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 (יח, א)היום   כחם האהל פתח ישב והוא

 לראות אם יש עובר ושב". –כתב רש"י, "פתח האוהל 
 מה הביטוי של "עובר ושב"?

רבי אברהם יעקב מסאדיגורא: העניים מצאו את דרכם  הק' אומר האדמו"ר
בעצמם לאוהלו של אברהם אבינו, אבל היו כאלה שרצו להיכנס אך התביישו, לכן 

והיו "עובר ושב"... אברהם אבינו הם התקרבו לאהל והתרחקו ממנו, וחוזר חלילה, 
 המתין לראות היש עובר ושב, וכאשר מצא עניים כאלו, היה רץ ומזמינם להיכנס.

יצחק  הקדוש רבי על טביעת העין שהיתה לרבי בספר "אדיר במלוכה" מסופר
 מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם:

ביתו היה פתוח לרווחה לכל רעב ונצרך. פעם אחת הגיע יהודי שנראה כגביר 
הוא אמר כי הוא  –פיו היתה בקשה שונה מבקשות הצדקה והעזרה השגרתיות וב

גביר גדול המקבל הרבה מאוד דברי דואר, אך ילדי השכנים מחטטים בתיבות 
הדואר והוא חושש שמא דברי דואר נעלמים לו, ולכן הוא מבקש להפנות את 

 המכתבים למעונו של הרבי.
לו בכך, וכך בכל יום היה מופיע בשעת הצהריים  הסכים הרבי בחפץ לב לסיע

 לשאול אם הגיעו דברי דואר עבורו.
משחלפו הימים ואפילו דבר דואר אחד לא הגיע עבורו, פנתה הרבנית אל 

 הרבי וסיפרה על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום לביתם.
 "כך?" שאל הרבי, "כנראה שהוא רעב ורוצה לאכול אלא שמתבייש הוא". 

 ם הוא מתבייש", סברה הרבנית, "ודאי יתבייש גם כשאציע לו אוכל"..."א
חייך הרבי ואמר: "כשיבוא מחר אמרי לו כי הדוור עדיין לא הגיע, תציעי לו 

 להמתין מעט, ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"...
הרבנית עשתה כדברי הרב, ומאותו יום ואילך כאשר היה מגיע אותו אדם 

מה שנשלח לו בדואר, ענתה שעדיין לא הגיע, ובנתיים  לברר פרטים אודות
הושיבה אותו על יד השולחן והגישה לו ארוחה חמה. הלה היה אוכל לשובע נפשו, 

 ולאחר מנוחה קלה, הלך לדרכו...
הנה כי כן, מצוות הכנסת אורחים צריכה להיעשות ברגישות רבה, תוך שימת 

 (ומתוק האור)                      רח.לב לכל פרט שהוא ייטיב עם תחושותיו של האו
 (יח, ד)מים  מעט נא יקח

 כתב רש"י: ע"י שליח.
יש להבין, ג' פרים שחט אברהם אבינו בשביל שיהיה לכל אחד לשון של בקר, 

 מים"? למה לא לתת להם הרבה מים? מעטוכשמגיע אל המים אומר "יקח נא 
מתרץ רבי ישראל מסלנט זצ"ל עם יסוד מוסר, אי אפשר להיות צדיק על 

ון השני! אי אפשר להדר בהכנסת אורחים כשזה על חשבון השני, לכן כיון חשב
 שאת המים הביא השליח, אמר אברהם אבינו יוקח נא "מעט מים".

(אותו סיפר הרב אליהו דיסקין) על החפץ חיים, המלמד  ראוי לצרף כאן סיפור
 י:הן על "גדולה הכנסת אורחים" והן על היסוד הנ"ל שלא להדר על חשבון השנ

בחור אחד עבר בדרכו בראדין, היה זה ביום שישי, שעות ספורות לפני כניסת 
השבת. באין לו מכיר בעיר זו, פנה אל ביתו של החפץ חיים, שקבלו בסבר פנים 
יפות. כשראה החפץ חיים שהבחור נראה עייף מאוד ותשוש מהדרך, הציע לו 

נשכב לישון. מטה לישון. הבחור שבאמת היה מאוד עייף נענה להזמנה ו
כשהתעורר הבחור, אמר לו החפץ חיים, שכבר סיימו להתפלל בבית הכנסת, והוא 
מחכה שהבחור יתפלל ולאחמ"כ יסעדו את סעודת השבת. לאחר הסעודה רצה 
הבחור ללכת לישון, וראה שהשינה ממנו והלאה ואינו מצליח להירדם. הלך 

היווכח שהחפץ חיים להסתכל מהחלון וראה שכבר עלות השחר. נחרד הבחור ל
 חיכה לו כל כך הרבה זמן עד שיתעורר.

לאחר התפילה בבוקר, ניגש אל הרבנית, ושאל אותה מה היה אתמול בלילה, 
סיפרה לו הרבנית, שכשהגיע החפץ חיים מהתפילה, וראה שהבחור עדיין יושן, 
לא הרשה להעירו משנתו, ואמר לבני הבית, שהם יאכלו, ובנו יעשה להם קידוש, 
ואחרי הסעודה, שיערכו מחדש את השולחן כאלו שלא אכלו עדיין, והוא יחכה 
לאורח. כשסיימו את הסעודה וראו שהבחור עדיין לא התעורר ערכו באמת את 
השולחן מחדש, ואמר להם החפץ חיים שילכו לישון והוא יעיר אותם כשהבחור 

ו לסעודה, כדי יתעורר. ואכן כשהבחור התעורר קמו כל בני הבית והצטרפו אילי
שלא ירגיש אי נעימות לאכול לבד, ועל שעיכב את החפץ חיים כל כך הרבה זמן 

 מלאכול. 
 (יח, ה)תעברו  אחר לבכם וסעדו לחם פת ואקחה

אדם שעושה סעודה ומזמין את רעיו לשמוח אתו, מן הנימוס הוא 
שכשמגיעים האורחים מזמינם לשבת ולאכול. אבל אם פונה אליהם בהגיעם 

ואומר להם "תשבו, תאכלו, ותלכו" הרי שהם יבינו שאינו רוצה שיתעכבו ונותן 
 טעם לפגם בכל ההרגשה שלהם.

 -אם כן, שואל בספר "אוצר הרעיון והמחשבה", מדוע פונה אברהם אבינו 
 אל האורחים ואומר להם: "ואחר תעבורו"? -שאין לנו מכניס אורחים גדול ממנו 

 כך: בדרך צחותומתרץ 
ברהם אבינו נעשה לו נס שהקב"ה הוציא חמה מנרתיקה, כדי שלא הנה א

יבואו אורחים, והרי אין בעל הנס מכיר בניסו, ישב אברהם אבינו וחשב מה קורה 
כאן שכבר שלשה ימים ששום אורח לא רוצה להגיע? אולי יש איזה פגם בהכנסת 

גיע אורחים שלי, שבגלל זה אנשים מרגישים כאן שלא בנח? חשב וחשב, וה
למסקנה שאולי העובדה שכדרכו תמיד היה פונה אל האנשים בגמר הסעודה 
ומחייב אותם לברך ולהודות למי שהעולם שלו, לבורא עולם, אולי זה הסיבה 
שאנשים לא רוצים להגיע, כי הם לא תמיד רוצים להתעכב כדי לברך. לכן כשראה 

מה לחשוש את המלאכים אמר להם: "וסעדו לבכם ואחר תעברו" אין לכם 
 (אוצר הרעיון והמחשבה)        שתתעכבו בסיום האוכל אלא מיד תוכלו ללכת...

 (יח ו)עגות  ועשי לושי סלת קמח סאים שלש מהרי ויאמר
 מכאן יצחק רבי אמר סלת וכתיב קמח (פז, א) "כתיב מציעא בגמרא  בבא

באורחים". ופירש רש"י שההוכחה היא ממה שאברהם אמר  עיניה צרה שהאשה
קמח ושרה אמרה סלת. כל המפרשים מתקשים, מהיכן הראי' שצרה עיניה 
באורחים, הרי סולת הוא יותר חשוב מקמח, ואם הביאה סולת לכאורה אין עיניה 

 צרה באורחים?
בספר "אוצר הרעיון והמחשבה" שהנה כשעושים סעודה,  בדרך צחותתירץ 

בזה שתי סוגים, יש "סעודה" ויש "שלחן מתוק", אם רוצים שהסועדים יאכלו  יש
סעודה שלימה עם מנה ראשונה ומנה מרכזית מגישים בתחילה לחם או לחמניות 
שיטלו ידיהם לסעודה. אבל אם זה רק "שלחן מתוק", נותנים על השולחן "מציות" 

 או "לחמניות מזונות" וכו' ואז זה מנה אחת בלבד.
מקמח עושים לחם, אבל מסולת עושים מיני מתיקה. וזה ההוכחה,  והנה

שאברהם רצה שתביא קמח כי האורחים צריכים להתחיל עכשיו סעודה עם 
 לשונות בקר וחרדל וכו', אבל שרה הביאה סולת, שיבינו שזה רק "שולחן מתוק"...
 (אוצר הרעיון והמחשבה)

 שהאשה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר הוא) א"ע פז מ"ב( ל"חז אמרו
 להיפך הראיה הפסוק מן אדרבה שהרי מפורסמת הקושיא .באורחים צרה עיניה
 עיניה האשה שאין ראיה מכאן כ"א מקמח ביוקר יותר שהיא סולת אמרה שהיא
 . באורחים צרה

 דעו להם ואמר לגוריו האריה קרא אחת פעם, משל פ"ע', הק ט"הבעש פירש
 פוחדים הבריות כל. כלל לפחד ממה לכם העולם, ואין של הגיבורים אתם בני לכם
, ציורים הרבה בו והיו חרב לארמון הגיעו, בעולם לטייל הגורים יצאו אחד יום. מכם

 ברוב האריות רצו, הגדי כשסע ומשסעו אריה הורג הגיבור שמשון מהם באחד
 בציור ראינו והרי בעולם הגיבורים שאנחנו אמרת איך: לו ואמרו אביהם אל בהלה
 אילו, לדברי ראיה מזה אדרבה, אביהם להם ענה. אריה משסע שאדם איך גדול
 כ"כגדולות תמונות מזה עושים היו לא ארי ישסע שאדם טבעי דבר זה היה

 מזה עשו יום בכל מזדמן ואינו ויחידה אחת פעם הדבר היות משום אבל, לראוה
 שרה של לבה נדיבות מפרסמת התורה, ל"חז שאמרו וזהו. לראוה גדולה תמונה
 דופן יוצאת היתה אמנו ששרה ראיה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר שהוא
 )אברהם אהל(                  .באורחים צרה עיניה אחרת ואשה

פירושם של "בעלי התוספות" על התורה לפסוק זה, וזה לשונם:  מופלא הוא
 - עוגות" ועשי לושי סולת "קמח  :עצלניות שהנשים מכאן -סאים"  שלש "מהרי
 וכי לו אמרה קמח סאים שלש אברהם לה מדקאמר. צרה עינה ששרה מכאן
" [לפי :נקייה פת כמו עשי סלת ל"א. מקמח שעושין כמו שחור לחם אעשה

 (טעם הצבי)                                                               פירושם, נסתר הפירוש הנ"ל]
בספר אהבת וסגולת ישראל הביא לפרש בדרך צחות, למה אשה עיניה צרה 

נשייכו שביל שתתעשרו. שהאשה אינה חפיצה באורחים, עפ"י הגמ' אוקירו 
שבעלה ירבה בגמ"ח שכן צדקה היא סגולה לעשירות, "עשר בשביל שתתעשר", 
וכך, כשירצה הבעל להתעשר יוכרח להשתמש עם הסגולה האחרת ולכבדה 

 שנת תרצ"ב) –(אהבת וסגולת ישראל                                      בשביל שיתעשר...
 ב, כ'). כ( האלה ויוגד לאברהם לאמר אחרי הדברים

פירש רש"י בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר בלבו ואומר אילו היה בני 
שחוט כבר היה הולך בלא בנים היה לי להשיאו אשה וכו'. בישרו הקב"ה שנולדה 

 רבקה בת זוגו וזה הדברים האלה. 

  ז˙˘ע" ויר‡פר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©

 053.3112511ל‰נˆחו˙ ני˙ן לפנו˙ לטל': 
  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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יגה זו שהצטער מאוד ונשפל רוחו הענין שאברהם היה אחר העקידה במדר
לאשר לא זכה לגמור ציווי ה' בשלימות הגמור. והרהר בלבו לאמר כי הוא עצמו 
חייב בדבר שלא נגמר ונעשה החפץ ורצון הבורא להקריב את יצחק בנו על גבי 
המזבח. כי הקב"ה הבטיחו כי ביצחק יקרא לך זרע. וממילא כאשר לא היה עדיין 

מציאות כלל שיהיה נקרב עולה. אבל באם היה משיאו לו ליצחק זרע לא היה ב
אשה מבנות ענר וכו' והיה לו ליצחק זרע קודם העקידה. כבר היה יכול להתקיים 
מאמר ה' יתברך שהבטיחו. וממילא היה ביכולתו להקריבו לעולה והיה נגמר 
ונעשה רצון ה'. בישרו הקב"ה שאל יצטער בזה כלל באשר לא היה שום מציאות 

היה ליצחק זרע עד עכשיו. ולא היה אפשר כלל מקודם כי כעת נולדה בת זוגו. שי
וההבטחה כי ביצחק יקרא לך זרע היא דוקא ממנה. ומתחילה כשצויתיך לא 
אמרתי לך שחטהו אלא העלהו. ובודאי נעשה מאמרי על ידך בלי שום הפסד 

 )רמתיים צופים(               וגרעון כלל:
 

  (יט, לז)מואב  שמו ותקרא בן הבכירה ותלד
 היו מובא בהקדמה לשו"ת "אגרות משה" (חלק ח), "בליובאן נורא מעשה

 דלהלן המעשה את מספר היה ורבינו (הגר"מ פיינשטיין זצ"ל) רבים תורה גדולי
 אמיתי גילוי של, כמעט הקודש רוח למדרגת שהגיעו מהם שהיו להראות כדי

 חולי במין למשכב ונפל הבתים מבעלי אחד חלה ב"תרפ חורף "בתחילת :בתורה
 ביקש, לבקרו בא ורבי משה, עלמא ליה תקיף כאשר. בפיו התנפחה ולשונו מוזר

 . חליו סיבת את לרבינו וסיפר מעליו איש כל להוציא החולה
 לוט בנות זכו כיצד הקשה וירא פרשת בשבת לכן, קודם שבוע, וכה סיפר

 שבניהן והודיעו, שעשו עריות בגילוי בושו שלא אף מצאצאיהן יהיה שהמשיח
 זקנות נשים שתי בחלומו הופיעו בלילה. בזיון בדרך עליהן ודיבר, מאביהן הם

 ששמעו לו ואמרו הוסיפו הן, לוט בנות שהן ואמרו מכוסים ופניהן שראשן, מאד
  לו. לענות האמת מעולם ובאו מענתו, את

 נס בדרך וניצלו אברהם ממשפחת שהן שמאחר לומר יכולות שהיו טענו הן
 נס מעשה כל לעצמן לייחס יכולות והיו זנות מעשה בהם תולים היו לא מסדום,

 כנצרות, חדשה דת ולייסד כביכול, השכינה מן שנתעברו לומר יכולות שהיו כך
 אב תמיד לוולד יש מתעברת אשה שכאשר להודיע ומואב עמון לבניהן קראו ולכן
  האמיתי. המשיח מהן ויצא זכו זה בזכות ודם, בשר

 ומאחר בזיון, בדרך עליהן דיבר כאשר גדול חטא חטא שהוא אמרו לו עוד
 ד"י במדבר י"(רש כמרגלים מידה כנגד מידה ייענש הוא בזלזול עליהן דיבר שהוא

 את לספר האיש כשסיים ימות. וכך משונה, בחולי ותתנפח לשונו ותשתרבב ז)"ל
 מאחר אמיתי, עניין בכך ראה רבינו לעולמו. ונפטר הקיר אל פניו את היסב סיפורו

 (טעם הצבי)                        .אמת" הסבר לו נראה שגם ההסבר

 מאוצרות המגידים  
 בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאם נשבעתי בי ויאמר

 (כב, טז)יחידך  את
הגדלות המיוחדת של אברהם אבינו במעשה  יש המקשים, מה בעצם היתה

העקידה? נכונותו לשחוט את בנו? וכי מה יכול היה לעשות, הרי הקב"ה צוה עליו 
 "קח נא את בנך... והעלהו לעולה", האם יכול היה שלא לשחוטו?

 סוד הענין טמון כאן בפסוק, וכך דרשו חז"ל במדרש (ויק"ר כט, ט)
יה לשבועה? ר' ביב בר אבא בשם ר' יוחנן "'בי נשבעתי נאם ה'', מה צורך ה

אמר: עמד אברהם בתפילה ותחנונים לפני הקב"ה ואמר לפניו: 'רבש"ע, גלוי וידוע 
לפניך, בשעה שאמרת לי 'קח נא את בנך את יחידך' היה בליבי מה להשיבך, והיה 
בליבי מה לאמר: אתמול אמרת לי 'כי ביצחק יקרא לך זרע', ועכשיו אתה אומר לי 

העלהו שם לעולה'? אלא כשם שהיה לי מה להשיבך וכבשתי את יצרי ולא 'ו
כך כשיהיו בניו של יצחק באים  –השבותיך כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו 

לידי עבירות ומעשים רעים, תהא מזכיר להם עקידת יצחק אביהם, ועמוד מכסא 
 דין לכסא רחמים".

להגיב איזו תגובה. אני מוכן  אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים, אבל לפחות
שחברי יעשה לי הכל, אבל לפחות שידע שהוא לא נהג עמי בצדק, מה, גם זה 

 אסור לי?!
כשציוהו הקב"ה על העקידה, יכול היה אברהם לומר: "רבש"ע אני מוכן, אבל 

מה, רק שאלה אחת קטנה: הרי הבטחתני שממני ייבנה עם -רק תסביר לי דבר
הגיב, לא שאל שאלות, וביקש שבשכר זה גם הקב"ה  ישראל?! אבל אברהם לא

זה הוא לא היה  –לא יגיב כשעם ישראל יעשו עבירות. לבקש מהקב"ה שימחל 
גם  –יכול. כיצד ניתן למחול על עבירות?! רק זאת הוא ביקש: אני סגרתי את פי 

 אתה, רבש"ע, אל תעשה כלום, כביכול. 
הראשון שלו. בפרשה הקודמת הקב"ה מצווה עליו: "לך לך  וזה לא היה הנסיון

מארצך וממולדתך ומבית אביך". היה זה דבר קשה מאוד עבור אברהם אבינו. 
אברהם בנה את ביתו בחרן. הוא עמל קשות להחזיר את כל אנשי המקום 
בתשובה, עוד עבודה רבה היתה לפניו, והנה הקב"ה אומר לו "לך לך "! ומבטיח לו 

לו שפע וכל טוב במקום החדש. ומה עושה אברהם? לא שואל שאלות,  שיהיה
אלא מיד "וילך אברהם כאשר דבר אליו אלוקים", הוא משליך מאחוריו את הכל 

 והולך!
ועדיין אין זה הכל. סוף סוף הוא מגיע לארץ כנען, והנה בפעם הראשונה 

ה יכול לבוא בהסטוריה האנושית נהיה רעב בעולם. אין מה לאכול. הרי הוא הי
בתלונה ולומר: "רבש"ע אמרת לי לך לך אל הארץ אשר אראך, ויהיו לך ברכה 

אין לי מה לאכול. זה דבר שלא היה  –והצלחה וכל טוב, ועתה, כשהגעתי לכאן 
לפני כן, פעם ראשונה שאין מה לאכול. ומה עם ההבטחה שהבטחת לי רבש"ע? 

 אבל הוא לא אמר מילה!

 ום, על השתיקה הרועשת של אבותינו הקדושים!ועל זה אנו חיים עד הי
 (תפארת שמשון)

 
 לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי
 (יח, יט)  ומשפט צדקה

שוויה של פרוסת לחם במדבר
 מה ל"א ברך ל"א הוה ושותין אוכלין משהיו ושבים עוברים מקבל היה אברהם

 ואזיל ושתי אכיל הוה וברך עליו קבל אם. משלו שאכלנו עליון אל ברוך אמר נימא
 דחמר קשיטה חד ל"א עלי לך אית מה ל"א והוה דעלך מה הב ל"א הוה לאו ואם

 בעשרה דפיתא עיגול וחד פולרין בעשרה דקופר ליטרא וחדא פולרין בעשרה
 פיתא לך יהב מאן במדברא קופר לך יהב מאן במדברא חמרא לך יהב מאן פולרין

 ליה עקי דהוה עקתא ההיא חמי דהוה מן במדברא עיגולא לך יהב מאן במדברא
 משלו" (ילקוט שמעוני רמז פב) שאכלנו עליון אל ברוך אמר הוה

המדרש מתאר את האופן שבו היה אברהם מחנך את באי ביתו לקיים את 
ם מצוות ד'. תחילה כיבד את אורחיו באוכל ובשתיה, וכאשר הודו לו הפנה אות

 להודות למי שהאוכל שלו, ולימד אותם כיצד לעשות זאת.
 "נאלץ" לעשות זאת... –מי שסירב לברך 

 כיצד?
אברהם אבינו היה אומר לו: "אם אינך רוצה לברך למי שהאוכל שלו, משום 
שאתה סבור שאכלת משלי, אם כן, עליך לשלם לי על סעודתך!", ואז הגיש לו 

ל ושתה, כשהסכום לתשלום מגיע אברהם חשבון מפורט על כל מה שאכ
 למספרים דמיוניים.

האורח היה מתפלץ למראה הסכום, ושואל: "כיצד הגעת לסכומים כאלו? 
פרוסת לחם בשווי חמש מאות שקלים? רבע עוף במחיר של אלפיים שקלים? 
מעולם לא שמעתי על מסעדה כזאת... בסך הכל מדובר במעט לחם ובשר וקצת 

 מים?!"
כעת במדבר", הזכיר לו אברהם, "וכאן הכל יקר פי כמה "הלא אתה נמצא 

מאשר במקום ישוב. האם אתה יודע שרק התשלום על הדלק למטוס שהביא את 
 הסחורה מן היישוב הקרוב ביותר עלה לי חמישים אלף שקל?!"...

 לשמע התשובה ההגיונית, השתכנע האורח שעדיף לו לברך...
י ראיה לשאלה הלכתית שהובאה מתוך מדרש זה הביא הרב חיים קנייבסק

 לפניו, ומעשה שהיה כך היה:
רבי מרדכי רימר זצ"ל שהה בימי השואה הנוראה באחד ממחנות הריכוז, 
ומצבו הלך והתדרדר. הוא סבל קשות מן הרעב, ובנוסף לכך לקה במחלת הטיפוס. 

 עד שחש שאם לא יאכל דבר בשעות הקרובות, הוא ימות במהרה מרוב חולשה.
בקושי רב ובמאמץ אדיר הצליח לגרור את עצמו אל מחוץ לצריף, וראה 
מסביבו רק שלג וקרח. לפתע הופיע מולו אחד מאסירי המחנה, ובידו ארבע 

 אוצר אדיר באותם ימים! –חתיכות לחם 
רבי מרדכי הבין כי היהודי שלפניו הצליח להוציא את הלחם בגניבה מהמטבח, 

 הלה יתנדב מרצונו לתת לו מהלחם שבידו...אבל גם ידע שאין שום סיכוי ש
מאחר שלא היה לפניו כל מוצא אחר, אזר את שארית כוחותיו, ודף את בעל 
הלחם. הלה החליק על הקרח כשחתיכות הלחם שהיו בידיו מתגלגלות לכל עבר... 

 ומיד חטף החולה את אחת החתיכות וברח...
חלים ממחלתו, ושרד אותה פת לחם הצילה את חייו של רבי מרדכי, הוא ה

 את השואה.
לימים נהיה רבי מרדכי תלמיד חכם חשוב וידוע, ושימש כמשגיח בישיבת 
טשעבין, אולם כל ימיו הוא התייסר על הגזילה שגזל בהיותו במחנה. פעם אחת 

מחותנו, ושאל אותו אם עשה כהוגן בכך שגזל מן הלחם,  –נכנס אל הרב אלישיב 
 אותו מעשה. ומה עליו לעשות כדי לכפר על

למעשה שאלתו התחלקה לשלוש שאלות נפרדות: ראשית, האם היה מותר 
לו לקחת מן הלחם? שנית, גם אם הדבר נעשה כהוגן, האם עליו לחפש את בעל 
הלחם, ולשלם לו על הגזילה? ושאלה שלישית, שאמנם לא שאל, אך נשאלה לרבי 

כפי  –של אותה חתיכה חיים קנייבסקי: אם עליו לשלם, כיצד מחשבים את שוויה 
 שוויה כיום, או כפי מה שהייתה שוה אז, במחנה?...

על השאלה הראשונה נענה, שמאחר וליהודי השני היו ארבע ככרות לחם, הרי 
שנטילת ככר אחד מידו לא סיכנה את חייו. אם כן, אי כאן שאלה של נפש תחת 

ת כדי להינצל, נפש, אלא רק שאלה אם מותר לקחת את ממונו של הזולת בלא רשו
ועל כך התשובה היא, כי אכן רשאי אדם להציל את נפשו על ידי גרימת נזק לממונו 
של חבירו. מסיבה זו נאמר בגמרא, שרשאי אדם להצית שדה חיטה של חבירו כדי 

 להינצל מאויבים הרודפים אחריו ומבקשים את נפשו (ב"ק ס, ב).
מכן לבעל הממון את כל  אלא שהמציל עצמו בממון חבירו, חייב לשלם לאחר

הנזק שגרם לו. על כן התשובה לשאלה השניה היתה שעליו לשלם לנגזל את 
הגזילה. אך מכיון שהוא לא הכיר את האיש ממנו גזל את הלחם, עליו לתת את 
הסך שגזל לצרכי ציבור, מתוך תקוה שגם אותו איש או יורשיו שככר הלחם נגזלה 

 מעין תשלום על הלחם שנגזל מידו.ממנו יהנה מאותם כספים, ובכך יש 
מהו הסכום שעליו לשלם, כפי שווי לחם  –כעת נותרה השאלה האחרונה 

 בימים אלו, או כפי שוויו במחנות ההשמדה?
כתשובה לשאלה זו, סבר רבי חיים קנייבסקי שאולי עליו לשלם כפי שהיתה 
, שוה ככר לחם במקום שבו התרחשה הגזילה, ואף שאין לכך מקור מפורש

במדרש שהובא לעיל ניתן למצוא סימוכין לכך, שכן אנו רואים שהמתחייב לשלם 
על לחם שאכל במדבר, אינו יכול להיפטר בתשלום שוויו של לחם בעיר, אלא עליו 

 לשלם כפי שעולה פרוסת לחם במדבר...
 (ומתוק האור)



 

 ג 

 
 "ולוט יושב בשער סדום"

כשהגיעו המלאכים להפוך את סדום מצאו את לוט יושב בשערה שבאותו יום 
מינוהו שופט עליהם (רש"י בראשית יט, א). ותמוה: במשך יובל שנים לא נהפכה, 
וביום שמינו את לוט כשופט, דוקא אז נהפכה? לכאורה, עם שופט צדק כלוט, היו 

 להם סיכויים לשפר את דרכם!
 ובי היה מעשה.אקדים לתשובה ספור מעשה, 

כשהשתלטו הרוסים על ליטא אסרו על קיום הישיבות, סגרו את תלמודי 
התורה, אטמו את המקוואות, אבל לא יכלו לאסור את האנשים, כבודדים, לקיים 
מצוות דתם. ובנובהרדוק, הן יודעים אתם, חנכונו לאור: "לא יבוש מפני המלעיגים 

תי אפוא בחוצות העיר כשציציותי עליו בעבודת השם", גירא בעיני השטן! הלכ
 בחוץ.

 והשטן הגיע. שוטר עצרני: "מה החוטים האלו?!"
 "בגד של יהודים", אני עונה. "יש ברוסיה חופש דת!"

עיניו ירקו ברקים: "חופש דת בבית. ללכת כך ברחבו זו התגרות, פרסומת לדת. 
 התעודות!"פעילות אנטי מהפכנית", צמד מלים שעורר חלחלה באותם ימים. "את 

הרי לך. הייתי פליט מפולין, חסר תעודות. זו היתה עברה פלילית, שעלולה 
 לסבך בצרות צרורות!

"בוא אתי, במשטרה יחקרו". וימצאו שאני בן ישיבה ואיני עובד, "טפיל" לפי 
 הגדרתם, עברה נוספת. אך מה באפשרות לעשות, כאשר אבדתי אבדתי.

אילו היינו מצורעים. איש אינו רוצה אנו הולכים, וכולם סוטים מדרכנו כ
 בקשרים, לא עם שוטר ולא עם אסיר.

 תוך כדי הליכה אני שולף מהכיס שני רובלים, ומושיט לו.
"טוב ויפה", הוא מסנן בארסיות. "פרופוגנדה, פרסומת חוצות לדת, וחסר 
מסמכים, ומנסה לשחד שוטר בעת מלוי תפקידו. תמשיך כך, לקבור את עצמך!" 

את צעדיו לעבר תחנת המשטרה. כשנגיע לשם אני אבוד, הדברים יצאו ומחיש 
 מכלל שליטה.

 "טוב", אני עונה. "תגיד אתה, כמה?"
 "חמישה, לא פחות".

למזלי הטוב, היה לי. החמישיה החליפה ידיים והוא הפטיר: "לך, ושלא אראה 
 אותך יותר". בלי חמישה רובלים, התכוון.

והבנתי שבסדום היו חוקים נוראים, ואיך שרדו שם? אם לא במתן קופיקות 
אזי במתן רובלים. אבל ביום בו מינו שופט הגון שאינו נוטל שוחד ושופט בנוקשות 

 על פי חוקי סדום, אחת דינה להחרב!...
 (והגדת)

 
 לוט, ואנחנו

ו מקדמונו נפש האדם מי ידע! "ויסע לוט מקדם" (בראשית יג, יא) הסיע עצמ
והכניס אורחים  -של עולם, אמר: אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו (רש"י) 

 במסירות נפש, ואפה מצות כמנהג שראה בבית אברהם (רש"י בראשית יט, ג)!
ואם אתה תמה על כך, בוא וראה: קורח חלק על משה רבינו ונבואתו ועל תורה 

סנהדראות, ואת און בן פלת מן השמים. משך אחריו מאתיים וחמישים ראשי 
להשתלף, אבל נתן תקיעת כף. אמרה לו אשתו: "תישן, ואני אסתדר אתם". באו 
לקראו, וחפפה ראשה בפתח האוהל. אמרו: אין זה צנוע לשוחח עמה עתה, והלכו 

 לבדם לאבדם (סנהדרין קט ע"ב).
כו, כיצד יובן: לחלוק על משה ועל תורה מן השמים, "בהצותם על ה'" (במדבר 

 ט), ובה בעת להקפיד על הידורי צניעות! כמה סתירות מתרוצצות בנפש האדם!
בין חמש העבירות שעבר עשו בו ביום, מנו (בבא בתרא טו ע"ב) שכפר 
בעיקרו, וביזה את העבודה שהיתה בבכורות. לא מובן: וכי דורשים מהכופר בבורא 

כות. וזעם כל כך על שיעריך את עבודתו?! הלאה: אם כפר בעיקר, מדוע חפץ בבר
יעקב שנטלן, עד שנדר להרגו. וצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, ונשא קולו ובכה. 
הלא כל הברכות, ממקור הברכות, "ויתן לך האלקים" (בראשית כז, כח). איך 

 אפשר לכפור בבורא ולחפוץ בברכותיו?!
 אך זה האדם! רבי ירוחם ממיר זצ"ל אמר, שלשוא הוגיעו חכמים וחוקרים
מוחותיהם ליישב סתירות בהנהגת האדם, כמה דיו נשפך וכמה קולמוסים 
נשתברו בנסיונות אלו, ולחנם. ומדוע, כי אין כאן כל תמיהה: במהותו, האדם הוא 

 יצור מלא סתירות!
אני זוכר שספרו. אחד מראשי ההסתדרות, פוקר ומעביר על דת, רחץ בימה 

בו המציל. מיהר לסירתו, אל  של תל אביב ונקלע למערבולת. למזלו, הבחין
החסקה, ומשהו. כשהגיע אליו שמעו זועק בחרדה: "אני לא חוזר בתשובה, אני 

 לא חוזר בתשובה!"
נו, תאמרו, הלא גמרא מפורשת היא (ערובין יט ע"א): רשעים, אפילו על פתחו 
של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אבל לא, תשמעו עד הסוף. כששבה אליו רוחו 

ל כך. ספר לו: גדלתי בבית דתי, אבי היה חסיד סלונים. נמשכתי אחר רוח שאלו ע
התקופה והתפקרתי, החלטתי לעלות עם גרעין חלוצי ולייסד קיבוץ בארץ ישראל. 
אמר לי אבי: יתכן שאנו נפרדים לנצח ולא אראה אותך עוד, כפי שאכן היה. יש לי 

רבי, לקבל ברכת הדרך. אליך בקשה אחת. לפני שאתה עולה ארצה, לך להפרד מה
האמת, כבר לא הייתי שם, אבל איך אומרים, בקשה אחרונה ממלאים. חבשתי 
כיפה ונכנסתי אל הרבי. הוא ידע בדיוק מי אני והיכן אני, ואמר לי: "גדלת כאן, 
אבל האדם הוא בעל בחירה, ונסחפת למחוזות אחרים. אבל כלום לא יעזור לך, 

 תשובה!"שרשיך כאן. דע, שלא תמות בלי 

כשיצא, תלש את הכיפה ושוב לא כסתה את ראשו. וכעת, שנכנס לים ונגרף 
למערבולת, חשש שקיצו בא ונזכר בדברי הרבי. החל לזעוק שאינו חוזר בתשובה. 

ואם אינו חוזר, הרי לא ימות. שהרי כך הבטיח הרבי. והראיה, שאכן ניצל!
 ואני מתבונן ושואל: ייצור כזה, כופר או מאמין?!

ם כופר הוא, מה לו ולהבטחת הרבי. ואם מאמין, למה לא הניח הבוקר א
 תפילין?

 והתשובה: אדם רגיל הוא, גדוש בסתירות...
כמה שננו בנובהרדוק את הסיפור מ"חובות הלבבות" (סוף הקדמה שער 
הבטחון): חסיד נסע לסחור ולהתעשר במדינת הים, ומצאם עובדים לפסלי עץ 

 "איזה עיוורון וסכלות, לסגוד לפסל מעשה ידי אדם!" ואבן. ולעג בפני הכומר:
 התעניין הלה: "ואתה, למי עבודתך?"

 התלהב: "לאלקים היחיד שברא הכל, ומשגיח על הכל, ומפרנס לכל!"
 אמר לו: "מעשיך סותרים את דבריך!"

 תמה: "הכיצד?"
הסביר: "אילו האמנת במה שאמרת, היה אלוקיך ממציא לפניך פרנסתך 

 א היית טורח לעבור אורחות ימים לחפשה!"בעירך ול
 נסתמו טענותיו, ושב לעירו, ולא יצא ממנה!

 ולעניננו, הבין שחי חיי סתירה!
 (והגדת)

 
 "ותלך ותתע"

"וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת 
רש"י:  (בראשית כא, יד). ופרש הילד וישלחה, ותלך ותתע במדבר באר שבע"

 ."ותלך ותתע", חזרה לגלולי בית אביה
 מזעזע.

נזכור: הגר בת פרעה היתה (תרגום יונתן בראשית טז, א) שאמר: מוטב שתהא 
בתי שפחה בבית זה, ולא גבירה בבית אחר (בראשית רבה מה, א). והיתה שרה 

לאשה לאברהם,  מגיירת את הנשים, והגר דולה ומשקה מתורתו. עד שנתנתה
וסברה שעולה היא בצדקותה על שרה, ושרה דרשה כפיפותה. וברחה, וראתה 
שני מלאכי מרום, ושמחה: "הגם הלם ראיתי אחרי ראי (בראשית טז, יג). רגילה 
היתה לראותם בבית אברהם, וסברה שראתה בזכות אברהם. ועכשיו ברחה, 

חר זה, ולא נחרדה ורואה בזכות עצמה, ולא מלאך אחד אלא ארבעה בזה א
 (רש"י).

הגע עצמך: רבי שמעון בר יוחאי יצא בשליחות חבריו להצלת כלל ישראל, 
ובא שד לסייעו. בכה ואמר: "ומה שפחה של בית אבא [הגר] נזדמן לה מלאך 
שלוש פעמים, ואני לא פעם אחת? יבוא הנס מכל מקום!" (מעילה יז ע"ב). אלמלא 

 ר יוחאי!במרבי שמעון  נכתב, אי אפשר היה לאמרו: גדולה
קבע מקום  -יצחק אבינו!  -וכתב הרמב"ן (בראשית כד, סב) שיצחק אבינו 

 תפילתו בבאר לחי רואי, בה נגלו המלאכים להגר, והמקום קנה קדושה!
אשתו של אברהם אבינו, הלא תקופה היא. ואף  ארבע עשרה שנה היתה

לאחר שפרשה שמרה עצמה, ונאים היו מעשיה כקטורת, ולבסוף שב אברהם 
אבינו ולקחה לאשה (בראשית כה, א וברש"י). ואיך יובן שחזרה לגלולי בית אביה? 

 ויותר, שבתוך שעה זכתה להתגלות מלאך ולנס מופלא!
 ?לא, אין הדברים כפשוטם, ואיך יובנו

 -רבי מרדכי פרוגמנסקי האיר בהם עינינו, ובמעשה שהיה 
בערב שבת הוצרך לנסוע לקובנה. עלה לרכבת, ומולו ישב יהודי הדור צורה. 
התפתחה שיחה והלה סיפר שהוא שוחט ומוהל, שתא אומנויות הקשורות למזל 
אחד (שבת קנו ע"א) וגם מגמת פניו לקובנה, עליהם לרדת במינסק ולהחליף 

הנסיעה התארכה ונמנמו מעט. כשהתעוררו נוכחו שהחמיצו את מינסק.  רכבת.
 הרכבת המשיכה הלאה, והם אנה הם באים.

 "מיר האבן זיך פארבלאנדזעט!" תעינו בדרכנו, קונן השוחט.
 "יהודי אינו תועה!" פסק רבי מרדכי.

 "מה?!" נתן בו השוחט עיניים תמהות.
ות. "על הפסוק: ותלך ותתע, דרשו "יהודי אינו תועה", חזר רבי מרדכי נחרצ

 -שחזרה לגלולי בית אביה. ואיך רמוז הדבר, משום שיהודי אינו תועה! 
המדרש מספר שספינה ובה יהודי אחד מגיעה לנמל זר. אמרו לו הנוסעים 

 הנכריים: "קח כסף ועלה לעיר וקנה לנו אוכל!"
 אמר להם: "הן זר אני פה כמותכם, ולהיכן אלך?"

"וכי יש יהודי זר? בכל מקום שאתה הולך, אלקיך עמך!"  -גויים! ה -אמרו לו 
 -(דברים רבה ב, טז) 

 נרד בתחנה הקרובה, וה' יצליח דרכנו!"
 משך השוחט בכתפיו, מה היה לו לומר.

הרכבת עצרה, וירדו בלב הישימון. כפר נדח השתרע במרחק. שמו אליו 
שאלו האם מתגורר כאן יהודי. פעמיהם. אין להם בררה, עוד מעט שבת. פגשו גוי, ו

הפנה אותם לבקתה אחת. נקשו בדלת, ובאיזו שמחה קדם בעל הבית פניהם: 
 "אמרו לי, אולי אחד מכם מוהל?"

 "כן, אני, מדוע?!"
חיבוק עז, והמארח אמר: "היום מלאו לבני שמונה ימים, הזמנתי מוהל מהעיר 

ברוך הוא שימציא לי ולא בא, איני יודע מה קרה. הפלתי תחינה לפני הקדוש 
 מוהל. גם עגל קניתי לסעודת המצוה. אולי כבודו גם שוחט, במקרה?"

 "במקרה", גם שוחט וגם מוהל.
 "חבל רק שאין כאן איזה רב גדול, שיהיה סנדק".



 

ד 

 "הבאתי עמי גם רב גדול", אמר השוחט.
 "נו, האם יהודי תועה", שאל רבי מרדכי...

 (והגדת) 
 

 
 ויהי לחם לאכל בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבר היום "ויהי

 אלקים איש כי ידעתי נא הנה אישה אל ותאמר :לחם לאכל שמה יסר עברו מדי
 ושלחן מטה שם לו ונשים קטנה קיר עלית נא נעשה :תמיד עלינו עבר הוא קדוש
 :שמה יסור אלינו בבאו והיה ומנורה וכסא
  גדול אדם נקרא מי

", לחם לאכול בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבור היום ויהי"
 יראה אשה" חטאין דחלת אשה" התרגום מסביר? גדולה אשה הפירוש מה

 . מחטאים
? גדולה מהי" גדולה אשה ושם" מהזוהר שמצטט פלוני בספר עוד ראיתי

 : הקדוש הזוהר ומסביר שואל
), ז"פ דף מ"ב במסכת בגמרא כמבואר" (באורחין צרה עיניה"ש האשה טבע
 היא, להיפך, אשה שאותה ראה אלישע והנה, מחמתם כספי הפסד יש אם ובפרט
 נתן לכן, ועינה לבה בכל - האורח של לצורכו הוצאות להוציא ואף, לארח שמחה

 . הקדוש הזהר דברי". גדולה אשה" תואר לה
 הגדולה המעלה זו - גדול איש הוא - מטבעו ההיפך העושה כי למדים נמצינו

 ". גדולה אשה ושם" הנאמר וזהו. ביותר
 הליטאים, כולם כי, בביתו לתלמידים בשיחה שלום' ר מכריז, תמיד אומר אני

 שבירת כי ואומרים אמרו, בסגננו אחד כל, והעדות הקהילות גדולי וכל והחסידים
 : התכלית היא המידות
 לו למה לאו ואם, המידות שבירת היא האדם חיות עיקר" כותב מוילנא א"הגר

, מקנאה נקיות פסיעותיו כאשר - אצילות בנועם - יום היום בחיי המתנהג" חיים
 וזו. האדם חיי בפסגת העומד הוא) הרעות המידות ראשי שהן, (וכבוד תאווה
, וכידוע. חיים לו למה כן עושה לא ואם - חיים פסגת לאותה להגיע - בחייו עבודתו
 היא האדם בריאת עיקר" - שלו בנוסח כן אומר גם ע"זי אלימלך רבי שהרבי
 ". הטבע שבירת
 גדול או יותר גדול -" גדול איש" אדם לבני התארים מתחלקים זה פי ועל
 . מצבו לפי אחד כל, פחות
 " קדוש אלוקים איש"
 " תמיד עלינו עובר קדוש אלוקים איש כי ידעתי נא הנה אשה אל ותאמר"

 : ע"זי מרוזין הקדוש הרבי שאל, גדולה שאלה
 לדעת הצליחה והיא, לחם ולאכול לנוח, לביתם נכנס היה, אלישע הנביא

 אחד בהיר וביום, כלום עליו לה סיפר לא אחד אף, קדוש איש בביתם עובר שהנה
 - ידעה מנא" הגמרא שואלת". קדוש איש הזה האיש כי לי ידוע" לבעלה אמרה
 שרצים נגד מכשירים, כי" שולחנו על זבוב נראה שלא" הגמרא עונה?" ידעה מהיכן

 איש שהוא בהכרח, אחד זבוב היה לא - זאת כל עם - ואם, אז היו לא, וזבובים
 .כ"ע. הטבע דרך מעל מתנהלים שחייו קדוש

 באה לא היא" ידעתי נא הנה" אומרת התורה שאם, להבין עלינו ראשון דבר
 הנה" לו שסיפרה - בעלה עם הסעודה בשעת דיברה שהשונמית מה, סתם לספר

, נכונים לא דברים נכונות שאינן, סרק בשיחות עוסקת לא התורה כי" ידעתי נא
 אמת הוא ך"בתנ שנאמר מה. אמת תורת היא התורה, מצטטת לא התורה
 דר קדוש איש הנה כי לדעת הצליחה ידעה זו אשה שאכן הרי, וכשכתוב; במלואו
 ! בביתה

 למה' ה ברוך בא ויאמר" אמר שלבן, נאמר הבאה בפרשה: נוספת דוגמא
 מצאצאי היה שאליעזר פ"שאע ל"חז אומרים" הבית פיניתי ואנכי בחוץ תעמוד
 ידי על אבל", לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור", "ארור" בכלל והוא כנען

  מכלל יצא, באמונה, אברהם את, הצדיק את ששימש
 מי השאלה נשאלת'". ה ברוך בא ויאמר" שנאמר", ברוך" בכלל ונכנס" ארור"
 מביאים מלבן וכי, הארמי לבן הכל בסך'"? ה ברוך בא" שאמר הוא ואיזה זה הוא
 היא התורה כי, האמת זו'" ה ברוך בא" לבן דברי בתורה כתוב שאם אלא?! ראיה

' הגמ שואלת כ"וא) זה בנוסח שיאמר משמים לפיו הכניסו וכך" (אמת תורת"
 ? ידעה מהיכן -" ידעה מנא"

?" ידעה מנא" הגמרא שאלת פירוש מה, ע"זי מרוזין' הק הרבי שאל, בקיצור
, שלו התפילה את רואים, וחשוב גדול איש שהוא אדם על לראות דרכים חסר וכי
 מחטא יראה, במועט הסתפקות, לחבירו אדם בבין הזהירות את, השקידה את

 להבין לטרוח צריכים מה אז) ז"פ מ"ב" (באורחים מכרת אשה"ש עוד וכידוע', וכו
 . וגמרנו ידעה -? ידעה היא איך

 : נפלא תירוץ, ועמוק נורא הוא ר'הרוזינע של התירוץ
, תתברך צדיקים ובשפתי, תתרומם ישרים בפי" בשבת בתפילה אומרים

  - מזו למעלה זו דרגות ארבע - ".תתהלל קדושים ובקרב, תתקדש חסידים ובלשון
, בשפתי, בפי - לשונות סוגי ארבעה ולצידם. קדושים, חסידים, צדיקים, ישרים
 ? הכוונה מה. בקרב, בלשון

 מדבר הפה כאשר. לשון ביטויי הארבע מכל ביותר הגלוי הוא פה, "ישרים בפי"
 ה"הקב כבוד כי -, הישרים האנשים של הראשונה הדרגה זו, כולם ורואים שומעים
 . החיצוני בפיהם מתרומם

 פנימית יותר שלהם הקודש שמלאכת, הצדיקים הם - מהישרים מהם למעלה
 מברכים והצדיקים -. סגורים חתומים לפעמים השפתיים - "צדיקים ובשפתי" -

 .בשפתותיהם
 ונעלם טמיר, מכוסה יותר והרבה, פנימית יותר היא' לשון'ה "חסידים ובלשון"
 ה"הקב את מקדשים, והם, החסידים של מעלתם את להכיר קשה אכן כי, רוב י"עפ

 . בלשונם
, כמלאכים קדושים "קדושים בקרב" הקדושים של היא ביותר הגבוהה הדרגה

 קדושים בקרב" עבודתם את להכיר שייך לא, בקרבם עמוק וחבויים נסתרים והם
 כי, אותו מכירים לא וכלל, קדוש אדם בבית שמסתובב אפשרי ומאד!" תתקדש

 היה אלישע שאכן כיון, הגמרא שאלת זו כ"וא. מהותו זו" תתקדש קדושים בקרב"
  הצליחה וכי, זאת ידעה מהיכן" קדוש אלוקים איש"

 "?אלקיו' ה עם" במעמקים טמון הכל" קדושים בקרב" והרי זה את לגלות
 כ"ע'. וכו שולחנו על זבוב נראה שלא הבחינה - סימנים שראתה הגמרא משיבה
 . קדושים דברים שאמר הקדוש דברי

 : לכם לספר מוכרח ואני
  אליהו לרבי סביב הזבובים
 מקום, לירושלים הקודש בארץ לשכון מהגולה עלה לאפיאן אליהו כשרבי

 הזכות את אז לי הייתה. קמניץ בישיבת לו שהשכירו בחדרון - היה מגוריו
 . חודשים כמה במחיצתו להתגורר
 ידוע. (יעקב זכרון בישיבת כמשגיח לשמש נקרא אליהו ורבי, היום ויהי
 זקנותו אף שעל אליהו מרבי איש החזון ביקש, איש החזון של בביתו שכשהיה

: ובהתרגשות בשקט א"החזו לו לחש, הקודש בארץ כאן כמשגיח לשמש יסכים
 ותזכו, ותגידו תאמרו עוד!" להגיד, יהיו ורעננים דשנים, בשיבה ינובון עוד"

 "). תלמידים להעמיד
, החפצים את לסדר לחדרו נכנסתי. בקמניץ החדר את שעזב לאחר, יומיים יום
: ראשי את ותפסתי עומדי על נעמדתי. רבים זבובים עפים החדר בחלל כי ונוכחתי

 גם" מיתושים נעקצתי לא, בזבובים הבחנתי לא היום ועד, כאן חם כך כל, אוי"
 ויאמר ההיא בעת ויהי) נד פרשה רבה בראשית( בפרשתינו ל"חז במאמר נזכרתי
), ז"ט משלי( אתו ישלים אויביו גם איש דרכי' ה ברצות, צבאו שר ופיכל אבימלך

 ברכיה ר"א'", וכו ביתו אנשי איש אויבי) "ז מיכה( שנאמר אשתו זו אמר יוחנן רבי
 התבוננתי". וזבובים ופרעושים יתושים כגון, ביתו מזיקי לרבות, אויביו גם אויביו
 אלא. בחדרינו וזבובים יתושים נראו לא, והצפיפות, החם בקיץ, יום אותו שעד איך
' ר: "יאמרו, לי ילעגו ובוודאי, טועה אני שמא חששתי כי לאיש זאת סיפרתי שלא
 "...מעשיות מספר שלום

 תחת" יעקב זכרון"ב שלמד) שבדרון יצחק רבי', (שיחי ובני, שנים כמה חלפו
 של טוב וביום, הסוכות לחג לירושלים מהישיבה שב, אליהו רבי של הפקוחה עינו
 : אליהו מרבי מענינת עובדה לך אספר, אבא, אמר חג

 של רבבות ריבי כאשר, וכרמים בפרדסים מסובבת יעקב זכרון, לך ידוע אם
 ראש מפי השיעורים באחד, תמוז בתקופת, היום ויהי. באויר עפים שונים יתושים
 סבלו הבחורים. נדיר באופן ביתושים עמוס היה ההיכל, שמענוביץ נח רבי הישיבה

. השיעור באמצע ושוב שוב יתושים מפניו לדחות נאלץ הישיבה ראש גם. מאד
! נא תראו: קלות דמעות פרצו ועיניו, אליו בסמוך ליושבים נח רבי פנה לפתע והנה
 להשתתף אליהו רבי של כדרכו( לשיעור ומקשיב יושב שהמשגיח איך, בצד שם

 הישיבה ראש בכה!' קינדרלאך נא ראו! 'אין, זבובים אין ובמחיצתו) בשיעורים
 . הישיש המשגיח על להביט מהם ביקש הוא, והצדיק הגדול

 .ראיתי שאני מה את גם לספר בעצמי הסכמתי כבר, זה סיפור כששמעתי
 (להגיד)

 

 בדרך הדרוש  
 (כב, ג)ויבקע עצי עולה 

במדרש "לכן בקע הים לפני בנ"י". ונ"ל דמבואר בשל"ה 
הק' ז"ל דמתחילה לא רצה הים להיבקע דעדיין לא הגיע הזמן ת' 
שנים לצאת ממצרים, ובקע אח"כ כי הגלות התחיל משנולד 
יצחק ונשלם הזמן, אמנם המפרשים הקשו הא נאמר 'כי גר יהיה 

חזקת לנו זרעך בארץ לא להם' ויצחק היה בארץ ישראל אשר מו
 מאבותינו, ותירצו דאתיא כמ"ד דא"י אינה מוחזקת לנו. 

