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  )א, יב(              "ל� ל�"

יראה את :) 'ירושלמי שקלי� ז(, איתא בגמרא
  .בעל השמועה כאילו עומד כנגדו

נוגעי� בשורש נשמת בעל , השמיעה והחידוש
, ולכ� קוראי� לו בעל השמועה, השמועה

שתורה , וכאשר אד� לומד ויודע בשעת לימוד
 הרי מאיר בו נשמתו של בעל, הוא לומד
יראה את בעל "ולכ� אמרו ש, השמועה
וכשכל בני ". כאילו עומד כנגדו, השמועה

הרי כוח� גדול , ישראל לומדי� ביחד
והפרשיות הללו המדברות , שבעתיי�

אז אברה� אבינו הוא , ה"מאברה� אבינו ע
  .בעל השמועה

כי בהגיעו , ל היה אומר"הרבי מלובלי� זצ
ר היה מרגיש הבדל כמו מאו, לפרשת ל� ל�

ה מאיר את "יע� שאברה� אבינו ע, לחשו�
  )�"חידושי הרי(                             .   העול�

 
      "ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי�"

  )א, יב(              
אול� א! על פי ) י"רש(להנאת� ולטובת� 

בכל , שהיה צפוי לו טובת הנאה בהליכתו זו
 דיבר ויל� אברה� כאשר"זאת נאמר להל� 

כלומר שהל� רק משו� שנצטווה ולא " 'אליו ה
  .וזה היה הניסיו�, כדי שיפיק מזה טובת הנאה

כא� מרומזי� שלושת הדברי� שנאמר במשנה 
הסתכל בשלשה דברי� ואי� אתה בא לידי "

דע מאי� באת ולא� אתה הול� ולפני מי . עבירה
זהו , מארצ�". אתה עתיד לית� די� וחשבו�

  .שוב האד� בבוא עתועפר האר# אליו י
, ממקו� הולדתו מטפה סרוחה, ממולדת�
שאתה עתיד לתת די� וחשבו� לפני , מבית אבי�

  )חשבה לטובה(       ".   אבינו שבשמי�

 
ואעש� לגוי גדול ואברכ� ואגדלה שמ� "

  )ב, יב(          "     והיה ברכה
ללמוד ) א"הגר(כשישב הגאו� החסיד 

, ש לשתות"קש ייובי' בא מומר א, בפאסטראוו
וציוה , והיה ידוע להחסיד שהיה מומר

וכ� עשה , ב שלא לית� לו עד שיבר�"לבעה
  .ב באמרו שהרב ציוה ל� לבר�"בעה
הרי אני ככל , מפני מה אני צרי� לבר�: ל"א

והשיב הגאו� , הנכרי� ששותי� בלא ברכה
לא פטרת , במה שאתה מומר, כסיל: החסיד

, צוה קטנהמשו� פרטי דקדוקי מ, את עצמ�
, ומה שהרשעת, והרי אתה כישראל גמור

 כמה וכמה , וא� תכפור, תקבל עונש הראוי ל�
 
 

 
 
 
 
 
 
 

כי זרע ישראל איננו , ותשאר ישראל, תענש
 ) ב, יב(וכדכתיב , כלה

ונברכו ב� ) "ש� פסוק ג(', ואעש� לגוי גדול וכו
  ".כל משפחות האדמה

בשמעו את כל הדברי� האלו יוצאי� מפי 
ונעשה ישראל , נזדעזע למאד, הגאו� החסיד
. .כ� יזכנו לבדו ביראה ובאהבה', כשר ועובד ה
 )ע� החיי�(                    

��������  
ולמה חזר ואמר , "ואברכ�"ל כי כבר אמר "י
  ".והיה ברכה"

דידוע דאי� הברכה שורה בדבר , ד"ויוב� בס
כי הברכה שורה בדבר , דתהו ביה אינשי
כ� אד� שהוא ול.) מב, מ"ב(הסמוי מ� העי� 

אינו מפורס� וידוע בי� הבריות ג� שיהיה לו 
לא תהו ביה , כמה בתי� וקרקעות ונכסי�

כי אינו , ולכ� הברכה שורה אצלו יותר, אינשי
ר "ולכ� אי� עיה, נחשב בפני העול� לכלו�

מה שאי� כ� אד� שהוא מפורס� . שולטת בו
. ויש לו ש� גדול כש� הגדולי�, בי� הבריות

דמאחר שיהיה לו ש� , יק לברכהת זה מז"וא
, "והיה ברכה"א "לז, אז תהו ביה אינשי, גדול

ז "עכ, ותהו ב� אינשי, דהג� שאגדלה שמ�
שעדיי� , הנני מצוה את הברכה עוד אצל�

וזה היפ� מ� , ולא תל� ממ�, תשרה ב� הברכה
  )ח"בא(אדרת אליהו  (       .הנהוג שבעול�

 
"ויעבור אבר� באר� עד מקו� שכ�"

