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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז                            "חשון התשע' יח

י ַעד'הָעַצרָעֹצרכִּ יֶמֶלךְ ֵביתלְְֶּרֶחםָכלבְּ ֲאבִּ
ַברַעל ָרָהםֵאֶשתָשָרהדְּ ('יחפסוקכפרקסוף)!ַאבְּ

('אאכפרק)!רָאמְַָכֲאֶשרָשָרהֶאתָפַקד'ַוה

שכלללמדך,זופרשהסמך.שרהאתפקד'וה
לאותוצריךוהואחבירועלרחמיםהמבקש

'וגוויתפלל:שנאמר,תחלהנענההוא,דבר
כברשפקדה,שרהאתפקד'והליהוסמיך

.(.צבקמאבבא)אבימלךאתשריפאקודם

על('יזפסוקכפרק)התפללשאברהםמכיון
יכוליםהיושלאואנשיואבימלךרפואת
.קודםהתעברהששרההואזכה,להוליד

וצריךחברועלהמבקשכל"שאנורואיםוכך

שצריךאדם."תחילהנענהדברלאותוהוא
חיסרוןלושישחברועליתפלל,מסויםלדבר
תרופתושתמהריזכהכךידיועל,דברבאותו

.בתחילהויענה
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16:2017:1017:43חיפה

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ַלחַאל שְּ ךְ תִּ ַאל,ַהַנַערֶאלָידְּ אּוָמהלֹוַתַעשוְּ י.מְּ יהַעָתְכִּ תִּ יָיַדעְּ ֵראכִּ יםיְּ !ַאָתהֱאלֹקִּ
('יבפסוקכבפרק)

ֶאהָנאֵאֲרָדה ֶארְּ ַצֲעָקָתְוְּ שּועְֵָאַליַהָבָאהּהַהכְּ
םָכָלה אִּ ('כאפסוקיחפרק).ֵאָדָעהלֹאוְּ

ועוד.ירידהלשוןאומרולדעתצריך.נאארדה
כגרגירהעולםכלוהלאלרדת'היצטרךלמה

'ההודיעכיהיאהכונהאכן..לפניוחרדלשל
החסדלצדהנבראיםעםבויתנהגאשרהסדר

דרכיובהודעתכאן'האמרלזה[ו]..והרחמים
ישפוטלא:פירוש"ָנאֵאֲרָדה"אברהםאל

..לנבראיםבהשואהאלאמעלתובערך
הדרגהאלא"ָנאֵאֲרָדה"פירושאיןומעתה

ויבחיןלדעתישקיףממקומוולעולם.בדין
.אדםבנילבות

ה"שהקביתכןאיך,עטרבןחייםרבישואל
הארץכלמלאהרי,"ְוֶאְרֶאהָנאֵאֲרָדה"אומר

פהשייךמה,לפניוקטןכגרגירוהעולם,כבודו
?ירידהשללשוןלומר

אתלאברהםפהמראהה"שהקב,ומתרץ
אדםאםהריכי.האדםבניעםהנהגתומידת

עלעוברוהיה,ודםבשרבמלךמזלזלהיה
ואף,קשהלעונשהייתהדינואחת,מצוותו
שכןכל,ודםבשרבמלךכךואם.למיתה

