
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ה"צק| גליון  לך לך שתפר

 

 על אשה שנטמנה בבית הקברות ליד פושעים...סיפור נורא 

 .(יג, יב) בגללך נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב למען את תיואח נא אמרי

רבי , היה מנאמני ביתו ואיש אמונו של הגאון רבי נחמן יוסף וילהלםהרה"ח 
והוא סיפר לודז' בפולין.  המטרופוליןזצ"ל רבה של העיר זל אליהו חיים מיי

בעיר לודז' פרצה מגיפה רח"ל,  סיפור מבהיל שהיה עד לכל מה שהתרחש.
ותוך תקופה קצרה שבקו חיים.  מסתוריתרבים מתושבי העיר לקו במחלה 

הממשלה הקימה ועדה רפואית מטובי הרופאים המומחים כדי לבדוק את 
ר בדיקות וחקירות הגיעו למסקנה שהגורם להתפרצות מקור המחלה. ולאח

המחלה הוא ריבוי האוכלוסין הגרים במקום אחד. אחת ממסקנות הוועדה 
היתה לצמצם את האוכלוסין מכאן ולהבא. ממשלת פולין הוציאה גזירה חמורה 
שחל איסור מוחלט על משפחות חדשות לבוא ולגור בעיר לודז', האיסור היה 

 ימות.רק על משפחות של

בעיירה קטנה סמוכה ללודז' גרה משפחה ברוכת ילדים, אבי המשפחה 
מצא את מקור פרנסתו בניהול עסק בעיר לודז', ומכיון שלצורך עסקיו נאלץ 

 להעדר רבות מביתו, החליט לעבור ולהתגורר בעיר הגדולה לודז'.

ישב בעל הבית על המדוכה וטיכס עצה איך לעקוף את האיסור החמור 
 ממשלה על משפחות חדשות שלא יבואו להתאזרח בעיר.שגזרה ה

נצנץ רעיון במוחו ליטול עצת זקנינו אברהם אבינו ע"ה, לאמור: "אמרי נא 
 אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך"...

אם המשפחה נרשמה במשרד האוכלוסין כאשה אלמנה ורשמה את 
, וכך עברה לגור באחת עצמה וילדיה, פקידי הממשלה אישרו את בקשתה

השכונות בעיר לודז'. לאחר מספר שבועות הגיע הבעל ורשם עצמו כאדם בודד 
המעוניין לבוא ולגור בעיר. כשהאישורים והמסמכים "הכשרים" בידם, עברו לגור 
יחד בעיר. השכנים הקרובים מסביב חשבו לתומם שהאיש המתגורר בבית הוא 

 עזור לאחותו האלמנה ומשפחתה..."אח" של האלמנה שבא לתקופה קצרה ל

לצערם ולמגינת ליבם, המחלה האיומה שהשתוללה בראש חוצות לא 
פסחה על מעונם. ולאחר תקופה קצרה שגרו בעיר נדבקה אם המשפחה 
במחלה רח"ל, ולאחר ימים ספורים של יסורים קשים ומרים שבקה חיים, 

ו לערוך את הטהרה, בהותירה אחריה עוללים רכים. נשות ה'חברה קדישא' הגיע
ולבם התפלץ בתוכם לשמוע את זעקות השבר וקולות הבכי של הילדים. 

 העוללים זעקו בבכי קורע לב: אבא! אמא!...

לאחר עריכת הטהרה הגיעו אנשי חברה קדישא ולקחו את הנפטרת לבית 
הקברות. כל התהליך נעשה במהירות הבזק מפאת החוקים החדשים במצב 

בים למהר ככל האפשר לקבור את הנפטרים כדי למנוע הקשה ששרר, היו חיי
 התפשטות המחלה.

כשהגיעו לבית העלמין, בדקו את המסמכים והניירות, והנה נדהמו למראה 
עיניהם: במסמכים היה כתוב שהאשה אלמנה, ואילו נשות החברה קדישא 

ששמעו את הילדים זועקים ומתייפחים על ברכי האיש וצועקים  איךהעידו, 
 אבא!אבא! 

 מקרה חמור ביותר נקלע לידיהם... אח ואחות שגרו יחד...

מפאת קוצר הזמן לא בדקו את הדברים עד תומם, את אבי המשפחה לא 
השיגו כיון שנשאר בבית עם הילדים, וכך החליטו על דעת עצמם לקבור את 

 האשה מאחורי גדר בית הקברות, מקום המיועד לאינשי דלא מעלי...

בבית לטפל בילדים שנותרו ללא משען, לא ידע  אבי המשפחה שנשאר

 בעזהשי"ת

 מעשה שהי'
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 כלל וכלל מכל מה שהתרחש סביב קבורת אשתו.

בלילה שלאחר הקבורה הגיעה הנפטרת בחלום לבעלה, בבכיות נוראות 
התחננה על נפשה האומללה, וביקשה ממנו בתחנונים שיחוס וירחם עליה ויעשה 

פושעים ומשומדים, ואין כל מה שביכולתו, היות וכרו את קבורתה סמוך למתים 
 לשער ולתאר את גודל יסורי הנפש העוברים עליה בכל רגע ורגע.

הבעל התעורר בבהלה ובחרדה, לחזיון הבלהות והחלום הנורא שראה, 
 אמנם לאחר שעה נרגע, בחושבו לתומו חלומות שווא ידברו...

והנה למחרת בלילה כשעלה על יצועו ובקושי הספיק להרדם, שוב הופיעה 
שתו בחלום, ובצעקות איומות צעקה עליו, למה אינו מרחם עליה ועל נשמתה א

 ולא עשה מאומה, הבעל קפץ ממטתו בבהלה והבין שיש דברים בגו.

