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HKB”H Promised Avraham Avinu that We Would Utter in our Tefilah: 
“The G-d of Avraham, the G-d of Yitzchak and the G-d of Yaakov

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Lech Lecha 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Thus, we learn a tremendous chiddush.  The members of the 
Great Assembly—Anshei Kenesses HaGedolah—instituted the 
mention of the first promise HKB”H made to Avraham in the 
first berachah of every Shemoneh Esreh.  A logical explanation is 
that it is vital to invoke the merit of the Avos prior to praying to 
Hashem for all of our needs.  Hence, we recall the first promise 
HKB”H made to Avraham Avinu: “And I will make of you a great 
nation; I will bless you, and I will make your name great, 
and you will be a berachah”—implying that his descendants 
would mention the three sacred Avos: “G-d of Avraham, G-d of 
Yitzchak and G-d of Yaakov” and conclude the berachah with 
Avraham’s name—“the Shield of Avraham.”  

This coincides fantastically with what our early sources 
teach us.  They write that the first three Berachos correspond 
to the three Avos respectively; accordingly, the first berachah of 
Shemoneh Esreh corresponds to Avraham.  The source for this 
notion appears in the Shibolei HaLeket (Tefilah 18): 

When Avraham was saved from the ordeal in Ur Kasdim, 
the ministering angels proclaimed, “Blessed are You, 
Hashem, the Shield of Avraham.”  When Yitzchak Avinu was 
bound atop the mizbeiach and turned into dust, his ashes 
were cast over Har HaMoriah.  Immediately, HKB”H covered 
him with dew and brought him back to life . . . Immediately, 
the ministering angels proclaimed, “Blessed are You, 
Hashem, Who resurrects the dead.”  When Yaakov Avinu 
came and encountered the gates of heaven and sanctified 
the name of HKB”H, the ministering angels immediately 
proclaimed, “Blessed are You, Hashem, the holy G-d.”  

In relation to this week’s parsha, parshas Lech Lecha, it is 
fitting that we examine the first berachah of Shemoneh Esreh.  
Thrice daily—in Shacharis, Minchah and Arvis—in the tefilos 
established by our sacred Avos, we pronounce the formula: 
—"ברוך אתה ה' אלקינו ואלקי אבותינו, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב"
Blessed are You, Hashem, our G-d and the G-d of our 
forefathers—G-d of Avraham, G-d of Yitzchak and G-d of 
Yaakov.    We conclude the berachah: "ברוך אתה ה' מגן אברהם"—
Blessed are You, Hashem, Shield of Avraham.

The source for this exalted formula is found in this week’s 
parsha.  When HKB”H first reveals Himself to Avraham Avinu, 
HKB”H presents him with the first of ten tests and makes him a 
promise.  Here are the pertinent pesukim (Bereishis 12, 1): 

אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  לך  אברם,  אל  ה'  "ויאמר 

אראך, ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה".

Hashem said to Avram, “Go for yourself from your land, 
from your birthplace, and from your father’s house to the 
land that I will show you.  And I will make of you a great 
nation; I will bless you, and I will make your name great, 
and you will be a berachah.”  In his second explanation, Rashi 
comments: “And I will make of you a great nation”: This refers 
to that which they say in Shemoneh Esreh, “G-d of Avraham”; 
“and I will bless you”—this refers to that which they say “God 
of Yitzchak”; “and I will make your name great”—this refers 
to that which they say “G-d of Yaakov.”  One might think that 
they would conclude the berachah with all of them.  We 
are taught otherwise; for the passuk says: “and you will 
be a berachah,” which implies that they will conclude the 
berachah with you (Avraham) and not with them.  
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By Rabbi Shmuel Gluck

ow should people treat those whose values are opposed to their 
own?  Most people reject those people and conclude that they 
have no responsibilities towards that person.  Some people go so 
far as to label them as Reshoim, wicked, which allows them to 

believe that the laws of Loshon Horo and the like no longer apply to that 
person.  This attitude is most detrimental when it is directed towards family 
members and students.
 
It’s difficult to find two people with  more diametrically opposed lifestyles 
than Avrohom and Lot, making Avrohom’s response to  Lot  a lesson for all 
of us.  Avrohom rejected Lot’s lifestyle and asked him to leave . Nevertheless, 
Avrohom understood that having different values does not remove existing 
commitments of friendship and familial responsibilities.
 
Avrohom did not have to like Lot but he was still committed to his well being.  

That is because he had already made a commitment when he adopted him 
after the death of Lot’s father. Most people are unaware that commitments 
can not be broken easily.   This is true despite Avrohom's disappointment 
after having invested many years into Lot.
 
Parents and Mechanchim will often have to grapple with finding the proper 
balance between rejection and embracement.  A child may have to leave a 
house but the parent should still, when possible, help with his/her rent and 
should definitely join him for lunch as often as possible.  A Rebbi may have to 
ask a student to leave his class but he can still, if he can find the time, study 
with him privately.  In the least, he should stay in touch.
 
The challenge of balance is especially difficult when emotions get in the way.  
Emotion causes people to think and act in extreme ways.  Nevertheless, it is 
what Avrohom did.  It is our responsibility as well. 

H

To subscribe to the Weekly Email, 
please email info@areivim.com and

enter "Subscribe" into the subject line.

L
A

Y
O

U
T

 B
Y

 R
A

M
A

P
O

S
T

.C
O

M
 

 
P

A
R

S
H

A
S

 L
E

C
H

 L
E

C
H

A
 5

7
8

0

Please go to www.TorahAnytime.com
to listen to Rabbi Shmuel Gluck, and other 

popular speakers, on TorahAnytime.

ho says that people are responsible to live healthily?  Certainly, 
many younger people ignore healthy living of any kind insisting 
that they have the right to do whatever they want.  As people 
become older, they understand the importance of making 

responsible decisions.  Nevertheless, many people are very overweight.  They 
don’t exercise (I could use a little more of that myself), they smoke (and its 
newcomer friend, vaping), and, in general, they don’t take care of themselves 
as well as they could.
 
Is physical and emotional health a personal 
choice?  Can people choose to do what they want even 
if it will limit their ability to succeed?  Do people have the 
right to make such decisions?
 
A few years ago, the following thought struck me.  If a 
person is fortunate to have achieved success during 
his twenties, it is reasonable to believe that with more 
experience, respect from peers, and possibly a following, he will have achieved 
even more success during his 30’s. There will likely be an exponential growth 
of achievement in each subsequent decade. This theory becomes truer as 
people, when they become older, dedicate more of their time and resources 
towards Torah, community, and their families.
 
What happens if people ignore their health when they are younger? As they 
age, they will lose a decade of effectiveness.  Which decade will they lose? They 
will lose their final decade, the one whose achievements would have eclipsed 

the previous ones.  It can be said that living healthy will increase people’s 
lifetime achievements by 25%.  This insight is obvious to our Gedolim, all of 
whom live a disciplined lifestyle and generally live past the average life span 
and are active throughout their lives.
 
This realization has changed the way I look at my own health.  People are 
given assets, resources which they are expected to use responsibly, for their 

well-being, that of their families, and to serve Hashem.  
This includes all of people’s assets.  Some people only 
consider their wealth and responsibly give a tenth of their 
income, and sometimes more, to Tzedakah.
 
A smaller number of people realize that their skills and 
personalities are also an asset and they utilize their 
humor, patience, advice skills, and professional expertise 
for others as an extension of their responsibility to give 
of what is theirs to others.  Even fewer people recognize 

that their health is an asset given to them by Hashem with the intention of 
using it to serve Hashem.  For example, a person able to function on little 
sleep can be expected to dedicate more time to learn Torah or help others 
than others who require more sleep.
 
Even if people are not concerned with growth and achievements, they still 
do not have the right to decide whether they want to live a healthy life.  
That is because everyone’s life overlaps the lives of others. Negligence 
in one's personal life is a unilateral decision which affects other 
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Parshas Lech Lecha - Tehillim 110 

David Gurwitz 
 

It is a bit sad to consider that, after the work we surely attempted to do for the last two months, we are entering a 
period of five months with no Biblical Yom Tov. The change of the clock and the dark months - both physically and 
spiritually - are beckoning.  

The contrast is made even greater by having just said Tehillim 27 since the beginning of Elul, because of Hashem’s 
Sukkah and “ori veyishi - my light and my salvation.” 

Let’s look to see what lies five months down the road. 

There are many, many connections between the bookends of Rosh Hashanah and Pesach - Elul/Tishrei and Nissan, 
Tishrei letters heading down, Aviv letters heading up, din/rachamim, when the world was created in deed and in 
thought, etc. 

One connection involves the post-Pesach Sefirah count, and this “ori veyishi” count, besides both ending in Atzeres 
(Shavuos and Shemini).  

It is interesting that we read Tehillim 27 for 51 days - hoshiah na (Nun equals 50 and Alef equals 1), which is a time 
similar to another seven-week-long period - the Omer count of 49 days. 

One connection is the idea of wind management. How? 

As we approach Rosh Chodesh Cheshvan, following our physical and spiritual harvest time, we plan to say Tehillim 
104, which contains the three words “oseh malochov ruchos - Hashem makes winds his messengers.”  

The first letters of the three words “oseh malochov ruchos” are Ayin, Mem and Reish, which just happen to spell the 
word Omer. 

We just began saying “Mashiv haruach umorid hageshem - Bring up the ruchniyus and bring down the gashmiyus,” 
after carefully shaking the lulav, esrog, hadassim and aravos to mystically create wind protection for us and Klal 
Yisroel all year long. 

Therefore, both periods - the Sefirah count and this “ori veyishi” count - create an awareness of the physical 
elements. We are warned, “Bring up the ruchniyus - mashiv haruach, and bring down the now more evident 
gashmiyus - umorid hageshem!” 

Chazal tell us that we are given an additional indicator of chessed by Hashem to begin reading Parshas Bereishis 
with the word “behibaram,” and at the end of Parshas Noach with the introduction of Avrom and Sarai, because both 
parshiyos contain references to the source of the recognition of Hashem’s chessed in the world, Avrohom Avinu. 

In fact, the Bnei Yissoschor explains that the value of the word Omer spelled out - Ayin, Mem, Reish - equals 720, 
which is 10 times 72, the value of chessed. He says that Hashem’s chessed is in feeding us, and taking us from the 
state of barley digestion to that of the more advanced wheat digestion. The Omer Sefirah count, says the Bnei 
Yissoschor, is essentially about chessed, which, of course, also relates to Avrohom Avinu and Lech Lecha. 

 

  

‘The story of seven challahs’ – 'עשה בשבע חלות'מ  
“My dear brother, perhaps you have some extra challahs for me 
for Shabbos? I simply was so busy that I forgot to buy challahs and 
I could not find any challahs for sale in the entire neighborhood.” 
This was Erev Shabbos Chol HaMoed when my brother called me 
and didn’t just ask for challahs but asked me for seven challahs… 
and this was 90 minutes before Shabbos. 
In a panic, I sent the kids to the stores in my neighborhood and 
within a half hour, they came back home, a challah from here, two 
from there until they had gathered all seven challahs. I called my 
brother to let him know the good news, that I had the challahs for 
him. My brother apologized and said that he just got out of the car 
from the bakery who heard that he had no challahs and he drove 
him to the bakery which was closed, and he opened it and gave 
him a gift of seven challahs. 
On the one hand, I was happy that he worked it out, but on the 
other hand, I now had seven challahs, and not just ordinary 
challahs, but expensive ones since all the cheaper challahs had 
already been sold. 
While I was thinking about it, another brother called me and 
asked, “I know that this is not a normal question to ask this right 
before Shabbos, but would you happen to have any extra challahs 
for me for Shabbos? For some reason we did not buy challahs and 
all the store are closed.” 
I asked him, “How man challahs do you need?” My brother replied, 
“I need six, but if you give me two, and I can get one from here and 
there, b’ezras Hashem, I will work it out.” I was very excited, and I 
informed him that I had six challahs for him, and he practically 
could not believe his ears. 
Now, I was left with one challah, and you can probably figure out 
what happened next. The Creator of the world already had a plan. 
Not a moment later and a third brother called and asked if I had an 
extra challah for him for Shabbos. Baruch Hashem, his growing 
child was hungry in the afternoon he ate a whole challah that was 
not expected. 
This is how all the challahs found a place with the amazing 
hashgacha of the Creator. 