נענשאנוואם.ה"הקבהמלכיםמלכיבמלך
ואוילנואוי,לנושמגיעכפימעשינועל

מידתואתה"הקבלנומראהלכן.לנפשנו

יורד,"ָנאֵאֲרָדה"שאומר.אדםבניעםחסדו
ודן,להיותאמורהשהיתההדיןבמידתאני

.וברחמיםבחסדרמתכםלפיאתכם

ניסיונותעשרה“:(’גה)באבותבמשנהנאמר

ועמדהשלוםעליואבינואברהםנתנסה

אבינואברהםשלחיבתוכמהלהודיע,בכולם

מברטנורהעובדיהרביו.”השלוםעליו

נמרודשהשליכו,כשדיםאור,אחד:מפרט

,שלישי.מארצךלךלך,שני.האשלכבשן

.פרעהביתהאשהותוקח,רביעי.רעבויהי

ביןמעמד,שישי.המלכיםמלחמת,חמישי

,שביעי.מלכיותשעבודשהראהו,הבתרים

אתויקחאבימלךוישלח,שמיני.המילה

.בנהואתהזאתהאמהגרש,תשיעי.שרה

אברהםאתמנסהה”הקב.העקידה,עשירי

שאברהםולאחרניסיונותבעשרהאבינו

החותמתאתמקבלהוא,בכולםעומדאבינו

יַעָתה“:לושמוסרהעולםמבורא יָיַדְעתִּ ְיֵראכִּ

ים העקידהניסיוןלאחרעכשיו!”ַאָתהֱאֹלקִּ

!שמיםיראבאמתשאתהאנייודעהאחרון

דבר,העקידהניסיוןאתלהביןאנווצריכים

לנוויסבירהניסיונותשארעלאורשישפוך

החותמתאתמקבלאברהםדרךובאיזומדוע

.המבחניםבכלשעמדכךעל

היהאכןהעקידהניסיוןמדוע,היאהשאלה

מצווההעולםבוראאםהרי?לאברהםניסיון

ְנָךֶאתָנאַקח“אותי יְדָךֶאתבִּ ָאַהְבתֲָָּאֶשרְיחִּ

ְצָחקֶאת ָיהֶאֶרץֶאלְלָךְוֶלְךיִּ רִּ ְוַהֲעֵלהּוַהמֹּ

ָלהָשם יםַאַחדַעלְלעֹּ ַמרֲאֶשרֶהָהרִּ ”!ֵאֶליָךאֹּ

ולאמאודקשהציווינשמעזהאומנם.(’בכב)