למחרת בבוקר פנה לאנשי החברה קדישא לברר מקום מנוחתה, לתדהמתו 
התברר לו כל המעשה המחפיר והעוול הנורא שנעשה לאשתו, ראש החברה 

הסביר לבעל את השתלשלות הענינים... האברך האלמן פרץ קדישא ניסה ל
בבכי: על סאת הסבל והיגון שעבר, עוד נוסף המקרה הזה. הראה להם את שטר 

 הכתובה, וסיפר להם מה הניע אותו לעשות מה שעשה...

ככלות השבעה, הגיעו הבעל וראשי החברה קדישא לדין תורה אצל המרא 
זצ"ל, הבעל תיאר בהתרגשות את כל  זלרבי אליהו חיים מיידאתרא הגאון 

ינים, העיד על אשתו שהיתה צדקת ובעלת חסד, וסיפר להרב יהשתלשלות הענ
ולכל הנוכחים את דברי אשתו שנתגלתה לו בחלום בזעקות שבר על היסורים 

 שעוברים עליה מכל הסובבים אותה...

ם. דבריו הכנים של הבעל שנאמרו מתוך כאב עמוק החרידו את כל השומעי
המרא דאתרא רבי אליהו חיים ביקש לשמוע את ראש החברה קדישא מה יש לו 
לומר, הגבאי הראשי התנצל וביקש סליחה ומחילה על מעשה השגגה שיצא 
מתחת ידיו, אך אמר שכל מה שעשו היה בתום לב. בכאב לב הודיע מפורשות כי 

והעברתו את הנעשה אין להשיב, במצב הנורא השורר בעיר, הוצאת מת מקברו 
ל המוציא יכול להסתיים שאסורה על פי חוקי הממשלה. עונשו  -למקום אחר 

במשפט מוות, ולכן אין ביכולתם לעשות מאומה. רבי אליהו חיים הרכין את ראשו 
על זרועותיו, שעה ארוכה ישב אחוז שרעפים. כל היושבים בחדר בית הדין היו 

 רא.דוממים, תמהים ומחכים לדעת מה יאמר המרא דאת

רבי אליהו חיים הרים את ראשו, ובקול חרישי מהול בעצב פנה אל הבעל 
במקום שיש חשש של סכנת  -ואמר: צר לי עליך אחי היקר, על פי ההלכה 

 אין בכוחי להורות לחברה קדישא שיסכנו את עצמם. -נפשות 

אמנם לאידך גיסא, אשתך נמצאת במצוקה גדולה. רחמנות על הנפש 
רא נעשה עמה על לא דבר בכפה. לא נותר לי ברירה אחת, האומללה, עוול נו

אלא לקחת על עצמי לפעול לטובת ולתיקון נשמתה האומללה, אני מקבל על 
 לוי נשמתה ולומר עליה קדיש.יעצמי ללמוד משניות לע

רבי נחמן יוסף שהיה עד לכל השתלשלות הענינים. סיפר: לאחר כמה 
רץ לקראתו, וסיפר לו  -ך מרחוק שבועות פגש את האברך. כשראה אותו האבר

ופניה  -סיפר  -בהתרגשות שאשתו המנוחה באה אליו שוב בחלום. ראיתי אותה 
קורנות וזורחות באור יקרות. היא אמרה לי כי מאותו יום שהרב הצדיק רבי אליהו 
חיים מייזל התחיל לומר עבורה קדיש וללמוד משניות, התרוממה מסביב לקברה 

הפרידה בין קברה לשאר הקברים, ומאז היסורים חומת ברזל שחצצה ו
 והמכאובים נעלמו...

שמכיון שהיא הגיעה למקום מנוחתה  -הוסיף הבעל  -האשה אמרה לי 
 בשלווה, אין לה רשות עוד לבוא ולספר מהקורות עמה.

 לב ישראל
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 לא להיות יהודי רק עד הכיס...

 (. ו, טו) צדקה לו ויחשבה בה׳ והאמין

 'ה לדבר חרדים אנשים הרבה ישנם לצערנו דהנה, ל"י
 התורה מצות כל את ושומרים ומתפללים שלומדים אנשים

 וכדו׳ צדקה לענין כשמגיעים אבל, ודקדוקיה פרטיה בכל
 ךבדר ואיתא .פרוטה משוה פחות על שנהרג נח כבן נוהגים
 היינו, יעקב קול הקול הפסוק עליהם להמליץ דיש צחות

 אבל, להתנהג צריך שיעקב כמו ולומדים שמתפללים
 מתנהגים פרוטה מהם לקחת כשבאים, עשו ידי והידיים

 הפסוק את כידוע עליהם ממליצים וגם, הרשע כעשו
 יך'א: הוא זה בפסוק שהר״ת וגו׳ בצדק״ ״אני(: טו, יז תהלים)
 .אדינרא דשכיב כעכברא, שענע'ק י'ד י'צ יז'ב ,וד'י אר'נ

 לא אבל, "בה׳ והאמין": התורה כאן שאומרת מה וזה
 התורה כל ושומר מאמין שהוא זה ע״י עצמו את לפטור

 שהיתה, "צדקה לו ויחשבה" אדרבא רק, צדקה ממצות
  .גדולה חשיבות צדקה אצלו

 נשמור כי אפילו לנו תהיה וצדקה"(: כה, ו דברים) וזהו
 אין אבל, ומתפללים ולומדים "הזאת המצוה כל את לעשות

 שלומדים השוטים כאותם לא, צדקה ממצות פוטר זה
 כי בחשבם, הצדקה ממצות בזה עצמם ופוטרים ומתפללים

 ובכדי, צדקה ממצות עצמם פוטרים ובתפילתם בתורתם
, 'לנו תהיה וצדקה': התורה אומרת אלו טועים מלב להוציא

 זה אין כי, הזאת המצוה כל את לעשות נשמור אפילו כי גם
 מצוות משאר פוטרת אינה שצדקה כמו, זה את פוטר