והנה בתפארת יהונתן כתב דלכן בקע אברהם עצי העולה 
בביתו, ולא היה יכול ליקח עצים על הדרך מאיזה אילן, דמבואר 
בע"ז (נג, ב) דאין לך אילן שלא עבדו בו עכו"ם, ומחובר (נעבד) 

לו שלא עבדו בו עכו"ם. אסור לגבוה, לכן בקע עצים מאילן ש
עי"ש. והנה מבואר שם בש"ס דלמד"א דא"י מוחזקת לנו לא היו 
יכולים לאסור שום אילן, דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. א"כ 

אי נימא דא"י מוחזקת לנו מאבותינו, כיון שנפלה בחלקו של שם 
כשחילק נח את הארץ לבניו כפי שכתב רש"י בפ' לך עה"פ 

עי"ש, א"כ מעולם שייך אר"י לבנ"י ולא היו  והכנעני אז בארץ,
 יכולים העכו"ם לאסור שום אילן.

וא"כ מדבקע אברהם עצים מאילן שבביתו ולא לקח עצים 
בדרך, ע"כ צ"ל דס"ל דאר"י אינה מוחזקת לנו, והי' יכולים לומר 
דהגלות התחיל משנולד יצחק ונשלם הזמן, וזש"א המדרש 

ך אל המקום וכו' ע"כ דס"ל ויבקע עצי עולה בביתו ואח"כ הל
דא"י אינה מוחזקת לנו, לכן שפיר בקע הים לפני בנ"י דנשלם 

 הזמן כבר.
 (בנין דוד) 

 היום יאמר אשר יראה' ה ההוא המקום שם אברהם ויקרא
 (כב, יד) .יראה' ה בהר

 ויש. המפרשים בו שהאריכו כמו קשה הוא הזה הפסוק
 מקום בכל ה"מ דף זרה עבודה במסכת דאיתא מה פי על לפרשו
 עיין זרה עבודה שם שיש דע' וכו וגבעה גבוה הר מוצא שאתה

 לו רמזורמז היה בקעה המוריה דהר ל"ז רבותינו אמרו והנה. שם
 ויקרא פירושו דהכי לומר יש זה לפי. גבוה הר ונעשה ה"הקב

 לך דאין לן קיימא הא וקשה יראה' ה ההוא המקום שם אברהם
. לגבוה אסור ומחובר זרה עבודה שם נעבד שלא וגבעה הר

 רצה דייקא היום. יראה' ה בהר היום יאמר אשר הפסוק ומתרץ
 דאלו. לעיל כנזכר ה"הקב לו שרמז ידי על הר נעשה דהיום לומר
 :מעולם זרה עבודה שם נעבד ולא היה בקעה לכן קודם

 (חנוכת התורה) 
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 צוותני"ו לרגל היכנסו לנועם עול תורה ומ יהושעעלהצלחת בני יקירי 
 לעשות רצון אבינו שבשמים.ולחנכו לתורה וויה"ר שנזכה לגדלו 

 "וירא אליו ה' באלוני ממרא" (יח, א)
 עליו נגלה לפיכך המילה על עצה לו שנתן הוא - ממרא באלוני"

 " (רש"י בשם המדרש).בחלקו
והשאלה מפורסמת: מה טעם הוזקק אברהם לעצה מממרא על 

חלילה וחס ספק כלשהו האם לקיים את דברי המילה, וכי היה לו 
 ה' יתברך?

משיב על כך בספר הנפלא "שמעתי" (בנו בכורו של בעל 
"הסולם" מאשלג, שמע מאביו עשרות אמרות קצרות וקולעות 
וכתבן משך שנים בפנקסו. כל קטע שכזה נפתח במילה 
'שמעתי'. לאחר פטירתו של הבן, כינסו תלמידיו את כל 

נשא את השם המגדיר כל כך את החיבור): הפנקסים לספר ש
שבמשנה במסכת שבת נאמר "עצה כמלוא פי גמל", ששיעור 

 הוצאה של עשב זה בכמות שכזו בשבת, מחייבת את המוציא. 
עשב זה, סגולתו היא לרפא את מי שעובר ניתוח. אומר 
ה"שמעתי": "הוא שנתן לו עצה", ממרא העניק לאברהם את 

את הניתוח "על המילה. לפיכך  העשב ששמו 'עצה' שמרפא
 נגלה אליו בחלקו"... ודברי פי חכם חן!

 

 "והוא יושב פתח האוהל" (יח, א)
. ואמר "לראות אם יש עובר ושב ויכניסם לביתו" :ופירש רש"י

לראות אם יש "פירוש  אא"ז (הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר) זי"ע:
ה ורוצה , היינו לראות אם יש אדם שעבר עבירה חליל"עובר ושב

"ויכניסם בביתו", לשוב בתשובה ואינו מוצא הפתח של תשובה, 
 הראה לו הפתח של תשובה.   אברהם

מה הביטוי של "עובר ושב"? אומר האדמו"ר רבי אברהם יעקב 
מסדיגורה: העניים מצאו את דרכם בעצמם לאוהלו של אברהם 
אבינו, אבל היו כאלה שרצו להיכנס אך התביישו, לכן הם 

לאהל והתרחקו ממנו, וחוזר חלילה, והיו "עובר ושב"...  התקרבו
אברהם אבינו המתין לראות היש עובר ושב, וכאשר מצא עניים 

 כאלו, היה רץ ומזמינם להיכנס. 
ה"שר  מרן אדמו"רבשם כ"ק  מובאמודז'יץ, ו –(בדברי ישראל 

שלום" מבעלזא זי"ע שפירש שאברהם אבינו יושב בפתח 
"עובר" עבירה, "ושב" שעשה תשובה,  הגהינום לראות אם יש

 "ויכניסם בביתו" לגן עדן)
 

 "וירא וירץ לקראתם" (יח, ב) 
מכאן למדו חכמים, שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני 
שכינה. שהרי הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, והוא רץ 
לקראת האורחים. ויש להבין, אנו אכן למדים זאת מאברהם 

 היכן למד זאת אברהם אבינו עצמו?אבינו, אבל מ
הבאבא סאלי  הגה"קוכתב הרב "תולדות אברהם" זצ"ל בשם 

זצ"ל, שאברהם אבינו למד זאת מעצמו. שכאשר השכינה באה 
אזר  -לבקרו היה תש כוח, וישב. ואילו כאשר ראה את האורחים 

כח ורץ לקראתם. מכאן למד שמורים לו מן השמים שהכנסת 
 ...האורחים גדולה יותר

 (מעיין השבוע)
 

"יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וכו' ואקחה 
 ה) -פת לחם וכו'" (יח, ד

ותמוה, אברהם שהצטיין במידת הכנסת אורחים, לקח לאורחים 
ג' סאים קמח סולת ושחט להם ג' פרים וכו', מדוע קימץ דווקא 
במים וציווה לקחת רק "מעט מים"? עוד קשה, שאברהם אבינו 

למלאכים ואקחה פת לחם, ולשרה אמר לושי ועשי עוגות, אמר 
ולא נתן לחם, מדוע? אלא תירץ הרה"ק בעל השפע חיים מצאנז 
זי"ע נראה, שאברהם אבינו חזה ברוח קדשו שמלאכי השרת 
יטענו בשעת מתן תורה כנגד הקב"ה תנה הודך על השמים, 
דהיינו, שייתן הקב"ה את התורה למלאכים, והקב"ה יענה 

מתם, איך רוצים אתם לקבל את התורה, הרי כבר עברתם לעו
עליה, כי אכלתם בשר וחלב אצל אברהם אבינו כדאיתא 
בפסיקתא רבתי (סוף פסקא עשר תעשר). והנה בשו"ע (יו"ד 
סימן פט. ס"ב) מבואר שעל ידי קינוח פיו בפת והדחה במים 
מותר לאכול בשר אחר חלב. ואברהם אבינו שנתן להם חמאה 

רק אחר כך בשר לא רצה שיהיה להם פת לעשות קינוח, וחלב ו
ולא מים לעשות הדחה, כי הוא רצה שהתורה תינתן לבניו, ולכן 
לא נתן פת, ונתן רק מעט מים שלא יספיקו לשתייה אלא 

 לרחיצת רגליים בלבד...
 

 רו"ו"ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעב
 (יח, ה)

תן להם לשתות. יאמר "פת לחם" ולא אמר גם שישיש לדקדק 
ועוד, למה אמר להם "אחר תעבורו" שמראה כאילו אינו רוצה 
שיתעכבו אצלו. ויש לומר על דרך הלצה, דהנה רבי מאיר סובר 

ה, ורק אז 'וברכת', ואם לא י'ואכלת' זה אכילה, 'ושבעת' זו שתי
שתה אינו חייב בברכת המזון מדאורייתא. והנה אברהם ראה את 

לכת, סבר אינם רוצים לאכול פת כיון המלאכים שהם רוצים ל
"ואקחה פת לחם" בלי  טרכו לברך ברכת המזון, לכן אמרשיצ

 משקה, וממילא "אחר תעבורו" בלא ברכת המזון. (משך חכמה)
 

לת לושי וש סאים קמח סו"ויאמר מהרי של
 גות" (יח, ו)וועשי ע

אמר רבי  ,לתו"כתיב קמח וכתיב ס :בגמרא בבא מציעא (פז, א)
יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים". ופירש רש"י 

לת. כל ושההוכחה היא ממה שאברהם אמר קמח ושרה אמרה ס
רחים, הרי שצרה עיניה באו ההמפרשים מתקשים, מהיכן הראי

סולת הוא יותר חשוב מקמח, ואם הביאה סולת לכאורה אין 
עיניה צרה באורחים? תירץ בדרך צחות בספר "אוצר הרעיון 

י סוגים, יש נוהמחשבה" שהנה כשעושים סעודה, יש בזה ש
לחן מתוק", אם רוצים שהסועדים יאכלו ו"סעודה" ויש "ש

בתחילה  סעודה שלמה עם מנה ראשונה ומנה מרכזית מגישים
לחן ויטלו ידיהם לסעודה. אבל אם זה רק "שילחם או לחמניות ש

מתוק", נותנים על השולחן "מציות" או "לחמניות מזונות" וכו' 
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ואז זה מנה אחת בלבד. והנה מקמח עושים לחם, אבל מסולת 
עושים מיני מתיקה. וזה ההוכחה, שאברהם רצה שתביא קמח 
כי האורחים צריכים להתחיל עכשיו סעודה עם לשונות בקר 
וחרדל וכו', אבל שרה הביאה סולת, שיבינו שזה רק "שולחן 

 מתוק"... 
 

 "ולוט יושב בשער סדום" (יט, א)
המלאכים להפוך את סדום מצאו את לוט יושב כשהגיעו 

(רש"י בראשית יט,  "שבאותו יום מינוהו שופט עליהם"בשערה 
א). ותמוה: במשך יובל שנים לא נהפכה, וביום שמינו את לוט 

קא אז נהפכה? לכאורה, עם שופט צדק כלוט, היו וכשופט, דו
פור מעשה, ילהם סיכויים לשפר את דרכם! אקדים לתשובה ס

היה מעשה. כשהשתלטו הרוסים על ליטא אסרו על קיום ובי 
הישיבות, סגרו את תלמודי התורה, אטמו את המקוואות, אבל 

האנשים, כבודדים, לקיים מצוות דתם.  עללא יכלו לאסור 
נכונו לאור: "לא יבוש מפני יובנובהרדוק, הן יודעים אתם, ח

אפוא המלעיגים עליו בעבודת השם", גירא בעיני השטן! הלכתי 
בחוצות העיר כשציציותי בחוץ. והשטן הגיע. שוטר עצרני: "מה 
החוטים האלו?!" "בגד של יהודים", אני עונה. "יש ברוסיה חופש 
דת!" עיניו ירקו ברקים: "חופש דת בבית. ללכת כך ברחבו זו 

לים יהתגרות, פרסומת לדת. פעילות אנטי מהפכנית", צמד מ
עודות!" הרי לך. הייתי שעורר חלחלה באותם ימים. "את הת

רה פלילית, שעלולה ייתה עביפליט מפולין, חסר תעודות. זו ה
לסבך בצרות צרורות! "בוא אתי, במשטרה יחקרו". וימצאו 

רה נוספת. ישאני בן ישיבה ואיני עובד, "טפיל" לפי הגדרתם, עב
אך מה באפשרות לעשות, כאשר אבדתי אבדתי. אנו הולכים, 

כאילו היינו מצורעים. איש אינו רוצה וכולם סוטים מדרכנו 
בקשרים, לא עם שוטר ולא עם אסיר. תוך כדי הליכה אני שולף 
מהכיס שני רובלים, ומושיט לו. "טוב ויפה", הוא מסנן בארסיות. 
"פרופוגנדה, פרסומת חוצות לדת, וחסר מסמכים, ומנסה 

לוי תפקידו. תמשיך כך, לקבור את עצמך!" ילשחד שוטר בעת מ
ש את צעדיו לעבר תחנת המשטרה. כשנגיע לשם אני ומחי

אבוד, הדברים יצאו מכלל שליטה. "טוב", אני עונה. "תגיד אתה, 
כמה?" "חמישה, לא פחות". למזלי הטוב, היה לי. החמישיה 
החליפה ידיים והוא הפטיר: "לך, ושלא אראה אותך יותר". בלי 

נוראים, חמישה רובלים, התכוון. והבנתי שבסדום היו חוקים 
ואיך שרדו שם? אם לא במתן קופיקות אזי במתן רובלים. אבל 
ביום בו מינו שופט הגון שאינו נוטל שוחד ושופט בנוקשות על 

 ), ר"י גלינסקי ז"ל(והגדת חרב!... יפי חוקי סדום, אחת דינה לה
 

 לי אחי הוא" (כ, יג) י"אמר
 להם" ולא לי. ילומר "אמר שהיה לו ריך ביאורלכאורה צ

לגבי מי שנסתפק אם  לחן ערוךך יש לומר דהנה מצינו בשוא
אמר בשמונה עשרה "ותן ברכה" או לא, שיש עצה טובה להוציא 
את עצמו מידי ספק, להרגיל את עצמו שיאמר הטוב והנכון 

ודאי שלא ופעמים את הנוסח טוב, אז ידע ב תשעיםשאם יאמר 
קש ישגה ואמר את מה שמורגל בפיו כבר, וכמו כן הכא בי

כמה  הא אחיושתאמר לו את הדברים האלו, שה אברהם משרה
פעמים, ועל ידי זה לא תטעה בעצמה ותזכור לומר כן בכל פעם, 

 א"...ולי", דייקא, כמה פעמים, "אחי ה י"אמר תי שפירוא
 

ד בעיני אברהם על אודות בנו" ו"וירע הדבר מא
 (כא, יא)

(מגילה כ"ח) שעיני יצחק כהו  ה שכתובידוע מש ש לפרשי
מלראות בעבור שהסתכל בפני עשו, והמסתכל בפני רשע עיניו 

יכהו עיניו  ,שאברהם חשש שמא כמו כן הו שכתוב,וז .כהות
מחמת שישמעאל הוא בביתו והוא מוכרח להסתכל עליו, ועל כן 

 היה סופן שלאברהם" דייקא, שחשש מה י 'בעיני'"וירע הדבר 
 עיניו...

 

 את שני נעריו אתו" (כב, ג) "ויקח
 .)רש"י( "אליעזר וישמעאל"

שלא ילמד בכדי לח את ישמעאל ממנו יולכאורה הרי אברהם ש
והיאך בא ישמעאל לכאן, אלא מכיון  ,יצחק ממעשיו הרעים

ברגעים  בריצהלשחוט יהודי, מיד בא  םששמע ישמעאל שהולכי
 אחדים...

 

ר גד לאברהם לאמו"ויהי אחר הדברים האלה וי
הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך" 

 (כב, כ)
לו היה בני י"בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר ואומר א

שחוט כבר היה הולך בלא בנים. היה לי להשיאו אשה מבנות ענר 
הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגו, וזהו  רוֹ ׂשְּבִ .אשכול וממרא

 (רש"י).  העקידה" ל ידיהדברים האלה הרהורי דברים שהיו ע
דבר מופלא אומר בעל ה"לב שמחה" מגור: אין הכוונה כי חשש 
אברהם, שאילו היה יצחק נעקד ונשחט, היה נותר ללא צאצאים. 
שכן, מקרא מלא מדבר בהבטחה שהובטח (כא, יב) "כי ביצחק 
יקרא לך זרע" הבטיח לו הקב"ה את המשכיותו ועתידו בדרכו 

רת והפוכה למדרש. כי של יצחק. אלא אפשר לומר שכוונה אח
בשובו מהר המוריה נתן אברהם אל לבו לחשוב, על מה ולמה לא 

וה לבסוף שלא ובא מעשה העקידה על השלמתו. ומדוע נצט
לשחוט. אז החליט בדעתו, כי למעשה הוא עצמו אחראי לכך 
שלא נשלם הדבר. שכן, הקב"ה הבטיח לו כי ביצחק יקרא לו זרע 

לא השיא לו אשה ולא הכין את קיום וכי יהיה לו המשך. וכיון ש
יתה העקידה יכולה בשום אופן להגיע אל יההמשך, לא ה

יתה נסתרת ומתבטלת ההבטחה יהשלמתה. שהרי אז ה
האלוקית "כי ביצחק יקרא לך זרע". נמצא, אפוא, שאברהם 
עצמו גרם לציווי שלא לשלוח את ידו את הנער, בכך שלא השיא 

ה לו הקב"ה שרק עכשיו נולדה עד אז אשה ליצחק. ועל זה עונ
 רבקה בת זוגו ולא היה לך לעשות כלום. 

מגור לאחר שנפטרה לו בת  "לב שמחה"חידוש זה אמר בעל ה[
  ].(!)..יהיפישנות צ העשר תלאחר אח ,ג' חודשים גילב
 



 

 ~1 ~  

 נפלאים  סיפורים
 וירא פרשת

 
 שה אנשים" (יח, ב)ו"וירא והנה של

 .(רש"י) "שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות"
לימוד שלושה מלאכים, ללמדנו שהאדם נעלה מהם, כי מלאך 

יות אבל האדם כן יכול, ולמען האמת וחיאחד אין עושה שתי של
כל מה  ם כן,שעובד את ד', א תהאדם עושה רק שליחות אחגם 

 שיעשה צריך להתבונן האם זהו רצון ד'. 
המזכיר היה המום לגמרי. העוזר החדש שהגיע לפני כחודש 
ושימש נער שליחויות עקף את כל המערכת והפך פתאום 
למנהל המחלקה. זה נכון שמנהל המחלקה הקודם התפטר. זה 

דיוק פנויה. אבל איך יכול להיות נכון שהמשבצת הייתה ב
שדווקא את העוזר החדש מינו למנהל המחלקה בסך הכל חודש 
אחרי תחילת העבודה, ואילו הוא שיושב כאן כמעט שני עשורים 
לא זכה אפילו לקידום? הוא התרומם בכבדות מהכיסא 

בצעדים כבדים עד לקצה המסדרון ודפק  המסתובב שלו, פסע
חקוק באותיות  הארת שעליה היבלהיטות על דלת עץ מפו

מוזהבות 'מנכ"ל'. 'יבוא!' נשמע קולו הסמכותי של המנכ"ל 
 ראשמבעד לדלת. המזכיר נכנס בצעדים כבדים אך נחושים, ב

מורם ובגב זקוף. 'למה הוא?' שאל המזכיר. 'למה מי?' החזיר 
המנכ"ל שלא הבין על מה הסערה. 'למה קידמת את משה, 

הל המחלקה? הוא נמצא כאן בקושי העוזר החדש, לתפקיד מנ
חודש. אני פה כבר עשרים שנה. אז למה הוא?' 'תעשה לי טובה 
רק רגע', אמר המנכ"ל, 'תברר לי קודם מתי יוצאת הטיסה הבאה 
לקנדה?' המזכיר לא הבין מה הקשר אבל בהכנעה המתאימה 
למעמדו הוא חצה שוב את המסדרון פנה אל מעבר לדלפק וחזר 

ות כשבפיו תשובה פשוטה: 'בעוד חמש שעות כעבור כמה דק
ים!' 'וכמה עולה כרטיס?' משך יאדוני, בשעה ארבע אחר הצהר

המזכיר בכתפיו וחצה שוב את המסדרון. כשחזר הוא ידע לומר 
שהכרטיס עולה שמונה מאות ארבעים ותשעה דולרים 
במחלקת העסקים. 'וכמה עולה כרטיס במחלקה הראשונה?' 

ושוב עמד המזכיר לחצות את המסדרון  ביקש המנכ"ל לדעת.
הארוך, אלא שהמנכ"ל עצר בעדו: 'שב לידי!' ביקש המנכ"ל, 

המחלקה החדש, 'תברר לי  ובאינטרקום הפנימי חייג למנהל
בבקשה מתי יוצאת הטיסה הבאה לקנדה', ביקש. לא חלפו 
דקות ארוכות והאינטרקום הבהב. המנכ"ל לחץ על כפתור 

המחלקה החדש בקע בשטף: 'בעוד  הרמקול וקולו של מנהל
ים יצא המטוס הבא של יחמש שעות, בשעה ארבע אחר הצהר

חברת לופטהנזה, מחיר הכרטיס שמונה מאות ארבעים ותשעה 
דולר במחלקת העסקים, ואלף וחמש מאות במחלקה הראשונה. 
אם אתה חבר מועדון תוכל לזכות להנחה של עשרים אחוז, 

ח. האם להזמין לך הסעה לשדה וכרטיס החזרה הוא כרטיס פתו
אמר המנכ"ל והניח את השפופרת.  ,אדוני?' 'תודה, לא' ,התעופה

'ואתה?!', חזר המנכ"ל ופנה למזכיר שעמד לפניו מבויש, האם 
הבנת למה קידמתי את משה למנהל המחלקה? אם הייתי מקדם 

הייתי זקוק לעוד שלושה אנשים כדי למלא תפקיד אחד  ,אותך
בשיחת טלפון אחת עשה את כל העבודה  פשוט. אבל משה

וביסודיות. זהו כוחו המופלא של האדם, שיכול לעשות אין ספור 
דברים ובשלמות. שלושה אנשים באו לבקר את אברהם בעודו 

מתאושש מכאביו. והמדרש מסביר לנו שאנשים אלו היו 

שבא  –שלושה מלאכים שבאו בשליחות מיוחדת. מלאך אחד 
מלאך נוסף שבא לבשר על הולדת יצחק. לרפאות את אברהם. 

ועוד מלאך שהיה בדרכו להפוך את העיר סדום. ולמה שלושה 
מלאכים? למה אי אפשר שמלאך אחד יעשה את כל העבודה? 
כי 'אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות'. לכל מלאך תפקיד, 
לכל מלאך משימה. ואין מלאך אחד יכול לעשות יותר ממשימה 

עלה מן המלאכים, האדם ניחן בכוחות אחת. אבל האדם נ
המשלבים אין ספור יכולות, בכוחו להתעלות ולהתרומם ולהגיע 
לשלמות, דוגמת אברהם שעליו נאמר 'התהלך לפני והיה תמים', 

 תמים משמעו שלם, מושלם.
 

 קח נא מעט מים" (יח, ד) ו"י
כתב רש"י: ע"י שליח. יש להבין, ג' פרים שחט אברהם אבינו 

היה לכל אחד לשון של בקר, וכשמגיע אל המים אומר בשביל שי
קח נא מעט מים"? למה לא לתת להם הרבה מים? מתרץ רבי ו"י

, אי אפשר להיות צדיק על יישראל מסלנט זצ"ל עם יסוד מוסר
חשבון השני! אי אפשר להדר בהכנסת אורחים כשזה על חשבון 
ו השני, לכן כיון שאת המים הביא השליח, אמר אברהם אבינ

יוקח נא "מעט מים". ראוי לצרף כאן סיפור (אותו סיפר הרב 
אליהו דיסקין) על החפץ חיים, המלמד הן על "גדולה הכנסת 
אורחים" והן על היסוד הנ"ל שלא להדר על חשבון השני: בחור 
אחד עבר בדרכו בראדין, היה זה ביום שישי, שעות ספורות לפני 

נה אל ביתו של החפץ כניסת השבת. באין לו מכיר בעיר זו, פ
בלו בסבר פנים יפות. כשראה החפץ חיים שהבחור יחיים, שק

טה לישון. הבחור ינראה עייף מאוד ותשוש מהדרך, הציע לו מ
שבאמת היה מאוד עייף נענה להזמנה ונשכב לישון. כשהתעורר 
הבחור, אמר לו החפץ חיים, שכבר סיימו להתפלל בבית הכנסת, 

יסעדו את סעודת  ר מכןולאח והוא מחכה שהבחור יתפלל
השבת. לאחר הסעודה רצה הבחור ללכת לישון, וראה שהשינה 
ממנו והלאה ואינו מצליח להירדם. הלך להסתכל מהחלון וראה 
שכבר עלות השחר. נחרד הבחור להיווכח שהחפץ חיים חיכה לו 
כל כך הרבה זמן עד שיתעורר. לאחר התפילה בבוקר, ניגש אל 

ה מה היה אתמול בלילה, סיפרה לו הרבנית, הרבנית, ושאל אות
שכשהגיע החפץ חיים מהתפילה, וראה שהבחור עדיין ישן, לא 
הרשה להעירו משנתו, ואמר לבני הבית, שהם יאכלו, ובנו יעשה 

לו ילהם קידוש, ואחרי הסעודה, שיערכו מחדש את השולחן כא
 שלא אכלו עדיין, והוא יחכה לאורח. כשסיימו את הסעודה וראו

שהבחור עדיין לא התעורר ערכו באמת את השולחן מחדש, 
ואמר להם החפץ חיים שילכו לישון והוא יעיר אותם כשהבחור 
יתעורר. ואכן כשהבחור התעורר קמו כל בני הבית והצטרפו 
אליו לסעודה, כדי שלא ירגיש אי נעימות לאכול לבד, ועל 

 שעיכב את החפץ חיים כל כך הרבה זמן מלאכול.
 

 עומד עליהם" (יח, ח) "והוא
פעם היו רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק מסובים בבית בנו 
של רבן גמליאל, והיה רבן גמליאל עומד ומוזג להם משקאות, 
מילא כוס משקה ונתנה לרבי אליעזר, לא נטל רבי אליעזר את 
הכוס, נתן אותה לרבי יהושע והוא לקחה מידו. אמר רבי אליעזר 
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זה יהושע שאנחנו יושבים ואדם גדול כרבן  לרבי יהושע, מה
גמליאל עומד ומשרת אותנו, האם לכבוד לו הדבר? ענה רבי 
יהושע, ומה בכך? מצינו גדול ממנו שהיה משרת את אורחיו, 
והוא אברהם אבינו גדול הדור שכתוב "והוא עומד עליהם". 
ושמא תאמר כמלאכי השרת נראו לו האורחים, לא כן, כערבים 

יניו, ואף על פי כן שירת אותם, ואנחנו לא זכאים שרבן נראו בע
גמליאל ישקה אותנו? שמע רבי צדוק ואמר, עד מתי אתם 
מניחים כבודו של מקום ועוסקים בכבוד הבריות? הקדוש ברוך 
הוא משיב רוחות, מעלה נשיאים, מוריד מטר ומצמיח אדמה, 

למעלה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד, כלומר אף על פי שאין 
ממנו, דואג הוא לכל אחד ואחד, ואנחנו לא זכאים שיהיה רבן 

 ב) ,גמליאל עומד ומשקה אותנו? (קידושין לב
 

 " (יח, יב) ה בקרבה"ותצחק שר
תה ימסופר, כי בתו של הרה"ק רבי שמואל מקמניקא זי"ע הי

שנים רבות עקרה. יום אחד, ורבי שמואל לא היה אז בעיר, הגיע 
ברשד זי"ע לבקר בעיר, ובתו של רבי שמואל הרה"ק רבי רפאל מ

הלכה לבקש שיתפלל בעדה. הקשיב רבי רפאל לדבריה והשיב 
לה, שסגולה לבנים היא ה"שמחה". כששב רבי שמואל ושמע 
מפי בתו את דברי הצדיק, אמר לה: דבר זה למד מן התורה, מן 
הנביאים ומן הכתובים. בתורה כתוב: "ותצחק שרה", צחקה 

ות זו ילדה בן. בנביאים כתוב: "רני עקרה לא ילדה" ושמחה ובזכ
אם עקרה היא ואין לה ילדים, תרון ותשמח ותיוושע.  –

אם הבנים שמחה". שאלה  –ובכתובים: "מושיבי עקרת הבית 
הבת: אם לשם סגולה צחקה שרה, מפני מה התרעם עליה 

זאת  –הקב"ה ושאל: "למה זה צחקה שרה?" השיב רבי שמואל 
סגולה צריך ומותר להשתמש רק כשההבטחה משום שב –

ניתנת ע"י צדיק, אבל לא כשהמבטיח הוא הקב"ה בכבודו 
 ובעצמו. אז אין עוד צורך בסגולות. וזה היה חטאה!...

 

"ויאמר ד' אל אברהם למה זה צחקה שרה" 
 (יח, יג)

ולכאורה מדוע פנה הקב"ה אל אברהם בתביעה על שרה, ולא 
להסביר זאת על ידי משל, אם ייכנס העיר לשרה עצמה. ויש 

אדם לבית המבשלות ויראה שהמשרתת אינה נזהרת ואינה 
מקפידה כל כך בענייני כשרות, הוא יסיק מכך שבעל הבית הוא 
האשם בדבר. מן הסתם הוא אינו מדקדק כל כך, ורעייתו שרואה 
שהוא מקל, מקילה עוד יותר, והמשרתת שרואה ששניהם 

ותר משניהם. אילו היה בעל הבית מדקדק מקילים, מקילה עוד י
ונזהר מאוד, לא הייתה רעייתו מקילה, וממילא לא היה 
למשרתת ממי ללמוד ולהקל. אותו דבר כאן, כשראה הקב"ה את 
שרה צוחקת, הוא תלה את האשמה באברהם, ואמר לו, "למה זה 
צחקה שרה", כי שרה מן הסתם ראתה פעם שאברהם לא נזהר 

ראתה זאת שרה ולמדה להקל בנבואה ולכן היא כל כך בנבואה, ו
 צחקה עתה. לכן, שאל הקב"ה את אברהם עצמו.

(הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל)

 קים אתה" (כב, יב)ותה ידעתי כי ירא אלע"כי 
ן ינשטייבהתכנסות ציבורית גדולה, השתתף גם רבי משה פי

עידה. לפתע וכנס אל הוילס את דרכו בין ההמונים כדי להישפ
וים לראות מדוע ועצר בדרכו ועמד על מקומו בסבלנות. פנו המל

לו כי בדרכם עומד אדם השקוע בתפילת ילוכו וגיעצר את ה
שמונה עשרה, ורבי משה נמנע מלעבור לפני המתפלל כדין. 

ש לרבי ון שהשעה דחקה ניסו ללחוהמתינו כולם זמן רב, וכי
אמר משה שמאחרים הם להתכנסות, אך הוא המשיך לעמוד ו

כי אצל  "ר?!ובנחרצות: "הרי קיר מוצק ניצב למולי, וכיצד אעב
קים, נחשב אדם המתפלל שאסור לעבור לפניו כסלע וירא אל

 איתן, עד שהדרך בלתי עבירה.
 

 "והאלוקים ניסה את אברהם" (כב, א)
איתא בשלה"ק, (פרשת וירא בקטע האחרון) העצה היעוצה 

ן יחשוב בעצמו 'אולי עמוד בנסיונות, שבכל עת נסיולשיוכל 
מנסה אותי הבורא כמו שניסה את אברהם בעת העקידה', 

והסבר הדבר, כי  ומחשבה זו תסייעהו להתגבר על כל הנסיונות.
בעת שידע האדם שבשעה זאת מנסים אותו מן השמים לראות 

 היאך יעמוד בנסיון, שוב לא יקשה לו להתגבר על כל הקושי. 
שמר הצבא בארץ מגוריו, וכל עובדא הוה באחד שהיה מראשי מ

סודות הצבא גלויים היו בפניו, באחד הימים עצר בדרכו 
, ומשעלה על הרכב ש'הסכים', לקחתו, ראה שיושבים "טרמפ"

ים מהמדינה היריבה עם מדינתו, והבין שכל רצונם הוא ישם שנ
לאסרו אצלם, וכך להוציא מפיו את הסודות השמורים עמו, אך 

לברוח כך, מיד לקחוהו לביתם  כבר לא היה באפשרותו
והחזיקוהו תחת מסגר ובריח, והחלו לבדקו ולחקרו בחקירות 
ודרישות.... אמנם בתחילה עמד כצור חלמיש שלא לגלות כלום, 
ועל אף שהשונאים הכוהו וייסרוהו רבות לא הגיד להם מאומה 
מגנזי מדינתו, עד שפעם אחת איימו עליו שבפעם הבאה אם לא 

ות ולחשוף את סודות הצבא יכוהו בפטישים על יפתח פיו לגל
ראשו, כשמוע האיש כי כן, נשבר בקרבו וגמר אומר למלאות 
רצון השונאים ויהי מה, אך השניים לא נזהרו דיים ובצאתם 
מחדרו אשר היה אסור בו, שכחו לסגור הדלת כראוי, ובזאת 
שמע הלה את דיבורם ביניהם, ושמע האיך ששפתם כשפתו ולא 

רץ השונאים, או אז הבין ששניים אלו אינם נמנים כלל כשפת א
על עדת השונאים, אלא אדרבה הם נשלחו מטעם הממונים 
בארצו להעמידו על כור המבחן ולראות עד כמה כח סבלו 
בשמירת הסודות, כי רצו להעלותו במדרגה שאז ייחשפו בפניו 
ל סודות עלומים יותר, ולפני גילויים כאלו יש להוסיף בבדיקה ע

בדיקתם שעשו לו בעבר, מכיוון שכך ננסכו בו כוחות מחודשים 
והחליט בדעתו 'יעבור עלי מה', אני את פי לא אפתח לגלות 

  ...הסודות אף לא ברמיזה
נמצינו למדים כי עצם הידיעה שידע שכל ההסתרה והקושי 

אינו אלא נסיון שמנסים אותו כעת, נותנת לו  –שעוברים עליו 
וד כנגד כל הקשיים שבהתגברות, וזה מה כוחות עצומים לעמ

שאמר השל"ה שיחשוב בעת נסיון אולי מנסה אותי הקדוש 
 ברוך הוא כמו שניסה את אברהם בעת העקידה.(באר הפרשה)
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 אגדה ובקיאות   

כחום  האוהל  פתח  יושב  והוא  וכו'  ה'  אליו  "וירא 
היום" (י"ח - א')

כתוב,  במדרש  האוהל.  פתח  על  ישב  בעצמו  שאברהם  הדגש 
שאברהם אמר לאליעזר עבדו ללכת ולחפש אורחים, והוא חיפש 
וחיפש ולא מצא, כי בחום כזה אין נפש חיה בחוץ. אמר אברהם, 
יהיו  שכבר  ותראה  האוהל,  בפתח  אשב  אני  בעבדים.  אמונה  אין 
סתם  הוא  האם  מאליעזר,  אברהם  רוצה  מה  שואלים,  אורחים. 
עבד, הלוא הוא היה שולט ביצרו כמו אברהם אבינו, ואיך לפתע 

קורה "שאין אמונה בעבדים".
סיפר רבי ראובן קרלינשטיין, שהרב מבריסק קרא לרב טננבוים 
מוועד הישיבות בערב יוכ"פ, שיש אברך, שעקב הזנחה לא הגיש 
את הבקשה לדחיית גיוס, נחשב כעריק והושם בכלא - מיד בצאת 
יום הכיפורים אני אטפל בעניין, ענה הרב טננבוים. אמר לו הרב 

מבריסק, לא. היום תשחרר אותו!!!
ענה הרב טננבוים, היום הכל סגור בצבא, אין עם מי לדבר. אמר 
מה  יכול".  לא  "אני  תגיד  אל  רוצה,  לא  אני  תגיד  מבריסק,  הרב 
עם  שנלר, וביקש לדבר  הרב טננבוים והלך למחנה  יצא  עושים? 
הקצין הבכיר ביותר. יצא אליו הקצין ושאל לרצונו. אמר לו הרב 
אתה  גדול,  ברכהמרב  צריך  יהודי  וכל  יוכ"פ,  ערב  היום  טננבוים, 
אתה  אם  הרב,  לו  אמר  הקצין.  ענה  כמובן  בברכה?  לזכות  רוצה 
רוצה לקבל ברכה, אתה רק צריך לשחרר חייל. אמר לו הקצין, אין 
בעיה, מיד במוצאי יוכ"פ אני מטפל בעניין. אמר לו הרב טננבוים, 
זה  אותו,  לשחרר  יכול  לא  אני  היום  הקצין,  ענה  היום.  מחר.  לא 
כבר לא אפשרי. אמר לו הרב טננבוים, אל תגיד לא יכול, תגיד לא 
רוצה. התרגז הקצין, אם אני אומר שאני לא יכול, אז אני לא יכול! 
הכל סגור עכשיו. המתין הרב טננבוים ואמר לקצין בסיום דבריו, 
תשמע, מה שאמרתי לך הם דברים שאמר הרב הגדול, וזה סימן 
שאפשר, טוב, אמר הקצין. "ננסה". העציר שוחרר, והרב טננבוים 

הלך לרב מבריסק ואמר לו שזה עלה לו בברכה.
וכך היה המעשה עם אברהם אבינו, אברהם אמר לאליעזר, אני 
יודע שחם בחוץ, אלא שאם היית רוצה, כבר היו אורחים. לכן אני 
הולך לשבת בפתח האוהל, וכיון שהוא באמת רצה, הקב"ה שלח 

מלאכים.
־מספרים שהיה פעם קמצן שהגיע לביתו, ואשתו אמרה לו שה

עוף מקולקל וצריך לזרוק אותו. לזרוק? מזדעזע הקמצן. אפשר 
לתת לשכן עני שלא ראה  עוף זמן רב. - העני אכל בשמחה, ומיד 
חולים,  בבית  שהעני  הקמצן  שמע  בבוקר  חולים.  בבית  אושפז 

והלך לבקר אותו לקיים מצוות ביקור חולים. בלילה נפטר העני, 
־ולמחרת התקיימה ההלוויה. לאחר שחזר מההלוויה, אמר לאש

תו, נו? ואת רצית לזרוק את העוף. ארבע מצוות קיימנו בעזרתו. 
כזה  אבלים...  ניחום  וגם  המת  הלווית  חולים,  ביקור  בסתר,  מתן 

עוף לזרוק?!!!
רבי ראובן קרלינשטיין

"והנה שלשה אנשים ניצבים עליו" (י"ח - ב')

אהרן  משה  רבי  בשם  הארה  מביא  יחסר"  לא  "ושלל  בספר 
של  גדול  במעשה  מתחילה  הפרשה  רוממה.  שכונת  רב  רוזנטל, 
בשני  העקידה.  פרשת  גדול,  במעשה  ומסיימת  אורחים,  הכנסת 
רצון  רק  אלא  בפועל,  טוב  מעשה  בכלל  היה  לא  אלו  מעשים 
וכוונת הלב לעשות טוב - איזו הכנסת אורחים היא זו, וכי מלאך 
בזה  יש  עני  להאכיל  מילא  רגליו,  לרחוץ  מים  או  לאכול  צריך 
מצוה, אבל מהאכלת המלאכים אין שום ענין, הרי המלאכים רק 
"נראו כאוכלים", ובפועל הכל נשרף! אין כאן שום "מקבל" שיפיק 
תועלת מהעניין. אלא ש"רחמנא ליבא בעי", וכאן היה רצון וכוונה 
טובה, וזה רצונו יתברך. כך גם בענין העקידה, אמת, איש לא נשרף 
על גבי המזבח, אלא היה כאן רצון לקיים את רצון ה' במסירות 

נפש, ואת ליבו הקריב לבוראו, הרי זו עקידה לתפארת.
(שלל לא יחסר)

־"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפ
ניהם" (י"ח - ח')

בירושלמי  שמשמע  הביא,  ו':  בכורות  עמ"ס  מקובצת  בשיטה 
־שאכלו המלאכים אצל אברהם אבינו בשר וחלב. כשרצו המלא
־כים שתינתן להם התורה, השיב להם הקב"ה שאינם ראויים לקב

לה, שכבר אכלו בשר וחלב אצל אברהם אבינו. שואל הסטייפלר, 
הרי מדאורייתא אין שום איסור לאכול בשר וחלב, כל זמן שלא 
התבשלו ביחד. ומתרץ, שכיון שהמלאכים גופם אש, ובאותו רגע 

־שנוגעים בבשר וחלב בבת אחת כבר היו מבושלים בידי המלא
כים, וא"כ כבר היה בכך בישול.

כשרה  לא  סעודה  שבגלל  רואים  מסאטמר,  האדמו"ר  אומר 
אחת, אפשר להפסיד את כל התורה כולה.

(מדשן ביתך)

"ותכחש שרה לאמר לא צחקתי" (י"ח - ט"ו)

רבי פנחס זלמן הורביץ בספר "אהבת תורה", אומר דבר פלא 

אגישמקע ווארט
                           גליון שע"ט פרשת וירא י"ח מרחשון תשע"ז

גליון זה מוקדש לע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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קרוב  מדויקים, "וזה  שאינם  דברים  על  עממי  פתגם  ישנו  ממש: 
לאמת", אך האמת היא שמה שקרוב לאמת הוא שקר גמור, כמו 
שאחד אומר "זה היה כמעט חינם", שהכוונה לומר שזה לא היה 

בחינם, זה עלה כסף...
אנשים  מתו  לא  שבו  מקום  על  מסופר  (צ"ז.)  בסנהדרין  בגמ' 
קודם זמנם. פעם אחת קרה שמתו שם שני ילדים. וכשבררו, נודע 
בבית,  נמצאת  לא  שאשתו  אמר  והבעל  בדלת,  דפקה  שהשכנה 
אנשי  באו  מיד  כרגע.  לגשת  יכולה  שאינה  היתה  שכוונתו  בעוד 

המקום, וביקשו מהבעל הזאת לעזוב את העיר.
ואותו מקום נקרא "קושטא", היינו "אמת".

