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 אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה׳ ויאמר

    )א .יב( אראך אשר הארץ
 שאני למקום מארצך לך לך לאברם אמר שהקב״ה ,הוא מקרא של פשוטו

 מה ע״פ ,זי״ע חאסימפש בונם רבי הרה״ק ירשפ נשגב פשט אך. לך יראה

. דעת ומוסיפה האדם עיני מאירה הצדיק פני שראיית הק׳ בספרים דאיתא

אשר הוא רוצה להראות את פניו פני , למקום שילך הקב״ה לו אמר לכן

  . שם שגרים הארץ לאנשי והקדושות המאירותהצדיק 

 אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך ״לך הפירוש וזה

 בכדי שם הק׳ פניך ואת אותך אראה אשר דהיינו, וצאי פועל - ״אראך

 בך מההתבוננות כתוצאה וקדושה שמים יראת יקבלו שהאנשים

  ... הק׳ ובהליכותיך

•   
 

הוא דבר המועיל מאד , היות כי ההתבוננות בפני הצדיקים :אמר הכותב

והרבה צדיקים , להתעלות בתורה וביראת שמיםנפש האדם נשמת ולל

להם התעוררות וחשק ללמוד תורה  שהרבה ממה שגרם ,העידוובני עליה 

להביט  םליימשום שהיו רגהוא , ת ביראה ובהתלהבות"ולעבוד את השי

 מעלת אנשים על גודל הרבה יש חוסר ידיעה אצל, מאידךו .בפני הצדיקים

 .במעלת ההסתכלות בפני הצדיקיםעוד הנני רוצה להרחיב כ "ע ,הענין ז

ע "בונים מפשיסחא זי' של הרבי רלאחר שראינו את האמרה בפרט ו

   .י להרחיב בביאור העניןאמרת ,תחת את גליון זההפו

ראיית צדיק הוא בבחינת עולי הרגלים שבאו לראות את פני 

  .'האדון ה
 תבטאהתבטאות מפליגה שה מובא) תרז' ב עמ"ח(" עירין קדישין"בספר 

   :על חשיבות ההסתכלות בפני צדיקממנה נלמד  ע"ק מרוזין זי"הרה

שלכאורה פלא  ,ע"ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרה אתחסיד אחד שאל פעם "

ל ברכה מיוחדת על ראיית פני צדיק "גדול הוא למה לא תיקנו חכמינו ז

ין שראיית פני צדיק הוא בבחינת 'ק מרוז"השיב הרה, בעת קבלת פניו

אם , עודשאל החסיד . שלא תיקנו ברכה כשבאו לבית המקדש, עולי רגלים

ק כיון שהוא "השיב הרה, קשה למה באמת לא תיקנו ברכה על זה, כן

הראיון שאין ) א, פאה א(כמו דאיתא במשנה , מהדברים שאין להם שיעור

    ."ולכן לא תיקנו ברכה, לו שיעור

  !י הצדיק מקבל הארה גדולההמסתכל בפנ
ליקוטי שושנה ( "נועם אלימלך"בספרו  ע"נסק זי'ק רבי אלימלך מליעז"הרה

יש סייעתא לזה שיבוא לו הארה וביותר : "כותב כך )ה משנה"קד ד' עמ

שבעבור שיראתו על פניו אזי , והתעוררות על ידי ראיית צדיק בפניו

ה "וזהו שאמר יעקב אבינו ע, המסתכל בפניו מקבל הארה גדולה

י "דאיתא שם ברש" רי ראותי את פניךהפעם אחאמותה ) "ל, בראשית מו(

יעקב לא נפל משום דקרא אבל  –" ויפול יוסף על צואריו ויבך"על הפסוק 

ומסתמא התפלל והוצרך לעשות מסירות הנפש בנפילת , קריאת שמע

דהיינו שעתה אוכל לעשות מסירות נפש " אמותה הפעם"ואמר , אפים

    ."גדולהוקדושה וקבלתי ממך הארה " אחרי ראותי פניך", בשלימות

   !כשאדם מסתכל בצדיק ניתוסף בהירות על האדם
' פר(" קדושת לוי" בספרו כתב ע"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"הרה