 מצות את פוטרים אינם התורה מצות שאר גם כן, התורה
 .והבן ,צדקה

 ד"דביהמ רב ל"זצ קיהן מנחם ישראל ר"הג) מנחת ישראל
 (א"בת חסידים קהל

  חומש לתת ראוי בקל כשמרוויח

  )יד, כ(. וגו' מכל מעשר לו ויתן

 לקח לא הלא מעשר אברהם לו נתן ממה, לדקדק יש
 מלך אל אברם ויאמר" ז"אח כדכתיב, סדום ממלך כלום
 יש וכן". נעל שרוך ועד מחוט אם' וגו ידי הרימותי סדום
 רק דנתן משמע" מכל מעשר לו ויתן" כתיב דכאן, לדעת
 עשר לי תתן אשר כל" כתיב יעקב גבי ויצא ובפרשת, מעשר
 פעמים שתי שהיא חומש שנתן ל"חז ודרשו" לך עשרנו
 .מעשר

 סדום מלך לו אמר כאשר דהנה, הוא כך הענין לומר ויש
 ממנו לקחת אברהם רצה לא" לך קח והרכוש הנפש לי תן"

, סדום מלך וטען, מתנות שונא היה שאברהם משום כלום
 זכו וכבר שלך הוא והרי ים של מזוטו זאת הצלת אתה הלא

 שלך חלק למחול יכול דאתה ונהי, מעשר במעות העניים
 פ"עכ ממני לך וקח העניים חלק למחול יכול אתה אין אבל

 יקח לא כי אברהם לו והשיב, לעניים ליתן לך שיהיה המעשר
" תעשר עשר" כתיב כי. מעשר מעות שיעור כדי אפילו ממנו

 נמצא. שתתעשר בשביל עשר( ט"קי בשבת) ל"חז ואמרו
 את העשרתי אני" תאמר ולא להתעשר גורם דהמעשר

 ". אברם

. העניים של בממון תעשה מה סדום מלך אותו ושאל
 עשה דלא נמצא. מכיסו המעשר להם שיתן אברהם והשיב

' א פעם רק נתן לכן, סדום מלך עם טוב עסק אברהם
 לקחו והמלאכים מטתו על ישן היה יעקב אבל. מעשר

 שני נתן לכן בנקל הרווח לו ובא. לעדרו לבן מעדר הכבשים
, בנקל ריווח לאדם בא דאם מזה לנו היוצא. מעשר פעמים
 .חומש דהוא מעשר פעמים' ב ליתן דצריך אפשר

 דברי יחזקאל

 ?טוב מה היה הניסיון של "לך לך" אם הבטיחו ה' שכר

 להנאתך – לך לך י"וברש( א, יב. )'וגו וממולדתך מארצך לך לך אברם אל' ה ויאמר
 .ולטובתך

 הציווי את יקיים שכאשר אבינו לאברהם ת"השי שהבטיח דבזה המפרשים הקשו
 כשמתן כי הניסיון קושי נתמעט בזה, טובות מעלות ועוד לבנים ויזכה שכרו על יבוא

 .יותר לק הניסיון נעשה בצידו השכר
 אליו דיבר כאשר אברם וילך'( "ד להלן) הפסוק את מפרש 'הק החיים האור רבינו

 הרבה תועליות הבטחות' ה לו שאמר להיות ירצה עוד: "ק"וזלה, כמיותר שנראה'" ה
, זה על טובה לו להחזיק אין כי הרואה יסבור שילך הגם כ"וא', וכו מארצו לו כשילך

 של צדקתו הכתוב הודיע לזה, ליסע ימהר תועליותה כל כשיראה שבקלים קל שאפילו
 .ל"עכ'" ה דבר לעשות אלא האמורות הבטחת לצד לא שהלך מה כי אברהם

 מחמת ילך שמא או' ה ציווי מחמת לדרכו ילך אםהיה  לאברהם נסיוןה ,זה ולפי
 גזירת לצד הדבר שעשה' הק החיים האור שכתב כפי הניסיון בזה ועמד, ההבטחות

 .לו הנמשך לתועלת ולא עליון מלך
 שאין המצוות אותן כי, יפות בפנים' ההפלאה' בעל של בתורתו נמצא ביאור ביתר

, ב"בעוה לשכר האדם יזכה עשייתן בעד, ב"וכיו וציצית כתפילין הגוף הנאות בהם
 בהם שיש המצוות אבל", ליכא עלמא באי מצוה שכר:( "לט קידושין) אמרו ועליהם

 בהו דכתיב קדשים אכילת המקדש בזמן וכן, טוב יום ושמחת עונג כגון לגוף הנאה
 האדם את מסית הרע היצר בהם", ושמחת אלקיך' ה לפני ואכלת( "כג, יד דברים)

 וכל מחשבתו את מזכך האדם אם ולכן, מצוה לשם יכוון ולא עצמו להנאת בהם לכוון
 שום אלו וותבמצ מערב ואינו בוראו מצות לקיים כדי שמים לשם אלא אינה כוונתו
 מדה באותה כך הנאתו שכבש וכשם, ז"בעוה אף שכר לו יש אזי לגופו ושמחה הנאה
 .העולם בזה המצוה מן ליהנות ויזכה לו ימדדו

 עליו היה ,גדול שכר ת"השי לו שהבטיח שאף היה אברהם של הניסיון ועיקר
 הבטחות מחמת המצוה לקיים ולא הבורא רצון לקיים רצויה בכוונה וללכת להתעלות

 אברם וילך" הפסוק את גם יפות הפנים מבאר ובזה, טובים דברים ושאר וזהב כסף של
 .בוראו לרצון הכל עשה אלא כלל עצמו להנאת כוון שלא'", ה אליו דיבר כאשר

