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 תשע"ז ויראפרשת אספקלריא ל

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר
מדרש )המזמור הזה משובח מכל המזמורים" בי יודן אומר: אשרי האיש גו'. ר"

  ר טוב(שוח

מהו פירוש "אשרי האיש"? מהו הביאור המילולי של מלת 

 "אשרי"?

עשית מצוה? אשריך! אבל מה זה אשריך? ספר התהילים פותח במילים 'אשרי 

 האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו'', מהו 'אשרי'?? 

 ים מרכזיים למילה זו! ואלו הן בקצרה:מצאנו לא פחות מששה פירוש

 . רס"ג )בפי' על ד' פרקים ראשונים("אושר" לשון .1

 חז"ל , שיבורך האיש הזה. מדרשיברכהלשון  .2

, תהלותיו של אדם אלו הם: אשר לא הלך וגו'. רש"י; רד"ק; תהלהלשון  .3

 ועוד

. ומכל מקום אושר שונה מסתם "הצלחה", שאושר פירושו הצלחהלשון  .4

 חה בעניינים הרוחניים. מלבי"םהצל

, שהצדיקים יש להם קיום, והוא הפך הרשעים, שהם כמוץ אשר קיוםלשון  .5

 תדפנו רוח. אבן יחיא

, מעשים ישרים של האדם אלו הם, אשר לא הלך וגו'. מגילת "ישר"לשון  .6

 סתרים )רד"ש אייבשיץ(

* 



 

 זעמ' 

 אשרי = אושר

 ם הראשונים.ועתה אי"ה ביתר הרחבה. והפעם בשני הפירושי

 אשרי = 'אושר'! הפירוש הראשון, פירושו של רבי סעדיה גאון:

אשרי מתפרש "אושר",  :כותב 1'מכתב מאליהורבינו אליהו דסלר זצ"ל בספרו '

"אבל שורש אחד הוא, כי מי שהוא והמפרשים פירשוהו לשון שבח ותהלה, 

 !!מאושר בדרך אושרה של תורה ראוי הוא לשבח ואישור"

* 

 ברכה אשרי =

 אשרי = 'ברכה'. הפירוש השני, הוא משמעות דברי חז"ל:

את ישראל  אברךבאשרי האיש" וכן "אף אני בירכן עיין מדרש שוח"ט "והיכן 

את ישראל באשריך  בירךבאשרי" וכן "כל מה שעשה משה עשה דוד וכו', משה 

 .ש"אשרי" עצמו הוא לשון ברכהבאמרות אלו  אפשר לפרשו באשרי". בירךודוד 

* 

 ברכה = שבח

אלא  ,האמורה כאן אינה מתפרשת שברכם שייטב להם 'ברכה'ש ,ויתכן לפרש

שבח ששיבחם, ש"ברכה" יש לה גם משמעות של שבח, וכמו "והתברך בלבבו", וזו 

 "ברוך אתה ה'"בברכותינו בלשון המשמעות של מה שאנו "מברכים" את ה' 

וד ברוך" )רב"צ מאשקאוויטש, . ועיקרון זה הובא בהקדמת "לד(2)ומקורו בכתובים

   3.אב"ד פאקש שב'פעסט'(

                                                
 .והלאה( 81עמ'  )חלק א, "שיעור על תהלים א", 1
 .בבראשית ט,כווכעין זה  א כט,י;-הימים-תהלים קיט,יב; דברי 2
והנה, מבואר במדרש, שעל מה שבירכן באשרי האיש, נאמר 'יבקש רצון' )משלי יא,כז(, שביקש רחמים שתשרה  3

ה תבואנו', ואם עליו שכינה כדי לברך את ישראל, ובפסוק משמע שהפכו של 'שוחר טוב יבקש רצון', הוא 'ודורש רע



 

 חעמ' 

* 

 וישנם כמה ביאורים נוספים לדברי המדרש: 

 והיה כעץ שתול –הברכה 

 . 4הברכה היא במה שממשיך "והיה כעץ שתול וגו'" א. הרמ"ג:

: 'תהלות מהרי"ץ, בספרו 'מהרי"ץ דושינסקיא, גאב"ד ירושליםפירש בדומה ו

ם מהרשעים )אשר לא הלך בעצת רשעים( יש ברכה )על להורות שרק אם מתרחקי

 פי אדר"נ ט,ד(. 

 שפתח בדבר טוב –הברכה 

הברכה היא מה שפתח הספר בדבר טוב ודואג  ב. הרמ"ג בשם חתנו הגרי"ז:

 עשה להפך לכן נאמר עליו ודורש רעה וגו', עי"ש. 

 ההליכה בדרך הישר!! –הברכה 

ההליכה בדרך הישר זו הברכה  וש":ג. ובתהלות ה' )ר"א הכהן( "בדרך דר

הגדולה ביותר, ולכן בעצם מה שמוכיח את ישראל שלא ללכת בעצת רשעים וכו' 

 נחשב שהוא מברך אותם.

                                                                                                                                                                         
נאמר שאשרי הכוונה לשבח, ונפרש שהיה מבקש שתשרה עליו שכינה כדי לשבח את ישראל כראוי, ולא לברכה 

במובנה הפשוט, שהוא איחול טוב או בקשה מה' שייטיב למתברך, יתקבל לנו ש'יבקש רצון' אינו הפכו המדויק של 

 –יבקש רצון. ודורש רעה  –ון הכתוב הוא 'שוחר טוב 'ודורש רעה'. אמנם אין בכך קושיא, כיון שבלאו הכי לש

תבואנו', הרי שהצלע המקבילה ל'שוחר טוב' בחציו השני של הפסוק, היא 'ודורש רעה', שזה מתיישב היטב עם 

 דברי המדרש עי"ש, והמקבילה ל'יבקש רצון' היא 'תבואנו', שזה בלאו הכי אינו דבר והפכו.
כן באשרי', הכוונה, שיחד עם ברכתם הזכיר גם כן את לשון 'אשרי', ובפרט ואם כן, מה שנאמר ש'ביריא"ק:  4

שהשבח גם הוא חלק מהברכה, שכן כשמברכים אדם רגילים לספר מהו השבח שמחמתו ראוי הוא שתתקיים בו 

 הברכה, וכפי שמצאנו בברכות שבתורה כגון ברכות יעקב בלעם ומשה.

יתכן לפרש את דברי המדרש "והיכן בירכן באשרי האיש" להוציא  ואם אכן הברכה היא 'והיה כעץ שתול וגו'',

 אשרי האיש. מזמורמשאר האמרות שהובאו לעיל, שהכוונה שבירכן ב



 

 טעמ' 

 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר
 העקידה של ניסיוןה גודל

אבינו ע"ה, ידוע קושיית העולם, מהו גודל הרבותא שנשתבח בו אברהם 

בעמידתו בנסיון העקידה, עד שאמר הקב"ה על נסיון זה, "עתה ידעתי כי ירא 

אלקים אתה ולא חשכת את בנך" וגו', וכן אנו מזכירין זאת בכל יום ויום בתפלתינו 

 –)פר' העקידה(, "וזכר לנו... את העקידה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח" 

ל יהודי הפשוט ביותר, אם הקב"ה בעצמו היה הרי כו .לעורר רחמיו וחסדיו עלינו

 מצווהו לעקוד את בנו לקרבן לפניו, היה רץ מיד לעשות רצונו בלי שום פקפוק.

בלשונו הזהב מתרץ  האור החיים הק'תירוצים וביאורים רבים נאמרו בזה, רבינו 

, שאברהם אחר כמה הרפתקי שקדמו )היא(גודל הנסיון מופלא קושיא זו, וזלה"ק: "ו

ו עד שנפקד, ואחר כמה הבטחות מה' כי ביצחק יקרא זרעו הוא אומר לו ל

 " עכ"ל.ולא הרהר בלבו -שיקריבהו 

וזה היה גודל הניסיון שלא עלתה בלבו מחשבה דקה מן הדקה של ספק, ומיד 

הלך לקיים את המצוה בלא שום פקפוק. וכעי"ז כתב רבינו בסמוך בפסוק 'קח נא' 

ף ומיד בלא שאלת זמן, ואף זה מן הניסיון שלא ישאול פירוש תיכ)כב, ב( וז"ל: "

שרצה אביה להעלותה עולה ושאלה  )שופטים יא(ממנו זמן כמעשה בת יפתח 

" עכ"ל. והיינו שזה היה קושי הניסיון, שיעשה זאת בלי שום שהיה ממנו ב' חדשים

 ועיכוב ובלא לשקול זאת במאזני שכלו כלל, וכעבדי קמיה מאריה.

רבי בשם הרה"ק  אגרא דכלהמיס בדבריו, הא דאיתא בספה"ק ואולי יש להע

זצ"ל, לפרש הא דכתיב )כב, י( "וישלח אברהם אבינו את ידו ויקח  מנדל מרימינוב

את המאכלת" ולמה ליה למימר 'וישלח את ידו' היה לו לומר רק 'ויקח את 

ורה המאכלת', אלא שהנה אמרו ז"ל )יומא כח:( שאברהם אבינו ע"ה, קיים כל הת

כולה עד שלא ניתנה, ואפילו עירובי תבשילין, ולכאורה איך ידע איך ומה לעשות, 



 

 יעמ' 

אלא שרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו כולם היו מזוככים ומשועבדים לו יתברך, 

ומעצמם היו יודעים ומרגישים מהו רצונו יתברך, ועל ידי כן קיים את כל התורה 

 כולה.

הכל צורך מצוה והיה האיברים  והנה כאן כל מה שעשה אברהם אבינו היה

פועלים ברצון כגון 'ויקח את יצחק בנו' כי כן צווהו ה', וכן ויבקע את עצי העולה 

לשחוט את בנו לא היה ממצות הש"י, שכוונת  –וכו'. אבל בויקח את המאכלת 

השי"ת היה רק להעלותו לקרבן ולא לשחטו, ולכך לא רצתה ידו ליקח המאכלת כי 

 אין זה מהמצוה. 

וזהו מה שמשמענו התורה הנסיון הגדול של אברהם אאע"ה, שהגם בראותו 

שלא רצתה ידו לקחת המאכלת, לא עלה בדעתו להתיישב מאי האי, רק הכריח 

וישלחה בחוזק שלא ברצונה ליקח  -את בהכרח את היד 'וישלח אברהם את ידו' 

 את המאכלת, עכ"ד. 

נו גודל צדקתו הגם שידע מטבע ומוסיף על דבריו האגרא דכלה וז"ל: "ומשמיעי

איבריו עם כל זה לא התמהמה ולא עמד משתומם על המראה, רק הכריח את 

היד, והבן מאוד כי הדברים האלה משביעים נפש שוקקה להתפעל בדמיון" עכ"ל. 

 ואפ"ל שזה נכלל בדברי רבינו "שלא הרהר בלבו", וזה היה עיקר הניסיון ודו"ק. 

 בברכת 'שבתא טבא' 

 moL448@gmail.comות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י' לתגוב

mailto:moL448@gmail.com
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גנוט,  ברוך שמואל הרה"ג ר'/  שמואל ויאמר

 מח"ס 'ויאמר שמואל' 'שלהי דקיטא' ושא"ס
 מצוות צריכות כוונה במצוות שבין אדם לחבירו

': הק ח"האוה אברהם אבינו ע"ה, כתבבענין אכילת המלאכים שהתארחו אצל 

 התורה כי ולהיות, התורה שהיא מים מעט שיקחו למלאכים הנוגע ענין ירמוז "עוד

 הוא אנשים בדמות שבאו המלאכים והנה, הפנימיות ובחינת הפשט בחינת בה יש

 גוף יחשב המלאך עצמות ובערך, האוירים מהגלדת רוחני' ה להם שברא גוף

 מים מעט שיקחו להם ורמז, חן ליודעי הטעם כידוע רגל בחינת אליו ויתיחס

 תחת וישענו עליהם הניכר גוף בחינת שהוא רגליהם בו ויטהרו התורה מפשטי

 הידיעה א"בה העץ אמר ולזה( ו לה ר"ויק) חיים עץ שנקראת התורה שהיא העץ

, פנימיותם בו ויסעדו התורה פנימיות בחינת הוא לחם פת שיקחו להם אמר גם

 הויות' ג שהם לחם בבחינתו שיש פת, לחם פת לומר ודקדק לבכם אומרו והוא

 מזמינם איך יאמרו שלא כדי פירוש' וגו כן על כי. העולמות חיות בחינת שהם

 אל בדבריו שיכוין שפירשנו הגם כי עליון משרתי היותם בהם שהכיר אחר לאכול

 כאמור מופלאים סודות יש במאכל וגם, נעקר אינו הפשט זה כל עם, הרוחניות

' וגו כי להם אמר לזה הרוחניות לפנימיות, נפשו לשובע אוכל צדיק( כה יג משלי)

 שישנם אנשים בדמות זה בסדר כן פירוש עברתם כן על, לדברי טעם כי פירוש

 בדמות עליו עברו כן שעל כדבריו הוא כן פירוש כן ויאמרו כן גם הגשמי במזון

 בדבריו האמור כדרך שיעשה לו רמזו עוד ברד כאשר לעשות אליו והסכימו אנשים

 .ח"האוה ל"עכ, שפירשתי" כמו בדבריו כרמוז להם הנאות רוחניות להטעימם

: א"שליט קניבסקי ח"מרן הגר ר"שכתבתי לפני מספר שנים, למו והנה מכתב

 בס' ברכי יוסף, א"החיד הגאון בשם מבואר עניים ממתנות י"פ אמונה דרך בספר

 שהוציאה ובבטאון. צדקה מכבה עבירה אין מ"מ, מצוה מכבה שעבירה שאף

 לטעם גרוס שליט"א מ"הגר י"ע נשאל א"שליט שמרן נכתב בני ברק" העיר קופת"

 ולא. המצוות כל כנגד צדקה ששקולה ל"בחז מבואר כי והשיב מרן שליט"א הדבר



 

 יבעמ' 

. חשובות במצוות גם שייכת' לכאו מצוה מכבה דעבירה כללא האי ס"דסו, הבנתי

 עשיית שעניינם המצוות מכל צדקה דשאני והוא, הוא אחר בזה הטעם ד"ענול

 וכל. מחייתו כדי לו שיהיה, העני קבלת עיקרה צדקה כ"ומשא, עצמה המצוה

 חלק תיקן ש"הית לרצון מצוה שעשה שאדם' פי" מצוה מכבה עבירה"ד המושג

 אינו המצוה כשמעשה אך. בנפשו הוא פגם עבירה עבר מכן כשלאחר אך, בנפשו

 ". צדקה מכבה עבירה" אין' לכאו, המקבל לקבלת אם כי האדם למעשה כ"כ קשור

 צ"א דבצדקה' שכ ט"המהרי' ד מצינו מצוות לשאר צדקה שבין החילוק ולעצם

 שדן ו"להגרא מאמרים קובץ' ועי, כוונה צריכות דמצוות הגם מצוה לשם לכוין

 מסקנתו מ"ומ, העני קבלת דעיקרו כיון המצוה קיים צדקה שנתן אפיקורס האם

 .הוא אפיקורס ס"דסו המצוה ידי יצא שלא

 לברר למעניתו שטרח וירא פרשת בריש' הק ח"האוה דברי טעם ביארתי ובזה

 .ברוחניות רמות מעלות להם ונתן מלאכים אליו שהגיעו ידע ה"שאאע ולבאר

 והכנסת לחבירו אדם ובין צדקה מצוות כל דאם ח"לאוה שהוקשה מפני והוא

 קיים מצוה איזה כ"א, הנותן נתינת עצמם ולא המקבל קבלת עניינם', וכו אורחים

 ח"האוה טרח כ"דע ונראה?! לאוכל זקוקים שאינם מלאכים שהאכיל במה אברהם

 ה"אאע קיים ז"ועי, האורחים מהכנסת השתכרו המלאכים גם, שאכן להסביר

 ...להם ודאגתו בהכנסתם מצוה

 אבל, כך שעניתי זוכר איני: ל"וז, במכתב א"שליט ח קניבסקי"מרן הגר והשיבני

 כ"כמש, שכר לו יש למצוה כיון לא הנותן' אפי המקבל שבקבלת כ"מע כ"מש נכון

 .שכר, עכ"ל לו יש עני ומצאו מטבע שאבד מי



 

 יגעמ' 

 רב, א"שליט צברי ר' יוסף ג"הרה / יוסף ויצבור

 שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד מלכים
 אכילת בשר בחלב ע"י המלאכים.בענין 

"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת 

 העץ ויאכלו"

מפסוק זה משמע שאברהם אבינו נתן למלאכים לאכול גם בשר בקר וגם חמאה 

וחלב, והקשו בשיטה מקובצת לבכורות ו' ע""א, הלא אברהם אבינו קיים את כל 

ניתנה, ואף לימדה לאחרים שיזהרו בה, וכיצד נתן למלאכים התורה כולה קודם ש

 משום לפני עור וכו'.  לאכול בשר בחלב, תיפוק ליה דקעבר על

והנה כאשר נעמוד לתרץ את מעשיו של אברהם אבינו, תחזור עלינו קושיא 

לאידך גיסא, דהנה מובא במדרש שהקב"ה תבע את המלאכים מדוע אכלו בשר 

ו, וא"כ אף אי נימא שעל אברהם אבינו לא היתה תביעה בחלב אצל אברהם אבינ

במעשיו ולא היתה כאן עבירה, נצטרך לבאר אמאי היתה כאן תביעה על 

 המלאכים שעברו על התורה.

 ובצירוף וליקוט מה שנכתב על הנידון, נראה לחלק את הסוגיא לששה תירוצים.

סבור שהם בני נח  ר"י בשיטה מקובצת בכורות שם כתב לתרץ, "דהוי -א. בני נח

 ולא נצטוו על כך, כי אין זה משבע מצוות בני נח שקיבלו עליהם".

 ויש להביא ראיה לתירוץ זה ממה שכתב רש"י "כערביים נדמו לו".

ולפי זה אכן דברי המדרש כפשוטם יבואו, דאה"נ כיון שאכלו המלאכים ממש 

 בשר בחלב להכי היתה תביעה עלייהו.



 

 ידעמ' 

וץ נוסף לבאר את מעשיו של אברהם אבינו הוא, שאה"נ תיר -ב. גבינה קודם בשר

אברהם הגיש למלאכים קודם גבינה ואח"כ בשר ובזה אין כל איסור, וכן מדויק 

 בפסוק: ויקח חמאה וחלב, ורק אח"כ: "ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם".

ולדברי בעלי התוס' והחזקוני בפרשתינו, מכאן המקור לדין זה שחלב ואח"כ בשר 

 מותר. יהא

אלא שכעת יש להבין אמאי נתבעו על כך המלאכים, הלא לפי תירוץ זה הם נהגו 

 כדין.

 ונראה ליישב דברי המדרש והירושלמי בכמה תירוצים:

האדמו"ר מסאטמר זצ"ל דעדין   בספר ויואל משה עה"ת בפרשתינו, מתרץ .א

פת, היתה תביעה עליהם כיון שנפסק בהלכה שבין אכילת חלב ובשר בעי קינוח ב

והם לא אכלו פת כמו שמביא רש"י "ופת לא הביא לפי שפרסה שרה נדה", וא"כ 

 להכי שפיר נתבעו שלא קיימו את מצוות קינוח כהלכתה.

בזוה"ק מובא דיש להקפיד אפילו בין אכילת גבינה ואח"כ בשר, אע"פ שלא  .ב

ום ושמא מש  נפסק בהלכה, ועיין בשו"ת פעולת צדיק ח"ג סי' מש"כ לבאר בזוה"ק

 הכי נתבעו ל כך המלאכים שהיה עליהם להזהר אף בדברי הזוה"ק.

בילקוט ראובני ובמלבי"ם עה"ת מובא שאותו בן בקר שהביא  -ג. ספר יצירה

אברהם לפני המלאכים היה מספר יצירה, וזהו שאמר "ובן הבקר אבשר עשה" 

 דהיינו שעשאו אברהם ע"י ספר יצירה.

ר את מעשיו של אברהם, שכן הנברא בספר ובהכי תירץ בספר גן רוה עה"ת שפי

 יצירה אין לו דין בשר, שנחכה באכילת חלב אחריו.

ולפי"ז ניתן לבאר את מעשיהם של המלאכים שהיתה עליהם תביעה, משום 

שהרי הרואה אותם אוכלים בשר בחלב אינו יודע שבשר הנברא בספר יצירה הוא, 



 

 טועמ' 

גבי בשר בחלב בסי' פ"ז ס"ד  ואיכא בהו איסורא דמראית העין וחשד, המובא אף

 עי"ש.

הסטייפלר בספרו ברכת פרץ עה"ת וז"ל: "ולכאורה צ"ע   כתב -ד. דרך בישול

הלא מדאורייתא ליכא איסורא כלל לאכול בשר בחלב כל זמן שלא נתבשלו יחד 

דרך בישול אסרה תורה". משמע דיליף הברכת פרץ לתרץ את מעשיו של אברהם 

עליו, דלא בישל למלאכים בשר בחלב יחד, ולהכי   אבינו במה דלא תהא תביעה

   לא הכשילם בדאורייתא.

וגם את מעשה המלאכים תירץ אמאי היתה עליהם תביעה במדרש: "וי"ל בזה 

דהמלאכים גופם אש ובאותו רגע שנוגעים בבשר בחלב בב"א כבר הו"ל מבושלים 

 בידי המלאכים ואיכא דרך בישול".

ברי רש"י כאן בשם המדרש, דאה"נ המלאכים כלל עפ"י ד -ה. נראו כמו שאכלו

לא אכלו אלא רק הו נראים כמו שאוכלים, ומכאן לומדים שאל ישנה אדם ממנהג 

המקום שהגיע אליו "עלת לקרתא הלך בנימוסא", נראה שלא מתחילה השאלה, 

 דאה"נ המלאכים לא אכלו כלל בשר בחלב.

בזמן מתן תורה הלא לא  אלא דלפי"ז יקשה א"כ אמאי נתבעו המלאכים על כך

 חטאו כלל.

ובס' מליץ יושר הובא בטללי אורות כאן ביאר, דאכתי היתה עליהם תביעה, 

דכיון דהוגש לפניהם בשר בחלב והם היו נראים כאוכלים אותם יחד, הרי שבכך 

הביאו עצמם לילדי חשד, והלא הלכה ידועה היא דאסור לאדם להביא עצמו לידי 

קייים מה' ומישראל, ואיסורים רבים נאמרו משום מראית חשד שנאמ' והייתם נ

   העין, לכך נתבעו ע"ז גם במעמד הר סיני.

תירוץ נוסף ראיתי מביאים הובא בילקוט יוסף איסור והיתר ח"ג  -ו. רק הגיש

בהקדמה דאה"נ אברהם אבינו לא האכילם, אלא רק הגיש לפניהם, בשר בצד זה 



 

 טזעמ' 

יתה שמי שרוצה לאכול בשר יאכל הרוצה לאכול וחמאה וחלב בצד זה, וכוונתו ה

חלבי הרשות בידו, רק שהמלאכים אכלו שניהם, ודש"ז מדויק מדברי הגמ' בב"מ 

 המבארת שאברהם הגיש את סעודת אורחיו בשלבים.

 נמצא שאין כאן תביעה על אברהם, אבל על המלאכים היתה תביעה שאכלו.