  )ו, יב(              
תבי� אותו בכל הפרשיות , אומר ל� כלל

הבאות בעני� אברה� יצחק ויעקב  והוא עני� 
, ואמרו, גדול הזכירוהו רבותינו בדר� קצרה

ולכ� . כל מה שאירע לאבות סימ� לבני�
יאריכו הכתובי� בספור המסעות וחפירת 

, ויחשוב החושב בה�, הבארות  המקרי�
, אי� בה� תועלת, י�כאילו ה� דברי� מיותר

כי כאשר יבוא , וכול� באי� ללמד על העתיד
יתבונ� ממנו , המקרה לנביא משלושת האבות

  .הדבר הנגזר לבוא לזרעו
כאשר תצא מכח גזירה , ודע כי כל גזירת עירי�

תהיה הגזירה מתקיימת על כל , אל פועל דמיו�
,  ולכ� יעשו הנביאי� מעשה בנבואות. פני�

, סג',, ירמיה נא(וה לברו� שצי' כמאמר ירמי
והיה בכלות� לקרוא את דברי הספר ) "ד"ס

הזה תקשור עליו אב� והשלכתו אל תו� פרת 
וכ� עני� אלישע . 'ואמרת ככה תשקע בבל וגו
) ז"י, יג, מלכי� ב(בהניחו זרועו על הקשת 

' ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר ח# תשועה לה"
עליו ויקצו! "ונאמר ש� , "וח# תשועה באד�

איש האלקי� ויאמר להכות חמש או שש 
ועתה , אז הכית את אד� עד כלה, פעמי�

  ".שלוש פעמי� תכה את אר�

 
 
 
 
 
 
 

, ה את אברה� באר#"ולפיכ� החזיק הקב
, ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות לזרעו

  )�"רמב  (              .     והב� זה
  
  )י, יב("                       ויהי רעב באר�"
, ובא במדרש שעשרה מיני רעב היו בעול�מ

וזה , אחד בימי למ�, אחד בימי אד� הראשו�
האחרו� שבה� . שבימי אברה� הוא השלישי

הנה "והוא הנאמר בנביא , יהיה לעתיד לבא
לא רעב , והשלכתי רעב באר#... ימי� באי�

כי א� לשמוע את דבר , ללח� ואל צמא למי�
הרעב ובפרקי דרבי אליעזר נאמר כי . 'ה

והדבר תימה . האחרו� הוא הקשה שבכול�
הלא אי� ל� ברכה גדולה מזו שיהיו הכל , הוא

  '?צמאי� לשמוע דבר ה
שהכל , מה הוא טיב� של שנות רעבו�, בר�

עד שבהעדר אוכל ראוי , מסתפקי� במועט
א! פירורי לח� גרידא ייחשבו לדבר , לשמו
  .גדול

שבשעה של בצורת וצמאו� , כ� היא המציאות
וא! , דול שמחי� השותי� בטיפות אחדותג

א� נקיי� , אינ� מדקדקי� לבדוק את טיב�
זהו הקושי הגדול ג� ברעב . וזכי� ה� א� לאו
שאז לא תרי� אחר גדולות ', וצמא לדבר  ה

ולא עוד אלא שלא . ומסתפקי� במועט
, מדקדקי� אחר טיב� ואיכות� של הדברי�

  .ושמחי� ומאושרי� בכל הבא ליד
  )' מפוניבזמפי הרב(

  
ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר "

אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה 
  ) יא, יב(                  "יפת מראה את

הנה נא "וג� מלת , "כאשר הקריב"הא דכתיב 
יסכה זו ) ,מגילה יד(נראה דאמרו , "ידעתי
. ק"וסכה ברוה, שהכל סכי� ביופיה, שרה

ת השכינה עושה כי האר, ושניה� כאחד אמת
, קהלת ח(כדכתיב  , שהיא יפת תואר למאוד

ולכ� אסתר , "חכמת אד� תאיר פניו) "א
רק כשלבשה .) מגילה יג(ירקרוקת היתה 

כי , וידוע. היתה יפה מכל הנשי�, ק"רוה
כי היה אתר , במצרי� לא היתה השכינה שורה

  ).ה, ר יב"שמו(, מסאב
 ונסתלקה" כאשר הקריב לבוא מצרימה"וזהו 
אמר עתה . מ היתה יפת תואר"ומ, שכינה

. בעצ� ובטבע" ידעתי כי אשה יפת מראה את"
לא היה לו פחד , כי אילו היה מחמת שכינה

כיו� דהשכינה סרה ממנה בבואה , לדבר זימה
אבל עתה , תשאר כעורה ביותר, למצרי�

לכ� חרד חרדה , שניכר שהיא בטבע יפת תואר
  )תפארת יהונת�(.זאת
  



אל אבר� אחרי הפרד לוט אמר ' וה"
  )יד, יג  (                                              "מעמו