ואי  ספרים הרבה בעוד כתבו' הפלאה'וה' הק ח"האוה רבינו של אלו ובדרכם
 באור' ועי" זו קושיא על כתב לנח ערבי'בראה ו) הם רבים כי את כולם לפרט אפשר
 האוהב בעל ק"הרה של הזהב לשונואת  נצטט אולם"(, לדרכו קרוב יהיה ודרכנו החיים
 דודאי, כך הוא הדבר שורש אכן" :לישנא בהאי ממש האלה כדברים שכתב ישראל

 פניה איזה לשום האדם יעשנה שלא הוא עובדא איזה או מצוה איזה עשיית עיקר
 של מלכו המלך דבר לקיים ונקיה טהורה זכה במחשבה שיהא רק, ו"ח עצמו לטובת

 אבינו אברהם של הניסיון ועיקר, הדברים הן הן הלב כוונת ואחר שיהיה מה יהא, עולם
 בהליכה לכוון ו"ח ופסולת סיג שום בלי וטהורה ונקיה זכה היתה שמחשבתו היה ה"ע
 ששמע כמו טוב כל מזה לו שיצמח באמת שידע הגם ולהנאתו לטובתו דבר שום זו

', ה דבר לקיים רק היינו אחר לדבר דעתו והסיח זה על השגיח לא ז"עכ, ת"השי מפי
 מקום בכל הברואים כל לעיני' ית אלקותו ויתפרסם שיתגדל ליוצרו רוח נחת ולעשות

 .בזה עוד כ"מש באריכות ש"ויעו" זאת בהליכתו כוונתו עיקר זהו בואו
 

 בדרכיו לעבוד ה'ביקש זרע כשר שימשיך 

 ויאמר... אליעזר דמשק הוא ביתי משק ובן ...לי תתן מה' ה אדני אברם ויאמר
 ( ג-ב, טו) אתי יורש ביתי בן והנה זרע נתתה לא לי הן אברם

 כתוב( טז ,יגלעיל ) הפרשה בראש למעלה: הקדוש' החיים אור'ה הקשה
 זרעך גם הארץ עפר את למנות איש יוכל אם אשר הארץ כעפר זרעך את ושמתי"

 לזרע שיזכה ה"מהקב והבטחה ברכה קיבל ה"ע אבינו שאברהם ראינו הרי" ימנה
 תתן מה אלוקים' ה: "ואומר חוזרת בבקשה שפונה הוא לפלא כן אם, הארץ כעפר

 לא לי דווקא: 'שמשמע -" זרע נתת לא לי הן" הלשון מהו, ביאור צריך עוד". לי
 מהי: ח"האוה תמה עוד", זרע לי נתת לא הן: "לומר לו היה. כן ולאחרים, זרע נתת
 אותו יורש אם לו מה, זרע לו שאין אחר"; אותי יורש ביתי בן והנה" באומרו נהוהכו

 .אחר איש או ביתו בן
 בברכת האמין, האמונה יסוד שהוא ה"ע אבינו אברהם: הקדוש ח"האוה ותירץ

 את ושמתי" הברכה בלשון בהתבוננו אמנם. ספק שום וללא בודאי לזרע שיזכה' ה
 שהנמשלים הוא וידוע, הארץ לעפר משולים יהיו שבניו היינו" הארץ כעפר זרעך

 בעניינים ועסוקים קדושה נשמה בהם שאין הפחותים האנשים הם הארץ לעפר
 וזה. לארץ למטה היא היורדת הבהמה ורוח( כא ,ג קהלת) אומרו דרך על ארציים

 נתת לא לי הן: "ה"להקב בטענה אברהם ובא, רוחו לפי ולא לאברהם קשה היה
 משק ובן, "ילדים רוצה אני ולשמה שואף אני אליה המטרה את השגתי לא -" זרע

 שאמרו כמו, אליעזר הוא מתורתי ומשקה שדולה מי -" אליעזר דמשק הוא ביתי
 את שיוריש מי" אותי יורש ביתי בן והנה" שאמר מה וזהו:( . כח) יומא במסכת ל"חז

 תורה של לאיצטלא ראוי שיהיה לבן אזכה לא ומדוע. אליעזר יהיה, לאחרים תורתי
 הבט ויאמר, החוצה אותו ויוצא, "אברהם לדברי שמע אכן ה"והקב. דרכי שימשיך

 לצאצאים תזכה", זרעך יהיה כה לו ויאמר' וגו הכוכבים וספור השמימה נא
 ( .ג, יד דניאל" )ועד לעולם ככוכבים הרבים מצדיקי" ככוכבים המשולים

 והאמין": צדקה לו ויחשבה' בה והאמין" הפסוק המשך את לפרש יש זה לפי
 ה"הקב -" צדקה לו ויחשבה. "במלואה תתקיים' ה שברכת האמין אברהם -' בה

 אלא, סתם לבנים בהבטחה הסתפק שלא, אבינו אברהם של בקשתו את החשיב
 ".צדקה לו ויחשבה" וזהו, רוחניים ניםיובעני ובמצוות בתורה שעוסקים בנים ביקש

 )הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל( לב ישראל

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 

 במשנת הפרד"ס
 דברים נפלאים על הפרשה בדרך הפרד"ס
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בֹוא ֶאל " טו(: )בראשית טו כתיב ה תָּ ְוַאתָּ
ה ה טֹובָּ ֵבר ְבֵשיבָּ קָּ לֹום תִּ ופירש רש"י:  ".ֲאבֶֹתיָך ְבשָּ

 ."אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליו
 למדך שעשה תרח תשובה".