 

 יזעמ' 

 ימה של תורה / הרב ישראל מאיר העריס
 הצורך בעשיית תשובה בכל עת –ר הוא שם' 'באש

"וישמע אלו' את קול הנער ויקרא אלו' אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר 

 אל תיראי כי שמע אלו' אל קול הנער באשר הוא שם" )בראשית כא, יז(.

וברש"י: באשר הוא שם, לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון, ולא לפי מה 

לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, שהוא עתיד לעשות. 

מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא את מעלה לו באר. והוא משיבם, עכשיו מה 

הוא, צדיק או רשע? אמרו לו, צדיק. אמר להם, לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, וזהו 

 באשר הוא שם )ב"ר נג, יג(", עכ"ל.

אוי לדון את ישמעאל במדה כנגד מדה המלאכים טוענים טענה נכונה שר

ולהמיתו בצמא, מה הביא לנס ההצלה שלו, מה משיב ה' למלאכים שע"י זה ניצל 

 ישמעאל?

ובמפרשים שאלו מדוע לא דנו את ישמעאל לפי המעשים שעשה, שהיה עובר על 

ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים? ותרצו, שישמעאל חזר בתשובה  –ג' עבירות 

יצחק  –וכמ"ש רש"י להלן עה"פ "ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו ממעשים אלו, 

וישמעאל, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו )ב"ב טז, ב( והיא 

 שיבה טובה שנאמרה באברהם )ב"ר לח, יב(".

ותמוהים דברי המפרשים הללו, הרי הקב"ה עונה למלאכים שדן דין לפי מעשיו 

 על העבר לא דנים אותו? של האדם עכשיו, א"כ גם

עוד יש להבין בפרשת הצלת ישמעאל, מה שהקשו מאי שנא ישמעאל מבן סורר, 

שבבן סורר אמרו חז"ל שדנים אותו "על שם סופו", והרי נאמר "באשר הוא שם" 

 שדנים לפי מעשיו של עכשיו?

 



 

 יחעמ' 

 אילו עוונות נזכרים? –"מזכירין לו עוונותיו של אדם" 

מרים חז"ל "ג' דברים מזכירין עוונותיו של האדם: עיון בגמ' בר"ה )טז, ב( או

תפילה, קיר נטוי" וכו'. כשאדם נמצא במקום סכנה נפתח על האדם דין, המלאכים 

 מתחילים לקטרג ומעיינים במעשיו וגוזרים אם ימות או שינצל מן הסכנה.

ישמעאל אף הוא היה בשעת סכנה ונפתח עליו דין בשמים, ובדין זה אומר 

למלאכים שאינו דן אלא לפי מעשיו של עכשיו. שלא כדין בר"ה וביום הדין  הקב"ה

הגדול שדנים את האדם בכללות לפי מעשיו בעבר ובעתיד, בשעת סכנה דנים לפי 

 מעשיו של עכשיו.

יש להתבונן באותו אדם ששוכב על ערש דווי, מהלך תחת קיר נטוי, עובר כביש 

א עושה מעשה עבירה כל שהוא, הוא שלא במעבר חציה או באור אדום. האם הו

 שוכב גוסס ואין בכוחו לעשות דבר, א"כ מה הן מעשיו של עכשיו?

אלא נראה שהקב"ה בוחן בשעה זו את הדרך בה האדם צועד, הדרך שאותה 

 בחר, האם מקרבת אותו לבוראו, או שמא מרחיקה אותו ר"ל.

בחון את כל המלאכים ביקשו לפתוח את הספרים של ישמעאל, לדון אותו ול

חייו, ועל כן יש לדונו במדה כנגד מדה. אלא שענה הקב"ה למלאכים, שבשעת 

סכנה דנים לפי מעשיו של עכשיו, והרי האדם לא עושה עכשיו עבירה כלל? אלא 

שבוחנים את דרכי ליבו, מה היה עושה אם היתה באה לפניו עבירה, האם היה 

ם ניצב. זהו שאמרו המלאכים, עושה או שהיה נמנע, וכ"ז תלוי באיזו דרך האד

 צדיק הוא.

וזהו שהקשו המפרשים ותירצו שהיה צריך לדון על ג' עבירות שהיו בידו, 

שהכוונה שאם יש בידו את אלו העבירות, משמע שהוא בדרך הרע והרשע. וע"כ 

 תירצו שחזר בתשובה מעבירות אלו והיינו ששינה את דרכו מדרך הרשע לדרך ה'.
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ן ישמעאל לבן סורר. בן סורר שדבק במדת התאווה ש"כל והוא גם החילוק בי

באיה לא ישובון", הדרך שצועד בה עכשיו היא הדרך שתוביל אותו בסופו ללסטם 

ולהרוג את הבריות למען מילוי תאוותו. וזהו שנידון "על שם" סופו, ומדוע לא 

 דנים אותו על סופו, על המעשים שיהרוג וילסטם?

ועל העבר, אלא רק על דרכו של אדם עכשיו. וזהו  אלא, שלא דנים על העתיד

 "באשר הוא שם", היכן שהאדם נמצא, באיזו דרך הוא צועד.

זה היה סוד הצלתו בדרך נס בבריאת באר מששת ימי בראשית במיוחד 

 מפני שבאותה שעה היה צועד בדרך הטוב.  לישמעאל,

 לצעוד בדרך תשובה תמידית –הלימוד מישמעאל לחיינו 

וא ללמוד מפרשת הצלתו של ישמעאל אל חיינו, נראה כי לימוד עצום יש ואם נב

בפרשה זו כמה האדם צריך להיזהר ולדקדק בתשובה בכל עת ושעה, להציב עצמו 

 בדרך הטוב.

כמה פעמים ביום אדם נמצא במקום סכנה ואינו נזהר בזה, ומסופר על ר' ישראל 

, וכששאלוהו לפשר מעשיו סלאנט זצ"ל שעלה פעם לבימה בכדי לדבר ומיד ירד

אמר, שמעל הבימה היתה תלויה נברשת, ויתכן והיא תיפול עליו בשעת הדרשה, 

א"כ חשוב מקום זה למקום סכנה ומי יודע מהו מצבי, מי יודע אם אני יצא זכאי 

 בדין באותה שעה.

 ואם ר' ישראל כך, "מה יאמרו אזובי הקיר"?!

 !שבת שלום ומבורך
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 ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי'
 זהירות מכל רגע ביטול תורה!

ם כֵּ ָרָהם ַוַישְׁ ֶקר ַאבְׁ רוֹּ  ֶאת ַוַיֲחבש ַבבֹּ ַקח ֲחמֹּ י ֶאת ַויִּ נֵּ ָעָריו שְׁ ּתוֹּ  נְׁ ת אִּ אֵּ ָחק וְׁ צְׁ נוֹּ  יִּ ... בְׁ

 )בראשית כב, ג(

"ל ראש ישיבת דבר נפלא ממש שמעתי לפני שנים בשם הגרי"ז סגל זצוק

מאנשסתר יצ"ו שכתב פעם במכתב )המייסד ללוח עולמי בספרי חפץ חיים 

 -" בסוף ואת יצחק בנוובא לתרץ דקדוק המפרשים למה כתוב " -ושמירת הלשון( 

 הלא הוא היה הדבר העיקרי עבור "עקידת יצחק".

ונקדים על דרך הפשט מש"כ באלשי"ך הקדוש כי אברהם אבינו לא רצה שיצחק 

 ין אשר הוא הקרבו, ולכן הראה כאילו לוקח אותו דרך אגב, ע"ש.יב

ישיבה זצוק"ל מוסר השכל בזה! הנה מצינו ביומא ר"פ ב' אשר וביאר הראש 

האבות הקדושים היו יושבים בישיבה, וזאת אומרת, אשר מכיון שיצחק אבינו ישב 

 והגה בתורה"ק, הרי לא רצה אברהם אבינו להפריע אותו דקה יותר ממה

 -ויחבוש את חמורו  -שמוכרח! ולכן הכין וסידר כל הכנות הצריכות עבור הנסיעה 

ואז ראה אשר הנערים הצריכים ללוותם מוכנים, ולקח אותם עמו, ורק ברגע 

 אחרונה קפץ לתוך הבית המדרש לקרוא ליצחק אבינו שיבוא!!

 מה לעשות? -כשצריך מישהו ממי שלומדים 

שוב והמפורסם "בנין עולם" אודות מצות לימוד ויש לציין בזה מש"כ בספר הח

"ומזה נלמד עד כמה חיבים להיזהר אותם המבקשים דבר התורה בעמוד יח וז"ל 

מה בבית המדרש, אפילו דבר קטן ]כגון עט לכתוב או לפרט מטבע וכדומה[, ולפני 

שמבקשים מבוקשם, עליהם להתבונן תחלה מי ברגע זה אינו לומד, ואליו לפנות, 

, ואם היו מתבוננים היו יכולים להשיג לפנות למי שמזדמן לפניהם אף שלומדולא 
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ונמצא דבטלוהו ברגע זה שלא לצורך, וכמו  -מבוקשם מאדם שאינו עסוק בלימוד 

וז"ל "כשידבר עם חבירו יצמצם לדבר עמו  שכתב בספר מעורר ישנים )עמוד נ"ד(

 בשעה שאין מבטלו מדברי תורה".

אף אם כולם לומדים בעת מבוקשו, והתבונן בעצמו  "וכן וממשיך שם וכתב

שמותר לו ע"פ דין להפסיקם מלימודם לצורך מבוקשו, וגם לא ניתן לדיחוי לאחר 

זמן, יפנה למה שלומד לבדו, ולא יפנה לשנים הלומדים בחברותא, כי מוטב שיבטל 

 והפרטים המצויים והעלולים לקרות רבים הם, ויש לחשוב היטבאחד ולא שנים. 

 קודם כל ענין המזדמן לנו האיך לנהוג".



 

 כבעמ' 

 ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון
 סרוב המלאכים לבוא אל לוט

אֶמר  הִּ  לוט(-)ַויֹּ יֶכם וְׁ לֵּ ַרֲחצו ַרגְׁ ינו וְׁ לִּ ֶכם וְׁ דְׁ ית ַעבְׁ ַני סורו ָנא ֶאל בֵּ ֶמה ָמא ֲאדֹּ ֶּתםהִּ ַכמְׁ  שְׁ

רו  אמְׁ ֶכם. ַויֹּ כְׁ ַדרְׁ ֶּתם לְׁ ין. ַוֲהַלכְׁ ב ָנלִּ חוֹּ י ָברְׁ א כִּ  )יט, ב(לֹּ

המלאכים אשר באו אל אברהם המשיכו בדרכם אל סדום, שם ראה אותם לוט 

וקרא להם לבוא אל ביתו ללון אצלו, אולם המלאכים סרבו לו ואמרו: לא, כי 

ברחוב נלין. רק אחר שהרבה לוט בדברים והפציר בהם מאוד, אז באו אליו ונכנסו 

 אל ביתו.

א באו מתחילה אל לוט עד שהפציר בהם, לעומת זאת בתחילת המלאכים ל

הפרשה כאשר באו המלאכים אל אברהם, וביקש מהם אברהם להשאר אצלו, ענו 

. ולא המתינו עד שיפציר בהם.  ְרתָּ ר ִדבַּ ֲאשֶׂ ה ּכַּ ֲעשֶׂ ן תַּ  לו )יח, ה(: ּכֵּ

 ?5מפני מה שינו המלאכים את תשובתם בין אברהם אבינו לבין לוט

 ש מילת 'סורו'פירו

כאשר נתבונן בדברי אברהם ולוט אל המלאכים, נמצא כי הבדל ישנו בדרך 

ן  אִתי חֵּ צָּ ההזמנה. אברהם ביקש מהמלאכים לבוא ואמר להם )יח, ג(: ִאם נָּא מָּ

. כלומר הוא ביקש שלא יעברו מעליו, כדי  ךָּ ְבדֶׂ ל עַּ עַּ ֲעֹבר מֵּ ל נָּא תַּ ינֶׂיךָּ אַּ ְבעֵּ

 .שאברהם יזכה לקבל את פניהם

אולם בדברי לוט קיימת בקשה שונה. בדברי לוט נראה אמנם כי הוא מזמין אותם 

לבוא אליו, ואף כיבד אותם וקם לקראתם והשתחווה לפניהם, אך בדבריו יש רמז 

לכך שהוא אינו חפץ מעצמו שיבואו אליו. לוט הזמין את המלאכים ואמר להם 

 '?בלשון 'סורו' נא אל בית עבדכם, מה הוא לשון 'סורו

                                                
 שאלה זו שואלת הגמ' ב"מ פז. 5
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ממקום, כאשר הדבר 'סר' ומסתלק ממקומו, כמו  יציאהמילה זו משמשת לגבי 

ָסרובפסוק:  יךָּ )שמות ח, ו(, ועוד, אם כן כיצד מתפרשים  וְׁ תֶׂ ְרְדִעים ִמְמךָּ וִמבָּ ְצפַּ הַּ

כאן דברי לוט 'סורו' אלי. מפרש הראב"ע כי אם נכתר 'סור' ואחריה מ"ם השימוש 

פלוני, ואם נאמר סורו אלי וכדו' יהיה טעמה שיסור ממקום  פירושה לסור ולצאת

 הקורא )וכן תרגם כאן בתרגום יונב"ע(. אלוילך  -ממקומו 

 -נמצינו למדים כי לוט בדבריו קרא למלאכים לסור ולעזוב את מקומם ולאן ילכו 

אל ביתו, שכן לא יוכלו להשאר ברחוב העיר. הוא לא חפץ בכך שיבואו אל ביתו, 

לא נותרה לו ברירה רק  -ה להגן עליהם שלא ישארו ברחוב אולם כיון שרצ

 להכניסם אל ביתו.

 לא, ברחוב נלין

בתשובת המלאכים אל לוט רימזו לו על הטעם שמסרבים לבוא אליו, הם אמרו: 

לא כי ברחוב נלין, כלומר הם לכשעצמם יכולים ללין ברחוב, הם לא זקוקים 

ה ל הפציר מאוד וגילה את רצונו שחפץ להגנה מצידו של לוט. רק כאשר ִהְרבָּ

 בביאת המלאכים אליו, קיבלו המלאכים את הזמנתו ובאו לביתו.

גם בהמשך הלילה ניכר מעין ויכוח סמוי, מי הוא הזקוק להגנה, כאשר כל אנשי 

העיר אנשי סדום הקיפו את הבית, יצא לוט לקראתם וניסה לדבר אליהם שילכו, 

בור את הדלת, בשעה זו עשו המלאכים מעשה ואילו הם לא שמעו לו והתקרבו לש

פלא, הם הכו את כל אנשי העיר בסנוורים, ושלחו את ידם להכניס את לוט 

 הביתה, לוט ניצל על ידי המלאכים.

זכה  -המלאכים הצילו את לוט מתוך סדום שנהפכה כמו רגע, לוט שחשב להציל 

 6וניצל

                                                
 ע"פ פי' הרמב"ן שכתב שהמלאכים ביקשו להגדיל את זכותו של לוט, ולכן סרבו בתחילה.  6
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 מרדכי' ר ג"אנגלית, הרה מהדורה - מלך מעדני

 נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, א"שליט אמלכ

, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור" מוסדות וראש

 Rav Mordechai Malka/  ועוד מרדכי אמרי
Do Not Go Beyond the Letter of the Law at Your Friend’s Expense 

In our parashah, Avraham Avinu says to the malachim (18:4), “Please let some water be brought and 

wash your feet, and recline under the tree.”  

Questions: 

1- It states in Masechet Bava Batra (86b), “Said R’ Yehudah in the name of Rav: Everything that Avraham did by 

himself, Hashem did by Himself. And what he [- Avraham] did through a messenger, [ - Hashem] gave to them 

through a messenger. Therefore since the intention of “Please let some water be brought” was through a 

messenger, so too, did the Jewish Nation merit water through Moshe, who hit the rock. On the other hand, when 

the pasuk states, “And he stood,” or “to the cattle ran Avraham,” so too, did Hashem Himself give their reward by 

establishing clouds of glory and bringing them down the quail.” This is seemingly difficult: Avraham offered the 

malachim only a small amount of water – why was the reward of the Jewish people not diminished in size as well? 

Why did they receive an abundance of water; they apparently should have only received a small amount as well?  

2- I furthermore saw in the sefer Yated Shem quoting from the Nachal Eliyahu, that he asks why Avraham only 

gave them a small amount of water. Why did he not give them a large amount like they needed? 

3- The question is magnified when we consider the fact that Avraham slaughtered three calves to serve his 

guests three tongues. He spared no expense to honor them when it came to the meat. Yet when it came to the 

water, he only gave them a small amount. What is the explanation for this? 

Many Individuals Err 

We will begin by saying that there are many individuals who err in their path of Divine service. They think 

that to be particular, scrupulous, and stringent regarding the fulfillment of mitzvot is the most important 

part of Judaism. Yet they do not examine, clarify, and think whether their stringencies are adversely 

affecting their surroundings, family members, and employees, for example. Since they consider stringent 

adherence to the mitzvot to be supremely important, many times they damage or disturb their fellow men 

with their actions. Yet they think that their fellow men are also bound to their way of thinking, and they 

therefore do not have to consider their fellow men. On the contrary – their fellow men must be 

considerate of them. This is a great mistake in avodat Hashem, for the ends does not justify the means. 
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Quite the opposite, this is a mitzvah ha’ba me’aveirah, a mitzvah that is performed by committing a sin. 

Our Sages have stated that “Derech eretz kadmah leTorah, Refined conduct precedes the Torah.” 

Therefore, prior to fulfilling the Torah and mitzvot, one must contemplate whether his action is not at the 

expense of the mitzvot between man and his fellow. The only path for fulfilling Torah and mitzvot is one 

that is free of any trace of transgressing the mitzvot between man and his fellow. Only then is it possible to 

fulfill the Torah and mitzvot. For if the means towards performing Torah and mitzvot are not proper and in 

line with the Torah perspective, it is a mitzvah performed by committing a sin, and the reward for such a 

mitzvah is lost. 

One Should Not be Scrupulous in Mitzvah Performance if it is at the Expense of Another  

Now we can answer the questions posed above: It’s true that Avraham was willing to provide his guests 

with everything in great measure. However, that is only when the service was being performed by him. 

However, here a messenger was bringing the water. He therefore could not demand him to exert much 

effort, for it would constitute going beyond the letter of the law at the expense of his fellow man. 

A Trait Exemplified by R’ Yisrael Salanter  

We will relate stories about Gedolei Yisrael that illustrate just how much they were stringent when it 

came to mitzvot regarding man and his fellow. This was even the case when it came at the expense of 

being scrupulous with a mitzvah that they were performing.  Such was the case with R’ Yisrael Salanter as 

well. One time when R’ Yisrael was living in Kovno, he was seen washing his hands before the meal with a 

small amount of water – even though there was a pail full of water standing before him. When they sat 

down to eat, R’ Yisrael was asked why he sufficed with such a small amount of water for netilat yadaim. For 

our Sages state in Masechet Shabbat (62b) that R’ Chisda attributed his abundant blessings to the fact that 

he washed his hands with a large amount of water. R’ Yisrael answered that he saw the housekeeper bring 

the water from a far distance and that she was practically collapsing beneath the heavy weight of the 

water. He remarked that it is forbidden for an individual to exceed the letter of law if it is at the expense of 

someone else’s shoulders. 

Forgoing All of the Mizmorim and Divrei Torah at the Shabbat Meal 

R’ Yisrael Salanter had a disciple who constantly requested that R’ Yisrael be his guest for Shabbat. Yet R’ 

Yisrael always refused. The disciple described to his rebbe the way he conducted himself at the Shabbat 

table. He would recite prayers, sing songs of praise, and speak words of Torah. Everything was carried out 

with the greatest level of exactitude, and the mitzvah was beautified to the greatest extent. Why, then, did 

R’ Yisrael refuse to be his guest? Finally, R’ Yisrael acquiesced, but he made a condition with his student, 
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stipulating that he would head the Shabbat table. Understandably, the student happily agreed. When they 

returned from the beit haknesset, R’ Yisrael requested to immediately make kiddush and skip over all of 

the Shabbat liturgy that preceded it. His student was incredulous, but he could not protest his rebbe’s 

decision. They then washed their hands and immediately ate. R’ Yisrael ate quickly and immediately 

requested the second course and dessert. Then he asked for mayim achronim and recited bircat hamazon. 

Understandably, the student was surprised – is this the way the Shabbat meal is supposed to be? No 

prayers, zemirot, or words of Torah? However, R’ Yisrael, instead of explaining himself, called in the 

housekeeper, who came to the table. He asked her forgiveness for causing her any inconvenience by 

rushing the meal. After all, she had no time to pause and was constantly serving and clearing off the table. 

However, she thanked the rav for the very great kindness that he had performed for her that Shabbat. She 

wished it could be like that every Shabbat. She explained that she was a widow and desperately needed a 

livelihood, to the extent that she was forced to work on Shabbat.  Each Shabbat, the meal took a very long 

time, ending close to midnight. Only after they would finish, could she return home to make kiddush for 

her children. Since at that time it was already very late, the children would doze off, lacking any desire to 

eat the Shabbat meal. Sometimes she even had to eat alone. Each Shabbat she suffered anew. However, 

baruch Hashem, this Shabbat, since they finished early, she could joyously eat together with her children, 

as is befitting a Shabbat meal. “Now you understand why I hurried the meal,” explained R’ Yisrael. “It is a 

mitzvah performed by committing a transgression to be exceedingly scrupulous, and recite lengthy tefillot 

and zemirot at the expense of others. On the contrary, the greatest beautification of a mitzvah is when a 

an individual beautifies mitzvot bein adam le’chavero. Then he can afterwards be exceedingly scrupulous 

with prayers, song, and divrei Torah. This we learn from the incident with Avraham Avinu. Even though he 

gave everything else with a great abundance, but when it came to water, he gave only a little. Since it was 

brought by his servant, he only gave the amount that was absolutely necessary, and he would not go 

beyond the letter of the law at someone else’s expense. How careful must an individual be not to burden 

his friend. Many times it is the exact opposite, with himself he is willing to forgo acting scrupulously, but 

when someone else is involved, then he has demands and specifications. However, the path of the Torah is 

not so; rather, he must consider his friend and honor him. On the contrary, his own honor he can forgo, 

but not the honor of his friend.” 

R’ Yisrael and the Matzah Baking 

It is furthermore told about the custom of R’ Yisrael Salanter, who was part of a special matzah baking 

group. They baked the matzot with all of the stringencies possible. R’ Yisrael therefore personally stood by 

and watched to make sure that everything was being done in the most perfect way possible. One time, he 

took ill, however and was unable to participate. The members of the group approached him to receive his 
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guidance on how to bake the matzot. He responded by saying that the main thing, the most important 

stringency, is to take heed not to distress, and to be very careful, with the honor of the woman who 

kneaded the matzot. They should not scream at her, nor distress or cause pain in any way, for she is an 

unfortunate widow.            

Shortening a Prayer So as Not to Slight the Local Rav 

There was a period of time that the Chafetz Chayim resided in the city Moloditza. He prayed in the large 

beit haknesset there, together with the rav of the city. Despite the fact that it was the Chafetz Chayim’s 

custom to regularly lengthen his prayers, during that period, however, he shortened them. He always tried to 

finish his prayers before the rav. He did not want the congregation to wait for him, but rather for the rav. He 

wanted to prevent the rav from feeling bad.                       