   ר.י.
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And he trusted in Hashem –  בה'והאמין  
What is Emunah – faith? Before we try to answer this question, we 
will tell you a story. One of the students of the Magid of Mezritch 
ztvk”l, was by his Rav for several months. When he returned home, 
his father-in-law asked him what he had accomplished during his 
time by his Rav? The student replied: “I understand there is a 
Creator in the world!” The father-in-law was stunned, and he said, 
“Even the maid knows that!” and he called the maid over and she 
indeed admitted that she knew there was a Creator in the world. 
The student responded to this, “She says that she knows, but I 
know and sense there is a Creator in the world!” 
Avraham Avinu is called ‘the first of the believers’, and in our 
parsha we learn that when HaKadosh Baruch Hu promised him that 
he would have children, the Torah states (15:6)  והאמין בה' ויחשבה'
 And he trusted in Hashem, and He reckoned it to him as‘ – לו צדקה'
righteousness’. Rashi explains: HaKadosh Baruch Hu reckoned it for 
Avraham as a merit and as righteousness, regarding the trust that 
he trusted in Him. We must understand, what is the greatness that 
Avraham Avinu trusted in Hashem to the extent that HaKadosh 
Baruch Hu reckoned it for righteousness? Wouldn’t every one of us 
trust if we received a promise like this directly from the Creator of 
the world? 
Rather, the answer is as we have previously stated, to trust, not just 
by saying ‘I believe’ but to trust in one’s heart. As the Chazon Ish 
wrote in his sefer Emunah and Bitachon, ‘It is easy to trust when 
trust is not the main thing, but how difficult is it to trust when trust 
is the main thing. It is easy to instill trust in his mouth and lips when 
it is according to halacha, but not in practice, only when things 
seem bright and happy. Most of the time he fools himself and 
others, he surpasses his peers with trust. In fact, it only gives him 
pleasant dreams for the hidden future.’ 
True, speaking words of trust is good, but true faith is when there is 
a challenge, when someone maligns you and you can retort… this is 
the true challenge, if you trust that everything comes from Hashem 
Yisbarach or chas v’shalom not. This applies to everything, whether 
health, livelihood, or anything else, when a person is challenged, 
what does he do? Does he try to turn over the world with a lot of 
effort, or does he exert just a little effort and the rest of the time is 
spent in prayer with the trust that HaKadosh Baruch Hu can easily 
and calmly send health, livelihood…       

   - Tiv HaTorah – Lech Lecha 
 

hildren. Children can be the source of such Nachas, such 
joy and sometimes such aggravation and frustration. All 
in all, nearly everybody wants to have children, except 

the so self-absorbed and self-indulgent who can’t be bothered 
even by their own flesh and blood. Many, many moons ago as 
a newly married couple, we had a neighbor, and Italian Goy, a 
mason, who was sadly married to a Jewish woman. He told me 
something- expletives deleted- that opened my eyes to a thought I 
had yet to experience. He said; “I built a big brick outdoor fireplace 
in someone’s backyard, that baby’s gonna be there long after I’m 
gone.” He experienced an emotion that he wanted to leave the 
world with something of his or of his accomplishments left behind. 
His life, his existence, should have made a difference.  Jews have a 
special gift for קללות- somebody should write a book about them- 
and we say ימח שמו וזכרו, he should be erased, deleted, no memory 
of his should exist. That might be some of the motivation for some 
to have children, a little bit of them left for posterity. But אברהם 
 had a totally different reason. If he remains childless who will אבינו
continue to teach the world that there is a עולם  there is no , בורא 
one to entrust that task to. This is another aspect to the עקידת יצחק , 
because if Yitzchak is gone, who will be the מלמד תורה  to the world. 

In לך לך   -we find Hashem promising Avraham children פרשת 
TWICE. In 13:16 the promise reads זרעך כעפר הארץ - like the dust 
of the earth and in 15:4 ככוכבים- like the stars of the heavens. (At 
the end of וירא the ברכה includes both; ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת 
 .(like the stars of the heavens and like the sand of the seashore  הים

The גמרא in 31) סוכהa) relates that a woman came to complain to רב 
 .Rav Nachman ignored her .סוכה that his men had stolen her נחמן
She continued by saying; “how can you ignore me? My Zaideh 
had 318 עבדים “. Rashi explains that this refers to אברהם  who went 
after the four Kings with 318 soldiers; some say with only אליעזר  
himself whose names numerical value is 318. We wonder what was 
the woman thinking, by mentioning her Zaideh, wasn’t אברהם אבינו 
also Rav Nachman’s Zaideh? How would that argument cause Rav 
Nachman to have a change of heart.

 Rav Tzadok HaCohen explains (Divrei Sofrim Ois 16) in a 
brilliant and inspiring Vort that the woman thought that Rav 
Nachman ignored her believing that she was surely מייאש, giving 
up hope that the men of Reish Galusa would ever return it. Her 
response was; I’m a descendant of Avraham who went to save Lot 
from the 4 Kings despite all odds being against him - literally a 
suicide mission – because we as Jews do not give up. Rav Tzadok 
qualifies this by saying that the entire existence of Klal Yisroel came 
about through old, presumably barren people having children- 
even Sarah laughed. Hashem’s message was; Yidden, your very 
creation defied logic, your very  existence defies logic and you shall 

continue to defy logic to survive until the arrival of Moshiach. We 
live inspired by Avraham’s saving Lot when everyone thought it 
was a lost cause. We do not give up. Rav Tzadok goes on to say that 
 equals 317 but Avraham has 318 servants, WE ARE ABOVE יאוש
 .Hafleh V’Peleh .יאוש

Based on the above, we can resolve another question. Hashem used 
a משל to explain to Avraham how many children he would have- 
stars and sand- basically saying an abundance that is innumerable, 
cannot be quantified. However, the first time it is mentioned in 
13:16, it says;

ימנה  זרעך  גם  יוכל איש למנות את עפר הארץ   that if, SOMEONE, AN ,אם 
ANONYMOUS PERSON can count the dust of the earth, they 
would also be able  to count your offspring. Whereas the second 
time Hashem says (15:15) ,הבט נא השמימה וספר כוכבים אם תוכל לספר אותם 
ויאמר לו כה יהיה זרעך

Look upwards to the heavens and COUNT THE STARS etc. Here 
Hashem gives the impossible task to Avraham himself and not to 
an unidentifiable counter. We suggest that in between promises 
Avraham took on the 4 Kings and saved Lot- against all odds and 
did the impossible (see entire Perek 14). Hashem tells Avraham; 
you exhibit the strength to overcome hopelessness and achieve the 
insurmountable, now you yourself try and count your uncountable 
Doros. 

We also need to recognize the message in the two sorts of כוכבים 
that children are described with – stars and sand. Both of them are 
necessary for a child to turn into the kind of child we all Daven 
for. The strength of sand is in numbers- a solitary speck of sand 
is powerless, negligible, it needs the numbers to put a halt to the 
seas advance. A child needs a ציבור social interaction to develop 
the ability to behave with others, to learn from others- בין אדם לחברו 
. But also like a star that shines alone in the dark sky and lights 
it up. Knowing how to be alone. The dark side of todays youth 
pathetically needing someone to “friend” them every five minutes- 
is because they don’t know how to be “stars”. To raise a star, we 
must let them develop their own self-worth, which sometimes 
means just leave them alone and continuously shower them with 
loving appreciation for what they have already accomplished. With 
 זוכה may we all be שכל our heartfelt Tefillos and a lot of ,סייעתא דשמיא
to the full ברכה given to Avraham Avinu- stars and sand.  

May we all be Zocheh.
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Famine and Faith 
ויהי רעב בארץ, וירד “ 12:10
אברם מצרימה לגור שם כי כבד 
 ”הרעב בארץ

“And there was a famine in the Land, and 
Avrohom descended to Mitzrayim to 
sojourn there, for the famine was severe in 
the Land.”  Hakodosh Boruch Hu told 
Avrohom Avinu to leave the land of his 
birthplace, and to go to the Land that 
Hashem showed him.  Hashem showed him 
Eretz Kna’an, Eretz Yisroel, and Avrohom 
listened to the command of Hashem and 
went to Eretz Yisroel.  There was a famine 
in the Land, so Avrohom left Eretz Yisroel, 
and journeyed to Mitzrayim.  Why did 
Avrohom leave the Land that Hakodosh 
Boruch Hu commanded him to go to, when 
he knew that Hakodosh Boruch Hu could 
provide for him wherever he is, even in a 
land that has a famine?  What was Avrohom 
thinking to go to the land of Mitzrayim, a 
land of Tumah, a place which would have 
its own great challenges?    
 The Posuk reiterates that 
Avrohom left the Land because the famine 
was very severe, to tell us that Avrohom 
wanted to stay, and stayed as long as he 
could.  He was prepared to sell all of his 
possessions in order to obtain food, and 
remain there.  However, there came a time 
when the famine was so severe that there 
was absolutely no food to be had, and 
Avrohom had no choice but to leave Kna’an.  
Avrohom had no doubt that Hakodosh 
Boruch Hu could have sustained him there, 
or anywhere.  However, Avrohom 
understood, that it was in fact the Rotzon 
Hashem for him to leave. This was another 
test for Avrohom.  Hakodosh Boruch Hu 
commanded Avrohom to leave his 
birthplace and go to the Land that would be 
his.  Then, there is a great famine in that 
Land.  Avrohom could have questioned 
Hakodosh Boruch Hu – why send me to this 
Land, when there will be a famine and I will 
not have food to eat.  Avrohom did not 
question Hakodosh Boruch Hu, he believed 
Hashem wanted him to travel to Mitzrayim, 
so off he went to Mitzrayim. (העמק דבר)  
 This was from the Nisyonos of 
Avrohom Avinu.  The main part of this 
Nisoyon was not to see if Avrohom would 
continue to follow after Hakodosh Boruch 
Hu, for he certainly was a believer.  For one 
who believes in Hakodosh Boruch Hu, it 
makes no difference to him whether they 
are fat years, or lean years, either way 
Hakodosh Boruch Hu supports him.  Rather 
the Nisoyon was to see if Avrohom would 
continue to spread the Name of Hashem 
throughout the world, and to convince 
people to turn away from their Avodah 
Zarah. It’s one thing to preach about 
Hakodosh Boruch Hu during days of plenty, 

however, in times of famine, people are too 
preoccupied with procuring food for their 
next meal, and do not want to hear about 
new ideas.  Avrohom knew that no matter 
what the situation was, it was proper and 
appropriate to continue to espouse the 
Name of Hashem throughout the world.  In 
truth, spreading the Name of Hashem at 
that time was fraught with much danger for 
Avrohom.  Perhaps the people would think 
that the reason that there was a famine was 
because of Avrohom.  By Avrohom 
convincing them to turn away from their 
gods, the gods became upset and they 
brought this famine to their land.  
Nonetheless, Avrohom had no fear, and 
continued his life’s work, of bringing people 
to acknowledge the existence of Hakodosh 
Boruch Hu, and that He runs the world – 
and their turning away from their Avodah 
Zarah. (מהר"י שוטייף)  
 The Ramban says that Avrohom 
transgressed a great sin B’shogeg by 
leaving the Land of Eretz Kna’an, the Land 
to which Hakodosh Boruch Hu told him to 
go, and placing his wife, Sarah, in spiritual 
and physical danger, by going to the land of 
Mitzrayim.  Avrohom should have had 
Bitachon in Hakodosh Boruch Hu that He 
would save Avrohom, his wife, and everyone 
who was with him.  If Avrohom should have 
had Bitachon, then why is his sin B’shogeg, 
inadvertent; it should be called a sin 
B’meizid, purposefully?  Based on the words 
of the Ibn Ezra, on the Posuk, “ ויהי כאשר
 Avrohom brought along – ”הקריב לבוא מצרימה
his entire מחנה, all of the people who he 
brought to the recognition of Hakodosh 
Boruch Hu, and wanted to join him.  The 
Torah is telling us that the reason that 
Avrohom went to Mitzrayim was because of 
his Machaneh.  12:5 “את הנפש אשר עשו בחרן” 
– Avrohom had many hundreds of people 
who followed him.  Avrohom had full 
Bitachon that Hakodosh Boruch Hu would 
provide for him, and would not be harmed 
by the famine, however he thought that it 
was prohibited for him to have Bitachon on 
behalf of his “Machaneh.” One should not 
have Bitachon in Hashem on behalf of 
others – meaning that if someone needs 
help, money, etc…. one should not say that 
there is no need to help the person for 
Hashem will help him, rather he must do 
everything he can to help the person.  As we 
say in the Birchas Hashachar, “ עושה לי כל
 Hashem provides for all of my“ – ”צרכי
needs”, and we do not say, “עושה צרכי כל אדם”, 
“He provides for the needs all of people.”  
Although it is true that He does, one needs 
to focus on his Bitachon that Hashem will 
help him, but not have Bitachon on behalf 
of others, and one must worry how to help 
others.  The Shogeg of Avrohom, was that 

