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  'יותר ממה שיש לו -יכבד אשתו ובניו '
  

ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח לה' ויקרא 'ח) יב, (כתיב 

  '.לה נטה את אהל אשתו ואחר כך את שלויאהלה כתיב, בתח -אהלו 'רש"י פו .''בשם ה

  

'דצריך לכבד את אשתו יותר מגופו, כדאיתא וז"ל , "לזזזז    רבי אליהו מזרחירבי אליהו מזרחירבי אליהו מזרחירבי אליהו מזרחי י המפורסם"מפרש רש כתבובטעם הדבר 

וביפה וביפה וביפה וביפה מחמת כבודה של שרה, את אוהל שרה לנטות על כן הקדים אברהם אבינו אשר וע"כ. '. (חולין פד:)בפרק כסוי הדם 

שישתדל אדם תחילה בצרכי אשתו דצריך לכבדה  ,ומילתא אגב אורחיה קמ"ל'בזה"ל וכתב הוסיף על דבריו  תוארתוארתוארתואר

והיינו שאפילו  ע"כ. דסלקא דעתך דשלו קודם, דטלטולא דגברא קשה מדאיתתא'. ,לו בנטיית אהלואפייותר מגופו, 

 , וכלשון חז"לבמקומות ובזמנים שבהם הגברא מצטער יותר מן האשה, עדיין מוטלת עליו החובה לכבד את אשתו

  .'יותר מגופו'

  

  ודווקא בענין האוהל ,כבוד אשתו דווקא הכאדין נרמז דוע מ

  

שרה, בכל מסעותיו של אברהם  של הקדמת נטיית אוהלזו הנהגה רת הזכמדוע לא מצינו  ,בזהיש לעיין הנה ו

 לא השמיענואברהם אבינו, וכמה וכמה ממסעותיו של עד עתה הפסוק כבר מנה זה, והלא הרק במסע אלא אך ו ,אבינו

  רק במסע הזה.אך ואלא , לאהלו השר שהיה מקדים את נטיית אהלזו ההנהגה האת ק "התוה

  

אף לא אצל יעקב אבינו, ש גםו, שגם הוא הלך למסעיויצחק אבינו  -בנו אצל לא הנהגה זו  אמרהנלא עוד יל"ע ש

'ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי  (לא, לג)כדכתיב מצינו שנטה אוהל נפרד לכל אחת מהאימהות הק', וש

  .אוהלונטה את ורק אח"כ  ןיהנטה אוהלמצינו שהקדים ולא  האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל'.

  

להדיא, זה של 'צריך אדם לכבד את אשתו יותר מגופו' הדין את ההשמיעתנו תורתינו הק' לא מדוע ריך ביאור צעוד 

להודיענו  , ואף לדברי היפה תואר הנ"לבדווקא, ולא בענין אחר בענין אוהלאלא רק בדרך רמז, וגם מדוע רימזה דין זה 

שחייב ו יכולה להשמיענו גם דין זה , עדיין היתה תורתנחייב בכבודהמ "משאפילו שטלטולא דגברא קשה מדאיתתא, 

  , ובוודאי דברים בגו.יםאחר להדיא ובענינים אדם בכבוד אשתו אפילו כשהוא מצטער יותר ממנה
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  אברהם אפילו בדידיה לא איסתכל

  

מאז בריאת ש והראשון הלא הוא היא הרא ,ראש אומתנוהאדם הגדול בענקים ונראה לומר, דהנה אברהם אבינו 

'הנה נא  (יב, יא)נאמר בפרשתן וכמו שמעולם, מאז וה כמותה שלא הישכזו ובטהרה בקדושה התחיל לנהוג שהעולם 

הנה נא ידעתי כי אשה ' ם אפילו בדידיה לא איסתכל. דכתיב'אברה (ב"ב טז.)ידעתי כי אשה יפת מראה את'. ודרשו חז"ל 

  , מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לה'.'יפת מראה את

  

אברהם אבינו ללמדנו בא ועל כן  ,אחריםות על חשבון עשיהלעלולים שהם פעמים והטהרה ושה הקדעניני והנה 

ק בני ביתו, ורלכל צרכי ו, ולדאוג יתורישות והקדושה צריך האדם למלאות את חובענייני הפשקודם לכל ולהורותינו, 

אנשי צרכי ובלא סיפוק להעפיל ולעלות בדרגות הקדושה, יכול הוא  ,כדבעיבני ביתו מוכנים ומזומנים  כאשר כל צרכי