Forgoing Shaking the Lulav 

When the Chafetz Chayim lived in the city of Snovsak in the period of the First World War, there was 

terrible shortage of lulavim and etrogim. With great difficulty, they barely managed to obtain one lulav and 

etrog, and they brought it to the Chafetz Chayim. Even though the Chafetz Chayim held the four species to 

fulfill the mitzvah, he absolutely refused to take them to shake during Hallel. When they asked him why he 

did so, he answered that while the entire congregation could also fulfill their requirement to make a 

blessing over the species, only he would be able to shake them for Hallel. By doing so, this would cause 

anguish to the other members of the congregation. It was therefore better to forgo shaking the lulav, for 

that is only a custom, even though it is an ancient and holy custom. But being careful not to cause others 

pain involves several positive and negative Torah commandments.    

Words of Mussar 

You have now learned the proper path of Torah and mitzvot, and that the ends does not justify the 

means. On the contrary, if there is even the slightest harm caused to one’s fellow due to his fulfillment of 

the Torah and mitzvot, it is preferable to forgo the mitzvah, because it is being performed through a 

transgression. Therefore, man is required to contemplate before doing each mitzvah if he is causing any 

harm to his surroundings. Only when he has taken everything into consideration and verified that his 

actions are free of violating the mitzvot between man and his fellow, can he fulfill the Torah and mitzvot.          

Shabbat Shalom 

Rav Mordechai Malka 
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים
 המאכלת על יצחק שאל לא מדוע

 (ז, כב) לעלה השה ואיה והעצים האש הנה

 ?על המאכלת שאל לא מדוע לי וקשה

 ואלו הן: ישה תירוצים,לי חמ כתב חשובים, ס"מח, א"שליט ברוך דדון רבי והגאון

 ברית כרותה לשפתיים

 רצה ולא, לשפתיים כרותה שברית, כתב( שם) לוי הקדוש קדושת בספר (א

 .כ"ע. בפיו זאת להוציא

 שאל למה מסתיר הסכין אם אין שה לעולה

 ל"מהרי חידושי בשם הביא( ד"י' עמ השנה ראש) בעלזא עולם, הרת בספר (ב

 שנפסק ממה המאכלת את אבינו אברהם שהסתיר לדבר ראיה, התורה על דיסקין

, שוחטין כיצד העוף או הבהמה תראה דלא( ז"ט ד"י ק"ס ו"ל סימן ד"יו) ת"בפ

 של סכין הדין והוא. הריאה תצטמק שמא משום או, חיים בעלי צער משום

 מכסה שאתה" לעולה השה איה" שאל כן ועל. אברהם הסתירה כן ועל, שחיטה

 .כ"ע .אותה תראה שלא מלפניה הסכין

 לא מוכרח לשחוט בסכין

, לתרץ כתב( ר"ע' עמ)זצ"ל  להגאון רבי שמעון חירארי בלבו ושמח בספר (ג

 דבר בכל'(, ו סימן ד"יו) ע"בש נפסק שכן, בסכין דוקא לשחוט מוכרח ולא הואיל

 היו כי, שאל לא כן ועל', וכו, בקרומית בין בצור בין בסכין בין, שוחטים תלוש

 .כ"ע. םמצויי אלו דברים
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 שחיטה ללא באש למולך בניהם את מעבירים היו

, המאכלת את ראה שיצחק כותב( וירא פרשת) שטרן זהב עטרת בספר (ד

 את מעבירים היו בזמנם כי, שאל ולא", המאכלת ואת האש את בידו ויקח" ש"וכמ

 שאין מיד הבין הסכין את וכשראה, שחיטה ללא חיים בעודם באש למולך בניהם

 .כ"ע". לעולה השה ואיה" שאל כן ועל, לךהמו עבודת זו

 לאביו כבוד כחסרון הדבר נראה היה

 להראות צריך שהשוחט'(, א סימן ד"יו) ע"בש המבואר פ"ע, לתרץ ד"הנלענ  (ה

 כבוד כחסרון הדבר נראה היה, המאכלת על יצחק שואל היה ואם, לחכם סכינו

  ל(")עכ. פגימה בה יש שמא סכינו לבדוק רוצה כאילו, לאביו
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 ח"בעהמ, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 על חו"מ 'צדקך משפטי'
 האם המלאכים אכלו בשר בחלב בבית אברהם אבינו

רש"י )יח ח( וב ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהםנו פרשתב

  אשר תקן, קמא קמא שתקן, אמטי ואייתי קמייהו: -פרשת ובן הבקר אשר עשה מ

הביא להם את החלב שקל להכינו ואח"כ לאחר שהתבשל הבשר היינו שקודם 

 הביא לפניהם,

וא"כ אין בכך איסור של אכילת בשר בחלב היות ואינו באותו סעודה ועפ"י 

לאחר אכל גבינה, מותר לאכול אחריו בשר, מיד המבואר בשו"ע יור"ד )פט ב( 

הבין את קינוח והדחה, אמנם הפוסקים מביאים מהזוהר להחמיר, וא"כ קשה ל

( וכשעלה משה לקבלה פעם שניה, אמרו שוחר טוב חתהלים )על מדרש דברי ה

מלאכי השרת רבונו של עולם והלא אתמול עברו עליה, שכתבת בה לא יהיה לך 

אלהים אחרים )שמות כ ג(, אמר להם הקדוש ברוך הוא בכל יום הייתם קטיגורין 

, שנאמר ם בשר בחלבאכלתביני לבין ישראל, לא אתם כשירדתם אצל אברהם 

ויקח חמאה וחלב ובן הבקר וגו' ויאכלו )בראשית יח ח(, ותינוק שלהם כשהוא בא 

מבית רבו, ואמו נותנת לו פת ובשר וגבינה לאכול, והוא אומר לה, היום למדני 

רבי, לא תבשל גדי בחלב אמו )שמות לד כו(, לא מצאו לו מענה, באותה שעה 

כז(, עד  ,לך את הדברים האלה )שמות ל"ד אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתב

 שאין להם מענה ותשובה.

ובנוסף כיצד יתכן שאברהם אבינו שהקפיד על אכילת חולין בטהרה, שלכן לא 

נתן לפניהם את העוגות, והקפיד על אבק רגליהם שהוא חשש עבודה זרה, וכאן 

 לא הקפיד ונתן לפניהם לאכול בשר בחלב, היתכן.
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 דה לסעודהמה נקרא בין סעו

אמר מר עוקבא אנא להא מילתא חלא בן חמרא .( קה)חולין  ונראה עפי"ד הגמ'

לגבי אבא, כלומר אני חומץ בין יין לגבי אבי, דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא 

האידנא, לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא, כלומר לא היה אוכל גבינה עד 

ודתא הוא דלא אכילנא, לסעודתא שהיה עובר מעת לעת, ואילו אנא בהא סע

 אחריתא אכילנא. 

והקשו המפרשים שימתין גם הוא כ"ד שעות, ולמה קרא עצמו חלא בין חמרא. 

והשיבו שמר עוקבא הרגיש שהוא לא בדרגת אביו ביראת שמים כמותו, ולכן לא 

 .נהג בחומרא של המתנה כ"ד שעות

ז"ל מירושלים בביאור  בקובץ וילקט יוסף מביא מהגה"ח ר' שלום ליב איזנבך

דברי הגמ', דהנה מצינו בגמ' מגילה )יב ע"ב( דאמרו סנהדרין לאחשורוש זיל לגבי 

עמון ומואב דיתבי כחמרא על דורדיא, וי"ל דהא חז"ל אמרו, דשיעור המתנת זמן 

מבשר לחלב מסעודה לסעודה, ועי' בברכי יוסף בהל' בשר בחלב במה שמיישב 

 שיטת הפר"ח.

 עבורואוכל רק פעם א' במעת לעת, וממילא  הל מר עוקבא לא היוי"ל דאביו ש

במעת לעת, והרי להפר"ח בימות הגשמים דהוי מסעודה  -נקרא מסעודה לסעודה 

לסעודה רק ד' שעות נמי סגי המתנה ד' שעות, הכי נמי י"ל לחומרא, ורק משום 

ל ב' צריך לאכו היכול לעשות בזה כאביו, והי החלש ולא הי הדמר עוקבא הי

ביטול תורה מזה במה שלא  הולא הי -לו כח לסבול  הפעמים ביום, לא כאביו דהי

חמרא, כהך דמגילה  -קורא לאביו  האוכל רק פעם א' במעת לעת, משו"ה הי ההי

דמדמי לאדם ששפוי בדעת נכונה בלא בלבול המוח כחמרא דיתבי על דורדייא, 

מספיק אכילה אחת  הלא הי הקורא עצמו לגבי אביו משום זה חלא, שלדידי הוהי

 במעת לעת מחמת חלישת המוח ובלבול ללימוד התוה"ק עכ"ד.



 

 לבעמ' 

ועפ"י זה יש לומר שלגבי המלאכים שאינם אוכלים כלל וא"כ אכילתם אצל 

אברהם אבינו היתה סעודה אחת שלהם ואין להם היתר של בין סעודה לסעודה, 

צל אברהם, ואילו על וזו טענת הקב"ה כלפי המלאכים הרי אכלתם בשר בחלב א

אברהם לא קשה מדוע הכשילם באיסור בשר בחלב היות וחשב שהם ערביים 

 מותרים. וא"כ רק באותה סעודה נאסרו אך מסעודה לסעודה

)בעניני שבועות( בקונטרס אחרון  טעמי המנהגיםוראיתי שמביאים בשם ספר 

"ה קשה על מה שטען מרע רההביא מהרה"ק רבי שלום מבעלז זצ"ל שלכאו

שאינם יכולים לקבל את התורה, כיון שאכלו בשר בחלב, שהרי  רתהשכלי למלא

 בפסוק נאמר "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר", והרי בשר אחר חלב מותר. 

אלא הטעם דאסור לאכול חלב אחרי בשר, הוא משום דבשר הוא דין וחלב הוא 

אה גבר, רחמים, וכשאוכל הבשר תחילה, נמצא דהבשר הוא למטה, וקיי"ל דתת

 אבל כשאוכלין חלב ואח"כ בשר, נמצא דהרחמים מתגברין.

אבל המלאכים שהם רצו שהתורה תשאר למעלה, ולא תינתן לתחתונים, בע"כ 

ס"ל דעלאה גבר, וממילא לשיטתם היה אסור לאכול חלב ואח"כ בשר, שלא יגברו 

על  הדינים, ונמצא שכשאכלו אצל אברהם אבינו חלב ואח"כ בשר, לשיטתם, עברו

 איסור בשר בחלב.
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 (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  ן"בג מתהלך
 פסולת מידת החסד לאברהם -ישמעאל 

ַבר ַויֵֶּשב דְׁ מִּ ַקח ָפאָרן בְׁ םוֹּ  לוֹּ  ַוּתִּ ָשה אִּ ֶאֶרץ אִּ ם )כא, כא( מֵּ ָריִּ צְׁ  מִּ

 פסולת הופרשה אברהם של והאהבה החסד ידוע ומבואר בכל הספה"ק שממדת

עשיו.  הגבורה פסולת הופרשה יצחק של והיראה הדין וממידת ,ישמעאל החסד

ועל דרך זה מבואר מה שאיתא בזוה"ק )פרשת בלק דף קצב:( שבשעה שביקש 

הקב"ה לתת את התורה לישראל הופיע מהר פארן לישמעאל ושאל מהם אם 

רוצים לקבל את התורה ואמרו מה כתיב בתורה, ואמר להם הקב"ה לא תנאף ואז 

בל את התורה, ובני עשוי מיאנו לקבל את התורה כששמעו שכתיב בה מיאנו לק

 לא תרצח. 

 הופיע מהר פארן

 המדות ראשי שני ובלשונו של רבי צדוק הכהן )קומץ המנחה ח"ב אות עט(: 'והם

 והם להיפך, והגבורה, ולעצמו לאחרים ולהיטיב וזולתו עצמו אהבת הוא חסד

 שמובא כמו ורציחה, לעצמו, היטיבל תאוה רעות, כוחות שני דשיקרא בעלמא

 לא בה כתיב מה משעיר וזרח'( ב, ג"ל דברים) פסוק על( א ב"קצ בלק פרשת) בזוהר

 זרועות שני הם ועשו שישמעאל תנאף, לא בה כתיב מה פארן מהר' וגו תרצח

 ועולם מדה באותה שאחז אברהם של בנו שהוא ימין זרוע זה דשיקרא עלמא

 בנו וזה לאברהם, חסד'( כ', ז מיכה) שנאמר וכמו. אשל ויטע חסד בגמילות האמת

 כמו יצרו כובש עצמו לגבי שהוא אמיתית הגבורה במדת שאחז יצחק של

 מנוגב הנגב בארץ יושב והוא' וגו בא ויצחק( ב"ס, ד"כ בראשית) פסוק על ששמעתי

 יצחק'.  פחד( ב"מ, א"ל שם) שנאמר וכמו וחמדה, תשוקה מכל

ם הקדושים שהחילוק בין המידות שבצד הקדושה ובין כן מבואר בכל הספרי

המידות שבצד הקליפות, שבצד הקדושה כל מידה נכללת גם משאר המידות, וכגון 

שמידת החסד ממוזגת גם עם מידת הגבורה, וכן בכל שבע המידות. ואילו מי 



 

 לדעמ' 

שאחוז במידת החסד מצד הקליפה, הרי הוא כל כולו רק במידת החסד ואינו נכלל 

ם שאר המידות, ומזה בא המידה לשבירה ולהתנהג בו שלא במידה כלל ע

הראויה. ובאברהם אבינו כתיב ויטע אשל בבאר שבע, היינו שמידת החסד שלו 

, כמו שדרשו חז"ל שהוא ר"ת אכילה שתיה ולינה, ויטע אשלהמרומז בענין זה של 

עצמה,  וכדברי רבי צדוק הנ"ל, לא היתה מידת החסד עומדת כמידה נפרדת בפני

עם כל שאר שבע המידות, ואז המידה עומדת  בבאר שבעאלא היתה נכללת 

 בתיקונה ונכונה. 

אבל ישמעאל, שהיתה מידתו מצד מידתו מידת החסד מצד הקליפה, השתמש 

במידה זו לענין עריות, כמבואר בספה"ק, זה לשון הפרי צדיק קדושת שבת מאמר 

 בתאוות המלא ישמעאל יצא סולתושמפ החסד איש ה"ע אבינו אברהם ד: 'מידת

כידוע. היה  החסד פסולת שהוא הוא, )ויקרא כ, יז( חסד בהו דכתיב עריות דגילוי

יושב במדבר פארן דווקא, וארז"ל )שבת פט.( מדבר פארן שפרו ורבו עליה ישראל, 

דפארן הוא מלשון פריה ורביה. שמורה על ענין ריבוי התאווה וגילוי עריות. וזה 

 אמר תנאף, לא וכו' ואמר בה כתיב מה ליה וה"ק בפרשת בלק שם: אמרלשון הז

 שלטני, כל בה דיתעבר בישא ירותא הוא בריך קודשא לי יחסין דא ירותא אי ווי

 אותו והפריתי( יז שם) וכתיב', וגו ורבו פרו וכו' דכתיב נטילנא דמיא ברכתא דהא

 דכתיב הוא הדא  וכו', אדם פרא יהיה והוא( טז שם) וכתיב' וגו אותו והרביתי

. והנה פאר"ן עולה כמנין אש"ל, זה לעומת זה ,פארן מהר הופיע( לג דברים)

לעומת מידת החסד של אברהם אבינו שעליה אמר הכתוב ויטע אשל, אלא 

שמידת החסד של אברהם אבינו היה כלול מבאר שבע, עם שאר המידות, אבל 

דבר שהוא מקום מושב הקליפות, מידת החסד של ישמעאל, פאר"ן, היה בבחי' המ

שהיה החסד הנפול מצד הקליפות. וענין המדבר הוא עלמא דפרודא שבו אין 

 המידות נכללים זה בזה.

וכאשר המידות הם כלולים זה עם זה, הרי זה בא כפי סדר המידות חסד ואחר כך 

גבורה וכו', וכמו שאברהם הוליד את יצחק, לא כן ישמעאל שהיה מצד החסד 



 

 להעמ' 

ה היה בן הגר, שמבואר בכתבי האר"י שהגר היא מצד מידת הדין והג"ר דקליפ

הוא בגימטריא יצח"ק. ובו היה להיפך שהגבורה היה קודם לחסד. נמצא שקלקול 

 מידת החסד של ישמעאל היה מצד שהיה בנו של הגר.

 ישמעאל ומצרים

ה ומבואר בספר עמודיה שבעה )דף כח:( שמן הדין היה צריך להיות השפעת פרי

ורביה רק לבני ישמעאל ולא לבני ישראל, אבל מפני שמיאנו בני ישמעאל לקבל 

את התורה מפני שכתוב בתורה לא תנאף והם משופעים בתאווה זאת, אז עבר 

ברכה זאת לבני ישראל. עיי"ש בדברים נפלאים. ובספר כלי גולה )לגאב"ד מאקווא 

ם מצאנו שהיו ערוות הארץ זצ"ל( עמ' לו הביא דבריו, וכתב לפי דרכו שגם במצרי

והיו שטופי זימה, והרי ישמעאל היה מבני מצרים )שהיה בן הגר בתו של פרעה(, 

ולכן גם כשכבר היו בני ישראל במצרים, זכו לקחת מהם הברכה זו של פריה 

 ורביה, ועל כן כתיב במצרים ובני ישראל פרו ורבו וכו', עכת"ד.

מפני שהיה  וישב במדבר פארןתוב, ועכ"פ לפי דבריו מבואר היטב סמיכות הכ

ותקח לו מצד החסד דקליפה, שמשתמשים במידת החסד לענין פרו ורבו ועריות, 

דווקא, שגם שם  אשה מארץ מצריםדייקא שהיא תחילת הקלקול שלו כנ"ל,  אמו

 היא ערוות הארץ ובחי' חסד זה של קליפה.

וישב( שדווקא  ויבואר בזה מ"ש בספה"ק דברי חיים פרשת וישב )ד"ה בפסוק

אברהם שהיה בחינתו בחינת החסד היה צריך לרדת למצרים, והבן. ולעומת זה גם 

 ישמעאל שהיה מצד החסד דקליפה לקחה לו אמו אשה מארץ מצרים.



 

 לועמ' 

עומקה של הלכה / הרב עקיבא יוסף לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט
 "בתים משותפים"

ש להתחשב עם דעת השכנים, בכל 'תוספת בניה' או 'שינוי ניכר' בבנין משותף, י

 הן מצד הלכות נזקי שכנים, והן מצד דיני שותפות.

למניעת נזקי  בהוצאות ההשתתפות וחיוב, שכנים נזקי הלכותמצד  נזקי שכנים:

 הנזקיםאת  פרקים ראשיאולם נציין ב .הם רביםואי אפשר לפורטם כי  שכנים,

 .ה .ואויר אור .ד .דיורים יבויר .ג .רעש היזק .ב .ראיה היזק .א ;המצויים העיקריים

 .מים נזקי .ו .רע ריח

הדיורים הנפוצים בזמננו הם בבנינים  -בנוסף לדין של נזקי שכנים  דין שותפות:

משותפים, שיש להם דין של נכס משותף לכל דבר. וממילא כל שינוי במבנה צריך 

 אישור של השכנים. מצד ההלכה של דיני שותפות. 

* 

 לים:תמצית הדינים העו

בגיליון 'עומק הפשט' מידי תבקשנו תמצא אריכות הנדונים בזה, ולהלן תמצית 

 הדינים העולים:

דיירים בבנין משותף; שותפים בכל זכויות הבניה שיש בבנין, הבעלות הפרטית 

של השכנים מוגבלת מעיקרה רק למה שסומן במפורש בתשריט המצורף לחוזה 

נונית' צריכה את אישור השכנים. מספר רכישת הדירה. גם ביצוע 'אופציה תכ

 בנינים במגרש משותף, דינם כבנין משותף.

כל שינוי חשוב ברכוש המשותף מחייב את הסכמת השכנים, מכיון שחוק בתים 

משותפים כאשר אינו סותר את דיני התורה, יש לזה תוקף על פי דין תורה מצד 



 

 לזעמ' 

לחוק בתים  יתוקף הלכתמנהג המדינה ומשום שקבלו עליהם. ויש חולקים, שאין 

משותפים. בשיטה זו נחלקו הדעות האם שכנים בבנין משותף דינם כשותפים או 

 לא.

 gmail.com@5047867 לתגובות:



 

 לחעמ' 

 כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 'המשפט עיון'
 האם מותר להלביש לילד ציצית פסולה?

ַצֶוה ֶאת בָ  ַמַען ֲאֶשר יְׁ יו לְׁ ּתִּ ַדעְׁ י יְׁ יתוֹּ ַאֲחָריוכִּ ֶאת בֵּ  )יח, יט( ָניו וְׁ

התורה קבעה לנו כי אסור להכשיל בידיים ילדים באיסורים שונים, ואיסור זה 

. אמנם לצורך חינוך הקטן למצוות, פעמים שמותר ליתן 7נקרא בשם איסור ספייה

לו לעשות המצווה גם באופן שהוא עובר איסור. וכגון ליתן לקטן לאכול קרבן 

 .8אינו נמנה עליו, ואם היה גדול, היה עובר איסור מהתורהפסח, אף ש

וכשם שאסור להכשיל באיסור לאו, כך גם במצוות עשה, כאכילה מחוץ לסוכה. 

 .9אסור לגרום לקטן בידיים שיעבור על מצוות עשה

 ציצית פסולה לקטן

הציציות שנותנים לילדים קטנים, ובפרט קטנים ביותר כבני ג או ד, מצוי שאינם 

 שרים. ונמצא איסור להלבישם ציצית פסולה, שהרי מכשילים אותם במצווה זו.כ

אמנם יש לדון להתיר מטעם ציצית שאולה. שהרי הציצית אינה שייכת לקטן, 

אלא לאביו. ובגד שאול פטור מהציצית. ויש לדון שכל עוד הציצית כשרה, אפשר 

שרה, מסתיים הקנין, שהרי הוא כאילו הקנה הציצית לבנו, וכאשר הציצית אינה כ

. ואף שיש לחוש גם לברכה, שלא יהא ברכה לבטלה. מכל מקום 10וחוזרת לאב

 .11משום חינוך למצווה יש לדון להקל בזה

                                                
 "ע או"ח סי' שמג בדינים אלו.גמ' יבמות קיד ע"א. ועיי' בשו 7
 מג"א שם ס"ק ג. 8
כפי שהתבאר לעניין מצוות סוכה. ועיי' במ"ב סי' תרמ סק"ה ושעה"צ שם. ורק אם לא הגיע לחינוך, לא שייך בו  9

מצוות סוכה כלל. וכיון שאינו חייב בסוכה, אין איסור שיאכל חוץ לסוכה. אמנם אחר שהגיע לחינוך, נתבאר שיש 

 לו אוכל חוץ לסוכה. איסור ליתן
וכדין השואל ציצית למצווה, שרשאי לברך עליו. שסתמא אמרינן שכוונתו ליתן במתנה ע"מ להחזיר. ומכל מקום  10

 לכתחילה יש לכוון בפירוש שנותנו רק בכשרותו, ולא לסמוך על סתמא. שאפשר שכוונתו ליתנו לבנו בקביעות.
 הקטן מברך עליו את הברכה על אכילת זבח ופסח.כפי שנתבאר להקל בקרבן פסח. ופשיטא שהיה  11



 

 לטעמ' 

שבגדים שהאב קנה לילדיו, הרי  12ובעיקר הבעלות על בגדי הילדים, נתבאר

, ומנהג 13הבגדים שייכים לילדים, ואינם של האב. אמנם הכל כמנהג המדינה

נה שכל בגד שהאב נותן לבנו הקטן, אם האב רוצה בכך, הרי הוא מורה לו המדי

ליתן הבגד לילד אחר. כפי שמצוי שמעבירים הבגדים מילד אחד לאחר. ואין הילד 

 יכול למנעו מכך, ועל דעת זה ניתן לו הבגד. נמצא שכל בגדי הילד שייכים לאביו.

