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 , ב)(יבברכה  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 
יעקב" מניין המקובלים שיש לכוין בברכה הראשונה בשמו"ע ש"אברהם יצחק 

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  –הפירוש: ואגדלה שמך 
 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 אשה כי 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.

פעם עיירה שהראש  היתה מספר הרב אליהו דיסקין בדרך הלצה,בהקשר לזה 
הקהל החזיק עצמו שיותר חשוב הוא מהרב דמתא, כשהגיע שמחת תורה, התעקש 
הראש הקהל שלא יתנו "חתן תורה" לרב, אלא שימכרו, והוא עצמו קנה את העליה 

 בשבילו. לאחמ"כ ערך "קידוש" גדול לכבוד שקיבל "חתן תורה".
ברים בקידוש ואמר הרב, שהחליט שצריך לשים את ראש הקהל במקום, נשא ד

כך: לכאורה הרי הגמרא אומרת שאסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנה, ואם כן 
נשאלת השאלה איך יכול ראש הקהל להיות "חתן תורה" הרי אף פעם לא ראה את 
התורה? איהו מותיב לה ואיהו מפרק לה: במקום שאינו עתיד להסתכל עליה אין את 

 יכול ראש הקהל להיות "חתן תורה".החשש, (כאמור בהנ"ל) ולכן שפיר 
 (יב, יג) בגללך נפשי וחיתה בעבורך לי ייטב למען את אחותי נא 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 ולכך הקפותיו 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
דהיינו שהאדם מקבל את שכרו לפי מידותיו לו",  ונותן בחפניו מודד הוא ברוך הקדוש

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

 הקב"ה כביכול. 
קיע והנה כתיב בישעי' "שמים בזרת תיקן", ויש מפרשים שהכוונה על עובי הר

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 אלל 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 מאיר' 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 
לאברהם אברם עובר בעשה או בלאו, ואילו הקורא לישראל יעקב לא עובר כיון 

 ויעקב עיקר ישראל אלא ממקומו יעקב שיעקר שאהדריה קרא, וכלשון הגמרא: "לא
ילה 'את' דרשינן "טפל", וא"כ ובגמ' ב"ק (מא, ב) "את" הטפל לבשרו", שמהמ 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  
 "לא הרהר אחר מדותיו"

"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 

  ח˙˘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).
ם על הטובה, ופירש הרמב"ם (פירוש בונו להודות על הרעה כשם שמברכיילפיכך 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 
 ובה.שיארחוהו ללינת לילה, וסרבו. אמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לט

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 
לק, החמור נוער או התרנגול קורא, היו באים שעושה ה' לטובה. שאלו היה הנר דו

 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?"
 אות. "ואתה מה מעשיך?"עשיר הוא, בעל אחוזות ונחל

 "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".
 יל הוא, לבטח ידע.הגוי הסכים. משכ

 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?"

 יודע", אמר היהודי, והחזיר עשרה."גם אני איני 
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 
פים, ואם היהודי הגשר הנטוי על הנהר. אם הכומר ינצח, יזרקו את היהודי למים השוצ

 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 

 לסכן".אסור 
 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 -טו, יגואחרי כן יצאו ברכש גדול" (בראשית 
תשובה פ"ו ה"ה והראב"ד שם, רמב"ן ורבנו בחיי כאן, ועוד) מאחר שנגזר שבני ישראל 

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

עליו בראש השנה כן, לא ינקה ההורג אותו אף על פי שעשה הנגזר. כי הוא רשע בעוונו 
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 

, בגוי חנף אשלחנו... והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב" אפי ומטה הוא בידם זעמי
ז). למדך הכתוב שהקדוש ברוך הוא גזר לישראל השבט והמטה ההוא -(ישעיה י, ה

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

אם דרך שנאה, וכדי להגדיל מעלתו ולהרחיב מלכותו. וכן היה הענין בנבוכדנצר, שהוא 
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

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

 ונטעים הענין בסיפור מעשה.
מקצועות שונים היו ליהודי העירה. האחד חייט והאחד סנדלר, האחד נפח והאחד 

שחרית  פחח. גם מקומו של הגנב לא נפקד. יהודי טוב היה, השכים לבית המדרש
וערבית, אבל פרנסה זו פרנסה. קמה משפחה בבוקר והדירה פרוצה, הכל מרוקן. 
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?!
 כיח, ואין אל מי לדבר.הכל ידעו זאת, גם הרב. נסה לרמוז, להו

בוקר אחד עלה היהודי בשברון לב, אמר: "רבי, היום יום שלישי, יום שנכפל בו 'כי טוב', 
 -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 
שלפני "כל נדרי" בעיקרה לגנב שבא לבוש לבן ועטוף בטלית. הזכיר עברות שבין אדם 
לחברו אין יום הכפורים מכפר, והרעיש את הלבבות בדברי הרי"ף (ב"עין יעקב" שם) 

ים גם העוונות שבין האדם למקום. בתפלת נעילה שאם אינו מרצה את חברו אין נמחל
מושם הדגש על "למען נחדל מעושק ידינו", ודור המבול עם כל השחתתם לא נחתם 

 -גזר דינם אלא על הגזל 
כמה שמח שהדברים פעלו! כזו תפילה, בכאלו דמעות, לא התפלל איש. הגנב התייפח, 

הותו עמידה לפני ה'! אח "לב נשבר כתפיו רטטו, עיניו אדמו, ממש: "ואני תפילה", כל מ
 ונדכה, אלקים לא תבזה!"

אכל  לו פניו בדברי כתוב: "לך 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, האי"נו, מהיום ואילך חסל סדר גנבות בעי

 נרעש הגנב: "למה יאמר הרב כן?!" למה יקללו, יכרית מטה לחמו...
 תמה הרב: "כלום לא חזרת בתשובה, האם לא החלטת לשנות מקצוע?"

 "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 
שמזונותיו של אדם קצובים לו, כך חסרונותיו קצובים לו (בבא בתרא י ע"א). היום אתה 
כותב וחותם, כמה ירויחו וכמה יפסידו. ואיך יפסידו, מי במים ומי באש, ומי באבדה 

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

מה רוצים ממנו, אפוא. כשם שלא כועסים על הרופא שהוציא אל הפועל את ה"מי 
 בקצו ומי לא בקצו", כך אין לכעוס עליו כשיוציא אל הפועל את ה"מי יעני ומי ישפל"...

והגנב יוקע ויענש. כך הגזרה גזרה, ופרעה ילקה  מובן, שהבל יפצה פיו: הגזרה גזרה,
 וישלם...                                                                                  (והגדת)

 
 "אנה תלכי!"

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 
את הבית ולהצטרף לחוסי המוסד. החלטה לחוד, וביצוע לחוד. היה זה חלום כמוס, 

מריבה קולנית, אביו צרח והוא השיב,  לברוח אליו בלילות אפלים. אבל יום אחד פרצה
 ועזב את הבית בטריקת דלת. השאיר מאחוריו את התפילין.

בכיסו היו כמה לירות, והרי יזדקק לכל גרוש. נסע בקו חמישים וארבע לתחנה 
המרכזית בתל אביב, איתר את הרציף לצפת וברר מתי יוצא האוטובוס. אמרו: בעוד 

ט לשוטט בסביבה. נסער היה, לא היתה לו סבלנות שעה וחצי. מה יעשה עד אז, החלי
לשבת ולהמתין. החל ללכת, ובטנו המתה ברעב. עבר ברחוב יסוד המעלה, בפאתי 
מתחם התחנה, והבחין בתכונה ליד בית כנסת מפואר. התעניין, ואמרו לו שמתקיים 

היה שם כאן "בר בי רב", יום שכולו תורה. זכר שפעם לקחו אביו לכזה כנס בבני ברק, ו



 

 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 

 לפניו. במקום לשוטט בחוסר תכלית, ישמע דבר תורה.
 ואז, כך סיפר, עליתי לדרוש.
צטט את הסיפור ואת הרעיון. ספרתי שהרב מפוניבז' "ואני זוכר מה הרב אמר", ו

שאלני שאלה. המשנה אומרת (אבות פ"ה מי"ד) שארבע מדות יש בהולכי בית 
המדרש: הולך ואינו עושה, כלומר לומד ואינו מבין, לפחות שכר הליכה בידו. עושה 
א ואינו הולך, שלומד בבית המדרש שבביתו, שכר מעשה בידו. הולך ועושה, חסיד. ל

 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 
מדרש, ויש שעות כלאו לכל אדם, שהוא "הולך ואינו עושה". עיניו רואות וכלות איך 

ליחים, מבינים וקולטים, שואלים ודורשים, מחדשים מערכות וזוכים אחרים מצ
להערכה ורואים עולמם בחייהם, והוא אינו קולט ואינו מבין, שמועתו קשה עליו 
כברזל, והכל נדים לו ומתעלמים ממנו, מה לו פה ומי לו פה. וזה קורה גם בשומעי 

י קולט והעיניים נעצמות, שיעור יומי או שבועי. באים עייפים ומותשים, הראש בקוש
 -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 
מבלים הם את זמנם, במה מבוססים הם, באיזה הבל וריק, באיזו ביצה עכורה. 

" (תהלים כז, ד), ולו לשבת ולבהות, ומחליטים: יהיה מה שיהיה, "שבתי בבית ה'
 ובמשך הזמן אזכה "לחזות בנעם ה'" (שם), גם לקלוט ולהבין ולהתעלות.

"אשרי יושבי ביתך", קודם כל להמנות על היושבים, "עוד יהללוך סלה" בהמשך...  
 נמצא, שההולך ואינו עושה שכנעו להישאר בבית המדרש, ולכן נמנה עמהם.

 -דברים מכוונים שמע, וחשב: הלא אלי ה
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 
לגדולה, ולבנין ביתי. ולאן אני הולך, למוסד חלוני. לשהות בין נערים מבתים הרוסים, 

 -עול  לחיות באוירה פורקת
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 

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

 ט).-" (בראשית טז, חיהשובי אל גברתך, והתעני תחת ידאמר 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! "אי מזה באת"
 ידיה", ובלבד שתחיי בסביבה של תורה ואמונה! גברתך והתעני תחת

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

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

 אמר לו: "למה?"
י בית קודש הקדשים רכוב על סוסי ביום הכפורים אמר לו: "שפעם הייתי עובר לפנ

שחל להיות בשבת, ושמעתי בת קול שיצאה מבית קודש הקדשים ואמרה: שובו בנים 
 שובבים חוץ מאלישע בן אבויה, שידע כוחי ומרד בי!"

וסיימו בגמרא (חגיגה טו ע"א): אמר: הואיל ונטרדתי מהעולם הבא, אהנה לפחות 
 רבות רעה.מהעולם הזה. הלך ויצא לת

בסופו של דבר, מספרת הגמרא, פעל רבי מאיר שיכניסוהו לגיהנם ועלה עשן מקברו 
 כמאה וחמשים שנה, עד לפטירת רבי יוחנן שפעל להכניסו לגן העדן.

 ויש להבין: הרי דחוהו. מה היה עליו לעשות?
 -אלא, משל למה הדבר דומה 

מנה לו קורה ונלפת בה. גל אדם הפליג בספינה. התרגשה סערה, והספינה טבעה. נזד
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.
עשה דרכו בין אדוות גלי החוף, והקבוצה השתתקה. הביטו בו במורת רוח,  בצעד כושל

 אינם חפצים באדם זר. החוו בידם: הסתלק, שוב למקום ממנו באת, אינך רצוי כאן!
עצר בחשש. פניו התרכמו: הוריו למדוהו שלא להדחף למקום בו אינו רצוי, ופה אינו 

 -רצוי בעליל 
 ובכן, מה?

 עקבותיו?האם ישוב על 
 לים? אל הגלים, לכרישים?! -לאן 

לא! הוא ימשיך ויתקדם. ינסה לפייסם, לרצותם, להתחבב עליהם. יהיה לעבדם, 
 למשרתם. כי אין לו לאן לחזור!

לאטום אוזן, להתעלם מהדחיה, להתחנן  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 וברש"י: אשר
 .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
 ... ועיזים כבשים
 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

 לארץנוסע 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 בעת עמו שעשה
 (להגיד)              .מעלה של בירושלים ההוד מדמויות לאחת והיה התחתן בירושלים

 .ו)-(טז, דכי הרתה ותקל גבירת בעיניה... ותענה שרי  ותרא
 רבי משה מונק ביאר זאת עפ"י סיפור: 

גביר אחד הוצרך פעם לנסוע לפראג לרגל עסקיו, והוא הזמין לשם כך את שרותיו של 
עגלונו. השניים נסעו כברת דרך אורכה, עד שהיום העריב. לקראת חשכה הם עצרו 

את הלילה על אם הדרך. כמנהגם של אנשים, פשטו את עגלתם והתכוננו לעשות 
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 

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

 השליך אותה עליו וקרא בקול גדול: "נו, עגלון! עד מתי תשכב?!"...
הגביר קפץ ממקום משכבו והיה משוכנע כי העגלון חומד לו לצון, "האם הסתתרה 

על רקתו ומראה לעגלונו את שהוא  בינתך?", שאל תוך כדי שהוא מסובב את אצבעו
חושב אודותיו. אבל העגלון לא חשב לוותר, והחזיר לו בצעקה: "אני אינני משוגע! את 
הוא שוטה הכפר! אני הגביר ואתה העגלון שלי, ועכשיו מהר לבש את הבגדים והתחל 
ת בנסיעה!". הגביר נוכח לראות כי לא בנקל יצליח לגבור על העגלון, באין ברירה אחר

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

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

: "עניין זה מסובך מאוד, עלי לחשוב כיצד להכריע בדבר, שמע הרב את דבריהם והגיב
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.
הנקובה כבר נשמעו הדי הויכוח בין השניים, הם צעקו בנסותם לגבור  עוד לפני השעה

זה על קולו של זה: "אני הגביר! אתה העגלון!", ופני שניהם בערו מכעס ומשנאה. אך 
שמש בית הדין, נאמן לבקשת הרב, נגש אליהם ואמר כי הרב עסוק ביותר ועליהם 

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

הזמן חלף ולאט לאט נמאס הויכוח גם עליהם, הרי אף אדם אינו מסוגל להכריז במשך 
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 

ני סוחרים ביניהם בויכוח מרתק. ושני הטוענים לתואר הגביר נסחפו התדיינו ש
 בהדרגה לאווירת המקום.

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

גיעו. באותו רגע פתח את דלת חדרו לרווחה והרעים דעתם מן העניין הבוער שלשמו ה
בקול: "יכנס העגלון!", העגלון האמיתי נבהל כהוגן וקפץ על רגליו במהירות. לאחר 
שבריר שניה נזכר כי בעצם כבר אינו עגלון מזה יממה שלימה, אך היה כבר מאוחר 

חזרה את מידי... הנודע ביהודה הצליח להוציא את האמת לאור, השניים החליפו ב
 בגדיהם ופנו לדרכם לשלום.

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

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

 "מפני שרה גברתי"...  -מרת הגראו
"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      והתעני תחת ידיה"...

 
 (יז, כו)בעצם היום הזה נמול אברהם 

) ג פרק וירא אברהם אבינו כשנצטווה על ברית מילה? מסופר במדרש, (תנחומאמה עשה 
 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'?
לעשות רצון ד'? הרי יש כלל ידוע: "הגד ב. וכי אלו הם ה'אוהבים' של אברהם? שאומרים לא 

 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 - ש בילקוט שמעוני: (בראשיתה. ואיך נבין את דברי המדר
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?
ה טובה" שלהם, ומלו אשכול וממרא", כאן עושים הם ההיפך מה"עצ 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 

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

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

 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 
זה נכשירו להיות כלי מוכן לעבודת השי"ת. ובאמת לא מיד המעשה ומיד המחשבה" וב

 צריך כאן את המחשבה כלל אלא עצם המעשה שיכשירו.
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. 

ידו לשאלם, בא אצל ענר, ושאלו מה הנסיון בזה, אמר לו ענר: הקב"ה כנראה הלך אצל יד
 רוצה שתמסור נפשך איליו, ואם תשאל מה מסירות נפש יש כאן? התשובה: "שיהיו

מפניהם". שמע  לברוח יכול אתה ואין אותך והורגין באין שהרגת המלכים של קרוביהן
אמר לו אשכול: גם אני סבור שהמטרה אברהם והמשיך אל אשכול לשמוע מה הוא אומר, 

 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 אש,ה

 שבך", והרי בכל אלו המקרים כבר מסרת נפשך. אברים ח"רמ
אמר לו ממרא, אין הקב"ה רוצה ממך כוונה כזו או אחרת. הקב"ה חפץ במעשה המילה 

וגואלים את התינוק מכל מחשבות בלבד. שכן כאמור בהנ"ל כאן ע"י המעשה מוציאים 
הסיגים, ואברהם אבינו הוא הראשון שמקיים מצווה זו, והוא צריך להנחיל לדורות הבאים 
את הכשרת נפשם ע"י המעשה בלבד, לכן, אף שהוא עצמו הרי לא נצרך לזה כמובן, בכל 
ש זאת נדרש ממנו רק "מעשה" בלבד, כמו אצל הקטן הזה שאין לו שום מחשבה ורק מרגי

 כמצותו!" רק את העשיה. את עצם המעשה בלבד. וזה מה שאמר לו ממרא: "עשה
בזה מובן היטיב, מה המידה כנגד מידה בשכרו של ממרא, שנתגלה ד' בחלקו, כיוון שהוא 
זכה להבין שכל המטרה של המצווה היא להכשיר את נפש הילד להשראת אלוקים, לכן 

ציוני תורה)(         וכמובן שכל התמיהות נתיישבו בזה מאליהם.  לה הקב"ה בחלקו.נתג

 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 מזה פלוגתא' 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)
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 "והיה ברכה" (יב, ב)

 שרק בך חותמין?  ןהענייומה . וכתב רש"י: "בך חותמין ולא בהם"
בשם הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל, דהנה תקופות שונות היו 
בכלל ישראל, ויש תקופה הנקראת "תקופת החתימה", שבזמן 

דמשיחא יהיה חושך גדול ברוחניות, ומאידך תהיה  עקבתא
תופעה פלאית, שיהיו אנשים רחוקים דורות מהיהדות ובכ"ז 

 חוזרים בתשובה. 
מי לראות ולהתחנך, את היה להם הקדושים יצחק ויעקב האבות 

ולא יכל להתחנך מאביו תרח   אבל אברהם לא היה לו ממי לראות
כמוך, ואפי' שלא  -, וזהו שאומרים "בך חותמין" אליליםהעובד 

 יהיה להם ממי לראות, יכירו מעצמן את הבורא עולם. 
ובשם הרבי מקוצק זצ"ל הובא שבתקופת החתימה יחסרו תורה 

אברהם, שהיה עמוד  -זהו "בך חותמין" ועבודה, אבל חסד יהיה ו
 החסד!

 

 ״והיה ברכה״ (יב, ב)
המילה; ״ברכה״ היא כבריכת מים, שהיא מקום ירידת מים 
והתכנסותם. וכך כשאנחנו מברכים ברכה, אנו מבריכים את 
השפע מהעולמות העליונים אלינו (נפש החיים א כ) וכשאנו 

 בבחינת מבריכים את אלוקותו בארץ עובדים את ה׳, אנו
ואתם תהיו לי לעם״  םוקילאל״והתהלכתי בתוככם והייתי לכם 

״והיה  רש הספורנו ׳זהו מה שנאמר לאברהם(ויקרא כו יב) ומפ
ברכה״ על ידך ירבה כח השכינה בארץ בכך שתעבוד את ה׳ 

  .'ותפרסם את אלוקותו
 (יגל ליבי)

 

 (יב, ג) "ונברכו בך כל משפחות האדמה"
 הם (רש"י) אדם אומר לבנו תהא כאבר

לבנו אומר זאת? באר ה'אוצר אפרים' מפי אב  אדווקמדוע 
השמועה: לפעמים אבא אומר לבנו: רצוני שתלמד היטב 
ושתהיה תלמיד חכם. אומר הבן: אבא, למה אהיה יותר טוב 

גם אני אהיה עם הארץ... אומר לו  –ממך? הרי אתה עם הארץ 
רהם היה אבא אביו: אני מברך אותך כמו אברהם אבינו. גם לאב

 תרח, עובד אלילים, ועם כל זאת יצא ממנו אברהם...
 (ומתוק האור)

 

 "וילך אברם כאשר דבר אליו ה'" (יב, ד)
כבר בניסיון הראשון שאמר לו ה', לך לך מארצך, נשאלת 

הגדול לילך לארץ אחרת, לאחר שהובטח  ןהניסיוהשאלה, מהו 
 בכל ההבטחות האלו???

הוא מדבר אל אברהם כתוב לשון ועוד, מדוע כשהקדוש ברוך 
אמירה 'ויאמר ה' אל 
אברהם', ואילו כשהוא מקיים 
את הציווי, כתוב לשון דיבור 
'וילך אברהם כאשר דבר אליו 

  ה''???

ומבאר רבנו האור החיים הקדוש, הפלא ופלא: הקדוש ברוך הוא 
הבטיח לאברהם אבינו את כל ההבטחות האלו, בשביל לבחון 

מטרה הוא ילך, כלומר גם ההבטחות הם  ולנסות אותו לאיזה
, אם ילך בשביל ההבטחות, או שהוא ןמהניסיובעצם חלק 

 במחשבתו ילך בשביל לקיים מצוות ה'.
גדול מאוד, לא לחשוב בהליכה כלל על  ןהניסיו'ואם כן, 

 ההבטחות, אלא ללכת אך ורק לקיים את רצון ה'.' 
מירה רכה, ואילו ובזה יובן שינויי הלשונות, שהרי 'אמירה' הוא א

'דיבור' הוא דיבור קשה, ומלמדת אותנו התורה, שה' אמר לו 
המצווה בתוספת אמירה רכה, שאם ילך יזכה לכל ההבטחות, 

זו, כאילו הוא דיבור קשה,  הלמצווואילו אברהם אבינו התייחס 
  בלי שום שכר והבטחה, ועשה זאת רק לקיים מצוות בוראו.

 

 , ה)״ואת הנפש אשר עשו בחרן״ (יב
 ׳שהכניסן תחת כנפי השכינה׳ (רש״י) 

השל"ה הקדוש (בפירושו לסידורו) שואל: כתוב ״לא בגבורת 
הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה״ (תהלים קמז י) וכי הקב״ה 
חפץ בסוסים? אומר השל״ה: אם אדם לומד תורה אפילו כגאון 

והוא ישן שעתים ביממה ועשרים ושתים שעות לומד  אמווילנ
ם מוות, רצוף וכל זה בשביל שישן שינת הסוס, שלא יטעם טע

אומר הקב״ה: אני לא חפץ בגבורת הסוס, ״רוצה ה׳ את יראיו״ 
(שם יא) אני רוצה יראי שמים, אלה שיראים באמת ולא אלה 
שלומדים בשביל להגיד: ״אנחנו לומדים, אנחנו מבינים, אנחנו 

 יודעים״ ואח״כ מזלזלים באחרים ולא עוזרים להם... 
ליו נקרא המבול. כי נח עם כל צדקותו לא השקיע בכלל, לקה וע

העיקר היא לא רק ללמוד תורה לבד אלא גם להרביץ תורה 
לאחרים על חשבון הזמן הפרטי ולעשות זאת עם מידות טובות 

 (יגל ליבי) .ויראי שמים
 

ויקח אברם את שרי אשתו... ויצאו ללכת "
 (יב, ה) "ארצה כנען ויבאו ארצה כנען

ען ויבואו ארצה "ויצאו ללכת ארצה כנַ  -פתח בפתח וסיים בקמץ 
ען". מאי טעמא? ונראה כי אברהם היה סבור שברכתו של כנָ 

שיתעשר, תתקיים מיד, ולכן "ויצאו ללכת  -הקב"ה "ואברכה" 
ארצה כנען" בפתח, כי סבור היה שיגיע לארץ פתוחה ועשירה. 

שהגיע לשם נוכח כי שורר שם רעב (כמבואר בהמשך אך כ
לארץ 'קמוצה' ומורעבת... -הפסוקים), וזהו "ויבואו ארצה כנען" 

 (חתם סופר) 
 

 יב, ה)"ואת הנפש אשר עשו בחרן" (
 האם שייך לומר על אדם שהוא "עשה נפשות"? 

כתב רש"י חידוש ויסוד גדול 
במדרש רבה: "את שכתוב 

 -הנפש אשר עשו בחרן" 
במה שהכניסום תחת כנפי 
השכינה, שאברהם גייר 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 אנשים ושרה את הנשים, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום. 

י חז"ל (סנהדרין יט, ב) 'שכל המלמד בן וכבר נכתב כן בדבר
חבירו תורה כאילו ילדו', והיינו, שזכות זו של לימוד התורה של 

 אחר או קירובו לדרך ה', נחשב לאדם כזכויות שהוא יצר. 
נזקפת זכות זו  -כל אפשרות לקרב ולחזק יהודי בתורה ובמצוות 

ות ותוצאותיה לדורי דורות למקרב, ואי אפשר לתאר כמה זכוי
מגיעות לו לאדם, כשמגיע לעולם העליון, כשבאמתחתו נשמות 
רבות שהתקרבו בזכותו לתורה, או כאלו שהוסיפו והתחזקו 

 בלימוד התורה שלהם.
*** 

מספרים על המגיד הקדוש מדובנא זיע"א (הובא בספר קול 
צופיך של הגה"צ ר' חיים זייצ'יק זצ"ל), שפעם בלכתו ברחוב, 

ולבוש קרעים, כשילד קטן אוחז בידו פגש באיש עיוור, עני 
ומנחהו בדרך. הדבר עורר את סקרנותו של המגיד מדובנא. הוא 
עצר את השניים ושאלם מהיכן הם ולאן פניהם מועדות, העיוור 
רטן ולא ענה, וכשהפנה המגיד את שאלתו לילד הקטן, המלווה 
את העיוור, תלה הילד במגיד עיניים נוגות ומיוסרות, וספר שזהו 
אביו שהתעוור, ובשביל פרנסתו הוא מסתובב בין בתי הכנסת 
בעיירות ומחזר על הפתחים כדי לקבץ נדבות למחייתו. עוד ספר 
הילד המסכן שאמו נפטרה, והוא מלווה את אביו במסעותיו 
ומנחהו בדרך, ועתה בגלל הקור הנורא, הולכים הם להתחמם 

היום,  קמעא בבית התמחוי. התעניין המגיד האם כבר אכלו
וכשהשיבו שלא הגיע אוכל לפיהם היום, הזמינם על אתר לביתו 
המחומם, והבטיח שייתן להם ארוחה ומקום ללינה עד שיסתדרו 
בעצמם. לאחר כמה ימים נפטר האב, והילד הקטן נשאר יתום 
וגלמוד מאב ואם. המגיד לקחו, כמובן, תחת חסותו, הכניסו 

יתו הפך לביתו של הילד לתלמוד תורה, והשקיע בו כבנו ממש, וב
הקטן חסר הכל. לא עברו הימים, והילד התגלה כבעל כשרונות 

שלו היה מדהים, והוא לא שכח כלום ממה  ןהזיכרומזהירים. כח 
שלמד. כך גדל וצמח, וברבות הימים נעשה לגאון הדור, הלא הוא 
הגאון רבי שלמה קלוגר זיע"א שחיבר עשרות ספרים שהאירו 

אשר נפטר המגיד מדובנא, הוא התגלה את עיני ישראל. כ
בחלום, וספר כי כשהגיע לבית דין של מעלה, הראו לו חמישים 
ספרים מפורסמים שחיבר בחייו. תמה המגיד ואמר: "ספרים 
אלו אינם שלי, לא אני חיברתי אותם ואינני יודע עליהם דבר!" 
השיבו לו, כי באמת ספרים אלו חוברו על ידי גדול הדור, הגאון 

י שלמה קלוגר, אך כיון שהוא גידל אותו בביתו כבנו, ובמעשה רב
זה היה הגורם להצלחותיו ולצמיחתו כגדול הדור, לכן, כל גאונות 
חיבוריו וספריו הנודעים, הכל נזקף לזכותו כאילו הוא חיברם 

 (לקראת שבת) ויצרם. "מעלה אני עליו כאילו עשאו!"
 

 ״עד מקום שכם״ (יב, ו)
 בשכם.  םלהילחכתב רש״י: להתפלל על בני יעקב כשיבואו 

יא) על אברהם אבינו שהיה -כמו כן אומרים חז״ל (מד״ר לט
 .םמרוויחיהן נפקדות, על החולים והם מתפלל על עקרות ו

ספר הרה"ג רבי הלל בריסק שליט"א: אחד מגדולי הנדיבים 
בארה"ב הלך לבית הכנסת להתפלל מעריב, והנה רואה יהודי 
שנראה כאדם מסכן ועני, שופך ליבו בתפלה בכוונה ובבכיות 

גדולות. כשנסתיימה התפלה נגע בעדינות בגבו כדי לשאול אותו 
ומה בקשתו? אך הלה לא הגיב כי היה עדיין באמצע  על מה בוכה

תפלתו. הנדיב שמיהר לדרכו, לבשה אותו לפתע רוח נדיבות, 
וקודם שיצא כתב לו צ׳יק בסכום גדול והניחו תחת סידורו של 

 אותו יהודי.
בלכתו הביתה תהה הנדיב לעצמו: מה עשיתי לתת כזה סכום 

לא רב הגיעו לאותו גדול לאדם שאיני מכירו... והנה לאחר זמן 
נדיב שני משולחים מארץ ישראל ושאלוהו האם הוא מכיר את 
פלוני מירושלים, והשיב שאינו מכיר. הם סיפרו לו, להפתעתו, כי 
אותו פלוני, שהוא ת״ח מופלג וצדיק גדול, ספר להם שהגיע 
לאמריקה כדי לאסוף כסף לפרוע חובותיו ולחתן ילדיו, אך ברוב 

יח לאסוף כדי דמי נסיעה בחזרה. ברוב צערו עדינותו בקושי הצל
החליט להשליך יהבו רק על הקב״ה, ולעמוד בתפלה ובבכי כל 
היום בביהכנ״ס לפני נסיעתו חזרה לביתו, ולבקש מהשי״ת כל 
הנצרך לו. והנה אחרי שסיים תפלתו בלילה נעשה עמו נס ופלא 

 .ומצא תחת הסידור שלו צ׳יק על סכום גדול שכיסה כל צרכיו..
הגביר שמח מאד למשמע אוזניו והודה להם על מה שסיפרו לו 

 שבכך הניחו את דעתו ופשטו את ספיקותיו האם עשה כהוגן.
 

״ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט 
 מקדם ויפרדו איש מעל אחיו" (יג, יא)

רש״י: הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא באברם 
 קיו.וולא באל

הגאון רבי לייב חסמן שאל קושיה עצומה על לוט האומר ״אי 
באברהם, אי אפשר אפשי לא באברהם ולא באלוקיו״: מדוע אם 

באלוקיו? הלא מלכתחילה הלכת עם אברהם מפני  אי אפשי גם
שהוא עבד ה' וידעת שזאת דרך האמת. הלא ראית את אביך הרן 

וא לא מוצא חן נשרף... ונניח שיש לך איזו טענה כלפי אברהם, ה
בעיניך, מה הקשר לאלוקיו? תמשיך לחיות ללא אברהם, אבל 

 למה ללא האלוקים?!
אלא מוכח מכאן, שמי שסימל את בורא העולם בדור ההוא היה 
אברהם אבינו. מכאן יש להבין את גודל החיוב והתביעה שיש על 
בני התורה, שהם ה׳׳אברהם" של הדור! הם המייצגים את בורא 

שמעות התנהגות לא נאותה מצד בן תורה שהחילול העולם. ומ
ה' מתבטא ב״אי אפשי בו ובאלוקיו״. כל כבודו של מקום תלוי 
בכל הנהגה ואמירה של בן תורה. כל תגא דמלכא וכבוד שמים 

 (אמונה שלמה) מונחים על כף המאזניים, נורא!
 

ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני "
עיך כי אנשים אחים וביניך ובין רעי ובין ר

 (יג, ח) "אנחנו
קרובים. ומדרש אגדה:  -רש"י פרש "כי אנשים אחים אנחנו 

דומים בקלסתר פנים". וקשה, מדוע רש"י הוזקק לפירושו השני, 
וכי יש גריעותא בפירושו הראשון?! וביותר, מדוע העובדה שהם 
דומים זה לזה היא טעם לבקשת אברהם "אל נא תהי מריבה ביני 

כדי ליישב קושיות אלו יש להקדים קושיא נוספת: הלא ך"? ובינ
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הסיבה שאברהם ביקש להתרחק מלוט היא משום שרועי לוט 
היו רועים בשדות זרים וגוזלים מהם, וא"כ וכי מה איכפת לו 
לאברהם ממעשיו של לוט? לכך אומר מדרש האגדה שאברהם 

ולם היו מכירים ולוט היו "דומים בקלסתר פנים", וכיון שאנשי הע
עתה כשיראו את לוט עושה בו שהוא צדיק ועובד אלוקים, 

כדי שלא ם, הדומים י הרשיחשבו שהוא אברהם,  -מעשי גזל 
 ביקש אברהם מלוט "הפרד נא מעלי".יתחלל שם שמים 

 (נחלת צבי)
 

 (יד, יב) "שו בן אחי אברםואת לוט ואת רכ"
דר המילות, כי לכאורה היה צריך להיות הכתוב היפך כאן את ס

כתוב 'ויקחו את לוט בן אחי אברם, ואת רכושו וילכו', ומדוע 
: הקושיההפסוק נשנה בלא סדר? ונראה שהכתוב בא לתרץ את 

כיצד הצליחו המלכים לשבות את לוט ולא עמדה לו זכות 
אברהם דודו? התשובה היא, מפני שרכושו היה חשוב לו יותר 

כן לא עמדה לו זכותו, שהרי עיקר מעשיו של מאברהם, ול
אברהם אבינו היו מעשי חסד שמהותם נתינת הרכוש הפרטי 

שרכושו של  ןומכיוולאחרים, ולוט נהג בדיוק היפך מעשי דודו. 
לוט היה חשוב לו יותר מקרבתו אל אברהם, לכן "את רכושו" 

 (שפתי צדיק) נכתב בסמוך ל"לוט", ולא "בן אחי אברם"...
 

מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר אם "
       "לך ולא תאמר אנכי העשרתי את אברם

 (יד, כג)
אחד הסיפורים בו מצטייד כל מרצה מתחיל הוא הסיפור הבא: 
סירה ועליה מספר אנשים טובעת בים, האנשים זועקים לעזרה 
וכאשר מושטת לעברם חבל הצלה, ממאן אחד הטובעים 
להיאחז בו בנימוק שצריך לסמוך על הקב"ה שיציל אותו. 
בהמשך מושיטים להם גלגל הצלה; סירת הצלה ואפילו 

כל הטובעים שכביכול אינם חדורי ביטחון כמיודענו,  הליקופטר.
מצילים את נפשם ורק הוא צולל כעופרת במים אדירים... בבית 

שהייתי  –דין של מעלה מתלונן האיש: כיצד ייתכן שדווקא אני 
טבעתי למוות, בעוד האחרים ניצלו?!  –חדור אמונה וביטחון 

ובעצמו משיבים לו בשאלה: וכי מה סברת שהקב"ה בכבודו 
יתגלה על הים וישלוף אותך מהגלים הסוערים? הלוא את חבל 

כמו שאת גלגל ההצלה, סירת ההצלה  –ההצלה שלח הקב"ה 
 וההליקופטר שלח הקב"ה. הוא ולא אחר! 

ומכאן לתמיהה רבתי: אברהם אבינו אומר למלך סדום: "אם 
מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אנכי 

אברם" פרש"י: "ולא תאמר אנכי העשרתי את  העשרתי את
שהקב"ה הבטיחני לעשרני". ותמוה עד מאוד: וכי כיצד  –אברם 

סבר אברהם שהקב"ה יממש את הבטחתו אם לא באמצעות 
אחד מאותם הרבה שלוחים שיש למקום?! גם אם כלפי חוץ 
נראה שמלך סדום נותן את הכסף, הלוא ברור שראש המאמינים 

 אלא שליח של הקב"ה!! ידע שהוא אינו 
ר הביתה מהגן ומכריז זוזאטוט בן שנתיים וחצי ח ,יום שישי

ואתה לא!" זה בוקע מפיו  –באוזני אביו: "אני אבא של שבת 

בניגון התנצחות החיידרי המסורתי, ובעודו מנופף בממתק 
שולית שהתרחשה  אפיזודהשחילק זה עתה לכל חבריו... 

א לכאורה הציג עובדה שאין באמת. האם הזאטוט לא צודק? הו
ואתה לא!" אך מה האמת?  -עליה עוררין "אני אבא של שבת 

האמת היא שאביו לא 'אבא של שבת' בגלל שהוא פשוט 'אבא 
ובכלל מאתיים מנה. זה דומה למי שיטען באוזני  –של תמיד'! 

הזולת: "הבטחת לי מאה שקלים ולא נתת לי!" ורעהו משיב לו: 
אבל הרי נתתי לך אלף  –מאה שקלים "צודק. לא נתתי לך 

 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!!! 
קפיד על הפרשת מעשר הגה"צ רבי נחום יצחק פראנק זצ"ל ה

כספים, וכאשר נשאל מדוע לא ניכרת אצלו ברכת ה"עשר 
בשביל שתתעשר" 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 

שזה נחשב בחלקו (מה שעשיר בדר"כ לא זוכה לכך) פשיטא 
 שזכה לעושר. 

פשיטא  ,ב להבטחת העשירות של אברהם אבינומכאן נשו
שאברהם יודע שמלך סדום משמש כאן רק כשליח של הקב"ה 

אך אברהם מעדיף עשירות מסוג אחר. הוא  –למילוי ההבטחה 
לא מסכים "לצאת ידי חובה" רק בעשירות גשמית! "ולא תאמר 

ן להסתפק בסוג כזה הוא לא מוכ –אנכי העשרתי את אברם" 
אברהם אבינו מבכר  ,עשירות שמלך סדום מסוגל לספק לו של

'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 

ר לו הקב"ה את אמרת "אם מחוט" רבה: א"ר אבא בר ממל אמ
חייך  –חייך שאני נותן לבניך מצות ציצית... "ועד שרוך נעל"  –

שאני נותן לבניך מצות יבמה... פתילי הציצית המתבדרים ברוח 
ברוח פיהם של  המתבדריםיהודים, כדפי "יבמות"  ימיליונבקרב 

 הם הם העשירות בה זכה אברהם אבינו!  –מאות אלפי לומדים 
 ) פרי עמלנו(
 

 (יד, כג) "וך נעלאם מחוט ועד שר"
כיון שכוונתו של אברהם בדבריו הללו היתה שאינו חפץ לקחת 
מאומה מרכושו של מלך סדום, יש להתבונן ולהבין מדוע נקט 

חוט ושרוך נעל? והנה טבעו של  -דווקא בשתי הדוגמאות הללו 
החוט שכאשר קושרים אותו, הקשר נעשה קשר של קיימא 

ינו מתר בקלות. אך טבעו של שרוך הנעל שקישרו מתר שא
בנקל, שכן ע"י ההליכה בנעליים הקשר מתרופף. וכך רמז 
אברהם למלך סדום: איני נוטל ממך ממון מפני שאיני חפץ 

קשר  -להיות עמך בקשר ובברית כלשהי, לא בקשר שהוא כחוט 
קשר שטבעו  -של קיימא, ואף לא בקשר שהוא כשרוך נעל 

  ף לאחר זמן...להתרופ
 )ץמודז'יבית (
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 (טו, א) "אל תירא אברם אנכי מגן לך"
קושיא מופלאה הובאה ב'קובץ המאסף' (קובץ שיצא לאור 
בירושלים לפני כמאה שנה): "מדוע נקרא ציור בעל שש קצוות 
'מגן דוד' ולא 'מגן אברהם', הלא ה' אמר לאברהם 'אנכי מגן 

לא: הנה מסופר בגמ' לך'"? ואף התירוץ המובא שם תירוץ נפ
(סנהדרין צה.) שישבי אחיו של גלית ביקש להרוג את דוד 
כנקמה על הריגת אחיו, ומעשה שטן היה והגיע דוד לארץ 
פלישתים, וכשראהו ישבי כפתו והניחו מתחת לקורת בית הבד, 
וכשהוריד את הקורה נעשה לדוד נס ונתרככה הארץ מתחתיו 

ק את דוד השמימה ותקע ושקע בה. ואחר כך מסופר שישבי זר
את רומחו בארץ כדי שדוד יפול עליו, ובאותו רגע בא אבישי בן 
צרויה והוציא מפיו שם קדוש והעמיד את דוד תלוי בין שמים 
לארץ, וכך הצילו מידי ישבי. והנה אצל אאע"ה מצינו שהקב"ה 

מארבע רוחות השמים  -הגן עליו כדרך מלך שמגן על חייליו 
פון, דרום, מזרח ומערב. אך על דוד המלך צ -הסובבות אותם 

מארבע רוחותיו בכל  -הקב"ה הגן משש רוחות השמים 
כאשר קורת בית  -המלחמות, ואף מלמעלה ומלמטה, מלמעלה 
כאשר כמעט נפל  -הבד כמעט מחצה אותו מלמעלה, ומלמטה 

למטה ונדקר ברומחו של ישבי. על כן נקראת הצורה "מגן דוד", 
 מוגן משש רוחות, כפי צורת אותו ציור!הואיל ודוד היה 

 (פרדס יוסף)
 

 (טו, טו) "ואתה תבוא אל אבתיך בשלום"
מפרש רש"י: "אביו עובד עבודה זרה, והוא מבשרו שיבא אליו?! 

ללמדך שעשה תרח תשובה". ותמוה, שהרי אמרו חז"ל  -
(סנהדרין קד.; יומא עב:) שבן צדיק מכניס את אביו לגן עדן גם 

ובנו  וםהינבגיעשה תשובה, כדי שלא יאמרו 'אביו אם האב לא 
בגן עדן', וא"כ אין הוכחה מכאן שתרח עשה תשובה, שהרי יתכן 
שאברהם יבא אל תרח לגן עדן בשלום. ברם נראה שהדיוק הוא 
מתיבת "אבותיך". שמכך שלא נאמר "אביך", למדנו שאף אביו 

ל כרחך נמצא בגן עדן, וע -נחור שהיה רשע ועובד ע"ז  -של תרח 
שהסיבה היא משום שתרח עשה תשובה ונכנס לגן עדן, וממילא 

   הכניס גם את אביו לגן עדן...
 (המהרש"א בינקותו)

 

 ...ר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכיהג"
 ...לה ויאמר רחתמפני שרה גברתי אנכי בו

 ט) -(טז, ז "שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה
אל את הגר מפני מי את בורחת? ונשאלת השאלה, המלאך שו

והיא עונה: מפני שרי גברתי וכו׳. ומה עונה לה המלאך, תשובה 
מוזרה: שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה. וכי כך עונים, הרי זה 
סיבת בריחתה משום שעינתה אותה? אלא תירץ הגה״ק רבי 
מאיר שפירא מלובלין זי״ע במתק לשונו: כל סיבת בריחתה של 

בגלל גאותה, שלא רצתה להיכנע לשרי גברתה. הגר היתה 

והעצה כנגד הגאווה היא, להכיר מאין באת, ולאן אתה הולך, והם 
דברי המלאך: אי מזה באת ואנה תלכי. אבל הגר לא הבינה את 
הרמז, היא ענתה, מפני שרי גברתי אנכי בורחת. ולכן השיבה 
המלאך, מכיוון שלא הבנת את הרמז שבשאלתי, סימן הוא, 
שעדיין לא למדת מאומה ממידותיה הטובות של הצדקת שרי, 

 ולכן שובי אל גברתך והתעני...
 

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

מדוע בשינוי שמו של אברהם נאמר לשון שרק מעתה ואילך 
יהיה שמו אברהם, ואילו בשינוי שמה של שרה נאמר (פס' טו) 

ומעולם נקראה שרה? והנה כבר "כי שרה שמה" שמשמע שמאז 
אמרו חז"ל (ויק"ר יט, ב) שהאות י' שבשם שרי נחלקה לשניים, 
חצי ממנה ניתן לאברהם, וחצי ממנה לשרה. ונמצא שהאות ה' 

שרי, אלא שהוא היה  -שבשרה כבר היה בתוך שמה הראשון 
מעולם, אך אצל  -טמון באות י', ולכן נאמר בה "כי שרה שמה" 

מרי האות ה' בשמו, ולכן נאמר בלשון כזו אברהם נתחדש לג
שרק מעתה ואילך יקרא שמו 'אברהם'. ובאופן אחר נראה 

שמשמע שאין  -ליישב מדוע לגבי שרה נאמר "כי שרה שמה" 
זה דבר חדש ששמה שרה: כי הנה בפסוק מבואר ששמו של 

"והיה שמך אברהם כי  -אברהם הוא מחמת שהוא אב המון גויים 
תיך", ומבואר מכך שרק בגלל שנשתנה שמו אב המון גוים נת

הוא נהיה ראש לגוים. והנה מנהג העולם הוא  -ל'אברהם' 
שכאשר אדם מתמנה להיות מלך, ממילא אשתו מוכתרת 
כמלכה. מעתה, הואיל וכאן מינה הקב"ה את אברהם ל'מלך' 
וראש על כל הגויים, נהפכה שרה מיד להיות מלכת הגויים, 

שרה' כפי שביאר רש"י "שתהא שרה ומשום כך נהפך שמה ל'
כבר מאז שהתמנה  -על הכל". ולכן נאמר "כי שרה שמה" 

  אברהם למלך על הגויים, ולא דבר חדש הוא...
 (פה קדוש)

 

״ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך״ 
 (יז, ט)

 ״אתה״ למה?שאל הרה"ק רבי שלום מבעלזא: שני פעמים 
אלא, שצריך לקיים כל מצוה בשלימות, היינו במחשבה דיבור 
ומעשה ואילו במילה אי אפשר כן כי המעשה הוא בגופו של הבן, 
והמחשבה במוחו של האב. רק כשיגדל הילד ויכניס גם הוא את 

 - ועכשיבנו לברית, ישלים אז את חלק המחשבה שהחסיר 
כשיכניס  ונמצא שוב בן הנולד מהול במעשה וממתין להשלמה,

 הוא את זרעו לברית, וכן תמיד.
יך״ בהיותכם נימולים רוזה שנרמז במקרא דנן, ״אתה וזרעך אח

  ומלים בניכם תקיימו את המצוה בשלימות...
(אמונה שלמה)
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  ].א, יב ["אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך' ויאמר הה"

  .תמיד אפשר לעשות יותר
אלא משום , לא משום שהם אינם ששים לקראת מצווה רבתי זו. במנין וותיקין לא רגילים להכניס אורחים

הרי זה בגדר , אם יקלע לשם פעם מישהו שאינו מוכר. אינם מתדפקים על דלתותיו של מנין זהושהאורחים כמעט 
  .תופעה חד פעמית שאינה ראויה להתייחסות מעמיקה

 עניין רב מטבע  עורר– בלונדון" סטמפורד היל"בואו של מתפלל לא מוכר למנין הוותיקין הוותיק שבשכונת 
גם בשעה ,  עוד אלא שהוא הקדים את ראשוני המשכימים והפתיע אותםולא, מה גם שהוא התמיד בבואו, הדברים

  .שניסו לבוא לפניו
 . עם אותו יהודי לא מוכר" תחרות"אלא שהיה בין מובילי ה, ותו מניןמרדכי לא רק שנמנה על המתפללים בא' ר

. ות אחר עקבותיוהוא הוסיף לתהות על קנקנו ולהתחק, גם כשיתר חבריו למנין כבר התרגלו לנוכחותו של הזר
 ושעות מאחר לצאת מבית המדרש וממהר לבוא אליו. קנקן חתום היה האורח וכל עקבות לא הותיר אחריו, ברם

על היותו איש מעלה  שהעידו כאלפי עדים ,רצופות היו בלימוד מעמיק ובתפילה מלאת חיות ,השהייה בבית המדרש
  .לגלת בין ידיו מרדכי יוותר על תגלית המתג'לא אחד כר,ברם .מורם מעם

     . ר עקבותיו של האישמרדכי להיכרך אח' המשיך ר, יצרייםבאה לו משורשיו השווש, בדייקנות חסרת פשרות
... וכמעט שחורר פתח בטליתו כדי שיוכל לעקוב אחריו ביתר פתיחות, את מקומו בבית המדרש העתיק לשולחנו

ה וסיבה מי הוא ואיזהו שיהיה עילו, ה בתפילתושקוע הי. שהאיש אינו מבחין כלל בעיקוביו, דומה היה, ברם
   .התיק את חושיו מריכוזם המוחלטל

 . ור משותף לפני תחילת התפילהכשניגש אל האיש והציע לו שיע, מומרדכי בעצ' את הקשר שנוצר לבסוף יזם ר
, על מנת לשבר את האוזן. ת השכמה על השכמתוהגם שכרוך היה בתוספ, מרדכי ניסה' היה זה ניסיון אחרון שר

שבימי הקיץ מפרידים פחות משש שעות בין צאת , כדאי להזכיר למי שלא מכיר את העתים והזמנים בלונדון
  !הכוכבים לזמן קריאת שמע של שחרית
, הגאונייםלמוחו הגדול ולכישוריו , מרדכי ליושב מולו' במהלכו התוודע ר, חודשים אחדים נמשך השיעור המשותף

' ולגדלותו העצומה בעבודת ה, שנותו העצומה המוצפנת בכוחות פלאייםכמו גם לרג, לעומק חשיבתו וליושר סברתו
והיתה זו תחנה לא רחוקה מני אותו , רק לאחר שבועות ארוכים הצליח לחלץ מפיו את שמו המלא. וביראת שמים

חשוכי בנים הם ולא זכו למלא את דירתם , ד עם זוגתוהוא מתגורר בירושלים יח .יום שהאורח החל לדבר על עצמו
שהוטסה לבית חולים , מזה חודשים שהוא בלונדון לרגל מחלתה האנושה של רעייתו .בקול מצהלות שעשועים

והיא מוטלת על ערש . שינוי מהותי לא חל במצבה. רגע לפני שנואשו לגמרי מחייה, בריטי בעצת הרופאים בישראל
ע מתי ישוב ארצה והוא לא אינו יוד .עסקי שמים ,ויהוא פונה לעסק ,רבות שהוא יושב לצידהמלבד השעות ה .דווי

במצבך הנוכחי  ,כעת וכרגע " אלוקיך שואל מעמך'מה ה"השאלה הניצבת לנגד עיניו היא  .חושב על המחר
  . כל אורחות חייו ותהלוכות יומוהיא המכתיבה את ,והתשובה לשאלה הזו .ובמיקומך העכשוי

ממשיך לדובב את האיש ומנסה לקשור עמו שיחה על , המרגיש שגם אם אלו הן העובדות לא זהו הסיפור, כימרד' ר
עד שהוא מצליח להגיע אל , אין זו משימה קלה כלל ועיקר והיא נמשכת על פני ימים ושבועות. עברו ועל שורשיו

הרי שבשולי אותו סיפור , מרמורתואם הסיפור לכשעצמו והמסר העצום שהוא מכיל מעבירים בו צ .הסיפור גופו
  .הוא מוצא גם את עצמו

. בן להורים מחבבי מצוות אך לא כאלו שמקיימים אותן באדיקות של ממש – פתח האיש – איש צעיר הייתי"
, בבית הספר,  באותה מסורתגם אני המשכתי. שבאופן מסורתי התנתקו עוד ועוד ממסורת אבותיהם, מסורתיים

ולאחר תקופה ארוכה של ', מוסד לביון ולתפקידים מיוחדים'ן הצבא התגייסתי לשרת בלאחר שחרורי מ ...בצבא
מילאתי משימות , במסגרת זו. 'מוסד' השורה לאנשי מחלקת המבצעים של האימונים מפריכים צורפתי כלוחם מן

צטברו לא עד שבתיק האישי שלי ה, תוך שאני משתדל להשביע את רצון הממונים עלי, לא מועטות ברחבי תבל
  .ברי שבחדמעט מחמאות ו

             . צוותנו אני וחברי לפעול במשותף אך תחת סיפורי כיסוי שונים, כשנשלחתי לאותה משימה חשובה בציריך"
שמטרתה היתה להתחקות , כל אחד מעמנו התמקם בדירה משלו ונועדנו להיפגש לראשונה עם תחילת הפעולה

  .שתיני וחבר מרעיו שסבבוהו הפלראתר עקבותיו של אחד מראשי הפתן של הטרו
. כשכל אחד עושה את דרכו לדירה שהוכנה עבורו, נחתנו בציריך בטיסות נפרדות שהגיעו מארצות שונות באירופה

                   , כך אמר המידע, בליל שבת, אז. היה זה יום חמישי בערב ותחילת הפעולה נועדה לערב שלמחרתו
שאמורה היתה להימשך ימים , ולת העיקוב שלנושם תתחיל פע, עתידים המחבלים להימצא בנקודה מסוימת

  .אחדים ולהסתיים בחיסול מבריק שיסיר את אותו איום מעל פני כדור הארץ

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !לקרוא בשולחן שבתמומלץ 

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"הישלום בן מזל , ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"היחיה בן הלן שלמה א, ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



החלטתי לצאת , בחוסר תכנית מגודרת לשעות הקרובות. התעוררתי בבוקרו של יום שישי לאחר לילה ארוך של שינה עמוקה"
בו -נכנסתי לחנות כל. ים באוכל ולהצטייד בכל שיידרש לי בימים הבאיםכדי למלא את המזוו, לאחד ממרכזי הקניות שבאזור

ניגש אלי יהודי הדור , עודני פוסע מעדנות בשבילי החנות הענקית .נטלתי עגלת קניות והחילותי משוטט בין המדפים, גדולה
שעשויים , ראש ובהמהומי גרוןהגבתי בהנהוני ". יהודי, שלום עליכם"פנים תוך שהוא מושיט לי יד חמימה ומקדמני בברכת 

  .אינה מצויה בלכסיקון שלי" יהודי"לה יאלא שגם המ" שלום עליכם"שלא רק שאיני יודע מהי ברכת , היו לגרום לו להבין
הוא שנתן בי את היכולת להישאר זר ומנוכר בפני כל מי שלא היתה , התפקיד שאותו מלאתי ושהתאמנתי לקראתו כה רבות

              : ואמר לי שוב באותו מאור פנים, ביציאה מהחנות הוא המתין לי. אלא שהאיש לא הניח לי. ולי סיבה להיחשף בפני
  ?לא התאפקתי ושאלתי אותו מנין הוא יודע שאני יהודי ..".יהודי, שלום עליכם"

ת אלא בירר אם יש לי היכן לסעוד א, הוא לא הסתפק בברכות לבביות"... על פניך ניכר שיהודי אתה: "ואז ענה לי האיש
 6:00הוא הזמין אותי להגיע לבית הכנסת שבו הוא מתפלל לאחר סיום התפילה בשעה . סעודת השבת ומיהר להזמינני אליו

          ,  בערב8:00מלבד הפעולה שאמורה היתה להתחיל בשעה , אמורכ .משם נלך יחדיו לביתו ונסעד את סעודת השבת, בערב
לא נכנסתי פנימה . בערב בשעריו של בית כנסת הדור 6:00יבות השעה וכך מצאתי את עצמי בסב, לא היו לי תכניות מיוחדות

התפילה אכן הסתימה והמתפללים החלו עושים את דרכם אל  .אלא המתנתי עד שתסתיים לה התפילה ומארחי ייצא לביתו
הוא דאג לוודא שאינני רעב  .דיו שהיו עמואולם אותו איש חביב נותר עוד בבית הכנסת כדי ללמוד עם שלושת יל ,הרחוב

  .ואנוכי התלוויתי אל האיש בדרכו אל הבית ,עשרים דקות של לימוד עם הילדים הסתיימו .ושאני יכול להמתין
אם אותי הוא קידם . אין בפי מלים לתאר את סעודת השבת שחוויתי במחיצתו של אותו יהודי... מה אומר ומה אדבר"

לאחר מכן הוא ערך את הקידוש בהתלהבות . י שלכבוד המלאכים הוא ממש שר ורקד עם ילדיוהר, "שלום עליכם"בברכת 
דברי התורה , הסעודה והזמירות. לים כמו המחזה נחרתו בלבי והשרו עלי רושם בל יתואריוהמ, כשהוא מטעים כל מלה

 שחוגי השעון ממשיכים בקצב שבו את לבי וכמעט שלא שמתי לב איך, והתייחסותו הלבבית לשלושת בניו ולשתי בנותיו
. כמעט קפאתי על מקומי. נתתי מבט חטוף בשעון, ברגע של התנתקות מאותה התרוממות ...ששים שניות לדקה, הרגיל

אין מכשירי . אפשר וכל הפעולה יורדת לטמיון בגיני. חברי ודאי ממתין לי. אני אמור להיות עתה במקום אחר. שמונה בערב
 על ידי ראשי שנקבעו בארץ, בנוי על מערכת מדויקת של לוחות זמנים קפדניים, שר ביני לחבריהק. קשר ולא פלאפונים

  ...יושב בסעודת שבת ומתעלם מהכל, עם כל הכבוד, ואני. 'מוסד'מחלקת המבצעים של ה
. ני באופן מיידיכי אני מוכרח להגיע למקום פלו(...) ביקשתי סליחה ושאלתי את בעל הבית אם הוא יכול להזמין לי מונית "

אם סבור הנך . עד שזה פשוט לא הפריע לי, אבל בורותי וניכורי למורשת אבותיי היו כה גדולים, אני מתבייש לספר זאת
          . שתורתנו הקדושה אוסרת עלינו לחלל את השבת, בפנים מסבירות הוא הבהיר לי. הנך טועה, שהאיש התקומם וגער בי

הודיתי לו מעומק לבי על  .י לכוון את דרכי בצעידה רגלית לא ממושכת אל אותו מקוםכד, הוא יצא עמי אל הרחוב, תחת זאת
כדי שאוכל למהר ולתפוס מונית ולהזדרז להגיע לאותו , ובתוכי פנימה חיכיתי לרגע שדרכינו ייפרדו, יחסו החם והלבבי

  . במשהו מוטל על הארץהבחנתיבצדי המדרכה .  כשהגעתי לנקודת המפגש שהיתה שוממת8:20השעה היתה . מקום
ובמידע מוטעה ששתלו בידי קצין ', מוסד'הללו נודעו על תוכנית ה! המחבליםהיתה זו גופתו של חברי שנפל מלכודת לחוליית 

מטלפון ציבורי סמוך הודעתי . מיהרו להסתלק מן המקום, את חברילאחר שחיסלו . האיסוף הישראלי הציבו לנו מארב
             .תוך שאני בודה סיפור כיסוי מלבי כדי לחלץ אותי מהחובה לדווח על האיחור שלי, ריתלשגרירות ישראל על התק

, למחרת. והסתלקו במהירות מן המקום, העלו את הגופה ואותי על הרכב, אנשי השגרירות הגיעו תוך דקות בטנדר סגור
               . עשינו את דרכנו לישראל" פאורו"על וכשאני משמש כ-כך הועלה על מטוס אל, הולבש חברי בבגדי חולה והושכב במיטה
  ...ולפני שלושים שנה ידעו היטב היאך לשמור סודות במדינתנו הקטנטונת, כל זה נעשה כדי שהסיפור לא ידלוף החוצה

המוסד מימן לי טיפולים פסיכולוגיים  ."הסתובבתי כסהרורי ולא הצלחתי לשוב לעצמי. מני אותו יום לא ידעתי מנוחה"
           ,במצב שכזה .הפכתי לנכה נפשית .אך אני לא הסתגלתי לשום שינוי ,לות אחרת במסגרת האירגוןוניסה לשלב אותי בפעי

  .עם פנסיה נאה ומימון לא מבוטל להמשך הטיפול הנפשי ,את עצמי משוחרר משרות במוסדעד שמצאתי  לא חלפו ימים רבים
סעודת השבת שחוויתי . ת נפשיכל אותם ימים לא הצלחתי להשתחרר ממראות הקסם של אור היהדות בשווייץ ששבו א"

, התנהגותם של חמשת הילדים בדרך ארץ מופתי, הזמירות, הקידוש, "שלום עליכם"שירת ה. בביתו של אותו יהודי שוויצרי
              , במיוחד נחרת במוחי מחזה הקידוש .כל אלו לא עזבוני בימים ובלילות ומנוח לא היה לי מהם, סיפורי פרשת השבוע

הרגשתי שאני מתגעגע לטעום . הגביע המהודר בידו וקולו הנרגש מנסר את חלל החדר, השולחןכשבעל הבית ניצב בראש 
  ..."הסמינר היה ההמשך... זו היתה תחילת הדרך שלי ליהדות... מהדבר הזה

כשהוא אינו מבין על מה , הוא תקע מבט בוחן באיש שיחו. מרדכי' האיש קטע את שטף דיבורו והביט עמוקות בפניו של ר
 לא אגזול מזמנך בפרטי :המשיך, לאחר המתנה קלה. כשהגוון הבהיר הולך ומחוויר יותר ויותר, ה פניו משנים את צבעםולמ

שאפתי למצוינות ולא  ,אבל כפי שתמיד הייתי וכמו שנהגתי בכל תחנות חיי ,פרטים על הדרך הארוכה שעשיתי עד הגיעי הלום
מוכן הייתי לתת את כל כולי לריבונו של , ונה התיישבו על לבילאחר שיסודות האמ .הסתפקתי בפחות ממאמץ מקסימאלי

החילותי לחפש את המאור  .כדי שאקבל על עצמי להמית את עצמי באוהלה של תורה ,כספי הפנסיה הספיקו לי .עולם
         , קשיים וניסיונות צצו מכל מקום. אפילו מפרכת ומייגעת, לא קלה היתה הדרך .ודת השם ועד מהרה מצאתיבשבע

ומחלתה , אשתי חלתה, בפרי בטן לא נפקדתי, עד שהצלחתי להינשא חלפו שנים. החיים עצמם אינם מאירים לי פניםכשגם 
שאלתי את עצמי ואת ריבונו . בתחילת הדרך עוד חישבתי להישבר. נטלה ממני לא רק כוחות נפש אלא גם כספים רבים מאוד

ולהמשיך על , ולקבל באהבה את גזירת שמים, דד ולהתחזקלמרות כל הקשיים האדירים הצלחתי להתמו ..!?למה: של עולם
  ...'מוסד' שעזר לי בכל זה היו הימים שלי בולא תאמין שמה. אף כל הקשיים והניסיונות להתעלות במעלות התורה והיראה

. רא עולםהוחל בעצם תהליך הגיוס שלי לצבאו של בו, כשהתחלתי לצעוד בנתיב האמונה וסיגלתי לי אורחות חיים יהודיים"
מעמידים אותי בפני אתגרים חדשים המכילים התמודדויות כשכל העת מעלים את הרף ו, ימוניםמאז אני מצוי בתקופת א

  "...אוכל לשמש כלוחם מעולה בצבאו של הבורא עולם, שבבוא העת, כך ניתן יהיה להבטיח. גדולות יותר
, ת הלא ייאמן ולחלץ מפי אותו אורח את סיפורו הייחודיולאחר שהצליח כבר לעשות א, כמי שהסקרנות היתה לחלק ממנו

שאפילו אינו יודע מה פעל , מרדכי יגייס עתה את מרצו וכישוריו כדי לגלות מיהו אותו יהודי שוויצרי' לא מן הנמנע היה שר
כדי לקבוע מיהו אלא שהוא לא היה זקוק לשום מחקר  .של אחד ומיוחד ללגיונו של מלך" גיוסו"ב, ועד היכן הגיעה פעולתו

מי שחיפש תדיר אורחים שיסעדו : הוא הכיר היטב יהודי שענה לאותו תיאור, כיליד העיר ציריך. אותו מכניס אורחים אדיב
הוא ידע גם , הוא התפלל באותו בית כנסת והוא היה גם היחיד שנותר תמיד בבית הכנסת כדי ללמוד עם ילדיו, על שולחנו

  .)נצוצות( ...היה זה לא אחר מאשר אביו המנוח ."ם ושתי בנותשלאותו יהודי היו שלושה בני
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"ז מרת מונירה בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב חזני ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז בן שלוםאליהו  נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן שמחהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זשוקרולה דוד בן זילפהנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "אומנות השתיקה" - לך לךפרשת 

אמרו  (יג,א)וגו" ִמֶּקֶדם ַוִּיַּסע לֹוט"הפסוק בפרשתינו על 
במדרש שלוט הסיע את עצמו מקדמונו של רבותינו 

על כך  אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. ,עולם ואמר
תמה הגאון בעל "המוסר והדעת", מה גרם לו ללוט 

יתו של פתאום לזרוק אחריו את כל מה שלמד בב
אברהם אבינו ולהגיע עד כדי כפירה באומרו "אי אפשי 

כאן הגענו לנקודת אלא שלא באברהם ולא באלוקיו"? 
התורפה אשר בטבע האדם, העלולה להפר את כל 

לוט סבל מחמדת הממון ומחלה ההשגות השכליות. 
נפשית זו היה בכוחה לקלקל את כל מה שהשיג... 