שהבטחה זו מנין לנו  :ת העולםיוידועה קושי
שנאמרה לאברהם, שיבוא אל אבותיו בשלום, 

תרח עשה תשובה; שמא תרח מלמדת שאכן 
לא עשה תשובה, ומכל מקום יכול היה מעולם 

אברהם לבוא אל תרח בשלום, לפי דקיימא לן 
, ומשכך זיכה "רא מזכי אבא(: "בד אקסנהדרין )

אברהם את תרח אביו שיהא עמו במחיצתו בגן 
עדן. וזוהי גופא הבשורה טובה שנתבשר בה 

ולהכניסו אברהם, שיהא בכוחו לזכות את אביו 
 .לגן עדן

 חלק לעולם הבא גרידא

דווקא על קשה כי קושיה זו לנו לידע  ויש
רש"י המפרש שהבשורה טובה היא בכך שתרח 

בדברי ה'מדרש  ומקורו הואעשה תשובה, 
מדרש 'בדברי ה אולםתנחומא' )פרשת שמות(. 

בכך רק מצאנו שהבשורה טובה הייתה רבה' 
 שאמרווכפי . שלתרח יש חלק בעולם הבא

יודן משום ר' ר' ר מדא"(: לח יב ,ראשית רבה)ב
, 'ואתה תבוא אל אבותיך בשלום' :אבא בר כהנא

כעין זה ו. לעולם הבא"בשרו שיש לאביו חלק 
 ;לקח טוב -פסיקתא זוטרתא הקדמונים )כתבו 

שהבשורה הטובה הייתה שתרח  ,, ועוד(שכל טוב
 מצא מנוחה נכונה בגן עדן. 

לקושיה זו כלל, כיון לדבריהם אין מקום ו
שייתכן שתרח לא זכה לכך בזכות עצמו, שכן לא 

, וכל מה שזכה להיות מנוחלי כלל עשה תשובה
גן עדן לא היה כי אם בזכות בנו אברהם שרומם 

רמב"ן את אביו. ואכן כך מפורש בדברי רבינו ה
 (: לבבראשית יא המציע אפשרות שכזאת )

 שאמרו ,או שמא יש לו חלק לעולם הבא"
בזכות בנו. והיא הבשורה, שהוא לא היה  ,חז"ל

ואתה 'יודע עד שנתבשר בכך בעת שאמר לו 
. וכן מצאתי במדרש 'תבא אל אבותיך בשלום

)לק"ט, ויקרא ד ב( כל העצים כשרין חוץ משל 
זית ושל גפן, שהשמן והיין קרבין לגבי מזבח. 
הצילו הפירות האילנות. וכן מצינו באברהם 

אמר ואתה תבוא אל אבותיך שנשהציל את תרח, 
 ".בשלום

אך  .נח פרשתסוף רבינו בחיי )כתב גם וכך 
י בספרו 'גאון רבי חיים פאלאגכבר העיר ה

שרבינו בחיי  , אזמיר תרל"ד,'ובחרת בחיים'
שם  ד, שמות ג ,ממקום אחר סותר דברי עצמו

 : (איפכאכתב 

"וקראו הכתוב מת לפי שהיה תרח רשע 
בחייהם קרויים מתים; ומה עובד הצלמים והרעים 

שדרשו רבותינו ז"ל 'ואתה תבוא אל אבותיך 
בשלום' בשרו שיש לו לאביו חלק בעוה"ב זה היה 
בזכות אברהם, אבל הוא כל ימי חייו היה רשע 
ומת ברשעו, ואולי מפני זה באה נו"ן של 'בחרן' 
הפוכה לרמוז כי מת ברשעו בחרון אף של מקום, 

זכות בנו, והציל הפרי אלא שיש לו חלק בעוה"ב ב
 את האילן".

ואכן ראיתי למפרש המדרש הקדמון, הגאון 
יפה אשכנזי, בפירושו 'יפה תואר',  רבי שמואל

שעוד הוסיף ודייק מדברי המדרש רבה שם, 
ואילו אצל  שעשה תשובהנאמר  ישמעאלשכלפי 

, וזהו שיש לו חלק לעולם הבארק נאמר  תרח
אברהם הוא תרח לא עשה תשובה ומפני שאכן 

רש"י , ומכוח זה תמה על ואבישזכה עבור 
מלמדנו שתרח עשה שנקט שפסוק זה 

תשובה, מנלן שכך היה ושמא אברהם הוא 
 .תרחשזיכה ל

 

 לשון רבים –אל אבותיך 

 וראיתי בספר 'אדני פז' )ווארשא תרל"ט.
פרשת לך אות ה( שהביא "בשם חכם אחד 

 מלבוב" דבר חידוד נפלא בזה: 

"וקשה מנא לן שעשה תשובה, דילמא לא 
עשה תשובה, רק דקים לן אם היה אביו רשע 
ובנו צדיק אז מכניס בן את אביו לגן עדן שלא 
יאמרו אביו בגיהנום ובנו בגן עדן, ולפיכך על 

וי"ל דהא עוד  .כרחך מוכרח להיות תרח בגן עדן
יש להקשות על לישנא דקרא דכתיב 'אל 

תב 'אל אביך', אלא אבותך' הרי היה ליה למכ
וכיון שהוא עשה  ,על כרחך דתרח עשה תשובה

 ,תשובה ממילא תרח מביא את אביו בגן עדן
ואביו בגהנום, וא"כ  דןען כדי שלא יהא בן בג

 'ך בשלוםישפיר כתיב 'ואתה תבוא אל אבות
 היו". דןען בג ,אביו ואבי אביו ,ששניהם

סתם המלקט בספרו 'אדני פז' ולא פירט 
לבוב, בן העיר אותו חכם אלמוני של  את זהותו

כמה שכאשר בינותי בספרים ראיתי אולם 
חיד"א גאון רבי ה. זה וונו לתירוץככבר וכמה 

הביא ז(  לך, אותפרשת ) 'נחל קדומיםספרו 'ב
, ואילו בשם "הרב מהר"ר שמואל פרימו"זאת 

הגאון רבי חיים אבועלפיה בהשמטות שבסוף 
הביא ששמע כן 'ממהרמ"ג',  ספרו 'עץ החיים'

אם  ,לנטיאהלוא הוא הרב המג"ן, רבי משה ג
בתוך  לא הצלחתי למצוא זאתשכי יצוין 

 ספריהם שלהם, והרי זה מפי השמועה גרידא.

