
4:065:205:375:59
4:215:215:335:55
4:115:195:335:55
4:225:225:345:56
4:055:215:365:58
4:235:225:365:58





  
  
  
  
  
  
  

  







  



 
 

 
א 

 

 

 

 
 ב)(יב, ברכה  והיה שמך ואגדלה

שלא יקראוך עוד אברם כי אם אברהם. ואח"ז הביא  –כתב רש"י, ואגדלה שמך 
כתב הגה"ק מהר"ש  .זהו שאומרים אלוקי יעקב –רש"י עוד, ואגדלה שמך 

מאוסטרופלי לפרש, ששאלו המפרשים למה לא אומרים אלוקי ישראל? אלא שכתבו 
עקב" מניין המקובלים שיש לכוין בברכה הראשונה בשמו"ע ש"אברהם יצחק י

האותיות זה י"ג, דהיינו שיש י"ג אותיות כמניין 'אחד', שהאבות הק' יחדו שמו של 
 הקב"ה בעולם. 

ואם היה כתוב 'אלוקי ישראל' היה מניינם י"ד, לכן כתיב יעקב, אמנם אם שמו של 
וזה  אברהם היה נשאר 'אברם' היה אפשר לומר 'אלוקי ישראל' כיון שירד אות ה'. 

זהו  –זהו שיקרא שמך אברהם" וממילא "ואגדלה שמך  –גדלה שמך הפירוש: וא
 שאומרים אלוקי יעקב" שלכן לא אומרים אלוקי ישראל אלא אלוקי יעקב.

 (הרב החיד"א בחומת אנך בשם רבני אשכנז, בנין דוד)
 (יב, יא) את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה אשתו שרי אל ויאמר

 דכתיב איסתכל, לא בדידיה (באשתו) אפילו טז, א) "אברהם בתרא בגמרא (בבא
 לה". ידע הוה לא דמעיקרא מכלל את, מראה יפת אשהכי ידעתי נא הנה

 מעולם בשרה אברהם מסתכל היה לא היאך לדקדק הקשה המהרש"א שם "ויש
 לאדם אסור דקדושין ב"בפ אמרו והרי' וגו ידעתי עתה נא הנה מדכתיב הכא כדקאמר
' ואפי דרבנן מילי קיים אבינו ואברהם ,'כו בה יראה שמא שיראנה עד אשה שיקדש

 יהודה מדרב שנשאה קודם בנעוריה אותה ראה דודאי ל"וי ביומא, כדאמרינןת"ע
 והוא צניעותה מתוך אותה ראה לא לו נשואה שהיתה דאחר אלא ,'כו תתגנה שמא
 שנה,' מס יותר הכתובים לפי הזאת בעת היתה כי בזקנתה, ביפיה עמדה לא כי חשב
 מהפלא ביפיה שעמדה וראה בתנחומא כדאיתא עתה בה הסתכל מעשה י"שע ולפי

 מראה יפת כי ידעתי זקנותך זמן לפני עתה אמר כ"וע' כו ליופי' ז כבת' כ בת בה שנעשה
 את".

שכל החשש של שמא תתגנה שייך במי שעתיד להסתכל עליה,  והעולם מתרצים,
 אבל אברהם שהרי לא הסתכל עליה לא היה חשש זה של שמא תתגנה.

היתה פעם עיירה שהראש  מספר הרב אליהו דיסקין בדרך הלצה,בהקשר לזה 
הקהל החזיק עצמו שיותר חשוב הוא מהרב דמתא, כשהגיע שמחת תורה, התעקש 

"חתן תורה" לרב, אלא שימכרו, והוא עצמו קנה את העליה  הראש הקהל שלא יתנו
 בשבילו. לאחמ"כ ערך "קידוש" גדול לכבוד שקיבל "חתן תורה".

הרב, שהחליט שצריך לשים את ראש הקהל במקום, נשא דברים בקידוש ואמר 
כך: לכאורה הרי הגמרא אומרת שאסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנה, ואם כן 

יכול ראש הקהל להיות "חתן תורה" הרי אף פעם לא ראה את  נשאלת השאלה איך
התורה? איהו מותיב לה ואיהו מפרק לה: במקום שאינו עתיד להסתכל עליה אין את 

 החשש, (כאמור בהנ"ל) ולכן שפיר יכול ראש הקהל להיות "חתן תורה".
 יב, יג)( בגללך נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב למען את אחותינא אמרי
 ונראה. בגללך" נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב "למען לשון כפל הוא לכאורה הנה
 י"רש ופירש. למסעיו וילך ובזהב בכסף מאוד כבד ואברם  אמר כ"אח דהנה הכוונה
 בכסף מאוד כבד ואברם אמר לכך, לומר יש הלצה ד"ע הנה הקפותיו לפרוע שהלך
 לו יהיה לא זהב דינרי אלפים אלפי לאדם יהיה אם אף הטבע מדרך דהנה, ובזהב
 זהו אמנם. למשא עליו יהיה לא שהכל עד כ"כ עליו חביב שהדבר מצד והיינו, למשא
, בפקדון אחרים משל הוא אצלו לו שיש המעות אם אבל, שלו הוא כשהממון דוקא
 נשאר הממון היה אם אברהם אצל נ"ה, כ"א. שלו שאינו כיון עליו למשא זה נהפך שוב
 רק הממון לו יהיה שלא שידע כיון אך, כלל עליו למשא הממון היה לא משלובידו

 כ"וזשה. למשא עליו היה לכך, אחרים של ממון הוי כ"א, הקפותיו מזה לפרועיצטרך
 שהלך למסעיו דוילך משום למשא עליו היה ולכך ובזהב בכסף מאוד מאוד כבד ואברם
 . הלצה דרך ל"י זה. ובזהב בכסף כבד היה ולכךהקפותיו לפרוע

 לפרוע שהלך מה אברהם על חביב היה דוודאי, אינו זה, דאמת אליבא אבל
 לבטלו כנגדו עומד השטן מצוה דבר בכל ל"י אך ,מצוה חוב בעל דפריעת הקפותיו
 וכמו לבטלו עליו מתנגד השטן אין בזה כלל מצוה בו שאין בדבר אבל, הענין ולעכב
 לבטלו כדי מניעות וכמה ונחל כנהר ע"א השטן שעשה העקידה גבי במדרש שמצינו
 של המצוה מן לבטלו כדי אברהם על למשא הכסף את השטן עשה נ"ה כן, ממצוותו
 (אמרי שפר להגה"ק ר"ש קלוגר)     חוב. פריעת

  :רמט סימן מ"חו על "דרישהכתב ב"
' וגו ידי הרימותי) כג כב יד בראשית( שאמר באברהם מצינו וכן. יחיה מתנות שונא

 דאפשר משום מזה ראיה והפוסקים הגמרא מייתי דלא והא' וגו שרוך ועד מחוט אם
 משום לומר יש גם. ביה דהוה יתירה חסידות ממדת לנפשיה דאחמיר איהו למימר
לאומיםוחסדדרךעלממנומתנהבקבלתואותולזכותרצהלארשעסדוםמלךדהוה
 שקיבל והא. העשרתי אני] תאמר[) יאמר( ולא) שם( שאמר וזהו) לד יד משלי( חטאת
 בצדו תשובתו אחד בכל כדכתיב קעביד מצוה דלשם עמו נימוקו היה ואבימלך מפרעה
 וחיתה בעבורך לי ייטב למען את אחותי נא אמרי) יג יב בראשית( כתיב פרעה דאצל
 דהיינו הטפל שהקדים ועוד הנאתו בשביל לזנות שרה מסר איך שקשה בגללך נפשי
שאמרהיההעניןאלא. בגללךנפשיוחיתהדהיינוהעיקרואיחרבעבורךליייטבלמען

 אותך שאתן בסברם בעבורך לי יחניפו והמושלים השרים שכל כדי את אחותי נא אמרי
 שיירא בי לפגוע רשאי אחד שום יהיה ולא מהם אחד לשום אתנך לא ואני לאשה להם

 שקבלתו נמצא כולם וכן מאחרים נפשי וישמור עליה דעתו כן שגם השני מהשר
 והיא הוא יחיו כן ידי ועל להם ושיתננה אחותו באמת שהיא שיסברו כדי היא המתנה

 שפיר אתי והשתא קעבדי מאיסורא ולאפרושי נפשו ולהציל רשעים בהם יפגעו ואל
 הוצרך באבימלך וגם בגללך נפשי וחיתה בעבורך אחד כל לי שיטיבו ידי דעל דקאמר
 שעושים כדרך לחוץ אותה דחה כרצונו בה שהתעולל לאחר יאמרו שלא כדי לקבל

 .)טז כ בראשית( עינים כסות לך הוא הנה שאמר מה על) לכל ה"ד( י"רש וכדפירש לזו'
  (יב, כ) אשר לו כל ואת אשתו ואת אתו וישלחו אנשים פרעה עליו ויצו

 פרעה שלוה פסיעות ארבעה בשביל לוי בן יהושע' ר מו, ב) "ואמר בגמרא (סוטה
 שנאמר שנה מאות ארבע בבניו נשתעבד' וגו אנשים פרעה עליו ויצו שנאמר לאברהם
 שנה". מאות ארבע אותם וענו ועבדום

למה זכה לארבע מאות שנה עבור ארבע פסיעות? מבאר באופן נפלא בספר אור  
 אומר מאיר רבי תורה להגה"ק מאוסטרובצא זי"ע עפ"י הגמרא בסנהדרין (ק, א) "תניא

 חפניו, מלא לעני לצדקה ונתן מדד מודדין לו", ופירש רש"י "אם מודד שאדם במדה
לו", דהיינו שהאדם מקבל את שכרו לפי מידותיו  ונותן בחפניו מודד הוא ברוך הקדוש

של הקב"ה, ואם כן, מגיע לפרעה שכר כארבע פסיעות של הקב"ה כביכול. ובגמ' 
מה, א"כ מגיע לו שכר ארבע אמות של עירובין (מב) כתוב שפסיעה של אדם היא א

 הקב"ה כביכול. 
והנה כתיב בישעי' "שמים בזרת תיקן", ויש מפרשים שהכוונה על עובי הרקיע 
שהוא כ'זרת'. ובירושלמי ברכות (פ"א ה"א) איתא שמהלך הרקיע הוא חמישים שנה. 

של הקב"ה הוא מהלך חמישים שנה, א"כ 'אמה' הוא  –דהיינו חצי אמה  –יוצא שזרת 
 (אור תורה)  מאה שנה, לכן קיבל ארבע מאות שנה כנגד ארבע פסיעות. 

 (יד, יח) עליון לאל כהן והוא ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי
 שלמה' ר הצדיק הגאון עם מפרמישלאן הקדוש רבינו אחת פעם התוודעו כאשר

 פוגשים אותנו שבאם ללמד הוא הפסוק כוונת אשר ל"ז רמאי' ר הרבי אמר קליגער
 בו הוא עצמו. שאין מה מחבירו ללמוד אחד כל צריך, בזה זה צדיקים שני

 ויין" "לחם מדת מאברהם "הוציא", התורה שר שהיה שם זה צדק" "ומלכי וזהו 
 מדת" משם" הוציא אברהם לומר רצה" והוא" ,"אורחים הכנסת" אברהם של מדתו זה

 שם. של מדתו היתה זאת כי ולילה יומם תורה ללמוד" עליון לאל כהן"
 (מרגניתא דר' מאיר)

 (יז, ה) אברהם שמך והיה אברם שמך את עוד יקרא ולא
בספר בנין דוד הביא בשם מוהר"ש מוילנא מדברי הגמ' (ברכות יג, א) שהקורא 

ובר כיון לאברהם אברם עובר בעשה או בלאו, ואילו הקורא לישראל יעקב לא ע
 ויעקב עיקר ישראל אלא ממקומו יעקב שיעקר שאהדריה קרא, וכלשון הגמרא: "לא

"טפל", וא"כ  ובגמ' ב"ק (מא, ב) "את" הטפל לבשרו", שמהמילה 'את' דרשינן לו". טפל
מדויק היטב בפסוקים, שכאן אצל אברהם כתוב "ולא יקרא "את" שמך אברם" דהיינו 
שאפי' כטפל לא יקראו, משא"כ אצל יעקב כתיב "לא  יעקב יאמר עוד שמך כי אם 

 (בנין דוד)                      ישראל" ולא כתב "את" כיון שכ'טפל' אכן נשאר שמו יעקב.

 מאוצרות המגידים  
 מדותיו""לא הרהר אחר 

"בעשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו 
של אברהם אבינו עליו השלום" (אבות פ"ה מ"ג). וה"תוספות יום טוב" הביא פרוש 

. כלומר, אין זו רבותא ששמע בקול ה' רש"י: "ועמד בכולם", שלא הרהר אחר מדותיו
והלך מארצו, או לעקדה. שהרי ידע שהכל מה', ברצונו נותן וברצונו לוקח. ובכלל, איך 
יכול נברא להפר צווי בוראו. אבל הרהור הלב, הוא הרבותא. שהרי באיוב [ו"גדול 
א הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם" (בבא בתרא טו ע"ב)] נאמר: "בכל זאת ל

חטא איוב בשפתיו" (איוב ב, י), בשפתיו לא חטא אבל בלבו חטא (בבא בתרא טז ע"א), 
ואברהם אבינו לא הרהר כלל אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא (רש"י שמות ו, ט). 

 "עמד בכולם" כצור חלמיש!
 -ומה הם עשרת הנסיונות 

מבית אביך אל הרמב"ם (אבות פ"ה מ"ג) מונה צווי זה, "לך לך מארצך וממולדתך ו
הארץ אשר אראך" (בראשית יב, א), כנסיון הראשון שנתנסה אברהם. ויש להבין, 
מדוע לא מנו את השלכתו לכבשן האש על אמונתו כנסיון. והתשובה פשוטה. אין 
נסיון, אלא במקום קושי והתלבטות, במקום התחבטות והתמודדות. ואיזה קושי היה 

חלילה באלוקי העולם, וכי לא ימסור עצמו להריגה בעמידה בנסיון האמונה. וכי יכפור 
על קידוש השם! אבל נסיון "לך לך" היה קשה, לא מובן: הלא עשה נפשות בחרן, לימד 
וגייר, ולפתע נצטוה לנטוש הכל, ולהתחיל מחדש. יכול היה להרהר ולערער, לטעון 

לא הרה ולא שכבוד שמים מצריך שימשיך כאן מפעלו ולא ינטוש תלמידיו ומוקיריו. ו
 ערער. זה נסיון, אותו מציינים!

וידועים דברי הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל, שעל כן אמרו: "בעשרה נסיונות נתנסה 
אברהם אבינו ועמד בכולם". כינוהו כאן בשם "אבינו", כי השריש בנו יכולת לעמוד 

  ז˙˘ע" לך לךפר˘˙  
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יננו משיגים בניסיונותינו שלנו. ובראש ובראשונה, שלא להרהר ולא לערער. לדעת שא
ואיננו מבינים, וסומכים אנו על אבינו שבשמים המדריך צעדינו. "ואני בער ולא אדע, 
בהמות הייתי עמך" (תהלים עג, כב). "אדם ובהמה תושיע ה'" (תהלים לו, ז), אלו בני 

 אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה (חולין ה ע"ב).
על הטובה, ופירש הרמב"ם (פירוש  בונו להודות על הרעה כשם שמברכיםילפיכך חי

המשניות ברכות פ"ט מ"ה) לפי שיש דברים הנראים טובים ואחריתם רעה, ויש רעות 
 -שמתבררות כטובה 

כפי שספרו בגמרא (ברכות ס ע"ב) שרבי עקיבא הלך בדרך והגיע למקום ישוב. בקש 
 בה.שיארחוהו ללינת לילה, וסרבו. אמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטו

הלך ולן במדבר, והיו עמו תרנגול חמור ונר. באה רוח וכבתה את הנר, בא חתול וטרף 
 התרנגול, בא אריה וטרף החמור, ואמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה.

באותו הלילה באו גייסות ולקחו את בני הישוב בשבי. אמר: כלום לא אמרתי שכל מה 
ק, החמור נוער או התרנגול קורא, היו באים שעושה ה' לטובה. שאלו היה הנר דול

 ושובים גם אותו!
 אדם חייב לדעת, שאינו יודע. הוא אינו יודע, ואחרים אינם יודעים, רק ה' יודע.

מעשה באדם שאמר: הרווחתי תשעים דולרים, בדקה. כיצד? נסע ברכבת ומולו ישב 
 גוי.

 התפתחה שיחה: "מה מעשיך?"
 ות. "ואתה מה מעשיך?"עשיר הוא, בעל אחוזות ונחלא

 "אני", אמר היהודי, "מתפרנס משאלת שאלות".
הגוי לא הבין, והיהודי הסבים: "הרי אתם מלומדים, ואנו נבערים. אז אני מציע עסקה: 
אשאל שאלה, ואם לא יודעים תשובה נותנים לי מאה דולרים. ואחר כך ישאלו אותי 

 שאלה, ואם לא אדע אתן עשרה".
 ל הוא, לבטח ידע.הגוי הסכים. משכי

 שאל היהודי: "לאיזה בעל חיים יש שבע רגלים, שלושה ראשים, ונוצות כתומות?"
 "איני יודע", השיב הגוי. מעודו לא שמע. שילם את הסכום.

 "עכשיו תורך לשאול", אמר היהודי.
 "הבה אשמע, לאיזה בעל חיים יש שבע רגליים ושלושה ראשים ונוצות כתומות?"

 ודע", אמר היהודי, והחזיר עשרה."גם אני איני י
כסבורים אנו שהאחרים יודעים? איש אינו יודע, מלבד הבורא יתברך, מחולל 

 המאורעות!
 -יש סיפור ידוע 

הכומר מפראג הסית את המלך נגד היהודים. השיג הסכמתו שיערך ויכוח פומבי על 
ים, ואם היהודי הגשר הנטוי על הנהר. אם הכומר ינצח, יזרקו את היהודי למים השוצפ

 ינצח, יזרקו את הכומר. הודיעו לרב, וגזר תענית.
 בא עגלון ואמר: "אני מוכן להתייצב לויכוח".

תמה הרב, והעגלון הסביר: "יודע אני שהכומר מלומד, ואני מביא בחשבון שיתכן 
וינצח. אושלך לנהר, אך לא יהיה זה הפסד גדול. עגלונים יש למכביר, ואת חיי הרב 

 כן".אסור לס
 ביום המיועד התכנסו כולם, ולתמהונם התייצב לויכוח עגלון נבער!

 בזלזול בוטה אמר הכומר: "שאל אתה ראשון!"
 אמר: "יאמר נא הכומר, מה פרוש הביטוי: לא ידעתי פרושו?"

 תרגם הכומר לשפה המדוברת: "איני יודע מה הפרוש".
והטילו למימי הנהר אך שמע הזקיף את ההודאה המפורשת מפי הכומר, נשאו 

 השוצפים, כן יאבדו כל אויבינו!
היהודים נשאו את העגלון המנצח על כפיים, והרב התעניין: איך עלה בדעתו לשאול 

 שאלה מחוכמת זו?
טייטש, תרגום -ענה העגלון: "פשוט מאד! יהודי פשוט אני, ולומד חומש עם עברי

א יג, ד), ולא הבנתי. עיינתי לאידיש. הגעתי לדברי רש"י, "לא ידעתי פרושו" (ויקר
בתרגום, וראיתי שהמתרגם מודה: איני יודע מה הפרוש. חשבתי לעצמי: אם המתרגם 

 החכם לא ידע, הכומר הגוי ידע?!"...
צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מסובב המאורעות והוא נותן התורה. כמו שמבינים 

גתנו, ואך יומרה תהיה אנו שהתורה עמוקה, וכשאיננו מבינים תולים אנו בקוצר הש
 -מצידנו לנסות להבין הכל, כך גם במאורעות החיים 

היה בבני ברק יהודי מבולבל, תלמיד חכם מסכן ששכלו משובש. יום אחד עיין 
 בתוספות ולא הבינו. החליט לקרוע את התוספות מדף הגמרא!

 הזדעזעו: מה אתה עושה!
 אמר: "התוספות טועים, יש להוציאם!"

הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל כותב בשברון לב: "לא זכיתי להבין, וה' יאיר  מבינים אתם,
 עיני". והוא, המסכן המשובש, קורע את התוספות!

 טענו: "אבל יש עוד תוספות מהצד השני!"
 אמר המסכן: "אוי לרשע ואוי לשכנו"...

 צוחקים?!
שים. וכשזה כולם מבינים שזה שבוש שכל כשזה נוגע לתורה הקדושה, לתוספות הקדו

 (והגדת)     נוגע למאורעות, למעשה אלוקינו?!...

 
 "דן אנכי"

בגזרת ברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו עליו השלום: "ידע תדע כי גר יהיה זרעך 
בארץ לא להם, ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי, 

יד). וחקרו רבותינו (הרמב"ם, הלכות -ואחרי כן יצאו ברכש גדול" (בראשית טו, יג
ן ורבנו בחיי כאן, ועוד) מאחר שנגזר שבני ישראל תשובה פ"ו ה"ה והראב"ד שם, רמב"

 ישתעבדו ויעונו, מדוע נענשו המצרים על שקיימו בישראל גזרתו של מקום.
ותרץ רבנו בחיי זצ"ל, וזו לשונו: "ותדע, כי אם נגזר על ראובן שיהרג, ונכתב ונחתם 

רשע בעוונו עליו בראש השנה כן, לא ינקה ההורג אותו אף על פי שעשה הנגזר. כי הוא 
ימות, ודמו מיד ההורג אותו אף על פי שעשה הנגזר. כי הוא רשע בעוונו ימות, ודמו 
מיד ההורג יבוקש, כי בודאי לחטא ולעברה נתכוון. ופוסוק מלא הוא: "הוי אשור שבט 
אפי ומטה הוא בידם זעמי, בגוי חנף אשלחנו... והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב" 

למדך הכתוב שהקדוש ברוך הוא גזר לישראל השבט והמטה ההוא ז). -(ישעיה י, ה

כדי להצר להם, ואף על פי כן הענישו לבסוף, ככתוב (שם, יב): "אפקד על פרי גדל לבב". 
משום שאף על פי שנגזר המעשה, לא היתה כונתו לקיים מצות ה' יתברך וגזרתו, כי 

ן היה הענין בנבוכדנצר, שהוא אם דרך שנאה, וכדי להגדיל מעלתו ולהרחיב מלכותו. וכ
ועמו נצטוו מפי הנביא להחריב את ירושלים, ככתוב: "הנני נתן את העיר הזאת ביד 
-הכשדים וביד נבוכדראצר מלך בבל והציתו את העיר הזאת באש" (ירמיהו לב, כח

כט), ומצינו שנענש כסנחריב: "לכן כה אמר ה', הנני פקד אל מלך בבל ואל ארצו כאשר 
 ל מלך אשור" (ירמיה נ, יח).פקדתי א

 ונטעים הענין בסיפור מעשה.
מקצועות שונים היו ליהודי העירה. האחד חייט והאחד סנדלר, האחד נפח והאחד 
פחח. גם מקומו של הגנב לא נפקד. יהודי טוב היה, השכים לבית המדרש שחרית 

וקן. וערבית, אבל פרנסה זו פרנסה. קמה משפחה בבוקר והדירה פרוצה, הכל מר
בשברון לב עלה הנגנב לבית הכנסת לתפלה ומצא את הגנב. לא היה טעם להתנפל 
עליו. עושה הוא את מלאכתו. ומה, אם החולה נפטר פוסק הרוקח מלהיות אזרח 

 נכבד?!
 הכל ידעו זאת, גם הרב. נסה לרמוז, להוכיח, ואין אל מי לדבר.

יום שלישי, יום שנכפל בו 'כי טוב', בוקר אחד עלה היהודי בשברון לב, אמר: "רבי, היום 
 -הרב אמר שהוא יום של מזל" 

 "אכן", אישר הרב.
 והלילה נפרץ ביתי והכל נגנב!"

 נאנח הרב: "אכן המזל האיר הלילה פניו, אבל לגנב"...
החליט הרב לשים לזה סוף. אין כוחו בפיו. המתין עד ליום הכפורים, וכוון את הדרשה 

לגנב שבא לבוש לבן ועטוף בטלית. הזכיר עברות שבין אדם  שלפני "כל נדרי" בעיקרה
לחברו אין יום הכפורים מכפר, והרעיש את הלבבות בדברי הרי"ף (ב"עין יעקב" שם) 
שאם אינו מרצה את חברו אין נמחלים גם העוונות שבין האדם למקום. בתפלת נעילה 

שחתתם לא נחתם מושם הדגש על "למען נחדל מעושק ידינו", ודור המבול עם כל ה
 -גזר דינם אלא על הגזל 

כמה שמח שהדברים פעלו! כזו תפילה, בכאלו דמעות, לא התפלל איש. הגנב התייפח, 
כתפיו רטטו, עיניו אדמו, ממש: "ואני תפילה", כל מהותו עמידה לפני ה'! אח "לב נשבר 

 ונדכה, אלקים לא תבזה!"
אכל  ךלו פניו בדברי כתוב: "ל במוצאי היום הקדוש, כשבא להתברך מפי הרב, האיר

 בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלקים את מעשיך!"
 "אמן ואמן!" ענה הלה בדבקות.

 רה, הא?!"י"נו, מהיום ואילך חסל סדר גנבות בעי
 נרעש הגנב: "למה יאמר הרב כן?!" למה יקללו, יכרית מטה לחמו...

 א החלטת לשנות מקצוע?"תמה הרב: "כלום לא חזרת בתשובה, האם ל
 "אם אדם מצליח מלאכתו, מדוע יחליפנה", תמה הגנב כנגדו.

לא יאומן: "אז על מה התפללת בכזו כוונה? האם בקשת שהקדוש ברוך הוא יצליחך 
 רה?!"יבעב

"לא, טפש אינני", ענה. "אבל התפללתי מעומק הלב: רבונו של עולם, הרי כשם 
סרונותיו קצובים לו (בבא בתרא י ע"א). היום אתה שמזונותיו של אדם קצובים לו, כך ח

כותב וחותם, כמה ירויחו וכמה יפסידו. ואיך יפסידו, מי במים ומי באש, ומי באבדה 
 -ומי בגנבה 

אין לי אלא בקשה אחת, אנא ממך, הענה לה: כל מי שאתה גוזר עליו שיגנב ממנו 
 השנה, שיהא זה על ידי"...

לא כועסים על הרופא שהוציא אל הפועל את ה"מי מה רוצים ממנו, אפוא. כשם ש
 בקצו ומי לא בקצו", כך אין לכעוס עליו כשיוציא אל הפועל את ה"מי יעני ומי ישפל"...
מובן, שהבל יפצה פיו: הגזרה גזרה, והגנב יוקע ויענש. כך הגזרה גזרה, ופרעה ילקה 

 (והגדת)                                  וישלם...                                                

 
 "אנה תלכי!"

יום אחד הלכתי ברחוב עזרא בבני ברק, ועוצרת לידי מכונית הדורה. החלון מורד, 
 והנהג גוחן: "לאן הרב צריך?"

 "מה זה משנה", שאלתי.
"לאן שהרב צריך, אסיע אותו". וכבר נפתחה הדלת, "יכנס הרב". נכנסתי, המושב היה 

 וח. עוול שלא לנצלו. "באמת תקח אותי לאן שאני צריך?"נ
 "לכל מקום!" הצהיר.

 התרווחתי. ברוך שמסר עולמו לשומרים. "אז אני צריך לירושלים".
 "אין בעיה", אמר, וסובב את ההגה לרחוב גבעת פנחס.

 "עמדת לנסוע לירושלים", התעניינתי.
 "לא. אבל כבר אמרתי, לאן שהרב צריך!"

יש לי אליך שתי בקשות. האחת, תוריד אותי ליד קו ארבע מאות", האוטובוס "טוב, אז 
 הנוסע לירושלים.

 "לא בא בחשבון, כבר זכיתי במצוה! מה הבקשה השניה?"
 "הבקשה השניה, שתגלה לי מה פשר הנכונות הזו, להסיע אותי לכל מקום שהוא".

 "זאת בשמחה. יש לי שעה שלמה לספר".
ספר על ילדות קשה, על אב קשוח, התנגשויות וקצרים. על והוא ספר, כמעט שעה, 

 התמרמרות שגאתה ותסכולים שתפחו.
יום אחד שמע באקראי, שבישוב ליד צפת יש מוסד ממשלתי לילדים חסרי בית, או 
כאלו הסובלים מהתעללויות והתעמרויות כמוהו, למשל, כך היה בטוח. החליט לעזוב 

לטה לחוד, וביצוע לחוד. היה זה חלום כמוס, את הבית ולהצטרף לחוסי המוסד. הח
לברוח אליו בלילות אפלים. אבל יום אחד פרצה מריבה קולנית, אביו צרח והוא השיב, 

 ועזב את הבית בטריקת דלת. השאיר מאחוריו את התפילין.
בכיסו היו כמה לירות, והרי יזדקק לכל גרוש. נסע בקו חמישים וארבע לתחנה 

יתר את הרציף לצפת וברר מתי יוצא האוטובוס. אמרו: בעוד המרכזית בתל אביב, א
שעה וחצי. מה יעשה עד אז, החליט לשוטט בסביבה. נסער היה, לא היתה לו סבלנות 
לשבת ולהמתין. החל ללכת, ובטנו המתה ברעב. עבר ברחוב יסוד המעלה, בפאתי 

לו שמתקיים מתחם התחנה, והבחין בתכונה ליד בית כנסת מפואר. התעניין, ואמרו 
כאן "בר בי רב", יום שכולו תורה. זכר שפעם לקחו אביו לכזה כנס בבני ברק, והיה שם 



 

 ג 

בצד שולחן עם כיבוד קל, עוגות ושתיה. אם כך, יוכל לשבור את רעבונו. נכנס, ובדיוק 
הסתיימה ההרצאה. נגש עם כולם לשולחן, נטל ומזג ואכל ושתה, ועדיין שעה שלמה 

 ט בחוסר תכלית, ישמע דבר תורה.לפניו. במקום לשוט
 ואז, כך סיפר, עליתי לדרוש.

"ואני זוכר מה הרב אמר", וצטט את הסיפור ואת הרעיון. ספרתי שהרב מפוניבז' 
שאלני שאלה. המשנה אומרת (אבות פ"ה מי"ד) שארבע מדות יש בהולכי בית 

בידו. עושה המדרש: הולך ואינו עושה, כלומר לומד ואינו מבין, לפחות שכר הליכה 
ואינו הולך, שלומד בבית המדרש שבביתו, שכר מעשה בידו. הולך ועושה, חסיד. לא 

 הולך ולא עושה, רשע.
ותמה הרב מפוניבז': אם יש מי ש"הולך ועושה", הולך לבית המדרש ולומד ומבין ונהנה 
ומתעלה, אורה זו תורה ועולמו שטוף אור וזוהר, אשריו ואשרי חלקו. אבל בכל בית 

דרש, ויש שעות כלאו לכל אדם, שהוא "הולך ואינו עושה". עיניו רואות וכלות איך מ
אחרים מצליחים, מבינים וקולטים, שואלים ודורשים, מחדשים מערכות וזוכים 
להערכה ורואים עולמם בחייהם, והוא אינו קולט ואינו מבין, שמועתו קשה עליו 

ומי לו פה. וזה קורה גם בשומעי  כברזל, והכל נדים לו ומתעלמים ממנו, מה לו פה
שיעור יומי או שבועי. באים עייפים ומותשים, הראש בקושי קולט והעיניים נעצמות, 

 -אל חבל על הטרחה, וכבר מחליטים שלא לבוא, להדיר רגליהם 
ואז רואים הם את אלו שלא קראו ולא שנו, אלו אינם הולכים ואינם עושים. במה 

וססים הם, באיזה הבל וריק, באיזו ביצה עכורה. מבלים הם את זמנם, במה מב
ומחליטים: יהיה מה שיהיה, "שבתי בבית ה'" (תהלים כז, ד), ולו לשבת ולבהות, 

 ובמשך הזמן אזכה "לחזות בנעם ה'" (שם), גם לקלוט ולהבין ולהתעלות.
"אשרי יושבי ביתך", קודם כל להמנות על היושבים, "עוד יהללוך סלה" בהמשך...  

 א, שההולך ואינו עושה שכנעו להישאר בבית המדרש, ולכן נמנה עמהם.נמצ
 -שמע, וחשב: הלא אלי הדברים מכוונים 

נכון, יש לי קצר עם ההורים, התקלויות תדירות ומטען מרירות אין קץ. אבל ככלות 
הכל, דרכי סלולה: בית שומר תורה ומצוות, ואני על סף הישיבה הקטנה, ומשם 

ביתי. ולאן אני הולך, למוסד חלוני. לשהות בין נערים מבתים הרוסים, לגדולה, ולבנין 
 -לחיות באוירה פורקת עול 

ובעודו חושב על כך שמע שאני ממשיך ואומר: הנה, הגר היתה בבית אברהם וסבלה 
משרה, שהקשיחה יחסה אליה. חייה היו קשים ומרים והחליטה לברוח. פגש בה מלאך 

 - נה תלכי""אי מזה באת ואה' ושאלה: 
 ."מפני שרי גברתי אנכי ברחת"ענתה: 

 ט).-" (בראשית טז, חשובי אל גברתך, והתעני תחת ידיהאמר לה: "
ולכאורה, אמורה היתה לנמק בחירתה, לומר שהמצב שם ללא נשוא. ולא אמרה דבר, 
חזרה בלי הגה. למה? מפני שהמלאך כבר הקדים התשובה לכל טרוניה. הכל נכון, אבל 

", למדבר, אל פראי האדם? "שובי אל ואנה תלכי", מאהלו של אברהם! "באת אי מזה"
 גברתך והתעני תחת ידיה", ובלבד שתחיי בסביבה של תורה ואמונה!

והוספתי, שזו היתה התביעה הנוקבת על אלישע בן אבויה, כמבואר בירושלמי במסכת 
 חגיגה.

 יצא לתרבות רעה. -"אחר"  -אלישע בן אבויה 
 מאיר: "חזור בך". אמר לו: "איני יכול". אמר לו רבי

 אמר לו: "למה?"
אמר לו: "שפעם הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכוב על סוסי ביום הכפורים 
שחל להיות בשבת, ושמעתי בת קול שיצאה מבית קודש הקדשים ואמרה: שובו בנים 

 שובבים חוץ מאלישע בן אבויה, שידע כוחי ומרד בי!"
(חגיגה טו ע"א): אמר: הואיל ונטרדתי מהעולם הבא, אהנה לפחות  וסיימו בגמרא

 מהעולם הזה. הלך ויצא לתרבות רעה.
בסופו של דבר, מספרת הגמרא, פעל רבי מאיר שיכניסוהו לגיהנם ועלה עשן מקברו 

 כמאה וחמשים שנה, עד לפטירת רבי יוחנן שפעל להכניסו לגן העדן.
 עליו לעשות?ויש להבין: הרי דחוהו. מה היה 

 -אלא, משל למה הדבר דומה 
אדם הפליג בספינה. התרגשה סערה, והספינה טבעה. נזדמנה לו קורה ונלפת בה. גל 
מסרו לגל, השמש קפחה על ראשו וכוחותיו אזלו. סביבו חגו סנפירי כרישים, בנס לא 
 גרסוהו במלתעותיהם. חש שהגיע לאפיסת כוחות, והנה חוף לפניו, אשד נחל מפכה,
 עצי פרי לרוב, וקבוצת ילידים מסבים סביב מדורה, צולים דגים, מפטפטים בניחותא.

בצעד כושל עשה דרכו בין אדוות גלי החוף, והקבוצה השתתקה. הביטו בו במורת רוח, 
 אינם חפצים באדם זר. החוו בידם: הסתלק, שוב למקום ממנו באת, אינך רצוי כאן!

והו שלא להדחף למקום בו אינו רצוי, ופה אינו עצר בחשש. פניו התרכמו: הוריו למד
 -רצוי בעליל 

 ובכן, מה?
 האם ישוב על עקבותיו?

 לים? אל הגלים, לכרישים?! -לאן 
לא! הוא ימשיך ויתקדם. ינסה לפייסם, לרצותם, להתחבב עליהם. יהיה לעבדם, 

 למשרתם. כי אין לו לאן לחזור!
ם אוזן, להתעלם מהדחיה, להתחנן לאטו זה מה שהיה על אלישע בן אבויה לעשות.

 ולהתרפס. כי התורה היא חיים, והמוות אינו אופציה!
 ואילו הוא, פנה וחזר. כי גם הים היה אופציה עבורו. על כך נתבע!

הטעונה  והדברים היוצאים מן הלב נכנסו אל הלב, והחליט לשוב הביתה. אל האוירה
והעכורה, אבל המסלול הוא המסלול הנכון. ומצא מפלט בישיבה, ביצר בה מקומו 
ומעמדו, "הולך ועושה", והקים בית לתפארת, בית של תורה וגדולה. שלח ידו במסחר 
והצליח, קובע עתים לתורה, וההדורים עם ההורים יושבו, והם זוכים לכבוד מלכים 

לל שיחה אחת אליה נקלע "במקרה", וכבר הגענו ולרוב נחת מהבן והנכדים, והכל בג
 לירושלים. לאיזו כתובת הרב צריך. את כל חיי אני חב לו!

איי, את חייו חב הוא לרבון כל העולמים, שתכנן שיתקיים באותו מקום ובאותה שעה 
"בר בי רב", יום שכולו תורה, ואני אוזמן לשאת בו דברים באותה שעה, ושם בפי אותו 

ון צעדיו לבית הכנסת, והציב בו את השולחן עם המזונות והשתיה, ופתח לבו רעיון, וכו
 לדרשה, והשיבו אליו.

 (והגדת)                 איזה תזמון, איזו מקריות. וכבר אמרו ש"מקרה" אותיות: רק מה'!

 
 (יב, א) אשר אראך. הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה' ויאמר 

 כל על שכר לו ולתת בעיניו לחבבה כדי מיד הארץ לו גלה לא - אראך : אשרוברש"י
 .ודבור דבור
 נט) חרדים (פרק בספרהקדוש  וכתב
 גדולה בתשוקה ארץ מאפסי אליה ולבא ישראל ארץ את לחבב ישראל איש כל וצריך
 שנאמר בה מאסנו יען לדורות בכיה לנו שנקבעה עווננו תחילת כי, אמו חיק אל כבן

 ולפיכך, ציון תרחם תקום אתה) יד( נאמר ושם, חמדה בארץ וימאסו) כד, קו תהלים(
 אמר ה"שהקב במדרש ומצינו אליה. בבואם ואבניה עפרותיה מנשקים האמוראים היו

 לו נתן לא שחזר ואחר ויחזור ויראנה ישראל לארץ שילך ראשונה פעם אבינו לאברהם
 לחזור משתוקק היה שנים חמש ואותן שנים חמש עד ישראל לארץ ללכת לחזור רשות
 הנה ואשכונה אעופה כיונה אבר לי יתן מי) ז, נה שם( הפסוק זה אמר והוא ללכת
 ללון ולא ישראל ארץ של במדברות ללון מוטב, סלה במדבר אלין נדוד ארחיק

 אליו דבר כאשר אברם וילך כתיב, ומשהורשה, תאב והיה, לארץ חוצה של בפלטריות
 וראה ראשונה פעם שמה שבא אחר אבל משתוקק היה לא הארץ אל בואו וקודם', ה

 לדורות נלמד וממנו, נכסף נכסוף אז, הארץ קדושת תפארת יקר הנבואה במראה
 נהיה כך מנת על, בצער שיושביה פ"אע כמוהו נכספים להיות חלציו יוצאי אנחנו
 :ביסורין שמחין
  בחוד של מעילו בכנף הסודית הפתקא
 - רבים חודשים, אדם ובני כבשים עיזים בין, ובנהרות בימים, הארוכות בדרכים
 לארץ - לארץ מחוץ ל"זצ הופמן חנוך אברהם רבי צעד, בהשם בבטחון הצרופים
 : ויסורים תשוקה מתוך שעלו ממאות אחד רק וזה. הקודש

 לארץ עלה )ל"זצ הירושלמי המגיד ידלר ציון בן' ר של הקרוב ידידו( חנוך אברהם רבי
 תאבה לא אולי" שחשש משום, ל"בחו להתחתן רצה לא הוא. בחור בעודו הקודש
 יחפש, כ"אח ורק, לעלות בנפשו וגמור מנוי היה... הקדש לארץ" אחרי ללכת האשה

 . ישראל בארץ שם זיווגו את
 לארץ ה'העלי תכנית לכן, מדוכדך עני בחור הוא גם היה, משפחתו בני שאר כמו

 לפסוע להתחיל כסף לו היה לא, פשוט -" ממונות עניני" של רב בקושי נתקלה הקודש
 יוצאים" - בדעתו נחוש היה אך. לו היתה לא פספורט תעודת גם. הסמוכה לעיר מעירו
 ". לדרך
 ? איך

 ": רגלי הולכים"
 ' בה יבטח אשר

 : היה כך, שהיה ומעשה
 ויצא הגדולה לעיר קידה קד, לאחור פניו את הסב, וילנא בשערי נעמד בודד בחור
 . אודיסא עד - לכפר ומכפר לעיר מעיר רגליו את כיתת הוא. לדרך

, העיירות באחת' אורחים הכנסת' בפתח כשעמד הימים שבאחד, סיפר הוא בהזדמנות
 מבין אני ל'בוחר" ושאל הקהל מחשובי אחד אותו עצר, הדרך להמשך שיצא לפני

 ארוכים ימים שכבר לי ונראה, פספורט לך שאין הבחנתי, רגלי לדרך מכאן יוצא שאתה
  לעבור מפחד לא אתה איך, כך צועד שאתה

 נכנס, קצר רגע להמתין ממנו ביקש חנוך אברהם' ר?" פספורט ללא האלה הדרכים את
" הדרך תפלת" נוסח על והצביע פתחו ישן סידור מהארון הוציא לאכסניה פנימה
  ".שלי הפספורט זה, הנה: "ואמר

 . הקודש לארץ - להפליג ביקש ממנו הגדול הנמל היה בה, אודיסא שערי עד כך
 לפניו מצא שם, הנמל אל בחפזה צעד בידו הקטנה וחבילתו לאודיסא כשהגיע מיד
, ודברים אומר ללא אופיינית בזריזות. ישראל לארץ להפליג העומדת גויים של אניה
 להתיישב ומיהר, ופספורט אישורים בלי לאניה פנימה נכנס
, הספינה במרכז, הקהל מחדרי באחד, במנוחה יושב עודו. הפנויים המקומות באחד
 שלא וכיון, תעודותיו את ממנו ביקש השוטר. ואישורים תעודות לבדוק שוטרים נכנסו
 ... השמים כיפת תחת החוף אל בחזרה, פנים בבושת החוצה גרשוהו, בידו היו

 . בחבילה היו התפילין. בספינה נשארה חבילתו
 בגדים מעט גם הטמין בנרתיק. הגשמי עולמו כל היה בו עור של גדול נרתיק זה היה

 . הארוכה בדרך ללבוש אבא מבית לו נותרו שעוד
 הים בידו אשר והארץ השמים אלוקי' ה אל וקיווה הספינה ליד עמד חנוך אברהם
 ". בטחון. "והיבשה

 : חנוך אברהם רבי של בפומיה מרגלא, אגב
 מנוקדת" מבטחו' ה והיה' בה יבטח אשר הגבר ברוך" שבפסוק" מבטחו" מילת למה

 קמוצים הדרכים שכל לך שנדמה במקום שאפילו לך לומר? קמץ במקום בפתח
 ויפתחו, השמים מן לך יסייעו כן תעשה ואם', בה מלבטוח תחדל אל, לפניך וסגורים

 טלטלוהו כמעט עזות רוחות, הפתוח בנמל עמד הוא, בקיצור. הצלחה שערי לך
 .לשמים נשואות עיניו'. ה אל וקיווה, ממקומו

 לקראת חבלים והתרת העוגן ניתוק לאחר זה היה, האניה הפלגת לפני מועט זמן
 ! לעצור - פקודה התקבלה. מבוהלת שריקה נשמעה לפתע, הפלגה

 . שוב עגנה היא
 שוב להוציא המלחים הסכימו, הכעוסים הנמל ועובדי המלחים בין קצר שיח לאחר
 את שאיחר עשיר נוסע האניה על להעלות במטרה( האניה אל המוביל הגשרון את

 של גדול עדר אחריו שהביא נוסע עולה האניה על שהנה הבחין הבחור). המועד
... ועיזיםכבשים
 בין התחבא. הצאן בין בזחילה ונכנס חנוך אברהם התכופף, צעיר בחור של גוף בזריזות
 הסיפון בצידי בינותם הארץ על התישב. האניה על ועלה במהירות ביניהן צעד הכבשים

 . בו שהרגישו בלי
 חבילתו נחה בו המקום אל ושב הספינה לירכתי ירד, הנמל את עזבה כשהספינה

. החלההנסיעה. הקודשארץאלבדרכויצאכךממקומהנזרקהלאשעדיין
, ביניהם ושוחחו חברו את אחד הכירו כבר הנוסעים, הפלגה של ימים כמה כשעברו

 לארץ נוסע בחור כיצד: בשאלות חנוך אברהם' לר לו להציק האניה יושבי החלו וכך
 ומי, תחיה איך? שם תעשה מה? בכיס פרוטה ללא קרוב או מכיר בה לו שאין חדשה
 לו שיעזרו תכשיטים או כסף לו יש בוודאי" בלחש אמרו אחרים? לצידך יעמוד



 

ד 

 להם ענה סרק בשאלות אותו שהטרידו לאחר הימים באחד"... ישראל בארץ להתבסס
 ". לאומי בין מסחרי מבנק עתק סכום על ק"צ לי יש, כן: "הבחור
 מאחוריו עומד שמישהו בלי כך סתם עולה לא שהוא בטוחים שהיו סקרנים נוסעים
 היה יכול כשלא. בוטח שעליו ק"הצ סכום ומה הכסף היכן הסוד את לגלות בו האיצו
 המתינו הסובבים וכל, בה חיטט, לידו שעמדה החבילה את פתח, בקשתם בפני לעמוד
 היה הנייר על, בהתרגשות להם והושיט עבה ניר מחיקו הוציא חנוך אברהם' ר. בצפיה
 יום ועד ה"מר לו קצובין אדם של מזונותיו כל דרבנאי אחוה תחליפא רב תני: "כתוב

 בעל עלי נאמן: "להם להגיד מיהר והוא, עליו הביטו הם) ו"ט ביצה" (הכיפורים
 ". דבריו שיקיים ההבטחה

 . ימיו כל בכיסו מונחת היתה זו שפתקא, הירושלמי המגיד סיפר, זוכרני
, מהתרגשות נקשן לדא דא אבריו, החוף אל כולם עם ירד, יפו בנמל עגנה האניה כאשר
 .מעיניו זלגו חמות דמעות ושתי
 בעיניים. בהשם בטח כמובן אך לירושלים מיפו לעלות כדי פרוטה אפילו בידו היה לא

 בדרכה שעולה, ישמעאלים אורחת וראה עיניו את הגביה התרגשות הומה ולב דומעות
 שיעלה יסכימו אם אותם שאל הוא, וירקות פירות החמורים על נשאו הם, ירושלימה

 עלה - מרופט יהודי כסף לך אין" והפטירו ארוך רגע עליו הביטו. העגלה על עימם
 באותה כי לי וסיפר. פחד ללא אליהם הצטרף הבחור חנוך אברהם' ר! יאלה, עימנו
 ירא אינו ש"ית' בה בטחונו ששם שאדם המוסר חכמי דברי את עיניו לנגד שם שעה
, מאד כבדוהו הם, הערבים על מוראו את הטיל ה"הקב ואכן! שבעולם דבר משום

 ".היהודי לחכם יעשה ככה": ערבי בניגון לפניו קראו לירושלים ההר ובעליית
 .ובששון בשמחה ירושלים לשערי הגיע כך
 והנס' בה הגדול ביטחונו לזכר", הופמן"ל משפחתו שם את להסב החליט ביום בו

 . הקודש לארץ עליתו בעתעמו שעשה
 להגיד)(              .מעלה של בירושלים ההוד מדמויות לאחת והיה התחתן בירושלים

 .)ו-טז, ד(נה שרי ותעכי הרתה ותקל גבירת בעיניה... תרא ו
  :י סיפור"ביאר זאת עפמונק  משהרבי 

זמין לשם כך את שרותיו של גביר אחד הוצרך פעם לנסוע לפראג לרגל עסקיו, והוא ה
עגלונו. השניים נסעו כברת דרך אורכה, עד שהיום העריב. לקראת חשכה הם עצרו 
את עגלתם והתכוננו לעשות את הלילה על אם הדרך. כמנהגם של אנשים, פשטו 
השניים את בגדיהם, עטו על גופם בגדי לילה, פרשו לעצמם ליד העגלה מצע לישון 

 עליו ונרדמו.
עם שחר, התעורר העגלון ראשון, ומיד מיהר ולבש את בגדי הגביר. אחר, עלה על 

כשהוא מתענג על הריפוד המלטף. הוא התבונן  העגלה והתיישב במושב האחורי
והבחין כי הגביר עדיין נם את שנתו, לכן הרים אבן קטנה,  בקוצר רוח מבעד לחלון

 עד מתי תשכב?!"...עליו וקרא בקול גדול: "נו, עגלון! השליך אותה 
הגביר קפץ ממקום משכבו והיה משוכנע כי העגלון חומד לו לצון, "האם הסתתרה 
בינתך?", שאל תוך כדי שהוא מסובב את אצבעו על רקתו ומראה לעגלונו את שהוא 
חושב אודותיו. אבל העגלון לא חשב לוותר, והחזיר לו בצעקה: "אני אינני משוגע! את 

גביר ואתה העגלון שלי, ועכשיו מהר לבש את הבגדים והתחל הוא שוטה הכפר! אני ה
. הגביר נוכח לראות כי לא בנקל יצליח לגבור על העגלון, באין ברירה אחרת בנסיעה!"