he erred.  While the general rule is correct, 
that one should not have Bitachon on behalf 
of others, here, Avrohom’s Zechusim were 
indeed so great, that they all would have 
been saved by Hakodosh Boruch Hu.  
Therefore, Avrohom sinned B’shogeg by 
leaving to Mitzrayim. (מעין בית השואבה)  
 Haftorah Parshas Lech Lecha - 
Yeshaya 41:1 “ החרישו אלי איים ולאמים יחליפו
 Listen“ – ”כח, יגשו אז ידברו למשפט נקרבה
silently to me, O islands, and let the 
regimes renew strength.  Let them 
approach, then let them speak – together 
we will approach for judgment.”  These 
Pesukim are coming to be Misorer the 
hearts of man with a great foundation, 
which is from the foundation upon which 
the world stands.  One must think about 
others and help others.  One should not say 
that all is good with me and there is no 
reason for me to work to help others.  
Certainly, one who thinks this is a fool and 
it is not the Rotzon Hashem.   

Each person is called an “עולם קטן” 
– “a small world,” and is compared to a 
small city.  Each limb of a person is like a 
person in a city, and all the people in the 
city need to work together in order to 
accomplish.  If the legs decided that they no 
longer want to have the yoke of carrying the 
entire body around, the person is in big 
trouble.  If the hands decided they no longer 
want to do work, to put food in the mouth, 
etc… the person is in big trouble.  This 
applies to every limb, some in greater ways 
than others.  Hakodosh Boruch Hu did it 
this way so that one should know that he 
must act with others in the same manner as 
well.  One should try to help his neighbors 
and those around him, and see them as a 
part of himself. (ברכת חיים) 
 Avrohom had great Bitachon in 
Hakodosh Boruch Hu.  He knew that 
Hakodosh Boruch Hu would take care of 
him.  However, Avrohom was always 
thinking about others.  Avrohom was 
concerned that perhaps there would be a 
Chillul Hashem, for people would say that 
he was the cause of the famine, and he was 
concerned about all the other people with 
him.  What right did he have to put them in 
a precarious position, one that could 
potentially be very harmful?  Avrohom felt 
that because of those around him, he had a 
responsibility to take them to Mitzrayim.  
Perhaps he erred on some level, as the 
Ramban tells us, but the error was not that 
he was thinking about others.  We must 
take a lesson from Avrohom Avinu, to take 
note that at times our actions have 
ramifications on those around us, and we 
must take them into consideration to the 
utmost level.    
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ןרחבושערשאשפנהתאו
And the souls they made in Charan. (12:5)

Our Patriarch spent his entire adult life devoted to outreach. 
Wherever they travelled, and when they finally settled, Avraham and 
Sarah were fountains of chesed and loving-kindness in a world beset 
with paganism and hedonism.

Avraham Avinu is referred to as the amud hachesed, pillar of 
kindness, and rightfully so, having spent his entire life reaching out to a 
pagan world, both materially and spiritually. Chesed is a wonderful and 
vital character trait. Our world functions on chesed, both in the religious 
and secular communities. It is the one character trait upon which 
everyone seems to agree. We have all developed diverse individual 
approaches toward carrying out many acts of chesed, but they are all 
focused (or should be) on helping those in need. Why, then, is Avraham, 
our Patriarch, so lauded for his acts of loving-kindness? If an entire 
secular world understands the need for social services, it is obvious that 
we must all incorporate chesed into our lifestyles.

At first glance, we may suggest that our Patriarch earned this 
appellation because he was the first person to recognise that people had 
spiritual needs. Saving them from moral and spiritual extinction is one of 
the greatest acts of chesed. Furthermore, Avraham’s entire life was 
devoted to chesed of all sorts. Unlike his predecessor Noach, who spent 
an entire year on the Teivah, Ark, doling out chesed 24/7, Avraham 
acted on his own, without Divine imperative instructing him to do so. 
Avraham recognised a need and acted on it. I think that while all of the 
above are true, Avraham’s chesed was unique; and taught us, his 
descendants, the true meaning of chesed. 

Some people get involved in acts of chesed due to a personal 
need. They are looking for z’chusim, merits. They have a personal 
challenge in their lives which they feel their own acts of kindness to 
others might alleviate. Avraham Avinu acted because he was korei 
b’shem Hashem, called out in the Name of Hashem. It bothered him 
that people were wasting their lives as pagans, ignoring the only Source 
of spirituality: Hashem. He felt their need, their aimless lives, their pain.  
This is chesed. Praying for another Jew in need is chesed. Praying for 
another Jew in need when one is personally experiencing this very same 
challenge has outstanding efficacy. This is because, when one truly feels 
another Jew’s pain (which he now does, as he himself is experiencing a 
similar situation), it is true chesed. Identifying with another Jew’s plight 
catalyses ultimate chesed.

A well-known story inspires this idea. A woman who had been 
married for a number of years without being blessed with a child asked 
a Rav in Eretz Yisrael to keep her in mind and pray on her behalf. The 
Rav replied that surely other rabbanim whose “tzaddik status” was 
greater than his would be more effective. The woman insisted that she 
wanted his prayer. She had an instinctive feeling that her salvation 
would be catalysed through his prayer.

The Rav commented, “Veritably, I understand your pain. My 
own daughter has been married for some time, and she, too, has yet to 
be blessed with a child. You know, Chazal (Bava Kamma 92a) teach that 
if someone has a need and he prays for someone else who is suffering 
for that very same problem, then his prayers are answered first. I 
suggest that you pray for my daughter while I pray for you.”

The woman agreed. Years passed, and the Rav adhered to his 
end of the deal, praying regularly for the woman from whom he never 
heard again. His daughter eventually adopted a child. A short while later, 

he was informed of the exciting news that his daughter was expecting 
her first biological child.  A few months later, on the very same day that 
he was celebrating the birth of his grandchild, he received a call from 
the original woman who had asked him to pray for her, inviting him to 
the bris of her son! Yes, the two infants were born within the same 
hour! 

This concept – different people, different circumstances – has 
repeated itself numerous times, because when one person feels 
someone else’s pain, when he identifies with his challenge, his chesed
attains a different status.

Horav Nissim Yagen, zl, relates a story that provides a 
powerful insight into the chesed process. I think this story and its 
accompanying lesson can be used as a springboard to illuminate another 
aspect of Avraham Avinu’s outlook on chesed. An elderly Jew in 
Yerushalayim was an extremely righteous and G-d-fearing man. His 
kindness to others knew no bounds. His generosity sadly did, as he was 
extremely poor. He gave whatever he could, and he was saddened that 
he could not give more. Jobs were not so plentiful, thus his family was 
relegated to sustain itself from the chalukah, charity, funds that were 
received from overseas. These funds barely covered his daily needs.

One day, the Old Yishuv’s tzedakah collectors came by and 
asked for his assistance in marrying off an orphan couple. (This was, 
sadly, not uncommon. Poverty was a way of life in those days, and 
charity was the only means for navigating through its challenges.) He 
told the collectors that, at that moment, he had nothing to give. If they 
could return the next day, he would do his best to provide them with a 
sizable sum of money.

Indeed, when the men returned the next morning, the tzaddik
handed them a considerable wad of cash. These collectors were well 
aware of the tzaddik’s financial situation. He certainly did not have this 
much money. “Where did you get all of this money?” they asked.

The pious man explained, “I decided that it is not necessary 
for me to recite Kiddush on Shabbos over wine anymore. According to 
the Torah, challah is sufficient for fulfilling the obligation. I calculated 
that, over a period of two years (if I use challah in place of wine), I will 
save approximately 288 lira/shekel. I then borrowed that amount, and 
this is what I gave you. The young couple’s wedding is far more 
important than my wine on Shabbos. They will get married, and I will 
pay back my debt over the next two years with the money that I have 
saved.”

The lesson to be derived from this story, explains Rav Yagen, is 
that chesed/charity takes precedence even over the many hiddurim, 
stringencies, that we have accepted upon ourselves. Does Hashem want 
us to extend singing Shalom Aleichem prior to Kiddush on Friday night, 
while our guests’ stomachs are growling to eat? We all know the many 
things that we rightfully do, but we should not do them at the expense 
of chesed. We must ask ourselves: What does Hashem want from us? If 
we apply our seichel, common sense, to the issue at hand, we might 
discover that what He wants is that we reach out and lend a hand to 
those in need.

We return to Avraham Avinu and his brand of chesed. He could 
have said, “I will reach out only to those who are interested in learning 
about Hashem. I will not concern myself with heathens whose sole 
intention is to fill their stomachs with my food and who have no real 
interest in spiritual growth.” He had many justifications and excuses, but 
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PPaarraasshhaass  LLeecchh  LLeecchhaa  

I Will Show You
“Hashem said to Avram, ‘Go for your-
self from your land, from your relatives, 
and from your father’s house to the land 
that I will show you’” (Bereshis 12:1). 
What will Hashem show Avram? The 
land? That is the most common explana-
tion of these words. The Meshech Cho-
chma offers a different explanation.  

Hashem commanded Avram to go to a 
special place. Adam HaRishon and Noach 
had offered up their sacrifices in this 
place. This land had been specially desig-
nated for serving Hashem from the be-
ginning of time. There, and only there, 
would Avram be able to show the world 
that Hashem exists, and to sanctify His 
Holy Name. In doing so, Avram would 
discover a wonderful thing. He would see 
the kochos (spiritual strengths) hidden 
deep within his heart. Hashem would 
find him to be a faithful servant.  

This is the meaning of the words, “that I 
will show you.” It is not referring to the 
land; rather it is referring to the hidden 
strength of Avram. “In that land I will 
show you who you really are. In that 
land, you will become a spiritual giant. In 
that land you will pass the tests, and in 
doing so sanctify My Holy Name. In that 
land, your hidden strengths will be re-
vealed for all to see. I will show the 
world who you really are – My faithful 
servant, Avram.” 
 
Kinderlach . . . 
In addition to explaining the first verse in 
the parasha, the Meshech Chochma gives 
us an insight into Divine tests. Hashem 
confronts us with difficult situations every 
day. We can look at them as troubles or 
opportunities to grow. We all have tre-
mendous kochos buried deep within our 
hearts. We have the ability to become 
outstanding people – rachmonim (com-
passionate), bayshonim (modest), and 
gomlei chassadim (kind). We can fulfill 
our potential in Torah learning. The tests 
challenge us to bring out our kochos and 
use them. Then they will become revealed. 
Then Hashem can say about us, “I will 
show them what is in your heart.” 
 

Change the World
“And (Hashem) said to him (Avram) ‘I 
am E-l Sha-dai. Walk before me and be 
perfect.’” (Bereshis 17:1). We know that 
Hashem has many names. Why did He 

choose to refer to Himself as “Sha-dai”? 
The Malbim explains that this name is a 
contraction of the phrase, “I said to world, 
‘dai’ (enough).” He created the world, and 
then stopped the creation at a certain 
point. The world was not yet finished but 
Hashem said “dai”. Leave the world unfin-
ished. Man will complete the job.  