היה הדיבור פורש , כל זמ� שהרשע עמו
  )י"רש(ממנו 

שבודאי ידע , כמה נפלא דבר זה למתבונ�
אברה� אבינו מזה שכל זמ� שהוא הול� 

וא! על , ה מדבר עמו"יחד ע� לוט אי� הקב
. ט ולא אמר לו כלו�פי כ� היה הול� ע� לו

ואד� כמו אברה� אבינו ידוע מהי ערכה 
של השראת שכינה עליו ולאיזה מעלות 
, נשגבות הוא יכול להגיע א� יפרוש מלוט

כ לא פירש ממנו אברה� בכדי לעשות "ואעפ
  .   איתו חסד בהתלוותו אליו
גדולה הכנסת "ל "זהו מה שאמרו חכמי� ז

ודבר " . אורחי� יותר מקבלת פני השכינה
זה למדו ממה  שכתוב בתחילה פרשת וירא 

ה ור# "שאברה� אבינו עזב כביכול את הקב
ויאמר אדני א� "לקראת אורחיו שנאמר 

נא מצאתי ח� בעיני� אל נא תעבור מעל 
ובפרט נתפלא לנוכח מה שמפרש ". עבד�
י ש� שאורחי� אלו נדמו לו כערביי� "רש

  .וכל זה משו� מעלת הכנסת אורחי�
ר פרצה מריבה בי� רועי לוט ובי� אמנ� כאש

רועי אברה� שבזה יכול להגר� נזק ופגיעה 
בעני� בי� אד� לחבירו אז אמר אברה� 

וזהו מה שאמרו ".  הפרד נא מעלי"ללוט 
ל תורה תחילתה גמילות חסדי� וסופה "חז

כי דברי� אלה אי� לחוש . גמילות חסדי�
אהבת אחי� ורעי� הינ� דברי� העומדי� 

  )ל"הרב ש� זצ(                 .ול�ברומו של ע
  
  )יג, יב(               "אמרי נא אחותי את"

כדר� " אמרי נא אחותי את "–במדרש 
  .ששוחטי�  לחולה בשבת

  .ותמוה
מה היה מתיירא אברה� , דקשה, ל"ונ

הלא ב� נח , "אמרי נא אחותי את"שאמר 
כמו על עריות , מצווה על שפיכת דמי�

מה יהרגו אותו א� יאמר ול.) ו"סנהדרי� נ(
הלא א� , שלא יעברו על עריות, אשתו

יהרגו אותו יעברו על שפיכות דמי� 
והתירו# שעל שפיכות דמי� לא יעברו רק 

יעברו על כל , אבל על עריות, בפע� אחת
וזה דוגמת ששוחטי� לחולה . ביאה וביאה

, בשחיטה עובר רק בפע� אחת, בשבת
פירוש וזה ה, באכילה על כל כזית וכזית

                   .. ק"ודו, במדרש
  )מדרש יהונת�( 
  
  )יג, יב(           "למע� ייטב לי בעבור�"

   יתנו לי מתנות–י "פירש
, וכי הסכי� לתתה בשביל מתנות, ותמוה

  .ועוד הרי לא רצה מתנות ממל� סדו�
יצטרכו לתת , א� ירצו לקחת�', ק"ל דה"וי

בקש ואז אוכל ל, לי מתנות כדי שאסכי�
אבל . שלא יהא בכוח� לתת, מתנות גדולות

ידעו שאי� עצה , א� ידעו שאת אשתי
  .לקחת� אלא שיהרגוני

וכ� הראוני קצת , �"מ קצת מזה במלבי"שו(
  ח על בראשית"� שנדמ"הר' כעי� זה בחי
  )טעמא דקרא(                 

  
  )ג, יג                          (  "ויל� למסעיו"

  חזרתו פרע הקפותיו ב–ל "י ז"פירש
ה "יצחק זללה' ה ר"ושמעתי בש� הגאו� מו

איתא בחובות הלבבות . י� שאמר כ�'מוולוז
שאחד מ� הפרושי� הל� אל ) שער הבטחו�(

ופגע אד� אחד , אר# רחוקה לבקש טר!
, מעובדי הגילולי� בעיר אשר הל� אליה

כמה את� בתכלית העורו� : אמר לו הפרוש

אמר , גילולי�ומיעוט ההבנה בעבודתכ� ל
אני : אמר לו הפרוש, ומה אתה עובד: לו

האחד , המכלכל, היכול, עובד הבורא
פעל� : אמר לו, אשר אי� כמוהו, המטרי!