. שלו..." החמדה של לוט טשטשה את מבט האמת
תאוות הממון שקיננה בתוכו של לוט גברה על כל מה 
שלמד והשכיל אצל אברהם. לוט יכל להילוות במשך 
שנים אל צדיק כאברהם, לראות את מעשיו המופלאים 

אבל ברגע שהדבר נוגע לכסף,  –וללמוד גם מתורתו 
אחר. וגם כאשר פנה אליו אברהם לוט נהפך לאדם 

לוט אינו מתעורר. הוא אפילו אינו  – "ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי"
חושש לעזוב את אברהם (זהר א, פד ע"ב). לוט פזל, 

 אַוִּיָּׂש "בעת הפרידה, אל עבר הבקעה המפתה והקורצת 
 "ָּלּה ַמְׁשֶקהֹוִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי כ ָּכל ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת לֹוט ֶאת

(פסוק י). על פי מה שלמדנו עד כה, התשובה לשאלה 
" בדווקא, היא ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ַוִּיְבַחרמדוע "

יא). הכבשים -(שם י י כֹוָּלּה ַמְׁשֶקה""ִּכ אחת ופשוטה: 
ישמינו שם יותר! לוט אינו מחפש יראת שמים, אהבת 

יש  –אלא כסף וכסף  –הבריות, הכנסת אורחים וכו' 
שב "שלא יבסדום לרוב. וכפי שכבר אמרו רבותינו 

 (ירושלמי, סנהדרין י, ח). אלא מפני ממונו" -בסדום 
נבין עתה מדוע ניצל לוט מתוך  אלועל פי דברים 

הפך ה' את סדום על מעשיהם הרעים. כאשר ההפיכה 
כמו שכתוב בהמשך (בראשית יט,כט) "ויזכור אלוקים 
את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפיכה. ושאלו 

שתיקה ששתק במדרש "מה זכירה זכר לו ללוט? 
לאברהם כאשר אמר לשרי אשתו: "אמרי נא אחותי 
את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך". מה 

ולא סתר את דברי אברהם, לוט  שתקעשה לוט? הוא 
לא אמר "לא נכון, זו אשתו!". האם אנו יכולים להבין 
טעם זה? הרי על פי הדברים לעיל מצאנו כי לוט היה 

היה מוכן לגור בסדום עיר הרשע וביותר מחבב ממון 
. העיקר ששם זה מקום דשן ולא חש על עתידו הרוחני

מאותה הסיבה התנהלה המריבה הגדולה בין רועי 
אברהם ורועי לוט, המריבה שבגללה הציע אברהם 
ללוט להיפרד, כיוון שלוט אמר לעצמו "תיכף ימות 
אברהם, ומי ִירַֹש אותו? הרי אין לו ילדים, ממילא הכל 

 ". אליי! –יבוא 
כעת נחזור לענייננו, כאשר אברהם ושרה הגיעו 
למצרים, אברהם אמר לממונים המצריים ששרה היא 
אחותו. לוט מאוד רצה לומר להם "הוא מטעה אתכם, 

לרשת  –והלוא זו אשתו!", שהרי זה היה החלום שלו 
את אברהם ולקבל את כל כספו. ולכן, כאשר הגיע רגע 

סוף החלום להתגשם, היתה זו האמת שבו יכל סוף 
"עת רצון" מבחינת לוט, אך בכל זאת הוא התגבר ונשך 
את שפתיו בכוחות עלאיים, עד כדי כך שלפי דרגתו של 

  מסירות נפש!תה השתיקה ממש ילוט הי
כוח הדיבור כתב כי  על מועדי השנה 'בנועם שיח'ספר ב

 שניחן בו האדם הוא מעלתו ויתרונו על פני כל החי,
 
 

 –ח והדומם שבתבל. לא בכדי תואר האדם הצומ
"מדבר". האדם הוא יצור חברתי ולכן הדיבור הוא 
צורך חיוני שאי אפשר בלעדיו. אם ניטל מן האדם כוח 
הדיבור, ניטל ממנו סם החיים שלו. אולם, אילו היה 

ניחא.  –האדם משכיל לדבר רק את שראוי לדבר 
כאשר הבעיה היא שקשה לו לאדם לשים מחסום לפיו. 

הוא משחרר את חרצובות לשונו, גם אם יזהר בדיבורו, 
"ברוב דברים לא יחדל  –אי אפשר לו שלא יחטא 

(משלי י, יט). הלא חטאי הדיבור רבים כל כך  פשע"
וכיצד יוכל האדם להימלט מהם: רכילות ולשון הרע, 
שקר וחנופה, ליצנות וניבול פה, שבועת שווא ועוד ועוד. 

החשיבו ויקרו מאוד את מעלת  זו הסיבה שרבותינו
כוח השתיקה וכבר כתב הגר"א באיגרתו כי השתיקה. 

הוא אחד הכוחות החזקים שבאדם, ולכן מי שמסוגל 
לשים מחסום לפיו אין שיעור לשכרו "על כל רגע ורגע 

שאין כל שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז 
הגאון רבי משה יחיאל מלאך ובריה יכולים לשער". 

, שצריך השתיקה כאומנותאוז'רוב הגדיר את מ
להתלמד בה, כדי שידע האדם כיצד להשתמש בה, 
מתי, היכן וכמה, אימתי יש לדבר ואימתי יש לשתוק, 
מתי הדיבור רצוי ואהוב לפניו יתברך, ואימתי הוא 

"מה ) .מאוס ומשוקץ. כך אף אמרו רבותינו (חולין פט 
ם עצמו אומנותו של אדם בעולם הזה? ישיתהיה 

בדרך צחות  בדממה...להשתדל להיות  .כאילם"
: משה, אברהם והרשל'ה עמדו בפני הוצאה מספרים

להורג בירייה. משה נבחר להיות הראשון, אך כאשר 
כיוונו אליו את הנשק הוא צעק, "שיטפון!". מיד 
פרצה במקום מהומה גדולה, ומבלי שאף אחד שם לב 

י בתור, הצליח משה להימלט. אברהם היה השנ –
וכשכיוונו אליו את הנשק, הוא צעק "רעידת אדמה!". 
שוב פרצה במקום מהומה, וכשאברהם ראה שאף אחד 

הוא ברח ונעלם. לבסוף הגיע תורו של  –לא מסתכל 
הרשל'ה. מובן שגם הוא החליט לעשות מה שעשו שני 
קודמיו, ולכן כשכיוונו אליו את הנשק, הוא צעק 

  "אש!...".
צריך לשמור על שליטה עצמית. גם במצבי לחץ 

לפעמים, מתוך סערת רגשות, כעס או עצבים, אנחנו 
פולטים מילים, שעליהן אנחנו נאלצים לשלם מאוחר 
יותר. בואו ננסה, ולו לרגע, לחשוב לפני שאנחנו 
מדברים. אם יש לנו ספק, האם כדאי לומר דבר 

 עדיף פשוט לשמור על זכות השתיקה –מסויים או לא 
 'לא מצאתי לגוף טוב משתיקה'. רבותינומרו אוזהו ש

על  הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.
סלע גבוה במרכז היער רבץ האריה מלך החיות, ובטנו 
הומה מרוב רעב. כבר כמה ימים שלא בא שום דבר 
מאכל אל פיו, והוא הרגיש שהוא הולך ונחלש. כאשר 

לכל החיות כי  נבחר להיות מלך היער, הבטיח האריה
יהיה שונה מכל אבות אבותיו האריות. 'אני לא אטרוף 
סתם כך חיות בכל עת שאחפוץ', כך התחייב חגיגית, 
'ורק אם חיה תעשה משהו רע ויגיע לה עונש, אני 

והנה חלפו כמה ימים, וכל החיות  אטרוף אותה'.
מתנהגות כשורה. אף אחת לא עושה משהו רע 

 רעב ובטנו ריקה ממזון.שמצדיק עונש, והוא נותר 
כמעט שהחליט לוותר על כסא מלכותו, אבל אז צץ 

 רעיון מבריק בראשו של האריה והוא חיכה שחיה 
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כלשהי תעבור בשביל הסמוך. לאחר זמן מה חלף 
בשביל אייל בריא ובעל בשר. קרא לו האריה, והאייל 
התייצב בפניו בהכנעה. 'ברצוני להתייעץ איתך בנושא 

שח לו האריה, 'מישהו רמז לי שמהפה חשוב ביותר', 
שלי נודף ריח לא כל כך נעים. בוא אלי, אייל יקר, 
ורחרח את פי, ואמור לי האם אכן נודף ממני ריח לא 

קרב האייל, והאריה פתח את פיו לרווחה.  נעים'.
הצחנה שעלתה מפיו הייתה נוראה. 'אכן, אדוני 
המלך', הסכים האייל עם דבריו של האריה, 'הפה 

לבשו פניו של האריה זעם,  שלך באמת ממש מסריח'.
והוא פרץ בשאגה: 'אייל חצוף! איך אתה מדבר אל 
המלך? איזו חוצפה לומר לי שאני מסריח. רק על זה 

 מגיע לך עונש חמור'.
-ובעודו מדבר, התנפל האריה על האייל וטרף אותו בן

האריה חזר לרבצו, שבע ומרוצה מעצמו. הייתה  רגע.
טעימה ביותר, והוא גם לא הפר את  לו ארוחה

הבטחתו לחיות היער. הוא לא טרף סתם את האייל, 
לומר למלך  -אלא העניש אותו על חוצפתו הנוראה 

 שהפה שלו מסריח!
כמה ימים חלפו, והאריה שוב היה רעב. חיות היער 
 לא עשו שום מעשה רע, ושום אוכל לא בא אל פיו.

ין שפסיעותיה האריה כבר ידע מה לעשות. הוא המת
של חיה כלשהי יישמעו בשביל הסמוך. הפעם הייתה 
זו זברה נאה למראה. קרא לה האריה, והזברה 
התייצבה לפניו. 'אמרי נא לי, זברה חביבה', אמר 

 האריה, 'האם נודף מפי ריח לא נעים כלשהו?'
גורלו של האייל כבר נודע ברחבי היער, והזברה 

חרחה הזברה החליטה שהיא תנהג בחכמה יתרה. ר
את פיו של האריה פעם אחת, רחרחה שוב, ואז 
אמרה: 'לא ולא, אדוני המלך, שום ריח לא נעים לא 
נודף מפיך. אדרבה, הריח שעולה ממך הוא ריח בושם 

עטו פניו של האריה ארשת זעם, ובשאגה  נעים'.
גדולה התנפל על הזברה: 'שקרנית שכמותך, כיצד את 

בלי לרחרח את פי, אני  מעזה לשקר למלך? הרי אפילו
ותוך רגע התנפל  מרגיש שנודף ממנו ריח לא נעים'.

 האריה על הזברה החצופה, וטרף אותה בתור עונש.
כמה ימים עברו, והאריה שוב היה רעב. הפעם הוא לא 
היה מודאג. הרעיון שלו עבד היטב. הוא חידד את 
אוזניו לשמוע האם חיה כלשהי חולפת בשביל הסמוך, 

ה נשמעו צעדים. היה זה השועל. קרא לו ועד מהר
 האריה, והשועל התייצב בפניו.

'שועל יקר, האם תרשה לי להתייעץ איתך בעניין 
כלשהו?' פנה אליו האריה. 'יש לי תחושה שמהפה 
שלי נודף ריח לא כל כך נעים. האם תואיל בטובך 

קרב השועל  .לרחרח את פי ולומר האם הדבר נכון?'
פיו שוב ושוב והבעה של צער אל המלך, רחרח את 

עלתה על פניו. 'אדוני המלך', אמר, 'הייתי רוצה מאוד 
לענות על שאלתך ולעזור לך, הבעיה היא שאתמול ירד 
ביער גשם שוטף ואני הצטננתי. האף שלי סתום 

 .ואינני מסוגל להריח שום דבר...'
נהם האריה בכעס, אך לא יכול היה לטרוף את השועל 

דילג ונמלט אל תוך היער כשהוא  -ל הערמומי, והשוע
מחייך לעצמו בסיפוק. הוא לא היה מצונן ואפו לא היה 
סתום, אבל הוא ידע שכל תשובה שייתן לא תמצא חן 
בעיני האריה, ולכן, במקרה כזה, העדיף לשתוק ולא 

 לתת שום תשובה.
הפטנט המחוכם של השועל, מתאים פעמים רבות גם 

חובה לומר דברים  לפעמים יש ,לבני אדם. אמנם
מסוימים, אך פעמים רבות אדם צריך דווקא להיאחז 
בשתיקה, ולא לומר דבר. כי כפי שאומר הפתגם 
 העממי: 'ממילים שלא נאמרו, אף אחד לא הפסיד'.

"מעולם לא הצטערתי על וכבר אמר פעם אדם חכם 
 דברים שלא אמרתי, אבל כן הצטערתי על דברים

 

 .שאמרתי..."
ות מעלתה ושכרה של השתיקה, מביא רעיון נפלא אוד

הרב הגאון שלמה לוינשטיין שליט"א בספרו "ומתוק 
האור": כאשר היכה ה' את מצרים בצפרדעים, נכנסו 

"ושרץ היאור צפרדעים ועלו  –הצפרדעים בכל מקום 
ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך 
, ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך" (שמות ז, כח). לבסוף

כל הצפרדעים מתו, מלבד אלו שנכנסו אל תוך 
התנורים הלוהטים. למרות שבדרך הטבע היו צריכים 

ניצלו ולא מתו. זה היה שכרם של  –להישרף ולמות 
הצפרדעים על מסירות נפשם לקיים את צווי ה' למען 
גאולתם של ישראל ממצרים. אך היו עוד בעלי חיים 

 –עם ישראל  במצרים שהתגברו על תכונת טבעם למען
הכלבים. בשעה שהרג הקדוש ברוך הוא בכורי מצרים 
והיו המצרים יושבים כל הלילה וקוברים מתיהם היו 
הכלבים נובחים להם, ולישראל אינם נובחים, שנאמר 

" לא יחרץ כלב לשונו(שמות יא, ז) "ולכן בני ישראל 
(שמות רבה לא, ט). ואף לאחר מכן, כאשר ביקש משה 

ונות עצמותיו של יוסף כדי להעלותן לגלות היכן טמ
"בתוך הפלטרין היה קבור כדרך  –לארץ ישראל 

שהמלכים קבורים, ועשו מצרים כלבים של זהב 
בכשפים, שאם יבוא אדם לשם יהיו נובחים וקולן הולך 
בכל ארץ מצרים מהלך מ' יום, ושתקן משה, שנאמר 
"ולכן בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" (שנמות רבה כ, 

ט). ועל כך אומרים רבותינו (מכילתא, פרשת י
משפטים, פרשה כ) "ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא 
מקפח שכר כל בריה, שנאמר 'ולכל בני ישראל לא יחרץ 
כלב לשונו', אמר הקדוש ברוך הוא, תן לו שכרו". ומה 
היה שכרם של הכלבים? "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו 

. מאז ועד היום לכלב תשליכון אותו" (שמות כב, ל)
מצווים אנו להשליך את בשר הטרפה לכלבים שישמש 

הצפרדעים שמסרו להם כמאכל. ועתה הגע בנפשך, 
נפשם לקיים רצון ה', עד עדי כך שהם שמשו מקור 

 –) :השראה ולימוד לחנניה מישאל ועזריה (פסחים נג 
כל שכרם היה שהם עצמם נשארו בחיים. ולעומת זאת, 

זכו  –תקו ומנעו עצמם מלנבוח הכלבים שבסך הכל ש
הם וצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם עד סוף הדורות 
ב'פרנסה טובה' ומזונם מזומן להם בלי כל מאמץ. היכן 

שקל יותר כאן היחס שבין המעשים לשכרם? ללמדך, 
מאשר  -למסור את הנפש ולהיכנס לתנור לוהט 

  לחסום את הפה ולשתוק...
ון זה ה"שפת אגב, הארה רבת משמעות העיר בניד

אמת" (לקוטים לפרשת ויצא בתוך הדברים). בניגוד 
למקובל בין הבריות שאנשים מפטפטים ככל העולה על 
רוחם וכביכול נימוקם עימם שאיש לא יוכל להגבילם 
בלשונם והם האדונים על פיהם, דעת תורה גורסת 

מי שמבקר את עצמו ומסוגל להיפך. ללמדך, כי דווקא 
תוק, הוא המוכיח כי יש לו פה, להגביל את פיו ולש

בעוד שמי שפיו משתלח ללא מעצורים, בשום פנים אי 
אפשר להגדירו כמי שיש לו פה. אדרבה, הפה הוא 
המושל בו ללא מצרים, בבחינת מה שאמרו רבותינו כי 
הרשעים הם ברשות ליבם. על רקע זה נוכל להבין את 

"מילה בסלע, המימרה מן התלמוד (מגילה יח ע"א) 
. אף אם מילה היוצאת ִּבְתִרין" -(השתיקה) שתוקא מ

מהפה היא בעלת ערך כשווי סלע (מטבע), הרי 
שהשתיקה עדיפה עליה ושוויה כשתי מטבעות (שני 
סלעים). כוונת הביטוי התלמודי היא להזהיר מהפרזה 
בדיבור: טוב לדבר, אבל מוטב לשתוק מאשר לדבר 

 יותר מדי. 
 נעלב כאשר אדם שותק, מלבד מעלתו הנשגבה של מי ש

, שומע חרפתו בחזרה ואינו עולבבשעה שהכלימו אותו 
ואינו משיב, ואפילו שמח מכך, הוא בעל הבית בעולם 

 הזה. אלה שמעליבים אותו עתידים לתת דין על כך, 
 



אבל המרוויח הגדול זה הוא ורק הוא. שהרי לעתיד לבו 
הוא יהיה כמו שמש מזהירה, שמש מבריאה ומרפאה, 

כמו שאמרו ו כה לכל השכר הצפון לצדיקיםשיז
הנעלבים ואינם עולבים שומעים  רבותינו (שבת פח:) "

חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר ואוהביו 
 ועוד מובא בספרים כצאת השמש בגבורתו"".

הקדושים כשאדם בולם פיו ולא עונה למחרפיו באותה 
שעה יש לו לזכות וכוח לברך וברכתו מתקיימת. 

סיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.  ה
מספרת גברת ברקוביץ מנתניה והוא נוגע לבעלה הרב 
חיים ברקוביץ, מחשובי תלמידי החכמים בנתניה: 
סיפורי התרחש בנסיבות מצערות, לאחר פטירת 
חמותי עליה השלום. אכן לאמא אין גיל, ולמרות 

בה, שאמו של בעלי נפטרה בגיל מבוגר ובשיבה טו
כשהיא זוכה להשאיר אחריה צאצאים ונינים, דור 
ישרים מבורך, אך צערו של בעלי היה קשה מנשוא, 
כאשתו, כאב לי עד מאוד לראות בצערו הרב. אחיו 
ואחיותיו של בעלי ישבו שבעה בביתה של אחותו, שם 
התגוררה האם בשנותיה האחרונות, אך מטעמים 

לא יכול היה  אישיים, העדיף בעלי לשבת בביתו. ולכן
להתפלל במניין של היושבים שבעה, ועל מנת להתפלל 
במניין נאלץ לצאת מהבית חרף אבלותו ולהתפלל בבית 
הכנסת הקבוע בו הוא נוהג להתפלל. ואכן בדרכו פגש 
אנשים רבים ונתקל במבטים משתוממים ובשאלות 
חטטניות ומביכות. כדי למזער ככל האפשר את אי 

היה קם מוקדם ומתפלל  הנעימות הכרוכה בכך,
שחרית במניין של הנץ החמה. ובמצבו הרגשי העדין 
של בעלי כאבל, הסבו שאלות אלו סבל רב. כל יום 
מחדש, היה מתאמץ ללכת ולהתפלל במניין ולא היה 
מוכן לארגן מניין בביתו מפני המחשבה שאנשים 
יטרחו במיוחד לבוא לביתו שזו היתה תחושה קשה 

כיבד גבאי בית הכנסת את בעלי  מאוד. באחת הפעמים
להיות שליח ציבור, על מנת שיתפלל לעילוי נשמתה 
של אמו. קולו היה שקט במיוחד, וכנראה 
שהמתפללים התקשו לשמעו. לאחר התפילה פנה 
אחד המתפללים לגבאי בצעקות רמות וגער בו קשות 
על כך שכיבד את בעלי בש"ץ תוך שהוא נוקט 

גנה אותו על כך שהוא בביטויים מעליבים מאוד ומ
יוצא מביתו להתפלל בתוך ה'שבעה'. המתפלל אמר 
את דבריו בקול רם ובעלי שמע גם שמע. כמוהו שמעו 
גם מתפללים נוספים את דבריו הקשים. כשהוא נבוך 
וסמוק כולו חזר בעלי לבית. כשתמהתי על מראהו, 
סיפר לי כמובן בלי להזכיר את שם המתפלל שבישו 

גע הראשון כעסתי מאוד על את מה שקרה ובר
המתפלל האלמוני. הכיצד אפשר בכלל לבייש כך 
יהודי אבל, שגם כך ליבו רך וכואב?! אך לאחר 
מחשבה שניה התעשתי ואמרתי לבעלי: מצויין 
ששתקת, אנא, מחל לו גם בליבך. זו ההזדמנות שלנו 
לפעול ישועה עבור חיים, בננו הבכור! כעת, לאחר 

חני שבקרוב נתבשר בבשורות ששתקת ברך אותו ובטו
טובות. חיים, בננו הבכור היה באותו זמן בן עשרים 
ושמונה ועדיין לא מצא את זיווגו, מסכת ייסורים 
קשה עברנו במסגרת החיפושים אחרי המתאימה לו, 
ונראה היה שעדיין לא הגיע הקץ. לכן, שמחתי כל כך 
על ההזדמנות לפעול ישועה עבורו, והאמנתי בכל לבי 

רכתו של בעלי שנפגע קשה כל כך בזמן כה רגיש שב
ובכל זאת שתק והבליג, תפעל את פעולתה. ואכן, 
לאחר שלושה שבועות בלבד מאותו מקרה זכינו לחגוג 

מסיפור זה ואחרים כאלו חפץ את אירוסיו של בננו... 
ה' להראות לנו בצורה ברורה ומוחשית עד כמה 

ה בעטיו פגיע .חמורים ההקפדה והכעס בשעת מריבה
של אדם אחר היא תופעה כואבת, אך לצערנו מצוייה 

 ולהבליג, לארבות, כמה חשוב לשתוק, להוריד ראש, 
 

שהשכר על  ובעיקר לזכוררק בפה אלא גם ובעיקר בלב 
  כך אינו מאחר אז מלהגיע...

בהקדמה לספר "מה אשיב", מובא ביאור מיוחד 
גיבור "כחיצים ביד ומקורי על הכתוב (תהלים קכז, ד) 

קשיים  –הורים ונערים  –. לכולנו כן בני הנעורים"
,תהיות ומכאובים. אך לעיים לא לכולנו יש את מי 
לשתף בהם, מלבד את הדף ואת העט. והנה משמעות 

לכאורה תמוהה: אם  "כחיצים ביד גיבור"המילים 
לגיבור חיצים בלי קשת, מה יועילו החיצים שבידו? 

, בגיל הנעורים הכי ה""ְשִתק, אותיות "הקשת"אלא, 
חשוב הוא ללמוד לשתוק, להבליג גם כשאתה מאוד 
צודק. להביט קדימה, גם כשהרגע מייסר כמו נצח. 

השתיקה היא לצעוד, גם כשהדמעות מטשטשות הכל. 
הקשת שתביא למעופם של החיצים אשר ינצחו את 

  החיים!
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה 

 ...זוכה לשתוקהוא כה כאשר למה אדם זו
הכל יכול היה להיות ורוד וקסום, אבל כבר למדנו היטב על  
בשרנו, כי תוכניות קסומות וצבעוניות לחוד ומציאות לחוד, 

 ואין השניים משיקים זה לזה.
עדה נכנסה לחופה עם המון ציפיות, והיה לה על מה לסמוך. 

ואמין, קובע החתן שלימינה היה בחור נפלא באמת, איש חרוץ 
עיתים לתורה, ועם המון רצון טוב להקים בית יהודי נאמן, 
ולחנך את דור הישרים שיקבלו מן השמים להיות בני תורה 

 עושים רצון קונם.
האמת ניתנת להיאמר, הפתיחה בשנים הראשונות בהחלט 
ענתה על עיקרי התוכנית. נחמן היה בעל טוב ומסור, שקונה 

כך הפך לאבא שופע חן -גד, אחרלה מתנה בחג, תכשיט או ב
וחסד לעולליו, חמישה בנים שנולדו זה אחר זה, סמוקי לחיים 
וחייכנים לעילא. הפרנסה אמנם דחוקה הייתה, איפה לא? אבל 
האור היהודי שבקע מן הבית החביב הזה, האיר על כל 

 סביבותיו.
-דא עקא, שלאחר הגעתו לעולם של מנחם עוזיאל, נפל מצב

. שעות ארוכות הוא היה ישן על מיטתו, בקושי רוחו של נחמן
שתה, בקושי אכל, רזה מאד, רופא המשפחה המליץ על בדיקת 
מומחה שינסה לאתר מה כואב לנפשו. כן, נפשו כואבת 
ודואבת. צל ענק וסמיך עטף את ליבו של האיש היקר הזה, ולא 
אפשר לו לצמוח, ללבלב, להמשיך במסכת חיים של בית 

 יהודי.
ירחמיאל אנטובסקי הוריד את משקפיו, תופף  דוקטור

באצבעותיו בעצבנות על השולחן ואמר בשיא העדינות, "תראי 
גברת עדה... זה דורש אשפוז, לפחות בשלב הראשון... צריך 
טיפול תרופתי מתאים... את מבינה? האישיות של בעלך 

 השתנתה...".
 עדה הבינה. חומות הביטחון והיציבות של הבית הזה צנחו
באחת. מצבו של נחמן החמיר מאד, והאשפוז הפך לארוך 
וממושך, דבר שדרש ממנה כוחות נפש עצומים להתנייד מן 
הבית לבית החולים, לגדל חמישה עוללים, לצנוח לבור ללא 
תחתית של פרנסה דחוקה, ותקווה מפעמת שיבריא, שיבריא 

 שיבריא!!!
ודע נחמן שלה לא הבריא. למה? מפלאי תמים דעות אשר י

לתזמן ולדקדק ייסורים מסוגים שונים לכל בריה, ביחס ישיר 
אדמות. היא לא התלוננה. היא -ומדוקדק באשר לתיקונה עלי

חיים מעבר -קיבלה עול מלכות שמים באהבה. זו משימת
 –לתמיכה בנחמן, להמשיך לטפח ולגדל חמישה ילדים 

פרחים, שיצעדו בעקבי צאן קדושים, ויעשו רצון אביהם 
 ים.שבשמ

יש חיים של לבד. אין בעל חולה אלא לאשתו. מן אישה 
גדרי הכתובה... לא בדיוק  על פינשואה, שאין לה בעל 

מוגדרת, אולי עגונה, אולי אלמנה, אולי גרושה. מסע חיים לא 
פשוט כלל וכלל. אבל אם מן השמים רוצים כך, לעדה אין 

 תלונות, ומה אנו נענה אחריה?
 -נתה לה סוג של שיגרה ומאבק קיומישנה חלפה ועוד אחת. נב

 



חינוכי יומיומי. אבל כשהגיעו החגים, היא חשה צביטה בלב.  
היא לא מלאך, הרבנית שלה אומרת לה, "אין קשה, קשה יש 
רק בלחם. וכשקשה מתגברים". היא נזכרת דומעת ועצובה 
במתנות שהגיש לה נחמן בערבי חגים, "תנחשי, זו סיכה או 

יד?" אף פעם לא הצליחה לנחש. תמיד טבעת, עגילים או צמ
 הוא הפתיע.

המתנות הללו, הצנועות, מילאו את ליבה באושר עצום, 
בחדווה של אישה שמעריכים אותה, שמכבדים אותה, שיש לה 

 על מי להישען.
 והנה חג, ועוד חג, חולף, אין נחמן, ומתנות? אין.

אחרי חמש שנים ללא נחמן בעלי, הוזמנתי לאירוע משפחתי, 
הקרוי 'חינה'. אני גרה אי שם בצפון הארץ, ונסיעה לירושלים 
עיר הקודש דורשת הרבה זמן וכסף. אך מכיוון שהיה לי הרבה 
הכרת הטוב לאמא של הכלה, העברתי את ילדיי להשגחת 
השכנה הטובה שלי ונסעתי. למרות מעט הכסף שיש ברשותי 
רכשתי מתנה מכובדת, וכתבתי לכלה מכתב ברכה מעומק 

 ב.הל
כשהגעתי לאולם בשעת ערב, צבאו נשים רבות סביב לכלה 
העתידית. אם אינך יודע, זה למעשה טקס של אירוסין, במהלכו 

כף יד הכלה. מנהג מורחים חינה, שהוא סוג של חומר על 
עמדתי בתור כמו כולן, כדי להשתתף במריחת  מרוקאי טיפוסי.

הפולקלור של העדה, לפתע שמעתי את אם הכלה קוראת 
לעברי בקול רם, כשכולן שומעות "עשי לי טובה עדה, אל 
תגעי בחינה, אינני מסכימה שאישה גרושה, או כזו שאין לה 

 בעל תיגע בכלה... זה לא משפיע טוב על מזלה".
ה ותבלע אותי חיה. עדיף התפללתי שהאדמה תפתח את פי

למות מאשר הלבנת פנים, לא כך? אינני גרושה, אינני אלמנה... 
נפל בגורלי מצב משונה... העלבון צרב את נשמתי, לרגע 
חשבתי לקחת את המתנה לצאת בהפגנתיות מן האולם 
ולהפליט מילה או שתיים כמו, "תתביישי לך, הלבנת את פניי 

שלם". חץ מכאיב פילח את ישלם שכרך מו והקדוש ברוך הוא
 ליבי וסירב לצאת.