The name Sha-dai is used in conjunction 
with the bris mila. Just as the world was 
created incomplete, so too the man is 
created imperfect. His first mitzvah is mila 
- perfecting his physical body. He begins 
his life by fixing himself, and he continues 
throughout his days to fix and perfect 
himself and the world around him.  

There is a famous story told about the 
Chofetz Chaim. When he was a young 
boy he wanted to change the whole 
world. He tried, but became frustrated. 
So, he revised his goal. He was only going 
to change Poland. He soon saw that this 
was also a bit too ambitious, so he de-
cided to just change his little town of 
Radin. Alas, this also proved to be too 
much, so he decided to change just the 
Beis HaMedrash where he prayed and 
learned. He soon realized that the only 
person he was capable of changing was 
himself. So, he got to work. As we all 
know, he succeeded in becoming a big 
talmid chochom and a tsaddik. People 
began gravitating toward him and his Beis 
Medrash soon filled with people eager to 
learn from him. Soon, his name spread 
through Radin. The small town became a 
Torah center by virtue of the great tsad-
dik who lived there. Sure enough, the 
Jewish population of Poland began heed-
ing the words of this tsaddik and Godol 
HaDor (Torah leader). He wrote many 
seforim (books). His masterpiece of hala-
cha (Jewish Law), the Mishna Brura is 
used by poskim (halachic authorities) 

worldwide as the final word in halacha. 
His works, “Chofetz Chaim” and “Shmiras 
HaLoshon” have revived the all-but-
forgotten mitzvah of proper speech. It 
has become a cornerstone of Avodas 
Hashem (serving Hashem). His multitude 
of seforim cover all aspects of Jewish life, 
and anyone who wants information or 
inspiration on practically all aspects of 
Torah need only turn to him. Yes, Rav 
Yisroel Meir succeeded. He changed the 
whole world.  
 
Kinderlach . . . 
You can do it. You can change the world. 
Where do you begin? With yourself. See 
yourself as who you want to be. Who is that 
big tsaddik walking down the street? It is you 
--- 30 years from now. How do you get 
there? One mitzvah at a time. Wake up in a 
good mood. Pray well and get to school on 
time. Learn well and help your friends. Help 
Imma when you come home. Give Abba a 
warm welcome when he comes home. Go 
to sleep on time. Each mitzvah is another 
brick in the wall. You’re building a big tsad-
dik. “Tsaddik yesod olam.” A tsaddik is the 
foundation of the world. Become a tsaddik. 
Change the world.  
 

Go To Yourself 
“Lech lecha” (Bereshis 12:1). The word 
“lech” means go. Hashem commanded 
Avraham Avinu to leave his native land. 
The meforshim explain why the word 
“lecha” was inserted here. The Noam 
Elimelech translates “lech lecha” to mean 
“go to yourself”. How can a person go to 
himself? He is always with himself. The 
Torah is referring to your deeper self. 
Who you really are. A person has many 
middos (character traits). They can be 
used for the good, to serve Hashem, or 
the opposite. We have been given free 
will to choose how to use our middos. 
When we use them for good, we purify 
ourselves. Hashem rewards us by opening 
up the wells of wisdom and understand-
ing to us. This is the explanation of “go to 
yourself”. Always look at your true, pure 
self. Keep yourself on the straight path, 
not allowing the bad middos to filter in. 
 
Kinderlach . . . 
Every Jew was born with a beautiful pure 
neshama (soul). It is our job to keep it 
pure. Just like a new clean white shirt. No 
one wants to see it get dirty. No one 
wants to see their soul become soiled with 
bad middos. Keep your souls clean, kin-
derlach. Look deep inside to the real, pure 
you. “Lech lecha.” 

	
	

	
	

	
	

PARSHAS	LECH	LECHA	
AVRAHAM	AND	MOSHIACH	WHEN	THE	BEGINNNING	ENCOUNTERS	THE	END	

	
	The ויבא הפליט escapee	 from	 the	 battle	 came	 to	 report	 to	 Avraham	 that	 his	 nephew	 Lot	 was	 taken	 prisoner	 by	 the	 Four	 Kings.	Chazal	 tell	 us	 (Targum	 Yonasan	

Bereishis	Rabba	42,8)	that	this	survivor	 from	war	was	no	other	than	 	he	day	the	because	was	Og	called	was	he	why	reason	The	Basahan.	of	king	the	giant	theעוג 
reported	to	Avraham	of	Lot	being	taken	prisoner	was	on	Erev	Pesach	and	he	found	Avraham	baking	matzos	 עוגותfor	the	Seder.	Wow!	Whatever	his	name	was	before,	
he	is	now	acknowledged	as	Og,	because	this	giant	of	a	goy	merited	to	see	the	 האדם הגדול בענקיםAvraham	(Meseches	Sofrim	21),	who	is	called	the	man	amongst	the	
giants,	baking	Erev	Pesach	Matzos.	
	
The	Maharil	Diskin	ztl	continues	with	this	observation	connecting	it	to	another	Chazal	brought	by	Rashi	(Bereishis	14,15)	 	this	thatויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם 
night	of	defeating	the	Four	Kings	in	order	to	save	Lot	was	divided	in	half.	In	the	first	part	of	the	night	there	was	the	miracle	of	defeating	the	Kings,	and	the	second	part	
of	the	night	was	saved	for	Makas	Bechoros	and	the	geulah	from	Mitzrayim.	We	want	to	suggest	that	there	are	several	allusions	to	the	connection	of	these	two	parts	
of	this	night,	between	the	battle	of	the	Four	Kings	and	Yetzias	Mitzrayim.		
	
	whichוירדף עד דן  are	 the	 words	 prior	 to	 יהם לילהויחלק על .	 The	 word	 	דן  is	 the	 name	 of	 a	 place	 to	 which	 Avraham	 ran	 swiftly	 in	 order	 to	 attack	 them	 suddenly	
(Soforno).	 This	 journey	 of	 Avraham	 must	 have	 been	 a	 miracle,	 for	 the	 distance	 between	 Ailonei	 Moreh	 where	 Avraham	 dwelled	 and	 received	 the	 news	 of	 Lot's	
captivity,	and	 דןalso	known	as	 חובה(Rashi)	situated	near	Damascus,	is	very	far	apart.	Yet	Avraham	travelled	this	lengthy	distance	and	still	fought	the	battle	with	the	
Four	 Kings	 defeating	 them,	 all	 between	 the	 time	 period	 of	 Erev	 Pesach	 and	 midnight	 of	 the	 night	 of	 the	 Seder.	 Incredible!	 The	 	phenomenon קפיצת הדרך that	
Avraham	experienced	that	night,	also	was	shared	by	the	night	of	the	geulah	from	Mitzrayim.	The	decree	that	Avraham	heard	from	Hashem	at	the	Bris	Bein	Habasarim	
was	that	his	descendants	will	be	in	servitude	for	400	years	and	then	they	will	be	redeemed.	Our	servitude	in	Mitzrayim	was	only	for	210	years?	Hashem	 פסחskipped	
over	those	remaining	years	in	order	to	produce	the	geulah	before	they	sunk	into	the	50th	level	from	which	there	is	no	return.	
However,	the	word	 דןcan	be	interpreted	also	as	a	verb	rather	than	a	noun.	In	the	Bris	Bein	Habesarim	Hashem	tells	Avraham	that	during	the	Galus	of	Mitzrayim	 וגם
	will	I	servitude	in	you	placed	that	nation	the	also	andאת הגוי דן אנכי  judge	with	makkos.	The	maaka	that	was	the	 	This	.מכת בכורות	was	geulah	the	ofמכה בפטיש 
allusion	to	Makkas	Bechoros	which	occurred	on	the	latter	part	of	the	night	of	the	Seder	 is	found	in	the	words	 	.וירדף עד דן 	In	the	action	of	 מעשה אבות סימן לבנים 
Avraham	ran	with	a	 קפיצת הדרךuntil	he	assured	the	actualizaton	of	 אנכי במכת בכורות  דןוגם את הגוי  .		
	
In	the	letters	of	 דן	there	is	a	hint	referring	to	the	premature	exodus.	For	the	spelling	of	 ד	with	its	inner	letters	is	 	the	"ן"	letter	no	is	there	as	translates	which דלית נון
gematria	of	50.	That	the	reason	why	there	was	a	premature	exodus	from	the	400	year	mark	of	galus	 immediately	following	makkas	bechoros,	 is	because	Hashem	
saved	Yisrael	by	not	allowing	the	sinking	into	the	50th	level	of	tumah.	True	that	Hashem	skipped	over	those	190	years	but	according	to	many	meforshim	those	missing	
years	are	nevertheless	owed,	and	are	to	be	paid	back	in	installments	by	undergoing	servitude	and	suffering	in	the	other	Four	Galiyos.		
	
This	concept	of	a	debt	of	years	to	be	paid	back	in	the	form	of	Four	Galiyos	is	also	hinted	in	the	Bris	Bein	Habasarim	in	the	words	 וגם את הגוי דן אנכיthe	word	 וגם	and	
also	the	nations	I	will	punish.	Why	even	mention	other	tzaros	during	this	Bris?	The	answer	is	since	the	decree	was	400	years	and	there	had	to	be	a	skipping	of	those	
years	because	Yisrael	were	already	on	the	49th	level	and	had	they	waited	any	longer	in	Mitzrayim	they	would	have	sunk	into	the	50th.	Therefore	the	four	Galiyos	are	
the	 completion	 of	 the	 400.	 The	gematria	 of	 	49	is וגם alluding	 to	 the	 descent	 of	 Yisrael	 to	 the	 49th	 level	 on	 the	 verge	 of	 entering	 the	 50th,	 upon	 which	 Hashem	
redeemed	them	earlier	with	a	payback	plan	of	enduring	four	more	exiles.	
	
Now	we	can	understand	why	the	passuk	gives	two	names	for	the	identical	city, דן	and	 חובה.	The	word	 חובהmeans	an	obligation	and	debt.	Due	to	Yisrael's	premature	
exodus	of	 דןthereby	protecting	them	from	descending	to	the	50th	level,	they	were	left	with	a					 חובהof	the	Four	Galiyos.	
	
So	we	find	Avraham	at	the	night	of	the	Seder	waging	war	with	the	Four	Kings	and	defeating	them	during	the	first	segment	of	the	night.	Chazal	tell	us	that	these	Four	
Kings	were	 symbolic	 to	 the	Four	Galiyos.	 This	also	connects	 the	battle	of	 the	Four	Kings	who	correspond	 to	 the	Four	Exiles,	with	 the	 second	segment	of	Maakos	
Bechoros	and	the	geulah	from	Mitzrayim.	As	we	have	just	explained,	the	relationship	is	the	payment	of	an	old	debt.	
	