במתנה על מנת להחזיר,  וכדי לצאת מכל חשש, יש לו לאב ליתן הציצית לבנו,

בתנאי שהציצית תהיה שייכת לבן כל עוד היא כשרה, וכל עוד לא בקש להעבירו 

. 15. ויותר טוב, שיקנה הציצית לכל בניו כאחד, שיהיו שותפים בה14לילד אחר

ובתנאי שאם הציצית תפסל, הרי היא חוזרת לבעלות האב. וכך הקטן יקיים 

 .16ור ציצית שאינה כשרההמצווה כדינו, ולא יהא לו חשש איס

 שבת שלום ומבורך!

 הרב אליעזר דוידזון

 ראש כולל ובית הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בדיני ממונות.

 gmail.com@7470107דוא"ל:   077-4707070פקס   0527624694לתגובות: טל' 

                                                
 שו"ע חו"מ סי' צז. 12
כן הוא דין כל מעשה ממוני התלוי בהסכמים בין אנשים. אנו אומרים שאם אין הסכם ברור, הרי כאילו סוכם  13

 שיהיה הכל כמקובל וכמנהג המדינה.
הלולב לקטן ביו"ט של סוכות, כיון שאינו ואף שקטן אינו יכול להקנות, וכפי שנתבאר בהלכות לולב, שאין ליתן  14

יכול להקנותו. מכל מקום, אחר שהגדול נטל הלולב, נותנים לקטנים בזה אחר זה. ולא חיישינן שאינם מקנים הלולב 

 חזרה. וה"ה כלפי ציצית.
 כך יוצאים הבנים כולם מידי חשש ציצית שאולה. 15
 וכפי שנתבאר בציצית של ציבור. שהרי ציצית השותפים חייבת, ויוצאים בה ידי חובה. 16
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 מעמ' 

 לומנטלב חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים
 אינה פלא בעיני הצדיק -הנהגה ניסית 

רּ אמֹּ ָבה לֵּ רְׁ קִּ ַחק ָשָרה בְׁ צְׁ  . )יח, ב(ַוּתִּ

המתבונן בפסוק זה, מתקשה מדוע באמת צחקה שרה? וכי לא האמינה שה' הוא 

כל יכול, ויכול לפוקדה אף לעת זקנה?! ועוד, מדוע אמרה "לא צחקתי", הרי זה 

 שקר!

 מבטו של הצדיק על ניסים

באר הנועם אלימלך, שכל צדיק צריך לקדש את עצמו ולהכיר נפלאות וגדולות מ

הבורא ברוך הוא, עד שיגיע לדרגה כזו שגם אם יראה נס מול העיניים, לא יתרגש 

 ולא יתפעל, כי יזכור שביד הבורא לעשות נפלאות גדולות מזה, עד אין קץ.

וך הוא", כאילו עד באדם שמתפעל מנס, יש בחינה של "מיעוט קילוס המקום בר

כעת חשב שאין ביד הבורא, חלילה, לחולל נפלאות כאלה, ורק כעת מכיר בכך 

 שבידו הדבר...

 צחוקה של שרה

אם כן כשצחקה שרה בקרבה, היתה זו שמחה על גודל הפלא שבדבר, ולכן 

דאמרה " לֵּ ף ֻאְמנָּם אֵּ אַּ  ", לומר שגם בעיניה זה חידוש ופלא.הַּ

וכי יש דבר שיהיה פלא לנגד  –פלא מה' דבר", כלומר ועל כך ענה לה המלאך "הי

 כח ויכולת הבורא יתברך שבכוחו לעשות נפלאות רבות וגדולות יותר?! 

 ותכחש שרה

אבל שרה חששה שאברהם יחשוב שהיא צוחקת מלשון שחוק והיתול, לכן 

"ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה", כי חששה שבעיני אברהם יתפרש 

 התלת בדברי המלאך, חלילה.שהיא שוחקת ומ



 

 מאעמ' 

 תגובת אברהם

ְקְת " -על כך ענה לה אברהם  חָּ ר ֹלא ִּכי צָּ ", גם מה שהיית שמחה ומתפעלת וַֹּיאמֶׂ

מהפלא שהובטח לך, נחשב לשחוק והיתול חלילה, כי את צריכה לדעת שאין זה 

 חידוש בעיני הבורא יתברך, וכאמור שאין לצדיק להתפעל מניסים. 

 הוא יאמר לחומץ וידלוק! –דלוק מי שאמר לשמן וי

רבי חנינא בן דוסא את בתו ה הגמרא )תענית כה.( מספרת שבערב שבת אחד, רא

כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של  - ואמרה ל עצובה. וכששאלה מה פשר הדבר,

מי שאמר לשמן  ?איכפת לך המ . אמר לה, בתי!שמן והדלקתי ממנו אור לשבת

עד שהביאו  ,היה דולק והולך כל היום כולו ,תנא !דלוקהוא יאמר לחומץ וי ,וידלוק

 .ממנו אור להבדלה

הרי לנו שרבי חנינא בן דוסא הבין שהכל מתנהל על ידי ה' יתברך, ואין הבדל בין 

 נס לטבע! אין הבדל בין שמן שדולק לחומץ שדולק!

 זהו מבטו של הצדיק על נס!...

באיזה  אין לך אדם והנהבאמרו:  ואולי זו כוונת הרמח"ל )מסילת ישרים פרק ז'(

נפלאות וטובות מצב שימצא, אם עני ואם עשיר, אם בריא ואם חולה, שלא יראה 

כי העשיר והבריא כבר הוא חייב לו יתברך על עושרו ועל בריאותו. רבות במצבו. 

ואינו מניחו למות  דרך נס ופלאהעני חייב לו שאפילו בעוניו ממציא לו פרנסתו 

ל שמחזיקו בכובד חוליו ומכותיו ואינו מניחו לרדת שחת, וכן כל ברעב. החולה ע

 שלא יכיר עצמו חייב לבוראו. שאין לך אדםכיוצא בזה, עד 

יהי רצון שנשכיל לזכור תמיד כי ה' יתברך הוא המנהל את העולם כרצונו, וממנו 

   לא ייפלא כל דבר!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל  שבת שלום ומבורך!
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 מבעמ' 

 טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט

 (וויליאמסבורג)
 החזון איש זי"ע

ל )יח י ָגדוֹּ גוֹּ ֶיה לְׁ הְׁ ָרָהם ָהיוֹּ יִּ ַאבְׁ  יח( ,וְׁ

שאל מרן החפץ חיים את רבי  בספר מעשי איש )ח"א עמ' יג( מובא. פעם אחת

זה   מאיר קרליץ במה זכו הוריו לזרע צדיקים כזה. וסיפר שאמו נשאלה מכבר על

ואמרה אולי בזכות שהתנהגתי בצניעות יתירה מעולם לא ראו קירות ביתי שערות 

 ראשי עכ"ד.

אמרו חכמים שבעה בנים היו לקמחית וכולן   וזה ע"ד אמרם ז"ל )במדבר רבה ב(

הונה גדולה נכנסו חכמים אצלה אמר לה מה מעשים טובים יש בידך שימשו בכ

אמרה להם כך יעזרו עלי אם ראו קורות ביתי שערות ראשי מימי אמרין כל קמחא 

קמחין וקמחא דקמחית קמחה סולת וקראו עליה הפסוק הזה )תהלים מה יד( כל 

 כבודה בת מלך פנימה וגו' ע"כ.

 הנה באהלרת הבן )בראשית יח ט( והנה כתיב אצל שרה אמנו בפרשת בשו

ע"כ, ואצל תיבות אלו יוצאת שמה של אמו של החזון איש  צנועה הואפרש"י ז"ל 

 עם שם החזון איש זי"ע בדרך הדילוג משולבים עם שם הוי"ה ב"ה.  רשא לאהמרת 

   ותא חזי

ל ְּכֹחם ֹאהֶׂ ח הָּ תַּ ב ףֶׂ א ְוהוא ישֵּ ְמרֵּ ֹלנֵּי מַּ יו יי' ְבאֵּ לָּ א אֵּ יו  א וַּיֵּרָּ ינָּ ִיֹשָּא עֵּ יֹום: ב וַּ הַּ

יו וַּיְַּרא וַּ  לָּ ִבים עָּ ִשים ִנפָּ ה ֲאנָּ קְׁ וַּיְַּרא ְוִהנֵּה ְשלשָּ חוָיָרץ לִּ ִיְשתַּ ל וַּ ֹאהֶׂ ח הָּ תַּ ם ִמףֶׂ אתָּ  רָּ

: ד ךָּ ְבדֶׂ ל עַּ עַּ ֲעֹבר מֵּ ל נָּא תַּ ינֶׂיךָּ אַּ ן ְבעֵּ אִתי חֵּ צָּ י ִאם נָּא מָּ ר ֲאֹדנָּ ה: ג וַֹּיאמַּ ְרצָּ ח נָּא  אָּ ֻיץַּ

ֲעדו לִ ְמעַּ  ם ְוסַּ חֶׂ ת לֶׂ ה פַּ ְקחָּ ץ: ה ְואֶׂ עֵּ ת הָּ חַּ ֲענו תַּ ם ְוִהחָּ יכֶׂ ְגלֵּ ֲחצו רַּ ִים ְורַּ ר ט מַּ חַּ ם אַּ ְבכֶׂ

: ו ְרתָּ ר ִדבַּ ֲאשֶׂ ֲעֹשֶׂה ּכַּ ן תַּ ם וַֹּיאְמרו ּכֵּ ְבְדכֶׂ ל עַּ ם עַּ ְרתֶׂ ן ֲעבַּ ל ּכֵּ ֲעֹברו ִּכי עַּ ר  תַּ הֵּ וְַּימַּ
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ה וַֹּיאמֶׂ  ל ֹשָּרָּ ה אֶׂ ֹאֱהלָּ ם הָּ הָּ ְברָּ ת לוִשי וֲַּעֹשִי עֻ אַּ ח ֹסלֶׂ מַּ ֲהִרי ְשלש ְסִאים קֶׂ גֹות: ז ר מַּ

ֲעֹש  ר לַּ הֵּ ר וְַּימַּ נַּעַּ ל הַּ ן אֶׂ ְך וָּטֹוב וִַּיתֵּ ר רַּ קָּ ן בָּ ח בֶׂ ִיץַּ ם וַּ הָּ ְברָּ ץ אַּ ר רָּ קָּ בָּ ל הַּ ֹות ֹאתֹו: ח ְואֶׂ

ם וְ  ן ִלְפנֵּיהֶׂ ֹשָּה וִַּיתֵּ ר עָּ ר ֲאשֶׂ קָּ בָּ ן הַּ ב ובֶׂ לָּ ה ְוחָּ ְמאָּ ח חֶׂ ץוִַּיץַּ עֵּ ת הָּ חַּ ם תַּ יהֶׂ ד ֲעלֵּ  הוא ֹעמֵּ

ר  ךָּ וַֹּיאמֶׂ ה ִאְשתֶׂ יֵּה ֹשָּרָּ יו אַּ לָּ לו: ט וַֹּיאְמרו אֵּ אֶמר שוַֹּיאכֵּ ֶהל ַויֹּ ה ָבאֹּ מֵּ יךָּ הִּ לֶׂ שוב אֵּ  ֹוב אָּ

ֲחרָּ  ל ְוהוא אַּ ֹאהֶׂ ח הָּ תַּ ת ףֶׂ עַּ ה ֹשמַּ ךָּ ְוֹשָּרָּ ה ִאְשתֶׂ ן ְלֹשָּרָּ יָּה ְוִהנֵּה בֵּ ת חַּ עֵּ יו: יא ּכָּ

בְ  ִשים: יב וִַּתצְ ְואַּ נָּ ח ּכַּ ה ֹארַּ ל ִלְהיֹות ְלֹשָּרָּ דַּ יִָּמים חָּ ִאים בַּ ִנים בָּ ה ְזקֵּ ם ְוֹשָּרָּ הָּ ק רָּ חַּ

ל אַּ  ר יי' אֶׂ ן: יג וַֹּיאמֶׂ ה וַּאֹדִני זָּקֵּ ְדנָּ ה ִלי עֶׂ ְיתָּ י ְבֹלִתי הָּ ֲחרֵּ אֹמר אַּ ה לֵּ ה ְבִקְרבָּ ם ֹשָּרָּ הָּ ְברָּ

ף ֻאְמנָּ  אַּ אֹמר הַּ ה לֵּ ה ֹשָּרָּ ֲחקָּ ה זֶׂה צָּ מָּ מלָּ ר לַּ בָּ יי' דָּ א מֵּ לֵּ ְנִתי: יד ֲהִיףָּ ֲאִני זָּקַּ ד וַּ לֵּ ד ם אֵּ ֹועֵּ

ְקִתי ִּכי חַּ אֹמר ֹלא צָּ ה לֵּ ש ֹשָּרָּ חֵּ ן: טו וְַּתכַּ ה בֵּ יָּה וְלֹשָּרָּ ת חַּ עֵּ יךָּ ּכָּ לֶׂ שוב אֵּ ה  אָּ אָּ יָּרֵּ

ל ְףנֵּ  יְַּשִקפו עַּ ִשים וַּ ֲאנָּ ם הָּ ְקְת: טז וַּיָֻּקמו ִמחָּ חָּ ר ֹלא ִּכי צָּ ְך וַֹּיאמֶׂ ם ֹהלֵּ הָּ ְברָּ י ְסֹדם ְואַּ

ר ֲאנִ  ם ֲאשֶׂ הָּ ְברָּ אַּ ה ֲאִני מֵּ סֶׂ ֲמכַּ ר הַּ מָּ ם: יז וַּיי' אָּ ְלחָּ ם ְלשַּ הְׁ ִעמָּ ָרָהם ָהיוֹּ יִּ ַאבְׁ ֶה וְׁ שֹּ יֶׂה 1י עֹּ

וֶׂה אֶׂ  ר ְיצַּ ן ֲאשֶׂ עַּ ְעִתיו ְלמַּ ץ: יט ִּכי ְידַּ רֶׂ אָּ צום ְוִנְבְרכו בֹו ֹּכל גֹויֵּי הָּ דֹול ְועָּ יו ְלגֹוי גָּ נָּ ת בָּ

ִביא יי' עַּ  ן הָּ עַּ ט ְלמַּ ה וִמְשףָּ קָּ ֲעֹשֹות ְצדָּ ְך יי' לַּ רֶׂ ְמרו דֶׂ יו ְושָּ ֲחרָּ יתֹו אַּ ת בֵּ ם ְואֶׂ הָּ ְברָּ ל אַּ

ם ִּכי כָּ  אתָּ טָּ ה ְוחַּ בָּ ה ִּכי רָּ ת ְסֹדם וֲַּעֹמרָּ ר יי' זֲַּעקַּ יו: כ וַֹּיאמֶׂ לָּ ר עָּ ר ִדבֶׂ ת ֲאשֶׂ ה ְמֹאד: אֵּ ְבדָּ

ֲעקָּ  ְּכצַּ ה הַּ ְראֶׂ א ְואֶׂ ה נָּ ֲרדָּ ה: כב וִַּיְפנוכא אֵּ עָּ דָּ ה ְוִאם ֹלא אֵּ לָּ ֹשו ּכָּ י עָּ לַּ ה אֵּ אָּ בָּ ה הַּ  תָּ

ְברָּ  ִיגַּש אַּ ד ִלְפנֵּי יי': כג וַּ נו ֹעמֵּ ם עֹודֶׂ הָּ ְברָּ ה ְואַּ ִשים וַּיְֵּלכו ְסֹדמָּ ֲאנָּ ם הָּ ר ִמחָּ ם וַֹּיאמַּ הָּ

ִדיִקם בְ  י יֵּש ֲחִמִחים צַּ ע: כד אולַּ שָּ ִדיק ִעם רָּ ה צַּ ף ִתְסףֶׂ אַּ ה ְוֹלאהַּ ף ִתְסףֶׂ אַּ ִעיר הַּ  תֹוְך הָּ

ֲעֹשת ה ְלךָּ מֵּ ִללָּ ה: כה חָּ ר ְבִקְרבָּ ִדיִקם ֲאשֶׂ פַּ ן ֲחִמִחים הַּ עַּ קֹום ְלמַּ מָּ דָּ  ִתֹשָּא לַּ זֶׂה ָבר הַ ּכַּ

ץ רֶׂ אָּ ל הָּ ט ּכָּ ְך ֲהֹשפֵּ ה לָּ ִללָּ ע חָּ שָּ רָּ ִדיק ּכָּ פַּ יָּה כַּ ע ְוהָּ שָּ ִדיק ִעם רָּ ִמית צַּ ֹלא יֲַּעֹשֶׂה  ְלהָּ

ט: ִמ   ְשףָּ

)בדילוג מספר  קרליץ –ה -ו-ה-בן מ' רשא לאה י –ה -ו-ה-אברהם ישעיה י –הרב 

361 ) 

 והוא פלאי 

 זיעועכי"א



 

 מדעמ' 

 / הרב אריאל מייזליש צלותי ובעותי

 האיזוהי עבודה שבלב? זו תפיל

א( אם תפילה היא עבודה שבלב, היאך הוא מצוה על האדם? וכי : לכאורה צ"ב

להתפלל, הרי זה תלוי בלב כל אדם. ב( למה ג' פעמים אפשר לצוות על האדם 

ביום קבעו את התפילה. מדוע לא לתת לאדם אפשרות להביע תחושות ליבו מתי 

למה בכלל צריך להתפלל בדיבור, הרי  ג( שירצה ובאיזה נוסח ודיבור שמרגיש.

 לעבודה שבלב די במה שיהגה בליבו?

 שמוציא הדיבור מפיו בוקעת תפילתו ועולהכ

צאתי הסבר נפלא לישב את השאלות הללו מספר חדוות החיים, שבעצם כל מ

עוד אין האדם מוציא את רעיוניו ומחשבותיו בדיבור גם הוא לא שלם עמם והרי 

תפקיד השפתיים הוא לתרגם את הרעיונות והתשוקות למילים, וכל עוד 

ציא מחשבותיו נשארות מסוגרות בין כותלי ליבו אין תפילתו בוקעת,אך כשמו

הדיבור מפיו בוקעת תפילתו ועולה, שכך דרכם של דברים, ואם ניתן לו להתפלל 

רק בליבו אז בליבו יש ג"כ הרהורים ומחשבות שאינם בהכרח לפי רצונו, אך 

כשמשמיע לאוזניו הוא בעצמו ישמע מה שליבו חפץ, ובזה כל הקושיות מתורצות 

 להפליא.

"ב( שמבאר האיך אפשר לצוות על ומצאתי ג"כ בדברי המהר"ל )נתיב העבודה פ

אלה דברים שבלב, מאחר ואדם  האדם להתפלל, הרי יודע ה' מחשבות בנ''א, וגם

ואדם החושב,  חי בעולם אשר עתידו נעלם ממנו, לא יידע גורלו, עתידו צפון ממנו.

כשהוא מתייחד עם עצמו ומתבונן, ניצבת חידתו כנעלם, וככל שמתגלה קצת כך 

אדם יסכים שגבוה מעל גבוה יושב לו נעלם יוצר החיים  כל קומתו מתמעטת.

החותך חיים לכל חי והקובע אורחותיהם וזה כל אדם לבסוף מסכים שא"א לדעת 

כמה כל אדם יחיה, שלא כמו חפץ מסוים, שיודעים שמטבעו הוא אמור להחזיק ה' 

 שנים או י' שנים, 
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רדים יותר מהרגיל אבל באדם רואים ל"ע תינוקות שמתים, ומבוגרים חלקם שו

וחלקים פחות, במערכת זו אין את הכללים. בוודאי יש מנהיג לבריאה שהוא 

אין אנו מבינים בחשבונות אלו כלל אבל  הקובע וחלק מתקנים מגלגול קודם וכו'.

 מוכח ונראה שיש מנהיג.

וקשה לצוות את האדם להרגיש דבר שלא מוטבע בו בטבעו אבל רגש האמונה 

 לפי הנ"ל זהו טבעי ולכן יש ציווי על האדם להתפלל לבוראו. והתלות בו יתברך

 כמעט אין יום דומה לאתמול

תפילה זו תכונה טבעית אצל נברא, אבל זקוקה למסגרת ונוסח, שהרי כמעט אין 

יום דומה לאתמול. יש יום שאנו טרודים ויש יום שכמעט ולא, וביום שאנו טרודים 

שאנו  לושלא נפסיק לצעוק לאמא אפי התפילה קשה עלינו אבל אנו כתינוקות

 טרודים, ואם התינוק לא יאכל זה לא אומר שפסו געגועיו רק שקשה לו.

 קשורכדי שבכל יום ויום יהיה האדם  ולכך תקנו חכמים ג' תפילות ביום,

לאלוקיו, בעת שמחה וח"ו בעת צרה, בזמן שיש לו כוחות וח"ו כשאין לו, בכל 

תקנתם היו כמה וכמה זמנים שהיינו ללא תפילה, הזמנים, צריך להתפלל. לולא 

וגם אם לא היו קובעים את הנוסח, הרי שאדם עשיר היה מבקש רק בריאות 

וישכח ולא יזכור את שאר הצרכים ויזכור רק מה שבשבילו ואחד לא יבקש על 

פרנסתו. לפיכך קבעו נוסח שמכיל את כל צרכי האדם עצמו וגם צרכי העולם, וזה 

העשיר מבקש על עושר והבריא על בריאותו כי אין ערבות שכך יהיה טוב לעולם. 