רק  אם  לדוגמא  לאמת,  קרוב  הורביץ,  זלמן  פנחס  רבי  אומר 
התוצאה?  תהיה  מה  אמת  של  מהגימטריא,  אחת  סיפרה  נוריד 
"מת". המילה אמת היא 441 , ו"מת" הוא 440 - קרוב לאמת. אומר 
ה-440  הפסוק  הוא  שרה"  "ותכחש  שלנו  הפסוק  הורביץ,  הרב 

מתחילת התורה.
(אהבת תורה)

אומר  אשר  ההרים  אחד  על  לעולה  שם  והעלהו 
אליך" (כ"ב - ב')

היה  זצ"ל  רוזנשטיין  משה  רבי  לומז'ה  ישיבת  של  המשגיח 
אומר: אילו היתה העקידה מבוצעת בכיכר העיר, קבל עם ועדה, 

לא היה הניסיון גדול כל כך.
על  לעולה  שם  "והעלהו  הקב"ה  לו  שאמר  במה  היה  והניסיון 
אחד ההרים אשר אומר אליך", הרחק מעיני ההמונים. לכן ראוי 
היה שיאמר עליו "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה", שכן טוהר 

המעשה הוא המכריע.
                                          ( הג"ר משה רוזנשטיין זצקו"ל) 

ַבע... (כא, יד) ֵאר שָֽׁ ר בְּ ִמְדבַּ ַתע בְּ ֶלְך ַותֵּ ַותֵּ

אומר רש"י - ותתע. חזרה לגלולי בית אביה .
במדרש אגדה כתוב, שברגע שאברהם זרק אותה, היא מצאה 

ַתע – שמצאה לבנה וזקפתה לשם עבודה זרה. אבן במדבר , ַותֵּ
ברגע שזרקו אותה מבית אברהם, היא פרקה עול.

לעומת זה, למרות שהיא פרקה עול, היא לא חזרה לבית פרעה 
שאברהם  תקוה  מתוך   , רואי  לחי  בבאר  ישבה  עדין  היא  אביה, 

שק ה -  ְקטּורָֽ ָמּה  ּושְׁ אותה -  מציינים  וחז"ל  אותה,  יחזיר  ־אבינו 
(ב"ר  מאברהם  שפרשה  מיום  לאדם  נזדווגה   שלא  פתחה,  שרה 

סא, ד.)
בפרקי דרבי אליעזר, מביאים מקור לכך – מאיפה אנחנו יודעים 

שהיא חזרה לגילולי בית אביה ?
כותב הפרקי דרבי אליעזר – ישנו פסוק בספר ירמיהו, שם כתוב 
שעבודה זרה, נקראת בשם תעתועים , שנאמר (ירמיה, י, טו) ֶהֶבל 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' ושמרו 
דרך ה' וגו' למען הביא ה' על אברהם את אשר 

דבר עליו (יח יט)

כתב רש"י "למען הביא, כך הוא מצוה לבניו, שמרו דרך ה' 
כדי שיביא ה' על אברהם וגו'" עכ"ל רש"י. ומבואר בזה לכאו' 
שיקבלו  כדי  המצות  את  שישמרו  בניו  את  ציווה  שאברהם 

שכר.
והנה במשנה באבות (פ"א מ"ג) איתא: "אנטיגנוס איש סוכו 

־קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המש
המשמשין  כעבדים  הוו  אלא  פרס  לקבל  ע"מ  הרב  את  משין 
ציווה  איך  לתמוה  יש  וא"כ  פרס".  לקבל  ע"מ  שלא  הרב  את 
אברהם את בני ביתו שיקיימו מצוות כדי שיקבלו את השכר 

שהובטח לו
ד"ה  מ"ג  פ"א  אבות  על  חיים  (ברוח  מואלוזין  הגר"ח  והנה 
אחרי  הנה  כי  בזה  להשכיל  עוד  "ונעמיק  וז"ל:  כתב  ונעמיק) 
אשר עיקר כוונת הבריה היא להיטיב לברואיו. וא"כ לפ"ז יתכן 

־כי העבודה היותר חשובה ומקובלת תהי' ע"מ שייטיב לו שי
גיע מזה נחת רוח לפניו ית"ש. אך באמת אם מכוין בעבודתו 
שיגיע לו שכר וכוונתו רק כדי שיגיע מזה נחת רוח לה' ית"ש 
בהיטיבו עם ברואיו חלף עבודתם זהו העבודה המעולה. אכן 
אם מכוין הוא להנאתו היא העבודה הפחותה שהזהירנו מזה. 
והבחינה לזה אם יאמרו לו עבוד ע"מ שייטיב לחבריך כי הלא 
מטובת חבריך יבוא ג"כ הנחת רוח להשי"ת והוא לא ירצה בזה 

כ"א שיגיע הטוב לו לעצמו, וא"כ אין רצונו כ"א לטובת עצמו 
באמת  ירצה  אם  אבל  ית"ש,  בוראו  רצון  בזה  למלאות  ולא 
לעבוד כדי שייטיב לחביריו ויבוא מזה נחת רוח להשי"ת אם 
חסיד כזה יעבוד על מנת לקבל פרס זה הוא העבודה הגבוה 
העולה היא למעלה כי זה הכוונה בברואיו לטוב להם, ובזה יובן 
רבינו  משה  נתאוה  מ"מ  שמלאי  ר'  דרש  יד.)  (סוטה  מאחז"ל 
כך  אלא  וכו'  צריך  הוא  מפריה  לאכול  וכי  לארץ  ליכנס  ע"ה 
אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י 
ולכאורה  כו',  שכר  אלא  מבקש  אתה  כלום  הקב"ה  א"ל  וכו', 

־יפלא הלא במצותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו ומשה רבי
אמנם  השכר  לו  שיתן  לו  השיב  ומה  המצות  רק  רצה  ע"ה  נו 
כן הוא לפי מדריגתו של משרע"ה שמצינו שרצה להפסיד ב' 
להם  שייטיב  ישראל  את  זכות  למען  ועוה"ב  עוה"ז  העולמות 
ויבוא נחת רוח להשי"ת. ואצל עוד כזה עיקר העבודה היא ע"מ 
לקבל פרס ולכן הביאו שם בגמ' זה הלשון על משה רבינו ע"ה, 
הי'  כוונתו  כי  שלל,  יחלק  עצומים  ואת  ברבים  לו  אחלק  לכן 
כנ"ל, וכי הערה למות נפשו, יעו"ש בגמרא ותשכיל דעת, אבל 
אצלינו אשר רחוקים אנחנו מהמדריגה זו הגבוה, לכך אצלינו 
חיים  הרוח  עכ"ל  פרס"  לקבל  מנת  על  שלא  לעבוד  המובחר 

שם. 
ולפי יסוד הגר"ח מוולוז'ין דעיקר מטרת קיום המצוות הוא 
כדי לעשות נחת רוח להקב"ה שיוכל להטיב עם בריותיו, א"ש 
שיהיה  כדי  המצוות  את  שיקיימו  בניו  ציווה  אבינו  דאברהם 

־נחת רוח להקב"ה, בזה שיוכל לקיים הבטחתו ולהטיב עם אב
רהם וזרעו. 

(פנינים מבי מדרשא)
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ִעים . ְעתֻּ ה תַּ ה ַמֲעשֵׂ ֵהמָּ
יהודי  היה   – סיפור  מופיע  שבדרון,  שלום  ר'  הגאון  של  בספר 
לפני השואה, שקראו לו ר' מרדכי פורגמנסקי. יהודי גאון עולם 
הוא היה. הוא נפטר בשוויץ , והביאו אותו כאן לקבורה, כמדומני 

הוא קבור ליד הרב דסלר . 
הגדו מהגאונים  אחד  עולם,  גאון  היה  פורגמנסקי,  מרדכי  ־ר' 

ברכבת   נסע  שהוא  מספר  השואה...הוא  שלפני  בדור  שהיו  לים, 
מליטא , ממקום למקום, ובמהלך הנסיעה, הוא מצא יהודי שומר 
תורה ומצוות, נוסע איתו ברכבת . אותו יהודי היה שוחט ומוהל 

במקצועו. 
התחילו לדבר ביניהם דברי תורה, ולא שמו לב, שהם צריכים 
לרדת בתחנה מסוימת .... הכרוז מודיע שהגיעו לתחנה, רק הם 
שצריך  בכלל  לב  שמו  שלא  ביחד,  בלימוד  מרוכזים  כך  כל  היו 

לרדת...
 ....  "... הגיע שעה אחת...שתיים... הכרוז מודיע "הגענו לתחנה 

־הרב שומע.. "אויי וייי...התרחקנו שעתיים מהמקום שאנחנו צרי
כים לרדת...איך סיכוי שנגיע כבר לשבת הביתה...."

אותו יהודי שהוא שוחט ומוהל, היה ממש נסער " תראה... לא 
הייתי כל-כך הרבה זמן בבית... הבטחתי שאני יבוא לשבת..."

ר' מרדכי אומר לו – "אדוני, מה אתה נסער כל-כך, הקב"ה רוצה 
שנהיה פה בשבת"...

פה  אין  לך,  להגיד  רוצה  אני  הרב,  כבוד   – השוחט  לו  אומר 
יהודים בכלל !

מאיפה אתה יודע שאין ?
כי אם היו פה יהודים, היו מזמינים אותי פה, לשחוט. 

־יוצאים מתחנת הרכבת ... פוגשים שם בעלי עגלות (מעין המו
ניות של פעם) ושואלים את אחד מהם – אולי אתה יודע איפה 

יש כאן יהודים ?
 ! אחד  יהודי  כאן  יש  יודע...  אני  כן,   – העגלה  בעל  להם  אומר 

אקח אתכם אליו...
על  מזוזה  יש  מסתכלים..   ... מהכרכרה  יורדים  אותם...  לוקח 

הדלת ... ב"ה... נוקשים בדלת ...
לא  הוא  והשוחט...  הרב  את  רואה  היהודי...  הדלת  את  פותח 

הכיר את הרב... כולו נהיה חיוור, מתנשף כולו.... 
שואל אותם היהודי – סליחה, מישהו ממכם מוהל ???

אומר ר' מרדכי – כן ! הינה, הוא מוהל !
ב"ה ! כולו התמלא שמחה....

מה קרה ??? שאלו אותו...
תראו , שבוע שעבר נולד לי בן, ולא ידענו מה יהיה עם הברית, 

־כי הילד לא כ"כ הרגיש טוב , היום הרופא אמר לי, שאפשר לע
שות לו ברית... אמרתי לו 'עכשיו אתה מודיע לי ?! 12 בצהריים 

?! מאיפה אני יביא מוהל ?'....
התפללתי לקב"ה 'ריבונו של עולם, ציווית 'וביום השמיני ימול 
בשר ערלתו'... אני רוצה למול, אבל אין מוהל, מה אני יכל לעשות 

 !?
בכיתי... התפללתי... והקב"ה זימן אתכם לפה ! 

אמר לו ר' מרדכי – נו אתה רוצה, אני סנדק, אתה מוהל, והוא 
אבי הבן !  עכשיו אתה מבין, למה הגענו לפה ?!?

אומר ר' מרדכי ליהודי – תשמע, עכשיו אני מבין רש"י ... רש"י 
ַבע... מכאן  ֵאר שָֽׁ ר בְּ ִמְדבַּ ַתע בְּ ֶלְך ַותֵּ אומר על הפסוק (כא, יד) ַותֵּ

שחזרה הגר, לגילולי בית אביה.

מאיפה ידע את זה רש"י ? כתוב שהיא טעתה בדרך...אבל מי 
אמר שהיא חזרה לגילולי בית אביה ? איפה זה כתוב ?

אומר ר' מרדכי פורגמנסקי – פשוט מאוד, יהודי, לא טועה ! 
־אין טעיתי, דיברתי בלימוד, ולכן בלי כוונה, לא שמתי לב, ויר

דתי בתחנה הבאה.. אין  כזה דבר !
יהודי, הקב"ה מדריך אותו, על כל צעד ושעל ! 

ַבע , זה אומר שהיא לא  ֵאר שָֽׁ ר בְּ ִמְדבַּ ַתע בְּ ֶלְך ַותֵּ ואם כתוב ַותֵּ
פסוק  מופיע  היה  לא   , יהודיה  היתה  היא  אם  כי   , יהודיה  היתה 

ַתע.  כזה ַותֵּ
יהודי לא טועה, יהודי הוא מודרך !

־עד כאן, ביאורו של ר' שלום שבדרון, עפ"י דברי ר' מרדכי פו
רגמנסקי זצ"ל.

(הרב רוזנבלום שליט"א)

בין שבילי המוסר  
כך פותח ר' צדוק הכהן מלובלין...

פרשת וירא, כל בנין האומה הישראלית נבנתה אחרי יאוש. 
ָרה...  ל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים שָׂ (בראשית כא, ז) ִמי ִמלֵּ

אומר ר' צדוק – תגיד, אדם בן מאה, אישה בת תשעים, יכל להיוולד מהם 
ילד ? 

שלא עלה על דעת אדם להאמין זה, ולא גם אחרי הבטחת המלאך . שרה 
הצדקת ידעה והאמינה בה' יתברך, שהוא כל יכל , ועם כל זה, צחקה בקרבה , 
שהיה רחוק אצלה להאמין , בידיעת זקנת אברהם. אבל באמת, מאת ה' היתה 

־זאת, שיהיה בנין האומה , דוקא אחר יאוש גמור, שלא האמין שום אדם, ואפי
לו שרה, שתיפקד , כי זה כל האדם הישראלי להאמין, שאין להתייאש כלל , 

ולעולם ה' יתברך יכל לעזור. היפלא מה' דבר ?!
רבותי, עד כאן הפתיח שלו...

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: יש להסתפק האם מותר לקרוא "מכתב שמגיע 
עם פרחים" בשבת או לא.

תשובה: מכתב עם פרחים מה שעושה נחת רוח בשבת 
מותר.                                                     (דרך שיחה)

שאלה: יש להסתפק בעיתון שיש בו "דברי תורה" בדף 
וכדומה,  ומדע  חול  בעניני  עוסק  השאר  וכל  הראשון, 
האם מותר לקרוא את ה"דברי תורה" מהדף הראשון, או 

שחוששין שמא יקרא שאר הדברים, וצ"ע.
תשובה: את הדבר תורה מותר. 

שאלה: יש להסתפק ב"עלון של דברי תורה" על פרשת 
השבוע (שמחלקים בבית כנסת) שכתוב בתחתית העלון 
תורה  הדברי  את  לקרוא  מותר  האם  מסחרית"  "מודעה 
את  גם  יקרא  שמא  גזירה  לאסור  שיש  או  שלמעלה 

המסחרית כמו שכתוב המשנ"ב לגבי עיתונים.
המסחרית  המודעה  בבשבת  לקרוא  אסור  תשובה: 

(וטוב שלא יוסיפו את המודעות המסחריות)
(מנוחה שלמה)
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פרשת שבוע שעבר, דיברנו על אליעזר עבד אברהם...
אליעזר עבד אברהם, יוצא למלחמת ארבעת המלכים ...

'מי  הבתרים,  בין  בברית  עומד  שאברהם  בשעה  הראשונה,  בפעם  מופיע  הוא 
שיירש אותי, הוא דמשק אליעזר'.

ִליט ַויַּגֵּד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ... לוט נלקח בשבי... ַויֶָּרק ֶאת-ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתוֹ  ַויָּבֹא ַהפָּ
לֹׁש ֵמאוֹת ... ר ּושְׁ מָֹנה ָעשָׂ שְׁ

אמרנו בשבוע שעבר , גמרא (מסכת נדרים לב) , רש"י מביא את הדברים – לא 
318, אלא אליעזר = 318. 

תגידו – אם אתה רוצה להגיד אליעזר, אז תגיד אליעזר ... למה אתה אומר ֵביתוֹ 
לֹׁש ֵמאוֹת ?! ממתי קוראים לאנשים במספרים ? ר ּושְׁ מָֹנה ָעשָׂ שְׁ

שואל ר' צדוק הכהן מלובלין – למה הכוונה אליעזר... גימטריא 318... מה הולך 
פה ?

ואומר יסוד נפלא – איפה מופיע ביאור, של המילה אליעזר ?
י  ם ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר... למה ??? כִּ ְרׁשֹם .... {ד} ְושֵׁ ם ָהֶאָחד גֵּ בפרשת יתרו (יח, ג) שֵׁ

ְרעֹה. ֵלִני ֵמֶחֶרב פַּ ֶעְזִרי ַויַּצִּ ֱאלֵֹהי ָאִבי בְּ
ניצלתי מחרב פרעה ... אחחח – אליעזר !

למה אליעזר ? למה לא עזריה ?!
זה  מה  משהו.  מבטא  זה   , שם  סתם  לא  זה  אליעזר,   – הכהן  צדוק  ר'  אומר 

מבטא?
בֹא ותראה... עומד משה רבינו במדי אסיר על הבמה, כמי שמוצא להורג ... מגיע 
קוסטינר ... משייף את הסכין .... ועומד להוריד את זה על משה... שם את החרב על 

צווארו של משה... החרב נשברת !
היה סיכוי למשה רבינו לצאת מזה ?!

אין סיכוי ! זה שנעשה צווארו של משה שיש, זה נס !!!
מה יכל יהודי לבקש מהקב"ה, כשהוא עומד על במה, הוא לבד, אין לו שום נציג 

יהודי בסביבה... מה יהודי יכל לעשות במצב כזה ??
עד  בגדנו  אשמנו  מלך...ותגיד  ה'  מלך,  ה'  גם  תגיד  תספיק  אם  שמע....  קריאת 

שתגמור
משה רבינו עומד, וה' מושיע אותו... הוא קורא לו אליעזר. 

אומר ר' צדוק – אליעזר זה לא אליעזר, זה 318. מה זה 318 ? 
של  מושג  לנו  אין  אנחנו   , כלומר  הייאוש,  מעל  אחד  זה  זה 317..... 318  יאוש, 

יאוש בעולם ! 
מאיפה אנחנו לומדים את זה ?

מהמספר 318 ... מאליעזר !
318 זה מספר  שאומר לך, שאין יאוש בעולם !!! 
עכשיו נבין, למה הלך אליעזר עם אברהם אבינו:

נודע לאברהם שנשבה לוט ....
־חז"ל עושים (מסכת סנהדרין) חשבון, כמה אנשים היו במלחמה הזאת , מלח

מת ארבעת המלכים בחמישה.
רבותי, מיליוני חיילים היו במלחמה ....

בא הפליט ומודיע לאברהם – תשמע, לוט נלקח בשבי ...
לוט נלקח בשבי ?! בֹא אליעזר, הולכים !!

לאיפה הולכים ?   להילחם...
עם מי ?    משהו כמו 22 מיליון חיילים... לא רציני....

אתה לוקח 11 מיליון, אני לוקח 11  מיליון , אההה ??
אברהם ? איזה מלחמה ? לאיפה הולכים ? בֹא נקפוץ מהגג...

אומר לו אברהם – לוקחים 318 – אין מושג כזה יאוש אצל יהודי !!! יהודי לא 
אומר ככה 'אין מה לעשות' !

לֹׁש ֵמאוֹת-  ר ּושְׁ מָֹנה ָעשָׂ לוקח איתו אברהם אבינו ַויֶָּרק ֶאת-ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתוֹ שְׁ
יוצא  הוא   ! בעולם  יאוש  שאין  ידיעה  מתוך  הזאת,  למלחמה  יוצא  אבינו  אברהם 
מתוך בטחון בקב"ה, כי אם לא היה לו בטחון בקב"ה, הוא לא היה יוצא למלחמה 

הזאת.
ֵמֶחֶרב  ֵלִני  ַויַּצִּ ֶעְזִרי  בְּ ָאִבי  ֱאלֵֹהי  י  כִּ  , אליעזר  שלו  לבן  וקורא  רבינו,  משה  הולך 

ְרעֹה... פַּ
לאחר ההקדמה הזאת, מסיים ר' צדוק מלובלין , בדברי גמרא נפלאה :

מספרת הגמרא סיפור.. 
לשון הגמרא - ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן אמרה ליה ריש גלותא 
וכולהו רבנן דבי ריש גלותא בסוכה גזולה הוו יתבי צווחה ולא אשגח בה רב נחמן 
אמרה ליה איתתא דהוה ליה לאבוהא תלת מאה ותמני סרי עבדי צווחא קמייכו 
ולא אשגחיתו בה אמר להו רב נחמן פעיתא היא דא ואין לה אלא דמי עצים בלבד 
אמר רבינא האי כשורא דמטללתא דגזולה עבדי ליה רבנן תקנתא משום תקנת 

מריש.
זקנה,  באישה  מעשה  מארמית]  מתרגם  [אני   - א)   לא,  סוכה  (מסכת  הגמרא 
בסוכה  יושבים   , החכמים  וכל  הגלות  ראש   – לו  אמרה   . נחמן  רב  לפני  שבאה 

גזולה.
האישה הזקנה הזאת, פגשה את ריש גלותא , פגשה את כל החכמים... יושבים 

בתוך סוכה, ואמרה להם – כולכם יושבים בתוך סוכה גזולה...
מה קרה ?

, מאיזה  והם כנראה סחבו קורות  סוכה,  שמה, לעבדים לעשות  שנתנו  כנראה 
חצר של אישה זקנה...

לקחו את הקורות, שמו בסוכה של ריש גלותא , וכל החכמים יושבים בסוכה... 
מברכים בסוכה... עוברת האישה ומזהה את הקורות שלה... 'כולכם יושבים בסוכה 

גזולה !!! ' ... ולא השגיח בה רב נחמן.
אמרה לו האישה – תגיד, ככה מתייחסים לאישה, שלאבא שלה היו 318 עבדים 

??? התחילה לצעוק, ולא היו משגיחים בה..
אמר להם רב נחמן – היא סתם צועקת, מה שמגיע לה, זה רק הכסף שעולים 

העצים.
הגמרא שם עוסקת בדבר שנקרא "תקנת מריש".

את  להחזיר  צריך  משהו,  שגנב  אדם  ההלכה,  שעפ"י  תקנה,  זו  מריש"  "תקנת 
אותו חפץ.

גנבת קורה, את אותה קורה אתה צריך להחזיר. 
מה עושה בן-אדם, שעובר ב-4 בבוקר ברחוב, רוצה לעשות שער לבית... שכן 
שלו ממול, עושה מרפסת ... לוקח ממנו 4 ברזלים "בין כה יש לו ספייר... אז בֹא 

אני אעזור לו לפנות את זה"
לוקח 4 ברזים... יוצק את זה שם בקורה שלו.. וזהו השער עומד...

4 ברזלים לסיים א המרפ־  אחרי שבוע, ההוא עם המרפסת מגלה שחסרים לו
סת.... "בטח ההוא עם השער, סחב לי 4 ברזלים.."

ניגש אליו:  סליחה, אתה סחבת לי 4 ברזלים ??.?
למה זה היה שלך ?? חשבתי שזה היה  מיותר.... מחילה, אני מתנצל...

בסדר אני מבין... מקבל את ההתנצלות... תפרק את הברזלים בבקשה...
מה ?? אתה חושב שיש לי עכשיו 6000 שקל להזמין קונגו שיפרק את זה ??  

אדוני, קח לך 200 שקל עוד הובלה 100 שקל.. בקשה....
אדוני, לא רוצה כסף, רוצה ברזלים !

טוב שאתה רוצה... להתראות.. כל טוב.
אומרים חז"ל – אם את תגיד לו להוציא את הברזלים האלה, הוא לא יחזיר אף 
'תקנת מריש' – נותנים לו דמי הברזל/דמי הקרש, ולא  פעם. יש תקנה שנקראת 

אומרים לו לפרק את הקורה.
באה האישה, ורואה שגנבו לה את הקורות... באה לפני החכמים – רבותי, אתם 

גנבים, גנבתם לי את הקורות !
אומר לה רב נחמן – כמה עולה קורות ? +120הובלה = 200 הינה יש לך 250 ...

לא , אני רוצה את זה !!!
היא מתחילה לצעוק... ולא משגיחים בה...

ופתאום היא אומרת – איך אתם מתנהגים ??? לאבא שלי היו 318 עבדים !
ואם לאבא שלך לא היו עבדים ??? היה לו רק חובות, אז לא היו צריכים להחזיר 

לך ?!
ממאי נפשך , אם צריכים להחזיר, אז להחזיר... אם לא , אז לא מחזירים... מה זה 

משנה כמה עבדים היו לו ???
ידעה  לא  היא  האישה.  התכוונה  למה   , לך  ואגיד  בֹא   – הכהן  צדוק  ר'  אומר 
מ'תקנת מריש'. היא ידעה שאדם גוזל דבר מסוים,  הוא קונה אותו בייאוש בעלים, 

או בשינוי רשות.
אמרה האישה – אתם בטח לא רוצים להחזיר את זה, כי קניתם את זה בשינוי 
רשות, ואתם אוחזים שאני התייאשתי... אבא שלי היו לו 318 עבדים... אני בחיים 
לא יתייאש . אם אני לא מתייאשת, אז אין כאן יאוש ! אם אין כאן יאוש, אז תחזירו 

את הקורות !
אפשר  מריש'...  'תקנת  יש  אבל  התייאשת,  שלא  יודע  אני   – נחמן  רב  לה  אמר 

להחזיר את דמי הקורה, ולא את הקורה.
אומר לנו ר' צדוק הכהן מלובלין – דע לך, זה היסוד . כל פרשת וירא, מלמדת 
אותנו התורה, שאין יאוש בעולם כלל ! אסור להתייאש. לא כאשר בן-אדם רח"ל, 
יש לו בעיות בפרנסה.. לא כאשר יש בעיות של בריאות.... לא בבעיות של חינוך 
, אלא רק להתפלל אל ה' ולבקש  ילדים ולא בבעיות של שלום בית... אין יאוש 

ממנו, כי תפילת החולה על עצמו , מקובלת יותר מתפילת אחרים עליו!
(רבי צדוק הכהן מלובלין - הרב רוזנבלום שליט"א)
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”האף אמנם אלד ואני זקנתי“
ילד  שיביאו  מתבשרים  ושרה  שאברהם  לאחר 
בקרבה  ׂשרה,  ”ותצחק  מספרת:  התורה  לעולם 
וה‘  זקן“  ואדני  עדנה,  היתה-לי  בלתי  אחרי  לאמר 
אומר לאברהם: ”למה זה צחקה ׂשרה לאמר, האף 

אמנם אלד ואני זקנתי“
בבראשית רבה מובא: ”ויאמר ה‘ אל אברהם למה 
זה צחקה שרה לאמור“ בר קפרא אמר גדול השלום 
שלום  להטיל  בשביל  בדאית  דברו  הכתובים  שאף 
לאמור  בקרבה  שרה  ”ותצחק  לשרה  אברהם  בין 
לאברהם  זקן“  ואדני  עדנה  לי  הייתה  בלותי  אחרי 
לאמור  שרה  צחקה  זה  ”למה  אלא  כן  אומר  אינו 
האף אמנם אלד ואני זקנתי“ לא דיבר הכתוב כמו 

שאמרה שרה ואדוני זקן אלא ואני זקנתי...
כל  בבית-מטבחיים,  שעבד  יהודי  על  מסופר 
יצא  עת  ובערב  העבודה  למקום  בכניסתו  בוקר 
ברך:  מלא  ובחיוך  לשומר  פנה  הוא  מהמפעל, 
דבר אחד  טוב“ , ”שלום וערב טוב“.  ”שלום ובוקר 
הוא לא ידע שאותו שומר כל כך מתרגש מזה שרק 
היה  שהוא  עד  בוקר  בכל  לנוכחותו  מתייחס  אחד 
יום  והנה  ויציאתו...  לבואו  עיניים  בכיליון  מחכה 
וכל  ומחכה  מחכה  השומר,  העבודה  בסיום  אחד 
העובדים כבר יצאו ואין זכר לאיש וברכתו, לאחר 
שהוא ראה שהוא לא יוצא חשב בליבו שבטח הוא 
שהוא  מכיוון  אבל  לב,  שם  לא  ופשוט  יצא  כבר 
ידע שאף פעם לא קרה שהוא יצא בלא לומר לו: 
מתעכב  הוא  מה  שמשום  ידע  טוב“,  וערב  ”שלום 
כשנכנס  הדבר.  פשר  מה  לבדוק  ונכנס  במפעל, 
למפעל הוא שומע זעקות עזרה מתוך המקפיאים 
של המפעל, לפתע הבין מה קרה, אותו אדם נתקע 
אותו  והציל  לעזרתו  רץ  וישר  המקפיאים  באחד 
מקיפאון ולמעשה בכך הציל את חייו... אם נקדים 
כל אדם בברכת שלום, נוכל לחיות חיים מאושרים 
את  לקרב  ומתוקנת,  טובה  בחברה  יותר  ושמחים 

הגאולה ואת בנין בית המקדש... 
גם  הן  ’מילה‘  המילה:  את  המרכיבות  האותיות 

אותיות המרכיבות את המילה: ’יהלם‘ (יהלום).
יהודי עם מילה אחת טובה יכול להפוך עולמות... 

יכול להחיות בני אדם...

נלמד מהפרשהאברהם אבינו עמוד החסד

נפש  במסירות  מקיים  אבינו  שאברהם  לנו  מספרת  הקדושה  התורה 
את מצות המילה, וזאת למרות כל הקשיים והייסורים הכרוכים בכך, 

מתעלה אברהם אבינו ומקיים את המצווה בשמחה ובהתלהבות.      
בכאבים  חש  עצמו,  את  מל  אבינו  שאברהם  לאחר  קצר  זמן  והנה 
היה  נחלש... ובקושי  גופו  כל  קשים,  וסבל ייסורים  עצומים ונוראיים 
מסוגל להלך ברגלו, ולמרות כל זאת מעידה התורה הקדושה שאברהם 
אבינו יוצא מביתו החוצה מתעלם מכל הכאב והקושי, וממתין בפרשת 
דרכים כדי למצוא עובר אורח להכניסו לביתו ולקיים מצוות הכנסת 
אברהם  ושבים,  עוברים  אין  ובחוץ  מאוד  כבד  היה  החום  אורחים. 
אבינו לא מתייאש ולא מרים ידיים וממשיך לחפש אורחים כדי לזכות 
המלאכים  שלושת  את  מוצא  שלבסוף  עד  אורחים.  הכנסת  במצוות 
שנדמו לערבים ורץ לקראתם בשמחה והכניסם לביתו והתחיל לטרוח 

בשבילם בזריזות.
  ולכאורה כאן יש לשאול ולהבין הרי אברהם אבינו עליו נאמר איש 
החסד, עמוד החסד וכל ימיו עסוק ללא לאות בגמילות חסדים ולהטבה 
ונצרך  נזקק  שכל  כדי  רוחות  מארבע  לרווחה  פתוח  היה  ביתו  לזולת 
יקבל וימצא את מבוקשו, וא“כ לאור כל זאת מפני מה לא ויתר אברהם 
על מצות הכנסת אורחים ביום השלישי למילתו, כשהגוף נחלש ודם 
שותת מבשרו, ובפרט שבמצבו נחשב לאנוס שרחמנא פטריה, ועוד 
שכלל גדול בידינו שעוסק במצווה פטור מן המצווה, והיות ואברהם 
עסוק במצוות המילה יש לפוטרו ממצות גמילות חסדים ובכ“ז רואים 
שאבי האומה לא רק שאינו מוותר על עשיית החסד, אלא מוסר נפשו 

על הכנסת אורחים והטבה לזולת?
ע“מ לבאר זאת נקדים את הגמ‘ במסכת ברכות (ס“ג) האומרת: אדם 
לא  כאילו  קורא  אינו  אחד  וערב  וערבית  שחרית  ק“ש  לקרוא  שרגיל 
שניכנס  לאדם  דומה  שהדבר  המוסר  גדולי  וביארו  מעולם  ק“ש  קרא 
ומשובחת  מהודרת  חליפה  לקנות  במטרה  יוקרתית  בגדים  לחנות 
מהמין הטוב ביותר וכשמצא את מבוקשו נאמר לו ע“י בעה“ב שמחיר 
החליפה כאלפיים ש“ח וכשבא למדוד החליפה, קלטו עיניו לתדהמתו 
המוכר  זאת  וכשראה  לעין  ובולט  שניראה  החליפה  בבד  קטן  חור 
החליפה  את  הלקוח  שיקנה  ובלבד  מהמחיר  הרבה  לרדת  הסכים 
ואולם הקונה טען כלפי המוכר שפגם קטן בחליפה מהודרת אינו רק 
כן  וכמו  לגמרי.  ערכה  איבדה  זאת  חליפה  אלא  ערכה,  משווי  מוריד 
אדם הקורא ק“ש בכל יום שעינינה קבלת עול מלכות שמים והחסיר 
יום אחד נחשב שלא המליך את הקב“ה עליו, וכן הבין אברהם אבינו 
שגמילות חסדים והכנסת אורחים הם מעמודי העולם וכשמחסירים 
יום אחד, אין קיום לעולם ולכן לא ויתר אברהם אבינו על מצוות החסד 

גם בזמן הקשה ביותר וקיימה במסירות נפש ובשמחה.   
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:03, ת"א 16:17



סיפור השבוע

דברי גנאי הם רעל וארס הפועלות את פעולתן ומביאות לתוצאות 
הרסניות. הסיפור שלפנינו הוא אמיתי לחלוטין, והוא ארע עם אחד 
מגאוני ישראל המפורסמים מאוד, אשר אלפי ישראל הולכים לאור 

תורתו, וספריו נלמדים בקביעות בכל היכלי התורה.   
”העילוי מניסוויזש“. צמד מילים שהפך לשם דבר, מושג לכיסופים 
אף  ימים,  עול  מדרכיו.  ללמוד  מתורתו,  התבשם  אמותיו,  מד‘  לבא 

בלא חתימת זקן, אך מלא וגדוש בתורה ויראה טהורה.
עוברי אורח כמקומיים היו משיחים בהתפעלות בעילוי המיוחד, אשר 
נהירים לו שבילי סוגיות החמורות שבתלמוד, היו שכינוהו ”השאגת 
אריה השני“. חידושים נפלאים ומהלכים עמוקים קלחו מפיו ועברו 

מפה לאוזן ומישיבה לישיבה, ושמעו הטוב יצא למרחוק.
קיוו  רבים  כחתן,  מניסוויזש  בעילוי  בו,  חשקו  רבים  כי  יובן  מאליו 
ואף  ישיבה,  כראש  כיהן  הצעיר  גילו  אף  על  אשר  זה,  בעלם  לזכות 

התייחס לגזע תרשישים.
אשתו  זו.  נדירה  בזכייה  לזכות  קיווה  בשערים  הנודע  ק.  הנגיד  אף 
השתוקק  והוא  יוחסין,  ורבת  מסועפת  רבנים  למשפחת  נצר  היתה 
ודרש,  חקר  ק.  הנגיד  המפורסם.  העילוי  את  ביתו  לתוככי  להכניס 
ולאחר שהתרשם ממראה עיניו וממשמע אוזניו, היה מחריש ומצפה 
העילוי  בו  היום  היה  העיר  בני  לכל  שמחה  יום  משאלתו.  למימוש 
הוחגה  חתונתם  ק.  הנגיד  בת  עם  האירוסין  בברית  בא  מניסוויזש 
והכלה  בן 16,  אך  כשהחתן  הכבודות,  המשפחות  שתי  בהשתתפות 
צעירה ממנו כמעט בשנה. כמוסכם, דאג הגביר לכל צרכי הזוג, דירה 
תלמוד  לו  המציא  אף  שנים.  שש  משך  לפרנסם  והתחייב  ורהיטים, 
חתנו  יוכל  למען  ואחרונים,  ראשונים  וספרי  ירושלמי  ותלמוד  בבלי 
החשוב לעסוק בתורה בלא כל הפרעה. שקידתו של החתן הפכה עד 
מהרה לשם דבר. החתן העילוי היה ממאחרי השבת וממשכימי קום, 
לא פסק פומיה מגירסא, והיה קול תורתו יוצא למרחקים. הוא שקד 
על התורה ביתר שאת וביתר עוז, באומרו כי מעתה יש לו חוב כפול: 
מצות והגית בו יומם ולילה, ומצוות ”לא תונו איש את עמיתו“ שכן 

חמיו לקחו לחתן על מנת כן.
חלפה שנה. שמעו של העילוי יצא למרחקים. למדני העיר השכימו 
לפתחו ולמדו בצמא מתורתו. מדי יום היה הוא מסתופף בצילו של 
רב העיר ומתפלפל עימו בסוגיות חמורות הנוגעות הלכה למעשה. 
בהולדת  נתבשרו  כאשר  הכבודות  המשפחות  בשמחת  שמחו  הכל 
הבת, אולם השמחה לא שבתה במעונם לימים רבים. מאז נישואיהם 
חש בנו של הנגיד ק. אחי הכלה, כי משהו במעמדו התערער. למדנותו 
המופלגת של החתן העמידה בצל את ידיעותיו בתורה. הכבוד הרב 
כי  קיווה  האח  קנאתו.  את  עוררה  עליו  העיבה  לחתן  כולם  שרכשו 
יבוא יום, והוא יצליח להשיב אליו את כבודו האבוד. יבוא יום והוא 
והכבוד  הקנאה  הרם.  ממעמדו  המפורסם  העילוי  את  להדיח  יצליח 
הוציאוהו מן העולם וגרמו לו לעשות מעשה. באחד הימים פנה האח 
אבא,  אתה  ”היודע  מחשבותיו...  את  עימו  חילק  וכביכול  אביו  אל 
סבור אני כי טעית בחתנה של אחותנו היקירה. אמנם יש לו הברקות 
אם  חריפים  בפלפולים  טעם  ומה  מבוססות.  אינן  הן  אך  עילואיות, 
חסר היסוד, סיני ועוקר הרים – סיני עדיף! ומה גם שאינו עוקר הרים, 
פנים  לו  מראים  שהלמדנים  וזה  כאן.  יש  בעלמא  דברים  גיבובי  רק 
להם  הוא  מחניף  כי  ממש,  בזה  אין  דבריו  את  ומחשיבים  שוחקות 
בחלקת לשונו והם משיבים לו כמידתו. ואם בזאת לא די, לקוי הוא 
גם בעניינים שבין אדם למקום. אמנם מתחזה הוא כירא שמים, אך 
האסור.  את  להתיר  לעצמו  הוא  מרשה  רואים  ובאין  כברו,  תוכו  אין 

הלא שמח ליבך לכך כי לועג הוא למנהגנו ולאורח חיינו?“
נשמע  לא  טענותיו  מכל  דבר  בנו.  לדברי  בפליאה  הקשיב  הגביר 
חתנו  את  העריך  הוא  אדרבא,  הלב.  על  המתיישבים  אמת  כדברי 
כך  לדבר  תוכל  ”כיצד  קרנו.  רמה  אליו  בתו  נשאה  שמאז  הצעיר, 
מעל  והדיחו  הוכיחו  קנאה“  כשאול  ”קשה  האב,  בו  גער  בחתננו?!“ 
הגביר  העריך  אמנם  פעולתם.  את  פעלו  כבר  שהדברים  אלא  פניו, 
את החתן כרום ערכו, וידע היטב כי בלא קנאה עמוקה לא היה בנו 
ליבו,  על  הדברים  נתיישבו  לא  ואכן  האלו,  כדברים  להשמיע  מעיז 
המחלחל  מסוכן  כרעל  נחשים,  כארס  הם  הרי  גנות  שדברי  אלא 
יש  קנאה  אמת,  בהם  אין  הקטלנית.  פעולתו  את  ופועל  ומפעפע 
לרעה.  ואם  לטובה  אם  פעולתם,  את  עשו  שנאמרו  דברים  אך  כאן, 
שכן  עיניים,  בשבע  החתן  את  בודק  הנגידו  היה  ואילך  יום  מאותו 
זה  היה  הדברים.  אמיתות  את  מחפש  ליבו  הרע,  לשון  ששמע  אחר 
ביום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת. ראשי הקהל פארו את כותל 
המזרח בבית הכנסת, עוד מעט תתחיל התפילה. האברך העילוי ישב 

לשון הרע - ארס והרס וחורבן
לצד חותנו ועיין בגמרא. החליט הנגיד כי הנה הגיעה העת לבחון את 
הדברים לאשורם. ”אמור נא לי“. פנה אל החתן הרכון עלי ספר, ”איזה 
פיוט אומרים היום בחזרת הש“ץ, הפיוט הקבוע ליום טוב ראשון של 
סוכות או יש פיוט אחר ליום טוב שחל בשבת ובו אין נוטלים ארבעה 

מינים?“
לא  ורבותיו  זקניו  אביו,  פיוטים  במנהגי  בקיא  היה  לא  הצעיר  החתן 
כן  על  בשבת?  שחל  ביו“ט  המנהג  מה  ידע  לומר פיוטים, ומאין  נהגו 
המחזור  את  נטל  כך  ובאומרו  יודע“,  ”אינני  לחמיו  בפשטות  השיב 
בני.  צודק  כי  נראה  דבר. ”נו..נו..  ולהשיבו  היום  מנהג  מה  לעיין  לידיו 
יהיה  העם,  פשוטי  אצל  כשימלה  וברור  הידוע  שמנהג  יתכן  כיצד 
”השאגת  נו  נו  ועילוי?  גאון  אותו  מכנים  שהכל  למי  וחתום  סתום 
בינתיים  בעלמא“.  דיבורים  מקצתיה.  ולא  מניה  לא  השני...“  אריה 
יצא ההברה בבית הכנסת. ”חתנו של הגביר ק. אינו יודע איזה פיוט 
חתן  אכן,  הקהל.  נכבדי  פני  על  ריחף  לעג  של  ”חיוך  היום...  אומרים 

שראוי להתכבד בו... הה.. הה.. כדאי בזיוף וקצף...
עתה היו לדברי הבן משנה תוקף. אם עד כה היו הדברים בגדר קלוש 
שבקלושים, ה“בורות“ בענייני הפיוטים העמידה את המצב באור אחר, 
והספק ספיקא הפך לבורות גמורה, שאפילו בעל בית אין דעתו יכולה 
המצוינת?   לביתי  שיעצתי  החתן  הזהו  וחרפה...  בושה  כמוה.  לסבול 
לא ולא. כלימה תכסה פניו. כל הכבוד והערכה שרחש לחתנו נמחה 
ספורות  מילים  רע,  שם  הוצאת  של  קצרצרה  אחת  שיחה  היה.  ולא 
ששומעיהם ידעו כי נאמרו מתוך קנאה, הצליחו לפעול את פעולתן 
ההרסנית. בסתר ליבו כבר גמלה ההחלטה להפטר מעול חתן מביש 
זה. משחלפו ימי החג סיפר את אשר עם ליבו לאשתו ולבתו. ”מה לך 

להיות נשואה לתלמיד חכם מדומה, לא תורה ולא גדולה היא זו“.
פתאום,  בפתע  עליו  ניתכת  וגפרית  אש  כי  בראותו  הצעיר,  החתן 
ניסה לפייס בכל מיני פיוס את חותנו, אך לשווא. אף אשתו החזיקה 
רב  פעולתן.  את  פעלו  כבר  אביה  של  הגנות  מילות  שכן  במחלוקת, 
העיר שהעריך את החתן כרום ערכו הגדול, ניסה להחזיר את השלום 
היו  נחרצים  בתו,  ובעקבותיו  הגביר,  בידו.  עלתה  לא  אולם  כנו,  על 
בדעתם כי אות קלון היא לדור עימו בכפיפה אחת. כאשר נכח החתן 
להיפטר  ואביה  אשתו  בלב  וגמור  מנוי  וכי  פיוס,  דברי  יועילו  לא  כי 
ממנו, הגיע אל בית הגביר בברכיים כושלות לארוז את צרורו. חמותו 
כה  בכי.  מרוב  ונפוחות  אדומות  עיניה  החדר,  בפינת  חיוורת  ישבה 
קיוותה כי רב העיר יצליח להשקיט את הסערה ולהשיב את השלום 
ליבה,  אל  לחדור  הצליח  לא  בנה  של  הקשות  מילותיו  רעל  לכנו... 
וגם עתה העריכה את חתנה כרום ערכו, והדחתו מעליהם גרמה לה 
התינוקת  ביתו  היתה  מוטלת  אליה  בסמוך  נפש.  ומפח  קץ  אין  צער 
שלה  בצערה  אביה  בצער  כמשתתפת  מתייפחת,  והיא  בעריסה, 
שימש  מה  זמן  לפני  שעד  לחדר  נכנס  הוא  העלוב.  גורלה  על  עצמה 
כחדר מגוריו, החליף את בגדיו בבגדים הישנים שהיו לו לפני נישואיו, 
הם כבר לא היו כפי מידתו, אך הוא החליט שלא לקחת עמו דבר מכל 
שקיבל בבית חותנו. הגביר אמנם ביקש לפצותו בדמים מרובים אם 
יתרצה לגרש את אשתו, אך הוא לא רצה ליטול אף לא מטבע קטנה. 
הצרור הקטן התמלא  בטלית ותפילין, ספרים בודדים שהיו ברשותו 
בימי הבחרות, חפצים אישיים בודדים ומספר שטרות ששמורים היו 
מלבושי  הגביר,  בכספי  שנקנה  הרכוש  יתר  כל  דנא.  מקדמת  עימו 
להיפרד  החדר,  את  ויצא  מאחריו  הותיר  הכל  המנעלים,  הכבוד, 
בעיניים  בעריסה.  בשלוה  עתה  ישנה  התינוקת  יחידתו.  ביתו  מעל 
מצועפות מדמעות הביט בה במבט עורג, הניח שתי ידיים מרטיטות 
על ראשה וברכה ברכת פרידה רווית דמעות. אחר גחן עליה ונשקה 
על מצחה. כל העת הזו לא חדלה חמותו לבכות... ”המתן רגע“ ביקשה 
החמות, בנסותה להתגבר על יפחותיה, ”אבקש מן המשרת שירתום 
את הכרכרה ויסיעך למחוז חפצך“. אולם החתן האומלל סרב ליהנות 
על  הגולל  נסתם  הדלת,  נסגרה  לו.  והלך  צרורו  את  נטל  זה.  משרות 
וממשפחתו.  מביתו  הוליכוהו  בו,  פגעו  רעות  מילים  ביתו.  שלום 
מהתמדתו  המפורסם  העילוי  של  ידיו  את  הרפו  לא  והפגיעה  הצער 
בנועם  כל  את  להפליא  והמשיך  כאבו,  את  נשא  בדומיה  המופלאה. 
של  דורות  והעמיד  שניה,  אישה  לשאת  זכה  שנים  לאחר  תורתו. 
הסמוכות,  בעיירות  ולתהילה  לתפארת  יצא  ששמם  תורה,  מרביצי 