At	the	night	of	the	Seder	we	perform	different	minhagim	which	manifest	the	connection	between	the	Four	Galiyos	to	Yetzias	Mitzrayim.	We	are	commanded	to	drink	
four	cups	of	wine.	The	Chazal	say	they	correspond	to	the	Four	Galiyos	and	the	four	redemptions	from	them.	At	the	night	of	the	Seder	we	hint	to	the	Four	Galiyos	
because	they	emerged	from	the	geulah	of	Mitzrayim	which	was	incomplete.	At	the	fourth	siman	of	the		
	
Haggadah	יחץ,	we	split	the	middle	matzah.	One	part	we	eat	for	HaMotzei	and	the	other	part	we	save	for	the	Afikomen.	The	splitting	of	the	matzah	symbolizes	the	
	says	Gamliel	Rabban	As	Mitzrayim.	Yetzias	from	geulah	of	day	and	night	the	symbolizes	matzah	first	The	divided.	was	which	Avraham	of	night	theויחלק עליהם הלילה 
in	the	Haggadah,	that	we	are	commanded	to	eat	matzos	to	remember	that	Am	Yisrael	did	not	have	sufficient	time	to	let	the	dough	rise.	The	Afikomen	represents	our	
overcoming	of	the	four	exiles	and	their	geulah.	A	hinting	to	this	is	the	word		אפיקמן.	The	 מstands	for	 לכות מ for	each	galus	is	described	as	a	Kingdom.	The	aleph	is	the		
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‘The story of seven challahs’ – 'עשה בשבע חלות'מ  
“My dear brother, perhaps you have some extra challahs for me 
for Shabbos? I simply was so busy that I forgot to buy challahs and 
I could not find any challahs for sale in the entire neighborhood.” 
This was Erev Shabbos Chol HaMoed when my brother called me 
and didn’t just ask for challahs but asked me for seven challahs… 
and this was 90 minutes before Shabbos. 
In a panic, I sent the kids to the stores in my neighborhood and 
within a half hour, they came back home, a challah from here, two 
from there until they had gathered all seven challahs. I called my 
brother to let him know the good news, that I had the challahs for 
him. My brother apologized and said that he just got out of the car 
from the bakery who heard that he had no challahs and he drove 
him to the bakery which was closed, and he opened it and gave 
him a gift of seven challahs. 
On the one hand, I was happy that he worked it out, but on the 
other hand, I now had seven challahs, and not just ordinary 
challahs, but expensive ones since all the cheaper challahs had 
already been sold. 
While I was thinking about it, another brother called me and 
asked, “I know that this is not a normal question to ask this right 
before Shabbos, but would you happen to have any extra challahs 
for me for Shabbos? For some reason we did not buy challahs and 
all the store are closed.” 
I asked him, “How man challahs do you need?” My brother replied, 
“I need six, but if you give me two, and I can get one from here and 
there, b’ezras Hashem, I will work it out.” I was very excited, and I 
informed him that I had six challahs for him, and he practically 
could not believe his ears. 
Now, I was left with one challah, and you can probably figure out 
what happened next. The Creator of the world already had a plan. 
Not a moment later and a third brother called and asked if I had an 
extra challah for him for Shabbos. Baruch Hashem, his growing 
child was hungry in the afternoon he ate a whole challah that was 
not expected. 
This is how all the challahs found a place with the amazing 
hashgacha of the Creator. 

   ר.י.
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And he trusted in Hashem –  בה'והאמין  
What is Emunah – faith? Before we try to answer this question, we 
will tell you a story. One of the students of the Magid of Mezritch 
ztvk”l, was by his Rav for several months. When he returned home, 
his father-in-law asked him what he had accomplished during his 
time by his Rav? The student replied: “I understand there is a 
Creator in the world!” The father-in-law was stunned, and he said, 
“Even the maid knows that!” and he called the maid over and she 
indeed admitted that she knew there was a Creator in the world. 
The student responded to this, “She says that she knows, but I 
know and sense there is a Creator in the world!” 
Avraham Avinu is called ‘the first of the believers’, and in our 
parsha we learn that when HaKadosh Baruch Hu promised him that 
he would have children, the Torah states (15:6)  והאמין בה' ויחשבה'
 And he trusted in Hashem, and He reckoned it to him as‘ – לו צדקה'
righteousness’. Rashi explains: HaKadosh Baruch Hu reckoned it for 
Avraham as a merit and as righteousness, regarding the trust that 
he trusted in Him. We must understand, what is the greatness that 
Avraham Avinu trusted in Hashem to the extent that HaKadosh 
Baruch Hu reckoned it for righteousness? Wouldn’t every one of us 
trust if we received a promise like this directly from the Creator of 
the world? 
Rather, the answer is as we have previously stated, to trust, not just 
by saying ‘I believe’ but to trust in one’s heart. As the Chazon Ish 
wrote in his sefer Emunah and Bitachon, ‘It is easy to trust when 
trust is not the main thing, but how difficult is it to trust when trust 
is the main thing. It is easy to instill trust in his mouth and lips when 
it is according to halacha, but not in practice, only when things 
seem bright and happy. Most of the time he fools himself and 
others, he surpasses his peers with trust. In fact, it only gives him 
pleasant dreams for the hidden future.’ 
True, speaking words of trust is good, but true faith is when there is 
a challenge, when someone maligns you and you can retort… this is 
the true challenge, if you trust that everything comes from Hashem 
Yisbarach or chas v’shalom not. This applies to everything, whether 
health, livelihood, or anything else, when a person is challenged, 
what does he do? Does he try to turn over the world with a lot of 
effort, or does he exert just a little effort and the rest of the time is 
spent in prayer with the trust that HaKadosh Baruch Hu can easily 
and calmly send health, livelihood…       

   - Tiv HaTorah – Lech Lecha 
 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 

 

Based on this logic, it was not for nothing that Lot went to live among 
the wicked people, the people of Sodom. He too followed this same 
principle, and he did his sinful acts under the guise of permissibility 
and righteousness, as we see with the argument with Avraham’s 
shepherds. He refused to accept that he was stealing, rather, he 
falsely justified his evil actions. 

Appoint a Rav for yourself and remove yourself from uncertainty 
There are many people who say, ‘If it is true that the yetzer hara 
blinds our eyes and confuses are ways, and we are constantly 
engaged in battle with it, then how do we know if our actions are 
truly just for the sake of heaven and there are no ulterior motives? 
Perhaps chas v’chalilah it is the advice of the yetzer hara in the guise 
of the Rabbis?’ Here they come and ask for advice as to how they 
should act. To this the Torah comes to teach us that when Lot was 
connected to Avraham, he was a valid man and he was not yet a 
sinner. However, when he left him and separated from him and he 
cut himself off from the holy source, he immediately attached 
himself to wicked people and he went to live with the people of 
Sodom who were known for their wickedness. Thus, the good advice 
given to us is to attach ourselves to people of truth who will properly 
guide us, and we will be influenced positively from them. It is 
regarding this that it states in Pirkei Avos (1:16) ‘Appoint a Rav for 
yourself and remove yourself from uncertainty’, just by being in the 
vicinity of the righteous, it will cause us to better our ways and 
straighten our paths, and we will not follow the yetzer hara down the 
dark path. 

The right hand pushes away while the left one brings close 
On the other hand, we can also learn that when Avraham Avinu saw 
Lot leave with all his rational arguments that caused him to turn off 
from the path of Torah, he abruptly let him go. He said to Lot (13:9) 
 Please separate from me, if to‘ – 'הפרד נא מעלי אם השמאל ואימינה...'
the left, then I will go to the right…’. But he did not make a complete 
break from him as we see as the passage continues. When Avraham 
Avinu heard about the war of the kings, that Lot was captured, he 
devoted himself to save him (Chapter 14). Apparently, he wanted 
him to leave and he did not want to be near him, so why did such an 
exalted tzaddik want to throw himself into the lion’s den to save Lot 
from the perverted residents of Sodom? Rather, Avraham Avinu 
wanted to teach us the way we should go when we need to distance 
ourselves from someone, and still, there might be times and 
situations when we will have to help them and save them. The 
reason for the separation is so that we will not be tempted to follow 
in their evil ways, but to rescue them in times of emergency, we are 
still related to them. We find this with several Gedolei Yisrael who 
have some relatives whose Judaism is not that strong; therefore, they 
distance themselves from them. Still, in times of trouble they are 
there to help them. 
It is told of HaRav Yitzchak Zev of Brisk ztvk”l, who fiercely and firmly 
fought against a specific cult, and one of his relatives sympathized 
with them. Still, when he came to him, he said, ‘We must be close to 
family’. The same thing happened to a Gadol whose family member 
went away from the Torah, to the extent that he would not even 
drink water in his house. But when he made a wedding, the Rav went 
to join in. Of course, he did not take his children with him since they 
needed extra guarding, and he relied on the Gemara (Yevamos 62b) 
‘One who draws his relatives close, concerning him it states (Yeshaya 
 .’Then you will call and Hashem will answer‘ – 'אז תקרא וה' יענה' (58:9
HaKadosh Baruch HU should help that we merit to serve Him 
faithfully and to faithfully fulfill His mitzvos. We should merit to be 
connected to a good source and all our actions should truly be for the 
sake of heaven. 
 

 

)משלי כד:ו( 'כי בתחבולות תעשה לך מלחמה'   
‘Through strategies you can wage war’  

(Mishlei 24:6) 

עני והפריזי אז בארץ. נויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכ
(ט-)יג:זנא מעלי: ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך... הפרד   

There was quarreling between Avram’s shepherds and Lot’s shepherds, 
and the Canaanite and Perizzite were dwelling in the land. So Avram 
said to Lot: “Please let there be no strife between me and you… please 
separate from me.” (13:7-9) 
It is the way of the yetzer to trick a person and thus he stumbles 

When we consider the actions of Lot, that he allowed his flock to 
graze from stolen property, we see that he argued properly to 
back up his actions (as brought down in Rashi): “The Creator 
promised the land to Avraham Avinu saying (13:15)  כי את כל הארץ'
 For all the land that you see, to‘ – אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך'
you will I give it, and to your descendants.’ Since Avraham Avinu 
did not have children himself to receive the land and inherit it, 
logically, his nephew Lot, his closest relative would inherit the 
land. Therefore, he ruled that it was permitted for him to enter 
strange fields even though they were not ownerless to allow his 
flock to graze, arguing that it was already his to use as an 
inheritance. The Torah announces, ‘the Canaanite were then in the 
land’, the time had not yet come for Avraham Avinu to inherit the 
land, rather, it belonged to the Canaanites. Obviously, Lot did not 
follow in the ways of Avraham and he literally stole, although in 
his mind he was taking what would rightfully be his. Had he been 
upright, without expounding, he would have avoided stealing. 
Only because he was so ‘smart’ he was caught in the yetzer’s net. 
This is the modus operandi of the yetzer hara, it does not come 
brazenly and openly states ‘Go against the will of your Creator’, for 
then who would listen to it? Rather, it comes stealthily and 
sneakily, it takes the sins and converts them to mitzvos, and it 
changes the mitzvos to sins. This is how it causes the person to go 
against the will of his Maker, and his Creator. It does this with 
cunning demonstrating that it is a mitzvah and it is literally for 
heaven, and he stumbles. 
HaGaon Rebbe Zundel Kroizer zt”l had a saying in the name of the 
Chazon Ish, that when a person looks for ‘chumros’ [stringencies] 
in the Torah, he will surely find what he is looking for. When he 
looks for ‘kulos’ [leniencies], he will also find them in the Torah. All 
depends on his intentions. A person rationalizes for himself, and 
anything that he wants to do, he will find a proof to back himself 
up as if it were in the Torah. Therefore, we must only look in the 
Torah how to do the will of Hashem, and all that is plainly written. 
Not only this, but a sinner who truly knows all his sins before G-d, 
still has hope that he will do teshuva, since he knows that he has 
stumbled in things that go against the will of Hashem and His 
Torah. The time will come when he will do teshuva. This is not so 
when one does wrong things as if it was written in the Torah 
Rachmana litzlan, and he thinks his actions are for the sake of 
heaven and they are the will of Hashem, he will not do teshuva. He 
is already doing ‘mitzvos and good deeds’, he has nothing to beat 
‘al cheit’ for, just the opposite, he stubbornly goes along his way, 
in his eyes he is doing the right thing. 
And so, when Lot leaves Avraham Avinu, he immediately attaches 
himself to the people of Sodom and he dwells among them. The 
Torah testifies about them (13:13)  'ואנשי סדם רעים וחטאים לה'
 Now the people of Sodom were exceedingly wicked and‘ – מאד'
sinful to Hashem.’ The Kotzker Rebbe zy”a explains this as, how 
were they ‘so wicked and sinful’? Because their intent was 
‘exceedingly to Hashem’. Their intent with all their evil deeds was 
as if they were for heaven, and they felt that they were doing 
these deeds for the sake of Hashem. They found all sorts of logical 
arguments and valid reasons to justify their actions. They did more 
and more evil things under the guise of righteousness.   
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HKB”H Promised Avraham Avinu that We Would Utter in our Tefilah: 
“The G-d of Avraham, the G-d of Yitzchak and the G-d of Yaakov

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Lech Lecha 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Thus, we learn a tremendous chiddush.  The members of the 
Great Assembly—Anshei Kenesses HaGedolah—instituted the 
mention of the first promise HKB”H made to Avraham in the 
first berachah of every Shemoneh Esreh.  A logical explanation is 
that it is vital to invoke the merit of the Avos prior to praying to 
Hashem for all of our needs.  Hence, we recall the first promise 
HKB”H made to Avraham Avinu: “And I will make of you a great 
nation; I will bless you, and I will make your name great, 
and you will be a berachah”—implying that his descendants 
would mention the three sacred Avos: “G-d of Avraham, G-d of 
Yitzchak and G-d of Yaakov” and conclude the berachah with 
Avraham’s name—“the Shield of Avraham.”  