לפניו לבש את בגדי העגלון ונסע לפראג, לבית הדין. בקושי עצרה הכרכרה וכבר קפצו 
: "אני הגביר! אתה מתוכה השניים כשהם צועקים בקולי קולות את אותם דברים

 העגלון!"...
, וכל אחד הרצה את טענותיו בפניו. נודע ביהודה""במהרה נכנסו השניים לחדרו של ה

, שמע הרב את דבריהם והגיב: "עניין זה מסובך מאוד, עלי לחשוב כיצד להכריע בדבר
לכן לכו עכשיו וחזרו מחר בשמונה בבוקר, כדי לשמוע את הכרעתי בנדון". ומיד לאחר 
צאתם קרא הרב לשמש בית הדין והורה לו שמחר יושיב אותם להמתין לו ואל יתייחס 

 אליהם כלל, עד שעות אחרי הצהריים המאוחרות.
עוד לפני השעה הנקובה כבר נשמעו הדי הויכוח בין השניים, הם צעקו בנסותם לגבור 

. אך שנאהמוכעס מ: "אני הגביר! אתה העגלון!", ופני שניהם בערו זהקולו של זה על 
ועליהם ר נגש אליהם ואמר כי הרב עסוק ביותשמש בית הדין, נאמן לבקשת הרב, 

עד שיתפנה. בלית ברירה התישבו השניים תוך כדי ההתכתשות להמתין בבית הדין 
 המילולית.

מסוגל להכריז במשך , הרי אף אדם אינו םהולאט לאט נמאס הויכוח גם עלין חלף הזמ
שעות על עצמו "אני הגביר"... בהמשך התאספו בבית הדין עוד בעלי דינים נוספים 
שהשמיעו בקול את טענותיהם: בפינה אחת התווכח קבלן עם לקוח ובפינה אחרת 

נסחפו  הגבירח מרתק. ושני הטוענים לתואר שני סוחרים ביניהם בויכוהתדיינו 
 .המקום בהדרגה לאווירת

פג כמעט שעות חלפו עליהם כך, בטנם החלה לשגר אותות מצוקת רעב, ולהט הויכוח 
ין שהשניים הסיחו את . בשעות אחר הצהריים הציץ הנודע ביהודה מחדרו והבחלגמרי

דעתם מן העניין הבוער שלשמו הגיעו. באותו רגע פתח את דלת חדרו לרווחה והרעים 
בקול: "יכנס העגלון!", העגלון האמיתי נבהל כהוגן וקפץ על רגליו במהירות. לאחר 

עגלון מזה יממה שלימה, אך היה כבר מאוחר שבריר שניה נזכר כי בעצם כבר אינו 
יהודה הצליח להוציא את האמת לאור, השניים החליפו בחזרה את מידי... הנודע ב

 בגדיהם ופנו לדרכם לשלום.

ה המלאך אל הגר, הוא קורא אליה: "הגר שפחת באופן דומה מוצאים אנו שכאשר פונ
, שהיותה שפחת שרי היא עובדה בלתי נפרדת מחייה , מגיבה בטבעיות שרי". והגר

 לפניה הזאת.
בתשובתה  ,לאחר מכן ממשיך המלאך ושואל מפני מה היא בורחת, ומבלי משים

  "...גברתי "מפני שרה -הגראומרת 
את עצמך חשפת את נקודת האמת. בדברייך הנך מודה " –מכריע המלאך  -"אם כן: 

שאת שפחת שרי, והיא גבירתך... לכי מהרי ושובי אליה , המשיכי לקבל את מרותה 
 )ומתוק האור(      תחת ידיה"...והתעני 

 
 יז, כו)(בעצם היום הזה נמול אברהם 

) ג פרק וירא מה עשה אברהם אבינו כשנצטווה על ברית מילה? מסופר במדרש, (תנחומא
 בריה, של שכר מקפח שאינו ה"הקב של שמו יתברך ממרא? באלוני ולמה ממרא, "באלוני
 הוא ברוך הקדוש לו שאמר וכיון וממרא, אשכול ענר, לאברהם, לו היו אוהבים שלשה
 ל"אהוא, ברוך הקדוש לי אמר וכך כך אמר, ענר, אצל הלך עצה מהם לקחת הלך שימול

 אותך והורגין באין שהרגת המלכים של קרוביהן שיהיו לעשותך? אתה רוצה מום בעל ענר:
 ה,"הקב לי אמר וכך כך ליה אמר אשכול, אצל והלך הניחו מפניהם. לברוח יכול אתה ואין
 הניחו ותמות. לסבול תוכל ולא הרבה, דם ממך יצא תמול אתה אם זקן, אתה אשכול: ל"א

 אתה הזה בדבר ממרא: ל"א תיעצני? מה ה,"הקב לי אמר וכך כך ל"א ,ממרא אצל והלך
 המלכים, מן והצילך הנסים, כל לך ועשה האש, מכבשן שהצילך הוא הלא עצה?! מבקש
 אתה אחד אבר ומקצת שבך, אברים ח"רמ והציל אותך, הורגין היו וגבורתו כחו ואלולי
 אליו נגלה איני שימול עצה שנתת אתה יתברך ה"הקב אמר כמצותו! עשה עצה? מבקש
 ממרא". באלוני' ה אליו וירא ד",הה בתחומך אלא

 מדרש זה אומר דרשני. כשנתבונן נראה שיש כאן כמה קושיות עצומות:
 א. אברהם אבינו צריך "עצות" אם לעשות כדבר ד'?

שאומרים לא לעשות רצון ד'? הרי יש כלל ידוע: "הגד  ב. וכי אלו הם ה'אוהבים' של אברהם?
 לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה"...

ג. ואם שאלם, זאת אומרת שלא ידע מה לעשות, נו, אז אם הרוב אמרו שלא למול למה 
 באמת כן מל?

ד. ומה השכר שזכה בזה ממרא? שיתגלה הקב"ה בחלקו. מה ה"מידה כנגד מידה" בזה?
 קב) "ולמה רמז המשך - כג פרק - את דברי המדרש בילקוט שמעוני: (בראשיתה. ואיך נבין 

ואברהם" וכי אלו הם  וממרא אשכול ענר צדיקים ארבעה בה שדרו ארבע קרית אותה קורא
 ארבעה בה וביותר, בהמשך המדרש: [למה נקרא שמה קרית ארבע:]"ושמלו צדיקים?
ההיפך מה"עצה טובה" שלהם, ומלו  אשכול וממרא", כאן עושים הם ענר אברהם צדיקים

 את עצמם?
 מחמת עוצם הקושיות, נראה לחדש בזה כך:

בהקדם, עניין מצוות מילה, ידוע בספה"ק שטעם מצוות המילה היא כדי להכשיר את הקטן 
שיהא ראוי לעבודת ד' וכדי להחליש את תאוותיו. ויתכן להוסיף בזה עוד הסבר, עפ"י דברי 

ריע וכן הוא בעוד הרבה ספרים הק' שמחשבות ההורים משפיעים האור החיים הק' בפ' תז
 על נפש הילד. וכשנולד ילד ישנו החשש שמא ואולי יופרע ממחשבתם שטבועה בנפשו.

ויתכן, שלכן, ברוב רחמיו וחסדיו ציוה לנו הקב"ה למול את התינוק כבר בן שמונה ימים, 
צווי השי"ת ממילא מוכשר  שיקבל את החותם של יהודי, שמעת שכבר יש בו חותם של

 הוא יותר לקיים רצון השי"ת.
ויומתק יותר עפ"י מה שמצינו בדיני טומאת כלים שישנם כלים שיורדים לטומאה במחשבה 

 עולים ואינן, במחשבה טומאתן לידי יורדין הכלים "כל כה, ט) פרק כלים או במעשה (מסכת
 ומחשבה, מחשבה ומיד המעשה מיד מבטל שהמעשה, מעשה בשנוי אלא טומאתן מידי
 מחשבה"   מיד ולא מעשה מיד לא מבטלת אינה

יתכן, שלכן, כשנולד התינוק ציוה לנו הקב"ה שנחתום בו "שינוי מעשה" "שהמעשה מבטל 
מיד המעשה ומיד המחשבה" ובזה נכשירו להיות כלי מוכן לעבודת השי"ת. ובאמת לא 

 ירו.צריך כאן את המחשבה כלל אלא עצם המעשה שיכש
ועתה נבא אל ביאור המדרש: הקב"ה אמר לאברהם שימול את עצמו. בא אברהם אבינו 
ואמר לעצמו, מה המטרה ומה הנסיון במצוה זו? הרי כבר עברתי נסיונות קשים בהרבה מזה. 
הלך אצל ידידו לשאלם, בא אצל ענר, ושאלו מה הנסיון בזה, אמר לו ענר: הקב"ה כנראה 

 ו, ואם תשאל מה מסירות נפש יש כאן? התשובה: "שיהיורוצה שתמסור נפשך אילי
מפניהם". שמע  לברוח יכול אתה ואין אותך והורגין באין שהרגת המלכים של קרוביהן

אברהם והמשיך אל אשכול לשמוע מה הוא אומר, אמר לו אשכול: גם אני סבור שהמטרה 
 ולא הרבה, דם ממך יצא תמול אתה אם זקן, היא מסירות נפש אבל מטעם אחר: " אתה

ותמות". בא אצל ממרא, אמר לו ממרא, לא יכול להיות שהמטרה היא מסירות  לסבול תוכל
 מכבשן שהצילך הוא נפש, שהרי כבר הוכחת עצמך כמה פעמים עם מסירות נפש: :הלא

 והציל אותך, הורגין היו וגבורתו כחו ואלולי המלכים, מן והצילך הנסים, כל לך ועשה האש,
 שבך", והרי בכל אלו המקרים כבר מסרת נפשך. ריםאב ח"רמ

אמר לו ממרא, אין הקב"ה רוצה ממך כוונה כזו או אחרת. הקב"ה חפץ במעשה המילה 
בלבד. שכן כאמור בהנ"ל כאן ע"י המעשה מוציאים וגואלים את התינוק מכל מחשבות 

לדורות הבאים  הסיגים, ואברהם אבינו הוא הראשון שמקיים מצווה זו, והוא צריך להנחיל
את הכשרת נפשם ע"י המעשה בלבד, לכן, אף שהוא עצמו הרי לא נצרך לזה כמובן, בכל 
זאת נדרש ממנו רק "מעשה" בלבד, כמו אצל הקטן הזה שאין לו שום מחשבה ורק מרגיש 

 כמצותו!" רק את העשיה. את עצם המעשה בלבד. וזה מה שאמר לו ממרא: "עשה
כנגד מידה בשכרו של ממרא, שנתגלה ד' בחלקו, כיוון שהוא בזה מובן היטיב, מה המידה 

זכה להבין שכל המטרה של המצווה היא להכשיר את נפש הילד להשראת אלוקים, לכן 
ציוני תורה)(         וכמובן שכל התמיהות נתיישבו בזה מאליהם.  נתגלה הקב"ה בחלקו.

 בדרך הדרוש  
 הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל' ה ויאמר

 לכהן גדול לגוי ואעשך במדרש (יב, א)' וגו גדול לגוי ואעשך אראך אשר
 אקדים זה לבאר כדי. גדול כהן לעשותו אותו הבטיח למה וקשה, גדול
 ואיתא, בהילוך ישראל ארץ קנה דאברהם התורה מפרשי שכתבו מה

 שדהו לתוך עוברת הרבים דרך שהיתה מי) ב, צט דף בתרא בבא( בגמרא
 לארכה בה הלך דתניא בהילוכא ליה קנו במאי רבים אליעזר' ור' וכו

 עד כלום מועיל הילוך אין א"וחכ א"ר דברי הילוכו מקום קנה ולרחבה
 לארכה בארץ קום התהלך דכתיב א"דר ט"מ אלעזר' ר אמר, שיחזיק
 דקאמר הוא דאברהם חביבותא משום התם ורבנן, אתננה לך כי ולרחבה

 הילוך רבים דגבי והכריעו, בפוסקים מזה דעות חילוקי ואיתא. הכי' לי
 קונה חשוב דאדם בזה נמי והכריעו' בגמ מזהפלוגתא' דאי כמו קונה

 דקאמר הוא דאברהם חביבותא משום התם וכדמשני רבים כמו בהילוך
  שאני. חשוב דאדם משום והיינו, הכי' לי

', וגו הארץ אל' וגו מארצך לך לך אברם אל' ה ויאמר ש"א והשתא
 רבים גבי אלא הילוך קונה אין הא וקשה, בהילוך קונה שיהא כדי והיינו

 ואעשך המדרש בא ז"ע, קונה הילוך שיהא בדין אין יחיד שהיה ואברהם
  . ק"ודו דמי וכרבים חשוב אדם הוה כ"וא גדול לכהן גדול לגוי

 אותה, גדול לגוי ואעשך במדרש עוד דאיתא מה נמי לומר ואפשר
 דדוקא זו דעה לפי ל"דר, ממך מעמיד אני גדול גוי מי כי בה שכתוב אומה
 כ"א, חשוב אדם אפילו בהילוך קונה אינו יחיד אבל בהילוך קונים רבים
 לכך, קונה יחיד אין והא בהילוך אברהם קנה האיך לדוכתא קושיא הדרא
 הוה כ"וא, ממך מעמיד אני גדול גוי מי כי בה שכתוב אומה אותה אמר

  ק"ודו ושלמה גדולה אומה ממן שיצאו זה מחמת כרבים דינן
 שנת ת"צ) -(בא ישועה ונחמה  

 (יד, יח) ,עליון לאל כהן והוא ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי
) ז"י דף( דתענית בגמרא דאיתא ל"וי לבד יין הוציא לא למה וקשה

 שאין בזמן' אפי לעבודה פסול' ויהי ישתכר שמא יין לשתות לכהן אסור
 אבל לעבודה הראוי כהן ובעינן ק"ביהמ יבנה מהרה משום קיים ק"בהמ
, משכר אינו הסעודה שבתוך שיין יין לשתות מותר הסעודה בתוך איתא

 לכך לחם הביא למה קשה ויין לחם הוציא צדק ומלכי שפיר אתי והשתא
 הוצרך לכך ל"הנ מטעם יין לשתות לו ואסור עליון לאל כהן והוא אמר

  :ק"ודו הסעודה בתוך והוי לחם להביא
 (מדרש יונתן)



 

  

 

 ברית בין הבתרים
ז  ע  ת ו  ׁש  ּל  ׁש  ה מ  ל  ג  י ע  ה ל  ח  יו ק  ל  ר א  ּי אמ  ְ  ֵ  ו    ֶ  ֶ ֻ ְ    ָ  ְ ֶ    ִ   ָ ְ     ָ ֵ   ֶ   ֹ  ַ

ל גֹוז  ת ר ו  ׁש ו  ּל  ׁש  ל מ  י  א  ת ו  ׁש  ּל  ׁש  ָ  מ     ְ    ֹ  ְ    ָ ֻ ְ    ִ ַ  ְ   ֶ  ֶ ל  . ְ ֻ ת ּכ  ח לֹו א  ּק  ּי  ָ   ו    ֶ      ַ  ִ  ַ
 ו  ּת  ם ּב  ר א ת  ּת  ב  י  ה ו  ּל  ֶ  א  ָ ַ   ָ  ֹ   ֵ ַ  ְ  ַ    ֶ יד...  ֵ ּפ  ל  ן ו  ׁש  ּנּור ע  ה ת  ּנ  ה  ַ  ִ  ו   ְ   ָ ָ     ַ    ֵ ִ  ְ

ה ּל  א  ים ה  ר  ז  ּג  ין ה  ר ּב  ב  ר ע  ׁש  ׁש א  ֶ  א  ֵ ָ    ִ  ָ  ְ הּוא  . ֵ   ֲ ֶ   ָ ַ   ֵ    ַ ּיֹום ה   ַ     ַ    ּב 
ת  י א  ּת  ת   נ  ע  ר  ז  אמ ר ל  ית ל  ר  ם ּב  ר  ב  ת א  ת ה' א  ר  ָ  ַ ִ   ֶ  ּכ    ֲ ְ  ַ  ְ   ֹ   ֵ    ִ ְ   ָ ְ ַ   ֶ      ַ  ָ

ּז את ץ ה  ר  א    . ָ ָ ֶ   ַ ֹ  ה 
 מתי היתה

, )1שנת ב' אלפים י"ח)בליל פסח (
שנה בדיוק יצאו ממצרים,  430וכעבור 

ע שנאמר " ּב  ר  א  ה ו  נ  ים ׁש  ׁש  ץ ׁש  ּק  י מ  י ה  ַ   ו  ְ  ַ  ְ   ָ ָ   ִ  ְ   ֵ  ִ    ִ  ְ ַ
ל  אּו ּכ  צ  ה י  ּז  ּיֹום ה  ם ה  צ  ע  י ּב  י ה  ה ו  נ  אֹות ׁש  ָ   מ      ְ  ָ   ֶ  ַ      ַ    ֶ  ֶ  ְ    ִ  ְ ַ   ָ ָ      ֵ

ם י  ר  צ  ץ מ  ר  א  אֹות ה' מ  ב  ִ  צ  ָ  ְ  ִ   ֶ  ֶ  ֵ         ְ ", כמבואר ברש"י ִ 
שנה לברית בין  430שזה היה מקץ 

 .הבתרים
אבל במדרש בפרשתינו משמע שזה 

 .)2היה מיד מלחמת המלכים
 היכן היתה

מצאנו כמה  )3בין כותבי המסעות
[בלשון שכתבו שהוא נמצא בפאמיאס 

 .)4ערבי: בניאס]
כי זה היה באלוני  )5אך יש אומרים

  .ממרא
 

ברייתא סדר עולם (המיוחס לתנא רבי יוסי בן  )1
מד, ד ומובא ברש"י  בר"ר )2 .חלפתא) פרק ה

ליל פסח שנים אח"כ ( 5ולפי זה היה זה  בפרשתינו.
ב"א [כמש"כ רש"י עה"פ ויחלק עליהם לילה] שנת 

וכתב באור הגר"א על סדר ), 75ם בן רכ"ג בהיות אב
מקץ ת"ל שנה הכונה להצלתו ויהי מש"כ עולם ד

אגרת יחוס האבות; יחוס הצדיקים;  )3 .מאור כשדים
לשיטת זה תואם  )4 שבחי ירושלים ועוד.גלילות א"י; 

האומרים כי הברית היתה לאחר מלחמת המלכים, כי 
רדף אחריהם אברם עד חובה משמאל לדמשק, 
שהוא בצפונה של ארץ ישראל, ובחזרתו היתה 

  ספר היובלים יד, יג. )5 .הברית



 

 

ּך  א  ר  ר א  ׁש  ץ א  ר  א  ל ה  ָ א  כי בחוץ לארץ לא נראה אליו ה' .  ֶ   ָ ָ ֶ   ֲ ֶ   ַ ְ ֶ
 -ור, אבל בארץ ישראל רק שמע קול דיב

 )ישמח משה( אתראה אליך במראה.
 

ה כ  ר  ה ּב  י  ה  ָ  ו  ָ  ְ    ֵ שהוא מקור כל הברכות,  אותיות   .ֶ  ְ
שהברכה שתברך יועיל לא רק לענין שתברך עליו, אלא 

שפע וברכה והצלחה ובני חיי  ,רק הכל יהיה נכלל בו
 )דגל מחנה אפרים( .ומזוני

 
י כ  ר  ב  ה מ  כ  ר  ב  א  ה ו  כ  ר  ה ּב  י  ה  ֶ   ו  ֲ  ָ ְ    ָ ְ  ָ ֲ  ַ   ָ ָ  ְ    ֵ שם בן נח נתן את הכהונה . ֶ  ְ

לאברהם, וכמו שנאמר אצל הכהנים "ואני אברכם" 
אתה תברך שאסכים על ידם, כך גם אתה 

 )קאריץמפנחס (רבי  שאסכים על ידך.
 

ּה ּב  ח  ר  ּה ּול  ּכ  ר  א  ץ ל  ר  א   ּב  ּל  ה  ת  ָ  קּום ה  ְ ָ  ְ     ָ ְ ָ  ְ   ֶ ָ  ָ    ֵ  תלך עם מדת  .     ִ ְ ַ
עם מדת הענוה שלך כמו שאמר "ואנכי עפר  -שלך 

 .כדי להשפיע גם לאחרים ואפר" תלך 
 אמרי חיים)(  

 
אֹות. ׁש מ  ר ּוׁש  ׂש  ה ע  מ נ  יו ׁש  יכ  נ  ת ח  ק א  ר  ּי  ָ    ָ ָ    ְ    ֵ    ו   ֹ ְ     ָ   ִ ֲ   ֶ   ֶ  ָ  ַ 

יח  בגימטריא   אין שיחה אלא תפלה,  , ִ  ַ ׂש 
 יצא אברהם למלחמה וניצח. בכח התפילהש

 (מאור ושמש) 
 

ׁש  ּש   מ  י ה  ה  י  ׁ  ֶ  ו  ֶ ַ   ִ  ְ בֹוַ  ר  א ָ   ל  ב  ל א  ה ע  ל  פ  ה נ  מ  ּד  ר  ת  ְ  ָ ו  ַ   ַ    ָ  ְ  ָ ר ... ם ְ  ַ ְ ֵ ָ   ּי אמ  ַ  ֹ  ֶ  ו 
ר   ב  א  ְ  ָ ל  ולא נאמר 'ויאמר ה' לאברם', כי כיון שרמז לו  .םְ  ַ

כאן על הגלות בא לידי עצבות, ואין השכינה שורה 
 )תפארת שלמה( מתוך עצבות.

 כשיתנקה מתאוותיו יאיר בו אור הנשמה
ך  מ   ך  ל  ָ   ֵ ל   ְ   ְ ל ֶ  יך  א  ב  ית א  ב   ך  ו מ  ת   ד  ל  ו  מ  ך  ו מ  צ  ר  ֶ   א    ָ   ִ  ָ    ֵ ּ  ִ  ּ  ָ ְּ ְ  ַ  ֹ ּ  ִ  ּ  ָ  ְ ְ  ַ

ך    א  ר  ר א  ש   ץ א  ר  א  ֶ  ָּ ה  ְ  ַ   ֶ ׁ  ֲ   ֶ  ָ סו   .ָ  פ   ָ  ּ ה  נו  א  ָּ ב   ק ַ  ּ ד  מ   ל  ְ ֵ  ּ ל  ּ  ַ ד   ְ  ר ֵ  ֶ ס 
ד   בו  יצ  ת ה' ֲ  ֹ  ַ ע  יד, ּ ֵ  ַ כ   אש   ׁ ִ ר  ך  ת " ֵ  ך   ֶ  ְ ל  ך    ְ ָ ל  צ  ר  א  ְ  ָ מ  ְ  ַ נו  " ֵ  י  ה  ַ ְ   ּ ד   ְ ּ 

י ו   צ  ר  א  ִ  ּ ּ ה  ְ  ַ ו  ת ָ  ל  ּ  ֹ ש   וו  ם  ֵ ה   ׁ ֶ א  ת   ֲ   ֹ ה  ַ ו  ת ַ  ּ ד  מ   ה  ּ  ֹ ו  ִ ּ  ַ עו  ת ְ  ית  ָ  ֹ ר  בו ע  ט   ּ ְ ּ  ִ ה  ם ַ 
לו   צ  ְ   ֹ א  עו   ֶ  ב  ט  ח   .ּ ְ ִ ְ  ֹ ב   א  ַ  ַ ו  ך  ר ְ  ך  " ּ ָ ְ כ   ת   ד  ל  ו  מ  ַ  ְ ְּ ּ מ   ֹ ל  "  ִ ּ ח  ה  ֵ  ֶ מ   ַ ק ֵ 

ת    ל  ב   ק   ָ ש   ּ ְ ַ ּ ִ ּ ך  ׁ ֶ מ   א  ְ ָ מ  ך  ֵ  ִ ּ ת   ד  ל  ַ  ְ ְּ ָ יו  נו  [,  ֹ  י  ה   ַ ְ   ּ ה  ט  ַ  ֵ ל  ו  ר ְ  ב  ּ  ֹ ל  ז    ִ  ה ׁ ֶ ֶּ ש  
ל   ח  ֵ  ֶ ה  ב   ק ַ  ק  מ   ַ  ֵּ ש   ְ ו  ל ׁ ֶ ּ מ  א  מו  , ֵ  ִ ּ ֹ מ  רו  ּ ְ  ֹ כ   מ  א  ָ  ְ  ּ ש   ז   ׁ ֶ ש   "ל ֲ  ַ ח  ב   ה  ּ ָ ָׂ ש    ַ ר ׁ ֶ
ד    ה  ּ ָ ו   ַ צ   א  ָּ ב   ם ְ  ו  ד  ִ ַּ מ  מ  ח  ].  ִ ּ ֹ א  א  ַ  ַ ו  ך  ר ְ  י" ּ ָ ְ כ   ב   ּ ֵ מ  יך  ת  ִ ב   "ָ  ִ  ָ א 

ל   ח  ה  ֵ  ֶ מ   ַ ב   ק ֵ  ק   ּ ִ ֵּ ש   יל ׁ ֶ ב  א  ָ  ִ מ  ה  ו [ֵ  ט  ַ  ֵ ל  ב    ֹ   ֹ מ חו  ר  ְ כ  ח  א ׁ ֶ ָּ ש   ּ ֹ ַ מ  י  ִ ב  ו], ָ  ִ א 

א   ו כ  ז ְ  ָ ו  ּ  ַ ת  ך  ל  ּ יל  ֵ  ְ ל  ר  ל  ֶ א  " ֵ   א  ָ  ֶ ה  ש   ץ ָ  ך   ר ֲ  ֶׁ א  א  ר  ֶ  ָּ א  ד  ל  ַ ע   ",ַ  ְ י ְ  ֵ י 
יר   ֹ או   א  מ   ֵ ִ ה  ע  ר ַ  ּ פ  ו  ש   ֵ  ַ ה   ֹ ּ ׁ יך   ַ  ל  ֶ   ָ ע  כ ח    ָ מ   ּ ְ ֹ ַ ב   ש   נ   ׁ ָ ָ ה  ְ ּ ל   -ה ַ  ק  ק ֵ  ֶ ח  לו   ֱ  ֹ  ַ א 

ע   מ   ַ ַ מ  צ  ל  ִ ּ מ  נ   ּ ִ ְ ָ ה  ך  א ַ  ב  . ּ ְ ָ ב   ש   י  ִ א  ל ֲ  ָ א  פ  ְ  ָׁ א  יע  ר ֶ  ג   ה  ּ ִ  ַ ל   ַ ז    ְ ק  ַ ר  ה ָ  ֶ ל 
י צ  ו  מ  ש   ִ  כ    ֹ ּ ֶ ׁ מו  א ּ ְ צ  ְ   ֹ ע  י ו    ַ נ  ג ו פ  ה  ִ  ּ ּ מ   ָ  ּ ּ  ַ וו   תֵ  א  ת  ֲ   ֹ ו  ל  ת ְ  ַ ז   ם  ֹ  ָ עו   ה.ַ  ֶּ ה 

 ) ר' זושא מאניפולירבי ההרה"ק מ רת זהב  ֹמנ ( 

ד    מ  ִ  ַּ ב   חו  ת ּ ְ ט   ב   ּ ָ  ֹ ה  ִ ּ ה  א ָ  ָ י צ  ן ַ  ר  ב  ָ  ָ א   ְ צו  ם ַ  ר  א  ְ   ֹ מ   ַ  ֵ 
אתו   צ  נ ה ב   ים ש   ע  ב  ש   נ ה ו  ש  ש   מ  ן ח  ם ב   ר  ב  א  ֵ   ֹ  ו  ְ ּ    ָ ָ ׁ     ִ  ְ ִ ׁ  ְ   ָ ָ ׁ   ׁ  ֵ  ָ   ֶ ּ   ָ  ְ  ַ  ְ

ן ר  ח  ָ  ָ מ  ר ל   .ֵ  ׁש  פ  ָ    ְ א   ְ י ֶ  ר ּכ  א  ִ   ב     ֵ א ׁש  ָ  ֲ  ֶ ּכ  ּב  ר ַ  ּק  ר ה  ָ  ָ ָאמ   ַ    ַ "ה  
ם ה  ר  ַאב  ָ  ל  ָ  ְ ית : ְ   ּב  ּת  ּומ  ד  ל  ּמו  צ  ּומ  ַאר  ֵ    "ל  ל  מ  ִ     ְ ְ  ַ  ֹ   ִ     ְ ְ   ֵ    ְ    ֶ  

י ִ   ָאב  ה לו  "   ׁש  י ה ק  ֶ     ֹ ה   ָ    ָ ן , ָ  יו  ּס  י נ  ֹ   ּכ    ָ  ִ ב א הּול ָ   ֹ ּג דו  ִ    ע ז  ֹ   ל   ֲ  ַ
ץ  ר  ל א  ר א  ע ב  ל  יו ו  יר  ּכ  ּתו  ּומ  ח  ּפ  ׁש  ל מ  ת ּכ  ֶ  ֶ  א     ֶ    ֹ  ֲ  ַ  ְ    ָ   ִ  ַ    ֹ  ְ  ַ ְ ִ    ָ יֶ    א  ֵ  ׁש  ן ֶ 

יר ּכ  ִ   לו  מ   ַ   ֹ ט ,   ר  פ  ְ  ָ  ּב  אִ  ר לו  ן ָ  ּכ  א ָאמ  ֹ  ׁש      ַ ּב  ֶ      ּק  ָ  ָ ה  יז ה "ה ַ  א  ֶ   ל    ֵ  ְ
ץ. ר  ם ֶ  ֶ  א  ה  ר  ה ַאב  ׂש  ה ע  א מ  ּל  ָ  א  ָ  ְ     ָ  ָ    ַ    ָ ּז ק  ?ֶ  ח  ת  ֵ   הּוא ה   ַ  ְ  ִ     

טּוח  ׁש   תו  ּב  יו  ה  ן ּב  חו  ּט  ּב  ת ה  ּד  מ  ַ   ֶ ּב     ָ   ֹ   ֹ   ְ  ִ    ֹ   ָ  ִ  ַ יד 'ְ  ִ ַ   ב  ע  ה ּד  ל מ  ֵ    ּכ   ָ ְ    ַ    ָ
יד ב ע ב  ט  נ א ל  מ  ח  ִ   ר   ֲ    ַ  ְ    ָ  ָ  ֲ ב  ', ַ ע ז  ר לו  ל  מ  "ה או  ּב  ּק  ם ה  א  ֹ   ו   ֲ  ַ   ֹ     ֵ  ֹ      ָ  ָ  ַ    ִ  ְ

ה. ּוב   ב  טו  ק ל  ר  ל, ז ה א  ו  ּכ  ָ      ְ ה   ֹ   ְ   ַ  ְ    ַ    ֶ     ֹ חו ן ַ  ּט  ּב  ת ה  ּד  ח  מ  ֹ   כ    ָ  ִ  ַ   ַ ִ   ַ  ֹ
ן  צו  ת ר  ּי ם א  ק  י יו ּול  ׁש  ל ק  ר ע  ּג ּב  ת  ה  י ה ל  ל ה  ֹ   י כו   ָ    ֶ    ֵ  ַ  ְ      ָ  ָ ְ    ַ    ֵ  ַ  ְ  ִ  ְ    ָ  ָ    ֹ   ָ

י"ת. ׁש  ֵ     ה  ז הּו  ַ  ֶ    ו  ים ְ  ע  ב  ש   ים ו  נ  ש  ש   מ  ן ח  ם ב   ר  ב  א  ִ    ו   ְ ִ ׁ  ְ    ִ ָ ׁ   ׁ  ֵ  ָ   ֶ ּ   ָ  ְ  ַ  ְ
נ ה ָ  ש   ׁש  ׁ ָ מ  ח  ים ו  ע  ב  ֵ   ׁש   ָ  ְ     ִ  ְ א  ִ ּי  ר  ט  ימ  ג  ָ   ּב  ִ ְ  ַ   ִ ן'ְ  חו  ּט  ֹ  ּב    ָ ח   ,'ִ  ת ּכ  ַ  א   ֹ    ֶ

ּמו   ח ע  ק  ן ל  חו  ּט  ּב  ֹ  ה    ִ    ַ  ָ    ֹ   ָ  ִ ןַ  ר  ח  אתו  מ  צ  ָ  ָ ב    ֵ   ֹ   ֵ ר  ּ ְ ּג ּב  ת  ה  י ל  ד  ֵ   ּכ   ַ  ְ  ִ  ְ    ֵ  ְ
ן. ר  ח  את מ  צ  ל  י ו  ׁש  ּק  ל ה  ָ  ָ  ע   ֵ     ֵ  ָ  ְ   ִ  ֹ  ַ    ַ 

גם במדור  לכתובבעז"ה  נשתדללבקשת רבים 
 זה את שמות בעלי המאמר

ה נ  ים ׁש  ע  ב  ׁש  ׁש ו  מ  ן ח  ם ּב  ר  ב  א  ּתֹו לֹוט ו   א  ל  ּי  ָ  ו  ָ    ִ ְ ִ  ְ   ֵ ָ   ֶ   ָ ְ ַ  ְ        ִ    ֶ  ֵ ך צרי .ַ 
להבין מדוע הזכיר דוקא כאן את מספר שנותיו 
של אברם. ויש לומר על פי מה שהקשה הזוהר 
איך הלך אברהם עם לוט הרשע, הלא אמרו 'אל 

צאת תתחבר לרשע', ומתרץ שצפה שעתיד ל
משיח בן דוד (שיצא מרות המואביה). ממנו 

ולכאורה הרי רק בברית בין הבתרים גלה הקב"ה 
לאברהם ענין הגלות ועד אז לא ידע, אם כן איך 
צפה שיצא מלוט הגואל שהוא משיח. אלא 

שבעת ברית בין  שכתוב במדרש 'סדר עולם'
 אם כן זההבתרים היה אברהם בן שבעים שנה, 

 יחזקאל ארנסטר; אליעזר שנעק תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

ן יבואר הכתוב היה עוד טרם צאתו מחרן. ובכ
כיצד הלך הזוהר "וילך אתו לוט" וקשה קושיית 

שראה שיצא  צריך לתרץ כתירוץ הזוהרעם רשע ו
ממנו משיח, ואם יקשה לך שזה היה לפני ברית 

לכן אמר  (שבסדר הפרשה זה כתוב אחר כך)בין הבתרים 
"ואברם בן חמש ושבעים שנה בצאתו מחרן", 

 ים.אם כן כבר היה לאחר ברית בין הבתר
להגה"ק יריעות שלמה  בשםילקוט האורים (

 [נדפס שנת ת"צ]) רבי שלמה ב"ר משלם מקראקא

ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו 
כבר דקדק  .הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את

רש"י בלשון "הנה נא ידעתי", וכי עד עכשיו לא 
זו  ויש לומר על פי מה שאמרו חז"ל יסכה .ידע

שרה, ולמה נקרא שמה יסכה, חד אמר שהכל 
סוכין ביפיה וחד אמר שסוכה ברוח הקודש. שני 
דעות אלו כאחד אמת, דעל ששרתה עליה שכינה 
וסכתה ברוח הקודש, האירה פניה והכל היו 
סוכין ביפיה, כמו שאמרו חז"ל על אסתר 
שירקרוקת היתה, אבל כשלבשתה רוח הקודש 

יני כל רואיה". והנה "ותהי אסתר נושאת חן בע
ידוע שמצרים היתה מקום טומאה ולא שרתה שם 
שכינה, וכשקרבו לבוא מצרימה ראה אברהם 
שעדיין ביפיה עומדת, אמר עד עכשיו הייתי 
סבור שכל יפיה הוא רק מחמת השראת השכינה, 
אבל כאן במצרים נסתלקה ממנה שכינה ובכל 
זאת נשארה יפת מראה, לכן אמר "הנה נא ידעתי 
כי אשה יפת מראה את" בעצם, ולא רק מפני 
השראת השכינה, ואם כן כל זמן ששרתה עליה 
שכינה לא היה חשש שיקחוה לנישואי איסור, 
אבל עכשיו שנסתלקה ממנה שכינה צריך 
לחשוש שמא יקחוה באיסור, לכן "אמרי נא 

 אחותי את".
 )להגה"ק רבי יהונתן אייבשיץתפארת יהונתן (  

ּג   ה א ה  ּמ  יָ  ָ      ִ ַ ל   ה  ּת  ׁש  י א  י ּכ  ּת  ּל  ִ    ִ ְ ְ   ִ ד     ִ יא  ְ ָ  י ה  ח ת  ּת  א  ר  מ  ה א  מ   א.ָ  ָ   ָ ַ ְ ָ  ֲ ֹ ִ   ִ ל 
, די עשה מזה שתי שאלותלמה  לדקדק יש

הנה מצאנו  כיבזה  . שמעתישישאל אחת מהן
כדי  ,לאחשורוש מולדתה באסתר שלא הגידה

חשוב שהיא לא ידע מאיזה משפחה היא ויש
ולא יקח אותה לי לאשה כי אין  ה,ממשפחה בזוי

שאינה  ההמלך לישא אשה ממשפחדרך זה 
טען ש מה . וזהאשה יפת מראה היאהגונה אף אם 

 ,עשית עמדי תהנה שתי רעו ,לאברהם הפרע

", ואם תאמר לא הגדת לי כי אשתך היא"האחת ש
 תלמה אמרכי חששת פן אשאנה לאשה, אם כן "

", כי גרם לי לקחתה לאשה, כי אברהם איי הותאח
א אמרת כי אחותך היא היה אז אב לארם, ואילו ל

  לא הייתי לוקחה.
 )להגה"ק רבי שלמה גאנצפריד [בעל הקישו"ע]אפריון ( 

פעם נפגש הרבי ר' מאיר'ל פראמישלאנער עם 
, בעת מבראד וגרהגאון המפורסם רבי שלמה קל

הפרדם אמר לו הרבי ר' מאיר'ל דכשנפגשים שני 
יהודים טובים כל אחד לומד מהמעלות הטובות 

חברו כיצד לעבוד את ה'. והנה אברהם היה ל ישש
מפורסם במדת הכנסת אורחים, ואילו מלכי צדק 

היה כהן שעבודתו בתורה ותפלה. בן נח שם  −
י ה,עכשיו שנפגשו שני הצדיקים למדו זה מז ּכ  ל  ִ  מ   ְ ַ   

יא ק... הֹוצ  ד  ם  ֶ ֶ        ִ  צ  ח  ן ֶ  ֶ ל  י  י  ָ ִ  ו  שלמד מאברהם מדת  ָ 
הּוא הכנסת אורחים, ם אברהם, למד  − ְ    ו   להיות  ֵ  מׁש 

ן א    ֹ ֵ ּכ ה  יֹון-ְ  ֵ ל  ל  ְ    ל ע  "ת בתורה שילעבוד את ה −    ֶ
 ותפלה.

 מ
הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא זצ"ל אמר בדרך 

אברהם אבינו קיים מצות הכנסת  , הנההלצה
לאכול  יתביישולא  יםכדי שהאורחואורחים כהוגן, 

והיה ירא  כל עם כל אורח,ואהיה בודאי , םצרככפי 
הבטיחו הקב"ה לכן חולי מעיים, שמא יבוא לידי 

 ן ל  ג  י מ  נ כ  ָ  א     ֵ ָ    ִ שקורין  הקיבהאת שישמור לו   ָ ֹ
אג  '   '...ן ָ  ְ מ 

 מ
דרכה של מריבה היא שמתחילה בדברים קטנים 
חסרי חשיבות, אך אם אין מפסיקים אותה מיד היא 
מתפתחת והולכת. ובזה מביא השל"ה הקדוש מה 

ין רך צחות, שכתוב ששמע לפרש בד יב ּב  י ר  ה  י  ַ ְ  ִ   ִ    ֵ   ו 
ה לֹו נ  ק  י מ  ין ר ע  ם ּוב  ר  ב  ה א  נ  ק  י מ  ֵ     ר ע  ְ ִ   ֵ  ֹ    ֵ    ָ  ְ ַ    ֵ , ואמר לו ט ֹ ֵ   ִ ְ

יב  אברם  ר  י מ  ה  א ת  ל נ  ָ    ְ ִ   ְ ִ  ָ א  תוב 'ריב' , שבתחילה כה ַ  
ואחר כך 'מריבה', וגם הרי הריב כבר היה מה הוא 
אל 'אל תהי' לשון עתיד. אלא אברהם בקש ממנו 
 בוא ונפסיק את ריב עכשיו, כי לא זה יתפתח

ל'מריבה' לשון נקבה, שזה יהיה כמו נקבה שיולדת 
עוד ועוד. אם נפסיק כשזה עדיין 'ריב' לא נגיע לידי 

'מריבה'.



 

 

ן י  ִ  טֹוב ע  ַ      
דֹוׁש ה   ּק  נּו ה  ּב  ל ר  יו ׁש  ּי  דֹות ח  ָ     ֶ   ַ ֵ    ַ ָ     ַ ּתֹול  ַ      ְ ׁש '   יט  ור  ו  א  ן' מ  י  ת ע  ְ   ִ  ְ  ּב  ַ ֵ     ִ ַ   ַ  

י  ּב  דֹוׁש ר  ּק  נּו ה  ּב  ל ר  א ׁש  ּלּול  ה  א ּד  יֹומ  ים ל  כ  הֹול  נּו ו  ים א  ב  ר  ִ   ק  ַ     ָ ַ     ֵ ַ   ֶ    ָ   ִ  ְ   ָ    ְ     ִ  ְ    ְ   ָ     ִ ֵ ְ 
ם דֹוב  ה  ר  ב  ְ  ָ ָ      א  ׁש ַ יט  ור  ו  א  ְ   ִ  ְ מ  ים ,  ֵ ַ ק  ר  ּפ  ת ה  יׁש א  ּד  ק  ן נ  ל ּכ  ְ  ָ ִ   ע  ַ   ֶ    ִ ְ  ַ    ֵ   ַ 

ל   ת ׁש  ר  ּד  ס  ה מ  יב  ת  כ  ים ל  א  ּב  ָ    ְ ֻ ֶ ֶ   ֶ  ה   ִ  ְ  ִ    ִ  ָ דֹו ַ ְ   ּתֹול  נּו   ּב  ֵ   ת ר  ַ   . 
דֹות ה ּתֹול  ּל  ְ    א       ֶ ֵ  

ת  קּופ  ת  ה ּב  ה ז  י  ֶ    ִ ְ   ַ  ה     ָ ית' ַ ה   ָ אׁש  ר  טּות  ' ְ ֵ  ִ  ּב  ּׁש  ּפ  ת  ל ה   ֶ   ִ ְ ַ ְ    ׁש 
ידּות ס  ח  ם טֹוב,  ַ ֲ ִ    ה  ל ׁש  ע  ּב  ה  י מ  נ  ּׁש  ּדֹור ה  ִ    ֵ ַ ַ ַ   ֵ     ּב  ּה .  ַ     ַ ֵ אֹות   ְ   ָ  ּב 

צֹות  ר  א  ר ּב  ּק  ע  ה ּב  פֹוצ  ידּות נ  ס  ח   ה  ר  ה ּד  ת  י  ה ה  קּופ  ָ    ָ   ְ ִ ָ   ָ ֲ ָ    ּת       ִ ֲ ַ   ֶ ֶ   ָ  ְ ָ   ָ   ְ 
י ואהל  ִ  ו  י  ן ָ     ְ  ָ ּוּפֹודֹול  ה(ה       ינ  א  ר  ב אּוק  ר  ע  ּיֹום מ  ָ  ּכ   ִ ַ ְ     ָ ֲ ַ      ַ(. 

י נ  על  מ  יר ח  ע  ִ  ּב   ְ ד ק  ְ ִ    ְ ֶ  ו  י ּד  ּב  ז ר  ן א  ה  ה ּכ  י  ּפֹודֹול  ּב  ִ   ׁש  ָ   ִ ַ   ָ   ֵ  ִ    ָ ְ     ְ ֶ 
ים ר  יׁש  יד מ  ּג  מ  א ּכ  ּב  ער  ִ     ֵ  ָ ִ  אֹוי  ַ  ְ אֹון ,   ֶ   ְ ַ    ד ָ     ּג  ו  י ּד  ּב  ה ר  י  דֹוׁש ה  ק  ִ   ו  ָ   ִ ַ    ָ ָ     ָ  ְ

ה ג  ר  ד  ל מ  ע  ָ  ּוב  ים,   ַ ַ   ַ ְ ֵ ּב  ים ר  ט  ר  יו ּפ  ים אֹודֹות  דּוע   א י   . ַ     ְ    ִ        ָ    ְ ָ ִ    ַ ִ  א 
ים  נ  ּׁש  ין ה  ִ    ּב  התקכ"ה -תק"ך ֵ    ַ ָ ת ז  י  ב  אֹור ּב  ח ה  ר  ֶ  ז     ִ ַ ְ     ָ   ַ  ָ ,

ם דֹוב ה  ר  ב  ל א  א  ר  ׂש  י  מֹו ּב  א ׁש  ר  ק  ּנ  ד ׁש  ל  ּי  ד ה  נֹול  ִ  ְ ָ ֵ   ַ ְ ָ ָ     ו  ְ    ְ   ָ ְ  ִ ֶ    ֶ  ֶ ַ    ַ    ְ .
ל    ו  ּנ  ח  ת  ה  ל ו  ד  ה ּג  ת ז  י  ב  ְ  ָ ּב     ֵ ַ ְ ִ  ְ  ַ  ָ    ֶ    ִ יא ְ ַ ה ה  ה מ  ּתֹור  ת ה  יע  ג  ד י  ִ   ַ   ַ   ָ   ַ   ִ  מ   ְ  ַ  ,

ת  בֹוד  ע  ה ו  א  ר  י  מֹות ּב  לֹות ר  ע  ה מ  ל  ם ע  ַ  ֲ   ַ  ׁש    ָ ְ  ִ ְ     ָ     ֲ ַ    ָ  ה'. ָ   ָ
תֹו ו  ל  י ׁש  מ  ָ   י   ְ כּו ְ  ֵ   ַ ר  ם דֹוב א א  ה  ר  ב  ל א  ם ,  ֶ   ַ ְ ָ ָ          ָ ְ  ׁש  ר  עֹוד ט  ְ      ֶ ֶ  ו 

ּמֹו א  ם מ  ּת  י  ת  ע ה  ׁש  יל ּת  ג  יע  ל  ּג  ַ  ֵ   ֵ ִ  ה  ְ ִ   ַ ֵ     ִ  ְ  ַ   ִ ל ,  ִ צ  גּור א  ר ל  ב  ע  ָ      ֵ ֶ  ו    ַ ָ  ְ
תֹו  נ  ק  ְ    ז  ּמֹו -ְ  ֵ ם א  ם דֹוב .  ֵ   ִ  א  ה  ר  ב  ר ַ ְ ָ ָ       א  ּב  ׁש  ִ  ְ ַ א נ     , י ׁש  מ  ה  ְ  ִ ְ ִ   ו 

ה ּׁש  ד  ּק  לֹות ה  ע  מ  ּלֹות ּב  ע  ת  ה  ה ּול  ּתֹור  ע  ּב  ּג  י  ת  ה  ְ  ִ ְ ַ     ְ ַ ֲ     ַ ְ ֻ ָ ל     ָ   ַ  ַ  ֵ  ַ ְ ִ  ְ. 
ד ח  י א  יׁש  יל ׁש  ה ל  ה ז  י  ֵ     ִ  ִ   ֶ ָ ה     ֶ    ָ ן ,  ָ ז ּב  ה א  י  ה  ם דֹוב ׁש  ה  ר  ב  ָ    ָ   ֶ  א  ָ ֶ       ָ ָ ְ ַ 

ה ל  י  ּל  ל ה  ד ּכ  מ  ל  ב ו  ׁש  ע י  ׁש  ָ  ּת   ְ ַ ַ    ָ   ַ  ָ  ְ תֹו,  ֵ ַ  ָ  ַ   נ  ק  ְ   ז  א ד  ְ  ֵ ה מ  ת  נ  ה  ּנ  ְ  ָ   ְ ֹ  ׁש  ֶ  ֶ ֶ 
ּה  ּד  כ  ל נ  תֹו ׁש  ד  מ  ת  ה  ְ  ָ  מ   ֶ ר ֵ ַ ְ ָ ָ    ֶ   ק  ּי  ָ  ָ ה  יל ,  ַ ׁש  ב  ין ּת  כ  ה  ה ל  ת  צ  ְ  ִ   ר  ַ     ִ ָ  ְ   ָ  ְ ָ 

חֹו ּמ  ׂש  דֹו ּול  עֹוד  י ל  ד  ד ּכ  ח  י  ְ  ַ ְ  מ      ְ    ְ   ֵ  ְ   ָ  ֻ ה,  ְ ר  ע  יא א ׁש  ם ה   ּג  ַ    ִ       ִ ֲ ָ א    ַ  
ד כ  ּנ  ל ה  ׁשֹו ׁש  פ  ל נ  ת ּג ד  ֶ  א   ֶ ַ   ֶ     ְ  ַ   ֶ ֹ   ֶ . 