בוראאך,אנושיתמידהאמתכלפיעלנתפס

בכללאניהאם!אותיוציווהאליפנההעולם

רוצהלאשאנינאמרואם??להתנגדיכול

ונתןהעולםאתשבראמיהרי…מתנגדואני

שברצונוהואפשוטלא,בניחייואתחיילי

אתמאתנוייטולוברצונוחיינואתלנוייתן

יעלהשבנילכךאדאגלאאניואם??הפיקדון

..שלוהדרכיםאתהעולםלבוראיש,לעולה

האם,לאהואאברהםשלהניסיון,כלומר

בוראהרי,שלאאויצחקאתעוקדים

אלה!ברירהכךכלאין.ציווההעולם

.הציוויאתעושיםדרךבאיזההואהניסיון

מהעללהרהרמתחילאניהציוויברגעהאם

להרהראין”שמביןשאניאו,שמעתישהרגע

.(.קיאקמהבבא)”ה”הקבשלמידותיואחר

שנשלחלאחרה”הקבאלפונהרבינומשה

ָתהָלָמה“:ואומרפרעהארמוןאל ָלָעםֲהֵרעֹּ

יֶזהָלָמהַהֶזה יּוֵמָאז?ְשַלְחָתנִּ הֶאלָבאתִּ ַפְרעֹּ

ְשֶמָךְלַדֵבר ֹּאְוַהֵצלַהֶזהָלָעםֵהַרע,בִּ ַצְלתָָּל הִּ

שםמשה.הגיוניתטענה(’כגהשמות)”!ַעֶמָךֶאת

המטרידלהיותהפךשהואשמרגעלב

ישראללעםרענהיהרק,פרעהשלהאישי

...באופקנראיתלאגאולהושום

דאבדיןעלחבל“:ה"הקבכךעללועונה

עלנגליתיפעמיםכמההרי!משתכחיןולא

עלהרהרוולאשדיבאלויעקביצחקאברהם

אמרתואתה.,שמךמהליאמרוולאמדותי

ליאומראתהועכשיו,בתחלהשמךמהלי

ֹּאְוַהֵצל ַצְלתָָּל (.קיאקמאבבא)..”?ַעֶמָךֶאתהִּ

חוסרעללמשהבטענותבאה”הקב

לאהדבריםאיךרואהמשה.התמימות

לשטוחצורךוחשהגיוניתבצורהמסתדרים

לעומתוואילו.העולםבוראמולספקותיואת

ממההפוךהולךשהכלרואהאברהם

פיואתפוצהולאבתחילהלואמרה”שהקב

.ה”הקבשלדיבורואחרמהרהרולא

שברגעשאףהיאאבינואברהםשלהגדולה

י“לואומרה”הקבכןשלפני ְצָחקכִּ ָקֵראְביִּ יִּ

ַהֲעֵלהּו“היאהפקודהועתה.(’יבכא)”ָזַרעְלָך

ָלהָשם יםַאַחדַעלְלעֹּ לאוהוא.(’בכב)”ֶהָהרִּ

לאנשים]מתבקשתשאוליהשאלהאתשואל

לבטחיודעודאיהוא?!?יתכןזהאיך:[כמונו

המוניטיןכלשלוהבןאתמקריבהואשאם

,נהרסמפורסםבתשובהמחזירבתורשלו

כךועל!גדולהזאת..הרהוראיזהלואיןועדין

ַעָתה“שלהחותמתאתמקבלאבינואברהם

י יָיַדְעתִּ יםְיֵראכִּ .”!ַאָתהֱאֹלקִּ

לברר,שאלותלשאולמעודדתהיהדות

-שבעלהתורהשלהספרותכל.ולהתעניין

החל.ותשובותשאלותעלמבוססתשלנופה

ונושאנושאכללעומקשמבררתמהגמרא

עדשנכתביםתים”בשווכלהשאלותבעזרת

שואלשאדםשברגעברורלכולם.אנוימינו

ולכן.תשובהלקבלמחכההוא,שאלה

שקיבלנוהתורהשלהלימודבמנגנון

לשאולרצוןומתעוררקיים,מאבותינו

ולהשיגלעומקלבררנוכלשכךבכדי,שאלות

.התשובותאת

חולהשאדםשכמולדעתעלינוזאתאך

מתחיללא,נמרץטיפולבחדרהנמצא

תרופהכלשלהרכיביםמהםלשאול

לקבלםהואצריךכילפניושמגישיםותרופה

צריךאדםכך,לחייוסכנהונשקפתבדחיפות

מבחינתעצמואתלהשליםובראשונהבראש

בכדיטעמםאתיבררכ”ואחהמצוותקיום

עצמואתלעוררואף,ידיעותיואתלהעשיר

אתלכשיביןבדבקותהמצווהאתלקיים

טעםאתמביןאינואדםאםגםאז.טעמה

חושבאדםלפעמיםאםוגםהמצווה

לאוהוא”מוגזמת“היאששמעשההלכה

כזהבמקרה.במשפחתוכךשנהגוזוכר

ַוֵיֶלְך“,אבינומאברהםללמודאנוצריכים

ֶברַכֲאֶשרַאְבָרם ברגע.(’דיא)”'הֵאָליודִּ

.ללכתמתחילים,’הדבראתששומעים

בכדיהאפשרויותכלאתלנוישמכןלאחר

טעמיהןואתהמצוותשלעומקןאתללמוד

גםימשכו,המעשיםאחרי"בנויתקייםואז

('טזהחינוךספר)."הלבבות



ֹדםַזֲעַקת'הַויֹאֶמר יַוֲעֹמָרהסְּ ַחָטא,ָרָבהכִּ יָתםוְּ ָדהכִּ ֹאדָכבְּ !מְּ

('כפסוקיחפרק)

