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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו .............................. ח"תשע וירא לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 כשני כליותיו' ה שזימן יהגה ובתורתו – אבינו באברהם מדבר האיש אשרי

 ו ......................................... וחכמה תורה אותו ומלמדות נובעות והיו רבנים

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח .............. ?לרחמים חסד בין מה –" ברחמים ובריותיו בחסד עולמו המנהג"

' איצקוביץ נ"בביהכ ש"ומג' אברהם נזר' כולל ראש, קריזר צבי הרב/  צבי באר

 יב................................................................................. צבי באר ס"מח, ב"בב

 יב ....................................................................................... "שם הוא באשר"

 ישראל הרב / הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה - הירושלמי בנתיבות

 טו ........................... )ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט ל"מו ,קלויזנר

 טו..................................................... ?כשברח' ראשו על ידיו' לוט הניח למה

 יח .......................................................... קינד מאיר ישראל הרב/  הצאן בעקבי

 יח ................................................................................ "אלוק אחזה מבשרי"

 כ .............................................................. רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 כ ........................................................................................ ?!מהו, טהור חסד

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 כג ....................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 כג ................................................... "שנמסה גלידה"ו" שהופשר קרח" בענין

 ס"מח(, שמש בית) שלום שערי צ"ביד ד"אב, שפירא פינחס הרב/  שפירתא הלכתא

 כו................................................................................. ח"ו שלום בריתי ת"שו

 וכשאי. לשנות מותר האם, מאוד בו שמתבייש דבר אותו ששואלים מי

 כו ............ גדולה בושה מפני במפורש לשנות גם מותר האם בהטעיה אפשר

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 לא .............................................................................. ס"ושא' שמואל ויאמר'

, תורה מתן קודם להתגייר לגוי היה ניתן האם – תורה מתן קודם גירות

 לא ................................................................... ?ישראל לכלל שייכנס בצורה
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 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 לד ........................................................................................................ ועוד

 לד ..................................... ?באורחים צרה שעיניה שרה על י"רש דרש כיצד

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 לט .................................................................................................... באלעד

 לט ............. נהפכת היתה לא - הכנסת בבית ראשונים עשרה בסדום היו אם

 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 מא ................................................................................................... סופרים

 מא .......................................................................... "למצוות מקדימין זריזין"

 מד ............................. מפנינים יקרה ס"מח פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

 מד...................... '?היום כחום האהל פתח יושב והוא' היה ביום שעה באיזו

 מז .......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 מז ....................................................................................... מילה ברית עניני

 נב ...... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/   לי ברא טהור לב

 נב................................................................... קדושה טעות – העקידה ניסיון

 נד ....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 נד ......................................................................... !לטובתך? משהו לך מזדמן

 נז .. כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 נז .................................................................... בפיצוחים וחילוני נכרי בישול

 נז .................................................................. חשמלי מיחם על מאכל חימום

סר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי רֵמאו    אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מו 

 נח ....................................................................................................... 'חיים

 נח ..................................................................................... חלק ודרך כל דרך

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  הדף מאחורי

 ס............... (ספר קרית) למעשה הלכה – האמונה עיקרי ג"י על' מאמין אני' ס"ומח

 ומתכונים בוראם את ויודעים מכירים סדום אנשי – חלק פרק סנהדרין

 ס ..................................................................................................... בו למרוד

 סג ................. חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 סג ............................ ?ט"ביו ם"עכו לצורך מלאכה אבינו אברהם עשה כיצד
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 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

 סו ......................... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 סו................................................................................... "אגרא צערא לפום"

 סט ................ (שמש בית' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 סט................................................לשלם מבלי המלון בלובי ידידו את לפגוש

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 עד ................................................................................ ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 עד ................................ בחרדל שוורים בשר למלאכים אברהם האכיל האיך

 עח ................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 עח ................................................................................. סדום מדת על כופין

 פא .............................. 'הארי לב' ס"מח, גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 פא ............................................................................. חסד לשם חסד עשיית

 פד ............. (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה ותנגוה

 פד ................................................................................... אברהם של גדלותו

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 פז ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 פז ............................................ חובותינו את לדעת לחפש'? זכויותיך את דע'

 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 צ............................................................................................. ועוד' אחרונים

 צ .......................................... וחלב בשר המלאכים את אברהם האכיל היאך

 צג ................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 צג ..................................................... קונו דעת על האדם את מעביר העושר

 צו ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 צו.......................................................המוריה בהר אבינו לאברהם שענה מי

 ק ......................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 ק .................................................... 'אמת שפת' ק"הספה י"עפ – האהל פתח
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 קא .. יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 קא ................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 קא ....................................................?כפיים בנשיאת מהו – נשוי שאינו כהן

 

 קו .................................................................. חינוך

 קו... חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 קו ................................................................................. ומות חיים של שאלה

 

 קט ................................................................ חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 קט .......................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 קט ................................................................................. וירא בפרשת שאלות

 קט ....................................................... (ד ב-מלכים) וירא דאפטרתא חדוותא

 קט ........................................................................ לך לך' חדוותא'ל תשובות

 קיב ..................... (טז, מא - כז, מ ישעיה) לך לך דאפטרתא חדוותא תשובות

 

 קיד ................................................................ סיפור

 קיד .................................................................... קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

ע"זי מסלונים העבודה היסוד –' בראשית במעשי נפלאות ואביטה עיני גל'

 קיד ................................................................................................................ 

 קלט ............................................ ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קלט ............................................................................................... יושר מליץ

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קמב......................................................................................... ויינשטוק חיים

 קמב ............................................................ !!!הרעה תפתח ממזרח -' ח פרק
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 אספקלריא לפרשת וירא תשע"ח

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 קלאר אברהםישראל 

 אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

ובתורתו יהגה שזימן ה'  –אשרי האיש מדבר באברהם אבינו 

 רה וחכמהכליותיו כשני רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תו

חז"ל דורשים את מזמור א' בשבחו של אברהם אבינו ע"ה. במסכת עבודה זרה 

נדרש הפסוק הראשון בדרך זו, ובמדרש רבה )פר' סא, א( מבארים חז"ל כיצד 

נדרש המשך המזמור לפי זה. בשבוע שעבר התמקדנו בדרשת חז"ל "כי אם בתורת 

 בדרשת המשך הפסוק: כי ידעתיו למען אשר יצוה", ונמשיך עתה –ה' חפצו 

: איפה תואר אמר רבי שמעון: אב לא למדו, ורב לא היה לו –"ובתורתו יהגה 

, ומהיכן למד את שהרי אביו וכל סובביו היו עובד אלילים, ולא ידעו את ה'

וי"ג 'שני התורה, אלא זמן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו כמין שני רבנים 

מדרש , והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה בכדים' או 'כשני כדים של מים'

. הדא הוא דכתיב )מז' טז(: 'אברך את ה' אשר יעצני אף לילות כל הלילהשוח"ט: 

 .יסרוני כליותי'"

במדרש שוחר טוב מובאת גם כן דרשה זו בשינויים, ושם מובא המשך ממין 

בינו אפילו עירובי ור' שמואל בר נחמני בשם רבי יונה אמר, קיים אברהם אהענין: "

 תבשילין ועירובי חצירות, שנאמר )כראשית כו( 'עקב' אשר שמע אברהם בקולי.

* 

  הקב"ה!!במזמור טז )בנוסחת ש' בובר( נאמר: ומי לימדו? 

ראש לכל נשאב מוסר השכל מן הדברים, כאשר רואה האדם שאין מי שיעזרהו, 

מי שייסר כליותיו וכגון כאשר מתקשה בהבנת פשט מדברי תורה ואין מוצא 

יגיל וישמח! כי אם  –וידריכהו בנתיב ה', יבטח בהשי"ת שיעזרהו, ועוד יותר מכך 

                                                
 אשכנזי, על מדרש רבה.-למהר"ש יפה א
 ובוודאי יש להשוות דברי חז"ל הללו עם דבריהם בכמה מקומות שנמשלו דברי תורה כמים. ב
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שום אדם אין יכול לעוזרו הנה כעת בוודאי יהיה עזרו מיד השי"ת בעצמו! שר דוד 

מקודש דייקא! ישלח עזרך  ביום צרהדייקא,  ה'המלך שירת 'למנצח' על שיענך 

 )מז' כ(.

* 

שנוספה במזמור ט"ז, שופכת אור רב על עומק מה  –"הקב"ה"  – והנה, מלה זו

שדרשו חז"ל דרשה זו על המלים 'ובתורתו יהגה' שבמזמור א', שיש לבאר 

 .ה'של ה' דיקא! שעולה על למעלה: כי אם בתורת   תושההדגשה היא: ובתור

ה' חפצו", ואין זה  תורתוהנה הקשו המפרשים, שהרי כבר נאמר "כי אם ב

ו"? ואולם לפי הבנה זו בתורתט הלשון לכפול שוב מלת 'תורה' ולומר "וממשפ

של ה' דיקא" מיושב הדבר יותר, שכן אפשר ליישב   תושההדגשה היא "ובתור

 ", ופשוט.תושנכפלה המלה עבור ההדגשה "ובתור

* 

אמנם חשוב לציין, כי יחד עם דרשה זו שדרש רבי שמעון בר יוחאי, מובאת 

במדרש רבה בפרשת ויגש )פר' צה, ג( דעה אחרת, דעת רבי לוי, אשר לפיה לימוד 

רבי לוי אמר, מעצמו למד תורה, התורה של אברהם אבינו התאפשר בדרך שונה: 

  טוב.שנאמר )משלי יד, יד(: מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש 

ובפרשת נשא )יד, ב( מבואר במדרש רבה מעט יותר: "דבר אחר, מי הקדימני 

ואשלם )איוב מא, ג(, מדבר באברהם, שמעצמו הכיר להקב"ה, כמה דכתיב 

אותו הלב שהוא מלא 'מדרכיו ישבע סוג לב וגו''... רבי אבא בר כהנא אומר: 

שהכיר מעצמו ברהם ומעליו איש טוב, זה היה אסיגים, מדרכיו עתיד להׂשתבע, 

להקדוש ברוך הוא, ולא היה אדם שלמד אותו היאך להכיר את המקום אלא הוא 

 "מעצמו.

 מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו.
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

מה בין חסד  –"המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים" 

 חמים? לר

שמבאר את החילוק בין צורת ההכנסת דברי אבות דרבי נתן )פרק ז(, ידועים א 

 אורחים של איוב להכנסת אורחים של אברהם אבינו.

איוב עשה ד' פתחים לביתו, כדי שלא יהיו עניים מצטערים להקיף את כל הבית, "

כיל וכשבא עליו פורענות גדול, אמר איוב לפני הקב"ה, רבש"ע לא הייתי מא

רעבים ומשקה צמאים, ולא הייתי מלביש ערומים?! אעפ"כ אמר לו הקב"ה לאיוב, 

איוב עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם. אתה יושב ושוהה בתוך ביתך 

ואורחין נכנסים אצלך, את שדרכו לאכול פת חטים האכלתו פת חטים, את שדרכו 

יין. אבל אברהם לא לאכול בשר האכלתו בשר, את שדרכו לשתות יין השקיתו 

עשה כן, אלא יוצא ומהדר בעולם, וכשימצא אורחין מכניסן בתוך ביתו, את שאין 

דרכו לאכול פת חטין האכילהו פת חטין, את שאין דרכו לאכול בשר האכילהו 

בשר, ואת שאין דרכו לשתות יין השקהו יין. ולא עוד אלא עמד ובנה פלטרין 

משקה וכל הבא ונכנס אכל ושתה וברך גדולים על הדרכים והניח שם מאכל ו

 ."לשמים

מבואר ג' חילוקים בין איוב לאברהם אבינו. א( איוב ישב בביתו, לעומת אברהם 

אבינו שהיה מחזר אחר אורחים. ב( איוב האכיל את האורח כפי רגילותו, ואילו 

 אברהם אבינו האכילו יותר מרגילותו. ג( אברהם אבינו גם דאג שיברכו לשמים.

אתה מצווה עליו לפרנסו  –כתובות סז, ב( "די מחסורו" מרו חז"ל )שהרי א ,וקשה

אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ  –ואי אתה מצווה עליו לעשרו. "אשר יחסר לו" 

 לפניו. 

שאין מצוה להוסיף יותר ממה שאדם מורגל, וא"כ אם אברהם הידר  ,ומבואר

ד שאמר לו הקב"ה שלא הגיע וקיים לפנים משורת הדין, מה הטענה על איוב ע
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לידי "חצי שיעור" של אברהם, הרי הוא קיים שיעור שלם, ואברהם הוא זה שהידר 

 יותר מהשיעור.

ח( שיש "ט; נתיב העבודה פי"אך הביאור הוא, עפ"ד המהר"ל )גבורות ה' פסב 

חילוק בין מדת ה"חסד" ל"רחמים". מדת הרחמים הוא מצד המקבל, כאשר צריך 

א צריך, מ"מ נותן להוא בין שצריך לאותו דבר ובין ש "חסד"דבר. ו המקבל איזה

 . א עושה זאת מצד המקבללהחסד על הצד היותר טוב מצד הנותן, ו

ואחד  ".מן הצדקה "חג' דברים גדולה גמ"מה שאחז"ל )סוכה מט( יבואר ועפ"ז 

 ח"מח בין לעניים ובין לעשירים". וצ"ב מדוע ג"מהדברים ש"צדקה רק לעניים וגמ

מוגדר "גדול יותר" מהצדקה מצד שבמציאות יש אפשרות לקיים אותו גם 

  לעשירים.

אך שורש החילוק הוא, ש"צדקה" בא מיסוד מדת הרחמים מצד המקבל, ו"חסד" 

בא מצד הנותן. וזה הכונה ש"צדקה רק לעניים", היינו שמהות צדקה הוא להשלים 

עני לחסרון זה, כי "איזהו עשיר  את חסרונו של הזולת )ועשיר שחסר לו משהו קרוי

השמח בחלקו" שלא חסר לו כלום(. לעומת "חסד" שהוא גם לעשירים, כי חסד 

המקבל, אלא מצד הנותן לתת בעצם, גם אם לא  ןהמטרה לא למלאות את חסרו

 כלום. וחסר ל

 ובריותיו ברחמים"! -וזה נוסח התפילה "המנהג עולמו בחסד 

 "והלכת בדרכיו" –" ואהבת לרעך כמוך"

ולשני הענינים הללו מצינו שני מקורות נפרדים, האחד דין "ואהבת לרעך  ג

 כמוך", והשני דין "והלכת בדרכיו".

ה"א( כותב וז"ל, מצות עשה של דבריהם לבקר בהלכות אבל )פי"ד הרמב"ם 

חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולהתעסק 

צרכי הקבורה כו', ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. אע"פ בכל 

כל הדברים שאתה שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל "ואהבת לרעך כמוך", 

 עכ"ד. רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות
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דם חפץ ומבואר שיסוד מצות "ואהבת לרעך כמוך" הוא, להטיב לשני כמו שהא

 ע"ש. וכ"כ הרמב"ם בסה"מ )רו( והיינו השלמת החיסרון של חבירו. -שיטיבו עמו 

ה"ז( כותב הרמב"ם וז"ל, ומצווין אנו ללכת -אולם בהלכות דעות )פ"א ה"ה

בדרכים האלו הבינונים, והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר "והלכת בדרכיו". 

אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא כך למדו בפירוש מצוה זו, מה הוא נקרא חנון 

רחום אף אתה היה רחום כו'. ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם הדרך 

 הבינונית שאנו חייבין ללכת בה, נקראת דרך זו דרך ה' עכ"ד.

וזה מדה אחרת, לידבק במדותיו של הקב"ה שהוא "רחום" ו"חנון" בעצם, ואף 

דקדק הגה"צ רבי אלי' לופיאן זצ"ל )לב אתה הידבק בדרכיו להיות "רחום". וכמו ש

אליהו פר' וישב( שלא אמרו להיות "מרחם", אלא להיות "רחום", כי זה מדה 

 בעצם מצד הנותן בלא שייכות לחסרונו של המקבל.

 ,והנה הרמב"ם בהלכות דעות מוסיף וז"ל, והיא שלמד אברהם אבינו לבניו

שנאמר "כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו'". וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה 

לעצמו שנאמר "למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו" עכ"ד. ומבואר 

שאברהם אבינו זכה לקיים "והלכת בדרכיו", להיות רחום אשר כל כולו מטיב. 

 ולכן נקרא "חסד לאברהם".

 חילוקים שבין איוב לאברהם אבינו.ועפ"ז נבין היטב, את שלשת הד 

דהן אמת ש"ואהבת לרעך כמוך" קיים איוב בהידור, אבל לא הגיע לחצי שיעורו 

של אברהם ב"והלכת בדרכיו", לידבק בדרכיו של הקב"ה להיות רחום וחנון בעצם 

חיפש בכל כוחו לעשות חסד עם השני, והיה מחזר אחר  "אאולכן מצד הנותן. 

כי אברהם אבינו ל בעין יפה והיה מאכילם יותר מרגילותם. אורחים, וגם עשה הכ

כדי למלאות את חסרונו של השני, אלא בתורת רחום להיות מטיב מצד בלא פעל 

 גהנותן.

                                                
החפץ חיים )אהבת חסד פרק יד; וע"ע שמיה"ל חתימת הספר( כותב, שהמעלה לפתוח גמ"ח קבוע בתוך ביתו, כי  ג

זה עיקר מעלת ה"חסד" לחפש להטיב. וא"כ איוב שייחד את ביתו כבית הכנסת אורחים, ג"כ עסק במדה זו של 

 "והלכת בדרכיו", אולם אומרים חז"ל שלא הגיע בזה לחצי שיעור של אברהם. 
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אברהם בנה ש –נסיים בביאור החילוק השלישי שמובא באבות דרבי נתן ה 

ושתה וברך דרכים, והניח שם מאכל ומשקה, וכל הבא ונכנס אכל בפלטרין גדולים 

 לשמים.

ונראה  .דואג לחבירו ברוחניות, משתייך למדת "והלכת בדרכיו"ה, מדוע צ"בו

מבקש עזרה מחבירו ברוחניות, זה נכלל ב"ואהבת לרעך כמוך" ש אדםשודאי 

)לדאוג לשני כמו שהיית רוצה שידאגו לך(. אך לעזור לאדם שלא מרגיש בעצמו 

ית, זה ודאי רק מצד "והלכת בדרכיו" חסר ברוחניות, או שאינו חפץ בעליה רוחנ

 להיות מטיב מצד הנותן.

בנין האומה  –* מאמר זה ומאמרים נוספים תמצא בספרי החדש "אהל אבות" 

 .הישראלית )מאמרים בחומש בראשית(, הרואה אור בימים אלו

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

, מח"ס בב"ב 'מג"ש בביהכ"נ איצקוביץו אברהם'

 באר צבי

 "באשר הוא שם"

ַמע ֱאל   םקַ ַכי שָׁ ל ַהַמַער ַבֲאֶשר הוא שָׁ  )כא, יז( ים ֶאל קו 

רש"י הביא ממדרש רבה )נג, יד( שאמר הקב"ה למלאכים, עכשיו מהו צדיק או 

ז"ל )ר"ה רשע, אמרו לו צדיק, אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני דנו. וכן דרשו ח

ופירש"י שם  אותה שעה.של אדם אלא לפי מעשיו טז:( מפסוק זה דאין דנין את ה

 "ואפילו הוא עתיד להרשיע לאחר זמן". 

 הסתירה מבן סורר

מהא דסנהדרין )עא:( בן סורר ומורה  ,(בר"ה שםהמהרש"א )ו הרא"מ כאן והקש

לסוף דעתו של בן  הגיעה תורהוכו'  סופו, ימות זכאי ואל ימות חייב ל שםנידון ע

דנין אותו מדוע לא שסוף מגמר נכסי אביו וכו' ומלסטם את הבריות וכו'. ו וררס

 "באשר הוא שם".

יש לחלק בין סופו של החוטא עצמו, לבין אם אין סופו ש המהרש"אשם ותירץ 

ישמעאל לא ואצל סופו של עצמו,  ל שםרע אלא בניו אחריו, דבבן סורר נידון ע

  סופו של בניו. ל שםדנוהו ע

בר"ה )יז:( ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם  שהרי מבואר, ודבריו טעונים ביאור

מה  ם תאמרהרא"ש וא שהואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. והק

דאע"פ שגלוי וידוע לפניו שסופו  רץ,צריך האדם למידת רחמים קודם שיחטא, ותי

וא שם. עכ"ל. ומבואר בדברי הרא"ש לחטוא מתנהג עמו במידת רחמים באשר ה

המהרש"א  רוץדאפילו באותו אדם עצמו שחוטא אמרינן באשר הוא שם, ולא כתי

 הנ"ל. 
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מצינו )ב"ק לח.( שאמר שה מ, מ'פרשת דרכים' פרעוד הקשה על המהרש"א בס

הקב"ה למשרע"ה אל תצר את מואב משום ב' פרידות העתידין לצאת מזרעם, הרי 

 ם. ותירץ דמדה טובה מרובה שמועיל אפילו זכות הבנים.הבני לפישדנים גם 

והמהרש"א הנ"ל, שיש חילוק בין  םובספר פרשת דרכים תירץ על קושיית הרא"

 ררשל מטה כמו בבן סו ית דיןשל מעלה שדנין באשר הוא שם, לבין ב ית דיןב

העתיד. וכתב בספר "קרבן ראשית" )שהיה נכד של הלבוש(,  ל שםשדנים אותו ע

יש לבאר כוונת הפייטן בתפילת ימים נוראים "לקל עורך דין לבוחן  פי זה לשע

של מעלה שזה "לקל עורך דין", שזה מידת  ית דיןלבבות ביום דין", שדוקא ב

הרחמים, אז "לבוחן לבבות ביום דין", שידון אותו לפי הלב שלו באותו יום, היינו 

 לפי מעשיו של אותה שעה.

 בר עשההאם מתייחסים לעבירות שכ

והנה בפירוש רבינו חננאל בראש השנה שם הביא על זה מהירושלמי, רבי יהושע 

בן לוי אמר מהאי קרא )איוב ח' ו'( אם זך וישר אתה, היית אין כתיב כאן, אלא אם 

זך וישר אתה, עכשיו. ולכאורה צריך ביאור מה תוספת יש בדרשת הירושלמי 

אדם לפי מעשיו של עכשיו. וכבר שהביא הר"ח, על מה דאיתא בגמ' שדנים את ה

מבארים בזה, דבירושלמי יש תוספת חידוש, שמהפסוק בתורה לגבי ישמעאל, 

הביא שם רש"י מחז"ל שאמר זאת הקב"ה כלפי קיטרוג המלאכים שמי שעתיד 

להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר, ועל זה אמר הקב"ה שדנים "באשר 

עתיד להיות, אבל עדיין אפשר שעל מה הוא שם", והיינו שלא מתחשבים במה ש

שעשה בעבר כן מתחשבים. אולם מהפסוק שהביא הירושלמי מוכח שבשעת הדין 

 לא מתחשבים אפילו במעשי האדם שכבר עשה בעבר. 

אך עדיין יש לעיין, שהרי גם מדרשת הבבלי על ישמעאל יש להוכיח שלא 

ע קודם לכן, מתחשבים בחטאים שכבר עשה, שהרי גם ישמעאל היה כבר רש

וככתוב )שם כ' ט'( ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, 

ופירש רש"י שלשון 'מצחק' מורה על ג' עבירות, ובכל זאת דנוהו "באשר הוא שם", 

 ואם כן גם מישמעאל כבר מוכח שלא מתחשבים גם עם מעשיו שעשה בעבר.
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ם", מוכח שכבר עשה ויש לומר בפשיטות, שמכך שכתוב בו "באשר הוא ש

תשובה, שאם לא כן יש להקשות על דברי המדרש הנ"ל שהביא רש"י, שאמר 

הקב"ה למלאכים, עכשיו מהו צדיק או רשע, אמרו לו צדיק, אמר להם לפי מעשיו 

. אלא על כרחך זכאיאינו כלל הרי כבר הרשיע, ולכאורה של עכשיו אני דנו. ו

בציווי על העקידה כתוב "אשר אהבת", שעשה תשובה. וראיה לזה, דלאחר מכן 

והביא רש"י מחז"ל ששאל אברהם 'את שניהם אני אוהב', ולכאורה הרי כששילחו 

כתב רש"י שהיה שונאו, ועל כרחך שלאחר מכן כשהיה בסכנת מוות עשה 

. וממילא מישמעאל עדיין אין ראיה שלא מתחשבים עם מעשיו בעבר דתשובה

לימה. ואילו מהירושלמי משמע שאע"פ שעדיין כשעדיין לא שב עליהם בתשובה ש

 יש בידו חטאים מן העבר שעוד לא שב עליהם, מ"מ דנים אותו כפי שהוא עתה. 

ולפי"ז יש ליישב עוד את קושיית המהרש"א הנ"ל מה שונה ישמעאל מבן סורר 

ומורה, שיש לחלק, שלגבי ישמעאל שעשה תשובה, אכן דנוהו באשר היה, לעומת 

סורר הרי כתוב "ויסרו אותו ולא ישמע אליהם", והיינו שעומד במרדו, זאת לגבי בן 

ודוקא באופן זה נעשה בן סורר ומורה. אלא שבדרשת הירושלמי נתחדש, שבדין 

של ראש השנה יכול אדם לזכות אפילו כשעדיין לא עשה תשובה. וכעין זה תירץ 

שום שימות זכאי ברא"מ. ובס' "פנים יפות" תירץ, דהטעם שבן סורר נהרג הוא מ

ואל ימות חייב, וזה לא שייך לומר על ישמעאל, כיון שבסוף ימיו שוב עשה 

 תשובה, וכמבואר בב"ב )טז:( וכנ"ל.
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. ואין להקשות ע"ז ממה שדרשו בב"ב )טז:( דישמעאל עשה תשובה בחיי אביו, מדכתיב )בראשית כ"ה ט'( ויקברו ד

אותו יצחק וישמעאל בניו, וכמו שפירש"י שם מכאן שעשה ישמעאל תשובה, שהוליך את יצחק לפניו, ואע"פ 

וכיחו חז"ל שעשה תשובה אלא שהיה גדול ממנו בשנים, והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם. ומהא דלא ה

מהתם, לכאורה משמע מזה שקודם לכן לא עשה תשובה. אך נראה דאי"ז קושיה, די"ל בפשיטות דאה"נ שכשהיה 

חולה ודנוהו באשר הוא שם ג"כ עשה תשובה, אלא שמאחר וחזר לסורו לאחר מכן, עדיין לא חשיב "שיבה טובה" 

 ף להרשיע יותר. גבי אברהם, אלא כשעשה תשובה באחרונה שלא יס
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 אספקלריית לאור הפרשה -הירושלמי  בנתיבות

 ל"מו ישראל קלויזנר, הרב  /הירושלמי תלמוד

 ))ברוקלין ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט

 למה הניח לוט 'ידיו על ראשו' כשברח?

אֶמר ֵלט ַוי   ַאֲחֶריךָׁ )יט, יז(  ַתַביט ַאל ַנְפֶשךָׁ  ַעל ַהםָׁ

 בירושלמי סנהדרין פ"י ה"ח אמרינן:

 (נמי אבודיםך עיר הנדחת ותשנכסי צדיקים שבאמר רבי אלעזר מוכיח בדבר )

וא הדא ממונו, אף הוא יצא וידיו על ראשו, ה מפנישלא ישב בסדום אלא  ,לוטב

 (.נכסיך תאבל לא א) דייך שאת ממלט את נפשךשמה,  המלט כתיב מהרד

 'יצא וידיו על ראשו' ת הירושלמימליצביאור נפלא ב

חנוך העניך מייער זצ"ל אב"ד דק"ק סאסוב )סי' רבי בשו"ת יד חנוך לכ"ק אדמו"ר 

ר, מדוע תפשו פה המליצה 'יצא וידיו על נ"ה( מדקדק בהך ירושלמי דצריך ביאו

 ראשו' ולא אמרו 'יצא נקי מנכסיו' או 'יצא בידים רקניות'. 

ואומר הוא דדברי חכמים נאמרו בשקל הקודש, ובדיוק נאמר הלשון הזה, כי 

באמת היה מוכרח לוט להשים ידיו על ראשו בברחו מפני השערוריה הזאת, 

 פי קודש רבותינו נוחם עדן.והלכתא גבורתא איכא למישמע משיח שר

ולאחר מו"מ בכמה גמרות מבאר הוא מאמר הירושלמי הניצב עפ"י מה דאיתא 

ל, כי סדום היתה ״במדרש, והובא בספר מעייני הישועה להגאון ר"י מדוקלא זצוק

 נידונה כעיר הנידחת, וכן הוא בירושלמי. 

הנכרית שעל והנה קי"ל דאנשי עיר הנידחת יוצאין ערומים, ואפילו הפיאה 

ראשם פסק הרמב"ם ז"ל דאסור, ומכל שכן המצנפת שנשרף ואבד. א"כ היה 

מוכרח לוט למלוט על נפשו ולנוס בלי המצנפת, כיון שהמלאכים היו אתו ועשה 

 הכל עפ"י פקודתם, וציווי שלהם עפ"י התורה. 
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ובמסכת כלה רבתי )פרק ב' הל' ב'( איתא גבי עובדא דרבי אליעזר ורבי עקיבא 

אסור לילך בגילוי ראש לפני אנשים גדולים וחשובים דהוי חוצפא ואפקוריתא ש

 )עיין תוס' יומא כ"ה. ד"ה והא(. 

והנה כאן שהיה לוט עם מלאכים קדושי מננלה היה צריך לכסות את ראשו אך 

ז או"ח ח, ס"ק ג'( שאם אין לו מצנפת הרי הוא ״כתב המהרש"ל ז"ל )הביאו הטו

ב לא הוי גילוי ראש.  וזהו מליצת הירושלמי: 'לוט שלא משים ידו על ראשו ושו

ישב בסדום אלא בשביל נכסיו לפיכך יצא וידיו על ראשו' דנכסי עיר הנידחת 

אסורין, וגם המלבושין, והיה מוכרח לברוח בלי המצנפת, רק כדי שלא ילך בגילוי 

 ראש, היה מוכרח להשים ידיו על ראשו.

לפרש את דברי הירו' 'אף הוא יצא וידיו על  וכעי"ז כתב בספר מצות איש שראה

ראשו' עפ"י מש"כ רש"י בכריתות )כ"ו:, ד"ה אחרינא( דצדיקים יוצאים משם 

ערומין וא"כ יצא בלא כסוי ראש, ולכן שם היד על ראש כדי לכסות, שבכה"ג 

 בדיעבד מועיל.

'ידיו ומביא שם שככשאמר הדברים לפני הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר, שבודאי 

על ראשו' הכוונה מלשון צער שיצא ריק מכל. )וע"ע מנחות נ"ג ב' הניח ידו על 

ראשו ובפתיחתא דאיכ"ר אות כ"ד שמששמעו האבות שנחרב ביהמ"ק הניחו 

 ידיהם על ראשיהם וכו' ומבואר שזהו צער(.

* 

 הנידחת עיר כדין סדום הפיכת

 שממונם וכדחזינן, דחתהני עיר כדין' הי סדום שענין הפיכת מבאר פענח הצפנת

 כמו ובאור גדליה מבאר את דבריו שהוא, ראשו על וידיו יצא לוט ואף אבד

 הליכות תקרי אל -לו  עולם על הפסוק הליכות:( כח מגילה) חז"ל שדרשו שמצינו

 משפטי ואין ד"בי כשאין ואף, התורה חוקי י"עפ הוא העולם שהנהגת, הלכות אלא

 ה"הקב התורה חוקי י"עפ מיתה שנתחייב מי כ"אעפי, כל לעין גלויים התורה

 הנהגת' הי סדום ענין וכן, בה נתחייב שהוא המיתה אותו לו שיבוא הסיבות מסבב
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 שחיוב, התורה משפטי כשאר אינו באמת הנידחת ועיר, הנידחת עיר של התורה

 במלכות מורדים מצד שהם הוא בשרפה העיר ושכל הנידחת בעיר שיש המיתה

 ד"פ ז"ע הל') ם"ברמב מצינו ולכן. הציבור מצד שיש מרידה על דין והוא, ת"השי

 חזרו אם, ולהחזירם להזהירם חכמים תלמידי שני להם ששולחין" שכתב( ו"ה

 אחר מועלת תשובה מצאתי לא" ד"הראב ז"ע וכתב", וכו' מוטב תשובה ועשו

 מועיל ולכן, ד"בי מיתות כשאר אינו הנידחת' 'עיר דין כי", ומעשה התראה

' פי, מוטב תשובה עשו שאם ם"הרמב' שכ וזהו, מורדים דין מהם שיפקע התשובה

 תשובה שעשה אף ז"ע שעבד היחיד בודאי אבל, הנידחת עיר דין מהם שנפקע

 זה דין על הוא תשובה שמועיל ם"הרמב כ"ומש, ז"ע עובד ככל במיתה נידון

, ת"בהשי שמרדו, הנידחת' 'עיר דין להם' הי סדום ואנשי. הנידחת' ב'עיר המיוחד

 אני 'המכסה הקרא על במדרש מצינו ולכן זה, דרך על מפורשת הפרשה וכל

 הוא יום בכל שמחדש ההלכות שכל אמר ה"שהקב, עושה' אני אשר מאברהם

 'חידוש' הי סדום של המהפכה כי, ש" עיי, לו אגלה לא סדום של ודינה, לו מגלה

 .הנידחת' 'עיר פרשת של הלכה'

לע"נ מוח"ז הגאון החסיד רבי שמואל יעקב יואל הכהן ב"ר מנחם מנדל זצ"ל 

אשר הרביץ תורה ויראה למעלה מיובל שנים בהיכל "תורה ודעת" אשר  –טרויבע 

בארה"ב והעמיד תלמידים למאות. נלב"ע ביום י"א חשון תשס"ט ונטמן בהר 

 ב'.המנוחות. ת.נ.צ.ב.ה. תולדות חייו נדפסו בקונטרס 'שירת יעק
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 "מבשרי אחזה אלוק"

יו  א ֵאלָׁ ם ה'ַוֵירָׁ ם ַהיו  ֶהל ְכח  א  ֵשב ֶפַתח הָׁ ֵני ַמְמֵרא ְוהוא י   א(, )יח ְבֵאל 

אילולי שעשיתי כן מהיכן היה  -אלוק מבשרי אחזה במדרש )רבה מח, ב( "

מילה, קדושת שכינה תלוי ב ". מבואר במדרש דגילויההקדוש ברוך הוא נגלה עלי

 ויש לעיין בטעם הדבר.

והנה במשנה נדרים )לא:( האריכה המשנה במעלת מילה שנכרתו עליה י"ג 

בריתות ודוחה את השבת ורק מחמת המילה אברהם נקרא תמים ואלמלא היא 

לא ברא הקב"ה את  עולמו עיי"ש באריכות כל דעות התנאים. ויותר מזה מבואר 

 ם מולים שם ערלה עליהם, ויש לעיין שורש הדבר.דהגויים גם אם ה

והיא הסרת הערלה והעניין יבואר במה שכתב מהר"ל )גבורות ה', פרק לה( "

שהוא פחיתות וגנות האדם ואין דבר גנות ופחיתות כמו הערלה המבדיל בין השם 

". מבואר יתברך ובין האדם, ואחר שהסיר פחיתות וגנות שלו אז יעבוד לו בודאי

המרחיק את האדם מהקב"ה וכל זמן  ומהר"ל שהערלה היא מעכב גשמי מדברי

 שהמעכב קיים לא שייך להדבק בהקב"ה. 

וטרם נעמוד על כוונת דבריו במקום אחר הרחיב מעט יותר ובזה קרובים אנו 

ודבר זה הוא המעלה היותר עליונה לביאור הדברים, וכך דבריו )דרך החיים ה ב(  "

מצד גופו הגשמי אשר דבר זה נחשב יסוד ועיקר, אז כי כאשר האדם בשלימות 

מקבל בשלימות מדריגת הצורה שהוא כמו ענף לפי שלימות גופו, ומקבל הוד 

י כפי המדריגה העליונה שראוי אליו, ואז מדריגת השכל רוכב על קהצלם האל

 ".החמרי כי היה אברהם רוכב על החמור, והיה מתעלה תמיד מעלה מעלה

 

                                                
מלשון המדרש מבואר דבר נורא, דבחז"ל מצאנו המעלה בזכורו וכד', הרי דדרך כישוף היה להתעסק דווקא על  ה

 ידי שיא הטומאה. ומפשטות לשון חז"ל רואים דשיא הקדושה היינו הך, והוא פשוט למעיין.
 מי.כמובן שמעכב גשמי זה יש כנגדו מעכב רוחני, אך לענינו יש מעכב גש ו
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 הכנעת הגשמיות רוחניות על ידי

והנה, סוד זה נגלה לאברהם אבינו בברית המילה, שבקדושת המילה תלוי קצה 

ההתגשמות, והמהר"ל האריך בזה במקומות רבים שאיסורי עריות הם ההיפך 

 הגמור של צורת האדם עי' בריש פ"א דאבות ובדוכתי טובא.

יא, ובלא זה ועניין המילה היא מסירת עיקר הגשמיות ומסירתה כביכול כלפי שמ

אין שייך שהאדם ידבק בהקב"ה דכיון שהאדם חומרי היאך החומר ידבק ברוח 

 והרי הפכים הם.

ולכן אברהם אבינו היה נצרך לברית המילה להסיר את הגשמיות ובלא זה לא 

 שייך דבקות בהקב"ה.

 –ובזה יתבאר עניין אבר קטן יש באדם, דהאדם לעולם נמצא בין ב' הפכים 

ומשיכה לרוחניות מאידך, ועיקר המכריע לזה הוא קדושת הברית, משיכה לחומר 

וכמש"נ לעיל בדברי מהר"ל, ולכן כאשר מרעיבו נהיה האדם יותר רוחני ומשביעו, 

מאידך כאשר משביעו נמצא האדם מידרדר יותר ברוחניות והתוצאה הישירה של 

 קים.זה היא רעב. רוחניות אין לה גבול, ואף להפך זה לעומת זה עשה אל

והוא היסוד שהגויים לעולם נקראים ערלים, דעניין הסרת הערלה אינו עניין 

מעשי גרידא אלא הסרת הגשמיות עם כוונה להדבק בהקב"ה, אך אצל אומות 

העולם שאינם שייכים בדבקות הקב"ה כל הסרתם אינה אלא הסרה גרידא ומעשה 

 שטחי בעלמא, ולכן אפילו בלא ערלה שם "ערלים" הם.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 חסד טהור, מהו?!

ֶהל א  ם ַמֶפַתח הָׁ אתָׁ ץ ַלְקרָׁ רָׁ אַמר ַהַאף ַתְסֶפה ַצדַ  )יח, ב(. ַוַיְרא ַויָׁ ם ַוי  הָׁ יק ַוַיַגש ַאְברָׁ

ע שָׁ  )יח, כג( ַעם רָׁ

ינו מִּ  ְשַבְעָת ַלֲאֹבתֵּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶשר נִּ תֵּ י ֶקֶדםתִּ )מיכה ז, כ(.  ימֵּ

בפרשיות אלו קוראים אנו שוב ושוב על אברהם אבינו ע"ה, כאשר התורה שבה 

ומאריכה על מידת החסד של אאע"ה, אשר כידוע היה עמוד החסד. אולם 

כשנתבונן מעט נראה דבר פלא, כי החסדים בהם האריכה התורה שעשה אברהם, 

האריכה התורה, הינם החסד אותו כעין מכנה משותף להם. שנים מהחסדים בהם 

גמל אברהם עם המלאכים אשר לו נדמו הם כישמעאלים, והחסד אותו גמל 

 אברהם עם אנשי סדום בכך שהתפלל עליהם להצילם מן ההפיכה. 

אם ישנו מכנה משותף בין הישמעאלים הסוגדים לאבק רגליהם, לבין הסדומאים 

ינם מייצגים את דמותו של המושחתים בכל מידה נכונה, הרי הוא בכך שהם א

אברהם, מהיכן שלא נביט בה. אברהם אשר היה הראשון לבשר את בשורת 

האמונה, ודאי הוא שאין דמותו עולה בקנה אחד עם השפלים הסוגדים ועובדים 

לפחות שביצירי הבריאה, כפי שדמותו של אברהם עמוד החסד מבטאת את 

 הרעות. ההיפך הגמור מאנשי סדום המושחתים במידותיהם 

דמות נוספת של חסדיו של אברהם כלפיה האריכה התורה רבות הוא לוט, שאף 

הוא אינו טלית שכולה תכלת, אדם שכפי העולה מן הפסוקים וממדרשי חז"ל 

בהחלט היה לו להיכן לקדם את מעמדו הרוחני... ועם זאת, מתארת התורה היאך 

סדום ה'ירוקה' על פני  חירף אאע"ה את נפשו בעבורו, וכל זה אחר שבחר לו את

 מקומות בהם ברי כי היה מצבו הרוחני משתפר לאין ערוך...

ומאליה צצה התמיהה, מדוע?! מדוע לא האריכה התורה בחסדיו של אברהם 

אשר בנה אוהל והיה מאכיל ומשקה את כל העוברים ומקרבם לקב"ה, ואברהם 
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ה, ובחרה התורה היה מגייר את האנשים ושרה את הנשים, כמבואר בחז"ל בארוכ

להאריך בחסדיו של אברהם לאותם נחותי דרגה, המייצגים, כאמור, את כל מה 

שלא מייצגת דמותו של אברהם. וכי מה גרועים אליעזר וענר אשכל וממרא, על 

 פני אותם דמויות מפוקפקות?!

 התורה חפצה ללמדנו חסד אמיתי מהו

 רה של התשובה.אולם האמת ניתנה להיאמר כי ראויה השאלה להיות מקו

כי אכן, אמנם היה אברהם עמוד החסד, אך לא באליעזר ענר אשכל וממרא, 

ובגיריהם של אברהם ושרה, צפה ומתגלמת דמותו של אברהם איש החסד. משום 

שחסד אמיתי, חסד טהור, אינו כאשר  נעשה הוא למי אשר בצלמנו כדמותנו, ולא 

כנכונים. חסד אמיתי וטהור הוא כשמקרב הוא אנשים לרעיונות אותם אנו רואים 

כי אם בצד  -חסד אשר התועלת אותה אנו מצפים שיפיק איננה בצד 'שלנו' 

המקבל! התורה אינה מציינת את חסדיו של אברהם שהגיעו לאלו העומדים בצידו 

הוא או לעושים את דרכם שמה, כי אם את חסדיו לישמעאלים המקדשים את 

נשי סדום המגלמים את קצהו השני של ההיפך הגמור ממה שקידש הוא, ולא

מכיון שזהו חסד!  -מידות בין אדם לחבירו מאברהם, וללוט ה'סדומניק' אף הוא 

זהו חסד נטול פניות ושיקולים, חסד צרוף וזך המלמדנו מהי מידתו של עמוד 

 החסד!

)יודגש, כי חלילה מלהרהר אחר מידותיו של אברהם, וודאי כי חסדים אלו כמו 

ברהם כשהוא נקי מכל נגיעות ופניות, רק שאותם חסדים שלא יפקפק אלו עשה א

 אי מי בכוונת עשייתם, אותם ציינה התורה(.

כידוע, החסידה על אף היותה גומלת חסד עם חברותיה )כמבואר בחולין סג:( עוף 

טמא היא, משום שגומלת חסד עם חברותיה לבדם. חסד כזה אינו חסד, כי אם 

הרגיל! אך חסד הוא כאשר מטרתו הוא רצונותיו של חברותיות יוצאת מגדר 

 המקבל לא של הנותן.
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גמילות חסדים ממידותיהן ומסימניהן של ישראל היא, כולנו גומלי חסדים בני 

ובני בניהם של גומלי חסדים, אך מחובתנו לוודא במשנה זהירות שלא יתערב 

אל עצמנו כי אם אל היצר במעשינו, ושלא יהיו חסדינו מכוונים בסופה של כוונתנו 

 זולתנו.

יזכנו ד' להידבק במידתו של אאע"ה, ולהיות מגומלי החסד הטהור והנקי, ויהי 

 נועם ד' עלינו ועל מעשה ידינו, אמן ואמן!
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בענין "קרח שהופשר" ו"גלידה שנמסה"

 גלידה שנמסה בשבת, האם זה נאסר? קרח שהופשר בשבת, אושאלה: 

לגבי קרח שהופשר: לכתחילה יש להחמיר בזה משום "נולד", ובמקום תשובה: 

 צורך יש לסמוך להקל בזה. ובדיעבד בכל גוני אין לאסור )משנ"ב שכ, לה(.

" לתוך כוס שיש שם קצת מים, וזה מפשיר לבד, אך מותר להכניס "קוביות קרח

 ולא ניכר בפני עצמו )שו"ע שכ, ט(.תערב במה שבתוך הכוס מאחר שזה מ

ולגבי גלידה שנמסה: נחלקו בזה פוסקי זמנינו, האם מותר לכתחילה, או שזה 

דומה לנידון של קרח שהופשר. והעצה להניח את הגלידה בתוך כוס, ובדרך כלל 

 לא ניכר בפני עצמו. אם לא נמס הרבה

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

)עי' שבת  רבי יהודה ורבי שמעון נחלקו בכמה מקומות בגמרא בדין "מוקצה"א 

בדבר שזה  -. אולם כולם מודים במוקצה של "נולד" מו, ב; קנז, א; ביצה ב, א(

יצירה חדשה שלא היה בעולם כלל בתחילת השבת, שזה אסור )משנ"ב תצח, עז(. 