ה  א  ר  י ו  ּׁש  יֹום ׁש  תֹו ּב  רּוח  ת א  כ ל א  א  א ל  ּב  ׁש  ְ  ָ ָ  ּכ    ִ ִ     ְ    ָ   ֲ   ֶ    ֹ ֱ  ֶ   ָ ֶ  ְ
י ל  ר צ  ׂש  ה לֹו ּב  ינ  כ  תֹו ה  נ  ק  ּז  ִ  ׁש  ְ   ַ ְ       ָ   ִ ֵ     ְ ֵ  ְ ה יֹום,  ֶ ב מ  ׁש  ם  ָ ַ   ַ     ח  י  ּיֹומ  ִ  מ  ַ   ִ  !?

יל ג  ר  ֹּלא ּכ  ד ׁש  ח  י  ל מ  כ  א  א מ  ּת  ב  ּס  ה ה  ינ  כ  ּדּוע  ה  ִ   מ  ָ  ָ    ֶ   ָ  ֻ ְ    ָ ֲ ַ   ָ ְ ַ ַ    ָ   ִ ֵ  ַ   ַ  !?
י ּׁש  יל ׁש  ל  ּמּוד ּב  ל  תֹו ּב  יע  ג  ל י  ל  ג  ה ּב  ּז  ין ׁש  ב  ד ה  ּי  ֵ     ִ ִ מ  ְ      ִ ְ    ָ   ִ  ְ   ַ  ְ ִ    ֶ ֶ    ִ ֵ    ַ ִ  ,

י  נ   א  יל ּכ  ב  ׁש  י ּב  כ  ב ו  ׁש  ח   ו  ל ּכ  ר ּכ  ע  ט  צ  ם דֹוב ה  ה  ר  ב  ִ   א  ֲ    ָ    ִ ְ ִ    ִ  ְ  ַ ָ  ְ    ָ    ָ   ֵ ַ ְ ִ       ָ ָ ְ ַ 
ד בּור     ֵ לֹומ  ל ע  ּב  ק  י ל  ד  ְ  ַ ֵ   ֲ    ּכ  יְ  ֵ   ל  ר צ  ׂש  ה ּב  ִ  ז   ְ   ַ  ְ רֹו ?! ֶ    ע  ל צ  ּג ד   ִ ֹ ֶ   ַ ֲ   מ 

ר ׂש  ת ּב  יכ  ת  ּנּו ח  ּמ  ה מ  ׁש  ל  ת  ּנ  ד ׁש  דֹו ע  ת י   א  ׁש  ַ    ָ ָ נ   ִ ֲ    ֶ ִ   ָ  ְ ְ  ִ ֶ   ַ     ָ  ֶ   ַ  ָ. 
ר  ח  ים א  נ  מֹו ׁש  צ  ע  ם דֹוב ּב  ה  ר  ב  י א  ּב  ר ר  ּפ  ה ס  ּפּור ז  ִ     ַ ַ  ס  ָ    ְ ַ ְ       ָ ָ ְ ַ   ִ ַ   ֵ ִ    ֶ     ִ 

 ת , ָ  ּכ  ר א  ּפ  ס  י מ  נ  ה א  ּמ  ים ל  ע  ם יֹוד  ּת  יו 'א  יד  ס  ח  ר ל  מ  א  ִ    ְ ַ ֵ   ֶ  ו  ֲ   ָ  ָ    ִ ְ     ֶ ַ     ָ  ִ ֲ  ַ   ַ ָ  ְ
ה ֹּלא ּת  ?! ֶ  ז  י'  ֶ    ַ ׁש  ּב  ים ר  ׂש  ע  י נ  ל  ר צ  ׂש  ת ּב  יל  כ  א  ּמ  בּו ׁש  ׁש  ַ  ֲ ִ    ֶ ִ   ח     ִ ְ   ַ ְ    ַ   ִ ֲ ֵ ֶ    ְ ְ 

ה[ דֹוׁש  ּק  ׁשֹונֹו ה  ל  ְ       ַ ְ   ָ ּוב  ען :   ִ ט מ  וער  ן ו  ׁש  אק  יט ל  ל מ  ד  ינ  ז פּון ה  ָ   ְ ְ  ֶ    ְ   ֶ   א     ִ   ְ  ְ   ַ א   ַ       ִ 

ער יּוד  .]   ֶ      גּוט 

                                                      
ר  1 פ  ת ס  ס  דּפ  ים לה  ּדב  תנ  ּמ  ין ה  ר ּב  זּכ  ּה נ  ֶ   ׁשמ  ֵ   ַ  ָ ְ  ַ  ְ     ִ ְ  ַ ְ ִ  ַ     ֵ    ָ  ְ  ִ ן' ְ ָ   י  ת ע  ִ  ּב   ְ    ּדפּוס ' ַ    ַ

צמֹו ל ע  יד ע  ע  רּות,      ֵ ִ    ַ   ַ ְ  עֹוד ה  ע  י נ  ימ  י מ  ַ  ֲ   ּכ  זהר  ֹוִ    ִ  ֵ   ה נ  י  ְ  ָ  ה   ִ    ָ ָ 
לּו ּל  ים ה  ר  ב  ה ּד  ׁש  ּׁש  ָ   מ  ר:  ִ ְ  ָ   ְ ָ ִ    ַ ק  ּסּות ,  ֶ ֶ ׁש  ג  ע ו  ר  ׁשֹון ה  ַ     ל   ְ   ַ ָ      ָ

רּוח    . ָ   ַ ה 
ד ל  ּי  ל ה  ּד  ג  ּי  ֶ  ו   ֶ  ַ   ַ  ְ  ִ  ַ 

ם ה  ר  ב  ד א  ל  ּי  ֶ    ַ ְ ָ ָ ה   ֶ ר  ַ ע  נ   ל  ַ  ַ דֹוב הֹופ   ְ ע  ,        ֵ   ּג  י  ת  ה  יף ל  ֵ  ַ ּומֹוס   ַ ְ ִ  ְ    ִ    
ה ּׁש  ד  ּק  לֹות ה  ע  ה ּבמ  ּל  ע  ת  ם ּומ  ּׁש  ת ה  בֹוד  ע  ה ו  ּתֹור  ָ ּב  ֻ ְ ַ     ֲ ַ  ְ    ֶ ַ ְ ִ    ֵ ַ   ַ   ֲ  ַ   ָ   ַ  ,

ה ּׁש  את א  ׂש  י ל  ר  ּצ  ה ׁש  ע  ׁש  יע  ל  ּג  ה  ד ׁש  ָ  ֵ    ִ ָ ע     ִ ָ ֶ   ָ ָ  ְ  ַ   ִ ִ ֶ   ַ . 
ׁש יט  ור  ו  יר א  ע  ְ   ִ  ְ ּב  י   ְ ִ    ַ ּב  דֹוׁש ר  ּק  ב ה  ר  ן ה  ה  ין ּכ  ל  ואה  ו  ּב  ִ  ֵ   ָ ַ   ַ ָ     ַ ִ  ׁש      ִ ְ    ָ ְ ֶ 
ּב   א  ב ו  ר  ע ּכ  ט  ן נ  ת  ְ  ַ  ַ  ֲ ַ נ    ַ  ָ ל "ד. ָ  ַ   לֹו ׁש  יכ  י ה  נ  ּב  ה מ  י  ע ה  ט  י נ  ּב  ָ     ֶ  ר   ֵ    ֵ ְ ִ    ָ ָ   ַ  ָ   ִ ַ 

ׁש יט  ר  עז  ּמ  יד מ  ּג  ּמ  ְ  ִ  ְ ה   ֶ ִ     ִ י ,  ַ ַ ּב  ם ר  ידּות ע  ד  י י  ר  ׁש  ק  ד ּב  עמ  ְ  ָ ַ   ְ ִ ְ ֵ  ְ  ִ      ִ   ַ ִ  ו 
ל ה   ע  יל ּב  אּב  נ  ער  ׁש  ּט  חּום מ  ָ   ִ    ַ ַ   ַ נ  אֹור'ַ      ִ ְ ֶ  ְ ם  ְ   ּמ  י  ינ  ַ ִ  ע  י  ',  ֵ  ר ה  ׁש  ה  ֲ ֶ   ָ ָ א 
ם ע  פ  ם ּב  ע  ּפ  ּמֹו מ  ׁש ע  ּג  פ  ָ    ִ    ִ ַ ַ   ְ ַ ַ נ  יק סֹוד , ִ  ְ ּת  מ  ה  ּול  ׂשּוח  ְ  ַ ְ ִ       ל  ַ    ָ

ל  רּומֹו ׁש  ים ּב  ד  עֹומ  ה  ים נ  י  נ  ע  ידּות ּוב  ס  ח  י ה  כ  ר  ד  ִ    ָ   ְ ִ    ְ      ֶ  ּב   ָ ְ ִ ְ       ִ ֲ ַ    ֵ ְ ַ ְ 
ם ָ  עֹול  ת,    פ  ּל  ח  ת  ה מ  ת  י  ה ה  יׁש  ג  ּפ  קֹום ה  ֶ  ֶ מ  ַ ְ ִ   ָ  ְ ָ   ָ   ִ ְ ַ     ְ  ,  ל  ם ה  ע  ַ   ּפ  ָ   ַ ַ 

יל אּב  נ  ער  ׁש  ט  ע ל  ט  י נ  ּב  ָ   ִ  ר  ְ  ֶ ְ  ִ   ַ  ָ ּב  ,  ַ ִ   ה ר  י  ת ה  ר  ח  ם א  ע  פ  ָ    ַ ִ ּוב  י   ְ ַ ַ   ַ ֶ ֶ   ָ
ׁש יט  ור  ו  א  יע  ל  ּג  חּום מ  ְ   ִ  ְ נ  ַ  ְ  ַ   ִ י . ַ      ַ ד  יא  ּל  ן מ  מ  ל  י ז  ּב  ם ר  ן ּג  מֹו ּכ  ִ   ַ ִ  ּכ  ִ   ָ  ְ  ַ   ִ ַ    ַ    ֵ     ְ

ל ה   ע  א' ַ ַ   ַ ּב  י  נ  ְ ָ  ּת  יד ',  ַ ּג  ּמ  ּבֹו ה  ל ר  ע  א  ה נֹוס  י  ה  ם ׁש  ע  ל ּפ  כ  ִ    ּב  ַ ַ    ַ   ֶ  ַ ֵ      ָ ָ ֶ   ַ ַ    ָ ְ 
ׁש יט  ר  עז  ּמ  ְ  ִ  ְ מ  ח  ,  ִ ֶ  ׂשֹוח  ע ל  ט  י נ  ּב  ת ר  ר א  ּק  ב  ר ל  ה ס  י  ְ    ֵ ַ ה    ַ  ָ   ִ ַ   ֶ   ֵ ַ  ְ   ָ    ָ ָ 

ּמֹו  . ִ  ע 
ע ּכ   ט  י נ  ּב  ל ר  ים ע  ר  ּפ  ס  ָ  ַ   ִ מ  ן ְ ַ ְ ִ    ַ   ַ ִ   ׁש  ה י  י  ת א ה  ּב  ׁש  ָ   ָ  ֵ י ּב  ָ      ָ ַ  ְ    ,

מ ר ׁש  ל  י ר  ת צ  ּב  ּׁש  ת ה  י א  יר ז את ּכ  ּב  ס  ה  ֹ  ו  ְ  ִ   ִ ָ   ָ ַ ַ   ֶ    ִ     ֹ מֹו , ְ  ִ ְ ִ    ְ    ּכ 
ר מ  א  ּנ  ֶ  ֱ ַ ׁש  ת: ' ֶ ּב  ּׁש  ת ה  ל א  א  ר  ׂש  י י  נ  רּו ּב  מ  ׁש  ֵ   ִ  ְ ָ ֵ   ֶ   ַ ַ ָ ו  ׁשֹומר ', ְ  ָ ְ    ְ ְ  ֵ  ו 

ידֹו ק  פ  ת  ל ּב  י הּוא מֹוע  ר  ה ה  יר  מ  ּׁש  ת ה  ע  ׁש  ן ּב  ׁש  ּי  ָ  ֵ   ִ ְ ַ   ַ ְ ִ  ָ   ֲ ֵ         ֵ   ְ ַ ְ ִ   ה  ַ . 
ר מ  א  יף ו  ְ  ָ ַ עֹוד הֹוס  ר ,        ִ    יס  יֹון ק  אּפֹול  ל נ  דּוע  ע  י י  ְ      ֵ  ָ  ּכ      ַ   ַ  ַ    ָ   ִ

ה נ  ׁש  א ד ּב  ט מ  ע  מ  ה מ  י  ה  ת ׁש  פ  ר  ָ  צ  ֵ ְ    ֹ ְ   ֵ ַ ְ    ָ י ,  ָ ְ ַ   ֶ ָ ע  ג  י ר  ר ּכ  מ  א  ְ  ֵ  ו  ִ    ִ   ַ ָ  ְ
ה נ  ׁש  ּב  ם ז אֹות  ּב  ז  ב  ר ל  ׁש  א  י מ  ּד  ים לֹו מ  ר  ק  ה י  לּוכ  ּמ  ָ ה  ֵ  ְ ָ     ֵ  ְ ַ ְ   ֶ ֲ ֵ   ַ ִ       ִ ָ  ְ   ָ   ְ ַ  ,

ה ּכ  ל  ּמ  ת ה  ּב  י ׁש  ע  ג  ים ר  ר  ק  ן ּכ ה י  מֹו כ  ָ  ּכ   ְ ַ ַ   ָ ַ   ֵ  ְ ִ    ִ ָ  ְ   ֹ    ֵ ר , ְ     ׁש  פ  י א  ְ  ָ  א  ֶ    ֵ 
ׁשֹון  .ִ    ל 

ת ּכ   ה  ַ   ְ ּב  י  ּדֹות טֹובֹות ה  ת מ  ל  ע  לֹות ּוב  ע  ּמ  ת ה  יל  ָ   ל  ָ           ִ    ַ ֲ ַ      ֲ ַ ַ    ַ   ִ
ע ט  י נ  ּב  ר  ָ  ַ ל  ל, ְ  ַ ִ   ער  ה ּפ  ּי  ּה ח  מ  ָ    ֶ  ְ ּוׁש  י . 1  ְ ָ   ַ ּב  ל ר  עֹו ׁש  מ  ְ    ֶ   ַ ִ  ׁש  ִ 

ם דֹוב  ה  ר  ב  יו  - ַ ְ ָ ָ      א  נֹות  יו ּוׁש  מ  יׁש י  ּד  ק  ּמ  יף ה  ר  ח  חּור ה  ּב   ַ ָ     ֶ ָ ִ    ַ ַ ְ ִ   ָ  ָ     ְ   ָ   ה 
ת  בֹוד  ע  ה ו  תֹור  ַ  ֲ   ַ  ל  יו -ה' ְ    ָ   נ  ז  א  יע  ל  ּג  ָ   ה   ְ ָ  ְ  ַ   ִ ן ,  ִ ת  ח  ר ל  ח  ֶ  ָ ָ  ּובֹו ּב    ַ ָ     

ב ת ֲ ע  מ  ל  ׁש  ּמ  ּתֹו ה  ֶ  ֶ ּור ּב  ְ ֻ ַ    ִ    . 
ת  ם דֹוב א  ה  ר  ב  י א  ּב  ד ר  נֹו למ  ל חֹות  יתֹו ׁש  ב  ְ  ָ ָ       ֶ  ּב  ַ   ִ ַ   ַ  ָ    ְ     ֶ     ֵ ְ 

ידּות ס  ח   ה  ר  לֹות ּד  ע  מ ח  ,  ַ ֲ     ֶ ֶ   ַ ֲ ִ    מ  צ  ל  לֹות ו  ע  יף ל  ם הֹוס  ּׁש  ֹ  ַ ּומ  ְ  ִ  ְ     ֲ  ַ    ִ     ָ ִ  
ת  בֹוד  ע  ּכֹו ּב  ר  ד   ה'. ְ ַ ְ    ַ ֲ   ַ  ּב 

יּו  ר ה  ׁש  ים א  יק  ּד  ּצ  י ה  גדֹול  ׁש ּב  ג  נֹו ּפ  ל חֹות  צ  ֵ    ַ ַ ִ  ִ    ֲ ֶ   ָ   א     ְ ִ    ַ ָ    ְ     ֶ ֵ 
ל צ  ים א  ר  ּק  ב  ׁש , ֹו ְ ַ ְ ִ    ֶ ְ מ  ת א  ב  ה  תֹוכֹו ל  ה ּב  ק  ל  ד  ם נ  ה  ַ  ֲ ַ   ֵ  ּומ        ְ   ָ  ְ ְ  ִ   ֶ ֵ  

ׁש י ,    ֶ קֹוד  כ  ר  ם ּד  ה  נֹות מ  ק  ל  ם ו  י עֹול  יק  ּד  צ  ק ּב  ב  ּד  ה  ֵ   ל  ְ ַ   ֶ ֵ     ְ  ִ  ְ    ָ     ֵ  ִ ַ ְ   ֵ ָ ִ  ְ
ת  בֹוד   ה'. ֲ   ַ  ע 

ת  ם ׁשנ  י  ל  ַ   ירּוׁש  ְ    ִ ַ  תר"ז.ְ    ָ

  alyayin.tsfas@gmail.com ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובתתלתגובות והערות 
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 בנימין אשר בן חנה, פנינה פרלה בת שרה טריינה :לרפואת

 "ואעשך לגוי גדול" (יב, ב)
לגוי  בשעה שאמר הקב"ה לאברהם לך לך מארצך וגו' ואעשך

גדול, אמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה הנאה יש 
לי בכל הברכות אם אני הולך מן העולם בלא בנים? אמר לו 
הקב"ה לאברהם: כבר אתה יודע שאין אתה מוליד? אמר לו כך 
אני רואה במזל שלי שאיני מוליד. אמר לו מן המזל אתה 

כוכבים, כך אי מתיירא? חייך, כשם שאי אפשר לאדם למנות 
אפשר יהיה למנות את בניך. באותה שעה העלה הקדוש ברוך 
הוא את אברהם למעלה מכיפת הרקיע, ואמר לו הבט נא 
השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה 
יהיה זרעך. אמר לו כשם שאתה רואה את אלו ואי אתה יכול 

 תם.למנותם, כך יהיה זרעך שאין אדם יכול למנו
 

 "והיה ברכה" (יב, ב)
צריך להבין כי על פי הדיוק היה צריך לומר 'והיה מבורך' או 'והיה 
מברך' ומה שייך לומר 'והיה ברכה' ויש לפרש על פי הגמרא 
בברכות "כל ברכה שאין בה [שם ו]מלכות (שאין מזכירים בה 
מלך העולם) אינה ברכה". ואם כן, בברכה ראשונה שבתפילת 

' שאין אנו מזכירים כלל 'מלך העולם' איך היא 'שמונה עשרה
נחשבת לברכה. ותירץ שם בתוס' דכיון שאנו אומרים 'אלוקי 
אברהם' אז הוי במקום 'מלך העולם', ואם כן, זה הפירוש "והיה 
ברכה" שהזכרת שמך, זה לבד נקרא ברכה, אף על פי שלא 

 מזכירים מלך העולם, נחשב לברכה כאילו אמרו 'מלך העולם'. 
 (חיד"א)

 

 "ואברכה מברכיך ומקללך אאור" (יב, ג) 
ולכאורה מפני מה שינה הלשון שאצל הברכה אמר מקודם 
"ואברכה" ואצל הקללה הקדים "ומקללך". אך נראה שזה ידוע 
שהבורא ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה ולא מחשבה 
רעה חלילה, ועל זה אמר "ואברכה מברכיך", דהיינו שתיכף ומיד 

עלה על מחשבה של אדם הטוב לברך אותך אז אצרף אותה כשת
מחשבה למעשה ויהיה בעיניי כאילו קיים המצוה הזאת, ואז 
אברך אותו תיכף ומיד כדי שיהא כלי מוכן לקבל הברכה ויברך 
אותך. אבל "ומקללך אאור", היינו שאחר שיקלל אותך אז אקלל 

 אותו. אותו, אבל אם יהיה במחשבה לקלל אותך אז לא אקלל 
 (קדושת לוי)

 

"ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל 
 משפחות האדמה" (יב, ג)

אדם אומר לבנו תהא כאברהם". פעם  -פירש"י: "ונברכו בך 
סיפר הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" מגור זיע"א, שאחיו בהיותו 
ילד, שאל את אביו בעל "השפת אמת" זיע"א בפסוק זה אם 

האדמה" אם כן, מי אפוא היה מן  "ונברכו בך כל משפחות
המקללים? והשיב ה"שפת אמת" כמו שאנו רואים ברב עיר 
ובמנהיג רוחני, הגם שיש שמקללים ומבזים אותו, מכל מקום כל 

 אחד מברך את בנו שיהיה כמו הרב.
 

"ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו 
 מחרן" (יב, ד)

ה כשיצא מחרן, ואם צריך להבין למה אומר לנו הכתוב בן כמה הי
היה יותר או פחות, האם יש נפקא מינה. ואפשר לומר שבאמת 
היה מאוד קשה לאברהם אבינו לעזוב את ארצו וללכת למקום 
שאינו יודע מהו, כי הרי הקב"ה אמר לו "אל הארץ אשר אראך" 
(יב, א) ולא אמר לו להיכן ילך. אלא שאברהם אבינו השתמש 

מבלי לעשות חשבונות  במידת הביטחון שבטח בהקב"ה
עצמיים ו"בטחון" בגמ' חמש ושבעים שלקח את מדת הביטחון 

 וכך יצא מחרן.
 

"וילך אברם... וילך אתו לוט ואברם בן חמש 
 ושבעים שנה" (יב, ד)

יש להבין את סדר הפסוק שמתחיל באברם וממשיך בלוט וחוזר 
אח"כ להודיע גיל אברם. ויש לפרש כי הפסוק נותן טעם מדוע 
הלך לוט עם אברם, הרי לא היה מעוניין לעסוק במצוות וללמוד 
מאברהם איך לקיים התורה, ומדוע הלך? והתירוץ: כי בדעתו היה 

ם זקן ואין לו להיות היורש של אברהם, אחר שראה שאברה
בנים, לכן הצטרף אליו תמיד, ולפי זה נתינת טעם הוא 'וילך אתו 
לוט' והטעם כי 'אברם בן חמש ושבעים שנה' וברצונו היה לרשת 

 (מקור ברוך) אותו. 
 

 "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'" (יב, ד)
אברהם לא נזקק ליישוב הדעת, לא ביקש עצה מאיש ולא דחה 

אחד. מיד כשאמר לו הקב"ה "לך לך", קם  את החלטתו אף ביום
 (שפתי כהן) ויצא בלי שהיות לארץ ישראל.

 

 "ואת הנפש אשר עשו בחרן" (יב, ה)
רבי חנוך העניך מאלכסנדר ישב פעם עם חסידיו וקרא את 
פירוש רש"י על פסוק זה: "שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם 

: "לכאורה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים", ושאל
צריך לתמוה, להיכן הלכו כל אותם הגרים שגיירו אברהם ושרה? 

המשיך רבי חנוך  -והלא לא מצינו אלא את בני האבות? אלא" 
"כל זמן שהיה אברהם בחיים, היו הגרים דבוקים בו  -והסביר 

והולכים בדרכו. אולם לאחר מות אברהם עמוד החסד, המשיך 
ן שראו בכך שינוי הדרך שראו יצחק בנו, במידת הגבורה, ומכיו

אצל אברהם פירשו ממנו, עד שברבות הימים חזרו להיות גרים 
גמורים. ומכאן אנו למדים", סיים הרבי, "שכל איש צריך 
להתחבר לצדיק דורו, גם אם דרכו אינה נראית לו. שכן אם לא 
יעשה כן, עתיד הוא ליפול ממדרגתו ולאבד את גם מה שקבל 

 מהצדיק הקודם".
 

"למה לא הגדת לי כי אשתך היא למה אמרת 
 יט)-אחותי היא" (יב, יח
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

זצ"ל בספרו "אפריון":  מעיר על כך הגאון רבי שלמה גנצפריד
מדוע שאל פרעה שתי שאלות, הרי עיקר הטענה היא מה שלא 
אמר שהיא אשתו, ולמה הוצרך להוסיף על טענתו 'למה אמרת 

 אחותי היא'.
וכתב ליישב על פי מה שמצאנו במגילת אסתר (ב, י) שמרדכי 
ציוה על אסתר שלא תגיד את עמה ואת מולדתה, והטעם בזה 

רוש שהיא ממשפחה בזויה ולא יקחנה כדי שיחשוב אחשו
 לאשה, כי אין כבוד למלך לקחת אשה ממשפחה בזויה.

ולפי זה אם היה אברהם אומר על שרה רק שהיא איננה אשתו 
ולא היה אומר אחותי היא, ייתכן שלא היה פרעה לוקחה לאשה, 
כיון שלא נודעה משפחתה, וייתכן שהיא ממשפחה בזויה ואין 

ממשפחה בזויה, אך כיון שאמר אברהם  כבוד למלך לשאת אשה
אחותי היא, לא חשש פרעה שהיא ממשפחה בזויה, שהרי היא 

 ממשפחת אברהם שהיה מפורסם בכל העולם.
וזהו שטען פרעה לאברהם, שעשה עמו ב' רעות, האחת מה 
שלא הגדת לי שהיא אשתך, והשנית מה שאמרת לי אחותי היא 

ותך לא הייתי לוקחה ולכן לקחתיה לאשה, כי לולא הייתה אח
 (אפריון) שמא ממשפחה בזויה היא.

 

 "אל נא תהי מריבה ביני ובינך" (יג, ח)
הטעמים כאן הם "אל נא" פשטא, ואח"כ טעמים לחוד על "תהי 
מריבה ביני ובינך" להורות שההתחברות עם רשעים אינה טובה, 
ולכן אמר אברהם "אל נא" פסיק, ואם כן "תהי מריבה ביני ובינך" 

י אנשים אחים אנחנו, ויש חשש שאלמד מהמעשים הרעים כ
 (חתם סופר) שאתה עושה, ולכן כל אחד ילך לכיוון אחר. 

 

"ויאמר אברהם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני 
ובינך ובין רועי ובין רועיך כי אנשים אחים 

 אנחנו" (יג, ח)
לוט היה פיקח והתנהג בערמה כאילו היה צדיק כמו אברהם 

אבל הרועים ידעו שהוא גנב בדיוק כמותם, כי הרי הוא נתן אבינו, 
להם רשות וגם את התירוץ לרעות בשדות זרים. ולכן אמר 
אברהם אבינו ללוט "אל נא תהי מריבה ביני ובינך", כי אתה 
מראה את עצמך כאילו אתה מתנהג כמוני, אבל "ובין רועי ובין 

פרד נא מעלי", כי רועיך" רואים את ההבדל הגדול בינינו, ולכן "ה
הרי כל העולם אומרים גם עלי שאיני מתנהג כיאות "כי אנשים 

 אחים אנחנו".
 

   והוא כהן"... "ומלכי צדק... הוציא לחם ויין
 יח) (יד,

לפי הדיוק היה צריך לכתוב כך, ומלכי צדק מלך שלם הכהן לקל 
עליון הוציא לחם ויין לאברם, ועוד צריך להבין שהרי אז היה 

לחם וכו', ומדוע  -לשבת לשתות יין ואח"כ הביאו סעודה דרכם 
עשה מלכי צדק הפוך, שהביא קודם לחם ואחר כך יין? ויש 
לפרש שהרי ידוע שכהן אסור בשתיית יין, כי הוא צריך לעבוד 
העבודה בבית המקדש, ושתויי יין אסורים בעבודה, ואנו מקווים 

יהיה פסול  שמהרה יבנה בית המקדש, ואם ישתה יין וישתכר
לעבודה, אבל אם יאכל סעודה קודם ובאמצע ישתה יין לא 
ישתכר, כי הרי שנינו יין שבתוך הסעודה אינו משכר ולכן מלכי 
 צדק הוציא 'לחם ויין' ולמה עשה כן מפני 'והוא כהן לקל עליון'. 

 (הרבי רבי יונתן אייבשיץ)
 

 "אם מחוט ועד שרוך נעל" (יד, כג)
יש להקשות הרי גם חוט וגם שרוך נעל לא שווים כמעט כלום, 
ואם כן, מה החידוש בזה אולי דברים קטנים לא לקח אבל דברים 
גדולים כן לקח. ויש לפרש שרמז בזה אברהם למלך סדום, 
שאינו מעוניין בשום קשר עמו, בין קשר של קיימא ובין קשר 

ר חפצים שאינו של קיימא, וזה ה'חוט' משתמשים בו לקשו
ועושים עמו קשר של קיימא, ו'השרוך נעל' הוא קשר שאינו של 
קיימא, כי הרי כל יום פותחים אותו, ויש להוסיף לפי מה שאמרו 
חז"ל (סוטה יז) שבזכות שאמר אברהם למלך סדום אם מחוט 
ועד שרוך נעל לא אקח, זכו ישראל לחוט של תכלת במצוות 

יצית קושרים החוטים קשר ציצית, ולרצועה של תפילין, והנה בצ
של קיימא, מה שאין כן ברצועות התפילין עושים בכל יום קשר 
על היד לקיים 'וקשרתם לאות על ידך' וכן על הראש, ואחר 
התפילה מורידים אותו, ואם כן הוי קשר שאינו של קיימא, ולכן 
שילם לו ה' שכרו מדה כנגד מדה, שלא רצה לעשות שום קשר 

לו ה' קשר עמו בין קשר של קיימא ובין עם מלך סדום, עשה 
 קשר שאינו של קיימא.

 

 "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" (טו, ו)
כל המפרשים תמהו על אברהם אבינו ראש וראשון למאמינים 
האם נחשב למעלה שהאמין במה שהקב"ה בכבודו ובעצמו 
אומר לו. ואפשר לומר שהפירוש הוא והאמין הוא פועל יוצא, 

חרים להאמין בה' שהוא יחיד ומיוחד, ועל זה שהביא את הא
הקב"ה החשיב לו לאברהם אבינו לצדקה שאברהם אבינו 
שאברהם אבינו עשה צדקה שהכניס בלב כולם את אמונתו של 

 יתברך שמו.
 

"ויאמר לו ה' כה יהיה זרעך והאמין בה' 
 ויחשבה לו צדקה" (טו, ו)

הנה ידוע כי יש להבין מדוע רק עכשיו החשיב לו ה' צדקה. אך 
אברהם אבינו היה ותרן בממונו שלא רצה ליהנות מרכוש סדום 
ועמורה, והייתה לו עין טובה ונפש רחבה לתת לכל אחד אכילה 
שתייה ולינה, ואדם אשר לא זכה לילדים ולא למשפחה כאוות 
נפשו, אין זה חידוש שהוא מפזר ממונו לצדקה, כי למי יחזיק 

אחר שהשי"ת בישר לאברהם הכסף אם אין לו יורשים. אבל 
שיהיה לו זרע, נכדים ונינים, כעפר הארץ, ואם כן יש כבר מי 
שיירש את נכסיו ובכל זאת ממשיך לחלק צדקות ועושה הכנסת 
אורחים וכו', זה כבר נחשב לצדקה אמיתית ולכן אחר שה' אמר 
לו 'כה יהיה זרעך' והמשיך בדרכו הרחבה אז 'ויחשבה לו צדקה' 

 (ישמח משה) תית. שזו צדקה אמי
 



 

 ~1 ~  

 נפלאים סיפורים
 פרשת לך לך

 

 ינה פרלה בת שרה טריינהבנימין אשר בן חנה, פנ :לרפואת

 "ומקללך אאור" (יב, ג) 
בעיר פינסק היה יהודי אחד מה"מתנגדים" שלמד בספר הזוהר 
הקדוש, ולא הבין שם ענין אחד, נמלך ה"מתנגד" בדעתו להיכנס 

זיע"א שגר שם, ולשאול אותו  אל הרה"ק רבי שלמה מקארלין
את הפירוש, וכן עשה, אמר לו הרה"ק מקארלין: הלא "מתנגד" 
אתה, ועל כן לא אגיד לך את פירוש דברי הזוהר הקדוש, עד 
"שתקלל" בשמי את הגר"א מוילנא, ככל אשר אומר אליך. 
ה"מתנגד" נבהל והלך לו בפחי נפש. יגע ה"מתנגד" שוב ושוב 

ללא הועיל, החליט לילך שוב אל רבי שלמה להבין דברי הזוהר, ו
ולקיים דבריו, כי מה תוכל לפעול קללתו בפרט אם לבו בל עמו 
בזה. כשבא ואמר לרבי שלמה שהוא מסכים לקיים את תנאו, 
אמר לו הרה"ק מקארלין: "תקלל אותו בשמי, שמיוצאי חלציו 
יהיו חסידים". היהודי ה"מתנגד" נתפעל מ"קללה נמרצת" 

ח את פיו והוציא קללתו בשמחה רבה. ו"הקללה" כזאת, פת
נתקיימה: הרב החסיד ר' אלי' צבי מבריסוב ז"ל והרב החסיד ר' 
זלמן מדיסנא ז"ל שהיו שניהם מחסידיו המפורסמים של הרה"ק 
בעל ה"צמח צדק" מלויבאוויטש זיע"א, היו נכדי הגר"א מוילנא 

 זיע"א.
 

 "ואת הנפש אשר עשו בחרן" (יב, ה)
בי יצחק בלאזר בפעם הראשונה את רבי יוסף יוזל כשפגש ר

הורוביץ, שהתפרסם כ'סבא' מנובהרדוק, שאלו רבי יצחק 
למטרת נסיעתו. השיב רבי יוזל כי נוסע הוא ללייפציג לרגל 
מסחרו. תמה רבי יצחק ואמר: "ומה בדבר חובת האדם בעולמו, 
לימוד תורה?" הצטדק רבי יוזל וסיפר שמטפל הוא באשה 

לדים, וללא פרנסה כיצד חיים?! הרהר רבי יצחק מעט וששה י
ואמר: "אתה שואל כיצד חיים, ואני שואל כיצד מתים?! עם מה 
עולה האדם לאחר מותו?" נכנסו הדברים ללבו של רבי יוזל 
וחלחלו בו עמוקות. מאותה שעה ואילך ניצתה בו שלהבת 
התורה והמוסר שלא משה ממנו כל ימי חייו, עד שהיה לאחד 

 גדולי התורה והיראה בדורות האחרונים.מ
 

ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה "
 (יג, ז)לוט" 

לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים 
 ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל (רש"י)

בחשיבות הזהירות בממון הזולת, נצטט סיפור על הגאון רבי 
שנכנס לחנות ירקות, בליווי תלמיד  אברהם גנחובסקי זצ"ל

צעיר, לקנות כמה ירקות שידע שחסרו לרבנית. הירקות עלו על 
המשקל והתשלום נמדד ונקבע. המוכר, מפאת יראת כבוד לרבי 

 אברהם, עיגל את המחיר עם הנחה של שבעים אגורות.
מיד התעניין רבי אברהם: "האם אתה בעל הבית יחיד בחנות, או 

 שותף ותיק". השיב המוכר. שותף?" "יש לי
"תודה על ההנחה אבל מכיוון  –אמר לו רבי אברהם  –"תודה!" 

שיש לכם שותף, לא ברור כי יש לך זכות לוותר לי שבעים אגורות 
 בלי לשאול אותו" ולא הסכים רבי אברהם לקבל את ההנחה.

הבחור הצעיר שליווה את רבי אברהם מעיד על עצמו 
שבעים האגורות נחרט בלבי  בהתרגשות: המקרה הזה של

 כתמרור דרך לשבעים שנות חיים של ישרות בכסף...
 

 "הפרד נא מעלי" (יג, ט)
בין המתפללים בבית הכנסת בביתו של הגאון רבי של הגאון רבי 
שמואל סלנט היה איש שהיה שנאוי לחברה. אמרו עליו שאינו 

דה מתנהג כראוי בדברים שבין אדם למקום. גם היה עז פנים ובו
 דוגמאות של שקר.

איש זה היה בא תמיד קודם התפילה, ניגש לרבי שמואל ומספר 
לו חדשות אשר בדה מלבו ורבי שמואל היה מקרבו ושומע 
דבריו. לא הייתה דעתם של המתפללים נוחה מזה וביקשו מבנו 

 של רבי שמואל שיעיר את אוזני אביו על כך.
דד עם אדם זה שאל הבן את רבי שמואל: אבא, מדוע אתה מתיי

 שאין זה לפי כבודך?
השיב לו רבי שמואל: "יודע אני מה שאתם יודעים, אולם בכוונה 
אני עושה. שכן איש זה שאינו נוהג כשורה ומדבר שקר, הרי אם 

לא יבוא להתפלל ולא יניח תפילין. ובזה שאני שומע  ארחיקו
שקריו, כבוד הוא אצלו ובא להתפלל, וגם יש לי השפעה עליו 
ואם אני אומר לו פעם, לא יפה לאיש שכמותך לעשות כך וכך, 

 שומע הוא לדברי".
 (ימי שמואל)

 

 "הפרד נא מעלי" (יג, ט)
מביתם במלחמת העולם הראשונה, נאלצו יהודי גליציה לנדוד 

מחשש הפרעות. בתוכם היה גר הרה"ק רבי יששכר דב מבעלזא 
שהתיישב בעיר מונקאטש יחד עם מאות מחסידיו וכתוצאה 
מכך התעוררה בעיר מחלוקת קשה. וכששאלוהו, מדוע התיישב 
דווקא בעיר כה גדולה, השיב: מצינו שאברהם אבינו אמר ללוט, 

להישאר במקומו 'הפרד נא מעלי'. ומדוע לא הציע אברהם ללוט 
והוא ילך למקום אחר? אלא שאברהם אבינו לא יכול לגור בכל 
מקום, שהרי זקוק הוא לבית מדרש, לשוחט, למקוה, לתלמוד 

 תורה ועוד, אבל הרשע יכול לגור בכל מקום"...
 

 "ויברכהו ויאמר" (יד, יט)
מספרים על הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, שנסע 

כנסת כלה. כשהגיע אצל רב אחד, לא נתן פעם לאסוף כסף לה
לו הלה מאומה, אלא בירכו שיצליח ה' את דרכו. אמר רבי לוי 
יצחק: אפילו מלכי צדק שהיה כהן לאל עליון קודם הוציא לחם 

 ויין, ורק אחר כך "ויברכהו" בירך אותו.
 

 "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" (טו, יג)
שמחו היהודים ה"משכילים" ברוסיה, בימי הקיסר ניקולאי 
הראשון, עת גייסו יהודים לצבא. ראו בכך אות למענק זכויות 
אזרחיות ליהודים בקרוב. וכאשר הגיעו הדברים אל רבי מנדלי 
מקוצק, נאנח ואמר, הרי כתוב בתורה "כי גר יהיה זרעך בארץ לא 
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להם", בזמן שיהודים נמצאים בגלות, מוטב שיהיו גרים ואל יהיו 
 אזרחים. 

 

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה 
 (טו,ה)ויאמר לו כה יהיה זרעך" וספור הכוכבים
ולפי מדרשו, אמר לו: צא מהאצטגנינות  -"ויוצא אותו החוצה 

בן שלך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברם אין לו 
אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד. אני קורא 

 לכם שם אחר וישתנה המזל" (רש"י).
בא יהודי לפני רבי אהרן מסדיגורא ובכה: אני עומד לפני משפט 
קשה וצפוי לי עונש כבד, וכל ההוכחות נגדי ואיני רואה כל דרך 

 להינצל, אין לי שום עצה...
עצה, אזי "עצת ה' היא תקום"...  ענה לו הרבי: כשאין לאדם

 (משלי יט כא). וכך היה, הלך למשפט ויצא זכאי!
אחר כך בא להודות לרבי על המופת, על רוח הקודש. אמר לו 
הרבי: כאשר אדם בא להתפלל אל הקב"ה, הוא מגיע עם עשר 
עצות איך כדאי לטפל בעניין שלשמו הוא מתפלל. וכשזה לא 

ם ואין עוד סיכוי ותקווה, ונופל מצליח הוא חושב שהכל הסתיי
 לזרועות הייאוש.

שנה אין לו  75אפילו אברהם אבינו הסתכל באצטגנינות. כבר 
ילדים. הסתכל בכוכבים וראה שגם לו וגם לשרה לא יכולים 
להיות ילדים. אמר לו הקב"ה: מי אמר שאין עוד סיכוי. לאברם 

ים. לשרי אין ולאברהם יהיו ילד -אין ילדים, אך לך יקראו אברהם 
 אך לשרה יהיו ילדים. -ילדים 

כאשר מגיע מצב שאדם מבין כי אין לו יותר מה לעשות, אזי 
"עצת ה' היא תקום". כל זמן שיש לאדם עצות, אומר הקב"ה: 
עשה כפי שאתה חושב, ורק לאחר שהאדם מנסה את כל 

 אזי "עצת ד' היא תקום". -הדרכים ורואה שאין לו עצה 
ג) האדם שואל: "עד אנה ה' -הלים (יג, בזה מה שנאמר בת

תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני" והתשובה: "עד 
 -אנה אשית עצות בנפשי", כל זמן שיש לך עצות אומר הקב"ה 

תסתדר לבד. וכשכבר אין לך עצות, ואתה סומך רק על הקב"ה 
 )אדיר במלוכהש"פ (הג אז הקב"ה ישלח לך את ישועתו. -
 

מלאך ה' הנך הרה ויולדת בן "ויאמר לה 
וקראת שמו ישמעאל כי שמע ה' אל ענייך" 

 (טז, יא)
ל" שמעאקשה: שלפי טעם זה היה צריך לומר לה שתקרא שמו "

 בלשון עבר ולא בלשון עתיד "ישמעאל".
ומתרצים שכוונת המלאך היא כשם ששמע ה' אל ענייך בפעם 

מן  הזאת כך ישמע ה' גם בפעם אחרת והיינו כשכלו המים
 החמת.

 

 "התהלך לפני והיה תמים" (יז, א) 
 "ובדבר הזה תהיה תמים" (רש"י).

מעשה נורא סיפר אחד המוהלים פה בארץ הקודש, שלפני 
כשלושים שנה נקרא לערוך ברית ברוסיה הרחוקה, בינות 
לציפורני הרשעים, בהגיעו לבית הרך הנולד לא ראה לפניו שום 
תינוק ועולל 'בן שמונת ימים', אמר להם המוהל 'מילה היא 

הנה עומד  ולתינוק אני צריך', היכן התינוק, ויראוהו אביו ואמו,
בחצר ילד בן שבע שנים, וילד זה עדיין לא נימול כי עד עתה 
פחדנו מהרשעים, אך עתה הגיע העת למולו. המוהל שנבהל 
לראות ש'החתן דמים למולות' אינו כי אם ילד בן שבע, פנה 
והסביר לילד שהמילה כרוכה בייסורים של ממש, אך הילד לא 

נו לי שולחן מיוחד המסובב נבהל כלל, ואמר לו, הנה הורי כבר הכי
בחבלים, קיים בי עקידה וכך לא אזוז ולא אנוע אפילו ברוב 
כאבים. וכך נערכה הברית מילה. תיכף לאחר המילה נגשה האם 
אל בנה ונשקה אותו באהבה רבה ולאחר מכן נפלה מתעלפת. 
משהתעוררה מעלפונה ניגש אליה המוהל ושאל אותה על מה 

אם בגבורה, כי מיום שנולד קיבלה על הסער הגדול הזה. ענתה ה
עצמה שלא תנשק לבנה עד לאחר שיכנס להיות מכלל היהודים 
להיות נימול. על כן כעת כשנשקה לבנה בראשונה גברו עליה 

 רגשות הלב ולא יכלה לעמוד בעצמה עד שנפלה מתעלפת.
 

"והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך" 
 (יז, ה)

קנו של החוזה מלובלין, התגורר בכפר קטן רבי קופיל מליקובה, ז
סמוך לעיר טרניגרוד והתפרנס מבית מזיגה שחכר מאדון 
המחוז. את מעלתו הגדולה היה מסתיר מעין רואים, אולם שמו 
הטוב נדף למרחוק עד שבני העיר אמשטרדם המעטירה ביקשו 
למנותו עליהם לרב ומנהיג. סירב רבי קופיל להצעה ואמר:" 

שאר אב המון גויים בבית המזיגה, מאשר להיות אב מוטב לי להי
 בית דין באמשטרדם הגדולה"...