העדפתי לשתוק, לכסות את הכלימה המייסרת בחיוך מתוק 
קטן, לקרוץ לכלה בנחמדות ולהתיישב בקצה כיסא שעמד 
בסמוך, אך גופי רעד. ליבי פעם מיליון פעימות בדקה, ורק היה 
חסר שאתעלף. "אני אשמה שבעלי חולה? שתפנה לאדון 

הכלה והמוזמנות, ואחרי שעתיים נסעתי  שבראו". רקדתי עם
בחזרה לביתי נעלבת ופגועה, מבלי שאף אחת הרגישה 

 שבעצם אני שבר כלי.
בנסיעה חזרה באוטובוס הבטתי דרך החלון בכוכבים הרוטטים 
ולחשתי לריבונו של עולם, "קשה לי אבא שלי שבשמים. אני 
לא מתלוננת, אבל אתה אבא, ואם אתה אבא של יתומים 

מנות, אז אני, שכל ההגדרות הללו נכנסות במעמדי, רוצה ואל

להרגיש שאתה מרוצה ממני... שאני עושה לך נחת... שאני 
עומדת בניסיון... ואני מתחננת לפניך שתוסיף לי כוחות 

 מיוחדים להמשך המסע".
למחרת בצהריים התקשרו אלי מחנות תכשיטים מחיפה, 

שור שנים לחנות והודיעו לי לקונית: "גב' עדה, במלאת ע
שלנו, עשינו הגרלה ובה השתתפו כל הקליינטים שלנו מיום 
הפתיחה ועד היום. את עלית בגורל. מחכה לך אצלנו תכשיט 

 יוקרתי, מזל טוב".
מעולם לא קניתי בחנות הזו... מעניין. האמת היא שחשבתי 
שמישהו מתלוצץ על חשבוני... מה לי ולחנות תכשיטים, מה 

דש ימים דחיתי את הנסיעה לחנות המדוברת, לי ולהגרלות. חו
מצווה של הבן. הגעתי לחיפה, רכשתי לו -עד יום לפני הבר

בגדים, ומעבר לרחוב הבחנתי בחנות המדוברת. בדחילו 
ורחימו פניתי למוכר ועדכנתיו, "התקשרו אלי ואמרו שזכיתי 

 בהגרלה... זה נכון?".
 "את גברת עדה?" שאל.

עודת זהות. הוא בדק את הפרטים "כן", אישרתי והוצאתי ת
ומלמל, "מחכים לך כבר חודש ימים". הוא הוציא מאחת 
המגירות קופסה מהודרת והניחה לפני. פתחתי ועיני נצצו. 
שרשרת זהב איכותית ובוהקת ועליה חמישה יהלומים 

 איכותיים משובצים על טס של כסף.
 דולר" אמר המוכר.  1,500-"זו שרשרת ששווה למעלה מ

איתי. "מה פתאום זכיתי?" שאלתי את המוכר, "אני השת
חייבת להתוודות, מעולם לא קניתי כאן, ודאי נפלה טעות, אני 

 נורא מתנצלת".
המוכר פתח את המחשב ודפדף. "גבירתי, רכשת כאן תכשיטים 
לפחות חמש פעמים בשנת... ובשנת... והפרטים שלך טמונים 

ונות לא הגעת בארכיון שלנו... נכון שבחמש השנים האחר
אלינו, אבל ההגרלה תקפה לגבי כל הקליינטים שלנו מיום 

 הפתיחה. מזל טוב". 
הכנסתי את התכשיט אל התיק, ויצאתי לרחוב. שמש של קיץ 
הכתה על ראשי. לפתע קלטתי מה התרחש. נחמן, בעלי שיהיה 
בריא, רכש לי מכאן תכשיטים פשוטים בכמה מאות שקלים. 

, ועל הקבלה ביקש שיכתבו את שמי, הוא תמיד שילם במזומן
 עדה. למה? לא יודעת.

הרמתי מבט אל שמי התכלת ולחשתי, "ריבונו של עולם, אבא 
שלי שבשמים, תודה על המתנה ממך. תודה גם לנחמן 
שבתמימותו שלח לי דרכך עוד מתנה. תברך אותו ברפואה 
שלמה... אבא שבשמים, אני מרגישה אתה מרוצה ממני, אתה 

 שתיקה שווה זהב... תודה! תודה! תודה!". -וזני לוחש לא
 

 

 

 אחים יקרים!
 

הסיבה לחשיבותה העצומה של השליטה והשתיקה, היא מחמת העובדה שהמהות הפנימית המגולמת בשם 'אדם' היא 
ליון. ועל הע –תפקידו וייעודו של האדם בעולמו, הוא להתעלות ולהידמות לפעולותיו של בוראו  –"ֶאֶדמה העליון", כלומר 

 –) כי הקריאה הנכונה היא ו, יא), ופרשו רבותינו (גיטין נו:"מי כמוך באלים ה'" (שמות ט –האלוקים נאמר בשירת הים 
ואינו מגיב מיד. ועל כן האדם הבולם  –מי כמוך באילמים ה'. האלוקים נקרא אילם, משום ששומע חרפתו ורואה בביזיונו 

נעשה "אדם" תכליתי יותר, משום שעל ידי כן מתקרב הוא אל פעולותיו של האלוקים  פיו ושותק ואינו מגיב על עלבונו,
 הקרויהובכך נעשה האדם לרוחני יותר, כי זוהי תכליתו בעולמו. וכיוון שהאלוקים בעצמו ובכבודו משתמש בעוצמה זו 

ול והנורא, נעשית אף היא שתיקה, לכן שירת המלאכים אשר תכלית קיומם היא להלל ולשבח בשיר ושבח את שם ה' הגד
במתכונת דומה. וכפי שנאמר בתהלים (סה, ב) "ולך דומיה תהילה" לאמור כי השיר והשבח לבורא, נעשה בצורה של 
שתיקה ודומיה. ואם כן, נוכל להבין משמעות נוספת לחשיבותה של השתיקה. כאשר האדם שותק ונמנע מלדבר ולתקוף 

 בדומיה. –ם של המלאכים באשר אף הוא שר ומזמר לה' יתברך בעצם שתיקתו בעת ניסיון, אזי הוא מתמזג עם דרגת
 אשרי אדם הזוכה לכך, אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא.

 בברכת התורה 
 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          
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 הרב יואל ארזי  050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – כוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמיםעלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזי

 , טוהר חיה בת איילה וסף חיים בן חנה,, יצחק בן רחמהי  לרפואת:
 ור בן מזל, דר חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל,

.רפאל בן אסתר עמליה בת סבוט, סילביה בת ברתה, .דינה חיה בת נילי 
 .נוסרת אסתר בת טאוס רחל

 רונית בת שושנה., יצחק מתתיהו בן רייזל לאה  זיווג במהרה:

 

 יוכבד חיה בת ג'נט.  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  יט בת תפחה,גולי ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ע ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה, ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, חנה,
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "אמא רחל"

אם בכל ימות השנה פוקדים המונים את ציונה של 
רחל אמנו עליה השלום, הרי שביום פטירתה י"א 
במרחשוון (שחל השבת) נוהרים רבבות יהודים, 
חסידים ואנשי מעשה והמון עמך, נשים צדקניות, טף 
וזקן, להשתטח על מצבת קבורתה בתפילה 
ובתחנונים, לעורר רחמי האם על הבנים, להעתיק 
ישועה על הכלל והפרט. המסורת על יום י"א בחשוון 
כיום פטירת רחל אמנו מקובלת מאז מני דורות 
ומוזכרת בכמה ספרים קדמונים. המקור המבוסס 

רת זו הם דברי המדרש (ילקות שמעוני, רבינו למסו
בחיי שמות בשם מדרש תדשא) כי בנימין נולד ביום 
י"א בחשוון, והרי רחל אמנו מתה בעת שילדה את 
בנימין, וכמו שמפורש בתורה "ותלד רחל וגו' ותקש 
בלדתה וגו' ותמת". ושאלו רבותינו במדרש מה ראה 

א במערת יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת ול
"ותמת רחל ותקבר בדרך  המכפלה כמו שכתוב

עונה על כך המדרש אפרתה היא בית לחם"? 
(בראשית רבה פב, ט) כי יעקב אבינו צפה שעם 
ישראל עתידים לעבור משם בדרך לגלות, לפיכך 
קברה שם, כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים, 
שנאמר "רחל מבכה על בניה" (ירמיה לא, יד). 

וה ולהבין מפני מה זכתה רחל ובאמת, יש לתמ
שאומר לה הקדוש ברוך הוא "קול ברמה נשמע נהי 
בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם כי 
איננו, מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר 
לפעולתך ושבו מארץ אוייב". מדוע כביכול אין 
הקדוש ברוך הוא יכול לעמוד בפני דמעותיה של 

ארשת שפתינו" כותב כי כאשר נחרב בספר "רחל? 
בית ראשון, נזר תפארתינו, על ידי נבוכדנאצר מלך 
בבל. ירושלים הפכה אז למאכולת אש, רבים רבים 
נרצחו, נשדדו, ועוד יותר רבים הורעבו למוות. 
שארית הפליטה שהחזיקה מעמד ונשארה בחיים 
למרות הייסורים והעינויים נכבלה באזיקים ונלקחה 

צאה אל מחוץ לעיר הקדושה ורבת התהילה בשבי והו
אשר עתה חרבה אל העבדות והגלות בבבל. כאשר 
צעדו אבלים ומקוננים אל מחוץ לעיר, עברו בדרך 
אפרתה היא בית לחם, ולפתע שמעו זעקות קורעות 
לב, ובכיות נוראות. הקולות הגיעו ממקום קבורתה 
של רחל אמנו וכפי שמתאר זאת הנביא ירמיהו "קול 

מה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, בר
מאנה להנחם". רחל ֵאם הבנים, מסרבת להתפייס, 
אינה מוכנה להנחם, ממררת בבכי כאשר בניה 
עוברים לידה, כורעים תחת עול העבדות שעל 
צווארם. הקדוש ברוך הוא בשומעו את קולה של 
רחל אמנו, אומר לה "כה אמר ה', מנעי קולך מבכי 

ך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום ה' ושבו ועיני
מארץ אוייב, ויש תקווה לאחריתך נאום ה' ושבו 
בנים לגבולם". והנה המדרש מספר לנו שכאשר אירע 
החורבן, מיהר ירמיהו הנביא שהיה ֵעד לכל המחזה 
הטראגי הזה למערת המכפלה בחברון, בה קבורים 
ש אבותינו הקדושים ואמותינו הקדושות, כדי לבק

את התערבותם ותחנוניהם לפני כיסא הכבוד. וכך 
 מספרים לנו רבותינו זכרונם לברכה במדרש על

 
 

אברהם יצחק ויעקב  –תגובתם של שלושת האבות 
"בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא בוכה וממרט זקנו 
ותולש שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את בגדיו 

יצחק וכן  ואפר על ראשו" וביקש רחמים, כך עשה גם
יעקב. ירמיהו התפלל במערה ותבע גם ממשה רבינו 
לבקש ולהתחנן לפני בורא עולם, אולם הקדוש ברוך 

נראה עד כמה  הוא לא נענה להם. ואם נעמיק בדבר
הוא נורא. אברהם אבינו שהיה אב להמון גויים, וגם 
את הנפש אשר עשו בחרן כאשר אברהם היה מגייר 

ואברהם אבינו פירסם  את האנשים ושרה את הנשים,
בעולם כולו שיש בורא לעולם, ואותו אברהם שעומד 
בגאון ובעוז בכל עשרת הנסיונות שהקדוש ברוך הוא 
מנסה אותו, עד שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו "כי 
עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה וגו'", ואותו אברהם 
מבקש ומתחנן לפני ריבונו של עולם שישיב לירושלים 

ה וישיב בנים לגבולם, והקדוש ברוך הוא את כבוד
אינו נענה לתפילתו. יצחק אבינו שהקריב את עצמו על 
קידוש השם בגלל ציווי ה' "קח נא את בנך יחידך אשר 
אהבת את יצחק והעלהו לעולה על אחד ההרים אשר 
אומר אליך". יצחק העולה התמימה מבקש ומתחנן 

ולים, ואינו לפני בורא עולם על ירושלים ועל הבנים הג
נענה. יעקב אבינו איש תם יושב אוהלים, שסובל 
בחייו כל כך הרבה מאחיו עשיו, מלבן, מריב האחים 
ומכירת יוסף. יעקב אבינו שבנה את בני ישראל על ידי 

ה, ואותו יעקב אבינו -שנים עשרת השבטים, שבטי י
מבקש רחמי ה' בעת קשה לישראל, ולא נענה. משה 

ים אשר קיבל תורה מסיני ועבר רבינו אבי כל הנביא
עם כלל ישראל ארבעים שנה במדבר. משה רבינו 
שאמר להקדוש ברוך הוא כי אם לא יסלח לכלל 
ישראל על עוון העגל אם כן "מחני נא מספרך אשר 
כתבת", כזו מסירות למען הכלל והפרט עד שהקדוש 
ברוך הוא מעיד עליו "כי בכל ביתי נאמן הוא", ומשה 

רחמי ה' ולא נענה. ורק תפילותיה רבינו מבקש 
וזעקותיה של אשה קטנה, מליאה צרות, עד שהגיע 
לכך שהקדוש ברוך הוא מברך אותה בפרי בטן, בשני 
ילדיה יוסף ובנימין, ורק תפילותיה של אשה זו 
מתקבלות לפני כיסא הכבוד, עד שהקדוש ברוך הוא 
אומר לה "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר 

ולתך נאום ה' וגו'". לא תפילותיו של אברהם, ולא לפע
תפילותיו של יצחק ולא תפילותיו של יעקב ולא 
תפילותיו של משה רבינו, כל אלה אינן מתקבלות, ורק 
תפילתה של רחל אמנו הן הן אלה המתקבלות לפני 
כיסא הכבוד, ויש להבין למה זה ועל מה זה. והנה, לא 

ל כאשר בניה כתוב בשום מקום, מה התפללה רח
אבל רבותינו עמדו ליד קברה בדרכם לגלות בבל. 

זכרונם לברכה במדרש (פתיחתא דאיכה רבתי) 
מתארים את תוכן תפילתה של רחל כך: "ריבונו של 
עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה, 
ועבד בשבילי לאבא שבע שנים, וכשהשלימו שבע 

ץ אבי להחליפני שנים והגיע זמן נישואי לבעלי, יע
לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עלי הדבר עד מאוד, כי 
נודעה לי העצה. והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן, 

 שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי 
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להחליפני, ולאחר מכן נחמתי בעצמי וסבלתי את 
תאוותי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, 

ים שמסרתי לבעלי, ומסרתי לאחותי את כל הסימנ
כדי שיהא סבור שהיא רחל... ומה אני, שאני בשר 
ודם עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה 
לבושה ולחרפה, אתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני 
מה קינאת לעבודה זרה שאין בה ממש והגלית בניך 
ונהרגו בחרב ועשו אוייבים בם כרצונם?". אם 

ל, כי בעצם גם לי יש נדקדק בלשונה, אומרת רח
רצונות, ואף לי יש שאיפות, וגם אני רואה את 
העתיד שלי לבנות את בית ישראל יחד עם יעקב 
אבינו, ואני לא ידעתי שיעקב יעבוד עבורי עוד שבע 
שנים, ויכולתי חלילה ליפול בחלקו של עשיו הרשע 
ואיתו לבנות בית של ֶרַשע חס וחלילה, ומכרתי את 

יל דבר אחד, שאחותי לאה לא כל עתידי רק בשב
אחותי. ואתה -תבוש ולא תכלם, ולא קינאתי בצרתי

ריבונו של עולם שאינך בשר ודם כמוני, לך אין 
תאוות ושאיפות, קנאת בבניך שהלכו לעבוד עבודה 
זרה שאין בה ממש, ואף הם עצמם יודעים שאין בו 
ממש ורק יצרם הרע הוא שגרם, ובשביל זה הגלית 

רגו בחרב, ובשביל זה עשו בהם את בניך, ונה
אוייבים כרצונם? ומסיימים רבותינו זכרונם לברכה 
שאחר תפילה זו נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך 
הוא ואמר "בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל 

 למקומן...". 
כידוע, הראשון שבכה על קבר רחל, היה בנה בכורה 

 יוסף. בספר הישר מובא, שבשעה –של רחל עצמה 
שהסוחרים שקנו את יוסף מהבור הובילו אותו 
בדרכם למצרים, הם עברו ליד הקבר הזה, ויוסף 
תיכף רץ מאצלם אל קבר אמו ובכה שם. מאז נשפכו 
במקום זה נחלי דמעות בכל הדורות ובכיות של 
המתפללים ושל רחל אמנו הבוכה על בניה לפני ה' 
וממאנת להתנחם בכל צרה שיש להם. גם אחרי 

רחל נפטרה, "קבר רחל" נשאר לילדיה. קבר שאמא 
רחל הוא המקום שבו לכל אורך הדורות הלכו 
ה"ילדים" להתפלל ולבכות, והוא המקום שממנו 

מספרים כי בזמן ישועות יוצאות בכל דור וזמן. 
מלחמת יום הכיפורים כאשר המתח היה בשיאו, 
יום רדף יום, הגיעו שמועות סותרות ומבולבלות, 

שלים היה בהאפלה מוחלטת, זועק הציבור בירו
ומתפלל אל ה'. ובעיצומם של ימי הפחד, שכר ראש 
ישיבת מיר, רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, מונית כדי 
לנסוע לקבר רחל. מקורביו ניסו להניאו, והימים ימי 
פחד אבל הוא בשלו. במשך כל הנסיעה שר לעצמו 
בהתעוררות וברגש את הפסוקים "קול ברמה 

י קולך מבכי...". הגיעו לקבר. רבי נשמע... מנע
חיים נכנס פנימה אל המצבה ואז התפרץ בזעקה 

א!!!". המלווים קפאו ---נוראה ושוברת לב "אמא
על מקומם. הזעקה המזעזעת הפכה בן רגע לבכי 

"הקדוש  –השתנק רבי חיים  –סוער ביותר. "אמא" 
ברוך הוא מבקש ממך 'מנעי קולך מבכי', אבל אני, 

שלך, מבקש ממך: אל תפסיקי לבכות! חיים הבן 
תעוררי רחמים על בנייך, אל תרפי..." ובאותו הערב 
הגיעה הידיעה על ההדיפה המושלמת של כוחות 

ואכן, היא ממשיכה לבכות, אמא רחל. מהו האוייב. 
הכוח הנורא הזה של בכייה? כן,  כאשר כל השערים 

"שערי דמעה",  –נעולים ישנו שער אחד הפתוח תמיד 
ם מעולם לא ננעלו. גם במצבים בהם נראה, ה

לכאורה כי "אבדה כל תקווה", דווקא אז הבכי הוא 
 זה שיכול לשמש כמפתח לעורר רחמי שמים מרובים

 
 

 ולהביא לאדם מזור ותקווה.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המלמד על כוחה 

 וגדולתה של רחל אמנו להושיע את בניה באשר הם...
הרב קלוגר גהרה מעל דפי הגמרא,  דמותו העבדקנית שלל

ועיניו עברו בין השורות. מלבד הקדושה הצפונה בגמרא הרי 
יש בה ברכה נוספת, היא משמשת עבורו מפלט מכל תכונת 
המטוס שסביבו ממראות שאינו רוצה לראות ומחברתם של 
אנשים שאינו חפץ בקרבתם. וכך הוא יושב לאורך הטיסה 

ים ומשתדל לצמצם את טווח לארה"ב, מתרכז בספריו הקדוש
ראייתו להכרחי ותו לא. שכנו למטוס אינו מפסיק מלהסתכל 
עליו. הוא הינו איש עסקים עשיר לבוש במיטב המחלצות, 
מעונב ומחוייט עד לתג האחרון. מדי פעם שולח מבט סקרני 
ומנסה ללכוד את האותיות הקטנות שבספרים הפתוחים. ניכר 

וח בשיחה, אך אינו מעז בו שרוצה הוא בכל מאודו לפת
להפריע. בשלב כלשהו התעייפו עיניו של הרב קלוגר, סגר 
את הספר והניחו בצד. עצם את עיניו וביקש לנמנם קמעה. 
קולו של שכנו פנה אליו בנימה ידידותית "אולי תוכל לשתף 
אותי מעט במה שכתוב כאן?". העיף מבט שואל לעבר שכנו 

אה שהדברים שכתובים כאן איש העסקים, וזה ממשיך "אני רו
מסוגלים למשוך את תשומת לבך כל כך הרבה זמן, אז גם אני 
מעוניין לדעת...". ברגע הראשון התכווץ כולו באי נוחות. 
ללמד דברי תורה לגוי?! הלא איסור יש בדבר, החל מגלגל 
עמו שיחה על דא ועל הא, ומתוך דבריו של 'הגוי' נתברר לו 

הם! איש העסקים המצוחצח הושיט  כי הוריו יהודים גמורים
לו יד. "נעים להכיר. עורך דין ארווין נדלר. אני יהודי בן 
יהודי. אבל הפעם האחרונה שאבי פגש במישהו יהודי היה 
כאשר מלאו לו שלוש עשרה. אביו, סבא שלי, הניח לו תפילין 
באופן חד פעמי לכבוד הטקס והמצלמה, ומאז ועד היום, זה 

פגש עוד בשום סממן יהדות...". "ואתה?". כשישים שנה, לא 
"אני ממשיך בדרכו של אבא...". "אז אין להם שום קשר עם 
יהדות?" נאנח הרב קלוגר. "יש לנו קשר עם יהודים" ענה 
הלה בגאווה ועיניו זרחו. "אנחנו קשורים מאוד לצדיקי 
משפחת אבוחצירא, לפני שנים רבות היה אבא מגיע מארה"ב 

הבבא סאלי בנתיבות. גם אני מגיע אחת  מפעם לפעם לבית
לכמה שנים לביקור בבית האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא 
שליט"א בנהריה". עורך הדין החל מספר על עצמו, ומדבריו 
עלתה תמונה עגומה של איש דל ורש במצוות, שאפילו ריח 
של תורה לא דבק בו (על מצוות קידוש והבדלה, דרך משל, 

הלך אותה טיסה), אבל עתיר שמע לראשונה בחייו במ
בנכסים. רבים משועי עולם משחרים לפתחו, הוא אחד 
מעורכי הדין הנחשבים ביותר בתחומו ויש לו שם עולמי. 
משרדיו פרוסים בשש ערים מרכזיות ברחבי ארה"ב ובהם 

מאה וחמישים עובדים (עורכי דין, פקידים  -מועסקים קרוב ל
סו הפרטי. "אני המייצג וכל כיו"ב), והוא מדלג ביניהם במטו

הרשמי בהרבה משפטים בינלאומיים מסועפים. לדוגמא, 
בימים אלו" הוא ממשיך לספר לבן שיחו "אני משמש עורך 
דין במשפט המתקיים בארה"ב ומייצג את תביעת השוטרים 
שתבעו את המדינה בגין פנסיה. כל איש ממשל בארה"ב, 

ת הכבוד". וכך ברגע שתזכיר את שמי באוזניו מיד יקוד בירא
דלר ומתבונן בשכנו במשך כל כאמור, יושב לו עורך דין נ

מישראל לארה"ב אליה הגיע לביקור בן אחד עשרה הנסיעה 
שעות לצורך פגישות עבודה. הוא התוודה על האמת "מטבעי 
אני אוהב ללמוד ולעמוד על חקר כל דבר שאני רואה, וכאן 

כון על גבי ספריו ואינו מוציא את ראיתי יהודי בלבוש חסידי ר
עיניו מהספר שעות רבות, הסקרנות אכלה אותי". השיחה 
החלה להתפתח. הרב קלוגר העומד בראש הכוללים של קבר 
רחל הזכיר את המושג "קבר רחל". פניו של איש העסקים 
החווירו והוא זינק ממקומו כנשוך נחש. "מה, אתה קשור 

"ספר לי על קבר רחל" אמר  לקבר רחל?". "בהחלט כן" ענה.
 איש העסקים בשקיקה. הרב קלוגר החל מרחיב את השיחה

 
 



על דמותה של רחל אמנו ומה שעברה בחייה, וכיצד נתקבל  
קברה כאחד המקומות הקדושים ביותר לעם ישראל. סיפר 
על הכיסופים, על הגעגועים ועל ההתרגשות שלא עזבו את 

'סדר הדורות'), דיבר שנים (לפי ספר  3,577כלל ישראל זה 
על נחלי דמעות שכבר נשפכו, על נהרי ישועות ששטפו, על 
רבבות מכל פינה בעולם שעיניהם ולבם נשואים בערגה אל 
המקום הזה. למרבה ההפתעה, למרות החזות המרוחקת 
גילה עורך הדין המהודר התעניינות בלתי רגילה בנושא. 

וגם ביקש ביקש לברר על מקורות חז"ל וגדולי הדורות, 
להתעדכן על מצב קבר רחל כיום, על אפשרויות הגישה ועל 
כל הקורה שם. רמת הידיעות שלו ביהדות בכלל ובכל 
הקשור לרחל אמנו וקבר רחל בפרט, עמדה ברמה של ילד 
בגן שיודע לספר את ה'אגדה של רחל אמנו', אך הרגש 
היהודי, הנקודה היהודית הפנימית היתה גחלת לוחשת, אך 

את צמד המילים "רחל אמנו" והגחלת דלקה באש של שמע 
כיסופים בוערים. כעת שמע בהפתעה על רבנים ואברכים 
מופלגים בתורה וביראת שמים השוקדים על התורה ועל 
העבודה בקבר רחל ברוב שעות היממה. על אתר אמר לבן 
שיחו כי הוא מרים תרומה נכבדה "אני רוצה להיות שותף 

בלהט. דרכה של טיסה שגם אם בקבר רחל אמנו" אמר 
ארוכה היא, בסופו של דבר נוחת המטוס במחוז חפצו. הם 
הגיעו לניו יורק, אבל החליפו ביניהם מספרי טלפון, ומני 
אותו יום הפך עורך הדין הפופולארי לאחד מיקירי קבר 
רחל. בכל שבוע היה מתקשר אל הרב קלוגר כדי לשאול מה 

פשי שלו לקבר רחל. אחת קורה במקום, ולבטא את הקשר הנ
לחודש נהג להעביר את נדבת לבו. ימים עברו וירחי השנה 
חלפו בזה אחר זה. השנה תמה ופתאום החל המצב הכלכלי 
בעולם להתערער. מעצמות כלכליות קרסו ואף מטה לחמו 
של העורך נדלר נפגע אנושות. הוא מצא עצמו בכי רע. 

סיף הון לקופה, משרדיו עדיין תיפקדו איכשהו אך חדלו להו
הלכו  –ואם חשב כי המשבר הכלכלי יחלוף במהירות 

העניינים והסתבכו. פתאום מצא עצמו נצרך לבריות במידה 
מסויימת. מדי חודש היה עליו לעשות מאמצי על, לגייס את 
עלות התחזוקה של משרדיו על הצוות הגדול שבהם. מדי 

שכירות  חודש היו חסרים לו כחצי מליון דולר כדי לממן את
ששת המשרדים. אולם את הכספים ששלח כדי לעזור 
במימון התורה הנלמדת בקבר רחל לא צימצם בכהוא זה. 
"אם אין ביכולתי לתרום מכיסי הפרטי" אמר בלבו "אזי 
לפחות אשתדל בגופי, לנצל את הקשרים לתמוך בקבר 
רחל". ממחשבה למעשה, הוא החל להקדיש כל שבוע 

ל עסקיו, והקדיש את כל זמנו שעתיים שבהן פרש ממעג
למען רחל אמנו. הלך להיפגש עם בעלי אמצעים, פנה 
טלפונית ושלח דואר אלקטרוני, וכך הלאה והלאה. בעקבות 
פעילות זו פיתח גם הכרויות חדשות עם אנשי עסקים 
שאותם לא הכיר בעבר. בכל הזמנים הקשים המשיך לשמור 

יבו פרי ובין אם על קשר עם קבר רחל. בין אם פעולותיו הנ
לא, את הקשר לאמא רחל הוא לא רצה להפסיד. אבל הנה 
הגיעו ימים קשים עוד יותר. באחד הימים התקשר. בקול 
בוכים וברוח נכאה שפך את צערו, וסיפר על השפל הגדול 
 ועל המשבר שפקד את עסקיו. "בעוד כחודש נקבע לי דיון

ת עתידי בבית המשפט. זהו דיון משמעותי העומד להכריע א
ואת גורלי" אמר בחרדה. "כלומר?". "אסביר לך" בלע עורך 
הדין הנוצץ את גאוותו. "אם אמצא משקיע חדש עד אותו 
יום, אוכל להמשיך ולתפעל את ששת משרדי". "ואם לא?". 
"כי אז אצטרך להתחיל לחשוב מהיכן אקח כסף ארוחת 
ת בוקר", כמעט פרץ הלה בבכי. אילו היית יהודי משלנו היי

משתמש בביטוי: אני צריך כסף "בשביל שבת", חשב הרב 
קלוגר מחשבה מבודחת ובלתי נמנעת. אך בעולם המושגים 
של עורך הדין הכמעט גוי אין מושג כזה. לא רק משמירת 
 שבת הוא רחוק מרחק חמש מאות פרסה אלא אפילו מאכלי

 
 

שבת זרים לו. "רגע, למה שלא תגיע לבקר את אמא?". 
עורך הדין "אני דווקא מבקר את אמא שלי כל  "מה?" נדהם

יומיים". "אנחנו לא מדברים על אמך הביולוגית, אנחנו 
מדברים על אמא רחל, האמא של כולנו", הזכיר הרב קלוגר. 
"אתה הרי כל כך הרבה פועל ועושה למענה, לא מגיעה לך 
הזכות לבקר אותה ולבקש ממנה שתעזור לך כשאתה נצרך 

ת" הגיב מיסטר נדלר בשמחה כאשר הבין לישועה?". "הברק
לפתע את משמעות הדברים. "אני מסיים את שיחת הטלפון 
איתך ופונה אל סוכן הנסיעות שלי. לא, לטיסות ארוכות אני 
לא טס במטוס המנהלים שלי. בתוך יומיים אני בישראל 
ואצור איתך קשר". ואכן, לאחר יומיים הגיע עורך הדין 

פגישת עבודה סטנדרטית, כי אם לארץ. הפעם לא לצורך 
לצורך פגישת 'תורה ועבודה', פגישה שעתידה לחולל מהפך 
בכל חייו... הוא לא בא לבד... קשיש אמריקני טיפוסי עמד 
צמוד אליו. "תכירו בבקשה. הרב קלוגר, זה אבא שלי. אבא, 
זה הרב קלוגר". והוא מספר להרב קלוגר "כשהחלטתי לנסוע 

עצם למה שאבא לא יבוא איתי'. פניתי לקבר רחל, אמרתי, 'ב
אליו ואבא קפץ על המציאה והביע במקום את שמחתו". 
הזקן היה מנותק כאמור מכל זיק של יהדות, אך יהודי נשאר 
יהודי, ו"קבר רחל" עושה לו משהו, וילכו שניהם יחדיו... 
"היתה לנו נסיעה מעניינת" מספר עורך הדין. "מטבע 

אשונה בחיים שאנו עורכים נסיעה הדברים, הרי זו הפעם הר
מיוחדת בנושא הקשור ליהדות, והראש כבר מסתובב סביב 
יהדות. אבא החל לגולל את זכרונות נעוריו וילדותו. שעה 
ארוכה אימץ את זכרונו וניסה לשווא לגרד את השכבות 
המאובקות בירכתי מוחו, אולי נשתמר בהן קורטוב לחלוחית 

. "פתאום זינק ממקומו. נעץ של תורה שאותה ספג בינקותו
מבט בנוף התכלת הניבט לעיניהם מחלון המטוס וצעק 
"שניים אוחזין בטלית'. 'מה'? 'שניים אוחזין בטלית' צעק 
אבא בהתרגשות וכבר אצו רצו אליו שני דיילים ואחזו 
בבגדיו... אבא לימד אותי גמרא כשהייתי ילד קט, ואני זוכר 

ת'. אבא היה נרגש כאילו זכה את המילים 'שניים אוחזין בטלי
בפרס הראשון בלוטו האמריקני. יפה, אמרתי, ומה משמעות 
המשפט הזה?". "זהו, שאני לא זוכר יותר משלושת המילים 
האלו". "הוא לא זכר מי המה ה'שניים' ומדוע הם 'אוחזין' 
ועל איזו 'טלית' מדובר, אך במשך כל הדרך שינן לעצמו 

מטוס חצה את קו החוף, והתעופף 'שניים אוחזין בטלית'". ה
מעל תל אביב. הטייס הכריז על נחיתה, בחוץ המתינה להם 
מונית שלקחה אותם הישר לקבר רחל, ועדיין כל הדרך חוזר 
האב הזקן ומשחזר "שניים אוחזין בטלית"... המשפט התורני 
היחיד שנמצא במאגר היהדות הדל שלו. הם נכנסו לקבר רחל 

לרווחה. לא יאומן. שניהם התרפקו  אמנו בעיניים קרועות
נרגשים ונפעמים על המצבה הגבוהה ופרצו בבכי קורע 
לבבות. האמא מקבלת את בניה בזרועות פתוחות... עמדו 
האב והבן שהיו כל כך רחוקים מיהדות עד עתה ונשאו 
מעומק הלב תפילה נרגשת רווית רגשות סוערים. כשסיימו 

ף היומי. ראש הכולל הציע להם מישהו להצטרף לשיעור הד
פותח את השיעור ומכריז בשמחה של תורה "שניים אוחזין 
בטלית". זעקת פורצת מפי שני האורחים מארה"ב והם כמעט 

מה? "שניים אוחזין בטלית?" עוד  מתעלפים מהתרגשות
פעם? היה זה ביום שני ג' באייר תשס"ט, היום שבו הדף 

... האברכים היומי החל במסכת בבא מציעא דף ב' עמוד א'
וראש הכולל ניסו להבין מה קרה לשני האורחים אשר נפשם 
יוצאת מהתרגשות לנוכח ה"שניים אוחזין בטלית", אך ללא 
הצלחה... עורך הדין פרץ בבכי סוער. "אתם שואלים מדוע 
אנחנו כל כך מתרגשים?" פנה אל האברכים. "אני אספר 

הדרך  לכם". והוא סיפר על הטיסה, על המשפט שאביו כל
שינן בדבקות. "שניים אוחזין בטלית. והנה אנחנו מגיעים 
לכאן ומיד אתם מתחילים באותם מילים עצמן. זה לא מקרה. 