פשוט שהם מוקצה  ,שזה מים חדשים שנבראים בשבת ,שיוצאין ממזגן ולכן מים

)עי' משנ"ב שי, לב(. והגם ש"גשם" אי"ז נולד )עי' משנ"ב שלח, ל( התם שאני שהיו 

פשוט דהוי לכן ו ,אבל "מי מזגן" זה מים חדשים שנוצרו מהאויר ,עכ"פ בעננים

 נולד.

 " או לא.ועתה נבוא לבאר האם קרח שהופשר יש בו משום "נולד
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כדי קטנות דהיינו לשברם לחתיכות ב  בשו"ע )שכ, ט( כותב שאסור לרסק שלג )

 (.שיזובו מימיו

ונחלקו הראשונים בטעם האיסור. רש"י )שבת נא, ב( סובר שזה איסור מדרבנן כי 

". והרמב"ם )פכ"א מהל' שבת הי"ג( המים הללואת למלאכה שבורא "זה דומה 

. ודעת בעל מא יסחוט פירות העומדין למשקיןגזירה שסובר שזה אסור מצד 

 התרומות שזה אסור מצד "נולד".

והטעם שרש"י והרמב"ם ודעימי' סוברים שאין בריסוק קרח משום "נולד", מבאר 

דלאו נולד הוא, ולא דמי למשקין שזבו משום דהני )שבת נא, ב( וז"ל " הרמב"ן

ספר התרומה כתב שאסורין ובעל . בעודן קרושין נמי תורת משקין עליהן לכל דבר

משום נולד, ואסור ליתן קדירה שקרש שמנוניתה כנגד המדורה משום דמעיקרא 

 " עכ"ד.נולד ה ליהעב וקפוי ועכשיו נמחה ונעשה צלול והו

היינו, רש"י והרמב"ם ס"ל שרק אם יש כאן "יצירה חדשה ממש" זה נחשב 

 תו" נחשב ל"נולד".ל"נולד". ואילו בעל התרומות ס"ל שגם דבר ש"נשתנה צור

אם הניחם בחמה ג וכותב השעה"צ )שם אות לה( שממה שכותב השו"ע )שם( ש

מוכח שהשו"ע אינו חושש לאסור מצד  – מותריםשאו כנגד המדורה ונפשרו 

 "נולד".

)שיח, טז( שכותב שנהגו רמ"א "ב עצמו )שם, לה( מזכיר את דברי המשנאולם ה

, לאסרו מצד "נולד". ועפ"ז הוא כותב שגם זלהחמיר לגבי רוטב שנקרש ונימוח

 בזה אם לא במקום צורך. יש להחמירבנידון של קרח שהופשר 

 גלידה שנמסה

מרן הגרשז"א זצ"ל )שש"כ פ"י הע' כד( יוצא לחדש  –ד לגבי גלידה שנמסה 

חידוש גדול לחלק בין שומן לנקרש לגלידה שנמסה, שבגדילה שנמסה לכו"ע זה 

לא נחשב ל"נולד", מאחר שהגלידה גם מעיקרא כשהיה קפוא היה נחשב לאוכל 

                                                
כר ילחוץ ויהיה נזה יזוב כשיש הרבה שומן שכשיהיה נימוח זה רק מחמירין המשנ"ב )שם ס"ק קה( כותב שגם ה ז

ני עצמו. וע"ד מרן הגריש"א זצ"ל אפילו אם השומן ניכר ע"ג הפשטיד"א והוא עדיין נאכל עם הפשטיד"א לא בפ

 צריך להחמיר.
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וגם כשהופשר, ולא דומה לנידון של פשטיד"א הנ"ל שמעיקרא השומן הקר לא 

 , ורק אחרי שנימוח נאכל בפני עצמו, ולכן זה נחשב ל"נולד".נאכל בפנ"ע

אולם דעת מרן הגריש"א זצ"ל )הל' שבת בשבת דיני דש עמ' תרסח אות לט( 

שאין חילוק בזה, וגם גלידה שנמסה לפי בעל התרומות יש בזה משום "נולד" 

שהרי לפי הגדרת הרמב"ן בשיטת בה"ת החיסרון הוא מצד ש"נשתנה צורתו", 

"כ גם גלידה שנמסה בכלל בזה. וממילא ע"פ הכרעת המשנ"ב הנ"ל לכתחילה וא

 יש להחמיר בזה אם לא במקום צורך.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

  

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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הלכתא שפירתא / הרב פינחס שפירא, אב"ד 

ביד"צ שערי שלום )בית שמש(, מח"ס שו"ת בריתי 

 שלום ו"ח

מי ששואלים אותו דבר שמתבייש בו מאוד, האם מותר 

מותר גם לשנות במפורש האם וכשאי אפשר בהטעיה  .לשנות

 מפני בושה גדולה 

אֶמר ה ם 'ַוי  הָׁ קַ  ,ֶאל ַאְברָׁ ם ֵאֵלד ַוֲֽאַני זָׁ ר ַהַאף ֻאְמנָׁ ה ֵלאמ  רָׁ ה ׂשָׁ ֲחקָׁ ה ֶזה צָׁ םָׁ )יח,  ְנַתילָׁ

 יג(

'תנא דבי רבי ישמעאל, גדול שלום שאפי' הקב"ה  .()פז ציעאמבא במובא במסכת 

שינה בו, שנאמר ותצחק שרה בקרבה וגו' ואדוני זקן, וכתיב ויאמר ה' אל אברהם 

 ' ואני זקנתי.' וגו

( 'א"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון, מותר לו לאדם ה:יבמות )סמסכת וב

לשנות בדבר השלום, שנאמר אביך צוה וגו' כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו', ר' 

 נתן אומר מצוה, שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני וגו' '. 

'אמר רב יהודה אמר שמואל, בהני תלת מילי  :()כג מסכת בבא מציעאועוד ב

 עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזא'.

, הרי שכ"ש וק"ו מפני כבוד הבריות, אלוומעתה, כיון שהתירו לשנות מפני כל 

 שהרי גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. 

צריך דווקא שיהיה זה  ואמנם מבואר בפוסקים שבשביל להתיר איסור דאורייתא

מקום כבוד הבריות גדול במיוחד שאינו מצוי כלל, ומטעם זה פסק התרוה"ד 

שחייב כהן לצאת מהבית ערום ברגע שנודע לו שיש שם מת, ולגבי איסור 'בל 

תשקצו' פסק התרוה"ד להקל רק מפני שלדעתו קרא אסמכתא בעלמא הוא ואין 

 האיסור אלא מדרבנן.
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שב ואל תעשה התירו לעבור על איסורים דאורייתא, וגם וגם הלא קי"ל שרק ב

קי"ל שעקימת שפתיו הוי מעשה, וממילא לכאו' אף במקום בושה נוראית היה לן 

 לאסור אמירת שקר מפני כבוד הבריות.   

ואף שי"א דמה דקי"ל שבקום ועשה שאני הכוונה לחילוק בין מצוות לאיסורים, 

סורים, ואכמ"ל בזה, אך מ"מ מאן לימא לן ולא בין פעולה בידים להימנעות מאי

ש'מדבר שקר תרחק' אינו מלמדנו על איסור עשה לשקר, ואינו רק הימנעות מקיום 

 מצות ההתרחקות מן השקר.

אך מ"מ נראה לענ"ד שיש מקום גדול לאמר, שכיון שחזינן שהקפידה התורה כ"כ 

הנך שמצינו בהו על כבוד הבריות, לכן מסברא י"ל שלא גרע כבוד הבריות מכל 

 בהדיא היתר לשנות בהם.

וכ"ש למאי דמבואר ביראים )סימן רל"ה( שאין איסור מהתורה בשקר שאינו רע 

לבריות, שלפי"ז וודאי דשרי שקר שאינו רע לבריות במקום כבוד הבריות כדין כל 

 איסורים דרבנן.

אלא אפילו את"ל שמדברי הריטב"א בכתובות )י"ז ע"ב( שהקשה איך מותר 

אמר על כלה מכוערת שהיא כלה נאה וחסודה, הא כתיב 'מדבר שקר תרחק', ל

ותירץ שמפני השלום שרי, ויש מקום לאמר שמדנקט בקושייתו את לשון הקרא 

משמע שסבר שאף שקר שאינו רע לבריות אסור מן התורה, מ"מ נלענ"ד שיש 

 להתיר מחמת הסברא שכתבתי לעיל, שלא גרע ממה שהתירו בגמרא בפירוש.

ואמנם מצינו שהקשו כמה מראשוני מפרשי התורה בפרשת וירא )יעויין בספר 

תוספות השלם על התורה, פרק י"ח פסוק י"ג אות ה'( אמאי לא הזכירה הגמרא 

בב"מ בסוגיא של 'הני תלת מילי' גם את ההיתר של לשנות מפני השלום, ותירצו 

ו לשאר אדם אסור שלאותן שלושה דברים ההיתר הוא רק לצורבא מדרבנן, ואיל

 לשנות, משא"כ לצורך של 'מפני השלום' שלגביו ההיתר הוא לכל אדם! 

אכן, הרי"ף בב"מ )דף י"ג ע"א בדפי הרי"ף( הקשה ג"כ את הקושיא הנ"ל, ותירץ 

שההיתר משום דרכי שלום הוא ברור יותר, כיון שזוהי מצוה לשנות מפני השלום, 
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ה, ולכן הסוגיא שם נקטה רק את משא"כ שלושת הדברים האחרים רק רשות המ

 שלושת הדברים הללו, שבהם ההיתר הינו מחודש יותר.

 ולפי דרכו של הרי"ף גם ההיתר של 'תלת מילי' נאמר לכל אדם. 

ובשיטמ"ק בשם שיטה תירץ, שההיתר משום דרכי שלום הוא היתר קדום יותר, 

תרים נוספים שמקורו בברייתא וכן בדברי שמואל, והסוגיא הנ"ל רוצה לחדש הי

 שלא הוזכרו קודם לכן.

וגם לפי דרכו של בעל השיטה הנ"ל ההיתר לשנות בהנך תלת מילי הוא לכל 

 אדם, וכשיטת הרי"ף, ולא כדעת מפרשי התורה הנ"ל.

והתוספות )ד"ה 'באושפיזא'( אף נקטו שגם שלושת הדברים הנ"ל נכללים המה 

אותם מכיון שהם מצויים  בתוך ההגדרה של 'דרכי שלום', ונקטה הגמרא דווקא

 יותר. 

ובוודאי שלפי דרכם של התוספות ההיתר ב'הני תלת מילי' הוא היתר כללי לכל 

אדם, וכשיטת הרי"ף, אלא שנחלקו התוספות והרי"ף האם בהנך תלת מילי ההיתר 

הוא רק רשות )כדעת הרי"ף( או שהינו מצוה גמורה ואינו שונה מההיתר של 'מפני 

ספות, אשר הבינו ש'מפני השלום' לאו דווקא אלא הכוונה השלום' )כדעת התו

 מפני כל צורך מוסרי ראוי והכרחי(.

ובוודאי שלהלכה קי"ל כשיטת התוספות והרי"ף והשיטמ"ק, ולא כדעת מפרשי 

 התורה הנ"ל.

ואמנם, בספר חסידים )סימן תתרס"א( מבואר שגם מה שהותר לשנות מפני 

אמר בלשון שמשתמעת לכמה פנים באופן השלום היינו שינוי לשון בלבד, שי

 שהשומעים לא יבינו את האמת, אך לשקר בפירוש אסור. 

וכך מבואר גם בדברי רבינו בחיי )בפרשת וישלח( לגבי אחי יוסף, שאין היתר 

 לשקר בפירוש אף מפני השלום. 

ובספר ארחות יושר )לגר"ח קנייבסקי שליט"א, פרק א' עמוד ו'( הוכיח כדבריהם 

 בראשית רבה )פרשה ע"ח רמז י"ד(. ממדרש
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וכך מבואר בדברי הפרישה והח"מ והב"ש באה"ע )סימן ס"ה( שכתבו ליישב את 

קושיית הריטב"א הנ"ל על 'כלה נאה וחסודה' באופן שאפשר לפרש את אמירתו 

שכוונתו לאמר שהיא נאה במעשיה, והלא וודאי שגם באופן כזה אסור בעלמא 

ם הם ס"ל כריטב"א שחשיב זה כ'מפני השלום', אלא באיסור גמור, אע"כ צ"ל שג

שס"ל שמפני השלום התירו רק באופן כזה שאפשר לפרש דיבורו באופן אחר, ולא 

 כמשמעות הריטב"א שלא נחית לכך.

וכדבריהם של האחרונים הנ"ל מבואר במסכת כלה, כפי שהביא בשו"ת שבט 

 הלוי )ח"ה סימן ב'(.

ל 'בהני תלת מילי' עולה בפירוש שההיתר הוא אך מאידך, מדברי רש"י בסוגיא ש

יש בידך מסכת פלוני סדורה  -גם לשנות ע"י שקר מפורש, שז"ל שם 'במסכת 

...  -בגירסא או לאו, ואע"ג שסדורה היא לו יאמר לו לאו ומדת ענוה היא. בפוריא 

שאלוהו על אושפיזו אם קבלו בסבר  -יאמר לאו, מדת צניעות הוא. באושפיזא 

פות )ואמר( יאמר לאו, מדה טובה היא כדי שלא יקפצו בו בני אדם שאינן פנים י

מהוגנין לבא תמיד עליו ויכלו את ממונו.' וכך עולה גם מדברי שאר הקדמונים 

ספר הנר בשם גאון, ובשם רבינו ברוך הספרדי, ובשם רבינו יצחק בן יהודה, רבינו 

הריטב"א החדשים, חידושים חננאל, ר"י מלוניל, תוספות, אור זרוע, חידושי 

המיוחסים לריטב"א, כללי תלמיד הרשב"א, מאירי, חידושי הר"ן, שיטמ"ק בשם 

גליון תוספות בסוגיא הנ"ל, מהם שהעתיקו את לשון רש"י, ומהם שפירשו בדרכם 

הם, אך הצד השווה שבכולם הוא שמתירים גם אמירת שקר מפורשת לצרכים 

"ם בהלכות גזילה ואבידה )פרק י"ד הלכה שהותרו, וכך עולה גם מדברי הרמב

 י"ד(. 

וכך מבואר גם מדברי הריטב"א )בחדשים( בסוגיא של אברהם ושרה הנ"ל )בב"מ 

פ"ז ע"א(, וכן בדברי הדעת זקנים מבעלי התוספות בפרשת וירא )בראשית י"ח י"ג(, 

וכן בדברי החזקוני שם, וכן מבואר גם בדברי כמה ראשונים )ריטב"א, תוספות 

 הר"ם מרוטנבורג( בסוגיא ביבמות )ס"ה ע"ב( הנ"ל. מ
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הרי שדעת כמעט כל הראשונים הגאון שהובא בספר הנר, רבינו ברוך מארץ יון, 

רבינו יצחק בן יהודה, רבינו חננאל, רש"י, רמב"ם, ר"י מלוניל, תוספות, אור זרוע, 

(, תלמיד ריטב"א, המיוחסים לריטב"א )כנראה הר"א מן ההר או בנו הר"ש מן ההר

הרשב"א, מאירי, ר"ן, מהר"ם מרוטנבורג, ועוד לפרש בדברי התלמוד שלנו 

 שמתיר אף אמירת שקר בפירוש, ודלא כעולה מדברי המסכת כלה והמדרש רבה.

ואף את"ל שהדבר ספק, אך הלא דעת היראים כאמור ששקר שאינו רע לבריות 

ף אם הריטב"א חולק אינו אסור מן התורה, ובדרבנן הלא אפשר להקל בספק, וא

על היראים אך מ"מ הוי ספק ספיקא בדאורייתא וספק אחד בדרבנן ומקילינן בכה"ג 

 כמבואר בדברי הפוסקים בכ"ד.

וכ"ש במקום כבוד הבריות, שלזה וודאי שהותרו בשבילו כל איסורי דרבנן, הרי 

שלדעת היראים וודאי שיש להתיר גם אמירת שקר מפורש, ואף לשיטות הסוברות 

מפני דרכי שלום מותר רק בשקר שאינו מפורש. וכאמור אינו מבורר כלל שיש מי ש

 שחולק עליו.

שוב התבוננתי, שהדבר מפורש ממש בדברי שני קדמונים, ה"ה הגאון וכן רבינו 

ברוך שהובאו בספר הנר )בב"מ כ"ג(, שמפרשים בהדיא דשרי לשנות בפירוש כדי 

 להימנע מבושה גדולה. 

  shapirapinchas@gmail.com:לתגובות
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

  ס"ושא

האם ניתן היה לגוי להתגייר קודם  – גירות קודם מתן תורה

 מתן תורה, בצורה שייכנס לכלל ישראל?

"שבו לכם פה עם אמר אברהם אבינו ע"ה לישמעאל ואליעזר  א בפרשתינו

החמור" ובב"ק ל"ח: "עם הדומה לחמור". וצריך להבין מדוע ישמעאל ואליעזר, 

שהיה דולה ומשקה מתורת רבו, לא התגיירו ונקראו בשם "חמורים", כבני חם, 

ומדוע לא נכללו כבני אברהם ע"י שנכנסו תחת כנפי השכינה. ועל אליעזר מצינו 

 עדיין, מפני שהיה עבד נשאר בגויותושהיה עבד ואברהם לא שיחררו, וא"נ ש

קשה מדוע גם על ישמעאל אמר אברהם "עם הדומה לחמור", והרי התרגום יונתן "

כ' שבשעה שהגר נישאה לאברהם, שיחררה אותה שרה וישמעאל לא היה עבד 

כלל. וכיצד יתכן שאברהם ושרה הכניסו אלפי נוכרים תחת כנפי השכינה ודוקא 

וגבי אליעזר אמר לי מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א  ישמעאל בנו לא התגייר.

 שקיים מצוות כעבדים המחויבים במצוות כאשה.

( קבלת עול תורה ומצוות -דאיכא ב' דינים בכל גירות עכו"ם: א ב והנראה

( כניסה על ידי כל לכלל אומת ישראל. והדברים מוכחים -והכרה בהקב"ה ית"ש. ב

 י' א'. לכאורה בסוגית גר קנן בכתובות 

י"ל דהכנסת גר לכלל ישראל ע"י קבלת תורה ומצוות נעשית דוקא כשישנו  ולזה

כלל ואומת ישראל, והוא ממעמד הר סיני ואילך. אך בזמן האבות הק' שעדיין לא 

היה כלל מושג של "אומת ישראל",ממילא הגם שאאע"ה ושרה גיירו את הנוכרים, 

ולו ", ך לא שנכנסו "לאומת ישראלהיה זה רק בכך שנכנסו תחת כנפי השכינה, א

מפני שעדיין לא היתה "אומת ישראל", דנכנסו לגדר כלל ואומה רק ממתן תורה 

ואילך, או מיעקב וי"ב שבטיו. ולפי"ז א"ש דאה"נ ואליעזר וישמעאל קיבלו על 

עצמם להיכנס תחת כנפי השכינה, אך זה לא הכניסם לכלל אומת ישראל ויחוס 



 

 לב 'עמ -אספקלריא 

 

ונשארו בני חם הדומים , יחסו אחר אברהם ועם ישראלישראל וממילא לא נתי

 לחמור, ואף שקיימו מצוות.

נבין דברי המדרש דאברהם יצחק ויעקב לא רצו לגייר את תמנע,  ג ובזה

שבעקבות זאת אמרה שאם לא חפצים בה תלך ותדבק בזרעם ונישאה לאליפז, 

ס תחת דמהא דרצתה להידבק בזרע האבות מוכח שתמנע לא רצתה רק להיכנ

אלא גם להיכנס כחלק מאומת ישראל וזרע ישראל, ולכן , כנפי השכינה גרידא

והנה הספר חסידים פי' . האבות הק' דחוה, כיון שעדיין לא נוצרה אומת ישראל

תש"צ כתב: "וגר המבקש על אביו ועל אמו שמתו, לא יועיל להקל בדינם", והיינו 

רעא דאבוה", שלכאו' ע"י עצם שגר אינו יכול להמתיק את דין הוריו כ"בנא כ

מעשי הגר וזכויותיו יתווספו להם זכויות בשמי שמים ככל בנים המועילים 

שכיון  במעשיהם להוריהם שנפטרו, כבסנהדרין ק"ב, א. וע"ז אמר הספר חסידים

שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו מתייחס אחר הוריו הנכרים, ל"ש שיעלה 

הל הס"ח שם בשם רמ"א  י' בהערות מקור חסדבמעשיו הטובים את נשמתם. וע

ובס' ויאמר שמואל סי' פ"ג. ואמנם הרמב"ן )בראשית י"א ל"ב( כתב גבי פטירתו 

של תרח אבי אברהם וז"ל: "או שמא יש לו חלק לעולם הבא שאמרו חז"ל בזכות 

 .  שהתגייר כרעא דאבוה" שייך גם בנכרי שדין "ברא בנו", ונמצא שהרמב"ן סבר

בתרח אבי אברהם, דקודם מתן תורה דעדיין  פימשנ"ת י"ל דזהו דוקאל ואולם

הגרים לא נכנסו לאומת ישראל ולהיותם כבני אברהם יצחק ויעקב, שייך היה שגוי 

שנתגייר נחשב למיוחס אחר אביו הנכרי, כיון שעדיין לא נכנס לאומת ישראל 

שהתהוונו לאומה וממילא לא יצא מיחוס אביו ויחוס הנכרים. אך אחר מתן תורה, 

 ויחס, נאמר שהגר המתגייר חדל להתייחס אחר אביו הנכרי.

בתוס' כתובות ז' א' דכ' דבמסכת כלה מייתי קרא ד"ויברכו את רבקה",  ד ויעויין

וכ' התוס' דמזה למדו לברכת אירוסין ולא לברכת נישואין, ועיין חזקוני ובס' אהל 

ברכת "אחותנו את היי לאלפי אברהם עמ"ס כתובות בשם ר"ד אופנהיימר גבי 

רבבה" דהוא ברכת נישואין, ואע"ג די"א דבבעי' לברך ברכת נישואין בעשרה )ע"י 

רא"ש כתובות פ"ק י"ב ובהג"א וביד המלך אישות פ"י ה"ה(, י"ל שמאחר ונאמר 
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בפסוק )בראשית כ":ד, י'( "ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו", אזי מסתבר 

אנשים ויחדיו היו עשרה, עכתו"ד. וחזינן מהכא דאליעזר  שהיו עימו עוד תשעה

עצמו הצטרף, מבחינת החזקוני והרד"פ, לעשרה דברכת הנישואין, וחזי' דכניסתו 

 .לכנפי השכינה הועילה לו כלפי זה, ועיין
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 בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד

 רש"י על שרה שעיניה צרה באורחים?כיצד דרש 

ֶלת ל ש ְסַאים ֶקַמח ס  אֶמר ַמֲהַרי ְשל  ה ַוי  רָׁ ה ֶאל ׂשָׁ ֱהלָׁ א  ם הָׁ הָׁ וַשי ַוֲעַׂשי ַוְיַמֵהר ַאְברָׁ

ת  את לכסות, טבחים של לעמלן קמח. לעוגות סולת, סולת )יח, ו( וברש"י: קמח ֻעגו 

 הזוהמא. ולשאוב את, הקדרה

 .קמח וגם סולת גם ביקש אבינו שאברהם, י"ברש מבואר

 מכאן :יצחק רב אמר, "סלת" "קמח", וכתיב כתיב: איתא( א, פז) מ"בב והנה

 אמרה היא (:מכאן ה"ד) י"ופירש. האיש מן יותר באורחים עיניה צרה שהאשה

 .סולת והוא קמח

נמצא לכאורה שדברי רש"י  .סולת וגם קמח גם אמר שהוא י"פירש דהכא, ע"וצ

 כאן שמקורו מהמדרש סותרים לדברי הגמ'.   

 סולת והוא אמרה שהיא, כתוב( כאן) י"ברש ישנות שבגרסאות, יש לעיין עוד

 יוסף שמביא פרדס וראה( וילנא בדפוס שם מ"ב יעקב בעין י"ברש ה"וכ) קמח אמר

 .זו גירסא שהביאו מפרשים עוד

וא"כ יקשה לפי , מן הקמח משובח יותר ידוע כי הסולת שהרי, צריך ביאור וזה

גירסא זו, כיצד זה למדו את הגנאי לשרה שכביכול עיניה צרות באורחים מדברים 

אלה, שבהם נראה כי דווקא שרה רצתה להרבות בכבוד האורחים ולתת להם דבר 

 יקר וחשוב כסולת.

שלש סאים ובפרט עולה השאלה מאליה, מדוע דורשת הגמרא בפסוק "מהרי 

קמח סולת", כי מכאן למדים ש"האשה צרה עיניה באורחים", שנראה הדבר כגנאי 

 לדרוש כן על שרה אמנו ע"ה?

ועוד קשה, הרי רש"י בגמ' שם מפרש, שהגנאי הוא ש"היא אמרה קמח והוא אמר 

סולת", ויש גירסאות הפוכות ש"היא אמרה סולת והוא אמר קמח", וידוע לכל 

מח, וא"כ יקשה לפי גירסא זו, כיצד זה למדו את הגנאי שהסולת יקרה מן הק
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לשרה שכביכול עיניה צרות באורחים מדברים אלה, שבהם נראה כי דווקא שרה 

 רצתה להרבות בכבוד האורחים ולתת להם דבר יקר וחשוב כסולת.        

ונראה לתרץ ולבאר כל זאת, על פי דבריו הנפלאים של רבי יעקב  -מהלך א' 

, המבאר בחיבורו "הכתב והקבלה", כי הצורה שבה למדו בגמרא מפסוק מקלנבורג

זה כי האשה "עיניה צרה באורחים", הוא לפי שהירבה אברהם אבינו ע"ה דיבורים 

וציווים בדיבורו אל שרה, ואמר לה בפירוט: מהרי שלש סאים, קמח, סולת. ואילו 

פרט לה כל זה, היתה שרה רגילה באורחים ובהכנת מאכליהם, לא היה צריך ל

אלא בדיבור מועט וברמז היתה מבינה והיתה מכינה את כל הצריך. ולזה אמרו 

 בגמ' שמכאן למדו ש"אשה עיניה צרה באורחים". 

אין בעלה צריך לבאר לה כל  ,קמח סלת. אם האשה היא טובת עיןוזה לשונו: "

פרטי הדברים המשובחים שתסדר לפני אורח נכבד הבא אל הבית, כי היא מעצם 

טוב לבבה תכין את היותר משובח כראוי לפי דעת בעלה לערך הנכבד, ולפי 

לת )זה לעמילן של ושהאריך אברהם להזכיר באר היטב לקחת את הקמח ואת הס

שהם דברי מותר, שיראה מזה אילו לא היה  טבחים וזה לעוגות, כבמדרש וברש"י(

מבאר לה היה חושדה שתקח מן הקמח הגרוע ולא מן הסלת, לכן דייק ר' יצחק 

 ." עכ"לצרה באורחים המכאן שאשה עיני ,כתיב קמח וכתיב סלת :)ב"מ פ"ז(

לפי דבריו, תירץ הרב שם את השאלה הראשונה, האם דברי המדרש חולקים על 

לא שלא כדברי המהרש"א, אלא אברהם אבינו הוא זה דברי הגמרא, וביאר ש

והדברים פשוטים וא"צ לדברי מהרש"א שאמר את שניהם, לזרז את שרה, וז"ל: "

שם בח"א לומר דדברי ר' יצחק אינם מסכימים עם דברי המדרש שמחלק בין קמח 

 " עכ"ל. לסלת, ונהפוך היא שדברי שניהם מכוונים ומתאחדים

כי אברהם אבינו אמר גם קמח וגם סולת, ואין פירושו אלא שמפירושו יוצא, 

מסתדר עם דבריו של רש"י בגמ', המבאר כי: "הוא אמר סולת והיא אמרה קמח", 

היא אמרה קמח והוא אמר  :ורש"י כתב שם בדברי ר' יצחק" וע"ז כתב שם:     

סלת, ולא ידעתי למה הוציא ר' יצחק משפטן, והרב בעל עיון יעקב האריך שם 
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ברי רש"י והוסיף בדחוקים, והוא ללא צורך, כי דברי ר' יצחק נוסדו על יתור בד

 " עכ"ל. לישנא דקרא וכאמור

ולענ"ד, ללכת עפ"י תחילת דרכו, ולסיימם בדרך אחרת, היוצאת מכל הקושיות. 

שבאמת אברהם אבינו רצה לזרז את שרה, ולכן הוצרך לומר לה במפורש "תכיני 

שהוצרך אברהם לומר לה זאת, דרשו חז"ל בגמ' כי  סולת לאורחים", ומעצם זה

האשה מטבעה, "עיניה צרה באורחים", ולכן לאר הסתפק אברהם אבינו בהודעה 

לאשתו כי יש אורחים, כי לא ידע מה תכין להם, ולכן הוצרך לצוות לה במפורש 

 כי תכין להם סולת משובחת. 

ביאור וטעם, ללמדינו כי  אמנם רש"י הקד' בדבריו הקצרים בפירושו לגמ', הוסיף

אע"פ שלמדו מכאן בגמרא כי באמת האשה מצד טבעה "עיניה צרה באורחים", 

וזאת למדו מעצם תחילת דבריו של אברהם, מכל מקום חשדו בשרה היה חשד 

שוא, כי אמנם אע"פ שהוא אמר סולת, אבל שרה אמנו הזכירה לו כי לא זו בלבד 

סיף לתת בתבשיל קמח, כיון שיש בו שהיא תכין להם סולת, אלא היא אף תו

 תועלת לעמילן של טבחים ולהסיר הזוהמא וכו'. 

נמצא כי באמת שרה אמנו לא "התווכחה" עם אברהם האם לתת להם סולת או 

קמח, שאחרת לא יובן גם פשט הפסוק, וכי מפרט לנו הכתוב ויכוח בין אנשים? 

ם. ונמצא כי באמת אין אלא שכל אחד הוסיף פרט אחר ממה שצריך לתת לאורחי

 מגמרא זו גנאי לשרה אמנו ע"ה, ובאמת עיניה טובות לאורחים. 

ועוד יצא מכאן, כי באמת אין דברי רש"י בפירושו לתורה סותרים לדבריו 

בפירושו לתלמוד, וכ"ש שדברי המדרש עצמם, אינם סותרים לדברי התלמוד, אלא 

ם סולת, ורק אשתו הזכירה משלימים ומיישבים זה את זה. שמתחילה ביקש אברה

לו מעצמה שהיא תתן גם קמח, וכדי שלא תחשוב שהסולת והקמח, שמשניהם 

ניתן להכין פת, יצרו איזה שהוא "ויכוח" או סתירה בין שרה לאברהם מה להגיש 

לפני האורחים, בא המדרש ופירט לך כמה תועלתיות נוספות יש בקמח, כאשר 

מעלה להסיר הזוהמא וכו', וזה מסביר למה  מגישים אותו לפני האורחים, שיש בו
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היו צריכים אברהם ושרה גם סולת וגם קמח, סולת ללחם עצמו, וקמח לתועלת 

 התבשיל.         

והוא  סולתוהשתא דאתינן להכי, ננסה לבאר וליישב גם את הגירסא "היא אמרה 

"תכיני אמר קמח". והיינו לפי דרכינו, שבאמת אברהם אבינו התחיל ואמר לשרה: 

קמח לאורחים, בשביל עמילן של טבחים ולהסיר הזוהמא" וכו', ומאחר שפירט את 

צרכיו של הקמח, הבינה שרה מעצמה כי הקמח אינו מיועד להכנת הלחם, אלא 

לצרכים אחרים, ובזה כיוונה ואמרה לבעלה "סולת", דהיינו: מדבריך מבינה אני כי 

 והסכים בעלה לדבריה. את הלחם לא אכין מקמח אלא מסולת משובחת. 

אלא שבגמ' בב"מ למדו, כי מזה שהוצרך אברהם לצוות לה להכין מהקמח את 

אותם צרכים, ולכן הקדים "קמח" ופרש"י שמיועד לעמילן הנ"ל, הרי שסבר כי יש 

חשש שאשה רגילה תפרש כי הקמח מיועד ללחם, ולא תחשוב שהסולת מיועדת 

צרה באורחים", ואין כאן גילוי על  ללחם מצד עצמה. וזה הפשט ש"אשה עיניה

שרהה אמנו בעצמה, שעיניה היו טובות באורחים, וזכתה לכוין לדעת בעלה 

הגדול. ומתוך הדברים אתה למד, עד כמה דברי התלמוד והמדרש, ופירוש רש"י 

 בתורה ובגמרא, משלימים זה את זה.      

בלין", אשר על פי וראיתי ביאור נוסף על ענין זה, בשם "הרבי מלו מהלך ב'.

ביאורו, ניתן לתרץ את כל הקושיות הנ"ל. הרב מבאר עפי"ד  הרמב"ם, כי כאשר 

יש לאדם מידה רעה וההוא רוצה לעקור אותה, הוא צריך ללכת לקצה השני של 

 אותה מידה רעה, ורק אח"כ "להתאזן" ולהגיע לדרך הממוצעת.

מפסוק זה כי האשה לפי זה יובנו הדברים, שבאמת מה שדורשת הגמרא בב"מ 

"עיניה צרה באורחים", לאו על שרה דיברה, אלא על טבעם של שאר הנשים 

בעולם שדיברה, שבד"כ עיניהם צרות באורחים. וכיון שידעה שרה את טבעם של 

הנשים בזה, רצתה היא ללכת לקצה השני, ולכן היתה היא מכניסה אורחים 

 ברים שלא ביקש בעלה. בטירחא ובשפע גדול, והיתה מכינה לאורחים אף ד

ולכן כאשר ביקש בעלה "מהרי שלש סאים קמח", הוסיפה היא מעצמה "סולת", 

אף שהסולת יותר משובחת, כדי שעיניה יהיו טובות באורחים לגמרי, יותר 



 

 לח 'עמ -אספקלריא 

 

מבעלה, כדי שלא ידבק בה טבע נשות העולם. וזהו שאמרו בגמ': "הוא אמר קמח 

ובח יותר, ונמצינו למדים מכאן על והיא אמרה סולת", שהוסיפה לתת דבר מש

 מעלתהה ושבחה של שרה במידת הכנסת האורחים שהיתה בה. 

וגם לפי הגירסא "הוא אמר סולת והיא אמרה קמח" ניתן ליישב לפי דרך זו, 

שהוא ביקש בעבור אורחיו סולת, והיא וסיפה על דבריו ואמרה שלא רק ינתן להם 

פרשתינו את תועלת הקמח לתבשיל סולת אלא אף קמח, וכמו שמסביר רש"י ב

וכו', ונמצא שבעצם הוספתה חזינן דעיניה טובות באורחים, וכל מטרת הוספתה 

 היתה כדי להיות שונה מטבע נשות העולם.
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 ם, ומרביץ תורה באלעדהראשוני

לא היתה  -בבית הכנסת עשרה ראשונים בסדום  אם היו

 נהפכת

ה"  רָׁ ֲעׂשָׁ א ַאְשַחית ַבֲעבור הָׁ אֶמר ל  ה ַוי  רָׁ ם ֲעׂשָׁ ְצאון שָׁ  לב( ,)יח"אוַלי ַיםָׁ

אין הקב"ה  ,אמר רב חסדא, וז"ל: (קד, ב )מדרש הנעלם וירא הר הקדושמובא בזו

הנשמה פותחת ואומרת , עושה דין ברשעים עד שנמלך בנשמתן של צדיקים וכו'

עוד פותחת ואומרת "אולי ימצאון שם עשרה".  וכו' אולי ימצאון שם חמישים וכו'.

אומרת, רבונו של עולם שמא היו מאותם העשרה ראשונים של בית הכנסת שנוטל 

ביה( "ויאמר לא אשחית בעבור , מה כתיב )שכר כנגד כולם שבאים אחריהם

  .עכ"ל ,העשרה"

 :חוזרת ופותחת ואומרת(, וז"ל: א, ח"א רנהוכלשון זה מובא גם בהשמטות הזוהר )

)בראשית יח, לב(, כלומר אולי ימצא ביניהם מי  "אולי ימצאון שם עשרה"רבש"ע 

אולי ימצאון ביניהם ברות בכל יום, וכן ישעוסק בעשרה מאמרות ובעשרת הד

שמקדימים לבית הכנסת, דהא תנן כל הנמנה עם עשרה ראשונים לבית  עשרה

לא אשחית " )שם, לב(הכנסת נוטל שכר כנגד כולם שבאים אחריו, מה כתיב 

, כל זה יש לנשמת הצדיק ללמד סניגוריא וזכות על הרשעים "בעבור העשרה

וילך ", וכיון שלא מצאה שום זכות ללמד מה כתיב )שם, לג( להשקיט האף והחמה

מהו למקומו למקום מעלתו  ",ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו

הידועה, ואז נסתלק הדיין ונסתלק הסניגור והקטיגור מקטרג, וזהו )שם יט, א( 

 ", עכ"ל.או שני המלאכים סדומה בערבוויב"

יג( עה"פ "ויאמר אל נא יחר לה' אולי  ,מטרש רבה )בראשית וכעי"ז מובא במד

 ,מפרשים שםה בארוו .עכ"ל ,ון שם עשרה" ולמה עשרה, כדי כניסה לכולםימצא
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שעל ידם  - חעשרה שיתכנסו לביהכ"נ לתפילה ולקרות בתורהשיהיו  הכוונהד

ל", ועי"ז יסירו את אים ניצב בעדת ה"אל)תהילים פב, א( תשרה השכינה כדכתיב 

 עכת"ד עיי"ש. ,חרון אף ה'

סי' כד(, כתב לבאר הטעם, שהתיקון של אנשי סדום היה דוקא (ובספר 'יסוד יוסף'

ע"י שהיו מעשרה הראשונים, וז"ל: ובסדום כתיב )בראשית יג, יג( ואנשי סדום 

רעים וחטאים, וידוע רעים נקראים החוטאים בהוצאת ז"ל כמו שכתבנו למעלה 

רה ולכן אברהם טען מה שחטאו בהוצאת ז"ל מה תקונם, להיות מן עשבהקדמות, 

ראשונים. לכן טען "אולי ימצאון שם עשרה", היינו מן עשרה ראשונים, אם כן יש 

ולכן אמר )שם יח, כה( חלילה להמית צדיק עם רשע, ידוע  להם תיקון על החטא.

הקדמת הזהר פרשת נח צדיק נקרא מי שאינו חוטא בחטא זה, ולכן זכה יוסף 

 וכו', עכ"ל. שיקרא שמו בישראל יוסף הצדיק, כי שמר ברית קודש

 אברהם אבינו היה זריז ומקדים לתפלה

ה" וָׁ ם ֶאת ְפֵני ְיה  ַמד שָׁ ם ֲאֶשר עָׁ קו  ֶקר ֶאל ַהםָׁ ם ַבב  הָׁ  )יט, כז(" ַוַיְשֵכם ַאְברָׁ

, שהיה זריז ומקדים לתפילה'שכל טוב' דרשו: "וישכם אברהם בבוקר"  במדרש

 דימין למצוות, עי"ש.עכ"ל. ובגמ' פסחים )ד, א( דרשו: מכאן שהזריזין מק

ולפי מה שנתבאר לעיל בדברי חז"ל, דטענת אברהם אבינו ע"ה "אולי ימצאון שם 

עשרה" כוונתו, דאולי ישנם עשרה ראשונים בבית הכנסת שיסירו חרון אף ה' 

מסדום. א"כ יש לומר, דאחר שלא נמצאו עשרה ולא הועילה טענתו, וראה שכבר 

ם להתפלל בזריזות כדי להסיר חרון אף ה' יש חרון אף ה' בעולם, על כן השכי

 .טמהעולם

                                                
 עיי"ש. ",יום הכניסה", דקרינן ליום שמתכנסים בו עשרה להתפלל, )ב, א( מצינו בגמ' בריש מסכת מגילהדוכ ח
על אברהם אבינו ע"ה יש להוסיף בזה, מה שמובא בספר 'אוהל מרים' )עמ' נב( בשם הגר"ש פינקוס זצ"ל בזה"ל:  ט

 יה. אחד פעם שאל אותי: "מהיכן ה(יהושע יד, סו)הגדול בענקים "  את הפסוק "האדם (ב"ר יד, ו)המליצו חז"ל 

לא הגיע בכך למנין"? התשובה היא:  לאברהם אבינו מנין? גם אם הוא היה יכול לצרף את אליעזר, הוא עדיין

צריכים מנין  מנין, כי הוא כלל בתוכו את כל ישראל מסוף העולם ועד סופו. אנחנו אברהם אבינו לא היה צריך כלל

, עכ"ל. ושו"ר מש"כ בזה בספר /שם עם ישראלכל  ד מאתנו נחשב כיהודי בודד, אבל הוא היה כללותחכי כל א

 משמואל' שנת תרע"ב תרע"ג, עיי"ש. 
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים 

 "למצוות מקדימין זריזין"

ם ַוַיְשֵכם הָׁ ֶקר ַאְברָׁ ש ַבב  רו   ֶאת ַוַיֲחב   ב( ,כב)ֲחמ 

מעלת "זריזין" אינה מעלה בגוף  יש לחקור בדין "זריזין מקדימין למצוות", האם

שמעלת המזדרז שיהא זריז לקיים את המצוה. או  באדם הוא דין אלא המצוה

שונה מצותו במהותה ממצוה  ל שהזדרזכולפי זה , למצוה היא מעלה בגוף המצוה

 שעשאה אחר ללא מעלת "זריזין".  

מקדימין זריזין שמכאן " (סחים ד אמהשכמתו של אברהם בבוקר, למדו בגמרא )פ

צריך להבין את ענינה ומעלתה של מצוה כל שהזדרז המחויב בה, ו ."למצוות

  ונראה שדבר זה נתון במחלוקת ראשונים כדלהלן.

מכשירי שלא רק ממצות מילה דוחה את השבת אלא אף " שיטת רבי אליעזר

מותר להביא את איזמל המילה בשבת סובר שולכך  ,את השבת םדוחי "מילה

 קלא ד"ה רבי( )שבתפות וכתבו התוס .את התינוק די למולמרשות לרשות כ

,  ועל ידי התינוק לסכין החדוש בשיטתו של רבי אליעזר, שאף שיכלו להביא אתש

כך לא תגרם הוצאה מרשות לרשות שבאופן זה אינו אסור אלא מדרבנן ש"החי 

עושה  אף שבכך ,סכין המילה לתינוקאת מביאים מכל מקום  ,נושא את עצמו"

וכתבו התוספות שהטעם הוא  "כדי למהר , של הוצאה מרשות לרשות אכהמל

 . המצוה"

ללא זריזות ובלא באיחור וומבואר בדבריהם שאף שיכלה המצוה להתקיים 

יותר במהירות, מעלת זריזין יש בכוחה  המצוה כל שתתקים כל מקוםאיסור, מ

של  גופה מעלת זריזין הוא מעלה בבדבריהם מתבאר שלדחות איסור שבת. ו

, שבתלכך יש בכח המצוה לדחות איסורי ו חלק מן המצוה הינההמצוה עצמה, ו

שאם נאמר שמעלת זריזין אינה אלא באדם שיזדרז למצוה וגוף המצוה לא השתנה 

 .כלל כל שנזדרז, לא מובן מדוע לא יביאו תינוק אצל סכין
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(: ב פרק הזריזות נתיב עולם נתיבותוכן הוא מתבאר בדברי המהר"ל שכתב  )

 שהוא נחשב שבזה המצוה שלימות הוא זה דבר בוראו במצות לאדם שיש הזריזות"

ומבואר בדבריו שכל שנעשה בזריזות הרי היא  ."לגמרי בשלימות המצוה עושה

 מעלה  ושלימות בגוף המצוה.