בשל כך הוא בעבודת ה' דיליה, ו רוצה להתעלותהאדם כי כי הא בהא תליא,  ,דרגות הקדושהין ערך לכל א ,ביתו

וסופם , אחיזהאין להם יסוד וכי מדומות, הינם דרגות קדושתו זי אמזניח את חובותיו כלפי אשתו וכלפי בניו, 

 ובין אדם לחברו לאשתוש ים שבין איאותם ענינכי היסוד והבסיס לדרגות הקדושה, הם וחלטת, מלהסתיים בנפילה 

קודם לכל צריך להיות 'אדם', ש ,'לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי'התפילה על וכמאמר החסידים , בדווקא

  .כ אפשר להיות ירא שמים וכו'"ורק אח

  

שהקדים לנטות אוהל שרה, דווקא על כן השמיעתנו תורתינו הק' את ההנהגה הזו של אברהם אבינו שמובן מעתה 

התקדש לשכאשר רוצים  נולהורותוקודם שבנה את המזבח השני, , הראשון אברהם אבינו את המזבח שבנהאחר 

אלא  ,צרכי בני הביתאל לנו להתנתק מ ,ת היצרחימורה על ענין זבה - ולבנות מזבח לה'ולהיטהר בקדושה העליונה 

אפשר אח"כ רק ו ,דיליה למלאכת שמים םוקדצריכה ל להבין ולהשכיל שההתעסקות בצרכי בני הביתאדרבא עלינו 

מזבח שכבר נבנה היסוד והבסיס להיא היא בדייקא וההנהגה הזו לעלות מעלה מעלה במעלות הקדושה והטהרה, 

  כל דרגות הקדושה והטהרה.קודם לכן, ולמזבח שיבנה לאחמ"כ, ול

  

  דרגות הקדושה והטהרה תלויים בהנהגת האדם בביתו

  

מורה אוהל הדהנה דייקא ולא בדבר אחר, באוהל העשיית באלא והיינו טעמא שלא השמיעתנו תורתינו הק' דין זה 

לבל נחשוב שענין זה שצריך אדם  ,באלהורות וופרש"י 'צנועה היא',  ,'הנה באוהל'(יח, ט) וכמו שנאמר צניעות, ענין הל ע
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על כן , אדם למקוםאין לו שום שייכות לעניינים שבין וענינים שבין אדם לחברו, רק לנוגע אינו לכבד את אשתו 

שצרכי בני הבית בא להורותינו ומהותו מורה על עניני קדושה וטהרה, בהשמיעתנו תורתינו דין זה דווקא באוהל ש

    הם עצמם מהווים דרגות של קדושה. 

  

  אהל יכול לשמש להפך הקדושה

  

שפעמים שכל מהותו של האוהל מתהפכת ומשמשת להפך  ,בפסוק זה עצמוהתורה הק' מורה לנו מאידך גיסא 

ויבן שם מזבח 'מדרש חז"ל רש"י והביא  '.'ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה' (יב, ח)הטוב, שכך נאמר בהמשך פסוק דידן 

  '.נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם עליהם -

  

שעתיד עכן להיכשל שם', 'היה צ"ל  רהעל עון עכן' צ"ב, כי לכאוכשל שם והנה לשון רש"י שכתב 'שעתידין בניו לה

על להיכשל שם 'ועוד צ"ע לשון  ,(ועי' בזה בסנהדרין מד:) אלא רק עכן עצמו שהרי בני ישראל לא נכשלו בזהולא בני ישראל, 

עוונו של מחמת , ומדבריו משמע שנכשלו שם בעוון אחר בעוון עכןהוי ליה למימר להיכשל שם דלכאורה  ,'עוון עכן

   .אבל לא בעוון זה עצמו ,עכן

  

לעולם יקדים אדם תפלה לצרה, שאילמלא לא  'אמר רבי אלעזר (מד:)ו בסנהדרין חז"ל אמרשהנה בזה, עוד יל"ע ו

  ט'.הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי, לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופלי

  

וכי איש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף, הלא בני ישראל לא עשו , בסוגיא דסנהדרין כמו שהק' שם והדבר צ"ע

  .יעויי"ש ,מחמת חטאו של היחידשריד ופליט כזאת ולא גנבו ולא חמסו ולא מעלו, ומדוע לא ישתייר מהם 

  

  השתמש באהלו להפך תכליתועכן 

  