 אני רואה בכך קריאה גלויה, אמא קוראת לי לחזור לחיק
 
 



היהדות ולשמירת התורה והמצוות. אני מבטיח לך אמא, אני  
. שעה חוזר" אמר בסערת בכי. עין אחת לא נותרה יבשה

ארוכה התרפק עורך הדין על המצבה בבכי נסער וליטף את 
הפרוכת באהבה. "נולדתי מחדש" מלמל לאחר שעתיים 
והתיישב בחולשה על כיסא. "זכרת להתפלל על הביזנס?" 
שאל מאן דהו. "אוי, שכחתי לגמרי!" נזעק ופנה שוב לעבר 
המצבה, מתרפק עליה כמו תינוק המתרפק על אמו ומבקש 

תעזרי לי בעסק, אני משתדל לעזור לך, אנא תעזרי ממנה "
לי". מקבר רחל דהרו השניים הישר אל שדה התעופה. עורך 
הדין שב הביתה וביצע מהפך בכל סדרי החיים. הכשיר את 
המטבח, החל לשמור שבת ולהניח תפילין. כעבור שלושה 

הון שאיתו -ימים בלבד... הטלפון מצלצל. על הקו נמצא איל
פני כמה שבועות וביקש את עזרתו לקבר רחל. יצר קשר ל

באותה הזדמנות אמר לו איל ההון "הבה ונקבע פגישה". 
כעת הוא מתקשר "נעניתי לך על תרומה לקבר רחל. אך 

אמור נא לי, שמעתי שהסתבכת". "זה נכון". איל ההון ביקש 
לברר את כל פרטי העסק וכיצד הסתבך... במהירות גבוהה 

הנושא והציע את עצמו כמשקיע  שיקלל העשיר את כל
פוטנציאלי, במטרה להציל את העסק ולהביא לשגשוגו 
ולפריחתו מחדש! וכך החל מתרומם שוב מזלו של עורך 
הדין נדלר ומאיר לו פנים ונהפך עליו הגלגל לטובה. שוב 
מוצא הוא את עצמו כגביר אדיר התומך בהרבה מוסדות תורה 

. לפני כחודש בי"א וחסד ובפרט במוסדות קבר רחל אמנו
במרחשוון  בהילולת רחל אמנו הגיע עורך הדין ארווין נדלר, 
הפעם עם כיפה על ראשו כיהודי שומר תורה ומצוות. הוא 
הגיע לשם ואנו לא מתקשים לנחש מה אמר שם לרחל אמנו 
'תודה על אור התורה והיהדות שזכיתי להם בזכותך, רחל 

הם בזכותך, רחל אמנו! תודה על השפע והברכה שזכיתי ל
 אמנו...!"

 
 

 אחים יקרים!
אמא רחל מבשרת לבניה האהובים את ההבטחה האלוקית העתיקה ובת האלמוות "ויש תקווה לאחריתך". 
בקבר רחל נולדו רבבות חיים חדשים. תקוות וישועות. אין מקום מתאים יותר לפעול כל ישועה ולהשיג כול 

את הצער שלכם, רק אמא יכולה להשתתף בצער של חשוכי בנים טוב, כמו אצל אמא. אמא היא זו שמבינה 
זוגות המצפים שנים שקול בכי טהור יפריע לדומיה הכואבת בביתם הריק, רק אמא יודעת לחוש את התסכול 
והיגון של רווקים ורווקות המתמודדים בחיפוש נואש להשתחרר מהבדידות ולבנות בית בישראל. רק אמא 

פנימית של חולי גוף ונפש המתייסרים ביסורי תופת, רק אמא יכולה להבין את מסוגלת להאזין לצעקה ה
הצער של אבא ואמא שאינם גומרים את החודש ומתמודדים במחסור ומצוקה, רק אמא מסוגלת לחוש את 

 הסבל של הורים המתמודדים עם בעיות חינוכיות חריפות הממוטטות את ביתם!!!
 כי, אין כמו אמא!

חד מישראל באופן פרטי הינו בנה יחידה, אינה מוכנה להסתפק בשום נחמה שאינה רחל אמנו, שכל א
מושלמת. אמא רחל הבוכה על כל אחד מילדיה עד שתבוא הגאולה, מלמדת כל אמא שאין לה להרפות 
מתחנונים אל ה'. אם שערי שמים נראים כנעולים, הדמעות יפרצו אותם. וכשתבוא הגאולה נראה אז מה היה 

הבכי והתפילה. אין לנו להרפות. עלינו לעורר רחמי שמיים בלי הפוגות, עד שיראה ה' בעוני מצבנו.  גדול כוח
בימינו זקוקים אנו "אולי יותר מתמיד" לתפילותיה ובכיותיה של "אמא רחל" המסוגלות לקרב את הגאולה 

" בביאת גואל צדק לבניה. ויהי רצון שזכותה תעמוד לנו ונזכה לשמוע את הקריאה "ושבו בנים לגבולם
 במהרה בימינו, אמן.

 
 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

  קוראים יקרים !
 

 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק  050-7361626הרב יואל ארזי תרומות לעלון ניתן להעביר אל 
 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון 

 רומה ישירות לבנק לצורך מעקב.נא לעדכן בעת ביצוע הת
 
 

 malkaay3@gmail.comנים לקבל את העלון במייל? שלחו הודעה לכתובת ימעוני

 

 , טוהר חיה בת איילה וסף חיים בן חנה,, יצחק בן רחמהי  לרפואת:
 דרור בן מזל,  חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל,

.רפאל בן אסתר ברתה,עמליה בת סבוט, סילביה בת  .דינה חיה בת נילי 
 .נוסרת אסתר בת טאוס רחל

 רונית בת שושנה., יצחק מתתיהו בן רייזל לאה  זיווג במהרה:

 

 יוכבד חיה בת ג'נט.  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ע ג'נט בת לונה, ,'רהאפרים בן זועפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה, ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי קלמנט בן אסתרינה, יעקב בן אסתר,
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"" " 

  ,יפה יפה לסדרם,החטובים העצים גזעי את לסדר היה תפקידי ,הייתי בהם המחנות באחד     נקודה למחשבה
 שאני בזמן ,הקשים . .זו מעבודה הייתי ותשוש עייף ,מבוגר ,קרח לגושי הפכו ידיי ,קפוא היה הכל ,קשה היה באמת החורף. והקוטר האורך לפי
 .להשמדה בדרך ,המשאיות לכוון ,החוצה הובהלו וילדים נשים. הנשים ביתני מכיוון הגיעו הצעקות .צעקות לפתע שמעתי ,המחנה בפינת העצים גזע את ומסדר עומד
 קצה עד מגיעות צעקות תןשאו ,הייתי בטוח... גדוש היה הכאב ,היללה הבכי ,מחרידות היו הצעקות. והילדים הנשים אותם של האחרונות דקותיהם הן שאלו ידענו כולנו

 ,כוחי בכל ,ניסיתי. לחייה קץ לשים מבקשת שהאישה הבנתי!! י אליי רצה ,השורה את עזבה היא .הנשים אחת אותי זיהתה קבוצה מתוך. השמיים
 על וכן בחזרה לקחתה עתיד הוא ,הנשמה את שנתן מי שרק לה הסברתי ,החיים קדושת על לה הסברתי .התאבדות על ,נשמתה את יקחו שהנאצים שעדיף לה להסביר

 ,פתע. סכין ובחגורתו ה הבחינה היא. הישועה תבוא לא שממני הבינה האישה. סכין רוצה היא .בדעתה נחושה הייתה היא ,לשווא אך... בדבר האיסור
!...” עושה את טוב לא!...תתאבדי אל" לשכנע מנסה ,להרגיעה מנסה ,חריהא ואני ,רצה היא .הביתנים בפינת שעמד הגרמני הקצין לעבר בטירוף ורצה הסתובבה
, ,להתאבד רוצה שהאישה לקצין להסביר ניסיתי" ?כאן קורה מה:” ושאל נשקו את מיד דרך הגרמני ,ש"ימ הגרמני הקצין ליד כשהגענו

 אבל,טירוף של או ,קדושה של אור הוא האור אם ידעתי לא ,מיוחד אור היה האישה של שבפניה לב שמתי. לקח' ה-נתן' ה .האדם של האחרונים רגעיו למרות ,
  ?!לא למה ,כדור לחסוך ,נלהב היה הקצין. לקצין האישה פנתה !”בבקשה הסכין את לי תן. "יהודיה אישה באותה בה היה מיוחד משהו

 

 . בסמרטוטים מלאה הייתה הסלסלה.וגבה כתפה על קשורה שהייתה סלסלה ,הקפוא גהשל אל ,אט אט הורידה. רועדות בידיים הסכין את לקחה היא
 את עצמה האישה. ימים שמונת בן ,ערום תינוק ועליו לבן כר היה ,הסלסלה בתחתית. משתאים הגרמני וגם אני גם...ועוד ,סמרטוט ועוד ,סמרטוט להוציא האישה החלה

,התכופפה!!” אבינו אברהם של בבריתו להכניסו ,וציוונו במצוותיו קידשנו אשר,העולם מלך' אלוק ',ה אתה ברוך: "וברכה בידה הסכין את החזיק ,עיניה
  ,ידיה בין אותו הרימה ,בסמרטוטים התינוק בנה את כיסתה האם. קפוא עומד והגרמני ,בוכה אני ,בוכה האישה ,בכה התינוק. 

 ,לשורה האמא חזרה!” ,בני לכשימות ,רוצה אני אחד דבר אבל ,בריא ילד לי נתת ,בן לי נתת,עולם של ריבונו: "ואמרה השמימה ראשה את הרימה
 .ד"הי ,החיים בין היו לא ,ובנה האם ,שניהם ,קצר זמן וכעבור

 

 ,חייטים ,נגרים אותם ידעו מה. ם מוכנים שהיו ,יהודים לאותם היה כח איזה
 . ובנחישות בדביקות ישראל בתורת להחזיק מוכנים שהיו ,ישראל בית עמך ושאר רופאים ,ריםסנדל

 (העורך)  ...???יודעים לא שאנחנו ידעו הם מה

 צדקה יהודה רבי הגאון אל ברק שבבני" משה אהל" ישיבת מהנהלת פנו פעם
 הרב. הישיבה החזקת למען שנערך מיוחד בכנס ולנאום לבוא בטובו שיואיל, ל"זצ

, א"שליט מלכא משה רבי הגאון הישיבה בראשות העומד את מאוד שחיבב צדקה
 אשר מיוחדת מונית לשלוח שעליהם, פשוט כדבר הבינו המנהלים. להזמנה מיד נענה
 נזדעק, מביתו לו לקרוא הנהג כשבא ואלם. הכנס אל מירושלים צדקה הרב את תביא

?" ציבורי באוטובוס לנסוע יכולתי לא וכי? ? ? ככה עשו למה: "ונתרעם
 . מעשה לאחר מדובר שעכשיו, האנשים לו הסבירו

 

 לא" כי לו שהובטח עד, הרכב אל לעלות מוכן לא הוא אך. למענו נשכרה כבר המונית
 דרך בכל לבדו הביתה מלנסוע איש יעכבהו לא הכנס מן בשובו וכי" עוד לכסלה ישובו
 מזכיר והיה, ך לכך עקרוני באופן התנגד צדקה י"הגר...שירצה
 ?"ממנו ליותר זקוקים אנחנו וכי" חמור על לבוא עתיד המשיח המלך כי, צחוק בבת

 כשהיה: סיפר א"שליט שרגא וךבר רבי הגאון
 חכם של לימודו לחדר נכנס יוסף בפורת בחור

 שלו ס"מהש גמרא ולקח ל"זצ מנצורשמעון 
 את לולהחזיר שיקפידו מאוד חשוב היה ולרבנו

? לו יעיר, יעשה מה אז, ספריו
 דברי את לו אמר אז, רבנו אצל 

 ובית ריןמחזי ולא נוטליו אומרים שמאי בית: המשנה
, הלל כבית והלכה ומחזירין נוטלין אומרים הלל

 , כוונתו לו הסבירו ואז בזה 
 .אחד לאף מעיר שלא תמיד נוהג היה וכך

 מידי ל"זצ יוסף עובדיה הגאון מרן קנה תורתו את
 המקובל הגאון מרן ובראשם 'יוסף פורת' בישיבת רבותיו
 המסובך החלק את ושינן למד ל"זצ עטיה עזרא רבי

 '. משפט חושן, 'ערוך שבשולחן והמורכב
 8 במשך אחד ספסל על לשבת בילדותו כבר זכה כן כמו
 חוכמתו ממעינות, ל"זצ סופר חיים יעקב רבי עם שנים

 אחר צעדוש הנערים עם הנמנ אף, כילד. לישאוב הרבה
 , המקובל הגאון מרן של מיטתו

 .ל"זצ אלפנדרי שלמה רבי קדישא הסבא

ה.ז"ל          ז"ל          ז"ל        ז"ל             ב. צ. . נ   ת.

 בקודש יתהיה ל"זצ יוסף בן סעדיה בירשל  דרכו
כל לפני הוועדים מלבד( ק"שב ליל בכל שבועית שיחה למסור
 יוסף שארית שיבתי תלמידי כל לפני) השבוע במהלך שיער
 כבר -זצ"ל טולידנו ניסים ביר הגאון בראשות יעקב בבאר
 חש היה יהודית עין לו שיש מי וכל לב כל נמס מראהו מעצם

 . עליו השורה השכינה את ורואה
 ה מילה שכל דבריו את שומעים וכשהיו

 בחורי כל השבת את קיבלו זו בדרך. בתשובה מהרהרים היו
 הדברים על ומתחרטים רבם דברי את בצמא שותים, הישיבה

 .השבוע במשך שארעו הרעים

 לבגדד ל"זצ חיים יוסף רבינו הגיע כאשר
 יהודי בין להנהיג המורים אחד בקש, ו"תרל בשנת
 וחורבן הדת הרס שיהיה דת בעיני הקלות בגדד

 ם חיים יוסף רבי לו התנגד, לדת
 לעיתון מכתבים האיש שלח. רבה בתקיפות

 . חי אישהבן של בודובכ קשות פגע בהם" המגיד"
 

 חכמי כל התעוררו, לבגדד העיתון גליות כשהגיעו
 עבדללה רבי ובראשם ונכבדיה גביריה, העיר
כתב את. הפלסתר דברי כותב את והחרימו, סומך
 ואף בבגד אשר הכנסיות בתי בכל הקריאו החרם

 כתבו לכך נוסף. העיר רחובות בכל  פירסמוהו
ו עליו חתמוש, העיתון לעורך חריפה תשובה

 כן כמו. בבגדד ההוראה מגדולי 
 את פעל החרם.ירושלים לרבני בנידון מכתב כתבו

 בפני נסגרו בבגדד אשר הכנסיות בתי וכל פעולתו
 ". באשי החכם" בפקודת האיש

 

 בגדד רבני. אימו פטירת על מכתב קבל זמן באותו
הבן" את העליב אשר" "" בזה ראו
 בביתו להתפלל הסכים לא יהודי אף". חי שאי

, דין לבית ללכת שהוכרח עד, האבל ימי בשבעת
  מחילה ולבקש חטאו על להתוודות
 .בפרהסיה חיים יוסף מרבי

בקריאת 
"אחד" של 

שמע חושב 
האדם 

להמליך את 
הקב"ה על 

כל 
העולמות, 

ושוכח 
להמליך על 

 מו...עצ

 

אדם 
גדול 
מפיק 
חישול 
ועליה 
 מייסורין

 
,אדם 
קטן 

עלול 
 להישבר
 על ידם.

 כל האברים קודש , והפה קודש קודשים.

המעות  נתנו  לאדם  לעשות  חסד, 
 ואינו  עליהם  אלא  כגבאי.

 



 

 הרופא שואל ראיה בבדיקתת
 יכול אתה, תגיד: הנבדק את
 שעל התחתונה השורה את לקרוא

 :: הנבדק?הלוח
***** 

 בנק שודדים גנבים שני
 בוא: א גנב. השלל עם ובורחים
. עזוב: ב גנב. גנבנו כמה נספור

hamaor.netכל העלונים: 

ית ָאִביָך  ָך ּוִמּבֵ ר ַאְרֶאּךָ ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ  (בראשית יב, א).ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
 

ד"ה ויאמר ה') מקשה, לכאורה כל אדם שרוצה לצאת  -(בראשית יב, א' 
מהמדינה, ראשית הוא יוצא ממשפחתו ומבית מגוריו, ולאחר מכן מעירו וממדינתו, 

ָך" ואילו בפרשתנו כתוב בדיוק להיפך, קודם כל "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך", אח"כ  -"ִמּמֹוַלְדּתְ
ית ָאִביָך".  מהעיר שנולדת בה, ורק אחר כך "ִמּבֵ

 

אלא מסביר הכלי יקר שאין הכוונה ליציאה פיזית אלא ליציאה רוחנית, ה' יתברך רמז 
לאברהם אבינו את הדרך להתגבר על הניסיונות, למחוק ולעקור את הטבעים וההנהגות 

כל בבת אחת זה קשה מאד, ולכן צריך למחוק ולעקור את ה שקיבל במשך ימי חייו.
ישנם דברים שעושה האדם כיון  -להתחיל מהקל אל הכבד: תחילה יש לצאת מ"ארצך"

שהוא "מנהג אנשי המדינה", כל המדינה נוהגים כך ולכן גם הוא נוהג, אע"פ שאינו 
מתחבר כל כך למנהגים אלו. מטבעים ומנהגים אלו אפשר להתנתק ולהסירם מעליו 

 וללא צורך בעבודה קשה.בקלות 
ומנהגים שכבר יותר קשה להתנתק מהם, טבעים שנשתרשו  

מעיר המגורים, כל בני עירו נוהגים כך והדבר כבר יותר קרוב ומחובר -"ממולדתך"
אליו, כדי להיחלץ ולהינצל ממנהגים וטבעים אלו צריך עבודה יותר גדולה, אולם 

 יכול להיחלץ גם מטבעי העיר.לאחר שנחלץ מטבעי ומנהגי המדינה 
ולבסוף, הטבעים והמנהגים שקשה ביותר להתנתק מהם, אלו הטבעים שקיבל "מבית 

בית הוריו, טבעים אלו נמצאים בגנים של האדם וקשה מאוד להשתחרר  -אביך"
ולהתנתק מהם. אולם אם תחילה יתנתק מטבעי המדינה ואח"כ מטבעי העיר, יצליח 

 ל בבית אביו. מהקל אל הכבד.להתנתק גם מהטבעים שקיב

להיחלץ ולהינצל גם מטבעים ומנהגים רעים הטבועים בו  
מבית אביו, ולכן לא יכול לטעון האדם: "מה אני יכול לעשות, אבא שלי כזה, אמא 
שלי כזאת, אחים שלי כאלה", כיון שביכולת ובכח האדם להשתחרר ולהתנתק גם 

 בבית אביו על ידי עבודה מתמדת.מטבעים ומנהגים שקיבל 
ה' יתברך יזכנו להידבק במידותיו ולהידמות בדרכיו ומעשיו, ויהי רצון שנזכה לראות 

 בישועה השלימה בקרוב, אמן.
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  ולמית חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

בית הוא התשתית ואבן היסוד של כל בית. רבי  שלוםם
זצ"ל נהג לעורר את משחרי פניו, בגודל  משה מנדל

מעלת שלום בית. הרבה גופי תורה תלויים בשלום 
 היה אומר.  -ורעות שבין איש לאשתו

 

הוא עצמו שימש מופת חותך, בהנהגה זו והיה זהיר 
ים כפשוטו את דברי חכמינו ביותר במצווה זו, קי

ת "אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו.  הבנות 
את אבא פוגע באמא, תמיד התייחס אליה  בחיבה  

יתרה ובנעימות. היה מרבה לספר בשבחה ומעלותיה, 
בפניה ושלא בפניה, וכל מעייניו להיטיב עימה. גם היה 

שיפנו אליה לקבל ברכתה, "צדקנית   
 מופלאה היא ושלה גדול משלי", אמר להם.

ְמיָֻחד ֶׁשל ֲאִצילּות נֶֶפׁש  ַמֲחֶזהה
ָהיָה נִגְֶלה ְלִעִּתים ְלֵעינֵי ָהֲאנִָׁשים 

ָרֵאל ֶׁשָּבאּו ְלֵבית ַהָּגאֹון ַרִּבי  ִיׂשְ
ר זצ"ל ְלָׁשֳאלֹו  ַיֲעקֹב ִפיׁשֶ

ְּבִענְיְנֵי ֲהָלָכה ּוְלִהְתיֵַעץ ִעּמֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ְּבִענְיָנִים ׁשֹונִים. ִמֵּדי ַּפַעם

ָהַרָּבנִית ָׁשְטָפה ֶאת ַהַּביִת, ָעַמד 
ַּבֶּפַתח ְו"ִהְתַחּנֵן" ִלְפנֵי ַהָּבִאים, 
ְלַהְמִּתין ְמַעט ַעד ֶׁשְּתַסּיֵם ֶאת 

ַה"ְּסּפֹונְזָ'ה" ְוַהַּביִת יְִתיֵַּבׁש ְמַעט. 
, ִהְפִציר  -"האט ַרְחָמנּות"

ים ֶאת ַּבּצֹוְבִאים ַעל ַהֶּדֶלת, "ׁשֹוְטפִ 
ַרְחָמנּות, ַאל  ְמַעט -ַהַּביִת, אביסל 

 "!  ִּתְרֶּדה ּבֹו ְּבָפֶר
א ָׁשְמעּו ׁשּום  אּוָלם ִמֶּמּנָה ַעְצָמּה, 

  ל ִמָּלה ֶׁשל 
ְּכַלֵּפי ַהְּבִרּיֹות ֶׁשִּמְּלאּו ֶאת ֵּביָתּה 

 ְונְָטלּו ָּכל ִּפַּסת ְּפָרִטּיּות. 
 בֹוד ַהְּבִרּיֹות.ִּכי ָּגדֹול ּכְ 

 אחוזה בבית התארח אחד אישש
 להפתעתו הרא הוא אחד בוקר. גדול
 הבית בעל של השש בן ילדו את

 ברהיט מסמרים ודופק פטיש מחזיק
 . יאנית'ורג'הג מהתקופה

 

 היקר ברהיט תקע שהילד לאחר
 האורח ניגש, מסמרים כחמישים

: בעדינות אותו ושאל הבית לבעל
  בזבוז לך נראה לא זה"

 ?" עושה שהילד מה
 

... נורא לא זה: "הבית בעל

"! 

כל ילד הוריו  –ונה? היא אמ מהה
מלמדים אותו שלפני חציית כביש 
עליו להביט לצדדים לבדוק אם 

 לא באה מכונית ממול, 
 

אבל כשהולך ביחד עם הוריו אינו 
יודע שיש מי  –מביט לצדדים 
כך עלינו לדעת  –שמשגיח עליו 

 שיש מי שמשגיח עלינו תמיד.

יצחק אלחנן  נפטר רבה של קובנה הגאון רבי כאשרר
זצ"ל התחילה שורת ההספדים בבית הכנסת הגדול של  ספקטור

שהצטופף קהל עצום מחונן לבית הכנסת,  ןמכיווקובנה, ואולם 
הוחלט כי לאחר ההספד הראשון שהספידו בנו, בתוך בית הכנסת, 

 יספידו אחד מגדולי המגידים בחוץ. 
 

ואכן הכינו במה ברחבת בית הכנסת, הרכיבו שולחן על גבי 
שולחן, והמגיד עלה לשם והתיישב על כסא כדי לומר את דבריו, 

 ה מפיו, דחפו את השולחן אבל עוד בטרם הוציא מל
להספיד.  ליכולמטה ונחבל בראשו ולא  א והוא

מאיר שמחה  הגאון רבי ילאוזנכשהגיעה השמועה על כך 
ל להשתתף בהלוויה) הגיב: "ידעתי ול (שלא יכ”זצ מדווינסק

וכך סיפר למקורביו: "לפני שבע עשרה שנה ”...! שהוא לא יספיד
לו דין תורה עם אחד אצל רבי יצחק סיפר לי אותו מגיד כי היה 

 אלחנן, וחייבו בדין, ואת השני פטר. 
ולדעתו הצדק היה עמו ורבי יצחק אלחנן היה נוגע בדבר. אמרתי 

הוא לא יזכה להספיד את רבי יצחק , , לו,
 אלחנן ומכאן ידעתי שהוא לא יספיד!..."

זיע"א, סרב לקבל מתנות.  שלמה מזוועהיל הרה"ק רבי רבנוו
מעולם לא ביקש בגד חדש או מנעלים לרגליו, גם כשהיו בלויים, 
אולם גם כשהציעו לפניו לעשות לו בגד חדש, לא תמיד נאות לכך 

 אול עצה, כדרכו בכל דבר, אם לקבל. והיה צריך ל"ישוב", לש
 

כשהתלוננו בפניו שאין זה לכבוד רבם לנהוג כך, בעוד אדמו"רים 
, נד בראשו ולא שינה מאומה. והנה ם אחרים נוהגים 

ראו מהחסידים שנעליו של רבנו אינן ראויות לנעילה ורצו שרבנו 
 יקבל מנעלים חדשים. אולם רבנו סירב לחלוטין. 

 נחמן יוסף וילהלם אחד מיקירי ירושלים הרה"ח רבימצא 
זצ"ל אמצעי להנעיל לרבנו מנעלים חדשים: בלכתו למקווה הביא 

עימו מנעלים חדשים, וכשרבנו נכנס למקווה העלים את מנעליו של 
רבנו. בצאתו חיפש רבנו את מנעליו אך לא מצאם כמובן. ואז הציע 

יוכל להשתמש בהם, וכך נוסף ורבנו  ו לרבנו שיש בידו 
 עלה בידו להנעיל לרבנו מנעלים חדשים. 

 

זצ"ל אמר: ישבתי אצל רבנו ימים  אליהו ראטה הרה"צ רבי
ולילות, בשבתות וימים טובים בסוכות ובפסח, ועקבתי אחריו. 

היכן הוא נמצא, מהו הדבר שחפץ בו, מאומה... לא  
 בו.היה דבר שרבנו ישתוקק אליו או ירצה 

ת והגוף גשמי, אבל יש רוחני הנשמהה
פרט אחד שבו נכרת השפעת הנשמה על 
הגוף ופעולת הרוחניות בגשמיות, "והוא 

החי מן המת.  .זיו הפנים. 
 

ולא זו בלבד, אלא אפילו השתנות ישוב 
הנשמה בגוף מתראה בו. שהרי החולה 

פניו רעות. ולא עוד, אלא שמחשבת הלב 
ים נראת בו, שיש פנים שוחקות, פנ

, כולם עדיהם ת זועפות 
 של המחשבות הנסתרות בקרב הלב".

ְיִחיֵאל ִמיְכל ֻהזְַמן ַהָּגאֹון ַרִּבי  –ָהַאֲחרֹון ְלַחּיָיו  בחרףף
ֵטין זצ"ל ְלַאַחת ַהֲחֻתּנֹות, ֲאָבל הּוא ִסֵּפר ָלַאְבֵר ֶׁשִהִּסיעֹו  ַפְיְנׁשְ

ֵּתף ַּבֲחֻתּנָה, ַּכֲאֶׁשר ֶאת ֵמַהיְִׁשיָבה ְלֵביתֹו ִּכי ֵאינֹו ִמְתַּכֵּון ְלִהְׁשּתַ 
  ִסַּבת ִהָּמנְעּותֹו הּוא ְמנֵַּמק ַּבֲהִליָכה ֲאֶׁשר ָקָׁשה ָעָליו, ּוְבָכ 

ִהְתָּבֵרר  –ָּכ ֶאת ַּבֲעֵלי ַהִּׂשְמָחה. אּוָלם ִמֶּׁשִהִּגיעּו ַלַּביִת -ָּכל 
 ַּתֵּתף ַּבֲחֻתּנָה... ִּכי ָהַרָּבנִית ַּדְוָקא ֵּכן ָחְׁשָבה ְלִהׁשְ 

 

הּוא ִׁשּנָה ִמּיָד ֶאת ַּדְעּתֹו ְוֶהְחִליט ְלִהְצָטֵרף ֵאֶליָה  –ִמֶּׁשָּׁשַמע זֹאת 
ֵּכן ַּבֲחֻתּנָה, ְּכֶׁשהּוא ַמְסִּביר ֶאת ַהְחָלָטתֹו: "ָהַרָּבנִית -ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַּגם

ֵמֲאֶׁשר  –ַּתֵּתף ַּבִּׂשְמָחה ַּתְרִּגיׁש טֹוב יֹוֵתר ִאם ַּגם ֲאנִי ֵאֵל ְוֶאׁשְ 
 "! 

 

 –ֲאֶׁשר ָּכְללּו ָּכָאמּור ַאף ֵסֶבל ִאיִׁשי ֶׁשּלֹו  –ָּכל ַהּנִּמּוִקים ָהֲאֵחִרים 
 נְִדֲחקּו ַהִּצָּדה ְלטֹוַבת ְּתחּוָׁשָתּה ַהּטֹוָבה ֶׁשל ָהַרָּבנִית...

 מופלג ושפל רוח היה הרה"ק ענוו
זיע"א. יום אחד  מקלויזנבורג

נכנס אליו תלמיד ומצא את הרב 
דואג. אמר לו: "עשיתי חשבון נפש 

וצא לעצמי מקום בעולמו ואיני מ
של הקדוש ברוך הוא. הרי כל ימי 

טרם עשיתי מאומה לכבודו..." 
הרהיב התלמיד עוז ואמר: "כתוב: 

 'חשבתי דרכי' . 
 

 ר ונאמר בספר 
שלפעמים על האדם להחשיב את 
מעשיו." ענה הרבי בקול שבור: 

 "דבר זה נאמר על 
, אך לא כן אני. 