 בדרכי ולאחוז של זריזין הוא" שביאר הטעם ב( כח )יומא מאיריה כתבומאידך 

ומדבריו נראה דהוא דין . בבוקר אברהם וישכם בה בכיוצא עליהם שנאמר האבות

 שיעשה המצוה בזריזות ואינו מגוף המצוה. אדםב

שלוש בנשחט שיהיה קרבן פסח שחובת מצות  )פסחים סד א(במשנה נאמר  והנה

ואף שכאמור חובת מצות בקרבן פסח שתעשה  ונלמד דין זה מן הפסוקין. כיתות

 שנתעצלה עצלנית", נקראת הכת השלישית בגמ' "כתבשלוש כתות, מכל מקום 

וא"כ גוף  חובת הפסח מצוותו שיעשה בשלוש כיתותשמצד אף שו אחרונה. להיות

נקראת הכת מכל מקום  קרבן פסח מצוותו שיעשה גם על ידי כיתה שלישית,

השלישית עצלנית. ואם דין זריזין הוא מעלה בגוף המצוה, הרי כאן אין שייך לומר 

 רי חובת הפסח שישחט בשלוש כיתות.כן, שה

עשות הזדרז לומתבאר שדין זריזין הוא מעלה באדם, שלעולם הוא עצמו צריך ל

  .את המצוה בזריזות, ולפי ששם עצמו בכת שלישית הרי הוא נקרא מן העצלנין

 להם אירע עצלה מצד שלא פי על ואף" הקשה כן וכתבשם פסחים מאירי אכן בו

והוא  "."משובח הראשונות מן להיות המזדרז כל מ"מ כתות בשלש מצוה שהרי

 דין זריזין הוא דין באדם עצמו להיות זריז.ש לעיל מאירי לשיטתו

 מעלת "מצוה בו יותר מבשלוחו", כנגד  מעלת "זריזין מקדימין" מה עדיף

ומאידך  "זריזין"במעלת שיש אפשרות לאדם לעשותה  במצוה נסתפקו האחרונים

הלכה היא  ,וכגון "מצוה בו יותר משלוחו",באפשרות לעשותו בעצמו ולקייים 

ם הכפורים מדין צוה להתחיל בבנית סוכה במוצאי יו)שו"ע או"ח תרכ"ד ה( שמ

 "ילכו מחיל אל חיל".  
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ויש להסתפק באופן שאין יכול אדם בעצמו להתחיל בבנית סוכה במוצאי יום 

שלוחו בבנית סוכתו, אמנם למחרת יוכל  הכיפורים אלא על ידי שלוחו שיתחיל

 לבנות בעצמו ולא על ידי שליח, מה יעשה.

, או ואז בכך יקיים מעלת "זריזין" עדיף שיעשה על ידי שליח םאושורש השאלה 

  ."מצוה בו  יותר משלוחו" ובכך יקיים מעלת שיעשה הוא עצמו למחר

 שיש סוברים חמדנסתפק בזה. ומאידך כתב השדי  ובפרי מגדים )א"א תרכה(

 מחמיץ נקרא זה איןובעצמו,  הנויקימהוא למחר  שיעשה )מערכת המם סי נח(,

וטעמם שכל מעלת זריזין הינה להראות חשקו וחביבותו במצוה, אכן    המצוה את

כל שדוחה את עשית המצוה לפי שרוצה הוא לעשותה בעצמו "שהרי מצוה בו 

 יותר מבשלוחו", אדרבא בכך מראה את חשקו בקיום המצוה.

מעלת זריזין הוא מעלה ש , שאם נאמרלעילשבחקירה  התלוי ששאלה זו ,ונראה

עדיף מעלה בגוף המצוה על פני מצוה בו יותר ש"כ יש  לומר א ,בגוף המצוה

וכפי שכתב  אינו מעלה בגוף המצוה אלא הוא דין בגבראשיש לומר שמשלוחו 

 . השדי חמד להראות חשקו במצוה

זריז במצוה, א"כ  הוא שיהא דםדין זריזין כל מטרתו הוא באש נאמר םאמנם א

 שהוא המצוה. לקיים וחשקו חיבתו להראותו עדיף שיעשה הוא בעצמו למחר בגופ

שאכן תזדרז המצוה ולא תכלית מעלת זריזין, מאשר תעשה המצוה על ידי אחר, 

 הוא הזדרז.
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים מח"ס יקרה 

 מפנינים

 באיזו שעה ביום היה 'והוא יושב פתח האהל כחום היום'?

ֵשב ְוהוא ֶהל ֶפַתח י  א  ם הָׁ ם )יח, א( ְכח   ַהיו 

ויקח )יח,  ו( וכתיב  לושי ועשי עוגותבמסכת בבא מציעא )דף פז ע"א( רמי כתיב 

, אמר אפרים יואילו לחם לא אייתי לקמייהו  -ח(  -)שם חמאה וחלב ובן הבקר 

, אברהם אבינו אוכל חולין משמיה דרבי מאירמקשאה תלמידו של רבי מאיר 

 בטהרה היה ושרה אמנו אותו היום פירסה נדה. 

 שמעתי דודי הגאון מו"ה נחום הלויכתב בשם בפנים יפות להרב ההפלא"ה 

 יאט(  גבי לוט שאפה מצות שהיה ליל  –לפרש, לפי מה שאמרו חז"ל )רש"י י"ט 

ינו בארבע פסח, אם כן המלאכים היו אצל אברהם בערב פסח, וכחום היום הי

 שעות. 

ולפי זה היה אפשר לומר שבתחילה כשבאו אליו סבר שערביים הם, והרי קיימא 

לן )פסחים דף יא ע"ב( דבשעה חמישית בערב פסח עדיין החמץ מותר בהנאה 

ושרי להאכיל לנכרים, על כן אברהם אבינו רצה להביא לפניהם לחם, אמנם 

ני שאז הרי אסור לאכול בין המלאכים לא רצו לאכול לחם לאחר ד' שעות, מפ

 חמץ ובין מצה,

וכל זה אפשר לומר דוקא לרבי יהודה דסבירא ליה התם אוכלין כל ארבע ותולין 

כל חמש, אמנם לרבי מאיר דסבירא ליה אוכלין כל חמש אי אפשר לומר האי 

טעמא דהא בשעה חמישית עדיין היה שרי לאכול חמץ, ואם כן צריך להבין למה 

על כן הוצרך 'רבי מאיר' לומר דהטעם הוא שלא הביא לחם מפני לא אכלו לחם, 

 שפירסה נדה. ע"כ תו"ד. 

                                                
שכתב, לכאורה אין הכרח להקושיא ואלו לחם לא הביא, דאימא עשה להם סעודה ללא בתורה תמימה ראיתי  י

מהא  לחם שכן באמת מנהג פרסיים, כמו שאיתא במסכת ערובין )דף כט סוף ע"ב(, אך בכל זה מוכרחת הקושיא

 דמקודם הכין קמח, ואם כן למה לא הביאם, עכ"ד. ודבריו תמוהין דהלא קושיית הגמרא היא מדאמר לה לשרה

 ואילו לחם לא אייתי קמייהו, ואמאי לא הביאו.'לושי ועשי עוגות' 
 .'ליל'לפנינו ברש"י ליתא לתיבת  יא
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ואם כי דברי פי חכם חן, רבות נפלאתי על דבריו ועל הרב הפלא"ה שלא העיר 

הרי שש  - כחום היוםעל דבריו מגמרא ערוכה בברכות )דף כז ע"א( כשהוא אומר 

באמרי כהן להג"ר ום. שוב מצאתי שעות אמור. ואם כן היה כבר בשעה שישית בי

)במלואים לבראשית אות יב( שלאחר אבד"ק מאנקטאוו ז"ל מאיר הכהן מווארשא 

שהביא דברי הפנים יפות כתב, וזה פלא דהרי אמרינן בברכות וכו', ומבואר דכחום 

 הוא בשש שעות. ואין מקום לכל דבריו כלל, וצע"ג. –היום 

 - כחום היוםכתבו כן )שם פסוק א(  י התוס'בדעת זקנים לבעלאמנם ראיתי כי גם 

שעת אכילה, והיא שעה רביעית שהתחיל היום לחום, ואז מאכל כל אדם 

וכדפירש רב פפא בריש מסכת שבת )דף י ע"א(, ועמד פתח האוהל לראות אם 

יעבור אדם לעת מאכל ויכניסנו לביתו. ואחר שכן כתבו בעלי התוס' שוב היה לו 

 ם לדבריו. על מי לסמוך ויש מקו

אמנם עדיין צ"ע טובא דהא גמרא ערוכה היא דכחום היום היינו בשש שעות. 

בסדרן, שהביא דברי הדעת  ובחרת בחייםז"ל בספרו  להגר"ח פאלאג'יומצאתי 

ז"ל יע"ש. והוא תימא שהרי בפ' תפלת  הרב רבינו בחייזקנים וכתב, וכן כתב 

בשש שעות, והכי דרשו  השחר תניא שם בברייתא להיפך, שאמרו כחום היום

ח( ובמכילתא סדר בשלח על פסוק וחם  –בבראשית רבה על פסוק זה )פמ"ח 

 השמש ונמס. וצ"ע עכ"ד.

ז"ל  הרב נפתלי הירץ גינזבורגשהביא את דברי  ילקוט האוריםשוב ראיתי בס' 

 ועל פי זה יתיישבו דבריהם ז"ל היטב.  נפתלי שבע רצוןמספרו 

ש"י הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה, הקשו פירש ר - כחום היוםוז"ל 

 המפרשים מנא ליה לרש"י הא וכו'.

בשעה שישית שהוא  -כחום היום כתב  החזקוניולי נראה דלא קשה מידי, דהנה 

מאכל תלמידי חכמים, וראה אם יש עובר ושב ויכניסו לביתו, נמצא שהיה אברהם 

 היה מהדר אחר אורחים.נוהג עצמו כתלמיד חכם לאכול בשעה שישית ואז 
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ודבר זה יפלא מאוד, מאחר דמאכל כל אדם הוא בשעה רביעית ומאכל פועלים 

הוא בשעה חמישית, נמצא כאשר הגיע שעה שישית כבר אכלו כל אדם אפילו 

הפועלים, ואם כן איך היה מהדר אחר אורחים שכבר אכלו. וכי דרך של מכניסי 

ה רוצה לזמן אותם היה לו להדר אורחים לזמן אורחים שכבר אכלו. ואם הי

 אחריהם בשעה רביעית שאז עדיין לא אכלו. 

ומוכרח לומר דבאמת היה מהדר אברהם אחריהם בשעה רביעית, והא דכתיב 

חום היום 'כ'דמשמע בשעה שישית היה, יש לומר דהכ"ף של  כחום היוםבקרא 

הוא כף הדמיון, דהיינו שהיה החום גדול בשעה רביעית כמו בשעה שישית שאז 

הוא חום היום, ככה היה בשעה רביעית, ושמא תאמר איך נהיה כדבר הזה שיהיה 

בשעה רביעית כמו בחום היום, ורוצה רש"י ליישב זאת, ואמר שהוציא הקדוש 

מאוד שבשעה רביעית כמו בחום ברוך הוא חמה מנרתיקה, ועל כן היה החום גדול 

 היום עכ"ל. 

חום היום דהיינו כוהשתא צדקו דבריהם דבאמת היה אז שעה רביעית, רק היה 

 .  יבשעה שישית ודו"ק כ

                                                
ז"ל שכן כתב ליישב הקושיא על התוס' ורבנו  למוהר"ר חיים כהןביאור על ספר רבנו בחיי  בתורת חייםשוב ראיתי  יב

 בחיי, עיי"ש שהאריך בזה
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 עניני ברית מילה

 מקור למצות מילה

אברהם את יצחק מהפסוק )בראשית כט א( "וימול שלומדים זאת  :יש אומרים

בנו" )קידושין כט, א(, בתלמוד ירושלמי )קידושין פרק הלכה ז( למדו מהפסוק 

 )ויקרא יב ד(. ""וביום השמיני ימול בשר ערלתו

 טעם מצות ברית מילה

אות קבוע בגופם  ,לפי שרצה הקב"ה לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא שמו

מהגוים בנפשם )חינוך  שהם מובדלים שםמשאר העמים גם בגופם כדילם להב

 מצוה ב(.

המילה היא כמו מעשר שמפרישין כדי לעשות את האדם למתוקן, כי : טעם אחר

ולכן נעשת במקום  ,מן התבואה כך יפריש מפרי בטנו מעיקר איבריו ומקום הולדתו

 שעושה פירות )ב"ר פ' מד ביפ"ת שם(.

עד שימעט להחליש כוח המשגל ולהחליש זה האיבר כפי היכולת  טעם אחר:

לכלות הפרי יותה תורה במעשה זה וכמו שאמרה תורה למעט תאות האכילה וצ

היוצא ראשונה מהנטעים ולפי שרוב העצים נותנים פרי בתוך ג' שנים אמרה תורה 

 שיהיו ערלה ג' שנים )רמב"ם מורה נבוכים ח"ג פרשה מט(.

קריב כל מצווה זו היא עטרה ויופי שקבלה אברהם אבינו בשמחה לה: טעם אחר

 בשם מנורת המאור(.עניני מילה פרק ראשון )מטה משה  אדם בנו בזה קרבן לה'

המילה מביאה לנקיות וטהרה לבל יסתר תחת העור איזה זוהמא  טעם אחר:

 )אוצר דינים ומנהגים מילה טעם למצות מילה(.

המילה מועילה בדרך הטבע להולדה ופריה ורביה והראיה מאברהם  טעם אחר:

 ר המילה ילדה לו שרה בן )שם(.אבינו שאח
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: משום בריאות הגוף, דבר מוסכם הוא אצל טובי הרופאים שהמילה טעם אחר

מועילה לקיום הגוף ועל ידי המילה ניצל אדם ממחלות שונות ומכאבים רעים 

 באבר המוליד )שם(.

כתיב )בראשית יז א( "ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה  טעם אחר:

רו המפרשים שלא תשאל למה המילה וכתב על זה הרמב"ן והוא וביא תמים"

רמב"ן  -כטעם )תהילים קיט פ( "יהי לבי תמים בחוקיך למען לא אבוש" )אבן עזרא 

 בראשית יז א(.

 הטעם שהברית בבשר

האדם בבית יהיה האות ואם  ,לפי שאם היה האות בבגד כבר יפשיטהו האדם

כדי שלא ימצא האדם מבלי של אדם מילה בגופו תורה ה תלכן ציוהבית, צא מוי

"והיתה בריתי בבשרכם לברית )בראשית יז יג( האות הזה ועל זה אמר הפסוק 

 עולם" )אברבנאל בראשית יז ט(.

 הטעם שמלים בגיל קטנות ולא כשגדלים

טעם  מחמת הכאב, שאם היו מלים בגדלות לא היה אדם מניח עצמו למוללפי 

רה בגופו פוחד וכי גדול היודע שיעשו חב ,סורים כל כך גדוליםבקטנות אין הי :אחר

בשונה מקטן שאינו מבין ואינו מפחד )רבינו בחיי פרשת החבורה, עוד לפני עשית 

 תזריע(.

 גדול )רבינו בחיי שם(.אדם : קטן העור רך ומתרפא מהר מה שאין כן בטעם אחר

לד, וכשגדל גדל אב והאם גדולה כל כך ליה: שבקטנות אין אהבת טעם אחר

לא יתנו לו לעשות מילה מרוב התינוק הוריו שיגדל כהבתם אליו וחוששים א

 אהבה לכן ציוו למול בקטנות )רבינו בחיי שם(.

: מפני שאין ידוע בבירור שיהיה חי עד אשר יגדל ואולי יענש קודם זמן טעם אחר

 למולו ונתבטל מהמצווה )שנות חיים פרת תזריע(.ו המילה ולא יזכ

 .ליראיומצווה זו סוד רבה כ"ש סוד ה' באבל לפי האמת יש 
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 הטעם שלא נולד האדם מהול 

הוצאת הדם מחלישה את כוח היצר  ,להחליש כוח היצרכדי  הבריתעשית לטעם 

 )טעמי המצוה מצודות דוד מצוה פו(.

המילה והיהדות  ולם להתגייר שאם היו: כדי ליתן מקום לאומות העטעם אחר

ה מציאות של גיור )יציב פתגם פרשת חוקת במדבר כ יב תבבטן לא הי ותנקבע

 בשם המפרשים(.

עשה תגדולים מעשי צדיקים ממעשה היוצר וחפץ הקב"ה שהמצוה  טעם אחר:

 )באר שלמה מערכת א לג(.גופו על ידי האדם לתקן 

: כדי לא ליתן יד לפושעים האומרים ב' רשיות הן אחד ברא מין טעם אחר

את כולם בצורה שווה )שם  הקב"ה השני ברא מין העכו"ם לכן בראישראלי וה

 ישראל וירא(. 

 )ויקרא יב ד("וביום השמיני ימול בשר ערלתו" 

 ביום השמיני למול דווקאהטעם שציותה תורה 

אמר  ,את ר' שמעון בן יוחאי מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהיו שאלו תלמיד

להם כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצובים מצד טומאת נדה של 

האשה )נדה לא, ב( ואף שביטלו דם טוהר ואין אשה טהורה לבעלה עד שתספור 

אף שהטעם בטל המצווה  , מ"מא"כ ביום השמיני אביו ואמו עצביםושבעה נקיים 

 הו(.)נדה לא, ב, עליות אלי ומלים ביום השמיני אינה בטילה

)מדרש רבה  בח' ימים : מלים ביום השמיני כדי שיתחזקו כוחות הולדטעם אחר

 דברים ו, רמב"ם מורה נבוכים חלק ג פרק מט(.

כדי שיעבור יום השבת במשך שמונת הימים דמסגולת השבת לחזק  טעם אחר:

כוחות האדם והטבע )מדרש ויקר"ר פרשת אמור פרשה כז, ט זוהר הקדוש הובא 

 יהושע סימן מא(.בספר משנת 

קרבן )כדאיתה במדרש ויקרא פ  ין: על פי המדרש דמצוה מילה היא כעטעם אחר

בהמה לא ש וכשם ,כז( וכשם שדם הקרבן לכפרה על המזבח כך דם המילה מכפר
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אלא מיום השמיני והלאה שנאמר )ויקרא כב כז( "מיום השמיני  קרבןראויה ל

ביום השמיני )אלשיך, רבינו בחיי הדומה לקורבן מצותה והלאה ירצה" כך מילה 

 (.מילה בראשית פרשת לך לך יז, כד הקמח

לפי שאז נתעכל דם הנדות הטמא אשר ממנו ניזון הולד במעי אמו  טעם אחר:

 בברית קודש )ספורנו ויקרא פרק יב ג(. סוראוי להיכנטהר הולד א"כ נו

אתו בא לפי שהילד בבטן אימו יודע כל התורה כולה, ובשעת יצי טעם אחר:

ובזה יהיה כאבל עד שיעבור ז' ימי )עין נדה ל, ב( מלאך וסוטרו על פיו ושוכח הכל 

 אבלו ואח"כ ימול )חיי אברהם(.

לפי שהוא היום הראשון להוויתו שבו יצא מכלל ריסוק אברים )ספר  טעם אחר:

 עקדת יצחק בראשית יז שער יח(.

 מילה בסכין

, )טור יור"ד רסב "ישראל למול בסכין במובחר למול בברזל ונהגו כל"מצווה מן 

 .(רמב"ם פרק ב הלכות מילה הלכה א

שכך הובטח לברזל ביום שנבקע הכובע של ברזל הטעם שנהגו למול בסכין: 

ובמדרש איתה  (.על פי המדרש )פרישה רסד זשהיה בראשו של גלית לפני דוד 

כאשר נטל דוד המלך חמשה חלוקי אבנים ורצה לקלעם ולהכניסם בכובע הברזל 

של גלית ולא רצה המלאך הממונה על הברזל להיכנע בפני האבן עד שהבטיח לו 

הקב"ה שבזכות זו ימולו ישראל במתכת )מדרש זה מובא בצאנה וראנה פרשת 

  שמות ולא ידוע מקורו(.

ומכאיב פחות מכל ביותר ואינו מכאיב כל חד חריף לפי שהברזל  טעם אחר:

 (.ב )לבוש רסב דברים האחרים שחותכים

מציווי ה' ליהושע )יהושע ה ב( "עשה לך חרבות צורים ושוב סמך למילה מברזל: 

מול את בני ישראל" ותרגם יונתן אזמלין חריפין ומדצווה ה' למול בברזל משמע 

 שזה עיקר המצווה )ערוה"ש רסד טו(.
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 סכין של מילה מחודד משתי צדדים 

כדי  והטעם:מנהג ישראל שיהיה סכין של מילה מחודד בשני פיות לשני צדדים, 

 שלא יבוא לטעות ויחתוך בצד השני שאינו מחודד ומסוכן לתינוק.

)תהילים קמט ו( "וחרב פיפיות בידם" ביאור חוד החרב נקרא  וסמכו על הפסוק

א שיש לה שני )עיין שופטים ג טז לגבי חרבו של פה וחרב החדה בשני צדדיה נקר

אהוד בן גרא דכתיב "ולה שני פיות" עי"ש ברד"ק( פיות )ספר דרך פיקודך מצות 

  עשה ב חלק המעשה(.
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו', 

 טעות קדושה –ניסיון העקידה 

ם  הָׁ ט ֶאת ְבֽנו  ַוַיְשַלח ַאְברָׁ דו  ַוַיַקח ֶאת ַהַםֲֽאֶכֶלת ַלְשח   )כב, י(  ֶאת יָׁ

כאשר המלאך אמר לאברהם אבינו "אל  :א"ר אחא (,ח ,נו)כתוב במדרש רבה 

תשלח ידך אל הנער", התחיל אברהם תמה, ואמר: אין הדברים הללו אלא דברים 

של תימה, אתמול אמרת "כי ביצחק יקרא לך זרע" ולמרות זאת חזרת ואמרת "קח 

והעלהו לעולה" ועכשיו אתה אומר לי "אל תשלח ידך אל הנער"  –נא את בנך 

 "לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה" ,אברהם :! אמר לו הקב"האאתמה

כשאמרתי לך "קח נא את בנך" לא אמרתי "שחטהו" אלא "והעלהו",  ,)תהלים פט(

 ת אותו כמצותי וקיימת דברי ועתה תורידו מהמזבח.יהעל ,לשם חיבה אמרתי לך

מדוע  ,להוריד את יצחק מהמזבחהשי"ת כאשר אמר לו מעט צריך ביאור,  והנה

ומה גם שהיו רמזים  אברהם אבינו מעצמו שטעה בכוונת דברי השי"ת, לא הניח

כמה פעמים במעשה העקידה שיצחק יחזור חי כמו מה שכתוב "ונשובה אליכם" 

 וכפי שדייק רש"י.

 רצהשהעלים ממנו השי"ת את הבנה זו כי אבל על זה אפשר לענות בפשטות, 

ברש"י על הפסוק "ויהי  אהר עד לרגע שאחרי האחרון, זאתו ,הניסיוןאת  להגדיל

אברהם מהר המוריה היה מהרהר ואומר אילו בשובו של אחר הדברים האלה" ש

היה בני שחוט כבר היה הולך בלא בנים, היה לי להשיאו אשה מבנות ענר אשכול 

מתחילה כבר נודע לו שטעה ש הגםו .שרו הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגויוממרא, ב

 .עדיין לא נעלם הניסיון לגמרי

 בפרט טעות עם כוונות טובות של צדיק לא בטלה –טעות של צדיק 

התעקש אברהם אבינו לקיים הלאה גם את טעותו הקדושה, לכן  ולפי שרצה

עין יצחק כמקצת דם  להטיףחפץ לפחות להקריב האיל לעולה תחת בנו, וכן היה 

 .שחיטה וכזריקת הדם על גבי המזבח
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כשחזר מהר המוריה שחבל שלא שידך  ומובן לפי זה מה שהרהר אברהם אבינו

את יצחק עוד קודם כי כמעט מת יצחק, כי אברהם אבינו לא זלזל בטעותו אלא 

ה האמת, כי רצונו הטהור של תהטעות והתגל ההחשיבה ממש גם לאחר שהתברר

או עכ"פ  ,ממש הקריבואברהם אבינו לשחוט את בנו עדיין בער בקרבו כאילו 

 טת יצחק ממש. כאילו באמת נצטווה על שחי
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 מזדמן לך משהו? לטובתך!

ַקד ֶאת ׂשָׁ ה' וַ  ר ַוַיַעׂש פָׁ מָׁ ה ַכֲאֶשר אָׁ ה ַכֲאֶשר ַדֵבר ה'רָׁ רָׁ ה  .ְלׂשָׁ רָׁ ַוַתַהר ַוֵתֶלד ׂשָׁ

ֵעד ֲאֶשר יו ַלםו  ם ֵבן ַלְזֻקנָׁ הָׁ תו  ֱאל   ְלַאְברָׁ  ב(-. )כא, איםקַ ַדֶבר א 

הנה לפעמים שומעים קושיא שנשמע פשוט, ומתמיהים היתכן שראיתי הפסוק 

ודברי חז"ל ולא חשבתי על זה...? נבוא ונציע קושיא כזו, ותירוץ יסודיי מהאור 

 החיים הקדוש.

לומדים אנו בפרשת השבוע אודות הנס הגלוי והנפלא שנולד לאברהם ושרה 

ותם. והנה בתחלת הפרשה רואים אנו שנתבשר להם ע"י המלאך, לעת זקנ

לך היה לו הבטחה מפורשת מהשי"ת שיוולד לו בן בהברית בן -ובפרשת לך

 הבתרים.

אולם כאשר ממשיכים בהמשך הפרשה, ורואים לפני לידת יצחק המעשה עם 

על ועל זה אמרו חז"ל )ב"ק דף צ"ב ומובא בפרש"י  -אבימלך, ותפלת אברהם עליו 

סמך פרשה זו ללמדך שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר אתר( "

שפקדה כבר  ,הוא נענה תחילה שנאמר ויתפלל וגו' וסמיך ליה וה' פקד את שרה

והרי הדבר תמוה מאד?! הרי מפורש בפסוק  , עכ"ל. קודם שריפא את אבימלך

נאמרה הרבה לפני  שתלד שרה "למועד אשר דיבר אותו אלקים!" והרי ההבטחה

המעשה עם אבימלך?! ומנא לן ללמוד מכאן שכל המבקש רחמים בעד חבירו.. 

 הוא נענה תחלה?!

 יסודו הגדול של האור החיים הקדוש

לעולם כי תפילתו על ונעתיק מדברים המאירים של האור החיים הקדוש וז"ל "

אבימלך הוא דבר המעמיד לפקידת שרה, והבטחתו יתברך היתה שיתן לו בן 

כאשר "והזמין לו ה' מצוה שסגולתה שיפקד ובזה נתקיימה הבטחתו, והוא אומרו 

 ".פירוש ולצד האמירה שאמר ה' הוא שנזדמן לו הדבר ונפקדה "אמר
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כי כשירצה ה' להטיב יזמין " - וז"ל -כי כן הוא דרך השי"ת לעשות  -ומוסיף שם 

ותמצא שקודם הבטחת הפקידה כבר  )!( המצוה שסגולתה היא הטובה המבוקשת

נזדמן לאברהם מעשה פרעה שהוא בדומה למעשה אבימלך, ולא עצרו ה' לפרעה 

 ", עכ"ל.כדי שיתפלל עליו אברהם, וזה לך האות למה שפירשנו

לכן הזמין הקב"ה מעשה  -בן  זאת אומרת אשר מכיון שהבטיח השי"ת שיהיה לו

עם אבימלך, באופן שיוכל אברהם אבינו להתפלל עליו, ועי"ז יתקיים בפועל 

 ההבטחה.

אשר לפעמים ב"מקרה" בא איזה מצוה לדרכינו, או שומעים  -ומכאן לומדים אנו 

רח"ל מאיזה צרה ומבקשים ממנו להתפלל על חולה או שאר צרה רח"ל. וחושבים 

אולם כאשר לומדים אנו  -לת... או יש נסיון של התרשלות וכו' שעושים טובה להזו

ודייקא מבקשים  -אשר אדרבא יתכן שנזדמן לנו לטובתינו  -היסוד הגדול הזה 

ורק  -ממנו, כדי שנוגל לקבל מה שבעצם מוכן לנו, ובעצם כבר מובטח לנו 

 !"כשירצה ה' להטיב יזמין המצוה שסגולתה היא הטובה המבוקשת"

 אוי להתפלל לחבירואופן הר

אמנם, מחוייבים אנו לצרף לזה מה שראיתי פעם פירוש חדש בדברי החז"ל. "כל 

הרי  -הוא נענה תחלה"  -המבקש רחמים בעד חבירו והוא צריך לאותו דבר 

כפשוטו הכוונה הוא שאם אתה המתפלל צריך לאותו דבר של חבירך, אתה 

ורואים  -ירשו בדרך נפלא המתפלל תקבל הישועה בראש. אולם יש שדייקו ופ

מעצם הפירוש עד כמה כאב לגדולי ישראל צער הזולת... והיינו, "כל המבקש 

אבל אינו מתפלל באופן שאומר לעצמו "שלום עלי נפשי.. ורק  -רחמים בעד חבירו 

נעבעך חבירי יש לו צרה.." רק אופן תפילתו הוא "והוא צריך לאותו דבר" שהולך 

אופן שהוא בעצמו צריך שיהיה כאן ישועה, ומרגיש לו בנפשו, והוא מבקש ב

", אז תפלה כזה "נענה לאותו דבר צריך שצרת חבירו הוא צרת עצמו "והוא

 תחלה" שומעים לו בהקדם, בפקודת ישועה ורחמים.

ולכן כאשר יש איזה התרשלות ח"ו צריכים לזכור שסוף סוף יתכן שנזדמן שישמע 

כבר להתפלל יש כאן עבודה להכניס  וכאשר מתחילים -מהצרה לטובת עצמו 



 

 נו 'עמ -אספקלריא 

 

עצמו כל כך בצרת חבירו עד שיוכל להתפלל באופן שמרגיש שהוא צרת עצמו 

ובאופן כזה להתפלל. השי"ת יעזור שנזכה להתאחד יחד ולקיים מצות "ואהבת 

 כמוך!" -לרעך 

 גודל הכח של המבקש בעד חבירו

מה בזה המגלה לנו ולהשלמת הענין יש לציין לדברים הנפלאים של התפארת של

)בפרשת כי תשא ד"ה ראה אתה(  כח הגדול הכח של המתפלל בעד חבירו, וז"ל

ואמרו חכז"ל )ברכות ז, א( וחנותי את אשר אחון אע"פ שאינו הגון ורחמתי את "

כח התפלה אשר האדם מתפלל אשר ארחם אע"פ שאינו הגון. הנראה לרמז בזה 

אע"פ . ורחמתי את אשר ארחם וןעל חבירו אע"פ שזה האיש המתפלל אינו הג

שאינו הגון קאי על האיש אשר מתפלל עליו אעפ"כ יקובל תפלתו למעלה לרצון 

 !)המתפלל על חבירו הוא נענה תחלה )ב"ק צב, א((לפני בעל הרחמים 
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 והכלים במטבחשאלות בענייני כשרות המאכלים 

 בישול נכרי וחילוני בפיצוחים

 האם יש איסור בישול נכרי בפיצוחים, והאם גם בחילונים שייך האיסור?

פיצוחים, כמעט כולם נחשבים עולים על שולחן מלכים מלבד חלקם  תשובה:

המועט שהוא פחות ביותר כמו חומוס קלוי )'קדמס'( ובמדינות מסוימות גם גרעיני 

 ונאכלים חיים רק על ידי הדחק וממילא הקליה אוסרת אותם., יגאבטיח

ולכן, חומוס מבושל )'ארבעס'(, בוטנים, גרעיני דלעת וחמניות, 'פיסטוקים' עולים 

 עש"מ ונאכלים חיים רק על ידי הדחק ויש להקפיד על בישולי ישראל.

 .ידולגבי חילונים, עיין בהערה

* 

 שאלות בענייני שבת

 חשמליחימום מאכל על מיחם 

 האם אפשר לחמם מאכל בשבת על מיחם חשמלי?

אסור לחמם מאכל על מיחם חשמלי, אפילו מאכל יבש, ואפילו אם  תשובה:

המכסה מכוסה בנייר כסף, מפני שכל המיחם נחשב דבר אחד וצריך כלי נוסף 

 .טולהפריד בינו לבין המאכל

                                                
כיום רוב הפיצוחים נאכלים כשהם קלופים בסעודות חשובות ביותר בין בפני עצמם ובין כתוספת לסלטים,  יג

 ונתבאר בהשולחן כהלכתו סי' ט"ו סעי' י"ב שגם מאכלים שנאכלים שלא בסעודה נחשבים עולים על שולחן מלכים.

חומוס קלוי 'קדמס', כפי מה שביררתי, כיום )שנת תשע"ה( אינו נאכל על שולחן מלכים. ועי' שיורי ברכה סי' קי"ג, 

 ו' ומהריט"ץ סי' קס"א.
בספר ישא יוסף על יו"ד סי' ח' הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבפיצוחים יש להקל בבישולי חילונים מומרים  יד

ש שגם הנוהגים כהמחבר יכולים לסמוך על זה מפני שיש שני צדדי קולות ובפרט אם הישראל מדליק את הא

 פיצוחים אינם נאכלים בסעודה וגם מומרים יש המקילים בבישולם, ואם הישראל מדליק את האש ודאי יש להקל.
לו דין ל וכן דעת הגרב"צ פלמן זצ"ל. והיינו שכל המיחם הוא דבר אחד ויש "כן מורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ טו

כמו מים שנמצאים בתוך הכירה עצמה שאינם מפסיקים וצריך גם כן לגרוף  -"כירה", והמים שבתוכו לא מפסיקים

או לקטום. והכיסוי הרגיל של הכירה אינו מספיק לעשותו לגרו"ק וכמבו' במ"ב סי' רנ"ג סקפ"א בשם מהרי"ל, אלא 

ל פלטה חשמלית אוסרים שהיה על מיחם חשמלי מכיון צריך כיסוי נוסף שאינו קבוע שם.   וגם המתירים שהיה ע

 שיש בו כפתורים להגדיל ולהקטין את החום.
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ר שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס  ֵמאו 

סר דרך',   ''מאיר דרך', ו'אפיקי חיים'מו 

 דרך כל ודרך חלק

ה עָׁ א ֵאדָׁ ה ְוַאם ל  לָׁ ׂשו כָׁ ה ֵאַלי עָׁ אָׁ ה ַהבָׁ תָׁ א ְוֶאְרֶאה ַהְכַצֲעקָׁ ה מָׁ  )יח, כא( ֵאֲרדָׁ

אם עשו כלם כרעה הזאת, כי האמת שהכל ידע כל  -' אראה"': אבן עזראפירש 

חלק על דרך כל, ולא על דרך חלק. והעד כי זה הפירוש הוא האמת, ואם הוא סוד 

, וראה מה שכתב רמב"ן )יח, כ( אודות דברי '"האף תספה'גדול, שאמר אברהם 

, כי בפשטות נראה שכוונת האבן עזרא בו" יספיקו נכרים "מילדיאבן עזרא אלו: 

 נה רק השגחה כללית ולא השגחה פרטית, וזה לא יתכן.שיש

 הקב"ה על כלל -אדם דן על חלק 

עיין שם שהאריך במשל,  -וביאור נפלא בדברי האבן עזרא ביאר באבי עזר 

 ,אם אנו רואים איש אחד נוהג במדה טובה לעינינו או עשה מצוה אחת" והנמשל: 

במצוה זו בלבד או גם בשאר  אם תמים הוא ,אין אנו יודעים כללות האיש הלזה

המה רואים חלקים יותר בסתר  ,מצות. לא כן אנשי ביתו הסובבים סביביו תמיד

 ,לא כן הקב"ה בוחן לבות ...אך המה ידעו לשפוט יותר כללות האיש ההוא ,ובגלוי

 :ולא על דרך חלק. ועתה נחקרה נא ,כי הוא בוחן לבות ,יודע כל חלק בדרך כלל

כאלו מוחלט אצלו שיש שם צדיקים בבירור.  ,וגו' 'ספההאף ת'שאמר אברהם 

אולם אברהם אבינו  '?יצילו המה את עצמם - אולי יש בם צדיקים'ואמאי לא אמר 

עליו השלום בצדקתו ובתמימות לבו ראה או שמע כמה אנשים אוחזים מדה אחת 

וחשב זאת לודאי שהמה צדיקים לפי ראות אדם כאשר  ,טובה לעיני השמש

כי האדם ידע כל חלק בדרך פרט ולא ידע כללות הדבר. אבל הקב"ה הוא  ,הקדמנו

 , דו"ק היטב."והכל בנוי על שוא ותוהו ,כי כל מעשיהם תוהו ,ידע בדרך כלל

 

 

                                                                                                                                                                         
 ועיין בקובץ תל תלפיות ראש השנה תשס"ו. 
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 חילוק הכנסת האורים והעקידה לחלקים

 נא 'יקח אמרת אתה לאברהם, הקב"ה אמרוהנה במדרש לפרשתנו )ב"ר יח, י(: "

 אמרת אתה ולעתיד לבא... וביישוב במדבר לבניך פורע שאני חייך מים', מעט

 אמרת אתה ולעתיד לבא... וביישוב במדבר לבניך פורע שאני חייך רגליכם', 'ורחצו

וכו', ועיין מש"כ המגיד מדובנא  לבניך..." פורע שאני חייך העץ', תחת 'והשענו

וגם את מעשה  -)אהל יעקב לפרשתנו( לבאר מדוע חז"ל חילקו דוקא מעשה זה 

לחלקים, מה שלא מצאנו כן במצוות אחרות שקיים אברהם אבינו?  -העקידה 

וביאר שכאשר מצוה באה אל תכליתה, מחשיבים את התוצאה ואת התכלית, אך 

בעקידה הקב"ה ציוה את אברהם "אל תשלח  כי הרי -כאן שלא הייתה תכלית 

את ידך אל הנער", וכאן הרי האכיל מלאכים שאינם רעבים ואינם צמאים, על כן 

 השכר על החלקים ולא על התוצאה, עיי"ש באורך.

 גדול הנאמר באברהם או באיוב

 באיוב הנאמר "גדולעוד כתב שם האהל יעקב לבאר מה שאמרו )ב"ב ט"ו ע"ב(: 

 אלקים ירא כי ידעתי עתה 'כי: כתיב באברהם דאילו, באברהם אמרשנ ממה יותר

, דאברהם הגיע אל '"[מרע וסר] אלהים ירא וישר תם 'איש: כתיב ובאיוב, אתה'

, אך "ירא אלקים"על כן נאמר בו רק תואר אחד המתאר את התכלית:  -שלימותו 

 .וכו' "תם, ישר, ירא"איוב שלא הגיע עדיין לתכלית תואר בחלקים: 

רק  -הכנסת האורחים והעקידה  -ומעתה נלע"ד: אברהם שקיים ב' מצוות 

דן מזה כמים  "ירא אלקים",בחלקים וכנ"ל, ובכל זאת זכה לתואר כללי ומשלים: 

שכפי שהוא עצמו נדון שהפרטי המצוות  -הפנים לפנים גם אודות אנשי סדום 

 -ת אנשי סדום , כך גם דן א"ירא אלקים"שקיים יצאו ללמד על הכלל ושהוא 

שהמצוות הפרטיות שקיימו איזה יחידים יצאו ללמד כללם, שאם נמצאו איזה 

הרי שישנם צדיקים בסדום וכנ"ל! אבל הקב"ה שדן על  -מעשיים פרטיים טובים 

, "והכל בנוי על שוא ותוהו ,כי כל מעשיהם תוהו ,ידע בדרך כלל"דרך כל וכנ"ל, 

 לאה על דרך הפילפול והדרוש ואכמ"ל.ודו"ק היטב כי לע"ד באה כאן הערה נפ

 goldm@enativ.comלתגובות: 

mailto:goldm@enativ.com
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מאחורי הדף / הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי 

וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס 'אני מאמין' 

הלכה למעשה )קרית  –על י"ג עיקרי האמונה 

 ספר(

אנשי סדום מכירים ויודעים את בוראם  –סנהדרין פרק חלק 

 ומתכונים למרוד בו

אנשי סדום. נעיין  –בהשגחה עליונה למדנו השבוע בגמרא מעניני פרשת השבוע 

 קצת בעומק פרשה זו.

 מאד  –מתכוין למרוד בו  – שמתכוונים וחוטאים

אמר רב יהודה רעים בגופן וחטאין בממונם רעים ")סנהדרין קט.( איתא בגמרא 

בגופן דכתיב ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים וחטאים בממונם 

 ".שמתכוונים וחוטאיםדכתיב והיה בך חטא לה' זו ברכת השם מאד 

 לא ברור מה זה 'מתכוונים וחוטאים'. 

מה לי לא תשמעו ואם וז"ל "בחוקותי ב סוף פרק ג( ) טזיש לציין לדברי הספרא

, וכן הוא אומר 'יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו'אלא זה שהוא  'לי'ת"ל אין 

גבור ציד, שאין ת"ל לפני ה' אלא זה שהוא יודע את רבונו ומתכוין למרוד  כנמרוד

שאין תלמוד לומר לה' אלא  לה' מאדרעים וחטאים  ואנשי סדוםבו, וכן הוא אומר 

 ." הו"ד ברש"י )לך לך יג יג(ומתכוין למרוד בו שיודעי' את רבונואילו 

 חומר של סדום על נמרוד

אפשר שבזה חמור 'אנשי סדום' מ'נמרוד' שבפרשת לך לך ניצח נמרוד אמרפל 

על 'סדום' וגם ש'סדום' נהפכה משא"כ נמרוד. והוא מכיון שאצל סדום היה עקירה 

 של המושג 'מאד' שהוא ה'אדם' של האדם.

 היפוך של סדום – אברהם אבינו

                                                
 וע"ע מהרש"א. טז
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ידוע שאברהם הוא 'אדם' ע' מש"כ במק"א, ואכן 'ניצל' ו'התגבר' על 'דור 

אמר רב שמואל וז"ל ")עבודה זרה יח:( הפלגה' ו'אנשי סדום', וכן מצאנו בגמרא 

 אברהם אבינו זהאשר לא הלך בעצת רשעים אשרי האיש בר נחמני א"ר יונתן 

ובדרך שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה שרשעים היו שנאמר הבה נבנה לנו עיר 

חטאים לא עמד שלא עמד בעמידת סדום שחטאים היו שנאמר ואנשי סדום רעים 

לה' מאד ובמושב לצים לא ישב שלא ישב במושב אנשי פלשתים מפני  יזוחטאים

 ".לנו שלצנים היו שנאמר ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק

)פרשת ע' מהרש"א )סנהדרין קט.( שהסיבה שה' אמר לאברהם על הפיכת סדום 

י ֹעֶשה ַאְבָרָהם ֲאֶשר ֲאנִּ י מֵּ )פרשת  כדי שילמד לבניו וירא( ַויָי ָאָמר ַהְמַכֶןה ֲאנִּ

יתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרו יו ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶוה ֶאת ָבָניו ְוֶאת בֵּ י ְיַדְעתִּ ֶדֶרְך ְיָי ַלֲעשֹות  וירא( כִּ

ֶבר ָעָליו ת ֲאֶשר דִּ יא ְיָי ַעל ַאְבָרָהם אֵּ ְשָפט ְלַמַען ָהבִּ  על הסיבות שנהפכו ְצָדָקה ומִּ

 סדום ושימנעו ממעשים דומים.

נמצא שנקודת ה'מאד' של 'אברהם' מהדורא תנינא של 'אדם' מושתת על היותו 

אברהם אבינו הוא שזיכה אותו שייך ל'צדקה', נבאר למה מידת ה'חסד' של 

 .יחלתואר 'אברהם אוהבי' )ישעיה מא ח(

 רק אוהבי ה' –צדקה 

מֵּה ֶזה ָהָיה כתוב בפסוק  ם)יחזקאל טז מט( הִּ ן ְסד  ְבַעת ֶלֶחם  ֲעו  ְך ָגאֹון שִּ ֲאחֹותֵּ

יָקה י ְוֶאְביֹון ֹלא ֶהֱחזִּ ְבנֹוֶתיָה ְוַיד  ָענִּ ט ָהָיה ָלה ְולִּ  .ְוַשְלַות ַהְשקֵּ

וכתב רבינו יונה )אבות ה י( שהחידוש של המשנה ש"שלי שלי ושלך שלך ... י"א 

 אלא הכא מיירי בנותן צדקה מיראת ה' אך בטבעו הוא כילימידת סדום" הוא ש"

 ".ושרשו רע מאד כיון שבטבעו הוא כילי... 

ויש לדייק למה רבינו יונה הכניס כאן 'בנותן צדקה מיראת ה'' וכי מאי שנא אם 

ם מצות צדקה מתוך 'אהבת ה'' או 'יראת ה''. אלא נראה מדברי רבינו יונה מקיי

                                                
רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים על כן לא  על כן לא יקמו קח.( וז"ל "...-וע"ע לשון הגמרא )סנהדרין קז: יז

 ...". וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדוםיקומו רשעים במשפט זה דור המבול 
יָך ֶזַרע  :)ישעיהו מא ח(פסוק  יח י ַיֲעֹקב ֲאֶשר ְבַחְרתִּ ל ַעְבדִּ ְשָראֵּ ֲהַביְוַאָתה יִּ ם א  הָׁ  .ַאְברָׁ
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, אולם מי שאין לו יטשהגם שאפשר לקיים כל מצוות התורה מתוך 'יראת ה''

ואז גם שעשה פעולות הנתינה עדיין שייך  כ'אהבת ה'' יחסר לו ה'אהבת זולתו'

 ל'מידת סדום'.