 

 "המול לכם כל בשר" (יז, י)
מעשה שהיה עם הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שהתחיל 
ללמד מסכת פסחים ואמר לתלמידים לקרוא את המשנה ביחד 
ר בקול רם. כולם קראו 'אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאו

הנר', והרב אמר להם לחזור שוב על הקטע, וחזרו שוב, והרב 
ביקש שיחזרו שוב פעם וכן עשו. התלמידים תהו מדוע על כך. 
לפתע שאל אותם הרב: "האם יש כאן בחור שלא עשה ברית 
מילה?" השאלה הייתה תמוהה עד מאוד, שכן מדובר בתלמידי 

ב, לא עשו לי ישיבה, והנה קם אחד הבחורים ואמר: "כן, כבוד הר
ברית, וזאת מכיוון ששני האחים שלי נפטרו אחרי שעשו להם 
ברית מילה, ולכן לפי ההלכה אני פטור". אמר לו הרב: "אתה 
צודק, אבל עכשיו תלך לרופא מומחה ותבדוק, אם עכשיו כבר 
אפשר לעשות ברית". וכן היה, שלבסוף עשה ברית. התלמידים, 

"איך כבוד הרב ידע, שיש  שהיו באותו מעמד, שאלו את הרב:
מילה?" השיב להם הרב: "אתם קוראים -מישהו שלא עשה ברית

אור לארבעה עשר, ואני שומע 'ערלת בשר'. חשבתי שאולי אני 
כל פעם אני לא שומע טוב, ולכן ביקשתי, שתחזרו שוב ושוב, וב

  ".ערל בשרהבנתי, שיש מישהו שומע אותן מילים, 
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 475ספר ון מגלי                                            ז"תשע שנת לך לךפרשת 
 ַוֵּילֶ ... ֶאל ַאְבָרם ֶל ְל ֵמַאְרְצ ּוִמּמֹוַלְדְּתה' ַוּיֹאֶמר "

 ד) - (יב, א ה'"ר ֵאָליו ּבֵ ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּד 
ם ֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָכאן ִאי ַלֲהָנָאְת ּוְלטֹוָבְת ְוׁשָ  - לְ  לֵ 

 "י). רש(ָּבעֹוָלם  ְועֹוד ֶׁשאֹוִדיַע ִטְבעֲ , ִניםַאָּתה זֹוֶכה ְלבָ 
ִּנְתַנָּסה ָּבֶהם ַאְבָרָהם ׁשֶ , ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות, ַּכָּידּועַ , ֶזהּו

 . ָאִבינּו
ַוֲהלֹא ? ָּגדֹול ל ּכָ אן ּכָ ן ּכָ יֹוּסָ ּנִ ם הַ ִא ין, הַ בִ הָ לְ  ׁשה, יֵ ָר אֹוכְ לִ 

, ַמְבִטיַח לֹו"ה ְוַהָּקּבָ , ְּבָחָרן ֵאין ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְיָלִדים
. ה ֶאת ַזְרעֹוִיֵּתן לֹו ְיָלִדים ְוַיְרּבֶ , ֶׁשִאם ֵיֵל ֶאל ָהָאֶרץ ַהִהיא

ֶׁשְּתָלאֹות ַהֶּדֶר לֹא ִיְגְרמּו לֹו , ַּגם ַמְבִטיַח ְלַאְבָרָהם"ה ַהָּקּבָ 
ְיָבֵר "ה ַהָּקּבָ  - ֶאָּלא ְלֵהֶפ, ְלִמעּוט ָממֹונֹו ְולֹא ְלִמעּוט ְׁשמֹו

ִאם , ֵאיֹפה. בֹודכָ בְ ּוְּבָממֹון ַרב ּוְבֵׁשם טֹוב , ִאם ֵיֵל, אֹותֹו
 ? ִּנָּסיֹון ָּכאןהַ , ֵּכן
ָלׁשֹון , ַּכָּידּועַ , ִהיא'ֲאִמיָרה'  - ָיה נֹוֶסֶפת ִמְתעֹוֶרֶרת ָּכאןְׁש ֻק 

ַמר ַּבְּתִחָּלה אֱ ַמּדּוַע ֵאפֹוא נֶ . ַהְינּו ָלׁשֹון ָקָׁשה, ְו'ִדּבּור' ַרָּכה
ַוֵּיֶל ַאְבָרם ד': "ּוְבָפסּוק ", ְל לֶ ֶאל ַאְבָרם ה' ַוּיֹאֶמר "

 ה'"?ר ֵאָליו ּבֶ ר ִּד ַּכֲאׁשֶ 
ִלְׁשֵּתי ַהְּׁשֵאלֹות  הַהְּתׁשּובָ , 'ֱאֶמת ְׂשַפת'הַ  אֹוֵמר, ָאְמָנם

 .ִמַּמֲעָלתֹו ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, נֹוַבַעת ִמיסֹוד ֶאָחד
 ֶׁשֵּכן, ְלַאְבָרָהם ַּכָּדִאית ָהְיָתה ןכֵ ָא  'ה ִצּוּוי ִּפי ַעל ַהֲהִליָכה

 ֶאת ּוְלַגֵּדל ּוְבֹעֶׁשר ְּבַפְרָנָסה, ִּביָלִדים ְלָבְרכֹו ְבִטיחַ ִה  ה"ַהָּקּבָ 
 ְלקֹולֹו ָׁשַמע לֹא, ְּבֹרב ִצְדקּותֹו, ָאִבינּו ַאְבָרָהם ַא, ְׁשמֹו
 '"ה ֵאָליו ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַאְבָרם ַוֵּיֶל" ֶאָּלא, ַהָּגדֹול ַהָּׂשָכר ִמְּפֵני

 ִמּׁשּום ְוַרק ַא ֶאָּלא, ְלַתְגמּול הְוִצִּפּיָ  ֶחְׁשּבֹונֹות ְללֹא -
 ! ָלֶלֶכת ָאַמר ה"ַהָּקּבָ ׁשֶ 

ׁשֹון לָ ּבְ , 'ֲאִמיָרה' ִאם ֵּכן, ָתה ָּכאןָהיְ ה',  אֹותֹו ִצָּוהַּכֲאֶׁשר 
ַחד ִעם ַהִּצּוּוי ָהיּו ַהַהְבָטחֹות ִּכי יַ ה'...", ַוּיֹאֶמר . "ַרָּכה

הּוא לֹא ָהַל , ָהם ָאִבינּו ָהַלֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ַאְבָר . ַהְּגדֹולֹות
ַמר אֱ ְוָלֵכן נֶ ה', ֶאָּלא ַא ְוַרק ְּבֶׁשל ִצּוּוי , ִּבְגַלל ַהַהְבָטחֹות

 ה'..."ר ֵאָליו ּבֶ ַּכֲאֶׁשר ִּד " - ׁשֹון ִּדּבּורלְ , ׁשֹון ָקָׁשהלָ ָּכאן ּבְ 
 
 )ב, יב( "ְהֵיה ְּבָרָכהַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ וֶ  ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול"

 ';םהָ ָר בְ י ַא ֵק אֱ 'ֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים  - ל'דֹוּגָ ְלגֹוי  'ְוֶאֱעְׂש 
 - 'מֶ ה ְׁש לָ ְּד גַ אֲ 'וַ  ';קחָ צְ י יִ ֵק אֱ 'ֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים  - 'כְ ֶר בָ אֲ 'וַ 

. ָיכֹול ְיהּו חֹוְתִמין ְּבֻכָּלן? 'בקֹ עֲ י יַ ֵק אֱ 'ֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים 
ְּב חֹוְתִמין, ְוֵאין חֹוְתִמין ְּבֻכָּלן  - 'ֶוְהֵיה ְּבָרָכה'ד לֹוַמר ַּתְלמּו

 )רש"י(
 שליט"א: דאנְ ַנְפָּתִלי ַר  ָׁשַמְעִּתי ִמיִדיִדי ַרִּבי ,ר ָהִעְנָיןאּוּבֵ 

ֶׁשת ַעּמּוֵדי ָהעֹוָלםָהָא  ַאְבָרָהם ַעּמּוד  .בֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֵהם ְׁש
 ְוַיֲעֹקב ַעּמּוד ַהּתֹוָרה.  ]ְּתִפָּלה -[ֲעבֹוָדה ַהֶחֶסד, ִיְצָחק ַעּמּוד הָ 
ְּבֻכָּלן,  - תלּוַהּגָ "ָיכֹול ְיהּו חֹוְתִמין ֶאת  :ַעל ֶזה אֹוֵמר רש"י

ְּכלֹוַמר: ִלְקַראת  .ְּב חֹוְתִמין" - ה'כָ ָר ה ּבְ יֶ ְה ַּתְלמּוד לֹוַמר 'וֶ 

ה' ְּכָבר ָר ֹוּתּוד 'הַ ה' ְּכָבר ֵאין, ַוֲאִפּלּו ַעּמדָ בֹות, 'עֲ לּוסֹוף ַהּגָ 
 ."חֹוְתִמין"ד' עֹוֵמד ַעל ְמקֹומֹו, ּובֹו סֶ 'חֶ ׁש, ַרק ַעּמּוד הַ ֶנְחלַ 

ֶנה ֶׁשִּיּבָ ... ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני: "ִפָּלהְּת ְלִפי ֶזה ּתּוַבן ַּבָּקָׁשֵתנּו ּבַ 
ְוִלְכאֹוָרה , ְוֶתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת  ינּומֵ יָ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ּבְ 

 ?ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְותֹוָרה - ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵּתי ַּבָּקׁשֹות ֵאּלּו
ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ָלנּו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחֵסר ָלנּו ַּגם ָּבֲעבֹוָדה  ,ָאְמָנם

 ֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשֶׁשִּיּבָ "ְוַגם ַּבּתֹוָרה, ְוַעל ֵּכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ם  ְוׁשָ ן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת ְוֵת ְל"ְוָאז ִנְזֶּכה " ּוינמֵ יָ ִּבְמֵהָרה ּבְ 

."  ַנֲעָבְד
 

"ִאְמִרי ָנא ֲאחֹוִתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵר ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי 
"  (יב, יג) ִּבְגָלֵל
 "י)רש(נֹות ִיְּתנּו ִלי ַמָּת  - ב ִלי ַּבֲעבּוֵר יטַ ְלַמַען יִ 

ֶׁשֵּכן ֲהַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָּכל ַמְּטָרתֹו , ְּדָבִרים ֵאּלּו ְּתמּוִהים
 ?!נֹותֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהְיָתה ְלַקֵּבל ַמָּת 

ָּבָבא (ָיה זֹו ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְׁש ב ֻק ּׁשֵ יַ ְּכֵדי לְ 
ְּתלּוָיה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו  ן טֹוָבה ָהְיָתהבֶ ֶׁשֶא טז ע"ב) ְתָרא ּבַ 

 .ְוָכל ִמי ֶׁשֶּנְחָלה ָהָיה ַמִּביט ְּבַצָּוארֹו ּוַמְבִריא, ְּבַצָּוארֹו
ֶׁשְּלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהְיָתה  ,)'בקֹ עֲ ין יַ עֵ '(ּבְ  ָהרשב"אּוֵבֵאר זֹאת 

ים ַעד ֶׁשֲאִפילּו ֲאָנִׁש , דחָ ְיֹכֶלת ְמיֶֻחֶדת ְלַדֵּבר ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶא 
ָהיּו ְמַקְּבִלים ֶאת ַּדְעּתֹו , ַּבֲעֵלי ִמּדֹות ָרעֹות אֹו ּכֹוְפִרים

 .ר ֶׁשּׂשֹוֲחחּו ִעּמֹוַּבֲאִמּתּות ְּדָבָריו ְלַאחַ  ּוִמְׁשַּתְכְנִעים
ֵמַאַחר , ְלִפיָכ ָאַמר ַאְבָרָהם ְלָׂשָרה ֶׁשּתֹאַמר ִּכי ִהיא ֲאחֹותֹו

, ד ַּכֲאֶׁשר ִיְראּו אֹוָתּהְרגֹו ִמּיָ ְלהָ ְוַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשֵהם ֲעלּוִלים 
ַרק ִאם ּתֹאַמר . םָּת ִמְּבִלי ֶׁשִּתָּנֵתן לֹו ִהְזַּדְּמנּות ְלַדֵּבר ִא 

רּו ִאּתֹו אֹודֹות ַהַּמָּתנֹות ם ִסּכּוי ֶׁשֵהם ְיַדּבְ ַקּיָ , ֶׁשִהיא ֲאחֹותֹו
ִכי ּבְ  ָהִעְנָיןְלַסֵּים ֶאת  ְוהּוא ַיְצִליחַ , ְוַהְּנדּוְנָיה ֶׁשְּיַקֵּבל ַּבֲעבּוָרּה

 .טֹוב
 :'ְּבֵאר יֹוֵסף'הַ ר ֵא ְוָכ ְמבָ 

ְדעּו ֵהם יֵ , ְׁשבּו ַהִּמְצִרים ֶׁשָּׂשָרה ִהיא ֲאחֹות ַאְבָרָהםְח ִאם יַ 
ן ְוַעל ַאף ֶׁשֲעַדִין ִנָּת . ֶׁשִּנָּתן ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיֵּתן ָלֶהם אֹוָתּה

ַאְבָרָהם הֹוֵל  ִחיהָ ָא וְ , ִאיׁשָאה ְּכָבר לְ ב ִּכי ָׂשָרה ְנׂשּוׁשֹ ְח לַ 
ַח ּתֹ פְ לִ ן ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַעל ָּכ וְ ִנָּת , ְלַחֵּפׂש ַאַחר ַּבְעָלּה ֶׁשָּבַרח ָלּה

 .ֶּפַתח ְלַהָּצָלתֹו
ַׁשׁש ַעל ְמַצֵּין ִּכי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּכָלל לֹא חָ ר ַהָּקדֹוׁש ַהֹּזהַ ַּגם 

 ׁשֹוׁשָ ְוָכל חֲ , ְנבּוָאהֶׁשָהְיָתה ְּגדֹוָלה ִמֶּמּנּו ּבִ , הֶׁשל ָׂשָר  ֲעִתיָדּה
ַהַּמָּתנֹות יֹוְצרֹות ֶאְפָׁשרּות ֶׁשל . גּו אֹותֹו ַהִּמְצִריםְר ָהָיה ֶּפן ַיהַ 
נֹות ְיָקרֹות ִמּׁשּום ֶׁשָּכ ָיכֹול ַאְבָרָהם ִלְדרֹוׁש ַמָּת , ַמָּׂשא ּוַמָּתן

ַאְרַּבע נֹוְׂשאֹות : ְּכמֹו, קּפֵ ים ְלסַ ֵאין ַהִּמְצִרים ְמֻסָּגלִ ׁשֶ 
ֵׁשׁש ֵמאֹות , ב ְמִהיִריםָר טֹוֵסי ְק ַאְרָּבִעים ְמ , ְמטֹוִסים
לֹא ִיֵּתן , ְוַכֲאֶׁשר ָיִׁשיבּו לֹו ִּבְׁשִליָלה, ְוַכּיֹוֵצא ְּבָכ... ַטְנִקים
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 - ד ַהּיֹוֵתר טֹובִיְסַּתֵּדר ַעל ַהּצַ  ְוָהִעְנָיןָלֶהם ֶאת ָׂשָרה 
  .ֶׁשָּלּה ָלָתּהּצָ הַ ּובְ ְּבַהָּצָלתֹו 

 
ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו "

 יב) ,(טז "ִיְׁשֹּכן
ָּכל  :)'הדָ ֹוי ּתמֵ ְח לַ '(ְּבֵׁשם ֵסֶפר ִיְׂשָרֵאל' ֵּבֵאר ַה'ִּזְכרֹון 

ן ֶׁשל ַאְבָרָהם ִמְהיֹותֹו ּבֵ  ַהְצָלָחתֹו ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל ָּבָאה לֹו
 ָאִבינּו. 
ֶיה ְח ִיְׁשָמֵעאל יִ  "לּו ה':מֵ  ׁשֵּק בִ ל ּוּלֵ ּפַ ְת ִה  ינּובִ ָא  ַאְבָרָהם
."  ְלָפֶני

ל ים עַ ִמ ּיָ ית הַ ִר חֲ ַא ם ּבְ לָ עֹון הָ ת ִמ ֵר ּכָ אל יִ עֵ מָ ְׁש ה, יִ ׂשֶ עֲ מַ לְ  ַא 
 ב.קֹ עֲ ל יַ ׁשֶ  עֹוְר י זַ דֵ יְ 

 ֶאת ַאְבָרָהם ַר ' ּבֵ ה"וַ  :ל" ֶׁשֶּנֱאַמרּכֹ ּבַ "ַאְבָרָהם ִנְקָרא 
 .ל"ׁש ִלי כֹ ל ַיֲעֹקב ָּכתּוב "יֶ צֶ ֵא ל". וְ ּכֹ ּבַ 
ל" ֶׁשַהַהְצָלָחה ָּבָאה ּכֹ "ָידֹו ּבַ  :ק ּכָ סּוּפַ ז ּבַ מֹוְר ן לִ ָּת ן נִ ם ּכֵ ִא 

ָידֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב,  ,ל ּבֹו"ּכֹ ד ֵמַאְבָרָהם, ֲאָבל "יַ  - ל"ּכֹ "ּבַ לֹו ִמ 
 ...הּויתּוִר כְ יַ  ,ַמר ַזְרעֹו ֶׁשל ַיֲעֹקבְּכלֹו

, 'ֹול ּבּכֹ ל ְוַיד ּכֹ בַ  דֹויָ : "'ָאְמרּו, ט) ר מה"ב(ׁש ְדָר ִּמ ְוִהֵּנה ּבַ 
ל ְנֵבלֹות כֵ ֶלב אֹוּכֶ , הּוא ְוַהֶּכֶלב ָׁשִוים, ַמה הַ 'ֹוּבלְ ּכַ 'ִרי ּבֹו ְק 

ר גָ ְלהָ  ִּגילּו, ל ְנֵבלֹות". ְּכלֹוַמרכֵ אֹו ]ִיְׁשָמֵעאל[ַאף הּוא 
 ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ְואֹוֵכל ְנֵבלֹות ְּכמֹו ֶּכֶלב.  ָנּהִמָּׁשַמִים ֶׁשּבְ 

 ,ִלְדרֹוׁש ָּכ ֶאת ַהָּפסּוק"ל יא ֶאת חזבִ ְוָצִרי ְלָהִבין ַמה הֵ 
 ."ֹוּבלְ ל ּבֹו" ַהַּכָּוָנה "ּכַ ד ּכֹ "ּיַ ׁשֶ 
ּה "ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּת ׁשֶ ֵאי ָקָרה ַהָּדָבר : ר ָהִעְנָין ָּכ הּואאּוּבֵ 

י זֹו ֵאין ִסְתָרּה ָׂשַר  :ָאְמָרה" "י:מּוָבא ְּברש ְּבֵעיֶניָה"?
ֶׁשּלֹא  ,תֶק ּדֶ ת ְוֵאיָנּה צַ ֶק ּדֶ ְצָמה ְּכִאּלּו ִהיא צַ ה עַ ַמְרָא  ,ּהּויָ ּלגִ ּכְ 

יָאה ּבִ ַוֲאִני ִנְתַעַּבְרִּתי ִמ  ,ים ַהָּללּונִ ָזְכָתה ְלֵהָריֹון ָּכל ַהּׁשָ 
 ".ָנהִראׁשֹו

ְלִהְתָּגאֹות ָּכל  ל לָ ַא  :ַהַּמְלָא ְוָאַמר ָלּה ,ֵאפֹוא, ָּבא ֵאֶליהָ 
ֵאיֶזה  ן לֹא ַהֹּכל. ֲאַגֶּלה לָ יִ דַ ִלְהיֹות ְּבֵהָריֹון ֶזה עֲ  ,ֶׁשֵּכן, ָּכ
, "ל בֹוּכֹ ל ְוַיד ּכֹ ֶּפֶרא ָאָדם, ָידֹו בַ ":  נֹוֵׂשאת ְּבִקְרּבֵ ן ִהּנֵ ּבֵ 

יֹאַכל  - ֶלבּכֶ אֹוֵכל הַ ה ּׁשֶ ּמַ ׁשֶ  ,נּו ַּכְלּבֹויְ הַ  "ל ּבֹוּכֹ ד "ּיַ הַ ְּכלֹוַמר 
 הּוא. 

 
 

 תַׁשּבָ ת ְזִמירֹו
 תַׁשּבָ "ָמתֹוק ָהאֹור" ַעל  ַהֵּסֶפר ִמּתֹו

 ָּכל ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ַּכָּדת ֵמַחְּללֹו ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעל ִּפי ָפֳעלֹו
 ַעל ִּדְגלֹו ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש

ִּבְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת, ֶׁשֻהְבַטח ְלִמי  ְלָהִבין ַמה ַהְמיָֻחד ֵיׁש
 ַהְרֵּבה ְמֹאד"? ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצָוה זֹו "ְׂשָכרֹו

ַעל  ְלָהִבין ֶאת ַּכָּוַנת ַהַּפְיָטן ְּבַמה ֶּׁשְּמַסֵּים: "ִאיׁש עֹוד ֵיׁש
ֵּבין ֶזה ְלֵבין ַמה  ר ְוֶקֶׁשר ֵיׁשַעל ִּדְגלֹו", ַמה ִחּבּו ְוִאיׁש ַמֲחֵנהּו
 ָהַרב ֶׁשל ַהּׁשֹוֵמר ַהַּׁשָּבת ַּכָּדת? ֹקֶדם ַעל ְׂשָכרֹו ֶּׁשָּכַתב
ְלָבֵאר  (ַמֲאָמִרים ְלַׁשָּבת עמ' יז) ָּכַתב "ְמקֹור ַחִּיים" ַּבֵּסֶפר

 ַהָּקדֹוׁש (ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ד"ה"אֹור ַהַחִּיים" ַעל ִּפי ִּדְבֵרי הָ 
 ְלׁשֹונֹו: ָׁשַבת') ְוֶזה 'ִּכי ּבֹו
 ֶּׁשָאַמר ְּבַמה ַהָּדָבר ִּגָּלה הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִּכי ָמִצינּו "ָאֵכן

 ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת' ה ָעָׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת 'ִּכי ַהִּדְּברֹות: ַּבֲעֶׂשֶרת
 ֹּכחַ  ַהֵּׁשי"ת אָּבָר  לֹא ַהְּבִריָאה ִּבְׁשַעת ִּכי ִּגָּלה ֲהֵרי ָהָאֶרץ',
 ָידּועַ  ְוַגם לֹו ַהּנֹוָדע ַלַּטַעם ָיִמים ֵׁשֶׁשת ַלֲעֹמד זּוַלת ָּבעֹוָלם
 . ֱאֶמת ְליֹוְדֵעי

 חֹוֵזר ַּבּיֹום ּובֹו ,'ַלה ָידּועַ  הּוא ֶאָחד, יֹום ּוָבָרא' ה ְוִנְתַחֵּכם
 ָיִמים, ֵׁשֶׁשת עֹוד ַהְמַקֵּים ִׁשעּור ָלעֹוָלם, ֶנֶפׁש ּוַמְׁשִּפיעַ  ַהֵּׁשי"ת

. ֶזה ַעל ְוֵכן  ִּבְגַמר ָחֵרב ָהעֹוָלם ָהָיה - ַהּיֹום ֶזה ְוזּוַלת ַהֶּדֶר
 ַּפַעם ַלֲהִכינֹו ַהֵּׁשי"ת ְוָצִרי ָוֹבהּו, ְלֹתהּו ְוחֹוֵזר ָיִמים ֵׁשֶׁשת
 ַהָּכתּוב: ֶׁשָאַמר ְוהּוא עֹוֵמד. ָהעֹוָלם ַׁשָּבת ּוְבֶאְמָצעּות ְׁשִנָּיה.

 ְמַלאְכּתֹו. ִמָּכל ָׁשַבת - ֶזה יֹום ְּבֶאְמָצעּות ֵּפרּוׁש: בֹו' יּכִ '
 ַעְצָמּה. ַהְּבִריָאה ִהיא ַהְּמָלאָכה? הּוא ַמה ּוֵפֵרׁש,
 ֶׁשָאְמרּו ֶאָחד ְּבַמֲאָמר רּוחַ  ַנַחת ָמָצאנּו ֶזה, ֵּפרּוֵׁשנּו ּוְלִפי

 'ְוגֹו ַוְיֻכּלּו ֹוֵמרְוא' ְוכּו ַהְמַקֵּדׁש 'ָּכל) ע"ב קיט ַׁשָּבת( ל"ֲחזַ 
 ְוִדְבֵריֶהם. ְּבֵראִׁשית' ְּבַמֲעֵׂשה ה"ַלָּקּבָ  ֻׁשָּתף ַנֲעֶׂשה ְּכִאּלּו

 ְוִיְׁשַּתֵּתף ָאָדם ֶׁשָּיבֹוא ָּכזֹאת ָׁשַמע ִמי ּוְדחּוִקים, ְרחֹוִקים
 ַמֲעֶׂשה ַאַחר ַוֲהֵרי 'ֵאין ְמַלאְכּתֹו? ִנְגְמָרה ֶׁשְּכָבר ְּבָדָבר
 ֻׁשָּתף? ֵיָעֶׂשה ַבֶּמהּו" ְּכלּום'

 ֱאֶמת, ְּבִפיֶהם' ה ּוְדַבר ָחָכם ֶיְהֶּגה ֱאֶמת ֶּׁשֵּפַרְׁשִּתי, ּוְלִפי ַמה
 ָּכל ֶאת ָהעֹוָלם ַהְמַקֵּים הּוא ֶׁשַהַּׁשָּבת ֱהיֹות ִּכי צֹוֵדק, ְּבַטַעם
 ַאֶחֶרת ַׁשָּבת ָיבֹא ָיִמים ֵׁשֶׁשת ֲעבֹור ְוַאַחר ָיִמים, ֵׁשֶׁשת

 ָּכל ְלִפיָכ - ֲאֵחִרים ָיִמים ֵׁשֶׁשת עֹוד ִויַקְּיֵמהּו ֵּיהּוִויחַ 
 ְקֻדָּׁשתֹו, ְוׁשֹוֵמר ְמַקֵּים ֵּפרּוׁש ַהַּׁשָּבת, ֶאת ַהְמַקֵּדׁש

 ָהעֹוָלם! ִמְתַקֵּים ּוֵמֶאְמָצעּותֹו ַלַּׁשָּבת, ֶיְׁשנֹו ֶזה ְּבֶאְמָצעּות
 ֻׁשָּתף ְל ְוֵאין ָהעֹוָלם,ֶאת  ַהְמַקֵּים הּוא ִּכי ָלַדַעת ָהְרֵאיָת 
 .ְוַכֲהָלָכה" ַּכִּדין ִמֶּזה ָּגדֹול

ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעל ִּפי  ְלִפי ֶזה ֶאְפָׁשר ְלַיֵּׁשב ַּכָּוַנת ַהַּפְיָטן: "ְׂשָכרֹו
ֶׁשָּׁשַמר  ַהְינּוַמה ֶּׁשָּפַעל ְוָעָׂשה ָּבעֹוָלם, ֶׁשִּבְׁשִביל ָּכ - ָפֳעלֹו"

 ְוִאיׁש ִקּיּום ְלָכל ָהעֹוָלם, ְוָיכֹול ָּכל ִאיׁש ׁשיֵ  - ֶאת ַהַּׁשָּבת
ְוַעל ִּדְגלֹו, ֶׁשֲהֵרי ִאם לֹא ָהָיה ׁשֹוֵמר ֶאת  ִלְהיֹות ַעל ַמֲחֵנהּו

 ָוֹבהּו. ָהָיה ָהעֹוָלם חֹוֵזר ְלֹתהּו - ַהַּׁשָּבת
 ֶנֶפׁש ַהְמַקֵּים ֲחַז"ל (ַסְנֶהְדִרין לז ע"א): "ָּכל ֶׁשָאְמרּו ָמִצינּו

ָמֵלא",  עֹוָלם ִקֵּים ְּכִאּלּו ַהָּכתּוב ָעָליו ַמֲעֶלה ִמִּיְׂשָרֵאל, ַחתַא 
ָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשּגֹוֵרם ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ַיֲעֹמד ְוִיְתַקֵּים, ְולֹא ַיֲחֹזר, 

 ָחִליָלה, ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְּבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד.
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  ""לך לךלך לך""פרשת פרשת  
  .מצוות הצדקהעלת  מ].יד, יג ["אחרי הפרד לוט"

, )'ג פסוק ה"פרק י, לעיל(אחת הסיבות שאפשר למנות לרשעותו של לוט היא מפני שהיו לו צאן ובקר ואהלים 
,  היא בכך שהאדם'בעיטה'הועיקר , כי באמת ניסיון העושר הוא גדול מאוד .'ורון ויבעטוישמן יש'ונתקיים בו 

  .הוא והכסף ואין עוד. וחי לעצמו, אינו רואה את זולתו, בעושרו
כלומר צובעים , אבל כאשר הופכים את הזכוכית לראי, שדרך זכוכית אפשר לראות אחד את השני, העולם אומר

  ...דם רק את עצמורואה הא, אותה בצבע כסף
  .ת יהודי שכזה"ועד כמה אוהב השי, בואו נשמע לאלו מדרגות אפשר להגיע על ידי פתיחת הלב לזולתו

  :ר מנארל" ששמע האדמומעשה מופלאמובא ', דברי דוד'בספר 
והביא לו מכתב שנשלח על ידי , ק רבי דוד משה מטשורטקוב למשמשו"קרא הרה, אחרי תפילת שחרית, פעם אחת

  .המבקשים שיסייעו בידם בעניין צדקה נחוצה עד למאוד,  אחת העיירותבני
 נענה אחד מן המקורבים. ועוד כמה מן המקורבים, היה נוכח שם, רבי ישראל מטשורטקוב, ר"גם בנו של האדמו

ואי אפשר להכביד עליהם , כי מצב הפרנסה דחוק ומצומצם מאד', העולם'שאי אפשר לבקש עתה מעות מ, ואמר
  .כמה מן הגבאים הצטרפו אף הם לדברי המקורב ההוא. ריות

שכל בית ישראל , הפוסק הגדול. אספר לכם מעשה, ואמר, ל את פיו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב זצ"פתח האדמו
התגורר בקראקא איש פשוט אחד , באותו זמן. ישב כידוע על כסא הרבנות בקראקא, א"הלא הוא הרמ, נשען עליו
משה ', 'משה שיכור'או , על שם אומנותו' משה סבל'י העיר מכנים אותו בכינויים שונים כמו והיו בנ, בשם משה
שני השמות האחרונים ניתנו לו בשל המנהג שאימץ לעצמו לחסוך לחם  .ועוד כינויים מכינויים שונים', שבתניק

טרם הלך למקווה לטבול , ק"וביום ששי ערב שב, לצרף פרוטה לפרוטה, ולקמץ בהוצאותיו, מפיו בכל ימות השבוע
עד ', שבת ,שבת ,שבת'ובשעת שכרותו היה שר , וקונה לו יין ושותה לשכרה, היה נכנס לבית המרזח, לכבוד שבת

  .'משה שבתניק', 'משה שיכור'שהיו בני העיר מכנים אותו 
הוא . לבשמע אשה אחת בוכה בשברון , רזח לשתות לשכרה כהרגלוכאשר הלך אל בית המ, שייביום ש, פעם אחת

  ...'ולי אין עדיין כסף לנרות שבת, לך לשתותמשה הו'ולתדהמתו שמע שהיא אומרת , התקרב אל חלון ביתה
יצרו הטוב השיאו לתת את . ותגדל המלחמה בליבו, שלמשמע דבריה נבוך האיש מאוד, סיפר הרבי מטשורטקוב
, יצרו הרע הניאו מכך, ומאידך. שראלכדי שתוכל גם היא להדליק נרות שבת ככל בנות י, המעות לאשה האומללה

  .ולא ייתן לה את הכסף שחסך לעצמו כל ימות השבוע, ואמר לו שלא יבטל ממנהגו הקבוע
 חהביא לה את כל הכסף ושל. וכך עשה. והחליט להתגבר כארי ולתת לה את המעות שבידו, נתיישב משה בדעתו

ללא שתיית , והלך למקווה לטבול לכבוד שבת קודש, וואילו הוא ביטל הפעם ממנהג, אותה לקנות נרות ולהדליקם
  .כהרגלו, כוסו

ובהיות השעה מאוחרת וסמוכה מאד לכניסת . פתאום מסתלק משה לבית עולמו-והנה בפתע, לא עברו כמה שעות
מתוך כוונה , ויניחוהו בחדר המתים הסמוך לבית הכנסת, לא היו יכולים לטפל בקבורתו קודם השבת, השבת

  .בת יטפלו בקבורתושבמוצאי ש
ואנוכי , תדעו לכם שבשמים יש עליכם קטרוג גדול, ואמר לו, א"הופיע משה הנפטר לפני הרמ, עם צאת השבת

  .שליח מטעם בית דין של מעלה לספר לכם זאת
, שכבר נסתלק מן העולם, אך הנפטר סיפר לו. 'לך לביתך, שיכור אתה, משה' :אמר לו, א אשר הכירו כשיכור"הרמ

  .ד של מעלה" לכאן כי אם בשליחות ביולא בא
ויענו האנשים '? העדיין חי הוא, משה סבל, 'אך בכל זאת הלך לבית הכנסת ושאל, א המשיך שלא להאמין לו"הרמ

  .והרי הוא מונח בחדר המתים, שמשה סבל מת אתמול, אשר היו בבית הכנסת
שבשמים יש עליו קטרוג , סיפר לו הנפטר. פנה אליו ושאלו לסיבת בואו אצלו, א כי אמת בפי משה"משנוכח הרמ

המנהג בקראקא היה שאדם שמחמת עוניו אין לו אפשרות . על אשר אינו מזכה את העניים בנתינת צדקה, גדול
ונתעורר מזה קטרוג , ומתוך כך אין העניים זוכים במצווה, אין הגבאים באים לבקש ממנו כלל, ליתן מעות הרבה

ומשה השיב שמהיום והלאה כאשר יצטרכו לאסוף מעות , ך אפשר להסיר הקטרוגא אי"וישאל אותו הרמ .גדול
  .ואף שיהיה מכך בזיון לעניים, ילכו גם לבתי העניים ופשוטי העם לזכותם במצווה, לצורך הצדקה
ונתתי כל חסכונותיי , לאחר שהתגברתי על תאוות לבי'ש, השיב משה, מה עלה בדינו בשמיםא "מששאלו הרמ
למען לא אשוב לחטוא ולקלקל , והכריעו בשמים לקחת נשמתי תיכף מן העולם, הכרעתי כל עוונותיי, לצורך מצווה

  .על גודל מעלתו של אדם הפותח את ליבו למען הזולת, ר"אמר האדמו, ומכאן אנחנו למדים. 'עוד
עמד בנו רבי ישראל ממקומו והלך מיד לקבץ ,  משה מטשורטקוב לספר המעשהר רבי דוד"כאשר סיים האדמו
וידע שבוודאי , החסידים ואף שידע את מצבם הקשה של, כבקשת הקהילה ההיא במכתבה, המעות בין החסידים

מאי דמפקדת 'ל "וכמאמרם ז, הלך ועשה כמצוות אביו, וייגרמו לו בזיונות, לא יתנו לו כי אם סכומים פעוטים

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !שולחן שבתמומלץ לקרוא ב

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



ת יעשה מה "והשי,  עשה– מה שהינך מצווה לעשות ('ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד, דאיבעי לך למעב
  .)ברכי נפשי( )שנוח לו לעשות

  ].כ, יד ["ויתן לו מעשר מכלל"
עד שלאחר ששומעים את ,  של השגחה פרטיתסיפור מופלא, ב"ממונסי שבארה, שלמה זילבער-סיפר לנו הרב נטע

  .'יש דין ויש דיין'יק שהדברים לא צריך להתאמץ הרבה כדי להס
ואחד מהם סיפר לו שנתקל לאחרונה , הרב זילבער מוסר שיעורים לפני קבוצה של יהודים חרדיים במונסי

  .בתופעות משונות שלא אירעו לו מעולם
מדובר . הממשלה עיכבה ללא כל סיבה כמה תשלומים שהיתה צריכה להעביר אליי, סיפר היהודי, ראשית

כך , ומצד שני אין למשרדי הממשלה כל תביעה נגדי בעניין כלשהו, וררין על זכותי לקבלםבתשלומים שאין כל ע
  .שלא צריך להיות להם שום תירוץ מדוע הם אינם מעבירים את הכסף

  .ם מה קורה כאןיהתפלאו אף הם ואמרו שאין הם מבינ, כל האנשים שסיפרתי להם על העיכוב המוזר
ואישרו שאכן הממשלה צריכה לשלם את , בדקו הם את העניין במחשב, שלכשניסיתי לערב בנושא את פקידי הממ

  .אבל הכסף לא הגיע .ם את פשר העיכוביואין הם מבינ, הכסף
אני נתקל חדשות לבקרים , ושום בעיה לא צריכה להתעורר בו, שהגם שיש לי רכב חדש, דבר מוזר נוסף קרה לי
עד שאחד מהם , ר לתקלות אלוצורה ברורה שאין להם הסבוגם אנשי המוסך אומרים ב, בבעיות שונות ומשונות

  ...'מישהו הטיל עין הרע ברכב שלך'אמר ש
הוא מרגיש , והאיש סיפר להרב זילבער שיותר מההפסד הכספי והמכאיב לו ופוגע בכיסו, לא פסקוהתופעות 

האיחורים בתשלומים , הקלקולים ברכב.  רוצה לדעת על מה ולמההוהי,  בדבר מסויםםשתובעים אותו מן השמי
  .ולכן ברור לו שיש כאן מסר מן השמים, נחתו עליו כולם באותו זמן, וכל יתר התופעות, הממשלתיים

, התברר שאכן לפני שנה בדיוק הפסיק להפריש מעשר, כספים שלו- כשהרב זילבער שאל אותו מה בעניין המעשר
בתקופה זו הוא  – ויתירה מכך, אין לו דירה משלוועדיין , ועובד מאוד קשה למחייתו, חוב גדול- מאחר והוא בעל

  . םרקיצריך גם לשדך כמה מילדיו שהגיעו לפ
  .הוא חישב ומצא במדויק שכל הבעיות והקלקולים החלו לצוץ מיד לאחר שהפסיק להפריש את המעשר

.  דולרים7500ך של והתברר שאלה הגיעו לס, האיש מספר שישב עם עצמו ועשה חשבון בעניין ההפסדים שהיו לו
נוכחתי לדעת שלאחר שלא הפרשתי מעשר , ובחישוב פשוט שעשיתי, ' דולר בשבוע1500המשכורת שלו היא , והנה

      דהיינו שהמשכורת השנתית הגיעה ,הרי שחובי למעשר מסתכם בדיוק בסכום זהה, במשך כל השנה האחרונה
וזה בדיוק היה , זה היה החוב שלי למעשר.  דולר7,500 -ועשירית מזה היא, ) שבועות50 כפול 1,500( דולר 75,000-ל

ל "הפריש למפרע את הסכום הנ, מיד לאחר שנוכח לדעת בגילוי המדהים .הסכום שהפסדתי מהנזקים שאירעו לי
  .וקיבל על עצמו לחדש מכאן ולהבא את נתינת המעשר, לצדקה

 וגם הבעיות שהיו ברכב פסקו לחלוטין, ותיההכניסה הממשלה לחשבונו את כל חוב, מיד לאחר מכן; וראה זה פלא
  .)ברכי נפשי(
  ].טז, יב[ "ולאברם היטיב בעבורה"

  : א מאת גבאי צדקה" שליטיצחק זילברשטייןר הגאון רבי "שאול נשאל מו
ולהתחזק , ראוי לו להילחץ, לדעתו, הבעל התנגד בתוקף לקבלה. שלחתי למשפחה במצוקה תמיכה כספית מכובדת

עיני כל :): "ז"כתובות ס(הבעל נוהג לצטט את דרשת רבותינו . ולא להזדקק למתנת בשר ודם, יתברך' בבטחון בה
ה "שכל אחד ואחד נותן הקב,  מלמד- אלא בעתו ,  בעתם לא נאמר-אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו 

ה גומא בפני "ן לך כל נימא ונימא שלא ברא לה הקבאי): "ו"ויקרא רבה ט(וכן את דברי המדרש ". פרנסתו בעתו
  . ועוד כהנה וכהנה..." כדי שלא תהא אחת מהן נהנית מחברתה, עצמה
היא היתה . התחכמתי ושלחתי לאשתו את הכסף בסתר, היות ויודע אני את מצבם הדחוק של המשפחה,  אמנם

סיבות ' מאחר וקיימות ב, אית לעשות זאת האם רש-אך ניקר הספק בליבה , למען תת טרף לביתה, מוכנה לקבל
ואם כן ', ולא יעלימו זה מזו וזו מזה': בשטר התנאים שבין החתן לכלה נאמר) א: שאינה יכולה לקבל את התרומה
אם כן , יתברך בכך שנמנע מלהזדקק לבריות' מאחר והבעל רוצה לעבוד את ה) ב? איך תקבל ממון בהעלם מבעלה

  ?שה תמרה את פיו ותנהג להיפך מרצונושהא, אולי אין זה מהראוי
  ?האם מותר לי לקבל את התמיכה הכספית ללא ידיעת בעלי: ועתה נפש האשה בשאלתה
  :נראה שמותר לאשה לקבל את הצדקה מהסיבות דלהלן: א"השיב מורינו הרב שליט

והאשה רוצה את , ון לעצמוכאשר הבעל רוצה את הממ, הכוונה היא', ולא יעלימו זה מזו וזו מזה'מה שנאמר . א
. והעושה כך עובר על איסור גניבה, ולקפח את זכויותיו, באופן זה אסור לכל צד להעלים משכנגדו, הממון לעצמה

ולהיטיב , והאשה רוצה להביא לו ולילדיו תמיכה, שהבעל אינו חפץ בתמיכה ואינו רוצה בה, מה שאין כן בענייננו
. אלא אדרבה היא מביאה לביתה פרנסה, ואין בו איסור העלמה זו מזה, יבהבאופן זה אין כאן כל סרך גנ, עמו

מערימים ונותנין לו לשם מתנה , עני שאינו רוצה ליקח צדקה: "שכתב) ט"ג ס"ד סימן רנ"יור(ויעויין בשולחן ערוך 
  ". או לשם הלוואה

והוא יקבל שכר על בטחונו , עלהשל ב' אינה פוגעת ולא פוגמת בעבודת ה, אשה המקבלת צדקה ללא ידיעת בעלה. ב
מותר לה לקבל את הצדקה למען פרנס ילדיה , ומאידך. ויחיה ויאריך ימים, יתברך ועל היותו שונא מתנות' בה

  . והיה מעשה הצדקה שלום, נותן העני לבעל הבית, שיותר ממה שבעל הבית נותן לעני, ותדע האשה. הקטנים
כי ברגע שיגיע , וכן בתנאי שלא ייוודע הדבר לבעלה,  זקוקה לצדקהבתנאי שבאמת המשפחה? במה דברים אמורים

  . )והערב נא( בל לה להמרות את פיו ולגרום לריב ומדון, הדבר לאוזניו
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זמרים ויעקבבן חזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שה לשלחו בק, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 
 
 
 
 
 
 
 
 . 'נת ימים ימול לכם כל זכרוובן שמ -ה'  בר אליויוילך אברם כאשר ד'
 

 ברית מילה ולך לך 
 

 !תמידלא  -'לך לך' 
 

בבית הכנסת, וסמכו זאת על הכתוב את התינוק נוהגים למול 
 (שו"ת הרשב"א ח"ז תקל"ז)'ויכרתו ברית לפני ה'' ואין ברית אלא מילה.  

 רוב עם, טורח הציבור, קדושת בית הכנסת, מילה כקרבן.  כמה טעמים נכתבו בזה:
 

בבית דווקא, כדי  המילה נוהגים לעשות את בריתהיש אמנם, 
 ("אוצר הברית" ח"א עמ' קע"ד)                                . םשיבוא אליהו לבית

 

נהגו למול דווקא בבית התינוק. כגון, בישראל וכן הרבה קהילות 
 "אוצר הברית" ח"ב רע"א) ,(ילקוט מנהגיםתימן, פרס, לוב, בגדד ועוד.            

 

בזמן חכמי התלמוד היה כי ראה , נכתב הגאון רבי דוד זיצנהיים
למול בבית ולא בבית הכנסת, כמו ששמעתי שהמנהג המנהג 

למול והחלו נשתנה המנהג  בכמה מדינות... בזמן בעלי התוספות
 ועיין מהרש"א) ?היכן מדליקים את הנר - :סנהדרין לב "יד דוד"(                    בבית הכנסת.

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
בארצות אירופה קודם החורבן הנורא לא נשמע שמוהל יבקש 

היה כבוד וזכיה גדולה להיות מוהל.  ,אדרבה .שכר בעד המילה
מוהלים כיתתו רגליהם מעיר לעיר, לפעמים שהו כל השבוע 

 כדי לזכות במצוה גדולה זו! ,תםמחוץ לבי
 

בימי שלטון  ,בהיותו בברית המועצות ,אדמו"ר מריבניץצדיק, הה
מסר נפשו להכניס ילדי ישראל בבריתו של אברהם האימים 

. כדי שלא ירגישו בו ממש אבינו, והיתה כרוכה בזה סכנת חיים
הרשעים היה הולך רגלי מספר ימים דרך עקלתון מחוץ לעיר 

 למקום סתר. והקפיד מאד שלא לקבל שום שכר. 
 

גם פה בארה"ב הקפיד מאד שאף "ישר כח" לא יאמרו לו, שלא 
 ("ברית אברהם הכהן" עמ' צ"ח)                                    יתמעט בזה זכות המצוה!  

 
כמה גודל חשיבות וחביבות מצוה זו יש ללמוד מרבן של כל בני 
 .הגולה רבי עקיבא אייגר, שכל רגעיו הוקדשו ללימוד התורה

מרת רבקה התארסה עם רבי שמואל בירנבוים,  ,כאשר בתו
התנאים נערכו בעיר ברודי. ביקש רבי עקיבא אייגר מהגאון רבי 

לוחו של אדם אפרים זלמן מרגליות, רבה של ברודי להיות ש
כמותו, לעמוד במקומו בראש הקרואים. והוא לא נסע להשתתף 

 בשמחת בתו, כדי לא להתבטל מלימודו.
 

בכל זאת היתה דרכו בקודש לחזר אחר מצות ברית מילה, להיות 
מוהל וסנדק, והיה נוסע אף למרחקים בעמל וטורח מרובה כדי 

 ("ברית אברהם הכהן" עמ' רכ"א)                       לשמש מוהל וסנדק.         

 
 
 
 
 
 
 
 

לא קיבל תשלום בעד מילוי תפקידו. אם היו  מוהל -הולנד 
הוצאות לינה או נסיעה, כוסו אלה מקרן  המילה כרוכות בברית

 (תולדות יהדות הולנד, כרך א')   "ברית קודש", קרן שנתקיימה בידי המוהלים.

 
שישראל  ,ושמעתי מעיר אחת גדולה כתב "ערוך השולחן":

 למול שלא בשכר, מרובים ומוהלים מועטים והמוהלים מסרבים
שכרו טובי העיר כך פיל .ביטול פרנסהמשום שיש להם בזה 

כך וכך, סך ויקבל בכל מילה  פרנסה עשה שוםמוהל אחד שלא י
ונכון הוא מאד ובפרט  ,לאנשי העיר למול בניהםוהוא כמושכר 
 )'ויו"ד רס"א (                                                ה' ירחם. ,בעיתים הללו

 

היה זה לפני עשרות שנים, הגאון רבי חיים קניבסקי כובד 
 . בשכונת רמת אלחנןאשר נערכה בשבת ברית מילה בבסנדקאות 

 ביתו.  ה לכיווןחזרשר התורה רבינו יצא לאחר הברית 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ת"ח נכבד, הג"ר רבי מיכאל פריינד ראהו הולך ברחוב זוננפלד,
כי רבי חיים פונה הבחין (השומר)  אהרונוביץ רחובפינת ב

 ...לכיוון היציאה מן העיר ולא ימינה לכיוון רחוב רשב"ם שמאלה
 

 ושאלו חיים ניגש אל רבימיהר ו הענין,הבין רבי מיכאל את  מיד
 :המשיך ושאלו .הרב רוצה להגיע הביתה. 'כן' השיב רבינוהאם 

 ..' השיב רבי חיים בשלילה.?יודע את הדרך רבינואם ה'
 

הסכים. רבינו והצעתי ללוות אותו לביתו ' סיפר רבי מיכאל:
שם רבי חיים  ,ו יחד עד לרחוב דבורה הנביאה פינת עזראנהלכ

 ("נר לשולחן שבת")                                               . 'שלוםל ינפרד ממנ

 

ויעתק  - ויעבר אברם בארץ - ויצאו ללכת ארצה כנען - וילך אברם -לך לך '
ויעל אברם  - וירד אברם מצרימה - ויסע אברם הלוך ונסוע - משם ההרה

 !'בארץ לארכה ולרחבהקום התהלך  - ף עד דןווירד - וילך למסעיו - הנגבה
 

 מעשים מגדולי ישראל -לך לך 
 

בהיותו אברך צעיר המריצוהו רבותיו עוד שלמה יגאלי בי הגאון ר
רבנות כהן בהצעה לההגיעה אליו כאשר . ליטול את עול הרבנות

 הגאוןמרן בית מורו ורבו, אל  ,עלה לירושלים ,בעיר ראשון לציון
 ואמרה את הדלת פתחהשלמה זלמן אויערבאך. הרבנית רבי 

 הוא נח. כרגע שהרב לא מרגיש בטוב, ו
 

 הרב יגאלי על עקבותיו, והנה בהיותו בסוף גרם המדרגות חזר
 יהרב התעניין אצל" :ואמרה לו שיעלה חזרההרבנית לו  הקרא

  פרשת לך לך
  545גליון 
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אמר לי הרב שהוא רוצה  ,כשאמרתי לו שזה אתהומי דפק בדלת 
 ."לקבל אותך

 

הרב לו התעניין רבי שלמה זלמן לסיבת בואו. סיפר  ,שנכנסכ
שהוא צריך לקבל כתב והוסיף יגאלי על ההצעה לכהן ברבנות, 

סמיכה מהרב הראשי לישראל, "הראשון לציון", הגאון רבי יצחק 
נסים. אי לכך בא לבית ראש הישיבה לבקשו שיכתוב לו מכתב 

 המלצה אל רבי יצחק נסים.
 