, והאי�: אמר לו הפרוש, סותר את דבר�
היה , אילו היה מה שאמרת אמת: אמר לו

ולא , כמו שהטריפ� הנה, מטריפ� בעיר�
, היית טורח לבוא אל אר# רחוקה כזאת

  .ש"עיי, ונפסקה טענת הפרוש
, כמו כ� היה העני� פה ע� אברה� אבינו
דאברה� היה קורא בכל מסעותיו בכל 

ואמר שהבורא הוא ', האכסניות בש� ה
וז� ומפרנס , ובורא הכל, יחיד ומיוחד

ונות� לכל , מקרני ראמי� ועד ביצי כיני�
ולכל גויה וגויה די , איש ואיש די פרנסתו

והיו :) 'כת סוטה יבמס' כדאי(מחסורה 
דלמה , פעל� סותר את דבר�, אומרי� לו

ואילו היה , אתה הול� למצרי� לבקש טר!
והיה משיב , היה מכלכל� במקומ�, כדבר�
ידוע תדעו שדבר זה שאני אומר , א"לה� א

, א� יש לכ� אצלי קושיא, לכ� הוא אמת
  )בית יצחק(  . אולי ברבות הזמ� אתר# לכ�

  
   )יג, יב(              " אמרי נא אחותי את"

כדר� " אמרי נא אחותי את "% במדרש 
  .ששוחטי� לחולה בשבת

  .ותמוה
מה היה מתיירא אברה� , דקשה. ל"ונ

הלא ב� נח , "אמרי נא אחותי את"שאמר 
כמו על עריות , מצווה על שפיכת דמי�

ולמה יהרגו אותו א� יאמר .) סנהדרי� נו(
הלא א� , שלא יעברו על עריות, אשתו

. הרגו אותו יעברו על שפיכת דמי�י
שעל שפיכת דמי� לא יעברו רק , והתירו#

יעברו על כל , אבל על עריות, בפע� אחת
וזה דוגמת ששוחטי� לחולה . ביאה וביאה

, בשחיטה עובר רק בפע� אחת, בשבת
וזה הפירוש , ובאכילה על כל כזית וכזית

  )מדרש יהונת�(                 .    ק"ודו, במדרש

 
אמר אל אבר� אחרי הפרד לוט ' וה"

  )יד, יג    (                                          "מעמו
היה הדיבור פורש , כל זמ� שהרשע עמו

  )י"רש(ממנו 
שבודאי ידע , כמה נפלא דבר זה למתבונ�

אברה� אבינו מזה שכל זמ� שהוא הול� 
וא! על , ה מדבר עמו"יחד ע� לוט אי� הקב

. � ע� לוט ולא אמר לו כלו�פי כ� היה הול
ואד� כמו אברה� אבינו ידוע מהי ערכה 
של השראת שכינה עליו ולאיזה מעלות 
, נשגבות הוא יכול להגיע א� יפרוש מלוט

כ לא פירש ממנו אברה� בכדי לעשות "ואעפ
  .   איתו חסד בהתלוותו אליו
גדולה הכנסת "ל "זהו מה שאמרו חכמי� ז

ודבר " . ינהאורחי� יותר מקבלת פני השכ
זה למדו ממה  שכתוב בתחילה פרשת וירא 

ה ור# "שאברה� אבינו עזב כביכול את הקב
ויאמר אדני א� "לקראת אורחיו שנאמר 

נא מצאתי ח� בעיני� אל נא תעבור מעל 
ובפרט נתפלא לנוכח מה שמפרש ". עבד�
י ש� שאורחי� אלו נדמו לו כערביי� "רש

  .וכל זה משו� מעלת הכנסת אורחי�
מנ� כאשר פרצה מריבה בי� רועי לוט ובי� א

רועי אברה� שבזה יכול להגר� נזק ופגיעה 
בעני� בי� אד� לחבירו אז אמר אברה� 

וזהו מה שאמרו ".  הפרד נא מעלי"ללוט 
ל תורה תחילתה גמילות חסדי� וסופה "חז

כי דברי� אלה אי� לחוש . גמילות חסדי�

אהבת אחי� ורעי� הינ� דברי� העומדי� 
  )ל"הרב ש� זצ(                 .מו של עול�ברו

  
א� מחוט ועד ... 'הרימותי ידי אל ה"

שרו� נעל וא� אקח מכל אשר ל� ולא 
  " תאמר אני העשרתי את אבר�
  )כג#כב, יד(

נקי כפי� זה "במדרש נאמר על מקרא זה 
שאמר למל� סדו� הרימותי ידי , אברה�

', נקי כפיי�'ואינו מוב� מה שיי� כא� ". 'וכו
הלוא אברה� עצמו נת� טע� לדבריו לבל 

אני העשרתי את . "יאמר מל� סדו�
  ".אבר�

שנשא אברה� את ידו אל על , והנראה
שלא יקח , למל� סדו�, והבטיחו נאמנה

הרימותי ידי אל "כמו שכתוב , ממנו מאומה
שלא : "אחר הביט אל ידו והמשי�". 'ה

".  אני העשרתי את אבר�– היד –תאמר 
א תדמה היד להתרברב ולומר של, כלומר

רק , כחי ועוצ� ידי עשה לי את החיל הזה
זהו שאמר המדרש . ה"הכל בא לי מהקב

כי אכ� נקי כפי� , "זה אברה�' כפי�'נקי "
  .היה אברה� ולא נטל מעול� עבור עצמו

  ")חמדת שלמה"בעל (
  
א� מחוט ועד שרו� נעל וא� אקח "