This coincides fantastically with what our early sources 
teach us.  They write that the first three Berachos correspond 
to the three Avos respectively; accordingly, the first berachah of 
Shemoneh Esreh corresponds to Avraham.  The source for this 
notion appears in the Shibolei HaLeket (Tefilah 18): 

When Avraham was saved from the ordeal in Ur Kasdim, 
the ministering angels proclaimed, “Blessed are You, 
Hashem, the Shield of Avraham.”  When Yitzchak Avinu was 
bound atop the mizbeiach and turned into dust, his ashes 
were cast over Har HaMoriah.  Immediately, HKB”H covered 
him with dew and brought him back to life . . . Immediately, 
the ministering angels proclaimed, “Blessed are You, 
Hashem, Who resurrects the dead.”  When Yaakov Avinu 
came and encountered the gates of heaven and sanctified 
the name of HKB”H, the ministering angels immediately 
proclaimed, “Blessed are You, Hashem, the holy G-d.”  

In relation to this week’s parsha, parshas Lech Lecha, it is 
fitting that we examine the first berachah of Shemoneh Esreh.  
Thrice daily—in Shacharis, Minchah and Arvis—in the tefilos 
established by our sacred Avos, we pronounce the formula: 
—"ברוך אתה ה' אלקינו ואלקי אבותינו, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב"
Blessed are You, Hashem, our G-d and the G-d of our 
forefathers—G-d of Avraham, G-d of Yitzchak and G-d of 
Yaakov.    We conclude the berachah: "ברוך אתה ה' מגן אברהם"—
Blessed are You, Hashem, Shield of Avraham.

The source for this exalted formula is found in this week’s 
parsha.  When HKB”H first reveals Himself to Avraham Avinu, 
HKB”H presents him with the first of ten tests and makes him a 
promise.  Here are the pertinent pesukim (Bereishis 12, 1): 

אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  לך  אברם,  אל  ה'  "ויאמר 

אראך, ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה".

Hashem said to Avram, “Go for yourself from your land, 
from your birthplace, and from your father’s house to the 
land that I will show you.  And I will make of you a great 
nation; I will bless you, and I will make your name great, 
and you will be a berachah.”  In his second explanation, Rashi 
comments: “And I will make of you a great nation”: This refers 
to that which they say in Shemoneh Esreh, “G-d of Avraham”; 
“and I will bless you”—this refers to that which they say “God 
of Yitzchak”; “and I will make your name great”—this refers 
to that which they say “G-d of Yaakov.”  One might think that 
they would conclude the berachah with all of them.  We 
are taught otherwise; for the passuk says: “and you will 
be a berachah,” which implies that they will conclude the 
berachah with you (Avraham) and not with them.  
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Thus, it behooves us to explain this promise HKB”H made 
to Avraham Avinu—that his descendants would mention the 
names of the three Avos in their daily prayers, but they would 
conclude the berachah with his name alone.  Why was it so 
important that the berachah conclude with his name alone?  
After all, Avraham Avinu was extremely humble, as evident 
from his declaration to HKB”H (ibid. 18, 27): "ואפר —"ואנכי עפר 
though I am but earth and ashes.  He surely did not intend to 
seek personal honor.  

The Formula "אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב" 
Contains 26 Letters

We will begin to shed some light on the subject by introducing 
what the Tzemach Tzedek (Lech Lecha), authored by the great 
Rabbi Menachem Mendel of Vizhnitz, zy”a, brings down in the 
name of the great Rabbi of Apta, zy”a.  He questions why we 
mention the name Yaakov in the initial berachah of Shemoneh 
Esreh rather than the name Yisrael.  After all, the Almighty tells 
him explicitly (ibid. 35, 10): שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם" 

 your name is Yaakov; your“—ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל"
name shall no longer be called Yaakov, but rather Yisrael 
shall be your name.”  And He called his name Yisrael.   

In reality, we learn in the Gemara (Berachos 12b): לא שיעקר" 

לו" טפל  ויעקב  עיקר  ישראל  אלא  ממקומו,   not that the name—יעקב 
Yaakov would be supplanted, but the name Yisrael would 
be primary and the name Yaakov would be secondary 
to it.  Rashi comments: We find that HKB”H continued 
to call him Yaakov afterwards—when he went down to 
Mitzrayim—as it says (ibid. 46, 2): “G-d said to Yisrael in 
a nighttime vision, ‘Yaakov, Yaakov.’  He responded, ‘Here 
I am.’”  Notwithstanding, we must endeavor to explain why we 
do not say “the G-d of Yisrael,” employing the primary name 
in the opening berachah of Shemoneh Esreh.  Addressing this 
question, the Tzemach Tzedek explains that the phrase אלק"י" 

יעק"ב" ואלק"י  יצח"ק  אלק"י   ,contains precisely 26 letters אברה"ם 
the numerical equivalent of the name Havaya, the name that 
represents divine mercy—“rachamim.”  If, however, we said 
ישראל"  substituting the name Yisrael for Yaakov, there—"ואלקי 
would be 27 letters, one more than desired.  

He goes on to explain Rashi’s comment: “And I will make 
your name great”—this refers to that which they say “G-d 

of Yaakov.”  Seemingly, this does not make sense.  How does 
informing Avraham “I will make your name great” (literally: I 
will enhance or enlarge your name) imply that his descendants 
will utter “G-d of Yaakov”?  He explains that had HKB”H not 
changed and enhanced the name "אברם" to "אברהם", with the 
addition of the letter “hei,” we could have said: אלקי אברם אלקי" 

.since this phrase contains 26 letters—יצחק ואלקי ישראל"

However, seeing as HKB”H promised Avram that He would 
make his name greater—by adding a letter to his name and 
altering it to Avraham (as per Rashi’s first comment)—we are 
compelled to mention the name Yaakov instead of Yisrael in the 
berachah.  Thus, Rashi’s comment makes perfect sense. “And 
I will make your name great”—in other words, I will add a 
letter to your name—compels us to say “the G-d of Yaakov” 
instead of “the G-d of Yisrael,” in order to maintain the count 
of 26 letters, corresponding to the name Havaya.  

Based on this understanding, the Tzemach Tzedek interprets 
a passuk in this week’s Haftarah (Yeshayah 40, 27): למה תאמר" 

מה'"  דרכי  נסתרה  ישראל  ותדבר   why should you say Yaakov–יעקב 
and speak Yisrael?  My way has been concealed from 
Havaya.  The Navi is alluding to the question posed above.  למה" 

  ?why do we say the name Yaakov in the berachah—תאמר יעקב"
ישראל"  seemingly, it would be preferable to say “the—"ותדבר 
G-d of Yisrael.”  To which the Navi answers: “My way is 
concealed from Havaya.”  In other words, if the name Yisrael 
were mentioned, the phrase would no longer allude to the name 
Havaya, because it would no longer contain 26 letters.  

Concerning this matter, we find a precious gem in the sefer 
Rashei Besamim, authored by the esteemed Rabbi Yeshayah of 
Mushkat, ztz”l, on this week’s parsha.  He also explains that we 
say »אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב«, because this phrase contains 
the exact same number of letters as the numerical equivalence 
of the holy name.  He relies on this fact to provide a wonderful 
interpretation of the words of Yisrael’s sweet psalmist (Tehillim 
 Song of—"שיר המעלות לדוד לולי הוי"ה שהיה לנו יאמר נא ישראל" :(1 ,124
ascents of David. Had it not been for Havaya, Who was with 
us, let Yisrael declare now.  In other words, had it not been 
for the name Havaya, that equals 26, we would be saying ואלקי" 

 the G-d of Yisrael.  (This elucidation also appears in—ישראל"
the sefer Pardes Yosef in the name of the holy Rabbi Shimshon 
of Ostropoli, zy”a.)  
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The Incredible Benefit of Mentioning 
 the Name Havaya in Association with Yaakov

As a loyal servant in the presence of his master, we can 
suggest a valid rationale for alluding to the name Havaya with 
the utterance of the name Yaakov rather than the name Yisrael.  
In parshas Vayechi (Bereishis 47, 29), Rabeinu Bachayei 
explains at length that when the people of Yisrael exist on a 
lower spiritual level, they are referred to as Yaakov; in contrast, 
when they exist on a higher spiritual level, they are referred to 
as Yisrael.  

With this in mind, he interprets the words of the Navi 
(Yeshayah 43, 22): "ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל"—but you 
did not call Me Yaakov, because you wearied of Me, Yisrael.  
He writes: ,יאמר כשאתה יעקב ונמשך אחר החומר ועסקי הגוף, לא אותי קראת" 

 when you are—אבל כי יגעת בי והשתדלת בעסקי הנפש, אתה נקרא ישראל"
on the level of Yaakov and are preoccupied with material and 
physical matters, you do not call upon Me; however, when you 
occupy yourselves with Me and engage in spiritual pursuits, 
you are referred to as Yisrael.  The source for this notion is 
found in the Zohar hakadosh (Terumah 175b): ,תתאה  "יעקב 

 Yaakov is an—ישראל עלאה יעקב לאו שלימותא, ישראל שלימותא דכלא"
inferior status; Yisrael is a superior status.  Yaakov does 
not represent perfection; Yisrael represents the perfection 
of everything.  

This enlightens us as to why it is so vital to allude to the 
name Havaya with the mention of the name Yaakov.  For, if we 
said in our tefilos: "ישראל ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם   it would ,"אלקי 
imply that the tefilos of the congregation of Yisrael only deserve 
to be accepted by HKB”H when they are on the superior level of 
Yisrael; yet, if they are on the inferior level of Yisrael, they do not 
deserve to have their tefilos accepted.  Hence, they established 
the formula of: "אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב"—which contains 
26 letters—the gematria of the name Havaya—to indicate that 
even if they only possess the status of Yaakov, HKB”H accepts 
their tefilos due to the divine midah of “rachamim,” emanating 
from the blessed name Havaya.  

The explains very nicely the good tidings HKB”H brought 
to Avraham Avinu:  “And I will make of you a great nation”: 
This refers to that which they say in Shemoneh Esreh, “G-d of 
Avraham”; “and I will bless you”—this refers to that which 
they say “God of Yitzchak”; “and I will make your name 
great”—this refers to that which they say “G-d of Yaakov.”  

He was informing Avraham that even when his descendants will 
be lacking—when they have the status of Yaakov rather than 
Yisrael—nevertheless, HKB”H will still associate His name with 
them--"אלקי יעקב"—the G-d of Yaakov—and will show them the 
divine mercy of the name Havaya, alluded to by the 26 letters of 
the phrase: "אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב".  

Based on what we have learned, we can now appreciate the 
following pronouncements HKB”H made to Moshe Rabeinu.  At 
the revelation of the burning bush (Shemos 3, 6): ויאמר אנכי אלקי" 

יעקב" ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם  אלקי   And He said, “I am the—אביך 
G-d of your father, the G-d of Avraham, the G-d of Yitzchak, 
and the G-d of Yaakov.”  Later on (ibid. 15): בני אל  תאמר   "כה 

—ישראל ה' אלקי אבותיכם אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם"
“So shall you say to Bnei Yisrael, ‘Hashem the G-d of your 
forefathers, the G-d of Avraham, the G-d of Yitzchak and 
the G-d of Yaakov has sent me to you.’”  Then, when the staff 
was transformed into a serpent (ibid. 4, 5): נראה כי  יאמינו   "למען 

 so that they—אליך ה' אלקי אבותם אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב"
shall believe that that Hashem, the G-d of their forefathers, 
appeared to you, the G-d of Avraham, the G-d of Yitzchak, 
and the G-d of Yaakov.  