 תמיד וזה המעליותא בנוסח של תפילה. 

 abmeyzlish@gmail.com  לתגובות:
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, סילבר משה עקיבא הרב/  בפרשה הלכתי ת"שו

 'סגולה עם' ס"מח
התכתבות עם הגאון  –הגרלה בשבת לילדים ב'אבות ובנים' 

 ליט"א הגדול הגר"י זילברשטין ש

יָניו ַוַירְׁ  ָשא עֵּ ָראָתם מִּ  אַויִּ קְׁ א ַוָיָרץ לִּ ים ָעָליו ַוַירְׁ ָצבִּ ים נִּ ָשה ֲאָנשִּ לֹּ מֵּה שְׁ הִּ ֶהל וְׁ ֶפַתח ָהאֹּ

ָצה ַּתחו ָארְׁ שְׁ   )בראשית יח, ב( ַויִּ

האם ניתן לקיים מצות 'הכנסת אורחים' גם בעניים, או שמא מצוה זו  - שאלה

בעניים אין זה 'הכנסת אורחים' אלא מצות צדקה?  מתקיימת רק בעשירים, כי

 .ונפק"מ למשל לגבי קבלת פני שכינה כשיש לפניו אורח עני

ודע עוד דמצות ", (ח"ג פ"א)הנה כתב החפץ חיים בספרו אהבת חסד  –תשובה 

יש נוחלין בשם המהרי"ל, ואף  פרבס ש"כהכנסת אורחים נוהגת אף בעשירים כ

הקבלה שמקבל אותם בסבר פנים יפות ומשתדל  כיהלו ישאין צריכין לטובתו אפ

לשמשם ולכבדם לפי כבודם היא מצוה, וכ"ש אם האורחים הם ענים היא מצוה 

כפולה שמקיים בזה גם מצות צדקה כמ"ש בס' הנ"ל בהגה"ה ע"ש, ובעונותינו 

הרבים נהפוך הוא דכשבא רעהו עשיר אצלו יכבדנו בכל הכיבודים ובשמחה ובלב 

בא אצלו איש עלוב ונחה רוח שמקיים בזה )ישעיהו נח י( ותפק לרעב טוב, וכש

אין שמח בו כ"כ, ולפעמים גם  –נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך וגו' 

 .(נזכר גם בספר משפטי השלום לאאמו"ר שליט"א פרק הכנסת אורחים), "בלב עצב

דל "כך הוא,  ולשון הספר יש נוחלין שהביא הח"ח בזהירות הצדקה אות כ"ו

היכא דנזכר מצות הכנסת אורחים רוצה לומר הכנסת עשירים, אבל הכנסת עניים 

ממש בכלל צדקה הוא, ונראה דהכנסת אוחרים עניים תרתי הוא דקא עביד צדקה 

וגמילות חסדים וכו', ואברהם אבינו כשהכניס אורחים לביתו וכסבור שהם ערבים 

עכ"ל.  (",קכ"ז א')יה גמילות חסדים בשבת לא ידע אם הם ענים או עשירים, וקרי ל

יש נוחלין הוא לאבי השל"ה והגהות יש נוחלין הם לאחי השל"ה. ובשל"ה מס' 



 

 מזעמ' 

והכנסת אורחים הוא בכלל גמילות חסדים "פסחים פרק נר מצוה אות צח כתב, 

)שבת קכז ב(, השייך בין לעניים בין לעשירים )סוכה מט ב(. והכנסת אורחים של 

, (סי' ס"ז)עכ"ל. וע"ע בשו"ת חיים ביד  "תי הוא עביד, צדקה וגמילות חסדעניים תר

, (ח"ד סי' קי"ט), להורות נתן (סוכה נ"ג ב')שו"ת חשוקי חמד להגר"י זילברשטין 

 שכולם נקטו באופן פשוט שהכנסת אורחים היא גם בעניים.

חים שכתב בשם המהרי"ל דהכנסת אור (שבת קכ"ו ב')אכן עיין בגליוני הש"ס 

היינו עשירים ומכובדים. אבל אורחים עניים ה"ז בכלל מצות צדקה עכ"ד, ובאמת 

אין איסור חל על איסור לענין  מצינוענין כזה, באיסורים  מצאנו ןזה תמוה, דהיכ

 וחליןנש דבר כזה, ומ"מ יתכן שהכונה שזה נזכר בי מצינועוד  ןהעונשין, אבל היכ

בעשירים אבל בעניים מקיים תרתי וכמו הנ"ל בשם מהרי"ל. וא"כ הכונה שכ"ש 

בשם המהרי"ל. והנה הסוגיא בשבת שם  וחליןנש שהביא גם החפץ חיים מהי

שע"ז קאי הר"י ענגיל בגליוני הש"ס היינו מתני' שם פי"ח מ"א דתנן מפנין ד' וה' 

קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחין ומפני ביטול בהמ"ד, ודנו הפוסקים 

נכלל בגדר אורחין להחשיבן כצורך מצוה שיהא מותר לפנות בכמה דברים מה 

עבורם בשבת, וע"ז קאמר הר"י ענגיל דהיינו אפילו עשירים אבל עניים בלאו הכי 

 זהו בכלל מצות צדקה שיהא מותר לפנות עבורן.

ונשאלתי לפי זה, הרי אין עושין מצוות חבילות חבילות, והארכתי ליישב זה 

טומאת )האור שמח  כתבשה מ סי' ל"ז, ורק אביא כאןבשו"ת עם סגולה חלק ד' 

, שדוקא במצוות שאי אפשר לקיימן על ידי שליח אמרו שאין (ו"א ה"צרעת פי

עושין חבילות חבילות, אבל כל שיכול לקיים על ידי שליח, כיון שנתנה לו התורה 

רשות לפרוק החבילה על ידי אחר שאינו מצווה בדבר, יכול לעשות אף חבילות 

י עכ"ד. א"כ במצות צדקה והכנסת אורחים שיש שייכות לקיימן ע" חבילות

 שליחות אין לחוש לאין עושין מצוות חבילות חבילות.

המאמר המלא: עקיבא משה סילבר  לקבלתו לתגובות שבת שלום ומבורך!

0527155401@okmail.co.il :0732404929, פקס 
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 נוסבוים שמואל הרב/  ושיכרו שתו
 שלושה פסיקים ועוד אחד

ַכחֵּ  ר|  ָשָרה שַוּתְׁ אמֹּ א לֵּ י לֹּ ּתִּ י ָצַחקְׁ ָאהיָ |  כִּ א|  אֶמרַויֹּ  רֵּ י לֹּ ני( כִּ . )שֵּ ּתְׁ  ָצָחקְׁ

בפסוק זה מופיעים שלושה פסיקים דבר נדיר ביותר המורים לנו להפסיק 

בקריאה בין מלות האמורות לכאורה בקריאה טבעית להיות מחוברות. מהו פשר 

 הדבר?

'. אני תמה בנביאה הצדקת איך תכחשהרמב"ן מתקשה מאוד בפסוק זה: '

. גם אמרו כי יראה להודיע צדקת שרה לאמרטעם אומרו פירש ' והאוה"ח הק'

אמנו הצדקת שלא אמרה בפירוש לא צחקתי שלא תוציא מפיה דבר שקר אלא 

אמרה ענין שממנו מובן שכונתה לומר לא צחקה ולזה לא אמר ותאמר לא צחקתי, 

' פי כי יראהולצד שיאמר האומר והאיך היה לה פנים שתכחש בדברי ה', לזה אמר 

יש לך לדעת כי העבד הנאמן הירא את רבו ושגג ועשה דבר בלתי מתוקן ויוכיחנו 

רבו על אשר עשה כשיגדל בלבו הפלגת המורא על אשר עבר רצון אדונו לא יעצור 

כח להודות על אשר עשה להפלגת המורא ויכחיש ובהכחשתו עצמה יגיד כי אמת 

ז פניו כי כן עשה, והוא מה היה הדבר אלא לצד הפלגת המורא אינו עוצר כח להעי

פי' היותר נאות הוא  לא כי צחקתשהודיע הכתוב כי יראה והבן. ואמר לה אברהם 

שתודה כי צחקת כי בזה חפץ ה' שיתודה האדם בפיו בפירוש, וכן הוכיחו נביאנו 

 .'ע''ה שדבר המרוצה הוא ומודה ועוזב ירוחם

 תעצור, תתבונן 

ש כאן כוונה עמוקה! מעין ריווח להתבונן. כל פסיק בפסוק מלמד לנו: תעצור, י

שרה אמנו לא כחשה בפירוש ולא שיקרה. היא רמזה בדבריה כאילו מכחישה, אף 

. יש יראה ממושל או שופט יראה –תתבונן  –שיודעת שה' יודע מחשבות. למה? כי 

שאין אצלו הבנה לנפש, אין רחמים. 'אתה עוד מעיז להודות שצחקת?' עדיף 

ר בחצי פה שלא צחקתי, זה פחות פוגע בכבודו. 'ויאמר תתבונן לא'. לחפות ולומ



 

 מטעמ' 

אין אברהם אומר 'לא' רק על הצחוק. לא, אין לך עסק עם שופט מפחיד ללא לב. 

 לפני השי"ת, האב הרחמן, תמיד עדיף להיכנע, לומר האמת לאמתה, להודות מיד.

 שמו יצחק ומהותו יראה 

מנו מתוך תשובה מיראה רצתה למחוק את ובדרך רמז אולי יש להוסיף ששרה א

הצחוק למפרע. ויאמר לא, עדיף שיישאר רושם של הצחוק בשם יצחק, בבחינת 

תשובה מאהבה, כי יש דרגות של אהבה מתוך יראה ויראה מתוך אהבה, ששם 

 פחד וצחוק משולבים ביחד.

 הלָ כָ  - הלָ כ  

העוד פסיק מעניין:  ְֽרדָּ ְראֶׂ  אנָּ -אֵּ ֽעֲ  הְואֶׂ ְּכצַּ ההַּ תָּ ה קָּ אָּ בָּ י הַּ לַּ שו אֵּ הׯ  עָּ לָּ  ֹלא-ְוִאם ּכָּ

ה. )יח כא( רש"י, רשב"ם וגם התרגום מפרשים כלה לשון כלייה. אם עשו  עָּ דָּ אֵּ

ה אותם. לֶׂ ה כמו   כצעקתה, ֲאכַּ אבל הרמב"ן והספורנו מפרשים כלה מלשון ֻּכלָּ

ה לָּ ְלחֹו ּכָּ חה. ונראה שכאן , שמות יא א. האם כולם חטאו בהם, בלי אחד מוְּכשַּ

הטעם מחבר והפסיק מפסיק, להורות שיש כאן משמעות כפולה. האם עשו כולם, 

 כלה.  –אז 

 על מה התפלל אברהם 

ה ר ְבִקְרבָּ ִדיִקם ֲאשֶׂ פַּ ן ֲחִמִחים הַּ עַּ קֹום ְלמַּ מָּ א לַּ ה ְוֹלא ִתעָּ ף ִתְסףֶׂ אַּ . )יח כד( רש"ר הַּ

ם יש אפילו צדיק אחד 'ואם לא' הירש מסביר שאברהם אבינו כבר שמע מה' שא

שאין כולם ממש רשעים, 'אדעה'. לא יאבד הצדיק עם הרשע. 'האף תספה', 

'חלילה לך' 'להמית צדיק עם רשע', 'השופט כל הארץ לא יעשה משפט'. אין 

לפרש כפשוטו, כי אברהם אבינו לא הסתפק בזה. בוודאי הצדיק ינצל, אינו צריך 

להציל את לוט נשלח לפני תפילת אברהם. אבל  להפיל תחנונים על זה המלאך

העיר, חי בתוכם ומנסה להשפיע  בתוךאברהם חושב אילו אני הייתי צדיק אחד 

והיו מצילים רק אותי ומשחיתים את כל העיר. הרי מעכשיו   עליהם לשפר דרכם,



 

 נעמ' 

רק אני אנצל? מה שווים לי חיים אחרי שכל אלו מסביבי מתו? הרי   אין חייו חיים!

  ה כאילו מת הצדיק גם כן. האם שופט כל הארץ 'ימית' את הצדיק בכזה צער?ז

חמישים הצדיקים, לא בגללם או בעבורם, בזכותם, אלא למענם, לטובת למען 

קֹום ענה ה'   הצדיקים עצמם. מָּ ל הַּ אִתי ְלכָּ גם אם אינם צדיקים כמוך   ,ַבֲעבוָרםְונָּשָּ

ם בתוך העיר, צדיקים במוצהר ומוחים, בהרגשת צער על מיתת הרשעים, אלא שה

        אציל את כל המקום בזכותם.

 שבת שלום ומבורך!

 ab6746857@gmail.comלתגובות: 
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 דרקסלר נחמן הרב/  תובנות
 אבן טובה בצוואר אברהם

ָליו ה ם 'ַויֵָּרא אֵּ ם ַהיוֹּ חֹּ ֶהל כְׁ ב ֶפַתח ָהאֹּ שֵּ הוא יֹּ א וְׁ רֵּ י ַממְׁ נֵּ לֹּ אֵּ אליו.  "וירא וברש"י .בְׁ

לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש 

 ".ברוך הוא ושאל בשלומו

הנה בגמ' נאמר "רבי שמעון בן יוחי אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של 

 אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא" )ב"ב טז:(

מחמת המילה ובא הקב"ה לבקרו בפרשתנו מצינו שאברהם אבינו היה חולה  

בימי מחלתו, כנזכר ברש"י. ונשאלת השאלה שהרי על צווארו הייתה אבן טובה, 

וכל הרוצה להחלים היה בא אל אברהם אשר כחו היה רב ומביט על האבן ומיד 

נתרפא. והייתכן שאברהם אבינו כבר יושב ג' ימים בימי מחלתו, מדוע אין הוא 

 וארו ומיד מתרפא?מביט על האבן שתלויה בצו

 אנכי עפר ואפר

אברהם היה עסוק כל חייו אך ורק בצרכי האחר, הוא עצמו לא קיים כלל וכלל 

בתודעתו האם הוא צריך משהו. ואף בימי מחלתו הוא מתרפק על ג' ערביים 

 ומאכילם כל טוב במידה גדושה הרבה מעל היכולת של אדם להכיל.

ביט על עצמו ודואג לצרכיו הסיפור כאן הוא ההיפך הגמור מאדם שמ 

מליים ביותר. כדי להבריא היה אברהם צריך לשנות את אופיו ואורח חייו יהמינ

הנהדרים בקודש, ולהסתכל על עצמו כדי לראות את האבן טובה. אך לא זה הוא 

אברהם אבינו, הוא לא יביט על עצמו ועל האבן התלויה על צווארו אפילו לא כדי 

  !להבריא

ם בנתינה לאחר ללא שום חשבונות עצמיים, כל כולו חסד, כל אחד היה אברה

 כולו נתינה, וכל כולו הולך בדרכי ה', להיטיב לברואיו.
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 משה גוטמן לומד בספר בית ישראל –בפאתי הבית 

 גוטמןבפאתי הבית / משה 



 

 נגעמ' 

ילוץ ת חִּ חוֹּ  כוֹּ

ללמוד ממנו? * הגר  יש בכלל מה -* ישמעאל חוטא בשלוש עבירות חמורות 

יש מה ללמוד ממנה? * מה יכול  -נקלעת למשבר ומיד חוזרת לגילולי בית אביה 

לגבור על שילוב מחליא של עבר משוקץ ועתיד רצחני? * במה יכולה תשובת 

חטאים קשים לסייע למי שכלל לא חטא בהם? * מהי הפריבילגיה המוקנית לחוזר 

מעאלי? * איזה ריקוד לא רקדו בשמחת בתשובה עברי על פני חוזר בתשובה יש

 בית השואבה של בית המקדש אבל אפשר לרקוד אותו מתוך מעמקי תהום? > > >

* הנושר הראשון * צו השעה: גירוש מחבלים! * תפנית פתאומית * צדיק עכשיו! * 

יבת  שִּ המחבל המזכה הרבים * המניע האימהי * האחר הוא אני * אור התקומה * מְׁ

 יחה יהודית *נעורים * פר

 הנושר הראשון

צעיר מבית טוב, בן לאב שמסר ומוסר את נפשו בפועל ממש להפצת -נער לא 

אמונה ברחבי ארץ, סוטה מן הדרך הישרה שעליה גדל בבית אבא ויוצא לתרבות 

 פרא רעה.

 17התרסקותו הרוחנית מזעזעת וקיצונית להחליא. הצעיר בן העשרים ושבע 

ועובר על שלוש העבירות הכי חמורות בתורה. מפנה עורף למורשת הביתית 

 העבירות היחידות שעליהן מצווֶׂה כל בר ישראל להיהרג ולא לעבור עליהן. 

                                                
 בראשית רבה נג יג. 17



 

 נדעמ' 

אביו הושלך לכבשן האש בגין התעקשותו על זכותו להאמין בבורא אחד יחיד 

ומיוחד ואילו הוא, בנו, עובד עבודת כוכבים ובונה במות הקרבה לעבודות זרות. 

דירה מאזור נוח לאזור עוין בגלֹותו כי פחתו העוברים ושבים מאז אביו עובר 

, 18הפיכת סדום ואין לו את מי להכניס תחת כנפי האמונה ועם מי לעשות צדקה

ואילו הבן פולש כשודד לגינות ופרדסים זרים ומחולל בהם חטאים קשים של גילוי 

צעירותו עריות; אביו מכניס אורחים ומאכילם ומשקם, בעוד הוא, הבן שב

, הופך לרוצח שפל ושופך דמים; אביו 19המוקדמת עזר לאביו בהכנסת האורחים

מגלה באקראי ורק אחרי עשרות שנות נישואין כי אשתו הכשרה יפת תואר היא, 

, ואילו הבן חוטא בגלוי 20משום שאפילו בדידיה, על אשתו שלו, אינו מסתכל

 בגילויי עריות.

 ולב האב כאוב וכואב. 

 באדם, לא רק אביו. עוד שותפים

אמו של הבן, הולכת בדרכי ישרים, גיורת המקבלת על עצמה עול אמונה. אבל  

הבן הסורר סר מן דרכה הטובה של אמו ובוחר לשוב לשורשיה, לחינוך הקלוקל 

 שספגה במצרים ערש לידתה. 

התנהגותו של הנושר הסורר, המתנכל גם לאחיו הצעיר התמים שחגג לא מכבר  

והן את עתידו הרוחני, יוצרת  22ומסכן הן את חייו הפיזיים 21גיגיתמצוה ח-בר

משבר קשה בבית. עקרת הבית, אמו של הבן הצעיר הנקלע לסכנה כפולה, 

מבקשת מאבי הבן לסלק את המחבל המסוכן מהבית, זה הבית אשר מפיץ אמונת 

 תום וצדקת חסד לכל הבאים באחד מארבעת פתחיו.

                                                
ויסע משם אברהם ארצה הנגב. רבי אבון פתח ... פנה ממקומו לפי שחרב מקומה של סדום, פסקו העוברים  18

 והשבים, ואמר מה אני מפסיק צדקה מביתי? הלך ונטה לו אהל בגרר. )בראשית רבה נב א(.
 רזו במצוות )בראשית רבה, מה יג(.ויתן אל הנער זה ישמעאל, בשביל לז 19
 בראשית רבה סז. 20
 בראשית רבה נג י, לשיטת רבנן. 21
 ראה בהמשך. 22



 

 נהעמ' 

דרותו של הבן וחומל על עתידו של בנו בכורו, אביו של הבן המצטער מהתדר 

מבקש לשמרו אצלו ולהשפיע עליו לשוב לדרך טובים. אם על אחרים וזרים ניכרת 

השפעתו הברוכה למה שלא יצליח להשפיע טללי תחייה אמונית על נפש בנו 

עצמו ובשרו. רעה בעיניו תרבותו הרעה של בנו וגם רעה בעיניו בקשתה של אשתו 

 23לגרשו.

 הויכוח מוכרע על ידי הוראה אלוקית: גרש את בן האמה! 

הגירוש הכואב המסלק את הבן ואת אמו גם יחד מביתם, הבית שבו גדל הבן  

מיום לידתו, גורם לאמו של הבן המגורש לנטוש את האמונה ולשוב למסורת 

אבותיה. עכשיו הם ביחד: היא ובנה עובדים עבודת אלילים ומתרחקים מביתו של 

לא רק מרחק פיזי שלוח ומושלך לישימון המדבר הצחיח, אלא גם נטישה אביו 

 ערכית מוחלטת ושיבה לגילולי עבודה זרה. 