ת ועוד לא פעלתי בחיי ידי ריקו
 מאומה לכבוד קוני"...

 המדבר בפגם 
 משפחה סתם , 

 

 אין לו מחילה עולמים .

יה האדם מקבל גהינם אף אילו ה
בשכר מצווה, וגן עדן בשכר עבירה, 

 היה ראוי לרוץ לדבר מצווה.    

צריך זכות מיוחדת כדי 
 להיות מלמד .

 דגירתה של התרנגולת על ביציה , 
 כדוגמא להשקעה בחינוך הילדים .
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ְגָלֵלךְ  י ּבִ   (יב,יג) ִאְמִרי ָנא ֲאֹחִתי ָאּתְ ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפׁשִ
  והקשה רבי יששכר בער מראדאשין זצ"ל:). רש"י( יתנו לי מתנות - "למען ייטב לי בעבורך" 

איך הקדים  הקידב ךירעוד צ מתנות יחיה". אאיך חפץ היה אברהם במתנות והלא "שונ
   ?לו יותר מהחיים שלו את המתנות לחיים שלו. וכי המתנות היו חשובות

בעבור כך יחיה  ,לקבלן שהם יתנו לו מתנות והוא יסרב ללגבשהיתה כוונתו שותירץ 
יתנו לי מתנות ואני אסרב ועי"ז  ,"ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרךְ וזהו " .נא מתנות יחיה"מדין "שו

ְגָלֵלךְ " י ּבִ   ".ְוָחְיָתה ַנְפׁשִ
  

ין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה לֹוט   (יג,ז) ַוְיִהי ִריב ּבֵ
לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים ורועי אברהם מוכיחים 

שיום אחד נכנס  מסופר על הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין זצ"ל,). רש"י(אותם על הגזל 
  ". ועמו ספרו "שבעים שנה בירושלים", אדם אחד למשרדי ישיבת "עץ חיים

והחל לעלעל בו ומצא כי אחד הפרקים  נכנס ר' אריה לחדר, ראה ספר זה על השולחן
  אריה העריצו. שר'מוקדש לרבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל 
שלוש לירות", הוציא ר' אריה : "חפץ ר' אריה לרכשו ושאל למחירו. השיב לו אותו אדם

לימים כיתת ר' אריה רגליו וחיפש היכן גר אותו אדם, טיפס . סכום זה מכיסו ושילם לו
ואילו , ומה הרביעית ובא אליו בטרוניה: "מדוע ביקשת ממני שלוש לירות בעד ספרךלק

..? "לירות לידו פתק כי מחירו הנקוב הוא חמשבאחת מחנויות הספרים מצאתי ספר זה ו
אולם לבני , השיב לו אותו אדם כי הצדק עמו ומחירו של הספר אמנם חמש לירות

   השיב ר' אריה:. א שלוש לירות בלבדישיבה הוא מעניק הנחה והמחיר עבורם הו
אני עובד רק כ"מלמד" בישיבת "עץ חיים", ועמד בתוקף על כך , ישיבה "אין אני בן

  ...שישלם את ההפרש במחיר
  

ַמִים ָוָאֶרץ ה'ֲהִריֹמִתי ָיִדי ֶאל    (יד,כב) ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ׁשָ
י "  האחת בפרשתנו והשניה:ב' במסורה,  - "ֲהִריֹמִתי"מובא בבעל הטורים:  ְמעֹו ּכִ ַוְיִהי ְכׁשָ
ָנס ַויֵֵּצא ַהחּוָצה ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ְגדֹו ֶאְצִלי ַויָּ ֲעֹזב ּבִ וזה שאמרו " (בראשית לט,טו) ַויַּ

  .חז"ל: שאשת פוטיפר נתכוונה לטובה כמו שנתכוון אברהם לשם שמים
שאסור לאדם להרים ידיו  )יתרו(: מובא בזוהר הקדוש וראיתי בגיליון 'המאיר' הסבר נוסף

  רמז לדבר בבעל הטורים הנ"ל:. למעלה כי אם בזמן תפילה או ברכות או בקשה
  )101('מתוק מדבש' גיליון  ".ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא"כאשר ? מתי הרימותי ידי למעלה
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  (יב,יג) ֲאֹחִתי ָאּתְ ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרךְ ִאְמִרי ָנא 

  זיע"א:  עובדיה יוסף והקשה מרן .)רש"י(יתנו לי מתנות  –למען ייטב לי בעבורך 
  כלום אברהם אבינו היה חובב מתנות? 

  והרי נאמר שונא מתנות יחיה, וכמו שמצאנו שאמר למלך סדום:
רֹוְך ַנַעל ְוִאם אֶ " חִאם ִמחּוט ְוַעד ׂשְ   .שלא רצה ליהנות מזה –" ּקַ

  : ידע אברהם ברוח קודשו שכל מה שמתרחש עמו, ותירץ
  :אחריו סימן יפה לבניו הוא בבחינת

  .הוא סימן לירידת יעקב ובניו למצרים – ירידתו למצרים מחמת הרעב
  . עבוד בניו במצריםהוא סימן לש – לקיחת שרה בשבי
  . הוא סימן לצאת בניו ממצרים – יציאתו ממצרים

ולכן חשש אברהם שאם לא יקבל מתנות מפרעה, בכך יגרום שגם בניו אחריו כשיצאו 
ממצרים יצאו חסרי כל, ללא כל הרכוש, ונמצא שעל ידי כך הוא חב לאחרים, לפיכך 

שבזכות הנשים  –יתנו לי מתנות  -" ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרךְ התגבר על טבעו ואמר לשרה, "
וכמו שנאמר ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב . נגאלו ישראל ויצאו ברכוש גדול

  ')ויאמר אברהם(' וניצלתם את מצרים –
  

ים ַאִחים  י ֲאָנׁשִ יִני ּוֵביֶניָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך ּכִ ַויֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ּבֵ
  ,ח)(יג ֲאָנְחנוּ 

  ).רש"י('אנשים אחים' וכו' ומדרש אגדה דומין בקלסתר פנים 
מה יש בעובדת היותם דומים בקלסתר פנים שלא יריבו ביניהם,  תמה על כך ה"חתם סופר":

  קנה בעולם,יהלוא באותם ימים עדיין לא היתה זדוביאור הענין הוא:  קשור? מה זה
בהם, ומי  שנים היו האנשים טועיםוממילא אף שהיה אברהם אבינו זקן מלוט בהרבה 

בו את טענותיו בגלל  שהיה לו דין ודברים עם לוט היה פוגש את אברהם אבינו ומטיח
אברהם אבינו הוכיח וחזר והוכיח את לוט על מה שבהמותיו  היותם דומים זה לזה.

  בשדות זרים, ואף שלוט לא הטה את אזנו מ"מ אברהם אבינו יצא ידי חובת רועות
פוגשים את  אלא שבעלי השדות הללו שבהמותיו של לוט רעו בשדותיהם, היוהוכחה. 

על כן ביקש אברהם  אברהם ותובעים אותו על הנזק הנגרם להם כאילו היה זה לוט.
יִני ּוֵביֶניךָ אבינו מלוט " דומים בקלסתר פנים.  -  "ֲאָנְחנוּ ַאִחיםש" " כיוןַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ּבֵ

  מרעיו של זולתו. ול בגללואין האחד צריך לסב
  

ֶרד ָנא ֵמָעָלי... ַויֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט   ט)-(יג,ח ִהּפָ
כיצד יתכן שאברהם אבינו שמקרב את כל הגויים לאמונה בקב"ה אומר  ויש לשאול:

ֶרד ָנא ֵמָעָלי'לאחיין שלו שהוא שאר בשרו    '?ִהּפָ
  

  זצ"ל: ושמעתי תירוץ נפלא מפי קודשו של רבי ראובן קרלנשטיין
ית ָאִביךָ 'הקדמה: הקב"ה מצווה את אברהם  ָך ּוִמּבֵ אז מדוע ' ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

  ? אם כן אברהם לוקח איתו את לוט בן אחיו? הרי הוא מצווה להתנתק מבית אביו
  

ית ָאִביךָ ': הכוונה בציווי להתנתק מִ התשובה היא היא מהעבודה זרה של בית אביך. ' ּבֵ
כל זה היה . 'בית אביך'ואילו לוט היה תלמידו של אברהם, וכיוון שכך הוא לא חלק מ

נכון עד לוויכוח שהחל בין רועי אברם לבין רועי לוט שרועי לוט היו רועים את בהמתם 
  ). רש"י(בשדות אחרים ולא קיבלו את דברי אברהם שלא לעשות כן 

  
ברגע שלוט החליט שהוא לא מקבל את פסק ההלכה של אברהם  אומר הרב קרלנשטיין:

  .בעניין, אלא עומד על דעתו באותו הרגע הוא חזר להיות 'בית אביך' כלפי אברהם
ית ָאִביךָ 'ואם כך לאברהם יש ציווי  ֶרד ָנא ֵמָעָלי'ולכן אברהם אומר לו ' ֶלְך ְלָך... ִמּבֵ   '.ִהּפָ
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ֶבָה ּלֹו ְצָדָקה ה'ְוֶהֱאִמן בַּ  ְחׁשְ   (טו,ו) ַויַּ

שהיו אברהם אבינו אפילו שהיה מכניס אורחים במידה גדולה, בכל זאת היו אנשים 
לעזוב לאחרים הלא חשוך בנים הוא ולמה לו רכוש רב : מקטינים את ערך מעשיו ואמרו

אבל לאחר שהבטיח לו הקב"ה שיהיה לו בן  !ולכן הוא מפזר את ממונו בעודנו חי ,לוחי
  שירש אותו, ועדיין היה מפזר הונו לצדקה ולא חשש לשמור את כספו עבור תולדותיו, 

  :וזה שאמר הכתוב. הצדקה שלו יאז הודו והחשיבו כולם את מעש
  יזכה לבן, שהאמין במה שהבטיח לו השי"ת עתה ש -" ה'ְוֶהֱאִמן בַּ "

ֶבָה ּלֹו ְצָדָקהועם כל זאת המשיך לתת צדקה, אז " ְחׁשְ היתה לה חשיבות מיוחדת,  הצדק –" ַויַּ
  "ל)רבי הלל מקאלאמייא זצ(. תחסדו האמיתיכי כולם ראו והכירו במידת 

  
ַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליךָ    (טז,ה) ַוּתֹאֶמר ׂשָ

שרה התלוננה בפני אברהם שלא התפלל עליה, כי אילו היה אברהם מתפלל עליה, ולא רק 
  ה!? במה הוא גזל אות !?אבל מה זה קשור לחמס! היתה נפקדת –על עצמו 

  . אנחנו חושבים שגזל זה רק כשמישהו מוציא חפץ, או ממון מחבירו אומר הרב שך:
  . ובפרט אם הוא מונע תפילה  ...החבראבל אין האמת כך, אלא גזל זה גם למנוע טובה מ

  
באלמנה, שהיה לה בן יחיד שהלך לישיבה. אך דא עקא שאותו הבן היה קצת  מעשה שהיה

שובב, ולא למד, הוא רק הפריע וגרר אחריו תלמידים נוספים, עד שהמשגיח לא ידע מה 
יהיה  – התרו בו והפצירו בו שאם לא ישנה את מעשיו ואת דרכיו. לעשות עם אותו בחור

טוב, קראו . הבחור לא שמע לרבותיו, והמשיך במעשיו ובהרגליו. חייב לעזוב את הישיבה
לאמא שלו, האלמנה, והודיעו לה בצער שאין מנוס, הבחור פשוט מקלקל בחורים טובים, 

אמרה להם האלמנה: בשום פנים ואופן! למה לא הודעתם לי . והישיבה חייבת להוציא אותו
ם להודיע לי על כך, ורק אח"כ אם הוא היה ממשיך להתנהג לא בסדר, היה עליכ!? על כך

  . אסור לכם להוציא אותו –היתה לכם הזכות להוציא אותו... אבל מכיוון שלא הודעתם לי 
  

הלא הפצרנו בו אינספור פעמים ?... שאל אותה המשגיח: ולמה את חושבת שהמצב ישתנה
  . תפלל על זהאמרה לו האלמנה: כי עכשיו אני א... על כך

  
. ימים נוספים 30והוחלט בישיבה להשאיר את הבחור עוד  –למשגיח לא היתה תשובה 

וכבר אמר אחד מגדולי . הבחור השתנה באותם הימים מן הקצה אל הקצה –וראה זה פלא 
שחשובה ומסוגלת תפילת אוהב נאמן על חבירו, יותר  –החסידים, כי כך מקובל הוא מזקנו 

  )189('אפריון שלמה' גיליון   !קים שבדורמכל תפילות הצדי
  

ל ָזָכר   (יז,י) ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ
שהגיע פעם לברית הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א היה מספר על הגה"ק רבי שלמה קלוגר זיע"א, 

כאשר שאל , מילה על מנת לשמש כסנדק, הוא הגיע בזמן המיועד, אך נאלץ להמתין זמן רב
, מדוע אין מביאים את התינוק ועושים את הברית? ענו לו שאבי הילד נוטה למות רח"ל

  כדי שיוכלו לקרוא לרך הנימול בשם אביו. , והקרובים ממתינים ליציאת נשמתו
  

כאשר שמע רבי שלמה קלוגר את הדברים, הוא ציוה על המוהל למול את התינוק ללא 
ה כדי לברכו בברכת מזל טוב, רבי שלמה קלוגר ביאר את שהיות. אחר כך נכנס לחדר החול

מעשיו ואמר, להטריח את המלאך הממונה על הרפואה שיבוא במיוחד כדי לרפא את 
החולה, אין ביכולתי, אולם סברתי שכאשר נתעסק במצוות המילה, הרי מלאך הברית יבוא 

כאן בלאו הכי, אוכל  כדי לעמוד לימין המוהל ולרפא את הרך הנימול, ומכיון שהוא ימצא
סיים ה"חפץ , לבקשו שיואיל להיכנס גם לחדר הסמוך כדי לרפא את החולה. וכך אכן היה

  .חיים", לאחר שלושה ימים ולתדהמת כולם, קם החולה ממיטתו והלך ברגליו לבית הכנסת
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.חוה, 
  מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

  אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
שרה, ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

  עזיזה.
  

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
ריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, בת סולי ז"ל, גב

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 

שרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנ
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

  ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.
  

  
ֵבד  ָהבְוַאְבָרם ּכָ ֶסף ּוַבזָּ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ   (יג,ב) ְמֹאד ּבַ

שהיה אחד הגבירים הגדולים ברוסיה הצארית ותומך תורה גדול.  מעשה בר' ברוך זלדוביץ
החזיק ר' , בימי מלחמת העולם הראשונה, כאשר רוב הישיבות נאלצו לגלות ממקומותיהן

אחרי זה עלו . נובהרדוקקמניץ, סלבודקה ו: ברוך על חשבונו את שלוש הישיבות הגדולות
אבל ר' ברוך, שהיה גומל חסד גדול כל השנים , הבולשביקים לשלטון והרגו את כל הגבירים

והחיה הרבה משפחות עניות ומחוסרות כל, ניצל בזכות צדקתו, כי מבין המשפחות שתמך 
בהן, היו גם כאלה שמבניהם הצעירים הצטרפו לבולשביקים והם זכרו לו את חסדו, עד 

פשרו לו לצאת בחשאי מרוסיה ואף נתנו לו קצת כסף שיוכל לנסוע צילו אותו, אצמם השבע
   רבי חיים מבריסק,ברוך ביקור אצל ' בדרכו לארץ ישראל, עשה ר. לארץ ישראל

  . כי הכיר את כל הגדולים שבימיו. היו כולם מתאכסנים בביתו כאשר ביקרו בעירו, מינסק
פלותו: "יודע אתה, כאשר ישר לו בביקורו אצלו בעת רבי חיים, שראה אותו בגדולתו, אמ

. לומדים קורס אחד, וכאשר מצטיינים בו הולכים לקורס שני, הולכים ללמוד באוניברסיטה
אחד הוא ניסיון העוני ואחד הוא , העולם הזה הוא אוניברסיטה גדולה, ויש בו שני קורסים
השלוה , מצד אחד והעוני מצד שניניסיון העושר. כך כותב ה"מסילת ישרים", שהעושר הוא 

מצד אחד והיסורים מצד שני, וכולם הם ניסיונות שעל האדם לעבור אותם. אתה עברת את 
ניסיון העושר בהצלחה גדולה, עכשיו הקב"ה שולח אותך לקורס של ניסיון העוני, מי ייתן 

   זצ"ל:העיד עליו רבי שלום שבדרון הכהן ". ותעבור עכשיו את ניסיון העוני בהצלחה
ברוך כאשר הגיע לירושלים ת"ו, ויכול אני להעיד שהוא עבר גם את ניסיון  ר'"הכרתי את 

כאשר נפטר, הספיד אותו ראש ישיבת חברון, והוא אמר בהספדו, כתוב: ". העוני בהצלחה
ר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד" ּזַ   " (תהילים קיב,ט).ּפִ
  

ר מה הפירוש של " ּזַ ויש בזה מעלה וגם חסרון. , יש אנשים שהם פזרנים "?ָנַתן ָלֶאְביֹוִניםּפִ
המעלה היא, שאפשר לקבל מהם הרבה כסף, לפי שהם פזרנים מטבעם, הכסף נושר להם 
מידיהם, וזה גם חסרון, כי לא הם הנותנים, שהרי הכסף נופל מידיהם מאליו. ויש גם מי 

יש מעלה וחסרון. המעלה היא, שכאשר הוא שיודע להעריך את ערכו של הכסף, וגם בזה 
נותן, הוא נותן, כי הוא יודע מה זה כסף והוא בכל זאת נותן, והחסרון הוא, שהוא לא נותן כל 

ר ָנַתן ָלֶאְביֹוִניםכך הרבה. אבל " ּזַ ר"" כורך את שתי המעלות גם יחד, הוא ּפִ ּזַ נותן כמו פזרן, " ּפִ
  ". ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעדכו של הכסף, ולכן "", כי הוא יודע ערָנַתןאבל הוא גם "

רוראש ישיבת חברון סיים בהספדו: "כזה היה ר' ברוך, הוא היה " ּזַ   ",ָנַתן"" והיה גם ּפִ
  וההסבר הזה הוא פלאי פלאים! !" ידע מה זה כסף, אבל הוא נתן כמו פזרן

  )'שאל אביך ויגדך'(
  



 

 

שבת שלוםם

  
 
 

  
 

 

  דבר העורך
וברש"י:  ",ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן": (יב, ה)כתוב בפרשה 

, אברהם מגייר את האנשים שהכניסן תחת כנפי השכינה
  .םוומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאושרי מגיירת הנשים, 

מסופר על ר' ישראל סלנטר זצ"ל שנסע לשליחות בצרפת, 
ה, כדי לנסות ולמנוע מסטודנטים בתקופת ההשכלה הנורא

את הישיבה, והלך לאסוף הוא עזב  יהודים מלהתבולל...
 נשמות לה' ולתורתו...

באחד המקומות בצרפת, הוא נכנס למסעדה כדי להיפגש 
עם מישהו. ניגש אליו המלצר ושאל אותו מה הוא יהיה 

 מעוניין להזמין... "בשבילי כוס תה בבקשה". 
דקות עם כוס תה וסוכר. ומיד  המלצר חוזר אחרי כמה

חזר  דקות ביקש ר' ישראל סלנטר חשבון. לאחר כמה
 (סכום עצום בכל קנה מידה) "עשר פרנק" -המלצר עם החשבון 

"עשר פרנק?! זו לא טעות"?! שאלה הרב את המלצר, "לא, 
מה עשוי התה? הרי זה מים מ. אז השיב המלצרזה החשבון" 

ה רגיל,  תה הוא ת"הר: חמים ומעט תה"... ענה לו המלצ
, השירותה, המחיר כולל את תאתה משלם לא רק עבור ה

 ".המוסיקה, השמירה והאווירה הנעימה שבמקום
בצאת הרב את המקום הבחין במלצר אחר ששותה תה, 

", 10ושאלו "כמה כוסות תה אתה שותה"? ענה לו "בערך 
"ואתה משלם על זה"??? "לא, אני לא משלם, אני יכול 

כמה שאני רוצה"! שאל אותו ר' ישראל סלנטר:  לשתות
בגלל שאני מלצר, ומלצרים לא "ולמה אתה לא משלם"??? "

 "!משלמים פה
העולם הזה, אמר ר' ישראל סלנטר, הוא מלון מאוד יקר. על 
כל הנאה בעולם הזה משלמים, כי העולם הזה הוא יותר 
מחמישה כוכבים. כל הנאה שנהנה האדם בעולם הזה, ללא 

 ךאם כ ,נשאלת השאלה רך, יורד לו משכרו לעולם הבא.צו
יש  מה הטעם? אתה נהנה כאן בעולם הזה, ומאבד זכויות?!

לא והיא להיות מלצר שרק דרך אחת להצלת הזכויות שלך 
אדם שמשרת את הקב"ה, כאן בעולם הזה, הוא לא  משלם!

'מלצר' הוא אדם שעושה 'זיכוי  'מלצר'?המשלם. ומי זה 
ם שלא דואג רק למצוות שלו. הוא דואג לזכות '. אדהרבים

 את הרבים ! אדם כזה נקרא 'מלצר'!
 :(ה, יח)כתוב במסכת אבות . מעלת זיכוי הרבים גדולה מאוד

וכל המחטיא  "כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו.
ר' עובדיה  ,את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה"

גהינם, ותלמידיו (כל מברטנורא מפרש שלא יהיה הוא ב
 .האנשים שהוא זיכה) בגן עדן

(יב,  ע"פ הפסוק בדניאלמתפרשת המעלת זיכוי הרבים  הידוע
ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ": ג)

החכמים  -" והמשכילים" :'מצודת דוד' ופירש, "ְלעֹוָלם ָוֶעד
המלמדים דרך ה'  -" ומצדיקי הרבים". רושבהם יזהי

מצודת מפרש ה' -" יזהירו" .הם יזהירו ככוכבים - לרבים
 .ענין הארה וזריחה -' ציון

 ומצדיקי הרבים ככוכבים' (ב"ב ח:)על כך אומרת הגמרא 
והם מצדיקי הרבים  אלו מלמדי תינוקות,', לעולם ועד

ך פירש ועל כ. שמלמדים ומחנכים את התינוקות לדרך טובה
דהדמיון לכוכבים הוא, יען שהכוכבים נראים : 'בן יהוידע'ה

בעינינו כקטנים מן השמש, אך באמת גדולים הם ממנה אלא 
  שמחמת גובהם נראים קטנים.

 
 
 
 
 
 

 המשך דבר העורך

כן המלמדי תינוקות נראים קטנים בעיני העולם, על 
שמלמדים לתינוקות האותיות וניקודיהם ומקרא, ואינם 

כי הם  ,מעלתם גדולה ,אך באמתנחשבים בעיני הבריות. 
 .מלמדים להבל שאין בו חטא, ומלמדים את ראשית התורה

 !אהוב ביותר בשמייםמזכה הרבים, כותב:  'חסד לאברהם'ה
 ".אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות"

אפילו אדם  - "ין הזכות כמזכה הרביםא: "'בעל הרוקח'אומר 
מעלתו עצומה , יוון שהוא מזכה הרביםכ, פשוט ביותר

 .אין מצווה אדירה יותר מזו - בשמיים
זיכוי הרבים נותן שליט"א:  הרה"ג גרשון אדלשטייןואמר 

ומי שמזכה את הרבים  הצלחה מיוחדת בגדלות בתורה,
 .יש לו סייעתא דשמיא לכוון לאמיתה של תורה ,בתורה

ללמד  ,יומעשה שהיה באדם גדול שביקשו ממנו באופן זמנ
ושאל את מרן  גמרא לילדים בכיתות גבוהות בבית ספר,

 כי כדאי לו ללמד אותם, ,החזון איש זצ"ל, והשיב לו החזו"א
מפני שיצטרך להסביר להם גם דברים פשוטים שלא חשב 

ועל ידי שיסביר להם את  עליהם בשעה שלמד לעצמו,
 .     יקבל תוספת בהירות והבנה ,הדברים הפשוטים

את  מזכיםאולם הם  ,תורהלה שלא זכו ללמוד כא נםיש
הם אף ם להגדלת תורה ולהאדירה והרבים ע"י תרומת

  שמעלתם גדולה מאוד. ,נקראים מצדיקי הרבים
: "כל מי שיש לו חלק בקירוב הרחוקים אומר הק' הזוהר
גורם להכניע את ה'סיטרא אחרא', וגורם  ,שבשמים נולאבי

, מקיים את כל העולם , אלאא זו בלבדולשיתעלה הקב"ה. 
הזה והעולם העליון, זוכה לראות בנים ובני בנים, זוכה 

: ד)-(תהלים קיב, ב עליו הכתוב אומר. לעשירות ולעולם הבא"
: הֹון ָוֹעֶׁשר ְּבֵביתֹו,  "ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו, ּדֹור ְיָׁשִרים ְיֹבָר

אֹור ַלְיָׁשִרים ַחּנּון ְוַרחּום  ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: ָזַרח ַּבֹחֶׁש
מיהו האדם הזוכה לכל הברכות הללו? "ָזַרח ַּבֹחֶׁש  -ְוַצִּדיק" 

 החושך את להם מאיר לאחרים, שמאיר מי - אֹור ַלְיָׁשִרים"
 .אל תכלית חיותם םהרוחני בו הם נמצאים, מקרב ומנתב

 נונצל את הכח שיש בידנזיכוי הרבים הוא מתנה אדירה, 
לו רק היינו  ".רב עוד יהודי, הוא שנקרא "גיבור בארץלק

קירובו מ כתוצאה אדם לזכות באיזה שכר עצום יכוליודעים 
אפילו במעט, לא היינו מפסיקים  - של יהודי אחד לבורא

 .לזכות את הרבים
 

 
 
 

 

    
 נסיון אברהם אבינו בהליכה לחרן, ולארץ ישראל. .א
 , שרה  אברהם ושרה יורדים למצריםנות: רעב בארץ, נסיו .ב

 .נלקחת לפרעה, ובדרך נס שבים בכבוד ממצרים

נפרד לוט ריב רועי אברהם עם רועי לוט, כתוצאה מכך  .ג
 .יח)-ה (יג, מאברהם ומתיישב בסדום

 .(פרק יד)לוט  הצלת, רדיפת אברהם למלחמת המלכים .ד
 הבטחת ה' כה יהיה זרעך, והאמין בה'. .ה
 .(פרק טו) ין הבתרים ונבואת השעבוד והגאולהברית ב .ו
 .(פרק טז)ישמעאל , והולדת הגר המצריתשרה ו .ז
 הבטחת ה' לאברהם על הולדת יצחק. .ח
 .(פרק יז) מצות מילה -בריתו של אברהם אבינו  .ט

 בס"ד

  ֶלְך ְלךָ 

 חשע"תג' חשון        בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף       'חשנה   333עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 453 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

 מיסודו  של מו"ר", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי הגאון



 

 

 

           
: לכאורה התעורר זצ"ל רבי יחזקאל לוינשטייןןאמר הגה"צ 

אבל  ,רח ללכת עם אברהם בנו לארץ ישראל מיוזמתות
הוא שלקח והוא  ,הכתוב בא ומגלה לנו שהכל מן הקב"ה

 !שהביא ואין עוד מלבדו
הוסיף ואמר אף בי היה מעשה בימי הזעם והאימה בשנת 

כשליטא נכבשה בידי הרוסים, הייתי בווילנה ואשתי  ,ת"ש
להישאר  או - ברירות שתי בפני עמדו בסלוצק. שהתה הרבנית

ברוסיה ולהודיע שאני מצטרף לבני המשפחה בסלוצק או 
לקרוא לבני המשפחה שיבואו לווילנה ונבקש אשרת הגירה 
לארץ ישראל, ברם צפויה הייתה סכנה שהרוסים יראו 

 .ברצון לצאת מגן עדן הסובייטי ויגרשונו לסיביר - בגידה
 נבוך הייתי, כתבתי נוסח של שני מברקים ועמדתי בתור
בבית הדואר, התלבטתי והתור התקדם, לפתע נצנצה 

  "לך לך", כתוב: - ובפרשתנבראשי המחשבה הרי השבוע 
בעודני  .לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך"

תפס  ,תפוס במחשבה זו הגיע תורי, הפקיד הושיט את ידו
 .בטופס המברק האחד ושגרו בטרם אספיק לומר דבר

י והיה זה הטופס בו אני מודיע הבטתי בטופס שנשאר ביד
שאני בא לסלוצק, הוא שיגר אפוא את המכתב הקורא 

 ...כך הגענו לארץ ישראלולמשפחה לבוא לווילנה. 

 
 

הקשו המפרשים, שהרי הסדר היה צריך להיות הפוך, שהרי 
הוא קודם יוצא מבית אביו  ביציאת אדם ממקומו הרי

דהיינו עירו ואח"כ מארצו ומדוע כתבה  ,ואח"כ ממולדתו
 התורה בסדר הפוך?

מלובלין: אבות החסידות רבי מאיר שפירא ענה על כך הגאון 
יסדו כלל גדול, האדם נמצא היכן שמחשבותיו משוטטות. 
אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו 

נמצא בשדה ואם נמצא במקום עבודתו ושדותיו הרי שהוא 
ומחשבותיו על דברים שבקדושה, או שחושב על בית רבו 

 הרי שהוא בעצם נמצא במקום קדוש.
כשהקב"ה אמר לאברהם אבינו לצאת מארצו ומבית  ,כאן
מלבד הכוונה הפשוטה של יציאה בפועל, הייתה גם  ,אביו

קור כוונה על יציאה מדרכי אביו תרח ומדרכי מולדתו ושיע
הליכה ב ואכן ,מלבו וממחשבותיו את הליכותיהם הנלוזות

מתאים ביותר, ההסדר  - במחשבות ובהנהגות - שכזאת
ואח"כ מדרכי עירך ולבסוף  ,מדרכי המדינה -' מארצך'מקודם 

שגם שם עבדו  'מבית אביך'אף להיפרד מהקרובים ביותר 
 .לאלוהי נכר וגם מהם שיעקור כל קירבה וקשר
 

 

 של מרן הרב שך -  
ושמחת נישואין של בחור מישיבת פוניבז' התקיימה  מעשה

 הרבמרן בירושלים. קבוצת בחורים שכרו מונית עבור 
והצטרפו אליו. בין הנוסעים היה זצ"ל  אלעזר מנחם שך
על אף ששהה תקופה די ארוכה בישיבה, שבחור תושב חו''ל 

פלט כבדרך  לא נסע לירושלים בשל התמדתו. אותו תלמיד
כי זו לו נסיעתו הראשונה לירושלים.  ,אגב בתחילת הנסיעה

פנה אליו והסביר לו במשך כל הנסיעה  ,כששמע זאת מרן
את המסלול וסיפר על העיירות והמושבים שחלפו על 

אחד הבחורים ראה בכך ביטול זמן ופחיתות כבוד  פניהם.
לראש הישיבה וביקש להפנות את השיחה לדברי תורה, 

ראש הישיבה: יבון הסוגיה הנלמדת בישיבה. העיר לו לל
אני נמצא רוב הזמן בישיבה ויש לכם מספיק הזדמנויות "

לדבר איתי בלימוד, כעת יש לי אורח שנוסע בפעם 
הראשונה בדרך הזו, המצווה המוטלת עלי עכשיו היא לעזור 

 ]שמושה של תורה[                          .לו בידיעת והכרת הדרך

ל זיע"א (יומא ירנובצ'מ רבי מנחם נחוםכל ימיו עסק הרה"ק 
 ) במצות פדיון שבויים. י"א מרחשוןדהילולא 

נדד הוא על פתחי נדיבים לאסוף מעות למצוה גדולה זו, 
אחר כך היה משלשל את המעות לכיסיהם של הפריצים 

 הרשות, כדי לפדות מידיהם יהודים שנפלו בשבי.  ואנשי
העלילו עליו , כאשר נקלע הרבי לעיר זיטומיר ,פעם אחת

  .הגויים עלילה שפלה, וכלאוהו בבית האסורים
הגיע לבקרו צדיק אחד וביאר לו את הפסוק בדרך צחות: 
אברהם אבינו היה מצטיין בהכנסת אורחים, ותמיד היה 

ת עוד למען האורח, אמר לו מטכס עצות מה אפשר לעשו
ותיהפך אתה  צא אברהם לדרך, -הקב"ה: "לך לך מארצך" 

בעצמך לעובר אורח נודד וגולה, אז תדע ותרגיש היטב מה 
פודה  - חסר לאורח ומה אפשר עוד להיטיב עמו. אף אתה

שבויים גדול, העניקו לך משמים הזדמנות לחוש בטעמו של 
 ...דרז לפדות יהודי משביושבי אצל גויים, ועד כמה נחוץ להז

מעודד מדברי האורח, עם יציאתו מבית האסורים, קיים 
 ביתר שאת וביתר עוז את מצות פדיון השבויים.

