
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא ישב פתח האהל" )יח, א(                                                                                           
אברהם אבינו היה כל כך שפל בעיני עצמו, עד שחשב שכשלעצמו הוא אינו ראוי כלל להשראת                                                         

השכינה, וה' נראה אליו רק בזכות ה'צדיק' ממרא, שנחשב לצדיק בעיניו בגלל שיעץ לו לעשות ברית                           .

הוא עצמו, עדיין יושב בפתח הקדושה ועוד לא  התחיל          -מילה בגלוי. אבל "והוא ישב פתח האהל"                          .

 (והב ישראל)אאפילו להיכנס פנימה...                                                                                                     .
 

 "והוא ישב פתח האהל כחם היום" )שם(
חז"ל אמרו במסכת עירובין )יט.(, ובבראשית רבה )פמ"ח(, שאברהם אבינו יושב ליד פתחו של גהינום ואינו מניח להיכנס 

 לשם יהודי שנימול אף שהוא ראוי לגיהנום.
יושב תמיד בפתח האוהל בו הרשעים באים על  -הדבר מרומז כאן בפסוק: "והוא" אברהם, "ישב פתח האהל כחם היום" 

ולהט  ,והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ,הקרוי "כחום היום", כדברי הנביא מלאכי )ג, יט(: "הנה היום בא בוער כתנור ,עונשם
 (ספרים)                                                                                   אותם היום הבא".                              

 

 "וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת" )יח, ו(
פי "וימהר... מהרי", לבל יצטרך הרעב לחכות לאוכל זמן רב, וכ –התורה מלמדת אותנו שהכנסת אורחים צריכה מהירות 

 (אבני אזל)    שנחום איש גמזו התעכב במתת לעני כדי לפרוק משאו מהחמור והלה מת מרעב. ,שמסופר במסכת תענית )כ"א(

 וירא והנה שלשה אנשים" 
 נצבים עליו" )יח, ב(              

 

 לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום "אחד
מלאך אחד עושה שתי שליחויות...  ואחד לרפאות את אברהם, שאין

 ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט" )רש"י(.
זצוק"ל, היה שר התורה בדורו, ידיעותיו בכל  שלמה קלוגרהגאון העצום רבי 

מרחבי התורה היו מפליאות, ועם זאת הוא היה בעל כח עיון ועמקות גדול, הוא 
 זכה לחבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה.

ביום הראשון לכהונתו, נתכבד  .סא רבנות העיר ברודירבי שלמה ישב על כ
ן מוטל גוסס. ומנהג היה אבי הבמע שבסנדקאות, כשהגיע למקום הברית ש

ילד האב, כדי לקרוא ל מעכבים את הברית עד לאחר פטירתבברוד שבמקרה כזה 
ציוה לאסוף מהר מנין יהודים ולמול את התינוק, כך הרב אולם על שם אביו. 

 נעשה מיד, ולהפתעת הכל, אחר הברית, האב הגוסס קם מחוליו והבריא לגמרי.
 כל העיר תססה מהמופת הזה.

וכי  –מר רבי שלמה שהוא למד לנהוג כך מהרש"י הנ"ל, שכן לכאורה קשה ואז א
וח שלהוצרכו לש ,חסרים מלאכים בשמים כדי לשלוח מלאך נוסף להציל את לוט

 לשם כך את המלאך שבא לרפא את אברהם ?
אלא, מסתבר שזכותו של לוט לא הייתה גדולה, כדי שישלחו מלאך מיוחד 

 לאברהם שאגב כך יציל את לוט.להצלתו, ולפיכך היה צריך לשלוח מלאך 
מן הסתם הרי דנים את אבי הילד  –"גם אני" אמר רבי שלמה, "חשבתי כך 

, לרפאותואת אליהו הנביא החולה, ויתכן שאין בידו מספיק זכויות כדי לשלוח 
מלאך הברית יבוא, ובדרך אגב  –לפיכך אמרתי שיעשו לבנו ברית, וכך אליהו 

 "...צדקתימסתבר ש .ירפא את האב החולה

 יגיעת  

 התורה...
 