מכל אשר ל� ולא תאמר אני העשרתי 
  )כג, יד(             "את אברה�

א עבור "ט דרשו שזכה א"ל בחולי� ד! פ"חז
זה הלשו� לחוט של תכלת בציצית ורצועות 

ויש להבי� מה המידה כנגד , של תפילי�
ב בהעמק "מסביר הנצי. מידה בזה הלשו�

ט "ת רבה פרק לדבר על פי המדרש בבראשי
א איחה "על הפסוק אחות לנו קטנה זה א

את כל באי עול� כשיש קרע תופרי� אותו 
בחוט וכא� הקרע בעול� היה על ידי חטאי 
בני אד� שנסתלקה השכינה מהתחתוני� 

י אברה� אבינו איחה את הקרע והחזיר "וע
וזה החוט שמרומז כא� . השכינה לעול�

ת י זה זכה לחוט של תכלת בציצי"וע
נמצא ) צבע תכלת(שמראה שהשכינה 

  .בתחתוני�
דבר נוס! הוא מפלת המלכי� על ידי שרד! 
אחריה� אברה� אבינו במסרו את נפשו 
לעשות חסד ללוט ורדיפת אברה� אחר 
המלכי� מרומזת בשרו� נעל שהיה צרי� 

אבל , לקשור את מנעליו כדי שיוכל לרדו!
אברה� אבינו הבי� שאי� הכח לרדו! בו 

ה ובזה זכה לרצועה של תפילי� "קבאלא בה
י התפילי� מראי� שהכח שלנו בא "שע

וכל מעשינו צריכי� לשעבד . ה"מהקב
לקיו� רצונו כמו כא� שאברה� אבינו רד! 
אחר המלכי� כדי לעשות  חסד שהוא 

פ העמק "ע  (         .     ה"ממידות הקב
  )דבר

 
"        ידוע תדע כי גר יהיה זרע�"

אוי : "אמרו) קדשי� יגתנחומא (במדרש 
ואינו יודע , לאד� שמוציא דבר מתו� פיו

על שאמר במה , אברה�. האי� להוציאו
  ".השיבו ידע תדע, אדע

  במעמד חנוכת היכל(ל " ואמר מר� זצ
שהואיל וצל� האלקי� , )י"ישיבת רשב

רוח, המיוחד לאד� הוא בהיותו לנפש חיה



בראשית , י"תרגו� ורש(ממללא בדעה ודבור 
שכש� ,  ועני� צל� האלקי� הוא–) ז, ב

שבת (שדיבורו של הקדוש ברו� הוא כמעשה 
ובמאמרו ברא שחקי� וברוח פיו ) ב"קיח ע

כ� נת� דברו בפינו לנטוע שמי� , כל צבא�
אי� לנו מושג ). טז, ישעיה נא(וליסוד אר# 

וצרי� שיהיה דבורו ז� , בכח הדיבור שבאד�
 ונקי שלא ימצא פג� ברוח הממללא שבו

  .שנפח בו הקדוש ברו� הוא מדיליה
במה "ולפיכ� נענש אברה� אבינו על שאמר 

ומשה . דבור קל שהיתה עליו תביעה, "אדע
" למה הרעותה לע� הזה"נענש על אמרו 

כל התורה ). א, י ש� ו"ועי� רש. כב, שמות ה(
מכשולי דבורי� וענשי� , מלאה פגמי� כאלו

משו� שהוא פג� בצל� אלקי� , נוראי�
 מרפא לשו� "ונאמר . ד�שבא

מה "ל "ואמרו חז, )א, משלי טו" (ע# חיי�
א� תלמיד חכ� , תקנתו של מספר לשו� הרע

לפי ) ב, ערכי� טו" (הוא יעסוק בתורה
, שהתורה מרוממת צל� אלקי� שבאד�
.ומשלימה פג� הדיבור שפג� בצל� אלקי�

  )ל"הרב ש� זצ (            
  

 
  )ו, טו(  " ויחשבה לו צדקה' והאמי� בה"

אלימל� ' שפל רוח מאד היה הרבי ר
שכל כ� , יו� אחד ער� חשבו� נפשו, מליזנסק

עד שכל שבעת מדורי , הירבה לחטוא ולפשוע
. גיהנ� ושאול תחתיות לא יספיקו בשבילו

  .והיה דואג ומתמרמר
עודנו מחשב חשבונו והנה נכנסי� ובאי� 

הלא , לחדרו חמישה מתלמידיו הקדושי�
" אוהב ישראל"ה, מלובלי�" החוזה: "ה�

המגיד , רבי מנדלי מרימינוב, מאפטה
שמח בה� . ני# ורבי משה לייב מססוב'מקוז

  :אמר. הרבי ונחה דעתו
בזכותכ� מקוה אנכי להנצל מדינה ! תהלה

לא יהא הרב : "שכבר אמרו, של גיהנו�
  ...."בגיהנו� ותלמידיו בג� עד�

אבל חלק לעול� הבא . "ועדיי� לא נרגע כליל
  . טע� ע� עצמו–" ?ני� אקחמ

הלוא : כעבור רגע התחזק והרהר בקול ר�
ה הוא הבעל צדקה הגדול ביותר "הקב

ב הרי אני "וכשמדובר בעוני של עהו, בעול�
,  ברי–העני הגדול ביותר מכל הברואי� 

אוצר , שהש� ית� לי מאוצרו הטוב, איפוא
  ...מתנת חנ�

נענה הרב מאפטה ואמר לעמיתיו הניצבי� 
. אי� זו אלא מידתו של אברה� אבינו: וליד
והכתיב עליו , "שכר� הרבה מאד"אמר לו ' ה