 

 
 

: "הקב"ה הבטיחני לעשרני, שנאמר: ואברכך ואגדלה וברש"י
 שמך והיה ברכה".

 !ה"הביטחון בקבהוא הכי גדול של האדם הניסיון 
ם ללמד הלך עם תלימדיו ,הקדוש ובטל שם בעשה מסופר

באחד הכפרים.  מוכסן מזקן אחד שהיה ,מידת הביטחון מהי
יום אחד נכנס באמצע הלילה שוטר ודפק במקל עבה שלוש 

ט את בעל הבית "דפיקות על השולחן והלך לו. שאל הבעש
לו: זוהי התראה שעלי להביא  מה פשר הדפיקות? והוא ענה

היום לאדון את דמי החכירה שלו. אם אחרי שלוש התראות 
כאלו אין מביאים את הכסף, לוקח האדון בשבי את המוכסן 

משלוותך ניכר כי הכסף "ט: "ואת בני ביתו. שאלו הבעש
, ענה לו "בידך, אם כן, לך לפני הסעודה לשלם ואנו נמתין לך

לי אפילו פרוטה אחת. אך לפי שעה אין "בעל הבית: 
שהרי יש לי עוד  ,. הבה נסעד במנוחה'מסתמא יזמין לי ה

כתום הסעודה בא השוטר בפעם השלישית  ."שלוש שעות
ודפק על השולחן. בעל הבית נשאר שליו. בירך ברכת המזון 

. "עתה אלך לשלם"במתינות אחר כך לבש בגדי שבת ואמר: 
"? הכסף הדרושהאם יש לך כבר את כל "ט: "שאלו הבעש

עדיין אין לי אף פרוטה, אבל בוודאי "השיב לו בעל הבית: 
 ' את הנצרך לי"...יזמין לי ה

ט ותלמידיו התייצבו על "הלך בעל הבית לדרכו. הבעש
המרפסת לראות מה יקרה. לפתע ראו עגלה באה לקראת 
האיש. כשנפגשו החליפו ביניהם כמה מילים, והמשיכו איש 

ר נעצרה שוב העגלה. הנוסע קרא לבעל לדרכו. אחרי זמן קצ
הבית שיחזור אליו והושיט לעברו סכום כסף, כאשר קרבה 

ט ותלמידיו, הם שאלו "העגלה אל המקום בו עמדו הבעש
? השיב להם: "ב"מה היה לך עם בעה"את בעל העגלה: 

שיעשה בחורף  כרשן הצעתי לו עסק שאקנה ממנו את היי"
מקח. רק אחרי שראיתי הבא. בתחילה לא השתוויתי אתו ב

כי מתעקש הוא, ועומד במקח והלך לדרכו, הוכרחתי לתת 
לו כמה שדרש. ידעתי שהוא איש ישר ונאמן. רציתי להאריך 
עמו בדיבור אך הוא אמר שהוא ממהר לבית האדון לתת לו 

 ."את דמי החכירה
 ."ראו כמה גדול כח הביטחון"ט לתלמידיו: "אמר הבעש



 

 

סיפור מדהים על הרב מרדכי אליהו זצ"ל שסיפר בליל שבת 
 :טן יחיאל נהרי בבית הכנסת אבוהביהפי

ליל שבת קודש, פרשת "לך לך". קהל רב מתקבץ בבית 
הכנסת "אבוהב" בצפת לשירת הבקשות עם הפייטן הנודע 

ע, כי אם יחיאל נהרי. אלא שיחיאל נהרי לא רק לפייט הגי
יורק זכינו -גם לספר, וכך סיפר: בתקופה ששימשתי חזן בניו

ואשתי נכנסה להריון. הלכנו להיבדק בבית החולים 
יורק. אחרי -חולים מתקדם בניו-"מיימונידס", שנחשב בית

, כיוון במצב לא טובהודיעו לנו הרופאים שאשתי  ,הבדיקות
שהעובר פגוע באופן שאין לה אפשרות ללדת אותו. 
הבשורה הזאת הכתה בנו קשות, וביקשנו שיפרטו לנו במה 
העניין והאם אכן המצב הוא בלתי הפיך. או אז הכניסו 
אותנו לפגישה עם שלושה רופאים בכירים הנושאים בתואר 
המכובד "פרופסור". הם חזרו על ההודעה ביתר חומרה 
ואמרו לנו: אל תיקחו את זה קשה. מדובר בהליך קצר של 

וכל ה"בעיה" הזאת מאחוריכם. למה לכם  עשרים דקות
לסבול כל החיים עם ילד פגוע? הם הסבירו שהבדיקות הן 

משמעיות, אין לילד הזה סיכוי לחיות חיים נורמאליים. -חד
אבל הם לא הסתפקו בהסבר בלבד, אלא לחצו עלינו לקבל 
החלטה מיידית. המעמד הזה היה לנו קשה מאוד, וניסינו 

בדים מה עובר עלינו, במיוחד כיוון להסביר לרופאים הנכ
שאנחנו אנשים דתיים. בתשובה הם אמרו לנו כי אין לנו 
רשות מוסרית להביא לעולם ילד שבוודאות יסבול כל חייו. 

פי היהדות אסור לקחת חיים, גם של -אמרנו להם שעל
עובר. הם התנצלו ואמרו שהם לא יהודים והם לא מכירים 

פי החוק האמריקאי כל עוד -את ההלכה היהודית, אבל על
העובר לא נולד אפשר להפסיק את חייו. השיח הזה עם 
הרופאים היה לנו קשה מנשוא, אבל החלטנו לא לקבל 
החלטה לפני שנתייעץ עם רבנים שידריכו אותנו מה 

המומים וכואבים. מה עושים החולים -יצאנו מבית. לעשות
עכשיו? לאיזה רב אפשר להתקשר בנושא כל כך חשוב? 
לשמחתנו השם היחיד שעלה בדעתנו היה שמו של מרן הרב 

, אבל 21:00יורק השעה הייתה -מרדכי אליהו זצ"ל. בניו
 לפנות בוקר!  03:00בארץ ישראל השעה היא 

י לרגע היססתי האם נכון להתקשר בשעה כזאת, אבל ידעת
שהרב אליהו הוא צדיק ועניו גדול, ועונה על שאלות אפילו 
באמצע הלילה. כיוון שלא יכולתי להתאפק עוד עם הצרה 
הגדולה הזאת, התקשרתי ישירות לביתו של הרב. אחרי 
צלצול אחד או שניים שמעתי את קולו של הרב מעבר לקו, 
וסיפרתי לו בדמעות את הסיפור. הרב הקשיב רוב קשב 

טוב שלא הסכמתם להפלה. אל תדאגו, הילד הזה  ואמר לי:
ייוולד בריא לחלוטין והוא יהיה ילד חכם במיוחד. תרגיע 
את אשתך, שלא תדאג כלל כל תקופת ההיריון. אחרי 
שתיקה קצרה הוסיף הרב ואמר: הרופאים הללו עשו מעשה 
שלא ייעשה, ואתה לא הראשון שהם משכנעים אותו 

ם הצדקה. הם הגדישו את להפסיק חיים ולהרוג בלי שו
הסאה, ואני רואה כי משמים נגזר עליהם כי בתוך שנה 

הרב סיים את השיחה, ואני . מלידת בנך הם ילכו לעולמם
חזרתי מעּודד לאשתי ושיתפתי אותה בשיחה המורכבת הזו 
על שני חלקיה, המעודד והקשה. אנחנו לקחנו את החלק 

ולא להרוג  המעודד והתחזקנו מאוד בהחלטתנו לא להפיל
את העובר הזה, אבל זה לא היה קל. הרופאים המשיכו 
ללחוץ עלינו להפיל את העובר, וכאשר עמדנו על דעתנו 
להביא אותו לעולם הם אמרו לנו שאנחנו חסרי אחריות. 

חודשי ההיריון עברו עלינו כמטוטלת. פעם חוששים 
מההפחדות של הרופאים, ופעם מתעודדים מדברי הרב 

ו המרגיעים. ככל שתאריך הלידה התקרב, כך מרדכי אליה
גברו החששות. אבל בלידה התברר פעם נוספת שהרב 
אליהו יודע מה שהוא אומר, למרות שהוא לא ראה את 
אשתי ממרחק כזה גדול, מישראל, ולמרות שהרופאים בדקו 
אותה כמה וכמה פעמים באולטרסאונד וכדומה. הוא צדק 

א ושלם, מתוק להפליא. לחלוטין וב"ה נולד לנו ילד ברי
לימים התברר שהוא גם חכם, כמו שהרב אמר, אבל באותה 

 .שעה חשבנו רק על דבר אחד, שיהיה בריא
אחרי השמחה של הלידה, נזכרנו בדברים האחרונים של 
הרב והבנו שכעת צריך להתממש החלק הפחות נעים 
מדבריו. שלושת הרופאים הללו צריכים לשלם בחייהם על 

ריון המרובות שהם כנראה גרמו להן. ובאמת, הפסקות ההי
כעבור ארבעה חודשים מהלידה נהרג אחד הרופאים 
בתאונת דרכים. צמרמורת עברה בנו כשהבנו שגורל דומה 

 .מצפה לשני הרופאים האחרים שלא משנים את דרכם
כעבור שמונה חודשים מצא את מותו רופא נוסף, הפעם 

ם. ידענו שדברי הרב בתאונת מסוק. אבל השלישי נותר בחיי
אליהו יתקיימו, אבל לא ידענו איך ומתי. ובאמת ביום 
האחרון של השנה הוא לקה בדום לב ונפטר. ממש כדברי 

 .הרב, בתוך שנה שלושתם ייפטרו מהעולם
באותו יום התקשרתי לרב מרדכי אליהו לספר לו כי דבריו 
על שלושת הרופאים התקיימו במדויק. אבל נראה ששכחתי 

אני מתקשר, כי הרב הקדים אותי ואמר: "אני יודע למי 
ששלושתם נפטרו, והשלישי נפטר היום". איך לא עלה על 

 ?דעתי שמי שרואה ממרחק לא צריך את ההודעות שלי
אבל בזה לא נגמר הסיפור. סיפרנו לכם שזכינו בבן חכם. 
קראנו לו בשם דניאל, שנאמר עליו ועל חבריו: "ְיָלִדים ֲאֶׁשר 

ֶהם ָּכל מּום ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמְׂשִּכיִלים ְּבָכל ָחְכָמה ְוֹיְדֵעי ֵאין ּבָ 
הוא בא ללמוד  16ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע". כשבננו היה בן 

הרב מרדכי אליהו היה בישיבת "נתיב אריה" בירושלים. 
מעביר שם שיעור מדי חודש, ובפעם הראשונה שבננו היה 

עור. הבן התפלא, כי עד שם, הרב אליהו קרא לו אחרי השי
אותו היום הוא לא נפגש עם הרב אליהו, אבל כשהוא ניגש 
אל הרב, הרב שאל אותו אם הוריו ספרדים או אשכנזים. 
הבן השיב שאביו תימני ואמו אשכנזייה. אמר לו הרב 
אליהו: אם כן אתה הבן של יחיאל נהרי. הבן נדהם מכך 

ל זו הייתה רק שהוא הכיר אותו בלי לדעת כלל מי הוא, אב
ההתחלה, כיוון שאחר כך הרב אמר לו כדאי שתדע איזה נס 

 .גדול היה בלידה שלך. וסיפר לו את הסיפור
בננו, שלא ידע מכל זה, התקשר אלינו מיד כולו רועד ומלא 
שאלות, הוא לא נפגש מעולם בדבר כזה. הוא שאל האם 
לרב אליהו יש רוח הקודש איך הוא הכיר אותו בין כל 

מידים וקרא לו. איך הוא ידע שהוא הבן של משפחת התל
נהרי. ולמה לא סיפרנו לו את סיפור הפלא של הלידה שלו. 
אמרנו לו שלא רצינו לספר לו את הסיפור הזה עד לחתונה 
שלו. והנה שמעת את הסיפור מהרב מרדכי אליהו בעצמו. 
אמרנו לו כי זכינו לראות פעמים רבות שלרב מרדכי אליהו 

הרבה יותר מרוח הקודש, אבל הוא ענו ומסתיר  יש הרבה
את הכל. אשריו שזכה לפגוש אותו ולשמוע את הסיפור 

 .ישירות מפיו
הכנסת "אבוהב" ישב מרותק, שוכח  קהל המתפללים בבית

שהוא הגיע לשם לשירת הבקשות. ויחיאל נהרי, בקול נרגש, 
זצ"ל סיים ואמר: זה אחד מסיפורי הפלא של הרב אליהו 

 .י נוכח בהם, אחד מני רביםשהיית



 

 

אף על  מי מיהודי וילנה אינו מכיר את הסמטה של גיטקה טויבה?
פי כן אין הכל יודעים מי היתה, ובמה זכתה האשה הצדקת הזאת 

  שהסמטה תהא נקראת על שמה עד היום.
קדוש רבי אליהו מוילנא זיע"א, התגוררו בעיר בימיו של הגאון ה

ווילנה הרבה למדנים וצדיקים, שהיו באים מכל קצווי תבל 
הוא רבי  היה גם צדיק אחד נודע, ,ליהנות מזיו תורתו. בין אלה

מרדכי בן הגאון המפורסם רבי אריה לייב אפשטיין רבה של 
בה, על קניגסברג זיע"א, בווילנה קראו לו ר' מרדכילי גיטקה טוי

שם אשתו. מפני שהוא עצמו היה יושב יומם ולילה על התורה 
אשתו היתה עקרת הבית והמפרנסת, הם חיו  - ועל העבודה, והיא

בדחקות גדולה, אך מפני שגיטקה טויבה הייתה אשה צנועה 
אדרבא תמיד הייתה  העושה רצון בעלה, לא התלוננה מעולם,
ת למלא כל ומתאמצ שמחה בחלקה ומרוצה מבעלה הצדיק,

 הצטרכויותיו, ומקווה לקבל חלק מחלקו בעולם הבא.
תגברו ביותר הקור וסערות השלג, הכש ,פעם אחת בימות החורף

היה בביתו של ר' מרדכי קר מאוד, מפני שהפרנסה הייתה קשה 
ולא היו להם עצים להסיק בהם את התנור, גם המזון תם מביתם 

ילדים התהלכו ה. והגיעו עד למצב שלא היה בבית פת לחם
עירומים ויחפים, והתרפקו על אמם כשהם רועדים ומבקשים 

ליבה מר עליה והיה לה קשה ביותר לראות  - אוכל, וגיטקה טויבא
בינתיים  שתקה וקיבלה הכל באהבה. ,בצער ילדיה. אף על פי כן

שב הביתה ר' מרדכי מבית המדרש לאחר יום של תענית כדרכו 
הו להשיב את נפשו, אך בבית היה לצום בה"ב, וביקש לטעום מש

עצים כדי  וחושך ואין נר להדליק, ועל אחת כמה וכמה שלא הי
להכין כוס חמין. נגע הדבר ביותר ללבה של גיטקה טויבה, ומגודל 
הצער פרצה ממעמקי לבה אנחה גדולה. כששמע ר' מרדכי הצדיק 
את אנחתה של אשתו הצדקת, ביקש להפיס את דעתה ולשדלה 

ולעודדה שהשם יתברך הנותן לחם לכל בשר והזן בדברים, 
ומפרנס מקרני ראמים ועד ביצי כינים, בוודאי לא יטוש גם אותם, 
הוא לא הניח לה לילך ולהביא כוס חמין מהשכנים, מפני שכתוב 

גיטקה טויבה ועמה הילדים, עלו בלית  ''ושונא מתנות יחיה".
ו, מצא לו משכבם, אך ר' מרדכי שכח מרעבונ ברירה רעבים על

 ולאורו ישב ולמד בהתלהבות. קיסם והדליקו,
תוך כדי לימודו שמע קול דופק על הדלת, הרים ר' מרדכי ראשו 
מעל הגמרא ושאל: מי שם? "אני הוא אליהו", השיב הקול, מרדכי 

בחצר  עמושהיה דר  ,חשב שהדופק הוא שכנו ר' אליהו המסגר
ש זר בעל זקן הלך ופתח את הדלת, ואל הבית נכנס אי אחת,

שיבה, נתן לו ר' מרדכי שלום וביקש אותו לישב, ושאל את 
האורח, מי הוא ומה הוא מבקש? "אני אליהו הנביא", השיב לו 
 ההזקן, "אנחתה הכשרה של אשתך, עשתה רושם גדול על פמלי

של מעלה, ושלחו אותי לומר לך, שאם אתה מבקש עשירות, אתה 
מון של זהב, תן אותו לאשתך, יכול לקבל אותה מיד. הא לך אדרכ

והיא תעשה בו מסחר, ומיד אתם מתעשרים, אבל ידוע תדע, 
שאם תקבל ממני את האדרכמון, אבוא אליך בעוד שלוש שנים 
כעת חיה, ואדרוש ממך להחזירו לי, ויחד עם האדרכמון אתם 
תצטרכו להחזיר את נשמותיכם לבורא". השיב לו ר' מרדכי, 

ו שבדברים הנוגעים להליכות הבית חייב הואיל וחכמינו ז"ל אמר
הבעל להימלך באשתו, איני רשאי להחליט דבר, עד שאשאל 

כך עשה, הלך וסיפר ר' מרדכי לאשתו את דבר  לדעתה של אשתי.
שהקב"ה שלח להם בידי אליהו הנביא, וכן סיפר  - אדרכמון הזהב

שאליהו הנביא התנה עמו, שלאחר  ,לה את התנאי הלא פשוט
ים יצטרכו להחזיר את האדרכמון, ויחד אתו יצטרכו גם שלוש שנ

להחזיר את נשמותיהם למי שהנשמות שלו. והמשיך וסיפר 
בלי שישאל את דעתה  ,לאשתו שהוא לא רצה להסכים או לסרב

לעסקה הלא פשוטה. גיטקה טויבה חשבה קצת ואמרה: שמעני 
בעלי, מה שיהיה בעוד שלוש שנים נראה בבוא הזמן, ולפי שעה 

חזר ר' מרדכי  צריך לקבל ולא להרבות מחשבות, והשי"ת יעזור.
אל אליהו הנביא, והודיע לו על הסכמתם לקבל את אדרכמון 
הזהב יחד עם התנאי הנלווה אליו. מסר אליהו הנביא את 

וברגע אחד נעלם לו  האדרכמון לר' מרדכי ובירך אותו בהצלחה,
  אליהו הנביא המבשר.

טויבה את האדרכמון, שלחה ידה  למחרת בבוקר נטלה גיטקה
במסחר וההצלחה האירה לה פנים, מיום ליום רבתה הברכה 

עד שנעשתה עשירה מופלגת.  ,במעונם, ולא חלפו ימים מרובים
אך עשירותה והצלחתה לא השכיחו ממנה את התנאי שהתנה 

 מה עשתה?  אליהו הנביא, וידעה כיצד לכלכל את מעשיה,

זקנים, וחולים  הייתה מחלקת בין עניים,כל אותו ממון שהרוויחה 
 ובעלי מום, בין אלמנות ויתומים, והכל ביד רחבה ובעין טובה.

בשעה שר' מרדכי  ,כך חלפו להן שלוש השנים, ובבוקר בהיר אחד
הכין עצמו לתפילה, נכנס אל הבית אליהו הנביא ואמר: ר' מרדכי, 

את  היום תמו שלוש השנים שהותנה בינינו, ועליכם להשיב
אדרכמון הזהב, וכן גם את נשמותיכם כפי שהותנה בינינו. השיב 
לו ר' מרדכי: כשם שלא לקחתי את האדרכמון שלא בידיעתה של 
אשתי, כך איני יכול להשיבו בלא ידיעתה, אלך אפוא ואודיע לה 

לא נתפעלה ביותר, ואמרה לבעלה  ,שבאת לקבלו. גיטקה טויבה
לטוב, שהואיל וחכמינו אמרו, שימסור בשמה לאליהו הנביא זכור 

"רבי מכבד עשירים", היא מבקשת היא שאליהו הנביא יכבד 
אותה, ויואיל להטריח עצמו ולהיכנס לביתה, מפני שקודם שהיא 

היא רוצה לעשות עמו חשבון. כשנכנס  ,משיבה לו את ממונו
 ניגשה אליהו הנביא לחדרה של גיטקה טויבה ביקשה אותו לישב,

נביא קדוש,  ואמרה: פנקסים עבים פראה מסאל הארון והוצי
רוצה אני לעשות עמך חשבון צדק, אמת נכון הדבר שקיבלתי ממך 
אדרכמון של זהב, ועשיתי ממנו רכוש גדול, אבל הריני מבקשת 

עיין נא בפנקסים הללו, וראה נא כאן על  ממך במחילה מכבודך:
י מה הוצאתי את את כל הסכומים הללו: כאן רשום כמה חילקת

בתי אבות ליולדות עניות, לאלמנות ויתומים, להכנסת כלה, ל
ולגמילות חסדים, ולעניים סתם. כל זה מצטבר לסכום של אלפי 
אדרכמונים, מלבד אדרכמון הזהב שלקחתי ממך, שהוא שמור 

אבל לפני  אצלי תמיד, ומוכן ומזומן להיות מוחזר לך בכל עת.
יהו הנביא, שאל נא שאני משיבה לך אדרכמון זה, בבקשה ממך אל

אם כך הוא היושר, ואם משפט צדק הוא  ,של מעלה הבפמלי
שיפטרו אותה ממשרתה להיות גבאית צדקה נאמנה בלי שום 
פשיעה, ויטלו ממנה אדרכמון זהב שהופקד בידה ויחייבו אותה 
מיתה רח"ל? עלה אליהו הנביא למרום והציע את טענתה של 

, יצאה בת קול ואמרה גיטקה טויבה לפני בית דין של מעלה
נצחוני בניי, גיטקה טויבה נשארה עם עשירותה והוסיפה לעשות 

ה משען ומבטח לכל נענה ונידח חסד ולהרבות צדקה, והית
 .הה מהמפורסמות בכל וילנהיתילנה, והסמטה שבה התגוררה שבו
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לך לך •  157  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יב, א) לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראךך
לחבבה בעיניו ולתת כדי  מיד"י לא גילה לו הארץ אראך פירש אשר

  .יבור ודיבורדלו שכר על כל 
ויש  ,ן לו שכר על פסיעה ופסיעהלית )בראשית רבה ל"ט ט'(ובמדרש 

לבאר דהנה אם היה הקב"ה מגלה לאאע"ה את המקום אשר היה 
אז לא היתה ההליכה עצמה נחשבת למצווה אלא  ,צריך ללכת לשם
שהרי כדי לקיים את המצוה ולהגיע לאותו מקום  ,רק להכשר מצווה

ה היא רק הכשר וההיכי כיו ללכת לשם כאשר ההלירח דהיה עלבהכ
 ,שהרי המצוה עצמה היא להיות באותו מקום ,יום המצוהתימצי לק

והציווי היה על ההליכה  ,אבל כיון שהקב"ה לא גילה לו את המקום
אם כן על כרחך דההליכה בעצמה היתה גם כן גוף המצוה  ,עצמה

 זצ"לסאלאווייציק הגרי"ד ( .ועל כן הגיע לו שכר על כל פסיעה ופסיעה

  יקרא דאורייתא)בי ברוך בער זצ"ל מקמניץ, הובא בבשם ר

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

בשמו של הגאון רבי שלמה  פירוש חדש ומפתיע בפסוק זה, מובא
  סוגידנט:-ניישטאדנט ד"ל, אב"זלמן זצ

ך יצוה לה אברהם שתאמר שקר בשביל שייטיבו לכאורה קשה: אי
לו , שנראה שזה 'למען ייטב לי'אמר בתחילה  עימו? ועוד: מדוע

למען ', ואחר כך 'בגללך וחיתה נפשי'עיקר הדבר, היה לו לומר קודם 
 ,'בעבורך'נקט לשון  'למען ייטב לי'ועוד: מדוע לגבי ? 'ייטב לי

  ?'לךבגל'נקט לשון  'וחיתה נפשי'ואילו לגבי 
 ") בית אבות"בהקדמתו לספר (ל, "א, כותב בנו, הגאון רבי אברהם זצאל

  הפסוק שונה מהביאור המקובל: בשם אביו, פירוש
אברהם הכיר את המצרים, וידע כי שטופי זימה הם, וכלל לא ישאלו 

, שלא כמו אנשי גרר שעליהם נאמר ומה היחס ביניהם אותם מי הם
, אך "לאשתו ויאמר אחותי היא מקוםוישאלו אנשי ה": )הלן כו, זל(

  המצרים לא ישאלו כלל.
אחותי 'ו על אשתו, היה משיב להם כיצחק: ואמנם, אילו שאלו אות

, אך 'אחותו אני'שואלים את שרי, היתה משיבה:  , וכן אם היו'היא
  כאמור המצרים לא ישאלו, אלא רק:

ותך אשתו זאת והרגו אותי וא והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו"
בד זאת: שכאשר אין עצה מל –אברהם לשרי  אמר –, ולכן "יחיו

, "למען ייטב לי בעבורך אמרי נא אחותי את"תבואי בשער העיר, 
מספרת  כלומר: אמרי להם שאחותי את, ותאמרי להם שהסיבה שאת

  להם דבר זה היא כדי שייטיבו עמי בעבורך!
, כי אחותי ולמה? משום שאילו תאמרי סתם, מבלי שנשאלת על ידם

שבודאי יש ערמה בדבר, כי מיהו המשיב לשאלה  דומיד יחש –את 
באמירה שאחותי את, אלא  שכלל לא נשאל? ולכן אל תסתפקי

 הסבירי מיד מהי הסיבה שאת טורחת להודיע להם זאת מבלי
שנשאלת: משום שאת חפצה שייטיבו עמי בעבורך, שיתנו לי מתנות, 

  שאחותי את! –ון לדברך הראש ועל ידי זה יאמינו
אני אומר את האמת: שעל  –הוסיף אברהם ואמר לשרי  –אולם לך 

, וזו הסיבה האמיתית, ולא 'וחיתה נפשי בגללך' ידי אמירתך זו:
    שבאמת חפץ אני במתנותיהם...

  ), הובא בגליון קבלת שבתושלל לא יחסר(   חכם חן! ודברי פי
  

  
יקחו את לוט... בן אחי אברם... ויבא הפליט ויגד לאברהם ו

  )יג-ב, ייד(העברי... 
כלוט  יש להתבונן מדוע אברהם אבינו מסר עצמו עבור אדם רשע

  איזה מעלה מיוחדת מצא בו? 
אלא חש לכבוד ה' יתברך,  ,אברהם בשביל לוט א שלא טרחהאמת הי

זרק את אברהם לכבשן האש ויצא חי, נגרמה בושה  שהרי כשנמרוד
 לנמרוד שלא הצליח להרוג את אברהם וממילא נהיה קידוש גדולה

שאם  שם שמים שהאלוקים של אברהם הצילו, כעת חשש אברהם
דומים מאוד  היוייהרג לוט, יחשבו כולם שאברהם נהרג משום ש

חילול ה' שחס ושלום  ובכך יגרם )כפרש"י פרק י"ג ח(בקלסתר פניהם 
אברהם מסר עצמו לכבוד ה'  אלוקיו של אברהם לא עזר לו, לכן

  )מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל(   יתברך.

  (יז,ה) ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם
אברם והיה שמך  "את שמך"כאן באאע"ה כתיב ולא יקרא עוד 

עוד "ויאמר לא יעקב יאמר  )כ"ח בל"(ואילו ביעקב כתיב  ,אברהם
  .כי אם ישראל "שמך

דכתיב  הממ את שמךויש להבין מאי שנא הכא באאע"ה דכתיב 
  .ולא כתיב את שמך עוד שמךביעקב 

תני בר קפרא כל הקורא לאברהם  .וי"ל עפ"י מה דאיתא בברכות י"ג
רבי אליעזר אומר  ,רהםאברם עובר בעשה שנאמר והיה שמך אב

רא וראה במהרש"א דבר קפ(שנאמר ולא יקרא עוד את שמך אברם  ,עובר בלאו

ופריך הש"ס אלא מעתה הקורא  )המלקט –"א קנ"ו ב' גא פליגי וראה במורבי אליעזר ל
ומשני שאני התם דהדר  ,ליעקב יעקב הכי נמי דיעבור בעשה ובלאו

הלילה ויאמר אהדריה קרא דכתיב ויאמר אלוקים לישראל במראות 
שם  רתני לא שיעק )ילקוט שמעוני י"ז פ"א בסופו(יעקב יעקב ואיתא במדרש 

  .ישראל עיקר ויעקב טפל ,אלא כי אם ישראל יהיה שמך ,יעקב
 )דאסור(מנא להו  )בשור הנסקל(הנאת עורו  :והנה איתא בב"ק מ"א

  .נפקא להו מאת בשרו את הטפל לבשרו
א הוי אפילו טפל דלגבי אאע"ה שם אברם נעקר לגמרי ול ,וא"כ י"ל

 ,שמך אברם "את"להכי כתיב לא יקרא עוד  ,ואסור לקרותו אברם
אבל יעקב דנשאר שם יעקב לשם טפל להכי לא  ,דאפילו טפל לא הוי

שם רבי שאול בפנינים יקרים ( .כתיב את דלא אתי קרא למיעוטינהו

  )יקרא דאורייתא, הובא בוגן זצ"ל מווילנאבקצנל

  (יז, כד) ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו
בערלתו ורצה לחתוך והיה  זפירש"י נטל אברהם אבינו סכין ואח

ת וכרו רעשה הקב"ה שלח ידו ואחז עמו שנאממה  ,מתירא שהיה זקן
  .אלא עמו ,לא נאמר "לו" ,עמו הברית

עפ"י מה  ,יש לומר מדוע היה צריך הקב"ה כביבול לאחוז עמו דועו
דמילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת ואינה  :דאיתא בשבת קל"ז

דלא הוי  ,והנה אאע"ה מל עצמו מילה שלא בזמנה ,דוחה יום כיפור
וכל  .ה י"א"כפי שכתבו התוס' בר ,ומל ביוה"כ ,מילה לשמונה

שנים שעשו  :והנה איתא בשבת צ"ב .יוה"כבבשבת אסור גם  שאסור
 .)פ"א מהלכות שבת הט"ו(וכן נפסק ברמב"ם  ,ביחד מלאכה בשבת פטורים

למול מילה שלא בזמנה  "והיה מתירא"ה הפירוש ברש"י זוא"כ י"ל ד
שהיה " ,ויוה"כ שהרי מילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת ,ביוה"כ

ולכן  ,כל התורה כולהזקן שקנה חכמה וקיים את  ,רוצה לומר "זקן
      .דהוי שניים שעשוה דפטורין "מה עשה הקב"ה שלח ידו ואחז עמו"
  , הובא ביקרא דאורייתא)חתם סופר החדש(

  
                                    

  איזה פריט לבוש מופיע בפרשתנו, אך לא בשום מקום אחר בתורה?           
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
                                                                                                                                                 (רש"י)שכינה אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים שהכניסן תחת כנפי ה ואת הנפש אשר עשו בחרן"""

  נדהם לראות את מרן הרב שך זצ"ל בפתח ביתואביב –מתל הבחור                          

שם עמוס. שהיה חילוני לחלוטין והתחיל להתקרב קצת ליהדות. סיפר הגאון הרב גבריאל טולידנו זצ"ל: מעשה שהיה בבחור מצפון ת"א ב
יום אחד הוא שומע מחבירו, שיש רב גדול וחשוב בבני ברק שקוראים לו הרב שך ואותו עמוס החליט שהוא הולך לשאול את הרב שך 

  שאלות שמטרידות אותו בקשר לאמונה והשקפה.
היכנס ביום זה לביתו של הרב שך זה לא כל כך קל. ישנו תור ארוך שמשתרך, והרבה ואכן עמוס הגיע לבני ברק ביום פורים, והוא רואה של

אנשים מחכים וגם הם רוצים לשאול ולהתברך מהרב. בסופו של דבר, לאחר המתנה ארוכה ומייגעת, הגיע תורו של עמוס. כאשר הוא נכנס, 
  'במה אני אוכל לעזור לך?'. ראה את מרן זצ"ל, שכבר היה זקן בא בימים, והרב אמר לו בחיוך לבבי,

'אני רוצה להתחזק, לחזור בתשובה, אבל יש לי כמה שאלות שעדיין מפריעות לי ומעכבות בעדי מלחזור בתשובה, אני רוצה כבוד הרב 
עליו ואמר לו 'תראה היום פורים, ויש עדיין אנשים רבים הממתינים בחוץ, וקצת קשה לענות ביום  שתענה לי עליהן בבקשה'. הרב הסתכל

כזה על השאלות מפאת קוצר הזמן. תבוא אלי בבקשה בעוד חודש, בחול המועד פסח, ואז אוכל בע"ה לענות לך על השאלות בנחת'. הרב 
  .אביב-ביתו בצפון תלשך זצ"ל דאג לקחת את מספר הטלפון של הבחור, והלה חזר ל

עבר חודש, הגיע חול המועד פסח, ועמוס אומר לעצמו, איך אני אטריד את הרב עם השאלות שלי, הרי מדובר בגדול הדור שכל עם ישראל 
  זקוק לו. והוא החליט שלא ללכת לרב.