'וישלח  )גכ-ז, כביהושע (שם להדיא נאמר בכדי לכסות על מעשיו הרעים, שכך  והלהשתמש באועכן , דהנה לומר נראהו

ואל כל ויבאום אל יהושע  האהלויקחום מתוך  והכסף תחתיה. ,באהלווהנה טמונה  ,האהלהצו ויהושע מלאכים ויר

   בני ישראל ויצקם לפני ה''.
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הפך במעשהו זה את סדרי העולם, שלקח עכן שאת משום זולן שענין האוהל נכתב שוב ושוב במעשה עכן, רי ה

 ,הדבר נתפרסם בכל ישראלכיון שו, עוונועל בכדי לכסות המשמש לצניעות לקדושה וטהרה, והשתמש בו אוהל האת 

עד עתה היה ידוע ומקובל שהאוהל לא נעשה אלא לשם קדושה, שהרי שמעתה יתהפכו סדרי העולם, היה חשש גדול, 

. 'הליך יעקבמה טובו א' (במדבר כד, ה)הלי בני ישראל נתפעל מכך, ואמר ושראה את פתחי אכהרשע בלעם כדי כך שאפילו 

ממנו חשש גדול ש תעוררנ, ועל ידו הסתיר את חטאו, תכליתואבל משראו בני ישראל שעכן השתמש באוהל להפך 

לא ילמדו מחטאו של עכן, כל כלל ישראל, שילמדו וכן יעשו, ועל כן היה צריך אברהם אבינו להקדים תפילה על 

באמת היינו שו ,'שעתידין בניו להכשל שם על עון עכן'וזהו ביאור הלשון וישמרו את האוהל לתכליתו הרצויה והנכונה, 

אברהם התפלל על כך , ומעשיהם הרעיםאת שעל ידי האוהל יסתירו והוא די עוון עכן, על יבניו יכשלו בעוון אחר 

והן בענין זה שפתחנו בו, שיבינו  ,ן בענין הצניעות שבומעלת האוהל הגודל יבינו את  ,שבניו שיכשלו בזהאבינו 

  .לעלייה בדרגות הקדושה והטהרהמשמשים הם שעשיית צרכי בני הבית 

  

  יותר ממה שיש לו -בד אשתו ובניו ויכ

  

תלויה  ,נמצינו למדים מהנהגת אברהם אבינו לימוד גדול עצום ונורא, שיסוד הפרישות הקדושה והטהרהולדרכנו 

'ויכבד  פד:)חולין (חז"ל וכלשון  עם בני ביתו,הראוי נוהג בכבוד  דםאעם בני ביתו, שכאשר הדת האדם ובבעועומדת 

לעלות ולהתעלות בדרגות הקדושה והטהרה, ואילו המזניח את ל וכהנה אז הוא ייותר ממה שיש לו'.  -אשתו ובניו 

  . הא בלא הא לא סלקא לעילאו, צרכי בני ביתו, לא יזכה לעלות כדבעי בדרגות הקדושה

  

הם ו וצרכיומתוך סיפוק צרכי ,ככל יכלתו יחד עם בני ביתולעבוד את בוראו היא , מועיקר עבודת האדם בעולהרי ש

ש עצמו לגמרי מכל עניני העוה"ז, אלא אדרבא עליו לנהוג עצמו כמנהג העולם, באכילה ולא שיפרי ,יחדהגשמיים גם 

שאמר  זיע"א מרן הבית ישראלמרן הבית ישראלמרן הבית ישראלמרן הבית ישראלמכ"ק וע"ד ששמעתי ויחד עם זאת לעבוד את עבודת הקודש, ושתיה ושאר צרכי הגוף, 

אלפי אין חסרים במרום ואמר הנה  תהיון לי'. 'ואנשי קודש (משפטים כב, ל)פסוק העל שדרש , זיע"א הרה"ק מקאצקהרה"ק מקאצקהרה"ק מקאצקהרה"ק מקאצקבשם 

אדרבא כל בריאת מלאכים, כי חפץ שהאנשים יהפכו להקב"ה ואין שמו,  אלפים שרפים ומלאכים העושים רצונו יתברך

שיעשה היינו  'אדםבבחינת 'שיהא גם 'מענטשליך הייליג',  -' אנשי קודשו בבחינת 'להיותזו תכלית להאדם נעשתה 

כל שירומם ויקדש את , 'קדושבבחינת 'רכויות הנצרכות לצורך האדם שבו, ובד בבד שיהא גם טכל ההצאת 