 :מספרבאר שבע ד רב, דרעי הודהיהרה"ג 
און האדיר שלוש שנים למדתי תורה מהג

זצוק״ל,  בן ציון אבא שאולרבי 

שעות בכל יום, השיעור נמשך ארבע 
ומלבד שיטת הלימוד המיוחדת שקיבלנו 
ממנו, למדנו פרק מאלף ביגיעת התורה 

ברוב הפעמים  עד כלות הנפש ממש.
 ! הסתיים השיעור במילים ״אין לי כח יותר

 ...נמשיך מחר״ 'ברצות ה
תקשה בסוף רב הלא אחת ראינו שה
 באומרו ״הריני ו,השיעור לקום מכיסא

 ...לקום מהכיסא״ כעץ יבש, איני מסוגל
ת 'פורת ראש ישיב ,פעם סיפרו לרבו

זצוק"ל,  עטיה זראע ר"הג יוסף',

שחולצת תלמידו רטובה בסוף השיעור עד 
שאפשר לסוחטה, הגיב הרב על אתר: 

רבי אפשר לסחוט, אך עוד ״את החולצה 
 "...סחוט ממש בן ציון כבר

16:02       17:17       17:47                                 

16:19        17:18        17:42                 

16:06        17:16        17:39                 

16:20                 17:19                17:44 

 

 ז."התשעיח' חשון , 170ן גליו ,בס"ד
 .מפטירין "ואשה אחת"

 ע"החי ישראל ויקטור בן שמחה אמה לע"נ 

 

 

, נפטר הגאון הגדול רבי נחום ב"ר אריה צבי פורצוביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר, ומגדולי ראשי הישיבות בדור יח' חשון התשמ"זביום 
 .ארצהלימים עלה במרוקו,  , אב"ד מאקנס, נפטר הגה"צ רבי רפאל ברוך ב"ר יעקב טולידאנו זצ"ליח' חשון התשל"אביום  //הקודם. 

 פרשת וירא 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 רועה נאמן וכח התפילה                     
       שנחאמר קח.(  )בסנהדרין  רבי יוחנן                               

        בדורות אחרים.   ולא  היה צדיק בדורותיו                              .

                 של  "ואילו היה בדורו : כתב )ו ט( רש"י ו                              .

 ."לכלום לא נחשב   אברהם                                     .
בין לפיהם אפשר לה ,בין נח לאברהםשונות בחז"ל  ישנם השוואות

 :פרשתינומ לעומתו, ונעמוד כאן על הבדל אחד היה חסרהוא מה 
שכשנח יצא  כתוב,השמטות(  -)ח"א דף רנד/ב זוהר הקדוש ב

חום, היה לך נקראת ר רבש"עואמר " בכה ,מהתיבה וראה עולם חרב
, עכשיו אתה אומר זאת, רועה שוטה -, והשיבו ה' לרחם על בריותך"

ואח"כ  ,שאמרתי לך "כי אותך ראיתי צדיק לפני" וגו'כלמה לא אמרת 
כל מה  ", ו"עשה לך תיבת עצי גופר" ?"הנני מביא את המבול מים

ובגלל !  לך היה כדי שתבקש רחמים על העולםואמרתי שהתעכבתי 
 "כי מי נח זאת לי". -כך נקראו מי המבול על שם נח בישעיה )נד( 
 ובאמת למה נח לא ביקש רחמים על דורו ?

אמר בליבו אולי לא אמלט, נח ש -)דף סז: השמטות( זוהר ועונה ה
לפי הדור,  )רק( "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה", כלומר דכתיב

כך היה  אפילו -אמר רבי אלעזר ". אך ולפיכך לא ביקש רחמים עליהם
נח להקב"ה שיאמרו טוב על בניו. כי  ,לו לבקש רחמים על העולם

ומנין ? מגדעון בן יואש שלא היה זכאי ולא בן זכאי, ומשום שאמר טוב 
"לך בכחך זה והושעת את  :)שופטים ו יד(על ישראל אמר לו ה' 

 ישראל מיד מדין", מהו "בכחך זה" ? הטוב שאמרת על בני.
הם ו ,באמת נח התרה בבני דורו וניסה להחזירם בתשובה לאורך זמןו

התביעה עליו (, אך שם סנהדרין, נח אות המדרש תנחומא ) לעגו לו
 .לא ביקש רחמיםמדוע  הייתה

