליוועל

נקיותמחמתהיאשהנטילה,הראשוןהטעםולפי.(בהשנוגעותהנעליים

ידייםלרחוץצורךואין,אחתפעםהידייםברחיצתדיבודאי,(נקיון)

רעהרוחכאןשיש,השניהטעםלפיאבל.לסירוגיןפעמיםשלש

('לבפסוקיחפרק)!ָהֲעָׂשָרהרַבֲעבּוַאְשִחיתלֹא-ַויֹאֶמר?ֲעָׂשָרהָשםִיָמְצאּוןאּוַלי

לאחר,סדוםתושביאתלהצילבבקשהה”הקבאלפונהאבינואברהם

יםְסדֹּםְוַאְנֵשי“:עליהםמעידהשהתורה יםָרעִּ ד’ַלהְוַחָטאִּ אברהם.(’יגיג)!”ְמאֹּ

50לפחותבקרבהישבעודהעירכלאתלהשמידראוישלא’הכלפיטוען

50שםהיואםהעיראתמשחיתהיהלאהואשאכןלועונה’וה.צדיקים

..אברהםממשיך,צדיקים45אולי.סדוםבעיראיןצדיקים50אפילואך,צדיקים

45ישאםשאכןה”הקבלועונה?העירכלעללהגןצדיקים45יספיקולאמה

ממשיך?40אולי.בנמצאאיןצדיקים45גםאך,תיחרבלאסדום,צדיקים

!?לאמה.?!20לפחותישבטוחאך,קשהמאודהמצב,טוב?30אולי..אברהם

ָמְצאּוןאּוַלי“ שאםה”הקבלועונהכךעלגםאך.אברהםשואל?”ֲעָשָרהָשםיִּ

…צדיקיםעשרהאפילושםאיןאך,תיחרבלאסדום,צדיקיםעשרהבסדוםיש

והחורבןוההרס,הבורארצוןאתעושיםשהיואנשיםעשרהשהיומספיק

יםְסדֹּםַאְנֵשי“אך!נמנעהיהשלימהעירשל יםָרעִּ ד’ַלהְוַחָטאִּ ”תרבות“,”ְמאֹּ

.מידותוללאמוסרללא

יושביםשהיואנשיםמנייןעםרעועמבנה,בסדוםשםשהיהמצבלנונתאר

הבטלניםאתתראה“:ואומריםלרעהואישהםפוניםהיו,תורהולומדים

משלםחשבוןעלולומדיםיושבים“”?לעבודהולכיםלאהםלמה“”.האלה

שלא,הילדיםקצבתאתלהםנבטל,לעבודלצאתלהםנגרוםבואו“.”המיסים

להםהיושאם,זהסדוםאנשיהבינושלאמה..!"חלילהכמוהםעודיהיו

…!נחרבתהייתהלאסדום,כאלועשרה

,לתורהעיתיםוקובעיםשלומדיםאנשיםאותםאתולהוקירלהעריךאנוצריכים

אחדכל,ישראלמעםנפשועוגמתגזרותצרותהרבהנמנעיםבזכותםכי

מכךללמודאנוצריכים,להינצלהזכותאתהיהלאלסדום.גדלהוהזכותשנוסף

.שלנוהזכותעבורולעמולולהתאמץ

ָכְבָדהִכיאָתםְוַחטֵָ,ָרָבהִכיַוֲעֹמָרהְסֹדםַזֲעַקת'הַויֹאֶמר
('כפסוקיחפרק)!ְמֹאד