 ףלהוסי אפשרורצונו יתברך, נעשים בקדושה וטהרה כבחינות הגשמיות, להיותם ההאנושיות ואת כל הצטרכויותיו 

לענין  'אנשי'ה ןשצריך להקדים את עניאנשי קודם שאמר קודש, להורות הפסוק הקדים ואמר שהנה  ,דשוקי רעל דב
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תוך ומ, בדייקא הגשמיגוף מתוך ההתוה"ק את עושים ומקיימים  נולהיות ,עיקר תכלית העבודהוזוהי  ,ל"' וכנקודש'ה

  .ומקדשים שמו בעולם ועושים את רצונו ית"ש ,הטבעאת מרוממים ומקדשים ובכך אנו כל עניני עולם הזה והבליו, 

  

י כ יעקב אבינו,וזכר ענין זה אצל האבות הק' יצחק אבינו נשלא  ,פי זה אתי שפיר היטב מה שהערנו לעילועל 

אבינו עצמו המשיך ויצחק  ,אבינו מקום לידת יצחק -לתוך יסודות האוהל של אברהם אבינו אחר שיסוד זה נוצק מ

הרי שיצחק אבינו גידל את בניו אחריו ביסודות 'ויביאה האהלה שרה אמו', וכמו שנאמר אחריו, את ההנהגה הזו 

בנתה האומה הישראלית כולה, ומשם צמחו האבות הק' שעליו נ דואותו אוהל של אברהם אביו ושרה אמו, והוא היס

    היות מרכבה לשכינה.ל ולהיותם אנשי קודש עד שזכקה  שבטיב "יו

  

  'הרע יש ביניכםיצר כלום '

  

מלאכי  אמרושבשעה שעלה משה רבינו למרום לקבל התורה ) פט.-(פח:הגמרא במסכת שבת דברי וזהו עומק כוונת 

רבונו של עולם, חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם ' השרת לפני הקדוש ברוך הוא

למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, משה רבינו ואמר להם 'להם וענה  .'שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם

עבודה לא יהיה לך אלהים אחרים, בין הגויים אתם שרויין שעובדין  (שמות כ, ג)שוב מה כתיב בה  ,תורה למה תהא לכם

שוב מה  תם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות,כלום א ,זכור את יום השבת לקדשו (שם ח)שוב מה כתיב בה  זרה,

שוב  אב ואם יש לכם, ,ד את אביך ואת אמךכב (שם יב)שוב מה כתיב בה  ,לא תשא, משא ומתן יש ביניכם (שם ז)כתיב בה 

מיד הודו לו להקדוש ברוך  אה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם,לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנ (שם יג)מה כתיב בה 

  '.הוא

ריכים להיות בעלי משא שצריכים לעשות מלאכה, וצשהתורה ניתנה דווקא לבני אדם  ,ועומק הדברים הוא כנ"ל

רק להם ניתנה התורה, כי זוהי תכליתם בעולמם לקיים את כל יצר הרע מרקד ביניהם, נולדו מאב ואם, ושומתן, ו

   דברי התורה הזאת דווקא מתוך העולם הגשמי, ויחד עם הנפש הבהמית.

  

פנינו את הדרך, שנוכל לעמוד בנסיונות אלו, ונוכל להיות בבחינת 'אנשי קודש', ומצד ל שיצא וכבואברהם אבינו 

וליטע אוהל אשתו קודם לאהלו, ומאידך להיות בבחינת האדם הגדול בענקים  ,צרכי העולם הזהאת אחד לספק 

  .בדרגות הקדושה הכי עליונים
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  הקריאה מעוררת הזמן

  

אלו, בכבוד אשתו ובניו, ובד בבד בדרגות הקדושה והטהרה, וביותר  תחזק בעניניםהקריאה מעוררת הזמן להו

גדול  'אמר רב אושעיא ז:)תענית (אמרו חז"ל שעליו , שבו שואלין על הגשמים ,חשווןחודש רם ז' ביום  ,הזההגדול יום ב

ונמצא שיום זה הוא מסוגל תפתח ארץ ויפרו ישע'.  (ישעיה מה, ח) יום הגשמים, שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר

נזכה לישועות גדולות שיפרו וירבו, בבני, בחיי  ,וכאשר נשתדל להתחזק בזהלשפע גדול בגשמיות וברוחניות, ביותר 

  אכי"ר. ,אריכי, ובמזוני רויחי ובהצלחה וסייעתא דשמיא בכל
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