ואף נישא למרחקים.
ומזבח  סופו,  ועד  העולם  מסוף  הולך  הרע  לשון  של  ענן  אותו  והיה 
מזיל דמעות על אשת נעורים שגורשה, ועל תלמיד חכם מופלג שעיני 
מפגיעתן  נפשו  את  למלט  יכול  לא  הוא  שאף  בו,  היו  תלויות  העדה 

הרעה של מילים אסורות.
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  ""ויראוירא""פרשת פרשת  
  .יש קונה עולמו בשעה אחת ].יא, כב[ "מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני' ויקרא אליו מלאך ה"

ואכן אברהם אבינו הולך לקיים מצווה . זו לא עוד מצוה. רים הקלים והפשוטיםשמצווה מסוג זה של עקידת בן אינה מן הדב, אין ספק
גם כשהיא כואבת או , ומכאן נלמד עד כמה האדם לעיתים רבות צריך לקבל החלטה גם כשהיא קשה .זו ללא התלבטות וללא שהיות
 – המראה מסירות נפש – "הנני"כי באמירת , יןומיותר לצי !יש לקיים את המצווה כיוון שהבורא ציווה – אפילו לא נראית לו הגיונית

  .זה מראה על יראת אלוקים – "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"באה התשובה 
ר לפתותנו על מנת שנסטה "לא אחת מנסה היצה. האדם צריך לקבל ברגעים מסויימים החלטות קשות. אנו עומדים כל רגע ורגע בניסיון

                   ,שמובא בדוגמא שלפנינומו  כ. קנה עולמולאדם מצוה ועשה אותהמדרך הישר אך עלינו לדעת אם נזדמנה 
  : המובא מפי בעליומעשה מופלא

וגם פרנסה לא חסרה , וניניםנכדים , עם נחת מכל הצדדים, אני מבורך במשפחה גדולה ומפוארת' אני מתגורר בניו יורק רבתי וברוך ה
ה שיהודי ובין לבין גם לעסוק במ. על שולחני ולאפשר להם להמצא בעולמה של תורהאני גם זוכה להחזיק את כל יוצאי חלצי ו. כלל

  .צריך לעסוק בו יומם ולילה
סביר להניח שלא הייתי מעז להעלות על דל שפתי , איך אני רואה את עצמי בגילי הנוכחי, אם היו שואלים אותי לפני שלושים וחמש שנה
ה די מחיבאותן שנים עבדתי קשה לפרנסתי ובסיעתא דשמיא הצלחתי להפיק ממנה כ. את תיאורה של המציאות כפי שהתרחשה

, בשעות הערב, התחלנו בקטן. עד שהחלטנו ליזום משהו לפרנסתנו, חבר מהישיבה, דיד קרובהיה לי עסק קטן בשותפות עם י. בסיסית
  .אם כי לא בהרווחה מופלגת, בכבוד, שתי משפחות התפרנסו ממנו. אט התפתחנו והפכנו לעסק פעיל ומכניס-ואט

שבבעלותו היה עסק לייבוא מוצרים שאנו עסקנו , גלמוד ועשיר, ו יהודי מבוגרהכרנ, כמה שנים לאחר שהקמנו את העסק שלנו
בתחילה היה . בית אצלנו-הוא כבר היה בן, שלוש לאחר שהכרנו- שנתיים, י ידידותשהתפתחו לקשר, נרקמו בינינו קשרי מסחר. בשיווקם

   ... הביא מתנות לילדים ו, רח בשבתות ובמועדיםהתא. בית גם בבתי המגורים שלנו- בית בבית העסק ולאחר תקופה התנהל כבן- בן
  .הביא את עצמו לחיינו הפרטיים

 הקים כולם עלו בעשן המשרפות והוא. מעולם לא הקים בית בישראל ולמיטב ידיעתי לא היו לו קרובי משפחה, הוא היה גלמוד, כאמור
        .כי הוא רוצה שלא נסרב לו בכל דבר, אך עד מהרה התברר,  את עצמו להגיעכמובן שלא יכולנו לסרב לו כשהזמין. עצמו מעפר

, ביום מן הימים, ואז. המעורבות הפכה להיות דווקאית.  לי קל ולמעשה זה הלך ונהיה קשה יותר ויותרלא היה .לו דעה בכל דברהיתה ו
  !'עד כאן': החלטתימה ההרגשה היתה איו. הוא הגזים

 כל אלא, לא רק אני. אתה יודע שאני מאד מכבד ואפילו אוהב אותך, ידידי היקר: "ניגשתי אליו ואמרתי בטון שאינו משתמע לשתי פנים
אומר , או אפילו בן משפחה קרוב, כשאורח מתמיד. אבל את ההתנהגות שלך אני לא אוהב וכמעט אפשר להגיד שאינני סובל. המשפחה

אני גוזר עליך בכוח , מהיום והלאה, לכן.  זו כבר תחושה בלתי נסבלת.יק להם תחושה מאד לא נעימהזה מענ, דעות ועצות למארחיו
כי אתה באמת איש יקר ונשוא . בכבוד ובחיבה, נמשיך לארח אותך בכל עת. תימנע מלהתערב לנו בניהול הביתש, היותי בעל הבית בביתי

  !".בשום אופן לא, התערבות, אירוח כן, אבל, פנים ואנחנו רואים זכות עצומה להיות במחיצתך
  .הוא כמעט איבד את לשונו. יםלא העז אדם לערער אחר זכותו להתערב בחייהם של אחר, כך נראה, מימיו. הוא היה המום

". יותר נעים אצל השותף שלך הרבה. אינני רוצה יותר להכירך. על דיבורים שכאלו אין מחילה: "הוא כבר קם ממקומו והטיח בי, כעת
  ".הכל דרך השותף שלך. אל תדרוך אצלי בבית העסק, מהיום: "הוא קם ופסע לעבר הדלת ולפני יציאתו הכריז

  .שזכה כעת להרעפת תשומת לב כפולה,  ידידיכו להתנהל עסקינו המשותפים דרךבימים הבאים המשי
בניסיון להרגיעו ולהסביר לו כי לרגע לא . הרחק מידיעתם של אנשים נקטתי בכמה פעולות של פיוס. משהו כמו שנה. תקופה חלפה

ן התרכך ושיחת הפיוס אך עם הזמ,  אבה לשמועבתחילה הוא לא. על ביתי ומשפחתי ועל שלוותי, אלא להגן עלי, התכוונתי לפגוע בו
תמסרו לו שאומנם השלמנו ואני גם : "התקשר לביתי ואמר, בשעת ערב מאוחרת, רק לאחר כמה שעות.  יד איתנההסתיימה בלחיצת

 שלי שלא בבית העסק, כפי שאמרתי ואני לא חוזר בי, אבל, אשמור על עצמי לפי כל הכללים' מוכן לבוא לביתכם להתארח ובעזרת ה
, ועדיין .וגם שמר על הכללים  . חהוא שב להתאר, וכפי שהבטיח. לא דרכתי יותר בבית העסק שלו, כפי שביקש. מילה זו מילה". ידרוך

אפילו שעבר כבר : "לא התאפקתי ובצאתו ללכת אמרתי לו,  עד שבאחת הפעמים שביקר אצלנו בבית. העיב על יחסינוענן של אי נעימות
: גם הוא לא התאפק והשיב". אני רוצה להיות בטוח שזה מאחורינו. על מה שהיה' סליחה'מרגיש צורך לבקש ממך שוב אני , המון זמן

             , ליתר דיוק. לשותף. לא לעסק המשותף.  רק שתדע שבצוואה שלי כתבתי את כל רכושי לשותף שלך. מאחורינו– מאחורינו"
  ".מאה דולר רשמתי על שמך

אבל לא העליתי בדעתי , ידעתי שיש לו כסף וגם הנחתי שהרבה. 'צוואה' לא חשבתי עליו במונחים של כי מעולם, הייתי כל כך המום
, מתאוה.  לתשלום גמולהציפייללא ' חסד של אמת 'הרגשתי שאני עושה עימו, ו יש תעריף של תשלום לאחר המוותנשליחסי הקרבה ביני

נכון שכסף בשפע עשוי להיות דבר . גענו למסקנה שזה גם לא מפריע לנוה, אני ובני ביתי, ל שחלפו הימים הבאים והרהרנו בדברכשכ
  .יםאבל רק כסף שמגיע לידינו ביושר ובעמל כפי, מבורך

כבר , באותה עת. ובעצה אחת עם השותף שלי החלטתי למכור לו את חלקי בעסק. לאחר כמה שנים נפרדתי משותפי ופניתי לאפיק אחר
כבר היו . בני ובתי הקימו את ביתם עם בתו ובנו. שלוש שנים קודם לכן השתדכנו פעמיים: "תר עמוקההיינו מאוגדים בשותפות הרבה יו

  .תאומים מתוקים מבני ובתו ותינוק חמוד מבתי ובנו, לנו שלושה נכדים משותפים
ביקוריו הפכו תכופים . נובלבעוד הוא הולך ו, אנו הפכנו בשלים יותר. אנחנו התבגרנו והוא הזקין, דרכו של עולם וכטבעם של אנשיםכ

היינו מקדימים , כשהגיע אלינו לשבת. אלא גם ארוכים יותר, לא רק תכופים הפכו ביקוריו. יותר ויותר והתאמצנו לדאוג לכל מחסורו
, םנטלתי על עצמי לדרוש עמו ברופאי, כשנחלשה בריאותו. להביאו לביתנו בצהרי יום חמישי ולהמשיך לארחו עד בוקרו של יום שני

  .שתבעה ממני גם כוחות מאומצים וגם לא מעט כסףבהתמסרות מתמדת 
כתיבת הצוואה . 'צוואה'א התאפקתי וגיליתי לך בשעתו על האני ממש מתחרט על כך של, זאנוול יקירי: "... קרא לי ואמר, ואז יום אחד

שנתיים כתבתי צוואה  ל זה בכל לבי וכבר לפניהספקתי להתחרט ע,  מאז ועד היום.ךהיתה בתקופה שבה הייתי שרוי בכעס גדול עלי
שאותו אתם מכירים היטב מהעסק ובצוואה החדשה ביטלתי את הקודמת וכתבתי את , שאף היא מופקדת אצל עורך דין פלוני, חדשה

  פטירתי עם לאחררוצה שתהא עלי כעס או התמרמרותאבל אינני , הנה לא ידעתי יום מותי, ועתה. כל נכסי שווה בשווה לך ולשותפך

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



פשפש בין התרופות והמסמכים ששכנו שם דרך קבע , הוא קם מהכסא וניגש לתיקו האישי הקטן, למרות חולשתו ".פתיחת הצוואה
דחקתי באחת , הצילום הלזאת . כמובן שהודיתי לו ברגש והמשכתי לשבת לצדו עד שביקש ללכת לישון. והביא לי צילום מהצוואה

  .זה היה פחות משבועיים לפני שהלך לעולמו .לי ושבתי לעיסוקיהמגירות שבשולחן העבודה ש
אמנם זה כמה שבועות שהיה חלש . הוא לא הקיץ משנתו, לאחר שבת נינוחה ונעימה, בראשון בשבת. הוא הלך לעולמו בשקט ובשלווה

ניו שהוא השיב נשמתו לבוראה לא רציתי לשמוע משכ. שם קבענו את מקום מגוריו לנוכח חולשתו הגדולה, מאד ומיעט לצאת מביתנו
  .היינו עמו בבית כשנפטר, בסופו של דבר. בלי שאיש היה עמו ולכן הצעתי לו שעד שיבריא ויתחזק יתארח אצלנו

מפאת כבודו של הנפטר העדפתי . יתקיימו מנייני תפילות בביתי' שבעה'במהלכה הודעתי שבכל ימי ה, כובדתערכנו לו הלוויה מ
 לתפילה בביתו של מלהתקבץ, כי הבנתי שהרבה יותר נעים ומכובד לבוא לבית מתוחזק כדבעי, בביתי ולא בביתושהתפילות תתקיימנה 

, מחותני עם עורך הדין- אני ושותפי, באחד הימים הגיע עורך הדין של הנפטר ואחרי התפילה ישבנו ביחד ושוחחנו. גלמוד בן תשעים
 הבחנתי בקריצת העין שקרץ שותפי לשעבר לעברבו ברגע . אה בה מוזכרים שנינושמצדו הזמין אותנו לסור למשרדו כדי לקרוא את הצוו

  .ו היה עמוק מקריצת עיןכי הקשר שקשר, בהמשך אגלה. עורך הדין
לשם סרתי כדי לעיין בתיק משפטי שהיה קשור , במחוז מגורישבועות אחדים חלפו וביום מן הימים נקלעתי למזכירות בית המשפט 

ניצב בראש  ,כי בערימת התיקים הטריה המונחת על העגלה הסמוכה, קלטתי בזווית עיני, בעודי ממתין שהמזכירה תתפנה. לעסקי
י הבוטח אם לא מזג .פי התייבש באחת. דמי כמעט קפא בעורקי. 'בקשה למימוש צוואה של נפטר פלוני': הערימה תיק עליו כתוב

, בנימה הכי טבעית השבתי". אדוני? מה תבקש: "תפסתי שליטה על עצמי והמתנתי שניה לשאלה הצפויה. תעלףיתכן והייתי מ, והיציב
האחד הוא תיק פלוני הנוגע לעניין עסקי הקשור אלי והשני הוא בדיוק התיק הניצב כאן בראש . כי הנני מבקש לצלם ולעיין בשני תיקים

כי אני רשום כמוטב בצוואה זו ותוך כדי , השבתי . אני בתיק זהמדוע חושק, בחשדנות טבעית שאלה מזכירת בית המשפט. שימההר
      . המזכירה השוותה בין השמות ונענתה לבקשתי וצילמה את תוכן שני התיקים. דיבור הוצאתי את רשיון הנהיגה שלי והצגתיו

לרחוב צדדי ושקט ושם הוצאתי , הרחקתי בנסיעה של כמה דקות. צאת מהבנין ולהגיע לרכבי ונחפזתי ל,יס חליפתידחפתי את הדפים לכ
אלא , על ידי עורך דינו והצוואה המוגשת אינה החדשה, לבית המשפט הוגשה בקשה למימוש צוואה נפטר פלוני .מכיסי את הדפים

, בחישוב מהיר הבנתי .ון וכששה מיליון דולר לשותפיאחזתי בידי צוואה שיש לי בה מאה דולר בערכי ממ. הישנה מלפני כמה שנים
כנראה שתמורת עמלה , הוא קשר קשר עם עורך הדין. השניה שידידנו הקשיש גילה לי על הצוואההשותף המחותן שלי לא מעלה בדעתו 

בהנחה שבית , נההם הגישו לבית המשפט את הצוואה הראשו. שמנה במיוחד ושניהם עשו יד אחת לנשלני מחלקי בצוואה המעודכנת
 .את חשבוני' יעשירו'לבד ממאה דולרים ש, המחותן-השותף- המשפט יתן לה תוקף חוקי ויעביר את מלוא הנכסים לרשותו של החבר

גזרתי על עצמי , שלוש-כנראה לאחר שעתיים, כשהתעשתתי. מחשבות סערו בקרבי, ינני יודע בבירור כמה זמן המשכתי לשבת ברכבא
כשתוך כדי נסיעה אני מקבל החלטות , יצאתי בדרכי לכיוון הבית. תגבר על סערת הרגשות ולחשוב בשיקול דעתשליטה והתאמצתי לה

 את ההחלטה .אינני מקבל החלטה לבד, שניתה. בשלב זה אינני מספר לאיש בעולם על התגלית המסעירה, הראשונה: אישיות נוקבות
אני נוטל זמן של שלושה ימים ולא עושה : וההחלטה השלישית. 'ת דין בר נשלי'מישהו שאפשר להגיד עליו , אקבל עם איש מורם מעם

שם נועדתי להשתתף בשמחת נישואין של אחד מבני ,  מפני שבמוצאי היום השלישי תוכננה לי טיסה לארץ ישראלוןמאומה בניד
  .משפחתי הקרובה

לא למדתי במוסדותיו . רניהוא לא הכ. 'יעץ עם הרב ואזנריאלך להת': נפלה בלבי מחשבה, בדרכי מניו יורק לארץ ישראל, בעודי במטוס
 נסעתי לבני .ק הדורעלי להשים פעמי לביתו של פוס', רב הדומה למלאך'כי אם מבקש אני , אבל לבי אמר לי. ומעולם לא הייתי בביתו

בדלת שנפתחה  .ים ותומיםהקדמתי ונסעתי לשאול באור, אך במקום לנסוע ישר לבית האכסניה שלי כדי להתארגן לחתונה, ברק
הרב : "נכנסה פנימה ושבה לאחר רגע, ה וכששמעה שהגעתי מחוץ לארץ וברצוני להתייעץ עם הרב"לנקישתי ניצבה הרבנית הצדקנית ע

הרב הגדול אחז . ניעהוא הקשיב בדריכות ערנית וחשתי שהוא לא רק מאזין לכל מילה אלא שהוא קולט כל  ".אמר שתוכל להיכנס
  ."גש ותבע אותו לדין תורה. יש לך תביעה חזקה על השותף שלך. הסיפור ברור: "עצם את עיניו ולאחר אנחה קלה פסק, בשתיקה

הסיפור שיובא בפני בית הדין . הוא הודגם בדמיוני באותן שעות שהתבודדתי ברכבי. ידעתי היטב מה משמעותו של דין תורה שכזה
: בקהילה העסקית שעד לפני כמה שנים גם אני הייתי חלק ממנה ועל כולנה,  כנסיותיהבשכונה ובבתי, יפרוש כנפיים ויחולל גלים

גם אם . ילדינו ונכדינו חולקים יחדיו את ההווה והעתיד, מכאן ועד מאה עשרים וגם בעלמא דאתי, הלוא מחותנים אנו, בביתנו פנימה
. תוקם חומת פלדה בינינו, שכזה' אופטימלי'גם במצב : ת הדיןתוך שהוא דואג שאבטל את תביעתי בבי, נניח שהוא יבהל ומיד ישוב בו

  ...?איך ניפגש בברית הבאה? ת צאצאינואיך נרקוד יחד בשמחו
  .ה כאן בעולם הזה"על ויתור משלם הקב: אבל שתדע. ביכולתך ללכת לדין תורה: ואז נשמע קולו של הגאון הצדיק

ידעתי שזו . מלאך בדמות אדם סלל לי דרך. משהו בתוכי התרונן. ות רבותחתונה רקדתי כפי שלא רקדתי בחתונב. יצאתי והלכתי
  .אבל ידעתי שהיא החלטה הכי נכונה שאני מסוגל וצריך לקבל. החלטה לא קלה

בה היה מונח צילום הצוואה , הדבר הראשון שעשיתי היה לגשת למגירה ההיא, כששבתי לביתי שבניו יורק, לאחר ארבעה ימים
בתוך פחות מדקה איבדתי מן העולם את . תי בכיריים לקלותו בלהבה שהצתי את הדף וניגשתי עמו למטבח כדיהוצאת. המעודכנת

 לחשתי לעצמי ,"זה מאחרי, זהו. " הנייר הלבן הופך לאפר שחורובעוד. המסמך המשפטי הכי מבוסס שיכולתי להגיש בדין תורה
  .ומאותה לחישה גזרתי על עצמי שתיקה

. אינני יודע כמה כסף הם היו הופכים להיות, אם הייתי מקבל את אותם שלושה מיליון דולר. רים שנה מאותו סיפורחלפו כבר למעלה מעש
כי פסק ההלכה שקיבלתי , גם לפני שהתחילה ברכה בלתי שיגרתית לשרות בעסקי, לרגע לא היה לי ספק. אני בעל הון של פי עשר ויותר, בפועל

  .למות העליונים ומקבע את אחיזתם של צינורות שפע אדירים משפע בריכה העליונה היישר לחייבקיתונו של פוסק הדור מהדהד בעו
לשמוח , להתעדכן איש מרעהו על חייו ועסקיו, להתפלל באותו בית כנסת, ממשיכים לקיים מערכת יחסים קרובה וידידותית – אני ומחותני

לבית הכנסת ומתאמים ביחד את השעה בה נעלה עם ' תיקון' מביאים שנינו, םבשנה ביום היארצייט של אותו אד ומדי שנהת משותפות בשמחו
הרי שנינו יודעים שהוא עשה את הונו מירושתו של אדם זה ורק אני יודע . הוא מגיע עם רכב השרד שלו ואני עם רכב היוקרה שלי. מנין לקברו

שעשה לי והדרך בה גזל ממני ירושה ' תרגיל'שאני יודע על ה, א בעלמאאפילו ברמיז, אם היה מעלה בדעתו. שגם אני עשיתי את הוני מירושה זו
  .לא מיניה ולא מקצתיה. כל מה שתיארתי כאן לא היה מתרחש – שנרשמה על שמי
באחד הימים פגשתי מכר . היצאתי לנופש של כשבועיים באוסטרי, ל"שנתיים או שלוש לפני הסתלקותו של הרב ואזנר זצוק, לפני כמה שנים

' םהינטרגל'מ מזלצבורג נמצאת עיירת קיט קסומה בשם " ק100-כי במרחק של פחות מ, ים הוא באותו בית מלון והלה סח באוזנשנפש ג
ב ואזנר נמצא שם וכי כי גם הר, אמר ידידי, בין השמות שאמר כמסיח לפי תומו. ושוהים בה כמה צדיקים שמצאו בה מקום מתאים למנוחה

כחמש עשרה שנה חלפו .  הסכמתי,"יל לך ברכתואציג אותך בפניו והוא יאצ, בוא עמי אליו. "היום כדי לבקרו מתכונן לנסוע לשם למחרת הוא
 – אינני בטוח כלל שאמרתי את שמי באותה שיחה וגם אם כן. לא היה לי ספק שהוא לא זוכר אותי. מאז אותה פעם יחידה שפקדתי את ביתו

  .רבבות שככל הנראה התנהלו בחדרו במרוצת השנים- רבבותאחת מני, בתוך שיחה, מה ערכו של אזכור בודד
 מרבו המובהק' שלום'ידידי ניגש מיד ליטול . בשעת מנחה ונכנסנו לבית הכנסת שבקומת הקרקע בבית המלון המקומי' הינטרגלם'הגענו ל

. פתח ואמר ואני נזכרתי, "מניו יורק... .זאנוול...זהו", ולקראת סיום התפילה רמז לי שאתקרב אף אני כדי שיציגני ויבקש בשבילי ברכה
הגיב קצרות והורה באצבעו , "אני מכירו".  של ישראל נשא את עיניו ונתן בי מבט נוקבכאשר מאורם, גם כעת פקו ברכי. לותבברכיים הכוש
       "!?!?ים בעולם הזהמה אתה אומר על ותרנות משלמ, נו": התכופפתי לעברו והוא רכן במקומו לעבר אוזני ואמר בלחישה. שאתקרב אליו

  .)המודיע, אור דניאל(
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

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

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

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 
 

 
 
 
 
 
 

 (י"ח ד') "יקח נא מעט מים".
 

 הרבה תורה -מעט מים 
 

 הדרכה בלימוד ההלכה -מתוך שיעורו של הגאון ר' ישראל גואלמן 
 

, ידיעת ההלכה היא דבר הנצרך ביותר לכל יהודי באשר הוא
 מזדמנים לאדם בשעה שאי אפשרש' בדיני אורח חייםובפרט 

לאנשים רבים יש שאיפה לדעת הלכה . לעיין ולשאול לחכם' ול
 בידיעה ברורה, אלא שרוצים לדעת איך קונים קנין עצום זה.

 

שמעתי ממורי ורבי, הגאון חיים פנחס שיינברג שאמר בזה ארבע 
 ונתן רמז לדבר: 'ללמוד', 'ללמד', ל'שמור', 'לעשות'. ,יסודות

 

בענין היסוד הרביעי של "לעשות", אספר את המעשה הבא: 
בהיותי בחור בישיבת "תורה אור" היתה עת רצון בה ניצלתי 

  .'..איך גודלים הרב שיינברג'הזדמנות ושאלתי את ראש הישיבה: 
 

, רבי עקיבא אייגרבמקום תשובה אמר לי: "תביא שו"ת 
 הבאתי ופתח את הספר בתשובה כ'. .קמא" מהדורה

 

"עובדה הוי, דרך הילוכי בשבת בחצר  כך כתב רבי עקיבא אייגר:ו
בית הכנסת פה קהילת קודש ליסא, ראיתי איש שופך מים 

 מועטים מצלוחית דרך החלון החוצה אל החצר המעורבת. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מדי השקפתי עלה על לבי שיש חשש איסור בזה, כיון שהרוח

 פונה לכאן, דומה למהמפזר הטיפות, אחד פונה לכאן ואחד 
וכל  ,שמובא בירושלמי 'רוקק והפריחו הרוח חייב משום זורה

פירש "קרבן העדה"  .'דבר שהוא מחוסר לרוח חייב משום זורה
 היינו שהרוח מפזרו ומחלקו לחלקים דקים. 'מחוסר לרוח'ש

 

אם כן לכאורה גם בשופך מים מועטים שאין בהם קילוח גדול 
 (פ' כלל גדול, הגהות שו"ע שי"ט וביה"ל). "משום זורה שיש כח ברוח לפזרו חייב

 

שיינברג פתח את הספר בתשובה הזו, ואמר לי: "תקרא את  הרב
 דברי רבי עקיבא אייגר". קראתי. 

 

"מה אתה רואה פה" שאל אותי. הסברתי לו את הספק של רבי 
ושוב עניתי.  .עקיבא אייגר. חזר ושאלני: "מה אתה רואה פה"

כששאל בשלישית, הבנתי שמתכוון לרמז דבר עמוק יותר. 
 שאלתי: 'למה ראש הישיבה מתכוון'.

 

 יסוד גדול:חיים פנחס שיינברג רבי הגאון כאן אמר 
 

שאל אותי: "אם ישראל היה עובר ברחוב והיה רואה מאן דהוא 
 שופך מים מהחלון, מה ישראל היה עושה?" 

 

היית עושה, מכופף את לפני שעניתי אמר לי: "אני אגיד לך מה 
אך בדברי רבי עקיבא אייגר רואים,  ...הראש וממשיך הלאה

שכשראה מעשה כזה מיד עלה במחשבתו איך דנים מעשה זה 
 לאור ההלכה!" 

 

לכך הורה לי רבינו שעל כל סעיף שאלמד בשו"ע "אבנה" שאלה 
 תשובה על פי הנלמד באותו הסעיף.עליה הנוגעת למעשה, ואכתוב 

 

עשיתי, היתה לי מחברת בה הייתי כותב על כל סעיף בשו"ע שאלה כך 
ותשובה. פעמים שהייתי משנה את השאלה תוך כדי כתיבת התשובה, 

 "ו)("בנתיבות ההלכה" כרך מ   כך היתה ההלכה מתחדדת וזוכרים אותה יותר!
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 צדקותהרבה  - מעט מים
 

טובים. ה ההרבנית רחל יונגרייז היתה נודעת בצדקותה ובמעשי
הה פעם בקהילת ששהעיד עליה,  רבי מרדכי מנדבורנההאדמו"ר 

 י שמואל דוד הלוי כיהן כאב"ד שם.ירמט בעת שבנה הגאון רב
 

בעגלה אשר הביאה את האדמו"ר פגע בדרכו חזרה לביתו 
ירמט. הרבנית עצרה את העגלה של בנה ב לאיונגרייז הרבנית 

האדמו"ר וביקשה מהרבי שיתנו לה מים לנטילת ידים, כדי 
 שתוכל להתפלל. המשמש נתן לה מים.

 

ה שעכשיו הוא מבין את צדקות רבה של 'אמר רבי מרדכל
לו אם צדקת כזאת שמדקדקת במצוות, יש איש אשר  .ירמט

                         !וקדושאינו חידוש שזכה למדרגת צדיק 
 )בהוצאת מכון 'זכרון' להנצחת יהדות הונגריה - אב תשע"ו "עלי זכרון"קונטרס (                 

 
  הגאון רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז, רבה של ירמטכתב 

 :הוא וביתו ,באותו הזמן מואותה קיי יםאודות הכנסת האורח
 

מערב שבת היה איתנו הרב הצדיק נר ישראל  אחרון'בשבוע ה
 וקדושו מוהר"ר מרדכי מנדבורנה והיינו טרודים בכבודו ...'  

  )שו"ת מהרשד"ה או"ח ל"דספרו מתוך תשובה בשם (                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לימודהרבה  -מעט מים 

 

בניני האומה" "בכנס של ילדים לסיום לימוד משניות בזה היה 
בירושלים. היו שם דרשות של רבנים חשובים. הזמינו גם את 

 בידו דליי מים...ורבי יצחק זילבר. הרב זילבר עלה לבמה  הגה"צ
 

. מילא אותם במים ורץ איתם ..הרב זילבר הגיע לכנס עם דליים
במחנה בברית לפני הילדים, תוך שהוא מדגים איך הוא רץ 

 ולמד שלא לשפוך אף מעט מים בדרך... ,המועצות עם דליים
 

בשביל מה היה רץ? לחסוך לעצמו זמן, כדי שיוכל ללמוד עוד 
שניתן וצריך ללמוד  ,זה מה שרצה להמחיש לילדים -משניות 

 "ו)(אחד מל                                                                    בכל מצב! 

  
 הרבה קדושה - מעט מים

 

 

 מים אחרונים אין צריך שיהיה בהם שיעור אלא כדי להדיח את ידיו.
במים "מעשה רב" הביא שהנהגת הגר"א ספר באף ש (א"ר או"ח קפ"א)
אמר  "חזון איש"המרן  משנ"ב שם י"ט)(היתה ברביעית. אחרונים 

מים נטל א "שהגר שהובאאין לסמוך על מה  - שאינו מאמין לזה
  )ממרן הקה"י "ארחות רבנו" ח"א("מעשה איש" ח"ב,   בשיעור רביעית.אחרונים 

 

מעט ולא ירבה מים אחרונים  יזהר שיהיו כתב ה"בן איש חי":
 כי המה חלק הסיטרא אחרא! בהם,

 

ואם ידיו או פניו מלוכלכים מהאוכל, שצריך הרבה מים 
לרחיצתם. טוב שירחצם היטב על דעת להמשיך ולאכול, כדי 
שלא תהא נחשבת רחיצה זו למים אחרונים, ואחר כך יאכל 

 (שלח א' ח')חתיכת פת וכיוצא בזה, יטול מים אחרונים מעט ויברך.  

  פרשת וירא
  546גליון 

 

 בכל עניני העלון
 תרומות והארות

 וזנבליטרתנאל נ
03-5791486 

gmail.com@ner4499 

 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 
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זימן כל  ... סעודה גדולהאת יצחק בנו עשה אבינו אותו היום שגמל אברהם '
                                                          (ב"מ פז.) ושרה אמנו זימנה כל נשותיהן ...' -שם ועבר ואבימלך  -גדולי הדור 

 

בבית מרן הגאון רבי  היהוכן  ,נשים לא נהגו ליטול מים אחרונים
משום  ,לדבר שלמה זלמן אויערבאך. אמר רבינו דיש לומר טעם

תיקנו ו לגלשב ,שמים אחרונים הרגו את הנפש ,שאותו מעשה
 ("הליכות שלמה" פסח עמ' שי"א)                  חכמים מים אחרונים היה באיש.

 

 ד' כ"ג) (שבה"להנשים לא קיבלו הנהגה זו.  ,אף שאנשים מחמירים בזה

אפילו  ,היה המנהג באשכנזשוכן אמר הגאון רבי יונה מרצבך 
 )("שלמת חיים" קי"ט זוננפלדרי"ח בבתי החרדים לדבר ה'. אבל הגאון 

בין לטעם מלח  ,זה ןכתב שאין ספק שנשים שוות לאנשים בדי
 )ועיי"ש עמ' מ"ה ח"ב"הלכה ברורה" ( .'קדושים תםייוה'בין לטעם  ,סדומית

 

מרן הגאון רבי חיים קניבסקי ' :עמנואל רלב"גרבי כתב הרה"ג 
שאין חילוק בין נשים לגברים בחיוב נטילת מים השיבני 
אך מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן אמר לי שמסורת  אחרונים.

 (מחשבת אי"ש)             . 'לו מאבותיו שזה מהקולות שהקילו בנשים
 

משום שנשים שלנו  ,יש נשים שאינן נוהגות להקפיד בזה
  ("מור וקציעה" קפ"א) איסטניסיות ואינן נוגעות במאכל בעת הסעודה.

 
מכאן אמרו חכמים: חייב אדם  - ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק'

 פרד"א כ"ט)( .'לעשות שמחה ומשתה באותו היום שזכה למול את בנו, כאברהם אבינו
                                                          

 (רמ"א) מילה הוי כמנודה לשמים'.'... וכל מי שאינו אוכל בסעודת 
 

על  תמוה לי כתב הגאון רבי משה טייטלבוים, ה"ישמח משה":
, ובוודאי שגם הם פסק כיש אומרים ראשית, מה פתאום .הרמ"א

סוברים שדווקא ביושב במקום הברית ואינו רוצה להסב עמהם 
הוי כמנודה, אבל לא מצינו שאדם מחוייב ללכת לברית, דלא 

 וחס וחלילה שיהיה מנודה לשמים?! ,שאינו הולךנאמר מי 
  

רצונו לומר שרק שמנודה, כונראה שלכן דקדק הרמ"א לכתוב 
 חידושי רמ"ט יו"ד רס"ה י"ב)(לכתחילה אין נכון לעשות כן.                       

 
בסעודות  םשולחי מיההבוו, בפרט בפולין הילות קדושותבק

בעין יפה, ומחזיק זכות  תהוא גדולות מנה יפה לרב ומקבל
 שנהנה מסעודות מצוה. ,לעצמו בזה

 

מנע מלילך, נלחוש בסעודות מצוה על אשר לו  דהיה ,ותמה אני
 )י"ח ק"ע "מקור חיים("                                         מנודה לשמים... דהוי

 
טוב לבטל מה שהשמש קורא על סעודת ברית מילה, כי אולי לא 

 ף מאיזה סיבות המתהוות ויהיו חס וחלילה בכלל נידוי.ילכו לבסו
 רס"ה י"ח) "פתחי תשובה" יו"ד הביאו - ("שרביט הזהב"                                        

  
 "ביום ד' פרשת וירא היתה ברית מילה בבית הכנסת שלי". 

 (שו"ת "שואל ומשיב" מהדורה שתיתאה ג')
 

  (שם כ"ז) "ויכרתו שניהם ברית". (כ"א ד') ".בנווימל אברהם את יצחק "
 

 היכן אברהם מל ופרע בשבת וירא?
 

 ו, היה"שבת פרשת וירא, כ' חשוון שנת תטעיר וורמייזא, בב
ברית מילה לזנוויל אופנהיים. וכיבד במצוה שני מוהלים, את 

שמשון בכרך, רבה של וורמייזא, ואת הפרנס רבי רבי מוהר"ר 
 אחד למול ואחד לפרוע. .אברהם אופנהיים

והרב לא הסכים, כי אמר שזה לא כדין לעשות שני מוהלים 
בשבת, והטיל גורל עם ר' אברהם אופנהיים. עלה הגורל על 

                                                      אברהם, והיה אברהם המל והפורע, והרב לא עשה כלום...                                                                            
 בהגהות ועיין יו"ד סי' רס"ו ב"י ורמ"א ונו"כ אריכות גדולה בהלכה זו)  "ק וורמייזא"מנהגים דק"(  

 
היה ברית ח "שנת תקע בשמיני עצרת - "נשאלתי פה ברעסלא

שני מוהלים בשבת ויום טוב. ביחד מילה, והמנהג פה שלא למול 
  .הונהג על ידי הגאון רבי ישעיה ה"שאילת שלום" ודין זה

 

כי לכאורה גם  ,והסתפקנו האם יסדו הגאון גם ביום טוב
ומה שנהגו  ,ביום טוב מודים שאפשרכי נראה  לאסורהמחמירים 

 ם של שלמה"י"אולם ראיתי ב. מצד לא פלוגלאסור הוא רק 
ועל כל פנים בנידוננו שהאב רוצה למול  .ובטם שאוסר גם ביו

בכל המקומות מקילין שוכיון  ,והורגל רק בחיתוך ולא בפריעה
  )כ"ג "פינות הבית"ת "(שו         .שני מוהלים התרנו ידי למול עלגם בשבת 

 

 שיחתו של הגאון רבי משה מרדכי חדש 
 

 זכות החזקת תורה
 

כאשר בא הנושה יהורם לקחת  ,עובדיה אשת -הפטרת השבת 
 . את שני בניה לו לעבדים, הלכה לקברו של בעלה, בכתה והתפללה

 

, דברים (מלכים ב' ד') הביא הרד"ק בזה "תרגום של תוספתא"
נוראים, שהיא זכתה להצלה המופלאה בזכות בעלה עובדיה, 

לא  ,שכאשר החביא את הנביאים במערה וסיפק להם לחם ומים
 :בין ביום בין בלילה ,אורמנע מהם שמן למ

 

'מאתים שישים וחמש פעמים צעקה אשת עובדיה ולא השגיח 
 בעדה. לא ידעה מה לעשות. 

 

הלכה לבית הקברות בו היה עובדיה, צעקה: 'ירא ה', ירא ה''. '
לה קול מבין המתים שואל: 'מי זה ירא ה' שאת מבקשת. הרי  נשמע

ארבעה נקראו יראי ה': אברהם, יוסף, איוב ועובדיה?' השיבה: 'רצוני 
 במי שכתוב בו ירא ה' מאד'.

 

הודיעוה קברו. התפלשה בקברו, בוכה וצועקת: 'אדוני, אדוני, היכן 
זב הבטחתך לי, בשעה שקרבת למות, כשאמרתי לך על מי אתה עו

כדברי הנביא  ,אותי ואת שני בני, והשבתני בריבון העולם הבטחון
עלי תבטחו"... וכעת לא מצאנו  ואלמנותיך, יתומיך אני אחיה עזבה"

 הצלה...'
 

אמר לה עובדיה: 'לכי אל אלישע, במעט השמן שנשאר אצלך ויברכך 
בו. כי כשהחבאתי במערה למאה נביאים ופירנסתי אותם בלחם 

 נר השמן מהם, לא ביום ולא בלילה. ומים, לא כבה
 

את הדברים הללו שעשיתי לקדוש ברוך הוא, אלישע יזכיר הנביא 
 כבדלכם מה שלוויתי, שכך אמר הכתוב בספר משלי, שמ םוישל

 המרחם על עני וחונן אביון'. דםאותו אבלמלך העולם ה', 
 

                כל זה ...'      את הלכה אשת עובדיה והודיעה לאלישע 
 

היא מה של עובדיה לכאורה היה ניתן לחשוב שעיקר הזכות 
ואילו  ,לחם ומים, שבזה עיקר חיותםלנביאים שסיפק להם 

זכות זו שלא כדי שיוכלו ללמוד לאורו, אהשמן למאור אינו 
לכאורה משנית היא. אבל בדברי התרגום כתוב שעיקר הזכות 

 היתה שסיפק להם שמן למאור.
 

אלא שהדבר צריך עיון, שהרי עובדיה בעצמו כאשר הוא פוגש 
את הזכות שהוא כלכל את לו מזכיר , (מלכים א' י"ח)את אליהו 

ואילו את הזכות שסיפק להם שמן למאור  ,הנביאים לחם ומים
 והדבר אומר דרשני. ?!זכיר בכללמלא 

 

שאפילו עובדיה סבר כל זמן שהיה חי,  ,ונראה מבואר מזה
שהחיה  ותו היא בכך שסיפק להם את הלחם והמים,שעיקר זכ

ואילו השמן אינו אלא תוספת זכות. אבל לאחר מיתתו  אותם,
ראה שבבית דין של מעלה מחשיבים לו את עיקר הזכות דווקא 
בכך שלא דאג רק לעצם קיומם הגשמי של הנביאים, אלא לכך 
שיוכלו ללמוד תורה במערה, וזה מה שאמר לאשתו שתלך 

 שיציל אותה בדרך נס, דווקא בזכות השמן!   לאלישע 
 "משמרה בקרבי") בקונטרס החדשהובא  -(ליקוט מתוך הספרים "אפיקי חיים, "מאיר דרך"      

 
 י"ח ד')(. "סעדו לבכם ואחר תעברו" -ובאותו הענין 

 

יבין עם חתנו לתל אביב לאסוף כסף שפעם נסע הגאון הרב מט
 לתל אביב אלמנה אחת. כשהגיעלישיבה. הם התאכסנו אצל 

 בארבי אהרן מבעלז. כשיצאו  לאדמו"ר "שלום"הלך לתת 
ואמר שהרבי מבקש  גוריאלהרב מבי של הרבי, אחריהם אחיו

 לערוך בערב סעודה לכבוד הרב מטשיבין.
 

הרב מטשיבין התנצל מאד באומרו שהוא חושש כי בשל 
ילה, ועלול הסעודה הזו הוא יתעכב ויחזור לאכסנייתו מאוחר בל

לגרום בזה צער לאלמנה אצלה הם מתאכסנים, לכן הוא מסופק 
 אם יוכל לבוא.

 

רבי עם תשובת רבינו, כעבור זמן ה לפנימה אהרב מבילגוריא  שב
דב כ"ק רבי יששכר  ,קצר חזר ואמר שהרבי הביא בשם אביו

מבעלז, שתמה, הרי אברהם אבינו היה מכניס האורחים הגדול 
אמר למלאכים "סעדו לבכם ואחר תעברו", וכי  ביותר, אם כך איך

 היא הדרך לומר לאורחים שאחרי הסעודה צריכים הם ללכת?! זו
 

אלא שאברהם אבינו ראה שהם אינם רוצים להכנס, הבין שהם 
 ממהרים, לכן הבטיחם מראש שיאכלו ומיד אחר כך יוכלו ללכת.

 

תבואו לסעודה ותוכלו  ,אמר הרבי, גם כאן לא יהיו עיכובים
 ("שר התורה")                                    בהקדם!שלכם סניה כלחזור לא
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  דבר העורך
תחילת פרשתינו עוסקת בעיקר באברהם אבינו ע"ה, 

 - מוד החסד של עם ישראלע -' 'חסדשמידתו (תכונתו) היא 
כיצד ויש להבין,  .שלימד אותנו את מעלת הכנסת אורחים

אברהם אבינו ע"ה עוזב את הקב"ה והולך לקיים מצות 
ו כדי הכנסת אורחים, הרי מלך מלכי המלכים מגיע לבקר

את השכינה  'עוזב' לכביכו ואברהם חולים, ביקור מצות לקיים
 ., כאומר שהם חשובים יותר מבורא העולםוהולך לאורחיו

ד, ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹומֵ " אומרת: , ב)אבאבות (משנה ה
העמוד החזק  ."ְּגִמילּות ֲחָסִדיםַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל 

תהלים סא, ( מרהוא גמילות החסד, שנא - מך עליושהעולם נס
זכות ב ."הּו"ֵיֵׁשב עֹוָלם ִלְפֵני אלקים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצרֻ  :)ח

  .מה העולם עומד ומתקיים? בזכות חסד ואמת
אומר: שבשעה שבא הקב"ה לברוא את  )בראשית רבה(המדרש 

האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כתות כתות, הללו 
'לברוא את האדם', והללו אומרים 'שלא לברוא'. עד  אומרים

כדאי לך  ולםעל שנו ורב" :שבא החסד לפני הקב"ה ואמר
כי הוא עתיד לגמול חסד"! נפלא! לא רק  ,לברוא את האדם

של האנושות כולה  השהעולם עומד על החסד אלא כל זכות
כתוב בחז"ל  ,'הזרע ברך' בעל אומרו !היא רק בזכות החסד

קטרגו לפני הקב"ה ואמרו בשביל מה לברוא את  שהמלאכים
שאברהם אבינו עתיד לבוא לעולם  אמר להם הקב"ההאדם. 

להראות להם את דמותו ובעבורו הדבר כדאי ובכדי שיוכל 
(מיכאל,  של אברהם אבינו, הביא את שלושת המלאכים

. שלושת שהגיעו לבקרו כשהיו נראים כערביים גבריאל ורפאל)
ו לראות, מי אלו אברהם ושרה שעבורם המלאכים הללו בא

 .היה כדאי לברוא את העולם
אל  ,"םְרָא ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהּבָ " וכתוב בפסוק:

הקב"ה ברא את שדהיינו, . באברהם, אלא ְּבִהָּבְרָאםתקרי 
 בזכות מידת החסד שטבועה בו - העולם, בזכות אברהם

  כוחה ותפארתה. שתופיע בעולם בימיו במלוא
היות והבריאה כולה מיוסדת על עמוד החסד, הרי שמקום 

וכפי שמצינו בסדום,  !אין לו זכות קיום ,שאין בו חסד
ּה ַצֲעָקָת ֵאְרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהּכְ " :)בראשית יח, כא(שהקב"ה אמר 

' של נערה אחת צעקתהופירש"י ' "!ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה
ני, והיתה מאכילה אותו בסתר על מנת שגמלה חסד עם ע

להחיותו, ואנשי סדום תמהו איך אותו עני חי, על כן הפעילו 
 .את "שירותי הבטחון" שלהם כדי לאתר את "מפירי החוק"

זו "פלטית"  היתה "העבריינית", את קלטו האבטחה' 'מצלמות
נפש עני  שהחייתהבתו של לוט, ובכתב האישום שלה נכתב 

פרקי מדרש (ששרפו אותה  ומריםאש י !למוותויצא פסק דינה 
וי"א שמרחוה בדבש והעמידוה על חומת סדום  ליעזר)אבי דר

אנשי סדום היו  .פרחה נשמתהובאו דבורים ועקצוה עד ש
נה השחטאו בשפיכות דמים, גילוי עריות ועוד כ ,רשעים

לא נחתם דינם להימחק מהיקום  ,וכהנה, אך למרות זאת
תוכם את מידת גמילות החסדים. אלא בגלל שהם עקרו מ

מדוע דינם היה ומכיון שהעולם עומד על החסד, מובן הדבר 
  !זכות קיום ואין ח"ו, חורבן יש - חסד כשאיןש משום לכליה,

כי מדוע אברהם 'עזב' את הקב"ה,  ,עתה אפשר להבין
אלא קיום הציווי של הקב"ה להידבק אדרבה, לא היה זה 

מצות חסד  -ם שהביקור חולים במידותיו, הרי הבין אברה
בקב"ה,  אבריו רמ"ח בכל היה דבק ,אבינו ואברהם היא,
של הכנסת אורחים.  פןלקיים מצות חסד גופו לא נשאו ימומ

 ."כי אמרתי עולם חסד יבנה"ועל כך אמר דוד המלך ע"ה: 
בעלון פרק נייחד , זצ"ל השבוע חל יום פטירת מרן הרב שך

 נרחב אודותיו, זיע"א.

 
 
 
 
 
 

ָרא       תוכן ענייני הפרשה -ַוּיֵ

יקור ב -אברהם בהחלמה מברית המילה, וה' מבקרו  .א
 חולים.