ויאמר  זת מרעהו ופיכל שר צבאוואליו מגרר ואחואבימלך הלך ": )תולדות

". עמך' ויאמרו ראה ראינו כי כי היה ה 'וכו אלהם יצחק מדוע באתם אלי

 "ץ לקראתםוירא ויר"נראה על פי מה שביארנו בפרשת וירא על הפסוק "

  שעל , כי כשאדם מסתכל בצדיק ניתוסף בהירות על האדם, שהאירו שכלו

  

  

  
  

ומחמת זה הבין , חייב אדם להקביל פני רבו ברגל:) ה טז"ר(ל "זה אמרו חז

ראה "וזה שכתוב כאן . עיין שם" וירץ לקראתם"לזה , אברהם שהם צדיקים

ניתוסף לנו ראיה , ותךכלומר על ידי ראיה שלך שראינו א, כפל לשון" ראינו

ובהירות גדול ניתוסף , ו בזיו קדושתך האיר עין שכלותינושבהסתכלותנ, אחרת

לזה האיר , שהשראת שכינה עליך" עמך' כי היה ה"ולזה גמר אומר הכתוב , לנו

ו לדבק בך זה באנ חמתמו, עליו' עין שכלנו שהסתכלנו באדם קדוש שקדושת ה

  ".בהרגשתינו צדקותיך

  !על הצדיק ותקבלו הארה לנשמתכםתסתכלו  –ראה אנכי 
, סיפר פעם בשולחן הטהור בפרשת ראהע "ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"הרה

ק רבי אברהם "שהרהכי שמע עדות מיהודי תלמיד חכם שהיה נוכח בעת 

פעם לשבות בעיירת פדגרוש הסמוכה לקראקא והיה ליל הגיע ע "מטריסק זי

במסירות נפש כשהפאות והזקן חורפי קר מאד ויהודים הלכו רגלית שעה ארוכה 

שבאמצע , וסיפר אותי יהודי .בכדי לחזות את פניו של הצדיק, קפאו מכפור

: על השולחן ואמר בקול ידוהומק מטריסק ממשמשיו שיע"השולחן ציוה הרה

סתכלו היהודים דים ויח –" לך קוקטס אהן דעהם צדיק הדור'יודעלך 'יודע"

וציוה שיסובבוהו על כל ארבע צדדי בית המדרש כדי ! "ביטו על צדיק הדורהו

ציוה , וכשענו כן. האם כולם ראוהו, אחר כך שאל, שכולם יוכלו לראותו

 "ראה אנכי"וק את הפס, ל"ובזה פירש הרבי מלעלוב זצ. שיורידוהו מהשולחן

לך קוקטס אהן דעהם צדיק 'יודעלך 'יודע", ה אמר לפני ישראל"דמשה רבינו ע

      ..."ביטו על צדיק הדורהסתכלו והיהודים דים ויח –" הדור

  ע"מקראלין זירבי אהרן ק "מעשה נורא עם הרה
שם התגורר מוכסן יהודי , לכפר ע"ק רבי אהרן מקראלין זי"הרהמעשה שבא 