ממונםעללשמורהייתהשמטרתםחוקיםהיו,סדוםלאנשי

לאיכרמשלמביאהחייםהחפץ.וקבצניםאורחיםמפני

למכורונסע,משדהובתבואהעגלתואתהעמיסאשרפשוט

נמצאומיד,לעירהאיכרהגיעכאשר.הגדולהבעיראותה

האיכראולם,המשובחתהתבואהאתלקנותשרצורבים

ללאתבואהשקיממנוויקחוהקוניםאותוירמושמהחשש

בשקיכםתבואהלכםמלאו":לקוניםאמרכךמשום.תשלום

.כובעילתוךנחושתמטבעתטילומלאשקכלועל,כרצונכם

,הכובעבתוךישמטבעותכמהנספור,למלאתסיימוכאשר

.."לילשלםעליכםשקיםכמהבעדנדעוכך

וכנגד,העגלהמתוךשקיהםלמלאוהתחילוהקוניםהסכימו

ראה.האיכרשלכובעולתוךמטבעהטילומלאשקכל

והכניס,בניסיוןעמדלא,כובעובתוךנחושתמטבעותהאיכר

...מטבעותכמהבגניבהלכיסו

הואגונבאמנם."חייםהחפץ"אמר!זהאיכרשוטהכמה

ימצאו,המטבעותאתיספרוכאשראולם..פרוטותכמה

הקוניםלכךובהתאם.שקיםמאשרמטבעותפחותבכובע

נחושתמטבעכלשעלנמצא.שבכובעהמטבעותלפי..ישלמו

תבואהשקבעבורתשלוםהואמפסיד,זהשוטהאיכרשגנב

אתהקופץאדם.חייםהחפץסיים,נמשלההואוכך!שלם

,נחושתפרוטתהואחוסךאומנם,צדקהנותןואינוידו

...ורבעצוםמצוותשכרהואמפסידאולם

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

('פסוקָּד' פרקָּכא)! ֱאלִֹקיםֹאתֹוִֵצָּוהַאְבָרָהםֵֶאתִֵיְצָחקְֵבנֹוֵֶבןְֵשֹמַנתֵָיִמיםֵַכֲאֶשרֵַוָיָמל

,אחריוזרעוואתאבינואברהםאתמצווהה"הקב

בניםשהםכךעלכאותבבשרםמילהבריתלבצע

שנהאלפיםמשלשתיותרבמשךוכך.ה"הקבשל

.המילהבריתמצוותאתישראלעםמקיים

בריתשלקיוםהמדעחכמיגילואףהאחרונותבשנים

הדבקותבמניעתרבותרפואיותסגולותהמילה

נימולושלאגבריםשהוכיחומחקרים.במחלות

מסוכנותבמחלותלהידבקותשישהפיחשופים

מישראלמשלחות,המילהאתשעשוגבריםמאשר

גוייםרופאיםללמדמנתעלאחרותלמדינותיצאו

ואף.מחלותבמניעתלהםשתעזורמילהלבצעאיך

לכלממליץמחלותלמניעתהאמריקאיהמרכז

,לכךמעבר.מילהלבצעב"בארהשנולדתינוק

האופןלגבימדהיםנתוןמגליםמתקדמיםמחקרים

בעיהישנה.המילהבריתאתמבצעיםהיהודיםשבו

המילהביצועבעתלהתרחששיכולהרפואית

כךועל.והדימוםהקרישהמנגנוןוהיאבתינוקות

ברית":(384עמוד'גכרךאסיה)אברהמוב.אר"דכותב
קרישהלמנגנוןהזקוקהכירורגיתפעולההיאמילה

.המוצלחביצועהלשםתקיןבמצבדימוםומניעת
ידי-על,תקיןקרישהמנגנוןעםנולדתינוקוהנה

.השליהדרךאליוהמועבריםקרישהשלפקטורים
ימים3-5ומגיל,ימים2-3תוךנעלמתזותמיכה

שלממצבסובל,ובשלבריאהואאםאף,תינוקכל
3-6בגילמילה-בריתולכן..הקרישהגורמיחוסר
דימוםעקבהתינוקשללמותולגרוםיכולימים