המרחק הכפול יוצר נתק מוחלט בין אבי האומה היהודית לדורותיה הממשיך  

לבין שפחתו  -להנחיל את אמונתו לבנו האמיתי, הבן שנקרא זרעו, המשכו, יורשו 

כה מאחריה את האמונה ויחד עם בנה הסורר הידרדרה המצרית שבאחת השלי

 כלפי שאול. 

~~~ 

 צו השעה: גירוש מחבלים!

חינוכי זה נכתב בתורה האלוקית ללמדנו תורת חיים הלכה -סיפור משפחתי 

 למעשה. 

רבות ניתן ללמוד מכאן: על חובת הרחקת חברים רעים מילדים צעירים ללא כל 

, על 25שלילית גם במחיר קריעה רגשית, על חובת התרחקות מחברה 24היסוס

                                                
 רש"י עה"ת. 23
 ראה: תשי"א, קטע ג. 24



 

 נועמ' 

, על 26הכורח לגרש גורמים מפריעים המצויים לא אחת בתוך האישיות עצמה

אפשרות קיימת של בן פושע ובזוי הגדל בתוך ביתו של איש דגול וגדול וגורם לו 

, על חוויית 27עגמת נפש המייסרת אותו יותר מכל הצרות שבאו עליו אי פעם

 .28ת מייסרת המטיבה התנהגות קלוקלת ומחזירה למוטבהגירוש כמהלומה חינוכי

צת נצחית וכגואלת   לֶׂ אפשר גם ללמוד על כוחה האגדי של התשובה, כמחַּ

 עקשנית, יהיו הנתונים אשר יהיו. 

אכן כי כן, דווקא במורד מדרון ההתרסקות הרוחנית של הנושר הפראי  

ל קרקעיתה והתדרדרותו לעברי פי פחת, ודווקא מעומק התהום המוסרית  שאֶׂ

הוטח בפראות פראיותו, ניתן ללקט ניצוצות אור של התעודדות מבוססת ומעוגנת 

רוחני ומתוך כל סיטואציה אישית -הקובעת נחרצה כי ניתן להיחלץ מכל מצב תת

של חשכת נפש הסתאבות ערכית ופחיתות מוסרית. אין לאן לברוח, בכל מקום 

 ישנו פתח מילוט. 

 אפשר לעלות, גילה לנו הנושר הראשון בהיסטוריה. מכל מקום ומכל נמיכות 

מפרשתו של הגר וישמעאל יש ללמוד עד כמה גדול כוחו של תשובה. כתיב    

םמקודם  הָּ ְברָּ ה ְלאַּ ר יְָּלדָּ ִמְצִרית ֲאשֶׂ גָּר הַּ ן הָּ ת בֶׂ ה אֶׂ רָּ א שָּ רֶׂ ק. כל שלוש  וַּתֵּ ַצחֵּ מְׁ

 -: "מצחק 29קראהמבאר את המ כדאיתא ברש"י החמורות עבר ישמעאל,עבירות 

לשון עבודת אלילים כמו שנאמר ויקומו לצחק. דבר אחר לשון גילוי עריות כמה 

דתימא לצחק בי. דבר אחר לשון רציחה כמה דתימא יקומו נא הנערים וישחקו 

 לפנינו".

                                                                                                                                                                         
ראה: תשכ"ג, קטע ב: "ואולי זה גם כן כוחם של אברהם ושרה; אברהם שהיה מיצר על בנו, ושרה גם כן היה לה  25

 רחמנות".
 מהמילים: וענין גרש האמה ואת בנה וכו'.ראה: תשי"ג, קטע ד,  26
רע בעיניו הדבר הזה" )ילקוט שמעוני וירא צד, פרקי דרבי אליעזר ל'(. -"ומכל הרעות שבאו על אברהם  27  הֵּ
 ראה: תשי"ח, קטע ד. 28
 בראשית כא ט. 29



 

 נזעמ' 

: דרש רבי עקיבא אין מצחק אלא גילוי עריות ... 30כך כתוב במדרש בראשית רבה 

ש ִגנֹות )=פורץ לגינות מלמד שהיתה אמנו שרה רואה  בֵּ אותו לישמעאל ְמכַּ

ופרדסים( וצד נשי אנשים ומענה אותן; תני, רבי ישמעאל אומר אין הלשון הזה של 

צחוק אלא עבודת כוכבים ... מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה 

בימוסיות )=במות מזבח לעבודת אלילים( וצד חגבים ומקריב עליהם; רבי אלעזר 

של רבי יוסי הגלילי אומר אין הלשון הזה צחוק אלא לשון שפיכות דמים... רבי  בנו

עזריה משום רבי לוי אמר: אמר ליה ישמעאל ליצחק נלך ונראה חלקינו בשדה 

והיה ישמעאל נוטל קשת וחצים ומורה כלפי יצחק ועושה עצמו כאילו מצחק הדא 

רעהו ואומר הלא מצחק הוא דכתיב כמתלהלה היורה זקים וגו' כן איש רמה את 

 אני.

שרה רואה את הסתאבותו הנתעבת של ישמעאל ונחרדת. מה יהיה עם יצחק  

ר  בני אשר אהבתי? האם יגדל במחיצת ארכי רוצח נתעב ומתועב? לא ולא! וַֹּתאמֶׂ

ֹזאת ִעם בְ  ה הַּ מָּ אָּ ן הָּ ש בֶׂ ת ְבנָּה ִּכי ֹלא ִיירַּ ֹזאת ְואֶׂ ה הַּ מָּ אָּ ש הָּ ם גָּרֵּ הָּ ְברָּ י ִעם נִ ְלאַּ

ל אֹוֹדת ְבנֹו.  ם עַּ הָּ ְברָּ י אַּ ינֵּ ר ְמֹאד ְבעֵּ בָּ דָּ ע הַּ ק. וַּיֵּרַּ  ִיְצחָּ

שיצא  ששמע על בעיני אברהם מבאר רש"י: וירע הדבר מאד כו' על הפסוק: וגם 

ובמדרש: הדא הוא דכתיב עוצם עיניו מראות ברע. )=שבח לאברהם לתרבות רעה. 

ה רע בעיניו לראות את בנו יוצא אבינו ע"ה שלא סבלו עיניו לראות רע, והי

 (.31לתרבות רעה

ךָּ ֹּכל ֲאשֶׂ   תֶׂ ל ֲאמָּ ר ְועַּ עַּ נַּ ל הַּ ינֶׂיךָּ עַּ ע ְבעֵּ ל יֵּרַּ ם: אַּ הָּ ְברָּ ל אַּ ר ֱאֹלִקים אֶׂ ר וַֹּיאמֶׂ ר ֹתאמַּ

ה. הוראת בורא ניתנת לאברהם: שרה צודקת. הפושע בן ע ְבֹקלָּ ה ְשמַּ רָּ יךָּ שָּ לֶׂ  אֵּ

שו הטהורה של הבחור הטרי שזה עתה נגמל העשרים ושבע יכול להשחית את נפ

                                                
 נג יא. 30
 .6על פי מדרש רבה המבואר. ראה עוד לעיל הערה  31



 

 נחעמ' 

ויש לשלחו הרחק מן הבית כדי לשמור על טוהר נפש הילד שממנו  32מיצרו הרע

 יקרא לך זרע. 

משמעות הצו האלוקי אומרת: אין פתרון אחר. שום תכנית חינוכית מבית היוצר  

 של אברהם אבינו עליו השלום, המחנך הדגול המצוה את בניו ובני ביתו אחריו

לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, לא תצליח להטות את לבב ישמעאל לטובה 

ולברכה, כל עוד הוא נשאר בבית אביו ואינו מושלך. משמע, כולו רקוב עד היסוד 

ואין נקודת היאחזות חיובית חזקה שניתן להיתפס בה כדי לשקמו, להשביחו, 

 לייסרו, שלא יהווה סכנה לאחיו הצעיר.

חלטת גירוש שהונפקה מבית מדרשו של צוות חינוכי מוטרד לא היתה זאת ה 

ומעויף עד כלות כוחותיו או של ראש ישיבה שנקעה נפשו מהתנהגות שובבה 

חוזרת ונשנית וכשל כוח סבלו האנושי. מדובר בהוראה אלוקית של בוחן כליות 

ולב, היודע כל תעלומות נפשו של ישמעאל ומעיד עליו ואומר לאבי הבן הכאוב: 

ש!גָּ   רֵּ

 כלתה תקווה ואפסה אמונה בהשבתו לטובה. 

~~~ 

 תפנית פתאומית

 מתגרשים הם מן הבית האמוני, מתגרשים הם יחדיו הנער הסורר ואמו השפחה.

הולכת אמו ותועה במדבר באר שבע. קדחת אופפת את המחבל הנעשה צמא 

לים המים מן החמת. הייאוש משתלט על אמו של הנער הקודח מחום רק  בגלל וּכָּ

עין רעה שנתנה בו שרה, אחראית הגירוש, והיא משליכה אותו אל מותו תחת 

                                                
 לשון המדרש נג י. 32



 

 נטעמ' 

אחד השיחים. יחד עמו היא משליכה את כל מה שלמדה בבית אברהם. בעת 

 .33צרתה וברגע של משבר חוזרת הגר לגילולי בית אביה

 מצבו של המחבל, ישמעאל שמו, אבוד וחסר סיכוי. 

ין לו עתיד. אמו המסורה שגררה אותו על אביו אוהבו התייאש מרוחניותו, א

כתפיה בחום המדברי התייאשה מחייו הפיזיים, אין לו חיים. אבא מגרשו אל 

ם תופסת ממנו מרחק כמטחווי קשת. מבחינתה הוא מת  השממה הלוהטת. האֵּ

ועליה לחסוך מעצמה את מראה המוות המצער. מבחינת אביו הוא רשע חסר 

מא. מת בעולם הבא לשיטת אבא. קודח מחום, תקנה. מת בעולם הזה לשיטת א

ר מהתייבשות. רוצח וחוטא, טמא וכופר. בין לבין,  רףֵּ גוסס מצמא, מוכה שמש ומפַּ

עשרה ולבנות כאן מזרח תיכון חדש נקי -ניסה לחסל את אחיו בן השלוש

 מיצחקים.

אין דיוטת ייאוש תחתונה מזאת שבו נמצא עכשיו האיש הכי דחוי עלי אדמות.  

כך דחוי עד ששני הוריו מתרחקים ממנו ומפנים לו גב. אביו מתמקד באחיו כל 

 הקטן, הבטחת האומה. אמו בוכה מרחוק.

 ופתע פתאום: תפנית. 

שינוי בתכנית הגירוש והחיסול המדברי. רסיסי הגווייה הישמעאלית שעוד רגע  

ש. קט ונמסה הייתה על החולות בנימוס נצחי, נאספים ומתאחים, מתחברים מחד

ן שהוא הגיחה קרן אור דקיקה ושיגרה קו  אָּ ִחי נעלם, הכיליון הטבעי נבלם. מֵּ הדֶׂ

טֹו דחה  נצנוץ דקיק שצעד לבדו נגד נחשולי הזרם העכור, הפציע בפתאומיות וִבְמעַּ

 באחת הרבה מחושך הייאוש הגדול. 

 מה קרה? המחבל הנתעב השמיע קול. 

                                                
 ך ותתע, חזרה לגלולי בית אביה.רש"י: ותל 33



 

 סעמ' 

והשמיע קול כשחזר בתשובה אבל הפושע בן העשרים ושבע כפר ורצח וטימא  

אשר  -השמעת קול של ישמעאלי נבזה ומסוכן . כתיב וישמע אלוקים אל קול הנער

מי יכול כלל לשער כמה אלפי דמעות אומללות ובוכיות נשפכו בשנים האחרונות 

וכבר  -בשל מעלליו הנפשעים ובגלל גל הטרור שהנחילו זרועותיו לסביבתו 

 שחור לתכול. השמיים נרעדים ומשנים צבעם מ

טלו את הכול. פנים חדשות באו לכאן.  קולו עולה מעלה ויוצר שינוי בתכנית. בַּ

 שלום עכשיו. צדיק עכשיו.

~~~ 

 צדיק עכשיו!

ם :34ודרשו חכמינו זיכרונם לברכה  ר הוא שָּ ֲאשֶׂ מכאן שיפה תפילת החולה  בַּ

מרורים לעצמו יותר מכל. על ישמעאל לא כתוב בתורה שהוא בכה. אמו בכתה 

בקול. ותשא את קלה ותבך. היא בוכה מרורים, האימא. אבל קולו של מי נשמע 

למעלה? קולו של הנער. מכאן אתה למד שגם אם היא בכתה בקול נישא ובבכי 

   עמוק יותר, תפילתו של החולה יפה לעצמו יותר מכל.

ישמעאל לא היה חולה רק בקדחת חום ההתייבשות. ישמעאל היה חולה  

יו המושחתות ומעשיו הנתעבים. ישמעאל היה חולה בנפשו החולנית במידות

הנכספת לכל רע. ישמעאל היה חולה מסוכן לכל סביבתו. בכל זאת ולמרות הכול, 

 יפה תפילתו על כל סוגי חולייו שחלה בהם. 

עובדה היא שתפילתו וקולו ביטלו מעליו את כל הקטרוגים ושינו את גזר דינו 

מר: גם חולה במחלה רוחנית, גם מי שנפשו נחלתה, וחש הוא ממוות לחיים. הוי או

קשוב למעלה ובלתי זמין, ילמד הליכות חיים -נידח ודחוי, מנוכר ומרוחק, בלתי
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מהרוצח הטמא הכופר ישמעאל שתפילתו הנאמרת מתוך תחושת חולי, יפה היא 

 יותר מכל תפילה של מישהו אחר עליו.

פילתי כי נפשי חוטאת מנשוא ושקועה מעתה אל תאמר: נאטמו שערי שמיים לת

היא בִביצת עבירותיי וזה מכבר כבר התרחקתי מן השמיים ומן פני האדמה ואל פי 

אלא תאמר: חולה אני לא יותר מישמעאל   -שאול נבלעתי באין תקווה לאחריתי 

החולה, וחולי הנפש וכמוהו כמוני ממכאובי החולי אזעק ואתפלל כי יפה תפילת 

 גם כן.

של זה החוטא הנבל שחטא בשלוש עבירות החמורות ביותר,  לה תשובתוונתקב

אשר רק בהגיעו אל פתחו של המוות ובֲאפֹוס כל סיכוייו רק אז נעשה בעל תשובה, 

בלית ברירה אחרת. בכל זאת התקבלה תשובתו. עד כדי כך שבאותו רגע ממש 

כון את זבחי אתם המכירים אותו עד הנה ויודעים אל נונעשה טוב. נשתנה כולו 

תועבותיו אל תקראוהו יותר ישמעאל רוצח טמא כי נעשה הוא טוב וקרוי הוא 

 מעתה: ישמעאל הטוב. 

באשר הוא שם, אמר רבי סימון: קפצו מלאכי השרת לקטרגו.  כדאיתא במדרש: 

אתה  35אמרו לפניו: ריבון העולמים, אדם שהוא עתיד להמית את בניך בצמא

או רשע? אמרו לו: צדיק. אמר  צדיק הואמה  יועכשמעלה לו באר? אמר להם: 

 להם איני דן את האדם אלא בשעתו.

ישמעאל זה, חוטא בכל מהותו, אמרו המלאכים בטענה, ולראיה כי גם בניו  

אחריו יֵּרשו ממנו את יצר החייתיות והרציחה ויעמדו הם וירצחו את בניך אהוביך. 

פה ולחוץ היא. יבריא זה תשובה זאת שלו עתה בעמדו על מפתן מותו, מן הש

הישמעאלי ויחזור לסורו. מוטב עתה להקדים רפואה למכתן של ישראל ולתת 

 לפושע זה למות למען הצלתם של בני ישראל.

                                                
כשגלו ישראל ונשבו מארץ ישראל לבבל בחורבן הבית הראשון היו צמאים. כיון שהגיעו אצל ישמעאלים אמרו  35

אלו בני דודנו ויתנו לנו לשתות. עמדו הישמעאלים ונתנו להם לאכול מלוחים כדי שיצמאו. אחרי שנצמאו נתנו 

 אל נאדות נפוחים מלאים באוויר וכשביקשו לשתות נכנס האוויר לבטנם והרגם.להם בני ישמע



 

 סבעמ' 

רֹו המושחת לשמצה קובע! לא העתיד  אמר להם הקדוש ברוך הוא: לא ֲעבָּ

ת הרצחני שייצא ממנו לדיראון עולם קובע! רק פיסת זמן ההווה קובעת! תקופ

המעבר הזמנית הקצרה והצרה שבה הוא זקוק נואשות לרחמי שמיים ועל כורחו 

 כי עשה תשובה.חוזר הוא בתשובה, גם אם רגעית, הופכת אותו לצדיק. למה? 

מה עצום ושגיב כוחה של תשובה! מעלימה ראיות! מסתירה עתידות! מוחקת  

של חולה גוף  עבר מחליא בהינף קול! מסלקת עתיד קטלני בעזר תפילה חולנית

 וחולה נפש מחליא.

~~~ 

 - - -המחבל המזכה הרבים 

 אמנם, כל העצמה העצומה הזאת אינה חזות הכל. 

התשובה טרם חשפה בפנינו את מלוא עוצמתה המפעימה והמדהימה. עוד נכונו 

 מחץ נוספות.-בכנפיה בעבורנו הפתעות

לצדיק להיכשל  אודות גדולי הדורות לדורותיהם למדנו כי משמיים מגלגלים לו

בכישלון זוטר ובלתי מורגש, הנחזה למראית עין כחטא, אך ורק כדי שבעשותו 

תשובה יגרור עמו צדיק נשגב זה את החוטאים האמיתיים וינסוך בהם כוחות 

 שיבה.

אך הנה, מתברר לנגד עינינו כי לא רק צדיק הדור אלא גם רשע הדור השב 

ים, ותשובה מהירה נטולת סיגופים בתשובה על חטאים אמיתיים חמורים ומכוער

 ומירוקים קרבנות ותפילות, יכול לגרור עמו בסחף תשובתו חוטאים נוספים. 

ולא סתם חוטאים נוספים, אלא כאלה המצויים במצב טוב משלו מפני שהיו 

 בדרגת רשעות פחותה מאשר דרגתו בעת רשעותו.



 

 סגעמ' 

ב אחריו: קומי אשר כתישל חוטא שלוש העבירות הלז, וכמה גדלה תשובתו,  

לשם מה אמר לה המלאך לקום, הלא ברור שכדי לשאת את הנער  שאי את הנער;

בת בכייה ולגשת אליו. אלא  המרוחק כמטחווי קשת עליה לקום ממקום שֶׂ

אומר לה המלאך להגר, קומי, שיהיה לה תקומה על ידי זה;  שהתכוון לומר לה:

ְבְת לגילולי בית אבא, אבל י  ש לך תקווה. נכשלת, חטאת, שַּ

יתכן, מי יידע, אולי חשבה לה הגר בהתעודדות רוח והתרוממות הרגשה: הנה, 

כוחו של אברהם הצדיק חזק דיו כדי לעמוד לי בעת צרתי ולהצילני מתעייתי 

התועה ולהשיבני לדרך הטובה. שמא יתכן שמהרהרת הייתה בעצמה שמצוות 

 עו לה לשוב כדבר המלאך. רבות שאספה וצברה בביתו של בעלה הצדיק הן שיסיי

ר, העבריין  גָּ אבל לא כזאת דיבר אליה המלאך. כי זאת אמר: הבן הפרא שלך, הָּ

הכבד, רב המחבלים ואביהם לדורות, הוא שהצליח לארגן לך דרך חזור לאב 

שבשמיים. אל תהססי ואל תשתהי, הגר, אם ישמעאל הרוצח חזר בתשובה יכולה 

ְת אמו לשוב בתשובה.  גם אַּ

שומעת את קול המלאך ומשתאה נוכח כוח התשובה. לא אברהם ולא שרה. הגר 

לא יצחק ולא מי מגרי אברהם וגיורות שרה. דווקא הוא, בנה הסורר והמורה ממיט 

ה לה דרך תשובה. אם כך עצומה התשובה וכה רב כוחה,  הבושות הוא שמֹורֶׂ

ף אני שהצליחה לבלום את התדרדרויותיו של בני הנתעב, בוודאי שאשוב א

כוחות שכזאת ההופכת את -בתשובה. טיפשות היא לא להשתמש בכוחה של רבת

 בני לא רק לחוזר בתשובה אלא גם למחזיר בתשובה דגול.

והחזיקי את ידך בו. על פי שהגיד כבוד קדושת אדוני אבי זה שאמר לה המלאך  

של המסבירים את הנאמר במגילת רות אודות תגובתה ז"ל על פי דברי רבותינו, 

ותרא כי מתאמצת היא,  נעמי נוכח רצונה של רות כלתה לדבוק בעם ישראל,

שבראות נעמי את התאמצותה של רות, גויה זרה המתעקשת לדבוק באלוקי 

ישראל בכל כוח ונוכח כל דחייה, נאזרה אף היא נעמי, בת ישראל שורשית, 



 

 סדעמ' 

הגר נוכח כאן בתגובת כן גם כן  בתוספת רצון וכוח להתאמץ אף היא ביהדותה,

והחזיקי ידך בו, שהיה לה התחזקות מקול הנער,  תשובת ישמעאל, נאמר לה:

 מישמעאל.

ובמדרש: אמר רבי בנימין הכל בחזקת ועל ידי זה כתיב ויפקח אלוקים את עיניה.  

בשונה מאברהם אבינו שאצלו 36סומים עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. 

בעלמא של הרמת עיניו זכה להתגלות נאמר וישא אברהם את עיניו שבהבטה 

השכינה, הגר תעתה מדרכו ולקתה בעיוורון רוחני עד שנעשתה כסומא. בכל זאת, 

למרות שעיניה נאטמו ונסמו מראות פני שכינה כפי שהורגלה בבית אברהם ועל 

אף הלקות המוסרית שלה, הצליחה תשובתו של ישמעאל להשיב לה את מאור 

ם את עיניה לראות מחדש את מה שראתה בבית עיניה הרוחני ופקח אלוקי

 אברהם בטרם תעתה לעבוד עבודה זרה. 

 כוחה של תשובה.  ו ר א ה  צא 

~~~ 

 המניע האימהי

 נשאלת שאלה: איך? כיצד?

איך זה שחוטא משוקץ ונתעב ברמתו הגרועה הירודה של ישמעאל יכול להיתפס 

ולא רק על שינוי מצבו  להרהורי תשובה כה נעלים עד שמשפיעים הם על סביבתו

שלו מקצה לקצה. למעשה: איך בכלל נתקף חוטא נאלח זה בהרהורי תשובה 

 והתקרבות למלך מלכי המלכים בעודו במעמקי הטומאה שלתוכם נפל?

בה: דמעות של אימא.  תשובה עלינו נושָּ

 גם אם אימא עובדת אלילים, בינתיים.
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ך במדבר הגדו רֶׂ יְנדֶׂ ם לבדה על אם האֵּ ל ובוכה בקולי קולות על בנה יושבת אֵּ

הנוטה למות. אינה יודעת כיצד לעזור לו, על כן בוכה היא את מותו. בכי סרק זה, 

התברר כעזרה הכי טובה שיכלה להעניק לו בשעותיו האחרונות כמעט. כי בכי של 

 תפילה היה הבכי האימהי המדברי הלזה. 

דכתיב מקודם: ו, שישמעאל זכה להתעוררות הרהורי תשובה בזכות אמונראה 

ולא סתם בכתה בכי של סרק ואובדן ותשא את קולה ותבך. ובטח התפללה עליו. 

אלא הוסיפה תפילה לבכייה הנוקב. וראיה לכך שאף היא, אמו המיואשת 

מ א ח ר י ם .   כדאיתא יפה תפילת החולה התפללה עליו, טמונה בדברי המדרש.

מיעת אלוקים את קול הנער המדרש מביא ראיה מהתקבלות תפילת ישמעאל וש

כי יפה תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים. הוי אומר אפוא: בנוסף לתפילתו 

של ישמעאל על עצמו היתה גם תפילת אחרים שהתפללו עליו. מי הם אותם 

 אחרים שתפילתו יפה הייתה משלהם? אמו הבוכייה!

י תשובה רק בזכות בכייה האימהי התעוררו בו במחבל הנתעב אותם הרהור

שיצרו את התפנית במצבו הרוחני והפיזי, וגררו אחריהם גם הרהורי תשובה 

ועל ידי באמו, הלא היא מחוללת ההרהורים באמצעות בכייתה ותפילותיה עליו, 

 זה הכניסה הרהורי תשובה אצלו ואחר כך היה לה טובה ממנו.

~~~ 

 האחר הוא אני

אדם רים, גם לו נעשה טובה. ומזה יש ללמוד על מי שמביא הרהורי תשובה באח

המצליח לעורר הרהורי תשובה באחרים, אם הם נמוכים ממנו משמעותית 

בדרגתם הרוחנית ומיואשים מתשובה בשל עומקי נפילותיהם וכובדי חטאיהם, 

עשוי לסבור לעתים כי אין לו ולתשובתם כל קשר וכי שום תועלת לא יכולה 

אים. ונימוקו עמו: הרי הם שבים לצמוח לו מסחף התשובה שהצליח לטעת בחוט

בתשובה על חטאים מכוערים וקשים שמעולם לא חטא הוא בהם ומה לו אפוא 



 

 סועמ' 

טא בחטאיו הוא, לכל דרגה ורמה יש את  ולתשובתם שאינה נחוצה לו גם אם חָּ

 התשובה שלה.

 טעות היא בידו. 

הלא דברים קל וחומר וישווה בנפשו: אם החוטאים הכבדים והנמוכים הצליחו 

להיתפס על סירת התשובה ולהיחלץ מטובענותם השוקעת אותם עד צוואר 

אשר בגלל היותך מעליהם ברוחניותך ידעת לטעת בהם את  -ומעלה, ודאי שאתה 

ודאי שתוכל לטפס על הספינה המשיבה בנים לאביהם ולשעוט החוצה  -תשובתם 

 מהביצה הרדודה שבה שקעו קצות כפות רגליך. 

סוחפת ועצומה, תסחף גם אותך ממקומך באשר הוא התשובה שעוררת בהם, 

לעבר עתיד טהור יותר. על כן אל תאמר מה לי ולהם ולשלהם, אלא אמור ודע 

 וזכור: שלי ושלהם אחת היא! נחת היא! 