Let us elaborate.  We know that Bnei Yisrael sunk to the 49th 
level of tumah in Mitzrayim.  Accordingly, Moshe might have 
reckoned that they do not deserve to be taken out of Mitzrayim.  
In fact, he said to HKB”H (ibid. 3, 11): מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא" 

ממצרים" ישראל  בני   who am I that I should go to Pharaoh—את 
and that I should take Bnei Yisrael out of Mitzrayim?  Rashi 
explains Moshe’s question as follows: In what merit do Yisrael 
deserve to have a miracle performed on their behalf and 
that I should take them out of Mitzrayim?  Anticipating this 
question, HKB”H announces to Moshe that He is “the G-d of 
Avraham, the G-d of Yitzchak and the G-d of Yaakov.”  Thus, 
He informs him that even when the people are unworthy and as 
low as the human heel, even then, in the merit of the three Avos, 
He will have mercy on them via the name Havaya, alluded to by 
the 26 letters of this phrase.  

This also explains very nicely David HaMelech’s expression 
of gratitude to HKB”H: "לולי הוי"ה שהיה לנו יאמר נא ישראל".  “Had it 
not been for the midah of “rachamim” (divine mercy) emanating 
from the name Havaya”; "שהיה לנו"—modifying and ameliorating 
the name Elokim—whose gematria is יאמר נא ישראל" ;(86) לנ"ו"—
Yaakov would have only been called by the name Yisrael—
requiring that we be complete and perfect.  Hence, David 
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HaMelech continues: בלעוני חיים  אזי  אדם  עלינו  בקום  לנו  שהיה  ה'   "לולי 

 had it not been for Havaya, Who was with us—בחרות אפם בנו"
when men rose against us; then they would have swallowed 
us alive, when their anger flared up against us.  However, since 
HKB”H wished to treat Yisrael mercifully, even when they had the 
status of Yaakov; therefore, he alluded to the fact that He would 
continue to treat them with the midah of “rachamim” even when 
they were on that lower level.  This is alluded to by the 26 letters 
of the phrase "יעקב ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם   corresponding to "אלקי 
the name of “rachamim”—Havaya.  

This provides us with a delightful interpretation of the 
formula instituted in the first berachah of Shemoneh Esreh: 
 Who recalls—"וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה"
the kindnesses of the Avos and brings a redeemer to their 
children’s children, for His name’s sake, with love.  What 
is the connection between the geulah and the first berachah?  
Additionally, why is “for His name’s sake, with love” 
mentioned here?  To answer these questions, we will refer to 
the passuk (Shemos 17, 16): ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק" 

דור"  and he said, “For there is a hand on the throne—מדור 
of י"ה (G-d); Hashem maintains a war against Amalek from 
generation to generation.”  Rashi explains the significance of 
the name י"ה in this passuk.  It indicates that as long as Amalek 
exists, the name of G-d remains incomplete; the letters ו"ה are 
missing, leaving only the first two letters י"ה.  

Thus, it turns out that if we mention the three Avos with 
the phrase "יעקב ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם   containing the—"אלקי 
number of letters equivalent to the name Havaya—in our 
tefilos, we are in effect completing the name of Hashem with 
all four of its letters.  Therefore, after uttering this phrase in the 
first berachah of Shemoneh Esreh, we say: “And Who brings 
a redeemer to their children’s children, for His name’s 
sake, with love.”  For, in the merit of mentioning the Avos with 
this 26-letter phrase, He brings a “go’el” (redeemer) for their 
descendants for the sake of His name Havaya.  

The Berachah Concludes with You 
 the Internal Focus "מגן אברהם"

 in the Heart of Every Jew

Following this exalted line of reasoning, we will proceed 
to explain the conclusion of HKB”H’s berachah and promise 
to Avraham: "והיה ברכה"—and you will be a berachah.  Rashi 
comments: We might have thought that the berachah would 

conclude with the names of all of them (Avraham, Yitzchak 
and Yaakov).  The passuk teaches us, however: “And you will 
be a berachah”—we conclude (the berachah) with you and 
not with them.  We expressed our bewilderment about this 
above; why was it so crucial to Avraham that Yisrael conclude 
the berachah with his name alone?  

It appears that we can explain the matter with a brief 
introduction from the great luminary, the holy Ba’al Shem Tov, 
zy”a, that we have presented many times before.  Every Jew, no 
matter who he is and his current situation—even a habitual 
sinner, chas v’shalom—possesses an internal focal point in 
his heart that is a divine spark.  It is the root of the neshamah 
HKB”H implanted in every single Jew.  It is impervious to sin 
and iniquity and remains pure and unblemished.  

This is the rationale for Chazal’s statement (Sanhedrin 44a): 
 ,a Jew, although he has sinned—"ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא"
he is still a Jew.  Although he has sinned, this innermost, Jewish 
focal point remains unblemished within him.  Therefore, his 
Jewish sanctity is preserved.  This explains why we often see 
total reshaim inspired to perform teshuvah.  It is this internal, 
unblemished focus that triggers their teshuvah.  In the words of 
the sage: "רשעים מלאים חרטה"—the wicked are full of remorse.   

In Sefer HaZakus (Sazria), the Chiddushei HaRim teaches us 
a tremendous chiddush.  This internal, Jewish focus is a legacy 
from Avraham Avinu.  He implanted it in every Jew until the end of 
time.  With this in mind, he interprets HKB”H’s pronouncement 
to Avraham (Bereishis 15, 1): "לך מגן  אנכי  אברם  תירא   fear—"אל 
not, Avram, I am a shield for you!  Avraham feared that 
perhaps a Jew’s internal focal point would become tarnished 
and blemished due to his transgressions; consequently, he 
would forfeit the status of Yisrael.  

Therefore, HKB”H assured him that He would safeguard 
it and it would remain unblemished.  We acknowledge this 
promise in the first berachah of Shemoneh Esreh: ברוך אתה ה' מגן" 

 blessed are You, Hashem, Who safeguards the internal—אברהם"
focus within every Jew, inherited from Avraham.  For this 
reason: “A Jew, although he has sinned, he is still a Jew.”  

This enlightens us with regards to the connection between 
the two promises HKB”H promised Avraham Avinu: (1) ואעשך" 

 לגוי גדול, זה שאומרים אלקי אברהם, ואברכך, זה שאומרים אלקי יצחק, ואגדלה

 "יכול יהיו חותמין בכולן, תלמוד לומר and (2) שמך, זה שאומרים אלקי יעקב"

בהם" ולא  חותמין  בך  ברכה,   We say “the G-d of Yaakov” and  .והיה 
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not “the G-d of Yisrael,” because we conclude the berachah 
אברהם"  Thus, we express our gratitude to Hashem for  ."מגן 
safeguarding the internal focus that we inherited from Avraham.  
Therefore, HKB”H associates His name—“the G-d of Yaakov”—
even with those Jews who are on the lower level associated with 
the name Yaakov, since they also possess a perfect, untainted 
internal focus.  

This explains very nicely Rashi’s comment: “And I will 
make your name great”—this refers to that which they say 
“G-d of Yaakov.”  The depiction “G-d of Yaakov” conveys the 
fact that HKB”H associates His name even with those who have 
the status of Yaakov.  This expresses the greatness of Avraham, 
who bequeathed the internal focus that remains unblemished 
to every Jew.  As a result, HKB”H associates His name even with 
those who have the status of Yaakov.  

“Who Brings a Redeemer 
 to Their Descendants”

I would like to share a wonderful idea with you!  Based on what 
we have learned, we can now explain why when they formulated 
the first berachah of Shemoneh Esreh—corresponding to 
Avraham Avinu—they included the phrase: וזוכר חסדי אבות ומביא" 

 We’ve already explained that in the  .גואל לבני בניהם למען שמו באהבה"
merit of uttering these 26 letters that mention the names of the 
Avos, we complete the sacred name of four letters that will be 
revealed at the time of the future geulah.  

Furthermore, we will explain the significance of the 
conclusion of the berachah: "אברהם מגן  ה'  אתה   Our holy  ."ברוך 
sefarim (such as the Divrei Yisrael and Ohel Torah) address 
Rashi’s comment: בך ברכה,  והיה  לומר  תלמוד  בכולן,  חותמין  יהיו   "יכול 

בהם" ולא   that it is evident from the passuk that only—חותמין 
Avraham is to be mentioned here and not the other two Avos.  
Their explanation relies on the teaching in the Mishnah (Avos 
גמילות :(2 ,1 ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד,  העולם  דברים  שלשה   "על 

 ,the world stands on three pillars—on the Torah—חסדים"
on religious service and on the performance of acts of 
kindness.  The Zohar explains (Vayeitzei 146b): Yaakov is the 
pillar of Torah—he studied Hashem’s Torah day and night. 
Yitzchak is the pillar of religious service—he was placed on 
the mizbeiach as a korban at the ordeal of the akeidah.  Avraham 
is the pillar of acts of kindness—he went to great lengths and 
personal sacrifice to welcome guests into his home. 

Rashi comments that we might have thought that the 
conclusion should include all three of them--"יכול יהיו חותמין בכולן".  
In other words, that the conclusion of galus would come about in 
the merit of the midos of all three Avos—the pillar of Torah, the 
pillar of religious service and the pillar of acts of kindness.  Yet, 
the passuk informs us: ״ והיה ברכה״—indicating that the ultimate 
berachah, the conclusion of galus, will come primarily on account 
of your (Avraham’s) midah, the acts of chesed that Yisrael will 
perform.  This is the gist of their sacred insight.  

Accordingly, it is obvious why the first berachah, 
corresponding to Avraham, whose midah was chesed, 
incorporates the formula: “Who recalls the kindnesses of the 
Avos and brings a redeemer to their children’s children, for 
His name’s sake, with love”—and concludes: “Blessed are 
You, Hashem, the shield of Avraham.”  For, as we have learned, 
the conclusion of galus will come about primarily in the merit 
of Avraham’s midah—the performance of acts of kindness.  This 
explains very nicely why HKB”H said to Avraham: "והיה ברכה"—
the conclusion is on your account, not theirs.  

Avraham’s Departure from Charan 
 to Eretz Yisrael Represents Yisrael’s  

Ultimate Departure from Galus

We will now add a fascinating tidbit concerning the mention 
of the geulah in this first berachah corresponding to Avraham.  
We will refer to the commentary of the Ramban on the passuk 
(Bereishis 12, 6): 

"ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם, אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות 

הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, 

ואמרו כל מה שאירע לאבות סימן לבנים, ולכן יאריכו הכתובים בספור המסעות 

מיותרים  כאלו הם דברים  ויחשוב החושב בהם  ושאר המקרים,  וחפירת הבארות 

אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד".

Here the Ramban introduces a basic principle, based 
on the Midrash Tanchuma (Lech Lecha 9), that plays a vital 
role throughout the parshiyos involving Avraham, Yitzchak 
and Yaakov.  The events experienced by the Avos foretell 
future events that their descendants will experience—stated 
succinctly—“ma’aseh Avos siman la’banim.”  It is for this reason 
that the Torah chronicles their journeys, the digging of the wells 
and all the other incidents.  They all foretell future events.  
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Thus, it should be clear to us that everything that Avraham 
experienced relates to future events that his descendants 
would experience and endure.  That being the case, it applies 
to the pronouncement HKB”H made to Avraham at their 
initial encounter: “Go for yourself from your land, from 
your birthplace, and from your father’s house to the land 
that I will show you.”  His departure from “chutz la’aretz” to 
Eretz Yisrael foretells the departure of Yisrael from galus and 
their ascent to Eretz Yisrael. Avraham’s act was a sign for his 
descendants—“ma’aseh Avos siman la’banim”—it represents a 
preparation for the final, complete geulah.  