אברה� : כלומר, "ויחשבה לו צדקה"בתורתו 
  ....נות� לו שכר טוב בתורת צדקה' חשב שה

  

 
שובי אל גבירת� ' ויאמר לה מלא� ה"

  )ט, טז(                 "  והתעני תחת ידיה
והתעני "ה למה הוצר� לומר ל, יש להבי�
שמשמעו כאילו היא צריכה , "תחת ידיה

הלא די , ומוכרחת להתענות תחת ידי שרה
  ".שובי אל גברית�"היה במה שאמר לה 

מפני שרי , ואפשר כי הגר השיבה למלא�
, היינו מענויה של שרה, "גבירתי אנכי בורחת
, ז השיב לה המלא�"ע. שהיא מענה אותה

 להנצל לא יוכל, שא� נגזר על האד� עינוי
, וא� לא תתענה תחת ידי שרה, ולברוח ממנו

, ובכ� טוב לה, תתענה תחת ידי אחרי�
 שכונתה % לסבול מענויה של שרה הצדקת 

 מאשר לסבול ענויי� במקו� %לש� שמי� 
שובי "ולכ� אמר לה , אחר ומאנשי� אחרי�

      .של שרה" אל גבירת� והתעני תחת ידיה
  )באר יוס$(
  
  
ד� ידו בכל ויד כל בו והוא יהיה פרא א"

  )יב, טז(        "ועל פני כל אחיו ישכו�
גדולת ישמעאל , הכלל בעונותינו הרבי�

והנה , ק"וכ� מבואר בזוה, מחמת המילה
וזו , "שער אורה"כמבואר ב" כל"ברית נקרא 

כי " ויד כל בו". "בכל"לשו� ממשלה " ידו"
אבל אנו , באמת הישמעאלי� ה� בלא פריעה

והנה במילה יש . מילה ופריעהב, זרע ישראל
וזהו . החיתו� בכלי ופריעה ביד, שני עניני�

שה� , ה� זרע ישראל" ויד כל בו"הרמז 
הרמז על הברית " יד כל"וזה , בפריעה ביד

  )קדושת לוי(     . ימשול בישמעאל" בו", ל"כנ

  

 
  )יב, יז(   " וב� שמונת ימי� ימול לכ�"

  :תמה רבי יחיאל מיכל מנובהרדוק
, א עיקר מצות מילה היא בגו! האד�הל

מדוע לא הטילה , וקט� פטור מ� המצוות
תורתנו מצוה זו על הילד בזמ� שיגדל 

  ?ג שנה ואיל�"ויתחייב במצוות מב� י
  :הוא מותיב והוא מפרק

הפע� אי� , לפי שאי� מצוה זו כשאר מצוות
כי א� , החפ# העליו� שתיעשה המצוה גרידא
ת כנפי שבאמצעותה יכנס התינוק תח

 לכ� –השכינה ויתקדש בקדושת ע� ישראל 
גזרה תורה שתיכ! ומיד בהיוולדו יכניסוהו 

  .בברית הקדושה
  

  

 
  

 רחל אמנו 
        ליום פטירתה 

ÂÈÙ ÌÏÂ·˘ ÈÓ ÏÚ ÌÈÈ˜˙Ó ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰  
ויזכור אלוקי� את רחל ויפתח את "

                               "רחמה
 )כב, בראשית  ל(

: ה ואמרה"ני הקבקפצה רחל אמנו לפ
ע גלוי וידוע לפני� שיעקב עבד� אהבני "רבש

שני� ' ועבד בשבילי לאבא ז, אהבה יתירה
שני� והגיע זמ� נישואי ' וכשהשלימו אות� ז

יע# אבי להחליפני לבעלי בשביל , לבעלי
והוקשה עלי הדבר עד מאוד כי נודעה , אחותי

והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימ� , לי העצה
. ו כדי שלא יוכל אבי להחליפניביני ובינ

ולאחר מכ� ניחמתי בעצמי וסבלתי את 
תאוותי ורחמתי על אחותי שלא תצא 

ולערב החליפו אחותי לבעלי . לחרפה
ומסרתי לאחותי כל הסימני� , במקומי

, שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל
ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה 

ימה והיא והיה מדבר ע, שוכב ע� אחותי
שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי 
שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד עמה ולא 

  .קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה
ולא קנאתי , ומה אני בשר וד� עפר ואפר