מפניממונםעללשמורהייתהשמטרתםחוקיםהיו,סדוםלאנשי

אשרפשוטלאיכרמשלמביאהחייםהחפץ.וקבצניםאורחים

.הגדולהבעיראותהלמכורונסע,משדהובתבואהעגלתואתהעמיס

התבואהאתלקנותשרצורביםנמצאומיד,לעירהאיכרהגיעכאשר

ממנוויקחוהקוניםאותוירמושמהחששהאיכראולם,המשובחת

תבואהלכםמלאו":לקוניםאמרכךמשום.תשלוםללאתבואהשקי

.כובעילתוךנחושתמטבעתטילומלאשקכלועל,כרצונכםבשקיכם

נדעוכך,הכובעבתוךישמטבעותכמהנספור,למלאתסיימוכאשר

למלאוהתחילוהקוניםהסכימו.."לילשלםעליכםשקיםכמהבעד

כובעולתוךמטבעהטילומלאשקכלוכנגד,העגלהמתוךשקיהם

עמדלא,כובעובתוךנחושתמטבעותהאיכרראה.האיכרשל

...מטבעותכמהבגניבהלכיסווהכניס,בניסיון

כמההואגונבאמנם."חייםהחפץ"אמר!זהאיכרשוטהכמה

פחותבכובעימצאו,המטבעותאתיספרוכאשראולם..פרוטות

המטבעותלפי..ישלמוהקוניםלכךובהתאם.שקיםמאשרמטבעות

מפסיד,זהשוטהאיכרשגנבנחושתמטבעכלשעלנמצא.שבכובע

החפץסיים,נמשלההואוכך!שלםתבואהשקבעבורתשלוםהוא

הואחוסךאומנם,צדקהנותןואינוידואתהקופץאדם.חיים

...ורבעצוםמצוותשכרהואמפסידאולם,נחושתפרוטת

אּוןאּוַלי ָמצְּ יתלֹא-ַויֹאֶמר?ֲעָשָרהָשםיִּ חִּ ('לביח)!ָהֲעָשָרהַבֲעבּורַאשְּ

,סדוםתושביאתלהצילבבקשהה”הקבאלפונהאבינואברהם

יםְסדֹּםְוַאְנֵשי“:עליהםמעידהשהתורהלאחר יםָרעִּ ד’ַלהְוַחָטאִּ !”ְמאֹּ

ישבעודהעירכלאתלהשמידראוישלא’הכלפיטועןאברהם.(’יגיג)

משחיתהיהלאהואשאכןלועונה’וה.צדיקים50לפחותבקרבה

בעיראיןצדיקים50אפילואך,צדיקים50שםהיואםהעיראת

צדיקים45יספיקולאמה..אברהםממשיך,צדיקים45אולי.סדום

לאסדום,צדיקים45ישאםשאכןה”הקבלועונה?העירכלעללהגן

..אברהםממשיך?40אולי.בנמצאאיןצדיקים45גםאך,תיחרב

!?לאמה.?!20לפחותישבטוחאך,קשהמאודהמצב,טוב?30אולי

ָמְצאּוןאּוַלי“ לועונהכךעלגםאך.אברהםשואל?”ֲעָשָרהָשםיִּ

שםאיןאך,תיחרבלאסדום,צדיקיםעשרהבסדוםיששאםה”הקב

…צדיקיםעשרהאפילו

וההרס,הבורארצוןאתעושיםשהיואנשיםעשרהשהיומספיק

יםְסדֹּםַאְנֵשי“אך!נמנעהיהשלימהעירשלוהחורבן יםָרעִּ ְוַחָטאִּ

ד’ַלה .מידותוללאמוסרללא”תרבות“,”ְמאֹּ

שהיואנשיםמנייןעםרעועמבנה,בסדוםשםשהיהמצבלנונתאר

תראה“:ואומריםלרעהואישהםפוניםהיו,תורהולומדיםיושבים

ולומדיםיושבים“”?לעבודהולכיםלאהםלמה“”.האלההבטלניםאת

נבטל,לעבודלצאתלהםנגרוםבואו“.”המיסיםמשלםחשבוןעל

שלאמה..!"חלילהכמוהםעודיהיושלא,הילדיםקצבתאתלהם
הייתהלאסדום,כאלועשרהלהםהיושאם,זהסדוםאנשיהבינו

(פרקי דרבי אליעזר פרק ל)!  בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימיםעתידיןדברים חמשה עשר : רבי ישמעאל אומר