מתחילימים8גילעדפיזיולוגיבאופן..מסיבי
רמהכברקיימתימים8בגיל..להתאוששהכבד

כך.הדמםומניעתהקרישהגורמישלמספקת
."הבריתבביצועבהצלחהלעמודיכולשהתינוק

גורמישנישישנםלדעתצריךהתמונהלהשלמת

בלעדיהם."פרותרומבין"ו"Kויטמין":בדםקרישה

ביוםרקשהואוהמעניין,תקיןאינוהקרישהמנגנון

שלבגופומספקתברמהקיים"Kויטמין"-ההשמיני

לחייהשלישיביום"פרותרומבין"הואילו.התינוק

,הנורמליתמהכמות30%שלברמהרקהואהתינוק

יורדכ"ואח!!110%שללרמהמגיעהשמיניוביום

ישהשמיניביוםלתינוק,כךואם100%לומתיצב

!חייוימיבכלמאשריותר"פרותרומבין"כמות

הוא היום הכי  , שהיום השמיני בחיי האדםמסתבר 

!מתאים מבחינה רפואית לבצע את המילה

שכיהן,(1894-1978)קוויקארמנדגיימסר"ד
לביוכימיההמחלקהכראשרבותשניםבמשך

התמחה,ב"ארה,בוויסקונסיןמרקטבאוניברסיטת
מספרגילההואזהבתחום.הדםהרכבבחקר
עלשנקראיםבדיקהנוהליופיתחחשובותתגליות
Quickws)שמו Test:I,II,III).לבדיקתשלוהנוהל
הפרותרומביןהורמוןשלוכמותוהקרישהזמןמשך
בשדהחדשעידןשפתחהלתגליתנחשבבדם

שבימיםשבעודבכתביומצייןהוא.המחקר
הקרישהגורמיכמות,התינוקשללחייוהראשונים

,חזקלדימוםבקלותלגרוםעלולקטןוחתך,נמוכה
גוברתהקרישהיכולתהשמיניהיוםלקראת
משהדתשלפימקרהזהאין":קובעוהוא.והולכת
".דווקאהשמיניביוםהמילהטקסאתמבצעים

כמות הפרותרומבין  
בדם לפי ימים

.לסירוגיןפעמיםשלשידיוליטוללהחמיריש,הידייםעלהשורה

ברחיצתדיהדיןשמעיקרשאף,ל"זציוסףעובדיהרבינומרןפסקולהלכה

פעמיםשלשידיואתליטוללנהוגנכוןמקוםמכל,הברזמןאחתפעםידיים

דיאלא,כליידיעלכןלעשותחיובשאין,בעברשביארנווכפי,לסירוגין

ואחר,המיםזרםתחתימיןידאתתחילהשיכניס).פעמיםשלשהברזתחתברחיצה

.(שמאלושובימיןושוב,שמאלושוב,ימיןשובכךואחר,שמאלכך

עמדיןיעקברבינוהגאוןכתב.מעולםאותןנעלשלאחדשותבנעלייםהנוגע

הנעלייםאתנעלולאועדייןשהואיל,(הסימןבסוף)וקציעהמורבספרו,(ץ"היעב)

רוחשורהלאהשרוכיםועלהואיל,כךאחרידיוליטולחייבשאינו,(שםיוסף

.טינוףעליהםמצויולאכללבדרךנקייםהםוגם,הנעלגוףשאינם,רעה

ליטולונכון.ידייםליטוליש,ברגלייםאובנעלייםנגיעהלאחר:הדיניםסיכום

ידתחילהיכניסאלא.כליידיעלליטולצורךאין.לסירוגיןפעמיםשלשידיים

כןיעשהושוב,שמאלידכךואחר,הברזמןהיוצאיםהמיםזרםתחתימין

.ידיוליטולחייבאינו,מעולםננעלושלאחדשותבנעלייםהנוגע.פעמיםשלש

.ידיונוטלאינו,נקיותבגרבייםוהנוגע

.ידיוליטולצריךאינו,עצמהבנעלנגעולא,הנעלייםבשרוכיהנוגע

אינובהןהנוגע,נקיותשהםומכיון.רעהרוחעליהןשורהלא,מעולם

.ידיוליטולצריך

שייךלאשבגרבייםשמכיון,נקיותבגרבייםהנוגעלגביהדיןוכן

לאכןוכמו,בקרקעלגעתעשויותשאינןכיון,רעהרוחשלהטעם

מרןפסקולפיכך,כעתנקיותוהןהואיל,(נקיון)נקיותשלהטעםשייך

שאינו,(יזעמודראשוןחלקיוסףילקוטובספר.א'סיה"חאומריביע)ל"זצהרב

.כללידיוליטולצריך

,הנעלבגוףלגעתשלאונזהר,הנעלייםשרוכיאתהקושרכןוכמו

ילקוטובספראומריביעת"בשו)ל"זצהרבמרןכתב.בשרוכיםרקאלא


