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ונהפוך הוא
גם היום הוא לא הגיע. זה מוזר. כבר שלושה ימים שחנוך 
לא מגיע לקונדיטוריה בשעה הקבועה. בעל הקונדיטוריה 

ממש דאג. 
מעבר  לסידורים.  הקונדיטוריה  בעל  יוצא  הרביעי  ביום 
את  וקונה  חנוך  עומד  המתחרה,  בקונדיטוריה  לכביש, 

הקנייה הקבועה שלו. 
בעל  נעלב  פסול?!"  בי  "מצאת 
"מדוע  יצא.  כשחנוך  הקונדיטוריה 

עברת אל המתחרה שלי?" 
מהחשד.  חנוך  נחרד  פתאום?"  "מה 
והרופא  מסובך  שיניים  טיפול  "עברתי 

אמר לי לאכול שבוע בצד השני"...
***

כאשר  אברהם  קיבל  גדולות  הבטחות 
אל  ללכת  הקב"ה  מפי  מצטווה  הוא 
לצאצאים,  מההבטחה  חוץ  נודע.  הלא 
אברהם  העולם,  בכל  טוב  ושם  עשירות 
"ואברכה  נוספת:  להבטחה  זוכה 

מברכיך ומקללך אאור". 
ולא  התורה  ששינתה  לכך  לב  נשים 

נקטה "ומקללך אקלל", באותה הלשון שנקטה "ואברכה 
מברכיך".

היו  המקומי,  בשוק  עובר  שמואל  רבי  שהיה  עת  בכל 
שונא  גוי  המוכרים,  אחד  לעברו.  רמות  קללות  נשמעות 
יהודי  וכל  נהג להדר בהלכה שעשו שונא ליעקב  ישראל, 

שעבר שם היה זוכה ממנו לעיניים בורקות משטמה.
יוצא מן הכלל, לרעה, היה רבי שמואל הנגיד, שחי בספרד 
לפני כאלף שנה. רבי שמואל הצטיין בפקחות יתירה, טוב 

בן  חבוס  הכלל.  מן  יוצאים  ופוליטיקה  מסחר  וחושי  לב 
מאכסן, שליטה של גרנדה, חיבב אותו מאוד וקידם אותו 
ולאחר  צבא  כשר  מכהן  כשהוא  הפוליטיים,  בתפקידים 
מכן כשר האוצר. לשיא הגיע כאשר נתמנה לשמש כווזיר, 

המשרה הכי קרובה לדרגת המושל. 
את  ראשו  על  הגוי  שפך  בשוק,  שמואל  רבי  עבר  כאשר 
הגרועים שבגידופים, אולם רבי שמואל 
מעושרו  פחות  לא  בתורה  היה  שעשיר 

הגשמי, שתק ולא ענה דבר. 
באחת הפעמים התלווה רבי שמואל אל 
איווה  האחרון  זה  כאשר  גרנדה,  מושל 
לרדת לשוק ולראות את נתיניו מקרוב. 
רבי  של  דמותו  את  מרחוק  שראה  הגוי 
פוסע  מי  להסתכל  דקדק  לא  שמואל, 
ובקולו  החנות  בפתח  נעמד  הוא  לצידו, 
הרעים על רבי שמואל עלבונות ונאצות. 
רבי  את  בראותו  אך  נחרד.  המושל 
שמואל שותק, חרה אפו שבעתיים: "כך 

הוא עושה תמיד?" 
רבי שמואל הנהן לאישור בענווה. 

לשונו  את  "כרות  הנזעם:  המושל  מפי  נורתה  הפקודה 
הרעה לאלתר". 

רבי שמואל הנהן שוב לאישור והמושל המשיך בדרכו. 
רבי שמואל הורה לאנשיו לברר למי חייב הסוחר כספים, 
מדי  ביתו  אל  ושלח  חובותיו  כל  את  מכספו  שילם  הוא 
שמואל  רבי  ציווה  ביתו  אנשי  את  ופירות,  תבואה  שבוע 
בה  צורך  להם  אין  אם  גם  הסוחר  של  מסחורתו  לקנות 

ולחלק זאת לעניים. 