ואתה , לצרתי ולא הוצאתיה לבושה וחרפה
מפני מה קנאת לעבודת , מל� חי וקי� ורחמ�

הרגו אלילי� שאי� בה ממש והגלית בני ונ
  .בחרב ועשו אויבי� ב� כרצונ�

: אמר. ה"מיד נתגלגלו רחמיו של הקב
בשביל� רחל אני מחזיר את ישראל "

קול ' כה אמר ה) "ירמיהו לא(ד "הה, למקומ�
ברמה נשמע נהי בכי תמרורי� רחל מבכה על 

כה "וכתיב ". בניה מאנה להינח� כי איננו
כי , מנעי קול� מבכי ועיניי� מדמעה' אמר ה

ושבו בני� מאר# ' שכר לפעולת� נאו� היש 
ושבו ' אוייב ויש תקוה לאחרית� נאו� ה

  )פתיחה דאיכא רבתי(               ."בני� לגבול�

 
 
 
 
 

 הליכות והלכות
  

  ט"מדיני סחיטת פירות בשבת ויו
זיתי� וענבי� אסורי� בסחיטה בשבת מ� 

שאר פירות שדרכ� להיסחט כגו� . התורה
וזי� אסורי� בסחיטה תותי� וכ� בימינו תפ

  .מדרבנ�
בענבי� ראוי רק : בפיומציצת מי# שבפירות 

 וימצו# אבל בשאר פירות שיכניס לפיוי "ע
  . באופ� רגילבפהמותר למצו# 

כ "אסור לסחוט ג� א� כוונתו להניחו אח
' ולכ� אסור לסחוט לימו� וכדו, לתו� אוכל

לתו� כלי ריק אפילו א� כוונתו להעבירו 
� אי� לסחוט לתו� משקה וכ. כ לסלט"אח

יש שהקלו . (כגו� לסחוט לימו� לתו� תה
 לסלטלסחוט רק בלימו� על מנת להעבירו 

  ).ונהגו להחמיר בזה
מותר לסחוט לימו� או תפוזי� וכל פרי אחר 

כגו� מי# תפוזי� על גבי , אוכל ישירותעל 
ויזהר כשנופלי� חרצני� שלא . סלט פירות

 להוציא� יוציא� שהרי זה בורר ורק רשאי
  .ע� מעט אוכל

יסחוט את , א� רוצה לעשות לימונדה בשבת
. כ יניח מי�"הלימו� על גבי הסוכר ורק אח

יסחוט : וא� רוצה להניח בתה יעשה כ�
כ יעביר את הלימו� ע� "ואח, לימו� על סוכר

אסור לשפו� מי� (הסוכר לתו� התה 
). רותחי� על לימו� ישירות שזה חשש מבשל

 להחמיר בזה ולא לסחוט "חזו� איש"דעת ה
מנהג . לימו� לסוכר א� דעתו לעשותו משקה

  .הספרדי� להקל בזה
מ "פירות או ירקות כבושי� שסוחט ע

בשביל להוציא את המי� הספוגי� בה� ולא 
ורק , אי� רצונו באות� המי�, כלומר  (המי�

מותר לסחוט ) רוצה להוציא� מהכבושי�
ל אפילו על כלי ריק כיו� שעושה כ� בשבי

  .לאכול את הכבושי�
כל שהתרנו לסחוט על אוכל היינו רק בידו 
אבל אסור לסחוט במסחטה בשבת בכל 

  .אופ�
מותר . אסור למצו# ד� בי� השניי� ולפלוט

בשבת לחצות אשכולית ולאכול בכפית את 
 שלא יכוו� דוקא למי# כשאוכלה בתנאיהפרי 

  .ויזהר מלסוחטה
 

  שלו�שבת 
  !!!מהנהולמוד 

 
 



 
 

 

 
  

ÌÈÓÎÁ ‰˘ÚÓ  
 

  תעמוד לוג� זכות התורה לא 
  )יב, ה"     (שמור את יו� השבת לקדשו"

שכבר בימות החול עלינו , ב"ופירש הנצי
להישמר מדברי� העלולי� להביא אותנו 

  .לידי חילול שבת
ח קניבסקי "כ� סיפר הגר, מעשה בגאו� אחד

שנסע באטובוס שהיה , להרב מרא דאתרא
א וסיפר "כשהגיע אל החזו. מעורב בתאונה
ל ואמר "תפלא מר� זצה, לו על התאונה
כיצד ייתכ� שגלגלו מ� ! ?אתה! "בהשתוממות