יתרה מכך: לעתים אפשרות המילוט היחידה שלך היא תשובתם שלהם. אם 

והשב בתשובה את תרדמה גדולה נפלה עליך ואין לבך מתעורר לתשובה, צא 

הנמוכים ממך ותצית תשובתם שלהם את פתיל תשובתך הכבוי וחבוי. אם איבדת 

 את המפתח ללבך צא וחפש אותו בפתיחת לבבות אחרים.

~~~ 

 אור התקומה

והקימותי את בריתי למה נאמר? : 38ובמדרש 37בפרשת לך לךוזה דאיתא ברש"י  

גו'? אלא לפי שאומר והרי כבר כתיב ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך ו
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ק. והרבתי אותו, זה יצחק. ולישמעאל, כבר שמעתי מבן האמה. הנה ברכתי אותו, זה יצחק. והפרתי אותו, זה יצח

 אותו על ידי מלאך.

רבי אבא בר כהנא בשם רבי בירי: כאן בן האמה למד מבן הגבירה. הנה ברכתי אותו, זה ישמעאל. והפרתי אותו, זה 

צחק.ישמעאל. והרבתי אותו, זה ישמעאל.  י את  ם  אקי תי  ברי ואת  וחומר   קל 



 

 סזעמ' 

והקימותי וגו', יכול בני ישמעאל ובני קטורה בכלל הקיום, תלמוד לומר והקמותי 

את בריתי אתו, ולא עם אחרים. ואת בריתי אקים את יצחק, למה נאמר ... אמר 

הנה ברכתי אותו כתיב כי  מכאן למד קל וחומר בן הגבירה מבן האמה,רבי אבא 

זה ישמעאל, וקל וחומר ואת בריתי אקים את אותו והפריתי אותו והרביתי  וכו'

 יצחק.

מלמדנו רבי אבא כי הקב"ה בירך את ישמעאל ומברכת ישמעאל היה על אברהם 

 אבינו ע"ה להבין בקל וחומר כי יצחק יתברך, שהלא הוא בן הגבירה.

אמור מעתה: כל ברכות וכל היכולות הרוחניות שניתנו לישמעאל, בן שפחה, 

קל וחומר וברכה מרובה בבן הגבירה, ביצחק ובזרעו. ניטול עתה  מצויות בתוספת

קל וחומר זה ונעבוד עמו בפרשתנו אנו. הרי דברים קל וחומר: אם בן השפחה 

שהתעורר לתשובה זמנית ורגעית משפלות טינופי אשפתותיו הצליח הן לשוב 

ה בתשובה ולשנות את מצבו מרשע לצדיק וממת לחי, והן לגרור עמו כלפי מעל

את אמו שעוררה בו את הרהורי תשובת משובותיו, על אחת כמה וכמה שבן 

גבירה, כל אחד מאתנו בני אברהם ויצחק, המעורר את מי מבני הגבירה, מבני 

אברהם ויצחק, לחזור בתשובה לאביו שבשמיים, יתהפכו הרהורי התשובה מצד 

 המתעורר לבוא ולחלחל גם בלב המעורר.

הנעלה המעורר את הנמוך הבלתי נעלה שהשפעתו בל חשֹוב יחשוב המעורר 

ומאמציו הכבירים לעורר תשובת חטאים קשים ופשעים נוראים בקרב פושעים 

וחוטאים מכבידים אינם קשורים אליו ואינם משביחים אותו משום שלא נכשל 

מעודו בהודו בכישלונותיהם וממילא רם ונישא הוא מתשובה שכזאת על עבירות 

 שכאלה. 

ידע ויזכור שבהתעורר תשובת מושפעיו לטובה, מכל מצב שבו הם כי זאת י

נתונים, יחוש מיד בסבב גלגל התשובה לעברו, להגביהו, להרימו, לעוררו במדרגתו 

 הגבוהה לפי מעלתו וישוב אף הוא כלפי מעלה בהתאם לרמתו הרוחנית הדגולה.



 

 סחעמ' 

מגרירת  ממילא טובה רוחנית גדולה ותועלת התעלות כפולה אישית צומחת לו 

 לבם של ישראל נידחים לאביהם שבשמיים. 

וצריך  -ובזה יש לרמז קומי שאי את הנער, לעשות טובה להנער; והחזיקי ידך בו  

לדקדק: אם נושאת היא הגר את הנער על זרועותיה מה משמעות הוראת המלאך 

אלא  -על החזקת ידו, הלא את כל כולו היא נושאת בקומה ולא רק את ידו 

 שיהיה להמעורר תקומה וחיזוק על ידי שיקים את הנער. היא שהכוונה

ויהי אם חש יחוש אדם כי מצבו אינו מן המשופרות ואינו רואה בעצמו כל שביב 

ְחזֵּק והתחזק! צא  א, הַּ של תקווה להתעוררות תשובה, מיד אומרים לו: קום שָּ

ם ְמ  ֲחִקים ועשה טובה לנער, לך והצת פתיל תשובה בלבבות שבורי תאוות, רומֵּ צַּ

יורי קשתות שנשמתם בוכיית אשפתות, ובהקמתם מעפרם תוצת בך תקומתך 

 שלך.

~~~ 

יבת נעורים שִּ  מְׁ

 ישאל השואל: שאי את הנער? וכי בן עשרים ושבע נער ייקרא?

אין זאת אלא קריאת התעוררות שרומזת לו תורה לאדם: שא את הנער. בעזרת 

לתשובה בכל מצב, תצליח בסופו תשובה מכל מצב שהוא, בעזרת עוררות הזולת 

 . של הליך התשובה להרים את שנות נעוריך שמהן הנך כה מודאג

גם יש לרמז על ימי הנעורים שהם טובים לעבדות השם. וזה קומי שאי את הנער 

ראשית זכור את ימי הנעורים שטובים היו וטוב היית בהם. אל  והחזיקי ידך בו,

כי גם כוחות נעוריך השמורים יעמדו לך  תירא ואל תיחת ממה שעוולת או פשעת

 לסיוע לצאת ולשאת את עצמך מכל תהום שאליו נפלת. 



 

 סטעמ' 

אם ישמעאל הצליח לצאת בגיל עשרים ושבע מתהומי התהומות באבחת רגע 

מדברי שכוח, אז אתה, המצוי בימי הנעורים שטובים הם לעבודת השם, תישא 

 ך, היאחז בהם. הצלחה ותראה ברכה בעמלך. החזק ידיך בימי נעורי

אולם, גם אם חלפו הם זה מכבר מבלי שוב, הבט לאחור עתה והיזכר בהם 

ובתומתם. היזכר בעצמך בהיותך טהור יותר והבן גם היזכר כי יכול אתה להיות 

טהור. הלא שם היית וגם נכחת. היזכר בשאיפותיך הנעריות חסרות הְמצרים, 

היית שם כבר בהיותך נער, בפסגת  ותדע כי יש לאן לשאוף כי יש לאן להגיע, הרי

 הטהרה. 

הן ראית כי טוהר הנעורים הנו בהישג ידם של גופך ונשמתך. עליך רק לשוב אל 

המקום שממנו נתלשת. לא זר אתה לו והוא לך. הבנה זאת תנסך בתוכך כוחות 

לאזור עוז לתשובה ותעצומות להתרוממות מחודשת. מה קל לשוב למצב שאותו 

 דענוהו וטעמנו את טעמו המרומם והמתוק.חווינו בעבר, י

מה תאמר? שימי הנעורים לא נקיות היו אצלך? ששנות הנעורים טורדות את 

מספרת הגמרא על שתי  39עתידך? ובכן, גם לזאת יש פתרון. במסכת סוכה

ריקוד שהיו אומרים הרוקדים בשמחת בית השואבה בבית המקדש. תנו -אמירות

לדותנו שלא ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי רבנן: יש מהן אומרים אשרי י

מעשה )שלא טעמו טעם חטא( ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו 

אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחל 

 לו.

, זקנתינו שלא ביישה את ילדותינו ריקוד שלישית והיא: אשרי-וישנה אמירת

רק כיפרה את שנות הנעורים אלא השביחה אותן והעלתה אותן לדרגה של  שלא

 ביוש כאותם חסידים ואנשי מעשה המשתבחים בילדותם הצחה והזכה.-אי

 את המעלה הזאת אין לישמעאל, אבל יש לנו.
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 עעמ' 

ישמעאל יכול לגרום להיעלמות עברו המחליא. ישמעאל אינו יכול להנכיח את 

למפרע לעבר טוב ומתוקן. בני אברהם ויצחק כן עברו בעזרת תיקונו והפיכתו 

יכולים. על ידי תשובה מאהבה, השייכת רק אצל בני ישראל, אפשר לא רק 'לכפר' 

את ימי הילדות ולגרום להקב"ה להתעלם מהם ולומר עלינו 'עכשיו צדיק', אלא 

 להפכן לזכויות שהקב"ה יאמר עלינו: 'תמיד היה צדיק'.