למרוד בו' והוא שמקודת ה'מאד' נמצא עומק נוסף ב'מכיר את בוראות ומתכוין 

של ה'אדם' שהוא נקודת ה'אין סופי' של האדם מאד הוא ביטוי של בלי סוף 

והוא מצד ה'חיבור' לכח אין סופי שמצד הנהגת הבורא, וה'חיבור' הוא הגורם 

ל'אהבה'. מי שעושה 'דין' ויש לו 'יראת ה'' אבל חסר לו כל 'קשר' על הבורא הרי 

 ים למרוד בו'.הוא בכלל ה'מתכונ

 רק אוהבי ה' –עמלים בתורה 

יש עוד מצוה אחת שא"א לעשות אם יש לאדם רק 'יראת ה'' כשחסר לו 'אהבת 

ֵמד ֶשֵאין ְלַפיה'' והוא עמל התורה כמ"ש במדרש )תנחומא נח ג( וז"ל " ה לו  תָׁ  או 

א ֵהב ַמי ֶאלָׁ ש ֶשאו  דו  רוךְ  ַהקָׁ ל הוא בָׁ ל ַלבו   ְבכָׁ ל ַנְפשו   וְבכָׁ דו   וְבכָׁ  ".ְמא 

נמצא שמי ש'עמל בתורה' הוא בין 'אוהבי ה'' ומופקע מסוגית 'סדום' ואילו מי 

 שלא עמל בתורה כנראה חסר לו בכל זיק של אהבת השם ומתקרב ל'אנשי סדום'.

 -ואם לא תשמעו לי וז"ל "יד( כו  בחקותי)רש"י בזה אפשר להבין להפליא דברי 

לדעת מדרש חכמים. יכול לקיום המצות, כשהוא אומר ולא , להיות עמלים בתורה

להיות תעשו וגו', הרי קיום מצות אמור, הא מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי, 

אין לי אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין , לי. ומה תלמוד לומר עמלים בתורה

למרוד בו, , וכן בנמרוד )בראשית י ט( גבור ציד לפני ה', שמכירו ומתכוין למרוד בו

רעים וחטאים לה' מאד, מכירים את רבונם ומתכוונים )שם יג יג(  וכן באנשי סדום

 haravyew@gmail.comלתגובות:  ".למרוד בו

                                                
ה'' )עקב י יב(, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים )ברכות לג: ידוע ש'מה ה' שואל מעמנו כי אם ליראה את  יט

עשה מאהבה ועשה מיראה עשה מאהבה שאם באת לשנוא ה(: " ברכות ט)ירושלמי איתא במגילה כה. נדה טז:(. ו

 ."ואין ירא מבעטדע כי אתה אוהב ואין אוהב שונא. עשה מיראה שאם באת לבעט דע שאתה ירא 
שעיקר מצות צדקה הוא ב'לב' ונראה ברור שעיקר ה'יראה' ב'ראש' ועיקר ה'אהבה' ב'לב'. בשע"ת )ג לה( מבואר  כ

 ", שהחטא שלהם היתה ה'כוונה' ולא 'הרגישו'.שמתכוונים וחוטאיםוזה מרומז בגמרא "
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/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 כיצד עשה אברהם אבינו מלאכה לצורך עכו"ם ביו"ט?

ֶלת ל ש ְסַאים ֶקַמח ס  אֶמר ַמֲהַרי ְשל  ה ַוי  רָׁ ה ֶאל ׂשָׁ ֱהלָׁ א  ם הָׁ הָׁ וַשי ַוֲעַׂשי ַוְיַמֵהר ַאְברָׁ

ת   )יח, ו(ֻעגו 

רש"י )פסוק י( כתב שאותו היום היה פסח, אמנם בבראשית רבה )פר' מח, יב( 

מבואר שזה היה בפרוס הפסח ערב פסח ולכאורה מדרש זה סותר את דברי 

אך אולי אפשר ליישב, שהגיעו לאברהם כחום היום בערב פסח, והתעכבו רש"י, 

שם עד הערב וכמבואר בפסוק י"ט שהגיעו לסדום רק בערב, והסעודה שהגיש 

להם אברהם הייתה בערב, ולכך כתב רש"י שאותו היום היה פסח ועדיין יש לעיין 

 בזה.

 הכיצד עשה מלאכה ביו"ט לצורך עכו"ם?

שהסעודה הייתה בליל פסח, קשה הכיצד אברהם אבינו בשל ואפה אך אם נאמר 

י בפסוק ד' הביא שהמלאכים נדמו לפניו כערבים ולכך אמר להם "להם, הרי רש

אברהם לרחוץ את רגליהם, והרי בגמ' בביצה דף כא: מבואר שאסור לעשות 

 מלאכה ביו"ט לצורך עכו"ם, ודורשים זאת מהפסוק, לכם ולא לעכו"ם, וכך נפסק

בשו"ע בסי' תקי"ב ס"א, והכיצד אברהם צווה לשרה ללוש ואפה לערבים, וכן 

 הכיצד שחט בהמה לצרכם.

עוד קשה, הכיצד הזמין את העכו"ם, הרי בשו"ע בסי' תקי"ב ס"ב מבואר שאסור 

להזמין עכו"ם ביו"ט מחשש שמא ירבה בשבילו, אך זה אפשר ליישב, שבאמת 

הנ"ל, אלא שהתעכבו עד הערב, ולכך לא הזמינם מערב יו"ט, וכמבואר במדרש 

היה איסור בעצם ההזמנה, אך עדיין צ"ע הכיצד לש ובישל ושחט ביו"ט לצורך 

 עכו"ם.

 

 



 

 סד 'עמ -אספקלריא 

 

 שחיטת הבהמה

והנה לגבי שחיטת הבהמה, בפסוק לא מפורש בפסוק ששחט להם אלא רק כתוב 

זה שלקח בן בקר רך וטוב, ואולי אפשר לומר שהביא להם בשר שחוט מבעו"י, אך 

לא משמע בפסוק, שכתוב, ואל הבקר רץ אברהם, והכוונה שרץ אל דיר הבקר, 

ועוד, שהבעל הטורים מביא את המדרש שאחד מהפרים ברח למערת המכפלה 

ואברהם אבינו רדף אחריו, א"כ מבואר שהיו חיים כשלקחם, ובהכרח ששחט 

 אותם.

ך העכו"ם, ולכך ואולי צריך לתרץ, שעיקר השחיטה הייתה לצורך עצמו ולא לצור

לא היה בזה איסור, ואין לאסור בזה מחשש שמא ירבה לעכו"ם, שהרי בשו"ע בסי' 

שי"ח ס"ב מבואר שאין חשש שמא ירבה בשחיטת בהמה, ומחמת שע"י שחיטת 

 הבהמה לצורך כזית ניתר כל הבשר, ולכך אין בזה איסור.

שטות הכוונה אך ברש"י מבואר שצווה לישמעאל לשחוט כדי לחנכו במצוות, ובפ

למצוות הכנסת אורחים, א"כ מבואר שעיקר השחיטה הייתה לצורך הכנסת 

 אורחים, אמנם אולי אפשר לומר שהחינוך היה במצוות כיבוד אב, ודוחק.

עוד היה אפש"ל, שלכך באמת ציווה לישמעאל ולא שחט בעצמו, ומחמת שלא 

שציווהו כדי י הנ"ל "רצה לעשות מלאכה לצורך עכו"ם, אך גם זה נסתר מרש

לחנכו במצוות, וגם יש לעיין באם יש בזה משום איסור אמירה לעכו"ם שיעשה 

 לצורך עכו"ם, ואכמ"ל בזה.

 לישת ואפיית העוגות

הנה מה שאפתה להם עוגות, בזה אפשר לומר שאפה באופן המותר בשבת, וכגון 

במקרה שאפה ע"י חום החמה ובפרט כשהוציא חמה מנרתיקה שוודאי שאפשר 

בשל בה, ומבואר בגמ' בשבת דף לט. שאין איסור לבשל בחמה, וכך נפסק ל

בשו"ע בסי' שי"ח סעיף ג', ומחמת שאין דרך בישול בכך כמבואר ברש"י בגמ' 

 שם, ולכך לא היה בזה שום איסור.
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ולגבי לישת הקמח, הנה במלאכת הלש מצאנו בגמ' ובפוסקים שהקלו בהרבה 

בשו"ע בסי' שכ"א סעיף י"ד שהתירו ללוש אפילו מקרים כשלש בשינוי, וכמבואר 

בלילה עבה בשינוי של היפוך סדר נתינת הדברים לכלי, שבמקום לתת את הקמח 

 ועל גביו את המים, ייתן את המים ועל גביו ייתן את הקמח.

אך באמת זה אינו, שכל דברי השו"ע שם הם בדברים שאינם מתגבלים טוב לאו 

אך קמח ומים שמתגבלים לעיסה גמורה, אין צד להתיר בר גיבול, כלשון הגמ', 

ללוש אותם בשינוי, ועוד, שאפילו בדברים שאינם מתגבלים היטב, דעת הרמ"א 

 שם לאסור לגבלם אפילו בשינוי.

אלא שכ"ז דווקא כשלשים בלילה עבה, אך בבלילה רכה התירו לכו"ע כשלש 

שינויים, א' שיהפוך את סדר אותם בשינוי, אך גם בזה הצריך הרמ"א שיעשה ב' 

נתינת הדבר היבש והלח לכלי, ב' שלא יערבב אותם כהרגלו אלא יעשה באצבע, 

או שיערב בצורה שעושה שמערב שתי וערב ולא בצורה סיבובית וכמבואר בשו"ע 

 בסי' שכ"ד ס"א.

 וא"כ אפש"ל ששרה אימנו לשה באופן הנ"ל, ולכך לא היה בזה איסור לישה.
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/ הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי  מעדני מלך

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 "לפום צערא אגרא"

ר ֵמַעל ַעְבֶדךָׁ  א ַתֲעב  אַתי ֵחן ְבֵעיֶניךָׁ ַאל נָׁ צָׁ א מָׁ י ַאם נָׁ נָׁ אַמר ֲאד  א ְמַעט ַמַים  .ַוי  ֻיַקח נָׁ

ֵעץְוַרֲחצו ַרְגֵליֶכם וְ  ֲענו ַתַחת הָׁ ה ַפת ֶלֶחם  .ַהחָׁ  ה(-וגו' )יח, גְוֶאְקחָׁ

יקבלו  ,שעבור כל מעשה החסד שעשה אברהם עם המלאכים ,הנה חז"ל דורשים

את הפרט  ,ואף בדקדוק מדה כנגד מדה ,בנ"י שכר על כל פרט ופרט מהמעשה

ע"י  ישלם השכר והנעשה ע"י שליח אף בנ"י יקבלו ,שנעשה בגופו הקב"ה בעצמו

 בגמ' ב"מ פו, ב(. ן מבואר)כ שליח

הרבה שכר על  ךכל כ ,הכנסת אורחים אחתעשה כיצד יתכן שמ ,ויש להקשות א

 ?עם אותם אורחים דבר אחדהוא והרי כל אותו מעשה  ,כל חלק מהמעשה

כדכתיב "ויטע אשל"  ,מכניס אורחים קבועהיה  בינואברהם הרי א ,זאת ועוד ב

שהיה לו אוהל עם ארבע פתחים מכל כיוון, והיה מאכיל כל נצרך שהגיע לשם, 

בזה דוקא  ,רק נדמה שאכלושלא אכלו שהיה עם המלאכים זה ודוקא על מעשה 

 קיבל כל כך הרבה שכר?

 גדולה מצוה בצער ממאה שלא בצער

א הא אומר לפום בן הה, כג( " ותומה שנראה לבאר בזאת, ע"פ מה ששנינו )אב

אם למדת  ,רבי ישמעאל אומר". ועוד שנינו באבות דרבי נתן )פרק ג( "צערא אגרא

אלא למוד תורה כי אינך יודע איזה  ,אל תאמר איני לומד בזקנותי ,תורה בילדותך

אל תשב לך בשעת העוני. אם למדת תורה  ,יכשר. אם למדת תורה בשעת העושר

אל תשב  ,ה. אם למדת תורה בשעת הריוחאל תשב לך בשעת רעב ,בשעת שביעה

בבקר "שנאמר  ,לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח ,לך בשעת הדחק

 ".זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך
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 משל הלל הזקן להמחיש ערך הטירחה

בן הי הי אומר לפום צערא אגרא. מעשה בחמר )שם פרק כז( " חז"ל הוסיפו ועוד

שאתם מצטערים  ,ראה מה אנו יתרים מכם ,א"ל רבי ,אחד שבא אצל הלל הזקן

ואני יוצא מפתח ביתי ולן בפתחה של  ,בכל הדרך הזו ועולים מבבל לירושלים

 ?א"ל בכמה את משכיר לי חמורך מכאן ועד אמאום ,ירושלים. שתק והמתין לו זמן

א"ל בשלש. א"ל ראה  ?א"ל בשנים. עד קיסרין בכמה ?א"ל בדינר. עד לוד בכמה

א"ל הן לפי הדרך הוא  ,י לפי שאני מרבה את הדרך את מרבה את השכראנ

לפום "הוא שהיה הלל מקיים  ,שכר רגלי כשכר רגלי הבהמה יהשכר. א"ל לא יה

 ".צערא אגרא

 ביאור גדולת מעשה החסד שעשה עם המלאכים

התייחס אליו השם  בינואברהם מדוע מעשה חסד זה של אהיטב מובן עפ"ז ו

עד כדי  מאחר והיה ביום השלישי למילתו שזה היום שכואב ביותר, באופן מיוחד

בשביל שלא יצערו ויטריחו אותו, אולם  הקב"ה הוציא חמה מנרתיקהכך ש

אברהם אבינו לא שמח שנפטר מאורחים שלא באו בגלל החום אלא ההפך נצטער 

ועמד בפתח כחום היום לצפות אולי יהיה איזה אורח ומתוך צערו הקב"ה שלח לו 

 אורחים מלאכים לרצותו.

למרות שאינו מחוייב לכן היה  ובמאמץ גדול במסירות נפשנעשה הכל ומאחר ו

ושילם לו שכר , שכר גדול על מעשה הזה יותר מכל מעשי החסד שהיה עושה

הקב"ה עשה לבניו בעצמו היות וכאשר עושה  כל דבר שעושה בגופובדקדוק ש

בגופו מתאמץ יותר וממילא שכרו יותר ומה שעשה על ידי שליח שפחות התאמץ 

 מדה כנגד מדה. שולם השכר על ידי שליח

 מעשה שהיה

אך פעם  ,שהיה לו רשיון לבקר במאסר ,ומעשה שהיה עם הרב יצחק לוין ז"ל

וכמה שהסביר שהוא רק מתנדב  ,הלך כדרכו והשומר סירב לאפשר לו הכניסה

לעודד ולתקן לא הורשה כי הגוי אמר לו אין מושג של מתנדב, אולם הרי"ל 
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ר ת התעודה ונכנס, ואחאהסתובב ומצא שיש פתח נוסף מעברו השני ושם הראה 

שהלך לצד השני ושם נתנו  פגשו השומר הראשון ושאלו כיצד נכנס והסביר לו ךכ

עם ואמר עכשיו אני מאמין שאתה מתנדב שאם היה אותו שומר השיב  לו להיכנס,

ואם למרות זאת שכר א"כ יש לך סיבה לפטור עצמך שלא הורשתה לכנס, 

 סימן שהנך עושה מהתנדבות ומרצון.התאמצת לחפש דרך אחרת להיכנס 

 חסד בגופו – מעשה עם רוטשילד

ולרש אין אדם שנזקק לנדוניה לחתן בנותיו , בר' יעקב רוטשילד עםמעשה עוד ו

ניסה לשאול אנשים כיצד יוכל  ,כל ויעצו לו ללכת אליו, ואכן כאשר הגיע לעירו

  !והשיבו לו רק בביהכ"נ ?לפגוש את רוטשילד

כאשר הגיע לבית הכנסת המיועד מפני הבושה המתין עד לאחר התפילה והמתין 

לומר אולי יכול לעזור לו שילכו האנשים, עד שנשאר זקן אחד וניגש אליו בבקשה 

בלכתם ו את דירתו, שיבא איתו ויראה לוהזקן השיבו  ?לו היכן רוטשילד מתגורר

וסיפר לו על מצבו הכלכלי הקשה  ?לשם מה הוא נזקק לרוטשילד הזקן בדרך שאלו

הנה  ,אמר לו ,כאשר הגיעו לבית .ובנותיו בגרו ואינו יכול לשדכן כי אין לו נדוניה

אותו אליו יוצא לאחר ההמתנה ,ין והנה מתין, וישב להמתתהבית תיכנס לבית ו

 . תברר לו כי הוא עצמו רוטשילדפתאום מווקרא לו להיכנס זקן 

כי זה  לתת סכום קבוע לסיוע עבור חתן וכלה שדרכי אמר לו רוטשילד, דע לך

לו כיון שתמיד שולחים  ,כפול, והסביר לו ךתן לאני י ךאולם אצל מה שהקצבתי,

 יתכיון שזיכ צלךאבל א ,התרומהאת שולח  ניוא הלבקש תרומה לחתן וכל מכתב

הדרך בגופי להראות לך היכן המקום וגם  י לעשות חסד לא רק בממוני אלאאות

 נותן לו כפול. אני את מצות החסד לכן  תוהגדל
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מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )בית שמש(

 לפגוש את ידידו בלובי המלון מבלי לשלם

אֶמר ם ַזֲעַקת' ה ַוי  ה ְסד  רָׁ ה ַכי ַוֲעמ  בָׁ ם רָׁ אתָׁ ה ַכי ְוַחטָׁ ְבדָׁ ד כָׁ  )יח, כ(  ְמא 

מעשה בבחור ישיבה שהתגורר בילדותו בחו"ל, ובשנות בחרותו היגרה משפחתו 

ועלתה לארץ ישראל. והנה בעת לומדו באחת מהישיבות באיזור מרכז ירושלים, 

קיבל שיחת טלפון מידיד נעורים, אשר שרר ביניהם קשר ידידותי חזק ואמיץ, ובפיו 

קודש. אלא שדא עקא בשורה, כי הוא כעת הגיע לנפוש לכמה שבועות בארץ ה

מאחר וזו העליה הראשונה שלו ארצה, הרי שהוא לא מתמצא כלל ועיקר באיתור 

המקומות בהם הוא מיחל להגיע, ושעל כן מבקש הוא מידידו הקרוב, שיסייע לו 

 למצוא את הכותל המערבי ושאר מקומות הקודש המצויים בעיה"ק לרוב. 

הם, כי בשעה היעודה יכנסו שניהם והנה ע"מ שיפגשו שני הידידים, שהוחלט בני

לתוך הלובי של אחד המלונות הידועים בעיר וזאת כדי שיוכל לאלתר את מיקומו 

בקלות, למרות אי התמצאותו בהכרת המקום, וכן משום שהוא ממוקם די קרוב 

לישיבתו של הבחור הנ"ל, ומשם יפנו בצוותא אל מחוז חפצם, לבקר במקומות 

 ת רעים אשר לא נדברו ביניהם זה זמן רב.הקדושים, תוך כדי שיח

והנה כאמור נפגשו השנים באותו מלון מדובר, ושהו שם כרבע שעה. ובאמצע 

דיבורם, ניגש אליהם אחד המלצרים, אשר תפקידו לשרת את היושבים בלובי, 

ולהגיש להם שתיה או ארוחה לפי הבקשה האישית. אולם השנים מאחר ולא 

קום, אמרו שהם לא מעוניינים לרכוש שתיה. ושעל כן תכננו לשבת זמן ממושך במ

הודיע להם המלצר, כי עליהם לעזוב את המקום, מכיון שבעל המלון מאפשר את 

הישיבה בלובי, רק לאלו שמשלמים על הישיבה. ואכן עזבו שני הידידים את המלון 

 ופנו לדרכם.



 

 ע 'עמ -אספקלריא 

 

המלון, ואף ונתעורר אח"כ הבחור לשאול, האם נהגו כדין במה שנפגשו בלובי 

התיישבו שם למשך כרבע שעה, בעוד שידוע ומפורסם לכל, שהנוהל שבמלון זה, 

 כי הישיבה במקום כרוכה בתשלום. 

אולם מאידך גיסא, מאחר ושהו רק לזמן מועט, ובעלי המלון לא הופסדו כלל 

מחמת ישיבתם, שהרי בלא"ה עליהם לתחזק את הלובי עבור האורחים 

לכאורה זה בכלל מה שאמרו חז"ל ד"כופין על מדת המתאכסנים במלון, א"כ 

)יב: נט. קסח.( ועוד. והיינו דכאשר יש  ב"ב)קג.(  כתובות)מט.( עירבין סדום", עי' 

ביכולתו של האדם לסייע ולעזור לחבירו בלי כל מאמץ ובלי הפסד ממון, הרי 

לא שההנהגה הרצויה שעליו לנהוג בזה, הוא, לאפשר לחבירו ליהנות ממנו. ו

כמעשיהם הרעים של אנשי סדום, אשר דינם נקבע מחמת שלא נתנו 'צדקה' 

 עון היה זה )טז, מט( "הנהיחזקאל לעניים, למרות שהיה לאל ידם לתת כמבואר ב

 לא ואביון עני ויד ולבנותיה, לה היה השקט ושלות לחם שבעת גאון אחותך, סדם

 החזיקה".

 מתנגדא[ האם "כופין על מדת סדום" כשהבעלים 

והנה נראה פשוט שאכן היה אסור לשני הידידים הנ"ל לשהות בלובי המלון על 

דעת שלא לשלם. דמאחר וידוע כי בעל המלון מקפיד בדבר שלא יכנסו לשם מבלי 

לשלם, הרי שאין כל היתר להיכנס בלי רשותו. ויסוד זה מבואר מכל הראשונים 

)ב"ב יב: ד"ה כגון(,  תוס'ואר בבסוגית "זה נהנה והה לא חסר". לא מבעי למה שמב

"אבל הא פשיטא שיכול למחות בו שלא יכנס לדור בביתו, אפי' בחצר דלא קיימא 

' )ב"ק כ: ד"ה הא(, "אפי' למ"ד תוסלאגרא, וגברא דלא עביד למיגר וכו'". וכ"כ ה

בפ"ב דב"ב )יב:( כופין אותו על מדת סדום וכו', שאני הכא שהיה יכול למונעו 

ומבואר, דכאשר בעה"ב מוחה מלהיכנס אל תוך ביתו,  –ר בביתו". מתחילה מלדו

 הרי שיכול לכוף, ואסור לאחרים להיכנס בכה"ג.

)ב"ק סוף ח: ברי"ף( שכתב כעי"ז, אולם יתכן והוא מחמיר יותר נמוק"י וע"ע ב

מהתוס', שכתב שם, "הני מילי בקרקע של שניהם, שאין משתמש בשלו כלל וכו'. 

, כלל לא אמרו". ומשמע קצת מדבריו שגם כשאין ידוע אם אבל להשתמש בשלו
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הבעה"ב מקפיד, הרי שאין כל היתר להכנס לתוך ביתו. אולם מהתוס' מבואר דרק 

 כשמוחה להדיא יש איסור, ויל"ע.

)הל' שכנים פ"ח ה"ד(  רמב"םאלא גם לפי מה שרצו כמה מהאחרונים לדייק מה

צד כתלו בתוך חצר חבירו, או בתוך "המעמיד סולם קטן שאין לו ד' חווקין, ב

שדהו, לא החזיק בנזק זה. וכל זמן שירצה, בעל החצר בונה בצד הסולם, ומבטל 

תשמישו וכו'. לפיכך וכו' אם העמיד סולם קטן אינו יכול למנעו, שהרי אומר לו 

הרי מבואר מהרמב"ם דמותר  –אין עליך בזה הפסד, כל זמן שתרצה תבטלו" 

פציו ברשות בעה"ב, כאשר אין לו שום הפסד מכך, וגם אם לכתחילה להניח ח

)שם( בטעם דין הרמב"ם,  מ"מבעה"ב יבא למנעו מכך, אין בכחו למחות. וביאר ה

 "שכל שזה נהנה וזה אינו חסר, כופין אותו על מדת סדום".

אמנם הנה, כ"ז רק כאשר אין כל הפסד, כמבואר בדברי הרמב"ם "אין עליך בזה 

אשר יש הפסד, ולו הקטן ביותר, בזה בודאי שלא שייך לכוף אותו הפסד". אולם כ

להסכים ולהפסידו. והנה בישיבה בלובי של מלון, הגם שאין מדובר בהפסד כ"כ 

נרגש, אך לפעמים דבר זה גורם לצפיפות יתר במקום, ודבר זה עלול להרחיק 

)ח"ג אל שו"ת דברי מלכיאנשים מלבא שוב למקום זה, ויל"ע. וזאת מלבד מה שב

סי' קנ"ז ד"ה והרשד"ם( השיג על הדיוק הנ"ל ברמב"ם, וס"ל דגם הרמב"ם יתיר 

לבעה"ב להסיר בעצמו אח"כ את הסולם מחצירו, וכדין "הוא עשה שלא כהוגן" 

 )קא:(, ע"ש.ב"מ ב

)חו"מ סי' שס"ג סעי' ו'( וז"ל, "ודוקא  רמ"אעכ"פ להלכה ולמעשה, הרי שנפסק ב

 פ"תכל לכופו לכתחלה שיניחנו לדור בו וכו'", ע"ש ובשכבר דר בו, אבל לא יו

 )סק"ג(. וא"כ למעשה בנ"ד בודאי שאסור היה להיכנס למלון. 

 ב[ מי שנכנס לבית חבירו של כדין, האם חייב לשלם

אלא שבזה נסתפקתי, האם מאחר שלא נהגו כדין, יהיה מוטל עליהם לשלם על 

)חו"מ סי' שס"ג סעי' ו'( שו"ע רן ההישיבה במלון. וצדדי הספק הם בהבנת דברי מ

 כל לו ליתן חייב יצא. ולא, צא לו שאמר, מדעתו שלא חבירו בחצר וז"ל, "הדר
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 זה דרך שאין פי על אף, לשכר עשויה החצר צא וכו', ואם לו אמר לא ואם. שכרו

 .ממון", עכ"ל חסרו שהרי, שכר לו להעלות צריך, לשכור

לשכירות, וכבנ"ד שלובי המלון עומד לצורכם של הרי מבואר דאם החצר עומדת 

האורחים, וזאת בתשלום מראש עבור הישיבה במקום. הרי שחייב לשלם גם אם 

 לא אמר לו צא, וא"כ לכאו' יש לחייבם.

מסיים דבריו בטעם, "שהרי חסרו ממון". ויל"ע לדינא האם שו"ע אלא שיל"ד דה

ואם כי לעיל כתבתי בדרך השהות המועטה של אותם ידידים, בכלל גדר זה. 

הערה, דיש לחושבו כהפסד, באופן שע"י ישיבתם נגרמת צפיפות יתירה. אולם 

בדרך כלל אין שני בחורים גורמים לצפיפות, ואם ישנה צפיפות, הרי שגם 

בלעדיהם היתה הצפיפות נרגשת. ושעל כן נראה יותר שאין זה בגדר הפסד וחסרון 

 ממון לבעל המלון.

 כל לו ליתן חייב יצא. ולא, צא לו , "אמרשו"עצד תחילת דברי הברם יש לדון מ

שכרו". והנה בנ"ד אמת הדבר שבשעה שהמלצר נגש לאותם ידידים ואמר להם 

לצאת, הרי שהם יצאו לאלתר. אולם מאחר והיה להם ידיעה מוקדמת, שזהו 

הנוהל של המלון, א"כ הרי שיש לדון שה"אמר לו צא" נעשה לפנ"כ, בעת שבעלי 

המלון סידרו את התקנון של המלון, שבו נכתב, שאין אפשרות לשבת בלובי מבלי 

לשלם. וא"כ נמצא שאותם ידידים נכנסו למלון, אע"פ שכבר "אמר לו צא", ובזה 

 שכרו, כל לו אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא, וגברא דלא עביד למיגר, צריך לשלם

)שם סקי"ד(. וא"כ מכ"ש  מ"עסביה, וכמבואר ב ליה ניחא דלא דעתו דגילה כיון

וכן הורה  –שבנ"ד דיש לחייב את הבחור לשלם על הישיבה בחצר דקיימא לאגרא. 

שעליו לשלם לבעל המלון את שכר  פוסק גדול אחד שליט"אלאותו בחור 

 השימוש.

אמנם אם כי אין כדאי אני לחלוק על דברי אותו גדול, אולם לעורר את לב 

שמרן השו"ע מחייב גם בגברא ובחצר דלא עבידי המעיין, אעוררה בזה. דהגם 

למיגר, אולם גדר החיוב הוא אך ורק בשימוש שניתן להגדירו כשימוש שניתן 

 לקבל ממנו דמי שכירות בעלמא.
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וכוונתי היא, דנראה פשוט שאם יכנס אדם לבית בעה"ב, ויאמר לו בעה"ב צא 

גנתיות למשך כדקה, מביתי. ואולם אותו אדם למרות הכל, יכנס וישאר בבית בהפ

ומיד אח"כ יעזוב ויצא. האם גם בכה"ג נוכל לחייב אותו לשלם לבעה"ב? הרי 

שפשוט שדבר זה לא יעלה על הדעת, וזאת משום שאין כזו היכי תימצי בעולם, 

 שאדם ישלם דמי שכירות על שהייה במקום למשך דקה, ופשוט.

בי המלון, אכן אינו מופקע ולפ"ז נראה לדון גם בנד"ד. ואם כי לענין הישיבה בלו

דהו ויערוך פגישה למשך כרבע שעה בלבד, ובודאי שהוא ישלם -שיבוא מאן

לבעלי המלון כמו כולם. אולם בכל זאת, הרי אחד מהשירותים הבסיסיים בהם 

המלון מחוייב לשרת את המבקרים בלובי, הוא שירותם של המלצרים, אשר 

ם שלא יקבל את השירות המינימלי מציעים שתיה או מאכל במהלך הפגישה, ואד

 הזה, הרי שאינו מוגדר כמי שהשתמש בשימוש המחייב בתשלום.
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 האיך האכיל אברהם למלאכים בשר שוורים בחרדל

ם  הָׁ ץ ַאְברָׁ ר רָׁ קָׁ תְוֶאל ַהבָׁ ב ַוַיֵתן ֶאל ַהַמַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשו  טו  ר ַרְך וָׁ קָׁ תו   ַוַיַקח ֶבן בָׁ )יח,  א 

 ג' פרים היו כדי להאכילן ג' לשונות בחרדל. :וברש"י ז(

( הקשה ידידי הגאון רבי שמואל ברוך גנוט 2 ')עמ 5בגליון בית המדרש, מס' 

שליט"א קושיא מעניינת, וז"ל, בבבא מציעא )דף פ"ו ע"ב( נאמר שביום שאברהם 

הכניס את אורחיו המלאכים הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, ועוד איתא, שנתן 

לפניהם בן הבקר, דהיינו ג' שוורים מרוחים בחרדל, )שם(, וצ"ע, דהא הרמב"ם 

ת דעות ה"ט( כתב שאין ראוי לאכול כלל וכלל מספר מאכלים בימות )פ"ד מהלכו

החמה, וביניהם כתב שלא לאכול בשר שוורים וחרדל, א"כ כיצד האכיל אברהם 

 את אורחיו במאכלים המזיקים. וצ"ע. עכ"ד.

ונראה ליישב בס"ד עפ"י הא דאיתא בב"ב )ט"ז ע"ב( רבי שמעון בן יוחי  (א

צווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו אומר: אבן טובה היתה תלויה ב

מיד מתרפא. ולפי זה גם אם האורחים היו ניזוקים ממאכלים אלו, הרי מיד כשהיו 

 מביטים באבן הטובה, מיד היו מתרפאים.

י"ב( באו -עוד נראה לתרץ בס"ד דהנה לפי המדרש רבה )פרשה מ"ח (ב

ף י"א ע"א ד"ה אלא והנה המלאכים לאברהם בט"ו ניסן יעויין תוס' ראש השנה ד

כ"ב( בד"ה חורף, וז"ל, קור הוא חצי שבט ואדר -כתב רש"י בפרשת נח )בראשית ח'

 וחצי ניסן. עכ"ל.

נמצא שהיה אז ימי קור, ולאברהם היה מוכן רק אוכל של ימות הקור, ואף 

שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, לא היה לו מאכל אחר וגם לחם לא היה לו מפני 

 )ב"מ פז.(, ולכן בלית ברירה נתן להם שוורים בחרדל. -ה נידה ששרה פירס
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אולם אם נאמר שבאו המלאכים בתשרי, וכדמשמע בגמ' ראש השנה )שם י"א 

ע"א, יעו"ש ובתוד"ה אלא( אי אפשר לתרץ כך, דהרי רש"י כתב שם בפרשת נח, 

ותר, וז"ל, וחום, הוא סוף ימות החמה חצי אב ואלול וחצי תשרי שהעולם חם בי

כמו ששנינו במסכת יומא )כט.( שלהי קייטא קשיא מקייטא. עכ"ל. נמצא שהיה 

 לאברהם להכין מאכלים של ימות החמה.

ג( עוד י"ל בס"ד לפי המדרש רבה הנ"ל שבאו המלאכים בט"ו ניסן, שאין זה זמן 

של ימים חמים, ולכן אף שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה ליום אחד, עדיין לא הזיק 

ם של ימות החמה, דדוקא אם כל התקופה ימות החמה, י"ל שמזיק המאכלי

 מאכלים אלו. ודו"ק.

ד( עוד י"ל בס"ד שאולי נשתנו הטבעיים מימות אברהם ע"ה ועד זמנו של 

 הרמב"ם ז"ל.

ה( עוד נראה לתרץ בס"ד דהנה בימי אברהם אכתי לא היה חולי בעולם, 

ד יעקב לא הוה חולשא. עיי"ש. וכדאמרינן בהשוכר את הפועלים )ב"מ דף פז.( דע

ולפ"ז א"ש דרק כשיש חולאים, צריך ליזהר מדברים המזיקים, אבל כשאין חולאים 

 בעולם, לא צריך ליזהר מדברים אלו, דכלל לא הזיק אז. ודו"ק היטב.

אולם לפי תירוץ השני של תוס' בבבא בתרא )דף ט"ז ע"ב בד"ה שכל חולה( היה 

ולי של מיתה לא היה. עיי"ש. ולפ"ז אי אפשר לתרץ כן חולי בימי אברהם, ורק ח

 הנ"ל.

ובדרך דרוש נראה לומר בס"ד פרפרת נאה לפי התירוץ החמישי הנ"ל, דהנה 

בגמרא בבא מציעא יש דף שלם בגמרא בביאור הסעודה שעשה אברהם אבינו 

והמסתעף, מדף פ"ו ע"ב )בריש העמוד(, ועד דף פ"ז ע"א )בסוף העמוד(, ובסוף 

 שם איתא, עד אברהם לא היה זקנה וכו', עד יעקב לא הוה חולשא וכו', העמוד

ולכאורה אין לזה שייכות לכל הדף גמרא הנ"ל, אולם לפי דברינו אתי שפיר 

היטב, דהנה בדף פ"ו ע"ב איתא ובן הבקר וכו', אמר רב חנן בר רבא, כדי להאכילן 
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ב"ה חמה שלש לשונות בחרדל, עוד איתא שם בהמשך הגמרא, הוציא הק

 מנרתיקה וכו'. ע"כ. 

ולכאורה יקשה קושיא הנ"ל, האיך האכילן שוורים בחרדל בימות החמה שזה 

מזיק, ולכן מביאה הגמרא אחר כך שעד יעקב לא הוה חולשא, ותו ליכא למיחש 

 להביא להם מאכלים אלו. וזה כפתור ופרח בס"ד.

ר קונטרס "רינת ו( ושוב הראה לי ידידי הגרש"ב גנוט שליט"א, שהוציא לאו

( הביא קושייתו הנ"ל, ותירוץ מדודו הגאון רבי אפרים 13שמואל", ושם )בעמוד 

שמואל מאיר בעל "עבודת משא" שליט"א, דהרמב"ם כתב דבריו לגופי ישראל 

ד' בד"ה ורחצו(, והרי -דוקא, אך אברהם סבר שהינם ערביים )רש"י בראשית י"ח

הם שקצים ורמשים, )שבת דף קמ"ה ע"ב(,  גופי עכו"ם אינם כגופי ישראל דאוכלים

 ולכן לא חשש להאכילם מאכלות אלו. עכ"ד.

ז( ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א )מח"ס "חינוך הבנים כהלכתו" 

ושא"ס(, תירץ לי בזה"ל: לענ"ד נראה ליישב עפ"י מש"כ המלבי"ם שם בפרשת 

לפני אברהם, ואברהם ברא אחר ע"י  וירא )י"ח ז'( וז"ל: ויש לחז"ל שבן הבקר רץ

ספר יצירה, שעל זה אמר וימהר לעשות אותו, שעשה אותו ע"י ספר יצירה, נראה 

שרצו לתרץ בזה איך האכיל להמלאכים בשר בחלב, ואמרו שהיה בשר שנברא ע"י 

ספר יצירה, שאין לו דין בשר, וזהו שכתב שלקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר 

או ע"י ספר יצירה, היו יכולים לאוכלו עם חלב, )עכ"ל( עשה, ר"ל יען אשר שעש

 וכ"ה בילקוט ראובני שם. וע"ע בשד"ח מערכת חו"מ ס"ב אות ג'.

ומעתה י"ל כי שור הנברא בספר יצירה אינו מן המאכלים המזיקים לגוף, ולא 

היה בו שום חשש להאכילו לאורחים בימות החמה. אולם על חרדל, עדיין יקשה 

 זה למה האכילם במאכל חרדל שמזיק בימות החמה. עכ"ל.  לפי תירוץ 

ח( עוד תירץ אחי הנ"ל שליט"א וז"ל: אף שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, וא"כ 

היה לכאורה כימות הקיץ, הרי לא מצינו מתי החזיר הקב"ה שוב את החמה 

לנרתיקה, ויתכן לומר דכיון שכל הטעם להוציא חמה מנרתיקה היה מחמת 

אברהם אבינו, וכדי שלא להטריחו באורחים, ממילא תיכף כשבאו חולשתו של 



 

 עז 'עמ -אספקלריא 

 

אליו המלאכים, והרי רפאל בא לרפואתו, וא"כ יוצא שתיכף החלים אברהם אבינו, 

וא"כ אולי בו ביום כבר החזיר השי"ת חמה לנרתיקה, ועד שכבר בא זמן הסעודה, 

לימות כבר לא היה חם כל כך, ושוב היה יכול להאכילם מאכלים הראויים 

 הגשמים. ותירוץ זה מתרץ גם על בשר שוורים, וגם על חרדל. )עכ"ל(.    

ט( עוד תירץ אחי הנ"ל שליט"א, וז"ל: יש ליישב בפשיטות, דהנה לשון הרמב"ם 

שם כך הוא: ויש מאכלות שהן רעים, אבל אינן כמו הראשונים לרוע, לפיכך ראוי 

ולא ירגיל עצמו להיות מזונו  לאדם שלא לאכול מהן אלא מעט, ואחר ימים הרבה,

מהם, או לאוכלן עם מזונו תמיד, כגון דגים גדולים וגבינה וחלב ששהה אחר 

שנחלב כ"ד שעות, 'ובשר שורים גדולים' ותיישים גדולים והפול והעדשים והספיר 

ולחם שעורים ולחם מצות והכרוב והחציר והבצלים והשומים והחרדל והצנון, 'כל 

ם אין ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאד, ובימות אלו מאכלים רעים ה

הגשמים, אבל בימות החמה לא יאכל מהן כלל' )עכ"ל(, והרי לנו שכל הקפידא 

הוא רק בשוורים גדולים, וא"כ י"ל דאדרבה לכן דקדק אברהם אבינו והביא דוקא 

קשה למה בן בקר, שהוא עדיין קטן, ואין בו שום חשש היזק. ולפי תירוץ זה עדיין י

 האכילם "חרדל". עכ"ל.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 כופין על מדת סדום

ד ה ְמא  ְבדָׁ ם ַכי כָׁ אתָׁ ה ְוַחטָׁ בָׁ ה ַכי רָׁ רָׁ ם ַוֲעמ  אֶמר ה' ַזֲעַקת ְסד   )יח, כ(  ַוי 

בתורה הקדושה לא מפורט מה היו מעשיהם של אנשי סדום בפרטות, אלא 

הגמ' במסכת סנהדרין באגדת חלק )נלמד  ואנשי סדום רעים וחטאים לה'בכללות 

עתה בדף היומי( מתארת בהרחבה את מעשי אנשי סדום, ואת החוקים שחקקו 

ת ששורשם היה מחמת השפע שהשפיע להם הקב"ה וטעמו מעין עוה"ב, וכל זא

לא נתגאו  סדוםאנשי .( סנהדרין קטרצו לשמרו לעצמם ולא לתתם לאחרים. וז"ל )

אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא, ומה כתיב בהם ארץ ממנה 

נתיב לא ידעו  ,מקום ספיר אבניה ועפרת זהב לו ,יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש

ה עליו שחל, אמרו וכי לא הדריכוהו בני שחץ לא עד ,עיט ולא שזפתו עין איה

שאין באים  ,, למה לנו עוברי דרכיםארץ ממנה יצא לחם ועפרת זהב לומאחר ש

פרץ נחל אלינו אלא לחסרינו מממוננו, בואו ונשכח תורת רגל מארצנו, שנאמר 

 מעם גר הנשכחים מני רגל דלו מאנוש נעו.

ארבע מדות באדם האומר שלי שלי י(  אבות ה)משנה מכאן טבעו חכמים מטבע ב

ששמואל )שם( פירוש רש"י וב מדת סדוםושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו 

אבל אנשי סדום  ,נהנים ממנוהיו אחרים  ,הרמתי אף על פי שלא נהנה מאחרים

.( נשארת הגמ' קסח)מסכת בבא בתרא ובגמ' ב .לא היו אחרים נהנים משלהן

אך מדת סדום היא רק כשאינו חסר וא"כ  מדת סדום כופין עללמסקנא שלכו"ע 

מה איכפת לו שנהנה מחפציו וזה כאומר שלי שלי, ושלך שלך. והיכן שחסר קצת 

 מחייבין אותו על ההנאה. שחרוריתא דאשייתא.אפילו כגון 

 האם כופין שייך גם לכתחילה

ן אותו על אפילו למ"ד בפ"ק דב"ב )דף יב:( כופי -הא איתהנית : ד"ה ק כ"בתוס' ב

מלדור למונעו מתחילה שאני הכא שהיה יכול  ,מדת סדום ויהבינן ליה אחד מצרא
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בביתו ולמ"ד התם מעלינן ליה כנכסי דבר מריון משום דדמי למונע חבירו מתחילה 

, ולכאורה אם הפוטר מלעלות שכר הוא מה איכפת אבל הכא כבר דר ,לדור בביתו

מתחילה, לפני שדר בה ולאסור דירתו  לך שחברך נהנה, א"כ מדוע יכול למנועו

  מדוע בזה אין אומרים כופין על מדת סדום.

ונראה שאם מונע ממנו מתחילה לדור בביתו אין כאן כופין על מדת סדום מפני 

שמראה שחצרו קיימא לאגרא ולא לגור בה חנם, וכמו בבית מלון שכל המתאכסן 

לא חסר ואע"פ שמטה זו צריך לשלם ולא יכול לבוא בטענה של זה נהנה וזה 

תשאר פנויה לכל הלילה, אך אם נאמר כן בטל חוקי המסחר, וכמו שרואה מונית 

וכן הוא  נוסעת ויבקש שיעלה אותו את ההר כי בלאו הכי הרי הוא נוסע לשם,

הני מילי בדבר דאי בעי ליהנות לא יוכל ליהנות, מפורש ברמ"א )חו"מ שס"ג ס"ו( 

בעל חצר ליהנות ולהרויח להשכיר חצירו היה יכול,  אבל בכי האי גוונא דאי בעי

אלא שאינו רוצה, אין כופין אותו לעשות בחנם עכ"ל, ומבואר מדבריו דבכה"ג 

דהוי מידת סדום כייפינן ליה ליתן את שלו לחבירו, וכל הטעם דבסתם חצר לא 

כייפינן ליה להניחו לדור הוא משום דבידו להשכירה ואי"ז מידת סדום, וכנראה 

יתכן שבעה"ב ישכיר את החצר לאחר זמן, ולכך קודם הדיורין  שבאופן כזהנתו וכו

)הו"ד בחידושי ר' נחום ב"ק כ:  לא כייפינן ליה ליתן לחבירו לדור בחינם ודו"ק. 

 ועיי"ש בעוד אופן( 

 כשאינו משתמש בחצר האם יכול למנוע את חברו

למבואר לעיל מד' הרמ"א בשם המרדכי רק כשרוצה להשכיר לאחרים יכול 

לעכב בעד חברו אך אם גם כעת לא ישכיר נראה שכופין על מדת סדום, אולם 

פתחי )בהוצאת ביהמ"ד הישר והטוב קנג יג( הביא מדברי ה משפטי החושןבספר 

א בפלוגתת דין ברור ותלי םאינהנ"ל הרמ"א בשם המרדכי  )שסג ג( שדברי תשובה

לשיטת הרמב"ם עפ"י הכרעת הרמ"א כשלא היה יכול שהרמב"ם והרא"ש. 

כופין אותו להניחו, ולשיטת הרא"ש בכל גווני אין כופין אותו אע"פ שאין  ,להרויח

ספיקא  נשארהראשונים  שמחלוקתלו שום הפסד. ולפימ"ש הרמ"א בסי' קע"ד 
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לדור בה, שהרי מוחזק  לכאורה א"א לכוף את בעל החצר להניח לחברו ,לדינא

 הוא בחצירו ומספק אי אפשר להוציא ממנו. 