, השמי� שתיסע ברכב שהיה מעורב בתאונה
וזכות התורה שהינ� עמל בה לא שמרה 

  ?"עלי�
לבי� סיפר הגאו� שהתאונה היתה ביו� %בי�

  .ששי בשעה מאוחרת
, א� כ�: "א מדיבורו ואמר לו"הפסיקו החזו

. ה לעמוד ל�בוודאי שזכות התורה אינה יכול
אמנ� תורתנו הקדושה מעניקה ללומדיה מג� 

אבל כשמדובר בפגיעה , ומחסה מכל פגע רע
כא� אפילו זכות התורה לא , בענייני שבת

  ".תעמוד לא! אחד
, סיפור זה הינו אקטואלי בכל ימות השנה

ואכ� בבני . ובמיוחד בימי הששי הקצרי�
רבני "ברק מוכרזת מדי ערב שבת ההודעה ש

וסרי� לצאת מבני ברק שעתיי� לפני העיר א
מי שמתמצא ולו במעט , "כניסת השבת

יודע , בפקקי התנועה הקשי� בכבישי�
, שעליו להיות מוכ� לכל עיכוב שלא יהיה

אי� טע� להציג . וכבר היו מקרי� לעולמי�
מפורט על שעות הנסיעה " לוח זמני�"כא� 

משפחה את %לכל מקו� שנוסע ויעשה כל בעל
� שלו ויצר! לחשבו� זה את כל הזמ% שיערו�

כדי שחלילה וחס לא , החששות האפשריי�
ייאל# להכנס לספק קל שבקלי� של חילול 

 .שבת

 
  
  

  ל� ל� מארצ�
צ רבי " הגה–המשגיח : ל"אמר מר� זצ

  : ל אומר היה"יחזקאל לוינשטיי� זצ
התעורר תרח ללכת ע� אברה� בנו , לכאורה

). לא, בראשית יא(לאר# ישראל מיוזמתו 
אבל הכתוב בא ומגלה שהכל מ� הקדוש ברו� 

אי� עוד , הוא שלקח והוא שהולי�, הוא
  !מלבדו

. א! בי היה מעשה: ל ואמר"הוסי! מר� זצ
כשליטא , ש"בשנת ת, בימי הזע� והאימה
הייתי בוילנה ואשתי , נכבשה בידי הרוסי�

עמדו בפני שתי . הרבנית שהתה בסלוצק
י להשאר ברוסיה ולהודיעה שאנ: בררות

או לקרוא , מצטר! לבני המשפחה בסלוצק
לבני המשפחה שיבואו לוילנה ונבקש אשרת 

צפויה היתה סכנה , בר�. הגירה לאר# ישראל
 ברצו� לצאת –שהרוסי� יראו בכ� בגידה 

  ... ויגרשונו לסביר–' ג� העד� הסובייטי'מ
, כתבתי נוסח של שני מברקי�. נבו� הייתי

, תיהתלבט. ועמדתי בתור בבית הדואר
: לפתע נצנה במוחי המחשבה, והתור התקד�

ל� ל� מארצ� "הרי השבוע פרשת 
  !"אל האר# אשר ארא�, וממולדת�

הפקיד . בעודני תפוס במחשב זו הגיע תורי
תפס בטופס המברק האחד ושגרו , הושיט ידו

הבטתי בטופס . בטר� אספיק לומר דבר
והיה זה הטופס בו אני מודיע , שנשאר בידי

הוא שגר אפוא את . לוצקשאני בא לס
. המברק הקורא לבני המשפחה לבוא לוילנה

 האי� זו בחינת –כ� הגענו לאר# ישראל 
  ..?!?"ואקח את אביכ�"
  

  ?ל"מה פרוש גיהנו� של הרב ש� זצ
  יורדי דומה

זהר " ( אחד משמותיו של הגיהנ�–דומה "
  ).רסג א, ב"ח

: א"סח הגאו� רבי אברה� צבי טויב שליט
 ל "נגש אלי מר� צ, ר התפילהלאח, שבת אחת

 
 
 
 
:  ושאלני– יושב הייתי מולו בתפילה –
  ".? מה ה� יסודי גיהנ�–אמור לי "

  ".איני יודע: "עניתי
, �"תאר ל� שיש ל� פשט ברמב: "אמר לי

לבחו� הא� זה , ואתה רוצה לראות לשונו
ודולקת רק , אבל זה ליל שבת. עומק הפשט

, מה אתה עושה. עששית קטנה למעלה
� ועולה על "לוקח את הרמב', שומר'מיד מע

מטפס . ועדי� לא רואה, להתקרב לאור, כסא
קופ# ע� . ועדיי� לא רואה, על השולח�

וזה לא , להיות קרוב יותר לאור, �"הרמב
  "...זה הגיהנ�. עוזר

א� : ובכ� במחשבה ראשונה אמרתי לעצמי
אבל לא הבנתי מה . אוכל לסבלו, זה הגיהנ�
ונתקלתי , יצאנו. פר זאתמדוע ס. רצה ממני

איני יודע מה קרה : "אמר לי הנכד. בנכדו
, באמצע הלילה התעורר. הלילה לסבא

, גשש ומצא ספר. 'שומר'תהיה לי ל: ואמר
, גרר את השולח�, עלה על כסא, פתח אותו 
והתחיל לקפו# ע� הספר הפתוח , עלה עליו

  "....לכוו� העששית שעל הארו�
 
 
 
 
 

 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

 ה"רחל בת שרה יג� ע
  ה.ב.צ.נ.ת