להאיר 
את המקלל

לכרות אבר 
ללא סכין



הסוחר הגוי שהתפלא שעדיין לא נכרתה לשונו, השתאה 
נהפך  לבו  הנגיד.  שמואל  רבי  עליו  שהרעיף  הטוב  לנוכח 
למוטב ופיו הרעיף ברכות על ראשו של רבי שמואל בכל 

עת שהיה עובר בשוק. 
שמואל  רבי  בלוויית  שוב  נקלע  והמושל  חלפו  חודשים 

שמואל  רבי  את  שראה  הסוחר  לשוק, 
זקף  המושל  רם.  בקול  אותו  משבח  החל 
גבה כעוסה: "הן ציוויתי אותך לכרות את 

לשונו מפיו". 
אשר  ככל  "עשיתי  התנצל:  שמואל  רבי 
הרעה  לשונו  את  כרתי  אדוני.  ציוויתני, 

מפיו ותחתיה שמתי לו לשון טובה"... 
"ומקללך אאור", מדוע לא נאמר אקלל? 

מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  שואל  השאלה  את 
בספרו, אבל בשונה מן התירוץ שהוא מביא שם, שמעתי 
הקב"ה  לוי":  ה"קדושת  של  בשמו  הוא  אף  אחר,  תירוץ 
אותו,  שמקללים  אלו  שלו,  שהשונאים  לאברהם  הבטיח 
יזכו להארה, כאשר יוארו עיני שכלם, ייהפך לבם לטובה 

לאהוב את אברהם במקום לשנוא אותו. 
יובן המשכו של הכתוב: "ונברכו בך כל משפחות  לפי זה 
אברהם  את  שיקללו  שונאים  יהיו  אם  שהרי  האדמה". 
כמו  שיהיו  בניהם  את  יברכו  איך  משמים,  ויקוללו 
כולם  לאוהבים,  ייהפכו  השונאים  כאשר  אולם  אברהם. 

ירצו להתברך בבנים כמו אברהם. 
 ***

בענקים,  הגדול  האדם  בני  להיות  זכינו 
אברהם אבינו. 

את הברכות שהוא קיבל, יכולים גם אנו 
כזו  בדרגה  נמצא  אחד  כל  לא  לרשת. 
(גם  מתנות  שונאיו  על  להרעיף  שיוכל 
לאוהבים לא תמיד אפשר לתת כל כך הרבה...), אך אין 
ספק שאם יש חלילה מי שמותח עלינו ביקורת, או גרוע 
בכבוד,  דווקא  להתייחס  הוא  עבורנו  ביותר  הטוב  מכך, 

להשיב טובה תחת רעה. 
במקום לחכות לברכה מיוחדת, יש לנו את המרשם ליצור 

אותה בעצמנו. לגרום לשונא לעבור לצד השני.

"הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" (יב, יא)

'חתן  עליית  קונה  העיר  שרב  קטנה  בעיר  הייתה  מסורת 
שהוא  משום  במחיר,  הרב  עם  התחרה  לא  אחד  אף  תורה'. 
היחיד שראוי לעלייה זו. אלא ששנה אחת החליט ראש הקהל 
הראוי  שהוא  יותר,  עוד  גדול  הארץ  ועם  גדול  גביר  שהיה 
העלייה  קניית  על  הרב  עם  והתחרה  עמד  זו.  נכבדה  לעלייה 

וכמובן זכה בה. 

כיבד  תורה',  'חתן  היותו  לכבוד  הקהל  ראש  שערך  בקידוש 
כיצד  להבין  יש  לכאורה  הרב:  שאל  דברים.  לשאת  הרב  את 
מותר לראש הקהל להיות 'חתן תורה', הן הלכה פסוקה היא 
בקידושין שאסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנה, וראש 

הקהל עדיין לא יודע כיצד נראית תורה...