,הורקנוס-בןאליעזררבי)אליעזרדרביפרקימהבאהקטע

שעתידיםדבריםעשרחמישהמפרט(עקיבארבישלרבו

ישראלבארץיהיוישמעאלשבניבזמןלהתרחש

:הימיםאחריתבתקופת

.מדידהכליהםחבלים–בחבליםהארץימודו.1

שהם,ישראלארץשלהחלוקהתוכניתעלמרמז

.מטרכלעללבעלותיטענו

–ואשפתותצאןלמרבץהקברותביתיעשו.2

,ואשפתותצאןלמרבץבארץקברותבתייהפכו

מימיעודיהודיםבושנקברוהזיתיםבהרובעיקר

שלטוןבתקופתנראהזהכך.ושניראשוןבית

.היוםואףהירדנים

שברי–ההריםראשיעלומהןבהןומדדו.3

למרבהשמשוהזיתיםשבהרהקבריםשלהמצבות

ולסלילתגדרותלצורךשוניםלשימושיםהכאב

.דרכים

לשקרמפסיקיםלאישמעאלבני–השקרוירבה.4

אתולקדםמעשיהםאתלהצדיקמנתעללעולם

.פוליטיתעצמם

שלוהאמת,שלווהאמתאחדכל–האמתויגנז.5

(.צזסנהדרין–עדריםעדרים)נעדרתהתורה

מבנישנציגיםבעת–מישראלחקוירחק.6

.בכנסתישבואפילוישמעאל

עם–כצמרתולעתשניבישראלעונותותרבה.7

תולעתשני"שלבמצבעתבאותהיהיהישראל

הכיפוריםביוםלהיותשצריךממההפוך"כצמר

.((ח"יא,ישעיהו)ילבינוכשלג)

התקשורתי"עויוחלפו–והקולמוסהניירויקמל.8

המרצחיםדתאתלהעביריוכלוובנקל.והמחשבים

.בעולםמקוםלכלשלהם

יושפעהמטבעותערךכל–מלכותסלעויפסל.9

.ישמעאלבנישלהנפטממחיר

–ישראלעריאתיבנו–החרבותהעריםויבנו.10

.ערביתעבודה

.בארץהכבישיםיסללו–הדרכיםויפנו.11

בגינותיעבדו–ופרדסיםגינותויטעו.12

.ובפרדסים

הוואקף–המקדשביתחומותפרצותויגדרו.13

.!(פהפוצהואין)הביתבהרועבודותיו

אבןמעלהסלעכיפתבניית–בהיכלביתויבנו.14

בעברשהיההיכן,ההיכלבמקוםבדיוק.השתיה

.הקודשיםקודשמקום

לא–בסופןנשיאיםעליהםיעמדואחיםושני.15

.עדייןברור

..דודבן(משיח)צמחיעמודובימיהן

שלמלחמותשלוש:אומרישמעאל’רהיהועוד

כלומר)בארץלעשותישמעאלבניעתידיןמהומה

י"שנאמר,הימיםבאחרית(בעולם ֵניכִּ פְּ ֲחָרבֹותמִּ

ֵני.ָנָדדּו פְּ טּוָשהֶחֶרבמִּ ֵני(א)נְּ פְּ רּוָכהֶקֶשתּומִּ (ב)דְּ

ֵני פְּ ֶבדּומִּ ָחָמהכֹּ לְּ ֲחָרבֹותואין,(טו,א"כישעיה)"(ג)מִּ

באבדןויראהיצמחדודבןומשם..מלחמותאלא

.ל"עכ..ישראללארץיבואומשם,ואלואלושל

מאלפייםיותרלפנינכתבהזונבואהשלצייןיש

נודדימקומץיותרהיולאישמעאלשבניבזמןשנה

,אזהדעתעלהעלהלאאחדשאףודאי.מדברות

אתויבנו,הימיםבאחריתדומיננטייםיהיושהם

ושהם,הקודשיםקודשבמקוםבדיוקהסלעכיפת

.במדינהוהכבישיםהבתיםכלאתלנושיבנואלו

,(15)האחרוןהסימןגםבהםיתקיים'השבעזרת

לראותונזכה.אדמתנועלהזמניתזכותםותושלם

!בקרובצדקנומשיחאת

נפשועוגמתגזרותצרותהרבהנמנעיםבזכותםכי,לתורהעיתיםוקובעיםשלומדיםאנשיםאותםאתולהוקירלהעריךאנוצריכים…!נחרבת