שוב מצאתי בספר 'אהל יעקב' )טולידאנו( 
שהביא זאת בשם הגאון רבי אברהם הלוי 

בספר 'עדות ביהוסף' כתב כן  אשכנזי, ואילו
מו, ועיין שם שהוסיף דרך נוספת, משם עצ

שאכן מפסוק זה אין הוכחה אלא שההוכחה 
)מעניין גם לציין שבספר נדרשת ממקום אחר. 

'פון אונזער אלטער אוצר' הביא זאת בשם 
החידושי הרי"ם, ובמאסף 'סיני', כרך לח עמ' 
קלד, הביא זאת בשם המהרש"א בילדותו, 

 ומהימנות מקורות אלו אינה ברורה(.
 

 ברא מזכי אבי אבא

תלוי ועומד עד כמה תירוץ זה אפס ש
'ברא מזכי אבא', ולכאורה מהיות ונקטינן שבני 

יש בכוח מסתבר שבנים הרי הם כבנים הרי ש
אם והבן לזכות אף את אביו ואף את אבי אביו, 

שאף תרח, אבי  כן אפשר לדחות ולומר
אברהם, ואף נחור, אבי תרח, לא חזרו 

הם אבינו זיכה אותם גם בתשובה, אלא שאבר
, ולכן אמר הכתוב יחד והוא שהכניסם לגן עדן

שאברהם בא אל 'אבותיו' בלשון רבים, כיון 
שזיכה גם את אבי אביו, והקושיה במקומה 

 .לנו שתרח חזר בתשובהעומדת, מנין 

, להגאון בספר הקדמון 'קרית חנה' וראיתי
אשר  ,מיץ תקמ"ה. סי' לה() רבי גרשון קובלנץ

נחרצת כי אין אומרים שהבן יכול לזכות  דעתו
, וברא מזכי אבא דווקא ולא אבי זקניואת 
אולם הגאון . , ולפי זה דיחוינו חוזר ונראהאבא

רבי שלמה הכהן מוילנא בספרו 'עצי ברושים' 
)דרשה לבר מצוה, סי' נז( סבר כי איכא למימר 

ו דנשהבן מזכה אף את אבי אביו, עיין שם מה ש
 בדבריולסלסל עוד יש להראות מקום אם כי בזה, ו

הקדמונים אם הבן יכול לזכות אבי אביו, אולם 
תירוץ זה עלה בידינו כי לנידון דידן דיינו בכך ש

שנוי במחלוקת עד כמה גדול כוחו של הבן בזיכוי 
  אבותיו.

איכא למימר שהסוברים שהפסוק  ומשכך
מלמדנו שתרח היה בגן עדן גרידא, הרי זה מפני 

ואין הוכחה ברא מזכי אף אבי אבא, שלדעתם 
הסובר, ומקורו  ואילו רש"ישתרח עשה תשובה. 

שהפסוק מלמדנו שתרח  כאמור בדברי התנחומא,
עשה תשובה הוא מפני שלדעתו אין ברא מזכי אבי 

 אבא, ומוכרח אם כן שתרח עשה תשובה.

 

 אף נחור עשה תשובה

שוב מצאתי לרבינו דון יצחק אברבנאל שעמד 
 וכך כתבשנאמר 'אבותיך' בלשון רבים,  ן זהעל עניי

 (:ט"השאלה הי, בראשית טו)

כי  ',ואתה תבא אל אבותיך בשלום'מרו ובא"
ואיך  בודת גילוליםהנה אבות אברהם היו עובדים ע

כי הנה גופו לא נקבר  ,שיבא אליהם ברךיאמר ית
עם גופם ונפשו חלילה לאל שתהיה במחיצתם. 

 '.שעשה תרח תשובה למדך'וכתב רש"י לתקן זה 
 'אל אביך'כ"ש שלא אמר  ,אבל זה לא נזכר בפסוק

ואם תרח עשה תשובה הנה  ,'אל אבותיך'כי אם 
ושכבתי עם 'והנה יעקב אמר  ,אבותיו לא עשאוה

 ".צדיקים ואין כן אברהם עם אבותיושהיו  'אבותי

 מתורצת היטבוהנה עצם קושיית האברבנאל 
עתה, כי אמנם רק  תירוץ האחרונים שהבאנוב

תרח לבדו עשה תשובה, אולם 'ברא מזכי אבא' 
ותרח זיכה את אביו נחור שיהא אף הוא בגן עדן, 

 ונמצא אברהם בא אל 'אבותיו' בשלום.

על כתב שבספר 'הכתב והקבלה' ראיתי אולם 
, לפי שבדברי שאין זו טענה כללהאברבנאל  קושית

ה כי חז"ל מצאנו כי אכן לא תרח בלבד חזר בתשוב
אם הוא יחד עם הוריו וכל משפחתו, ושפיר איכא 

ולפי ידיעה נכבדה זו,  למימר 'אבותיך' בלשון רבים.
 הכרחאין כל שגם נחור אבי תרח חזר בתשובה, 

שההוכחה לכך שתרח עשה  האחרוניםתירוץ ל
'אבותיך' בלשון רבים,  תשובה הוא ממה שנאמר

 אם נקטינןכיון שבעוד שרק תרח חזר בתשובה, 
שגם תרח וגם נחור בחדא מחתא מחתינהו, 

ו הסיבה שנאמר , הרי שזושניהם חזרו בתשובה
  .בלשון רבים'אבותיך' 

 

 המצויים כבר בגן עדן –אל אבותיו 

בהקדם  לתרץיש בעיקר הקושיה בדברי רש"י ו
לישנא דקרא דכתיב: ואתה בק יש לדקדש מה

: 'עם' נאמרתבוא 'אל' אבותיך בשלום, ולא 
 או: 'ואתה תביא את אבותיך לשלום'.אבותיך, 

אברהם יבוא בה בעת כבר שמע שדיוק הלשון מומ
ם בשלום ולא שיבואו יחד עימו יהיו האל אבותיו 

עשה תרח  ה אפשר לומר דווקא אם אכןוז בשלום.
מקומו בגן עדן מובטח לו בזכות , כך שתשובה

 עצמו, וכשיבוא אברהם לגן עדן יבוא 'אל אבותיו'
הוא  אולם אם כל היות תרח בגן עדן המצויים שם.