וכמעט , אשר מזה ימים רבים התהלך בעוונות ונשתקע בחטאים מאד, עלוב נפש

 חיםסר רבי אהרן ונכנס אל מלון האור .לא נותרה בו רשימא של צלם אלוקים

לו מבט חטוף רק העניק , התקרב אליו ולא דיבר אתו מאומה, אשר בבעלותו

ם יים בעינייועינ, עד שבעל הבית גם הוא הרים את עיניו והסתכל עליו, גרידא

עלה על גבי מרכבה , באותו רגע מיהר רבי אהרן להסתלק מהאכסניא, נפגשו

שהיה רחוק מפה כדי , והורה לרכב שיסיע אותו למלון אחר, שהמתינה לו בחוץ

  .פרסה ומחצה

ויעמוד , מיד הסתגר הצדיק בחדר מיוחד ששכר לעצמו, ויהי בבואו למלון השני

יח להיכנס אליו לשום בריה כשהוא מבקש מבעלי האכסניא לא להנ, בתפילה

רוחו , לא חלפו רגעים רבים ואל המלון הגיע המוכסן מהכפר הקודם .שבעולם

אמרו לו , סו אל הצדיקכשהוא מפציר באנשים להכני, נסערה ודמעתו על לחיו

אבל האיש בצר לו התפרץ בבכיה , שהזהירם לבל יתנו לאף אחד לבוא אצלו

גדולה והתרפק על דלת חדרו של רבי אהרן בתחנונים ממיסי לבב כי יחמול עליו 

, המבט שנתן בו הצדיק בעיניו הקדושות הבעיר אל לבו, מה קרה, ויפתח לו

זעק , "רחם על נשמתי, רבי, אנא", החרטה אוכלת בו, מהפכה מתחוללת בנפשו

, אך הדלת לא נפתחה בפניו". רצוני לחזור בתשובה", מלב קרוע ומורתחהאיש 

הוא שכב על הארץ , זעקת האיש המגואל בחטאים הרעידה את הבית על יושביו

ככה במשך לילה , גהעיניו יורדות פלגי מים וקולו מתייפח ללא הפו, אצל המפתן

  . שלם

בכייתו , חרטתו אמת, כי הלה מבקש באמת לשוב, כשהרגיש רבי אהרן מבפנים

, אם כן ,משמע, חם ולחוס על נשמתךיקשת לרב, פתח הדלת ואמר לו, אמת

דע איפוא שאינני מוצא תיקון לנשמתך אלא בנטילת , שעל גופך לא תחוס

  ...!הנפש

בד שתהיה מיתתי כפרה על ובל ,י מוכןננה, לשמע דבריו התלהב האיש ויקרא

   !תי להכעיס את קוניירבכל מה שה

  



 

  

  

והורה לקשור ולכסות את עיניו , מיד ציווה עליו הצדיק שישכב ארצה

כשר  יד חלףל רם לשוחט שנלווה עמו להעמכשהוא אומר בקו, במטפחת

, בלחשו .על מנת לקיים בחוטא מיתת בית דין, בבדיקה כדת )סכין שחיטה(

  ...הוסיף להורותו שיכין מהצד עוף כשר לשחיטה ויברך עליו, ברמיזהו

כי , ויהי אחרי שהתוודה האיש השוכב על הארץ בלב נשבר על העבר

רך השוחט ברכתו בשם בי, ורההרבה לפשוע בכל קלות וחמורות שבת

וישחט את העוף " ו על השחיטהאשר קדשנו במצותיו וציוונ"ת ומלכו

, בעוד האיש מוטל ארצה מזדעק ומיילל בקול אומלל ונואש, לו ןהמוכ

רבי אהרן  מיד לקח". טאמה לי בחיים מלאי ח, שחטני לכפרהי, רבי, אנא"

הפכו לצידו הקהה והעבירו בנחת על גבי צווארו של , הסכין מידי השוחט

  .)ז, ישעיה ו(" וסר עונך וחטאתך תכופר", תוך כדי אמירה, החוזר בתשובה

ל אשר לו אלא יעזוב כ, אחר ציוה עליו לקום והורה לו שלא ישוב לביתו

תיקונים וכפרה ונתן בידו סדר , ה ובעבודת השםויעסוק יומם ולילה בתור

לימד אותו , גם סימנים מובהקים, לזכך נשמתו עד כי יירצה לאלקים בשובו

  .ת אימתי נירצה עוון חייו ורפא לולדע

ויעש האיש ככל אשר ציווהו ויהיה לבעל תשובה מובהק העומד במקום  

    .שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד

  )ב, יב( ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה
ואברכך זה . ים אלהי אברהםזה שאומר, ואעשך לגוי גדול: י"מסביר רש