: סתכןהתפלל על סדום ואפילו הוא התנהל אחרת, האברהם לעומתו 
, הוא "ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם" )בראשית יח לב(

עמד וניסה לבקש ולמצוא להם זכות וסיכוי  וכרועה רחום ,לא ויתר
 ., ומעלתו גדולה הייתה משל נחלהצלה

נח לא אמנם ש - )בראשית קו.(זוהר אומר רבי אלעזר בלמרות זאת, 
עם אברהם תבע דין כראוי שבסדום לא ימות זכאי , ואילו עשה דבר

לא עשה  אברהםעדיין אך  חייב, והתחיל מחמישים עד עשרה.
עשה ולא השלים, שלא ביקש רחמים בין כך ובין כך, בשלימות כראוי, ו

 כי אברהם אמר שאינו רוצה לתבוע שכר על מעשיו.
משה, שכיון שאמר הקדוש ברוך הוא על י עשה בשלימות כראוי ? ומ

אל "סרו מהר מן הדרך" וגו', "עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו", ישר
מיד מה כתוב ? "ויחל משה את פני ה' אלקיו" וגו', עד שאמר "ועתה 
אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת", ואף על גב 

 לא זז משם עד שאמר לו ה' "סלחתי כדבריך". ,שכולם חטאו
בהם צדיק, ואם לא לא, ועל  אבל אברהם לא השגיח אלא אם נמצא

 .רועה נאמןשהוא  ,זה לא היה בעולם אדם שיגן על דורו כמשה
יותר מנח וניסה דהיינו שאברהם הבין והחשיב את כח התפילה 

אולם , להתפלל אך עדיין כשראה שאין זכות הפסיקלמצוא זכות, 
עד  ,שבלי שום זכות התפלל ולא ויתר ,הוא משהומשלם רועה נאמן 

 גזירה לכליון הצליח להציל את עם ישראל.שלמרות שנגזרה 
"ואפילו אין אדם  :בפרשתינו )אות א(א מדרש תנחומכתוב בזה כו

כדאי לענות בתפלתו ולעשות חסד עמו, כיון שמתפלל ומרבה 
 עד כדי כך גדול כך התפילה ! בתחנונים אני עושה חסד עמו".

 

 הג"ר ראובן הכסטר שליט"א( שיחת המשגיחמ רוב הדברים)

 ואכלבו  ,ליד בית הכנסת בשבתאחד משכיל עבר פעם 
 ,סעודה שלישית ה מאוסטרופולר'הרשלהחסידים ובהם 

פטם את הנשמה בוא לאכול ו: "קראו למשכילהם 
אחת  ״יש לי נשמה, אך המשכיל סירב ך"היתירא״ של

 ...היא יתירא״גם ״אבל  ה'הרשל ענה לו, ״כן״ טען "בלבד

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                            
 

      האם מוטל על האדם לומר משהו ?                                           
 ביתו קודם כניסת השבת ?לבני                                        .

                                     

 )סי' ר"ס ס"ב( כתב:שלחן ערוך ה !                                      
עשרתן  - שיכה ישאל לאנשי ביתו בלשון רכה"כשיהיה סמוך לח

 ? ערבתן ? הפרשתן חלה ? ויאמר להם הדליקו את הנר".
 

ביאר שסמוך לחשיכה היינו בעוד  ,)ס"ק ט(משנה ברורה וב
יש שהות להוסיף מחול על הקודש, אולם לא מוקדם ו ודאי יום

 יפשעו.כדי שלא יאמרו שיש שהות להכנת הדברים הנ"ל ו ,מידי
ס"ק י"ג( שכעת אין נוהגים שם )כתב  ,ולגבי הפרשת חלה
 לשאול את זה, ע"ש.

 שידליקו. ,כתב שאין זו שאלה אלא ציווי ,ולגבי הדלקת הנר
 

 תרימ( שהענין באח"ב סי' רס"ג ס"ק ו)יפה ללב וכתב ה
הוא כי הדיבור עושה רושם גדול ותיקון  ",הדליקו את הנר"

 כיבה נרו של  עולם.קון למעשה העגל שויש בזה גם תי ,גדול

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק -קיח פרק  
 

 הג"ר יעקב עמדין זצוק"ל במקום מושבו
 בגרמניה נחרד לשמע המאורעות בפולין,

ו"ביחוד יראתי" כתב, "ממכה מהלכת חס ושלום, כי כבר שמחו לאד 
עיתון[ המאורע  -איזה טפשי הנוצרים במדינה זו, וקבעו בגאזעט ] 

ף, והיו של שריפת התלמוד ושאר ספרי קודש על ידי קאמניצר בישו
 כמבשרים בעיניהם, שמחים ללא דבר.