בנו אברהם, הרי בזכות לא בזכות עצמו כי אם 
להביאו יחד עמו, שלא יהא הוא  שברא מזכה אבא

אין מסתבר שיהיה בגן עדן ובגיהנום ובנו בגן עדן, 
 'שלחן הזהב'וראה בספר  .עוד קודם בוא אברהם

כעין )חזן, נא אמון תרס"ג. פרשת תולדות( שכתב 
  זה.

אפס כי כמובן יש לפקפק טובא אם אין בכוח 
הבן, גם בהיותו בחיים, לזכות את אביו, ומהיכי 

תרח וזיכה את הקדים אברהם שלא נאמר שתיתי 
, ולכן אחרי עצמו היה בחיים אברהםאביו עוד כש

 .מותו בא 'אל' אבותיו בשלום

 "תשובה תרח שעשה למדך" במשנת הפרשה/
 ערד', מזהב הנחמדים' ס"מח, 'האבות באר' המדרש בית ראש דנדרוביץ ישראל הרב

 קיימא באם בשלום אבותיו אל בא שאברהם מכך תשובה עשה שתרח יש ראיה מה: העולם בקושיית מקיף דיון
 ?  עדן בגן היה שתרח הנותנת היא ושמא אבא מזכה שברא לן

 > > > >   'דהמשך בעמוד 
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עוד תירץ בספר 'שלחן הזהב' )שם(, כי אם אכן לא היה זה 
רא מזכי אבא' מה חידוש יש בבשורה זו, והלוא כלל אלא מכוח 'ב

הוא בכל מקום כן, אלא ודאי שעשה תרח תשובה. ואני בעניי לא 
 זמנו של אברהםלכאורה לא היה קודם להבנתי תירוץ זה, שהרי 

י תיתי לומר שלא היה בזה עניין שכזה בו 'אבא מזכי ברא', ומהיכ
בו הבן מזכה מהחידוש שנתבשר אברהם כי קיימת מעלה כזאת 

 את אביו.

 אברהם היה פטור מכיבוד אב

באופן מחודש, ויבואו דברינו לתרץ קושיה זו  ברעיוני עלהו
יהונתן אייבשיץ זצ"ל בספרו רבי  מה שהביאו בשם הגה"ק בהקדם

דברי את  , לבאר)פאדגורזע תרס"ג. לך אות כ( ''דברי יהונתן
שאמר הקב"ה לאברהם לט ז( רבה )בראשית המדרש הנודעים 

אבינו 'לך אני פוטר מכבוד אב ואם ואין אני פוטר לאחר מכבוד אב 
 ואם': 

 ,ונראה בפשיטות ליישב ."ותמוה, וכי משוא פנים יש בדבר
דהנה טעם מצוות כבוד אב ואם הוא לפי שהביאו לעולם הזה 

(: "אבידת אביו א וזולתם לא היה ולא נברא, כדאמרינן )ב"מ לג
אבידת רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה ורבו  - ואבידת רבו

( ראוי היה יד ומביאו לחיי העולם הבא". ואיתא במדרש )ב"ר 
אברהם לברוא קודם אדם הראשון ולהיות יציר כפיו של הקב"ה, 
ולכך נברא באמצע הדורות כדי שיוכל לסבול דורת שלפניו 

י היה ראוי ושלאחריו, הרי דליצירת אברהם לא היה נצרך אב ואם כ
להיות נוצר מיציר כפיו של הקב"ה, ולא נוצר מהם כי אם לצרכם 
להיות סובל את הוריו ונושא את נושאיו, ואזלי הטעם של חיוב כבוד 

, לכן רק לם הזהאב ואם כשאר ילוד אשה שאביו ואמו הביאו לעו
 אותו פטר הקב"ה מכבוד אב ואם ולא לאחר". 

, מילה כתבנזה  רעיוןשכל  ,פלא ובדרך אגב יצוין לדבר
אור )הנדפס יחד עם הספר ' 'בספר הקדמון 'לוית חן במילה,
 מתנבאים בסיגנון אחדאלו שני נביאים ו, "ב(זולקובא תצ ,יקרות'
 .יתר אפילו אות אחת אוחסר  אין בוכמעט עד ש

אתה הראת לדעת שאברהם אבינו לא היה מחויב במצוות 
אלו שהביאו נם נחשבים כאיכבוד אב ואם, כיון שהוריו הגשמיים 
הוא זה שהטיב עמהם בכך אותו לעולם הזה, ואדרבה אברהם 

אין לומר ש'ברא מזכי ונמצא שכלפי אברהם ותרח  שסבל אותם.
לא היה כל מניעה כי אברהם היה פטור מכיבוד אביו תרח, ו אבא'

לא היה נחשב  תרחשיאמרו 'אביו בגהנום ובנו בגן עדן' היות ו
בא אברהם ש נאמר של אברהם לכל דבר, ואם מכל מקום כאביו

 ראיה שעשה תרח תשובה.זו אל אבותיו בשלום, הרי 

 

 זיכה אותו לחזור בתשובה

אם נימא ש'ברא מזכי אבא' גם , כי עוד ראוי לדון בקושיה זו
הרי שבוודאי וכל שהותו של תרח בגן עדן היא בזכות בנו אברהם, 