יכול יהיו . ואגדלה שמך זה שאומרים אלהי יעקב. שאומרים אלהי יצחק

  .בך חותמין ולא בהם, תלמוד לומר והיה ברכה, חותמין בכולן

אלא " אלהי"רצונו לומר לפי שאין אומרים : "שפתי חכמים"מסביר שם הו

. ינו לשון אלהיועל יחיד לא מצ, כמו אלהי ישראל אלהי העברים, על רבים

אלהי "כי אתה תחשב לרבים ויאמרו עליך " ואעשך לגוי גדול"לכך ברכו 

רמז שיאמרו גם , שמורה עוד על תוספת ברכה" אברכך"לת יובמ". אברהם

, שמורה עוד על תוספת גדולה" ואגדלה שמך"וכן , כן על בנו אלהי יצחק

  . רמז שיאמרו גם כן על בן בנו אלהי יעקב
•   

 

 הסביר כאן פירוש ע"שר התורה מרן רבי עובדיה יוסף זי הגאון האדיר

   :י"נפלא בדברי רשו נוסף

מובא דעת רבי יוחנן שכל ברכה שאין בה ) ב"ברכות מ ע(דהנה בגמרא 

אינה נקראת , "מלך העולם"שלא מזכירים בה את המילים , כלומר, מלכות

י דכל ברכה שאין "וכן פסק ר) "ה אמר"ד(שם ' ל כך מובא בתוסוע. ברכה

י שאם היה מדלג מלכות "ולכך היה אומר ר. בה מלכות שמים אינה ברכה

תיבת העולם בלבד ואפילו דילג , של ברכת המוציא שצריך לחזור ולברך

אף , בברכות של שמונה עשרה', אך מעיר התוס. דמלך לבד אינו מלכות

וכשמסיימים , כי לא פותחים בהם בברוך, ים שם מלכותעל פי שלא מזכיר

כי בחתימת ברכה אף פעם לא מסיימים , "מלך העולם"אותם לא אומרים 

מכיון שמתחילים את שמונה , בכל זאת הם כן נקראים ברכה, במלכות

כי אברהם , אז זה נקרא כאילו הזכירו מלכות, עשרה בברכת אלהי אברהם

על כל העולם שהודיע ופרסם את מלכותו  ה"אבינו המליך את הקב

  ". יתברך

זה שאומרים אלהי , "ואעשך לגוי גדול: "י"כ פירוש דברי רש"וזהו א

זה שאומרים " ואגדלה שמך. "זה שאומרים אלהי יצחק" ואברכך. "אברהם

. כל זה יאמרו בתפילת העמידה בתחילת ברכת שמונה עשרה. אלהי יעקב

והרי שנינו את דעת רבי יוחנן שכל , תוהרי אין שם ומלכו, ואם תקשה

תלמוד לומר : י"לכן מסיים רש? ברכה שאין בה מלכות אינה נקראת ברכה

שהרי בזה יש , אז הוי ברכה, "אלהי אברהם"כיון שמזכירים , "והיה ברכה"

אף חותמים רק " בך חותמין ולא בהם", ל"הנ' גם מלכות כדברי התוס

בשם  ברכה ראויהכה זו נקראת כי בר ,להראותבכדי , בשמך ולא בהם

   ...ובמלכות

. ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את
והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי 

  )יג- יא. יב( 'ונא אחותי את וכ אמרי. ואותך יחיו
  ). מדרש פליאה אות י״ג(מכאן ששוחטים לחולה בשבת 