וכן גלה את אזני ביחוד מלומד נוצרי, הוא אמר אלי: תראה מה 
 שימשוך אחריו זה העסק" ! 

וכך באמת נכתב בעיתון הגרמני 'הילדסהיימר רילאציונסקורייר' ביום 
: "בהזדמנות זו נמסר היום התלמוד היהודי, המכיל 1757בנובמבר  4

ת הנוצרים ואמונתם, בפקודת האדון הבישוף, ליד ומצווה לגדף א
התליין, ונשרף בשוק העיר, ממול בית המועצה, קבל עם ועדה. כדאי 
עם זה להעיר, כי זהו הרועה הנאמן והחכם וירא השמים של העדר 
שהופקד בידו, הוא הראשון בפולין שהנחיל את המופת הזה לעמו ולכל 

 העולם. מזכרת נצח".
 1757בנובמבר  2, ביום 64'קורייר פולסקי' מספר ובעיתון הפולני 

נכתב: "הוד אצילותו הכומר בישוף דמבובסקי, בישוף קאמיניץ... 
בבואו הנה בחודש העבר לדין בענין כפירות היהודים, שמתנגדי 
התלמוד החלו להוכיחן עוד אשתקד, בחר בבית מועצת העיר, בגלל 

לפניו שני הצדדים רווחתו, למקום המשפט. ושם, אחרי שהתייצבו 
במספר רב, ואחרי שמעו את טענותיהם, החליט פסק דין אחרון ודן 
את ספרי התלמוד כספרי חרוף וגידוף לשריפה. את פקודת הרועה 

 ביצעה העיריה המקומית, וציותה לתליין לשרוף אותם".
עם חששו מהתפשטות של גל אנטישמיות, לא דגל הגר"י עמדין בפניה 

האנשים אנשי חיל גבורי כח, ללכת בדרך רחוקה  אל האפיפיור, "איה
וכבדה זו" כתב, "ואשר כח בהם לעמוד בהיכל מלך ולפני מלכים 

השפה הלטינית[ מליצים ומביני מדע  -יתיצבו, יודעי לשון לטין ] 
 הבקיאים במלאכה" ? ...

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 "הבת תתחתן ב"ה" 
 

 ר' שמואל וואקי מנתיבות מספר:

 אימי רבקה, המתגוררת בסרסל
 ליד פריז, שמעה הרבה -שבצרפת 

זצוק"ל, ורצתה להתייעץ  נתן בוקובזה על מו"ר הרב
שהייתה כבר כבת  ,איתו ולהתברך בשביל אחותי חנה

 .רבים בשידוכיםשלושים, והיו לה קשיים 
כשאימי הגיעה לארץ, נכנסתי איתה למשרד של הרב 

ובאותו אימי סיפרה לרב את הבעיות, מתחת לביתו, ש
שם את ידו על המצח וחשב שתי דקות בצורה  הואזמן ה

 לא אופיינית לו, חשב לעומק ובכוונה.
ואז הרב אמר לאימי בערבית שלאחותי יש 'ראש קשה' 

יתוח וקשה לה לבחור חתן, אמא מאוד התפלאה מהנ
שלא תדאג,  והרב הוסיף שלמרות זאתמדוייק, קצר והה
 היא תתחתן ותביא ילדים. ,בעזרת ה' ועם התפילותו

כשלושה  ,אחותי הייתה הרבה זמן בשידוכים, אולם מיד
לאחר דברי הרב, היא מצאה חתן, הם נפגשו  חודשים

לראשונה בהילולת רבי מאיר בעל הנס בצרפת, 
משם  ,במרוקוהתארסו שם והתחתנו באותה שנה 

 יהם...שני בנעם הם גרים בפריז כיום  משפחת החתן.
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