אבינו  אברהם  על  אף  להקשות  יש  עצמה  זו  ששאלה  אלא 
שמעיד שלא ראה את שרה אשתו. 

שמא  מחמת  הוא  שהחשש  שמכיון  הרב,  המשיך  לתרץ,  ויש 
יראנה ותתגנה עליו, הרי אצל אברהם אבינו לא קיים החשש 
שיבוא לראות את שרה וממילא אין מניעה שלא ראה אותה 

קודם לכן. 

מאותה סיבה עצמה מותר לראש הקהל להיות 'חתן תורה'...  

"אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי 
בגללך" (יב, יג)

ייתנו לי מתנות". השאלה   - "ייטב לי בעבורך  רש"י מפרש 
מפורסמת וידועה: כיצד ביקש אברהם משרה שתאמר עליו 

שהוא אחיה על מנת שיקבל מתנות.

מתוק  ביאור  מביא  רש"י  על  בביאורו  (הט"ז)  זהב  הטורי 
לאנשי  תאמר  שרה  אם  הפסוק:  בלשון  חומר  כמין  מדבש 
פרעה על אברהם שהוא אחיה מבלי שנשאלה, הרי שחשדם 
דבר  על  לענות  טורחת  היא  מדוע  יתעורר:  הפקידים  של 
עלינו  ולכן  הוא  שבעלה  אלא  זאת  אין  נשאלה.  לא  שעליו 

להורגו טרם תילקח האשה לבית פרעה. 

ללכת  הסכמתך  את  תביעי  את  לשרה:  אברהם  אמר  לכן 
העני,  לאחיך  מתנות  שייתנו  שתבקשי  אלא  פרעה,  לבית 
שכן כאשר תהיי בבית פרעה לא יהיה לו מהיכן להתפרנס. 

כך תיידעי אותם, בדרך אגב, שאני אחיך. 

וכך הוא ביאור לשון הפסוק: אף על פי שאני מבקש "אמרי 
מתנות  שתבקשי  בעבורך",  לי  ייטב  למען  את  אחותי  נא 
עבור אחיך העני, הרי שלאמיתו של דבר עיקר כוונתי היא 

"וחייתה נפשי בגללך"... 

מסילות 
בלבבם



"אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח 
מכל אשר לך" (יד, כג)

בדרך  אבינו  אברהם  שניצח  לאחר 
ושבה  המלכים  ארבעת  את  ניסית 
מחמשת  שנותרו  אלו  את  מהם 
המלכים ואת השבי והמלקוח באדם 
הכל  את  סדום  למלך  השיב  וברכוש, 
למעט לוט ורכושו. מלך סדום ביקש: 
"תן לי הנפש והרכוש קח לך". אברהם 

מסרב לקחת מאומה בשבילו. 
ממחיש  נעל",  שרוך  ועד  מחוט  "אם 
אברהם למלך סדום שהוא אינו מוכן 
הזו,  שהדוגמה  אלא  מאומה.  לקחת 
טעונה ביאור, שכן ההפרש בין החוט 
לשרוך הנעל הוא כמעט ואינו. שניהם 

אותו הדבר, לכאורה. 
ביאר  (לובלין)  אמת"  "תורת  בספר 
יסוד  להבנת  הקדמה  [ונוסיף  כך 
נועד לקשור דברים  הדברים]: החוט 
בקשר קבוע, לאורך זמן. שרוך הנעל 
נועד לקשר זמני, למשך היום, או עד 
ההזדמנות הראשונה בה חולצים את 

הנעל. 
רבא:  "דרש  יז.):  (סוטה  בגמרא 
'אם  אבינו  אברהם  שאמר  בשכר 
מחוט ועד שרוך נעל', זכו בניו לשתי 
של  ורצועה  תכלת  של  חוט  מצוות, 
שחוט  בזה:  הרמז  וביארו  תפילין". 
בארבע  קבוע  בקשר  נעשה  הציצית 
הכנפות על מנת שלא להסירו, אולם 
קשר התפילין, נועד לכך שייכרך בכל 