 הכנסת האורחים (והמלאכים) שקיים אברהם אבינו ע"ה. .ב

על הולדת  ,אברהם ושרה מתבשרים מאחד המלאכים .ג
 .טו)-(יח, אד להם בשנה הבאה ֶּׁשִּיָּולֵ יצחק, 

סדום ועמורה  המלאכים מתארחים אצל לוט, הפיכת .ד
 .ח)ל-יט, א-(טזוהצלת לוט ומשפחתו 

 .(פרק כ)אברהם ושרה בגרר, נגעי אבימלך ורפואתו  .ה

 .להולדת יצחק הולדת יצחק, שמחת שרה, ומשתה גדול .ו

 .(כא) ע"פ צווי שרההגר ובנה  מגרש מביתו אתאברהם  .ז

 .לד)-(כבברית בין אברהם ואבימלך מלך גרר בבאר שבע  .ח

 .יט)-(כב, אשירי עהנסיון ה -עקידת יצחק  .ט

 .כד)-(כב, כהבשורה על הולדת רבקה מבני נחור  .י
          

 
 

ָרץ ִלְקָראָתם.. ְרא ַוּיָ ָרא ֵאָליו ה'... ַוּיַ  )ב-א, (יח "."ַוּיֵ
 (שבת קכז) גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה

(הבעש"ט) 'תולדות יעקב יוסף' כתוב: שמעתי ממורי ר בספ
שפעמים  ,ותשובתם .ניסים אורחיםשאינם מכ ,שיש אנשים

האורחים לשון הרע וכדו' ואינם רוצים שיהיה כן מדברים 
אמרו 'גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני  הזל בביתם. ע

שאף ש'כת מספרי לשון הרע' הם מארבע כיתות  ,השכינה'
הוא יעשה מצוותו  ,קוםמכל שאינם מקבלים פני השכינה, מ

 חים גדולה יותר. כי הכנסת אור ,ויכניסם לביתו
 

שסובב בבתי הגבירים לאסוף  ,על אחד הצדיקים מסופר
הבחין בו בעל  ,צדקה. כשהגיע לביתו של אחד העשירים

הבית, ומיד החביא עצמו בעליית הגג, וציווה לבני ביתו לומר 
בפיקחותו את הנעשה ואמר: הבין  ,שאינו בבית... צדיק זה

לה הכנסת אורחים עתה מבין אני היטב את מאמר חז"ל 'גדו
יותר מקבלת פני השכינה', כי כשמשה רבינו ראה את השכינה 
נאמר: 'ויסתר משה את פניו', ואילו עשיר זה כשבאה אליו 

 הסתיר את כל גופו...(השכינה)  מצוות הכנסת אורחים
 

אחיו של המהר"ל ב'ספר חיים' כותב דבר חידוש: אדם 
קום לאכול, שמכניס לביתו רק אורחים עניים שאין להם מ

זוהי מצוות צדקה. אך מצוות 'הכנסת אורחים' היא להכניס 
את קרוביו וידידיו לאכול אצלו, וכך מביא לקירוב הלבבות!

 

 
 

ֵאלֵֹני ַמְמֵרא"  )יח, א( "...ּבְ
על המילה". תמהו הראשונים וכי  עצה"נתן לו  :רש"יוב
אם  ,ע"ה היה צריך לשאול בעצת ממראבינו אברהם א

דבר ה'? וראה בראשונים תירוצים רבים על כך. את לקיים 
להניח יש מפרשים שממרא נתן לו תרופה ש מובא, ובחזקוני
שיש עשב ששמו  ,. וביארו כוונתם(על מקום הברית) על מכתו

כמלא פי  עצה' .)במס' שבת עו(' כמו שמצינו במשנה עצה'
שיניח 'על המילה'  (סוגי עשבים)' עצההגמל', וממרא נתן לו '

 ואה.לרפ

 בס"ד

 זשע"ת י"ד  חשון       בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף      'זשנה   283עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 4055 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 ַוּיֵָרא   שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא



 

 

ַחת ָהֵעץ" ֲענּו ּתַ ָ  (יח, ד) "ְוִהׁשּ
אמר הקב"ה לאברהם:  (בראשית רבה, פרשה מח)במדרש  כתוב

חייך שאני פורע לבניך וכו'  -אתה אמרת 'והשענו תחת העץ' 
 בסוכות תשבו שבעת ימים". 

אברהם  ו שללכאורה: מהי המידה כנגד מידה בין אמירת
 - קיבל בתמורהלמלאכים "והשענו תחת העץ" לבין השכר ש

שהיא כנגד ענני הכבוד? ויש לומר דאיתא  ,מצות סוכה
לא היה עץ  ,בזוהר הקדוש, שאותו עץ שנטע אברהם אבינו

שבאמצעותו בדק אברהם  ,רגיל, אלא עץ נפלא ומיוחד
אבינו את אורחיו, לדעת האם הם מאמינים בהקב"ה או 
חלילה עובדי עבודה זרה, וכך התנהלה הבדיקה: כאשר 

פרש העץ את ענפיו על ראשו  ,ח היה אדם מאמין בה'האור
של האורח, כדי שיהיה לו צל על ראשו, ואילו כאשר היה 

היו הענפים מתרוממים כלפי  ,האורח עובד עבודה זרה
, וכך ידע אברהם שיש עבורו מעלה, כדי שלא לעשות לו צל

כדי שינטוש את אמונת ההבל  ,לעמול ולהכניס בו אמונה
ואף כאשר באו שלושת המלאכים  .השלו בעבודה זר

שאברהם חשב שהם ערביים, רצה לדעת מה טיבם, ועל כן 
משום  ?השענו תחת העץ". וכל כך למה"אמר להם 

 לא רצה לשבת יחד עם עובדי עבודה זרה.  ,שאברהם אבינו
טובות נתן  והנה, ידועה תמיהת המפרשים: הלא ג' מתנות

ומדוע ציותה התורה  הקב"ה לישראל: באר, ענני הכבוד, ומן,
לעשות דוקא סוכה שהיא זכר לענני הכבוד, ולא מצוות 
נוספות כנגד המן והבאר? האריך ליישב זאת הגה"ק בעל 
"בני יששכר", שהביא את תירוצו של החיד"א בשם הרב 

שיש חילוק ביניהם, כי המן  ;החסיד רבי יהודה חאביליו
ב רב והבאר לא היו מיוחדים רק לישראל, שהרי גם הער

 - נהנו מהם כדי שלא יגוועו ברעב והצמא, אבל ענני הכבוד
וכמבואר בזוהר הקדוש שענני  ,היו מיוחדים רק לישראל

הכבוד פלטו את הערב רב, ולכן ציוה הקב"ה לעשות זכר 
כי על ידיהם התגלתה חיבתו המיוחדת  ,דוקא לענני הכבוד

לישראל. לאור זאת יובן היטב הקשר בין מצות הכנסת 
ורחים שקיים אברהם לבין מצות סוכה שקיבל בשכרה: הא

כי כאשר אמר אברהם "והשענו תחת העץ", היתה כוונתו 
זאת לבדוק האם האורחים מאמינים בה' או שהם רשעים, ו

? משום שלא רצה להתחבר עם עובדי עבודה זרה, ולכן מדוע
אמר לו הקב"ה: "חייך שאני פורע לבניך וכו' בסוכות תשבו 

היא כנגד ענני הכבוד שייחדו את  ," כי מצוה זושבעת ימים
כלל ישראל והבדילו אותם מן הערב רב, ולא עשה זכר לבאר 

גם הערב רב נהנו, ולא היתה בהם הבדלה בין מהם ולמן, ש
 ]דודלקרן [                                         צדיקים לרשעים... 

 

 
  

 ותהעץ והמעיין הפלאיים שגילו לאברהם סוד
ין של יאילן נטע אברהם בכל מקום שבו היתה דירתו ומע

מים תחתיו. באילן זה היה אברהם יודע מי שנתחבר 
בהקב"ה ומי שנתחבר בעבודה זרה. מי שנתחבר בהקב"ה, 

היה האילן פורס את ענפיו וחופף על  ,כשנכנס תחת האילן
ראשו ועושה לו צל נאה, ומי שנתחבר אל עבודה זרה היו 

ן למעלה שלא יעשו צל על ראשו, אז היה אברהם ענפיו עולי
משם עד שנתחבר באמונת  יודע ומזהיר אותו, והאדם לא זז

הקב"ה. וכן גם כן מי שהיה טהור היה האילן מקבל אותו 
תחת ענפיו, ומי שהיה טמא לא היה האילן מקבל אותו. מי 

שתחת האילן עולים אליו,  יןישהיה צריך טבילה, היו מי המע
רים את ענפיו, אז ידע אברהם שהוא טמא וצריך והאילן ה

יבשו המים, ואז ידע אברהם שהוא  -טבילה תיכף, ואם לאו 
, אפילו בשעה ובא תראהצריך להיות טמא שבעת ימים. 

אמר להם והשענו תחת העץ בכדי  ,שהזמין את המלאכים
 .(תרגום ללשה"ק מתוך זכרון בספר, עמ' יב) לראות ולבדוק אותם.

 

מה יפו פעמיך " :(שה"ש ז, ב)נאמר  ת הרגליםעל שלוש
. ויש להבין מה פירושו של שבח זה על "בנעלים בת נדיב

מקשה: 'א"ר  (שהש"ר, פ"ז, אות ג)נעלי עולי הרגל? ובמדרש 
יודן, אפילו הדיוט מקלס בלשון זה, גנאי הוא לו, ואת אומר 
מה יפו פעמיך?' דהיינו, המדרש מתקשה להלום את פירושו 

הצעדים שצעד בח בו התעטר עם ישראל, שכביכול של הש
מנעלים שלו יפים בשלושת רגליו? היכן שמענו שמעניקים ב

אויערבך  למןזלמה ש נורבשבח שכזה לבני אדם? אלא פירש 
מרן זצ"ל  גם והנה, בצדו. הגון מוסרי ולקח נפלא, ביאור זצ"ל

אמר, שמעולם לא הבין כיצד הפסוק משבח את נעליהם של 
אל, עד שעלה בליבו ההסבר דלהלן. וכך הסביר: עם ישר

"העליה לרגל התחלקה לשני חלקים. האחד עם נעליים 
והשני בלי נעליים... הקטע שבו הלך היהודי עם הנעליים 
היה מפתח יציאתו מביתו, עד שהגיע לשערי הר הבית, שם 

עם הנעליים,  היה שבו הראשון, בקטע והנה, מנעליו. את חלץ
על שעזב את מעונו על כל הממון שהיה בו,  התייסר היהודי

, ועכשיו הכל מופקר בהמותהועם כל השדות והעצים, 
  ועומד, והשכנים הרעים שלו עלולים לגנוב לו את הכל".
(שמות "ונכון", הוסיף הגרש"ז, "שהשם יתברך כתב בתורתו 

'ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני ה'  לד, כ)
ם בשנה', אבל אחרי הכל ליבו של היהודי אלוקיך שלש פעמי

 לא היה שקט עליו כל כך. אולי אולי יגרמו חטאיו וכדו'...
"ובאמת, לא פשוט הדבר לעזוב את הבית ללא שומרים. 

לא היו אמצעי שמירה משוכללים  ,צריך לזכור, שבימים ההם
כבימינו, ואדם שנטש את ביתו ועלה לירושלים, הפקיר בכך 

מונו. נקל לתאר את מסכת התלבטויותיו את כל רכושו ומ
של היהודי הזה, שהלך כברת דרך, ונעצר, ורצה לחזור 

שאם הקב"ה הבטיח לי  ,לביתו, אבל התחזק בנפשו ואמר
שאף אחד לא יחמוד את ביתי אמשיך ואלך, והכל יהיה 
בסדר. ושוב הלך כמה קילומטרים, ושוב תקפוהו דאגותיו, 

 סוף סוף לירושלים. ושוב התחזק והתחזק, עד שהגיע
"הקטע השני, הפחות דאוג של העלייה לרגל, היה כאשר 
הגיע היהודי להר הבית, שם חלץ את מנעליו. כאן הוא כבר 
שהה לצד השכינה ששרתה בבית המקדש, ושכח מכל 

אם שוב עלתה  ,הדאגות והטרדות שאפפו אותו בדרך. והיה
ת לרגע מחשבת הממון במוחו, הוא הצליח להסיר ולדחו

אותה כלאחר יד, שהרי מה ערכו של עוד פרדס וכרם, של 
עוד פרה וכבש, למול ההנאה וההתעלות הרוחנית שהיו לו 

 בבית המקדש!
"והנה", אמר הגרש"ז, "אם היו שואלים אותנו איזה שלב 
בעלייה לרגל חשוב יותר לפני ה' יתברך; האם השלב 
 הראשון שבו הלכו עם המנעלים לרגליהם, והיו טרודים

ומודאגים על ממונם, או הקטע השני כשכבר הגיעו לבית 
המקדש, והיו ללא מנעלים? לכאורה היינו אומרים שהשלב 
בו כבר הגיעו אל בית המקדש, יקבל עדיפות ראשונה 

 במעלה אצל הקב"ה, שהרי אז ההתעלות הייתה בשיאה!
אבל מה לעשות, ממשיך הגרש"ז ואומר, שה' בעצמו העיד 

מייך בנעלים'! אני מעריך יותר את קטע ואמר 'מה יפו פע
הדרך שבו הלכתם לבית המקדש כשנעליכם ברגליכם, 
והתייסרתם אודות רכושכם, ובכל אופן לא התייחסתם 
לטענותיו של היצר הרע שניסה לפתותכם לחזור הביתה, 
אלא המשכתם ללכת לבית המקדש, וסמכתם עליי שאשמור 

אשר הגעתם כבר על ממונכם, כפי שהבטחתי בתורתי. כי כ
לבית המקדש, ושכינתי שרתה עליכם, הניסיון לא היה כל 
כך גדול, והיה באפשרותכם להתגבר על דאגת הממון בצורה 

"רואים מכאן", אמר הגרש"ז, "לאיזו דרגה  הרבה יותר קלה".
אדם יכול להגיע דווקא בגלל היסורים! עד שהשם יתברך 

ן ייקח כל אדם מעיד עליו 'מה יפו פעמייך בנעלים'! ומכא
חיזוק ועידוד למול מה שעובר עליו בחיים. דווקא כאשר 
היסורים תוקפים אותך, ומסבבים את כל כולך, דווקא אז 
הינך חביב לפני אלוקיך יותר ויותר מהתקופה שבה היית 

 ]ורומתוק האע"פ [                                              מצוי בשלווה".



 

 

ָרא ֵאָליו" ַתח ָהֹאֶהל ה'  ַוּיֵ ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֹׁשֵ ּבְ
חֹם ַהּיֹום  (א, א)" ּכְ

לבקר את החולה, אמר רבי חמא בר  -" וירא אליו": וברש"יי
חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו 

 .(בבא מציעא פו:)

כמו  שמכאן אנו למדין מצות ביקור חולים: ובשפתי חכמים
 .(סוטה י"ד.)שאמרו ז"ל 

שהקפיד הקב"ה לבקר את : )פט, עמ' א(אות  'כותב 'זרע שמשון
רפאל לרפאותו,  את המלאך אברהם כדי לרפאותו ושלח לו

ולא הקפיד לרפאות גם כל ילידי ביתו שנימולו אתו... אלא 
ודאי צריך לומר שילידי ביתו לא היו צריכים לרפואה... 

רבי שמעון בר יוחאי ; :)א בתרא ט"זבב(גמרא משום דאיתא ב
וארו של אברהם שכל צמרגלית טובה היתה תלויה ב ,אומר

ילידי ביתו נתרפאו על כן חולה שרואה אותה מיד מתרפא... 
מיד או ביום ראשון או ביום שני, לפי שנסתכלו במרגלית 
שבצוארו, אבל אברהם לא רצה להסתכל בה כדי לקבל יותר 

אם היה מתרפא ו, (אבות ה, כג) 'אלפום צערא אגר'ששכר, 
ועוד טעם נוסף  לצער על המצוה. לא היה נחשב זה ,מיד
היו אומרים העולם שהטעם שנתרצה אברהם חשב שש

המילה, לפי שהיה יודע שיש בידו לרפאות על לציווי המקום 
אלא רצה  ,עצמו מיד, ומשום הכי לא רצה להסתכל באבן

שהוא  ,ות לכל העולםכדי להרא ,לעמוד כך בחולי המכה שלו
צער המילה באהבה ושמח בה, ומשום הכי מדה את סובל 

 ., עכ"לכנגד מדה בא הקב"ה לרפאותו
 

 
 

ָקר רַ " ן ּבָ ח ּבֶ ּקַ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוּיִ תֵּ  טֹובוָ ְך ְוֶאל ַהּבָ ן ַוּיִ
ַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו: ח ֶחְמאָ  ֶאל ַהּנַ ּקַ ָלב ה ְוחָ ַוּיִ

קָ  ן ִלְפֵניֶהם ְוהּוֶבן ַהּבָ ּתֵ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ֵמד עֹ ּוא ר ֲאׁשֶ
ַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלוּ   ח)-(יח, ז" ֲעֵליֶהם ּתַ

 אברהם אבינו ברא בהמה ע"י ספר יצירה
היאך באמת האכיל אברהם  ,נודעת היא קושיית המפרשים

אבינו את המלאכים בחמאה וחלב בד בבד עם ג' לשונות 
לא תבשל " (שמות כג, יט)בקר, הרי מקרא מלא דיבר הכתוב 

, שברא (בספר התורה והמצוה)כתב המלבי"ם . ו"גדי בחלב אמו
את בן הבקר ע"י ספר יצירה, שאז לא שייך כלל איסור בשר 

 בחלב, כי בבשר כזה לא דברה תורה. 

 
 

 סיפור פלאי על ה'גולם' שברא המהר"ל
כותב עליו  ,בהקדמה על ספרא דצניעותא עם ביאור הגר"א

עוד פחות מבן י"ג  מוילנא שבהיות הגאון ,וואלאז'יןהגר"ח מ
התחיל לברוא גולם ע"י ספר יצירה ובעודו באמצע עשייתו 

כי אמר מסתמא מן  ,חלפה ועברה תמונה על ראשו והפסיק
 . (הובא באוצר הידיעות ח"א פצ"ד, עמ' שלז)השמים מנעוני 

 (ד"ת וסיפורים שנשמעו מהגה"ק מבוטשאטש 'בית אברהם'ובספר 

זצ"ל עשה (המהר"ל)  'הגור אריה'ששמע ש ,אמרעמ' קע) צ"לז
 ,הריחו שהוא גאון וצדיק ז"ל האר"י ,גולם ע"י ספר יצירה

ושלח את תלמידיו ללמדו חכמת הקבלה. וכן יכולים 
כי האר"י פירש פירוש האמיתי על ספר  ,הצדיקים עד היום
היה מנהגו של הגור אריה זצ"ל  בתשרב יצירה הק'. ובכל ע

(וע"י כך היה הגולם מונח ליקח השם הנתון בפי הגולם מפיו 

 להחזירו חתאעם , ואירע ששכח פכעפר לפי שבלא השם הוא מת)
הרב מקום ש - הגדול סתהכנית וכבר אמרו בב למצב גולם,

, וידוע ההלכה שכיון 'מזמור שיר ליום השבת'היה מתפלל 
העיר  שאומרים זה המזמור מקבלין שבת, ועוד ידוע שכל בני

הגדול שבעיר, והתחיל הגולם להזיק  סתהכנ יתבר אחנגררין 
 בתשרב ולהרעיש עולם כי נתדבקו בו הקליפות שנבראו בע

וכשמוצאין גוף כזה בלא נשמה מתדבקין בו,  ,בין השמשות
 ָעְקרּווְ  ,להתיר הנדר כי קבלה בטעות היתה הרבוה יותיכף צ

והלך והוציא  ,ונמצא שעדיין לא נכנס השבת ו,הנדר מעיקר
מזמור שיר 'בלעו מפיו וחזר לביהכ"נ והתחיל פעם שנית 

נוהגין כך לומר ב' פעמים  ,יום. ומאז ועד ה'ליום השבת
 .מזמור שיר ליום השבת משום זכר עשה לנפלאותיו'פסוק 

 

 
 

 
 
ָניו" ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ יתֹו ת בֵּ ְואֶ  ּכִ

ְמר ֶרְך ַאֲחָריו ְוׁשָ פָּ ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּומִ ה' ּו ּדֶ  יח, יט)( "טׁשְ
הסתובב בביתו של אחד מגדולי המחנכים בדורנו  ,לפני שנים

 ילד אחד שובב לא קטן, -בין שאר הצעירים המתחזקים  -
 - אשר בעקבות כמה מקרים חמורים שחולל בהתדרדרותו

  מביתו, והתאכסן רבות בביתו של המחנך הגדול. נזרק
אחד, בעודו יושב וקורא בספר להנאתו, נקרא הילד יום 

פנימה לחדרו המיוחד של המחנך, הנער פחד על נפשו,  בצנעא
איזו 'מנה' נוספת של נזיפה קשה ממתינה לו כאן...  מי יודע

מעודו הן בחיידר והן בבית, שכשהוא נקרא אל  הוא היה רגיל
  ו...צדדי פנימה, אין בכך בשורה טובה עבור המשרד או לחדר

בברכיים כושלות הוא נסרך אל תוך החדר, פניו מושפלות 
להפתעתו הגדולה,  ,מוכן לקבל עליו את הדין! ברם ארצה,

לתוך ידו 'מתנה יפה' עטופה בנייר עטיפה  הגיש המחנך
היה נבוך ומופתע כאחד, הוא פתח את  מרשרש... הילד הנרגש

 נאה ומיוחדת! העטיפה וגילה בה תשורה
ה ולמה מקבל הוא כך מתנה סתם? ענה לשאלתו, על מ

"היות וידעתי שהנך חפץ בתשורה זו, כפי ששמעתי  המחנך:
ממך כמה פעמים, לכן כשעברתי היום על יד חנות מסוימת 

חפץ זה שמחתי לקנותו עבורך, כדי להוכיח את  וראיתי שם
 אהבתי אליך"!

הילד יצא מן החדר נרגש עד דמעות, כנראה היה זה 
ות בחייו שקיבל איזו שהיא 'מתנה'... היחיד מהפעמים

 מישהו שאוהב אותו עלי אדמות! ושהרגיש שיש
 עמוק בזיכרונו, ולמעשה היה זה טהמקרה ה'קטן' הזה נחר

 המפנה הראשון בהשקפת עולמו, כשהחל להבין שאין העולם
 'שחור' כל כך... ובתהליך מסודר ואחראי נמצא לאחר תקופה

 עד שברבות הימים גדל כתלמיד חוזר לביתו וללימודיו כראוי,
  חכם מרביץ תורה חשוב!

 הוא משמש כריש מתיבתא באחת הישיבות הגדולותכיום 
 הוא מודה ,שבארץ הקודש, ובכל פעם שפוגש את אותו מחנך

 לו מאוד על כל העשייה עבורו, ובעיקר על אותו 'צ'ופר' זעיר
של השי הסתמי ביום פשוט ורגיל, שבעקבותיו שינה את 

  לטובה! דרכו
מתוך שיחה למחנכים בענייני [הרה"ג רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א, 

 ]חינוך והשקפה

 סיפור מחזק –כוח האהבה 



 

 

 זצ"ל אלעזר מנחם מן שך רבהמרן 
השבוע חל יום היארצייט למרן ראש הישיבה הגרא"מ שך 

 "ט טבת ה'תרנ"ח, בליטא.י-הרב שך נולד ב .זצ"ל

איסר זלמן  הרב: רבותיוו
יצחק זאב  הרב ,מלצר

 .יצ'יקסולובי

 : "אבי עזרי".העיקריחיברו 

מקורותיו: נולד בעיירה 
ואבאלניק, בפלך קובנה 

, בן רביעי במשפחה ליטאשב
 בת תשעה ילדים. 

אביו, עזריאל שך, היה סוחר 
ן, היא בתו של הרב תבואה וקמח. האם, בת שבע לבית לויט

 ישראל מאיר הלוי לויטן מפומפיאן. 

בינקותו חלתה אמו, ונלקח לביתו של רב העיירה, והרבנית 
 ,כבן חמש בהיותו האם. של להחלמתה עד לאומנת לו הייתה
הכיפורים וקבוצת  יום בליל העיירה ברחובות לבדו צעד

חטפה אותו וניסתה להימלט, אך  ,צוענים שנקלעה למקום
מבנות העיירה נחלצו להצילו. מאז מדי מוצאי יום כמה 

 כיפור ציין את "יום ההצלה" שלו בחלוקת משקה "לחיים".

, החל ללמוד בישיבה 11), בהיותו בן 1909בשנת תרס"ט (
 .שבעיר פוניבז' אצל הרב יצחק יעקב רבינוביץ

) ללמוד בישיבת סלבודקה. ומושבו בבית 1913בשנת תרע"ג (
 -ת למקומו של הרב נתן צבי פינקל המדרש היה בסמיכו

"הסבא מסלבודקה", עם הזמן יצר עמו קשר קרוב והחשיבו 
 כרבו.

 בשנת תרפ"א התמנה להיות ר"מ בסלוצק, ובקלצק (תרפ"ה). 

איסר בשנת תרפ"ג התחתן הרב שך עם בת אחותו של הרב 
 מלצר.זלמן 

 ) התמנה לראש ישיבת נובהרדוק.1934בשנת תרצ"ד (

א, ואחרי תלאות רבות, הגיע עם משפחתו בח' בטבת תש"
 בירושלים.הרב מלצר והתאכסן בבית לארץ ישראל. 

בשנת תש"ב, בהמלצת החזון איש, התמנה הרב שך לראש 
ושלים, שבראשה נובהרדוק ביר-ישיבה בישיבת "בית יוסף"

 עמד הרב בן ציון ברוק.

בשנת תש"ז התמנה הרב צבי יהודה מלצר כרבה של 
ת זאת העתיק אליה את ישיבת קלצק רחובות, ובעקבו

שהקים בפרדס חנה. ובשנת תש"ט הוא פנה אל הרב שך, 
 שהיה בן דודו, בהצעה לכהן כר"מ בישיבה והרב שך נענה.

מה כהנמן, מינה הרב יוסף של -בשנת תשי"ב הרב מפוניבז' 
את הרב שך לעמוד כראש ישיבת פוניבז' לצד הרב שמואל 

הרב שך כיהן כראש הישיבה  רוזובסקי והרב דוד פוברסקי,
 במשך חמישים שנה.

היה נשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ולאחר 
מכן של דגל התורה. משנות השבעים הנהיג את הציבור 

 גדול הדור.לטאי ועולם התורה, והיה הלי-החרדי

הרב שך העצים את חשיבותן של "דעת התורה" וההשקפה 
יזם הקמתן של ישיבות התורנית בתודעת הציבור החרדי. 

גיבש את הציבור  ,רבות בישראל ושימש נשיאן. במקביל
דגל התורה, את העיתון  דהליטאי כקבוצה. ייסד את מפלגת

 "יתד נאמן" ואת מערכת הכשרות "שארית ישראל".

וכן אני מבקש מכל אלה התלמידים ..."כתב:  בצואתו
הן היודעים שקבלו תועלת ממני הן בתורה והן ביראת ה' ו

במדות שיעשו חסד עימדי וילמדו בעד עילוי נשמתי אפילו 
כי  ,משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר, והיה זה שכרי

גם אני מסרתי את נפשי להצלחתכם בלימוד, ואם יהיה בידי 
... [בלי נדר]אעשה בל"נ  - לעשות ולהמליץ לטובתכם

 שאזכה לעמוד לפני הקב"ה אחר תשובה שלמה. ,תפילתיו
 ".ורש מכם באהבה, אלעזר מנחם מן שךממני הפ

מאז למד  ושליט"א היה תלמידמרן הרב חיים קניבסקי 
בבחרותו בישיבת לומז'א בפתח תקוה, כשתקופה מסוימת 

"שיעוריו של  סיפר:ו הרב שך זצ"ל כר"מ בישיבהבה כיהן 
מורי ורבי של הרב שך זצ"ל היו נפלאים ביותר, זכורני שהיה 

אורייתא שלו עד שכל המשתתפים מפליא ביותר הריתחא ד
מוכיח וזה פורק  באש של התורה הקד'. זה -היו 'לבת אש' 

זה שואל וזה משיב, סברותיו היו לשם דבר והיה טוחן הרי 
 הרים עד דק".

גם שיעורו הכללי בישיבת פוניבז', היה ידוע בריתחא 
דאורייתא שהיתה בו וזאת לאחר שהיה מכין אותו בעיון 

של כמה ימים. פעם אירע, שאחד ובמאמץ מחשבתי 
התלמידים שאל שאלה, שסתרה את היסוד שעליו עמד כל 
השיעור. השומעים הרבים לא ידעו את נפשם מה תהיה 
תגובתו של מרן זצ"ל, אבל הוא בענוותנותו פשוט סגר את 
הגמרא וסיים את השיעור. היה זה שיעור מוסר בפני עצמו 

   של הודאה על האמת ושל ענוה מופלגת.

, ראלים את המצוקיםאניצחו "ב תשס חשוןז ט"בתאריך 
(ע"פ הספר  שנים. 103 הסתלק לבית עולמו והוא בןהרב שך 

 'מרן הרב שך').

, אירע דבר פלא, שבאותו "מ זצ"לפטירת מרן הגראעם 
 ואושפז שבוע ממש כמה מגדולי הדור חשו שלא בטוב, ואף

כי  ,אזלתקופה בבית חולים, כמה מצדיקי הדור התבטאו 
ולא לחינם  ,כנראה היה קטרוג גדול מאוד עם על ישראל
כבוד גדול  .נסתלק אותו צדיק וגם חלו כמה מגדולי הדור

(יום  שנטמן בפניא דמעלי שבתא יום הסתלקותוב מרןלעשו 

זכותו תגן  .והעולם מכל רחבי הארץ המוניםבלוויית  שישי)
                                               עלינו, אמן.

 
 

 

 התורה   בברכת   
 ברינה ן  רוֹ  

 

 ]א[משלי טז,  "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
 רח בת שמחה ויוסףס-לע"נ מרת אימי: שרה            
 כוס מרדכי בן רבקה ויוסףלע"נ חמי : מר        

 : יהודה בן טובה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :לע"נ               
 : לע"נ משה אהרון בן מאיר יצחק           חיים בן אסתר :נ"לע               
 עקב בן סאלםי -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 חמים בן חאורו אברהםר -: לע"נ נ: בנימין בן שולמיתלע"                
 פה נדרה בת נעימהי-ינה בת מרדכי שמואל : לע"נמ -הרבנית  :לע"נ                
 תון בת חביבהכ -מרים : לע"נ בת לורב רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 חל בת חנהר -טובה : לע"נ תנזימה ב -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
  "נ אורה (שמעה) בת יוסף: לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

                הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
 ראל בן גלית : אורטל בת גליתיעקב יש

 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא: 
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 : נפתלי שלמה בן לאהאהרן בן צילה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

 לאורם נלך...
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  הודעה משמחת

  הננו להודיע כי

  בסייעתא דשמייא יהיה נית� להשיג בקרוב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ספרי� אלו ושאר ספרי רבינו נית� להשיג

גולדשטיי�.  אצל ש בכולל שבתיבחנויות הספרי� או

  שישיתספר טיב הקהילה שנה 

  ו"מהגליונות של שנת תשע

  

  

  : של הכרכי� מאודכ נשאר עדייי� כמות מצומצמת"כמו

   שנה חמישית–  שנה רביעית- שנה שלישית -  שנה שניה- שנה ראשונה



 משה אהל תורת

 יו"ל ע"י ביהמ"ד "אהל משה" ווין -השבועליקוטי ד"ת לפרשת 
 זתשע" ויראעש"ק                                            )ד"צת( ט"יגליון  'ישנה                                                   בס"ד              

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  נ הרה"ח ר' שמואל דוד קעסטנבוים שו"ב ז"ללעי"גליון זה נתרם 
 ביום י"ט מרחשון נפטרש

 

האריך הקב"ה בשבחיו של אברהם, ואברהם לא גבה  .המכסה אני מאברהם
לבו על זאת אלא השפיל עצמו ואמר ואנכי עפר ואפר, ומכאן ראוי ללמוד שכל 

                                           .שהיהמי שמשבחין אותו אין ראוי שיתגאה על כך אלא ישפיל עצמו יותר ממה 
 )רבנו בחיי(

 

מנהג העולם שיעשה אדם סעודה ביום שנולד לו בן או  .ביום הגמל את יצחק
ביום המילה לכבוד המצוה, ומה שאמר אברהם לעשות משתה יצחק עד יום 
הגמל אותו, יתכן לפרש שמיום הגמלו הניחו לתלמוד תורה וע"כ לא רצה 

ת הסעודה אלא רק ביום הגמל אותו כדי שישמח בבנו בשמחת התורה, לעשו
כי תיכף שנגמל נתקדש להיות פרוש ונבדל לעבודת ד' ומזומן להיות עולה 

 )שם(                                                                                                               .תמימה
 

היה בדעתו של אברהם להשיב עצמותיו עמו ולכך אמר  .יכםונשובה אל
 )שם(                                                                               .          ונשובה בלשון רבים

 
והאלקים לרבות השטן שלא גער בו הקב"ה שלא  .והאלקים נסה את אברהם

וא נסיון לכל הנסיונות הקודמים, ולכך הזכיר ישטין, לפי שהוא נסיון עשירי וה
 )ש"ך עה"ת(                                                  .בו נסיון מה שלא הזכיר בשאר

 

שכבש החומר, ויקח את שני נעריו, הם שני היצרים יצ"ט  .ויחבוש את חמורו
 )שם(                                                                                                        .ויצה"ר

 

שמעתי שמה ששם העצים  .ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו
על יצחק הוא כדי לנסותו אם יקבל מצותיו אם יבעוט, ולזה אמר יצחק בנו 

 )שם(    .                 לראות אם הוא יכול לסבול ולעמוד בנסיון כמו שעומד הוא
 

כשיצאו מן הבית לא שאל יצחק איה השה כי חשב שהולך  .ואיה השה לעולה
עמו לטייל, אולם כשאמר לנעריו ונשתחוה ידע כי אין השתחויה בלא קרבן ולכן 

 )שם(                                                      .                                    שאל איה השה
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 )בת עין(                       .א"א בגודל דביקותו ראה את השי"ת בו עצמו .וירא אליו
 

א"א הודיע לכל באי עולם כי העוה"ז אינו אלא דירת ארעי  .פתח האהל
 )תולדות אדם(                                                                                            .כדוגמת אהל

 
לבקר את החולה. א"א תלה את גילוי השכינה בכך שרצונו וברש"י  .וירא אליו

 )םבאר מים חיי(                                                          .ית' היה לבקר חולה, ולא בגללו
 

וברש"י יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו. הקב"ה  .וירא אליו
בא לשאול האם גם ביום השלישי לא נחלשה ההתלהבות של קיום המצוה 

 )אמת ליעקב(                                                                           . ועדיין שלימה היא אתו
 

כי העולם ניצב ועומד על שלושת העמודים, תורה עבודה  אם .נצבים עליו
וגמ"ח שהם כנגד שלשה אבות, אבל בטרם שנולדו יצחק ויעקב נצב העולם רק 
על עמוד אחד שהוא גמ"ח, ולכן מיהר אברהם ורץ לקראתם בידעו שהכל נצב 

 )תולדות יעקב יוסף(                                                                                       . עליו בלבד
 

וברש"י ואחד להפוך את סדום. הגם שהיה לו לילך ישר  .שלשה אנשים
לסדום, אבל הוצרך קודם לבוא אל אברהם, כי לגודל טומאת סדום זקוק היה 

 )זיע"א מרן מוהר"ש מבעלזא(                 .לפני כן להתחזק בקדושה באמצעות אברהם
 

מעט מלשון הכנעה, מים הם תורה, ורצה לומר שרק ע"י  .מעט מים יוקח נא
 )דעת משה(                            .הכנעה זוכים לקנות את התורה שנמשלה למים

 
שהקב"ה נראה אליו נאמר והוא ישב, אבל  הגם שבשעה .והוא עמד עליהם

והוא אחז"ל גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה ולכן נאמר 
 )באר מים חיים(                                                                                 .עמד

 

כשהאדם שב בתשובה הרי הוא מחיה ממש את  .שוב אשוב אליך כעת חיה
 )כנסת יחזקאל(                            .הימים והזמנים שנחשבו כמתים בגלל חטאיו

 
חסר כתיב, להורות שחיפש כאלו שהם צדיקים רק  .מישים צדיקםאולי יש ח

 )חידושי הרי"מ(                                         .לגבי אנשי סדום, ובכל זאת ינצלו בזכותם
 

כל רצונם היה לכלות את האיש הטמון בלוט שהוא דוד  .ויפצרו באיש בלוט
 )אור למאיר(                                                     .המלך העתיד לצאת מחלציו

 
כדי להציל את ממונו. הטעם על ויתמהמה הוא שלשלת, וברש"י  .ויתמהמה

 )אלשרדברי י(        .לרמוז כי היה דבוק בתאות ממון כקשור בשלשלאות של ברזל
 

שלימות התפלה תלויה בנבואה, וז"ש כי נביא  .כי נביא הוא ויתפלל בעדך
 )ליקוטי מוהר"ן(                                                     .   ק אז יוכל להתפלל בעדךהוא ור

 
וברש"י ביום המשתה הביאו השרות בניהן עמהן והיניקה  .היניקה בנים שרה

                      .אותם. שורש הגרים הם אותם התינוקות הנכריים שזכו לינוק משרה
 )וק"להרה"צ מקאצק זצ(

 

הגם שלא נאמר כאן שישמעאל התפלל, אך לבו  .וישמע אלקים את קול הנער
                                .                      רק הקב"ה הבחין בהש צעק בקרבו תפלה חרישית

 )הרה"צ מוהרמ"מ מווארקא זצוק"ל(
 

ויגר מלשון פחד, כלומר שא"א  .ימים רביםויגר אברהם בארץ פלשתים 
                    .נתמלא פחד וחרדה על כך שבניו יהיו בגלות בארץ פלשתים ימים רבים

 )אגרא דכלה(
 

וברש"י אחר דבריו של ישמעאל וכו' אמר לו יצחק  .ויהי אחר הדברים האלה
מר לי הקב"ה זבח עצמך לפני לא הייתי מעכב. לאחר שיצחק כבר היה אילו א

מוכן להשחט לפני השי"ת, הרי שלגביו לא היתה העקידה נסיון, ולכן נחשבת 
 )דברי אמת(                                                            . העקידה כנסיון רק לגבי א"א

 
מיד בבקר שהם ימי הנעורים צריך  .רווישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמו

 )שלחן מלכים א'(                                            .להשכים ולחבוש את החומריות
 

               .א"א לקח עמו את ההתלהבות של שנות הנעורים .ויקח את שני נעריו אתו
 )קול שמחה(

 

עי"ז שנשתחוה, נמשיך קדושה זו גם עליכם שתהיו  .ונשתחוה ונשובה אליכם
 )אור יצחק(                                                         .            מוכשרים למסי"נ

 
א"א לקח עמו שתי הזכויות שלו, את האש הרומז  .את האש ואת המאכלת

ואת המאכלת הרומז להכנסת אורחים שהיה מאכיל אותם.                    לכבשן האש,
 )שארית מנחם(

  

הקב"ה הראה לא"א שיש עקידה ממין אחר, והוא מה  .איל אחר נאחז בסבך
 )החוזה מלובלין זיע"א(שהאדם נאחז בסבך ונלחם בסבך היצה"ר שבו הוא נתון.    

 

 )פניני החסידותעתק מספר (כל הנ"ל נ 
 

א"א זכה להשראת השכינה עי"ז שהיו עיניו  .וירא אליו ד' וגו' וישא עיניו וירא
 )ייטב לב(                                    .תמיד למטה והיה צריך להרים אותם בכדי לראות

 
להלן גבי פרשת הכנסת אורחים של לוט כתבה  אל נא תעבור מעל עבדך.

ה פעמים לשון בית כגון סורו נא אל בית עבדכם ועוד, משא"כ אצל התורה כמ
א"א לא מצינו לגבי הכנסת אורחים הלשון בית, וי"ל דכשא"א הכניס אורחים 
היו הם בעלי הבית, וא"א היה רק המשמש שלהם וכאילו לא היה זה ביתו כלל, 
 משא"כ אצל לוט שאף שהיה גם הוא מכניס אורחים אבל עדיין היה מרגיש

 )הגאון רבי משולם דוד סולובייציק שליט"א(                                                           שזה ביתו.
  



ולכאורה כיון שלוט  וברש"י אותו היום מינוהו לשופט. ולוט יושב בשער סדום.
היה הצדיק שבהם א"כ מה ראו למנותו כשופט עליהם, וי"ל בדרך צחות עפ"י 

נזדמן לסדום ובא אחד מהם וזרק עליו אבן אליעזר עבד אברהם משאחז"ל ש
ופצעו בראשו והלך אל השופט, א"ל השופט שהוא חייב לשלם לאיש שזרק 
עליו האבן כיון שהקיז לו דם, לקח אליעזר גם הוא אבן ופצע את ראשו של 
השופט וא"ל שהוא גם ישלם לו על שהקיז לו דם, ומאותו מעשה לא רצה אף 

 )אפריון עה"ת(                     י סדום להיות שופט והוכרחו ליקח את לוט.אחד מאנש
  

וכי אומרים לאורח שילך תיכף, אלא מנהג אנשי  .והשכמתם והלכתם לדרככם
סדום היה שהיו מכניסים אורחים לביתם והיו הורגים אותם ולכן א"ל לוט 

                                     .ילכו לדרכםשביתו אינו כבתי אנשי סדום אלא בבקר הם יקומו בשלום ו
 )הרה"צ רמ"ח מסלאנים זצוק"ל(

  
אמר הוא בלשון  .וד' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ד' לשרה כאשר דבר

רכה ודבר הוא לשון קשה, ויבואר עפימ"ש רש"י שהרבה עקרות נפקדו עמה, 
וז"ש שכל העקרות נפקדו עם שרה רק עפ"י מדת הרחמים, וז"ש כאשר אמר 

                                     .לשון רכה, אבל שרה עצמה נפקדה גם עפ"י מדת הדין ולכן אמר כאשר דבר
 )דברי יואל(

 )שלחן שבת(כל הנ"ל נעתק מספר  
 

ובמדרש ביקש לעמוד וא"ל הקב"ה שב ואני אעמוד. פי' שא"א רצה  .והוא ישב
לעמוד בכדי לעשות פעולה דמיונית שהגאולה האחרונה תהיה בסיוע פעולת 

 )דברי יואל(                                      .האדם, וע"ז א"ל הקב"ה שב ואני אעמוד
 

סתם אהל מורה על ביהמ"ד, ואף שהיה כחום היום בכ"ז א"א לא  .פתח האהל
 )שפע חיים(                                                  .הפסיק מלימודו ולכן זכה שוירא אליו ד'

 
מדוע לא הסתפק א"א בהליכה לקראתם, י"ל דהנה בכל מצוה  .וירץ לקראתם

אבל בהכנסת אורחים אם יעסוק צריך האדם להכין עצמו לקיים את המצוה, 
האדם בהכנות למצוה אזי האורח ירעב בנתיים ולכן רץ א"א לקראתם ולא עסק 

 ) הרה"צ מוהרצ"ה מרידניק זצוק"ל(                                                           .    כלל בהכנות
 

ת מכאובו וברש"י הביא שהמלאכים ראו שהוא מתיר וחובש א .וירץ לקראתם
פירשו ממנו ולכן רץ, ולכאורה לפי"ז היה לו לומר וירץ אחריהם, וי"ל עפימ"ש 

                                                                  .         וה"ק שלמלאכים יש ארבעה פנים וא"כ בכל אופן שרץ היה זה לקראתםבז
 ) פאר ישראל(

 

ם שאלו אולי היא בכעס עבור האורחים ולכן י"ל שהמלאכי איה שרה אשתך.
היא ברחה, והשיב להם אברהם הנה באהל מחמת צניעות, ע"ז אמר המלאך 
א"כ שוב אשוב וגו' והנה בן וגו' כי בשכר הכנסת אורחים זוכים לבנים כמו 

 )וידבר משה(                                        .            השונמית שילדה את חבקוק
 

הכוונה כי הצדקה צריכה משפט, דכשם שמצוה לרחם  לעשות צדקה ומשפט.
על הרחמנים כך מצוה להתאכזר על האכזרים, והנה העושה צדקה על דרך זה 

 )נעתק מספר ליקוטי חבר בן חייםחתם סופר (הוא שלוחו של הקב"ה ממש.                
 