דלת ביתו. פותח את הדלת, ולפניו ניצב וכך עובר יום ועוד יום, עד שהגיע היום האחרון של חול המועד. באותו היום, שומע עמוס דפיקות ב
  .(לאחר שביקש מבני ביתו שיבררו את כתובת ביתו של הבחור)הרב שך זצ"ל, בכבודו ובעצמו מרן  –לא פחות ולא יותר 

 הבחור התחיל לרעוד מרוב התרגשות. הרב שך אמר לו: 'קבענו לדבר בחול המועד פסח, ומאחר שראיתי שאתה לא באת, וכבר הגיע היום
  המועד. אז החלטתי שאני יגיע אליך... ובכן, איזה שאלות רצית לשאול?'האחרון של חול 

'כבוד הרב', ענה הבחור, 'נגמרו לי כל השאלות... אם התורה מייצרת אנשים כמוך, שלמרות שכל ענייני עם ישראל מוטלים על כתפיך, עדיין 
  ת!'ביל בחור שגר בצפון תל אביב, אין לי כבר שאלות, הכל מובן, הכל ברור, גיליתי את האמיש לך מקום וזמן בש

  (ופריו מתוק 'אשמח בציון')    וכך אותו בחור התחזק יותר ויותר, עד שהפך לבעל תשובה גמור.

  
  

ית מצאה מעשה שהיה באדם שהחנה את מכוניתו בערב שבת בעיר אחרת. במוצאי שבת כאשר בא ליטול את המכונ :שאלה                          
וראיתי שמכונית התנגשה במכוניתך והסתלקה  11.00מרוסקת. כשפתח את דלתה מצא פתק בו נאמר: אני הח"מ הייתי נוכח כאן בשבת בשעה 

  במהירות מהמקום, רדפתי אחריה ורשמתי את מספרה. שמי הוא כך וכך, וכתובתי היא במקום פלוני, ומוכן אני להעיד על כך בבית המשפט.
  , ניתן לגבות כמעט את מלוא סכום הנזק מחברת הבטוח, פרט לסכום מסויים שמחוייב לשלם הנהג שעשה את התאונה.כפי שמתברר

  נשאלת השאלה, האם מותר להשתמש בפתק זה שנכתב בשבת כדי לגבות את המגיע, האם אין בזה משום "מעשה שבת"?
, משום שההנאה תבא מעדותו של העד שתהיה בלי חילול שבת, "מעשה שבת" מסתבר שאין כאן :"אתשובת הגר"י זילברשטיין שליט

חילול ה', שהרי העד נמצא עקב הפתק שנכתב בשבת,  והפתק שנכתב בשבת רק גרם לתובע שידע למצא את העד. אלא שיש לדון בזה מצד
  ואולי יש בזה משום חילול ה', אם משתמש בפתק זה.

"הדליק את הגדיש בשבת פטור, מפני שהוא מתחייב בנפשו", כלומר העובר  :)(בב"ק דף ל"דיש לדון בשאלה זו גם מצד אחר, שהרי שנינו 
עבירה שיש בה מיתת בית דין, ובשעת מעשה הזיק ממון חבירו, פטור מלשלם, משום שבאותה שעה שהזיק התחייב בעונש הגדול יותר, 

  והוא מיתת בית דין. 
", ואם כן אי המן תרי"ב, שהמחלל שבת ובאותה שעה הזיק, פטור מלשלם מחמת "קים ליה בדרבה מיניוכך נפסקה הלכה במשנה ברורה סי

אפשר לתבוע מהמזיק שישלם חלקו בנזק, מאחר ובאותה שעה חילל שבת, (אלא אם כן לא הבעיר אש ברגע ההתנגשות ממש) ואפילו אם 
גם שוגג פטור מתנא דבי חזקיה (כמבואר בב"ק דף לה.) ואולי מותר לתבוע נחליט שהנהג הוא תינוק שנשבה ואינו מזיד על חילול שבת, הרי 

  מה שהזיק מדין תפיסה שכיודע מועלת תפיסה בקים ליה בדרבא מיניה.
  נאמר שדינו כתינוק שנשבה וצ"ע). (אלא אם כןדין המחלל שבת בפרהסיא. כאלא שעדיין קיימת בעיה נוספת, שאין לתובע כי אם עד אחד הפסול לעדות 

דין, והתובע על ידי ערכאות, הרי הוא מרים יד בתורת - יש לציין עוד, שאסור לתובע לפנות בתביעה לערכאות, כי אם לאחר שיתבענו בבית
לבית  זה פוטר את התובע מלפנותאין  –לבית המשפט משה, ואף שחברת הביטוח כותבת ברורות בפוליסת הביטוח שלה, שלא תציית כי אם 

הדין תחילה, כמבואר בשו"ע חושן משפט, אלא שבית דין רשאי לתת רשות לתובע לפנות לערכאות מבלי שיזמין את חברת הביטוח, אם 
  (עלינו לשבח)    לא תציית ולא תופיע לפניהם. ור להם הדבר שחברת הביטוחרב

                          

  חו. מה אני?אני ההפך מעץ, ואם תפגשו אותי, תתאכזבו או שתשמ               
     ת מגורים.ובתזכורת: הכניסה להגרלה רק לתושבי פ"ת וחובה לציין כת                      נ"יטננבוים  אלחנן שם הזוכה:   .השבועית: נר תשובה לחידה .ירסת: תתשובה לחידה ההלכתי                                          
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
. ובנה אם אליו באו שפעם, ע"זי" ליאס בבא"ה - אבוחצירא ישראל רבי על מסופר

שהובא בו היה וניכר, ופרוע צעקני לבושו, פרא מגודל שערו. היה וזעף סר, הבן
מבוקשה את הכתב מתוך קרא הגבאי, הצדיק אל נכנסו, תורם כשהגיע.רוחו למורת

כבוד יתר לנהוג עליו וישפיע יברכו שרבנו, מבקשת הנער של אמו, אני: "האם של
, דבר אמר שלא, בצדיק הביטו ובנה האם".הורים כבוד במצות יכשל לבל, באמו
לי היתה לו... אמא לי היתה לו, אח" :לעצמו כאילו לחש הוא, רב צער הביעו פניו
במורד התגלגלה ודמעה!" שמחה מרב רוקד, נושאה הייתי כתפי על הרי, אם

שעוללתי מה כל על סליחה – מלמל – אמא סליחה: "לאמו ופנה הבן נרעש...לחיו
סר: "לנער ואמר הצדיק של פניו נהרו".לך שהסבתי הרב הצער על סליחה, לך

דרכך את להיטיב תבטיח אם: ואמר הנער ראש על ידו שם", כופרה וחטאתך עוונך
שבידך על מאושר להיות עליך! והטובות הברכות בכל אברכך, אמך בכבוד ולהקפיד

אחר נער יצא הרב של מחדרו.בשלמות איפוא קיימנה, נעלה כה מצוה לקיים
התורה שציותה כפי אמו את לכבד ונפשו לבו בכל עצמו על קיבל הוא, לחלוטין
 )חיים חדוות(.הקדושה

 
סיימתי, עשר בן ילד כשהייתי: הצדקנית אמו אודות על ל"זצ הוטנר יצחק רבי סיפר

. המסכת כל את סיימתי, אמא: ואמרתי הביתה באתי. קמא״ ״בבא מסכת "חדר"ב
לבנה מפה פרסה, בזריזות אמא הלכה ״?סיימת, בני, ״ככה: בהתפעלות אמא הגיבה

להקנה שאבא החדש הבגד את ולבשה לארון ניגשה, נרות הכינה,השולחן על
אלא, טוב ביום אותו אלבש לא: ואמרה, אותו לבשה לא ושעוד טוב יום לכבוד
ברכת עליה בירכה השמלה את לבשה היא. שלי טוב יום הוא, היום כי!  היום

קנה שאבא השמלה את ראיתי: הוטנר יצחק רבי מספר .נרות והדליקה ״שהחיינו״
ראיתי התורה לכבוד, חול ביום אלא, טוב ביום לא בה מחדשת שאמא, לאמא

גמרא שסיימתי וספרתי שבאתי מה לכבוד, התורה את לכבד הבגד של שתפקידו
 ! תתואר לא, אמא של הזו מהשמלה שקיבלתי התורה אהבת.קמא״ ״בבא

 ח״א) טוהר של עולמות(
 

, כפיה - בעבודת ועבדתי השמדה במחנה הייתי כאשר: עזי" מבלאזוב הרבי סיפר
היה אסור ״?!סכין ברשותכם יש אולי, ״רבי: בבהילות ושאלה אשה לפתע אלי רצה
בעת שיחה בעוון הורגים היו שהשומרים משום, לה ולענות ראשי את לשאת לי

תוך לה עניתי לכן, להתאבד ומבקשת בחייה קצה שהאומללה הבנתי אבל. העבודה
רשות לנו אין, יתברך מהבורא יקר פקדון הם חיינו, בתי, נא ״שמעי: עבודה כדי

הנאצי והשומר - מדבר ״עודני...מאיתנו יטלם והוא לנו נתנם הוא. ידינו במו לקפחם
״ביקשתי: אמרה היא אבל, שתקתי. צרח ״?היהודיה, רוצה היא ״מה!... בה הבחין
ושלף ״!בבקשה?! להתאבד רוצה ״את: ואמר שטני צחוק הגרמני צחק ״!סכין ממנו

שהיתה לפינה רצה, במהירות הסכין את האשה חטפה. לה ונתנו, סכינו את מחגורו
קראה, קטן תינוק נתגלה והנה הקישורים את הסירה בזריזות, בד חבילת מונחת
ימים שמונה לפני אבל! כאן לנו מצפה אשר את יודעת אני, עולם של ״רבונו:האשה
־״!כשר יהודי ילד לך להחזירו רוצה אני - מילתו יום הגיע והיום, תינוק לי נתת

והלה, האכזר לשומר הסכין את והושיטה שבה היא...התינוק את ומלה והתכופפה
  )צדיקים באהלי(!... דבר לומר בלא הסכין את ולקח נדהם כה היה

 

 
, ד"הי וסרמן אלחנן רבי הגאון מרן סיפר. כלל ישיבה זה אין מוסר בלי ישיבה הנה
. מסוימת ישיבה איזה במעלת לו לספר והחל חיים החפץ מרן לרבו בא אחת פעם כי

אלחנן רבי וכשהשיב? מוסר בישיבה שם לומדים האם, חיים  החפץ מרן שאלו
אבק אפילו שווה זה אין המוסר לימוד בלא  כי חיים החפץ מרן אמר, בשלילה
לערנענדיג ניט אאיד זיין מען קען ווי: "חיים החפץ דמרן בפומיה מרגלא היה. הפורח

בלימוד להתחזק לנו יש מאד מה?! מוסר בלי יהודי להיות יכול איך –" מוסר קיין
מוסר סדר אחרי אחת  פעם". תבלין תורה" להרגיש יכול מוסר טעם הטועם. הזה

לי והשיב  בשלומו לשאול נגשתי, דמעות זולגות ועיניו יושב אחד בחור ראיתי
י"ע פעמים: לו אמרתי. בוכה הוא ולכן במשהו נתעורר רק, ו"ח צרה כאן שאין
 . אחר לאיש נהפך והוא בכיה כדי עד האדם מתעורר המוסר לימוד

 )ב"ח מרדכי מאמר, ל"זצ שוואב מ"הגרמ(

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ַרי ֶאל ַויֹּאֶמר ּתוֹ  ׂשָ ה ִאׁשְ י ָנא ִהּנֵ י ָיַדְעּתִ ה ּכִ ָ   התורה מפרשי: ָאתְּ  ַמְרֶאה ְיַפת ִאׁשּ

 ואפשר?היא תואר שיפת אברהם ידע לא עתה עד וכי. הזה בפסוק מתקשים
 חסד של חוט אלא, היתה ירקרוקת אסתר) יג מגילה( בגמרא שמובא, לומר
. שמים מחסד אלא, יפה נראית היתה לא אסתר שבאמת, והיינו. עליה משוך

. אסון עם כרוך שיופי בשעה מכירים, חסד״ של ״לחוט טבעי יופי בין וההבדל
, הוא החסד אז, חסד מצד הוא אם אבל. אז גם נשאר טבעי הוא היופי אם

 סכנה לה שאורבת בשעה שגם ראה כשאברהם. מצרה להציל, יפה תראה שלא
 אשה כי ידעתי גא ״הגה: אמר, יפה נשארת היא, יפיה בגלל, המצריים מצד
 של ״חוט מחמת לא, טבעי הוא שיפיך, רואה אני, עכשיו את״ מראה יפת

 )הגר״א(. חסד״
 

ָעיו ַויֵֶּלךְ   בהם שלן באכסניות ולן הולך היה כנען לארץ ממצרים ״כשחזר: ְלַמּסָ
 ״הקפות״ לומר קשה (רש"י).הקפותיו״ פרע בחזרתו ד״א, 'וכו למצרים בהליכתו
 בצורת ובשנת בארץ״ רעב ״ויהי כתוב לשם בהליכתו שהרי, ממש ממון הקפות
 על אורחי לעובר בהקפה משהו נותן מי? ומלווה אשראי נותן מי, ומצוקה וצרה
 והאמין הרעב בנסיון גם עמד אבינו אברהם. מדבר הכתוב דברים בהקפות כרחך

 שעבר מקום בכל, הבריות אבל. חסידיו את ה׳ יעזוב לא כי שלמה באמונה
 לרדת נאלץ הדור צדיק אברהם —: ואמרו ראו המה, למצרים נדודיו בדרך

 וזו אמונה זו, כיצד הא, בשאלות אותו מקיפים והיו הרעב חרפת מפני למצרים
 יענה מה פה פתחון.לו היה לא  ואברהם? גמולה וכך אורחים הכנסת זו? שכרה

 נתגדל ובזהב״ בכסף במקנה מאד כבד ״ואברהם — בחזרתו לכן. דבר לשואליו
, אברהם על נקרא השם שם כי הארץ עמי כל ראו, ידו על שמים שם ונתקדש

 )סופר החתם(    .שהקיפוהו לשואלים תשובות השיב הקפותיו״ ״פרע — ובזה
 

ִליט ַויָֹּבא ד ַהּפָ ּגֵ  מדור שפלט עוג זה שהפליט י"רש מבאר:  ָהִעְבִרי ְלַאְבָרם ַויַּ
 בעלי אומרים – וראה בוא. שרה את וישא אברהם שיהרג ומתכוין... המבול
 שהטריח, לאברהם גדול חסד כמעשה, הזה המעשה נראה אחד מצד,המוסר
 אחיו שבן לאברהם להודיע, ממרא עד סדום מעמק לבוא להזדרז"הפליט"עצמו
 היתה מה יודעים כשאנו,גיסא מאידך אך. להצילו יכולים ועדיין, בשבי נפל לוט

 הרי" שרה את וישא אברהם שיהרג מתכוין" שהיה, זה בכל הרעה' מחשבתו'
 בשלימות אינם והמעשה המחשבה לפעמים מאוד אכזרי גרוע מעשה באמת זה

 אכזרי כשהמחשבה, ממש והיפוכו דבר הם ולפעמים, בלב ואחד בפה אחד אלא
 )אורות טללי( (, )  כ משלי'" (ה לבות ותוכן– רחמנות על מורה והמעשה

 
ְמָצָאהּ  ִים ֵעין ַעל ה׳ ַמְלַאךְ  ַויִּ ר ַהּמַ ְדּבָ ּמִ ֶדֶרךְ  ָהַעִין ַעל ּבַ ְפַחת ָהָגר ַויֹּאַמר: ׁשוּר ּבְ  ׁשִ

ַרי ֵני ַוּתֹאֶמר ֵתֵלִכי ְוָאָנה ָבאת ִמזֶּה ֵאי ׂשָ ַרי ִמּפְ י ׂשָ ִבְרּתִ  ָלהּ  ַויֹּאֶמר: ּבַֹרַחת ָאֹנִכי ּגְ
ךְ  ֶאל ׁשוִּבי ה׳  ַמְלַאךְ  ִבְרּתֵ י ּגְ ַחת ְוִהְתַעּנִ  שואל המלאך, השאלה ונשאלת:ָיֶדיהָ  ּתַ
 לה עונה. וכו׳ גברתי שרי מפני: עונה והיא? בורחת את מי מפני הגר את

 הרי, עונים כך וכי. ידיה תחת והתעני גברתך אל שובי: מוזרה תשובה המלאך
: מלובליןשפירא מאיר רבי תירץ אלא? אותה שעינתה משום בריחתה סיבת זה
 לשרי להיכנע רצתה שלא, גאותה בגלל היתה הגר של בריחתה סיבת כל

 והם, הולך אתה ולאן, באת מאין להכיר, היא הגאווה כנגד והעצה. גברתה
 היא, הרמז את הבינה לא הגר אבל. תלכי ואנה באת מזה אי: המלאך דברי
 הבנת שלא מכיוון, המלאך השיבה ולכן. בורחת אנכי גברתי שרי מפני, ענתה
 הטובות ממידותיה מאומה למדת לא שעדיין, הוא סימן, שבשאלתי הרמז את
 ...והתעני גברתך אל שובי ולכן, שרי הצדקת של

 
ן ְוַאְבָרָהם  ִעים ּבֶ ׁשְ ע ּתִ ָנה ָוֵתׁשַ ִהּמֹלוֹ  ׁשָ ר ּבְ ׂשַ  מווילנא הגר״א את שאלו: ָעְרָלתוֹ  ּבְ

, אבינו אברהם שקיים): א, פב, קידושין( אמרו חכמינו שנים חמש כבן, ילד בהיותו
 מל ולא שנים ותשע תשעים חיכה ולמה, נתנה שלא עד, כולה התורה כל את
 חכמינו הלא,  לאלתר השיב והוא? מילה מצות על הקב״ה לו שצוה עד, עצמו את

 יכול, כך ומשום, ועושה מצווה שאינו ממי יותר, ועושה מצווה גדול,): לא, קידושין( אמרו
 יקיים יצטווה אם כי, תקוה מתוך, שנצטווה טרם גם המצוות כל לקיים אבינו אברהם היה
 קודם מקיים היה אם, מילה מצוות אבל! ועושה מצווה ויהיה,פעם עוד המצוות את

 ולפיכך, כך אחרי יצטוה אם הזאת המצוה את שוב לקיים יכול היה לא הלא, שנצטוה
 .ועושה מצווה שיהיה כדי, שנצטווה עד עצמו את מל ולא חיכה

 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 לך לך

 206:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

 )הפנינים מבחר( .שלם שיכלו אין, בכעסו מושל שאינו מי                          
   )  חוכמה כתר .(אחרים בשל רעה עיניהם שניהם: והחמדן המקנא             

 )  יונה לרבינו תשובה שערי(.המוסרים״ יועילוהו מה ,נפשו יעורר לא האדם אם     

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

לדרוש והתחיל לילה״ ״בין רב שנעשה מישהו על אמר שטערן גרשון ר׳ הרב
דומה הדבר למה ״משל: עליו אמר, יודע״ שאינו יודע ״אינו בכלל והיה דרשות

שהוא חושבות החיות כל והיו ולבשו מת אריה של עור ביער שמצא לחמור:
החיות על יפול פחד ואיזו: החמור בלבו אמר אז. גדול כבוד לו וחלקו ארי
התנפלו, ארי ולא חמור שהוא לכולם נודע קולו ע״י אבל, כארי אשאג אני אם
פשוט איש אם: הנמשל והנה המשל כאן עד. נמרצות מכות לו ונתנו עליו

, ארוכה וגלימה גדול שחור כובע, ופאות זקן ע״י לרב מתחפש ספר יודע שאינו
פיו את פותח הוא כבר אם אבל, הצבור את לרמות אפשר זו תחפושת עם

 )אבא של עולמו...(לו ואבוי אוי אז, דרשה להשמיע ומתחיל

 
 

הזקן את שאלתי צעיר נער בהיותי: כותב גאון נסים לרב מהישועה יפה בספר
להתחיל אנו נוהגים למה אדוני, ויקרא פרשת לפניו שקראתי בשעה ש"הרא

, התורה ראשית שהוא בראשית מניחים ואנו בויקרא בתורה התינוקות לימוד
על אף אותה בהבנתך והיטבת בשאלתך השכלת אליך פניו' ד ישא לי אמר
כדי קרבנות להקריב תיקן יתעלה' שד בני תשובתך, בשנים קטן שאתה פי

המקדש בית וכשחרב, עוונותינו נסלחים מתקבלים וכשהם חטאתנו על לכפר
ילדינו בקריאת מתחילים שיהיו אבותינו התקינו הקרבנות ובטלו מהרה יבנה
כקרבנות' ד לפני קריאתם לנו ותיחשב לקרבנות זכר בו שיש מפני ויקרא

 .שהקרבנו
 
 

ואחר, העולים מן תורה לספר עולה שהחתן, ת״ו ירושלים כמנהג מצרים מנהג
, זקן ואברהם פ׳ החומש מתוך לו קורין, התורה על אחרונה ברכה שמברך

 . הגאונים מנהג והוא זה מנהג שיבח והריטב״א, ערב בניגון אותה ומתרגמין
 ) מצרים נהר( 
 
 
 
 

וזה, ״האמונה״ ענין הוא, הבית בחיי בו להשריש צריך שאדם מהיסודות אחד
על נכון ולהביט, מכשולים הרבה לעבור יוכל כך ידי ועל, בחיים ראשון יסוד
אדם האמונה לולי, וירידות עליות יש האדם בחיי כי, מהחיים ושלב שלב כל

מעמיד, לנוח העגלון ורוצה, ההר על כשעולה סוסים בעגלת כמו, אחורנית נופל
החיים״ ״אבן הוא האמונה כך, לתהום העגלה יפול שלא הגלגלים תחת אבן
. החיים להמשך כח הנותן שהוא יחיה״ באמונתו ״וצדיק חבקוק שאמר כמו
שהיה האפיקורסים מגדולי אחד היה שבזמנו סיפר לופיאן אליהו רבי מו״ר
שלעת עד, רב זמן נהג וכך, בהשי״ת חלילה כופר שהוא הזדמנות בכל מודיע
איך ששמע זצ״ל שניידר משה רבי שם והיה, ניתוח לעבור הוצרך זקנותו
וצווח עמד' שיצליח מחייב הניתוח ואין' בסכנה תלויים שחייו לו אמר הרופא
הרי. ניתוח לחדר נכנס וכך אמת״ קל' ה אותי פדית רוחי אפקיד ״בידך בקול
ברגע אבל, כן עושה תאוותיו לצורך ורק, בעצמו שמשקר יודע האפיקורס שגם
 .. לו שיעזור מהקב״ה  ומבקש עומד, ברירה לו ואין, אמת זמן שבא

 )ל''זצ  שטרן. א.מ' ר צ''להגה" ומנוחה בית( 
 
 
 

 ?אסור ומ״מ ישראל ידי על שנאפה היתר של פת יתכן איך: :  שאלה
 גזירה משום עצמה בפני אפילו לאכול אסור חלב עם השנילוש פת: תשובה

 )וחידותם חכמים דברי(. בשר עם יאכלנה שמא

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

יָרא ַאל י ּתִ ךָ  ּכִ ע ַאל ָאִני ִעּמְ ּתָ ׁשְ י ּתִ יךָ  יךָ קֱאלֹ ֲאִני ּכִ ְצּתִ יךָ  ַאף ִאּמַ  ֲעַזְרּתִ
יךָ  ַאף ַמְכּתִ יִמין ּתְ  :ִצְדִקי ּבִ

 באחת,:לוריא הרב, תורה״ ״אוהל תורה תלמוד מנהל סיפר דלהלן המעשה את
, חמישים כבת אישה מאושפזת היתה השומר תל החולים בית של המחלקות
. ורגליה ידיה זה ובכלל, שבגופה רבים באברים שרירים ניוון של למצב שהגיעה

 הניוון לבעיית מזור מצאו לא המחלקה של והמסורים הטובים הרופאים גם
, ומקורה המחלה סיבת את לקבוע יכלו לא הם, מכך יתרה. האשה בגוף שהתפשטה

 במשך מאושפזת היתה האשה.במחלה הטיפול את יותר עוד והחריף שהקשה מה
 אחד ערב, לריפויה נואש אמרו כמעט משפחתה בני וגם היא וגם, רבים חודשים
 והתעניינה הרופאים אל ניגשה, הכירה לא שאיש חרדית אשה למחלקה הגיעה
 הרופאים. ביותר הקשה במצב הנמצא החולה מי לדעת בקשה היא. החולים במצב

, מצוות שומרת היתה שלא האשה מיטת ליד. ההיא האשה על בפניה הצביעו
 ברצונך ״האם אותה ושאלה החולה אל נגשה החרדית האשה.מילדיה כמה ישבו

 בקו נמצאת שאינה כמי בשואלת הביטו משפחתה ובני החולה ״?להבריא
 אני בודאי״: ואמרה במהירות שהתעשתה זו היתה החולה דוקא אבל... הבריאות

 אפשר אי״אבל: הוסיפה החרדית ״האשה!חולה כל של שאיפתו זו, להבריא רוצה
 משהו להקריב צריך ממחלתו לצאת שרוצה מי. כזה דבר אין. כך סתם להבריא
 מעשנת את ״האם. החולה השיבה, עלי״ שיושת מה כל לעשות מוכנה ״אני.משלו״
 מוכנה את ״האם. בחיוב השיבה וזו, האשה את החרדית האשה שאלה ״?בשבת
 כמי - והחולה, ושתיים אחת דקה עברה. בחדר השתרר שקט ״?מכך לחדול

 את ״והאם. בשבת״ לעשן להפסיק מוכנה אני. ״כן: משיבה - מחלום שמתנערת
 לקח הפעם. לשאול החרדית האשה המשיכה ״?ראשך את לכסות מעתה מוכנה
 אמרה״!עשי זאת כן ״אם. חיובית היתה התשובה. להשיב זמן פחות לחולה

 על הניחי מכן ולאחר עוד תעשני לא הקרובה שמהשבת לי ״הבטיחי. האורחת
 בשלום שתצאי לך יעזור הוא ברוך והקדוש עתה לך שאתן המטפחת את ראשך

 אימם את לשכנע ניסו הצד מן שעמדו הילדים.אותך שפקדה מהמחלה ותבריאי
 היא אבל. לקיים מסוגלת שאינה דברים עצמה על תקבל ולא, זאת תעשה שלא
 העניינים בשני שנתנה מההסכמות בה לסגת מוכנה שאינה דעתה על בתוקף עמדה
 כיסוי את לחבוש לחולה שסייעה לפני לא, החדר את עזבה החרדית האשה.הללו

 המקום את שעזבה לאחר.ושוב שוב אותה וברכה - בחייה לראשונה - הראש
 על ״להלביש״ הנסיון את ולקלס ללעג שמו,רועם בצחוק החולה של ילדיה  פרצו
 החולה לפתע פורצת שעה כעבור.בשבת לעשן שלא אותה ולאלץ ראש כיסוי אמם

 ולא במיוחד התרגשו לא, אלה לצעקות התרגלו שכבר והאחיות הרופאים. נוראה בזעקה
, למיטתה התקרבו וכאשר. במיוחד חזקות צעקותיה היו הפעם אבל. במהירות אליה נזעקו
 למשמע האמין לא, בה שטיפל הרופא ״!!!שמאל ביד זרם מרגישה ״אני: אומרת אותה שמעו
 שמזה כיון, דמיוני בחלום כמו נראה היה הדבר! זזה והיד. היד את להזיז ממנה ובקש, אוזניו

 האשההחלה יותר מאוחר דקות כמה. לחלוטין, ידיה את האשה הזיזה לא רבים חודשים
 היו הם, צחקו לא כבר הילדים. השניה היד את להזיז הצליחה מהרה עד... בשנית לזעוק

 המחזה מעצמת מסוחררים כשהם במחלקה הלכו הרופאים. ההתחלה רק היתה וזו.נדהמים
 התחילה והיא ספורות דקות אלא חלפו ולא, החולה ליד עמדו הם. עינהם לנגד שנגלה
 לה להציע מנסה הילדים שאחד עד, במיטתה קמעה מתיישבת...הרגליים אחת את להזיז
 משום, עצמי בטחון חסרת החולה היתה הפעם אך. השניה הרגל את גם ולהזיז לנסות

 היא זה ואת, הקרקע על דריכה להיות צריך השניה הרגל של הזזתה לאחר הבא שהשלב
 פעם ולו הארץ על רגלה כף את הניחה לא האחרונה שבשנה מאחר, לעשות מאוד פחדה
 על רגליה שתי את האשה הניחה ביותר קצר זמן ותוך, זזה השניה הרגל שגם אלא. אחת
 למה מאמינים לא, משתאים עומדים המשפחה ובני והרופאים... ללכת והתחילה הארץ

 האשה שוחררה הקרובה לשבת. בשבוע שלישי ביום קרה זה כל. עיניהם מול שמתרחש
 מבית מלא שחרור מכתב קיבלה מכן שלאחר שלישי וביום, לחופשה - לביתה
 את גוללה והאשה, במחלקה הודיה מסיבת נערכה, מכן שלאחר השבת במוצאי.החולים
 דבריה במהלך. לריפויה שהביאו, עצמה על שקיבלה הקבלות ואת לה שארע הנס סיפור
 רגשותלפרצי המשתתפים את גם גוררת שהיא תוך, פעמים מספר בבכי האשה פרצה
 כן יעשו שבקרוב מקווה והיא, אמיתית תשובה לבעלת הפכה שהאשה לציין למותר.עזים
 )לשבח עלינו( .משפחתה בני גם
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