לענין שלא להוציא ממון מיד האחר,  היאמדת סדום לפי"ז ההגדרה של כופין על 

ויש הרבה מה להאריך ולא כתבנו  ליה ליתן את שלו לחבירו. נןאולם לא כייפי

)שם(  ושןמשפטי החאלא מעט מה שיש ללמוד מענין הפרשה וכפי שמסיים בס' 

ובודאי מן הראוי לכל אחד לוותר בכגון זה לשכניו, וכמאמרם ז"ל, ואהבת לרעך 

כמוך זה כלל גדול בתורה, דעלך סני לחברך לא תעביד, ולא חרבה ירושלים אלא 

מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה, והחכם עיניו בראשו לראות בטובתם של 

 הימים. השכנים, ובזה ישרור שלום ושלוה ביניהם כל
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף, מח"ס 

 'לב הארי'

 עשיית חסד לשם חסד

רו ה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדו ַלְבֶכם ַאַחר ַתֲעב   )יח, ה( ְוֶאְקחָׁ

כתב המשך חכמה בדרך הלצה עפ"י שיטת היראים שאכילה בלא שתיה אינה 

שיקחו פת לחם בלבד בלי מצריכה ברכת המזון )מובא ברמ"א קצז, ד(, ולכן אחר 

 שתיה, יוכלו ללכת בלי להתעכב לברכת המזון.

והנה במדרש רבה )מט, ד( מבואר הסדר של ההכנסת אורחים של אברהם: 

"אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים, משהיו אוכלים ושותים אמר להם 

ם ברכו, אמרו ליה מה נאמר? אמר להם: אמרו, ברוך קל עולם שאכלנו משלו! א

מקבל עליו ובריך, הוה אכיל ושתי ואזיל. ואי לא מקבל עליה ובריך, הוה אמר ליה: 

הב לי מה דעלך, ואמר ליה: מה אית לך עלי? הוה אמר ליה: חד קסיל דחמר 

בעשרה פולדין, וחד ליטרא דקופר בעשרה פולדין וכו'. מאן דהוה חמי ההיא 

 לנו משלו".ל עולם שאכ-עקתא דהוה עקית ליה, הוה אמר: ברוך א

ומבואר שמי שלא היה מברך לה', היה אברהם תובע ממנו תשלום. ומשמע שלא 

עשה חסד לשם חסד, אלא עשה הכל כדי שיברכו לה', וצ"ב לפי"ז מה הרויח 

אברהם מהחסד שעשה למלאכים אם לא יברכו לה' על זה. ואולי עדיין היו 

 מברכים איזה ברכה, ורק לא ברכת המזון באריכות.

מת נראה שאברהם עשה את החסד גם לשם עצם החסד, ומה שהיה תובע אך בא

אלא משום שידע שבדרך זו יוכל  תשלום, לא היה זה משום שבחסד לבד אינו חפץ,

למשוך אנשים להכיר את ה', ובאמת היה מסכים לעשות את החסד גם בלי 

 תשלום ובלי ברכה, וכמו אצל המלאכים.

הביא הקב"ה את המלאכים לאברהם, והרי ונראה להוסיף, דלכאורה יל"ע מ"ט 

אברהם רצה לעשות חסד עם בני אדם ולא עם מלאכים שאינם צריכים כלל לחסד 



 

 פב 'עמ -אספקלריא 

 

הזה. ויש בזה כעין הערמה על אברהם אבינו, שטועה ועושה חסד עם מי שכלל לא 

 רוצה לעשות לו.

אלא מבואר בזה שהעניין לעשות חסד הוא לא רק בשביל המקבל, אלא גם 

הנותן שזוכה להיות מיטיב לאחרים, ואת זה יש גם כשהמקבל אינו באמת בשביל 

 צריך לזה וכמו שאמרו "יותר משבעה"ב עושה עם העני, העני עושה עם בעה"ב".

* 

ויש להוסיף בזה, דהנה יל"ע למה אברהם אבינו הצטער בזה שאין אורחים 

ד. ומבואר מצויים, והרי אדרבה, עליו לשמוח שאנשים אינם צריכים כעת חס

לכאורה שהיה לאברהם אבינו ענין לעשות את עצם החסד, ולכן הצטער כשלא 

 היו אנשים מצויים לו.

והביאור בזה הוא שיש חסד שאדם עושה בגלל שאינו מסוגל לראות שהשני 

מצטער, אבל אינו באמת בעל חסד, והיה מעדיף שלא לדעת מהצער שיש לשני 

ואג לעצמו ולכן עושה חסד עם אחרים. ולא לעזור וזה נובע מאנוכיות, שד

ואברהם היה גומל חסד לא רק בשביל לא להרגיש את הצער של השני, אלא 

 בשביל עצם החסד, שרצה להדבק במידותיו של ה' ולהיות רחום ונותן כמוהו.

וגם מבואר בזה מה שאמרו בגמ' )ב"מ פ"ו ע"ב( "בשכר שלושה זכו לשלושה, 

עומד עליהם וכו'", ולכאורה קשה למה תפסו  בשכר חמאה וחלב, בשכר והוא

מעשים אלו יותר משאר ההכנסות אורחים שעשה אברהם כל ימיו, דלכאורה היה 

אפשר לומר שהשכר הוא על החסד שעשה תמיד. ולהנ"ל מיושב, שבמעשה הזה 

ראו שאברהם עשה את החסד לא רק בשביל לעזור לאחרים, אלא בשביל עצם 

ו להדבק בה' ולהיות מיטיב ונותן כמו ה', ועל זה ראוי עשיית החסד, ומחמת רצונ

 ליתן שכר מיוחד.

ומצינו כעי"ז אצל רבקה שאליעזר ביקש ממנה להשקות את גמליו ובזה ראה 

שהיא ראויה ליצחק. ויל"ב מה ראה מיוחד כ"כ במעשה זה, וגם יל"ב איזה חסד זה 

ל נראה לבאר שדוקא שנערה צעירה עוזרת לגיבור גדול להשקות את גמליו. ולהנ"
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מה שהיה זה חסד 'מיותר', לכן ראה בזה אליעזר הוכחה שהיא בעל חסד 

בעצמותה ורוצה לעשות חסד לשם חסד גם כשהמקבל אינו זקוק לחסד, ומזה הבין 

 שהיא ראויה ליצחק שהיה בנו של אברהם שג"כ היה בעל חסד כזה.

ו' ע"ב( "כל המשמח  ואפשר להוסיף בזה בדרך דרוש, דהנה איתא בגמ' )ברכות

חתן וכלה זוכה לחמשה קולות", ויל"ע למה כ"כ מיוחד לשמח חתן וכלה, והרי הם 

כבר שמחים מעצמם, כמו שכתוב 'ישיש עליך אלוקיך כמשוש חתן על כלה'. 

ולהנ"ל הביאור שמי שמשמח אדם רגיל אולי זה רק בשביל להוריד מעצמו את 

כשמשמח מי שכבר שמח מעצמו, אז הצער שיש לו כשרואה שהם מצטערים, ורק 

מוכח שהוא עושה חסד לשם חסד, ונותן בשביל להיות נותן. וזה הדרגה הגדולה 

 ביותר בחסד.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 גדלותו של אברהם

כאשר שמע אברהם אבינו על רצונו של הקב"ה להפוך את סדום, ניסה אברהם 

למצוא בסדום מספר צדיקים שיהוו הצדקה להמשך קיומה. ותחילה ביקש על 

חמישים צדיקים, לאחר מכן על ארבעים וחמישה, ארבעים, שלושים, עשרים 

בינו ועשרה. וכשנתבונן בפסוקים נמצא שישנם הבדלים בין בקשתו של אברהם א

להציל את סדום כאשר ביקש על עשרות שלימות, לבין בקשתו על הארבעים 

יתוחמישה. וזה לשון הכתוב  ָחה ֲהַתְשחִּ ם ֲחמִּ יקִּ ים ַהַצדִּ חִּ ָחה אוַלי ַיְחְסרון ֲחמִּ  ַבֲחמִּ

ָחה ים ַוֲחמִּ ם ֶאְמָצא ָשם ַאְרָבעִּ ית אִּ יר ַוֹיאֶמר ֹלא ַאְשחִּ  (.)יח, כח ֶאת ָכל ָהעִּ

 שינוי בקשת ארבעים וחמישה משאר הבקשות

ויש לדקדק, שבשאר בקשותיו אמר אברהם אולי 'ימצאון' ואילו כאן נקט אולי 

'יחסרון'. ועוד שבבקשה זו הדגיש אברהם שמבקש הוא להחסיר מן החמישים 

חמישה, ואילו בבקשתו על הארבעים לא הדגיש דבר זה שמבקש הוא להחסיר 

נקט את מספר הצדיקים שאולי יצילו את סדום. עוד יש מחמישים עשרה אלא 

להעיר שבכל בקשותיו של אברהם השיבו הקב"ה באותו לשון שאברהם ביקש, 

וכגון כשביקש על ארבעים השיבו הקב"ה "לא אעשה בעבור הארבעים" )פס' כט( 

ואילו בבקשה זו כשביקש אברהם להתעלם מחסרונם של חמישה, במקום לענות 

בור חסרון החמישה" ענהו ה' "לא אשחית אם אמצא שם ארבעים "לא אעשה בע

וחמשה". עוד יש להעיר מדוע לא ביקש על שלושים וחמישה עשרים וחמשה 

 וחמש עשרה.

 טבע האדם להדגיש את רצונו –בדבר האמצעי 

ולהבנת בקשה זו יש להקדים על פי מה שמצינו בטבעם של בני אדם, שכאשר 

את הזולת ברצונו דרכו להבליט את הדבר שחפץ  אדם חפץ בדבר ורוצה לשכנע

בו, וכגון שני בני אדם שהאחד הרוויח במסחרו עשרים וחמישה ואילו חבירו 
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הפסיד סכום זה, אזי מי שהפסיד יאמר לחבריו שהפסיד רק כעשרים, ואילו מי 

שהרויח יאמר הרוחתי כמעט שלושים. וכן כאשר קונה ומוכר מתמקחים ביניהם 

חפץ ומחירו עשרים וחמישה, אזי הקונה שרוצה להדגיש שמחירו על תשלום של 

גבוה יאמר למוכר 'והרי מחירו כמעט שלושים' ואילו המוכר ברצונו לשכנע את 

 הקונה יאמר 'והרי מחירו כמעט עשרים'.

והנה, סדום במהותה סותרת את כל דרכו והנהגתו של אברהם, שבעוד אברהם 

ההטבה בעולם ושעולם חסד ייבנה, עמדו שיטת חייו הייתה להפיץ את החסד ו

אנשי סדום מהצד שכנגד ודגלו בשיטה ובדרך חיים של אנוכיות וגאווה, ובודאי 

שלא היה לו לאברהם להתפלל על השמדתם אך כאשר הקב"ה רוצה להרגם יש 

לו לאברהם לנקוט בדרך של 'שב ואל תעשה' למען תיקון העולם ולמען הצלחת 

החסד בעולם, אך אברהם אבינו במידת חסדו וטובו בכל  דרכו להרבות ולהפיץ את

 זאת מתפלל על הצלתם על אף שעומדים הם כנגד כל שיטתו.

 עוצם מידת חסדו של אברהם

ועתה נראה את עוצם אהבתו וחסדו של אברהם לאנשי סדום, שלא זו בלבד 

שהתפלל עליהם להצלתם אלא אף בתוך תפילתו נקט ב'תכסיסי תפילה' למענם, 

יכך כאשר ביקש על ארבעים וחמישה לא אמר שמבקש הוא על ארבעים ולפ

וחמישה, אלא אמר "יחסרון חמישים הצדיקים חמישה" כלומר שמבקש הוא על 

מספר הקרוב לחמישים כשכוונתו להדגיש שמספר זה כמוהו כחמישים וממילא יש 

להתחשב בו כביכול ישנם בסדום חמישים צדיקים. אולם הקב"ה שחותמו אמת 

עונה בתשובתו "לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה" שהרי זהו מספרם 

 האמיתי.

ודרך זו לבקש "אולי יחסרון וגו'" נכון רק בחסרון חמישה, אולם בחסרון עשרה 

אין לומר "אולי יחסרון" וכגון בבקשתו על ארבעים לומר "אולי יחסרון החמישים 

עשרה" לפי ששני מספרים אלו אינם קרובים זה לזה וראוי לבקש על ארבעים בפני 

נקט לשון זו 'אולי יחסרון'. עצמם, ורק בחסרון חמישה שקרובים הם לחמישים 

וכיון שענהו הקב"ה שאינו מתחשב בחסרון חמישה, ממילא כן הוא הדבר 
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בשלושים וחמישה וכן הוא בעשרים וחמישה ועל כן מעתה ואילך ביקש רק על 

 עשיריות, והחמישיות ממילא כלולות בתוכן.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי ךעור אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 'דע את זכויותיך'? לחפש לדעת את חובותינו

יו ה א ֵאלָׁ ם 'ַוֵירָׁ ם ַהֽיו  ֶהל ְכח  א  ֵשב ֶפַֽתח הָׁ ֵני ַמְמֵרא ְוהוא י   )יח, א( ְבֵאֽל 

אם יאמר לך אדם חכמה בגוים תאמין תורה בגוים אל תאמין. מה ההבדל מדוע 

הגויים מתעמקים מספיק, וכי לא הגיעו לחקור אפסי  חכמה כן ותורה לא, וכי אין

 ארץ, והלא אף אל הלבנה הגיעו, לא פעם ולא פעמיים, ומדוע לתורה לא הגיעו.

יש לומר, שהגוים מחפשים בכל החכמה דבר אחד מילוי הרצונות, ולזה הגיעו 

 רחוק מאד, לא יאומן כי יסופר החכמה האנושית, אולם תורה זה ענין הפוך לגמרי,

תורה זו הוראה של מה ד' אלקיך שואל מעמך. לא מה אני רוצה להשיג, כי אם 

 מה נדרש ממני. את זה הגוים לא מחפשים כלל.

אמנם המבחן הזה צריך כל אחד לעשות לעצמו, האם הוא מחפש חכמה או 

תורה, במובן זה, אם הוא מחפש להרויח לדעת זכויותיו, או מחפש לדעת חובותיו. 

האבות הקדושים, שאומר התנא דבי אליהו שחייב אדם לומר מתי  וזו היתה דרגת

 יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב.

דהנה יש לאדם מה שהוא צריך לקבל מן העולם, ומה שהוא חייב לתת ולהקריב 

מעצמו, וזהו אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין קמח, כי יש אדם שהעיקר 

קוק לקמח, ואצלו גם מה שמחפש הקמח חשיב כמחפש אצלו תורה, ורק שהוא ז

תורה, דאם אין קמח אין תורה, וע"ז אמרו יפה ת"ת עם ד"א שיגיעת שניהם 

משכחת עוון, ויש לומר דגם יגיעת דרך ארץ היא יגיעה קדושה ומשכחת עוון, ויש 

להיפך שמחפש הקמח והתורה אמצעי לקמח, ומ"מ אמרו לעולם יעסוק אדם 

שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אמנם צריך לדעת  בתורה ומצוות

 שהתכלית היא להגיע לדרגה של לשמה.
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והנה כיום האוירה היא שכל אדם צריך לחפש לדעת את זכויותיו, ובכל מקום 

שאדם מגיע יראה שלט "דע את זכויותיך", וכך האדם מתרגל בכל דבר וענין ובכל 

 .מאורעות החיים, לחפש תמיד את זכויותיו

אולם כשמעיינים בספר מסילת ישרים, מיד בפתח הוא אומר שיסוד החסידות 

ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. כלומר 

 הא' הוא לדעת ושיתברר ויתאמת אצלו מה "חובתו" בעולמו.

וביותר אומר המסילת ישרים, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא 

ל ימי חיו. היינו שאדם יש לו הרבה פעמים דבר שעמל בהם, אבל הוא צריך עמל כ

לזכור מה המגמה של העמל, ומה הוא המבט, כי מבט ירצה לומר המטרה 

הסופית, וכאשר המלאך אמר ללוט אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הככר, אם 

ט אשתו יש ללוט מבט ומטרה שבו הוא משותף עם סדום, הוא לא ינצל, וזהו ותב

מאחריו ותהי נציב מלח. נשאר לה מבט סדומי. משהו משותף עם סדום, וע"כ לא 

 זכתה להנצל.

וזהו שאומר המסילת ישרים, אדם צריך שבכל עמל שהוא עמל ידע מה המבט. 

 כלומר מה המטרה הסופית של העמל.

והנה בפסוק וירא אליו ד' והוא יושב בפתח האהל כחום היום, למעשה אברהם 

זכה בזמן זה לנבואה, וירא אליו ד', ומה עשה אברהם אבינו לפני כן, הלא  אבינו

כתוב ברמב"ם כיצד זוכין לנבואה, ע"י שמתבודד במחשבתו, והנה כאן אברהם 

אבינו, יושב כדי לקרר עצמו מחום היום, ולכאורה זה לא מצב שמביא לנבואה, 

 ומכל מקום זכה לנבואה.

לדרגה כזו שכל מעשיו לשם שמים שאפילו  והביאור בזה, שאברהם אבינו הגיע

ענין של התקררות מחום היום הביא אותו לנבואה. ועי' רמב"ן עה"ת דברים 

 נפלאים למתבונן.
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וזו הדרגה של וכל מעשיך יהיו לשם שמים, שהרמב"ם אומר שלשלימות של 

הדרגה הזאת הגיעו רק האבות הקדושים ומשה רבינו ע"ה, שאפילו כאשר רעו 

 דבקים בהקב"ה.צאן היו 

והנה כמובן שאין לנו שום שיכות לדרגות כאלו, אבל בכל זאת משהו צריך להבין 

מזה, ואפילו אחד ממאה זה גם כן משהו, ואפילו משהו מן המשהו, ולפחות לדעת 

שיש מושג של חכמה ויש מושג של תורה, שיש מושג שאדם מחפש לקחת ויש 

ת הקדושים אפילו כאשר אברהם מושג שמחפש לתת ולהקריב מעצמו, ואם האבו

אבינו בן צ"ט ביום ג' למילה בחום מתקרר, מגיע לדרגה של נבואה, אזי שאנו 

לפחות כשאנו כבר בבית המדרש נרגיש ליד הגמ' התעלות כל שהיא, ונסיון 

לרצות לדעת מה ד' שואל מעמנו, ואם נגיע לזה, הגענו למתוך שלא לשמה בא 

 לשמה. והי' זה שכרינו.
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י הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין פנינ

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

 היאך האכיל אברהם את המלאכים בשר וחלב

ֵמד ֲעֵליהֶ  ה ַוַיֵתן ַלְפֵניֶהם ְוהוא ע  ׂשָׁ ר ֲאֶשר עָׁ קָׁ ב וֶבן ַהבָׁ לָׁ ה ְוחָׁ ֵעץ ַוַיַקח ֶחְמאָׁ ם ַתַחת הָׁ

אֵכלו  )יח, ח( .ַוי 

בפשטות לשון הפסוק משמע שהאכיל אברהם אבינו את המלאכים בשר וחלב 

 יחד. 

 עשר כ"ה, בדעת זקנים בעלי התוס' הביאו הא דמדרש פסיקתא רבתי )פיסקא

תעשר( שאמרו המלאכים לקב"ה מה לילוד אשה בינינו וכו' ודרשו את התורה 

 קב"ה "תינוקלעצמם וכמש"כ תנה הודך על השמים )יעויין שבת פח:( אמר להם ה

 בשר לאכול לו היה אם הספר מבית יוצא, מכם יותר מקיימה בישראל הגמול

 אצל כשנשלחתם ואתם, הבשר מן ידיו שירחץ עד חלב לאכול לו איפשר, וחלב

וחלב וגו'"  חמאה ויקח שנאמר, ואכלתם כאחת וחלב בשר לפניכם הביא אברהם

 .כאוכו', הרי שההבנה הפשוטה שהאכיל א"א בשר וחלב

עוד הביאו בדעת זקנים שמדרש זה פליג אמדרש שקיים אברהם כל התורה אפי' 

עירובי תבשילין, היינו שנזהר שלא להאכילם בשר וחלב יחד אלא קודם חמאה 

 .כבוחלב ולאחמ"כ בן הבקר

והדברים צריכים ביאור איך האכילם בשר וחלב יחד, הרי קיים כל התורה עשין 

 רבים מצינו בזה, ונביא אי"ה מהם.)יומא כח:(, ותירוצים  כגולאווין

 אחר ברא ואברהם אברהם, מלפני רץ הבקר במלבי"ם כתב מה שאמרו חז"ל שבן

 שאין יצירה ספר י"ע שנברא דקמיירי בבשר בזה לתרץ שרצו נראה, יצירה ספר י"ע

 .חלב עם לאכלו יכולים בשר, והיו דין לו
                                                

 שבין יעויין בבית הלוי )שמות י"ט( שכתב מקור הטעם לאכילת מאכלי חלב בעצרת, וכ' דילפי' להקפיד ההרחקה כא

זה". וקודם לכם הביא המדרש הנזכר,  אחר "זה תיכף שאכלו המלאכים שעשו כמו ולא הבשר לאכילת זו אכילה

 היינו שסבר שהוכיחם הקב"ה שלא הרחיקו חלב מבשר כדי הזמן הנדרש, ולא שאכלום יחד, ויל"ע.
וברש"י נקט כן שקמא קמא העמיד לפניהם אך יעויין בשפת"ח דלא משום חששא זו נקט כן. ויש שפירשו דקאי  כב

 אבן הבקר בלבד. ובחזקוני ועוד, כתבו שקמא קמא הביא לפניהם, היינו החלב ואח"כ הבשר. 
 קיים ולא רק העשין. במתני' קידושין פב. אי' "עשה" אברהם וכו', וביאר המהרש"א דמיומא ילפי' שגם הלאווין כג
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דמיירי שבן הבקר  עוד תירץ במשך חכמה, וכתב שאכן קיים כל התורה, אלא

, ואין בה משום בו"ח, דחלב כדשהניח לפניהם היה בן פקועה, ושחיטת אמו התירתו

שחוטה מותר, היינו בהמה שנמצאה במעי אמה שנשחטה אי"צ לשוחטה כיון 

שהותרה ע"י שחיטת אמה לאכילה, ובגמ' חולין )קיג:( אי' שחלב בהמה שנחלב 

ם בן פקועה הוי כשחוטה הרי לאחר שנשחטה הבהמה מותר בבשר, ומשום שג

 חלבה מותר בבשר.

אמנם אכתי צ"ע הא היתר אכילת בן פקועה ללא שחיטה אינו אלא בישראל 

)חולין סט.( אבל בן נח אסור באכילת אבר מן החי, ואסור בבן פקועה, וממילא 

בחלבה נמי אסור עם בשר דהוי כחלב בהמה רגילה. ויישב ע"כ המשך חכמה 

דש בקדושת התורה, מדוע תצעקו מה לילוד אשה בינינו הלא "דכיון שכבר נתק

שלו הוא נוטל" היינו שאמר הקב"ה למלאכים מה לכם ולתורה, הא בכך שאכלתם 

, וכביכול ניתנה לו כהעמו אות הוא שהסכמתם לכך שנתקדש א"א בקדושת התורה

התורה א"כ שלו הוא נטל ולא שלכם היא. כדברים אלו כתב החת"ס )שו"ת יו"ד 

סי' ע"ג ד"ה ולשלימות( שלכן נקטה הגמ' עניין העירוב תבשילין, אע"פ שהוא ככל 

המצוות שקיים ומאי אולמיה דהאי, אלא שמכך שלא עירב הבשר וחלב יחד ראיה 

 היא שקיבל עליו קדושת התורה, ויצא מכלל ב"נ אפי' לקולא. 

עיוור, אולם אכתי צ"ב היאך הניח לפניהם הבשר וחלב הא איכא חשש דלפני 

וחזינן בגמ' פסחים )כב:( "רבי נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר 

הרי שאין להאכיל לב"נ אבר מן  כומן החי לבני נח ת"ל ולפני עיוור לא תתן מכשול"

החי. וגם את"ל כדכתבו רבים שלא שייך כלל עניין אכילה אצל מלאכים, ייתכן 

                                                
 והא דנתן לנער לשוחטו הוא משום מראית העין, יעויין יו"ד סי' י"ג סעי' ב'. כד
במילה. והביא  אברהם משנבדל להקל נח בני מדין יצאו יעויין בעניין זה מש"כ בס' פרשת דרכים )דרוש א'( שבנ"י כה

 להקל בדיני ב"נ. השיטות שקיבלו האבות ע"ע את התורה אבל לחומרא ולא לקולא דהיינו
וא"ש גם לשיטת הגמ' ע"ז )ו:( דדוקא בתרי עברי דנהרא עבר אלאו דלפני עיוור, הכא, הניח לפניהם האבר מן  כו

החי, ולכאו' הוי כתרי עברי דנהרא, שבלא שהיה מניח לפניהם לא היו מבצעים עבירה זו. ואפי' אי נימא דלא הוי 

ג( דגם מדרבנן בלא הלאו, יש איסור לגרום לב"נ לעבור על א' מן כתרי עברי, הרי שיטת התשב"ץ )ח"ג סי' קל"

העבירות האסורות לו, ואפי' אם הוא באותו צד הנהר, היינו שיכול לבצע העבירה גם בלעדי הישראל, מ"מ צריך 

 היהודי לכפות עליו לשמור המצוות שלו. 
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מ"מ, אברהם לא ידע מה זהותם והיאך  שמשום בישול שנשרף בפיהם אסור

 .כזהאכילם

  

                                                
אסור",  כוכבים ולעובד שרי דלישראל מידי כאאי ופתרון הדברים לכאו' מבוסס על הא דאי' בגמ' חולין )לג.( "מי כז

 אלא דיל"ע אמאי אינו אבן מן החי האסור.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 העושר מעביר את האדם על דעת קונו

ד )יח, כ( ה ְמא  ְבדָׁ ם ַכי כָׁ אתָׁ ה ְוַחטָׁ בָׁ ה ַכי רָׁ רָׁ ם ַוֲעמ   ַזֲעַקת ְסד 

י ְוֶשְלָך ֶשָלְך, זֹו מִּ  אמרו חכמינו )אבות פרק ה' משנה ה'(: י ֶשלִּ ר ֶשלִּ ָדה ָהאֹומֵּ

ים,  ית. ְויֵּש אֹוְמרִּ ינֹונִּ ם.בֵּ  זו  ַמַדת ְסדו 

 מהי מידת סדום, ואיך הגיעו אנשי סדום למה שהגיעו?

 מעשיהם של אנשי סדום

היו נותנין עיניהן  (:.על מעשיהם של אנשי סדום, מספרת הגמרא )סנהדרין ק"ט

ושיבין אותו אצל קיר נטוי ודוחין אותו עליו ובאים ונוטלין את ממונו בבעל ממון ומ

וכו'. היו נותנים עיניהם בבעל ממון ומפקידים אצלו אפרסמון ומניחים אותו בבית 

ובאים וחותרים שם באותו מקום  גנזיהם. לערב באים ומריחין אותו ככלב

 שהטמינו בעלי הממון את האפרסמון, ונוטלין אותו ממון.

 -עוד תקנה היתה בסדום: מי שעובר את הנהר על ידי המעבורת סירה קטנה 

 -נותן לבעל המעבורת זוז אחד. ומי שלא עבר במעבורת, אלא הגיע בדרך אחרת 

 נותן שני זוזים.  

ים, בא כל אחד מאנשי  נִּ ים, והיתה סדורה לפניו שורה של ְלבֵּ נִּ ל ְלבֵּ מי שהיה ְמַגבֵּ

אמר כל אחד מהם לבעל השורה: וכי מה החסרתי אותך? העיר, ונטל לבינה אחת. 

 הרי נטלתי רק לבינה אחת! ואין בה שוה פרוטה כדי שאחזיר לך. )יד רמה(.

מי שהיה מפזר ושוטח לפניו שומין או בצלים ליבשן, בא כל אחד ולקח אחד, 

 .ואינני צריך להחזיר לך ואמר: לקחתי רק אחד

אמרו לבעל החמור: תן לו את החמור עד מי שחתך אוזן חמורו של חבירו, 

 שיצמיח אוזן חדשה, כי אין זה ראוי שיחזיר לך את החמור כשאינו שלם.  
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 מה גרם לכל זה?

ט'( כשבא -אנשי סדום היו עשירים מאוד. כך אומר איוב על סדום )איוב כ"ח, ה'

א ָלֶחם ְוַתְחֶתיהָ " לתאר את עושרה ואת רשעותה: ֶםָמה יֵּצֵּ ֶנְהַפְך ְכמֹו  ֶאֶרץ מִּ

ש. יר ֲאָבֶניָה ְוַעְפֹרת ָזָהב לֹו. אֵּ ין ַאָיה. ְמקֹום ַספִּ ט ְוֹלא ְשָזַפתו עֵּ יב ֹלא ְיָדעֹו ָעיִּ ֹלא  ָנתִּ

יֻכהו ְבנֵּי ָשַחץ ֹלא ָעָדה ָעָליו ָשַחל. ְדרִּ ֹחֶרש ָהרִּ  הִּ יש ָשַלח ָידֹו ָהַפְך מִּ  ."יםַבַחָלמִּ

הנה ארץ שמנה אשר יצא ממנה לחם רב, בבוא עת  ם:ומפרש המצודת דוד במקו

נהפך מקומה, ותהיה יבשה כמו שרופה באש. הנה המקום אשר אבניה  -תכליתה 

הגדלים בה המה ספירים ושם העפרות אשר יוקח מהם הזהב, כעת נהפכה 

בבוא עיתה, תהיה שממה להיות נתיב אשר לא  נתיב לא ידעו עיט. ונשרפה באש.

לא הדריכוהו בני  ראתהו עין איה, כי לא יבואו שם מגודל השממון. ידעו עיט ולא

לא עברו דרך בו בני גאוה, הם פריצי החיות. אף לא עבר עליו שחל לגודל  שחץ.

בבוא קץ הסלעים החזקים הגדלים בהרים, ישלח המקום את  בחלמיש. השממון.

 ידו בהם ומהפך את ההרים מן השורש.

 ניצול העושר לרעה

ב גרם להם לנטוש את בוראם ולשכוח ממנו, עד שעשו ככל העולה על עושרם הר

טש אֱ  יָת ַויִּ יָת ָכשִּ ְבָעט ָשַמְנָת ָעבִּ ְשַמן ְיֻשרון ַויִּ לֹו ַַּ ָעָשהו רוחם. הרי זה בבחינת "ַויִּ

ל צור ְיֻשָעתֹו" )דברים ל"ב, ט"ו(. העושר גורם לאדם לשכוח שיש מעליו בורא , ַוְיַנבֵּ

 היג וְמַצֶוה, ולכן עלול העשיר להגיע עד לדיוטא התחתונה.מנ

 יד עני ואביון לא החזיקה

ְך ָגאֹון  מֵּה ֶזה ָהָיה ֲעֹון ְסֹדם ֲאחֹותֵּ ואכן כך אומר הנביא יחזקאל על סדום: "הִּ

י ְוֶאְביֹון ֹלא  ְבנֹוֶתיָה ְוַיד ָענִּ ט ָהָיה ָלה ְולִּ ְבַעת ֶלֶחם ְוַשְלַות ַהְשקֵּ יָקה" )יחזקאל שִּ ֶהֱחזִּ

 ט"ז, מ"ט(. השֹוַבע היה בעוכרם.
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יר ַעל ְסֹדם ְוַעל  ְמטִּ בסופו של דבר, באה פורענות נוראה על סדום, ככתוב: "ַוה' הִּ

ם ן ַהָחָמיִּ ת ה' מִּ אֵּ ש מֵּ ית ָואֵּ ָכר ְואֵּ  ֲעֹמָרה ָגְפרִּ ת ָכל ַהכִּ ל ְואֵּ ים ָהאֵּ ת ַוַיֲהֹפְך ֶאת ֶהָערִּ

ים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה" )יט, כד י ֶהָערִּ  הם הביאו את הצרה על עצמם. כה(.-ָכל ֹיְשבֵּ

 להיטיב לזולת ולסייע להם. –הבה נשכיל לנצל את מתנות ה' לנו לטובה 

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה

ם ַההוא  קו  ם ֵשם ַהםָׁ הָׁ א ַאְברָׁ ם ְבַהר  ,ַיְרֶאה ה'ַוַיְקרָׁ ֵמר ַהיו  ֶאה ה'ֲאֶשר ֵיאָׁ  )כב, יד( ֵירָׁ

מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע "( במשנה )תענית טו.

  ".בקול צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה' גואל ישראל

השאלה היא, היכן מצאנו שביקש אברהם רחמים בהר המוריה, ושנענה. ובתוס' 

, אלא שגם אם )תענית טז: ד"ה מאי( שהיה אברהם ראשון לנצולים שניצל מנמרוד

זה מיישב את לשון גואל ישראל, אולם את העניה בהר המוריה אין זה מיישב. 

בר"ן על הרי"ף, משמע בשם הירושלמי, שתפילת אברהם היתה שינצל יצחק, 

ונענה לו שהצילו. אלא שזה תמוה, שפשטות הפסוקים מורים שרצה לשחטו עד 

)תענית ב, ד(, משמע שהבין, שהזהירו אל תשלח ידך אל הנער. ועיין קול הרמ"ז 

שמה שניתן לו האיל לעולה תחת בנו, זהו העניה. היינו שרצה להקריב קרבן, וגם 

לא רצה שיצחק ישחט, והזמינו לו 'תחת' בנו. אכן כל הביאורים דחוקים, כי 

לכאורה צריכים להזכיר תפילה מפורשת הנזכרת במקרא, ולא דברים דחוקים 

תינו על ים סוף, שכתוב להדיא שביקשו מאת ה', וכן ונסתרים. כמו שהזכירו באבו

 שאר הנזכרים שם, שמואל אליהו ויונה, ודוד ושלמה בירושלים.   

ובקרן אורה )תענית טו:( חידש, שהכונה למה שהבטיחו הקב"ה שירבה זרעו 

כעפרות תבל, אלא שלפי"ז ה' ענה מבלי שאברהם יבקש תחילה, וזה חידוש 

שאברהם יבקש, ועל זה מבקשים שיענה היום הזה, אולי שעניה זו היא גם מבלי 

כענין טרם יקראו ואני אענה. אולם אין זה דומה לשאר הנזכרים שם, שכולם 

ביקשו וה' נענה להם, וקיבל תפילתם. גם לשון 'ענה', לרוב הוא בא כתשובה 

: יד(כב, )לדברים קודמים. ועתה נראה לבאר באופן פשוט ומובן, שהכונה לפסוק 

ם ַהָםקֹום ַההוא וַ  ְקָרא ַאְבָרָהם שֵּ ר ַהיֹום ְבַהר  ה'יִּ ְרֶאה ֲאֶשר יֵָּאמֵּ תרגום וב יֵָּרֶאה: ה'יִּ

י ַאְבָרָהם ַתָמן ְבַאְתָרא ַההוא"אונקלוס  ָהָכא ְיהֹון ַפְלַחן  ,ַוֲאַמר ֳקָדם ְייָ  ,וְפַלח ְוַצלִּ
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ְתַאַםר  ,ָדַרָיא ן יִּ ין ַאְבָרָהם ֳקָדם ְיָי ְפָלח יֹוָמאכְ  (ְביֹוָמא)ְבכֵּ ין ְבטוָרא ָהדֵּ ". מפרש ָהדֵּ

שקריאת השם, הוא כענין 'ויקרא בשם ה'', היינו שהכריז ודיבר, ומה תוכן 

האמירה, 'ה' יראה', היינו שביקש שכאן יהיה מקום השראת השכינה והעבודה 

ם שביקש שיראה למקום, ולעולם יזכר כאן העבודה שעשה ביום הזה. כעין אמר

 את אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח לעולם. 

י "תרגום יונתן ובתרגום יונתן וירושלמי ביתר אריכות. זה לשון ה י ְוַצלִּ ְואֹודִּ

י ָקָדָמְך ְדלָ  ן ֳקָדָמְך ְיָי ְגלֵּ ין מִּ א ֲהָוה ַאְבָרָהם ַתָמן ְבַאְתָרא ַההוא ְוָאַמר ְבָבעו ְבַרֲחמִּ

י עוְמ  ְלָבבִּ י ַעלְ בִּ ְצָחק ְברִּ ין ַכד ְיהֹון ְבנֹוי ְדיִּ ְזָרָתְך ְבֶחְדָוא ְכדֵּ י ְלֶמֱעַבד גִּ יתִּ ַיין ָקא וָפנִּ

ינון כָ  ין אִּ ידִּ יק ַיְתהֹום ַוֲעתִּ יְדַכר ְלהֹום ְוָענֵּי ַיְתהֹום וָפרִּ י ֶתֱהוֵּי מִּ יקֵּ ל ָדַרָיא ְלַשַעת ֲאנִּ

ין ְבַטְווָרא ָהדֵּ  ין ְלֶמֱהוֵּי ָאְמרִּ ְתַגְלַית עִּ ַקְיימִּ יה ְוַתָמן אִּ ְצָחק ְברֵּ ילֹוי ין ָכַפת ַאְבָרָהם ַית יִּ

יְנָתא ַדְייָ  ". )ובלשה"ק: ואודה והתפלל אברהם שם במקום ההוא, ואמר, בבקשה ְשכִּ

ברחמים מלפניך ה', גלוי וידוע לפניך שלא היה בלבבי נסתר )אולי עקמימות, 

כאשר יהיו בניו של יצחק בני עולים  ולפנינו ט"ס(, ופניתי לעשות רצונך בשמחה,

לשעת צוקה, תהא זוכר להם, ועונה להם ופודה אותם, ועתידים כל הדורות לאמר 

בהר הזה כפת אברהם את יצחק בנו, ושם נתגלתה עליו שכינת ה'(. וע"ע בתרגום 

 ירושלמי. 

ְקָרא ַמְלַאְך ומה תשובה ענהו:  ן הַ  ה')טו( ַויִּ ית מִּ נִּ ם:ֶאל ַאְבָרָהם שֵּ )טז( ַוֹיאֶמר  ָחָמיִּ

י ְנֻאם  ְשַבְעתִּ י נִּ יָת ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ְוֹלא ָחַשְכָת ֶאת בִּ  ה'בִּ י ַיַען ֲאֶשר ָעשִּ ְנָך ֶאת כִּ

יֶדָך: ם ְוַכחוֹ  ְיחִּ י ַהָחַמיִּ ְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעָך ְככֹוְכבֵּ י ָברֵּ ל ֲאֶשר ַעל )יז( כִּ

ת ַשַער ֹאְיָביו:ְשפַ  ַרש ַזְרֲעָך אֵּ ֶקב אֲ  ת ַהָים ְויִּ ְתָבֲרכו ְבַזְרֲעָך ֹכל גֹויֵּי ָהָאֶרץ עֵּ  ֶשר)יח( ְוהִּ

י:   ָשַמְעָת ְבֹקלִּ

הרי לנו בקשת אברהם, ומה שנענה, שאכן יירש זרעו את שער שונאיו, ויתקיים 

 זרעו לעולם. וזה ענה לאברהם אבינו בהר המוריה.

על הראשונה הוא אומר )תענית פ"ב ה"ד(: "תלמוד ירושלמי זה הכונה בולדעתי 

מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם 

ולא יצחק נגאל. מכיון שנגאל יצחק כמו "גמ' וב ביום הזה בא"י גואל ישראל:
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קב"ה רבון שנגאלו כל ישראל. רבי ביבי אבא בשם ר' יוחנן אמר אברהם לפני ה

היה לי  - לוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי להעלות את יצחק בניג ,העולמים

אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע ועכשיו את  -מה להשיב ולומר לפניך 

 ,ח"ו לא עשיתי כן אלא כבשתי את יצרי ועשיתי רצונך ,אומר והעלהו שם לעולה

 ,בניו של יצחק בני נכנסים לידי צרה כן יהי רצון מלפניך יי' אלהי שבשעה שיהיו

אתה תהא מלמד עליהם סניגוריא. יי' יראה  ,ואין להם מי ילמד עליהם סניגוריא

מה כתיב בתריה  ,את נזכר להם עקידתו של יצחק אביהם ומתמלא עליהם רחמים

וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר וגו'. מהו אחר א"ר יודה בי ר' סימון 

רות עתידין בניך ליאחז בעונות ולהסתבך בצרות וסופן להגאל בקרניו אחר כל הדו

שנאמר ויי' אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. רבי חונה בשם  ,של איל הזה

ר' חיננה בר יצחק כל אותו היום היה אברהם רואה את האיל נאחז באילן זה 

וניתור ויוצא נאחז בחורש זה וניתור ויוצא נאחז בסבך זה וניתור ויצא אמר לו 

מבבל למדי  הקב"ה אברהם כך עתידין בניך נאחזים בעונות ומסתבכין במלכיות

ממדי ליון ומיון לאדום. אמר לפניו רבון העולמים יהיה כן לעולם א"ל וסופן 

". היינו, להגאל בקרניו של איל הזה ויי' אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן

שאברהם ביקש 'ה' יראה', שה' ילמד עליהם רחמים בצרתם, והשיבו לו שאפר 

חק, ויועיל להם להגאל במהרה בימינו, האיל הצבור ייחשב כיצחק, והיה 'תחת' יצ

 גם אם לא יהיה בידם זכות אחרת. 

ושוב ראיתי בחידושי הרמב"ן דברים מוכיחים, ושזה לכאורה הכונה בדברי 

ראה בענינו וריבה הירושלמי, בהביאו לשון התפילה כולה. זה לשונו )תענית טו.(: "

' עננו ביום צום התענית עננו ה ,ופדנו מכל צרה ,וגאלנו מהרה למען שמך ,ריבנו

אל תעלם אזנך משמוע תפלתנו ואל תתעלם  ,הזה כי בצרה גדולה אנחנו

כדבר שנאמר והיה טרם יקראו ואני  ,היה נא קרוב לנו טרם נקרא עננו ,מבקשתנו

כי אתה גואל ופודה ומציל ועונה בכל עת  ,עוד הם מדברים ואני אשמע ,אענה

הברית ואת השבועה שנשבעת לאברהם  וקיים לנו ה' אלקינו את ,צרה וצוקה

וכבש  ,ותראה לפניך העקדה שעקד את יצחק בנו ע"ג המזבח ,אבינו בהר המוריה
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רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם כן יכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על 

מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול  ,מדותיך

 ".ואל ישראל, והן עונין אמן וכן על כל ברכה וברכהבא"י ג ,צעקתכם ביום הזה

מבואר היטב, שהבקשה היא שיזכור לנו את העקדה, ומי שענה לאברהם שיזכור 

לעולם העקדה ויכבוש כעסו וכו', הוא יענה היום הזה, מה שישראל מזכירים זכות 

  העקדה, ומסיימים גואל ישראל, כי זה הזכות לגאולה. 
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 דרקסלר תובנות / הרב נחמן

 עפ"י הספה"ק 'שפת אמת' –פתח האהל 

ט ֶאת ְבנו   דו  ַוַיַקח ֶאת ַהַםֲאֶכֶלת ַלְשח  ם ֶאת יָׁ הָׁ  )כב, י( ַוַיְשַלח ַאְברָׁ

לילדים רכים בא אל קיטונו של הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע בשכונת בית  אב

 ישראל בעיה"ק ירושלים, ושאלה בפיו: 

עיתון מיד בבוקר לפני התפילה, אך מאידך הוא לא רוצה היות וחפץ הוא לקרוא 

שילדיו יראו שאצל אביהם, הדבר החשוב ביותר הוא קריאת העיתון ומחמת 

החשיבות אף קורא קודם התפילה, ונפשו בשאלתו, שהוא מרגיש שאם לא ייקרא 

את העיתון, חייו רחוקים יהיו מחיי 'אמת', משום שהרי הוא לא קורא עיתון 

דיו, ולא שהוא באמת רוצה קודם להתפלל ורק אח"כ לקרוא את העיתון, מחמת יל

'מה חשוב יותר, החינוך או האמת', שאל. ענה לו הרה"ק מזוועהיל, שאין אמת 

 יותר גדולה מזו, לא לעשות מעשה מסוים עבור חינוך הילדים.

אדם מתנהג בביתו שלו, אך הוא צריך לדעת שנפש ילדיו ונכדיו עד סוף כל 

ות תלוי בהנהגתו, האדם 'חייב' להראות דוגמא אישית כדי שיגדלו צאצאיו הדור

 בדרך התורה ללא רבב.

"אברהם אבינו ידע שכל מעשיו הם עצות עבור מסביר השפת אמת )וירא תרל"ד(: 

כלל ישראל שהוא אב לכולם, וכן צריך כל אדם להתבונן כי מעשיו נוגעין לדורי 

 .דורות"

'בני ישראל אוכלין  -שם של חז"ל על המילה 'מאכלת' על פי זה מובן הוא פירו

מתן שכרה'. שהיות וכל שורשיהם של אומתנו הק' הם האבות הקדושים, לכן 

אוכלין אנו מתן שכרה של מעשה העקדה עד היום, משום שמאאע"ה אנו למדים, 

עד כמה צריך יהודי להקריב מעצמו כדי לקיים רצון ה', בזריזות, באהבה ובשמחה. 