לב שרבי שלמה זלמן לובש את בגדיו  שם הדברים הואתוך כדי 
וממשיך לדבר עמו על לימודיו ועיסוקיו.  העליונים, נועל את נעליו

הרי הרב אינו  ,ועוד ,מפני מה זהכשניסה הרב יגאלי להתעניין 
 המשיך לשוחח עמו. רק דבר  נומרגיש טוב?! לא ענה רבי

 

שוב  .וצעיף והתעטף בלבוש חם, מעיל רבינו יצא לחדר הכניסה
שאלו הרב יגאלי על מטרת יציאתו, ורבינו לא מתייחס לשאלתו 

 וממשיך לדבר, תוך כדי כך שילב זרועו עמו ויצא איתו לרחוב.
 

כשהפציר בו הרב יגאלי ושאלו מדוע הוא מתעקש לצאת. אמר 
לשוחח עמו על  נסיםלו: 'אנחנו הולכים לביתו של הרב יצחק 
י בהמלצה, אלא יש הענין שלך, משום שלתלמיד ותיק לא ד

 לדבר עליו פנים אל פנים'. 
 

כמוצא אחרון, ניסה הרב יגאלי לעצור מונית, אך רבי שלמה זלמן 
שמט את ידו בתנופה באומרו: "הרי אברך אתה ומנין לך כסף 

 ."וכי יש לך כסף מיותר?! אנחנו הולכים ברגל למונית...
 

כך הלכו להם יחד, מרחק של כמה וכמה רחובות. כשהגיעו אל 
ביתו של הרב נסים, דפק רבי שלמה זלמן על דלת דירתו. 

את רבי שלמה זלמן נחרד  נסיםמשנפתחה הדלת וראה הרב 
לבואו, שאלו: 'מדוע כבודו הטריח עצמו לבוא אל ביתי, הלא 

 .' לקרוא לי להודיעני, והייתי בא לביתו בשמחה רבה.. יכל
 

ענה לו רבי שלמה זלמן: "כדי להמליץ טוב על תלמיד מובחר 
וחביב כמו הרב יגאלי הרגשתי צורך לבוא בעצמי, לספר עד כמה 
אני מעריכו ומוקירו, דבר שאי אפשר לעשות על ידי מכתב 

 )בי דוד יגאלי שליט"אהרה"ג ר ,יש"כ לידידי ("נר לשולחן שבת"                   גרידא!"   

 
היה זה לאחר תפילת שחרית של י"ז בתמוז בישיבת "מעלות 

. הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך שכונת "שערי חסד"התורה" ב
ניגש לבחורים ואמר שהוא מבקש לנסוע לכותל המערבי 

 שאל, אם יש מי שיכול להסיעו. ותענית ימי בבצהריים, כמנהגו 
 

 שיבוא אל ביתו מרןתיווכו לו את אחד התלמידים. קבע עמו 
כאשר נכנס רבי שלמה זלמן לרכב פנה אל  בשעה אחת וחצי.

 בעת הנסיעה התנצל באומרו: "בדרך כלל רגיל אני לשוחחוהנהג 
ראשי כואב  עם הנהג שמסיע אותי, אלא שהיום איני חש בטוב,

 תסלח לי אם לא אוכל לשוחח איתך".  עלי,
והוא מקבל  הרבשאין כוונתו להטריח את  השיבכמובן שהבחור 

כדי  ,רניתואח כסאאת משענת ה ואף היטה ,זאת בהבנה מלאה
 .שעת הנסיעהשרבינו יוכל לנוח ב

 

הבחור למחרת, כשעלה רבינו לישיבה, ביקש לקרוא אליו את 
שהסיעו. אמר לו: "באתי להשלים את השיחה מאתמול 

 התעניין אצלו בחביבות על לימודיו, מצבו ועניניו.                  "לי... שחסרה
 )ד"יבי יש"כ לידידי הרה"ג ר ("נר לשולחן שבת"                                                                         

 
גאון כאשר בא הגאון רבי חיים מבריסק למינסק. היה לו דבר ל

ודנא. בפשטות הנהגותיו הלך רבי חיים רבי יהושע'לה מהור
 לביתו של רבי יהושע. 

נתרגש רבי יהושע'לה ואמר לו: 'אם הרב מבריסק צריך לי יכול 
הייתי לבוא אל האכסניה של רבינו, מדוע הטריח עצמו לבוא 
אלי? ואם מחמת ענווה הוא עושה כן, יאמר לי נא הרב מבריסק, 

וצה להתנהג בענווה מאין לו ההיתר לכך, האם בשביל שהוא ר
 ("רבי יהושע מהוראדנא" קובץ לזכרו ועוד)         מותר לו להכשילני בגאווה?!'

 
סיפר גבאי בית הכנסת הגדול בהרצליה: 'פעם נסענו לשמחת בר 
מצוה של אחד מתושבי העיר עם הגאון רבי עזרא נסים עדס. 

לאשתו את הדרשה הרב עדס נסיעה הקריא הבדרך, תוך כדי 
לאומרה באולם, שיתף אותה לשמוע את חוות דעתה על  שהכין

אישיותו  ,תוכנם של הדברים וסגנונם. זה הכבוד שרחש כלפיה
 ("אר"ץ זבת חלב")                                    מלאה ענווה.ומיוחדת היתה 

סיפר הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א, כשרבינו ראש 
ובסקי שהה בירושלים בימי הישיבה, הגאון רבי שמואל רוז

 מחלתו הגעתי פעם לבקרו בשבת קודש.
 

כשנכנסתי התעניין אם אני גר באיזור, וכשנודע לו שהלכתי 
 מרחק גדול, שאל הלכת או טיילת... 

 

והסביר: שההבדל בין הליכה לטיול הוא, שהליכה זה ללכת עם 
מטרה, וכמו שאמרו חז"ל 'אל תקרי הליכות אלא הלכות, יש 
מטרה להגיע, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא', אבל בטיול 

 ("ראש הישיבה") עצם ההליכה והטיול הוא גם מטרה!                        

 
בחול המועד כאשר שהיתי ': ת צאנזסיפר אחד מתלמידי ישיב

בא שליח מיוחד וביקשני לנסוע ל"קרית  ,בבית הורי בירושלים
כדי להביא תרופות שהיו נחוצות עבור הרבי  בנתניה צאנז"

 אשר סבל יסורים קשים. מקלויזנבורג
 

 בשמחה. ורגלי קלו, עשיתי זאת ,הרגשתי שזו זכיה גדולה עבורי
ולא  ,גמול על טרחתיאולם בבואי אליו לא ידע הרבי במה ל

יע עבורי את מיטתו שאשכב לישון נתקררה דעתו עד שהצ
)                         "צאנז" שי"ז(                                      'ואני בסך הכל נער קטון...-הב

 
סיפר נכדו של הגה"צ רבי שמואל שפירא: 'כשנפרדתי ממנו 

 לקראת יציאתי לישיבה הביט בי ואז הפטיר: 
 

על סכנת הדרכים מחוץ  הלאומר נה'דע לך, שתפילת הדרך נתק
לעיר דווקא, כנפסק להלכה. ידוע שהעיקר בסכנת הדרכים 

מבקשים "ותצילנו מכף כל אויב ואורב" הוא האויב שעליה אנו 
הגדול 'היצר', שממנו אנו מפחדים יותר מכל  שונאהמר וה

האויבים. לכאורה תשאל בני, הרי סכנת הדרכים הרוחנית בתוך 
 ?!עירבהעיר גדולה ומאיימת יותר, ולמה לא תיקנוה בדרכים 

 

עיקר תפילת הדרך  כןואז הביט אלי תוך רעדת כל גופו ואמר: "א
לעיר, שאז היא על החיות הרעות שבדרך, ותיקנוה לומר מחוץ 

האדם אין בידו כל כך להשמר, כי לא ידע את אשר יקרה לו 
במהלך הדרך, על כן תיקנו שיתפלל, שמא ישמע ה' זעקתו 
ויצילהו בדרכו. אבל בתוך העיר, אין אפילו זמן להתפלל על זה, 
כי פשוט צריך לברוח מהר ולהכנס בצל הקדושה, לא לפתוח 

 )שליט"א (מפי רבי ברוך מרדכי פראנק       חלילה שום חלון לרשות הרבים!"

 
 ו"י' חשוון תשכהרב מטשיבין,  הגאון שר התורההשבוע חל יום הזכרון ל

 

 סיביר ,סברדלובסקמחוז  45מס' יער 
 

 לראות את תשובות מבהיל ניאורסון:שאון רבי ברוך שמעון הג ,חתנו העיד
  !מספרי הפוסקים בעל פה טט קטעים שלמיםיצ ,ו שנכתבו בסיבירנירב

 

"מי שנדר לתת צדקה בכל פעם שילך מביתו לדרך, ופעם נצרך 
 ?האם צריך לתת הצדקה שנדר ,ללכת לכפר שהוא תוך התחום

 

, מהמשכים לצאת לדרך שמביאים לו נקרא דרךשויש לפשוט 
ב"י ( תוך התחום.ב הרשב"אשופר ותוקע, לולב ומנענע, שביאר 

. במי שבא בדרך ולא היה בידו לולב, מסוכה לחוצ"ע ) ח' או"ח פ"ט
ועיין פת"ש אהע"ז קכ"ח  ,אולם צ"ע לענין לשון בני אדם בנדר

  )י"ד "ישורון("  ..". וב"י או"ח ק"י פירוש בה"ג לענין תפילת הדרך ,א'

 
ך כל התקופה בסיביר לא היה עמהם ספר תורה. רבינו במש

בידו חומש, כמה כיתת רגליו למרחק לשמוע קריאת אחד שהיה 
                     ("שר התורה")       פעמים אף הוזהרו על כך על ידי השלטונות.        

   
  שני גרים של כאשר נקרא השבוע את הפסוק הבא נזכר במסירות נפש

 

 (י"ז י"א) ".ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם"
 

בניו של תלמי המלך, שהיו קוראים מעשה במונבז המלך ובטוס, 
ספר בראשית. כאשר הגיעו לפסוק הזה 'ונמלתם' הפך זה פניו 
 לכותל והחל בוכה וזה הפך פניו לכותל והחל בוכה. הלכו ונימולו.

 

אחר כמה ימים למדו ספר בראשית, כיון שהגיעו לפסוק הזה 
" אמרו איש לאחיו 'אוי לך אחי ונמלתם את בשר ערלתכם"

 (ב"ר מ"ו) שאינך מהול...' גילו זה לזה.                                              
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 "אמונה במבחן" - לך לךפרשת 

"על הפסוק בפרשתינו  (יב, א) כתב  "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶל ְל
ויים רש"י להנאתך ולטובתך. ומהי ההנאה והטובה הצפ

בעקבות ההליכה? "ְוָׁשם ֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול" כאן אין אתה זוכה 
 לבנים ועוד שאודיע טבעך בעולם. 

רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל כתב בספרו "יד יחזקאל" כי 
דברים אלה מעוררים תמיהה גדולה ועצומה, הרי עד היום 
ידענו שהצווי לצאת מארצו וממולדתו, הוא אחד מעשרת 

ונות שנתנסה בהם אברהם אבינו, ובאמת זהו ניסיון גדול הניסי
לנטוש את המשפחה ואת החברים ולהיפרד מהמדינה שבה 
הוא גדל, אבל כאשר עם הצווי הוא מתבשר שכדאי לו לצאת 
וללכת, כי על ידי זה יזכה לדברים גדולים וחשובים אשר 
י בארצו לא יינתנו לו, הרי זה מקטין את הניסיון. ומיישב על פ

לפי שהדרך  –מה שכתב רש"י על הפסוק "ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול" 
גורמת לשלושה דברים ממעטת פריה ורביה וממעטת את 
הממון וממעטת את השם לכך הוזקק לשלושה ברכות הללו 
שהבטיחו על הבנים ועל הממון ועל השם. ואם כן, לא היינו 

שהבטיח מתפלאים אילו אברהם אבינו היה תמה על ההבטחות 
לו הקדוש ברוך הוא ושואל הכיצד דווקא היציאה לדרך תביא 
לו ברכה, שהרי זה ממש להיפך מדרך הטבע?! כי בדרך הטבע, 
דווקא ההשארות במקום מגבירה את הסיכוי להתברך בממון 

אלא זה היה הניסיון ובבנים והיציאה לדרך ממעטת אותו. 
יות ואינו מבין שלו, לציית לדבר ה' גם אם יש לו תמיהות וקוש

את ההיגיון שבדברים... הנהגה זו מהווה לימוד גדול עבורנו, 
לציית לדבר ה' ולקבל הכל בשמחה, גם אם יש לנו תמיהות 

 וקושיות ואיננו מבינים את ההיגיון שבדברים. 
רבותינו אמרו (תנא דבי אליהו פרק כ"ה) "חייב אדם לומר מתי 

יעקב", הרי לנו  יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ו
שמצווים וחייבים אנחנו לעמוד איתנים בכל המצבים שלנו 
בחיים ולעבור את כל הנסיונות בשמחה ולהאמין בה' אף כי יש 
לנו קושיות ותהיות על מהלכיו יתברך כאבותינו הקדושים. אך 
השאלה מהו הדרך שניתן להגיע לדרגות אלו. בספר "האמנתי 

 באמונה!הכל מתחיל –בחיים  ואספרה" כתב כי כל  דבר ודבר
ככה ה' רוצה ולא מאשימים ולא מתעצבנים, ועם זה אחר כך 
ממשיכים, כי כשיודעים שהכל עושה ה', אזי נגילה ונשמחה, כי 
זה בוודאי הטוב ביותר ככה. וכשאדם הולך עם אמונה ובטחון, 
הוא זוכה לגאולה! החיים מחייכים אליו בכל מצב והוא זוכה 

ת נפלאות. לכן, אדם צריך תמיד להיות מוכן לאורות והשפעו
עם הדעת הזו, שלכל התחלה יש התחלה מוקדמת יותר, שהיא 
האמונה. לפעמים, האדם רוצה כך ולה' יש בשבילו תוכנית 
אחרת לגמרי והאדם צריך לדעת את זה ולהיות מוכן, כי 'על 

מסופר על יהודי ניצול שואה אבא לא שואלים שאלות!'. 
גפו ובעזרת ה' התחתן והקים בית לתפארת שהגיע לארץ ב

בנים ובנות, נכדים ונכדות. באחד מחגי הפסח ישב הוא ובניו 
ונכדיו סביב לשולחנו. כשגמרו את השאלות של 'מה נשתנה' 
רצה הסבא להמשיך בקריאת ההגדה, לפתע קם אחד 
מהנכדים ואמר 'סבא! יש לי עוד שאלה לשאול'. 'בבקשה, 

'סבא, תגיד לנו איך עברת את  מה השאלה?' והנכד שאל
השואה? מה נתן לך את הכוח לשרוד את כל המכות, הצרות 
והיסורים, הרעב וכל שאר מרעין בישין שם, הרי הרבה 
יהודים מרוב הצרות שהיו להם כפרו ופרקו עול רחמנא ליצלן 
ואתה סבא מה החזיק אותך?'. והסבא ענה ואמר 'אספר לך 

לז' ישב בליל הסדר עם כל סיפור. האדמו"ר השר שלום מב
המשפחה ועשה כל מיני שינויים, לבש קיטל (גלימה לבנה 
שלובשים בחגים) נתן לכל אחד כוס יין וכו' כדי שבנו ישאל 
'מה נשתנה', והבן רואה את כל מה שאביו עושה ולא שואל. 
האבא ניסה עוד שינויים כדי שבנו ישאל והוא לא שואל. שאל 

וע אתה לא שואל כלום, אתה לא רואה אותו אביו 'תגיד לי, מד
מה אני עושה?'. ענה הבן לאביו 'אבא, כל הזמן אתה מלמד 
אותנו שעל אבא לא שואלים שאלות!! וכך ענה הסבא לנכדו 
'המשפט הזה 'על אבא לא שואלים שאלות' זה מה שהחזיק 
אותי. כל צרה שבאה עלי, ידעתי שזה מאבא, מאבא שבשמים 

לות, כי כל מה שעושה אבא זה טוב. ועל אבא לא שואלים שא
 זה טוב מאוד, בין אם מבינים, בין אם לא מבינים, אפילו

 
 

שאבא עושה דברים מאוד משונים. אני ידעתי תמיד 'על אבא 
על פי דברים אלו לא שואלים שאלות' וזה מה שהחזיק אותי. 

יקל לנו להבין את שאמרו רבותינו  ׁ(ברכות נד.) כי "חייב אדם 
הרעה כשם שחייב לברך על הטובה". הפירוש פשוט לברך על 

הוא, שגם על רעה חייב אדם לברך בשמחה משום שאין מושג 
כזה הנקרא רע כי מה שנראה בעינינו כרע היא בעצם טובה 
גדולה נצחית ואין אדם יודע חשבונות שמים. ואם למישהו 
מהאנשים מתרחשת, חלילה, רעה, כדאי שידע זאת ויאמין גם 

רואה שום טובה באופק. "כי גבוה מעל גבוה שומר". אם אינו 
פעמים רבות נדמה לנו שהקדוש ברוך הוא "מאכיל אותנו 
מרורים". לא אחת אין אנו יכולים להבין את הנהגת הקדוש 
ברוך הוא. "איך זה שפתאום, בלי הכנה מוקדמת, קיבלתי מכה 
כה קשה בעסקים, ברפואה, בילדים?". האדם שואל את עצמו 

ונו של עולם, למה? למה? במה חטאתי, עוויתי ופשעתי? "ריב
שברגע אחד נדחקתי לפינה שאיני יכול לצאת ממנה?". אין ספק, 
כי מוחנו הצר לא תמיד יכול להבין את הנהגתו של הקדוש ברוך 
הוא ותמיד נשאלת השאלה "למה?! למה!?". אדם לא מבין למה 

רלת הלוטו. הוא הקדוש ברוך הוא לא נותן לו, למשל, לזכות בהג
כבר שנים ממלא את כל הטורים ומשקיע סכומים גדולים אך 
אף פעם לא זוכה. ברם, די אם יתבונן האדם ויברר מה עלה 
בגורלם של אותם זוכים כמה "מאושרים" הם מאז שזכו בפרס 
הראשון, שרובם חשבו שיהיו "כל יכולים" וזמן קצר אחר כך 

הם מקודם, אזי הוא איבדו את כספם וגם את כל מה שהיה ל
יאמר לקדוש ברוך הוא "תודה, ריבונו של עולם, שלא נתת לי 
לזכות במיליונים! לא רוצה גירושין, לא פשיטת רגל, לא לרדת 
למחתרת, לא לברוח לחוץ לארץ! אני שמח בחלקי ואני עשיר!". 
אם הקדוש ברוך הוא לעיתים מכה אותנו "בכיס" ומביא עלינו 

שאין לנו אפילו כמה שקלים לקנות  מצבים קשים מנשוא עד
לחם פשוט לילדים, עלינו להבין שבסופו של דבר הקדוש ברוך 
הוא חפץ בטובתנו ועלינו להאמין בלב שלם ש"אין רעה יורדת 
מלמעלה", חס וחלילה, רק טוב וטוב בלבד! אך אין ספק, 
שנדרשת לכך אמונה חזקה, כפי שאנו מתפללים בתפילת מנחה 

.. שאתה הוא רוצה בה". הסיפור הבא שלפנינו של שבת "אמונה.
יבהיר לנו היטב עד כמה העיניים שלנו קצרות מלהבין את 

בקהילה בצרפת רחוקה מפריז לא היה מקווה מהלכי ה' יתברך. 
טהרה והיו צריכים כדי להיטהר בשבת ללכת דרך רחוקה 
מאוד, ועל כן החליט יהודי אחד לחסוך מלחמו ומלחם ילדיו 

נפש בנה מקווה טהרה מאחורי ביתו, סגר חלונות ובמסירות 
ביתו בסלון ועשה וילונות עבים מאוד ומאחורי הסלון בנה 
מקווה כשר ומהודר, וכך בשבת כל מי שהיה צריך להיטהר בא 
אל המקווה הסמוך אל ביתו. והנה זמן קצר לאחר שבנה את 
המקווה במסירות נפש קרתה טרגדיה נוראה, מצאו את בנו בן 

ושלושה חודשים שטבע במקווה, לא הבינו איך הגיע שנה 
למקווה כאשר היה דלת למקווה והיה מדרגות לעלות למים, אך 
הילד טבע ושבק חיים לעיני הוריו האומללים... ההורים היו 
שבורים ורצוצים, לא ידעו את נפשם, אחר שטרחו טרחה 
עצומה לזכות את הרבים במצווה עצומה, ומסרו נפשם למען 

וה וחסכו מלחמם כדי לבנות את המקווה, קרה להם אסון המצו
נורא שכזה. האב השכול נסע לארץ ישראל והסתובב אצל כל 
גדולי ישראל וכולם השתתפו בצערו ועודדו אותו... והנה לאחר 
שחזר לביתו בצרפת באחת מהלילות בא אליו בנו שטבע בחלום 

וא היה ואמר לאביו שלא יצטער יותר על פטירתו וגילה לו שה
נשמת אחד מבעלי התוספות שמת על קידוש ה' עם כל בעלי 
התוספות, וכאשר עלה לשמים העלו אותו לדרגות גבוהות מאוד 
מאוד, ולאחר זמן כאשר הגיע למקום גבוה מצאו כי כאשר נקבר 
לא עשו לו טהרה (כי כל המתים על קידוש ה' קוברים אותם 

ו לו שאינו יכול ללא טהרה אלא עם בגדיהם אשר עליהם) ואמר
להיכנס לאותו מקום ואין לו ברירה אלא לרדת לעולם הזה 
להיטהר במקווה טהרה כשר למהדרין, וכך היה, הוא נולד 
אצלו ומשמים הכניסו לו במחשבה לבנות את המקווה ונכנס 
לשם ונטהר. והוסיף ואמר לו כדי שתדע שהחלום שלך אמיתי 

יה לאחר שנה נולדה תראה כי בסוף שנה תיוולד לך בת. וכך ה
 לו בת, בו בזמן שנולדו לו עשרה בנים (ונפטר אחד) ולא נולדו לו
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בנות כלל, רק לאחר החלום הזה. כך סיפר יהודי שראה את 
המקווה וראה את הבת שנולדה לאחר שנה ושמע את הסיפור 
מאביו של התינוק שביקש ממנו שיספר זאת בכל ניחום 

 אבלים ויאמר שהכל לטובה. 
שאדם מאמין יותר, ודווקא כשקשה להאמין, כך הוא  ככל

זוכה אחר כך לראות בישועת ה' וה' מאיר לו פנים ונותן לו 
להרגיש ולחיות את האמונה. לכן, האדם צריך לדעת שכאשר 
הוא מגיע למצב בו הוא מרגיש כאילו ה' עזב אותו, זוהי צומת 

זה רק  מבחן. אם הוא יבחר להאמין בה' ולהחזיק בו בכל כוחו,
עניין של זמן עד שייפתחו לו פתחים גדולים. "קרוב ה' לכל 

זו אמת.  -קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת", זו אינה מליצה 
רק צריך לקרוא לה' באמת ומכל הלב ואז יש ביטחון מלא 
וגמור שה' יענה לו בסופו של דבר. כל אחד שעשה את מסלול 

ינסוף סיפורים על החיים בעולם הזה באופן הזה, יכול לספר א
האמת שבדבר הזה. לא יאומן עד כמה זה אמיתי ועד כמה זה 
חזק. זה סוד המבחן של העולם הזה. בנוסף, חשוב שיחד עם 
הקושי נזכור, שה' נתן לנו יכולת להבין מדוע יש צורך שיהיה 
גם "רע" בעולם וכן את הטוב שיצמח ממנו, וזה עצמו מאוד 

יא להאמין שמאיתו לא תצא מעודד ומחזק. מהות הביטחון ה
הרעות ולא להרהר כלל על דרכי ה', כפי שכתב בספר "פלא 
יועץ" (בערך בטחון) וזה לשונו: עניין ההבטחה אינו שיבטח בה' 
שיעשה לו כל צרכו כרצונו ושלא תאונה אליו רעה. שאם כה 
יהיה מבטחו, לפעמים תכזב תוחלתו. כי כמה צדיקים מעונים 

קשים, וכהנה רעות רבות וצרות ומדוכאים בייסורים 
המתרגשות לבוא בעולם. אלא עיקר ההבטחה שיבטח בשם ה' 
שכל מעשיו זה לטובה. "כי האדם יראה לעיניים" (ש"א, טז), 
בעינא דלא שפיר חזי, ואומר "לרע טוב ולטוב רע" (ישעיה ה), 
אבל ה' יודע מהו טוב לו לעבודת ה' יתברך ולתיקון נפש רוח 

צה בכל הבא אליו ויקבל הכל בשמחה ובטוב נשמה. לכן יתר
 לבב בהיותו בטוח שאין דבר רע יורד מן השמים רק טוב. 

אמונה אם כן היא מילת המפתח להישרדות מול גלי החיים. 
האמונה היא העוגן היציב שבו יכול להיאחז האדם. כאשר 
האדם מוכן מבחינה רוחנית, נפשית, פיזית והאמונה היא חלק 

נו, אז אין לו ממה לפחד. אדם שמאמין, אינו בלתי נפרד ממ
מתרגש מבעיות, ממשברים. כאשר האמונה היא אבן היסוד 
שבחייו, הוא יכול לישון בבטחה גם כאשר הרוח נושבת 
ומזעזעת את החיים שלו.  הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו 

השער ננעל בשני מנעולים כבדים וג'פרי דברים אלו היטב. 
השער נעוצים היטב בתוך האדמה. הוא עבר בדק האם עמודי 

בין גדרות החווה, לוודא ששום דבר לא נשאר בחוץ. בבעלותו 
של ג'פרי הייתה חווה מצליחה הפרושה על עשרות דונמים 
לאורכו של חוף האוקיינוס האטלנטי. במשך תקופה ארוכה 
מאוד חיפש ג'פרי עובדים מסורים ואחראים, כאלו שיוכל 

הול החווה. רוב האנשים שפנו אליו והיו לסמוך עליהם בני
בעלי ניסיון בניהול חוות, חששו לעבוד בחווה הצמודה לחוף 
מכיוון שהם חששו מהסופות הנוראיות שהשתוללו על פני 
האוקיינוס האטלנטי. הסופות הידועות לשמצה זרעו הרס 
וחורבן נוראי בחוות הסמוכות לחוף והותירו אחריהם נזקים 

ניינים ולתוצרת החקלאית. בגלל המיקום בלתי הפיכים לב
הגרוע של החווה, קיבל ג'פרי זרם קבוע של סירובים 
ממועמדים בעלי ניסיון בתחום והוא המשיך לחפש בתקווה 
שימצא יום אחד מנהל אחראי שיהיה ניתן לסמוך עליו 
בעיניים עצומות. באחד הימים קיבל ג'פרי טלפון. האיש 

ת עצמו בשם אוסטין התעניין מעברו השני של הקו, שהציג א
בהצעת הניהול של החווה,  ובשונה משאר המועמדים ששללו 
את הרעיון כששמעו שמדובר בחווה על חופי האוקיינוס, 
ביקש הלה להיפגש עם ג'פרי. כשנפגשו התגלה האיש כאדם 
רזה ונמוך קומה בגיל העמידה. ג'פרי סייר עמו ברחבי החווה 

לו מתאימה וכי הוא מוכן  והלה הודיע כי המשרה נראית
להתחיל בעבודה. 'אתה יודע לעבוד טוב בחווה?!' שאל ג'פרי 
בספקנות. אמנם ההמלצות שהביא על כישוריו היו נראות 
אמינות, אבל הוא חשש במקצת מיכולתו של אוסטין 
להתמודד עם הסופות ההרסניות. 'ובכן, אני יכול לישון גם 

ינות. ג'פרי תמה לשמע כשהרוח נושבת...' השיב אוסטין ברצ
התשובה המוזרה אבל לא היו לו אפשרויות נוספות, הוא היה 
נואש לעזרה והרגיש שהוא עומד לקרוס בקרוב אם יד נוספת 
לא תיקח על עצמה את התפעול השוטף של החווה הגדולה. 
אוסטין החל בעבודה, הוא התגלה כאדם חרוץ ושתקן שממעט 

ירות ובנאמנות. הוא היה בדיבור, אבל עושה את עבודתו במס
עסוק בעבודה בחווה מבוקר עד ערב וג'פרי התחיל להרגיש 
שהוא מרוצה מעבודתו היסודית של האיש הקטן. לילה אחד 

 החלה הרוח לילל בקול רם מכיוון החוף, ג'פרי החל להרגיש
 
 

את עוצמת הרוח שהחלה לזעזע את הבית והבין כי סופה חדשה 
טתו, הדליק פנס רב עוצמה ומיהר נראית באופק. הוא קפץ ממי

לבדוק את המתרחש. השמיים היו אפורים ועוצמת הרוח רק 
עלתה מרגע לרגע. ג'פרי שנלחץ למראה הסופה המתקרבת, 
מיהר אל חדר השינה הסמוך של העובדים השכירים. הוא ניער 
את אוסטין ממיטתו וצעק: 'קום! סערה מתקרבת! יש דברים 

 עופו ברוח הנוראית הזאת!'שחייבים לקשור כדי שלא י
אוסטין התהפך במיטתו, הביט בג'פרי ואמר בתקיפות: 'לא 
אדוני, אמרתי לך עוד בהתחלה. אני יכול לישון גם כשהרוח 
נושבת... 'ג'פרי הזועם כמעט והתפתה לטלטל אותו ממיטתו 
מתוך האדישות, הלחץ כמעט והוציא אותו מדעתו. הוא כבר 

בהקדם ומיהר החוצה כדי  גמר בדעתו לפטר את אוסטין
להתכונן לסערה. הוא היה בטוח שהחווה הולכת לעוף ברוח 
ומיהר לרוץ לעבר הרפת כדי שלא ייגרם נזק לעדרי הבקר. 
כאשר הגיע אל הרפת גילה לתדהמתו שכל ערמות החציר היו 
מכוסות בברזנט. גג הרפת היה קשור בחבלים עבים, אל יתדות 

ה. כל הפרות היו סגורות ברפת ברזל שהיו תקועות עמוק באדמ
והדלת הייתה נעולה היטב ואטומה בלוחות פלדה. הוא המשיך 
לעבר הלול וגילה כי כל התרנגולים היו בלול, וכל הדלתות היו 
נעולות על סורג ובריח. התריסים היו מאובטחים כראוי, כל 
החפצים היו קשורים בצורה יסודית, שום דבר ברחבי החווה 

עוף והכול היה בטוח ומוגן. רק כעת הבין ג'פרי לא יכול היה ל
למה התכוון העובד שלו. הוא סיים את הסיור ברחבי החווה, 
פנה חזרה אל חדרו של אוסטין וביקש ממנו סליחה על 
התנהגותו הלחוצה. הוא נכנס חזרה לביתו ועמד מהורהר למול 
החלון. שריקות הרוח רק התגברו, אבל אז, בפעם הראשונה 

א זוכר את עצמו, חזר ג'פרי למיטתו כשהוא רגוע, כדי מאז שהו
 לישון אף הוא, בזמן שהרוח נושבת...

כן, אמונה לא משנים או מחליפים מחמת מצבים שונים. אמונה, 
זה דבר נצחי שעל האדם להחזיק בו בכל עת ובכל מצב גם 
כשהרוח נושבת. גם כשיש לך הרבה הסתרות, קשיים וניסיונות, 

קווה שלך מאבינו שבשמים, אל תאבד את אל תאבד את הת
התקווה שלך מבורא עולם. אמר אחד הצדיקים: מפני מה 
עוצמים את העיניים, בשעה שקוראים "שמע ישראל"? מפני 
שכשהעיניים פתוחות ואפשר לראות ולהבין הכל, אין זו חוכמה 
לזעוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", אבל כשהעיניים 

חשוך והעלטה מתגברת, ואז, הזעקה עצומות והכל נראה 
נשמעת מקצה העולם ועד סופו "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 

זהו כוחו של יהודי מאמין. כדי להבין  זאת נביא מעשה –אחד" 
באחת מהטיסות שבין ארצות הברית לישראל הודיע כמשל. 

הטייס שבעוד שעה הם נוחתים. הנוסעים התרווחו 
נחיתה. לפתע, ללא הודעה בכיסאותיהם והחלו להתכונן ל

מוקדמת החלו טלטלות עזות לפקוד את המטוס, הנוסעים 
נבהלו וקולו של הקברניט נשמע ברקע כשהוא מודיע "רבותי 
הנוסעים, נקלענו לכיס אוויר מסוכן, אנא התפללו כל אחד 
מכם, זהו הסיכוי היחיד שלנו לצאת מכאן בחיים". כל אחד 

לוקי ישראל ולעומתו הגוי מבין הנוסעים החל מתפלל, זה לא
לאליליו. אולם כולם ידעו כי עליהם להתפלל. היה אדם אחד 
שלא ידע תפילה מהי? ברוב חומריותו סירב לשלוח יד ברוחו 
הכפרנית ולהודות כי אמנם זקוק הוא לעזרתו של אלוקים 
למרות היותו יהודי. המצב החמיר, והטייס החל לאבד שליטה, 

סעים לחגור חגורות הצלה ולהתחיל אז נמסרה הודעה לכל הנו
לצנוח מהמטוס. איש איש בתורו החלו לצנוח מהמטוס. גם 
היהודי מיודענו שתלוי היה בין שמים וארץ ראה מתחתיו 
מקום ישוב שאילו יגיע לשם יציל את חייו, אולם בסמוך ישנה 
תהום פעורה, עמוקה מאוד ואם נפול יפול שם אבדו חייו. ניסה 

כוון את עצמו אל מקום היישוב, מתקרב הוא אל הוא בכל כוחו ל
האדמה. אולם בשנייה האחרונה הוא פספס ומצא את עצמו 
צונח אילי תהום. ההרגשה שאפפה אותו הייתה איומה, הנה 
הוא עומד לסיים את חייו במקום בודד, אפל וללא איש ומי יודע 
אם ימצאו אי פעם את גופתו, אם לא תאכלנו חיה רעה. עיניו 

טות מטה, וליבו מפרפר. ואז הוא רואה שיח הצומח מקיר מבי
התהום, בשארית כוחותיו נאחז הוא בשיח, לרגע אחד הוא 
בטוח שחייו נצלו אך בהביטו כלפי מטה אחזה בו חלחלה. ואז 
כמו באה אליו הארה פנימית, מביט הוא כלפי שמיים וזועק 

ח אני "אלוקים!!! אם הינך קיים אי שם, אנא עזור לי?!  מבטי
לשמוע בקולך מיום זה ואילך". ובדמעות שליש בוכה הוא 
ומתחנן על נפשו ואז הוא שומע את קול ה' מדבר אליו ואומר 
"בני היקר המאמין אתה בי?". "אלוקים! מאמין אני בך והחל 

"בני, לא  ממחר אני חוזר בתשובה ועושה כל אשר תאמר לי!".
אלוקי!". "אם מחר, היום, כל אשר אומר לך תעשה?". "כן 

 כך", אומר לו הקול "עזוב את השיח". "הרי נפול אפול!". 
 
 



 בני, הלא אמרת כי מאמין הינך בי, אם כן עזוב את השיח!..""
הכוונה  –כך כאשר אנו אומרים שאנו סומכים על אדם כלשהו 

היא בדרך כלל שאנו סומכים עד שזה יכול להיות על חשבוננו... 
ם' הכוונה היא לאמונה שלמה, אבל 'לסמוך על בורא עול

מוחלטת, מתוך הבנה שהוא היחיד שיכול להעביר אותנו מעל 
קשיי החיים, התהומות העמוקים והמפלים המאיימים. הנה 

קהל רב הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
התאסף סביב מפלי הניאגרה שבגבול קנדה, והכול נשאו 
עיניים במתח כלפי מעלה. שארל ֶּבלוֹנֶדן, הלוליין הצרפתי 
המפורסם, עמד לצעוד על גבי חבל המתוח מעל למפלים 
 השוצפים שכל נפילה אליהם, ידעו כולם, דינה כגזר דין מוות.

צעירותו. הוא שארל ֶּבלוֹנֶדן היה מכור לתשואות הקהל כבר מ
היה מסתובב ברחבי העולם, מגיע לעיר כלשהי ופותח 
בפעלולים מרהיבים ומורכבים. הקהל לא היה מפסיק להריע, 
ושארל, שיכור מתהילה, היה מעלה את הרף ועובר לתעלולים 

 נועזים יותר.
את זה אפילו הוא עדיין לא  –אבל לעבור מעל למפלי הניאגרה 

ה הרב הפחידו אותו, אבל מבט ניסה. קול שאון המים והגוב
אחד בקהל הצופים ומחשבה על ההערצה שיזכה לה, מילאו 
אותו אומץ ועוז רוח. 'האם אוכל לעשות זאת?' צעק שארל אל 
הקהל. קולות מעטים השיבו: 'כן!' האחרים חששו לעודד 
אותו במעשהו המטורף והעדיפו לשתוק. שארל חייך והחל 

ר את נשימתו. כל רחש לא לפסוע לאיטו על החבל. הקהל עצ
נשמע פרט לקול המים הנופלים. הלוליין המשיך מטר ועוד 
מטר, הוא כבר עבר את רבע המרחק, ואחר כך את מחצית 
המרחק, והמשיך בהתמדה עד שהגיע לצד השני של החבל. 
באותו רגע פרצו מחיאות כפיים סוערות שהרעישו את כל 

ואז שאל:  הסביבה. שארל עמד, מתענג על הכבוד הרב,
 'גבירותיי ורבותי, האם לעבור שוב?'

עכשיו חלק גדול יותר של הקהל עודד אותו, אולם רבים עדיין 
חשבו שפעם אחת המזל שיחק לו, ולא כדאי להתגרות שוב 
בגורל. שארל חייך והניד ראש לכיוון מעודדיו, והחל לצעוד 
שוב. ההליכה בכיוון הנגדי הייתה קשה יותר. רוח נדנדה את 
החבל ואנחת פחד עלתה מתוך הקהל, אולם הלוליין המיומן 
הצליח להתגבר וחצה את המפלים לכל אורכם. הפעם היו 
מחיאות הכפיים עזות יותר אף מקודם. שארל לא הסתפק 
בכך. הערצת הקהל מילאה אותו אומץ שלא חש מעולם. 'האם 
אוכל ללכת על החבל בעיניים עצומות?' קרא אל הקהל. כמו 

יו כאלו שעודדו אותו, אבל תגובותיו של מרבית הקהל תמיד ה
היו מפוחדות: 'די, שארל! זה מסוכן!' שארל לא שעה 
לאזהרות, עצם את עיניו והחל לצעוד על החבל. הליכתו הייתה 
הפעם איטית וזהירה, וארכה דקות ארוכות. מדי פעם נדמה 
היה שהוא עומד ליפול והקהל עצר את נשימתו באימה. כאשר 

הצליח להגיע לצד השני, נשמעו מחיאות הכפיים  הוא
ושריקות ההתפעלות ברדיוס של קילומטרים. שארל עמד, 
מזיע כולו ומתנשם בהתרגשות, ואוזניו אינן שבעות מקריאות 
ההערצה. 'מה עכשיו?' הרהר בליבו, ואז צץ בליבו רעיון. הוא 
הרים מריצה שעמדה בסמוך ושאל את הקהל: 'האם אני יכול 

ר את החבל עם המריצה?' עכשיו הקהל נסחף ברובו לעבו
בהתלהבות. 'אתה יכול! אתה יכול!' צעקו לו גם אלו שהיו 
ספקניים קודם לכן, ושארל פשוט החל לעבור את החבל פעם 
נוספת, כשהוא דוחף לפניו מריצה. זו היתה המשימה 
המפחידה ביותר, אבל למרבה ההפתעה הלוליין עמד בה 

ת החבל לכל אורכו, דוחף את המריצה, בקלות. הוא עבר א
כאילו מטייל במרכזו של כביש רחב. כאשר הגיע לצד השני, 
עלו צרחות ההתלהבות של הקהל על כל מה שהיה לפני כן. גם 
המעטים שפקפקו ביכולותיו, הסכימו כי דבר לא עומד בפני 
כישרונותיו של הלוליין המפורסם. כולם המתינו בדריכות 

נטול הפחד יציע עכשיו, ועד מהרה שמעו לראות מה שארל 
את צעקתו: 'האם אני יכול ללכת כשמישהו יושב בתוך 
המריצה?' עכשיו כבר כולם שאגו: 'כן! בוודאי!'. שארל היה 
שיכור מרוב הערצה ושאל שוב: 'אתם בטוחים?' והקהל לא 
אכזב והשיב: 'כן, אתה יכול, אין דבר שעומד בפניך'. שארל 

 מוכן לבוא ולהתיישב במריצה?'חייך ושאל: 'מי 
לפתע השתרר שקט ושום קול לא נשמע. כולם נאלמו דום. 
שארל הרים את קולו עוד יותר: 'מי מתנדב לשבת במריצה?' 
גם הפעם לא השתנה דבר ואיש לא הגיב. ניכר היה שכולם 

שארל החל ללגלג: 'אינכם סומכים עלי? לפני רגע  פחדו.
אינכם עומדים מאחורי כולכם צעקתם שאני יכול. האם 

דבריכם?' שארל חיכה לתשובה אך איש לא הגיב. 'אינכם 
סומכים עלי?' שאל שוב באכזבה, והפעם שמע קול עונה 

 "בחשש: 'אנחנו בהחלט סומכים עליך, אבל לא עד כדי כך...
 
 

כן, רק תחושה כזו, שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו 
ורות את הכוח לעמוד שבשמים, היא שנתנה ליהודים בכל הד

במסירות נפש בכל הניסיונות ובכל גזרות השמד. אם נזכור 
שבורא עולם מוליך אותנו על גבי חבל מתוח על פני תהום 
ומחייה אותנו בכל רגע ורגע, נצליח להשריש בלבנו את האמונה 

 השלמה שתעמוד במבחן גם במצבים הקשים ביותר.
ועל סביבתנו גורמים אמנם, לעיתים המאורעות שעוברים עלינו 

לנו לעיתים לשאול על הצדק האלוקי. הדבר דומה לאדם שמוכח 
לו בוודאות שרופא פלוני הוא רופא מומחה שאפשר לסמוך עליו, 
אולם עדיין יש צורך לקבל באמונה את כל המרשמים וההוראות 
שהוא נותן גם כאשר איננו מבינים כיצד הדברים עובדים והם 

. על זה נאמר: "וצדיק באמונתו יחיה" אף נראים לנו תמוהים
(חבקוק). מי שצדיק הוא מי שמצליח להאמין. זה עיקר המבחן, 

כל ההשפעות ומכוח זה יחיה בעולם הזה ובעולם הבא. 
העצומות של התפילות והמצוות שלנו, שבאמת משנים את 

יכולות להשפיע רק  –העולם ומקדמים אותו לתיקון השלם 
כיצד הן משפיעות, כי אם היינו  מכוח זה שאנו לא רואים

רואים, זו לא הייתה חכמה ולא היה מגיע לנו על זה פרס. לכן, 
ה' סידר בכוונה שלא נראה ונצטרך להאמין, וכך אנו גם 
משפיעים בעולם וגם זוכים לשכר נצחי תמורת כל מצווה וכל 
לימוד ותפילה שעשינו בתוך החושך ובלי שנראה עד כמה הדבר  

 משפיע...
ולם הזה שלנו, עולם גשמי שה' מסתתר בו ("עולם" מלשון הע

"העלם") ולא רואים ולא מרגישים אותו בבירור, המטרה היא 
האם אנחנו מצליחים להאמין בה' למרות כל  -לבחון אותנו 

ההסתרים, למרות כל הבלבולים, ולמרות שנראה שהכל כאן 
ל הפוך, שה' מבטיח דברים וחס וחלילה לא מקיים, שהמצב ש

הצדיקים "על הפנים" והרשעים חוגגים, שהתפילות לא נענות, 
שהגלות כל כך ארוכה, שהמצוות לא עוזרות וכו'. הכל נועד 

לבחון האם  –לבחון את האמונה שלנו. בשביל זה נוצר העולם 
 אנחנו מחזיקים באמת שאנו יודעים, למרות הקושי הגדול. 

הם נסיונות כללו של דבר: הנסיונות שאנו עומדים בפניהם 
יומיים הן אלה -מסוגים שונים, הן אלה הקטנים, היום

הגדולים, שנופלים עלינו כרעם ביום בהיר, משבשים את כל 
מהלך החיים וגורמים לנו לשקוע בדאגה ולצאת לחלוטין מן 
השגרה. הפלא יועץ אומר שאין אדם שהקדוש ברוך הוא אינו 

שהעני מנסה אותו. העשיר מתנסה בעושרו באותה מידה 
מתנסה בעוניו. החכם מתנסה בחוכמתו ובעל יסורים ביסוריו. 
הסוחר עובר ניסיון במשאו ובממונו ובעל אומנות באומנותו. 
בכל יום ובכל עת ובכל רגע האדם עומד בניסיון. ומכיוון שאי 
אפשר בלי ניסיון, מה טוב להתפלל לה' שיעזור לנו לעמוד 

מצבים החשוכים הללו בניסיונות שהוא מנסה אותנו. דווקא ב
עלינו להחזיק איתן באמונתנו ללא שום חשבון, ללמוד מאביו 
אברהם אבינו, שאפילו הכל נראה נגדך תישאר חזק ואמץ 
באמונתך אל תרף זהו מבחן החיים ועליך לנצח בו! זה לא קל, 
זה קשה, ולפעמים קשה מאוד עד שלא ניתן לתאר זאת 

 חית!במילים, אבל זה כדאי! זו השקעה ניצ
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו, המוביל אותנו לתובנה כי אמונה 

 חזקה ואמיתית יכולה לבוא לידי ביטוי אך ורק כאשר האדם 
 נמצא במצב של הסתר פנים, דווקא במצב של קושי וניסיון...  

התזמורת החליפה מקצב, מנעימה סנטימנטלית רגועה שצליליה  
צבית, תוססת. התופים כאילו הרכים התפזרו בחלל האולם, לנעימה ק

עברה בהם רוח אחרת, הטרומבון והחצוצרות זקפו צוואר והריעו 
בקול. רבקה, קמה בתנופה ממקומה והסיטה את כסאה אחורנית, היא 
יצבה את רגליה בקושי ונחפזה לעזוב את המקום רועדת כולה. דבורה 
חברתה שישבה לצידה הייתה בטוחה כי רבקה ממהרת אל רחבת 

ודים שהחלה מתמלאת. אך מדוע בצורה שכזאת חשבה לעצמה? הריק
מה היה לה? לו הייתה מעיפה בפניה מבט קצר, הייתה רואה כי ראשה 
ורגליה של חברתה רחוקים היו מכוונות לרקוד. רבקה כלל לא חשה 
בסובבים אותה. היא איגרפה את כפות ידיה בחוזקה אוצרת שם את 

ר המנגינה העליזה אל תוך תוכה, הרצון לאטום את אוזניה שלא תחדו
 אף לא תלטף קלות את סביבותיה...