יומא (שפירא מלובלין זי״ע  רבי מאירהגה״ק את מדרש פליאה זה הסביר 

בדפי : יומא ד(בר׳׳ן על פי דאיתא , )חשון' דהילולא חל ביום שישי ז

יש בשר ו, גבי חולה בשבת שיש בו סכנה וצריך להאכילו בשר) הרי״ף

ואז לא , האם להאכילו נבילה שאין בה אלא איסור לאו: מה עדיף, נבילה

בכדי , או שכן ישחוט. יצטרך לשחוט בהמה בשבת ולעבור על איסור כרת

והכריע הר״ן שישחוט ויעבור פעם . שלא יעבור על איסור לאו דנבילה

כדי שלא יעבור בלאו דנבילה על כל , אחת על איסור חמור דחילול שבת

  . כזית וכזית שאוכל

כדי שלא , מוכח מכאן דמוטב שיעבור פעם אחת על איסור חמור, א״כ

  . יעבור הרבה פעמים על איסור קל

איך היה חושש שיהרגו , באברהם אבינו ע״ה צריכים להבין, והנה כאן

  אלא  ?הלא גם על רציחה יש עונש מיתה כמו על איסור אשת איש, אותו

  

 

שש שיעברו פעם אחת על איסור ו״ה היה חשאברהם אבינו ע, ההסבר הוא

  . כדי שלא יעברו בכל רגע על איסור אשת איש, חמור

מכאן ששוחטין לחולה  ״והרגו אותי ואותך יחיו, פליאהפירוש המדרש ו וזה

מאותו סברא שאברהם חשש שיהרגו אותו ולא חשש שיעברו , כלומר, ״בשבת

שמוטב שיעבור מכיון , למדים ששוחטין נבילה לחולה בשבת, על אשת איש

  ...על כל כזיתשל נבילה ולא יעבור בלאו , של שחיטה פעם אחת על איסור חמור

עי מקנה לוט והכנעני והפרזי ועי מקנה אברם ובין רוויהי ריב בין ר
ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך . אז יושב בארץ

  )ח- ז ,יג(עיך כי אנשים אחים אנחנו ועי ובין רוובין ר
ובאם חס ושלום , להרחיק מאד ממחלוקת": בפרשתנוהשל׳׳ה הק׳ זי׳׳ע  כתב

.) סנהדרין ז(כמו שדרשו רבותינו ז״ל , לכבות תיכף אש הריב, מתחיל איזה ריב

אמר רב : וזה לשון הגמרא שם ,״פוטר מים ראשית מדון״) יד. יז משלי(על פסוק 

, כיון דרווח, ורא דבידקא דמיאלצינ, המריבה דומה -האי תיגרא דמיא , הונא

פעמים שהוא יוצא לשדות שעל אגפיו כעין , כשהנהר גדל: ופירש רש״י. רווח

ושוב אינו יכול , ואם אינו סותמו מיד הולך ומרחיב, ניגרים וצינורות קטנים

כלומר ראשית מדון , והיינו דקאמר קרא פוטר מים ראשית מדון, לסותמו

וכן עשה אברהם אבינו . פותח כמו פטר רחם - פוטר. טר מיםומריבה דומה לפו

  ."שאמר ללוט אל נא תהי מריבה בינינו

ושמעתי צחות בתיבת מריבה שאמר בלשון נקבה : וכותבהשל״ה הק׳ ממשיך 

אמר אברהם למען , אלא ריב כבר התחיל בין הרועים, ולא אמר אל יהי ריב

, ה פרי ומתרבההשם יפסיקו דברי ריב ולא יוליד כדרך המחלוקת שתמיד עוש

ודי בזה , על זה אמר אל תהי מריבה לשון נקבה כאשה המולדת פרי מפרי

  .'עד כאן לשונו הק. יהיה כזכר שאינו מוליד, שהתחיל הריב

 מזה אי שרי שפחת הגר ויאמר וכו׳ המים עין על ה׳ מלאך וימצאה

 לה ויאמר. בורחת אנכי גברתי רהש מפני ותאמר, יתלכ ואנה באת

    )ט- ז ,טז( ידיה תחת והתעני גברתך אל שובי ה׳ מלאך
 מפני: עונה והיא? בורחת את מי מפני הגר את שואל המלאך, השאלה ונשאלת