.שלנוהזכותעבורולעמולולהתאמץמכךללמודאנוצריכים,להינצלהזכותאתהיהלאלסדום.גדלהוהזכותשנוסףאחדכל,ישראלמעם

ראיההביא,(ראשוןחלקאומריביעת"בשו)ל"זצהגדולרבינוומרן

מבוארשהרי,רעההרוחכחנחלשהידייםשבשטיפת,זהלענין

על,ייןיצורלשםבגתענביםלדרוךנוהגיםשהיו,זרהעבודהבמסכת

עלהשורהרעהשהרוח,המקובליםוכתבו.ברגלייםדריסהידי

אתגםרוחציםאנושאיןוהטעם,הרגלייםעלכןגםשורה,הידיים

אחיזתשתוקףמשוםהוא,רעההרוחאתלסלקבוקרבכלהרגליים

נהגואופןובכל.כללנטילהלומועילהולא,גדולברגלייםרעההרוח

,הואהטעםובודאי.רעהלרוחחששוולא,ברגלייםענביםלדרוך

אתדורכיםשהיולפנילנקיותהרגלייםאתרוחציםשהיומשום

הנוגעיםלמאכליםשתעבוררעהלרוחלחושאיןכבר,ואז,הענבים

.רגילהברחיצהאפילונחלשרעההרוחשכחכיון,ברגליים

אינוהנראהשככלאדםבהםנגעשכבר,וכדומהלחםבכיכרותולכן

אבל.בדיעבדבהםלהשתמשלהקליש,ידייםנטילתעלמקפיד

,במיםלשוטפםוניתן,ידייםנטילתללאאדםבהםשנגעמאכלים

,מהברזזורמיםבמיםלשוטפםנכון,וכדומהירקותאופירותכגון

.מהםטומאהרוחחששמסיריםשבזה,פעמיםשלוש

,בבוקרידיואתשנטלברורשלאאדםבהםשנגעמאכלים:לסיכוםו

שלושלשוטפםנכון,במיםלשוטפםניתןואם.מהםלאכולמותר

.זורמיםבמיםפעמים

מאכלים שנגע בהם אדם שלא נטל ידיו

לאחרבוקרבכל,מכליידיים(לרחוץ)ליטולאדםעלחובהישנה

,בבוקרמשנתואדםקםשכאשר,ביארנוועוד.מהשינההקימה

מששיםאחדחלקהיא,שהשינהמשום,טומאהרוחידיועלשורה

רעההרוחמסתלקתוכדיןכדתידייםנטילתידיעלורק,מיתהשל

נטילתלפנימשקהאומאכלבדברילגעתאסורכןועל.מהידיים

.בהםשנוגעמאכליםעלגםשורהרעההרוחכי,שחריתשלידיים

אינם,לחםהאופיםמאפיותבעלי,רבותשפעמיםבמה,נדוןועתה

,כהלכהידיהםליטולמדקדקיםאינםהסתםומן,שמיםיראיאנשים

,בחנותהכיכרותבסידוראוהבצקבלישתומתעסקיםנוגעיםוהם

.מהםלקנותואין,הללוהמאכליםעלשורהרעהרוחולכאורה

אדםבהםשנגעמאכלשדברי,כתבו,מוילנאאליהורביהגאוןוכן,א"החידמרןואמנם

ויש,עליהםשורהרעהשרוחמשום,בדיעבדאפילומהםלאכולאסור,ידיואתנטלשלא

.הקדמוניםבדברילדבריהםראיותויש.סכנהחששבדבר

במאכליםלגעתשלאלהזהרישלכתחילהורק,בדיעבדלכךלחוששאיןאומריםישאולם

אינהרעההרוחהזהשבזמן,בדברינוכברשנתבארמהלפיובפרט.ידייםנטילתלפני

.יותרבדברלהקלסמךשיש,הראשוניםבדורותכמוכךכלמצויה

פיעלואף,בבוקרידיהםששוטפים,האדםבנירובדרךשכן,בזהלהקלישטעםועוד

.הידייםשטיפתידיעלנחלשרעההרוחכח,מקוםמכל,וכדיןכדתידייםנוטליםשאינם