החוצה. החוצה. לא לשמוע. לא להיזכר. למה בכל חתונה מוכרחים 
לנגן את השיר הזה? היא לא תבוא יותר לחתונות! בלי נדר, לא תציג 
כף רגלה על מפתן אולם שמחות, עד שיצא השיר הזה מן האופנה, 

ברמה, מנצח על כל התזמורות...בחוץ  כבר שנה וחצי הוא שולט
נחלשו הצלילים במעט, היא התרחקה מן האולם, פסעה בינות 
למכוניות שגדשו את מגרש החניה ונעצרה מול עץ חסון. כאן שקט 
יותר, נשמה בהקלה. אפילו איוושת העלים נשמעה בקושי. אפלולית 
 הלילה פרשה מולה מרבד מרגיע יותר. רבקה נשענה על העץ. אז,

 כששמעה אותם בפעם הראשונה שבו הצלילים את ליבה. המנגינה 
 
 



 הקולחת והיפה נדמתה לה כה עליזה....
בעל התזמורת הכריז כי השיר הזה עומד להיות השלאגר החדש 
בתחום הזמר החסידי, ועדיין לא יצא לשוק בקלטת או בתקליטור. 
ת היא, רבקה הייתה אז כלה מאושרת בשמלת כלולות לבנה, מחייכ

אל חברותיה שסבבו אותה. המנגינה הייתה קיצבית ומרקידה, ורבקה 
חשה מיד כי היא מחבבת מאוד את השיר הזה. כל כך מחבבת עד 
שהיא מוכרחה לרקוד לקול צליליו עם מירה אחותה היחידה 
והאהובה.  היא תפסה בידיה של מירה אחותה החולה וגררה אותה 

והנפוחים בלטו על ידיה  אל עבר מרכז המעגל. הורידים הכחולים
הלבנות כשלג של מירה כאילו התמזגו ברקע חליפתה הכחולה 
לבנה. היא אחזה ברבקה אחותה בידיים אוהבות, ידיים של אחות 
בכירה. ידיים אלה חשבה לה רבקה בליבה, ידיים, שהזרימו בה 
תמיד גלי חיבה ותמיכה תדיר, שעודדו ונסכו בה אומץ ושטפו אותה 

של אהבה, מאז יומה הראשון עלי חלד. מירה חייכה בגלים גלים 
חיוך אמיץ, חיוך שלא הסגיר את מכאובי גופה הרצוץ ואת ייסורי 
ליבה הדווי. הן ספק פסעו, ספק נגררו, במעגל קטן, פרטי, לשתיהן 
בלבד. החברות הטובות המשיכו לרקוד סביב, נתונות חציין למחזה 

ם היא חיכתה, חלף הקשה, וחציין למנגינה החדשה. שבע שני
במוחה של רבקה הרהור עקשן, שבע שנים חיכתה לי מירה, שאוולד 
ואהיה לה לאחות, ועכשיו היא הולכת, ואני אשאר בודדה...במאמץ 
עליון עצרה את הדמעות והוסיפה לחייך. במשך כל החופה העתירה 
בעבור מירה שהמחלה כילתה את גופה, שפכה את צקון ליבה לפני 

בבכי ודמע לרפואתה השלימה. טוב שמירה באה  שוכן מרומים
לחתונה חשבה לה לעצמה. הרופא התיר לה  למירה להגיע 
באמבולנס לאולם השמחות כדי להשתתף בחתונתה של אחותה 
היחידה רבקה ו"לא להתאמץ" הוא אמר "לא להתרגש!" הן רקדו 
עוד...מירה המשיכה לאחוז בה ולהזרים את אהבתה וברכותיה 

ך לחיצת היד האמיצה. מנגינת השיר החדש הייתה לאחותה דר
נהדרת, שיר עליז יפה כל כך, כולן חשו בזאת, אפילו פניה של מירה 
נהרו כשאמרה לה: "שיר נפלא! מקסים!". לאחר שהתעייפה, 
ופרשה לה אל הכסא הסמוך עוד בטרם עזבו כפותיה את ידיה 

י, שתהיי הרועדות של רבקה, נשאה אליה מבט ואמרה בכוונה, "ריק
תמיד שמחה!" ובקולה היו איחול ופקודה גם יחד. מן הרגע ההוא 
הפך טעמה של המנגינה לאחר. מירה חשה ברע, היא לא רצתה 
להעציב את אחותה ונעלמה לה בלא להיפרד, בעיצומה של השמחה, 

 חזרה לבית החולים...
השיר החדש שהשמיעו בחתונה שלנו הוא נפלא, לא כך? שאל אותה 

שעסקו בפתיחת הררי המתנות באחד מימי השבע ברכות. בעלה כ
הקלטת של חתונתם נשמעה ברמה ולרבקה נדמה היה ששוב היא 
אוחזת בידיה של מירה אחותה האהובה ומסתובבת עימה באטיות 
כשכולן רוקדות מסביב. פניה התאבנו לרגע. "השיר אינו מוצא חן 

ות שפתח זה בעיניך?" בעלה הרים את עיניו מסט הספלים והתחתי
עתה, ומעך את העטיפה הפרחונית בידיו. "דווקא שיר יפה", ציינה 
קצרות. "הו, האם כולם רוצים שנזמין אותם לקפה?" שאלה 
בבדיחות. "זוהי המערכת העשירית שפתחנו היום, לא כן? ימי שבע 
הברכות תמו ולרבקה באו שבעה ימים אחרים קשים מנשוא. שבעה 

פד. רבקה ישבה על הארץ, ואינה מעכלת ימים נוראים של בכי ומס
דבר מכל אשר ארע. הכל נראה לה כחלום רע, כסיוט שהיא צריכה 
להתעורר ממנו בכל רגע אבל לא, הכל היה אמיתי מדי עבורה. מירה 
סיפרה לא פעם כי בעת שנולדה אחותה הקטנה לא יכול היה ליבה 
 הקטן לעכל את הבשורה הנהדרת, למרות שכולם הקיפו אותה
בברכות ואיחולים. היא לא זזה מן התינוקת הזעירה. הביטה והביטה 
בה והתקשתה להאמין שיש לה אחות, אחות אמיתית. כעת, חשה 
רבקה משהו בדומה לכך. כיצד יראו חייה ללא מירה? איך תמשיך 
ותפסע בשבילי החיים, ללא אותה יד תומכת ומסייעת שהזרימה בה 

?...האחים הקטנים שלה צעירים גלי חום ועידוד על כל צעד ושעל
מדי. לעולם לא יצליחו למלא את החסר. היא דמתה בנפשה כי יד 
ימינה נקטעה. כל יום בשבעה נראה חלום שחור ורע מקודמו. אנשים 
רבים גדשו את הבית והרעיפו מילות ניחומים. אמרות צדיקים, 
סיפורים, דברי נחמה פשוטים או עמוקים, כאלה שחבשו לב והעלו 

עט צרי וארוכה למכה קשה. אבל רק לזמן קצר, כאשר התרוקן הבית מ
ממבקרים וההמולה שככה נדמה היה לרבקה כי התחבושת מתרופפת 
ושוב מתגלים פצעי הלב שותתי הדם. הדלת הייתה פתוחה כל העת, 
לכן לא הבחינו באשה המבוגרת קטנת הקומה שנכנסה פנימה אל 

ידיות ובטוב טעם. תפסה כיסא הבית הגדוש. היא הייתה לבושה בסול
צדדי, הצטנפה במקומה, הקשיבה לכל הנאמר, ושתקה. הסיפורים 
קלחו, הממחטות הועברו מיד ליד. אף היא קבלה אחת בתודה. אט אט 
היא החלה להתפורר בידיה מרוב הדמעות. היא שאלה מעט והתענינה 
ובעיקר נאנחה. נשים הלכו ובאו והיא נותרה במקומה. רבקה לא 

כירה אותה. משנקפו השעות והגברת המבוגרת לא זזה מכיסאה, ה
חשבה בליבה שזו בוודאי מכרה של אמה. רבקה טעתה. גם אמה 
ראתה אותה בהזדמנות זאת לראשונה. "חלפתי במקום וראיתי את 
מודעות האבל המכסות את קירות הבניין, הבטתי בקהל הגדול הנכנס 

נשמע כמתנצל" הלא שלמה  ויוצא והחלטתי להיכנס אף אני..."קולה
המלך אמר שטוב ללכת לבית האבל מאשר לבית המשתה..." אחיה 
הקטן של רבקה הסתובב בחדר בפנים מכורכמות. האישה לחשה דבר 
מה על אזנו. הילד התבונן בפניה כתוהה, משך בכתפיו וכעבור רגע 
נתן בידה אלבום תמונות. רבקה הביטה בה ולא הסתירה את הרעד 

פה. הגברת העבירה את הדפים אחד לאחד מתבוננת בהם שאחז בגו
בחרדת קודש וביתר עמקות. הנה מירה כתינוקת חייכנית, כאן מירה 
בת המצווה, כאן מירה ביום אירוסיה, ביום כלולותיה, עם בתה 
בכורתה...רבקה עצמה את עיניה והידקה את שפתיה זו לזו ביתר 

ף שהעבירה. דמעותיה שאת. האישה הזרה בכתה ללא בושה, עם כל ד
 ניגרו על לחייה והיא הקפידה לנגבן עוד בטרם יפגשו בדפי האלבום...

משסיימה להחליק על פני הדף האחרון, סגרה אותו ביראת כבוד 
ועיניה נותרו עצובות ומהורהרות. לפני שקמה ללכת היא הישירה את  
מבטה מול האם ואמרה לה בקול נחרץ "אני מקנאת בך"...נוכח אדי 
הרחמים ותחושת המסכנות שגאו בחלל, נותרו הכל המומות לשמע 
הדברים...הן התכווצו במקומותיהן רועדות מאימה. רבקה חשבה 
שלא שמעה היטב את הדברים, כנראה הטעו אותה אוזניה. מישהי 
קמה מכיסאה והזדקפה. היא התכוננה להטיח באישה האלמונית 

מגודל סערת ריגשותיה. מילים כדורבנות, אך לא ידעה במה לפתוח, 
לחשה האישה המבוגרת ועיניה היו  -"לי לעולם לא היו ילדים" 

יבשות "וכנראה שלא אזכה לכך לעולם" החליקה על פניה הקמוטות. 
"גם לקבל ילד לתקופה מוגבלת זו זכות..." המשיכה להביט באמה 
של רבקה בעיניים רציניות וטובות. עת פסעה החוצה הילוכה היה 

 יעות רגליה לא השמיעו אף לא רחש קל.איטי פס
רבקה הייתה עדיין שעונה על הגזע הרחב שבקצה מגרש החניה. מוזר. 
בכל פעם שהיא נזכרת במירה, היא רואה אותה ניצבת מולה בעת 
חתונתה. זו הייתה הפעם האחרונה בה ראתה אותה על רגליה. ודמותה 

אלמונית של מירה מתמזגת לה תדיר בדמותה של אותה האישה, ה
והעקרה. מרחוק עלו שוב הצלילים המוכרים. רבקה קפאה על מקומה. 
האם במשך הדקות הארוכות בהן שהתה מחוץ לאולם לא פסקו לנגן 
את השיר הזה? החסרים שירים ומנגינות? האם יבקשו האנשים 
להאזין תמיד לשיר אחד ולא עוד? הצלילים גוועו. "שיר נפלא! 

שבה באיטיות לתוך האולם הצפוף, מקסים!" אמרו הכל, ורבקה 
כשהיא תרה אחרי הכלה. "שתהיי תמיד שמחה, אמרה לה בקול של 

 איחול ופקודה, ולחצה את ידה בחום...!"
 ומחה ה' דמעה מעל כל פנים... 

 

 אחים יקרים!
 

פחה או בית שאינם מחמת גודל החשכה והסתר הפנים של הגלות הארוכה סובלים עם ישראל בעולם הזה משעבוד הגלות. אין מש
סובלים בצורה כזו או אחרת. כמובן שבמצב כזה יכולים חס וחלילה להתרעם על מידותיו יתברך למה, ועל מה עשה לנו ה' ככה? 
מדוע ניצבים בדרכנו הרבה מכשולים, עיכובים, עוגמת נפש וכו' אבל, צריכים אנו להבין שאין אנו אלא רק כעיוורים המגששים 

ים כל הייסורים והצרות כאבנים ומכשולים אבל בבוא היום כשאורו של מלך המשיח יזרח על העולם, אזי נראה לנו, נרא באפילה.
ונכיר שמכל המכשולים הצער והייסורים התהוו לנפשנו מלבושים מפוארים לטובתנו ולאושרינו הנצחי ושבהם נזכה לקבל את פני 

  משיח צדקנו שיגאל אותנו בקרוב גאולת עולמים, אמן.
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 

 מיסה, טוהר חיה בת איילה, ויקטור בן חנה, עליזה בת   לרפואת:
 מיטל בת פרחיה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, יוסף בן סבוט,

 אסתרינה בת זולה, חנה בת רבקה, שרה חיה בת סימי, 
 דרור בן מזל, אסתר בת וסינה, יסכה בת ירדנה.

 רונית בת שושנה לזיווג הגון:

 

 ציון בן אברהם, בובה.סעדיה בן אברהם, ג'ינה בת   :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללם
 יהודה בן אסתר, נתן בן חיים,שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, 

 תמר בת סעדה, עדי בן חנה, אפרים בן זו'רה, רפאל (רפי) בן שלבייה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט בן אסתרינה, ניסים בן ליזה,  חיים בן מיסה, רפאל בן לאה, אליס בת חנה,

 רה בת גיטה.ויקטוריה קלרה בת לאה, ש



 
 

 

  רב ברוך בוקרה שליט"אה   
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 אולגה בית הכנסת "בית יוסף" גבעת 03.41 בשעה ת קודש:שב

 

  (יב', א')  ויאמר ה' אל אברם לך לך...
 ...הנאתך ולטובתךל :רש"י

ם אז איפה יש כאן אם זה להנאתו של אברה :ויש לשאול
כאן ושם אעשך לגוי גדול ו' :שרש"י מוסיףניסיון? ובפרט 

 ?'...אודיע טבעך בעולםעוד שאין אתה זוכה לבנים ו
סוק (על הפ אומר רבנו 'אור החיים' הקדוש זיע"א תירוץ א':

היות שאמר לו ה' הבטחות ': וילך אברם כאשר דיבר אליו ה')
תועליות הרבה כשילך לו מארצו וכו' אם כן הגם שילך, 
יסבור הרואה כי אין להחזיק לו טובה על זה, שאפילו קל 
שבקלים כשיראה כל התועליות ימהר ליסע, לזה הודיע  
הכתוב צדקותו של אברהם כי מה שהלך לא לצד הבטחות 

 .האמורות אלא לעשות דבר ה'
:  תירוץ א')הפוך מ (לכאורהמר בעל ה'צמח דוד' או תירוץ ב':

ייתה עשיית רצון הבורא תכלית חייו של אברהם אבינו ה
  צווהמולכן הניסיון הגדול כאן היה שהבורא  .שמו ךיתבר

כן לאברהם אבינו היה  אותו ללכת להנאת גופו ולטובתו ול
וא הלך להנאת גופו ולטובתו  ובכל זאת ה .זה ניסיון גדול

 מתוק מדבש!     .ו הקב"האות ווהיצכפי ש
***** 

 ט')-פרד נא מעלי... (יג', ח'יויאמר אברם אל לוט... ה
כל  אבינו שמקרב את כיצד יתכן שאברהם ל:ויש לשאו

הגויים לאמונה בקב"ה אומר לאחיין שלו שהוא שאר בשרו  
 ?'ליעפרד נא מיה'

ושמעתי תירוץ נפלא מפי קודשו של רבי ראובן קרלנשטיין  
לך לך מארצך  ': הקב"ה מצווה את אברהם הקדמהזצ"ל: 

תו  אברהם לוקח אי אם כן אז מדוע 'וממולדתך ומבית אביך
 הרי הוא מצווה להתנתק מבית אביו? ?את לוט בן אחיו
א הי 'בית אביך'נתק מציווי להתהכוונה ב :התשובה היא

היה תלמידו של לוט  מהעבודה זרה של בית אביך. ואילו
 .'בית אביך'לא חלק מכך הוא שכיוון ו ,אברהם

אברם לבין רועי   ישהחל בין רוע חלוויכועד זה היה נכון כל 
חרים ולא את בהמתם בשדות א ו רועיםעי לוט הישרולוט 

 .(רש"י) עשות כןברהם שלא לאקיבלו את דברי 
ברגע שלוט החליט שהוא לא מקבל  :רלנשטייןהרב קאומר 

מד על דעתו  ואלא ע ,את פסק ההלכה של אברהם בעניין
   .באותו הרגע הוא חזר להיות 'בית אביך' כלפי אברהם

 םולכן אברה 'מבית אביך ...לך לךיש ציווי 'אברהם ואם כך ל
 מתוק מדבש!     .'פרד נא מעלייה'אומר לו 

 
 מילתא דבדיחותא מעלי' היפרד נא'ובענייין 

כניסה  'לחתונה ורואה שתי דלתות האחת:  עייהודי הג
הוא נכנס בדלת   'כניסה לאורחים' ההשניי 'למשפחה

כניסה עם 'האחת  ,שוב שתי דלתותלאורחים ורואה 
הוא נכנס   'כניסה בלי מעטפות' ההשנייועל  'מעטפות

 ...  צא את עצמווממעטפות ו לכניסה בלי
 מחוץ לאולם!!!

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

 תשע"ז לך לך פרשת

101גיליון  - שנה שלישית

בס"ד

  166.111  –  כניסת השבת
 17.20 –יציאת השבת 

   17.45 – דקות זמניות )  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

  חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

רמז בפרשה למנהג עריכת החופה היכן יש  חידה:
 ?תחת כיפת השמים

תו החוצה ויאמר הבט נא השמימה ויוצא או :תשובהה

מר לו כה יהיה פור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאוס
 (טו', ה') זרעך

ומובא  חופה תחת כיפת השמיםלערוך מנהג עדות אשכנז 
לסימן טוב שיהא ' :סב', א')אבן העזר שו"ע (ברמ"א טעם לכך 

 .זרעם ככוכבי השמים'
כאשר י שלפרבנו החתם סופר זיע"א:  ז לדבר הביארמ

ותו הזרע הוציא אבשורת ברהם על אלהקב"ה בישר 
וכך יש לעשות בשעה  'יהיה זרעךכה ' לו ואמר ההחוצ

 .פרשה)(במשנת ה שיהודי מתחתן כדי להמשיך זרע קודש...
***** 

 (יד', כב') ל עליון קונה שמים וארץ-הרימותי ידי אל ה' א
 -ואידךב' במסורה, הכא  -הרימותימובא בבעל הטורים: 

אמרו חז"ל: שאשת וזה ש כי הרימותי קולי ואקרא.
 כוונה לטובה כמו שנתכוון אברהם לשם שמים.וטיפר נתפ

הסבר נוסף: מובא בזוהר הקדוש  'המאיר'וראיתי בגיליון 
כי אם בזמן  מעלהליו יד ריםהשאסור לאדם ל (יתרו)

 תפילה או ברכות או בקשה.
? (למעלה) מתי הרימותי ידי בבעל הטורים הנ"ל: רמז לדבר

 מתוק מדבש!  כאשר הרימותי קולי ואקרא.
***** 

 ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם (יז', יב')
 רמז נחמד שמעתי מהרב מאיר מאזוז שליט"א:

אבי  -ימי מילה  -ח'שסימנם חת"ן והם:  ישנם ג' חתנים
 בחופתו.חתן  – יםאוניש -ן'מצווה בר  – תורה – ת הבן.

כיוון שחתן  'חתן מעונה'ולכן בשמחת תורה נהגו להוסיף 
בראשית רומז לברית המילה הנעשית בראשית חיי 
האדם, חתן תורה רומז לבר מצווה שמקבל עליו עול 

שביום חופתו וחתן מעונה רומז לחתן  ,תורה ומצוות
 מתוק מדבש!ולשכינה הקדושה.  ם מעון לזוג שנישאמקי

***** 
 ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים (טו', ז')

בשעה הפיל נמרוד הרשע את אברהם ' :(סימן עז')מובא בילקוט שמעוני 
ריבונו של עולם ארד ואציל את 'אל: לתוך כבשן האש אמר לפניו גברי

 ,אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו' :אמר לו 'הצדיק מכבשן האש
ני ה' אשר הוצאתיך מאור א'ולכן נאמר  'נאה ליחיד להציל את היחיד

 .'כשדים
מדוע הנס האדיר והנפלא הזה של הצלת אברהם ע"י  :ויש לשאול

 ברמז? לא נכתב במפורש בתורה אלא רקהקב"ה מכבשן האש 
: מצוות קידוש ה' היא (ד"ת לפ"ש)ל "נפלא רבי יהושע מקוטנא זצ מסביר

שעליהם נאמר יהרג רק אם אנסו יהודי לעבור על אחת מג' העבירות 
אבל אסור לאדם  (שפיכות דמים עבודה זרה וגילוי עריות)ואל יעבור 

אז הוא יקרא ש ה' כי ולמות על קידו סלהיכנלהתגרות ברשעים כדי 
  עת.מאבד עצמו לד

הוראה ומסר בבחינת בהם הקדושה מספרת סיפורים שיש  תורתנו
זו הסיבה שמעשה כבשן האש באור כשדים ' ובניםמעשה אבות סימן ל'

 לא נכתב כיוון שאברהם הביא על עצמו את הניסיון הזה בכך שהתגרה 



  

שיווי  לאבד עלולשעמרם  'הייתי חייב לשער, הרהר 'אני רוצח'
עליתי שתוי, . לא משנה שלאמשקל ולשמור מרחק רב יותר

מה שברור שכאב השיניים גרם לי לטשטוש , ולא עליתי עייף
לתאונה המחרידה. אני אדם בלי מצפון, שבסופו של דבר גרם 

וחסר אחריות מן המדרגה הראשונה. היה עלי להזמין מונית 
,חיים של משפחה שלמה ולא לנסוע עם כאב שיניים ולהרוס

 והצטנף בכיסאו.   דמעה קטנהצבי מחה  'אוי צבי תתבייש לך!
 זה נמשך שבוע ימים...  

ר צבי  אחיו הקטנים של עמרם, כבר הספיקו להכיר את מ
ם הביאו לו ספר תהילים שעדיין לא הזדהה כנהג הפוגע. ה

את החולים, וגם  כדאי לך לקרוא תהילים זה מבריאואמרו לו '
זה לספר להם שהחולה שלהם . צבי רצהאת החולה שלך...'

, אבל הוא עדיין לא היה בשל לזה. הוא שלף את והחולה של
א הכיר. כיפתו המקומטת מן הכיס והחל למלמל פסוקים של

, עומדת  ט את גב' מלכה אוחזת סידור בידיהבזווית עינו הוא קל
מול דלת המחלקה ומתפללת, פניה היו שטופי דמע. ליבו של 

 הוא ניגש אליה.  וצבי נשבר בקרבו, 
ערב טוב גברת, שמי צבי, אני הנהג שפגע בבנך עמרם שיהיה '

בריא. אני ממש שבור, ואינני יודע כיצד לתקן את העוול 
י  אבל אנ אתם בוודאי כועסים עלי... סליחה, גרמתי לכם.ש

מבקש ממך, כל מה שתרצו אתן לכם, כל מה שחסר לכם 
אני יודע שהדבר הכי חסר זה שעמרם יהיה בריא  אשלים לכם,

 .  'אבל זה לא בידי
חלילה מר צבי, עמרם הביטה באיש השבור ואמרה לו 'גב' 

נו נפצע וזה רצון אנחנו לא כועסים עליך כלל וכלל. עמרם של
השם... אנו חייבים להתפלל ולעשות הכל שיבריא, אך כעס או 
הקפדה עליך, אין בלבנו. כל שעושה הקב"ה לטובה הוא עושה,  

נכון, אבל אמונתנו   ן שאלות ולא טרוניות. קשה לנו,לנו אי
  חזקה מתמיד'

מה  ?מה אני יכול לעשות למענכם' התחנן צבי 'אבל גב' עמרם'
 ?'אני יכול לעשות למען עמרם

  מחר שבת' לחשה האמא 'יכול לעשות למענובהחלט אתה '
שמור שבת אחת למען רפואתו של עמרם בן  ,אנא קודש,

   'מלכה, אולי הקב"ה יתמלא רחמים עליך, עליו והוא יבריא
נסע ברכב, לא הדליק  לאהוא  ,צבי שמר שבת לשיטתוואכן 

ליל שבת לבית הכנסת וכל יום השבת הוא הלך ב אש, לא עישן,
 ישב על המרפסת וקרא תהילים.  

ון. על הקו נחשון אביו של עמרם: במוצאי שבת צלצול טלפ
שבוע טוב, אני שמח לבשר לך שבמהלך השבת  היקר צבי'

שבת שלך עמרם שלנו חזר להכרה... הו הו, ידידי תראה כמה ה
 . חשובה וקדושה לבורא עולם'

נחשון ידידי, אני נורא לאו דמעות של אושר. 'ו של צבי נתמעיני
... שמח שעמרם חזר להכרה, אבל גם אני צבי חזרתי להכרה

 .  חזרתי להכיר את עצמי ואת היהודי שבי'
צבי מימן את רכישת  מצווה,-י מספר שבועות חגג עמרם ברלפנ

קרא הוא הטלית והתפילין, וכמובן קיבל עליית שישי לתורה, 
 קדוקי הטעמים. את עלייתו עם כל ד

 אחד. יהודיוהכל בזכות שמירת שבת של 
בזכות הפגנת אמונה פשוטה ואמיתית של  בר לכך,מעאולי ו

'כל מה  משפט קטן אבל כל כך גדול: אמרהש אישה גדולה
 שעושה הקב"ה לטובה הוא עושה'

 
'ולא יאשמו כל החוסים בו' עוד לא קם האדם  

 על שחסה ובטח בקב"היתחרט ש
 

 ומבורך!שבת שלום 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
   יוסף אברהם (אליתים) בן ציון ז"ל/   ז"ל דוד ששי בן זמרדה

 שולה (סועד) בת נעימה ז"ל  
 רחל (רשל) בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

  למלאך גבריאל תניתנה רשוומכיוון שכך לא  ,ביוזמתו בנמרוד הרשע
אני יחיד 'ולכן אמר הקב"ה  דין תורה. לאכים דנים ע"פשהמ להצילו כיוון

 .לו היה מותר לעשות כןשרק  'הוא יחיד בעולמובעולמי ו

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

ולזרע קודש של קיימא / יעקב  -בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  
 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 ליישוב טוב ומוצלח בביתם. -לזיווג הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה  

...כח האמונה – רעיון וסיפור לפרשה

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  (טו', ו')  ןהאמין בה' ויחשבה לו צדקה
בעיני   בכל מצב מחשיבה את האדם כצדיק עצם האמונה בקב"ה

: 'פודה ה' )', כג(לד'וכמו שאומר הפסוק בתהילים  .השם יתברך
נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו' וביאר רש"י הקדוש: 'ולא 

 יתחרטו לומר אשמנו כי בטחנו בו'
 

י בעבר ד ע"פ סיפור שקיבלתהמעוב ובעניין זה סיפור נפלא
 הרב בנציון סנה שליט"א:מ

נהג לכך הוא היה  בנוסףצבי היה יועץ מס ותיק בעל שם טוב, 
זהיר באופן יוצא מן הכלל. הוא שמר על כללי הזהירות על 
הכביש, כך שמעולם לא נתפש על מהירות גבוהה, או חציית קו 
לבן, ואפילו לא על חגורת בטיחות, רק פעם אחת בקריירה תפש 
אותו שוטר בלי רישיון נהיגה. צבי שכח את ארנקו בביתו, ולאחר 

בסיוע דמעה קטנה בזווית העין, קלט  שיחה מעמיקה עם השוטר
השוטר שמדובר בפדנט מן המעלה הראשונה, שזו עבירת 
התנועה הראשונה שלו. למותר לציין שהוא שוחרר מציפורני  
המשטרה עם טפיחה על השכם. מי יכול להעניש איש עם 

 מצפון? גם לא השוטר הקשוח ביותר.
רדו מוקדם ביום רביעי אחד לפני כשלוש שנים נעל צבי את מש

מן הרגיל. כאב שיניים טורדני לא מש ממנו, והוא החליט להגיע 
בדחיפות לרופא השיניים שמלווה אותו עוד מימי נעוריו, ד"ר 
שרגא פיק. הוא ירד לחנייה עם המעלית, ותוך שניות ספורות 

יק שכנה אחר כבוד בשכונת הניע את רכבו. הקליניקה של ד"ר פ
דקות נסיעה ממשרדו. המכונית  10, מרחק 'דקליםהיוקרה '

המהודרת יצאה מן הבניין לכיוון הכביש הראשי. כאב השיניים 
קצת טשטש את צבי שנשך שפתיו ולחץ על דוושת הגז. מרחוק  

רוכב על אופניו סמוך למדרכה, ומפנה   10הוא הבחין בילד כבן 
את ראשו מדי פעם שמאלה מתוך כוונה להיכנס לנתיב השמאלי  

יש המהיר. צבי האט ונתן לילד להיכנס לנתיב השמאלי,  בכב
הילד הסיט את כידון אופניו שמאלה, אך כאן קרה הנורא מכל.  
גלגל האופניים הקדמי החליק על שלולית שמן והנער איבד שווי  
משקלו והוטח ארצה. צבי לא הספיק לבלום ומכוניתו פגעה  
ם בילד בעוצמה. חריקת הבלמים לא הועילה. צבי ההמו

והמבוהל ירד מן הרכב וגילה את הילד עמרם כשהוא שוכב פצוע 
על הכביש. תוך שתי דקות הגיע אמבולנס, וחצי דקה אחריו 

רישיונו של הנהג  ניידת. חקירת המשטרה הייתה קשוחה,
יום,   30 -הוותיק נטול העבירות נשלל ע"י קצין משטרה בכיר ל

 עד למשפטו הצפוי.  
ל לא משלילת הרישיון, אלא אב ,צבי היה שבור לחלוטין

 מהפגיעה האיומה בילד תמים על אופניו.  
בלי יכולת לקום מן אחרי שלושה ימים של הסתגרות בבית מ

צבי את בית החולים ושמע כי הילד עדיין מאושפז  המיטה, איתר
בתלמוד התורה   במחלקה לטיפול נמרץ. עמרם, תלמיד כיתה ה'

ושה ימים, מצבו הוגדר היה מחוסר הכרה מזה של 'שערי יהודה'
קשה אבל יציב. בשעה שש בערב הוא נכנס למחלקה והבחין  

אוחזים בידיהם  ,האחים האחיות וההורים ,בבני משפחת עמרם
התיישב הרחק מהם על כיסא  רי תהילים וקוראים. צביספ

מרופד, ולא ידע מה לעשות עם עצמו. הוא חשש שאם יזדהה  
יה עכשיו ונפשו לא בנו בפניהם הם יכעסו עליו ויבזו אותו,

 עיניו ונזכר באותן שניות גורליות.  לביזיון הזה. הוא עצם



             
    

לך לך  •  107ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יב, ג) ונברכו בך כל משפחות האדמהה
  יש אגדות רבות, וזהו פשוטו: אדם אומר לבנו תהא כאברהם (רש"י)

  לבנו הוא אומר זאת? מדוע דוקא
באר ה'אוצר אפרים' מפי השמועה: לפעמים אבא אומר לבנו: רצוני 

  שתלמד היטב ושתהיה תלמיד חכם.
 –אומר הבן: אבא, למה אהיה יותר טוב ממך? הרי אתה עם הארץ 

  גם אני אהיה עם הארץ...
אומר לו אביו: אני מברך אותך כמו אברהם אבינו. גם לאברהם היה 

  (ומתוק האור)  ...עובד אלילים, ועם כל זאת יצא ממנו אברהםאבא תרח, 

  
אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא 

  (יד, כג) תאמר אנכי העשרתי את אברם
אחד הסיפורים בו מצטייד כל מרצה מתחיל הוא הסיפור הבא: סירה 
ועליה מספר אנשים טובעת בים, האנשים זועקים לעזרה וכאשר 

לעברם חבל הצלה, ממאן אחד הטובעים להיאחז בו בנימוק מושטת 
  שצריך לסמוך על הקב"ה שיציל אותו.

בהמשך מושיטים להם גלגל הצלה; סירת הצלה ואפילו הליקופטר. 
כל הטובעים שכביכול אינם חדורי ביטחון כמיודענו, מצילים את 

  נפשם ורק הוא צולל כעופרת במים אדירים...
 –ונן האיש: כיצד ייתכן שדווקא אני בבית דין של מעלה מתל

טבעתי למוות, בעוד האחרים  –שהייתי חדור אמונה וביטחון 
ניצלו?! משיבים לו בשאלה: וכי מה סברת שהקב"ה בכבודו 
ובעצמו יתגלה על הים וישלוף אותך מהגלים הסוערים? הלוא את 

כמו שאת גלגל ההצלה, סירת ההצלה  –חבל ההצלה שלח הקב"ה 
  ר שלח הקב"ה. הוא ולא אחר!וההליקופט

  ומכאן לתמיהה רבתי:
אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח אברהם אבינו אומר למלך סדום: "

" פרש"י: "ולא מכל אשר לך ולא תאמר אנכי העשרתי את אברם
". שהקב"ה הבטיחני לעשרני –תאמר אנכי העשרתי את אברם 

הבטחתו אברהם שהקב"ה יממש את  ותמוה עד מאוד: וכי כיצד סבר
אם לא באמצעות אחד מאותם הרבה שלוחים שיש למקום?! גם אם 
כלפי חוץ נראה שמלך סדום נותן את הכסף, הלוא ברור שראש 

  המאמינים ידע שהוא אינו אלא שליח של הקב"ה!!
יום שישי. זאטוט בן שנתיים וחצי חזור הביתה מהגן ומכריז באוזני 

וקע מפיו בניגון ואתה לא!" זה ב –אביו: "אני אבא של שבת 
התנצחות החיידרי המסורתי, ובעודו מנופף בממתק שחילק זה עתה 

  לכל חבריו... אפיזורה שולית שהתרחשה באמת.
האם הזאטוט לא צודק? הוא לכאורה הציג עובדה שאין עליה עוררין 

ואתה לא!" אך מה האמת? האמת היא שאביו  -"אני אבא של שבת 
ובכלל  –וט 'אבא של תמיד'! לא 'אבא של שבת' בגלל שהוא פש

  מאתיים מנה.
זה דומה למי שיטען באוזני הזולת: "הבטחת לי מאה שקלים ולא 

אבל  –נתת לי!" ורעהו משיב לו: "צודק. לא נתתי לך מאה שקלים 
  הרי נתתי לך אלף שקלים!"

הדברים מביאים אותנו למסקנה הבאה: אם מטרת 'עושר' להעניק 
'אושר', אם כן פשיטא שכאשר אדם חש מידה רבה יותר של 'אושר' 
ללא 'עושר' הרי הוא עשיר אמיתי! ומוכרחים לומר כך שכן בכלל 

  מאתים מנה!!!
הגה"צ רבי נחום יצחק פראנק זצ"ל הקפיד על הפרשת מעשר כספים, 

לא ניכרת אצלו ברכת ה"עשר בשביל שתתעשר" וכאשר נשאל מדוע 
  השיב בטבעיות: "ושמח בחלקו זו לא עשירות?!"

  
זה לא נאמר כ"ווערטל", ובוודאי שלא כהתחמקות, אלא מתוך הכרה 
שאם אדם אכן זוכה להיות מאושר ושמח בחלקו (מה שעשיר בדר"כ 

  לא זוכה לכך) פשיטא שזה נחשב שזכה לעושר.
ירות של אברהם אבינו. פשיטא שאברהם מכאן נשוב להבטחת העש

יודע שמלך סדום משמש כאן רק כשליח של הקב"ה למילוי 
אך אברהם מעדיף עשירות מסוג אחר. הוא לא מסכים  –ההבטחה 

"לצאת ידי חובה" רק בעשירות גשמית! "ולא תאמר אנכי העשרתי 
הוא לא מוכן להסתפק בסוג כזה של עשירות שמלך  –את אברם" 
  ל לספק לו.סדום מסוג

אברהם אבינו מבכר 'אושר' רוחני על פני 'עושר' גשמי (וכפי 
שנוכחנו לראות ככל שדבר מסב לאדם יותר אושר, פשיטא שהוא 

  כולל בתוכו גם את האושר מהדרגה הנמוכה יותר).
ומה נפלאים לפי"ז דברי המדרש רבה: א"ר אבא בר ממל אמר לו 

ותן לבניך מצות חייך שאני נ –" אם מחוטהקב"ה את אמרת "
  חייך שאני נותן לבניך מצות יבמה... –" ועד שרוך נעלציצית... "

פתילי הציצית המתבדרים ברוח בקרב מליוני יהודים, כדפי "יבמות" 
הם הם העשירות  –המתדברים ברוח פיהם של מאות אלפי לומדים 

       (מוסף ש"ק יתד נאמן)בה זכה אברהם אבינו!   
  

ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים ויוצא אתו החוצה 
  (טו, ה) אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך

איתא ברמ"א (אהע"ז סי' ס"ב ס"א) וז"ל: י"א לעשות החופה תחת 
  השמים לסימן טוב שיהא זרעם ככוכבי השמים.

: דעו כל (שו"ת חת"ס אהע"ז סי' צ"ח) כתב על כך "החתם סופר" זצ"ל
נז נוסדו עפ"י רבותינו בעלי התוס' ורש"י המנהגים הללו שבאשכ

ותלמידיו, והם ראו כי טוב מאוד לעשות סימן טוב, לברכתם של זרע 
אברהם, כה יהיה זרעך, ושם כתיב (בראשית ט"ו, ה) "ויוצא אותו 
החוצה", שעשה הקב"ה פועל דמינוי לנבואה זו, והוציא אותו החוצה 

היה זרעך', מכל שכן מקום הכוכבים שתחול בניקל הברכה של 'כה י
שיש לנו לעשות פועל דמיון להמשיך הברכה הראוי לכך, ולעמוד בשעת 

  החופה תחת כיפת הרקיע במקום הראוי לראיית הכוכבים.
ומסיים דבריו: בהא מסלקינן כל ישראל יוצאים ביד רמ"א להעמיד 
החופה תחת השמים לסימנא טבא להתקיים ברכת אברהם, ואשר לא 

ק ממנו מתכוון ללמוד מדרכי אומות העולם, אשר לא חפץ בברכה ונדח
נתברכו בכוכבים, מזדווגים זיווגיהם בבית תפלתם יהיו כמותם, 
והמתאווים לברכת אבותם יהיו צאצאי מעיהם כמותם וכמעי הים ירבו 

  דגתם, ימלא ה' לטובה כל משאלותם, עכ"ל.
ית ומסופר, מעשה שבא לכפר אתא עסקן מפלגה דתי שביקש לנאום בב
 הכנסת המקומי ביום השבת. ראה הגאון רבי בנימין מנדלזון גאב"ד

קוממיות זצ"ל, שאותו נואם הסתפר לכבוד שבת. הימים היו ימי ספירת 
העומר, ניגש אליו והודיעו, שלא יניח לו לדרוש ברבים, מאחר שעובר 
על דין מפורש בשו"ע. התעוררו אנשים אחדים מתוך הקהל ותבעו 

  לא נאם. –אותו עסקן, קמה שערוריה, אך הנואם  מהרב עלבונו של
לימים סיפר הגר"ב את המאורע באזני מרן ה'חזון איש', ששיבח את 
מעשהו, בתוספת סיפור מהגר"י קובנא זצ"ל, שהוזמן פעם לסדר חופה 

העיר, אולם הלה דרש לערוך את החופה  וקידושין בבית של אחד משועי
בתוך הדירה ולא תחת כיפת השמים כנהוג, משך רבי יצחק אלחנן את 
בכתפיו וסרב לו: "אני מיודד עם הרב מקרקא (הרמ"א) באופן יוצא מן 
הכלל" אמר "ואיני מוצא שום סיבה מדוע עלי להסתכסך עמו [בהתכוונו 

  ), מרביצי תורה בעולם החסידות(המבשר      לדברי הרמ"א שבריש דברינו].
  

  ?אך היכן השניים בפרשה מסתתרים .כן, את כבשן האש שבארצו-וכמו בפרשת נח את נמרוד קל למצוא                        

  .היונהתשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  ר' בצלאל החלבן מקיים מצות השבת אבידהה

ר' בצלאל גולדשטיין זצ"ל, הוא ר' בצלאל החלבן החלבן משכונת שערי חסד, נראה בוקר אחד ע"י ת"ח מתושבי השכונה, כשהוא מחזיק 
בידו שקית ובה כסף רב, והוא מתלבט בינו לבין עצמו. משניגש אליו לברר על מה הוא מתלבט, שח לו ר' בצלאל: זה עתה מצאתי שקית 

שיחו וראה שמדובר בסכום עתק, סכום שר' בצלאל בודאי לא ראה מעולם, והחל להסביר לו באיזה מציאה  התבונן איש זו עם כסף...
גדולה מדובר כאן. אבל תגובתו של ר' בצלאל היתה מקורית ביותר; הוא התחיל להתפלפל האם ישנה מצות השבה על כל פרוטה ופרוטה, 

מצוה של השבת אבידה, או היא מצוה אחת, מפני שזו רק אבידה אחת, ואין ואזי יש לו הזדמנות לקיים כמה וכמה אלפי פעמים את ה
וכדי לדעת בכמה מצוות מדובר כאן, ביקש מאותו ת"ח שיפרט לו את ערך המטבעות   מתייחסים לכל פרוטה ופרוטה בפני עצמה?...

ומר האיש לר' בצלאל: מי בעצם אמר לך שמצא, כדי לדעת כמה מצוות נזדמנו לידיו. התחילו לספור את הכסף, אבל באמצע הספירה א
תוך כדי הויכוח התחיל ר' בצלאל לרעוד   שאתה חייב בהשבת אבידה, אולי אין בזה סימן? ואמנם התחיל להוכיח לו שאין במציאה סימן...

ו חשבון שיש כאן אלפי בידיו וברגליו ובכל גופו. נבהל אותו ת"ח ושאל אותו מפני מה הוא רועד כל כך, והשיב לו ר' בצלאל: הרי עשינ
אלפים של פרוטות, ואם אין חיוב מצד הדין להחזיר את האבידה, הרי נבצר בזה ממני לקיים את אלפי האלפים של מצוות השבת אבידה, 
ואת הכסף הרי אחזיר, כי לא אוכל ליטול לעצמי כסף שבעליו יושבים ומקוננים על אבדנו, יוצא מזה שאחזיר את הכסף לבעליו בלי כל 

הלא עני ואביון אתה, והנה זימן לך הקב"ה מטמון כה גדול,  –טוען האיש כלפיו  –מה אתה סח, ר' בצלאל?  -  אותן אלפי המצוות!...
האם אני עני? הלא יש לי בית, ובכל יום אני אוכל  –הקשה כבגדו ר' בצלאל  –ומה אתה סח?  - שממנו תוכל סוף סוף להתפרנס בשפע!..

ומה נורא כל כך אם מעתה יהיו לך לכל סעודה כדי  - ית לחם בערב, ויש לי אפילו מי מלח כדי לתבל בו את הפת!...כזית לחם בבוקר וכז
שאל  –ותורה מה תהא עליה?  -  שני כזיתים, בבוקר ובערב, ולא תטבול את פתך במי מלח, אלא תוכל למרוח את פרוסת הלחם בחמאה?

חמאה בימינו  -  שייכנסו דברי תורה לתוך מעיו, יבקש שלא ייכנסו מעדנים לתוך מעיו...הלא אמרו חז"ל, עד שיבקש אדם  –ר' בצלאל 
לו יהי כדבריך והצדק אתך, אבל למה צריך אני  –עונה לו ר' בצלאל  –ניחא  -   התעקש לומר לו בן שיחו. –כבר אינה נחשבת למעדנים 

? ולבד מזאת, גם אם נניח שאין במקרה שלפנינו מצוה של י מלחלזון את התולעים בקברי בלחם וחמאה, כלום לא יסתפקו בלחם ובמ
   השבת אבידה, איזה טעם יהיה ללחם וחמאה שאקנה מממון שיהודי מצטער עליו?

ראה אותו ת"ח עד היכן מגיעים הדברים אצל ר' בצלאל, ומיד החל לדון אתו שוב, שאולי ניתן לגלות סימן בשקית הכסף שמצא והוא כן 
 (שאל אביך ויגדך ח"ג)    שבת אבידה, וכך נרגע ר' בצלאל.חייב במצוות ה

  
  (יד, כ)ויתן לו מעשר מכל 

מעשה שהיה באחד הרחובות בבני ברק, יהודי נכבד התעלף לפתע פתאום וקרס תחתיו. אנשי "הצלה" שהגיעו למקום ניסו לעורר את האיש, אך 
מיד לאחר שהתעורר, התעלף שוב. כך כמה פעמים, עד שלפתע הגיע למקום איש "הצלה" נוסף, שגילה לנוכחים שלפני כמה דקות מצא ברחוב 

שהיתה זו אבידתו של זה האיש המתעלף. כאשר בישרו זאת לאיש, התעורר מיד וכבר לא שב לעלפונו. וסיפר הגר"י זילברשטיין  סכום גדול, ונודע
"... שליט"א שכאשר הגיע עם הסיפור אל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, שאלו מרן: האם איש ה"הצלה" שמצא את הכסף, הפריש ממנו מעשר

דה, ומתכונן להחזירה בזה הרגע לבעליה, חל עליו חיוב מעשר, (באופן שעפ"י דין פטור מהשבה וזכה בה), והיינו שגם כאשר האדם מצא אבי
  בכל זאת הפריש מעשר! (שלא יאמר אני העשרתי וכו') והוכיח כן מאברהם אבינו, שלמרות שהחזיר את כל הכסף למלך סדום כדי למנוע חילול השם 

  אבינו הרי זכה בכיבוש מלחמה, אבל כאן נטל על מנת להשיב לבעליו, ומעולם לא היה שלו?שאלה: לכאורה יש לחלק, כי אצל אברהם 
תשובה: אם אכן כוונתו היתה על מנת לתת יהיה פטור ממעשר, אבל הוא הרי נטל סתמא, וכשראה צרתו של הבעלים החזירו, ותלוי באמת איך 

  (דרך שיחה)    היתה המציאות.