 והתעני גברתך אל שובי: מוזרה תשובה ,המלאך לה עונהומה . וכו׳ גברתי שרי

 אלא? אותה שעינתה משום בריחתה סיבת זה הרי, עונים כך וכי. ידיה תחת

 בריחתה סיבת כל: לשונו במתק זי״ע מלובלין שפירא מאיר רבי הגה״ק תירץ

 כנגד והעצה. גברתה לשרי להיכנע רצתה שלא, גאותה בגלל היתה הגר של

 מזה אי :המלאך דברי והם, הולך אתה ולאן, באת מאין להכיר, היא הגאווה

 גברתי שרי מפני, ענתה היא, הרמז את הבינה לא הגר אבל. תלכי ואנה באת

 סימן, שבשאלתי הרמז את הבנת שלא מכיוון, המלאך השיבה ולכן. בורחת אנכי

 שובי ולכן, שרי הצדקת של הטובות ממידותיה מאומה למדת לא שעדיין, הוא

 ...והתעני גברתך אל

•   

על פי  חשבתי לפרש, עוד דרך לפרש את תשובת המלאך להגר :אמר הכותב

, בדין תורה שבא לפניו זי״ע "נודע ביהודה"הגה״ק בעל העל המעשה שמסופר 

האחד לבוש  ,שני אנשים "יום אחד התייצבו לפני הנודע ביהודה: וכך היה מעשה

כי הוא , ען האדם הלבוש בבגדי העניוט, ביר״ והשני לבוש בבגדי ״עני״בבגדי ״ג

שהוא  הוא סה״כ העגלון, ואילו ההוא שלבוש בבגדי ״הגביר״, בעצם הגביר״

 והעגלון והכריחעליו אך באמצע הנסיעה קם , שכר בכדי לקחתו לעיר הקרובה

הוא ציווה ללבוש את  וואילו ל, והוא לבשם, גדי ״הגביר״ב - ולהפשיט את בגדי

להשתלט על הסוס והעגלה ועל כל הכסף , כוונתו בכך היתה, בגדיו המרופטים

הוא לבוש  ,שהנה, היאוהראיה , ולטעון שהכל הם רכושו הפרטי, המצוי בה

  ... לבוש בבגדי ״העני״ השניבבגדי ״העשיר״ ואילו 

בואו אלי  :לפתע פנה אליהם ואמר, חכך הנודע ביהודה בדעתו לכמה רגעים

  . מחר בבוקר ואדע מה לפסוק על פי דין תורה

, לחדר ההמתנה תםהכנסעם , כי למחרת, בינתיים ציווה הנודע ביהודה למשמשו

  . אז יכניסם, ורק כשיצווה עליו, שך שעות ארוכותבמשם ישהה אותם 

, והמשמש מורה להם לחכות, למחרת מגיעים שניהם בשעה היעודה, וכך הווה

   ...מתוך עצבים מרוטים וכך עוברת לה שעה ועוד שעה

  !!! ״העגלון יכנס״: שכבר פקעה סבלנותם פתח הרב את הדלת ואמר ואז אחרי

די העשיר שהיה בעצם אותו עגלון שניסה אותו מתחזה בבג ,מי נכנס, כמובן

  ... לשדוד את העשיר

ואז בפתע כשיקרא , תבטל וישתעמםילתת לו הרבה זמן ש, כמת הרב היתהח

הוא יכנס ולא יצליח , מרוב רגילות שכך תמיד קוראים לו ,״העגלון יכנס״

  ... להתחזות גם בפניו

, ה להגר נסב על כךכי הויכוח בין שר, ויתכן שדבר מעין זה עשה המלאך להגר

והיא לא חייבת יותר  ,שואיה לאברהםיעקב נ, שהגר טענה שאינה שפחה יותר

אברהם פסק . כנגדה טענה שרה שהיא עדיין שפחה וחייבת בעבודות, לעבוד

״הגר שפחת שרי אי : בפתאומיות הואז בא המלאך ואומר ל. והגר ברחהכשרה 
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