ד העובדים מאהבה ולא מיראה וכל השב מאהבה זו מעלה של בני ישראל בלב

זדונותיו נעשות לו כזכויות. או אז שנות הנעורים שאותן קלקל מתהפכות לשנים 

מלבלבות על כן אין לו לירא מהן אלא להפכן ממדרגות מורידות תהומה לסולם 

 מעלה מתהום השמימה. 

~~~ 

 פריחה יהודית

שובת ישמעאל כי חושב אם חששת אפוא משנות נעוריך ולא השתכנעת מת

אתה משום מה שכבדו משאותיך ממשא שנותיו העברייניות של ישמעאל, נוח 

תנוח דעתך כי עדיף אתה בן הגבירה על ישמעאל. לך יש גם את האפשרות להפוך 

 כל רע מן העבר לטוב צרוף ומלבלב.

על אברהם אבינו עליו השלום: שחרתיך לי לך טל ילדותך,  40כפי שנאמר במדרש

שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר: תאמר שיש בידי עוון שהייתי עובד  לפי

עבודת כוכבים כל השנים הללו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: לך טל ילדותך, מה טל 

זה פורח אף עונותיך פורחים. מה הטל הזה סימן ברכה לעולם, אף אתה סימן 

 ברכה לעולם.

עבד עבודה זרה. אמר לו אברהם אבינו פחד מהשנים הראשונות, השנים שבהן 

זקנה לך, אלא שהן עצמן תהפוכנה לשנים  הקדוש ברוך הוא לא רק שהן לא תַּ
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 עאעמ' 

טובות ופורחות. השנים הקלוקלות תהיינה סימן ברכה לעולמך. שום מלאך לא 

 יוכל להעלות את עברך ולקטרג ולחסום את תשובתך כי עברך יומר לטוב.

מה שנאמר באברהם אבינו עליו  עלכאשר הגיד כבוד קדושת אדוני אבי ז"ל 

השלום בלכתו לעקדת בנו יחידו אשר אהב, על אף שלא נצטווה על כך כחובת 

רק אם ירצה ורק אם יחפוץ, קח נא, אין נא אלא  41ציווי אלא נתבקש בלשון בקשה

את ויקח שני נעריו עמו,  לשון בקשה, אך בשל אהבה שאהב את בוראו, הלך

ִנים, באהבתו את בוראו שאותה הוכיח בניסיון המילה שני ניתן לפרש מלשון  שָּ

העקידה הצליח אברהם אבינו עליו השלום ליטול עמו גם את שנות הנעורים 

ככוח מסייע לעמוד איתן בניסיון העקידה משום שימי את ימי הנעורים ולקחת 

 נעוריו תוקנו והומרו ופרחו וסימנו ברכה וממילא הפכו לכוחות מסייעים.

 והבן.

נאדם גם אם נפלת בתהום רבה של חטאים ומעדו רגליך בעוונות קשים, ואתה ב

ומושלך אתה בגירוש המדברה, הרחק מאביך מורך ורבך, הרחק מבוראך, הרחק 

מכל קרוביך, ריחוק רוחני וריחוק פיזי, ומלאכים ממרום וגם לבך אשר בבית חזך 

, עברך סוגר לוחשים נחושות בידיעה ברורה כי עוד שוב תשוב בעתיד לכסילותך

גם אז וגם שם אל תזלזל בכוחה של  -עליך מאחור, עתידך חוסם אותך מלפנים 

תשובה להעלותך ולשנות בהשמעת קול את מצבך מרשע ל'עכשיו צדיק'. 

 ומעכשיו צדיק, בהמשך הדרך, ל'תמיד היית צדיק'.

אם כבוד תכבד הרגשתך כעופרת עורפת רצונות טובים ואינך מצליח להצית 

יר לבך מצת של תשובה, צא וחפש את תקומתך, הצת אור בלבבות באוטם ש

 אחרים והמה ישיבו את האור לחדרי לבך.

בן גבירה אתה. לא זו בלבד שאל לך לירא ממשאות אוון שנושא אתה על גב 

מצפונך משנות נעורים, אלא שזכור תזכור כי בהתעורר תשובתך עליך יוכלו 
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 עבעמ' 

תזכה ותיקח עמך לסיוע רוחני את ימי  משאות מדוחים אלו לפרוח וללבלב ועוד

נעוריך המושחרים בעיניך, בוא יבוא ברינה להאיר אלומות אורך בכוחה של 

 תשובה מאהבה שמנשאת מעמקי תהום ועד לשמי השמיים.

 והבן!

* 

 תמצית הדברים

ישמעאל חטא בשלוש עבירות החמורות ובכל זאת התקבלה תשובתו, ללמד את 

ישמעאל למדים שיפה כוח תפילת החולה על עצמו כוח התשובה כי רב הוא. מ

 וגם חולי הנפש המשוקע בחטאים קשים ועוונות חמורים יפה תפילתו על עצמו. 

תשובתו הפכה אותו לטוב וגרמה לאמו לשוב בתשובה, כי היא זו שעוררה אותו 

 לתשובה על ידי בכייתה. ללמדנו את הטובה הנגרמת למי שמעורר אחרים לטובה.

ה יש בבני ישראל על ישמעאל שהם בני גבירה ויפה כוחם לא רק מעלה יתר

 לכפר על העבר בתשובה אלא להעלות את העבר לדרגת טוב. 



 

 עגעמ' 

 

 חינוך

, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, מנהל
 וצדיק יסוד עולם

מאות בפרשתנו, כי בשנת שש  בזוהר הקדושמופלאים מופיעים  רוח הקודשדברי 

שערי )לתתא"  דחכמתא ומבועי, לעילא דחכמתא לאלף השישי, ייפתחו "תרעי

. רבי שמעון בר יוחאי חשף והכתיב (חכמה למעלה, ומעיינות חכמה למטה

שנה לפני שזו החלה. לאורך אלפי  1,700-לתלמידיו את 'המהפכה התעשייתית' כ

ליים על כתפיים שנים משכו סוסים עגלות, ידיים עייפות שאבו מים שנישאו בד

, למניינים 1840שחוחות, ואור נרות האיר באפלה. 'פתאום', החל משנת ה'ת"ר, 

התגלו ממצאים ששינו פני תבל, החשמל ודרכי שימורו, המכונאות לענפיה, 

, חכמי ישראל ניבאו זאתונוסחאות מתמטיות שהיוו בסיס פיתוח לעולם המודרני. 

. אך כעת, בדורותינו, הגבולות עולםבהיותם עמודי ההם זכו להשראה אלוקית 

סוגד לבעלי הון, לאישי ממשל, לעסקנים, זמרים )ולא רק...( טושטשו, הנוער 

ופרסומאים, חייבים אנו להשמיע בקול צלול, כי גדולי התורה בלבד ניצבים 

ם נחסה, ורק לאורם ניסע. על פיהם ישק דבר, כי  בזכותם בקדקוד עמנו! ְבִצלָּ

 קיים! העולם

. ירדו לשפל אנשי סדוםשתנו מתוארות מידותיהם המושחתות עד זוועה של בפר

המדרגה עד שאיבדו צלם אלקים ואף צלם אנוש. יש להשחיתם ולאבד זכרם. 

א ִאםעומד אברהם אבינו בתפילה, והקב"ה מסכים על ידו באומרו  ְמצָּ  ִבְסֹדם אֶׂ

ִדיִקם... ֲחִמִחים אִתי צַּ ל ְונָּשָּ קֹום ְלכָּ מָּ עֲ  הַּ םבַּ בכוח צדיקי המקום להגן על כל  .בורָּ

התושבים, אף אם בני המקום רשעים גמורים הם, שכבר נגזר דינם לכליה. הגמ' 

כי לאפיקורס אין חלק לעולם הבא. ומיהו הכלול בהגדרה  )סנהדרין צט(מלמדת 

)מה  רבנן לן אהנו מאי )אלה שאומרים(דאמרי  הני כגון יוסף, רב מאוסה זו? "אמר

)לעצמם הם קוראים ושונים. ואינם תנו.  לדידהו קרו, לדידהו נו ברבנים(תועלת ל



 

 עדעמ' 

." ואילו רב נחמן בר יצחק למד על מעמד חכמי מבינים כי תורתם מגנה על הכלל(

אִתי ל ישראל מהפסוק הנ"ל, ְונָּשָּ קֹום ְלכָּ מָּ ם הַּ ֲעבורָּ לכל המקום, לכל העולם,  .בַּ

לא אנו מפרנסים ומהנים אותם, אלא  נושא הקב"ה בזכות הצדיקים לומדי התורה.

 .בזכותםאנו מתפרנסים ונהנים 

 50דרש כמין חומר, נעלה על דעתו שהיו מוצאים  זי"ע רבי אליהו לופיאןהגה"צ 

צדיקים בסדום, אזי לא היתה העיר נהפכת, עולם כמנהגו ינהג והחיים היו 

האברכים ממשיכים כרגיל. מישהו בסדום היה חושב לרגע כי חיים הם בזכות 

יושבי אהלים? האם היו חשים הכרת הטוב לצדיקים? הבה נזכור את שירת נעים 

יו זמירות ישראל 'ֹעְמדֹות ינו הָּ ְגלֵּ ִיךְ  רַּ רַּ לָּ  ִבְשעָּ  "מי )מכות י(חז"ל מבארים  .ִם' ְירושָּ

". בתורה עוסקים שהיו ירושלם שערי במלחמה?)ינצחו(  שיעמדו לרגלינו גרם

צר על העיר ביתר  'שחיק טמיא'כי אדריינוס קיסר  (ב רבתי איכה)במדרש למדנו 

במשך שלש שנים ומחצה, ולא הבקיע את העיר. לא בגלל מאתים אלף חייליו של 

'צדיק העיר'. אך  רבי אלעזר המודעיכוכבא, אלא מכח תפילותיו ותורתו של -בר

 " כוכבא את דודו רבי אלעזר "מיד גרמו עוונותיו ונלכדה ביתר!-כשהרג בר

יש לשוחח עם בנינו על מעלת הצדיקים, לספר בשבחם ולטעת בלב 'דור ההמשך' 

 את היחס לגדולי ישראל, שהוא מבצר חסון בנחלת עמנו. מסופר, כי כאשר

ת ולנוע החלו הרכבות חֵּ  והתבונן ל"זצ מבעלזא הרה"ק נסע, אירופה ברחבי ְלרַּ

 מקור' מחפש את, תהשונו במחלקות עבר והתבונן הוא. פועלת זו רכבת כיצד

 והפטיר, מתרווחים עשירים מכובדים ראשונה ראה במחלקה. הרכבת של' הכח

 הגיע כאשר. והעניים הפועלים במחלקת גם כך". הרכבת את מניעים אלה לא"

 מיוזעים, הקיטור בפחמים המנוע את' מאכילים'ְמֻפיִָּחים  נערים ראה לקטר

ִלים  לימד"! הרכבת את מפעילים אלה שחרים,המו הנערים" הצדיק הכריז, וְמיובָּ

, תבל ונשיאי ההון אילי י"ע מונע העולם כי הדמיון אף על, לקחו שומעי את הוא

 העולם בהבל פיהם! את מקיימים הללו, התורה עמלי, התשחורת בני! אשליה זה



 

 עהעמ' 

על אנשי דורו, ואף על הרשעים שבהם. עליו ועל  אחריותאברהם אבינו חש 

ִדיקי י( )משלשכמותו נאמר  ם! ְיסֹוד ְוצַּ  עֹולָּ

 בהצלחה בעבודת הקודש!

123ymm@gmail לתגובות: .com  

 חבר -מרצה  -מנהל  -מחנך , חיאל מיכל מונדרוביץ'י



 

 עועמ' 

 

 חידה

 / הרב משה ברחבוים אספקלריאחידת 
 אך לא רק –חידה לפרשת וירא 

 החידה: 'עשר נקודות'

ָמן  למרות שְׁ

 אינן כמותן

 בספר נכתבות

נ  יעותואינן מֵּ

 

 המחצית בבראשית

 השבוע שנית ושלישית

 ארבע בחומש הפקודים

 ועוד אחת בדברים

 

 לראשונה לפני שבוע

עַ   על מילוי בינך ללא אח ורֵּ

ָיה לָאָמה נִּ  הלהדגיש המסומנת והפְׁ

יָבה רִּ יל מְׁ ט ַמטִּ ָשפֵּ  או להעלימה יִּ

 

 הרוב קובע אותו דורשים

 כרש"י כאן או על הפועלים

 כמודגשהגם עליו שאלו 

 או לא למען מעֶנה כמוחלש
 



 

 עזעמ' 

 בשבתם במערה

 במילוי קימת בכירה

ָשם ב   הנה הוא שוב מְׁ

לו בם ָכשְׁ  ופושעים יִּ

 

יו עד גשתו  השתחויות ָאחִּ

 ראה וירץ לקראתו

 ֶנֶקב לַתרָוד תמורה

 או חד פעמי הלכה הופרה

 

ַית צאן האב מצוה מכשירה עִּ  רְׁ

 איך תוצאה שכזאת נגררה

 "ף עד ת"ומורה תמרור מאל

ָצב ַעל יעמוד נִּ א הפֹּ  ַבל יֵּצֵּ

 

 עסקנו רק במחצית

ֶמש בראשית חֹּ  חמש בְׁ

 היתר עד לנו ולבנינו עד

 למועד אחר נועד



 

 עחעמ' 

 :פתרון חידת לך לך 'מילוי מקום בשינוי מקום' 
 ופה.לתה הטיל לה ה"א בסיכל תיבה שצריכה למ"ד בתח

 מובאת לראשונה השבוע במנוָסה

ִרים הֶׂ  וקבפרשת לך לך על הפס ִנְשאָּ ה ְוהַּ  )יד, י( מובאת ברש"י ...  ָמסורָּ

 ברייתא דרבי נחמיה בדבר ַהחוָצה

לתה הטיל לה הכתוב ה"א יכל תיבה שצריכה למ"ד בתחדתניא רבי נחמיה אומר 

)יבמות יג:( הגמרא שם מביאה את הברייתא כסיוע לדעת בית הלל שתיבת  בסופה

ת ֹלא ִת בפסוק שבפרשת יבום,  החוצה מֵּ ת הַּ שֶׂ ר )דברים כה, ְלִאיש זָּ  ַהחוָצהְהיֶׂה אֵּ

 ה(,

 שאינה תואר ולא צרה

 -הסובר צרת ערוה זקוקה ליבום ואסורה לשוק  -אין פירושה כדברי בית שמאי 

 צרתאשת המת לאיש זר, ומשמעותה,  תוארלא תהיה אשת המת 'החיצונה' 

 –ימית בקרבתה אליו שהיא חיצונה כלפי היבם ביחס לערוה שהיא פנ -ערוה 

 אסורה לאיש זר,

 אלא יעד איסוָרה

אלא כשיטת בית הלל שהפסוק אינו עוסק בצרת ערוה המותרת לשוק אלא 

חוצָּ ביבמה רגילה, ופירוש  חוץ, שהיא אסורה לשוק יעד איסורה, זאת לַ  – ההַּ

לתה הטיל לה הכתוב יכל תיבה שצריכה למ"ד בתחבהתאם לברייתא דרבי נחמיה, 

 .א בסופהה"

 

 



 

 עטעמ' 

 אין יעד במנוסת השלושה

ההֶׂ רש"י מוסיף ומפרש שיש חילוק בין  ה רָּ רָּ הָּ ִרים . בפסוק 42ובין הָּ ִנְשאָּ סו ָרההֶ ְוהַּ , נָּ

המלכים הנשארים מחמשת המלכים אחרי נפילת מלכי סדום ועמורה אל  שלושת

בארות החמר לא נסו אל הר מסוים או אל הר ידוע, אלא נסו להר הראשון 

 דמן בדרכם.שיז

 לא כהעתקת תחילת הפרשה

ם  לעומת זאת, בפסוק ק ִמחָּ יְַּעתֵּ )יב, ח( שבתחילת הפרשה, אברהם  ָהָהָרהוַּ

להעתיק את אוהלו להר מסוים, ההר אשר  ית אֵּ ם ְלבֵּ דֶׂ  ,ִמץֶׂ

 הוא האמור לאחיין בהוצאתו מהמקום

ְיִהי של אברהם,  אחיינוועל אותו ההר נאמר אצל לוט,  יאָ וַּ צִּ הוֹּ ה  םכְׁ חוצָּ ם הַּ ֹאתָּ

אֶמר ר  ַויֹּ ִּכּכָּ ל הַּ ֲעֹמד ְבכָּ ל תַּ יךָּ ְואַּ ֲחרֶׂ ִביט אַּ ל תַּ ךָּ אַּ ְפשֶׂ ל נַּ ט עַּ לֵּ ן  ָהָהָרהִהמָּ ט ףֶׂ לֵּ ִהמָּ

ה פֶׂ ח שהוא יושב בהר רַּ אצל אברהם בְ  -המלט  ההרה)יט, יז(, כמפורש ברש"י:  ִתסָּ

ם  ק ִמחָּ יְַּעתֵּ בשובו  שנאמר ,היה יושב שםואף עכשיו )יב, ח(  ָהָהָרהשנאמר וַּ

ה ממצרים ְתִחלָּ ֳהֹלה בַּ ם אָּ יָּה שָּ ר הָּ קֹום ֲאשֶׂ מָּ ד הַּ  )יג, ג( עַּ

ל לא עקר בבואו לחברון ית אֵּ  מבֵּ

ברש"י שם מוסיף ומבהיר, שאע"פ שלאחר מכן כתוב  ם וַּיָֹּבא וַּיֵּשֶׂ ְברָּ ל אַּ  וַּיֱֶׂאהַּ

ְברֹון  ר ְבחֶׂ א ֲאשֶׂ ְמרֵּ ֹלנֵּי מַּ אהלים ברהם לא עקר מבית אל, אלא )שם, יח(, אְבאֵּ

 .43הרבה היו לו ונמשכו עד חברון

                                                
כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה. ויש  .רהָּ ה כמו לְ רָּ להר נסו. הֶׂ  -הרה נסו לשון רש"י:  42

 הדָּ קואינה עומדת במקום למ"ד ונִ  ה שה"א שבסוף התיבה עומדת במקום למ"ד שבראשה אבלרָּ הָּ ה להָּ רָּ חילוק בין הֶׂ 

נס באשר מצא הר  חדר ואינו מפרש לאיזה הר אלא שכל אל הָּ ו כמו אֶׂ ר אהָּ ה כמו לְ רָּ והרי הֶׂ  ,פת"ח תחתיה -

ומשמע לאותו הר  רהָּ הָּ ר או כמו לְ הָּ ל הָּ ה פתרונו כמו אֶׂ רָּ בָּ דְ ִמ ה או הַּ רָּ הָּ וכשהוא נותן ה"א בראשה לכתוב הָּ  ,תחלה

 .הידוע ומפורש בפרשה
ם וַּיָּ לאור דברי רש"י אלה מבואר היטב לשון הכתוב  43 ְברָּ ל אַּ ְברוַּיֱֶׂאהַּ ר ְבחֶׂ א ֲאשֶׂ ְמרֵּ ֹלנֵּי מַּ ב ְבאֵּ ון )יג, יח( שהיה ֹבא וַּיֵּשֶׂ

א לו לכתוב ְמרֵּ ֹלנֵּי מַּ ב ְבאֵּ ל וַּיֵּשֶׂ ם וַּיֱֶׂאהַּ ְברָּ , כי הקים אהלו לאחר ביאתו, ועיין בחזקוני שהקשה כן ותירץ וַּיָֹּבא אַּ



 

 פעמ' 

 כי הגם שהיא ממלאת מקום

ההֶׂ כי למרות שהאות ה"א בסוף תיבת   –ממלאת מקום האות למ"ד בתחילתה  רָּ

 להר,

 אינה מנוקדת בשינוי המקום

הר שמשמעותו לההר, להר המסוים  .44אינה ממלאת מקום הקמ"ץ של לָּ

 ה משמשתבתפקידה שבשגרה אינ

ה"א בסוף תיבה הממלאת מקום למ"ד בתחילתה, אינה משמשת בתפקיד ה"א 

 ה"א הידיעה, –שבשגרה 

קום הנפקדת מְׁ  אינה יושבת ראש בִּ

 כי אינה בראש התיבה, המקום ממנו נפקדת הלמ"ד.

 

 כשיעקב לזרע אברהם נבַחר

ן ְלךָּ ְויִ , ואמר לו, 45בסוף פרשת תולדות, כשיצחק בחר ביעקב להיות זרע אברהם תֶׂ

ן ר נָּתַּ יךָּ ֲאשֶׂ ץ ְמֻגרֶׂ רֶׂ ת אֶׂ ְך ְלִרְשְתךָּ אֶׂ ם ְלךָּ וְלזְַּרֲעךָּ ִאתָּ הָּ ְברָּ ת אַּ ת ִבְרּכַּ ים קִ ֱאלֹ  אֶׂ

ם הָּ ְברָּ   )כח, ד( ְלאַּ

ַגר ֶצֶמד ש  י ֶצֶמד בְׁ  ולבית ֲאבִּ

ויעקב נשלח לבית אבי רבקה בפדן ארם. בלשון המשנה )עירובין ב, א( רבקה 

 כמבואר ברש"י )בראשית כה, כ(  צמדוא . גם פדן הצמדהיא 

                                                                                                                                                                         
מדויק להפליא, כי אברהם הקים שכאן ויאהל הוא לשון סתירת האוהל ולא הקמתו אך לדברי רש"י סדר הפסוק 

 אוהלים בכל הדרך מבית אל עד חברון. 
ה, אין קמ"ץ זה ממלא  –אולי כוונת רש"י, למרות שבהוספת הה"א בסוף התיבה, מתווסף גם קמ"ץ לפניה  44 הרָּ

הר.  מקום קמ"ץ הלמ"ד בתיבת לָּ
  רמב"ם פ"י ממלכים ה"ז וכמבואר היטב בחידושי הגרי"ז הלוי בראשית כח, א. 45



 

 פאעמ' 

ָוַכח במילוי מקום  פעמיים נִּ

נָּה רש"י מציין פעמיים בפסוק אשר ה"א ממלאת מקום למ"ד, ככתוב  דֶׂ ְך ףַּ קום לֵּ

הלפדן  יתָּ ם בֵּ ךָּ  לבית ֲארָּ ל ֲאִבי ִאמֶׂ   )כח, ב( ְבתואֵּ

 ביניהם אבי המקום

 ארם, אבי המקום. –ובין שתי המילים 

 

 ים וארבע שנה עברושלוש

 עד שיבת יעקב לארץ ישראל בסוף פרשת ויצא,

 פסוקי תפילת הדרך נקראו

ְלֲאכֵּ ואחרי הפסוקים הנאמרים בתפילת הדרך,  ְרּכֹו וִַּיְפְגעו בֹו מַּ ְך ְלדַּ לַּ י ְויֲַּעֹקב הָּ

ֲחנֵּה ֱאלֹ , יםקִ ֱאלֹ  ם מַּ אָּ ר רָּ ֲאשֶׂ ר יֲַּעֹקב ּכַּ מָּ קִ וַֹּיאמֶׂ ם הַּ א שֵּ ִיְקרָּ ִיםים זֶׂה וַּ ֲחנָּ הוא מַּ  קֹום הַּ

 ג(,-)לב, ב

יו אך טרם ָמַשל י ָשם ָאחִּ רִּ  לארץ החֹּ

שם כבר ישב עשו והיתה לו אחוזה, אך עדיין לא כבשה  -אל ארץ שעיר החורי 

 - 46מידי בני שעיר החורי

ַשל מְׁ ָחם ולמחזיק באזני ֶכֶלב נִּ  ָשלְׁ

ח יֲַּעֹקב שלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו, ככתוב  ו וִַּיְשלַּ שָּ ל עֵּ יו אֶׂ נָּ ִכים ְלפָּ ְלאָּ מַּ

ִחיו  ָצהאָּ ה ֱאדֹום ַארְׁ ִעיר ְשדֵּ כל תיבה  ,ארץ שעירל -שעיר  הארצ)לב, ג(, וברש"י,  שֵּ

 .שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה
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 פבעמ' 

בעבור היות נגב ארץ ישראל על ידי אדום ואביו יושב וכתב הרמב"ן על פסוק זה: 

 ,דרך אדום או קרוב משם, על כן פחד אולי ישמע עשובארץ הנגב, יש לו לעבור 

אמרו  ,וכבר תפסוהו החכמים על זה. והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו

ב וגו' )משלי כו ,בבראשית רבה )עה לֶׂ ְזנֵּי כָּ ֲחִזיק ְבאָּ יז( אמר לו הקב"ה, לדרכו  ,ג( מַּ

גם זה  ועל דעתי. והיית משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב ,היה מהלך

ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם 

והיא היתה סבת נפילתם בידם, וזה מוזכר בדברי  ,ומהם שבאו ברומה ,הרומיים

 .רבותינו ומפורסם בספרים

 

א מקומה ַמלֵּ  לא רק בשימוש ֶאל ּתְׁ

ל', ובש ימוש זה תבוא השימוש הרווח של למ"ד בראש מילה הוא במשמעות 'אֶׂ

 .המצרימ –מצרים ל –מצרים  אלה"א במקומה בסוף המילה: 

 גם בכמו ואעשך לגוי גדול תתאים למשימה

אך למ"ד משמשת במשמעויות נוספות. דוגמא לאחת מהן בתחילת פרשת לך לך 

ְשךָּ בפסוק  עֶׂ , ואני להיותמשמשת בלשון  גֹוילְׁ )יב, ב(, הלמ"ד של  גֹוי גָּדֹוללְׁ ְואֶׂ

ך להיות גוי גדול. האם גם בשימוש זה יכולה ה"א למלא את מקום אעשה אות

  הלמ"ד, בסוף התיבה? כן!

 כך לרש"י בשמחת תורה

 המשך כל הנערים חתן התורה

ין ּכָּ קריאת כל הנערים בשמחת תורה מסתיימת בפסוק  ִים קֵּ אֵּ מַּ ב שָּ ל ְיֻשרון ֹרכֵּ

ִקים ֲאוָּתֹו ְשחָּ ךָּ וְבגַּ ְזרֶׂ ה ֱאלֹ ה מתחילה בפסוק הבא, . קריאת חתן התורְבעֶׂ י קֵּ ְמֹענָּ

ד ְשמֵּ ר הַּ נֶׂיךָּ אֹויֵּב וַֹּיאמֶׂ ש ִמףָּ ְיגָּרֶׂ ם וַּ ת ְזֹרֹעת עֹולָּ חַּ ם וִמתַּ דֶׂ כז(. רש"י -)דברים לג, כו קֶׂ

ָנהמפרש  עֹּ םקֵּ ֱאלֹ  מְׁ דֶׂ ִקיםכהמשך של  י קֶׂ ֲאוָּתֹו ְשחָּ . השי"ת בגבהותו רוכב וְבגַּ



 

 פגעמ' 

 –קים אשר מתחתם זרועות עולם של אלקי קדם ברר את השח למעוןשחקים, ו

י ארץ ישראל. בתיבת  כל תיבה נקט רש"י בכלל  הְמֹענָּ סיחון ועוג ומלכי כנען ְשמֵּ

, למרות המעונָּ  –ְמעון לִּ , במקום לתה הטיל לה ה"א בסופהישצריכה למ"ד בתח

 .47ֶאלולא בלשון  להיותשהלמ"ד של למעון משמשת בלשון 

 shachal@okmail.co.ilלתגובות: הרב משה ברחבוים 
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 פדעמ' 

 

 סיפור

 סיפור / הרב זאב קופלמן

"הוד מאור פניו של אדם תלוי במצב רוח והלך 

נפש, משאת נפשו של איש ניכרת בזיו דיוקנו. הלא 

הרוח מושל בגבורתו בכל תופעות החומר, והרגשה 

. ואם שכלית פנימית מתגלה גם בחושים החיצונים

האדם הוא במחשבותיו במתח גבוה מעניינים 

נשגבים, ואינו שקוע בהרהורי יום יום של בשר ודם, 

אז חזותו מעוררת כבוד וקרן אור פניו, בהלו נר עליון 

 על ראשו."

 הגאון רבי יחזקאל אברמסקי( –)לשונו הזהב של רבינו 

 

 סיביר של מעלה

מים על פניהם של דרי הגיהינום פתיתי השלג ירדו ללא הפוגה והצליפו ללא רח

של מטה, כל גופו של האברך רבי יחזקאל אברמסקי פרפר מקור, מאחר שהיה 

רגיש להצטננות, הקור המקפיא נענע את עצמותיו הלאות כמו לולב והעניק לו 

ציור מוחשי לגהינום של שלג, "מה חשבת" אמר לו אחד מהסוהרים בחיוך סטירי 

סיביר ולא פטרבורג, בפעם הבאה תשקול שוב את  של שמחה לאיד, "הלא כאן זה

 מעשיך והפסק לחתור כנגד השלטון".

היה זה באותה תקופה בת כמה עשרות השנים שבין שני מלחמות העולם, 

השלטון הרוסי הרודני פעל במלא תוקפו והשליט טרור על מרחבי היבשת, 

אל הבלתי  מעורבות מסתורית בתאונות דרכים והעלמות פתאומית מאופק החיים

נודע )ואיכא דאמרי אל הסוף הנודע ביותר( היו מעשים שבכל יום, הפחד ניסר 

בחלל האוויר, ותושבי רוסיה של אותם ימים פיתחו פרנואידה מהצל של עצמם, 



 

 פהעמ' 

כל אדם זר שפגשו ברחוב היה מרגל פוטנציאלי, המסוגל למצוא מבין השיטין של 

מפגש  –ויות שנאמרו כנגד השלטון כל שיחה קלה על מזג האוויר את המילים החב

 אומלל שאחריתו עדי אבדון.

באמת אמרו: אוכלוסיית רוסיה שבימים ההם התחלקה לשלושה 'אסכולות'. 

הללו שכבר זכו לישב במרתפי הבולשת, הללו שכעת חווים את העונג המפוקפק, 

והללו שעם הזמן עתידים לאכלס את המרתפים האימתניים. על האסכולה 

נמנה רבי יחזקאל אברמסקי, שכבר בהיותו בשלהי העשור השני לחייו, השלישית 

כבר הייתה מאחוריו תקופה של רבנות בעיר סלוצק בה הרביץ תורה בחירוף נפש 

מתחת לאפם של הסוכנים החשאים, אשר ארבו לו כנץ לטרפו, כשבאלפי עיני הנץ 

הראשונה  שעות ביממה וציפו לנפילה 24שלהם כמו מלאך המוות עקבו אחריו 

 שלו, שלאחריה ישלחו אותו היישר אל זרועותיו של מלאך המוות.

ויהי היום, מלאכת תפירת התיק הושלמה, רבינו מצא את עצמו ביום בהיר אחד 

כשהוא עומד למול חקירה צולבת, בה הוטחו בפניו דברים כדרבונות, על שחטא 

ה: "הפצת את הגדול שבפשעים לפי תפיסת העולם של שלטון דיקטטורי שכז

יהדות" ועוד כהנה וכהנה דברים הפועלים איכשהו בדרך מסתורית להפלת 

השלטון, לאחר 'משפט שדה' קצר נגזר דינו לילך 'בדרך כל הארץ' ולבלות את 

 סיביר, אשר כמעט כל באיה לא ישובון. –שנותיו האחרונות בארץ גזירה 

תחת לאפס עתיד ויהי בהגיעו לסיביר, מיד הרגיש שהקור של עשרות מעלות מ

לקרב את קיצו, מה עושים? דרכו של רבינו היתה לדבר אל אביו שבשמים כבן 

המתחטא לפני אביו, החושף בפניו את כל הסודות הכמוסים ביותר שבמורשי ליבו 

וחביוני נפשו במילים פשוטות ונלבבות, ואם בימים כתיקונם ערוץ הקשר הוא כה 

ואתה אבינו" לא משתנה, ואדרבה בסיביר זורם, אזי גם בסיביר ה"כי אנו בניך 

שוררת הבחינה של "עימו אנוכי בצרה", ושערי הדמעות והתחנונים פתוחים 

לרווחה, כשאף שומר הפתח הקוצקאי הבודק, האם אכן תוכו של המתפלל כברו 



 

 פועמ' 

והדמעות הם אמיתיות ונובעות מעומק הלב, מסתלק לו למחוזות אחרים בגלובוס, 

 את הקרח בגחלי אמונה. ובשל כך ניתן להפשיר

"ריבונו של עולם" אמר רבינו תוך כדי שהוא נושא את עיניו למרום ב'מאמע 

לשון', "אתה אמרת בתורתך: "הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחים", בימים 

כתיקונם נתתי לך את הכול והשארתי לעצמי את השמירה על בריאותי, כעת 

אצטנן ואחלה, לכן אני מפקיד בידך  בשום אופן אינני מסוגל לשמור על עצמי לבל

 את השמירה על בריאותי ועליך מוטלת האחריות שלא אצטנן כאן ח"ו".

המילים הפשוטות והתמימות הרעידו את כל העולמות ועלו עד לכיסא הכבוד, 

מכאן והילך כפי עדותו של רבינו עצמו לתלמידיו ברבות הימים, לאורך כל השנים 

י בהצטננות ולו פעם בודדת אחת, כך על ידי שמירה בהם שהיתי בסיביר לא לקית

 עליונה זו עלה בידי לשרוד את הימים הקשים והמרים.

השעות הצטרפו לימים, הימים לשבועות, והשבועות לחודשים, ורבינו ממשיך 

וכפי שהעיד לימים על עצמו  –ללא לאות לעמול בתורה במחשבה בכל רגע נתון 

שולזינגר: משנתי העשרים כל הגיגי שרעפי ורעיוני באוזני תלמידו רבי משה מרדכי 

ולהבעיר את   –הם בתורה, אני אוכל ולומד, יושן ולומד, מדבר אם אנשים ולומד 

סיביר באור האמונה, בהגותו ללא הרף פנינים מחוטבים ומכתמי חכמה, בחרזו 

כמין חומר רעיונות שנחצבו בפסוקי התנ"ך על דרך דרש, המלאים מזן אל זן 

 סר השכל ולקח טוב.במו

שעת עלות הבוקר בסיביר, איילת השחר עומדת בראשית הפצעתה לקראת עוד 

יום "אשר הוא לא יום ולא לילה", פתיתי השלג נערמים לגובה רב, ותושבי המחנה 

נמצאים בעיצומה של תנומה חטופה של: "נים ולא נים תיר ולא תיר", בינתיים, 

ילי פניו הקורנות מוארות על ידי חכמתו, באחד הצריפים שוכב אברך צעיר, גוו

הוא כבר התעורר משנתו שהייתה בבחינת: "אני ישנה ולבי ער", והוא עומד בעוד 



 

 פזעמ' 

דקה שתיים, להודות למלך חי וקיים באמירת "מודה אני", על שהחזיר לו את 

 נשמתו בחמלה רבה.

לב היה זה רבינו אשר 'אש התמיד' של אמונה מוחשית אמונת המוח ואמונת ה

ואמונת האיברים אשר יקדה בקרבו יומם ולילה לא שבתה, כשהגיעה עת אמירת 

"מודה אני", בטרם פתח ב"מגיד שאיני כפוי טובה", כיהודי של צורה הרהר 

 במשמעות של מילות השבח וההודיה, ולפתע הבליחה הארה במוחו:

י לוטה "מודה אני לפניך", אני נמצא כעת בסיביר, מצורף בכור הייסורים, עתיד

בערפל ואיני יודע מה ילד יום, על מה יש לי להודות בגהינום זה: "בחמלה רבה 

אמונתך", על כך שאמנם לקחת לי אמנם את כל מה שאדם מן הישוב מאחל 

לעצמו, ברם את האמונה אשר אני זקוק לה כאוויר לנשימה ואיני יודע איך הייתי 

 נראה מבלעדיה, ברוב חמלתך לא לקחת לי.

ה זה "מודה אני" הראוי לשמו שסיביר לא שמעה מימיה, "מודה אני" של האח, הי

יהודי אשר לפי כל הקריטריונים המקובלים חייו אינם חיים, והריהו עומד כנגד כל 

הנוגשים המלגלגים, מודה ומתוודה בפה מלא, על שהקב"ה העניק לו ברוב חסדו 

של עולם יש לך את מתנת האמונה, כשרוח הקודש מלחשת לעומתו: "ריבונו 

 אהובים בעולמיך". 

לאחר תקופה, המאמצים הדיפלומטיים הבינלאומיים של עסקני הכלל ובראשם 

ראשי גולת אריאל החפץ חיים ורבי חיים עוזר למען שחרורו של רבינו נשאו פירות 

ורבינו יצא חפשי לדרכו. כשנפגש עם רבי אלחנן וסרמן אימת לו זה האחרון את 

יצא לחופשי, בהטעימו, שבאותה השעה חיכך החפץ חיים השעה המדויקת בה 

את ידיו בסיפוק ואמר: לא עזר להם מאומה לרוסים והם נאלצו לשחרר את הרב 

 מסלוצק לחופשי.

שנים חלפו, כאשר פגש רבינו את הריי"ץ שאף הוא ניצל בעור שיניו משיניהם 

רבי יחזקאל המחודדות של אנשי הבולשת הרוסיים שאיימו לבולעו חיים, גולל 



 

 פחעמ' 

באוזני הרבי דברים כהווייתם, בין השאר סיפר על אותו בוקר מואר בו המודה אני 

"ראה נא רבי קיבל פנים חדשות, כששמע זאת הרבי סמקו פניו ואמר בקודשו: 

יחזקאל, כדאית היא אפוא ביאתך לסיביר על כל המשמעויות הנלוות בכדי להגיע 

 לכאלו השגות באמונה..."

*** 

ר על אחד מן החסידים, שהיה קם בלילה ואמר: "אלוקי הרעבתני, כמו שנאמ

וערום עזבתני, ובמחשכי הלילה הושבתני, ובעזך וגדלך נשבעתי, "אם תשרפני 

באש לא אוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך", דומה למה שאמר: "הן יקטלני לו 

 אייחל" )חובת הלבבות שער אהבת ה'(