 מאיפה האריה אותו שאל. ביצה ובידו ביער מטייל השועל את האריה ראה אחד יום                  
 הסתכלתי. ביצה מונחת, גבוה לעץ מתחת, הרצפה על כי ראיתי ולפתע ביער טיילתי: " סיפר והשועל הביצה

 והבנתי נוספות ביצים או ציפורים בו שאין וראיתי הקן אל טיפסתי. ציפורים קן העץ בראש וראיתי למעלה
 אותה לקחתי אז אותה להחזיר למי היה לא אך הרצפה אל הקן מן נפלה הביצה כי הבנתי. נטוש קן שזהו

 קליולשר קרא הוא. זאת להוכיח היה יכול לא אך מקינים ביצים לגנוב נוהג השועל כי ידע האריה." לעצמי
 מתוך הביצה את לקח וכי משקר השועל כי מיד ואמר השועל של הסיפור את שמע קולישר. לעזרתו הבלש
  ? ידע הוא איך     .הקן

    "ייוסי רבינוביץ נ שם הזוכה:   משקר. %100אני אשאל את השקרן באיזה דרך הוא יגיד לי לבחור, ואז אעשה את ההפך כי הוא  :תשובה לחידה משבוע שעבר
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
, יוסף״ ״פודת ישיבת ראש, זצ״ל צדקה יהודה רבי הגדול הגאון על מסופר

 ובעשותו, שחיטה הלכות למד כאשר זה היה. גדול נס לו אירע, שבצעירותו
 כשסכין, ירושלים של הערבי השוק את חצה, המטבחיים לבית דרכו את פעם

, פוחז ערבי צעיר למולו הגיח, לפתע. שחיו לבית מתחת לו מונחת השחיטה
 עם התגרות ידי על ותעוזתו כוחו את הישמעאלים חבריו לעיני להפגין שביקש
, ארצה להפילו ורצה צדקה יהודה להרב ניטפל הערבי.יהודיים אורח עוברי
 של למעילו מתחת ידו את הכנים, להתגונן אפשרות כל מקורבנו למנוע וכדי

 הערבי... השחיטה סכין לו המתינה ששם אלא.שחיו ב״״בית לתופסו כדי, הגאון
 זבות ואצבעותיו, חבולה כשהיא ידיו את והוציא, וביללות בזעקות פתח
 יהודה שרבי, שחשב, גדול ערבי אספסוף למקום הגיע אחדות שניות בתוך...דם

 הדם -צמא האספסוף. נקמתם את בו לנקום וביקשו, בחברם לפגוע' ׳זמם צדקה
 הרב הצליח ניסים-בניסי אולם, יחידי למולם שניצב בגאון שפטים לעשות עמד

 להעמיד החליטו שהשוטרים היה הסיפור המשך.המשטרה לתחנת להגיע צדקה
 שרצה צדקה הרב על שהעלילו שקר עדי הגיעו שבמהלכו, למשפט הרב את

 להקים שעתיד למי התרחש נוסף נם, והנה. הערבי הצעיר את להרוג כביכול
. לעדים להאמין השופט סירב פילאי ובאורח, ישראל בארץ תורה של עולה
 הרב יצא.בלבד כספי בקנס פטרו והוא, עז רושם עליו עשתה הגאון של דמותו
 את שתחקור חקירה וועדת של הקמתה לתבוע ובמקום, המשפט מבית צדקה

 ולנסות הוא-במעשיו לפשפש החליט, בכפו עוול לא על אותו להפליל שניסה מי
 ופישפש הגאון ישב.הזאת החרדה כל את משמיים עליו הביאו מה בשל להבין

 מפני לו אירע שהדבר במחשבתו העלה הוא... מצא ולבסוף, במעשיו ופישפש
 פנה לא" יוסף פורת"ישיבת ראש...בו שהחזיק כשר מנהג ביטל יום שבאותו
 שהיתה בחולשה־ האירוע את תלה אלא, עצמה את שתחקור בתביעה, למשטרה

 )לשבח עלינו.(מנהג בקיום לו

) ב׳, ה׳ ברכות( בחז״ל מוצאים שאנו שזה שאמר", איש חזון"ה ממרן שמעתי
: חכמים לו ואמרו, יין חביות מאות ארבע ליה) החמיצו( דתקיפו הונא רב גבי

 שחז״ל, והיינו )לתקן עליו מהכדי שידע , מעשיואת  בדוקי(ש במיליה מר לעיין
 כמו אצלם להיות להם שהגיעה עד איתנה היתה' ית בבורא אמונתם הקדושים

 העונש נגרם ידו שעל המעשה ראו כאילו אצלם היה - עונש וכשראו, חוש
 היתה לתםישתפ ידי שעל, תפילה ע״י להם הגיע זה שבח, ז״ל מרן ואמר. הזה
 דבר כל, כגדול כקטן, הכלל מן יוצא בלי דבר וכל, אביו לפני המתחטא כבן

, חושית היתה שאמונתם זה כח השיגו כך ידי על, מהשי״ת וביקשו התחננו
 להיכשהתפ, אדרבא כי, והוסיף. מענשו הוא שהחטא ראו עונש איזה וכשראו

 שיש ממנו שישתכח כך כדי עד להגיע יכול ח״ו, זו דרך על אינה האדם אצל
 ).טורצין מהגרא״צ צדק״ ״שפתי קובץ(                              הבירה בעל לבירה

 
 

 כי, יוולד אדם פרא עיר כי שם על נוסד מוסר". מוסר בעל" תואר נבאר
 לאדם צער יותר אין. ובעבותות בחבלים לאסרם וצריך המה פראיות רצונותיו

" מוסר בעל" אינו אך מוסר הלומד האדם לכן, בעבותות אסור שהוא ממה
 רצונותיו על ובעל אדון שהוא מי נקרא" מוסר בעל."החבלים ינתק לפעמים

 על אדון הוא כן, שלו הבית על אדון הוא שעה בכל אשר הבית בעל כמו
 ומי. סגולה יחידי רק זוכים זה ולתואר. היראה בחבלי אותם לאסור רצונותיו
 של הלכה לעומק יורד אינו כי תלמודי חכם אינו ספק בלי מוסר בעל שאינו
 )א"ח חכמה ומוסר, ל"מקלם זצ הסבא(.מעשיו על דעה בעל להיות החכמה תכלית כי דבר

 

 
 צריך כעת מצבך לפי: ישיבה לבחור במכתב ל"זצ יעקב הקהילות מרן כותב
 מוסר בספר שעה רבע הפחות לכל ללמוד ויום יום בכל ממש חוב לקבוע אתה
 ויהיה הרבה זמנים שיעברו פי על ואף. צדיקים אורחות, ישרים מסילת כגון

 של זה חוק על תשמור רק כללעל זה  תשגיח לא, תועלת שאין לך נדמה
 גדול תועלת תראה זמנים כמה אחר סוף וסוף יום בכל מוסר ספר לימוד קביעות
 תחזיקי"בעזה כי תקוה ואני המוסר לימוד בקביעות במעוז תחזיק .י"בעזה
 )א"ח דאגרתא קרינא(. טהורה נשמה לך יש כי מעמד

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
י ְוָחְיָתה ַבֲעבּוֵרךְ  ִלי ִייַטב ְלַמַען ָאתְּ  ֲאֹחִתי ָנא ִאְמִרי ְגָלֵלךְ  ַנְפׁשִ  ל''חז:  ּבִ
, לגט זאת נחשב, אשתי את אין אומר כאשר נח בן אצלאשר אמרו

, את״ ״אחותי עליה אמר לכן איש באשת  תיכשל לא ששרה רצה אברהם
", ״נפשי וחיתה וזה, פנויה דין כבר לה ויש, אשתי את אין כעין והוא
 אשת  על כל פנים את אין אשר ביודעי, יהיה שלי הרוחני נפש היינו
 )והקבלההכתב.(איש

 
יִני ְמִריָבה ְתִהי ָנא ַאל לֹוט ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ...". ֹרֶעיךָ  ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ּוֵביֶניךָ  ּבֵ
 כאן ומדוע, ריב' בלשון הפסוק נוקט, קודם פסוקיםכמה והנה
 להפסיק לוט את אברהם שהזהיר צחות בדרך לומר אפשר"? מריבה"אומר
 בלשון – ריב ממסגרת תחרוג לא שהמחלוקת להשתדל, המחלוקת את מיד
 מחלוקות שמולידה היינו - נקבה לשון – למריבה – מוליד שאינו – זכר

 )ה"השל...(נוספות
 

ִליט ַוּיָֹבא ד ַהּפָ ּגֵ  שפלט עוג זה שהפליט י"רש מבאר:  ָהִעְבִרי ְלַאְבָרם ַוּיַ
 – וראה בוא. שרה את וישא אברהם שיהרג ומתכוין... המבול מדור

 גדול חסד כמעשה, הזה המעשה נראה אחד מצד,המוסר בעלי אומרים
, ממרא עד סדום מעמק לבוא להזדרז"הפליט"עצמו שהטריח, לאברהם
 אך. להצילו יכולים ועדיין, בשבי נפל לוט אחיו שבן לאברהם להודיע
 שהיה, זה בכל הרעה' מחשבתו' היתה מה יודעים כשאנו,גיסא מאידך

 אכזרי גרוע מעשה באמת זה הרי" שרה את וישא אברהם שיהרג מתכוין"
 ואחד בפה אחד אלא בשלימות אינם והמעשה המחשבה לפעמים מאוד
 מורה והמעשה אכזרי כשהמחשבה, ממש והיפוכו דבר הם ולפעמים, בלב
 )אורות טללי(, )  כ משלי'" (ה לבות ותוכן– רחמנות על
 

ְמָצָאהּ  ִים ֵעין ַעל ה׳ ַמְלַאְך ַוּיִ ר ַהּמַ ְדּבָ ּמִ ֶדֶרךְ  ָהַעִין ַעל ּבַ  ָהָגר ַוּיֹאַמר: ׁשּור ּבְ
ְפַחת ַרי ׁשִ ֵני ַוּתֹאֶמר ֵתֵלִכי ְוָאָנה ָבאת ִמּזֶה ֵאי ׂשָ ַרי ִמּפְ י ׂשָ ִבְרּתִ : ּבַֹרַחת ָאֹנִכי ּגְ
ךְ  ֶאל ׁשּוִבי ה׳  ַמְלַאךְ  ָלהּ  ַוּיֹאֶמר ִבְרּתֵ י ּגְ ַחת ְוִהְתַעּנִ , השאלה ונשאלת:ָיֶדיהָ  ּתַ

 גברתי שרי מפני: עונה והיא? בורחת את מי מפני הגר את שואל המלאך
. ידיה תחת והתעני גברתך אל שובי: מוזרה תשובה המלאך לה עונה. וכו׳
 תירץ אלא? אותה שעינתה משום בריחתה סיבת זה הרי, עונים כך וכי
, גאותה בגלל היתה הגר של בריחתה סיבת כל: מלובלין שפירא מאיר רבי

 מאין להכיר, היא הגאווה כנגד והעצה. גברתה לשרי להיכנע רצתה שלא
 אבל. תלכי ואנה באת מזה אי: המלאך דברי והם, הולך אתה ולאן, באת
 ולכן. בורחת אנכי גברתי שרי מפני, ענתה היא, הרמז את הבינה לא הגר

, הוא סימן, שבשאלתי הרמז את הבנת שלא מכיוון, המלאך השיבה
 שובי ולכן, שרי הצדקת של הטובות ממידותיה מאומה למדת לא שעדיין

 ...והתעני גברתך אל
 
ן ְוַאְבָרָהם  ִעים ּבֶ ׁשְ ע ּתִ ָנה ָוֵתׁשַ ִהּמֹלוֹ  ׁשָ ר ּבְ ׂשַ  הגר״א את שאלו: ָעְרָלתוֹ  ּבְ

): א, פב, קידושין( אמרו חכמינו שנים חמש כבן, ילד בהיותו מווילנא
 חיכה ולמה, נתנה שלא עד, כולה התורה כל את, אבינו אברהם שקיים
 מצות על הקב״ה לו שצוה עד, עצמו את מל ולא שנים ותשע תשעים
 מצווה גדול,): לא, קידושין( אמרו חכמינו הלא,  לאלתר השיב והוא? מילה

 אבינו אברהם היה יכול, כך ומשום, ועושה מצווה שאינו ממי יותר, ועושה
 יקיים יצטווה אם כי, תקוה מתוך, שנצטווה טרם גם המצוות כל לקיים

 היה אם, מילה מצוות אבל! ועושה מצווה ויהיה,פעם עוד המצוות את
 אם הזאת המצוה את שוב לקיים יכול היה לא הלא, שנצטוה קודםמקיים
 שיהיה כדי, שנצטווה עד עצמו את מל ולא חיכה ולפיכך, כך אחרי יצטוה
 .ועושה מצווה

 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 הרביםאפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי 
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
         ).המאירי( ענוה - להרע היכולת בעת המחילה                                                         

                  ).בחיי רבינו( אדם שום על קנאה בלבו שאין - טוב לב                                  
 ).חסדאי בר אברהם' ר( הפרי על אמת אות שהניצנים כמו, לנדיבות נאמן אות פנים הסברת       
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 לנו למה ליצר־הרע היצר־טוב אמר פעםבדרך צחות:סיפר הרב מלודוש 
 לשטח אכנס לא אני והלאה מהיום כי, הסכם ונעשה בוא, תמיד להתקוטט

 אכנס לא שאני: לדוגמא. בינינו שלום ויהיה שלי לשטח תכנס לא ואתה שלך
 כנסת לבית־ תיכנס לא ואתה וכיו״במקומות של בטלה , מרזח בית, לשוק
, בבית־הכנסת היצר־הרע את היצר־טוב פגש ימים מספר לאחר.מדרש״ ולבתי
, הסכם מקיים לא שאתה עליך אני ״מתפלא: לו אמר. התורה קריאת בשעת

 רואה לא ״אתה: הרע היצר לו השיב ״?זה קדוש במקום מחפש אתה מה
, בטלים דברים מדברים כולם וכמעט לקריאת־התורה מקשיבים לא שהמתפללים

  )(אוצר מרגליות״...שוק זה - בית־כנסת זה האם
 
 
 
 
 בתים ארבעה עושים ראש של שבתפילין הטעם הביא) כ״ה סי׳" (רבה אליה"ב

, המוח במקום הראש על אותם ומניחים, אחת פרשה בית כל ובתוך, פרודים
 אחד קלף על כתובים פרשיות ארבע וכל אחד בית הוא יד של תפילין ואילו

, דיבור, שמיעה, ראיה חושים ארבעה יש שבראש לפי. הלב כנגד אותו ומניחים
 מקום על ומניחים, הבורא לעבודת לכשעצמו חוש כל לשעבד וצריך, וריח טעם
 .אחד מישוש חוש רק בו אין יד של אבל. החושים כל מרכז שהוא המוח

 
 
 
 

) ל דברים( ימיך״ ואורך חייך היא ״כי התורה היא היהודי העם של החיים מקור

 שהם רגילים הבלתי בתנאים להתקיים ליהודים אפשרות כל אין התורה בלעדי
 לימוד פסק בהם במדינות כי, למעשה רואים אנו. שנה אלפי זה בהם חיים

, צרפת, איטליה יהודי נעלמו לאן. היהודים של גדולים חלקים נעלמו, התורה
 עובדה.בלבד לחרבן זכר רק בהם נשאר? לפנים גדולות קהילות פרחו שם מקום
 שלשה של קיבוץ שם גווע שנה עשרים במשך כי, ברוסיה רואים אנו נוראה
 המשומדים גזירות בגלל. תורה ללא נשארו כי יען? למה. יהודים מליון

 ורק התורה בלעדי להתקיים יוכל ישראל עם כי, הטוענים אלה כל. היבסקים
 בית הגויים ל״ככל המטיפים אלה כל. שקר נביאי הם, היהודי הרעיון בכח

 בכל מצויה התורה היתה דורות לפני.היהודי העם של נפשו אויבי הם, ישראל״
 התורה אין מדרש בבתי גם כעת, מדרש בבתי רק נשארה כך אחר, יהודי בית

. הספורות בישיבות רק שונות במדינות מרוכזת התורה של השארית כל. מצויה
 יהדות ובלעדי. יהדות אין תורה בלעדי כי. היהדות של האחרונים המבצרים הם
 לרצות גם חייב הוא כרחו בעל, היהודי העם בקיום שרוצה מי כל. יהודים אין

 )ד"הי ל"זצ וסרמן אלחנן' ר(. היהודים בקרב התורה בקיום

 
 

 ?מותר פיו בתוך דבר אותו ואם, אסור כלי שבתוך דבר יתכן איך שאלה:
 הוא ואם אסור,  דבר שאר על או  כלי לתוך פירש אם, אדם דם תשובה:

 )וחידותם חכמים דברי(. ואכלו מוצצו השינים שבין  דם כגון פיו בתוך

היצראמרפעםבדרך צחות:דוש 
והלמהיוםכי, הסכםונעשהבוא

)(אוצר מרגליות״...שוקזה-ת

שלשבתפיליןהטעםהביא) כ״ה׳
ל

רקבואיןידשלאבל. החושיםל

חייךהיא״כיהתורההיאהיהודים
בתנאלהתקייםליהודיםאפשרותל

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ַמְעּתָלֹאִאםָיַדְעּתֲָהלֹוא ִייַעףלֹאָהָאֶרץְקצֹותּבֹוֵרא' העֹוָלםוקיֱאלֹ ׁשָ
 בזמנו שהסעיר, באמריקה היה נורא מעשה:ִלְתבּוָנתוֹ  ֵחֶקר ֵאין ִייָגע ְולֹא
 ר׳ החסיד הרב של בביתו התרחש הסיפור. יורק בניו החרדיתהיהדות את

 צדקה ובעל, גדול עשיר שהיה, באמריקה סלונים ישיבת נשיא, דייקמן משה
 יצאה שממנו, לתכשיטים מסחר כבית שימש שבביתו והמרתף, מפורסם
 העירייה מטעם משלחת לביתו מגיעה אחד יום .רבים ללקוחות סחורה

 לא, באו לא פעם אף. חלקיו כל על, המיבנה תקינות את לבדוק שהחליטה
 המשלחת חברי. להגיע החליטו עכשיו פתאום. כלום, בדקו לא, התעניינו

 חריגה נמצאה לא. תקין נמצא והכל, לחדר מחדר, לקומה מקומה עברו
 הסולם, והוא, תקין׳ כ׳לא הוגדר אחד פריט רק.המוניציפליות מהתקנות

, משופעת בצורה הקיר על מונח היה שלא, למרתף העליונה מהקומה שירד
, מדרגות גם היו הקומות שתי בין. סולם של כדרכו, להיות צריךשהיה כפי

 הרב של בביתו השאירה המשלחת.חירום כמדרגות בעצם שימש זה וסולם
 התפלא הבית בעל. כראוי ולהציבו הסולם את שפע דחופה הוראה דייקמן
 חריגה׳ה את לציין החליטו ולמה מה על מזה ויותר, הביקור עצם על מאוד
 והמפליא.שכזה שולי פרט על שמקפידים שמענו לא מעולם הרי; בסולםהזו
 כדי,נוספת לביקורת יבואו מכן לאחר שעות 48-ש הודיעו שהמבקרים, מכל

 מייחסים שהם החומרה על שמוכיח מה, כראוי בוצעה ההוראה האם לבדוק
 אינו ואיש, זו בצורה הסולמות מונחים רבים עבודה במקומות הרי; לעניין
 דייקמן הרב הזמין יום באותו ועוד, הוראה זו הוראה, אבל.כך עללהם מעיר
 המשלחת כהוראת, מחדש והציבו ממקומו הסולם את שעקר מלאכה-בעל

 מתדפקים המחרת בבוקר החירום ליציאת הוצרך לא מעודו.העירונית
, למרתף עימהם יורד דייקמן הרב .סחורה לרכוש ומבקשים אנשים 2 בביתו

, הבית בעל על במהירות משתלטים השניים. צפוי בלתי אירוע מתרחש ואז
, הארץ על אותו משכיבים, ידיו את כופתים, מאוד מבוגר בגיל כבר שהיה

 תוך, מהמקום במהירות ונמלטים, דולר אלפי מאות בשווי סחורה ושודדים
 הרב.האחרות והמדרגות היציאה דלתות כל ונעילת, הטלפון כבלי כל ניתוק
-בקושי. מצליח ואינו, ידיו את הכופתים מהכבלים להשתחרר מנסה דייקמן
 הראשית הדלת את נעלו שהשודדים וכיוון, רגליו על לקום הצליח בקושי

 דרך לחפש ניסה והוא, משם לצאת ממנו נבצר, מבחוץ המרתף של
 שכמעט, הזו החירום ליציאת הוצרך לא מעודו.סולם... ב נזכר, לפתע.אחרת

 ורק, הסולם מוצב שבו המקום לעבר דרכו את משרך הוא. מליבו ונשכחה
 בכך האלוקים עימו שעשה הגדול והחסד פניס-הגילוי את מבין הוא אז

 עם מהמרתף שיצאה העירונית המשלחת את, אתמול, אליו ששיגר
 כפי במצב עדיין היה הסולם אם...הסולם של בעניינו התמוהה ההוראה

 לטפס דייקמן הרב של באפשרותו היתה לא, שלשום תמול עד מונחשהיה
 ישר הוא וכשהסולם, כפותות היו שידיו כיוון, החוצה מהמרתף ולצאת, עליו
 שהסולם העובדה. אחורנית יפול שלא כדי ידיו בשתי בו לאחוז המטפס צריך
, הכפותות ידיו למרות עליו לטפס לו איפשרה, בשיפוע עתה מונח היה
 שם לשכב יכול היה, אחרת. הסולם על גופו כל עם הישענו ידי על וזאת

, אחת דוגמא הוא זה סיפור.הוא היכן יודע היה לא ואיש ימים כמה במשך
 חושף אינו שהקב״ה והמוכיחה, חייו בימי לאדם המתרחשות אינספור מתוך
 בתוך־תוכו גם אבל. יראו׳ לא ׳ופני. עושה שהוא מה כל את האדם בפני
 הקב״ה. אחוריי את ׳וראית. הגילוי מן מעט לראות אפשר, ההסתר של

 השורה מן אדם טפחיים׳ ומכסה טפח ׳מגלה בבחינת האדם עם מתנהג
-לא על אותו ה׳מטרידים׳ העירונית המשלחת חברי על להתרעם עלול

, ההסתר שבתוך פנים-הגילוי את בתחילה ראה לא דייקמן הרב גם; מאומה
 לעשות החליטו פתאום מה. וכמה כמה אלא, אחד לא. כזה גילוי היה אבל

 של צירופם'. וכו, הסולם לעניין ניטפלו למה, מעולם עשו שלא, בדיקה
 שהוא חושב האדם כך ואחר...הגילוי על מגלה, לאחד אחד, הללוהפרטים

  ) עלינו לשבח( ...לא ומה, לו טוב מה יודע
 
 

כבעל,היהודיהעםבקיוםשרוצה
)ד"היל"זצוסרמןאלחנן' ר(. היהודיםב

אותוואם, אסורכלישבתוךדברן

שאעלאוכלילתוךפירשאם,דם
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1 גיליון מס. 551שבת קודש  פרשת לך לך

"וזה שאמר השי"ת לאברהם שמרמז בזה לכל אדם שבעולם: 'לך לך'. שמזהיר את האדם שילך לעצמו, כי עצם האדם מה שנקרא 'אני' הוא רק הנשמה וכו', וזהו 
שמזהרת התורה את האדם לך לך, שתלך, שתלך לך לעצמך היינו למקור נשמתך שזה עיקר עצם האדם" (ליקו"ה שבת ז, עה).

מי שהוא יהודי אמיתי, כשהוא רואה אמת, הוא מיד חוטף אותה. כזה היה 
בעולם,  מסתובב  פעוט  ילד  בוראו.  את  הכיר  כבר  שלוש  בגיל  אבינו.  אברהם 
שהוא  וככל  אלה".  כל  ברא  ושואל "מי  וחוזר  המופלאה  הבריאה  מן  מתפעל 
הבורא  בפניו  פותח  העולם,  בורא  את  להכיר  רצונו  שגובר  ככל  לחפש,  מרבה 

יתברך שערים ואור האמונה מתחיל להאיר פני תבל.

פנימיות זה לעשות כל דבר לכבוד ה'. בשפלות וענווה. בתמימות ובאמונה. 
כל פעולה שאנחנו עושים, כל מחשבה שעוברת לנו בראש צריך לבדוק אותה. 
למצוא  לי  תעזור  ה'  להזדעזע,  צריך  חיצונית,  קצת  ראוותנית,  קצת  היא  אם 

פנימיות, תעזור לי שכל מה שאני עושה יהיה לכבודך, כדי לקיים את רצונך.

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. לאן? לאן ללכת? עכשיו לא 
שואלים שאלות! עכשיו תעזוב את הכל, תזרוק את השכל, ותלך אחרי. 
ההליכה  הוא  פה  היעד  יעד.  כאן  אין  בעצם,  בהמשך.  תגלה  היעד  את 
אחרי. כלומר כל הזמן אתה צריך להסתכל עלי ולראות איך אני מסמן 
לך. איך אני מאותת לך. רגע ימינה, רגע שמאלה, רגע ישר, רגע להמתין. 
לארץ  ישראל,  לארץ  הולך  אתה  ככה.  לעשות  ורגע  ככה  לעשות  רגע 
כל  אך  האנושות,  לכל  העולם,  לכל  האלוקי  האור  את  להוריד  הקודש, 
הווייתו של האור האלוקי הזה זה הביטול המוחלט וההליכה אחרי בכל 

תנועה ובכל צעד ובכל פסיעה. (באור פני מלך)

מה  אבל  דברים  הרבה  כך  כל  וצריכים  דברים,  הרבה  כך  כל  רוצים  אנחנו 
שצריך באמת זה לשכוח מהרצונות שלנו, הרצונות שלנו צריכים להיות אלה 
ה'.  של  לרצון  מתאימים  הם  אם  הזמן  כל  אותם  לבדוק  האלוקי,  הרצון  של 
כביכול מבטלים את העצמיות שלנו אך ככה מגיעים לעצמיות האמיתית שלנו. 

ֵלְך ְלַעְצְמָך

אדם  כל  מאתנו.  אחד  לכל  שנאמרת  ונוראה  גדולה  כזו  קריאה  זו  לך  לך 
ואדם מרגיש שה' אומר לו את המשפטים האלה. כשם שהקב"ה קרא לך לך 
לאברהם, שהוא אבי האומה, כך הוא קורא לכל בניו אחריו, בכל הדורות. בואו 

אלי, תחפשו אותי, תתקרבו אלי, אל תתנו לשום דבר לבלבל אתכם.

לך לעצמך. לפנימיות שלך. לפנימיות של הדברים. לנשמה שיש בכל דבר. 
למה קשה לאנשים לקיים מצוות? כי הם לא זוכים לגלות את הפנימיות של 
שה'  שבידיעה  התענוג  את  ה',  אל  מחובר  שאתה  הזה  התענוג  את  התורה, 
לי  אין  אז  חיצוני,  כשהכל  עליך.  שעובר  מה  בכל  איתך  שהוא  אותך,  אוהב 
יותר  עוד  ואז  חיות.  פחות  עוד  לי  יש  ואז  מקצר,  אני  אז  מדלג,  אני  אז  כוח 

מתרחקים. כשאין את הפנימיות של הדברים אז הכל כבד, הכל קשה.

החיבור אל ה' זה התענוג שביהדות, הקשר האישי הזה, הפשוט, הטבעי, ה' 
אני אוהב אותך. ה' אני רוצה אותך. בכל יהודי יש כזאת נקודה עצומה, כזאת 
לחפור  וצריך  עליה.  לוותר  יכול  לא  שהקב"ה  סוף,  אין  שהיא  אלוקית,  נקודה 
והשתוקקות  רצון  של  נקודה  הזאת.  לנקודה  אליה,  שמתחברים  עד  ולחפור 

אל ה'.

אומר  הלב  שבהם  רגעים  יש  לה.  להקשיב  צריך  השם.  את  רוצה  הנשמה 
לנו ללכת, לברוח, לא להישאר במקום שאנחנו נמצאים בו כי הוא לא באמת 
אל  עצמו,  אל  והולך  כשדים  מאור  שיוצא  אבינו,  אברהם  כמו  שלנו.  המקום 
והרעיונות  מהדעות  מתבלבל  לא  הוא  כמהה,  נפשו  לאן  יודע  הוא  נשמתו, 
והסברות של בני דורו שעבדו כולם עבודה זרה. עכשיו הוא נותן מקום לקולו 

שלו, לקול ליבו ההומה ומשתוקק לקירבת השם.

בס"ד

שבת קודש   יא חשון, תשע"ז
פרשת לך לך

" (יב, א) ר ַאְרֶאךָּ ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ָך ּוִמבֵּ "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדתְּ

גיליון מס. 551

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, 

ציפורה בת חנה, שלום בן לאה,  בנימין חי בן שרה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  יא חשון, תשע"ז גיליון מס. 2551

הוא היה רץ בכל מקום והיו רצים אחריו, והיות והיה בקי בכל הסברות של 
דרכי העבודה זרה שלהם היה מוכיחם ומראה להם שהכל טעות וגילה להם 

את האמונה הקדושה האמיתית.

של  בעבודה  אבינו  אברהם  שנתן  מה  וזה   .100 כבר  זה  לך  לך   .50  = לך 
העבודה  ומתוך  שלו.  ה 100%  כל  את  נתן  הוא  עשה,  שהוא  רחוקים  הקירוב 

האדירה שהוא עשה נולד עם ישראל, נולדה אומה שהיא יודעת את ה'.

לקרב  כדי  לעשות  צריך  נפש  מסירות  איזה  אבינו  מאברהם  ללמוד  צריך 
עוד אדם ועוד אדם לאמונה הקדושה. כל אחד בדרכו, עם מה שה' זיכה אותו. 
אין מי שפטור ממלאכת הקודש הזו, כי אין דבר גדול מלקרב נפשות ישראל 

לאביהם שבשמים.

יהודי  לעוד  הוא לעזור  שלנו  והתפקיד  כוספת אל ה'  יהודי  של כל  נשמה 
ללבות  נקודה,  לאותה  נתיב  לפתוח  בתוכו.  שנמצאת  הזו  לנקודה  להתחבר 
שביכולתנו  מה  כל  לעשות  הזאת,  הפנימית  הגחלת  את  וברגישות  בעדינות 

כדי לעורר את ליבו של עוד יהודי ועוד יהודי.

ביותר  שהרחוקים  הוא  יתברך  השם  כבוד  שעיקר  אמר  הקדוש  רבנו 
מתקרבים. כל בעל תשובה, כל גר שמתגייר מקדשים שם שמים ברבים. זה 
שיש  גדול  בקול  וקרא  כשהתרוצץ  אבינו  אברהם  של  עיניו  לנגד  שעמד  מה 

בורא לעולם, יש רק בורא עולם אחד והוא השם יתברך.

בורא עולם ריחם עליך וזיכה אותך להכיר אותו, להתקרב אליו, הרי מצד 
חיוב הכרת הטוב של התקרבותך אתה צריך לקרב ולעזור גם לאחרים, לעזור 

להם להתחבר עם האור של העולם, עם המתיקות של העולם.

קטנים  הכי  ובאופנים  ובדברים  אחד  כל  אחרים.  על  משפיעים  אנחנו 
שאנחנו זוכים להם: בחיוך, במילה טובה, בשיחה קצרה, בהפצת חומר, אפילו 

לומר שלום לאדם רחוק זה גורם לשבירת מחיצות שלצערנו קיימות ביננו.

יש יהודים שאהבתם לכל יהודי ויהודי לא יודעת גבולות. הם תמיד יודעים 
לדון את האדם לכף זכות. הסבלנות שיש להם לכל אחד, הכבוד שהם מכבדים 

כל אדם, זה ממש קידוש השם.

שבת,  בערב  ערבית  תפילת  לאחר  שפעם  זצ"ל,  לוין  אריה  ר'  על  מסופר 
היכן  ושאלו  דלוקה  סיגריה  ובידו  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  איש  אליו  ניגש 
נמצא רחוב פלוני. למרות שאותו איש התנהג בחוצפה כשביקש טובה מהרב 
עצמי  אני  ואמר:  יפות  פנים  בסבר  הרב  נענה  זאת  בכל  בידו,  סיגריה  בעוד 
אבוא עמך עד למקום. לאחר הליכה של רבע שעה, אמר לו הרב זהו הכתובת 
לך  דע  לו:  אמר  עימו  הרב  של  התנהגותו  את  אדם  אותו  כשראה  שחיפשת. 
שיש לי לב קשה מאד. אף אחד לא שבר לי את הלב, היחידי ששבר אותו זה 
אתה, כי למרות שהתנהגותי לא הייתה רצויה בכל זאת לא כעסת עלי. לכן אני 

מבטיח לך - אם יש אנשים כמוך בעולם אני יותר לא מעשן בשבת.

מורנו הרב: "באמת הדבר הכי גדול זה להחזיר אנשים בתשובה. 
מי שמחזיר אנשים בתשובה אומר הזוהר הקדוש אין שער סגור בפניו, 
כל  את  לו  פותחים  הנתיבות,  כל  ואת  השערים  כל  את  לו  פותחים 
הדלתות, מוסרים לו את כל המפתחות, אדם הולך ומחזיר בתשובה ה' 
מתכבד בו בכל העולמות "ראו איזה אדם יש לי, אדם שמחזיר אנשים 

בתשובה".

איך  אבל  בתשובה,  אנשים  להחזיר  זה  גדול  הכי  הדבר  באמת 
עושים את זה? איך זוכים לזה? רק אם אדם יזכה להדרת פנים ויהיו 
לו פנים מאירות, ויהיו לו פנים קדושות, שרק יסתכלו על הפנים שלו 
גדול  אהרון  רבי  על  שמספרים  כמו  בתשובה,  יתעוררו  לבד  ומהפנים 
החזיר  הוא  אנשים  אלף  ששמונים  שלו,  המצבה  על  שכתוב  מקרלין 
בתשובה. איך הם חזרו? מה, הוא הלך ומסר שיעורים והרצאות? אלא 

כל דקה אדם צריך להגיד לעצמו, יש מנהיג לבירה, עכשיו זה מה שקורה לי? 
יש מנהיג לבירה. זה מה שלימד אותנו אברהם אבינו, בכל מה שעבר עליו, הוא 
להתחבר  ניסה  הוא  דקה  כל  אותי,  זרקו  לי,  עשו  אמר  לא  הוא  התבלבל,  לא 

ל - יש מנהיג לבירה.

צריך להשליך מנגד את כל הדברים שמפריעים לנו ומבלבלים אותנו , את 
היישות, את האגו, את הכבוד, כל הדברים החיצוניים האלה שהופכים אותנו 
כל  את  לנטרל  כשזוכים  מקופחים,  מקפידים,  מרוצים,  לא  כעסנים,  להיות 
לאמת.  להתחבר  זוכים  לטובה  והכל  ה'  מאת  שהכל  ולזכור  האלה  הדברים 

זוכים שאור ה' מתחיל להאיר בנו.

בלב כל יהודי בוערת אהבה לה'. צריך רק להסיר את הלוט. לוט זה מיכסה. 
על  חושבים  שלנו.  התאוות  את  מרגישים  ה',  את  להרגיש  במקום  כסוי.  זה 
שעושה  כמו  הכיסוי,  את  הלוט,  את  להסיר  צריך  ה'.  את  ושוכחים  עצמנו 

אברהם אבינו כשהוא אומר ללוט:

פינה.  בכל  לנו  אורב  הרע  היצר  ואימינה".  השמאל  אם  מעלי,  נא  "היפרד 
רבינו:  של  הדבור  את  מאתנו  טוב  יותר  מקיים  הוא  האמיתי.  הברסלבר  הוא 
"אין שום יאוש בעולם כלל". צריך להילחם בו. להפוך את מדורות האש של 
קדושה. של אהבת ה'. להחליף את  למדורות אש של  שבוערות בנו  התאוות 
הגן עדן הגשמי, המדומה, שכולו תענוגות הגוף בגן עדן אמיתי, שכולו דבקות 
שכל  אז  מבין  הוא  הקדושה,  של  המתוק  הטעם  מן  לטעום  זוכה  יהודי  בה'. 
השאר כל כך מגושם, כל כך חסר טעם. יכול להיות שזה באמת מה שהנשמה 

שלי רוצה???

לך לך מארצך - מארציות וגשמיות שלך.
ממולדתך - מהמידות והטבעים שקיבלת בתורשה

מבית אביך- מהסביבה, החברה, הדעות והדיבורים.

אבינו  אברהם  נסיעת  בחינת  שזה  הקדושה,  אל  עצמו  את  מושך  אדם 
לארץ ישראל, אז דרכם של הטומאה והשקר להיות כרוכים אחריו, להחשיך 
לו את הדרך שזה בחינת "וילך אתו לוט". הוא לא עוזב את אברהם הלוט הזה 

אבל אברהם עוזב אותו.

הזה  האור  אחרי  ולברוח,לרוץ  הכל  לעזוב  נפש,  מסירות  לעשות  צריך 
שפתאום מתגלה לנו. זה לא  קל. אך זו האמת.

לך לך זה ציווי. למה ציווי? "כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר הוא יושב 
בה ושם אוהביו ורעיו וכל שכן כשהוא ארץ מולדתו שם נולד, וכל שכן כשיש 
שם כל בית אביו, ולכן הוצרך לומר לו בלשון ציווי, שיעזוב הכל לאהבתו של 

הקב"ה" (הרמב"ן).

עושים,  שאחרים  ממה  מדי  יותר  מתרגש  לא  שלו,  האמת  עם  הולך  אדם 
ממה שאומרים לו וחושבים עליו, איזה דבר גדול זה.

לא  הכוח  את  במיעוט,  להיות  הלב  אומץ  את  ירשנו  אבינו  "מאברהם 
הוא  ה'  כלפי  שלך  האישי  המבחן  ונוצץ.  קסום  שהוא  מה  כל  אחרי  להיסחף 
כנגד  הילד  של  הנשק  יהיה  זה  לילדינו,  זאת  להנחיל  נצליח  אם  הכל.  מעל 
הילד  על  לשמור  קשה  בזמננו  כי  וישמע.  שומע  ויראה,  רואה  שהוא  מה  כל 
מפני הסכנות שבחוץ. פעם היה שכן רע אחד ואולי עוד מישהו שהורים לא 
רצו שהילד יתחבר אליו. היום - כל העולם הוא שכן הילד ויש לזה נזק איטי 
אי  מקום.  לכל  חודרת  הרחוב  תרבות  אליו.  מתייחסים  כך  כל  ולא  ומתמשך 
אותו  ולחזק  אותו  לחנך  צריך  שבחוץ.  ההשפעות  מן  הילד  את  לבודד  אפשר 

שהמבחן האישי שלו כלפי ה' הוא מעל הכל" (הרש"ר הירש זצ"ל).

לך לעצמך אבל גם לאחרים

שלנו,  הראשון  האבא  אבינו,  אברהם  והוא,  מצוות,  אין  גם  תורה,  אין  עוד 
דבוק בה', מלמד אמונה לרבבות, מקרבם ומכניסם תחת כנפי השכינה.
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כולם  שלו,  הפנים  הדרת  את  שלו,  המאירות  הפנים  את  ראו  רק  הם 
חזרו בתשובה.

זה  כ"ז  בתורה  רבינו  אומר  פנים,  להארת  פנים,  להדרת  ולזכות 
רק ע"י לימוד הגמרא הקדושה כי אי אפשר להחזיר אנשים בתשובה 
אם אין שכל ואין דעת. ברגע שאדם ילמד גמרא, ילמד פוסקים, הוא 
יקבל כזה אור, כולם ירוצו אחריו כולם יזרקו את האפיקורסות שלהם, 
יתורצו להם כל הקושיות, הוא יבוא עם כזה אור, עם כזו הארת פנים, 
עם כזו קרינה, "חכמת אדם תאיר פניו", אנשים רואים כזה אור, כזה 
רוצים?  אנשים  מה  בתשובה,  חוזרים  אז  הפנים  על  שמחה  כזו  אושר, 
אנשים רוצים שמחה, זה מה שהם רוצים וברגע שהם רואים שהשמחה 
נמצאת אצל אחד שלומד תורה, ופניו מאירות כמו שמש כולם חוזרים 

בתשובה. " 

הזו,  מהשליחות  פטור  לא  אחד  אף  הכל.  מעל  זה  ה'  אל  לבבות  קרוב 
של  ורוממותו  גדולתו  עיקר  האור.  את  להפיץ  בעולם,  האלוקות  את  לפרסם 

הבורא יתברך זה כשהמרוחקים ביותר מתקרבים לעבודתו.

לרבי  בשכנות  שגרו   רשעים  בריונים  על  מעשה  מספרת  בברכות  הגמרא 
לו  אמרה  שימותו.  ומבקש  מתפלל  רבי  היה  מאד.  אותו  מצערים  והיו  מאיר, 
ברוריה אשתו: מדוע אתה מתפלל עליהם שימותו? הם משום שכתוב (תהילים 
ייתמו  כתוב  חוטאים,  ייתמו  כתוב  לא  אבל  הארץ?"  מן  חטאים  "ויתמו  קד) 

חטאים. שהחטאים שהם עושים ייתמו ויפסיקו, ולא שהם ימותו. ועוד הוכחה 
כי מדובר בחטאים ולא בחוטאים, המשך הפסוק הוא: "ורשעים עוד אינם". 
אם ימותו החוטאים, יהיו רשעים אחרים בעולם, שהרי דור הולך ודור בא. אך 
אם יכלה היצר הרע שלהם ויחזרו בתשובה, או אז יתקיים בהם ורשעים עוד 
אינם, הם לא יהיו עוד רשעים. לכן, במקום להתפלל שימותו, תתפלל שיחזרו 
הבריונים  על  והתפלל  אשתו  ברוריה  טענת  את  מאיר  רבי  קיבל  בתשובה. 

שיחזרו בתשובה ואכן חזרו בתשובה (ברכות י.).

תבוא  ככה  רק  בתשובה.  יחזרו  שכולם  ישראל.  עם  כל  על  להתפלל  צריך 
הגאולה. רבינו הקדוש אומר אל תהיו כעצים יבשים. למה הוא התכוון? לעצים 

שלא עושים פירות והפירות זה עוד יהודים שזכית לקרב לאביהם שבשמים.

בליבנו  "ותן  כתוב  הרי  אחרים.  ללמד  זה  העיקר  התורה,  בלימוד  אפילו 
לאחרים.  אותה  ללמד  חייב  הוא  תורה,  יודע  שאדם  ברגע  וללמד".  ללמוד 
מוכן  הוא  נפש  מסירות  וכמה  חסד  כמה  לפי  נמדדת  לומד  שהאדם  התורה 

לעשות בשביל ללמד אחרים כמו בסיפור הבא:

נחת כשר

השם  את  יברך  הוא  ויעקב  יצחק  אברהם  הקדושים  אבותינו  שברך  "מי 
הטוב ראובן בן שמעון שיזכה לבריאות טובה, שלום בית, פרנסה ברווח ונחת 

כשר מכל יוצאי חלציו...".

צריך  כשרות  תעודת  איזו  נחת!  זה  נחת  זה?  ביטוי  מן  איזו  כשר"  "נחת 
להמציא גם לנחת מצאצאינו שיהיו בריאים. כך שאל את עצמו יגאל בן נתן 
הכנסת  בית  רב  של  ברכותיו  לנוסח  רב  בקשב  שהאזין  צעיר  בתשובה  חוזר 

הרב דוד.

וחיוך  רואיו,  כל  את  כובש  פניו  שמאור  מובהק,  חכם  תלמיד  דוד,  הרב 
משפחה  הקים  קדושות,  ישיבות  בוגר  שפתותיו,  על  נסוך  והבנה  לב  טוב  של 
המאלפים  שיעוריו  ובשכונותיה.  בעיר  תורה  מרביץ  היה  ערב  ומדי  לתפארת, 
ריתקו רבים. גם יגאל בן נתן, סוכן הבטוח, מצא עצמו מרותק ובולע כל מילה 
העיר  מדרום  אותו  מסיע  היה  לעת  מעת  דוד.  הרב  של  בשיעוריו  בשקיקה, 
לצפונה וחוזר חלילה. הזמן הנקי והאיכותי עם הרב, היה שווה הון רוחני רב 

של  בעולמה  הראשונים  בצעדיו  שהיה  יגאל  של  הפנימי  עולמו  את  שעיצב 
תורה.

שהעסיקה  השאלה  את  לשאול  והחליט  אומץ  יגאל  אזר  שנה  לאחר  רק 
אותו זמן רב. "כבוד הרב, מדי שבת אני שומע אותך מברך את העולים לתורה 
אני  כשר מכל יוצאי חלציהם.  לנחת  אתה מאחל להם שיזכו  ובסיום הברכה 

לא מבין, נחת זה נחת, מדוע להצמיד לו תעודת כשרות?".

הרב דוד נשען על כסא המכונית, עצם את עיניו, ואמר "ר' יגאל, יש לנו 10 
דקות עד לשיעור הבא, תחנה בצד, אני הולך לספר לך סיפור אמיתי. בסופו 
של הסיפור בעזרת השם, תזכה לתשובה לשאלתך המסקרנת". הנה הסיפור 

לפניכם.

"הדרך ארוכה, המתלולים המסוכנים, הקור הצורב, השלג, גבו מחיר דמים 
כבד. משפחת שמסי איבדה במסע המפרך את בנם שמעון בן ה 11- שקפא 
ה 8-  בת  מרגלית  בתם  את  איבדה  אולשיך  משפחת  הגאיות.  באחת  למוות 

שחלתה בשחפת וגוועה לנגד עיני הוריה ואחיה.

"המסע לארץ ישראל נמשך כשלושה חודשים תחת להט החרב המתהפכת 
של פגעי הדרך ואימת השלטונות. זה התחיל בלילה חורפי אחד בעיירה קטנה 
הזמן  שעכשיו  מידע,  העביר  מישראל  שסוכן  לאחר  שבאפגניסטן,  גלונציה 
המתאים לחצות את הגבול, לנוע לכוון אירן, ומשם להמריא במטוס, ובשעה 
שלושה  נמשך  שבועיים,  או  לשבוע  שתוכנן  מה  ישראל.  בארץ  לנחות  טובה 

חודשים איומים, הרבה מעבר לכל התחזיות השחורות.

קטנה  אפגנית  עיירה  באותה  בשכנות  גרו  אולשין,  את  שמסי  "משפחות 
וענייה וליבם המה מגעגועים לירושלים. השמועות על ארץ ישראל, על הפרחת 

השממה, על קברי הצדיקים, על שיבת ציון עשו את שלהם.

וסגר  מובהק,  אנטישמי  היה  המוקדמות  ה- 50  בשנות  האפגני  "השלטון 
את גבולותיו בפני היהודים, כדי למנוע מהם להגיע לבית החדש.

"הלילה חוצים את הגבול" החליטו ששון שמסי ואברם אולשין. "אורזים 
הם  ישראל".  לארץ  נגיע  השם  ובחסדי  חמים  ובגדים  מזון  בעיקר  מזוודות 
אל  ויצאו  אפגני  דרך  מורה  כסף  ותכשיטי  זהב  מטבעות  בכמה  לשחד  דאגו 

הלילה הצונן והמאיים.

פעולה  שיתפו  הן  ואולשין,  שמסי  הגברות  בין  שררה  הדוקה  "ידידות 
הן  עכשיו  הכל.  השמחות.  ואירגון  בבישול  הילדים,  בגידול  גדולה  באהבה 
עד  בפרווה  העטוף  שלה,  הקטן  בתינוק  אוחזת  אחת  כל  כתף  ליד  כתף  צעדו 
קודקודו. תלאות הדרך והאסונות רק העמיקו את הידידות האמיצה. שתיהן 
סוככו על התינוקות מול סופות השלג, שתיהן הניקו אותם בהפוגות, שתיהן 

כיסו גם את קברי הילדים שלא שרדו...

לנמל  המשפחות  שתי  הגיעו  חודשים  שלושה  אחרי  ושוברים  "רצוצים 
התעופה בטהרן, וטסו אל הארץ המובטחת. שכולות, אך מלאות תקוות.

לשווא.  אך  מעברה,  לאותה  להישלח  הנשים  שתי  התחננו  ישראל  "בארץ 
לגורלה  אחת  כל  צפונה.  אולשין  משפחת  דרומה,  נשלחה  שמסי  משפחת 
בארץ חדשה, שפה לא מוכרת והרבה מפגעים רוחניים. הפרידה היתה קשה. 
גב' שמסי וגב' אולשין התחבקו ארוכות ושפכו דמעות כמים. זו נישקה את 
כך  אחר  השניה,  על  אחת  ברכות  הרעיפו  הן  זו.  של  את  וזו  זו,  של  תינוקה 
לשמור  הצליחו  עוד  הן  הראשונות  השנים  בעשר  לדרכה.  הלכה  משפחה  כל 
המסע  סיפור  את  והכירו  פעמים,  מספר  נפגשו  שגדלו  התינוקות  קשר.  על 

שהצליחו לשרוד אותו כתינוקות.

צפתה  שמסי  גברת  והתבגרו.  גדלו  כבר  הילדים  נתק.  שנות  כך 25  "אחר 
משמר,  מכל  עליהם  ושמרה  לילדיה  להגיע  העלולים  הרוחניים  הנזקים  את 
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והקפידה לרשמם רק לישיבות קדושות. באומץ היא ויתרה על הפנקס האדום, 
ואבטלה,  רעב  בימי  להם  עלתה  זו  שעקשנות  ולמרות  הציונות  פיתויי  ועל 
החינוך היהודי היה משאת נפשה. לימים היא נקלעה בסערת גשמים לתחנה 
שתיהן  על  אולשין.  גב'  ישובה  היתה  הספסל  על  שם  אביב.  בתל  המרכזית 
שוב,  ואז  גדותיה.  על  עלתה  וההתרגשות  זו,  את  זו  זיהו  הן  אך  זיקנה,  קפצה 

צפו ועלו הזכרונות, וכל אחת במרץ רב, סיפרה על בני משפחתה וכו'.

"הו",  זבולון?  שלך  התינוק  שלם  ומה  חברתה,  את  שמסי  גב'  שאלה  ואז 
השיבה גב' אולשין "הוא כבר גבר לתפארת. הוא למד כלכלה באוניברסיטה 
ויש לו מספר תארים, ועכשיו הוא איש עסקים מצליח וברוך השם יש לי נחת 
דוד  שלום  ומה  נחת..."  לי  יש  אבל  דתי,  כך  כל  לא  כבר  אומנם  הוא  ממנו... 
בישיבות  למד  שלי  דוד'ל  השם,  "ברוך  אולשין...  הגב'  שאלה  שלך?  התינוק 
נחת  המון  ממנו...  כשר  נחת  נחת,  לי  ויש  בישראל,  רב  כבר  הוא  קדושות, 

כשר". 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

פעמים  הרבה  כי  איתך.  להתייעץ  אותי  למד 
יודע  ואני  קשות,  ממש  לפעמים  שאלות,  לי  יש 
שרק אתה יכול לתת לי את התשובה המדוייקת 

איך עלי לנהוג. 