יום מחדש על הזרוע.
 ***

לבית מדרשו של ה"חתם סופר" הגיע 
המצוות  מדרך  היה  שרחוק  עשיר 
"לילנטאל"  מאבותינו.  לנו  המסורה 

הביא  בידו  האיש.  של  שמו  היה 
מעטפה עם סכום כסף רב עבור בית 
ה"חתם  סופר".  ה"חתם  של  המדרש 
סופר" סירב לקבל את הכסף, אך לא 
ציווה  לכך  בפניו,  באיש  לפגוע  רצה 
לאכסניית  המעטפה  את  לשלוח 

הגביר. 
נוסף  שליח  הגיע  מכן  לאחר  מה  זמן 

להחזיר  מתעקש  הגביר  מלילנטאל. 
להשיב  שלא  ומבקש  התרומה  את 
ה"חתם  חיכה  הפעם  ריקם.  פניו 
סופר" עד שייסע הגביר למסעיו, מיד 
לאחר מכן שלח את התרומה לביתו. 
את  ומשגילה  לביתו  שב  לילנטאל 
זעם  של  חימה  בו  ניצתה  המעטפה, 
הזו  התרומה  את  ידחף  הוא  ועלבון. 
אפו  על   - סבר  כך   - המדרש  לבית 

וחמתו של רבה של פרעשבורג. 
גדול,  ותם  שמים  ירא  איש  לו  לקח 
ודאג  יעשה  אשר  את  לו  הסביר 

בית  גבאי  יקבלו  הזה  שמהשליח 
משופרא  מחדש  ריהוט  המדרש 
המדרש  בבית  יוצב  'הכסף  דשופרא. 
הרהר  הרב',  ידיעת  בלי  בפרעשבורג, 

לעצמו בסיפוק.
סופר"  ה"חתם  שנכנס  שברגע  אלא 
בריהוט  ונוכח  המדרש  בית  אל 
"ריח  ואמר:  לסלקו  הורה  החדש, 
חקירה  כאן".  מרגיש  אני  ריבית  של 
העלתה  הגבאים  אחד  של  קצרה 
בעסקים  משתמש  הנ"ל  שלילנטאל 
האמיתי:  עשרו  למקור  ככסות 

הלוואה בריבית...
 ***

שיש  אמת  הן  שהבאנו:  לֶרֶמז  נשוב 
לצורת  הנעל  ושרוך  החוט  בין  דמיון 
וברצועה  תכלת  של  שבחוט  הקשר 
מה  להבין  שעלינו  אלא  תפילין,  של 

הרמז בזה עבורנו.
ונראה לומר בס"ד, שאברהם הבהיר 
"ואנשי  היטב:  באר  סדום  למלך 
מאוד",  לה'  וחטאים  רעים  סדום 
ומעשיהם  מגזל  היה  עשוי  ממונם 
הצהיר  אברהם  בחטא.  היו  מרובבים 
שאינו מוכן לשום קשר עם ממון גזול 
ולא  זמני  ואנשים חוטאים. לא קשר 
קשר קבוע. "ולא תאמר אני העשרתי 

את אברהם".
לשתי  בניו  זכו  זו,  היבדלות  בזכות 
מצוות המבדילות בין ישראל לעמים, 
תפילין,  של  ורצועה  תכלת  של  חוט 
בשום  אליהם  משויכים  יהיו  שלא 
אופן, לא באופן קבוע ואף לא באופן 

זמני וקלוש. 

משגילה את המעטפה, 
ניצתה בו חימה של 

זעם ועלבון. הוא ידחף 
את התרומה הזו לבית 
המדרש - כך סבר - 
על אפו וחמתו של 
רבה של פרעשבורג

הציבי לך ציונים
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