 כן כל מעשה ראוי שאדם פועל, גורם שילדיו אשר חננו ה', יראו ויפנימו.  כמו

 לקי חפצתי".-"לעשות רצונך א
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 מהו בנשיאת כפיים? –כהן שאינו נשוי 

אינו  דיין אינו נשוינהגו שכהן שעשם ליוצאי תוניסיה,  ךבית הכנסת השיי שאלה:

או יותר נכון  נושא כפיו לברך ברכת כהנים, האם מנהג זה נכון על פי ההלכה,

 ?ישא כפיו לברך את ישראללשנות את המנהג וגם כהן שאינו נשוי 

 מקור למנהג

אינו נושא כפיו, נזכר בפוסקים הראשונים,  נשוי שאינומנהג זה שכהן  תשובה:

וששאלתם למה " :וכמבואר בשבלי הלקט )סימן כג( בשם רבינו יצחק בר יהודה

נהגו כהנים שאירע להם אבל, ומשנים את מקומם בבית הכנסת, שלא לשאת את 

כפיהם כל זמן שאין חוזרים לישב במקומם, ואמר, כמדומה לי שנהגו כן משום 

לברך את ישראל ראוי לו שיהיה שרוי בשמחה ובטוב לבב, וכמו  שכהן העומד

יגש  ,שמצינו ביצחק שביקש שלאחר שיאכל וישתה ותהיה נפשו שמחה עליו

וזה שהוא אבל על מתו ויושב שלא במקומו, אינו מברך בשמחה. והטעם  לברכו.

וכמו הזה יש לאומרו גם על כהן פנוי שאינו עולה לדוכן מפני שאינו שרוי בשמחה, 

ושמחת 'שאמרו ביבמות )דף סב:( כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה, שנאמר 

", וכך הביא ומצוה להחזיק מנהג הראשונים בכל מה שאפשר להחזיק ',אתה וביתך

 . המרדכי )פרק ג' דמגילה כד:(בשמו גם 

 הסתירה בדברי הגאונים

מונים )סימן ד( גאונים קדהגאונים ישנם דברים סותרים בזה: בתשובות בתשובות 

באוצר הגאונים מאידך,  חייב לישא כפיו. ,כהן פנוי שאין עליו שם רעו שכתב

בני בבל אין הכהן מברך את ישראל עד שישא אשה, ובני ש כתבוסימן קב(  ,)סוטה

 עד שלא נשא אשה. גם ארץ ישראל הכהן מברך 
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ביא דברי בשו"ת הרשב"א )סימן פה( נשאל בדין פנוי אם נושא כפיו, והשואל הו

דבר זה לא שמעתיו מאחד מרבותינו  :רבי יצחק בר יהודה הנ"ל, והשיב הרשב"א

מעולם, ולא ראיתיו לאחד ממחברי הספרים, ואולי מדרש אגדה הוא, אבל לפי 

ונראה שכוונת הרשב"א  הגמרא שלנו לא נראה כן, שלא הוזכר כן בשום מקום.

אין למדין הלכה לא מן שה ד( בזה על פי מה שאמרו בירושלמי )פרק ב' דפאה הלכ

, וכיון שלא הוזכר דין זה בתלמוד, האגדות ולא מן התוספתות אלא מן התלמוד

 אין לחוש לזה, ואף פנוי נושא כפיו.

 דעת הבית יוסף

קיום מדבר קשה הוא לפטור כהן פנוי אכן שכתב מרן הבית יוסף )סוף סימן קכח( 

אמר " :שאמרו בסוטה )דף לח:( וכמושלש מצוות עשה של ברכת כהנים בכל יום 

כה 'רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלש מצוות עשה, 

שם  בבדק הביתו לא נזכר בתלמוד,שכן  '"ושמו את שמי', 'אמור להם', 'תברכו

נשואים, פשוט שעולה עמהם ואינו נמנע, שהרי אחרים שאם יש שם כהנים הוסיף 

כמבואר בסוכה )דף מב  נושא כפיו עם אחרים, שערות, ב'אפילו קטן שלא הביא 

, אם כן הוא הדין בכל כהן שאינו נשוי ע"א(, אף על פי שבודאי עדיין אינו נשוי

 עולה לדוכן.ש אפילו בפני עצמו נראההוסיף ש. ושודאי נושא כפיו עם אחרים

תב וגם כשכהן פנוי אינו נושא כפיו, ( הביא מנהג זה )סימן קכחואמנם הרמ"א 

אלא בימים טובים, משום שבימי החול  נושאים כפיהם בכל יום,שאין הכהנים 

'יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב' במלאכתם להביא טרף לביתם, העם טרודים 

וגם בשבת אינם נושאים כפיהם מפני  ,ואינם שרויים בשמחה)תהלים קד כג( 

ואינם ים להיות, ושעתיד ורבמחשבתם ומהרהרים על מעשה ידיהם שעב שטרודים

 ',ושמחת בחגך)דברים טז יד( 'שרויים כל כך בשמחה כמו ביום טוב שנאמר בו 

 פשט המנהג שלא לישא כפיהם אלא ביום טוב.כתב שולכן 

אבל לפי מנהגינו שהכהנים נושאים כפיהם בכל יום, ואפילו בימי החול, ואף על 

ואף כתב ף סימן קכח( פי שאינם שרויים בשמחה, וכמו שהעיד מרן הבית יוסף )סו

שכידוע היו  ארץ ישראל וכל מלכות מצריםל בני שבלשון מיוחדת: "ויישר כחם 
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", נושאים כפיהם בכל יוםאז במצרים רבבות יהודים, קהילות עם גדולי ישראל ש

שהיה בדורו של מרן הבית יוסף. מרן הבית  – )סימן צה( וכן פסק הרמ"ע מפאנו

וכן כתב בספר פאת השלחן  -ו היה כבן שלושים יוסף נפטר כאשר הרמ"ע מפאנ

 הוא הדין לכהן פנוי שנושא כפיו. אם כן )סימן ב' אות טז(, 

 ודחייתו  למנהג טעם

על פי המבואר יש שרצו ללמד זכות על המנהג שכהן שאינו נשוי אינו נושא כפיו, 

כהן )בפרשת ויקרא דף ה ע"ב, ודף לז ע"ב, ובפרשת נשא דף קמה ע"ב( ש "קבזוה

להקריב קרבן בבית המקדש, וכיון שמצות ברכת כהנים לו אסור שאינו נשוי 

לעמוד בשם ה' )דברים י, י( 'הוקשה להקרבת קרבנות בבית המקדש, כמו שנאמר 

תענית דף כו:( שהשתוי יין לא ישא כפיו, גמ' ), ומכאן למדו ב'לשרתו ולברך בשמו

, כשם כהן פנוי לא ישא כפיו גםכשם שאסור לו להקריב קרבן, לפיכך יש לומר ש

 .שאינו מקריב קרבנות בביהמ"ק

אינו קצת קשה, שכן היקש זה של מצוות ברכת כהנים לעבודת ביהמ"ק אולם 

כל יתר החומרות אלא אסמכתא בעלמא ומדרבנן, והיקש גמור מן התורה, 

, הנוהגות בעבודת הקרבנות לא הטילו אותן חכמים על מצות נשיאות כפים

 וכמבואר בגמרא )תענית דף כז ע"א(. 

לא מצאנו בשום מקום בתלמוד בבית המקדש ועוד שאפילו בעבודת הקרבנות 

שיהיה כהן פנוי פסול להקריב, אלא רק בדין כהן גדול ביום הכפורים, שנאמר בו 

 ', ומשמע שבשאר ימות השנה כשר לעבוד.וכפר בעדו ובעד ביתו)ויקרא טז( '

ו שגם לגבי כהן גדול ביום הכפורים שצריך כתבא ב ע"א( ובתוספות ישנים )יומ

 ., א"כ כל שכן בנשיאת כפייםלהיות נשוי, אינו לעיכובא אלא למצוה מן המובחר

תשובות המיוחסות להרא"ש. אמנם חלק מהתשובות  – גם בשו"ת בשמים ראש

ם הינן מזוייפות ויצאו נגדן כל גדולי ישראל, אולם חלקן נראה שהם דברים נכוני

)סימן שפב( הביא דברי ר' יצחק  באחת התשובות –ויש לבדוק כל תשובה לגופה 

ודחה  ,בר יהודה שאין כהן פנוי נושא כפיו, לפי שהמברך צריך להיות בשמחה

ואפילו בכל עבודת  ,דבריו, שאין זה נראה כלל, ולא שמענו דבר זה מעולם



 

 קד 'עמ -אספקלריא 

 

ל ביום הכפורים, דכתיב הקרבנות אין צורך בכהן נשוי דוקא אלא רק לגבי כהן גדו

 . 'וכפר בעדו ובעד ביתו'

פשוט שהמנהג כתב חלק ד' סימן קכח( ) -שנה  540-שהיה לפני כ –רדב"ז גם ה

שכהן פנוי נושא כפיו, ויפה הם עושים, שאין טעמו של ר' יצחק בר יהודה כדאי 

שכך לבטל מצות עשה של ברכת כהנים, ואף הוא לא אמר דבר זה מן הדין אלא 

ואפשר שבארצו לא היו הכהנים נוהגים לישא כפיהם בכל ימי השנה,  ,מנהגיש 

ג' אלא לפרקים, אבל אנו שנוהגים שהכהנים נושאים כפיהם בכל יום, אין לבטל 

הנשואים אף ומכל שכן שבזמן הזה עינינו הרואות כי  מצוות עשה בכל יום ויום,

 חינוך הבנים כיו"ב, ת,בלא שמחה מפני טרדת המזונות וצרכי הבילפעמים שרויים 

ואף על פי כן נושאים כפיהם בכל יום, ולכן רואה אני שאפילו אין שם אלא כהן 

וכן פסק מרן בשלחן "ד, וכן המנהג במקומינו עכ ,פנוי נושא כפיו ומברך בפני עצמו

הגאון בעל פרי חדש  , וכך כתב גם רבה של ירושליםערוך )סימן קכח סעיף מד(

הודה שמואל אשכנזי בספר בית מנוחה )דף קמג סוף ע"ב( הגאון רבי יכן ו, שם

 העיד גם כן שכן המנהג. 

 הלכה למעשה

ולכן אף על פי שמנהג ג'רבא )תוניס( שאין כהן פנוי נושא כפיו, וכמו שכתב בספר 

הואיל וזכו יוצאי תוניסיה לעלות מכל מקום ברית כהונה )מערכת נ' אות ב(, 

ור ולשוב לג'רבא, אלא באו להשתקע בארץ ואין בדעתם לחזלארצנו הקדושה, 

שכהן ובכלל זה כמנהג ארץ ישראל, בכל המנהגים עליהם לנהוג מעתה ישראל, 

 -' כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים' ,פנוי נושא כפיו ואפילו בפני עצמו

גדולי הדורות שהיו בירושלים במשך מאות שנים, ולכן יעשו כמנהג ארץ ישראל 

מביאה לידי קולא, שהנמנע מלישא כפיו,  וובפרט שחומרא ז המנהג, ולא ישנו מן

 הרי הוא מבטל מצות עשה יקרה זו שהיא כשלש מצוות עשה. 

מרן הבית יוסף כתב בשו"ת אבקת רוכל )סי' ריב( בענין זה ש'קמא קמא בטיל' 

ובארץ ישראל בודאי לא היו רוב תושביה מג'רבא, והיו עושים כל מנהגם הכל כפי 

לחן ערוך ונושאים כפיהם אף כהן שאינו נשוי, וגם משעלו עולי ג'רבא, הם השו
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עלו קמא קמא וכיון שכן בטלים הם כלפי הראשונים. וכי יעשו כיתות כיתות?! 

יוצאי מרוקו, יוצאי תוניס, יוצאי תימן, יוצאי פרס?! אלא יעשו כולם אגודה אחת. 

יה תורה אחת לכולם. וזו מרן הבית יוסף כתב שכל מטרת חיבורו היא כדי שתה

היתה דעת מרן אאמו"ר זצ"ל ומסר נפשו במשך שנים על כך שכולם יעשו אגודה 

והמברך יתברך, אחת, כדעת הבית יוסף, ולכן יבטלו את המנהג שנהגו עד עתה, 

 .'ואברכה מברכיך'וכמו שדרשו חז"ל )חולין מט ע"א( מהפסוק 

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי והרב מרדכי גור. 

 gmail.com@8033050לתגובות: 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

שאלה של חיים ומות

פרשתנו עוסקת בשני ניגודים, וללמדנו באה. היא פותחת במידת הכנסת אורחים 

המופלגת של אברהם אבינו. הוא יושב בפתח האהל, שלישי למילתו, כחום היום, 

ומצפה לעוברים ושבים שיכניסם לביתו. אינו 'יוצא ידי חובתו' בלבד, אלא חרד 

אורחים. כל כולו נתינה. ובעבר האחר לומדים על אנשי סדום הרעים ורץ לקראת ה

והחטאים. בגופם ובממונם. הקב"ה השפיע עליהם, והם כפרו בטובתו. ברעתם 

 מנעו פיתם מדל, עד שאסרו את האירוח בחוק.

. כבר יחסם לממון ומידת הנתינהאחת הסוגיות החמורות בחינוך הילדים הוא 

בטבעו מבקש לקחת ולא לתת, לקנות ולא להקנות. בבואנו שהילד  לימדונו חז"ל

לשוחח עם הבנים והתלמידים על מעלת הנתינה, מידת עין טובה, ותרנות והענקה, 

עלינו לזכור כי לא מחשבותינו מחשבותיהם. צריך לרכון אל עבר רמתם הרגשית, 

ְדלֹוָתם.  ומשם לִּ

ה של נתינה. מחובתנו אנחנו, הבוגרים, כן אמורים עפ"י חז"ל להבין את ערכ

בדיני ממונות בעיני ילדינו. הם לומדים מאתנו היכן ה"ממון"  לשמש דוגמא אישית

מדורג בסולם ערכי חיינו. אנחנו, המבוגרים צריכים להיות מאוזנים ביחסנו 

מילות חינוך במעלת הנתינה וההענקה, בשעה  להשמיעלחומריות, כי לא ניתן 

ורת כסף, וחשכה 'בעובי דינר' מסמא את עינינו. הם אצלנו השתחוויה לאג שרואים

ברור שחיים בעולם חומרי בו הכסף הוא קול קורא, ובעלי הון זוכים לעליונות בכל 

 – הוןבריה דרב נחמן..." פירש"י  הוןתחום. )ולהעיר, במס' יבמות ל"ד אי' "אמר 

 שם חכם. שהוא אכן היה חכם, ולא שנחשב לחכם בעיני הבריות בהיותו בעל

 "הון"(. נשאיר את ראשנו מעל גלי הכסף המרשרשים ומטביעים.



 

 קז 'עמ -אספקלריא 

 

חשוב לתאר לילדים שהעולם מתקיים  כראוי רק כשאנו חולקים אלו עם אלו, 

בו ובכך חיינו משתבחים. עונשם של אנשי סדום הותיר רושם באדמה עד היום, 

וירוקה,  , וליישר כיוון בחיינו. לפני ההפיכה היתה אדמתם פורהנתבונן כמו במצפן

 ה'! כאשר הקב"ה הפך את ערי הככר ָשְרָפה משקה, ממש ְכַגן כולו הירדן ככר

 זמן לאחר -ַהֶםַלח ָים . וכך לשון רש"י "הואוהמקום הפך לים המלחבגפרית ומלח, 

 מיני כל תחילה בו המלח". ובמדרש הגדול "שהיו ים ונעשה לתוכו הים נמשך

יֶהם נהפך, מעדנים י ֶאֶרץ אומר הוא וכן, למלח וַבֲעֹונֹותֵּ ָחה, – ְפרִּ ְמלֵּ ָרַעת לִּ י מֵּ  ֹיְשבֵּ

 ָבה".

זיכרון מעורר לקחת מוסר מסופם 'המלוח' של אנשי סדום. -ים המלח הינו יד

, וימה של סדום, ים המלח, ים החייםבקרב ארצנו יש שתי ימות, ים כנרת, הקרוי 

 מים מקבלת ירדן. אך הכנרת. שניהם ניזונים ממקור אחיד, נהר הים המוותהקרוי 

 סגור הוא אך מים, מקבל המלח ים היא חיה ומלאת חיים. .נותנת, הלאה ומעבירה

כך, על האדם החפץ בחיים, . והוא נטול חיות כלום בו גדל לא .הלאה נותן ואינו

חיים מאושרים ופוריים, להיות רגיל בנתינה. לא חיים בשביל עצמנו. הקופץ ידו 

 חלוק ממתנת חלקו, גורם לנפשו 'מליחות' וממיט על עצמו מות. ומאמץ ליבו, אינו

בכלל הדרכה חינוכית זו לבנינו, הדרכה במעשים ולא בדיבורים, כאמור, נכלל 

שמח  –הצורך להראות לילדינו כמה על האדם להיות שמח בחלקו, ועם זאת 

 , לא ליהנות חלילהכשרות הכסףבהצלחת חברו. הם לומדים מאתנו להקפיד על 

ממעות שיש בו רבב. מחנכים רבים סבורים שיש להרגיל ילד לחסוך, ושיש לתת לו 

דמי כיס. בכך ילמד להעריך כסף, ולנהגו כראוי. יזהר ב'מטבע של אש', כמליצת 

 חכמים שיש בכסף תועלת אך גם סכנת שריפה...

נספר להם על צדקה שמצילה ממות, נלמד על צדיקים שחשבו רק על אחרים, 

ילדים שהבחינו בחבר שיצא לטיול ללא שקיות וממתקים, וחבריו  נשוחח על

נרתמו וערכו 'התרמת ממתקים' עבורו. נשבח את הנותנים ונרומם את המתנדבים. 

ואח"כ באוזניהם, את דברי חז"ל בשלהי  -מעבר לכל הנ"ל חשוב לחדד באוזנינו 

 ויתפלל ,להוק נקיה אומנות בנו את אדם ילמד לעולם אומר מאיר קידושין "רבי
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 מן עניות שלא ועשירות, עניות בה שאין אומנות שאין ,שלו והנכסים שהעושר למי

 " ירבו זכויותנו!זכותו! לפי הכל אלא האומנות, מן עשירות ולא האומנות

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת וירא

 ?(כח, כט דברים)איזה דבר משותף לפסוק בפרשתינו ולפסוק בפרשת נצבים  .א

 (? ולשון שבח?2היכן מצאנו לשון חיבה ) .ב

 ה הנביא?מנין שהקב"ה ביקש להרבות שכרו של יונ .ג

אלו דברים נאמרו הן באברהם אבינו )ברש"י בפרשתינו( והן בבלעם הרשע  .ד

(2?) 

 (?4על מי נאמר בפרשתינו לשון "צחוק" ) .ה

 ב ד(-חדוותא דאפטרתא וירא )מלכים

 היכן מצאנו לשון "זהירות"? ולשון "זריזות"? .ו

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' לך לך

 (?2היכן נרמזו אומות העולם ) .א

ֶלה ָכל ֶאת לוֹ  ַויִּ ַַּח )טו, י( .1 ר אֵּ ן ַבָתֶוךְ  ֹאָתם ַוְיַבתֵּ תֵּ יש ַויִּ ְתרוֹ  אִּ ְקַראת בִּ הו לִּ עֵּ  רֵּ

ֹפר ְוֶאת  שנאמר ,ושעירים ואילים לפרים נמשלו שהאומות לפי י"רש: ָבָתר ֹלא ַהצִּ

 מלכי, הקרנים בעל ראית אשר האיל ואומר(, יג, כב תהלים' )וגו רבים פרים סבבוני

, יונה לבני נמשלו וישראל. יון מלך, והשעיר הצפיר ואומר(, כ, ח דניאל) ופרס מדי

 על רמז, הבהמות בתר לפיכך(, יד, ב השירים שיר) הסלע בחגוי יונתי שנאמר
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 קיימין ישראל שיהיו רמז, בתר לא הצפור ואת, והולכין כלין שיהיו האומות

 :לעולם

י ָדן ַיֲעֹבדו ֲאֶשר ַהגֹוי ֶאת ְוַגם )טו, יד( .2  ,מלכיות ארבע לרבות, וגם י"רש: ָאֹנכִּ

 : כחישראל את ששעבדו על כלים הם שאף

 (?2והיכן נרמז אדום )

י ֶאת )טו, יט( .1 ינִּ י ְוֶאת ַה ֵַּּ זִּ ת ַה ְַּנִּ י ְואֵּ  יש אומות עשר. הקיני את י"רש: ַה ְַַּדֹמנִּ

.(, כג, מד ר"ב) ועמון ומואב אדום והשלשה, גוים שבעה אלא להם נתן ולא, כאן

 משלוח ומואב אדום שנאמר, לעתיד ירושה להיות עתידים, קדמוני קניזי קיני והם

 .(:יד, יא ישעיה) משמעתם עמון ובני ידם

י )יז, ו( .2 תִּ ְפרֵּ ְמֹאד ֹאְתךָ  ְוהִּ יךָ  ְמֹאד בִּ ם וְנַתתִּ ים ְלגֹויִּ ְםךָ  וְמָלכִּ או מִּ  י"רש: יֵּצֵּ

 : עליו מבשרו היה ולא לו היה כבר ישמעאל שהרי ,ואדום ישראל. לגוים ונתתיך

 כמה מלאכים נתגלו להגר? .ב

י ד' ַמְלַאךְ  ָלה ַוֹיאֶמר ארבעה, שנא' )טז, ט( ךְ  ֶאל שובִּ ְרתֵּ י ְגבִּ ְתַעמִּ : ָיֶדיהָ  ַתַחת ְוהִּ

 לכך, אחר מלאך לה שלוח היה אמירה כל על'. וגו' ה מלאך לה ויאמר י"ופירש

 :ואמירה אמירה בכל מלאך נאמר

                                                
כוללת גם הצלה משאר  שהבטיח הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים שההבטחהוהנה בהגדה של פסח מתבאר,  כח

 לעשות, הקץ את חשב הוא ברוך שהקדוש. הוא ברוך, לישראל הבטחתו שומר ברוך" שם , כפי שנאמרהמלכויות

ולנו שבכל דור ודור עומדים עלינו  לאבותינו שעמדה והיא', וכו הבתרים בין בברית אבינו לאברהם שאמר כמו

 ". לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם

וצ"ב, היכן מונח בהבטחה זו הצלה בכל דור ודור, הלא נאמר לאברהם רק שיצאו משיעבוד מצרים? ועפ"י פירש"י 

את ישראל", מתבאר שבהבטחת ד' נרמזה גם  ששעבדו על כלים הם שאף ,מלכיות עארב לרבות, "וגםשהבאנו 

 הצלה לדורות משיעבוד מלכויות.

והיינו שאע"פ שהגלוי שבברית בין הבתרים היה גלות מצרים, הנה נרמזו בה כל גלויות ישראל, כמבואר בפסוק 

מֵּה )בראשית טו, יב( יָמה ְוהִּ ָכה אֵּ ע"כ. וכן מבואר שם  גליות, של וחשך לצרות רמז י"ופירש: ָעָליו ֹנֶפֶלת ְגֹדָלה ֲחשֵּ

 שגם הבתרים הם כנגד האומות, כמו שהבאנו.

ה" והנה מהלך הברית היה שאברהם אמר להקב"ה י ֵאַדע ַבםָׁ יָרֶשָמה כִּ ָליו ַוֹיאֶמר: אִּ י ְקָחה אֵּ וכו'  ְמֻשֶלֶשת ֶעְגָלה לִּ

עַ  ְלַאְבָרם ַוֹיאֶמר ד  י ֵתַדע יָׁ ְהֶיה גֵּר כִּ ומשמע שדברי הקב"ה ידוע תדע" מכוונים כנגד דברי אברהם "במה  ַזְרֲעָך" יִּ

 אדע".

ונראה לבאר ששאלת אברהם הייתה במה אדע שכלל ישראל יהיו ראויים לירושת הארץ, ותשובת ד' הייתה שע"י 

ין שאר הגלויות רמז לו, שתכלית שיעבודם במצרים יצטרפו ויתלבנו בכור הברזל עד שיהיו ראויים. ומעתה גם לעני

 הגלויות לצרף וללבן את ישראל שיהיו ראויים לתפקידם כעם ד'.
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ְקָרא ואח"כ נאמר )טו, יג( ם ַותִּ ר ד' שֵּ ֶליהָ  ַהֹדבֵּ י ל-אֵּ  ַאָתה אֵּ י ֳראִּ  ֲהַגם ָאְמָרה כִּ

י ֲהֹלם יתִּ י ָראִּ י ַאֲחרֵּ  שאף הייתי סבורה וכי, תימה לשון. הלם הגם י"ופירש: ֹראִּ

, אברהם של בביתו אותם רואי אחרי, מקום של שלוחו ראיתי, במדברות הלום

 מנוח שהרי, לראותם רגילה שהיתה ותדע, מלאכים לראות רגילה היתה ששם

 ולא זה אחר זה ארבעה ראתה וזו ,נמות מות ואמר אחת פעם המלאך את ראה

 : חרדה

 איזו לשון בפרשה משמעותה "אמיתת דברים"? .ג

ל"  ".כט, שפירושה "באמתהלשון "ֲאבָׁ

ים ַוֹיאֶמר שנא' )יז, יט( ל ֱאֹלקִּ ְשְתךָ  ָשָרה ֲאבָׁ ן ְלךָ  ֹיֶלֶדת אִּ ְצָחק ְשמוֹ  ֶאת ְוָקָראָת  בֵּ  יִּ

י ֹמתִּ י ֶאת ַוֲהקִּ יתִּ תוֹ  ְברִּ ית אִּ ְברִּ  אמתת לשון. אבל י"ופירש: ַאֲחָריו ְלַזְרעוֹ  עֹוָלם לִּ

 (:יד, ד ב-מלכים) לה אין בן אבל(, כא, מב בראשית) אנחנו אשמים אבל וכן ,דברים

ל ב יד, ה( ַוֹתאֶמר-וכן פירש"י הפסוק )שמואל ָחה ֲאבָׁ י ַאְלָמָנה אִּ י. ַוָיָמת ָאנִּ ישִּ  אִּ

 : בקושטא, אבל י"ופירש

 מנין שכאשר מזכירין הצדיק יש לברכו, ואילו הרשע יש לקללו? .ד

יק זֵֶּכר נא' במשלי )י, ז( ְבָרָכה ַצדִּ ם לִּ ים ְושֵּ ְרָקב ְרָשעִּ ואמרו חז"ל )יומא לח:( : יִּ

.  לברכה צדיק זכר כתיב דהא ל''א לברכה צדיק זכר רבנן דאמור מילתא הא "מנא

 אשר מאברהם אני המכסה אמר' וה( יח, יז בראשית) דכתיב לן מנא מדאורייתא

 הא מנא ועצום גדול לגוי יהיה היו ואברהם( יח, יח בראשית) וכתיב עושה אני

 ירקב רשעים ושם כתיב דהא ל''א ירקב רשעים שם רבנן דאמור מילתא

 סדום ואנשי וכתיב סדום עד ויאהל( יג, יב בראשית) דכתיב לן מנא מדאורייתא

 וכו'". מאד' לה וחטאים רעים

                                                
לוכן נראה הביאור בלשון הוידוי " כט ינו ֲאַנְחנו ֲאבָׁ ָחָטאנו", שאין הפירוש לשון שינוי והיפוך מה שנאמר לפניו  ַוֲאבֹותֵּ

 כבלשוננו, אלא מלשון "אמת הוא שחטאנו".

 במוסף במוסף יתודה שחרית שחרית יתודה ערבית שהתודה פי על "ואף ר הלשון ביומא )פז:(וכן משמע במקו

 אמר אבל חטאנו אנחנו אבל אמר דלא אלא אמרן לא זוטרא מר וכו' אמר בנעילה יתודה במנחה במנחה יתודה

ין", ומשמע שדי בלשון זה בלבד, בלא הלשון שאנו מקדימין צריך לא תו חטאנו אנחנו אבל ים ַעזֵּי ָאנו "ֶשאֵּ י ָפנִּ  וְקשֵּ

ים ְלָפֶניךָ  לֹוַמר ֹעֶרף יקִּ  וכו'", שאז היה אפשר לפרש מלשון שינוי והיפוך. ֲאָבל ָחָטאנו, ְוֹלא ֲאַנְחנו וכו' ַצדִּ
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 וכן מובאים דברי חז"ל אלו לעניין ברכת הצדיק ברש"י בפרשת וירא )יח, יח(

ְהֶיה ָהיוֹ  ְוַאְבָרָהם ְבְרכו ְוָעצום ָגדֹול ְלגֹוי יִּ  מדרש י"וכתב רש: ָהָאֶרץ גֹויֵּי ֹכל בוֹ  ְונִּ

 :ברכו והזכירו הואיל, לברכה צדיק זכר אגדה

י ָיַשב ְולֹוט יג(-ולעניין קללת הרשע בפרשתינו )יג, יב ָכר ְבָערֵּ : ְסֹדם ַעד ַוֶיֱאַהל ַהכִּ

י ים ְסֹדם ְוַאְנשֵּ ים ָרעִּ  למדו ורבותינו. רעים סדום ואנשי י"ופירש: ְמֹאד לד' ְוַחָטאִּ

 .לירקב רשעים שם מכאן

 (?2בפרשתינו )איזה "משפט" הוזכר  .ה

ין ֶאל ַוָיֹבאו ַוָיֻשבו שנא' )ז( משפטם של משה אהרן, .1 ְשָפט עֵּ וא מִּ ש הִּ  ַוַיכו ָקדֵּ

ה ָכל ֶאת י ְשדֵּ קִּ י ֶאת ְוַגם ָהֲעָמלֵּ ב ָהֱאֹמרִּ  הוא משפט עין י"רש: ָתָמר ְבַחְצֹצן ַהֹישֵּ

 והם, העין אותו עסקי על שם להשפט ואהרן משה שעתידין, העתיד שם על. קדש

 לכל שם מתקבצים המדינה בני שהיו מקום, כפשוטו תרגמו ואונקלוס. מריבה מי

 :משפט

 שנא' )יד, כד( משפט החלוקה בין ההולכים למלחמה והיושבים על הכלים, .2

ְלָעַדי ים ָאְכלו ֲאֶשר ַרק בִּ ֶלק ַהְמָערִּ ים ְוחֵּ י ָהְלכו ֲאֶשר ָהֲאָנשִּ תִּ א ֶאְשֹכל ָענֵּר אִּ  וַמְמרֵּ

ם ְקחו הֵּ ', וגו וממרא אשכול ענר ועוד, אתי הלכו אשר עבדי. הנערים י"רש: ֶחְלָקם יִּ

 על ישבו וחביריו וענר, ויכם ועבדיו הוא שנאמר, למלחמה נכנסו שעבדי פי על ואף

 היורד כחלק שאמר, דוד למד וממנו, חלקם יקחו הם הכי אפלו, לשמור הכלים

 נאמר ולכך(, כד, ל א-שמואל) יחלוקו יחדיו הכלים על היושב וכחלק למלחמה

, והלאה נאמר לא(, כה פסוק שם) ומשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא מהיום ויהי

 : אברהם בימי החוק נתן שכבר לפי

 מא, טז( -תשובות חדוותא דאפטרתא לך לך )ישעיה מ, כז 

 היכן נרמזה בהפטרה מלחמת המלכים? .ו

                                                
 דצריך משום אלא, כלל למיכתב צריך ולא וחטאים רעים סדום ואנשי )שם( "מדכתיב וביאר בשפתי חכמים ל

 דשם ה"ע שלמה למד ומזה, וחטאים רעים סדום ואנשי נמי כתב, סדום עד ויאהל כדכתיב סדום אנשי להזכיר

 לרעה". אותם לזכור דצריך ירקב רשעים
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י )מ, ב( יר מִּ עִּ ְזָרח הֵּ םִּ הו ֶצֶדק מִּ ְקָראֵּ יו ַיֵתן ְלַרְגלוֹ  יִּ נָׁ ַים ְלפָׁ ים גו  ן ַיְרדְ  וְמָלכִּ תֵּ  ֶכָעָפר יִּ

ָדף ְכַקש ַחְרבוֹ   העיר מי לרגלו יקראהו שצדק אותו. ממזרח העיר מי י"רש: ַקְשתוֹ  נִּ

 לקראת היתה היא עושה שהיה וצדק במזרח שהוא מארם להביאו' אברה את

 לפניו נתן הוא להסיע ממקומו שהעירו מי. גוים לפניו יתן: הלך אשר בכל רגליו

 קדם קטולין כעפרא רמא. חרבו כעפר יתן: ירדה. ירד: וחיילותיהם מלכים ארבעה

 הרוגים מרבה נתן קשתו ואת כעפר רבים חללים ועושה חרבו את נתן, חרביה

 :נדף כקש ונופלים

 כי לאליעזר רבא שם אמר לואי בר חנה רב ובחז"ל איתא )סנהדרין קח:( אמר

 ה''הקב אייתי ליה אמר עבידיתו היכי אתון ומערב מזרח מלכי עלייכו אתו

 שנאמר גירי והוי גילי חרבי והוו עפרא שדינן והוה מימיניה ואותביה לאברהם

 הדום אויביך אשית עד לימיני שב לאדוני' ה נאם לדוד מזמור( ק, א תהילים)

 גוים לפניו יתן לרגלו יקראהו צדק ממזרח העיר מי( במא,  ישעיה) וכתיב לרגליך

  וכו'. קשתו נדף כקש חרבו כעפר יתן ירד ומלכים

 מנין שכוחם של ישראל בתפילה? .ז

ַלַעת ַתיְרַאי ַאל שנא' )מא, יד( ב תו  י ַיֲעק  ל ְמתֵּ ְשָראֵּ י יִּ יךְ  ֲאנִּ ךְ  ד' ְנֻאם ֲעַזְרתִּ  ְוֹגֲאלֵּ

ל ְקדֹוש ְשָראֵּ  גבורה לה שאין כתולעת החלשה יעקב משפחת. יעקב תולעת י"רש: יִּ

 :ז''בלע א''וירמונ תולעת, בפיה אלא

. ויצעקו מאד וייראו' וגו ישראל בני "וישאו( ט ואמרו חז"ל )תנחומא בשלח פרשה

 אין(. יא, כח בראשית) במקום ויפגע כתיב אבותיהם וכו', ביעקב אמנות תפשו

 למה(. יד, מא ישעיה) יעקב תולעת תיראי אל: ואומר וכו', תפלה אלא פגיעה

 אלא הארזים את מכה אינה הזה תולעת מה לך לומר לתולעת ישראל נמשלו

 שהאמות .תפלה אלא לישראל להם אין כך, הקשה את ומכה רכה והיא ,בפיה

' ה וישבר: ואומר(. ג, לא יחזקאל) בלבנון ארז אשור הנה שנאמר, כארזים נמשלו

 בתשובה חוזרים, עליהם מתגברים וכשהן(. ה, כט תהלים) הלבנון ארזי את

 . ומתפללין" וצועקים
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 סיפור

 קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

היסוד העבודה  – 'גל עיני ואביטה נפלאות במעשי בראשית'

 מסלונים זי"ע

'מחזות אלוקים' נאדרים בקודש, מעולפי ספירים, ועטויי עטרת זהב, ורסיסי 

נוגה, מרוח הקודש הגלויה והתמידית אשר הופיעה בדולח מלאים זיו ומפיקים 

ב'מורא גדול זו גילוי שכינה', בבית מדרשו וחדר לימודו של מרן הס"ק מסלונים 

 בעל 'היסוד העבודה'

* 

היתה זו שעה של עונג וקורת רוח בעולם הזה, פניו הקדושות של הסבא קדישא 

חד ה' והדר גאונו מסלונים אשר מי שעמד בד' אמותיו ריתתו ידיו ורגליו מפ

מאוימות היו כתמיד, קסת הדיו כבר עמדה על השולחן, מוכנה ומזומנת ליישם את 

תפקידה בעולמה, לסייע לצדיק להעלות על ידה את רעיונותיו הנשגבים עלי 

הכתב, הילה מוחשית של קדושה עילאית אופפת את החדר הגדול לאלוקים 

ת ההבעה מדשנת אפוא את ממלאית את חללו בערפילי טוהר, והדומייה רב

האווירה הקדושה בניחוחות נהרות האפרסמון שבגן עדן, מעין אותו רב טוב הצפון 

 לצדיקים בעולם הבא.

והנה לפתע, כאשר האור האלוקי הגנוז הטמון בחדרי פנימיות התורה השמור 

ל'צדיקי אמת' כדוגמת רבינו הראויים להשתעשע בדברים שכיסם עתיק יומין 

והלבישם עדי עדיים הציף את ה'כלים' עד גדותיהם, שקע הצדיק בשרעפי 

ן, באש דביקותו, נשא את עיניו כלפי מעלה, ויקרא בהתלהבות שלא מעלמא הדי

'ריבונו של עולם, גל עיני ואביטה נפלאות במעשי עצורה המתגברת והולכת: 

 בראשית...'

בתום התחינה והבקשה ניגש הצדיק למלאכת הקודש בכובד ראש נוקב ורצינות 

מאויימת בבחינת: "ייקוב הדין את ההר", שורות על גבי שורות בכתב יד רחב 

אשר לפני ה' לכדי ערימות של  ומתפשט החלו נערמות חיש מהרה על השולחן



 

 קטו 'עמ -אספקלריא 

 

דפים הכתובים במכתב אלוקים בידיו הדומות כשני גלילי ספר תורה של הצדיק, 

גילוי רודף גילוי והשגה רודפת בעקבותיה עוד השגה, כשאך בקושי רב עולה ביד 

מוחו העילויי של הס"ק הטובל בנהר היוצא מעדן ומוצף עד גדות בטיפי מי הדעת, 

לנהר היוצא מעדן המשלח יובליו מהמוח לקולמוס הצונן אשר התפשטו והיו 

הסובל בדומיה את מכוות האש, ללמוד את 'סוד הצמצום' בצמצום נביעת צינורות 

השפע, ולהגביל את שעטת הגילויים הנשגבים שרשות ניתנה לו מן השמים 

לגלותם ולהמשיכם לעולם העשייה, בהתאם למגבלות יכולת הכלתה הרגשית של 

 תובה וקצב הכתיבה האנושי.המילה הכ

קבלית אדירת -שעה גדולה היתה זו, בה נורתה יריית הפתיחה ליצירה החסידית

הממדים, בדמות ספר הספרים של 'קבלה חסידית בדרך עבודה' שנקרא שמו 

בישראל: 'חסד לאברהם', הפותח בפרק על 'עשרה מאמרות' שבהן נברא העולם, 

י בראשית'. טרם בואו לסלול נתיבים לא מה שמכונה במטבע לשון החז"לית 'מעש

ידעם עיט בשבילי דרקיעא, לטייל בפרדס הספירות, ולפתוח את צינורות השפע 

האלוקי, הביע הצדיק אפוא את צקון לחשו לפני בוראו, שיגול את הכיסוי מעל 

עיניו בכדי שיוכל לחדור מבעד למסך המבדיל של שבירת הלוחות ולהביט נפלאות 

בראשית', בסוגיות מכבשונו של עולם שאינן נדרשות ברבים,  בצפונות 'מעשי

 הנמסרות לצנועים מפה לאוזן.

מכאן ואילך המשיך הצדיק לילך מחיל אל חיל, להעפיל למרומי גובה הספירות 

העליונות הגבוהות מעל גבוהות, ולגלות גילויים בתורת הקבלה באספקלריית 

 מחשבת החסידות אשר לא שמעתם אוזן מעולם. 

מאמרים עמוקים מני עמוק נבעו בשטף מהמוח ללב ומהלב למוח כמעיין 

המתגבר ונחל שאינו פוסק, וכמי הנהר הגדול נהר פרת כך היו מי תורתו של 

הצדיק עולים על גדות כלי קיבולו של המוח ופרים ורבים מאליהם, במעיין מפכה 

דידם היטשטשו של השגות שהושגו בכוח טמיר ונעלם של 'סוד ה' ליראיו', אשר ל

הגבולות הדקים כחוט השערה המבדילים בין 'כבוד אלקים הסתר דבר' ל'כבוד 

אלקים חקור דבר', כשהמה עורכים עלית נשמה תמידין כסדרם, מסיטים את 
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הפרוכת המבדילה בין הקודש ובין קודש הקדשים, ונכנסים כבני בית לבית גנזיו 

ולם, ומשיגים השגות רמות בקודש של הקב"ה, חודרים לפני ולפנים לכבשונו של ע

 'איבר ההשגות'. –ב'נשמה שבמוח' 

את ראשית דרכם בחסידות עשו אותם צדיקי קמאי בלימוד תורה לשמה, בכדי 

להגשים את יעודה ומטרתה, להאיר את נשמת האדם באור האלקות, ולהצית 

יה, אשר תשיא משואות באור הנשמה, תפרוץ את מסכי -בחביוני הלב אש שלהבת

החומר המבדילים בין האדם לאלוקיו, ותרומם את הגוף העכור משקיעותו הנבזית 

בביצת החומריות. רק לאחר שקידשו הצדיקים את עצמם בסילודין בכל מיני 

קדושות, כשהגוף כבר מזוכך, בה זמנה של 'עבודת ההשגות', כמו שפירשו דרשנים 

ברים הרבה' כשמלבד מפוארים את דברי המשנה: 'כל הלומד תורה לשמה זוכה לד

כל המעלות טובות שנזכרו במשנה "נקרא ריע אהוב וכו'" אף ישנם 'דברים הרבה', 

הרקעת שחקים אל מעבר להשגה, מה שאין הפה יכול לומר ואין הקולמוס יכול 

להביע, ורק יכול התנא להתיז 'אש מן השמים' מבעד לקולמוס, ולכתוב בקיצור 

דעת לנבון נקל, שהרבה יותר ממה שקראנו ובתמצית 'זוכה לדברים הרבה', כש

 לפניכם כתוב כאן.

סולם ההשגות מוצב 'בשמים' וראשו נושק 'לשמי השמים', בשליבותיו 

התחתונות עומדים יהודים יקרים שבערכין, חלקם אף שרדו עד לדורות 

האחרונים, הלומדים תורה לשמה לפי ערכם בקדושה ובטהרה, ולאחר שמילאו 

קים בהתאם לדרישות הריהם עוסקים בלימוד הקבלה כריסם בש"ס ובפוס

ב'הפשטת הדברים מגשמיותם', בשלב גבוה יותר משיג בן העלייה את הקבלה 

בארבעת רובדיה 'פשט רמז דרוש וסוד', ובשליבות העליונות של הסולם עומדים 

י האהבה' הנמצאים במצב עילאי  י חולִּ צדיקי אמת המעניקים חמה בקומתם, 'חולֵּ

הנפש בבחינת 'שיכורת ולא מיין' מאהבת ה'. זאת כדברי האור החיים של כלות 

בהקדמתו לספרו 'ראשון לציון' שהתורה נמשלה ליין ופנימיות התורה נמשלה 

לשכרות, מאהבת ה' ויציאה מוחלטת ממציאות ההוויה האנושית הפותחים את 



 

 קיז 'עמ -אספקלריא 

 

תם צינורות ההשגה, של צדיקים. אלו חפצים להקטיר את חייהם על מזבח אהב

 הבוער כמדורת בית המוקד, ופשוט 'למות מחשקת ההשגה' כלשון המורה נבוכים.

לעיתים הבליחה לה ההארה הנדרשת להשגת פנימיות הדברים במהירות של 

כמראה הבזק, והוארו עיני הצדיק למרבה שמחתו בנפלאות צפונות התורה. 

יבוא עזרי',  ולעיתים ארע שנשא הצדיק את עיניו למרומים בתחינה אילמת 'מאין

וכלשונו הזהב: "ונפלאתי כמה פעמים בראותי בעת עסקי בעומק של תורה, והיה 

עומד נגדי הרים גבוהים ומוקשים ומסתירים את אור השמש, ולא ידעתי מאין יבוא 

לי אור הגנוז ואור מוצנע, אשר יש צדיקים מביטים בה מסוף העולם ועד סופו, וכל 

 רה"ק, כי התורה"ק אין לה סוף ותכלית". העולמות ניזונים מזיו זוהר תו

והנה לאחר שהגיע הצדיק 'לבוא בין הרי חושך' כלשונו ואפס כח סבלו הרוחני, 

אזי בפתע פתאום, ברגע כמימריה, כמו גל אור ממרומים נגה על חשכת הדברים 

העמומים, אשר שטף את מוחו של הצדיק באור יקרות, שסייע לו להבינם על פי 

ת אשר מצא בדברי חכמי האמת, עם הוספת נופך מדיליה, ממה הנחות מוקדמו

מיזוג בין עומק  –שרשות ניתנה לו מן השמים לבאר: "ע"ד הרמז והמתקת הסוד" 

הפשט, 'החומר' בלשון רבינו, בדרך העבודה, בהתחשב עם פירוש המילות ברובד 

הפשט, לבין "לבאר מעט לפי ערכי אור הצורה שהיא נובעת ממקור הקדושה 

 המקובלת מחכמי אמת".