"ו למלאך הקריב ולכאורה קשה וכי ח ולא חשכת את בנך את יחידך ממני.
א"א, והיה לו לומר את יחידך מד', וי"ל דהמלאך הזה היה המלאך שנברא ע"י 
מצות העקידה, וז"ש ממני כלומר שממני ע"י מדריגתי הגדולה אני יודע את 

 )נעתק מספר ליקוטי חבר בן חייםהגר"א (גודל מעלתך ביראת ד'.                            
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

פ"א נסע מרן בעל הדברי יואל זיע"א מקראלי לפני חג הפסח לאיזו עיר 
ליו אחד מרבני לוה איטחנו חטים עבור המצות ונת להכשיר הריחיים שבו

 המדינה וכשנתארכה הנסיעה אמר הרב למרן בדרך צחות כי מלפנים בישראל
 . כאשר נסעו צדיקים לדבר מצוה קפצה להם הדרך

נענה מרן ואמר לו לאו בצדיקים תליא מילתא אלא במלויהם, כמו שמצינו אצל 
דהיינו שלאחר שהלך ג' ימים היה עדיין  וירא את המקום מרחוקא"א שנא' 

המקום מרחוק, אבל כאשר ציוה לנערים שישבו עם החמור אזי נאמר עד כה 
                                                        )בוצינא קדישא(                                                       .שתיכף הגיע אל המקום

 
סיפר הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצוק"ל כי בימי נעוריו שמע פעם דרשה מרב 

, לימים אירע שרב זה קיבל צא ממנו בהתרגשות והתפעלות עצומהאחד וי
מכתב ובו שאלה הלכתית ולא השיב מאומה, לאחר זמן פגש השואל את הרב 
ושאלו מדוע לא ענה לו תשובה, א"ל הרב אתה לא שלחת את המכתב 

  .ן הגדולולא כתבת הרב הגאו ס הנכון כי כתבת לכבוד הרב הגדוללאדרע
 )לב אליהו(

 

מרן בעל הח"ח זצוק"ל היה מספר כי כאשר עלה הגאון מוהר"ש קלוגר זצוק"ל 
ם הראשון בסנדקאות וכשהגיע ועל כסא הרבנות בעיר ברוד נתכבד מיד בי

למקום הברית שמע כי אבי הילד שוכב גוסס רח"ל והיה שם המנהג שבמקרה 
כזה מעכבים את הברית עד לאחר פטירתו של האב כדי לתת להילד את שם 
אביו, אולם הגאון אסף מיד מנין אנשים ומלו את התינוק ומיד לאחר מכן קם 

 עשה ממופת זה.ר האב מחוליו והבריא לגמרי וכל העיר
שכתב פרשת וירא א"ל הגאון שאין זה מופת אלא למד זאת מדברי רש"י ב

שרפאל שריפא את אברהם הלך להציל את לוט ולכאורה האם היו חסרים 
מלאכים שאחד מהם ילך מיד להציל את לוט, אלא י"ל בהכרח שללוט לא 
היתה זכות מיוחדת להנצל ורק בדרך אגב שכבר נשלח מלאך לרפא את 

 אברהם אזי כבר נשלח גם להציל את לוט.
כך שמן הסתם דנים כעת בשמים את אבי והוסיף הגאון לומר שגם הוא חשב 

הילד ויתכן שאין בידו מספיק זכויות כדי לשלוח אליו במיוחד את אליהו הנביא 
י יבוא אליהו לברית יויתי למול מהר את הילד שאז בודאשירפא אותו ולכן צ
 ו)(הח"ח ופעל                    ר גם רפואה שלימה לאב החולה. ודרך אגב יביא כב

 
פ"א נקלעו לעיר קוזמיר שני אנשים והיה זה בשעה מאוחרת בלילה והחלו 

ל הרה"ק לחפש להם מקום מנוחה וראו שמבית אחד יוצא אור והיה זה ביתו ש
רבי יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל והם לא ידעו מכך כי לא הכירו את הרה"ק ודפקו 

אכלים על הדלת והרה"ק פתח להם בעצמו והכניסם לחדר ומיד הביא להם מ
 כרים וכסתות והציע להם משכב חם ונוח.חמים ולאחר מכן לקח בעצמו 

שראה תעורר מחמת הרעש וכש שישן כבר על מטתו בחדר הסמוך נהמשמ
שהרה"ק בעצמו טורח עבורם חשב בלבו שבודאי הם נשמות מעולם העליון 
שבאו לבקש תיקון עבורם ומחמת הפחד שאחזו לא קם ממטתו ובבקר כאשר 
נאספו החסידים בביהמ"ד לתפלת שחרית סיפר להם כי ראה בלילה שבאו אל 

 הרה"ק נשמות לקבלת תיקון.
דברי המשמש יצא מיד אליו  הרה"ק שישב בחדרו הסמוך לביהמ"ד ושמע את

קון עבורי וא"ל חלמא טבא חזיתא נשמות אלו לא באו לתיקון עבורם אלא לתי
 מאמר יחזקאל(                                                    .ת אורחיםהכנסלזכות אותי במצות 

 
בעיר וואדיסלאב כיהן כמגיד הגה"ח בעל עשרה למאה זצ"ל ופעם עבר דרך 
העיר גדול אחד ושמע שלמגיד יש ילד עילוי ונכנס אליו בכדי לשוחח עמו בד"ת 
וביקש מהילד שיחדש איזה חידוש וענה לו הילד שהוא יכנס לחדר אחר ויעיין 

שכבר עבר זמן ארוך  תינו הרב ואבי הילד וראובאיזה ענין ויחדש דבר מה, המ
והילד עדיין אינו חוזר ונכנסו לחדר לראות מה מעשיו וראו שהוא מציע את 
המטה עבור הרב האורח, שאלו אביו המגיד מה הוא חידש, והשיב לו הילד 

להכין לאורח מקום  שבתחילה צריך הכנסת אורחיםשהוא חידש במצות 
רו את המאכלים כדי שהאורח יאכל במנוחה ובישוב כינים עבומנוחה קודם שמ

 .הדעת ואותו ילד נתפרסם לרבי שמחה בונם מפשיסחא זצוק"ל
 

פ"א נסע הגאון רבי מרדכי פורגרמנסקי זצ"ל ברכבת ולידו ישב איש בעל צורה 
וחח בד"ת עד שלא הרגישו שסיפר על עצמו שהוא שוחט ומוהל והחלו לש

עליהם לרדת מן הרכבת והנ"ל רחק מן המקום שהיה ת כבר נמצאת השהרכב
החל לומר הלא היום הוא עש"ק והשעה כבר מאוחרת והיכן נתאכסן והיכן 

 נאכל.
ויהודי לעולם אינו תועה בדרכו,  יב מד' מצעדי גבר כוננוהרגיעו הגאון וא"ל כת

והחלו לשאול על מקום מגורי היהודים וענו  וכאשר עצרה הרכבת ירדו שניהם
הם את הדרך ומיד יש רק משפחה יהודית אחת והורו ללהם שבעיר זו 

ת בנו מוח באשר היה עליו להכניס היום אבהכנסם לבית החל האב לש
  .וכל היום הוא מתפלל שהשי"ת ישלח לו מוהל וסנדק הגונים בבריתו של א"א

 (שאל אביך ויגדך)
 

מעשה באחד שבנו הגיע לשנות הבגרות והיה בדעתו של אביו שבנו ימשיך 
 ללמוד בישיבה, אולם אשתו התנגדה לכך באמרה כי בזמנים אלו חובה על

ההורים ללמד את הבן איזה אומנות ורצתה להכניסו ללמוד באוניברסיטה, 
והסכימו ההורים ביניהם לשאול בעצתו של הרה"ק בעל הפחד יצחק מבויאן 
זצוק"ל, אולם תנאי התנתה האשה שגם היא תהיה באותו מעמד כדי שתוכל 
להסביר לפניו את מצוקתה מאחר שלא סמכה על בעלה שיציע את הדברים 

 ב לפני הרה"צ.היט
ו אל הרה"ק והאשה ראתה שדעתו נוטה לדעת בעלה אמרה בקול, רבי, כשבא

 בימינו אלה אם הבן לא ילמד באוניברסיטה הרי זה כאילו שוחטים אותו.
לאזן שעחטן ן גיהאט א זיידן וואס ער האט געוואלט אמר לה הרה"ק מיר האב

               ם)ציצים ופרחי(                               ., און אין זיין זכות לעבין מיר היינטזיין זוהן
 

)שלחן שבתנעתק מספר  (כל הנ"ל

 



 
 

 

  רב ברוך בוקרה שליט"אה   

  
  

 
 )2951228-073 - שמיעה חוזרת/  6171111-03 - חישידור  ('המרכז הרוחני' חדרה  18.45 -: ברביעי: השיעורים הקרובים

 אולגה בית הכנסת "בית יוסף" גבעת 03.41 בשעה ת קודש:שב

 

ה בעל מקצוע  איז: (חידה שהיא חידוש) 'דושש'חיד
 התשובה בעמוד ב'   אורחים? צריך להיות מכניס

***** 
 (יח', ה')וסעדו לבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם 

לאכול   ותשב' לאורחים דרך ארץ לומר זההאם  :ויש לשאול
 ?'אלי םבשביל זה באתשכי אני יודע 
  :(ד"ת לפ"ש) מבעלזא זיע"אשלום -שר הרב אמתרץ נפל

 ,אחד לרפא את אברהם :כיםמלא הששלו הגיעו אברהםל
וע  אחד להפוך את סדום ואחד לבשר את שרה. ושואלים מד

מר אוהגיע אל אברהם המלאך שהיה צריך להפוך את סדום? 
כיוון שבסדום הייתה טומאה כל כך גדולה עד כדי  המהר"ש:

כך שאפילו מלאך יכול היה להידבק בזוהמה ולהתגשם שם 
 לגודל הטומאה ולא מלאךבעצמו ירד הקב"ה  מכת בכורות(כמו שב

 .)שהייתה במצרים

כדי   לפני הליכתו לסדום, הםהגיע המלאך לבית אברולכן 
"י האכילה הטהורה אצל ע הבקדושה עליונלהתקדש 

 .עלהיפגלסדום ולא  סהיכנליוכל  הואוכך  אברהם
לפי זה מתורצת נפלא השאלה: אברהם אומר למלאכים 

  מכוח האכילה ד וחיזוקעיינו תקבלו סדה 'וסעדו ליבכם'
על כן 'אני יודע שלדרככם לסדום כי  'ואחר תעבורו'אצלי 

 .'עברתם על עבדכם
ולכאורה היו   'כן תעשה כאשר דיברת'עונים  ולכן הם

אבל הם אמרו   ,דודהיינו שנשב לסע 'כן נעשה'צריכים לומר 
ה יתרה כדי שנוכל ששאתה תחזק אותנו בקדו 'כן תעשה'

   מתוק מדבש!  לא להינזק שם.לסדום הטמאה ומשיך לה
 

 מילתא דבדיחותא ''אנשי סדוםובעניין 
  על מעשה טוב שהם עשולספר ידים מהמורה ביקש מהתל

רונן  ,יגאל ,, קם יוסי וסיפר שהוא יחד עם משהבחופשה
'  ?'למה כולכם ,ויצחק העבירו אישה זקנה את הכביש

 צתה לעבור'א לא רהיש בגלל' ,שאל המורה'
***** 

ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אומנם  
 (יח', יג') אלד ואני זקנתי

שינה הכתוב מפני השלום שהרי היא אמרה  -ואני זקנתי -רש"י
 .ואדוני זקן

להפר את שלום הבית  אג שלאויש לשאול: אם הקב"ה ד
הלא היה עדיף שבכלל לא יאמר  ,דברי שרהע"י ששינה מ

 שהרי אברהם כלל לא ידע מזה? ,חקהם ששרה צלאברה
: על (ד"ת לפ"ש)מתרץ נפלא הרה"ק שלמה לוצקער זיע"א 

מנת ששרה תיוושע ותיפקד בזרע קודש היא הייתה חייבת 
כשהיא ו .להיות איתנה וחזקה באמונה וביטחון בקב"ה

 .בדרגת הביטחון שלה מסוימתצחקה זה הראה על נפילה 
שאברהם יוכיח אותה   לגרוםהיה חייב הקב"ה  לאור זאת
אבל יחד עם  ,ן היה הכרח לומר זאת לאברהםעל כך. לכ

 מתוק מדבש!  זאת לשנות כדי לא לפגוע בשלום הבית. 

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

 תשע"ז וירא פרשת

102גיליון  - שנה שלישית

בס"ד

 166.008  –  כניסת השבת
 17.17 –יציאת השבת 

   17.40 – דקות זמניות )  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

  חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

מקטון ועד  ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים 
 (יט', יא') גדול וילאו למצוא הפתח

 ?'וילאו למצוא הפתח'מה פירוש המילים 
מפרש שאע"פ שהרשעים הללו הוכו בסנורים  'ספורנו'ה

 הם טרחו למצוא את הפתח כדי לשבור את הדלת.
: הקב"ה שלח את לומר בס"ד הסבר בדרך רמז וחשבנו

המלאכים לבדוק האם ניתן למצוא פתח של תשובה או 
 פיכת העיר.לימוד זכות על אנשי סדום שימנע את ה

וכאשר ראו המלאכים את גודל רשעותם ועד כמה הם 
מבקשים להזיק ללוט על שהכניס אורחים לביתו, אזי 

(לאה=עייף) 'וילאו למצוא הפתח' המלאכים התעייפו 

 מתוק מדבש!  שימנע את הפיכת העיר.מלמצוא פתח 
***** 

 (יט', כז') וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם...

-כל הקובע מקום לתפילתו א' )ו', ב' (ברכות מובא בגמרא
אל המקום  ...וישכם אברהם'לוקי אברהם בעזרו שנאמר 

ויעמוד 'ואין עמידה אלא תפילה שנאמר  'ד שםמאשר ע
 .'פנחס ויפלל

את (מרוה לצמא) לפי זה מסביר הרב פנחס ברייער שליט"א
נתנסה אברהם  תניסיונועשרה ' (אבות ה', ב') דברי המשנה

ובאמת איך יכול היה אברהם להחזיק  .'אבינו ועמד בכולם
 'עמד'ד בניסיונות כל כך קשים? התשובה היא ע"י שממע

  .ל אחד מהניסיונותבכ(בתפילה) 
 מתוק מדבש!  תפילה ניתן לעמוד בכל הניסיונות.ע"י כי 

***** 
 (כא', ח') משתה גדול ביום הגמל את יצחקויעש אברהם 

מובא בחז"ל שהאבות הקדושים קיימו את כל התורה 
 כולה ואפילו עירובי חצרות.

ינו את מדוע לא קיים אברהם אב קב ונקי)( לפי זה שואלים
 ?שהיה בכור לאמו ליצחק 'פדיון הבן'מצוות 

: )לר' אברהם ליפשיץ זצ"ל('ילקוט אברהם'  תירוץ א':
ניתנה מלך שלם היא צדק  ה הכהונה ממלכיכשניטל
 דיון.פטור מפ וכהן(נדרים לב', ב') הוא נעשה כהן ו לאברהם

ע"א: מצוות פדיון הבן נוהגת ר' חיים פלאג'י זי תירוץ ב'::
. )ניתוח קיסרי פטור מפדיוןב ולכן( 'פטר רחם'בוולד שהוא רק 

' ודרשו ותהי שרי עקרה אין לה ולד' :על שרה אמנו נאמר
היה נס גדול לא היה לה ו(רחם) ולד חז"ל שאפילו בית 

 .ןכשהתעברה ביצחק ללא רחם ולכן פטורים מפדיו
 ליצחק פדיוןקיים אכן 'ובחרת בחיים': אברהם  תירוץ ג':
 'הגמל את יצחק 'ויעש אברהם משתה גדול ביוםשנאמר 

 מתוק מדבש! .ויוולדהיום מ' למר גת "ל' ררמז לדבר 'הגמ
***** 

 (כב', ב') קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק
'את יחידך'? היה מספיק לומר ויש לשאול: מדוע נאמר 

 .(וראה רש"י) את בנך אשר אהבת את יצחק
מסביר נפלא ה'שפת אמת' זיע"א: אברהם יכול היה לומר 



 

   ואת ביתו אחריווכי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו  
 (יח', יט') ושמרו דרך ה'....

 לשון חיבה... –ידעתיו  רש"י:
כל אהבת ה'  : יסוד גדולהחת"ם סופר ד מפסוק זה לומ
איננה בגלל עמידת אברהם בניסיונות ולא  לאברהם אבינו
מחנך לבניו  שני דברים שהיו בו:אלא בגלל  ,בגלל צדקותו

 .מירת דרך ה'שומקרב רחוקים לאמונה ול
 

טל  המעובד ע"פ סיפור של לאסיפור נפלהלן בעניין זה 
 ר' שמואל אייזיקוביץ שליט"א):(הובא ב'ליקוטי שמואל' לש. מאשדוד 

אני משרת כחייל מילואים ביחידה מובחרת, בעיצומו של  
יום שבעה עשר בתמוז קיבלתי צו שמונה להתייצב באופן 

 .מבצע 'צוק איתן')ב( ביחידתי בדרום הארץ מידי
היות ואני מקפיד מאוד על תפילה במניין, הדבר הראשון 
שעשיתי היה לרוץ ולהתפלל תפילת מנחה במניין בבית  

 קום מגוריי.של חסידי בעלזא ברובע ג' הסמוך למהמדרש 
בכניסה לבית המדרש ראיתי פליירים יפים המתארים את  

, וכן על  חשיבות התפילה במניין וסגולותיה הרבות
ת התפילה ועוד... עסור הדיבור בשואיקדושת בית הכנסת 

 צילמתי את הדפים  ולקחתי אותם איתי לבסיס.
לחיילים הרבים שהגיעו   הפלייריםעם הגעתי הפצתי את 

 .שוניםוכמו כן תליתי כמה מהם במקומות  ,ולמפקדים
 מדויק תדרוך קיבלנובמרכז הבסיס,  הכינוסהגענו לשטח 

 ככי עזה.לתו המידית על מטרת המבצע ועל כניסתנו
ואומר (מפקד הגדוד) עם סיום התדרוך פונה לפתע המג"ד 

כעת כולנו נכנסים לחדר האוכל  ,חברה' :לכל החיילים
תוך שהוא   .'לתפילת מנחה אחרונה לפני הכניסה לעזה

 מראה לכולם את הפלייר שחילקתי.
היינו במקום קרוב לשלוש מאות חיילים, חלקם לא 

  האוכלהכלל נכנסו לחדר דתיים, אבל כולם ללא יוצא מן 
 שהיה ממוקם סמוך לשטח הכינוס לתפילת מנחה.

והנה נשמע  ,לתפילה הכניסהמלא עוברת דקה וחצי 
מעזה נפל במרכז   רהלפתע 'בום' אדיר... טיל משופר שנו

 .לכן םנו דקה וחצי קודדשם עמ ,הכינוס חשט
לתפילת לאחר מכן דמתה שהתקיימה תפילת המנחה 

הודיה לקב"ה  התרגשות ו ,דמעות ,בכי, כיפורנעילה של 
 מנחה במניין.ההמופלאה בזכות תפילת  ההצלהעל 

חיילים רבים שהיו בנס האדיר הזה קיבלו על עצמם 
 להקפיד מאוד על תפילה במניין ועוד קבלות נפלאות.

 
ר הזה אירע בזכותו של אותו  ידאחים יקרים! הנס הא

  - הרפשוט לכאו יהודי שהחליט לזכות את הרבים בדבר
 ...לה במנייןחלוקת פליירים על מעלת התפי

הדבר הקטן הזה מעיד על יראת  אבל עלינו לדעת כי
 .ועל רצונו לזכות את הרבים השם שבערה בקרבו

אילו (כן ירבו) הקב"ה עושה נסים  כמזכי הרבים זכות וב
 ל ישראל..ונפלאות לכל

 
  שבת שלום ומבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
   יוסף אברהם (אליתים) בן ציון ז"ל/   ז"ל דוד ששי בן זמרדה

 שולה (סועד) בת נעימה ז"ל  
 רחל (רשל) בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:
ולזרע קודש של קיימא  -ברוחניות  / התורם בעילום שמו  לעליה בגשמיות וברוחניות

/ ליאור בן לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל 
 ליישוב טוב ומוצלח בביתם. -לזיווג הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה   –זיוה 

מעלת זיכוי הרבים  –  רעיון וסיפור לפרשה

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

הרי כל לידת יצחק הייתה נס מדהים שהקב"ה עשה  :לעצמו
עבורו, אז ממילא גם אם הקב"ה מצווה עלי להקריב את 

 בן נוסף משרה.דרך נס ביצחק הוא יזכה אותי ב
הקב"ה והדגיש 'את יחידך' תדע לך שיצחק הוא ולזה בא 

 עוד בן נוסף. לך יחיד לאמו ושרה לא תלד
פי  ובכך למעשה התעצם ניסיון העקדה לאין שיעור ואף על 

 מתוק מדבש!.  כן אברהם עמד בו ולא התלבט כלל
 

למשפחה קוראים : איך ובעניין התלבטות חידה
 ?יותר מדי שמתלבטת

 : משפחת אזולאיתשובהה
***** 

 (כב', ב') והעלהו שם לעולה...
: 'בשעה שהלך אברהם לשחוט את (פליאה)מובא במדרש 

 ?והוא תמוהיצחק שמח בשחיטתו ודאג על דמו' 
מובא בשם המגיד  (ד"ת לפ"ש)' מאורי אור'בילקוט 

מטשרנוביל זיע"א הסבר נפלא: יצחק אבינו היה קדוש 
 קדושת קרבן עולה.ובכור  קדושתבשתי קדושות, 

לעניין  . אההבדל בין קרבן עולה לקרבן בכור הוא כפול: 
והבכור  (העזרה)ה בצפון תהעולה שחיט מקום השחיטה:

: העולה דמה טעון  לעניין הזאת הדם. בבכל מקום בעזרה. 
המזרחית מתנות שהן ארבע דהיינו הזאה על  הקרן שתי 

וכיוון שהדם מרובה  ,דרומית צפונית ועל הקרן המערבית
על כל ארבע קרנות המזבח. מאידך קרבן בכור  טהוא מתפש
 ה אחת כנגד יסוד המזבח.אטעון הז

לפי זה מובן המדרש: לאברהם היה ספק לפי איזו קדושה 
  ?קדושת בכורקדושת עולה או  ,עליו להקריב את בנו
שישחט אותו בצפון שהרי גם  פתרון:לעניין השחיטה יש 

 .)בכל מקום בעזרהשזה בכלל (בצפון  טלהישחבכור יכול 
כעולה  דמו ת, אם יזה אלעניין הזאת הדם יש בעיה לאב

 ולהיפך.היזה כנגד היסוד לא על הקרנות נמצא שהוא 
 מתוק מדבש! ולכן אברהם שמח בשחיטתו ודאג על דמו.

***** 
 שהוא שוחט במקצועו וכדלקמן:מי תשובה לחידה: 

אמר רב יהודה אמר רב גדולה  (שבת קכז, א') מובא בגמרא 
ויאמר אדני  הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה שנאמר '

 '.אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך
:  )'קב ונקי'(מובא בשו"ת 'ויצבור יוסף' לר' יוסף שוורץ זצ"ל 

ם. דת מכניס אורחים יותר משאר בני אשוחט צריך להיו
קצת  בו יששוחט בהיות שהומדוע? התשובה היא: 

, אולם אם כנגד זה הוא בעל צדקה ומכניס אכזריות
 אורחים מוכח שעושה את השחיטה משום מצוה הבורא.

והביא שם מעשה בשוחט יצא עליו קול שאינו שוחט 
אמר להם הרב לכו ותבדקו האם הוא מכניס  ,כהלכה
ים? בדקו וראו שהוא מתרחק מהכנסת אורחים אמר אורח

 הרב אם כך אין לאכול משחיטתו. 
והוסיף הרב רמז מהפסוק 'וימאן אדום נתון את ישראל 
עבור בגבולו ויט ישראל מעליו' 'אדום' זה השוחט שנולד 

ממאן להכניס (השוחט) במזל 'מאדים' כידוע. ולכן אם 'אדום' 
בגבולו אז 'ויט ישראל אורחים ולא נותן לישראל לעבור 

 מתוק מדבש!     הוא אינו ראוי להיות שוחט. -מעליו' 



             
    

וירא  •  108ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יח, ג)אל נא תעבור מעל עבדך  
  מכאן שגדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני השכינה (שבת קכ"ז.)

אם כה גדולה מצווה זו, שאלו לרבי חיים מגריצה, מדוע לא ציותה 
ם? והשיב שאילו הייתה מצווה זו התורה על מצוות הכנסת אורחי

תלויה ב"מצוות עשה" היו אנשים מסוגלים לסחוב אורחים בעל 
כדי  –כרחם, להאכיל אותם בעל כרחם, ולשלח אותם בעל כרחם 

  (מוסף ש"ק י"נ)שיוכלו לקיים מצווה נוספת ולהכניס את האורח הבא...  

  )(יח, ד יקח נא מעט מים
איש  –גע למים הפך אברהם על שאלת המפרשים מדוע דווקא בנו

החסד ל"חסכן", השיב הג"ר משה מאיר ישר זצ"ל באמצעות הסיפור 
אצל  הנודע שכאשר התארח מרן הגאון רבי ישראל מסלנט זצוק"ל

מעשירי 'קובנה', הבחין המארח  - מקורבו, ר' יעקב משה כרפס ז"ל, 
  שרבי ישראל מקפיד ליטול ידיו ברביעית בצמצום.

ובפרט בנטילת ידיים בה יש להדר  –במקום עשירות והלוא אין עניות 
נימק רבי ישראל שהמשרתת כאן הלוא נאלצת לשאת את  בשפע מים!

וא"כ כיצד ניתן "להדר" על  –טרחה מרובה מאוד מעלה ההר, בהמים ב
ולפי"ז מובן מדוע דווקא לגבי המים אמר אברהם "מעט",  חשבונה?!

  כ לא רצה להטריח.שכן רש"י מפרש "יקח נא ע"י שליח", וא"

מלבד אותה פעולה קטנה של הושטת מים, רץ אברהם וממהר לבצע 
הכל בגופו, ומעשה במרן הגר"ח סולוביצ'יק זצוק"ל שאירח בביתו 
אדם, והאורח תמה מדוע הרב הנערץ טורח עבורו בעצמו עד כדי כך. 
למחרת הייתה קריאת התורה, והרב ביקש שיכבדו את האורח 

לאחר מכן ניגש אליו ואמר לו: "בא אעזור לך ב"הגבהת התורה". 
  (עובדות והנהגות לבית בריסק)במצווה; למה לך לטרוח כל כך בגופך?... 

  (יח, ד)  והשענו תחת העץ
בשבת פרשת וירא נכנס אחד הנכדים לבקר את הסבא הגדול, מרן 

הילד שיביא ראיה מן סולוביצ'יק זצוק"ל. ביקש הסבא מהגרי"ז 
ביקרו אצל אברהם בחג הפסח. השיב הילד: הפרשה שהמלאכים 

הרי לך מצוות הסיבה...  –אברהם ביקש מהם "והשענו תחת העץ" 
שוב התבקש הילד: וכעת תפריך את הראיה! השיב הילד: הרי כתוב 

  ). (שםודין הסיבה הוא רק בלילה...  –שהם ביקרו אצלו "כחום היום" 
אל הנער אל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן ו

  )(יח, ז וימהר לעשות אתו
בתחילת הפסוק נאמר כי אברהם אבינו רץ כדי לקחת בן בקר, לאחר 

  מכן הוא נתן אותו לישמעאל, ולבסוף נאמר: "וימהר לעשות אותו".
בפשטות מדובר שישמעאל היה זה שמיהר לעשות את בן הבקר. אבל 
הר אפשר גם לומר, כי אברהם אבינו היה זה שבסופו של דבר מ

  ועשה את בן הבקר, וכל כך למה?
המפרשים שואלים כיצד נתן אברהם אבינו למלאכים חמאה וחלב 
יחד עם בן הבקר, והרי קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, 

  ולכאורה עברו בכך על איסור בשר בחלב.
המלבי"ם מביא מדרש שבן הבקר שרצה אברהם לתת להם נמלט, 

ר על ידי ספר היצירה, כי הרי כך ולכן יצר אברהם אבינו בן בק
", ומשמע אשר עשהאומרת התורה: "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר 

שהוא בעצמו 'עשה' ויצר אותו. אם כן אפשר לבאר את הפסוק כי 
אכן אברהם אבינו רץ אל הבקר, לקח בן בקר ונתן לישמעאל, אך 

"וימהר לעשות אתו", הוא מיהר ועשה בן  –לאחר שבן הבקר ברח 
אחר באמצעות ספר היצירה. ומכיון שהיה זה בן בקר שנברא על  בקר

ידי ספר היצירה, אין לו דין 'בשר' ומותר לאכלו יחד עם חלב, לפיכך 
  (יחי ראובן)  נתן להם אברהם חמאה וחלב יחד עם "בן הבקר אשר עשה".

  (יח, ט) ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל
  היא".צנועה  –וברש"י: "הנה באהל 

נשאלת השאלה, מה הראיה מכך ששרה באהל שהיא צנועה, והרי 
באותו יום הוציא השי"ת חמה מנרתיקה, בחוץ היה גיהנם, אף אחד 
לא הולך ברחוב. א גרויסע צניעות... וכי אפשר ללכת ברחוב ביום 

  לוהט שכזה?
אומר ה"פרדס יוסף", שהעובדה שעם היותה של שרה בתוך האהל, 

זו הראיה על צניעותה, כי גם בתוך הבית  –אותה  המלאכים לא ראו
  (שם)    היא מסתתרת כאשר מגיעים אליה אנשים זרים.

  (יח, יז) וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה
חז"ל (בראשית רבה מט, ב) אומרים, כי השי"ת רצה לגלות לאברהם 
אבינו מה הוא עומד לעשות לסדום, באמרו: "מתן תורה גליתי לו, 

יהנם גליתי לו, דינה של סדום למחר ואיני מגלה לו? רבי אחא בשם ג
רבי שמואל בר נחמן בשם רבי נתן אמר: אפילו הלכות ערובי חצרות 

  היה אברהם יודע".
מדרש זה תמוה ביותר, וכי מה שייך ערוב חצרות למהפכת סדום? 
ערוב חצרות זו מצוה, ואברהם אבינו קיים את כל המצוות, גם מצוות 

  נן, אבל מה הקשר למהפכת סדום?דרב
יש פה געשמאקער פשט: המשנה במסכת עירובין (כ"ו:) אומרת: 
"בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומן המלח". במים ומלח אין 
מערבין כי הם סימן קללה. במים היה המבול ואשתו של לוט הפכה 

  ל'נציב מלח'.
ובי חצרות, צריך אומר השי"ת: כיון שאברהם אבינו מקיים הלכות ער

אני לומר לו על כונתי להפוך את סדום, כי הרי בעקבות הפיכת סדום 
  (שם)   תתחדש ההלכה שאין מערבין במלח!

וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא 
  (יט, כח) והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן

ם לשם מה הלך אברהם להשקיף על פני סדום ועמורה? כולם זוכרי
כיצד במלחמת המפרץ, בכל פעם שנפלו טילי סקאד במקום ישוב, 
התאספו סקרנים לראות את מקום נפילת הסקאד ואת ההרס שהוא 
חולל. וכי יעלה על הדעת שכך נהג אברהם אבינו? הזמן הוא המצרך 
היקר ביותר, וחבל לבזבז אותו לספק את יצר הסקרנות. אם כתוב 

בהכרח שהיתה  –ל פני סדום" בתורה על אברהם אבינו "וישקף ע
  לכך סיבה טובה. מהי?

התשובה היא: אברהם אבינו רצה להמשיך להתפלל על סדום 
ועמורה, ולכך הלך למקום שבו ניתן להשקיף על פני סדום ועמורה, 
כדי לראות אם אכן יש עוד טעם להתפלל עליהם, האם עוד ניתן 

אנשי שמים, להצילם. וי"א שרצה אברהם להתחזק באמונתו ולראות 
  (שם) להוכח מה קורה למי שנוהג ברשעות.

  (הפטרה, מלכים ב' ד,ח) ושם אשה גדולה
הצדקנית מרת גיטל אייגר ע"ה, אמו של גאון ישראל רבי עקיבא 

  זצוק"ל, הייתה אשה גדולה עד שקראו עליה "מלומדת כגברא".
פעם הקשתה על הגמרא ערובין (מא:) שם מובאים השלושה שאין 

י גיהנום, והם מי שיש לו: א) דקדוקי עניות ב) חולי מעיים רואים פנ
ג) נושים של חובות. "ויש אומרים אף מי שיש לו אשה רעה". 
שואלת הגמרא מדוע המ"ד הראשון לא כלל אשה רעה? ומשיבה: 
אשה רעה מצווה לגרשה. ומדוע המ"ד השני כן כלל אשה רעה? 

שאלה מרת גיטל מה  משיבה הגמרא: זימנין דכתובתה מרובה.
ההכרח כאן לומר דכתובתה מרובה, שמא גם בכתובה רגילה אין 

בעודו ילד, קפץ עקיבא הקטן והשיב: הכתובה  בידו לשלם?
המועטת ביותר היא של מאתיים זוז. והרי מי שיש לו מאתיים זוז 

זה נחשב על פי ההלכה לעני. וא"כ, אותו בעל שאין לו לשלם  נחשב
ינו רואה פני גיהנום מצד היותו עני, ולפיכך כתובה רגילה כבר א

  מוכרח שהגמרא תאמר שמדובר במי שכתובתה מרובה!.
  

  למי נפקחות העיניים ומי הוא כסות עיניים?                        

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  הקהילות יעקב זצוק"ל מ מעשה הכנסת אורחיםם

שולחנו,  "ל בשעה מאוחרת בלילה, מרן כבר התנמנם עלוקה"י זצמעשה באברך מירושלים שבא לבית מרן הקבספר 'לשכנו תדרשו' מביא 
האברך שאל את בתו הרבנית תחי' מאחר והשעה מאוחרת ואיננו יכול לחזור לירושלים היכן יש כאן בית כנסת סמוך שאפשר ללון שם, 

ת הסמוך, לאחר מיכן התעורר מרן הרבנית התנצלה בפניו שאיננה יכולה לארח אותו בביתה משום איסור יחוד ושלחה אותו לבית הכנס
 ובתו הרבנית תחי' סיפרה לו על דבר האברך, מיד כששמע מרן את הסיפור שמח על שנזדמנה בידו מצות הכנסת אורחים. וקם ממקומו

לעבר בית הכנסת כדי להזמין את האורח ללון בביתו, (למרות שהיה אז למעלה מגיל שמונים וההליכה היתה מאד קשה עליו באותה 
היה מתפלל בביתו בימות החול) ולמרות שהיה ספק האם אותו אורח נמצא בבית הכנסת שהרי יתכן אולי שהלך שתקופה עד כדי 

(לפי לישיבה במקום סמוך אעפ"כ לא נמנע מלהטריח את עצמו על הספק, כשהגיע מרן לבית הכנסת מצא לשמחתו את אותו אברך 

  בביתו ולמחרת בבוקר הזמינו לארוחת בקר והיתה שמחתו גדולה על שזכה לקיים מצות הכנסת אורחים., והזמינו ללון הסימנים שקבל מבתו הרבנית)
   סיפור זה עשה לו כנפיים, שכן כולם ידעו עד כמה קשה ההליכה למרן זצ"ל, וכששמע מרן על כך הגיב: עוד מעט ויספרו שהנחתי תפילין.

  "לוקהכנסת אורחים מעשה מהאבי עזרי זצ
ולי תורתך למרן הגרא"מ שך זצוק"ל בפרשת וירא סיפור שקרה, בשנים הראשונות בישיבה נערכה בירושלים חתונתו של מובא בספר ל

רגנו כמה חברים לשכור מונית וביקשו ממרן זצוק"ל שיצטרף אליהם, כששמע שיש מקום פנוי ביקש שיצרפו בחור אאחד הבחורים, הת
  ה.חדש שהגיע לא מכבר מארה"ב וטרם התערה בישיב

באותם ימים נסעו לירושלים בדרך הישנה עברו דרך רמלה הר טוב ומרן זצוק"ל ישב ליד הבחור והסביר לו כל הדרך זו רמלה ושם לוד, זה 
ביהח"ר למלט והנה כפר, אחד הבחורים בידעו כמה חס מרן על זמנו וכמה שקוע הוא בלימוד עורר קושיא על הסוגיא הנלמדת, השיבו 

 ".כאן חיוב של הכנסת אורחיםוד יכול אתה לשוחח אתי בישיבה כל היום עכשיו יש מרן נחרצות. "בלימ

  

אורחים? והמזמין בחורי ישיבה שיש  המזמין קרוביו לאכול אצלו בליל שבת, האם מקיים בזה מצות הכנסת שאלה:                          
  , האם קיים בזה מצות הכנסת אורחים?מעדיפים לאכול בבית המארחים להם מקום לאכול בישיבה, אולם הם

בני  נוח להם לאכול ביחד, כגון מה שמצוי שאנשים מזמינים נראה שמי שיש לו מה לאכול בביתו, ונוח לו לאכול בביתו, אלא שיותר תשובה:
הכנסת אורחים.  גרים בעיר אחרת אין בזה מצות שיבואו לאכול אצלם סעודות שבת ביחד, כדי להנות אחד מהשני, אפילו שהם משפחה

אורחים, אבל אדם שאין לו מה  שנוח לו לאכול בבית המארח, ולא לאכול בביתו לבד, זה הוא מצות הכנסת ובאדם שיש לו מה לאכול , אלא
  ברשטיין)(הגר"י זיל הזאת אין מה לאכול, בזה אין מצות הכנסת אורחים, אלא מצות צדקה לעניים. לאכול, ואפילו בביתו יש מה לאכול , אבל בעיר

  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
"והשענו תחת העץ", בספר "טעמא דקרא" כתב הרב על פי המבואר בר"ה (יא.) שבסוכות היה מעשה זה, וכיון שקיים אברהם אבינו כל  שאלה:

קיימו כל התורה בעכו"ם לפני מתן תורה התורה נראה דהאי עץ תלוש היה והיה סוכה, ורצה להושיב את אורחיו ג"כ בסוכה, וקשה וכי שייך 
  בגדר מצוה של אינו מצוה ועושה, הרי היה זה לפני מתן תורה?

  תשובה: הרי רצה לגייר האנשים, והרגילם כבר קודם למצוות.

  תחת האילן", וב"שפתי חכמים" עמד מה בעי רש"י בזה, וכתב שכוונתו תחת עץ מחובר ולא תלוש? –שאלה: רש"י כתב "תחת העץ 

  תשובה: כוונת רש"י לא תחת קרש. 

ברי,  –"אם תשקור לי ולניני ולנכדי" (כ"א, כג) אמר רבנו: מה שהעולם נוהג לומר "נין" על בן נכד, אינו נכון, כי בכל מקום מתרגם התרגום נין 
  (לוקט מ"דרך שיחה")  נין ונכד להגר"א, ואמרתי לו ששניהם שקר...אחד כתב בספרו שהוא  ישעי' י"ד, כ"ב) (עי' איוב י"ח, י"ט ובמלבי"ם ואיני יודע מאין מקור טעות זו.

סבא סיפר לנכדו סיפור, הסבא טען כי בזמן מלחמת העולם הראשונה נלחם יחד עם חייליו באויב בצרפת,                    
חמה החליט אחד הגנרלים האויב זרק לעברם רימון וסבו תפס את הרימון והצליח להציל את חייליו ממוות בטוח. לאחר המל

להעניק לו את החרב עם הכיתוב: עבור אומץ לב של גיבור אמיתי ממלחמת העולם הראשונה". לאחר שסבו סיים את הסיפור 
  כיצד ידע הנכד שהסבא המציא את הסיפור ולא מדובר באמת? איך זה ייתכן? ענה הנכד כי הסיפור מזוייף והסבא המציא אותו.

    משפחת שמעוני.  שם הזוכה: .כי הביצה נשארה שלמה :עברתשובה לחידה משבוע ש
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  משפחת גיאת להולדת הבן          הנכד להולדת הבן גרוסמן תומשפח להולדת הבן הנכד     פלאטו  –משפחות ז'ק  -גני הדר

  משפחת רינגל להולדת הבת            משפחת מליק לנשואי הבן                הנכדה לנשואי הבת(מרכז העיר) גליק  – ת הלרומשפח 
   לעול תורה ומצוות להכנס הבן משפחת וכסלבוים             הבת ואילנש ברגנרוזב. משפחת           משפחת בן משה לנשואי הבן

  

  גוי של שבת
  מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה

    23:00מכניסת השבת ועד לשעה  24ברחוב פנקס  גוי ממוקםה
  ללא עלות בסבסוד היחידה לחינוך חרדיהשירות 

  משפ
 

ו י עד  לשלוח  ניתן  חות  לשמ הודעות  ו לחידות  נות  תרו בפקס: פ שלישי  למייל  037608833ם   a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

        

  והנהגות, מוסר ,השקפה מאמרי                    
 על לספר רגיל היה, זצ״ל גיפטר מרדכי רבי הגאון, באמריקה טלז ישיבת ראש

 עד ללמוד ניתן ושממנו, דור שנות לפני לאמריקה בואו עם לו שאירע מעשה
 מפי תשכח ש׳לא בתורה לנו שניתנה ההבטחה על לסמוך אנחנו יכולים כמה
 ישיבת של הגדול יתהב מייסד, זצ״ל ךבלו הגר״א ביקש, השואה לאחר.זרעו׳
 הכבידההמשימה למילוי אליו שיצטרף זצ״ל גיפטר מהגר״מ, המפוארת טלז
 על ולקח לבקשה ניאות מרדכי ר׳. באמריקה הישיבה של הרוחנית בנייתה של

 ברחוב אלה עולם-גדולי שני הלכו כאשר, פעם.קלה לא משימה עצמו
 את מהמוכר ביקש בלוך והגר״א, יהודי של ספרים לחנות ניכנסו, האמריקני

 כמעט היה, באמריקה ועוד, השואה לאחר ׳קצות׳ למצוא. החושן׳ ׳קצות ספר
 בארונות נבר וממש, וחיפש חיפש המוכר אבל, אפשרית בלתי משימה בבחינת
 בן לראות היה אפשר המצהיבים דפיו שלפי, אחד עותק שמצא עד, הספרים

 הספר את מסר אשרוכ, התרגשותו את הסתיר לא הספרים מוכר...הוא כמה
 הוא, אתה.בקשות שתי ממנו ביקש, בלוך הגר״א, דטלז הראש־ישיבה לידי
 ולעבור, השואה את לשרוד שמים בחסדי הצלחת, הישיבה ראש אל פונה
. חדשה משפחה להקים הצלחת אבל משפחתך כל את איבדת, בשלום אותה
 ולךה שאתה ששמעתי רעיון מאותו הימנע, לטובתך, ממך מבקש מאוד אני

 שהדבר בדמיונו מעלה אינו אחד אף... באמריקה ישיבה הקמת והוא, לבצעו
, שכזה נועז מעשה לעשות הכוח בך יעמוד שלא עליך חוששני ולכן, יתגשם
 ה׳קצות׳ שזה חושב אני. ממך לי יש נוספת ובקשה...שדוד תיפול ולבסוף
 שעוד יל ניראה לא. נוראה בגשמיות הטובלת, באמריקה כאן שיימכר האחרון
 מורש, ממך מבקש אני כן על. הזה הספר את פעם אי ירכוש הזו ביבשת יהודי

 מכירת... היסטורי רגע זה שעבורי מרגיש אני... משמר מכל הזה הספר על
 האחרון שהוא ידע מרדכי ר׳ את שהכיר מי אבל... אמריקה של האחרון הקצות
 שלא היה אפשר אי, הטבע דרך שלפי למרות, שכאלו הבל-לדברי לב שישים
 בדרכים מתנהלת היתה ישראל תורת אם. הספרים מוכר של דבריו עם להסכים
 כאן יצטרכו, אמריקה של המוחלטת הרוחנית שבשממה היה ניראה לא, טבעיות

 הכוחות גם ולכן, הטבע מעל מתנהלת ישראל תורת, כידוע, אבל...הקצות את פעם-אי
 בידיהם שניתן הכוח את להבין ניתן כך ורק, הטבע מעל הם, ולמלמדיה ללומדיה הניתנים

 רגיל היה מרדכי ר׳.בטהרתה התורה את לשם שהביאו, באמריקה התורה אדירי של
 יותר באמריקה הדפיסו, היסטורית רכישה אותה ש״מאז באומרו הזה הסיפור את לסיים
 עלינו לשבח)(.קניה״ אותה עד בעולם שהדפיסו מה כל מאשר ׳קצות׳

 
 המשגיח של בביתו" אורחים הכנסת"ה בקרבם חקוקה חברון ישיבת תלמידי

 אחר חודשים כמה ט"תרפ השנה בראש כבר. ל"זצ חדש מאיר רבי צ"הגה
 מסכת החלה ומאז שבחברון בביתו שולחנו על סעדו בחורים עשרים נישואיו
 המשגיח לדירת נכנסים היו הבחורים. האחרונות שנותיו עד אורחים הכנסת

 בעיקר החול בימות גם... וטועמים המקרר את פותחים, תהדל על לדפוק בלי
 המשגיח של לבית מפתח להם שהיו מיוחסים בחורים גם היו. הלילה בשעות
 למשגיח שהגיע הראשונה הפעם על סיפר התלמידים אחד. מאוחרות בשעות
. המשגיח עם יחד לאכול נבוך חש  התלמיד. כיבוד והכינה טרחה והרבנית
 אזבכך רגיל שאינו ענה הנבוך והתלמיד... מתקרר אוכלה: לו אמר המשגיח

 נראו רק אבינו לאברהם שבאו שהמלאכים אומרים יש: מאיר' ר לו אמר
 היכן, אכלו לא ואם? אוכלים מלאכים וכי. ממש שאכלו אומרים ויש כאוכלים
 אברהם אצל המלאכים אכלו שלא האומר: "אומרים ל"וחז? אורחים ההכנסת

 פתח להם שהטריח טורח ובשכר צדיק אותו של בצדקתו אאל. כלום אמר לא
 וכלי קיבול כלי  להם ואין מלאכים הם הלא? היתכן". ואכלו פיהם ה"הקב
 קיבול כלי המלאכים אצל יצר אבינו שאברהם לומר מוכרחים? לאוכל עיכול
 הנשמה כל עם חסד עשה אבינו אברהם. לאכול יכלו וממילא להם שהגיש למזון
 למילתו בשלישי שטרח יתירה ובטרחה.  יבנה חסד עולם. לבורא להדמות כדי
 טרחה הרבנית: בחיוך מאיר' ר הוסיף ואז. ואכלו המלאכים פי את ה"הקב פתח

 (המאיר).יזיק לא זה לך גם. לאכול יכול אתה, והגישה
 

 קיץ ביום, התענית יום אחריש זי"ע מגוסטינין מאיר יחיאל ביבר מעשה
 פרט, חסר לא איש, הצום שלאחר לסעודה משפחתו בני כל ישבו, ארוך
 קבצן אורח ועימו, אור קורן כולו, הוא גם בא שעה לאחר.מאיר יחיאל' לר

 אצתי כמוכם כמוני: מאיר יחיאל' ר נענה ?הצום אחרי היית היכן .נודד
                   )קוצק בית( ... לאורח ואני ללחם רעבים אתם, הרעבון את להשקיט

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ָרץ ַוּיְַרא , לקראתם לרוץ הצליח הכיצד, נתרפא שטרם מאחר: ִלְקָראָתם ַוּיָ
, לרפאו שנשלח מלאך שאותו אלא?למילה השלישי ביום חוליו בשיא ואוה
 הופעתו בעצם רק, בידיו ותרופות סמים עם הרפואה למלאכת הגיע לא

 את אברהם שהרים תיכף נמצא. ונתרפא, שליחותו נתקיימה אברהם אצל
 ")חיים חפץ"ה"(לקראתם וירץ" לכך, נתרפא מיד המלאכים את" וירא" עיניו

 
ח , שליח ידי על, נא יוקח: "י"רש פירש:ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצוּ  ַמִים ְמַעט אנָ  יֻּקַ

 את וידך ידו את משה וירם שנאמר, שליח ידי על לבניו שילם ה"והקב
 אבינו אברהם על ה"הקב הקפיד מדוע, העיר פיינשטיין משה רבי  הסלע

 לחנכו כדי השליח את כאן שלח מסתמא הרי, בעצמו המים הביא שלא על
 בקר בן ויקח) "ז פסוק( לקמן י"רש שכתב כמו, אורחים הכנסת ותבמצ
 מצד שאם, ותירץ".במצוות לחנכו ישמעאל זה הנער אל ויתן וטוב רך

 רק ולא, במצווה עוסק עצמו האב את הילד שיראה ראוי יותר הרי, חינוך
 מביא אברהם היהכ אם דוקא, לכך אי לעשות והוראה ציווי ממנו שישמע

 . לישמעאל ביותר הטוב החינוך זה היה ובעצמ המים את
 
 

ַען  דרשו )ט פרשה במדבר(רבה  במדרש: ָוֵאֶפר ָעָפר ְוָאֹנִכי' וגו ַוּיֹאַמר ַאְבָרָהם ַוּיַ
 זכו" ואפר עפר ואנכי" אבינו אברהם שאמר בשכר: זה פסוק על ל"חז