זאת על הצד היותר טוב, ובוודאי  היה מבקש לעשותאברהם אבינו 
, לא הוה ניחא לאברהם שתרח אביו יאכל 'נהמא דכיסופא' בגן עדן

שלא יהא לו חלק בזכות עצמו כי אם בזכות בנו גרידא. כך 
מסתבר לומר שהכל עולה בקנה אחד, וזכותו של אברהם הוא ש

ומצאתי שאכן כך הוה פשיטא ליה  .שיעשה תשובה שעמדה לתרח
'באר מים חיים' )בראשית יא לא( שכל מה שתרח  להרה"ק בעל

ובכך מתורץ  עשה תשובה הוא על ידי שבנו אברהם זיכה אותו.
שאין לומר שזיכויו של אברהם לתרח היה זיכוי חלקי, שרק הביאו 

 לגן עדן, מבלי שיזכה אותו בשלימות שאף יעשה תשובה.

 

 שתיקה ל'תלמיד חכם'סייג 

, דברים וכו' לשלשה גורמת שהדרך וברש"י לפי. )יב, ב( גדול לגוי ואעשך
 השם וכו'. את וממעטת

עולמו אבד"ק פעטרושען בספרו  הג"ר אשר אנשיל יהודה מילרסיפר 
 )עמ' קמב(:  אשל אב

שווע התגוררו בסך הכל כשישים משפחות, בכל זאת היה לטבישוב טו
כפר זה מפורסם בכל מדינת הונגאריא, כי כאן ישב על כסא הרבנות רב 

. מכל פינות הארץ שו"ת יד יצחקזצ"ל מח"ס  רבי יצחק גליקגאון ואדיר, 
ו נהרו אליו אברכי הישיבות ובעלי הוראות הצעירים כדי לקבל ממנ

'סמיכות'. ל"הורמנא" שנתן היה ערך גדול, בשל סמכותו הגדולה ופרסומו 
 כגאון גדול.

, שאלתי אותו למה יושב ]וזכיתי לקבל ממנו 'סמיכה'[ כשבקרתי בביתו 
במשך עשרות שנים בישוב קטן כזה, ולא עבר לקהילה של עיר גדולה 

"י "הדרך : כתוב ברשבאומרוובענווה ת הדעת והראויה לשמה, השיב בבדיח
ממעטת את השם". כלומר, לפעמים, יש רב שהוא עם הארץ, ובכל זאת יש 
לו שם טוב במדינה, כי לא יודעים שהוא בור. אבל כשהוא שם לדרך פעמיו 

בין תלמידי חכמים. אז נודע לכולם בכל המדינה ומבקר בערים אחרות 
 שהוא, "עם הארץ". וזהו כוונת רש"י "הדרך ממעטת את השם"...

רבי הוסיף הגאון מטולטשווע זצ"ל וסיפר לנו: כי פעם באו ואמרו ל עוד
זצ"ל, כי יש בעיר איש אחד שהוא מאוד מסכן, משום שאין לו עקיבא אייגר 

אלא רק לחם צר ולומד תורה ביום ובלילה. על זה אמר הגרעק"א: "אין 
מסכן הוא האיש שיש לו בבית כל טוב, ואינו  וכלל. האיש הזה מסכן כלל

  ד תורה... לומ

 

 ישנים... חובות לפרוע לאדם מאד קשה

(. ג-ב, יג) למסעיו אברהם וילך ובזהב בכסף במקנה מאד כבד ואברם
 . הקפותיו פרע בחזרותיו י"וברש

 תורה כתבה לפיכך:  לומר רגילזצ"ל  קלוגר שלמה רביהגאון  היה
 ,עתיקים חובות לפרוע לאדם מאד כבד שבאמת לפי מאד׳ כבד ׳ואברהם

 .מניח אינו היצר־הרע
 

 כהלכה שלא לשואל כענין משיב

 (. ב, יד) סדום מלך ברע את מלחמה עשו

 שאלהו". חדר"ב רבן בית של תינוק בשיץאיי יונתן רבי הרבי כשהיה
 ?סדום מלך של שמו היה מה, לי נא הגידה, ילד: אחד אדם

 מלך ברע": "לך לך" בפרשת מפורש הריהו - הילד לו משיב - זה דבר
 ".סדום

 :ושאל להתחכם השואל קשבי

 ".רבע סדומית( מלח-) מלך: "נאמר" הקטורת" בסדר" סידור"ב הרי

 אבל, שמו היה' ברע' סדום מלך תחילה - והשיב הילד חייך - כן אמנם
 .'רבע' נעשה' ברע'ומ שלה המלך שם גם נהפך, סדום את' ה שהפך לאחר

 

 אנכי 'מאגין' לך...

 (.א, וט) 'וגו לך מגן אנכי אברם תירא אל

 מרדכי מאמר) הלצה בדרך אמר ל"זצ מנאדבורנא מרדכי רבי ק"הרה
 אכל ובודאי, כהוגן אורחים הכנסת מצות קיים אבינו אברהם(: בפרשתינו

 ירא והיה, צרכו כל מלאכול יבוש לא שהאורח בכדי, אורח כל עם הרבה
 שקורין, הקיבה לו שישמור ה"הקב הבטיחו, גסה אכילה כדין מעיים מחולי

 ידע לא מצוה שומר כי"... לך ן"מג אנכי" לו דקאמר והיינו" מאגין" ש"אידיב
 .רע דבר

 

 הפרשה במשנת
 ישראל דנדרוביץ הרב מאת המשך מאמר

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 
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  נודב לזיכוי הרבים ע"י

אלעד, לרגל שמחת  –הי"ו  יהודה מאיר פולקהרב 
תורה לחופה ולמעש"ט יה"ר שיזכה לגדלו ל ונהולדת ב

 אכי"ר
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