באיגרת זו, שאותה שיגר אל אחד ממקורביו, הלא הוא אחד מגדולי ישראל בדור 

ההוא אשר ביקש לקבל לקח מפיו בחכמת הסוד, מתאר רבינו את כל החיזיון 

אמת היית עונד -הנשגב הלזה, וכותב: 'ולו היית משיג ידיעה נכונה בדברי חכמת

 דברי שם על גרגרותיך". 

צדיקי אמת, אשר כדברי רבינו 'נפש הצדיק עטוף בדיבורו' ונפשם  כדרכם של

הקדושה עטופה בדיבורם וכתביהם, ויודעים להעריך אל נכון את שומת ערכם של 

הדברים היוצאים מקולמוסם, ולהבין במבט רחב הקף את חשיבותם באספקלריא 

 של ראי הדורות. 
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ננת בליבו השבור לשברי לעומת זאת בסיום האיגרת מביע רבינו את החרדה המק

שברים כחרס הנשבר, בכותבו בדחילו ורחימו: ואחרי כל זה מתיירא אני ואינני 

יודע אם הם רצויים לפני הקב"ה, ואומר, כמו דאיתא במדרש שגם דוד היה 

מתיירא על חברו ספר תהילים אשר עשאו ברוח הקודש, ועל דרך זה ביקש "יהיו 

 ך ה' צורי וגואלי".לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפני

עם הזמן, גמר הצדיק בדעתו מטעמים השמורים עימו, להפקיד את המלאכה 

הקשה שבמקדש של כתיבת שיחותיו הקדושות הבלולות בדברי קבלה נשגבים, 

בעלי רובדי עומק זה למעלה מזה, בידי איש אמוניו הרה"צ ר' יהודה לייב 

וד זכה ליצוק מים על ידיו של קסטלניץ. הרי"ל היה אחד מגדולי תלמידיו, אשר ע

רבו הקדוש רבי משה מקוברין. איש שגדול מרבן שמו בעל מוח חובק זרועות עולם 

 ולב יוקד ורותח ב'אש תמיד' המשועבדים לשמים.

בכדי שיוכל התלמיד לחדור לעומק פנימיות הדברים ולנסחם בדיוק מרבי 

הבנה -פוא שכל איבהתאם לכוונת הרב בלא לסטות כמלוא נימה, כשזאת ברור א

הקלה ביותר בדקות העניינים אחריתה מי ישורנה, פקד עליו בפקודת הקודש 

להשקיע את מוחו בלימוד הקבלה בעיון ובעמקות. הוראה זו היוותה נדירה וחריגה 

מהמקובל אצל צדיקי סלונים הקדמונים רובם ככולם, שמפני יראתם שמא ייווצר 

ו' ח"ו גרסו שלא כל הבא ליטול את מצב אבסורדי של 'חכמתו מרובה ממעשי

 השם יבוא ויטול.

הפחד המוחשי אשר שרר בהיכלם של צדיקי סלונים מהתעסקות במושכלות 

אלוקיות לא פסח אף על גדולים וטובים, וכדוגמת רבינו עצמו בראשית דרכו, וכפי 

שמספר הרבי הנתיבות שלום בפרקי מבוא ל'באר אברהם' המכונים 'על פי הבאר', 

מחשובי אנ"ש ששמו לא פורש ראה את רבינו בשנות האברכות הצעירות אחד 

כשהוא יושב והוגה בספרי קבלה בעיון רב, ועל אף שכבר אז פקע שמיה של רבינו 

כאיש אלקים קדוש ומורם מעם, מכל מקום מחמת הפחד האמור ניגש הלה אל 

גון דא. הקוברינער והביע בפניו את פליאתו על שרבינו מתיר לעצמו לעסוק בכ
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'תנוח דעתך' הניח הקוברינער את דעתו של אותו חסיד, 'הלא בשביל מי ניתנה 

 הקבלה אם לא בשביל איש קדוש כדוגמתו?!'. 

הקוברינער אף העיד על רבינו באחד השיחים, ש'מכירו אני מיום היותו בן י"ח 

 שנה ומני אז הריהו עובד את בוראו יומם ולילה בלא הפוגה'.

כתלמיד נאמן, הקדיש נתחים נכבדים מסדר יומו למלאות את צו  ר' יהודה לייב,

רבו, וכתב את שיחותיו של רבינו בדיוק רב, בהשגיחו בקפידא לבל לסטות כמלוא 

נימה מכוונת רבו. מדרכו של אותו תלמיד היה לגולל בפני רבו בכתב ובע"פ את 

ות בשהותו המתחולל בתוככי חדרי ליבו, ומתוכנם הפנימי של חוויותיו הנשמתי

בצל הקודש ללא כחל ושרק, כ'כמים הפנים לפנים', אף רבו חיבבו עד לאחת ולא 

מנע ממנו בר, והיה מגלה בפניו מפעם לפעם טפח ממידותיו, בבחינת: 'מגלה טפח 

 ומכסה אלפיים אמה'.

כאנשים הקרוצים מזן מלאכי, בעלי מוחות כבירים חובקי זרועות עולם, ולבבות 

הרחבים כפתחו של אולם, אשר לא הסיחו דעת ולו לשעה קלה קרועים ומורתחים 

מדבקותם בריבון עלם ועלמיא עד כלות הנפש, אזי לדידם של הרב והתלמיד 

'לילה כיום יאיר', כשפעמים אירע שכאשר סער התחולל ברעיוניו של הצדיק 

באשמורות האחרונות של הלילה, ומחשבותיו האלקיות לא נתנו לו מנוח, שלח 

לתלמידו האהוב בכדי לפרוק בפניו את אשר על ליבו, ומה שעיניו הצופיות לקרוא 

עיני בדולח, הרואות מעבר למרחקי זמן ומקום, הראו לו באשר לעתיד העגום 

הצפוי לחסידות בשנים הבאות, כאשר יינטל הטעם מלדבר בחסידות ויאלצו לטפס 

 על קירות חלקים.

יהודה לייב אימתי ששמע באוזניו מפי יום סהרורי ונעדר שלוות נפש היה לו לר' 

רבו את מימרתו המרטיטה, אשר שימשה את הנתיבות שלום ככלי עזר בהנחלת 

המורשת, בבארו כמין חומר את הפסוק: "מוסר ה' בני אל תמאס", שהמוסר נורא 

ההוד שהקב"ה אומר ליהודי הוא 'בני' הלא הנך בן המלך, 'אל תמאס' אל תמאס 

נם הולמים את מעמדך הרם, וכפי שהעיד בעצמו לרבו את עצמיך במעשים שאי

למחרת היום, זמן ממושך לא יכול היה לשוב לכליו מעוצמת התביעה הנוקבת 
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והמלטפת כאחד של הקב"ה, כשיהודי שוכח את מעמדו הנשגב כבן המלך. סערת 

נפש זו באה בהתאם למי שבשעת מותו קרא בקול רועד לעבר הנוכחים 'איך 

נער אינני איתי' ורגע כמימרא לאחר מכן התחזק ואמר בקול אעלה אל אבי וה

דובשני 'הלא בכל זאת הוא אבי...', וכמו כן בנוסעו לארץ ישראל חזר באנייה 

שעות ארוכות על סיסמת חייו: "הוא יקראני אבי אתה קלי וצור ישועתי", 

שכשיהודי קורא להקב"ה ואומר לו שהוא בנו זה עצמו הישועה, עד שאחד 

 ם שבא עימו בספינה היה מכנו בשם 'טאטעניו', אבאל'ה....   הערבי

כשכך הם פני הדברים וכזו היא שיעור קומתו הרוחנית של התלמיד, לא ייפלא 

אפוא על שרבינו היה שואל את חוות דעתו של ר' יהודה לייב על מאמריו שהובאו 

ים בפניו להגהה, כשמעשה שהיה, שכאשר הביא לו להגהה את אחד מהעמוק

והנשגבים שמאמרי בספר 'חסד לאברהם' 'דק על דק עד לא נבדק', הנודע בשם 

'מאמר חוקת הפרה', שאלו רבינו לפתע שאלה, שיתכן בהתחשב באמור לעיל 

שהיתה זו שאלה שכיחה: 'מה דעת מר על המאמר?', 'סבורני,' השיב ר' יהודה 

כביר ככל שיהיה, לייב על שאלת רבו בעזות דקדושה, 'שאין ביד המוח האנושי, 

להגות כאלו רעיונות עמוקים ונשגבים, לולי שתשרה על בעליו רוח הקודש'. 'רוח 

חן כמודה במקצת, 'אינני יודע אם יש לי, ברם לומד -' השיב רבינו בענוות –הקודש 

מתוך הדחק הייתי, וחז"ל הלא העידו בבירור שהלומד תורה מתוך הדחק רוח 

 הקודש שורה עליו.

* 

של רבינו בלימוד תורה מתוך הדחק בשנותיו הצעירות בטרם התמנותו השגותיו 

לראש ישיבת 'ענף עץ חיים' בסלונים, שגבו וגבהו עד למעלה ראש ברמה 

המובילה לרוח הקודש. כפי שהעיד באזני תלמידיו: 'לעיתים מזומנות לא היה לי 

תי שמונה דבר מאכל בביתי, וחרף זאת ישבתי והגיתי בתורה ברוב עמל ויגיעה רב

שעות רצופות'. זאת ועוד: ש'בימי חורפי לא ידעתי עמל שבירת התאוות מהו, שכן 

יגעתי בתורה כל היום יחד עם כל החושים, עד שבסוף היום תשש כוחי ולא נותר 
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בי כוח למאומה...', ו"בימי נעורי ראיתי את מאמר החכם 'הזריז ימיו כפולים' 

 ולקחתי עצמי למידה זו".

עובדה שגבהו דרכיו של רבינו מדרכינו ומחשבותיו ממחשבותינו, ככלל, חרף ה

הרי שהוא עצמו דגל בשיטה ש'מהקרקע לא נופלים', כשגם אימתי שנמצאים 

בגובה הסולם אל לו לאדם להשמיט את רגליו מהשליבות התחתונות ולכן היה 

שייך לשמוע ממנו תיאורים פשטניים על דרך צמיחתו כתיאורים הנ"ל, וכן הוא 

נתן לעיתים לתלמידיו הנבחרים והנעלים ביותר הדרכות פשוטות, כמו מה שכתב 

באגרת לאחד מגדולי תלמידיו: ש'האדם צריך להתחיל בכל יום מיראת העונש', 

והוא אף הדריך את ר' יהודה לייב ללמוד מסכתא ולשננה פעמים רבות עד 

חר התשובה שתהיה מחודדת בפיו, והגם שיש בכך פגם ב'לשמה' מכל מקום לא

 על לשמה הוא יישאר עם מסכת ביד.

בניגוד למה שנדמה במשקפיים גשמיות של אנשים כערכינו, ששנים של עניות 

נחשבות כשנים קשות ומרות של 'ייסורי עניות המעבירים את האדם על דעת 

קונו', הרי שרבינו ראה את השנים הללו כשנים היפות ביותר בחייו, כפי שהשיב 

אונן בפניו על דחקות הפרנסה: 'כלום לי באת לספר עניות פעם לחסיד שהת

ודחקות מהי?! אך דע לך שהלימוד מתוך הדחק דייקא יש בכוחו להגביה ולרומם 

 את האדם לרום המעלה'. 

רבינו מצידו יכול היה להמשיך ולחיות כך את חייו עד זקנה ושיבה, אך ההשגחה 

יקש רבינו לישב בשלווה העליונה אשר חפצה בהתגלותו, גזרה אחרת. אם ב

ולחיות חיי נשמה בלבד של לימוד תורה מתוך הדחק בהצנע לכת, גרם צער 

הרבנית שלא יכלה לשאת את ייסורי העניות המרים כלענה, ולאחר שאחת 

משכנותיה גילתה את קלונה ברבים וכשבאו מים עד נפש שפכה זו את ליבה בפני 

מש תבוא הישועה', וכך הוה, שמיד בעלה הקדוש, הבטיח לה ש'עד כאן! ובקרוב מ

 לאחר מכן נתמנה רבינו לראש ישיבת סלונים.

בהיותו ראש ישיבה חסידי בישיבה ליטאית, הרי שמחד גיסא כדרכו בספריו 

הממזגת בין שלושת הממדים שנתן המהר"ל לתורה: 'אורך' 'רוחב' ו'עומק', העלה 
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חשיבות לימוד הבקיאות, על דרך רבינו על נס הן את חשיבות לימוד העיון והן את 

הדרכתו מאירת העיניים של הרמ"ק ש'מזה ומזה אל תנח ידך', כשזמן אחד למדו 

בבקיאות למעלה מאלף דפים בזמן וזמן לאחר מכן למדו בעיון רב הדק היטב היטב 

הדק, ובקושי הספיקו דפים בודדים, ועם זאת כעדותו של מרן הרמ"ח ששמע 

ם, לא פעם נצפה רבינו בעיני התלמידים כראש ישיבה מישיש בוגר ישיבת סלוני

 הקרוץ מחומר שונה משאר ראשי הישיבות שבדור.

יכול היה רבינו בעיצומו של שיעור מפרק הרים ומשבר סלעים, שעשה את כל 

התורה כולה ככדור והעניק פנים חדשות לסוגיות רבות מספור, לאחוז בידו ספר 

קרב התלמידים הצעירים שלא הסכינו לכגון מסתורי קטן ולהרטיבו בדמעותיו. מ

דא, היו סקרנים אשר עקבו אחר הליכותיו של ראש ישיבתם הפלאי, ומה 

שהתברר להם לימים היה שמדובר ב...ספר 'חובת הלבבות'! היה רבינו אפוא נאמן 

לדבריו, שלימים הציגם בדמות שיטה שלמה, שיראת שמים נחשבת כ'קב חומטין' 

 ך כמו ה'קב חומטין' לבלול את ה'יראת שמים' בתורה.לעומת התורה, וצרי

בענוותנותו כי רבה ובתכונת ההצנע לכת שהיתה לתכונת יסוד באופי עבודתו, 

מסתיר הוא ברוב תבונה אף את ההצנע לכת עצמו, כשכפי המסופר לאחר תום 

עיסוקו היומי עם התלמידים בישיבה כאשר נטו צללי ערב, היה פורש באין רואים 

כנסת ריק מאדם ולומד בעמידה כל הלילה, כשבשעות הבוקר המוקדמות  לבית

כאשר באו משכימי השחר לבית הכנסת, ראו לפניהם בית כנסת שומם, באשר 

רבינו היה פורש בהיחבא בשעות לפנות בוקר אל בית כנסת אחר, כביכול כעת 

 התחיל את סדר יומו.

כמרביץ תורה וריש  בשנים אלו, בטרם עלותו על כס ההנהגה, ובהם שימש

מתיבתא באחת הישיבות החלוצות והנכבדות בליטא, אז מצא לנכון לפרוש את 

מצודת כח השפעתו החסידי מול מתנגדי החסידות, ובשל כך כתב את ספרו 

המונומנטלי 'יסוד העבודה' במהדורתו הראשונה, אשר נכתב מתוך מגמה לעגן את 

ל יעד אליו הוא מיועד, כשהוא תורת החסידות במקורות החז"ליים בהתאם לקה

אף נמנע באופן שיטתי כמעט מוחלט להזכיר בספר את מאורי החסידות בשמם. 
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זאת מלבד אזכור יחיד של רבי גרשון מקיטוב בעניין השקפת החסידות הידועה על 

עניין הסיגופים, כשאף מימרת הבעש"ט הידועה על הפסוק: "ה' צלך", שהקב"ה 

שהוא נוהג אתו, כמו צילו של האדם, מוזכרת בספר  נוהג עם האדם באותה מידה

 בשם 'מדרש'.

יש בנותן עניין לצטט ככתבה וכלשונה את הבחנתו של הנתיבות שלום ב'על פי 

הבאר' על כלל תורת רבינו: "מן הראוי לציין, שכמעט בכל כתבי תורתו וחיבוריו 

אפי'  –קדושים הק' לא היה רגיל מרן זיע"א להזכיר את תורת הבעש"ט ותלמידיו ה

מפני טעמים ונימוקים הכמוסים אתו. ברם, אחרי  –לא את רבותיו שקיבל מפיהם 

שמתבוננים בעומק הפנימי של רעיונותיו, ניתן לראות בבירור איך הושתתו כולם 

 על אותם יסודות ודרכים". 

כמי שמקובל היה על ידי הציבור הליטאי של בני ארצו כדמות תורנית בעלת 

, הרי שבתקופה בה שימש כראש ישיבה הזדמן לו לדבר בלימוד עם שיעור קומה

כמה מגאוני הזמן. רבה של ירושלים ר' שמואל סלנט, הגאון המפוכח, שעל אף 

שלא היה מתנגד במובנה הפשוט של המילה רחוק היה מעולמה של חסידות 

כאשר הזדמן לו פעם בשנים ההם להיות עם ר' מאיר מארים בקוברין, קשה היה 

לו להבין את פשר המורא ופחד שאפפו את ר' מאיר הגאון המופלא בכניסתו לחדר 

רבו, בכל זאת הביע את התפעלותו כי רבה מרבינו בספרו, על שבשעת וויכוח 

תורני ניצחו ר' שמואל בדברים ורבינו לא השיבו מאומה, ור' שמואל שהיה חכימא 

ק שירא היה מלימוד על מנת דיהודאי הבין גם הבין, שהיה לרבינו מה להשיבו ור

 לקנטר.      

לא נתפרש בפי המסורה אימתי ובשל מה פרש מראשות הישיבה, אך זאת יודעים 

אנו, שעם פטירת רבו הקדוש מקוברין, בצילו בקוברין חסה במשך שלושה שנים 

בטרם התמנותו לראש ישיבה לאחר פטירת רבו הראשון ר' נח מלכוביץ המכונה 

אזי כאחד מגדולי העידה שיגר רבינו איגרת תנחומים טבולה ה'זון' ה'בן', 

בדמעות לאנ"ש שבקוברין, בה ביכה מרורות את השריפה הגדולה אשר שרף ה', 

ובה הוא כותב בין השאר בגילוי לב, שזה לו שלושה ימים בהם בדמעתו ערשו 
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אמסה, כאשר טל החיזוק היחיד שהוא מרעיף על נשמתו הכאובה מאובדן רבו, 

בורה הקדושה קיימו וקיבלו עליהם ועל נפשם להתלכד יחד לשמר את זכרו שהח

של הרבי הקדוש, כשנפש הצדיק עטוף בדיבוריו הקדושים ודבריו חיים וקיימים, 

וזמן מה לאחר כתיבת האיגרת הנזכרת נתמנה רבינו על ידי החסידים למנהיג 

 העדה המיותמת והכאובה.

, כי בערוב ימיו של הקוברינער, כאשר ראה צדיקי סלונים היו מוסרים ברתת וזיע

בעיני רוחו כי באה שעתו לאתקטר בחד קטירא לחי עלמא, קרא אליו את הגדול 

שבתלמידיו מרן הס"ק וביקשו בלשון תחנונים למלאות את מקומו בהנהגה. זה 

האחרון סירב בענוותנותו לישב על הכיסא הרם והנישא, וחרף כל ההפצרות 

תן בסירובו, ומיד היו דמעות הרבה זולגות מעיניו הקדושות והשכנועים נותר אי

של הקוברינער אשר הגיעו עד למקומו של היסוד העבודה, בקוראו בקול בוכים 

בשפת האידיש: 'חוסו נא על החבילה לבל תתפרד'. מבין שיטי המכתב הנזכר ניכר 

צינור שאמנם קיבל עליו הס"ק את הדין באהבה, אך הוא ראה את עצמו אך ורק כ

השפעה הדולה ומשקה מתורת רבותיו לצאן מרעיתו בכדי לחוס על החבילה לבל 

 תתפרד. זאת ותו לא.

* 

מיד בראשית הנהגתו, כמי שיכול היה להסתובב בסופה ובסערה קודם עריכת 

הטיש ולקרוא בקול מרטיט את זעקת הנביא: 'אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם', 

שמוע על פשרות וויתורים כלשהם מלשאוף לפסגות הרי שרבינו כבר אז לא ידע ל

תמותה, וכפי שהגדיר בעצמו שנים -הגבוהות ביותר שבתחום השגתו של בן

מאוחר יותר לתלמידו הנזכר ר' יהודה לייב, הרי שבאותם שנים הרגשתו היתה 

כשל רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר בצאתם מהמערה בטרם באה הקריאה 

למערתכם', כשלא היה ביכולתו בשום אופן לסבול את 'עולם  השמימית: 'חיזרו

 העשייה', ולראות לדאבון לב כיצד 'עולם כמנהגו נוהג'.

באותן שנים בהן בכדי להחיות את העצמות היבשות יצא רבינו בקריאתו 

המזדעקת 'מי לה' אלי', כל בקשה חומרית היתה הס מלהזכיר. הרבי הקדוש היה 
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לפעם, כשפקע 'כוח הסבל הרוחני' של הצדיק מכאלו שרוי ברקיעיו, כשמפעם 

שתאוותיהם היו חקוקים על עצמותיהם, היה שואג לעברם את שאגות נשמתו 

המתייסרת בבואה במגע עם בעלי תאוות, אשר הרעידו את כותלי בית מדרשו 

ושינוי אצל באי שעריו תפיסות יסוד, שאגות אלו היו מבנות הקול של אותם 

רבו הקוברינאי, אשר קרא אל חסידיו בקול גדול ולא יסף: "אחים שאגות של מורו ו

יקרים הלא עתה אמרתם 'אל תקשו לבבכם' ובכל זאת איני יכול להסתכל בפניכם 

 מפני התאוות אשר שרפו את גופכם".

אותה קריאה אלקית שקרא הצדיק, אשר בקעה מעמקי ליבו הקדוש שלא יכול 

, 'אפגשם כדוב שכול אקרע סגור ליבם'זה: היה לסבול את השקועים בהבלי עולם ה

משמשת אפוא כבניין אב לדרך הנהגתו, שכן כמי שהיה כלשון הנתיבות שלום 

'מתקיפי קדמאה', דרכו בקודש היתה להניח כל אמת כואבת בפני תלמידיו ללא 

כחל ושרק, כשלא פעם כאשר הבין הצדיק בדעתו הרחבה כי השעה נזקקה לכך, 

ד ברוח קודשו את כל מעשיו הנסתרים שנעשו באין רואים לא היסס לגלות לחסי

ובחדרי חדרים, ולעיתים אף הגדיל לעשות ופירט לפני החסיד הנדהם כגבר הלמו 

רעם כמה פעמים ירדה נשמתו לעולם השפל, מה היו פגמיה בגלגולים הקודמים, 

 ומהי דרך תיקונה בגלגול הנוכחי.

ותיו על אודות הדרישה באחד ממכתביו מציג הס"ק את אשר שמע מרב

המינימלית מיהודי המנהיג עדה בישראל שידע להשיג את שורש מחצב נשמתם 

של החסידים ולהבין מהיכן תחת כיסא הכבוד חוצבה אותה נשמה, כשממשמעות 

הדברים נמצאנו למדים, שאין בכך עניין של נתינת 'שיעור' של עמידה במדרגה כה 

ת את מנהיג העדה לצדיק בעל שיעור נשגבה של הבנה בשורשי נשמות ההופכ

קומה המתאים להנהיג עדה בישראל, אלא יותר בשל התובנה הפשוטה, שכשם 

שדעת לנבון נקל שאדם שאינו מבין בנפש אל לו להתעסק בתחום החינוך, כך גם 

מנהיג העוסק בקירוב נשמות יהודיות לצור מחצבתם, לולי שמבין הוא בטיבה של 

צאת תקלה תחת ידו, ומהיכן יוכל לקחת על עצמו נשמה הרי שעלולה ח"ו ל

אחריות כה רחבת היקף בעלת השפעה לדורי דורות. רבינו, שסכה ברוח הקודש 
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גלויה ותמידית אשר הופיעה בבית מדרשו, ענה אפוא על סולם הדרישות כבדות 

 המשקל שנדרשו ממנהיגי אותם דורות קמאיים שמלפנים בחסידות.

של הרבי, שעל אף שעסוק היה עד למעלה ראש כשכזו היא שיעור קומתו 

בהנהגה, בשמשו כגזבר כולל רייסין, והדריכו את החסידים על כל צעד ושעל, הרי 

שלאמיתו של דבר חי לו הצדיק בדד בכבשוני עולמו הפנימי הטמיר והנעלם אשר 

זר לא יבוא בסודו, ובשל כך לא ייפלא אפוא על שאוויר נשמות נישב בבית מדרשו 

ונים, אשר שימש אפוא כמובלעת קסומה מגן עדן התחתון בו שוטטו בחיי שבסל

היום יום דמויות מלאכיות אשר שייטו תמידין כסדרם ב'היכל האהבה' 

הסלונימאי, כשממדי גדלותם במוח החושב הנישא על כנפי רוחו, או בלב הבוער 

ויכולת ככבשן המוצף עד גדות, או במיזוג שניהם גם יחד, חרגו למעלה מהכלים 

 ההכלה האנושי והיו לעילא ולעילא מכל תיאור וציור קולמוסי. 

מה נאמר ומה נדבר על הווי חיים המופשט לגמרי מחיזו דהאי עלמא, של אנשים 

שמימים אשר חיו את חייהם בעולמם הנשגב של כל אותם בעלי ה'אשרי אדם לא 

קין לקבל הדרכה יחשוב ה' לו עוון', בו יכול חתנו של הרבי ר' יעקב לייב מיס

מחותנו, בה הוא מבהיר שאמנם מעיקרא דמילתא אסור ליהודי להסיח דעתו 

מבוראו ולו לרגע קט, ברם בהתחשב בקושי המשימה יש לו 'הוראת היתר' קלה, 

 לבל תעבור לכל הפחות רבע שעה בה ח"ו לא יעלה הקב"ה במחשבתו.

השבט של הנהגתו  לכל אותם חסידים מופלאים, אשר זכו כי יעבירם הס"ק תחת

התובענית, הייתה גושפנקא ייחודית מבית היוצר הסלונימאי, אשר קשה לבן דורנו 

להגדירה ולעמוד על פשרה, אך היא באה בין השאר לידי ביטוי חיצוני מרהיב עין 

בקבלת עול מלכות שמים פנימית תמידית בלא היסח הדעת, כשהס מלהזכיר היה, 

דברים של מה בכך. לאו דווקא בשל ביטול זמן,  למשל, לגלגל עימם שיחה קלה על

אלא יותר בשל היותם בתוככי יקום אחר ושונה מהיקום החומרי בו אנו שוהים. 

ייחודיות מיוחדת היתה להם לחסידיו, כאשר ניכר היה לכל בר דעת בעל כושר 

הבחנה שעיסה זו אי אפשר לה בשום אופן שתהא נאפית במקום אחר, כשהכל 

 ו זקן.מכוחו של אות
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הס"ק שינה מדרכו של מורו ורבו הקוברינער, שתפילתו היתה מלווה בקולות 

וברקים ב'קול גדול ולא יסף', והוא לעומתו, כמי שכל עבודתו הייתה מלווה ב'גוון 

מוחי', היה מתפלל בקול דממה דקה, ועומד על מקומו כ'עבדא קמי מאריה' באש 

יצוני, כאש בעלת אנרגיה עצומה פנימית יוקדת אשר לא מצאה כל כלי ביטוי ח

הטמונה בנקיקי הסלעים, שרק 'המבינים' יודעים על קיומה וביכולתם להעריך את 

 יכולת התפשטותה.

חסידיו של הס"ק לעומת זאת היו אמונים עלי השקפת רבם, אשר בניגוד לצדיקי 

חב"ד שלימדו את חסידיהם להתפלל 'תפילה שבלחש' שחן ההתבוננות נסוך 

דיקי קרלין שטיפחו את שאגת הלב והגרון בתפילה בבחינת: 'כל עצמותי עליה, וצ

תאמרנה ה' מי כמוך', הרי שהוא על אף שהתפלל בלחש בחל בחיקוי של חסיד 

למעשי רבו, ולא חפץ שהחסידים ילכו בעקבותיו ויצמדו לדפוס אחיד, שכן דגל 

התאם בשיטה ברורה, שעל כל אחד ואחד מהחסידים לפתח אישיות מקורית ב

לתכונות נפשו ורמת השכלתו ולבבו, ואל לו לחסיד לצמצם את זרימת רגשותיו 

המפכים במלוא תוקף עוזם בהתאם לנוסח פלוני או אלמוני, שכן רגש הוא דבר 

שבא בתנודה גלית ואי אפשר לתחום בעדו תחומים ולהגביל את קצב מעופו 

יד ישחרר את בהדרכה פרטנית תתפלל כך או כך בקול או בלחש, אלא שהחס

רגשותיו מהכבילות לראי הסביבה ו'קנאת הסופרים' הטבעית בתפילתו הלוהטת 

של חבירו 'העובד המופלג', ויבדוק את עצמו היכן עומד רף רגשותיו במצבו 

 ליבא'. –הרוחני העכשווי, מה שניתן לכנות בדרך השאלה גרידא בשם: 'בינה 

להכיר אישית קרוב למניין של אשר עוד זכה  –בייחוד הפליא הנתיבות שלום 

אשר הטביע הס"ק על  חותם הדעתלעלות על נס את  –אנשי שלומו של הס"ק 

אנשיו, דעת זו מילה כוללנית למדי שהוגדרה בפי הס"ק כ'מיזוג המוח והלב', אך 

בנוגע לענייננו לכאורה הכוונה היא להעדר השטחיות וההתלהמות החיצונית, 

 של הס"ק שבחל ברגש המוני זול.  זאת בהתאם לבוגרי בית מדרשו

ועל דרך מסמר הנתקע בקרש, שקשה לנועצו פנימה, אך כשהוכנס לאחר רוב 

מאמץ עוד יותר קשה להוציאו, שזהו הרגש הפנימי העמוק של איש הדעת השולט 
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על רגשותיו ואינו נותן לכל רוח מצויה אפי' רוחנית לבלבל עליו את דעתו ולסוחפו 

 ת ומחשבה מעמיקה. אליה בהעדר התבוננו

חלק מעומקו של הרגש נעוץ בכך שלאחר שהרגש כבר קיים ויושב ישיבת קבע 

באדם והאדם התחבר לנוסח פלוני בעבודת ה', אזי לא שייך במציאות שבכל 

 וויכוח עם ידיד תישמט הקרקע מתחת רגליו ויתהה בהקשר לצדקת דרכו.

ד עצמו ורגשותיו לבל יפרצו הס"ק אמנם היה ביכולתו לעצור בכוחות איתנים בי

החוצה, ולהטמין את אישו הפנימית בחגווי הסלע בסתר המדרגה, כפי שהתבטא 

פעם בקודשו לתלמידו ר' יהודה לייב: 'אני כשלעצמי מה מאוד חפצה נפשי 

להוציא את רגשי האהבה והיראה כלפי חוץ, כשאף מן הסתם היה יוצא מהנהגה 

עשה שאי אפשי לי לשנות ממנהגי, כשאני כזו תועלת להרבה יהודים, אך מה א

צריך אפוא לבדוק מה שבריא וטוב עבורי', ברם, החסידים שהוצתו באישו 

המלהטת של רבם הקדוש לא יכלו תמיד לשמור על ריסון עצמי, ולא תמיד עלה 

בידם להגביל את רוחם הסוערת והנמצאת ב'תנועה של התפשטות' תמידית, 

פצים מסגרות, ברמה שגבלה לא אחת ב'שבירת ובהעלות הלהב השמימה היו מנ

הכלים' של ממש, בבחינת: "בשעה שתקפו לאדם מידת האהבה אין איתו יודע עד 

 מה". 

ב'עולם המושגים האראלי' של אותם ימים, כאשר לא חלפו שנים רבות ממרן 

הקוברינער, אשר מעשים שבכל יום היו שהיה הצדיק מתעלף בתפילה בתנועה 

ל עילפון חושים דביקותי, וככלל תמה תמיהה רבתי שהוא 'אינו השגורה אצלו ש

מסוגל להבין בשום אופן את הדור, וכיצד האברכים של היום אינם מגיעים לכלות 

הנפש בנשמת', הרי שמפעם לפעם הוכיחו חסידי הס"ק את עצמם כמי שיודעים 

 פרק ושניים בהלכות דבקות.

יווי התורה 'וחי בהם' ולא שימות מאחר ש'חמירא סכנתא מאיסורא' וישנו אף צ

בהם, אזי נאלץ הקוברינער לטכס ברוב תושייה עצות למכביר כיצד להשגיח על 

סערת הלב לבל תחרוג מגדרה, ובמידת 'אהבת ישראל' בה התאפיין במיוחד אף 

שיתף באחת מהם את ר' יהודה לייב, שאימתי שאחד ממערכת הרגשות של עובד 
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אופן של 'לא אוכל שאת', העצה היא להחליף את האלוקים עולה על גדותיה ב

המידה הנוכחית למידה אחרת מאהבה ליראה ולהיפך וכיוצא בזה, כך הרגש 

הסוער כיורה רותחת יחליף את גווניו ואו אז תחלוף לה 'הסכנה', מבין חסידי 

היסוד העבודה עוד נותרו שרידי דור דעה ש'עצה' זו הייתה לדידם 'עצה פרקטית 

 בחיי היום יום.שימושית' 

אם היה זה ר' משה איטצ'ה פוקסמן אשר היה בעל מוח מופלג אשר יכול היה 

להתעמק במחשבותיו שעות ארוכות ללא כל תנועה חיצונית, אשר התעלף פעם 

בתפילת הודו בערב שבת מתוך התרגשות פנימית בלתי עצורה, כשהוא אגב היה 

משה אברהם כדוגמא אישית זה ששימש לנתיבות שלום בביקורו בבית אביו ר' 

ומקור השראה לעניין 'פיתוח כוח המחשבה' 'הרחבתה' ו'העמקתה', אשר כידוע 

 תפס מקום של כבוד בשיטת חינוכו.

ואם היה זה איש היקוד והכיסופין, הוא ניהו החסיד הלוהט ר' שלמה 

מנובהרדוק, עליו התבטא ה'דברי שמואל' בהערצה בלתי מוסתרת שהוא 

לדאט' 'חייל חי', שאינו מהסס ומתלבט ויורה אש כל הזמן, 'לעבעדיגער סא

כשלאחר כמה מעשים שהיו בהם איבד לגמרי את הקשר עם עולמינו ושקע לגמרי 

'בעלמא טבא עלמא עילאה עלמא דכיסופא', אזי בלית ברירה נאלצה רעייתו 

 המסורה להשגיח עליו בשבע עיניים לבל ישקע יתר על המידה בלימוד ספר 'יסוד

העבודה' של רבו הגדול בחיות ובלהט, שכן מפעם לפעם בסערת נפשו כי רבה היה 

 קורס תחתיו אין אונים במצב הקרוב להתעלפות.

יפה אמר מי שאמר: מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים? דורות 

הראשונים היה ליבם לב יהודי הלוהט מעצם טבעו כיורה רותחת, והמה נזקקו 

נן קמעא את חום הלב ולסוך בעור הסלמנדרה את גופם, כמגן למצוא דרכים לצ

ומחסה בפני חומה של הנשמה, לבל ינתק חבל הכסף האוגדם יחד. דורות 

האחרונים לעומת זאת, מנסים אפוא בכל מיני דרכים ואופנים לעורר את ליבם 

 קמעא לבל יהיה צונן כל כך, וכל זאת כולי האי ואולי...
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ציורי בו נשמו החסידים אוויר פסגות והטבילו את  בית היוצר לאותו אקלים

נשמתם בעדני עדנים דבר יום ביומו כשכל יום ויום ב'אתריה דרבי' היה בבחינת 

'שבת' מלא אורה וקדושה וברכת ה', הייתה אפוא צורת ההנהגה הייחודית של 

הס"ק, אשר מלבד בן דורו בעל ה'דברי חיים' כמעט שאין לה אח וריע, והיא, שגם 

בכל יום ויום מימות החול היה עורך מעין טיש בה כמסתבר נשא מדברותיו והניף 

את נשמת החסידים תנופה עד לשמי השמים, דבר שעליו מתאונן החסיד הידוע ר' 

לייז'ע במכתבו ל'דברי שמואל', שהאברכים שלו אמנם מתרוממים לגבהים בעצם 

ל נעוץ במה שהדברי קרינת אישיותו אך אין לזה קיום, ולדבריו שורש המחד

שמואל שינה מדרכי זקנו ואינו עורך את שולחנו כי אם בשבת. בעקבות האיגרת 

ה'דברי שמואל' ערך פעם אחת סמוך ונראה לראש השנה שולחן בימות החול בו 

אמר בלהט: יהודי צריך לומר לקוב"ה 'לך אדוני המלך אני וכל אשר לי', ועד 

נדיר, ועדיין ניתן היה לשמוע את שמחת תורה לא פג השפעתו של הטיש ה

 שפתותיהם של החסידים מרחשן: 'לך אדוני המלך אני וכל אשר לי'

אם בכל יום ויום שייטו החסידים טפחים הרבה מעל הקרקע החומרית ונהנו מזיו 

השכינה בצל הקודש, הרי שבשבתות וימים טובים הוכפלה הקדושה בבית המדרש 

ניתן היה למשש אותה בידיים, כשלפחות של מרן והועצמה שבעתיים עד כי 

בשבת אחת אירע, שכאשר ניגש רבינו לפני התיבה והמתיק שיח עם קונו, לפתע 

פתאום כאשר 'כבוד ה' מילא את הבית' נפל פחדו של הרבי על החסידים, ופרצו 

במנוסה אדירה מבית המדרש לכל אשר יישאום רגליהם. זאת מלבד חסידים 

שקועים עמוק בתפילתם בכל רמ"ח ושס"ה ולא שתו ליבם בודדים, שהיו מן הסתם 

 למתחולל סביבם.

פרשה בפני עצמה הוא אותו 'אווירא דארץ ישראל' קסום ורב השראה אשר 

בישם את חלל בית מדרשו של הס"ק בשיפעת נגוהות, כאשר שיגר הצדיק צופה 

העתידות מפקידה לפקידה נכדים רכים ועולי ימים וכן חסידים בני עליה מופלגים 

ץ הקדושה מסלתה ומשמנה של החבורה הקדושה בכדי לחונן את עפרה של האר

אהובת ליבו, שהיתה באותם ימים בחלקה הגדול חרבה ושוממה, ובד בבד פעמים 
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רבות פרץ בה הנגף במגיפות קטלניות ושאר כל מרעין בישין, כך שהאנשים 

שהחליטו להתעלם מכל הקשיים ולעלות ארצה היו אפוא אנשים מיוחדים ובלתי 

 רגילים לטוב ולמוטב.

היו נתונים על  –ויותר מכך נפשו רוחו ונשמתו  –ו רבינו שישב בסלונים, מצודת

חסידיו ה'יקרים שבערכין' השוכנים בטבריה, שהיו שומרים אתו על קשר רציף של 

חילופי מכתבים בענייני עבודת ה', ובאהבתו את חסידיו שנפשו הייתה קשורה 

בנפשם וארץ ישראל 'ארץ הקודש' יצא מגדרו וחתם בשולי אחת מהאגרות 'הלן 

 גורר בטבריה', לידע ולהודיע היכן נתונים מעייניו.ומת

גם החסידים, לעומתו, אשר ידעו גם ידעו את סוד ההתקשרות בלב ונפש בטרם 

התגלתה ה'חמדה גנוזה' מכתביו של מרן, היו אפוא מקושרים לרוחו של רבם 

בקשרי נשמה אדוקים, כשאחד מהם שלא הכירו מעולם אף ראה בחלומו את 

רשו, בפרטים מלאים. 'מה לכם מתפלאים', השיב הרבי בתגובה רבינו בבית מד

כשקרא על אותו חזיון ליל פלאי באגרת דחופה ומבוהלת שנשלחה מטבריה 

 לסלונים, 'כאשר מקושרים הלוא רואים!'... 

* 

בערוב ימיו של הס"ק תקפו על הרבי הקדוש כאבי רגליו שלדעת הרופאים היו 

הוא בקדושתו שהיתה למעלה מהגדר  למעלה מכוח הסיבולת האנושית, אך

האנושי סירב לטפל בהם, ואך הוסיף לשמור את משמרת הקודש ביתר שאת ויתר 

עוז לבלתי גרוע מעמל התורה המופלא אשר הקיף את כל שעות היממה בשיעורים 

בנגלה ובנסתר. מפעם לפעם היה אמנם נוסע מטעמי בריאות לפוש קמעה, כשאם 

אותה מנוחה לצדיקים ש'יפה להם ויפה לעולם', הרי רצינו לעמוד על טיבה של 

שמתברר בהקדמת ה'דברי שמואל' לספר 'חסד לאברהם', שרובם ככולם של 

חידושי התורה שבכל אותם ארונות מלאי כתבי יד שנמצאו בסלונים ובברנוביץ', 

כעדות ה'נתיבות שלום', נכתבו באותם 'זמני מנוחה', בהם נאלץ להשקיט את 

ע מלימוד מסודר, ו'רק' לכתוב גיליונות על גבי גיליונות של חידושים מוחו, להימנ
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מאירים ומשמחים כנתינתן מסיני, שאילו זכינו לאורם ולא היתה שולטת בהם ידי 

 זדים הנאצים ימ"ש, הרי שמלאה הארץ זיוום, כשכל הרואה היה אומר ברקאי.

באותה  –בינו העורך והמסדר לדפוס של כתבי ר –ככלל מוסר ה'דברי שמואל' 

הקדמה, וכן מוסרים בניו הקדושים בשמו בהקדמתם הם, שדברי תורתו נכתבו כפי 

הנראה עבור עצמו, כשרוב ימיו לא היה כלל בדעתו להעלותם על מכבש הדפוס, 

ואך קודם הסתלקותו לפתע נמלך בדעתו וגילה את רצונו שיתפרסמו הספרים 

לוקים, ולפרנס בספרו 'באר אברהם' בעולם, להאיר עיני מבקשי ה' ודורשי קרבת א

על המכילתא את כל אותם למדנים החפצים ללמוד את המכילתא כמו את כל 

 התורה כולה, ולהבין את כוונת רבי ישמעאל כותב המכילתא על בוריה.

מעניינת היא התבטאותו המפליאה של רבינו לר' לייז'ע, אשר נשתמרה בהקדמת 

', שם, לאחר שמאריך ביחס החסידים ה'ברכת אברהם' לספר 'יסוד העבודה

בדחילו ורחימו לספר ומחברו, בחוזרם על דבריו באימה יראה רתת וזיע, מוסיף, כי 

רבינו אמר להנ"ל שחיבר את ספריו במיוחד בשביל הבנים, הוי אומר יוצאי חלציו. 

'הברכת אברהם' היה מוסיף שבוודאי שהכוונה היא אף על שומעי לקחו שנקראו 

 ה לא זזה ממקומה, והדברים צריכים תלמוד מה ראה רבינו על ככה.בנים. משנ

בדרכי העבודה הפנימית,  –למעשה, ספריו הנדפסים של רבינו: 'יסוד העבודה' 

על המכילתא, ראו  –בעניין עשרה מאמרות ועוד, ו'באר אברהם'  –'חסד לאברהם' 

סתלקותו אור עולם במהדורה מורחבת אך ורק לאחר פטירתו ברם כבר קודם ה

כשניתנה הגישה למקורביו של רבינו לאותם אוצרות בלומים, ניכר היה לעין 

הקורא הנבון כי אור חדש הפציע בעולם, אור מהפכני בהיר ומזוקק שבעתיים 

בשלושה מקצועות בתורה, שכמעט שלא דרכה בהם רגל אדם מעולם, ובוודאי 

 שלא נמצא מי שסלל בהם נתיב.

בספר 'יסוד העבודה' הפך רבינו את 'לימוד התורה לשמה' ושאר המצוות 

התלויות ב'מערכי הלב', ממונחים רוחניים ערטילאיים ונעדרי הגדרה ברורה 

העומדים ברום עולמם של עובדי השם, לסוגיות מחשבתיות מגובשות וערוכות 

וגיות זה בזה בסדר נכון אריח על גבי לבינה. ואמנם הספר 'יסוד העבודה' שוזר ס
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בפלפול והעמקה, ברם, מי ששוקע בלימוד הספר בקביעות ובאופן עיוני יסודי, 

הריהו קולט אט אט את המבנה השיטתי של הספר ודפוס החשיבה העקבי, הממזג 

מוח ולב מושכלות ורגשות, והצגת הדברים בפן המחמיר, ללא נתינת כל מקום 

טיוחים מקובלים לתביעות להתעלמות כלשהי מחומרת הדברים, ובלא לקבל 

 הנוקבות והמפלחות לבב וכליות.

על אודות הספר 'חסד לאברהם' אשר יצא לאור שנתיים לאחר פטירתו של רבינו 

מסופר, שאחד מצדיקי הדור שלאחריו רצה לנסוע אליו ולהתאבק בעפר רגליו אך 

מנימוקים שונים לא עלה הדבר בידו, וכאשר יצא לאור הספר 'חסד לאברהם' 

אחר פטירתו של רבינו, ספק הלה את כפות ידיו באכזבה רבתי על שלא זכה ל

 ליצוק מים על ידיו של אותו מאור גדול. 