למד אותי לשאול את השאלה שלי בבהירות, 
הנגיעות,  הלבטים,  כל  את  השולחן'  'על  להניח 
אותי  זכה  וההפסד.  הרווח  הרצונות,  החששות, 
ללמוד להקשיב לך אבא כי את התשובות אתה 

שולח לי בכל מיני דרכים וכולן נפלאות.

כשאני  מרגיש  שאני  גדולה  שמחה  זו  אם 
עולה  שפתאום  מסויים  פתרון  על  חושב 
אני  "שבמקרה"  משפט  איזה  או  במחשבתי, 
שזו  מבין  אני  אך  לי,  נאמר  לא  שאפילו  שומע, 
התשובה שאתה אבא שולח לי, או משהו שאני 

קורא והוא עונה בדיוק על שאלתי ונותן לי פתרון 
כל כך מוצלח לעניין שעומד על הפרק וכך אפשר 
אבינו  שלך  דרכים  הרבה  עוד  ולהזכיר  להמשיך 
קדושות  עצות  לנו  לתת  איתנו,  לדבר  שבשמים 

ופתרונות נפלאים.

זה  כי  לך,  להקשיב  שבשמים  אבי  אותי  למד 
את  לפתוח  התלבטות,  בתוך  כשאני  תענוג  כזה 

הפה ולהגיד אבא, אני רוצה להתייעץ איתך.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זכה אותי, כשאני רואה משהו יפה אצל השני,   
אדם  אותו  אל  לגשת  ממשהו,  מתפעל  כשאני 
ולהגיד לו מילה טובה. זה כל כך משמח, זה כמו 
שאומרים מתדלק לו את הנשמה, נותן לו חיות 
חדשה. וגם לי. כמו היהודי הזה שהתפלל בכזאת 
דבקות שלא יכולתי להסיר את עיני ממנו ובסוף 

ואחר  טובה  מילה  לו  ואמרתי  ניגשתי  התפילה 
שמעתי  בסביבה,  שאני  לב  שם  לא  כשהוא  כך, 
אותו מספר את זה כנראה לאשתו בכזו שמחה.

הבן  לפעמים,  כי  להסס  לא  אבא  לי  תעזור 
אדם בכלל לא מבין מה אני רוצה ממנו ואין שום 
חיוך על פניו שמראה שהמילים שאמרתי עושות 

לו משהו.

שאני  מישהו  הוא  כשהאדם  לפעמים,  או 
נפגש איתו הרבה, אז אם אני אומר איזה מילה 
לא  להמשיך,  אותו  מחייב  פתאום  זה  טובה 
ואני  מאולץ  זה  אמיתי,   לא  כבר  זה  ואז  לאכזב, 
כלל  בדרך  אך  משהו.  אמרתי  שבכלל  מצטער 
נתינה  זו  כי  שנינו  את  ומחייה  נפלא,  עובד  זה 
אל  וכשמתקרבים  ה'  אל  אותנו  מקרבת  ונתינה 

ה' שמחים. 

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

הרב דוד נשם עמוקות. "ר' יגאל יקירי, אני הוא אותו תינוק  של גב' שמסי. 
אימי התאלמנה זמן קצר אחרי שהגיעה ארצה וחסכה מפת לחמה כדי לחנך 
אותי ואת אחי בישיבות. כשהיא סיפרה לי - אי אז על המפגש עם חברתה גב' 
אולשין, והשמיעה לי את הביטוי "נחת כשר", זה פלח כמו חץ את לבי. ניסיתי 
לאתר את זבולון אולשין, ובין לבין נודע לי שהוא עסוק בעניינים לא כשרים, 
לדרך  להחזירו  לקרבו,  זמן  הרבה  בו  השקעתי  למשל...  בריבית  הלוואות  כמו 

אבותינו, אך לא עלתה בידי, עדיין... אז יש נחת ויש נחת. 
אני  קברה  את  פוקד  וכשאני  שנים,  כעשור  לפני  לעולמה  הלכה  שלי  אמא 
מקפיד לומר לה "אמא, אני מקווה שאני ממשיך לעשות לך נחת כשר... ולא 
פלא שכאשר אני מברך את המתפללים, הביטוי הזה שגור על לשוני... ועכשיו 
יוצאי  מכל  כשר  לנחת  אתה  גם  ושתזכה  הבא,  לשיעור  נקפוץ  בוא  יגאל  ר' 

חלציך". 

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור

 ד"בס

  סוזן אליס ,מזל בן אליהו ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצה בן עידו ונחמן פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירןבת

 

 מרקחת שכונתית  
לשון הרע הביא 
 לביטול השידוך

 
 .)'ט ,ג"י( "באדם יהיה כי צרעת נגע"

  בארץ שחוטא אדם לך יש )ב"י ',ט קהלת( רבה במדרש מובא
  שאומר מי אבל ,בארץ חוטא ואינו בשמים ,בשמים חוטא ואינו
  ולשונם בשמים שתו" שנאמר ,ובארץ בשמים חוטא הרע לשון

 ."בארץ תהלך
  סיפור - "הגחלת" בגליון שפורסם מצמרר סיפור לפנינו

  מידע ממסירת הנגרם הנזק וחומר הזהירות גודל את המלמדנו
  לנזק להביא עלול אשר דבר ,בשידוכיםמבורר ולא מוטעה
 .לתקון יוכל לא מעוות בגדר והוא ,הפיך בלתי

 לאותה ,התושבים מרבית משתייכים ,גר אני בה בשכונה
 ,רעהו את איש התושבים מכירים הדברים מטבע .קהילה
  מדרש ובית לתפילה הכנסת בית אותו את יחד וחולקים
 והירקן המכולת את ,הילדים של הלימודים מוסדות את ,ללימוד

 .הכתיבה מכשירי וחנות הסנדלר גם ,שלנו ובמקרה השכונתיים
  עסקנים ויש ,מאוד מסודרים הקהילה חיי ,שלנו שבשכונה כיון

  את לשכנע העסקנים הצליחו ,ועניין דבר לכל הדואגים מסורים
 בשכונה סניף שפתיחת בארץ המובילות החולים מקופות אחת
 השכונה זכתה ואכן ,הצדדים לשני מאד משתלמת תהיה שלנו

  החשובים השירותים כל בה שיש ,ונגישה חדשהלמרפאה
 ."חולים קופת"ב אדם זקוק להם
  אל מסמיכותה ,החדשה המרפאה מן נהנו משפחתנו בני אף

  הצוות של האדיב היחס מן וגם הרופאים ממקצועיות ,הבית
  שסבור ,במרפאה אחד ענין מאד הפריע אישי באופן לי .המסור
  בבית התור - היה הזה הענין .רציני תיקון שצריך הייתי

 הוא אולם ,הזה המנהג התפתח איך יודע אינני ,המרקחת
  מניח שעליו זה ,המרקחת בבית הדלפק על .מאוד אותי ציער

 נהגו ,התרופות את כנגדם והרוקח ,המרשמים את הלקוח
  מכל נמנעה כזה באופן .לתורם הממתינים האנשים כל להישען

  לבקשת שותפים היו הממתינים כל ,הפרטיות בתורו אחד
  לסיום עד ,ביניהם השיחה ולהמשך הרוקח לשאלות ,הלקוח

 .בידיו תרופותיו ושקית המטופל יוצא בו המאושר
  וטיפים ,אזהרות ,עצות ומוסיפים תמיד מתערבים המהדרים
  כשמדובר גם מאד מביך המעמד .האישי מניסיונם שנצברו
 מן חברים הם 'טקס'ב המשתתפים כשכל וחומר קל ,בזרים

  את לרגע לדמיין תנסו .'וכדו מהכולל ,הכנסת מבית ,השכונה
  .הדבר כ"כ לי הפריע מדוע בעצמכם ולהבין ',חגיגה'ה אופי

  מיד .ונבוך מופתע הייתי ,בתופעה שנתקלתי הראשונה בפעם
  ,הפקיד אל ניגשתי ,המרקחת בבית ענייני את שסיימתי אחרי
 לו הבהרתי ,היומי בדף שיעור יום כל לומד אני עמו יקר יהודי

 

  בדיוק' :ואמר בהשתתפות הקשיב הוא ,שבעניין הכאב את
  אתה מה .צודקים אתם .אחר מישהו כך על לי העיר אתמול
 ?'לעשות מציע

  - 'תורמט' להתקין זה פשוט הכי' אמרתי 'לדבר פתרונות יש'
  לעצמו לוקח שמגיע אחד שכל אוטומטי מספרים מחלק
  שהגיע מכריז שהכרוז עד לתורו וממתין יושב כ"ואח ,מספר
 .'והולך מסיים ,מבוקשו את לקבל ניגש והוא ,תורו

  אתיעביר שהוא ואמר ,היטב לי הקשיב ,האדיב הפקיד
  ,במרפאה הייתי בה הבאה בפעם .הסניף להנהלת הדברים

  יש האם אותו ושאלתי הפקיד אל ניגשתי .שינוי כל ניכר לא
  המהם הפקיד ,הרוקח אצל התור בעניין חדש משהו לו

  .'עליו שדברת המכשיר יגיע בקרוב ,כן' :ואמר משהו
  כשהגיע ,ולבסוף טובים חודשים כמה נמשך 'בקרוב'ה
  הדלפק על להישען כ"כ התרגל הקהל כי התברר ',תורמט'ה

 להושיב ,אפשרי בלתי עד קשה שהיה ,ההמתנה כדי תוך
  על להעיר הפסקתי שלא כיון .במקומותיהם הממתינים את
 שוחחתי ואפילו ,הפקידים לשאר וגם ,מיודעי ,לפקיד כך

  דברים עוד לעשות במרפאה ניסו ,הסניף מנהל עם בעניין
  את לכבד הקהל מן המבקשים שלטים תליית כמו ,בנידון

  פעם מדי לחלל ששיגר קריאות וכמו ,אחד כל של הפרטיות
 שיגיע עד לשבת הממתינים מן שביקש ,העסוק הרוקח
  יפה לשבת התחילו ואנשים ,הסתמן כלשהו שינוי .תורם

  דאג לא ואיש ',תורמט'ה פתאום נשבר ,אז אולם .במקום
  המעמדות עצמם על חזרו ושוב ,להחליפו או לתקנו

 .המביכים
  עם העניין על ושוחחתי לפקידים בהערותיי הפסקתי לא

  גם שידברו מהם ביקשתי ,ובשכונה בקהילה נוספים אנשים
  אבל ,הזמן כל אדיבים היו הפקידים .קולם את וישמיעו הם

 בכיוון לפעול שעלי הסקתי .לעשות מה להם שאין אמרו
  בפעם .הקופה של הראשית להנהלה מכתב ושלחתי ,נוסף

  אל המנהל לי קרא ,השכונתית המרפאה אל שהגעתי הבאה
 ובקול יחד גם ותקיפות אדיבות ,איפוק הביעו פניו ,חדרו

  להלחם החלטת מדוע יודע אינני .בנציון 'ר :אמר סמכותי
  כל את לחנך יכולים איננו .בקופה אצלנו זה כך .זהו אבל ,בנו

  זה אבל ,אידיאלי אינו שהמצב איתך מסכים אני .השכונה
 כמובן .אחר במקום תרופות שתקנה או ,שתתרגל או .המצב
 אולי ,לך רצויים איננו אנחנו אם אך ,אצלנו מאד רצוי שאתה
 .'שירותינו על תוותר
  אעשה ,אכן' אמרתי ואז .מה זמן שתקתי .הבנתי .שמעתי
  .העולם את לתקן באפשרותי שאין איתך מסכים אני .כדבריך

 הזו המרפאה על האחריות באמת אבל ,לעזור ניסיתי אני
  מאותו .'שלי לא היא בה שמתרחש מה ועל
   עוד עסקתי ולא פרטי מרקחת בבית תרופות רכשתי יום

 

תר  א ב ן  ו ל ע ה את  ע  ו ב ש י  ד י מ א  ו צ מ ל ן  ת י עת"נ ד ת" ל ו נ ו י ל ע ג ו השב רשת  פ  ל

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 7000-ב המודפס
  ,]₪ 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

   ₪ 400 בסך אברך בהחזקת וכן
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש
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 המשך סיפור לשבת קודש

  סדר לעשות המנהל החליט זאת בכל ,אחד יום אך .בנושא
  על 'החליט' לומר מתאים לא אולי .המרקחת שבבית בתור

  רב של בהתערבותו .בתוקף לעשות ממנו שדרשו מעשה
 .עסקניה וטובי השכונה

  שמועה בקהילה התגלגלה אחד יום :כהוויתם דברים והרי
  אל לצאת העומד מאד מרגש שידוך על לאוזן מפה שעברה
  שנמצא מבוגר בחור הוא ,הבחור .ממש בקרוב הפועל

  שידוכו את עכבו משמעותיות לא סיבות מיני וכל בשידוכים
  שהוא ,והיא רצינית סיבה לרועץ לו עומדת כעת .עתה עד
  ואחריו ,מרודים דלפונים הוריו ,ושבע עשרים בן כבר

 הם אף הגיעו שרובם ובנות בנים של שיירה ממתינה
  כל נתקעים מה משום .אותו עברו אף וחלק ,לפרקם

 .המוצעים השידוכים
  עומדת הבחור של משפחתו כי ,השמועות סיפרו ,והנה

  גם .ל"מחו מצוינת בהצעה מדובר .שידוך לסגור ה"ב
 מסיבות בשידוכיה התעכבה ,הבחור כמו ממש ,המועמדת

 בררו הם .המבוגר גילהלרועץ לה עומד וכעת ,ברורות לא
 בשורה עוד .טוב כי וראו משפחתו ועל הבחור על רבות

  ,אמצעים בעלת היא המדוברת שהמשפחה ,היתה בשידוך
  השידוך על ששמע מי כל .נדיבה ביד לתת ומעוניינת
  כבר וציפה גדולה שמחה שמח ,טוב בכי להיגמר העומד
 וביום ,יומיים חלפו יום חלף.השידוך על 'רשמית' לשמוע
  התברר .המשפחה בית אל מובהל אמבולנס ראינו השלישי
 הוא .קשה לב התקףעם החולים בית אל נלקח שהאב
 .החיים ארץ אל שב ובנס ,ל"רח ,למוות חיים בין ריחף
 עלה מה ידענו ולא .יותר שמענו לא השידוך אודות על

  עד פרטים אלו אי להיוודע החלו הימים בחלוף .בגורלו
  שהתאושש לאחר :הברורה התמונה בידנו הייתה שלבסוף

  מיטת אל שיקראו ביקש ,לדבר מסוגל והיה ,מעט האב
 כי ,לב בשברון לו סיפר כשהגיע .השכונה רב את חוליו
  כיון ,מצוין שידוך לסגור אמורים היו הם ערב באותו

  יישתו 'לחיים'ה כי תכננו ,ל"מחו הגיע השניה שהמשפחה
 והדודים ,ערוכים היו השולחנות .החתן משפחת אצל

  שעה ,שנקבע הזמן לפני שעה ,והנה .לשמחה הוזמנו
 בטל כולו העניין כי והודיע השדכן התקשר ,(!)בלבד

 בעצמו הוא אולי .הסברים לספק הסכים לא הוא .ומבוטל
  ,ומוחלט סופי הוא שהביטול הבהיר הוא אופן בכל ,ידע לא
 עוד ל"לחו שבים והם טיסתם את הקדימו המדוברים וכי

 .הלילה
  ',התעלפתי ופשוט ,כוחותי לי עמדו לא ,זה את כששמעתי'

  בהתקף לקיתי אלא 'התעלפתי' שלא התברר' ,האבא סיפר
  בהלה מרוב 'לב התקף לחטוף'ש חשבתי תמיד .רציני לב
  הנה אבל ,בסיפורים רק שקורה משהו או ,גרידא ביטוי הוא
 .'לי קרה זה

  ,עזרתכם את חייב אני כי ,לפה אתכם הטרחתי ,הרב כבוד'
 ,האחרון ברגע השידוך את קלקל מישהו כי ברור

  ,אני .ולברוח לקום להם גרם בודאי ,שמעו שהם משהו 
 את יש לכם אבל ,העניין את לברר מכדי דלים כוחותי

  
 

 
 

 ד"בס

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. מארלי בן אסתר

,  ליחזקאל מאיר בן שפיקה כל הישועות. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ש ברהוג''התורם בעילו להצלחת. שלום בן עבדל, גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
 058-3297225 

 ד החכמה ועוד לפרסם ספרים בתוכנת אוצר ניתן 

  ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית :לרפואת להתפלל נא
 ,מרים בת שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה
  להצלחה .לוי משפחת להצלחת .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין
 .פורטונה בן מיכאל לישי הגון לזווג .שושנה בת לטליה הגון ולזווג

 ,נרגס בן ומאיר נרגס בן משה ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד :נ"לע
  ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו
  בן יוסף עובדיה רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים

  נ''לע וכן ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג
  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי
  בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה
  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

  זוגות על התפללו אנא
  בזרע להפקד זכו שלא
  בן יחזקאל !קיימא של
  טַכְרְּכמי ,ורעייתו מהין
  בן מנשה ,שרה בת

  בן הרצל ,ורעייתו טובה
  בן יצחק ,ורעייתו כתון
  בן דוד ,ורעייתו תמר

  ודליה כמסנה ,שושנה
  וירון שפיקה בת שרה
 .ורעייתו פנינה בן מנשה

ויכולת   כחאנא תנו לנו , אנחנו פונים לציבור הקוראים היקר
אנו  ". דרכי חזקיה"והעלון  ח"הגמ' כולל'הלהמשך החזקת 

משתדלים שההכנסות יהיו קודש למטרות הללו ואין לנו הוצאות 
 !תבורכו מפי עליון. 'וכדו נקיון, מזכירות

 לעצמי  להכאיב כדי הסיפור אותי מעניין לא .המתאימה הסמכות
  אם .יהיו אם ,הבאים לשידוכים נזק למנוע כדי אלא ,העבר על

 להזים חייבים אנו ,אמיתי שאינו טוב לא דבר עלינו אומר מישהו
 .'השמועה את
  הוא .לאשורו דבר ויברר ,הקורה לעובי להיכנס הבטיח הרב
  הוא .מלא באופן הרב עם פעולה שיתף שכמובן ,לשדכן קרא
  שמשפחת יודע הוא אבל ,לאשורה הסיבה את יודע שאינו אמר
  כעסו שהם כך כדי עד ,הבחור על מאד חמור משהו שמעו הכלה
 משום ,בפח אותם להפיל ניסה שלדבריהם,השדכן על מאד

  להשם הודו ורק שנית לברר הסכימו לא הם .ל"מחו שהגיעו
 ממנו נפרדו בטרם לשדכן שאמרו כפי ,מועד בעוד אותם שהציל
 .רב בכעס
  והרב ,המדוייקים פרטיהם את לרב למסור כמובן הסכים השדכן

 אותו דרך .ל"בחו משתייכים הם אליה הקהילה רב עם קשר יצר
  יודעת שהיא שלהם דודה מבת שמעו הם :הפרטים נודעו רב

  הם .הנפש בבריאות לטיפול כדורים נוטל שהבחור ,אישי באופן
  ,נגדם שנרקמה 'הישראלית קנוניה'ה על מכעסם נרגעו לא עדיין
 .המקרה בפרטי להיזכר ומזועזעים המומים והם
  אותה זימן ,השכונה מתושבות היא אף היתה הדודה שבת כיון

  המרושעת לשמועה המקור מהו ממנה לשמוע כדי ,אליה הרב
  .במציאות אחיזה שום לה אין באשר ,עלילה אלא שאינה הזו

 בבית בוקר באותו היתה בעצמה שהיא ,לרב סיפרה הגברת
  היתה היא .התרופה את רוכש הבחור את וראתה ,המרקחת
 ששמו וראתה במרשם להציץ התאמצה ולכן ,ומבוהלת המומה
 .לבן גבי על שחור עליו מופיע
  .מסויים בשם נקבה והיא ,התרופה שם מה אותה שאל הרב
 בתרופות התמצאות לה יש ,במחילה מנין ושאל הוסיף הרב
 עבור כאלו תרופות רוכשת היתה שבנערותה ,סיפרה והיא כאלו
 .ביתה יד על ששכן בהוסטל שחסו נשים
  דבר הבחור קנה האם המרקחת בית במחשב לבדוק שלח הרב
  אמנם כי נמצא המחשב ברישומי .מהו ,כן ואם יום באותו מה

 באלרגיה לטיפול המיועדת ,תרופה בוקר באותו קנה הבחור
  ,ישראל מעם אחוזים ארבעים כמו סובל הוא ממנה ,אביבית
  שם .לית"החו המשפחה את אודותיה עדכן השדכן ואפילו

  המיועדת תרופה של לשם מאד דומה ,לאלרגיה התרופה
 .השמות בין והחליפה התבלבלה הגברת .פסיכיאטריים לחולים
  ונשאלה ,הרב אל שנית האשה נקראה הפרטים שהובררו לאחר
  עם להתייעץ בלי ,גורלי כך כל דבר לומר עצמה על לקחה איך
  האישה .השמות בין ומחליפה טועה היתה לא ואפילו ,רב

  היה אפשר ואי ,נעשה כבר הנזק אך הטעות מן מאד נבהלה
  אל השידוך את להוציא והשדכן הרב של ניסיונותיהם כל .לתקנו
  .שכנגד המשפחה של עזה בהתנגדות ונתקלו בתוהו עלו הפועל

  ,הרב של האישית להתערבותו המרקחת בית פרשיית זכתה כך
 ."לקח ויוסיף חכם ישמע" .תיקונה עלדבר של בסופו באה וכך

 )תזריע, ויקרא, ואדברההאמנתי (
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

לך לך

בס"ד

407 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 17:20, ת"א 17:21

”ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב“ 
רבי ישראל  את  אחד המשכילים  שאל  אחד  יום 
מרוז‘ין זצ“ל שחצרו לא הייתה מביישת עשירים 
הרי  האיש,  פתח  הרב“  כבוד  לי  ”אמור  גדולים, 
”פת  תורה:  של  לקניין  הדרך  את  אומרים  חז“ל 
במלח תאכל ועל הארץ תישן...  כיצד מתיישבים 

יחדיו עשירות וצדיקות גם יחד?!“
מפרשת  ראיה  מביא  שהוא  תוך  הרבי  השיב 
השבוע, כתוב: ”ואברם כבד מאד במקנה בכסף 

ובזהב“
לאברהם  נצרך  היה  מדוע  השאלה:  ונשאלת 

אבינו כל כך הרבה כסף וזהב? 
והרב תירץ: 

”וילך  כתוב:  כן  אחרי  שמיד  לראות  מעניין 
למסעיו“ - להפיץ את אמונת ה‘ בעולם. 

אדם  אליהם  שכשבא  כאלו  שישנם  מסתבר  אך 
ההשפעה  יכולת  רב,  רכוש  ובעל  עשיר  שאינו 
מוכנים  אינם  הם   - אפסית  כמעט  עליהם  שלו 
הראוי  בכבוד  לדבריו  ולהתייחס  אליו  לשמוע 

למעמדו... 
המתפעלים  כאלו  ישנם  הרב  הסביר  לצערנו, 
רק מכך שהרב מגיע עם מסוק או רכב שעלותו 
מפואר  מבית  או  חדרים...   5 דירת  מחיר  היא 

ויוקרתי... 
אם כן, מוכרח היה אברהם להראות את עוצמת 
עושרו על מנת לסחוף אחריו אנשים המאמינים 
באלילים לעבוד את הקב“ה ולהפיץ את האמונה 

בקרב העמים במלך מלכי המלכים הקב“ה.
 סיים ר‘ ישראל את דבריו תוך שהוא מצטט את 
פיך  תורת  לי  ישראל: ”טוב  מלך  דוד  של   דבריו 
ומבארם  עב)  קיט,  (תהלים  וכסף“  זהב  מאלפי 
ולקבל  לשמוע  אוהבים  אנשים  צחות:  בדרך 

דווקא מאדם שיש לו אלפי זהב וכסף...
הדעה“  בעל  הוא  המעה  ”בעל  אמרו:  בכדי  לא 
שהיה  מטבע  סוג   - המעה“  ”בעל  שהוא  זה 
האדם  זהו  הדעה“  בעל  ”הוא  בתקופתם  נפוץ 
שהחברה מחזיקה ממנו לחכם... וכולם מכופפים 

עצמם לדעתו...

נלמד מהפרשהקיום רצון ה‘ בשלמות

שנים  חמש  בן  ואברם  לוט  אתו  וילך  ה‘  אליו  דבר  כאשר  אברם  ”וילך 
ושבעים שנה בצאתו מחרן.“

האלה  הפרטים  לנו  מוסיפים  ומה  מיותר  הפסוק  הרי  חי  איש  הבן  שואל 
של הגיל ומנין שנות חייו של אברהם בעת ההיא, וכיצד הם קשורים לגבי 

עצם הענין של הליכת אברהם?
ומפרש הבן איש חי כי היות וסיפור הליכת אברהם, איננו סיפור תולדות 
חיים, באה התורה להפליא את מסירותו ונאמנותו המופלגת של אברהם 
לו  ואמר  הקב“ה  שציוהו  ומיד  מהקב“ה,  שקיבל  וההוראות  הציווים  לכל 
בלי  אצא  איך  חשבונות  חשב  ולא  אחת  שעה  אפי‘  התעכב  לא  לך“  ”לך 
ארצי  את  אעזוב  כיצד  המסע?  ייקח  זמן  כמה  מועדות?  פני  לאן  לדעת 
שום  ללא  ומיד,  תיכף  הולך  אברהם  אברהם“,  ”וילך  מיד  אלא  ומולדתי? 
לקיים  הוא  הולך  ה‘,  אליו  דיבר  כאשר  מיד,  אברהם“  ”וילך  מיותר  שיהוי 
מצוות הבורא בנאמנות. ואכן לשם כך, מוסיף הכתוב עוד פרט המדגיש 
חמש  בן  ”ואברהם  אברהם.  של  המוחלטת  הנאמנות  את  ויותר  יותר 
שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן“ כלומר שלא נחשוב שהזריזות שגילה 
הדברים,  הם  כן  לא  ובתכונתנו  שבטבעו  דבר  הייתה  השי“ת  ציווי  בקיום 
כדבר  כבר  נחשבים  לא  הדרכים  נדודי  כזה  ובגיל  היה  זקן  אברהם  שהרי 
שהיה  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הצדיק  על  ומסופר  וכלל.  כלל  פשוט 
מקבלו  שהיה  אכסניה  בעל  אצל  סמוכה  בעיירה  מתארח  לפעם  מפעם 
ותבקש,  אלי  תבוא  טובה  תצטרך  אם  הצדיק  לו  אמר  יפות.  פנים  בסבר 
אנשים  קשה.  היה  הכלכלי  המצב  לימים,  לך.  לעזור  אשתדל  ה‘  ובעזרת 
לא התארחו כמעט באכסניה, ולא היה לבעל אכסניה כסף לשלם לפריץ. 
תאריך  עד  לו  ישלם  לא  שאם  האכסניה  בעל  על  ואיים  הפריץ  זאת  ראה 
יצחק  לוי  רבי  אל  נסע  לו  בצר  לכלא.  משפחתו  ואת  אותו  ישליך  מסוים 
הדלת  את  סגר  החדר,  לתוך  נכנס  נייר,  גליון  הצדיק  ביקש  מברדיטשוב. 
וישב שם זמן מה. הכניס את הדף לתוך מעטפה, סגרה היטב ונתן לבעל 
ישועות  ותראה  לפריץ  המעטפה  את  ”מסור  לו:  אמר  וכה  האכסניה, 
כיצד  ותוהה:  דואג  בעודו  המעטפה  את  האכסניה  בעל  לקח  גדולות“. 
אכנס לפריץ, מי יודע איך יקבלני האם יתפעל ממה שכתב הרבי, ובכלל 
לא שמעתי שהצדיק כתב משהו בעט... לא התאפק ופתח את המעטפה. 
השתומם לגלות שהדף ריק וחלק. התחיל לחשוב מה יאמר הפריץ אבל 
בכל זאת סמך על קדושתו של הצדיק. הלך ומסר את המכתב לידי הפריץ 
בידים רועדות. הפריץ הסתכל בנייר, חשב, עיין בו ושוב חשב עד שאמר 
לו כי הוא מתחשב במצבו הקשה ונתן לו את האכסניה לשלש שנים בלי 

תשלום ומוותר לו על כל החוב. 
שמח בעל האכסניה ומיד נסע לר‘ לוי יצחק מברדיטשוב לבשרו ולהודות 
לו. שאלו הצדיק, ”האם לא העניק לך דברים נוספים?“ התפלא הלה. שאלו 
האכסניה  בעל  הודה  לך.  שאמרתי  כפי  המכתב  את  מסרת  האם  הצדיק 
לך  מגיע  שהיה  דע  הצדיק:  לו  אמר  המכתב.  את  ופתח  אומץ  אזר  שלא 
לפחות  המעטפה,  שנפתחה  לאחר  אך  ולדורותיך,  לך  האכסניה  כל  את 
הרווחת שלש שנים ללא תשלום. ללמדנו שמי שהולך אחר דבר ה‘ וחכמי 
זוכה  וספקות  שאלות  ללא  דבריהם  את  ומקיים  עצומות  בעינים  ישראל 

לישועות ה‘ שלא כדרך הטבע.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת
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סיפור השבוע

אדי מינץ התעורר לאיטו, ידו נשלחה מאליה אל מפסק השעון 
שעדיין לא צלצל, תוך כדי נזכר... אין פגישת עסקים היום, אין 
לא טיול מאורגן המחייב לעמוד בלוח  שיחות טלפון ואפילו 
בארץ  התחייבות  ללא  רווקים  חופשת  סתם  אלא  הזמנים, 

ישראל.

בעצם, חשב לעצמו, מה גרם לאותה דחיפה פתאומית לטוס 
לישראל, ולעלות לירושלים? נזכר באזהרתו של אחד מידידיו 
משהו  אלא  בעולם,  יפה  עיר  עוד  אינה  ”ירושלים  לו:  שאמר 

אחר שקשה להגדיר נמצא בה בריכוז גבוה“.
כן, כך דיברה סבתא הזקנה והקטנה שנפטרה לעולמה בעודו 
שעבר   הישן  העולם  על  הגולל  נסתם  לה,  שהלכה  ומאז  ילד, 
אבא  את  הרבה  התרימה  גם  היא  הוריו.  כדברי  הכלח  עליו 
לטובת ירושלים. מוזר שאף פעם לא סרב לה. מפזמת היתה 
לעומתו בקול עליז: שלח לחמך על פני המים לירושלים, אל 

היושבים אצל שער השמים“.
שלא  ושתיקה  סוד  של  ברית  סבתא,  עם  לו  היה  מיוחד  קשר 
ידע מה פישרה, אבל היתה. והנה הוא כאן וגם זיכרונה נתבהר 

וחוזר, אכן מוזר.
הבוקר.  לארוחת  מוקדמת  השעה  עדיין  בשעון,  הציץ  הוא 
נפרס  דק  וחיוך  היא  נשקפה  השישית,  בקומה  חדרו  מחלון 
אליו באלפי גוונים מעל בתי האבן עטורי גגות אדומים. הוא 
לבש בזריזות את בגדי הספורט, החליק למטה במעלית ויצא 

בצעד קל מן המלון.
עיניו,  את  הדהים  השמים  כחול  כאחד,  עליו  חברו  שלושתם 
באוזניו.  היכה  והשקט  בנחיריו  בושמו  הטיח  צונן  משב 
אך  רפאים.  עיר  זו  אין  הלא  עצמו,  את  שאל  כאן?  קורה  מה 
לעברו  בראשם   ומנידים  במתינות  פוסעים  אותם  משראה 

בחיוך, ניצטלצלה המילה ”שבת“ בחלל האוויר והבין.
מאחורי  מסתתר  מה  לראות  בו  התעוררה  משונה  סקרנות 
כנסיות  והותר  די  הכנסת,  בבית  עושים  הם  מה  השקט, 
יהודי  כנסת  בית  גם  לראות  השעה  הגיעה  אולי  בחייו,  ראה 

בפעולה.
על  הצטער  עכשיו  האנשים.  נבלעו  בו  הבניין  לפני  עצר  אדי 
התגנב  היסוס  לו,  היה  לא  ראש  כיסוי  גם  הספורט,  תלבושת 
בדלת  הבחין  כאשר  ממחשבותיו,  לסגת  חשב  וכבר  ללבו 
פתאום  בדחף  הבניין.  בצד  מעלות  גרם  אל  הפתוחה  הקטנה 
מעזרת  הקלעים,  מאחורי  עליהם  אשקיף  פנימה,  התגנב 
הנשים. למזלו היתה העזרה ריקה מאדם, וכך יכול היה לעקוב 

אחר המתרחש מתחתיו באין מפריע.
הדבר  מה  להגדיר  לו  היה  קשה  התאכזב.  שקצת  האמת 
שציפה לו, האם יופי מופלא, מנגינה עריבה, גילוי רוחני נשגב 
קונה  לא  אני  פנים,  כל  על  נרגשת?  נפש  השתפכות  שמא  או 

את זה, אמר לעצמו. בעצם גם לא ניסו למכור לך דבר, הודה.
אכן, משנפתח הארון וספר התורה הובל אל הבימה, נשתתק 
אדי מינץ במקומו, עיניו עקבו אחר גליל הקלף העבה שנפרס 
את ציור  היה לראות בברור  יכול  על השולחן ממש מתחתיו, 

האותיות המרובעות אשר כמו קפצו לנגד עיניו.
יופי  רק  נשכח,  היתר  כל  באוזניו,  נשמע  בתורה  הקורא  קול 
מופלא מנגינה עריבה, מעמקי מסתורין רחוקים, גילוי רוחני 

נשגב, אכן נפשו נרגשת היתה עד מאוד משתפכת בדמעות.
זה  בשבתו.  שבת  מדי  בה  קוראים  שאנו  שנה  אלפי  ”שלושת 
קשר אשר לא במהרה אפשר לנתקו ואליו נקשרתי גם אני“. 
כך ניסה להסביר אדי גם להוריו המודאגים את פשר הליכתו 
כנסת  בבית  התורה  קריאת  את  לשמוע  שבת  מדי  הקבועה 

אורתודוכסי שבקליבלנד.
”תראה בן“, אמר לו מיסטר מינץ, ”כל זמן שהיית נוסע לבית 
אבל  שהוא,  איך  להבין  יכול  אני  וחוזר,  במכוניתך  הכנסת 
עכשיו שאתה הולך ברגל שעה וחצי הלוך ושעה וחצי חזור, 

אינני יכול להבין את השיגעון ועוד במעמדך“.
”אתה צודק אבא, גם אני לא מבין מדוע אינני יכול לוותר על 

בזכות הכנסת ספר תורה
כך אבל בנפשי הדבר, כך אני חש“.

”מצד שני לא אוכל לפגוע ברגשותיהם של אנשי בית הכנסת 
אשר מקבלים אותי כאחד מהם. מלבד זאת, היום אני מתחיל 
מבלי  מגודל  כתינוק  לתורה  קשור  להיות  יכול  שאינני  להבין 
לבית  סמוך  לגור  לעבור  החלטתי  לכן  דבר.  של  טעמו  לדעת 
הכנסת, ללמוד את העסק ברצינות על מנת להצטרף לקהילה 

בעיר כיהודי מן המניין“.
ולאשתו  המפורסמת  מינץ  אחוזת  לבעל  מידי  יותר  היה  זה 
המאה  בעלי  בחברת  ומה  המי  מראשי  שניהם  האצילה, 

בקליבלנד.
נפנה  יחידו,  בבנו  הביט  אביו  ואילו  איברים  ברפיון  צנחה  אמו 

לפתע לאשתו ואמר: ”הסבתא ניצחה“, ולא הוסיף עוד.
”כן“, אמר אדי בניסיון להמתיק את ”הבשורה המרה“, ”לא יזיק 
מיהודי  מתבקש  צעד  זה  בקרוב,  וסבא  סבתא  להיות  לכם  גם 

מתחדש כמוני עכשיו“.
כמובן  לירושלים.  קליבלנד  קהילת  אנשי  נזדמנו  שנה  כעבור 
שנים  כמה  מזה  שעלה  הזקן  רבם  אל  מלסור  נמנעו  שלא 

להשתקע בעיר הקודש.
הרב שדאג לשמור על קשר חם ורצוף עם בני קהילתו לשעבר, 
גם  לו  סיפרו  השאר  בין  בה.  הנעשה  בכל  הפעם  גם  התעניין 
על חבר הקהילה החדש אדי מינץ, ועל דרכו המוזרה ליהדות 

שעברה מקליבלנד לירושלים וחזרה דרך קריאת התורה.
שחו  למקורם“,  השבים  את  המלווים  ההשגחה  סיפורי  ”מכל 
קראה  בעצמה  שהתורה  שמענו  לא  ”עדיין  לרב,  המבקרים 
הרב,  כבור  אתה,  הלא  מילה.  בה  שהבין  מבלי  לשוב  ליהודי 
תופעה  להסביר  אפשר  איך  רחוקות,  משפחות  היטב  הכרת 

משונה זו?“
נענה הרב שהיה נרגש בעליל לעומתם ואמר: ”לא נביא ולא בן 
נביא אנוכי לגלות נסתרות ההשגחה. אבל אספר לכם מעשה 
שקרה  לפני ארבעים שנה בקליבלנד: יום אחד התברר שספר 
לא  חדש  ספר  לרכישת  לגניזה.  ונידון  לקריאה  נפסל  התורה 
מנת  על  צדקה  גבאי  מספר  אלי  זימנתי  לכך  אי  כסף,  די  היה 
להטות שכם יחדיו למגבית מצווה זו. ראשונה לכולם נלחצה 
הישן,  הדור  של  הנשים  מסוג  מבוגרת  צדקה  גבאית  לעזרתנו 
אישה נלהבת לכל דבר שבקדושה.הסברתי לה את מעלת זיכוי 
הרבים שיש כאן ודחיפות הדבר וביקשתי ממנה שתיטול אף 

היא חלק בגיוס התרומות.
ספר.  לקניית  הנדרש  הסכום  מהו  היתה  הראשונה  שאלתה 
אמרה:  הרהור  אחר  פניה,  הרצינו  הנכבד,  הסכום  למשמע 
זו  כולו?“ ”אכן  הסכום  את  לתרום  לי  יורשה  האם  הרב,  ”כבוד 
שאלה רצינית שאת צריכה לשקול בזהירות“, השבתי, מופתע 

לא מעט.
”כבוד הרב, אל תבין אותי לא נכון“, אמרה, ”לא לחסכונותיי אני 
שאולי  רק  ביותר,  הבטוחה  ההשקעה  להם  זו  שהרי  חוששת, 

אין זו דרך ארץ לחטוף מצווה חשובה כל כך כולה לעצמי“.
”נו“, אמרתי בחיוך, ”אם כך את סוברת ודאי יש לך סיבה חשובה 
לחרוג הפעם מטבעך“. ”אכן“, השיבה הצדקנית הזקנה, ”תקווה 

ובקשה גדולה יש לי בעניין זה“. ”ומהי?“ התעניינתי לדעת.
”רצוני לבקש שבזמן חנוכת הספר, עת יקראו בו בציבור בפעם 
הראשונה יעוררו רחמים על נכדי הקטן המאושפז מאז לידתו 
ויוכל  שלימה  לרפואה  התורה  בזכות  יתברך  החולים,  בבית 
בקשתה  ואכן,  במהרה“.  אבינו  אברהם  של  בבריתו  להיכנס 
התורה  בספר  שקראנו  הראשונה  בשבת  במלואה,  נענתה 
המהודר, נתברך התינוק, וזמן קצר לאחר מכן נכנס לבריתו של 

אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל – אדי בן יעקב מינץ. 
זה  חביבנו  אדי  הגיע  שנה,  ארבעים  לאחר  שניה,  שבת 
לירושלים, לבית הכנסת הסמוך למלונו אשר לא במקרה הוא 
בזמן  הציץ  במקרה  לא  ובודאי  קליבלנד,  יוצאי  של  הכנס  בית 
הספר  זה  השלום,  עליה  סבתו  שתרמה  בספר  התורה  קריאת 
שעלה עמנו לארץ ישראל לפני כמה שנים, ממנו שמע את מה 



”וִימצאּה מְלאך ה‘... ויֹאמר הגר ִשפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי ְגברתי אנכי ברחת“
נשאלת השאלה: מדוע המלאך מדגיש כשהוא קורא להגר: ”ויאמר הגר ִשפחת שרי“?! ואף היא בתשובתה מדגישה: ”מפני שרי 

גברתי אנכי בֹרחת“? לשם מה ההדגשות הללו?
”בספר ”וקראת לשבת עונג“ מובא מעשה נפלא שיסביר את התשובה כדבעי:

שני אנשים הגיעו לדין תורה לפני בעל ה“נודע ביהודה“ הגאון רבי יחזקאל לנדא זצ“ל. האחד היה לבוש בבגדי עבודה של עגלון 
פשוט והשני בבגדים מהודרים.

עמד זה שלבוש בבגדי העגלון וסיפר בדמעות כי סוחר תבואות הוא מעיר רחוקה שבא לפראג כדי למכור את סחורתו. 
לשם כך, שכר עגלון אשר יעביר את תבואתו. והנה בהיותם בדרך ”קם העבד על יוצרו“ והעגלון שדד ממנו את כל כספו ולא זו 

בלבד אלא הכריח אותו להחליף עימו את בגדיו והוא הסוחר העשיר לבש את בגדי העגלון והנהיג את העגלה עד לכאן.
כאשר הגענו לעיר - המשיך האיש לספר בבכי - הציג העגלון את עצמו כסוחר גדול ואילו אני מסתובב ללא פרוטה בכיסי ואין 

איש מאמין לדברי... 
ומה בפיך?- שאל הרב את האיש השני הלבוש מחלצות.

”וכי מה אומר לכבוד הרב?“ - פתח הלה בנאום מרגש - ”הרי ברור לכל כי אדם זה חסר דעה, מסכן שנטרפה דעתו... כבר יומיים 
הוא רץ אחרי ברחובות העיר ותובע את כספו ולי אין מושג על מה הוא מדבר...“.

חקר הרב היטב את שני האנשים אולם נשארו הם איתנים בטענותיהם ולא ניתן היה לקבל הכרעה.
”שובו אלי מחר בבוקר“ - אמר הרב - ”ואז אפסוק את דינכם!“

משהלכו לדרכם, קרא הרב לשמש שלו וציווה עליו כאשר יבואו למחרת לא יניח להם להיכנס לחדרו בשום אופן. ואכן למחרת 
הגיעו בבוקר השניים אולם השמש מנע מהם להיכנס לחדרו של הרב. 

”הרב עסוק מאוד“ - אמר השמש - ”אין להפריע לו!“ ישבו השניים והמתינו. 
חלפה שעה ושעתיים ודלת חדרו של הרב עדיין נעולה. 

שעת הצהריים הגיעה ואין כל סימן מהחדר פנימה כאילו שכח הרב את דבר קיומם... לקראת שקיעת החמה כאשר היו שני בעלי 
הדין מותשים נפתחה לפתע דלת חדרו של הרב ובקריאה רמה קרא: ”העגלון יכנס!“

והנה... האיש הלבוש בבגדי עשיר קם ממקומו במהירות ואץ להיכנס פנימה... ”רשע שכמותך!“ - אמר הרב - ”עגלון גזלן, החזר 
לאיש הזה את כספו ומיד!“...

כן גם בפרשתנו, המלאך פונה להגר באופן דומה: ”ויאמר הגר שפחת ָשרי“ והיא מגיבה לקריאה בטבעיות למרות שלפני כן העידה 
התורה שיחסה לשרי היה מזלזל: ”ותקל גבירתה בעיניה“ בכל זאת היא עונה: ”מפני שרי גברתי אנכי בֹרחת“... 

אם כן, מכריע המלאך, את חשפת בעצמך את נקודת האמת בדבריך - את מודה שאת שפחה ושרי הגבירה, לכן: ”שובי אל גבירתך 
והתעני תחת ידיה“...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ריבית

האם בלונדון צריך לדייק על אגורות [פעני] 
שאלה: אחד בלונדון ביקש מחבירו שיקנה בשבילו חפץ השוה 20 שטרלינג ו-99 פעני, כשחבירו נתן לו החפץ החזיר לו 21 שטרילנג, האם יש בזה 

איסור רבית.
תשובה: יש בזה איסור רבית. [ואינו דומה לאגורות בא“י, שמותר לעגל כמנהג המקום]. 

לחבירו,  שמוסרו  עד  המלאה  באחריותו  ויהיה  לחבירו  ולא  לעצמו  החפץ  את  שיקנה  יותר  נכון  חבירו,  עבור  חפץ  קונה  שאחד  אופן  בכל  פתרון: 
וכשחבירו משלם לו הוא חוזר ומוכרו לו, באופן זה מותר לו לשלם שטרילנג שלם, אף שחבירו לא הוציא בשבילו אלא 99 פעני.

פתרון נוסף: במעשה זו הרי מגיע לחבירו כסף גם עבור הטירחא שהלך וקנה את החפץ, ולכן אם מפרש לחבירו שההוספה הוא עבור הטירחא אין 
בזה איסור.

וצורת  אופן  ולכן  אגורות,  מ-10  פחות  היוצא  מטבע  בא“י  אין  כי  שלם,  שקל  אגורות   95 של  חוב  על  לשלם  מותר  ישראל  בארץ  הדברים:  סברת 
התשלום של אגורות הוא שמעגלים פחות מ5 אגורות למטה, ויותר מ5 אגורות למעלה, ואינו רבית דאינו מוסיף יותר עבור ההלואה אלא דכן הוא 

מנהג וחוק המדינה לשלם.
אבל בלונדון, יוצא בהוצאה אף מטבעות של פעני, וא“כ אסור להוסיף פעני אחת יותר ממה שמחויב, וכמבואר בשו“ע (סי‘ קסא סעי‘ א) דאיסור 

רבית הוא אף בפחות משוה פרוטה.
שמוסרו  עד  המלאה  ויהיה באחריותו  לעצמו,  החפץ  את  יקנה  החפץ,  את  הקונה  שחבירו  איסור.  חשש  יהיה  שלא  באופן  לעשות המכירה  ואפשר 
לחבירו [דהיינו שאם יקרה איזה אונס הוא יפסיד מזה ולא חבירו], ורק אח“כ כשחבירו משלם לו והוא מוסר לו את החפץ, ימכרנו לחבירו, באופן 
זה מותר לו לבקש מחבירו כמה שרוצה, כי באופן זה אין כאן הלואה ביניהם, והקונה את החפץ לא הלוה כסף לחבירו אלא קנה חפץ לעצמו, ואח“כ 

מוכרו לחבירו במזומן, וכשאין הלואה פשוט שמותר לבקש כמה כסף שרוצה.
נוסף,  באופן  לעשות  אפשר  או  הטירחא  עבור  לו  להוסיף  מותר  וא“כ  החפץ  את  לקנות  בעדו  טרח  גם  חבירו  שהרי  נוסף,  היתר  יש  דידן  ובמעשה 

שיפרש לחבירו שמוסיף לו עבור הטירחא שטרח בקניית החפץ, ונמצא שאין ההוספה בגלל ההלואה, אלא בגלל הטירחא.
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“

לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר ל- 02-50-15-920  •  לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 0723705882

יכנס  כן  לברית,  שנכנס  שכשם  בבריתו:  התינוק  את  מברכים  אנו  כך  שהרי  הברכה,  מעגל  את  והשלים  לשמוע  יהודי  לנפש  שראוי 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים“, סיים הרב את דבריו.

אדי עצמו קיים את אשר הבטיח להשתדל בו,  ולקראת סוף השנה הכניס את בנו הראשון בבריתו של אברהם אבינו לשמחת הסבא 
והסבתא מינץ.













 