 השייכות מה ולכאורה", סוטה ועפר" פרה אפר" מצוות לשתי בניו
 ערך אחד עשיר: נחמד במשל כדרכו מדובנא המגיד הסביר אלא? ביניהם
 צדיק אחד חכם תלמיד גם היה הקרואים בין. וידידיו מכריו לכלסעודה
 שעניו אלא, המוזמנים כל בראש ישב כי היה הראוי מן אשרפנים ונשוא
, והעניים הקבצנים בין האולם בירכתי מקום לו מצא לכן האיש היה גדול
 לו למושב מקום איווה הנכבד אורחו כי הבית בעל ראה כאשר. ישבשם
 המגיע המכובד במקום בראש וישב יעבור כי בו הפציר, ארץ פחותי בין
 כאן כי הבית לבעל והסביר בנימוס סירב האורח אולם. מעלתו פי על לו

 בראשו עלה, כך הבית בעל ראה כאשר. בנוח חש הוא וכאן מקומו הוא
 מקומם את והעביר בראש היושבים מכובדיםה לכל קרא הוא: גאוני רעיון
 אותו עצמו מצא כך. החכםהעניו של למקומו בסמוך האולם ירכתי אל

 אברהם: המגיד אמר – הנמשל הוא כן... המכובדים כל בין יושב חכם
 ה"והקב", ואפר עפר ואנכי" עצמו על אמר עניו שהיה כיון, ה"ע אבינו

" ואפר עפר"ה את אני ךאהפו: אמר כן על, הצדיק של כבודו על חס
 עפר"ו"פרה אפר, "בהם שייעשו נכבדות מצוות שתי, חשיבות רב לעניין
 "...סוטה

 
 

ר ַוְיִהי ֲאׁשֶ ית אלקים ֹאִתי ִהְתעוּ ּכַ  מה תרגם ואונקלוס י"וברש: ָאִבי ִמּבֵ
 שהוא כפי, אומר אונקלוס שתרגום מה מפרט י"רש אין מדוע. שתירגם

 ביאור"?שתרגם מה תרגם" המילים של ותןמשמע מה כן כמו? לומר נוהג
 את תמיד מקיים המושלם האדם דהנה, ל"זצ שפירא ם"המהר אומר נפלא
, שהיה מה –" אומר היה הוא" בבחינת. לאחרים ומלמד דורש הוא אשר
 ויתר אשר,צדק גר אונקלוס היה כידוע. לאחרים ודורש' אומר היה' זה

 מפרש וכה. ליהודי והפך האדירה רומי בממלכת רמה כהונה על בשעתו
, ידיהם מעשי,אליליהם אחרי תעו שעמיםאחרים בשעה: "הפסוק את הוא
, חייו מתוך כך הוא מפרש הרי –" אבי מבית לעבודתו אלקים אותי קירב
 תרגם אונקלוס: "י"רש של דבריו כוונת וזהו. עצמו הוא שעשה כפי ממש
 כלומר, הוא חייו את שתרגם כפי הפסוק את תרגם הוא –" שתרגם מה
 )המאיר אור ניצוצי...(     עצמו בשביל שתרגם כפי
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו
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 שלו בדרשה פעם פתח ״לצז יאדלר ציוןבן  רבי המפורסם הירושלמי המגיד
 לו והבטיח לבתו חתן לקח אחד גביר: שהיה מעשה שמעו, בותיר: אמר וכך

 זולל, ובטלן פוחזריקן ,כאדם  בחור אותו נתגלה החתונה לאחר. גדולה נדוניה
 מביתו וגרשו עמד. כרהולש שותה, קלי־עולם בין ימיו רוב מבלה, וסובא

. בבית והופיע שחזר עד חמיו לבית מחוץבחור זמן מה  אותו שהה. בחרפה
 ולא מיניה לא -? בתשובה לחזור אתה רוצה כלום —: שאלו הגביר ומשראה
 בנדוניה נזכרתי אבל, טובים מעשים ולא תשובה לא, הלה ענה — מקצתיה
 קהל פרץ, לכאן המגיד ציון בן ר׳ משהגיע...לבקשה ובאתי לי שהבטחת
 זרק הגביר בת שאת, שוטה חתן לאותו לועג כשהוא, רם בצחוק המאזינים

 אתם רבותי, הא —: ואמר ציוןן ב ר׳ קרא. מבקש הוא הנדוניה את ואילו
, בתו את נתן הקב״ה; כך נוהגים בעצמכם אתם אבל? צוחקים הא, צוחקים
 אתם זורקים עכשיו. ישראל ארץ את להם נתן וכנדוניה, לישראל התורה שהיא

 (אוצר מרגליות) ״?בנדוניה רק לאחוז ורוצים התורה את
 
 
 
 

 עה״פ בשלח בפרשת(בחיי רבינו כתב:  מהמברך גדול יותר אמן שהעונה הטעם
 שהקב״ה בו שנאמר שטר, עדות לשטר נדמה ברכה המברך כי, )בה׳ ויאמינו
 שלא שטר הוא אך, מברכתו יתברכו המתברכים ושכל, הברכות מקור הוא

, השטר מקיים הוא אמן והעונה, לגרוע או ולהוסיף להכחישו אדם ויכול נתקיים
 לראשון שמתווסף שני עד כמו העיקר והוא, הראשון עדות כוח נגמר ידו ועל

 את חותם הוא כי מהמברך יותר אמן העונה גדול, לכן. בו נגמרת שהעדות
 . יתברך לבורא השבח נשלם ידו ועל, הברכה

 
 
 
 

 הדברים, בזריזות שלא שנעשה מדבר שונה ערך הוא בזריזות שנעשה דבר
 איזה לעשות או לו להביא ומבקש רוצה בבית מסויים צד שאם ביחס אמורים
 עשיית צורת מאשר, כלל לעשות לא שעדיף, כבדות מתוך העושים יש, פעולה
 שהעושה) הזריזות חלקי ביאור בפרק( ישרים במסילת הזכיר כבר. כזאת

 כלל לו שאין סימן בזריזות שלא והעושהו, לדבר חשק לו שיש סימן בזריזות
 ומצוה, חשק מתוך שנעשית מצוה, יש מצוה עשיית סוגי ושני, לדבר חשק

 נאמר) ו, ז( השירים שיר במדרש. היא אחרת מצוה סוג כבדות וךמת שנעשית
 שנאמר אברהם של זריזותו מידת בגלל רק ישראל לכלל עצמו קשר שהקב״ה

 זכה אורחים הכנסת של המצוה עצם בגלל שלא הרי, אברהם״ רץ הבקר ״ואל
) הזריזות שער( צדיקים בארחות הובא וכבר. למצוה זריזותו בגלל אלא, לזה

 להיות יכול אדם, כולם״ את ומתקנת המדות לכל תכשיט היא הזריזות ת״שמיד
 לא אם, לבו טוב ערך את מאבד לפעמים זה במצב, זריז לא אבל, לב טוב

 )ומנוחה בית(.בזריזות עושהו
 
 
 

 ? שמותר הטמא מן הבא דבר יתכן איך שאלה:

 מקום מכל טמאים שהדבורים פי על אף הדבורים מן היוצא שדב תשובה:
 התבואות ומן האילנות של מפרח רק מגופם אינו שהדבש, מותר הדבש

  .אוכלים שהדבורים

״צזיאדלרציוןבןרביהמפורסם
לאחדגביר: שהיהמעשהשמעו 

(אוצר מרגליות״?בנדוניהרקלאחוז

רבינכתב: מהמברךגדוליותרמן
ש, עדותלשטרנדמהברכהמברך

.יתברךלבוראהשבחם

ששנעשהמדברשונהערךהוא
להביומבקשרוצהבביתמסוייםד

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

תְולֹאחֶֹדשׁ לֹאַהּיֹוםֵאָליוֹהֶלֶכתַאּתְַמּדּוַעַוּיֹאֶמר ּבָ לֹוםַוּתֹאֶמרׁשַ :  ׁשָ
 את שליט״א קראהן. י פסח הרב מביא)מאנגלית מתורגם(׳רימדב ׳׳המגיד בספר
גולדשטייןטוביההג״ר, פארקשבכורוהלכה׳׳׳׳עמקישיבתראששלסיפורו
 העבודה ובמחנות, בשיאה העולם מלחמת היתה תש׳׳ג בשנת. זצ״ל

 ועד טוביה ר׳ אסורים היו שבו העבודה במחנה. העבודה הוגברה שברוסיה
 להימנע הצליחו אז עד אם. העבודה הוגברה, הישיב בחוריעשר אחד

 הוכרחו, לרוסיה הגרמנים פלישת אחרי שעתה הרי, בשבת מעבודה
 לכרות המפקד להם הורה השבתות באחת. בשבת גם לעבוד הבחורים

 גדולות, הקורות כל את ולהוריד הענפים לקצץ, מסוימת בחלקה עצים
 המרכז אל, הנהר זרם ידי על נשלחות היו משם. הנהר אל, וקטנות

, מהמקום המפקד הסתלק ההוראות מתן לאחר. מטוסים לייצור התעשייתי
 הם. השבת חילול את לצמצם ניסו השגחה ללא שנשארו שסברו והבחורים

. האיסור חומרת את המקילים אופנים שני על הסתמכות ידי על זאת עשו
 בזה איה לא ולק, בחורים שני ידי על תילקח זמורה שכל החליטו הם. א

 הופך זה וגם, אמות מד׳ פחות ילכו הזמורות בנשיאת. ב. דאורייתא איסור
, זמורה כל, שעות כמה במשך פעלו כך. גרידא דרבנן לאיסור האיסור את

 שני ידי על נלקחה, אחדים סנטימטרים על עלה לא אורכה אם אפילו
 לא עת אותה כל. פסיעות שלוש כל אחרי בהליכתם נעצרו אשר, בחורים

 על והשקיף, מסוימת גבעה על עמד שהמפקד לכך לב הבחוריםמוש
. בעבודתם שהתרשלו על עליהם וצעק המפקד הופיע לפתע. מעשיהם
 צחוק עושים שהנכם וראיתי הזמן כל עליכם הבטתי! משחקים שיחקתם
 לפתע הוזנקו, לביקתתם ערב לעת שבו כאשר. אמר כך! מהעבודה

 לאולם בהגיעם. המחנה של מרכזיה באולם להתאסף ונקראו ממיטותיהם
 ומיד, אולם באותו כן גם כונסו אשר האסירים משאר הבחורים הופרדו
. בעבודה ׳׳התרשלותם׳׳ על המפקד של תלונה בעקבות לכאן שהובאו הבינו
 במקום התישבו חסונים מפקדים חמישה כאשר התאמת חששם, ואכן

 אז. נקמה של גלגלו ארשת מביעות כשפניו המפקד נעמד ומולם, מכובד
 אנשים קבוצת לפניכם מביא הנני, ל״שופטים״ ואמר פיו המפקד פער

 עצים להכין עלינו שבה זו חירום בשעת. האויב נגד במאמצינו המחבלים
 הצגה הציגו אלה צעירים עשר שנים, האויב את למגר כדי מטוסים לבניית
. לנוח ונעמד שניות כמה ובכל. בזוגות לקחו זמורה כל. בחורשה מגוחכת

 עמו ויחד מהקהל לאחד האיש קרא, שבמעשיהם הגיחוך את להדגים כדי
, רם בצחוק פרץ האולם את שמילא הרב הקהל. הצעירים עבדו כיצדהציג

 וברוסית, הסבר מהם ביקשו השופטים. קשה היה הישיבה בחורי של ומצבם
 בתגובה .הלכתיים היו מעיניהם וכל לבגוד חשבו לא שחלילה להסביר ניסו רצוצה
 מגוחכת התנהגות דורשת החכמה משה שדת לקבל מוכן אינני הראשי השופטאמר
 מצוידים חיילים שני על וציוה ובריגול בבגידה הבחורים את האשים הוא. כזו

. הדין לגזר יחכו הם שם, הסוהר לבית להעברתם עד הבחורים על לשמור בכידונים
 שמריהם אנשים ששה לאולם נכנסו תעכשלפ, וידוי ואמרו אימה אחוזי ישבו הבחורים

 באים היו הם אמנם. מוסקבה של המרכזית הפנימית לועדה השתייכותם על העידו
גם . העבודה בזמן רק אלא בלילה שם הופיעו לא מעולם אך, לביקורת בשנה פעם

, המשלחת לאנשי מרופדים כסאות שהביאו ולאחר, ומבוהלים מופתעים היו השופטים
 הוצגה העבודה צורת את המתארת ההצגה, ההתכנסות שרפ מה להם הסבירו
. הבחורים של לאידם שמחו ממוסקבה הקצינים מתוך שחמישה היה ונראה, בשנית

 עם לשוחח ביקש הוא מסוים בשלב. וקפואה רצינית ארשת על שמר אחד קצין רק
 לחדר אחריו לבוא לבחורים סימן הקצין. לכך הרשות את וקיבל, ביחידות הבחורים

. באידיש להם אמר (שבו), זאך ״זיץ הדלת את אחריהם סגר כולם וכשנכנסו, דדיצ
 ואמר חייך הקצין. מלכודת כאן טומנים להם שמא עצמם את ושאלו מפחד קפאו הם
 אירע מה לו שיסבירו וביקש, יהודי) ייד״(אני א בין ״איך טוב) (שבוע, וואך גוט ״א
 חילול את לצמצם כדי רק נעשה הכלש יכולתם כפי באידיש הבחורים הסבירו. כאן

 אמי כאשר, קומוניסט גם אני אך, יהודי אני:סיפורו את הקצין להם סיפר אז. השבת
 שיבוא לה שאבטיח וביקשה לי קראה היא דווי ערש על אחדות שנים לפני שכבה

 מאמין ואני, לה הבטחתי ואני האחרונות מילותיה היו אלו. דתי ליהודי ואעזור יום
 ביקרנו לא מעולם שכן, הבטחתי לקיים כדי,העליונה מההשגחה לכאן חתינשלשעתה
 יצא ואז. שלנו ברכב תקלה עקב רק לכאן נקלענו ועתה, הלילה בשעות במחנה
)),,,טובטובטובלקחקלקחלקח( ( (                                     .        עליהםלסנגרכדיהחוצה ) ,טוב לקח(                                         .         עליהם לסנגר כדי החוצה

)ומנוחה

?שמותרהטמאמןהבאדבר

שהדבפיעלאףהדבוריםמןיוצא
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 ההמעל ֶ
חֹם ַהּיֹום  ַתח ָהאֶֹהל ּכְ ב ּפֶ  (יח, א)ְוהּוא יֹׁשֵ

לוי אמר: 'ישב' כתיב, בקש לעמוד. אמר לו "רבי וזה לשון המדרש (ב"ר מח, ז): 
מה אתה יושב ושכינה עומדת כך בניך יושבין  -הקב"ה: שב, אתה סימן לבניך 

 .ושכינה עומדת על גבן כשקוראין קריאת שמע"
, הלא שנינו (מו"ק ]"בקש לעמוד"[ויש להקשות, מדוע הוצרך אברהם אבינו לעמוד 

יא חוץ מאבל וחולה", ואף כאן לכאורה לא היה כז:) "הכל חייבין לעמוד מפני נש
 חייב לעמוד? -החולה  -אברהם אבינו 

ונראה שרבי לוי דרש את דרשתו לשיטתו, כי הנה בסוף פרשת 'לך לך' מובא במדרש 
: 'מל אברהם' אין כתיב כאן, רבי לוי(ב"ר מז, ט): "בעצם היום הזה נמול אברהם, אמר 

אברהם כלל לא היה חולה,  -ומצא עצמו מהול", ולשיטתו  אלא 'נימול', בדק את עצמו
הרי  -שכן אם לא הרגיש שנימול ודאי שלא היה לו כאב של מילה. וכיון שאינו חולה 

 מחויב לעמוד מפני השכינה!...הוא 
 [חדושי רבי אליעזר משה]

חֹם ַהּיֹום  ַתח ָהאֶֹהל ּכְ ב ּפֶ  (יח, א)ְוהּוא יֹׁשֵ

. וצריך להבין הרי שש שעות" -"כחום היום מבארת:  (ברכות כז.)והגמרא 
 מדוע אברהם אבינו ישב בפתח האוהל דווקא בשעה השישית, בחצות היום?

יום טוב  שאותו היום היה (מובא בתוד"ה אלא, ר"ה יא.)ואולם מובא במדרש 
ראשון של פסח. והרי ביו"ט אנו פוסקים כשיטת רבי יהושע ש"חציו לה' וחציו לכם" 

ביאר שעד חצות היום יעסוק בדברי  (או"ח תכחט, ובמג"א), ובשו"ע (פסחים סח:)
 "חציו לה'", ומחצות היום ואילך יהיה "חציו לכם". -קדושה 

אברהם לחפש אורחים, שהרי עתה נבין היטב מדוע דווקא בחצות היום יצא 
עד חצות היה אברהם עסוק ב"חציו לה'" בתוך אוהלו, ורק כשהגיע חצות היום יצא 

לערוך את שולחן החג, ומובא בזוה"ק שביו"ט יש לו לאדם  -לעסוק כ"חציו לכם" 
 להזמין אורחים לסעודתו, ולכן המתין לאורחים!

 [פנינים יקרים]
 'נוכל ליישב  -שאברהם יצא מאוהלו בחצות היום  -הנ"ל על פי דברי הגמ

 קושיא אחרת:
". ויש לשאול, בדמות אנשים הנה כתב רש"י שהקב"ה "הביא מלאכים עליו

שהנה ידוע שלמלאכים אין צל, וא"כ היה לו לאברהם אבינו להבחין בכך ולדעת 
 שאינם אנשים רגילים?

יוק, שהחמה בראש כל אדם, ממילא אמנם מאחר והיה זה בחצות היום בד
בשעה זו אין צל האדם נראה, כיון שבשעה זו האדם 'דורך' על צילו, ולכן לא היו 

 שונים כל כך משאר בני אדם ומשום כך לא הבחין אברהם בהעדר הצל...
 [לקט שמואל]

ָך   (יח, ג)ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבּדֶ

אורחים מהקבלת פני "גדולה הכנסת  (שבת קכז.)מכאן דרשו חז"ל 
 . אך אברהם עצמו מניין ידע לפסוק כך?שכינה"

ונראה שלמד זאת מהנהגת הקב"ה ש"הוציא חמה מנרתיקה שלא להטריחו 
. והרי הקב"ה בא לבקרו, ואם הקבלת פני השכינה היתה גדולה (רש"י)באורחים" 

ודאי שלא כניס אורחים, הרי האברהם למ מונעמדוע הקב"ה  -מהכנסת אורחים 
למד אברהם  -יעזוב את השכינה ויפנה לאורחים? ומכך שהקב"ה הוציא חמה 

 !"גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה"ש
 [רבי יעקב שמשון משפיטיבקה]

 יותר מהקבלת פני השכינה? גדולהומה הטעם שהכנסת האורחים 
ונראה, כי לגבי הקבלת פני השכינה אנו אומרים בברכת הלבנה "אמר רבי 

 - פעם אחת בחודשישמעאל, אלמלא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמים 
להקבלת פני השכינה,  שוה, ואם הכנסת אורחים היתה (וכ"ה בסנהדרין מב:)דיים" 

 היו בני האדם מכניסים אורחים רק פעם בחודש, ודיים בזה.
מהקבלת פני  יותרלפיכך הגדיל הקב"ה והחשיב את הכנסת האורחים 

 השכינה, כדי שיכניסו אורחים ללא גבול...
 [הרה"ק בעל ה'אמרי שאול' ממודז'יץ]

ָקר ָרץ ַאְבָרָהם   (יח, ז)ְוֶאל ַהּבָ

 .בחרדל""שלש לשונות שאברהם האכילם  ב"מ פו:) 'ע"פ הגמ( פי' וברש"י
והנה מובא בזוה"ק שע"פ העץ שהיה ע"י אוהלו של אברהם היה בודק את 
אורחיו אם הם אנשים הגונים וכשרים, אם לאו. אכן, שלש מידות יש שבהן נוכל 

לבם  ג.מסתפקים במועט.  ב.אוהבי עניים.  א.לבדוק את האנשים אם הם כשרים: 
חרד לדבר ה'.

אוהב [בחר דל  א.: "בחרדל"ויש לומר ששלשת הסימנים הללו רמוזים בתיבת 

. וזהו שפירש ]לבו חרד לדבר ה'[חרד לב  ג.. ]מסתפק במועט[חדל רב  ב.. ]עניים

, כלומר, שלש לשונות שאפשר לקרותם "שלש לשונות בחרדל"רש"י שהאכילן 
 בתיבת "בחרדל".

 [הגאון מוילנא]

ה  ר ֲאִני עֹׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ  (יח, יז)ַוָ

"אמר הקב"ה, עירובי חצרות גיליתי לו, דינה של וכך מובא במדרש (עי' ב"ר מט, ב): 
. וצריך להבין היטב מה השייכות בין עירובי חצרות מגלה לו?!"סדום למחר ואיני 

 להפיכתה של סדום?
עירובי [ברם, הירושלמי (עירובין פ"ג ה"א) מבאר את דברי המשנה "בכל מערבין 

", שזאת מפני שהם מיני קללה, שהמבול חוץ מן המים ומן המלחומשתתפין  ]חצרות

 נעשה ע"י מים, ואשת לוט נהפכה למלח.
עתה מובן המדרש היטב: אלמלא גילה הקב"ה לאברהם את הפיכת סדום, לא היה 

במלח,  אברהם יכול לקיים בשלמות את דיני עירובי חצרות, שכן היה עושה עירוב
לפיכך גילהו הקב"ה שסדום תיהפך וממילא אשת לוט תביט אחריה ותיהפך למלח, 

לח, וכך לא תחסר מאברהם אפילו ומשום כך לא יהיה ניתן לערב עירובי חצרות במ
 הלכה אחת מהלכות עירובי חצרות!

 [חמדה גנוזה]
ַער ְסדֹם ַוּיְַרא לֹוט  ׁשַ ב ּבְ ֶעֶרב ְולֹוט יֹׁשֵ ְלָאִכים ְסדָֹמה ּבָ ֵני ַהּמַ בֹאּו ׁשְ ַוּיָ

ָקם ִלְקָראָתם   (יט, א)ַוּיָ

שלו כפי ששיבחו חכמינו את  מדוע לא מצינו שלוט השתבח בהכנסת האורחים
 אברהם אבינו?

לעיר לבוב  רבי לוי יצחק מברדיטשובפעם הגיע   :כך היה מעשה שהיהו
וביקש ללון בבית אחד מעשירי העיר. העשיר שלא הכירו, לא הרשהו ללון אצלו. הלך 
לו רבי לוי יצחק לבית של אדם עני, והלה הכניסו בשמחה. חלפו להם כמה שעות 

פשטה כאש בשדה קוצים, והמונים החלו לצבוא על  -והשמועה שרבי לוי יצחק בעיר 
את פני רבי לוי יצחק, ומשראה את פניו וזכר את בית העני. גם העשיר הגיע לקבל 

 "קבלת הפנים" שערך לו, נפלו פניו ובא לבקש את סליחת הרב.
לוט  -אמר לו רבי לוי יצחק: יודע אתה מה ההבדל בין אברהם אבינו לאחיינו לוט? 

 והכניסם... אנשיםוהכניסם, אברהם אבינו ראה  מלאכיםראה 
 [חסידים מספרים]

ַער ְסדֹם  ׁשַ ב ּבְ  (יט, א)ְולֹוט יֹׁשֵ

. ויש לתמוה על עיר מושחתת "אותו היום מינוהו שופט עליהם"רש"י כותב ש
 לוט?כ(לדרגתם) אדם צדיק ומרשעת שכזו, מה ראתה ְלָמנות לשופט 

ובדרך צחות יש לפרש ע"פ המעשה המובא בגמ' (סנהדרין קט:) שאליעזר עבד 
נקלע לסדום, ובא אחד מאנשי העיר ופצעו. בא אליעזר אצל השופט ודרש  אברהם

לקנוס את האיש שהיכהו. אמר לו השופט: אדרבה, אתה צריך לשלם על שעשה לך 
טובה שהקיז את דמך! מיד נטל אליעזר אבן והטיחה בפניו של השופט. שאל אותו 

וביה: מדוע תשתומם,  השיב לו אליעזר מיניה -השופט בתדהמה: מדוע עשית לי זאת? 
בסך הכל הקזתי לך את דמך, עתה לך ושלם מכספך לאיש שהיכני את אשר אני חייב 

 .(שיעבודא דר' נתן...) לו
מעתה יש לומר שאיש מאנשי העיר לא רצה שוב להיות שופט ש"יוקז דמו", ולכן מינו 

 את צדיק העיר לשופט...
 [אפריון]

יםְוֶאת  דֹול  ...ָהֲאָנׁשִ טֹן ְוַעד ּגָ ְנֵוִרים ִמּקָ ּסַ  (יט, יא)ִהּכּו ּבַ

לשון המקרא אומר דרשני, שלכאורה נכון יותר לומר 'ואת האנשים אשר פתח 
הכו בסנוורים', ומן הפסוק משמע ש"מקטן ועד גדול" הוא  -הבית מקטן ועד גדול 

 מעניין הסנוורים, וצריך ביאור.
"שד הממונה על [נתקל בשד ששמו "שברירי" הש (ע"ז יב:)הנה מובא בגמ' ו

יאמר לחש זה: "שברירי ברירי רירי  ]מכת סנוירים... 'סנוירים' תרגומו שברירי". רש"י

ירי רי", ופירש רש"י "לחש הוא ומתמעט והולך משם השד כאשר הוא שומע מיעוט 
 בריחו משם".תיבות אות אחר אות עד רי וכן הוא הלחש לה

מעתה, אם כדי להבריח את השד הממונה על מכת הסנוורים יש לומר את 
פוחת והולך, הרי שעל מנת להכות על ידי שד זה ולזמנו יש  -שמו "מגדול ועד קטן" 

"הכו שכתוב:  ו"רי ירי רירי ברירי שברירי", וזה - "מקטן ועד גדול"לומר את שמו 
 ..."מקטון ועד גדול"שזימנו את השד בדרך של "י ע בסנוורים"

 [הרבי רבי העשיל מקראקא]

 

 35גליון מס' 
 ~ וירא פרשת~ 

 זמני היום לאופק מעלה אדומים
 15:58  -כניסת שבת 
 17:16   -צאת השבת 

  17:49      - םתבינו ר

 
מעלה אדומים הקהילה החרדית -גליון פרשת שבוע 

 

יש"כ למחבר ,מתוקים מדבשהחידושים נלקטו מספר 



 משנת הכשרות 
 צימוקים

 מוחזקים בנגיעות גבוהה ואין לאוכלם ללא בדיקה יסודית. הנגיעות:
צימוקים עלולים להיות נגועים הן בתהליך הייבוש והן במהלך  תיאור הנגיעות:

ע"י חרקים כגון: זבובונים חומים קטנים, חרקים חומים הנצמדים  אחסון ממושך
 בזמן האחסון, זחלים לבנים, אקריות.

מחמת הנגיעות הרבה המצויה בצימוקים מומלץ להשתמש רק  הבדיקה:
בצימוקים המשווקים תחת השגחה מהודרת שעברו בדיקה מדגמית מקצועית 

 ולבודקם באופן הנ"ל .
 בדיקת טיב הצימוקים שלב א':

יש להתבונן אם ישנם פירורים כהים על הצימוקים ובדפנות אריזתם שהם 
 עש. עלולים להיות סימן לנגיעות

 שרייה במים שלב ב':
דקות במים חמים ,מערבבים  10מפרידים בין צמוקים דבוקים, ומשרים כ

וממתינים עד שהמים יעמדו , מתבוננים אם צפו תולעים בהירות או גלמים וחרקים 
 חומים. במידה ונמצאה נגיעות אין להשתמש בצימוקים.

  שטיפה במים שלב ג:
ב שוטפים את הצימוקים בתוך מסננת -במידה ולא נמצאה נגיעות בשלבים א

 בעלת נקבים גדולים תחת מים זורמים תוך כדי שפשוף בצימוקים בידים.
 תחליף לצימוקים

ניתן להשתמש בחמוציות מיובשות או בדובדבנים יבשים ללא חרצנים (תוצרת 
 כתחליף לצימוקים שהם מוחזקים כנקיים. ארה"ב בלבד)

 משגיח כשרות מעלה אדומים -ר' יניב מזרחי                                             

 שילחו בקשה לכתובת לקבלת העלון בדוא"ל

3048927@gmail.com אוצר המעלה. וציינו
יתקבלו בברכה בדוא"ל הנ"ל. רעיונותתגובות ו

לךפתרון  גליון   המים" על  "וימצאה  – "עלי היתה הגר" ..עין    :לך  "בדרך רִאיה או  ,עין 

לשון ראיה ( – חומה" הוא  שור  שור",  צעדה  אשורנו)מגבעות "בדרך  לשון חומה (בנות   וגם 
שור) ומספר  – "אני אבר ומספר" ,עלי  אבר,  הוא  בעין  – "ובי פורקים צמא" ,70עין 

בבאר.  המים, 

  

 

נו", אמר בקול מתחנן, "עזור לי, בתי יעני מרוד נכנס אל חדרו של הצדיק מאפטא. "רב
 ואין לי מספיק כסף כדי להשיאה!"  היחידה עומדת לפני חתונה,

 "מהו הסכום הדרוש?", שאל הרב. 
 "אלף רובל", ענה העני. 

 "וכמה כסף יש לך?" התעניין הרב. 
 "רובל אחד בלבד", השיב המסכן. 

הרהר מעט הצדיק, ואז אמר: "לך לך לשלום, והעסק הראשון שיזדמן לך בדרך, אותו 
 עליך לעשות, וה' יהיה בעזרך". 

האיש האמין לדברי הרב ויצא מעודד. בדרכו חזרה עצר בפונדק על אם הדרך כדי 
 לטעום משהו. 

קבוצת סוחרים שהסבה על אחד השולחנות, משכה את תשומת ליבו. עד מהרה 
הבחין כי הללו סוחרי יהלומים, המנהלים עתה מקח וממכר. מתוך סקרנות קם האיש 

 מקרוב.  וקרב אל החבורה כדי להתבונן ביהלומים
אחד הסוחרים הבחין בו ושאל: "מה אתה לוטש עיניים, אולי אתה רוצה לקנות 

 יהלום?" 
 בהתחלה חשב להשיב בשלילה, אולם משנזכר בדברי הצדיק השיב בחיוב. 

 "כמה כסף יש לך?", שאל הסוחר. 
 "רובל אחד", השיב העני, תשובה שגררה פרצי צחוק אדירים מפי כל המסובים. 

, יש לי הצעה גם עבור רובל אחד", אמר הסוחר. "אוכל למכור לך את חלקי "רגע
 לעולם הבא". 

מיד הסכים העני, וביקש לערוך שטר מכירה כדת וכדין, כדי שהעסק יהיה שריר 
 וקיים. 

הסוחרים התמוגגו מנחת ומיהרו להביא עט ודף, חיש נכתב השטר כשבסופו חתימות 
 ובל, וקיבל לידו את שטר המכירה. העדים. העני מסר לסוחר את הר

לקול צחוקם של הסוחרים חזר האיש לשולחנו. באותו רגע נכנסה אשתו של הסוחר, 
תוך התעניינות מה פשר השמחה הגדולה. כאשר הסוחר סיפר לאשתו איך הצליח 
למכור "כלום", את העולם הבא שלו, לעני תמים תמורת רובל אחד, אשתו לא צחקה. 

 סוחר בהבעת פניה של אשתו, גם צחוקו קפא. וכאשר הבחין ה
"מכרת את חלקך הזעום בעולם הבא בעבור בצע כסף?!... אתה כמו גוי!!!... איני 

 רוצה להיות נשואה לגוי! אני רוצה להתגרש... עכשיו הולכים לרבנות!..." 
 "אבל..." גמגם הבעל, "זה היה בצחוק, רק מהתלה". 

ם שטר ועדים אינה מהתלה, איבדת את חלקך לעולם "לא!", צעקה האשה, "מכירה ע
 הבא ואנחנו הולכים לרבנות תיכף ומיד!" 

"רק רגע", אמר הבעל, בעודו חושב מה לעשות, "הקונה עדיין כאן, אוכל להחזיר לו 
 את כספו ולבטל את המכירה". 

 כאשר הסוחר ביקש להחזיר את העניין לקדמותו, באומרו שהיה זה סתם מעשה לצון,
טען העני שהוא התכוון לקניין במלוא הרצינות, והוא אינו מתכוון לחזור בו מהעסקה. 
הסוחר מתוך ייאוש הציע לעני כמה עשרות רובלים עבור השטר, אך העני השיב: 

 "אשיב לך את שטר המכירה רק אם תיתן לי אלף רובלים". 
כום כזה תמורת "אלף רובלים?!", הזדעק הסוחר, "כיצד אתה מעז לדרוש ממני ס

 גיליון נייר עלוב?" 
 "אתה יכול להשאיר את הנייר ה"עלוב" בידי", ענה העני. 

"בסדר, שהנייר יישאר בידך", אמר הסוחר, אך מיד שמע את אשתו צועקת: "אם כך 
 נלך לרבנות להתגרש". 

 "איני יכול לשלם סכום כה גדול בעבור פיסת נייר עלובה", אמר הסוחר. 
י יכולה לחיות עם גוי גמור", השיבה האשה, "או שתשלם לו, או שאנחנו "ואני אינ

 הולכים להתגרש". 
נפנה הסוחר אל היהודי וניסה להוריד את המחיר, אך העני עומד על שלו: "אלף רובל, 

 ולא פרוטה אחת פחות, ותחליט מהר כי עלי ללכת". 
רובלים. רק אז מסר  חכך הסוחר בדעתו ולבסוף שלף את ארנקו והעניק לעני אלף

 העני לסוחר את שטר המכירה, תוך שהוא משבח את ה' ואת הצדיק מאפטא. 
 הסוחר ואשתו שאלו את העני לפשר הדבר, וזה סיפר להם את כל הסיפור. 

 האשה אמרה לבעלה שהיא רוצה ללכת אל הצדיק, ואכן בו ביום נסעה לשם. 
כשנכנסה, אמרה לצדיק: "שמחה אני מאוד, שעל ידי התגלגלה הזכות להושיע את 
היהודי הנצרך, אך רצוני לשאול את הרבי: האמנם חלקו של בעלי בעולם הבא שווה 

 אלף רובלים?" 
השיב הצדיק: "כאשר מכר בעלך את חלקו לעוה"ב ברובל אחד, לא היה חלק זה שווה 

כשקנה את חלקו תמורת אלף רובל, וסייע בכך  אפילו רובל אחד. אך לאחר מכן,
 ליהודי להשיא את בתו, חלקו לעוה"ב לא יסולא בפז". 

אמר הרה"ג ראי"ל שטיינמן שליט"א, שיסוד הוא ביהדות: אין ערכו של מעשה טוב 
נמדד, אלא כפי שמעריך אותו האדם עצמו. שכר המצוות נקבע על פי יחסו של האדם 

ע ומכיר בערכה הנצחי, והיא שווה בעיניו יותר מיהלומים, למצוה שעשה. אם הוא יוד
אזי הוא יקבל שכרו בעולם האמת, משום שאכן אין בכל חפצי העולם הזה מספיק 
כדי להעניק לו את תמורתה. אך הרשעים שהזדמנה להם מצוה, אינם מאמינים 

ומה. בכוחה העצום, אלא מקיימים אותה כדי לזכות לכבוד, או משום אי נעימות וכד
לאנשים כאלו ניתן לשלם על מצוה במטבעות של כסף, כבוד והצלחה מפני שזה כל 

 מה שהיא שווה בעיניהם. 

 לשבת סיפור

 (ספורנו יח, א)מדוע נוהגים להכין כסא בברית מילה?  
 (יח, ג)מינה הלכתית יש בין ב' פירושי רש"י?  -איזו נפקא

 (רמב"ן יח, ג)   האם יש דרגת חשיבות לאחד משלושת המלאכים?
 ז)-(יח, ו   מיהם השלושה שמיהרו?

 (יח, יד)   איזה מועד מוזכר בפרשה במפורש?
 (רש"י יח, יט)   איך אפשר לחיות לעולם?

 לב)-יח, כח(   ?10,10,10,10,5,5היכן נמצא הרצף הבא בפרשה: 
 (שפתי חכמים יט, ג)היכן מצינו בפרשה מצה עשירה בפסח?  

 יט, יז)(   וכן זהות. היכן?תמ 3אותיות,  4בפרשה מילה בת 
 לח)-(יט, לז   אחים, דודים, ובני דודים. מי אנו?יחסינו זה לזה: 

 (כ, י)   מי שאל את מי "מה ראית"?
 (רש"י כ, יב)נין שבני בנים הרי הם כבנים?  מ

 (רש"י כ, יב)   כמה נשים היו לתרח?
 (רש"י כא, ב)הבא ראיה שהענן שעל אוהל אברהם לא הסתיר את השמש. 

 יט)-(כא, ידהיכן מצינו בפרשה באר בתוך באר?  
 (רש"י כב, כ)   את מי חשב אברהם לשדך ליצחק?

 שבת  שו"ת   לשולחן

 הע" עליזה בת רחל  לע"נהעלון מוקדש 
 נלב"ע כ"ד אלול תשע"ו

 

 לרפואת
 אפרת מזל בת לאה רחל בת עליזה, 

 טליה חנה בת מלכה 
 בתושח"י 

 זמני התפילות 
בבית הספר התורני 

 "משכן שלמה"
 ערב שבת קדש 

 16:15מנחה 
16:15תהילים לבנות 
 שבת קדש

 14:45אבות ובנים 
14:45תהילים לבנות 

 15:30מנחה 

 אבי בתחילתי    ובסופי מושלאני   
 אני ?מי   ויתפלל ולכן    אחותי גתי באומרשג

חידוד מהפרשה

 05041-29182 לעילוי נשמת ולרפואת להדפסת העלוןלתרומות 
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור

 ד"בס

  סוזן אליס ,מזל בן אליהו ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצה בן עידו ונחמן פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירןבת

 

 מרקחת שכונתית  
לשון הרע הביא 
 לביטול השידוך

 
 .)'ט ,ג"י( "באדם יהיה כי צרעת נגע"

  בארץ שחוטא אדם לך יש )ב"י ',ט קהלת( רבה במדרש מובא
  שאומר מי אבל ,בארץ חוטא ואינו בשמים ,בשמים חוטא ואינו
  ולשונם בשמים שתו" שנאמר ,ובארץ בשמים חוטא הרע לשון

 ."בארץ תהלך
  סיפור - "הגחלת" בגליון שפורסם מצמרר סיפור לפנינו

  מידע ממסירת הנגרם הנזק וחומר הזהירות גודל את המלמדנו
  לנזק להביא עלול אשר דבר ,בשידוכיםמבורר ולא מוטעה
 .לתקון יוכל לא מעוות בגדר והוא ,הפיך בלתי

 לאותה ,התושבים מרבית משתייכים ,גר אני בה בשכונה
 ,רעהו את איש התושבים מכירים הדברים מטבע .קהילה
  מדרש ובית לתפילה הכנסת בית אותו את יחד וחולקים
 והירקן המכולת את ,הילדים של הלימודים מוסדות את ,ללימוד

 .הכתיבה מכשירי וחנות הסנדלר גם ,שלנו ובמקרה השכונתיים
  עסקנים ויש ,מאוד מסודרים הקהילה חיי ,שלנו שבשכונה כיון

  את לשכנע העסקנים הצליחו ,ועניין דבר לכל הדואגים מסורים
 בשכונה סניף שפתיחת בארץ המובילות החולים מקופות אחת
 השכונה זכתה ואכן ,הצדדים לשני מאד משתלמת תהיה שלנו

  החשובים השירותים כל בה שיש ,ונגישה חדשהלמרפאה
 ."חולים קופת"ב אדם זקוק להם
  אל מסמיכותה ,החדשה המרפאה מן נהנו משפחתנו בני אף

  הצוות של האדיב היחס מן וגם הרופאים ממקצועיות ,הבית
  שסבור ,במרפאה אחד ענין מאד הפריע אישי באופן לי .המסור
  בבית התור - היה הזה הענין .רציני תיקון שצריך הייתי

 הוא אולם ,הזה המנהג התפתח איך יודע אינני ,המרקחת
  מניח שעליו זה ,המרקחת בבית הדלפק על .מאוד אותי ציער

 נהגו ,התרופות את כנגדם והרוקח ,המרשמים את הלקוח
  מכל נמנעה כזה באופן .לתורם הממתינים האנשים כל להישען

  לבקשת שותפים היו הממתינים כל ,הפרטיות בתורו אחד
  לסיום עד ,ביניהם השיחה ולהמשך הרוקח לשאלות ,הלקוח

 .בידיו תרופותיו ושקית המטופל יוצא בו המאושר
  וטיפים ,אזהרות ,עצות ומוסיפים תמיד מתערבים המהדרים
  כשמדובר גם מאד מביך המעמד .האישי מניסיונם שנצברו
 מן חברים הם 'טקס'ב המשתתפים כשכל וחומר קל ,בזרים

  את לרגע לדמיין תנסו .'וכדו מהכולל ,הכנסת מבית ,השכונה
  .הדבר כ"כ לי הפריע מדוע בעצמכם ולהבין ',חגיגה'ה אופי

  מיד .ונבוך מופתע הייתי ,בתופעה שנתקלתי הראשונה בפעם
  ,הפקיד אל ניגשתי ,המרקחת בבית ענייני את שסיימתי אחרי
 לו הבהרתי ,היומי בדף שיעור יום כל לומד אני עמו יקר יהודי

 

  בדיוק' :ואמר בהשתתפות הקשיב הוא ,שבעניין הכאב את
  אתה מה .צודקים אתם .אחר מישהו כך על לי העיר אתמול
 ?'לעשות מציע

  - 'תורמט' להתקין זה פשוט הכי' אמרתי 'לדבר פתרונות יש'
  לעצמו לוקח שמגיע אחד שכל אוטומטי מספרים מחלק
  שהגיע מכריז שהכרוז עד לתורו וממתין יושב כ"ואח ,מספר
 .'והולך מסיים ,מבוקשו את לקבל ניגש והוא ,תורו

  אתיעביר שהוא ואמר ,היטב לי הקשיב ,האדיב הפקיד
  ,במרפאה הייתי בה הבאה בפעם .הסניף להנהלת הדברים

  יש האם אותו ושאלתי הפקיד אל ניגשתי .שינוי כל ניכר לא
  המהם הפקיד ,הרוקח אצל התור בעניין חדש משהו לו

  .'עליו שדברת המכשיר יגיע בקרוב ,כן' :ואמר משהו
  כשהגיע ,ולבסוף טובים חודשים כמה נמשך 'בקרוב'ה
  הדלפק על להישען כ"כ התרגל הקהל כי התברר ',תורמט'ה

 להושיב ,אפשרי בלתי עד קשה שהיה ,ההמתנה כדי תוך
  על להעיר הפסקתי שלא כיון .במקומותיהם הממתינים את
 שוחחתי ואפילו ,הפקידים לשאר וגם ,מיודעי ,לפקיד כך

  דברים עוד לעשות במרפאה ניסו ,הסניף מנהל עם בעניין
  את לכבד הקהל מן המבקשים שלטים תליית כמו ,בנידון

  פעם מדי לחלל ששיגר קריאות וכמו ,אחד כל של הפרטיות
 שיגיע עד לשבת הממתינים מן שביקש ,העסוק הרוקח
  יפה לשבת התחילו ואנשים ,הסתמן כלשהו שינוי .תורם

  דאג לא ואיש ',תורמט'ה פתאום נשבר ,אז אולם .במקום
  המעמדות עצמם על חזרו ושוב ,להחליפו או לתקנו

 .המביכים
  עם העניין על ושוחחתי לפקידים בהערותיי הפסקתי לא

  גם שידברו מהם ביקשתי ,ובשכונה בקהילה נוספים אנשים
  אבל ,הזמן כל אדיבים היו הפקידים .קולם את וישמיעו הם

 בכיוון לפעול שעלי הסקתי .לעשות מה להם שאין אמרו
  בפעם .הקופה של הראשית להנהלה מכתב ושלחתי ,נוסף

  אל המנהל לי קרא ,השכונתית המרפאה אל שהגעתי הבאה
 ובקול יחד גם ותקיפות אדיבות ,איפוק הביעו פניו ,חדרו

  להלחם החלטת מדוע יודע אינני .בנציון 'ר :אמר סמכותי
  כל את לחנך יכולים איננו .בקופה אצלנו זה כך .זהו אבל ,בנו

  זה אבל ,אידיאלי אינו שהמצב איתך מסכים אני .השכונה
 כמובן .אחר במקום תרופות שתקנה או ,שתתרגל או .המצב
 אולי ,לך רצויים איננו אנחנו אם אך ,אצלנו מאד רצוי שאתה
 .'שירותינו על תוותר
  אעשה ,אכן' אמרתי ואז .מה זמן שתקתי .הבנתי .שמעתי
  .העולם את לתקן באפשרותי שאין איתך מסכים אני .כדבריך

 הזו המרפאה על האחריות באמת אבל ,לעזור ניסיתי אני
  מאותו .'שלי לא היא בה שמתרחש מה ועל
   עוד עסקתי ולא פרטי מרקחת בבית תרופות רכשתי יום

 

תר  א ב ן  ו ל ע ה את  ע  ו ב ש י  ד י מ א  ו צ מ ל ן  ת י עת"נ ד ת" ל ו נ ו י ל ע ג ו השב רשת  פ  ל

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 7000-ב המודפס
  ,]₪ 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

   ₪ 400 בסך אברך בהחזקת וכן
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש
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 המשך סיפור לשבת קודש

  סדר לעשות המנהל החליט זאת בכל ,אחד יום אך .בנושא
  על 'החליט' לומר מתאים לא אולי .המרקחת שבבית בתור

  רב של בהתערבותו .בתוקף לעשות ממנו שדרשו מעשה
 .עסקניה וטובי השכונה

  שמועה בקהילה התגלגלה אחד יום :כהוויתם דברים והרי
  אל לצאת העומד מאד מרגש שידוך על לאוזן מפה שעברה
  שנמצא מבוגר בחור הוא ,הבחור .ממש בקרוב הפועל

  שידוכו את עכבו משמעותיות לא סיבות מיני וכל בשידוכים
  שהוא ,והיא רצינית סיבה לרועץ לו עומדת כעת .עתה עד
  ואחריו ,מרודים דלפונים הוריו ,ושבע עשרים בן כבר

 הם אף הגיעו שרובם ובנות בנים של שיירה ממתינה
  כל נתקעים מה משום .אותו עברו אף וחלק ,לפרקם

 .המוצעים השידוכים
  עומדת הבחור של משפחתו כי ,השמועות סיפרו ,והנה

  גם .ל"מחו מצוינת בהצעה מדובר .שידוך לסגור ה"ב
 מסיבות בשידוכיה התעכבה ,הבחור כמו ממש ,המועמדת

 בררו הם .המבוגר גילהלרועץ לה עומד וכעת ,ברורות לא
 בשורה עוד .טוב כי וראו משפחתו ועל הבחור על רבות