אם ניקח בחשבון את העובדה, שכעדותם של דברי חז"ל: "זקני תלמידי חכמים 

שכל זמן שמחכימים דעתם מתיישבת עליהם", כך גם רבינו העיד על כתביו 

כתבו בזקנותו ש"הספר 'חסד לאברהם' לעומתם הוא המאוחרים יותר בקבלה שנ

כמו ילד לעומת גאון". מדברים חוצבי להבות אלו ניתן ללמוד מעט מזעיר, על 

 אודות גובה רום שיעור קומתו הקבלי של רבינו עד היכן היה מגיע.

משקל -בספר 'חסד לאברהם' לקח בעל המחבר על שכמו משימה כבדת

עולם המושגים הקבליים הנידון בכתבי חב"ד וראשונית מסוגה, לקחת את כל 

מגדולי תלמידיו של בעל  –בארוכה ובייחוד בכתבי הרה"ק רבי אהרן מסטרשעלע 

בספרו 'שערי הייחוד והאמונה', ולהסבירם בדרך הנושאת גוון של  –התניא 

 עבודה.

בד בבד, דבריו בסוגיות אלו החצובות מכבשונו של עולם המה השכלות עמוקות 

, עם הקדמות מרובות מספרי החקירה הקדמונים, שילוב נדיר מסוגו ובלתי ביותר

מצוי בעולמם של מקובלים אלוקיים חסידיים, בייחוד במחוזות בהם חששו תמיד 

מ'חכמתו מרובה ממעשיו', שבהם במרבית המקרים אם כבר מוזכרים דברי קבלה 

על קבלה הרי זה בהבלעה בעלמא. והלא כידוע דרך החסידות מבוססת הרי 

בלבוש של עבודה, ונדרש הרי צדיק בעל שיעור קומה ובר סמכא בעניינים אלו 
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שבוודאי לא יקצץ בנטיעות וניתן לקבל את דבריו כתורה מסיני אשר יידרש 

 לאותה אצטלה, ורבינו הוא זה שזכה שתעשה שליחות כבירה זו על ידו.

כאשר ניכר אף אצל רבי אהרל'ה סטערשעלער מצאנו דברים דומים מעט, 

מסגנונו היוקד בייחוד בהקדמותיו לספריו 'שערי הייחוד והאמונה' ו'שערי 

העבודה' שהמילים ממש בוערות ומפרכסות על גבי הגיליון. סוג הרגש שם שונה 

מעט באשר הוא מוטבע בגושפנקת המוח, שמקורו בדעת, על פי הפירוש החב"די 

בינה ודעת ולא כחלק  'דעת לשון התחברות', ונחשבת כחלק מיחידת חכמה

ממערכת שאר המידות, מאחר ששורשה כאשר המוח המוצף בחכמה ובינה עולה 

על גדותיו ומעורר את כוחות ההתפעלות מרבצם שיתחברו לדברי החכמה 

והבינה. אצל רבינו לעומת זאת 'דעת' כידוע היא מיזוג החכמה מוחא והבינה 

 ה על זה בהשפעת גומלין.ליבא, כששניהם פועלים בקומה אחידה ומשפיעים ז

"דער רמב"ם האט געשריבן און נישט געשריבן א מעשה מרכבה, דער טור אור 

החיים האט געשריבן 'שוויתי ה' לנגדי תמיד' און נישט געשריבן א מעשה מרכבה, 

נאר דער ערשטער וינברג האט געשריבן א מעשה מרכבה". כך קרא פעם הרבי 

לאברהם' בסגנונו האותנטי האופייני בהשתפך האחרון לבית חב"ד על הספר 'חסד 

 נפשו עליו. 

אמנם על פניו נראה שהספר שונה מקצה לקצה מדרך חב"ד, אך תניא דמסייע 

ליה הוא הרה"ק ר' ישראל מטושרטקוב, אשר פנה אל אביו רבי דוד משה ואמר לו 

שהספר חסד לאברהם הוא בדיוק כמו חב"ד. "לא רק שהוא לא דומה," השיב האב 

מה, "אלא שהוא אף שונה מחב"ד מן הקצה אל הקצה". אנו הקטנים -חריפותב

 וננסי ההשגה אין אתנו יודע עד מה.  

בספר 'באר אברהם' על מכילתא נטל רבינו את חלקו בתורת רבי ישמעאל 

בפתיחת שערי המכילתא והרחבת אופקי הלומד למרחבים אדירים, ואמנם כבר 

אשר היה אדם גדול בתורה  –רט מאמסטרדם קדמו בכך הגאון רבי משה פרנקפו

בספרו 'זה ינחמנו' אשר נכתב בכדי  –ובד בבד התאחדו תורה וגדולה על שולחנו 

להודות לה' על רוב רחמיו וחסדיו כי גמל עליו, ולמצוא בתורה נחמה ועידוד 
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בעוניו לאחר שעבר בחייו הרבה חליפות ותמורות, אך הוא ניגש למכילתא 

המאלפת לפירוש כרש"י בשעתו, מתוך גישה פשטנית של כמבואר בהקדמתו 

הגהת השיבושים וסיקול השגיאות. בענוותנותו כי רבה אין הוא מוחק לגמרי 

גרסאות שקדמו לו, יען ובאשר כל גישתו היא אך ורק במטרה האחת והיחידה 

להקל על הלומד את המלאכה של הבנת הפשט, ולכן לא אכפת לו כלל באם 

על דבריו על דרך שבעים פנים לתורה, ואדרבה מיניה ומיניה יחלוק מאן דהו 

תסתייע שמעתתא ויתקלס עילאה. רבינו משמש לעומתו כעין 'בעל תוספות' 

המוסיף ומרחיב, ויותר מעמיק מעניתו ויורד לעומק הפשט, כשאף מקומו של קורט 

 פלפול לא נפקד.

שר נסתלק לבית עולמו מעניין לציין, כי למרבה האירוניה בהקדמת 'זה ינחמנו' א

כמה עשרות שנים קודם רבינו, מעתיר זה הראשון בפני הקב"ה, שאילו מאן דהו 

ימצא לנכון להשיג על דבריו בכתב אזי הלוואי שיהיה זה בחייו ולא לאחר מותו, 

כך יוכל להשיב תשובה כהלכה וליישב את דבריו התמוהים. לאו ח"ו בשל יוהרה 

חיר אלא כדברי אביו רבי שמעון פרנקפורט, אשר ורצון לקיים את דבריו בכל מ

"כל זמן שחכם מתקיים  –ביאר את דברי המכילתא עה"פ 'ועמכם תמות חכמה' 

חכמתו מתקיימת מת חכם אבדה חכמתו עמו", "שכל זמן שהחכם קיים ואדם 

רוצה להשיג עליו ולסתור דבריו אם זה החכם הוא עדיין בחיים אזי יכול לתרץ 

כך חכמתו מתקיימת, מה שאין כן אם משיגים על החכם והוא כבר ולתקן ועל ידי 

מת ואי אפשר לתרץ א"כ ההשגה קיימת וחכמתו בטילה וזה מת חכם אבדה 

 חכמתו עמו". 

אך זאת היא נחמתו של בעל ה'זה ינחמנו' הענוותן כהלל ושפל הברך אשר מן 

ושפלות הסתם היה מפאר את ספסלי בית מדרשה של האסכולה שראתה בהכנעה 

את שערה בשמים, שזכה למה שלא פילל ולא מילל שיתקבלו דבריו בבי מדרשא 

 ויהיה לו אפוא בר פלוגתא שכזה.
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ככלל, שיטת החידוש של המחבר הריהי גאונית ומורכבת ביותר, ולאו כל מוחא 

סביל דא. קשה להגדירה ולתחום את גבולותיה. וכפי שהיה אומר רבה של טבריה, 

 זצ"ל, שאין לנו כל מבינות בעומק הטמון בדברי רבינו.  הג"ר משה קלירס

מצוי הדבר אצל גאונים רבים בעלי הקף ידיעות בלתי מצוי וכוח חידוש ויצירה 

פוריים ובלתי פוסקים, שקשה עליהם המלאכה להעמיד תלמידים כדמותם 

וכצלמם ולהנגיש את שיטת לימודם הייחודית והילוך מחשבתם המקורי לנחלת 

ך גם לרבינו היה חותם אישי מיוחד השזור כחוט השני על כל היוצא מפיו הכלל. כ

ומתחת קולמוסו, ולכן קשה לאדם מהשורה לחקותו וללמוד ממנו. אך יחידי סגולה 

בעלי מוחות גאוניים והלך רוח עילויי זכו לכך, כמו ר' יהודה לייב כותב שיחותיו, 

מד עמו בחברותא כמה שנים, ונכדו חביבו ר' משה מידנר, שנתגדל על ברכיו ול

אבל לאנשים כערכינו לא נותר אלא להתענג על צפיחית דובשם של רעיונותיו 

 בנגלה ובנסתר, כש'תכלית הידיעה שנדע שלא נדע'.

אין להוציא מכלל אפשרות את ההשערה שהועלתה על ידי כמה מהוגי תורת 

על בורים, הרי רבינו בעיון, שמלבד הקושי הטבעי הכרוך בהבנת עמקות הדברים 

שהשימוש הגדול שעורך רבינו בשפת המינוח הכבדה של ספרי החקירה 

הקדמוניים, יחד עם שימושו התמידי ב'שפת הקודים' החביבה על הגאונים, וסגנון 

הכתיבה במתכונת ה'שוב ראיתי' של גאוני קדם שמוחם הפורה והרבה לא יכול 

ד ועשירים במקום אחר, היה להשיג את עצמו שדברי תורתם עניים במקום אח

מוציא את ספריו אל מחוץ לתחום ההבנה של אנשים בני דורנו, בו שפת הכתיבה 

אף התורנית שונה מאוד מהמקובל בתקופתו של רבינו, כשעדיין טרם נמצא הגואל 

ה'בר סמכא' בעל היקף ידיעות ובהירות הבנה שיעשה אוזניים לתורתו של רבינו 

חסית יותר קל להבנה משאר הספרים והנלמד רבות ולו בספר 'יסוד העבודה', הי

 על ידי החסידים.

כזכור קודם הסתלקותו הביע רבינו בפני החסידים את רצונו העז בהדפסת דבריו 

ואתבדרותם בעולם, דבר שהיה חלק מרכזי במסכת גדלותו ושורש נשמתו, וכפי 

לראות את  שמספר היה מרן הרמ"ח, שיהודים ישישים שהכירו את רבינו ועוד זכו
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הסבא משפולי, העידו על דמיון ביניהם. והנה הסבא משפולי כידוע לא אמר כמעט 

תורה כל ימיו בהסבירו שזאת מפני שפעם אחת האכילתו נכריה, ואינו רוצה לומר 

תורה עם פה שאכל אוכל שהגיע מידיים גויות, ורבינו לעומת זאת כל ימיו לא פסק 

יעה, כשמעיינות תורתו אזי יזובון. והוסיף לומר דברי תורה ללא הרף בשפע הנב

הרמ"ח, שאפשר שצדיק זה בא להשלים מה שחיסר כביכול צדיק זה, ונמצא שאם 

מטעמי 'הצנע לכת' רבינו לא אבה בכל ימיו להראות את כוחו וגבורתו בתורה, 

הרי שקודם הסתלקותו כאשר ניבא לו ליבו על שקרב עתו ביקש למלאות את 

 שליחותו.

האחרונה, שכב רבינו מיוסר על מיטתו כשזיו איקונין של אותו צדיק  בתקופתו

זורח כתמיד בנהירו עילאה, יחד עם אור השכינה הנמצאת מתחת למראשותיו של 

חולה. גם במיטת חוליו היה מוראו מוטל על החסידים שעמדו ניצבים מסביב 

משפחתו למיטתו לשמור ולהשגיח עליו, והנער ר' משה אברהם ברזובסקי קרוב 

של מרן, כשנתבקש פעם להצטרף לשמירה ברח מהחדר תוך כמה דקות, בחושבו 

 באימה: הלא החדר מלא מלאכים ושרפים, ומה לי כאן.

באחת הפעמים בהן ניצבו החסידים מסביב למיטת רבם השוכב על ערש דווי, אזי 

ו כדרכם של חסידים נעצו בו את עיניהם ועקבו אחר כל תנועה ותנועה, ולא גרע

עליו העיד הס"ק  –ממנו את מבטם לרגע אחד. באותו חדר עמד החסיד ר' לייז'ע 

כי הוא מקיים מצוות 'עבדו את ה' בשמחה בשלמות', ומרן הרמ"ח התבטא 

ש"הלוואי שהוא יזכה להתפלל נעילה כמו שהיתה נראית אצל ר' לייז'ע ברכת 

מה לכם נועצים בי והתפלל כדרכו בחיות ומתיקות הממיסים כל לב. ' –השכיבנו" 

את עיניכם' נזף הרבי אפוא בחסידים המשתאים, 'לכו והתבוננו כיצד יהודי עומד 

 ומתפלל לפני קונו!'.

בליל הסדר האחרון לפטירתו רימז הרבי על שקרבו ימיו למות והוא אינו עתיד 

להשלים את שנתו הנוכחית מיום ליום, באומרו בריגשה: "השתא הכא לשנה 

השנה עודנו עבדים ונשמתנו נמצאת במאסר הגוף, אך בשנה  – הבאה בני חורין

 הבאה כבר נהיה בני חורין...". סתם ולא פירש יותר.
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במשך כל התקופה האחרונה לחייו ראו החסידים עין בעין, כיצד רבם משייט 

בעולמות גבוהים ורמים טמירים ונעלמים, ושרוי 'גאר ביים בערג' כלשון רבו 

יד על רבו, הרי שגם אצלו ניכר היה בבירור 'כיצד נשמתו הקוברינער, וכפי שהע

סוחבת את גופו המיוסר כמשא כבד מנשוא', שכן אט אט נעשה הקשר שבין הגוף 

והנשמה רופף, גרגירי החול האחרונים בחייו החלו עושים את דרכם מטה, הגיע 

בידי זמנו של הרבי לצרור את נפשו בצרור החיים ולהפקיד את נפשו רוחו ונשמתו 

 אדון כל הרוחות.

בליל י"א מר חשוון שנת תרי"א, יום פטירתה של רחל אימנו, היה היום המר 

והנמהר בעבור החסידים אך המאושר בעבור רבינו. היום בו לאחר שהתגבר כארי 

על מיטתו והתפלל תפילת מנחה כדרכו, בניחותא חיצונית ואש פנימית עצורה, 

ושלוות נפש הרואית פרחה לה נשמתו הטהורה מגופו המיוסר, מתוך 'ישוב הדעת' 

 השמורה לצדיקי אמת בפטירתם מן העולם. 

היה זה תהליך מהיר וענוג של 'כמישחל ביניתא מחלבא', בדרכה לעבר ש"י 

 עולמותיה ונחל עדניה.

בעליה, שלמד כל חייו תורה לשמה בדחילו ורחימו, וגם לא בכדי לבוא לחיי 

הדוק בין הצדיק לעולם בקשר נפשי  –העולם הבא, הריהו עומד לנוחלם ב'עצם' 

הבא בבחינת 'שכר מצווה מצווה' שהשכר של המצווה היא המצווה עצמה, ולא 

ב'מקרה' בתורת קבלת שכר בעלמא למי שלמד לשם עולם הבא, כשמהיכי תיתי, 

מאחר שהעונג הגדול ביותר עלי שמים הוא ליהנות מזיו השכינה והוא למד 

ר כל בריה, אך אין זה מעט מזעיר במטרה לקבל עולם הבא אין הקב"ה מקפח שכ

מרב טוב הצפון לצדיקי אמת כדוגמת רבינו העוסקים בתורה לשמה, אשר 'עין לא 

 ראתה'. 

 או אז, כפי בקשתו, הפכה נשמתו הקדושה לבת חורין אמיתית.
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 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק

 מליץ יושר

, ה"דברי חיים"מצאנז זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל חיים בי רהרבי המפורסם, 

עדות  על עצמופעם, בעת רצון, העיד  כמו בנסתר. בחלק הנגלהבתורה היה גדול 

אני אהיה אחד במהרה בימינו, מלך המשיח יגיע כאשר מפתיעה. וכך אמר: "

  שיזכו לשבת לפניו..." מהסנהדריןמחכמי 

. הן באותו דורשצדיקים גדולי ה אמירה מופלאה זו, עוררה השתאות רבה בין

הדבר ברור, שמי שיזכה להגיע לכך, יהיה עליו לעמוד במבחן של משיח... מבחן 

כמה גדול על פי חוש הריח...  -של איש אלוקים שיודע להכיר בטיבו של האדם 

גם  לתחיה יקומו במהרה בימינו,ומה גם, שכשיבא משיח צריך להיות בשביל זה! 

ומתוך יתקבצו ויאספו, , ישובו ויעמדו על רגליהםורות, כולם חכמי כל הדגדולי ו

וקדושי  נביאים, אמוראיםהתנאים וההחכמים,  ם ורבוא ריבואותכל אלפי אלפי

מכולם ייבחרו רק שבעים ואחד ענקי תורה ורוח, שהם יזכו לעמוד ולשרת  ,עליון

 !הסנהדרין של מלך המשיח בקודש... הם יהיו

בלא פקפוק, שהוא על עצמו להעיד ו חיים מצאנז שיכול רבינהיה גדול אכן, מה 

 יהיה אחד מאלה הגדולים...

 סיפור הבא:להקדמה עד כאן, 

היתה לו . רבי חיים מצאנזבקרבת מקום לגר ובעל נכסים רבים, יהודי עשיר 

לבית  יהודי נפטרעברו הימים ואותו . רחבת ידיים, בית מפואר וקניין רבאחוזה 

נכנס בתום שבעת ימי האבל, היה חסיד צאנז. הוא שגם  בנו, אחריו נשאר עולמו.

. כך עברו ימים, ובתום אחוזהשבתוך המפואר הגדול והבית אביו, ב לגור בביתהבן 

 הפריץכתוב וחתום בכתב ידו של מכתב רשמי קבל הבן בדואר שנת האבל, מ

מאז  עברה שנה: המקומי, בעל האחוזות הרבות שבאותו פלך. וכך כותב לו הפריץ

. רציתי לצער אותךפניתי אליך משום שלא כל השנה הזאת לא מות אביך. במשך 

לי לפני שאביך נפטר הוא מכר אולם כעת, עברה השנה, והגיע הזמן לספר לך, כי 
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כתוב וחתום כדת וכדין.  יש לי שטר מכירה... וכמובן, שלוהגדולה האחוזה כל את 

 . יך ולפנות את הנחלה עבורי..כעת לקחת את מטלטלמבקש אני ממך אי לזאת, 

, אי אפשר היה להתעלם מטענה מצד אחד הבן קורא את המכתב ועיניו חשכו.

את  אכן מכראביו התקבל על דעתו, שאך מאידך לא רצינית ששטר חתום בצדה, 

את בית  ומדוע זה ימכור, מעולם כסףנזקק להיה עשיר ולא הוא הרי . האחוזה

כתב שבידו ומצא בו, שהפריץ מוסיף ונותן לו ארכה אחוזתו... הוא שב והתבונן במ

בנדיבות לבו, עד לתאריך מסויים, שבו עליו יהיה לעזוב הכל, ובאם לא, הוא יוזמן 

  למשפט ושם יציג הפריץ את שטר המכירה לפני השופט.

הרבי  לרבי הקדוש בבכיות קורעות לב. ובמר ייאושו פנה הבן לא ידע מה לעשות,

דיבר על לבו, הרגיע ופייס. אין מקום לדאגה, אמר הרבי, אל תצא מהבית, 

 וכשיזמין אותך הפריץ לעמוד לפני השופט, הבא אותי אתך בתור עורך דין... 

רבי חיים מצאנז היה ידוע כחכם גדול גם וזאת עלינו לדעת, כי הרבי הקדוש 

ראבין במורא ורתת "והיה נקרא בלשונם כבדו אותו, העריכו ובקרב הגויים שמאד 

ותהום כל העיר, כשנשמע הקול כי הרבי חושב לבא בכבודו ובעצמו . "הלברשטאם

 לשמש כעורך דינו של היהודי.

וכה  ,השופט הגויסידר דבריו בנועם לשונו לפני ו הרבי הגיע ביום המיועד ,ואכן

 היו דבריו: 

רי התורה אתה אדוני השופט את דרכם ומנהגם של היהודים, שומודאי מכיר ב

 הנהן בראשו בהסכמה. השופט  היה מהם... שאביו של היהודי הזהוהמצוות 

שאצל יהודים לא עושים הן הדבר ידוע לך, מן הסתם,  הוסיף הרבי וטען בפניו:

מכירה בשבת  ילא כותבים שטרשובודאי אפילו לא מדברים עסקים עסקים בשבת, 

 . מהבניע ראש של הסכהשופט את זאת אישר גם ... דשוק

השטר הוצא, בדקו את  וכעת, סיים הרבי, הבה ונראה את השטר של הפריץ.

התאריך שכתוב בו, ולפליאת הכל התברר שבשטר נקוב תאריך הנופל ביום 

  ...הכפורים שחל להיות בשבת
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השופט שהבין מיד את התרמית, נעץ עיניו בפריץ החיוור, שנאלץ להודות שכל 

 ל שקר והונאה...מעשה השטר לא היה ולא נברא והכ

מלמדנו סיפור זה על גדלותו של הדברי חיים הקדוש, שראה ברוח קדשו את 

תאריך השטר, עוד לפני שהפריץ הוציאו, וגם... כמה לקח של אהבת ישראל 

מוצאים אנו בסיפור זה! כמה הקרבה ומסירות של צדיקים שמכניסים עצמם בין 

 רה.אנשי מרמה ורשע, למלט משם את אחיהם הנתון בצ
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 ממזרח תפתח הרעה!!! -פרק ח' 

מרגע הולדתו של פיניה'לה הוא מקבל חינוך שכולו קודש  תקציר הפרק הקודם:

לתורה, הוריו משקיעים בו את כל כוחם, כדי שיאהב את התורה בכל מאודו. 

האבא הצעיר יושב לידו ולומד את הגמרא, אוזניו הרכות שומעות את ניגון הגמרא 

ללא הרף, בלילי שבת שומע הוא את הניגון המתוק של "האור החיים" הקדוש. 

המראות והמנגינות חודרות אליו עמוק היטב, מגיל קטן הוא נמשך אל הגמרא 

כמגנט, הוא הופך להיות החברותא של האבא מגיל צעיר ביותר, לא עובר זמן רב 

והוא הופך להיות חלק מבית המדרש, רואים אותו לומד, כמו אבא יש לו סטנדר 

א נבחן על ידי דודו והוא שעון עליו ולומד כגדול, הידיעות שלו מפתיעות הו

 תלמיד חכם מופלג ביותר שמבשר למשפחה שעתיד הוא להיות גדול בישראל.

* 

חוצות העיר ירוסלב התכסו בערפילים, העיר שהייתה בימים כתיקונם שמחה 

ועליזה התעטפה בקדרות מעיקה, אם בימים כתיקונם נוהגים היו לדבר על מסחר 

ד מעסיק את אנשי העיר, האם תהיה או פוליטיקה חפה מסכנות, הפעם נושא אח

 מלחמה עם גרמניה הנאצית או שהכל יסתיים רק בפחדים ותו לא. 

כדרכם של יהודים שאוהבים להבין דבר מתוך דבר, חייבים הם להבין איך אירע 

שתת אדם שפל והזוי שהיה דחוי ומתועב על בני עמו עד לפני זמן לא רב עלה 

חזקה ומרגע זה אין יום אחד רגוע בארצו,  בסערה לשלטון, הוא תופס אותה ביד

הוא מתנכל בתחילה ליהודים שבארצו מיצר את צעדיהם בחוקי און, עוברת 

תקופה מה והוא אינו מסתפק בזה אלא לוטש עין על כל שכניו, הוא חולם להחזיר 

לעם הגרמני האומלל את תהילתו האבודה, הוא מתכנן "רייך בן אלף שנים" כדי 

מו עליו להתפרס על העולם כולו, הוא מנסה לממש את חלומו להגשים את חלו

על ידי סיפוח של מדינת אחות כאוסטריה, כשבתהליך "אנשלוס" מהיר וזריז הוא 
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מספח אותה כפרובינציה זניחה לארצו. אם לאי מי נדמה שבזה ירגע הרודן 

לו, האכזר, לא עובר זמן רב והלה מגלה את טלפיו, הוא חפץ לשלוט בכל העולם כו

הוא מציב למדינות שונות תנאים שונים ומשונים, אין יום שהוא לא מפתיע. והנה 

לא עובר זמן רב והוא לוטש את עיניו על פולין בה מתגוררים למעלה משלושה 

מיליוני יהודים, השמועות פושטות והלכות והמוח היהודי שובר את ראשו, האם 

 זו אילוזיה שתתפוגג בקרוב. הוא הולך להפוך את העולם כולו או שזוהי רק אי

ישבו להם גדולי המוחות וטובי המבינים בעיר וניסו להבין דבר, מה אירע לעולם 

שהשתגע? האם לא למדו את הלקח מהמלחמה העולמית הראשונה, בה אבדו 

עשרות מיליונים ויותר מהם נכים ומוכי גורל, מדינות מפותחות ומתועשות נותצו 

ת שפתחה את המלחמה בסערה איבדה את הילתה והפכו אבק, גרמניה הקיסרי

הרבה והפכה לעם מובטלים, עוד אין מחצית יובל שנים ושוב תטולטל גרמניה 

במלחמה חסרת סיכוי?! תהו להם החריפים הגדולים של כותל המזרח בבורסת 

החדשות, אך אף הם יודעים כי 'מקושיא לא מתים' והמציאות חזקה היא מכל 

ומדת להתחולל מלחמה עקובת דם מבצבצים מכל עיתון הקושיות והסימנים שע

 בר חשיבות של התקופה ההיא. 

איש מאנשי העיר לא האמין כי העם היהודי כולו עומד בסכנה קיומית איומה, 

להשמיד להרוג ולאבד כל זכר מעם ישראל ה' ישמור, פה ושם הסתננו להן 

, אך באשר לא היו שמועות על רדיפות ונגיסות כלפי יהודי אוסטריה וגרמניה

הדברים מוסמכים נטו ההמון לבטל את עוצמת הסכנה, לא היה אחד שחזה את 

הגזירות האיומות העומדות להתחולל בקרוב על היהודים, אך השלווה 

הפסטורלית שאפיינה את העיר ירוסלב התמוססה כבועה אוורירית והלבבות 

 מלאו בחרדה להמשך. 

לבית משפחת שרייבר שלא הייתה מעורה  לא עובר זמן רב וההדים מגיעים עד

בכל הנעשה בעיר, אי אפשר לחסום את אי השקט ששורר בכל העיר, הם שומעים 

משכנים ובני משפחה כי הסכנה מתקרבת לפולין וגליציה בצעדי ענק וכי צריכים 

להתכונן לקראתה, שמועות עוברות מפה לאוזן כי האיומים ששולח צורר היהודים 
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פולין קשים ביותר וכי נשיא פולין מכין את העם לקראת מאבק ימ"ש אל ממשלת 

קשה ביותר, וכך הגיעו הדי הטלטלה עדי הבית שנעול היטב למנוע את השפעות 

 הסובב, היציבות ששררה בבית עומדת להיפסק חלילה אם תפרוץ מלחמה. 

)אותו ימ"ש ביקש ליטול את אחת מערי הנמל החשובות ביותר שלה דאנציג בלי 

רה. באם לא תהיה נכונות, יכבוש את פולין בסערה. הנשיא הבין שבקשה זו תמו

היא רק תחילת התכנית ובזה לא יסתפק, לפיכך החליט לענות בשלילה על 

הבקשה למרות הסיכון הרב. הוא נשא משא מסעיר בו הסביר את מניעיו: אם 

כך קשה,  הייתי יודע שכל כוונתו רק לדנציג הייתי מוותר ולא נכנס למערכה כל

לימים  -אבל יודע אני את האמת שכוונתו לכל פולין, והוא נוקט בסיפוח זוחל!

סיפר הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל ששמע את משאו של הנשיא, הוא היה באותם 

ימים בחור ישיבה צעיר בישיבת נובהרדוק ונשלח על ידי ראש הישיבה מרן הגר"א 

ר' יעקב לא הצליח להשיג אוכל בשל יפהן זצוק"ל להשיג אוכל עבור הישיבה, 

משאו של הנשיא שריכז את כל תושבי העיר, הוא חזר לישיבה וסיפר שיש לו 

שיעור מוסר שלמד אצל הנשיא: כך דרכו של יצר הרע, הוא לוטש לקחת את הכל, 

אבל יודע שלא ישמעו לו, לפיכך הוא מציב אתגר קטן וכשנשמעים לו הוא כובש 

 ת הכל(.           מחוז נוסף עד שכובש א

פיניה'לה מצוי היה עד עתה ב"גן עדן" התחתון, הימים עברו עליו בנעימות 

 התורה, כל עולמו סובב סביב התורה, בלי לדעת מהנעשה בעולם. 

אך לפתע עתה עולמו הטהור התערער, השמועות הרעות והקשות מגיעים עד 

לתות התורה כמו לבית, האבא אמנם ממעט לדבר על העניין, הוא שוקד על ד

בימים שקודם לכן, אבל מתחת לפני השטח נשמעים פה ושם דיבורים מהוסים 

שיתכן ויצטרכו לעזוב את העיר, כי יתכן שהאויב הגרמני ששוכן לא הרחק חושב 

לכבוש את פולין וגליציה ומי יודע מה תהיינה התמורות. אי אפשר היה לבטל את 

חלו להגיע שמועות איומות על גזירות החששות שהעיקו על הלב. טיפין טיפין ה

קשות ביותר שמאיימות על חיי כלל ישראל, כל הרחוב דיבר על מלחמה איומה 

האורבת בפתח, אף שעדיין לא ידעו את עומק הגזירה כי גרמניה הנאצית חורשת 
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מזימות רשע על העם היהודי כהמן הרשע בשעתו...להשמיד להרוג ולאבד את כל 

ם, מנער ועד זקן טף ונשים, בלי להותיר מהם שריד ופליט, ה' היהודים ברחבי העול

 ישמור. 

 איך פעלו חורשי המזימות?

כצאצאי עמלק ימ"ש, החליטו הללו להשליט סדר עולם חדש, הם הגזע הארי 

העליון, על כן אינם יכולים להרשות לעצמם לחיות בצוותא אחת עם יצורים 

בנוכחותם הלא רצויה. לצורך זה "חדלי אנוש מנוונים" שמכתימים את העולם 

חוקקו להם "שו"ע" חדש עם חוקי יסוד הקובעים למי יש את הזכות לחיות ולמי 

 אין. 

במקום בו ישבו שנים או שלושה דורות קודם לכן פורקי העול, משה מנדלסון 

וחבר מרעיו שר"י ועקרו את השו"ע היהודי עד היסוד, קם לו עמלק חדש שחוקק 

ים "חוקי נירנברג" שתוכנם היחיד הוא...לא תינתן זכות קיום שו"ע חדש בו קיימ

 לעם היהודי ולדומים לו. 

לא ביום אחד הביאו להכרה שהעם היהודי איננו בר קיימא, גם פתנים אלו ידעו 

שאי אפשר לשלול ביום אחד את זכות הקיום של מיליוני איש, לפיכך הכינו את 

 זאת כדבר הברור מאליו.  האוירה שתוכל לקלוט מושגים אלו ולהפנים

לצורך זה נרתמו צוות שלם של אמני דמגוגיה מוכשרים ביותר, בראשות עמד 

הצורר יוהאן גבלס ימ"ש, הם החלו לפרסם בעיתונם הנפוץ "דער שטירמער" 

)הסער( מאמרים עקביים נוטפי ארס ולגלוג, בגנות העלוקות הנצמדות לגוף 

 מלאה. העולמי, יונקות ממנו עד להתנוונותו ה

כל יום חודדו המסרים יותר ויותר, כשהם מאוירים בקריקטורות מזוויעות, פרי 

עטם של טובי הקריקטוריסטים האנטישמיים, שהשכילו להציג בפן מזוויע ומגוחך 

ביותר את "שיילוק" היהודי )דמות הזויה של יהודי מחליף כספים בריבית גבוהה 

דם מרושע בשם שייקספיר, מחזאי מאד מהנוצרים האומללים, הומצאה על ידי א

אנטישמי אנגלי ומחזהו הופץ בכל רחבי העולם( שעושק נוצרים הגונים, כשכל 
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ההון העולמי נגרף לכיסו, ובכך הורסים את הסיכוי להתפתחות האנושות, המגמה 

הייתה אחת, היהודי הוא יצור טפילי שנצמד לורידים ויונק משם את כל חיותו, הם 

 קדי הכוח ומנווטים את כל העולם לפי האינטרסים שלהם. משתלטים על כל מו

וכך צעד אחרי צעד, בשיטתיות יקית מסודרת, טפטפו את ארסם בעיתונות 

ובמודעות שתלו ברחבי חוצות הערים, תוך שהם נעזרים באיורים מבחילים 

שתיארו את היהודי כתמנון מפלצת בעלת כמה ראשים וזרועות שחונקת את כל 

וגים החיים סביבה,המאמרים היו כתובים בעט מושחזת היטב על ידי טובי הדמג

שידעו להחדיר את המסרים בצורה עקיפית אך עקבית ושיטתית עד שנקלטו היטב 

 בכל מקום. 

מאמרי השטנה נתנו את פירותיהם בפועל, היהודים נתפסו בעיני העולם 

האירופאי כיצורים נחותים ומפלצתיים "תת אדם" שמהווים סכנה קיומית לעולם 

דחקו היהודים לשוליים, בתי עסק הנאור. התוצאות הגיעו מהר מאד. מיום ליום נ

רבים הדירו את קוניהם היהודים, בתלותם שלטים בפתחם: איינגאנג פאר גו'דען 

אונד הונדט, שטערנג פארבאטן )הכניסה ליהודים ולכלבים אסורה בהחלט(. לאחר 

זאת אסרו עליהם את הכניסה למקומות ציבוריים וחייבום לתלות טלאי צהוב על 

בכל מקום כי הם משתייכים לאומה היהודית, כדי שחלילה  בגדיהם, בכך יכירו

 וחס לא יטעו בהם. 

טלאי זה החזיר באחת, אנשים שכבר לא ניכר עליהם כל סממן יהודי )רק מבדק 

ד.נ.א. יכול היה לזהות את השייכות שלהם לגזע היהודי( אל העם היהודי בעל 

ארבע דורות ויותר זהות כורחו. הגרמנים ימ"ש בדקו ביסודיות השמורה רק להם 

אב סב יהודי, שאף לא קרא קריאת שמע מימיו, חוקי הגזע הרכיבו אילן יוחסין על 

"טהרת האריות הגרמנית" בהם אין דריסת רגל למי שטיפת דם יהודי זורמת 

בעורקיו. וכך הורחקו בכוח הזרוע כל אלו שחשבו להשתלב במרחב העולמי 

 בלי כל שייכות לגזע היהודי.  כקוסמופוליטיים )אזרחי כלל העולם(

לאחר זאת עברה ההסתה שלב מתקדם. כשתנועות הנוער ההיטלראי )דער 

היטלר יוגנד( מתפרצים לבתי עסק יהודיים, בוזזים את כל תכולתם, ומכים את 
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הבעלים וקהל הלקוחות עד זוב דם, לאחר מיכן הגיע שלב ה"אריזציה" כאשר בתי 

ע אחת לבתי עסק גרמניים, שוד לאור יום בלי עסק יהודיים הופכים בהינף אצב

שהבעלים האמיתי יוכל להתנגד, אם הותירוהו כפקיד במפעל היה לו להודות 

לבורא שהותיר את חייו לשלל. לאחר מיכן הגיע "ליל הבדולח" הנודע לשמצה, 

כאשר בלילה אחד הוצתו עשרות בתי כנסת ברחבי גרמניה ואוסטריה, באין פוצה 

 פה ומצפצף. 

היו תמימים שדימו עוד למצוא איזו עזרה וסיוע מחברים וידידים שהיו עמם 

בקשרים הדוקים ביותר, אלא שלהפתעתם הרבה גילו כי "ידידי האתמול" מדירים 

 אותם ומתרחקים מהם בתיעוב, כאלו היו שקצים ארסיים ביותר. 

ין האנטישמיות לא נעצרה בגרמניה ואוסטריה אלא התקדמה בצעדי ענק אל פול

השכנה, עוד בטרם נכנעה פולין תחת מגף הכיבוש הנאצי ניכרו אותות השפעתם 

היטב, הגויים החלו להבליט את האנטישמיות שלהם בגאון, שנאת עולם שהייתה 

כבושה בלבם, החלה לפרוץ החוצה בגלוי, כשהנימה השזורה בהן הייתה: מה לכם 

נה מקור השראה פה בפולין ארצנו. המשענת הבטוחה בת אלף השנים, שנת

לין )מקום טוב ללינה, עד ביאת משיח צדקנו( התחלפה -לפייטנים רבים, כי פה

 ל"אין פולין )ראויה( לאור הנר".

והסכנה לעיר ירוסלב, נראתה לכולם מוחשית מאד, האויב שכן לא הרחק מהם, 

בגבול המזרחי של גליציה, והציפורניים הלטושות של אותה חיה נאצית, כאלו 

 עד ההרים. נראו מב

 לאן הולכים??

מיום ליום נעכרה האווירה הכללית, הרגשת חנק נוראה לפתה את היהודים 

ברחבי גליציה ופולין, איש לא ידע מה ילד יום, הכתובת הייתה כתובה אמנם 

 בבירור על הקיר, אלא שפתרון נאות לא היה להם לכך. 

ות, כשגם אין לאן לא קל היה לעזוב בית נוח ומקום עבודה מסודר ולצאת לגל

ללכת. כי מי יקלוט את כולם? כשלושה מיליוני יהודים התגוררו באותם ימים 
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ברחבי פולין וגליציה, אי אפשר היה להקים מקומות מפלט באף מדינה ברחבי 

 אירופה למועטים, על אחת כמה לכולם. 

אם פחד איום תקף את כל הרחוקים אל הגבול הגרמני, ניתן )במעט( לשער איזו 

הרגשה חשו תושבי גליציה שהיו קרובים לגבול, למרות שאיש מהם לא שיער 

לעצמו את עוצמת השואה שתוכננה עבורם, ידעו כי ימים קשים ביותר מחכים 

להם עתה, נתקיים בהם מאמר חז"ל: "אין לך יום שקללתו אינה מרובה משל 

 אתמול". 

תושבי גליציה ובתוכם יושבי "ירוסלב" ישבו על המדוכה, לאן פניהם מועדות. כל 

 אחד חישב את האפשרויות שבידו. 

למעשה לא היו ברירות רבות בידם, לפולין השכנה לא ניתן היה ללכת, האיומים 

הופנו אליה לא פחות מאליהם, לא כ"ש ללכת אל המדינות החוברות לגרמניה, 

 טליה והונגריה. כאוסטריה צ'כיה אי

המחשבות נתונות היו איפה אל שכנתם הידועה בשם "אמא" רוסיה, באותם 

ימים נראתה משום מה חמימה ומזמינה. מעלות רבות לה, בשל היותה מדינה 

חזקה מאד מאז ומתמיד, כשלרשותה צבא כבד בנשק וחיילים, היא גם לא אוימה 

, בהם ניתן היה למצוא מקום על ידי הנאצים ימ"ש, היו בה מרחבים גדולים מאד

 עראי עד שיתבהרו העניינים. 

במערך השיקולים של אלו, לא נלקח בחשבון עובדה לא נסתרת לאלו שיודעים 

היו את חדשות התקופה היטב, באותם ימים ממש חברה לה רוסיה לגרמניה 

הנאצית, ע"י הסכם "ריבנטרופ מולוטוב" אחרת לא יובן מה הייתה עדיפותה, ניתן 

לי לסנגר שצידדו בה בתור ברירת מחדל, במחשבה תמימה כי רוסיה לא תדכא או

 את אלפי הפליטים שיבואו לחסות בצל אמא רוסיה. 

באותם ימים טרופים נעלמה הידיעה על בוגדנותה והפכפכותה של הממשלה 

הסובייטית, שאינה נאמנה לבריתות, כשהידיד של אתמול יכול להיות האויב של 
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ך )מה שהוכח כמה וכמה פעמים בעת המלחמה( וכנראה שלא היו היום, וכן להפ

 מודעים לרדיפות הדת החמורות שאפיינו את המשטר הקומוניסטי החדש.

כל עוד לא פרצה המלחמה בפועל, כמעט לא נעשה דבר, גם כשהסכנה מרחפת 

מלמעלה, כל עוד היא אינה מוחשית לא קמים ועוזבים מגורים והולכים אל הבלתי 

מועטים בלבד היו אלו שהבינו את עומק הסכנה באירופה וברחו לארה"ב או נודע, 

לארץ ישראל שנשלטה על ידי בריטניה ובכך הצילו את חייהם, הרוב עדיין לא 

היה בשל להגירה המונית וכדרכם של יהודים שיודעים לדסקס על כל נושא שיש 

וניהלו "רבי שיח"  בעולם התגודדו להם קבוצות "מביני דבר" בכל מקום ציבורי,

 )סימפוזיונים( אודות העתיד. 

היו נביאי זעם שניבאו שחורות והזהירו מהאדישות הכללית ששוררת בציבור, 

הם עמדו והזהירו: המצב כה חמור שאם לא יתעשתו ויעשו מעשה, 

 חלילה...עומדת להיות כליה, רח"ל. 

תשובה מעשית מנגד היו כאלו שלא יכלו לשאת את הפחדים שמפריחים כשאין 

 מנגד וכדי לברוח מעצמם ניסו לפזר את החששות בק"ן טעמים ופלפולים. 

"אי אפשר לטלטל את העולם כולו, זמן קצר כל כך אחרי מלחמת העולם 

שעברה" רק עשרים שנה עברו מאז הסתיימה לה מלחמת העולם הראשונה, 

"ד שהחריבה כמעט את כל אירופה, כשבמשך ארבעת שנות המלחמה )תרע

 תרע"ח( נהרגו או מתו מרעב וממגפות עשרות מיליוני אנשים בכל רחבי אירופה.

"העולם לא ישתוק ויניח, שארצות שהחלו רק עתה לפרוח תיהרסנה, ומיליוני 

 אנשים ימותו על לא עוול בכפם" הייתה טענה חזקה בפיהם.

כך ניסו להשלות את עצמם כל אותם בנות יענה, כדי להשקיט את פרפורי 

האימה שכרסמו בלב היו האופטימיסטים שבהם מפיחים תקווה: מדינות נאורות 

עשו את הכל וידידותיות כארה"ב אנגליה וצרפת, שיש להן צבאות חזקים מאד י

 כדי למנוע את המלחמה.
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אך כפי שניבאו נביאי הזעם, כן היה תקופה קצרה לאחר מיכן. מלחמה כבדה 

רמני יצא בסערה לכבוש את פולין פרצה לפתע בי"ז אלול תרצ"ט, הצבא הג

כשחיל המחץ שלו שנקרא "לופטוואפן" )חיל האויר( עם מפציציו הכבדים ביותר 

ה"מסרשמידט" )סכין הנפח( מטוסי מחץ שהיו הטובים והמשוכללים ביותר שהיה 

 ברשותם שנוסו עתה להכריע את המלחמה במתקפת בזק. 

פולין בלי התראה מוקדמת  מאות מטוסים חמושים היטב הגיחו בקבוצות בשמי

והמטירו מסות כבדות של פצצות על וורשה הבירה ופרבריה, והפכו את 

המטרופולין הגדולה כמעט ברגע אחד לעיי חרבות, בכך התמוססה לה אשליית 

הביטחון ששום דבר לא יקרה, עם מציאות גיהינום לא מתווכחים, כל מי שרק יכל 

ל ולא חשב לאיזה מקום ימלט. לברוח נס מהמקום שהתלקח כהר געש פעי

כשסילונות לבה רותחת ניתזים למרחקים, למי יש את הלוקסוס לחשוב לאן 

 הולכים. 

העיר ירוסלב אף היא נאחזה בקדחת ההימלטות, כל אחד הכין לעצמו צרור 

בגדים ומטלטלים נחוצים ביותר, שישמשו אותו בימים טרופים אלו ונס מהמקום. 

יטים שעשו את דרכם לאמא רוסיה, בתקווה להציל הדרכים התמלאו באלפי פל

את נפשם ממות. מיום ליום התרוקנה העיר מתושביה שנסו ממנה בכל דרך 

 אפשרית. 

גם משפחת שרייבר הבינה כי עליה לצאת מהמקום בטרם יהיה חלילה מאוחר. 

היא נאלצה לוותר כמעט על כל החפצים החשובים, רק דברים נחוצים ביותר 

 ת. נלקחו באמתח

היציאה הייתה ממש ברגע האחרון, אם היו משתהים ואפילו יום אחד נוסף, היו 

נופלים לידי הטורפים הגרמניים ימ"ש, שפלשו במהירות לכל רחבי גליציה עם 

רכביהם הממונעים, כשבכל מקום הם זורעים הרס וחורבן, ספק רב אם היו יכולים 

הגאון המופלא רבי פיני'ע  להינצל מאחיזתם, בריחה זו סללה את נס ההצלה של

  זצוק"ל שעתיד היה להאיר את שמי התורה מעל ליובל שנים.