  ,אמצעים בעלת היא המדוברת שהמשפחה ,היתה בשידוך
  השידוך על ששמע מי כל .נדיבה ביד לתת ומעוניינת
  כבר וציפה גדולה שמחה שמח ,טוב בכי להיגמר העומד
 וביום ,יומיים חלפו יום חלף.השידוך על 'רשמית' לשמוע
  התברר .המשפחה בית אל מובהל אמבולנס ראינו השלישי
 הוא .קשה לב התקףעם החולים בית אל נלקח שהאב
 .החיים ארץ אל שב ובנס ,ל"רח ,למוות חיים בין ריחף
 עלה מה ידענו ולא .יותר שמענו לא השידוך אודות על

  עד פרטים אלו אי להיוודע החלו הימים בחלוף .בגורלו
  שהתאושש לאחר :הברורה התמונה בידנו הייתה שלבסוף

  מיטת אל שיקראו ביקש ,לדבר מסוגל והיה ,מעט האב
 כי ,לב בשברון לו סיפר כשהגיע .השכונה רב את חוליו
  כיון ,מצוין שידוך לסגור אמורים היו הם ערב באותו

  יישתו 'לחיים'ה כי תכננו ,ל"מחו הגיע השניה שהמשפחה
 והדודים ,ערוכים היו השולחנות .החתן משפחת אצל

  שעה ,שנקבע הזמן לפני שעה ,והנה .לשמחה הוזמנו
 בטל כולו העניין כי והודיע השדכן התקשר ,(!)בלבד

 בעצמו הוא אולי .הסברים לספק הסכים לא הוא .ומבוטל
  ,ומוחלט סופי הוא שהביטול הבהיר הוא אופן בכל ,ידע לא
 עוד ל"לחו שבים והם טיסתם את הקדימו המדוברים וכי

 .הלילה
  ',התעלפתי ופשוט ,כוחותי לי עמדו לא ,זה את כששמעתי'

  בהתקף לקיתי אלא 'התעלפתי' שלא התברר' ,האבא סיפר
  בהלה מרוב 'לב התקף לחטוף'ש חשבתי תמיד .רציני לב
  הנה אבל ,בסיפורים רק שקורה משהו או ,גרידא ביטוי הוא
 .'לי קרה זה

  ,עזרתכם את חייב אני כי ,לפה אתכם הטרחתי ,הרב כבוד'
 ,האחרון ברגע השידוך את קלקל מישהו כי ברור

  ,אני .ולברוח לקום להם גרם בודאי ,שמעו שהם משהו 
 את יש לכם אבל ,העניין את לברר מכדי דלים כוחותי

  
 

 
 

 ד"בס

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. מארלי בן אסתר

,  ליחזקאל מאיר בן שפיקה כל הישועות. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ש ברהוג''התורם בעילו להצלחת. שלום בן עבדל, גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
 058-3297225 

 ד החכמה ועוד לפרסם ספרים בתוכנת אוצר ניתן 

  ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית :לרפואת להתפלל נא
 ,מרים בת שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה
  להצלחה .לוי משפחת להצלחת .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין
 .פורטונה בן מיכאל לישי הגון לזווג .שושנה בת לטליה הגון ולזווג

 ,נרגס בן ומאיר נרגס בן משה ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד :נ"לע
  ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו
  בן יוסף עובדיה רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים

  נ''לע וכן ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג
  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי
  בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה
  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

  זוגות על התפללו אנא
  בזרע להפקד זכו שלא
  בן יחזקאל !קיימא של
  טַכְרְּכמי ,ורעייתו מהין
  בן מנשה ,שרה בת

  בן הרצל ,ורעייתו טובה
  בן יצחק ,ורעייתו כתון
  בן דוד ,ורעייתו תמר

  ודליה כמסנה ,שושנה
  וירון שפיקה בת שרה
 .ורעייתו פנינה בן מנשה

ויכולת   כחאנא תנו לנו , אנחנו פונים לציבור הקוראים היקר
אנו  ". דרכי חזקיה"והעלון  ח"הגמ' כולל'הלהמשך החזקת 

משתדלים שההכנסות יהיו קודש למטרות הללו ואין לנו הוצאות 
 !תבורכו מפי עליון. 'וכדו נקיון, מזכירות

 לעצמי  להכאיב כדי הסיפור אותי מעניין לא .המתאימה הסמכות
  אם .יהיו אם ,הבאים לשידוכים נזק למנוע כדי אלא ,העבר על

 להזים חייבים אנו ,אמיתי שאינו טוב לא דבר עלינו אומר מישהו
 .'השמועה את
  הוא .לאשורו דבר ויברר ,הקורה לעובי להיכנס הבטיח הרב
  הוא .מלא באופן הרב עם פעולה שיתף שכמובן ,לשדכן קרא
  שמשפחת יודע הוא אבל ,לאשורה הסיבה את יודע שאינו אמר
  כעסו שהם כך כדי עד ,הבחור על מאד חמור משהו שמעו הכלה
 משום ,בפח אותם להפיל ניסה שלדבריהם,השדכן על מאד

  להשם הודו ורק שנית לברר הסכימו לא הם .ל"מחו שהגיעו
 ממנו נפרדו בטרם לשדכן שאמרו כפי ,מועד בעוד אותם שהציל
 .רב בכעס
  והרב ,המדוייקים פרטיהם את לרב למסור כמובן הסכים השדכן

 אותו דרך .ל"בחו משתייכים הם אליה הקהילה רב עם קשר יצר
  יודעת שהיא שלהם דודה מבת שמעו הם :הפרטים נודעו רב

  הם .הנפש בבריאות לטיפול כדורים נוטל שהבחור ,אישי באופן
  ,נגדם שנרקמה 'הישראלית קנוניה'ה על מכעסם נרגעו לא עדיין
 .המקרה בפרטי להיזכר ומזועזעים המומים והם
  אותה זימן ,השכונה מתושבות היא אף היתה הדודה שבת כיון

  המרושעת לשמועה המקור מהו ממנה לשמוע כדי ,אליה הרב
  .במציאות אחיזה שום לה אין באשר ,עלילה אלא שאינה הזו

 בבית בוקר באותו היתה בעצמה שהיא ,לרב סיפרה הגברת
  היתה היא .התרופה את רוכש הבחור את וראתה ,המרקחת
 ששמו וראתה במרשם להציץ התאמצה ולכן ,ומבוהלת המומה
 .לבן גבי על שחור עליו מופיע
  .מסויים בשם נקבה והיא ,התרופה שם מה אותה שאל הרב
 בתרופות התמצאות לה יש ,במחילה מנין ושאל הוסיף הרב
 עבור כאלו תרופות רוכשת היתה שבנערותה ,סיפרה והיא כאלו
 .ביתה יד על ששכן בהוסטל שחסו נשים
  דבר הבחור קנה האם המרקחת בית במחשב לבדוק שלח הרב
  אמנם כי נמצא המחשב ברישומי .מהו ,כן ואם יום באותו מה

 באלרגיה לטיפול המיועדת ,תרופה בוקר באותו קנה הבחור
  ,ישראל מעם אחוזים ארבעים כמו סובל הוא ממנה ,אביבית
  שם .לית"החו המשפחה את אודותיה עדכן השדכן ואפילו

  המיועדת תרופה של לשם מאד דומה ,לאלרגיה התרופה
 .השמות בין והחליפה התבלבלה הגברת .פסיכיאטריים לחולים
  ונשאלה ,הרב אל שנית האשה נקראה הפרטים שהובררו לאחר
  עם להתייעץ בלי ,גורלי כך כל דבר לומר עצמה על לקחה איך
  האישה .השמות בין ומחליפה טועה היתה לא ואפילו ,רב

  היה אפשר ואי ,נעשה כבר הנזק אך הטעות מן מאד נבהלה
  אל השידוך את להוציא והשדכן הרב של ניסיונותיהם כל .לתקנו
  .שכנגד המשפחה של עזה בהתנגדות ונתקלו בתוהו עלו הפועל

  ,הרב של האישית להתערבותו המרקחת בית פרשיית זכתה כך
 ."לקח ויוסיף חכם ישמע" .תיקונה עלדבר של בסופו באה וכך

 )תזריע, ויקרא, ואדברההאמנתי (
 
 
 



  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ז| תשע"רמ"ט | גליון שת וירא פר

  ויחפרהו כרה בור

 למצוא וילאו, גדול ועד מקטון, בסנוורים הכו הבית פתח אשר האנשים ואת

  ).א, יט(י הפתח

 הייתה, הגדולה באמריקה מזלו את לנסות בדרכו, מהוריו יענקל של הפרידה

 לשלום להוריו נופף יענקל. באכזריות אותה קטעה הרכבת צפירת. ומרגשת קשה

 .הנוסעים בין ונבלע

-דירת שכר הוא. ושלמים יראים לקהילת יענקל חבר לאמריקה הגיעו עם

 שפרנסה עבודה מצא גם מהרה-עד. במנהטן היהודית סייד-באיסט קטנה חדר

 להוריו ששלח האיגרת. כשרה טובים-בת לאישה נשא זמן כעבור. בכבוד אותו

 .קץ-לאין אותם שימחה, נישואיו ועל הטובה הסתדרותו על בהונגריה אשר

 ולאחוז הזדמנויות לזהות ידע הוא. מהירה ובתפיסה בחריצות התברך ענקלי

 ברחוב ששכנה, גדולה כבסהמי קשיש סיני ממהגר קנה אחד יום. הנכון ברגע בהן

 לרצות והתאמץ נוספות שעות המיכבסה את הפעיל הוא. השכונה של המרכזי

 .משגשג לעסק המקום נהפך מהרה-עד. לקוחותיו את

 והמצוות התורה בדרך לדבוק הוסיף הוא. ראשו את רהסחר לא ההצלחה

 של חייו. הגונה לתרומה יזכו בביתו כי ידעו נזקקים. הצלחתו על' לה תודה והכיר

 .לתפארת יהודי בית ניהל והוא ילדים לו נולדו. מנוחות-מי על התנהלו יענקל

 שני פתחו שלו המיכבסה מול. להשתבש העניינים החלו שבו ליום עד

 ומילאוהו ידיים-רחב אולם שכרו השניים. מתחרה מיכבסה צעירים םאיטלקי

 החלה יענקל של לקוחותיו רשימת. ומהירות משוכללות כביסה-מכונות

 .והולכת מתערערת הכלכלית יציבותו כי חש הוא. להצטמק

. מכבסתו את לסגור לו מוטב כי רמזים האיטלקים לעברו שילחו זמן כעבור

 היה לה'יענק. המיכבסה לו הניבה שעדיין המעטה בפרנסה צרות היו עיניהם

 .עצות-אובד

 הוא. צרותיו את קלה לשעה ממנו השכיח ביתו דלת על שהתדפק היהודי

 גם שהגיעה עד נתגלגלה השיחה. מהונגריה וטרייה חמה שלום-דרישת עמו נשא

 .יענקל של מצוקתו לסיפור

, מקרסטיר לה'ישעי רבי הצדיק על שמעת ודאי, "הלה הציע", נא-שמע"

' נפש-פדיון' כתוב. חצרו את לפקוד אשוב שבועות כמה בעוד. קשור אני שאליו

 .אורחו כעצת מיד שעשה, ליענקל קסם הרעיון". לו אמסרהו ואני לצדיק

. וגברו תכפו והאיומים דחוקה להיות הוסיפה הפרנסה. מאז חלפה שנה חצי

 קורתי לצל שובך ברוך" .יענקל של בביתו והופיע מיודענו שב אחד בהיר בוקר

 .מצבו את שהבהיר, עגום בחיוך יענקל הכריז", הרעועה

. קטן בד כיס מתיקו והוציא, האורח הכריז!", בשבילך טובות בשורות לי יש"

לפ"ק

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 ל על פרשת השבוע מגדולי צדיקי הדורות זצ"עובדות ומעשיות 

 דבר עוד, אה. ולהצלה לשמירה, בקביעות עמך שאהו. הצדיק לך ששלח קמע זה"

 ".המתאים עדהמו בא כי שתחוש עד הקמיע את תפתח שלא הורה הצדיק –

, לו ששיגר ומהקמע הצדיק מברכת עידוד לשאוב יענקל ניסה הבאים בימים

 . מה-דבר זוממים מתחריו כי היטב שידע אף

 עשיר עברייני עבר בעל שחור צעיר גייסו הם. לפעול החליטו האיטלקים שני

 הסכים הצעיר. היהודי של המיכבסה שרפת תמורת דולרים מאתיים לו והבטיחו

 של הראווה-חלון תיאור, הרחוב שם ובכללה מפורטת הכוונה השניים ןמ וקיבל

 את. "דולרים מאה של שטר לידו תחבו הם. לה הסמוכות והחנויות המיכבסה

 .אמרו", הביצוע לאחר תקבל היתרה

 ובכיסו גדול דלק מכל נשא בידו. למשימה הצעיר יצא מאוחרת לילה בשעת

 לזהות הצליח לא אך, שקיבל ההנחיות פי-על, המיכבסה אחר תר הוא. גפרורים

 את שיבש הנפשי הלחץ אולי. להתרופף עצביו החלו קלה שעה כעבור. המקום את

. לזכוכית שמעבר הכביסה-מכונות את מעיניו הסתירה החשכה ואולי, ראייתו

 .עצבנותו גברה לדקה מדקה

 מכיר אינך. "אורח-לעובר והמתין נסתרת בפינה המכל את טמן ברירה-באין

 שלא על הצעיר התפלא. המדויק מקומה על והצביע, הלה תמה?!", המיכבסה את

 אל רץ הוא. המכל אל הצעיר מיהר האיש הסתלק אך. לכן-קודם בה הבחין

 על הדלק את והתיז, הקדמית השימשה את עזה במהלומה ניפץ, המיכבסה

 .אש-למאכולת המיכבסה הייתה שניות בתוך. הכביסה-מכונות

 בלי, התפילה לאחר. שחרית להתפלל, כדרכו, יענקל לךה בבוקר למחרת

 בכבאים הבחין ממרחק. מכבסתו אל פנה, הלילה אירועי על דבר-וחצי דבר לדעת

 .המיכבסה אל צעדיו את החיש מואץ בדופק. הרחוב את שמילאו ובשוטרים

 צמד של המפוארת המיכבסה. עיניו למראה להאמין התקשה יענקל

 מיהר יענקל. ועצבניים חיוורים, בחוץ התרוצצו השניים. לאפר הייתה האיטלקים

 .לקוחות קבוצת המתינה כבר שלידה, שלו המיכבסה את לפתוח

. המצית את תפסה שהמשטרה לאחר, יומיים כעבור רק נחשף המלא הסיפור

 וטעיתי ממול המיכבסה את להצית התכוונתי. "ולזמר פיו את לפתוח מיהר זה

 בעלי - ההצתה מזמיני את גם הסגיר, כמובן, הוא. הודה", המטרה בזיהוי

 .השרופה המיכבסה

 הכלכלי מצבו. יענקל של למיכבסה הוותיקים הלקוחות כל חזרו אחת-בבת

 .הטובים כבזמנים נדיבות להיות חזרו תרומותיו גם. מעלה ועלה שב

 על בצער נתבשר אחד יום. מחיקו הקמע מש לא ועדיין שנים חלפו מאז

 .הצדיק רמז שעליו" המתאים המועד" זהו כי סבר יענקל. סטירמקר הצדיק פטירת

 – הפסוק הופיע זעירה קלף רצועת על. נשימתו נעתקה הקמע את כשפתח

 למצוא וילאו, גדול ועד מקטון, בסנוורים הכו הבית פתח אשר האנשים ואת"

 (הובא בגלש"ה). "...הפתח
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 סמך ורמז מה"ת לשלישי למילה

 י"וברש). ה-א, יח( 'וגו לחם פת קחהוא' וגו' ה אליו וירא
  .היה למילתו שלישי יום חנינא בר חמא' ר אמר

 ביום סעודה כ"ג לעשות מדקדקים יש מקומות בהרבה
 אבינו אברהם מסעודת סמך לזה ויש, למילה השלישי

 . כידוע היה למילתו השלישי דיום למלאכים
 )'ב ע"(מ פקודיך דרך

 
 לתלמוד תורהמיום 'הגמל' יצחק הניחו אברהם 

 . (כא, ה) יצחק את הגמל ביום
 או בן לו שנולד ביום סעודה אדם שיעשה העולם מנהג

 משתה לעשות אברהם שאחר ומה. המצוה לכבוד המילה ביום
 הניחו גמלו שמיום לפרש יתכן, אותו הגמל יום עד יצחק

 את אברהם הכיר שנים' ג בן שהרי, לתמוה ואין, לתלמוד תורה
 ביום ולא הלידה ביום לא הסעודה לעשות רצה אל על כן. בוראו

 בבנו שישמח כדי אותו הגמל יום עד הדבר והניח המילה
 ישרים' ה פקודי) "ט, יט תהלים( בה שכתוב, התורה בשמחת
 דעה יורה מי את) "ט, כח ישעיה: (שכתוב וכענין", לב משמחי

 נתקדש שנגמל תכף כי", מחלב גמולי שמועה יבין מי ואת
 .תמימה עולה להיות ומזומן' ה לעבודת ונבדל ושפר להיות

 ביום ולא הלידה ביום לא ,לבן האב אהבת אין כי עוד וידוע
 .ויותר יותר אהבתו תתחזק ואז, שנגמל ביום אלא המילה

, יצחק את הגמל ביום) פ"עה זוטרתא פסיקתא: (ובמדרש
 עושים שאנו למנהגנו סמך יש ומכאן, יצחק את מל ג"ה ביום

 אברהם עשה הזה המדרש לפי שהרי, המילה יוםב סעודה
 אמר ועליו, הוא כשר ומנהג, יצחק למילת' ח ביום גדול משתה

 ". זבח עלי בריתי כורתי חסידי לי אספו) "ה, נ תהלים( דוד
 בחיי רבינו

 כרת עמו ברית להיות 'נפרדים' איש מרעהו

 . (כא, כז) ברית שניהם ויכרתו
שפעם  ל"זצ פשיסחאמ בונים ר"הררה"ק ה בשם שמעתי

 מה חדשות לו להביא ווארשא דרך שיסעו ודיילחס אמר אחת
 ולא. ימים איזה שמה וסובבו. ווארשא דרך ונסעו. שמה נשמע
 . פשיסחאכיוון לחזרה  עונסוהלכו ל חדשות שום שמעו

 עודםכשהם  נסעו וטרם ,ליסע לעגלונים באו כי ויהי
 מספרים' שהי) גירטרע( 'כתף נושאי' שני אצלם ישבו .בווארשא

 האלה בימים הרוויחו ומה לשלום לרעהו איש שאלו ,זה עם זה
 לי הקש השהי מה לך אספר לחבירו חדא אמר כ"ואח. כדרכם

 שניהם ויכרתו". ואבימלך אברהם אצל בפסוק למודי בעת
 אבימלך רק שם' הי לא כי למותר הוא" שניהם" תיבת "ברית

 . "ריתב ויכרתו" לכתוב צריך' והי. ואברהם
. זה על תרצת מה אבל. קשיות להקשות תוכל השני השיבו

 בנבואה רואה' הי ה"אאע אשר. כך הוא' הפי שבדעתו והשיבו
 ולסחור. ם"העכו בין בגלות מפוזרים' נהי ישראל אנחנו אשר

 ה"אאע ירא' והי. להם צריכים אנו דברים לשאר והן. עמהם
 דייקא ותלהי הברית עמו כרת זה על ממעשיהם ילמדו שלא

 התחברות להם' יהי לא שלעולם ביניהם אחדות ולא" שניהם"
 להיות ברית ויכרתו' הפי זהוו. ו"ח במעשיהם להם לדמות

 . אחד ולא" שניהם"
 איזה והביא אם אותם ושאל. ל"זצ בונם ר"הר ק"להה וחזרו

 רוצים' שהי ובעת. חדשות כלום שמעו שלא ואמרו. חדשות
 ואמר. ל"הנ כתף מהנושא התורה לו סיפרו ל"זצ ק"מהה לילך

 התורה לשמוע לווארשא להם שלח זה שעל ל"זצ ל"הנ ק"הה
 ם"העכו בין יושב אם דוקא לאו ל"זצ ב"הרר ק"הה ואמר הזו

 עם יושב אם אפילו אלא. עמהם אחד ולא שנים להיות צריך
 עמו להיות צריך וכדומה. מ"מו ההכרח מחמת מעלי דלא אינשי

  .גדול לימוד שהוא והבן ,ביניהם אחדות ולא שנים כמו
  קודש שרפי שיח

 מנין שהיה יום שלישי למילתו?

וברש"י אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה (יח, א).  וירא אליו ה'
 ובא הקב"ה ושאל בשלומו.

ואי משום דכתיב ויהי ביום  ,מניין לו שהיה יום השלישי האור החייםהקשה 
ים, הלא מבואר בשבת כי ביום הא' והב' הוא יותר מסוכן מיום השלישי בהיותם כואב

 הג' עי"ש.
ונראה בזה, כי אברהם אבינו השתוקק בעת חוליו לקיים מצות הכנסת אורחים, 
ולא יכל כי אורחים לא עברו על מפתן ביתו בימים אלו. והיה בבחינת חשב לעשות 

שמקיימים מצוה נברא  מצוה ולא עשאה מעלה עליו כתוב כאילו עשאה, וידוע בעת
 מזה מלאך. 

ביום השלישי נצטער אברהם עד למאוד שכבר עברו ג' ימים ולא קיים מצות 
הכנסת אורחים, שלח לו הקב"ה השלשה מלאכים שנבראו מחפצו לקיים מצוה 

להראות לו שאין לו על מה להצטער, כי באמת קיים מצות  ,בשלשה ימים אלו
וה, ומזה שבאו ג' מלאכים נודע שהיה ביום הכנסת אורחים בזה שחשב לעשות מצ

   תו.לשלישי למי
 )זצ"ללהרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב ( ישמח ישראל
 

 אדם אחד יכול להגן על עיר שלימה

ויבואו שני המלאכים סדומה וגו' והשכמתם והלכתם לדרככם וגו' טרם ישכבון 
 ד).-(יט, אוגו' 

 לחסרון, לדרככם והלכתם םוהשכמת להמלאכים הגיד לוט אם, לדקדק צריך
 לכתוב להתורה היה לא, בסדום ההוא המעשה לעשות באו שהם ידע שלא, ידיעתו

 .ידיעתו מחסרון שנאמרו דהדיוטא מילין

 שעיקר לפי רק, סדום הפיכת ענין אברהם מבית לוט שמע כבר דאולי, לומר ויש
 מהעיר רעה גזירה יתבטל רוב פי ועל, מביניהם אורח רגל שנשבת היה סדום חטא

 .העיר כל על ויגן, העיר מאנשי אחד שם שיעשה טוב מעשה י"ע

 טרם העיר אנשי שעשו המעשה שלולא) כא, יח לעיל( החיים באור כתב ובאמת 
 ביתו אל שיסורו לוט להם אמר לזה, ש"יעו הגזירה שתתבטל אפשר היה עדיין ישכבון
 יצטרכו לא כי", ככםלדר והלכתם והשכמתם, "אורחים הכנסת מצות בכך ויקיים

 .הגזירה ותתבטל שליחותם לעשות
 וגם', כו ישכבון טרם כי לולא, כך להיות אפשר היה שבאמת, הכתוב ומגיד 

, שנעשה מה נעשה לכן, שעשה המעשה על ללוט הרעו' כו לגור בא האחד באומרם
 .ל"וק

 ')ז דרוש( נחל ערבי 

 "???ויקם" או" וירץ"

 א) (יט, לקראתם 'ויקם' לוט וירא
 ר"הג מעיר) ח"תרפשנת  תשרי בסאטמער ל"שיו" (לחכמים וועד בית" בקובץ

 הכיר' פי, וירץ לוט וירא) א ט"י וירא( החיים אור' בס פלא דבר ראיתי: "ל"וז שיק מאיר
 אומרו והוא אברהם בשכונת בהיותו עליון למשרתי אצלו םמהמוכרי הם כי בהם

 לוט אצל הלא ופלא', וכו לקראתם וירץ העיר בני עם עליהם נפשו מסר ולזה 'וירא'
 ).וירץ' כ ה"באאע רק, (ויקם אלא וירץ כתוב לא

 נמשך ח"דהאוה, ל"י בפשטות :)פאללאק שמעון יוסף הרב( העורך שם והעיר
 ז"ע תמה וכבר. אברהם דגבי מוירץ לוט דגבי ש"גז דיליף, ק"הזוה דברי אחרי

 מוירץ ש"גז עשה לא דהזהר כתב משה סגולת' ובס. בהשמטות יאיר חוות בתשובות
 תודה לחמי' ותשו ח"נ' סי ד"יו ב"ח רבים מים' בתשו' ועי. לקראתם מתיבת רק וירץ

 ."דעכ. א"רפ אות' הח כללי מלאכי ויד ט"כ' סי
' דתי כריתות ס"עמ תמיד נר' הס בשם דמביא ל"הנ משה סגולת וע"ע בספר

', ו חסר אשורנו ומגבעות עילאה במתיבתא:) ג"ר( בלק ק"בזוה שכתוב מה י"עפ
 היא אחרת גירסא ק"בזה שנמצא מקום בכל ז"ולפ'. ו מלא דרקיע ובמתיבתא
 . ל"עכ עילאה ממתיבתא

 הוא ירושלמי התרגום גירסת דגם שם דכותב" יקר אור" בנפלא' בספ וראה
 .לסמוך עיי"ש מ"ע לרבינו היה מ"ומ". ורהט"

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

 במשנת הפרד"ס
 דברים נפלאים על הפרשה בדרך הפרד"ס

 הי"ו רייזל ןב שלמה אליקיםר'  לזכותוקדש ממדור במשנת האוהחה"ק 
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"ַוּיֹאְמרּו  יד): -כתיב (בראשית יט, יב
 פֹה ָחָתן ּוָבֶני ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט עֹד ִמי ְל
ּוְבנֶֹתי ְוכֹל ֲאֶׁשר ְל ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן  ַהָּמקֹום.  
ִּכי ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי ָגְדָלה 

ְלַׁשֲחָתּה. ַוֵּיֵצא  ַצֲעָקָתם ֶאת ְּפֵני ה' ַוְיַׁשְּלֵחנּו ה''
לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ֲחָתָניו ְקֵחי ְבנָֹתיו ַוּיֹאֶמר קּומּו 
ְּצאּו ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי ַמְׁשִחית ה' ֶאת  ָהִעיר  

 ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו".
שתי בנות נשואות  - ֲחָתָניו": רש"יופירש 

שאותן שבבית  - 'ְקֵחי ְבנָֹתיולֹו'היו לו בעיר. 
והוא מדברי המדרש  היו ארוסות להם".

"ארבע בנות היו לו: (בראשית רבה, נ ט): 
'ְלקּוֵחי בנותיו' שתים ארוסות ושתים נשואות. 

ופירש  ."'לֹוְקֵחי בנותיו'אין כתיב כאן אלא 
משמע שעדיין היו  'לֹוְקֵחי'": במתנות כהונה

לוקחים והולכים, שעדיין היו ארוסות. 
ומדכתיב 'חתניו' משמע ששתי בנות היו  

 לקוחות להם".
 

 הכתיב והניקוד
וראוי ליתן אל לב שהכתיב המדויק כאן 

, והוא יכול להיות מנוקד גם 'לקחי'ק הוא בפסו
. 'ְלֻקֵחי'וגם במשמעות של 'ְקֵחי' במשמעות של 

ברם, למרות שהמדרש בנה את הוכחתו על אופן 
'לקוחי בנותיו' אין כתיב כאן אלא 'לוקחי הכתיב: 

, אין כל צורך לומר שמסורת המדרש בנותיו'
הייתה כאן בכתיבה מלאה: 'לוקחי', וכפי 

כמה מקומות כיוצא בזה שמסורת שמצאנו ב
חז"ל שונה משלפנינו (השוה: 'גליון הש"ס' 
להגרע"א, שבת נה ב), אלא ברור שכוונת 
המדרש היא על מסורת הניקוד, שאין מנוקד 

 ְקֵחי'.כי אם ' 'ְלֻקֵחי'
 

 ולא איפכא –כי יקח איש אשה 
והנה גדולי המפרשים נתחבטו טובא בהבנת 

יש ששתי הבנות הוכחת המדרש: מה ראיה 
הנוספות היו ארוסות ולא נשואות, מכך שלא 

בנותיו', והלא  'לֹוְקֵחיבנותיו' אלא 'ְלקּוֵחי כתוב 
בנותיו', שכן  'ְלקּוֵחיאף בנשואות אין שייך לומר 

המשמעות של מילים אלה היא שהבנות לקחו 
את בעליהן, בעוד שכידוע דווקא הבעל הוא 

 הלוקח את האשה ולא להיפך.
 שאמרו להדיא במסכת קידושין (ב ב):  וכפי

"תניא, רבי שמעון אומר: מפני מה אמרה 
תורה (דברים כב יג): 'כי יקח איש אשה' ולא כתב 
'כי תלקח אשה לאיש'. מפני שדרכו של איש 
לחזר על אשה, ואין דרכה של אשה לחזר על  
איש; משל לאדם שאבדה לו אבידה. מי חוזר על 

 .בידתו"מי, בעל אבידה מחזר על א
 

 תירוצי היפה תואר
וראיתי להגאון הקדמון רבי שמואל יפה 
אשכנזי בפירושו על המדרש 'יפה תואר' 

"ואם תאמר, היכי שהקשה כן בקיצור אמרים: 
הוה אפשר לומר 'ְלקּוֵחי' דהוה משמע שהאנשים 

 הם הלקוחים, הפך 'כי יקח איש אשה'".
 ועיין שם שתירץ בתרי אנפי: 

ואגב דכתיב 'לֹוְקֵחי' על  "יש לומר דלא דק,
ההוה נקט 'ְלקּוֵחי' על העתיד, והכוונה לפי האמת 
שהוה ליה למימר שלקחו בנותיו. ועוד יש לומר, 
דכיון דגוי אשתו מגרשתו... שייך לומר באנשים 

  שהם לקוחים מנשותיהם".
בתירוצו הראשון מחדש היפה תואר שאכן 
אין כוונת המדרש לומר שאילו היו הבנות 

, בנותיו' 'ְלקּוֵחיאות היה הפסוק צריך לומר נשו
אלא שכוונתו היא שאילו היו נשואות היה 
הפסוק אומר 'שלקחו בנותיו' בלשון עבר. 
וכמובן שתירוץ זה הוא דחוק ביותר, ורחוק 

 מאוד לומר שהמדרש 'לא דק' בלשונו.
בתירוצו השני, מחדש היפה תואר, שיש 

כל לשון להבחין ולחלק בין ישראל לבני נח, ש
הפסוק 'כי יקח איש אשה' והמשמעות שבזה, 
שדרכו של איש לחזר על אשה, אמור דווקא 
בישראל, לפי שבישראל האיש הוא אכן העושה 
בפועל הן את מעשה הקידושין והן את מעשה 
הגירושין. אולם בבני נח שבהם אף האשה 
יכולה לגרש את האיש (השוה: רמב"ם פ"ט 

כן לומר 'לקוחי מהלכות מלכים ה"ח) אפשר א
 בנותיו'.

וגם תירוץ זה יש לתמוה בו טובא, שהתינח 
אילו היינו אכן עוסקים בגירושין, היה אכן ניתן 
לומר שהאיש והאשה הם בדרגה שווה. אולם 
מה שאמור בקידושין שהאיש הוא הלוקח את 
האשה אינו בשל הסיבה שהוא יכול לגרשה, 
אלא מפני שטבע העולם הוא שהאיש מחזר 

אשתו, וכמשל של בעל האבידה, והרי זה על 
לכאורה שייך בבני נח כמו בישראל ללא כל 

 חילוק ביניהם.
אגב, היפה תואר מסיים את דבריו בשאלה 

"והרא"ם ז"ל נתן טעם אחר למה שלא נוספת: 
יתוקם 'לוקחי בנותיו' בנשואות, ולא ידעתי למה 

ויש להתפלא  בקש טעם זולת טעם המדרש"..
ה בתוך כדי דיבור עם שאלתו על שאלה זו הבא

הקודמת על עצם דברי המדרש, והרי ייתכן 
מאוד שהרא"ם התקשה בשאלה זו ממש על 
דברי המדרש, מה ראיה יש מכך שלא נאמר 

והרי אף בנשואות לא שייך לומר  'ְלקּוֵחי בנותיו'
כך, ולכן הוא שביקש טעם אחר מפני מה אין 

 להעמיד את הפסוק בנשואות.
 

 לוט המחותנים של
גם הגאון רמב"מ דאנון בספרו 'באר 
בשדה' על פירוש רש"י (ירושלים תר"ו) הביא 
את דברי הגמרא במסכת קידושין והקשה 

"ואם כן, איך יאמר 'ְלקּוֵחי בנותיו', שאז כזאת: 
היה משמע שהם נלקחו מבנותיו, מה שאין כן 

 דרך העולם".
ויעוין שם שתירץ באופן מחודש את כוונת 

ו היה נאמר 'לקוחי בנותיו' הייתי המדרש: איל
מפרש את הפסוק באופן כזה: לוט אמר 'אל 
חתניו', ועדיין אין אנו יודעים מי הם הקרויים 
'חתניו', האם נושאי בנותיו או שמא אבותיהם 
המחותנים, וקרויים כך לפי שהם בקשרי חיתון 
עמו, ובשל כך בא הפסוק ומפרש 'ְלקֹוֵחי 

בשווא, ק' בחולם, וח' בנותיו' [בניקוד זה: ל' 
בצירי], היינו ש'חתניו' אלו הם 'קוחי בנותיו', 
שלקחו ונשאו את בנותיו; ולעולם אין כאן אלא 
שתי אנשים ולא יותר. אולם מהיות ונאמר 
'לוקחי בנותיו' ושוב אין לומר כהסבר זה, הרי 
שבוודאי הכוונה היא שמלבד 'חתניו' לבנותיו 

ו' לבנותיו הנשואות היו גם 'לוקחי בנותי
 הארוסות.

והבוחר יבחר אם לרחק או לקרב תירוץ 

זה, שכן כמדומה שמעולם לא שמענו על תיבת 
'ְלקֹוֵחי', מה גם כי מהיכי תיתי שיעלה על הדעת 

 ש'חתניו' הכוונה למחותניו.
 

 והפוכה מילה –הפוכה סדום 
והנראה לומר ביישוב קושיה זו בהקדם דבריו 

ספרו 'בית הבחירה' הנפלאים של רבינו המאירי ב
 (שבת קח ב): 

"ימה של סדום היה ידוע אצלם במים שבה, 
שהיו מרפאין את העינים. ואף על פי שבמלח היוצא 
מהם אמרו שמסמא את העינים (עירובין יז ב), 
'הפיכא סדום והפיכן מלהא', מימיה מרפאין ומלח 

 היוצא מהן מסמא".
המאירי מתייחס לתופעת טבע מופלאה 

ם המלח: המים שבה מרפאים את הקיימת בי
העיניים ואילו המלח היוצא ממנה מסמא את 

 –העיניים! והסיבה לכך היא שכשם שסדום הפוכה 
כך גם כל העניינים שבה הפוכים וסותרים את 
ההגיון, ולכן תיתכן שם תופעה שכזאת של דבר 

 והפוכו.
אגב, מטבע הלשון בה השתמש המאירי 

ויה בגמרא מצ "הפוכה סדום והפוכה מילה"
במסכת שבת שם, אולם במובן של שאלה 

"כי אתא רב דימי ותמיהה, וכך הוא שאמרו שם: 
אמר, מעולם לא טבע גברא בימא דסדום. אמר רב 
יוסף: הפוכה סדום, והפוכה מילה; גברא הוא דלא 
טבע, כשורא טבע. אמר ליה אביי, לא מיבעיא 

דאפילו בכל מימות  -קאמר, לא מבעיא כשורא 
ם לא טבע, אלא אפילו גברא דטבע בכל שבעול

. ופירש בימא דסדום לא טבע" -מימות שבעולם 
מפני שהמים  -"לא טבע גברא בימא דסדום רש"י: 

מלוחין, וכח מליחתן מעכבו מלטבוע. והפוכה מילה 
 –דברים האמורים בה הפוכין. כשורא טבע  -

. הרי שרב יוסף תמה כיצד ייתכן דבר בתמיה"
דום, שאדם לא יטבע ואילו קורת שכזה בימה של ס

גם ענייניה  –עץ תטבע, וכי בגלל שסדום נהפכה 
הפוכים. ואכן הגמרא מתרצת שאין העניין הפוך, 
אלא לא מיבעיא קאמר, ולא זו אף זו אינם טובעים 

 בימה של סדום.
ברם עינינו הרואות שהמאירי תפס את מטבע 
לשון זו בלשון של 'בניחותא' ובמהופך מהכוונה 

מקורית של הגמרא (אם כי ברור שבגמרא אכן ה
פירש המאירי כפשוטם של דברים), ולדברי 
המאירי אכן עולה שמדובר בתופעה מציאותית: 

 גם כל עניניה הפוכים.  –בסדום ההפוכה 
ומשכך אפשר לומר, שאכן דווקא בסדום, 
בשונה מכל מקום אחר, היו נוהגים להיפך 

הנשים הם אלו מההגיון, ומנהג סדום היה שדווקא 
הלוקחות את האנשים בנישואין, ולא כבדרך 
העולם בו האנשים מחזרים על הנשים, ובוודאי 
שעל החתנים הנישאים בסדום היו יכולים לומר: 

ושפיר אמרו במדרש שמשכך שלא 'ְלקּוֵחי בנותיו', 
, הרי זו ראיה שעדיין 'לֹוְקֵחי בנותיו'נאמר כך, כי אם 

 הבנות לא היו נשואות.
"הפוכה סדום ל תשיביני שאין תופעה זו של וא

אמורה אלא לאחר שסדום נהפכה,  והפוכה מילה"
שבד בבד עם הפיכתה הפיזית נהפכו כל ענייניה, 
ואילו כאן אנו עוסקים עוד בזמן בו הייתה סדום 
נצבת כהרגלה, שכן האמת היא שתמיד הייתה 
סדום מתנהגת בצורה הפוכה מההגיון המצוי בכל 

 העולם.
ך גילו לנו חז"ל מהליכותיהם ההפוכות וכ

 והמנוגדות של אנשי סדום (סנהדרין קט א):
מרעי חד יומא,  -"אמרי, דאית ליה חד תורא 

לירעי תרי יומי. ההוא יתמא בר  -דלית ליה 
ארמלתא הבו ליה תורי למרעיה, אזל שקלינהו 

נשקול חד  -וקטלינהו. אמר להו: דאית ליה תורא 
נשקול תרי משכי. אמרו  -א משכא, דלית ליה תור

ליה, מאי האי. אמר להו,סוף דינא כתחילת דינא, 
דאית ליה תורא מרעי חד יומא,  -מה תחילת דינא 

 ֲחָתָניו ְקֵחי ְבנָֹתיו
י בנותיו' שמדובר בארוסות ולא בנשואות, והלוא גם ּוֵח קשלא נאמר 'ְל  מה הראיה מכך

 בנשואות אי אפשר לומר כך, וכדכתיב 'כי יקח איש אשה' ולא להיפך?  

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש דנדרוביץ, אלישר הרב
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  -מרעי תרי יומי, אף סוף דינא, דאית ליה חד תורא   --דלית ליה תורי 

 לשקול תרי".  -לשקול חד, דלית ליה תורא 
 ופירש רש"י:

של אנשי סדום, מי שהיה לו  כך היה מנהגם -"דאית ליה תורא 
שור אחד רועה כל בהמות העיר יום אחד, ומי שאין לו בהמה מגלגלין 

 עליו לרעות שני ימים".
והטיב אשר דיבר בספר 'באר יוסף' (סלנט, כאן) לפרש שאכן 
מהאי טעמא נענשה סדום בעונש ההפיכה, כי היה בזה מידה כנגד 

 ון: מידה על הנהגתה המושחתת וההפוכה מכל הגי
"הטעם מה שהפך את הערים מלמעלה למטה ולא היה די שעל 
ידי הגפרית ואש יהיו נשרפים, אפשר שהוא מדה כנגד מדה. כי על 
שלושה דברים העולם קיים, ואחד מהם: הדין, והם הפכו את הדין 
ממש להפך... שעשו ודנו את דינם להיפך ממש משורת הדין. ולכן 

ש להיפך, והדין הוא ממוסדי מכיון שהפכו את המשפט והדין ממ
ארץ, לכן נענשו להפוך את עריהם מלמעלה למטה וכגמול ידם ישלם 

 להם מדה כנגד מידה".
ושפיר ייתכן לומר, שאם זו הייתה המנטליות של אנשי סדום 
בהתנהגותם שלא כדרך בני אדם ולהיפך ממנהגי העולם, בבחינת 

ב ְוַלּטֹוב ָרע ָׂשִמים חֶֹׁש הכתוב (ישעיה ה כ): "הֹוי ָהאְֹמִרים ָלַרע טֹו
ְלאֹור ְואֹור ְלֹחֶׁש ָׂשִמים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר", הרי שבדיוק כפי 
שהם הפכו את ההגיון בדיני ממונות, כך הם גם הפכו את ההגיון 
בענייני אישות, ובמקום שהאיש יחזר אחר האשה היו הנשים 

גם במשל שהביאו חז"ל מחזרות אחר האנשים. ואין רחוק לומר כי 
על בעל אבידה המחזר אחר אבדתו, היו נוהגים בסדום שאין בעל 
האבדה מחזר אחר אבדתו, אלא דווקא מי שאינו בעל האבידה היה 

 מחויב לבקש אחר האבידה.
ויש להטעים יותר את מהות הדברים, כי הנה עניין זה לפיו 

ת מוסד האנשים מחזרים על הנשים הוא מהטבע הנורמלי של קדוש
"אם ראית זכר הנישואין, והשווה למה שאמרו במדרש (ב"ר לא יג): 

. ופירש ביפה רץ אחר נקבה, קבלהו. נקבה רצה אחר זכר, אל תקבל"
"שדרך הזכר לחזר אחר הנקבה, אבל נקבה רצה אחר הזכר תואר: 

אין דרכם בכך, אלא שהם שטופי זימה, והן מהבעלי חיים שהשחיתו 
 דרכם". 

סדום היו שטופים בעריות (בראשית רבה מא ז), כי והנה אנשי 
הא בהא תליא, וכדבריו הנמרצים של הגאון רבי שמשון רפאל הירש 

"אתה מוצא תמיד שמשפטים בפירושו על התורה (ויקרא יח ג): 
וחוקים משפיעים זה על זה. השחתה מוסרית ועושק חברתי באים 

מיחו עם של כרוכים לעולם. רק חיי משפחה של טהרה מוסרית יצצ
משפט וצדק, ורק עם העושה צדקה ומשפט יגדל אנשים הטהורים 

 במוסרם". 
ושפיר מסתבר לומר, שאנשי סדום הפכו את הקערה על פיה 
גם בעניין זה של סדר הנישואין, והיו רגילים שדווקא הנשים הם 
המחזרים על האנשים כדי להנשא להם, בבחינת 'נקבה רצה אחר 

ימה, ונמצא איפוא כי כנים דברנו שבדין הוא הזכר' כדרך שטופי הז
. ואם בכל זאת לא 'ְלקּוֵחי בנותיו'שהנשואים בסדום יקרא שמם 

, כמנהג מקומם הקלוקל בו 'ְלקּוֵחי בנותיו'נאמר כאן אצל בני סדום 
הנשים מחזרות על האנשים, שפיר יש ראיה שבנות לוט היו ארוסות 

 ולא בנשואות.
 

 "...נישט שטייט עס" - "נישט שטייט עס"

). ג, יח( עבדך מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם י"אדנ ויאמר
 גדולה, רב אמר יהודה רב אמר. עבדך מעל תעבור נא אל.) קכז שבת' (ובגמ

 . השכינה פני מהקבלת אורחיםהכנסת

 שמעתי: א"זיע 'הק ט"הבעש מרןרבו מ מביא" יוסף יעקב דותתול"ה
.)  קכז שבת( שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה ביאור ,ממורי

מכל  ,הרע לשון סיפורי או תורה ביטול הוא אורחים הכנסת שלפעמים
 .ל"עכ אורחים הכנסת גדולה מקום

 נכד ל"זצ מזינקוב זוסיא משולם רבי ק"הרה על מסופרזה  בענין
 והתארח בדרך איקלע שפעם, ע"זי מאפטא' ישראל אוהב'ה בעל ק"הרה
 והתחיל, אצלו ב"הבעה פעם נכנס שם שהייתו ובאמצע, דהוא מאן אצל

 ק"הרה לו העיר, הרע לשון ואבק הרע לשון בגדר שהיו יניםיענ עמו לדבר
 .)כתוב לא, כתוב לא" (נישט שטייט עס" - "נישט שטייט עס" ואמר מזינקוב
 שאף אמר' הק ט"שהבעש ,כוונתו לו והסביר, קאמר מאי ב"הבעה התפלא

 המארח אם אבל, לביתו להכניסו ב"הבעה חייב ר"לשה מדבר האורח אם
 להישאר האורח על ענין שום שאין בודאי ,אסורים דיבורים מדבר

             .אצלו ולהתאכסן

 

 מידה כנגד מידה... -סדום נהפכה 

 (יט, כה).  ויהפוך את הערים האל

שכיהן  הב"ח –בעל "הבית חדש"  רבי יואל סירקישמעשה בהגה"ק 
כרבה של בעלז, והייתה משכורתו מועטת, עד שלא הספיקה לו לקנות 

 נרות, והיה יושב בלילות ולומד בחושך בעל פה.

הבחינו אנשי העיר שאינו מעלה אור בלילות והחליטו לגרשו מעירם. 
 עסוק בתורה, בושה שיכהן אצלם כרב.באמרם: רב שאינו ער בלילה ל

בטרם צאת הב"ח את העיר, כבר הוזמן לכהן כרבה של בריסק, נפרד 
מבני עיירת בעלז ואמר: סדום נענשה בהפיכת העיר על פיה, מדוע? כלום 

 חסרו להקב"ה עונשים אחרים?

אלא הסביר הב"ח: אנשי סדום כאנשי עיר סוררת, הפכו את כל 
שיהיו הם דואגים לפרנסת הרב והרב ידאג  הסדרים על פיהם, במקום

ללימודיהם, דאגו הם לתורתם של הרב והטילו על הרב לדאוג לפרנסת עניי 
 העיר... לכן נהפכה, מידה כנגד מידה...  

 

 אין לי כח לשרת ג' גבאים...

 בלא לדרך לצאת רשאי חשוב אדם שאין וברש"י ).ג, כב( נעריו שני את
  וכו'. אנשים' ב

זצ"ל: מדוע כשהיה אדמו"ר צעיר  המהרי"ד מבעלזאהרה"ק שאלו את 
היו לו שלשה גבאים, ועכשיו לעת זקנותו, כשהוא אדמו"ר גדול ומפורסם 

 בכל רחבי תבל, אין לו אלא גבאי אחד?

השיב הרבי: "כשהיית צעיר, היה לי הרבה כח ויכולתי לשרת שלשה 
 אנשים, לעת זקנה בקושי אני מסוגל לשרת אחד....
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