Therefore, HKB”H promised Avraham: “And I will make of 
you a great nation; I will bless you, and I will make your 
name great, and you will be a berachah.”  As we mentioned 
above, Rashi comments: “And I will make of you a great 
nation”: This refers to that which they say in Shemoneh 

Esreh, “G-d of Avraham”; “and I will bless you”—this refers 
to that which they say “God of Yitzchak”; “and I will make 
your name great”—this refers to that which they say “G-d 
of Yaakov.”  For, in the merit of mentioning the Avos with this 
26-word formula, we hasten the arrival of the geulah—when 
the name of Hashem will be complete.  Hence, Rashi adds: One 
might think that they would conclude the berachah with all 
of them.  We are taught otherwise; for the passuk says: “and 
you be a berachah,” which implies that they will conclude 
the berachah with you (Avraham) and not with them.  As 
explained, the conclusion of the galus will come in the merit 
of Avraham Avinu, whose midah is “gemilus chasadim” (the 
performance of acts of kindness).  Therefore, HKB”H instructed 
him to depart Charan and head for Eretz Yisrael to perform a 
symbolic gesture related to the complete geulah, which will 
occur promptly, in our times!  Amen.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson

Sapir and Daniel Ohebshalom for the Hatzlacha and Zechut of their children,  
Yosef Elkanah and Ezra, as well as for the entire Ohebshalom, Aryeh and Ben Basat Families
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By Rabbi Shmuel Gluck

ow should people treat those whose values are opposed to their 
own?  Most people reject those people and conclude that they 
have no responsibilities towards that person.  Some people go so 
far as to label them as Reshoim, wicked, which allows them to 

believe that the laws of Loshon Horo and the like no longer apply to that 
person.  This attitude is most detrimental when it is directed towards family 
members and students.
 
It’s difficult to find two people with  more diametrically opposed lifestyles 
than Avrohom and Lot, making Avrohom’s response to  Lot  a lesson for all 
of us.  Avrohom rejected Lot’s lifestyle and asked him to leave . Nevertheless, 
Avrohom understood that having different values does not remove existing 
commitments of friendship and familial responsibilities.
 
Avrohom did not have to like Lot but he was still committed to his well being.  

That is because he had already made a commitment when he adopted him 
after the death of Lot’s father. Most people are unaware that commitments 
can not be broken easily.   This is true despite Avrohom's disappointment 
after having invested many years into Lot.
 
Parents and Mechanchim will often have to grapple with finding the proper 
balance between rejection and embracement.  A child may have to leave a 
house but the parent should still, when possible, help with his/her rent and 
should definitely join him for lunch as often as possible.  A Rebbi may have to 
ask a student to leave his class but he can still, if he can find the time, study 
with him privately.  In the least, he should stay in touch.
 
The challenge of balance is especially difficult when emotions get in the way.  
Emotion causes people to think and act in extreme ways.  Nevertheless, it is 
what Avrohom did.  It is our responsibility as well. 

H
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to listen to Rabbi Shmuel Gluck, and other 

popular speakers, on TorahAnytime.

ho says that people are responsible to live healthily?  Certainly, 
many younger people ignore healthy living of any kind insisting 
that they have the right to do whatever they want.  As people 
become older, they understand the importance of making 

responsible decisions.  Nevertheless, many people are very overweight.  They 
don’t exercise (I could use a little more of that myself), they smoke (and its 
newcomer friend, vaping), and, in general, they don’t take care of themselves 
as well as they could.
 
Is physical and emotional health a personal 
choice?  Can people choose to do what they want even 
if it will limit their ability to succeed?  Do people have the 
right to make such decisions?
 
A few years ago, the following thought struck me.  If a 
person is fortunate to have achieved success during 
his twenties, it is reasonable to believe that with more 
experience, respect from peers, and possibly a following, he will have achieved 
even more success during his 30’s. There will likely be an exponential growth 
of achievement in each subsequent decade. This theory becomes truer as 
people, when they become older, dedicate more of their time and resources 
towards Torah, community, and their families.
 
What happens if people ignore their health when they are younger? As they 
age, they will lose a decade of effectiveness.  Which decade will they lose? They 
will lose their final decade, the one whose achievements would have eclipsed 

the previous ones.  It can be said that living healthy will increase people’s 
lifetime achievements by 25%.  This insight is obvious to our Gedolim, all of 
whom live a disciplined lifestyle and generally live past the average life span 
and are active throughout their lives.
 
This realization has changed the way I look at my own health.  People are 
given assets, resources which they are expected to use responsibly, for their 

well-being, that of their families, and to serve Hashem.  
This includes all of people’s assets.  Some people only 
consider their wealth and responsibly give a tenth of their 
income, and sometimes more, to Tzedakah.
 
A smaller number of people realize that their skills and 
personalities are also an asset and they utilize their 
humor, patience, advice skills, and professional expertise 
for others as an extension of their responsibility to give 
of what is theirs to others.  Even fewer people recognize 

that their health is an asset given to them by Hashem with the intention of 
using it to serve Hashem.  For example, a person able to function on little 
sleep can be expected to dedicate more time to learn Torah or help others 
than others who require more sleep.
 
Even if people are not concerned with growth and achievements, they still 
do not have the right to decide whether they want to live a healthy life.  
That is because everyone’s life overlaps the lives of others. Negligence 
in one's personal life is a unilateral decision which affects other 

W
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"Is physical and 
emotional health a 

personal choice?"
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people.  Today’s culture, which believes that people have the right to make 
any decision they want, sharply disagrees with Torah thought.
 
Loud music affects the family next door; an unwillingness to 
consistently hold a job affects people’s family; and being a 
negative person who sees everything as being bad creates a toxic 
environment in which children will be adversely affected and will 
then most likely pass that legacy to their own children.  
 
Rav Moshe, on the topic of smoking cigarettes, wrote in his Sefer Igros 
Moshe (Choshen Mishpot, volume 2, Simon 76) that he retracts an earlier 
statement made when people were ignorant of the effects of smoking.  While 
he would not state that it is an Aveiroh to smoke, he made the comment that, 
“Just like people should not eat unhealthy foods that tastes good because it 
deteriorates their health, they should not do anything, even if permitted by 
law, which will deteriorate their health.”
 
His message is that people are responsible to avoid making trivial, 
seemingly harmless decisions if, collectively, they will be damaging.  
The mentality that people can do what they want to do is contrary to the 
Torah.  People are not allowed to take a non-committal attitude towards 
their physical or mental health.
 
Reb Moshe adds that people are not allowed to things that are dangerous 
with the excuse that it is not harmful one hundred percent of the time.  

It is not a valid response that, “It doesn’t affect everyone”.  Instead, people 
should err on the side of caution in any area that may affect their physical or 
emotional health.
 
I once learned a Teshuva from the Noda B’Yehuda that defines what are 
to be considered to be dangerous actions and included in the obligation 
of V’nishmartem M’od L’nafshoseichem, to protect one’s life.  He explains 
that there are some actions which are considered dangerous and are never 
allowed.  This would include driving significantly above the speed limit and 
texting while driving.
 
He explains that there is a second category, one which has a dangerous 
component and only allowed if there is a significant need, such as earning 
a living.  He continues that hunting is permitted for the purpose of earning 
a livelihood but not for pleasure.  I would assume it would extend itself to 
mean that people may be allowed to be rock-climbing instructors but not to 
do it for recreation.
 
What impresses me the most learning these, and similar, Seforim is that many 
of the decisions that we take for granted require thought and a responsible 
decision. Something as mundane as brushing one’s teeth is more 
than a choice; it is a responsibility to oneself, to others, and to 
Hashem.

To be continued...
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ver half a century ago, “Mapai” - a far-left Zionist party, was 
powerful in the early years of the State of Israel. A leading member 
of the party also served as a director of the large Mapai Library in 
Tel Aviv, and for this reason he would frequently travel around the 

world in search of books, funds and supporters. On more than one occasion, 
his travels brought him to the Crown Heights section of Brooklyn, NY, where 
he was hosted by a prominent Lubavitch chasid, Rabbi Binyamin Klein (who 
was given the job of hosting important Israeli guests). 
One year, his visit coincided with the Day of Atonement, Yom Kippur, and 
although he was entirely non-religious and unobservant, he was an intellectual 
and a bit of an adventurer. He put on a prayer shawl, took a Machzor (High 
Holiday prayer book) and joined the Jews in the large Synagogue. While the 
others were praying and weeping, he was examining and analyzing each idea 
in the book. It was all very similar to the same old ideas of the Siddur: in fact 
he found it a bit amusing that people in the twentieth century still prayed! But 
then suddenly, when he got to the section about the Ten Martyrs he stopped. 
“What ...?” He exclaimed aloud, “This is insane!”
    The Machzor tells of how Rabbi Akiva and nine other great Rabbis were 
publicly tortured to death, each in a different way, by the Romans on Yom 
Kippur. But the part that shook this guest most was when he read how the 
heavenly angels complained bitterly saying, “Is this the reward for learning the 
Torah?” Hashem answered them, “Be quiet. One more word and I’ll return 
the world to 'תהו ובהו' - water and confusion.” The man was indignant. “Is it 
forbidden to ask questions? Is G-d so cruel that He would destroy the entire 
world just because someone complains? What sort of religious suppression 
is this?”
    The men around him had no reply and he was directed to an an old chasid 
sitting in a corner for a proper response. The chasid listened to the question. 
“Ahhh! Excellent question!” he said. “But for every good question is a good 
answer.”
       The old chasid began to speak and the non-religious Jew listened avidly. 
“Let me give you a parable. Once there was a great king who had a Jewish 
tailor. He loved this tailor very much and valued his talent, as well as his 
opinion on all matters.
    “But the local Bishop couldn’t stand it. He hated this Jew with a passion and 
longed for the moment he could eliminate him without angering the King. The 
Bishop was very clever and thought up a scheme to do away with the tailor. 
He bought a large piece of the finest white satin and personally presented it 

to the king, claiming it was a holy cloth from the church, sanctified by heaven. 
The finest garment may be fashioned from this cloth. However, warned the 
bishop ominously, if even a single thread of this holy cloth is missing from the 
garment, then the responsible party must die.  So is the law of the Scripture!
    “The King took the cloth and admired it. As was to be expected he gave it 
to his faithful, Jewish tailor without even bothering to warn him. He trusted 
him completely and such a warning might make him nervous and disturb his 
work.
      “Sure enough, two weeks later the garment was finished and presented 
to the king. It was even more exquisite than he had imagined, and so expertly 
sewn that not a stitch could be seen anywhere; it was the ultimate in comfort 
and elegance.
       “The king was overjoyed and he rewarded the Jew royally. But that very 
evening, the Bishop paid the king a visit, accompanied by ten priests of high 
rank. They swore upon all that was holy that there was conclusive proof, that 
the tailor had appropriated several small patches from the garment for ritual 
use. As a result, they intoned solemnly, the tailor must die!
       “The King now had no choice; he was bound by their holy oath. With 
a heavy heart, he had the tailor bound in chains and presented with the sad 
news; he was to be killed for the theft of holy cloth. The tailor tried to protest 
but to no avail; his fate was sealed. With nothing to lose, the tailor made one 
last plea. ‘Your majesty, may I have one last wish before I die?’ he asked.
    “The king granted him his wish and the tailor asked for a pair of scissors. 
The king warned him not to damage the garment and then warily gave him 
the scissors. The tailor proceeded to delicately undo the entire garment 
thread by thread. He laid the pieces side by side and little by little, he restored 
the entire cloth to its original shape. Not so much as one thread was missing.
    “‘You see, your Majesty,’ said the tailor bowing deeply, ‘The Bishop thought 
that it was impossible for something to not be lost in the cutting, but he was 
wrong. My G-d helped me and I used every bit of cloth. See for yourself, not 
one bit is missing!
    “That,” said the old chasid, as he looked at the spellbound Israeli guest, 
“is the end of the parable and the answer to your question. Hashem wasn’t 
telling the angels not to ask questions. Rather, He was telling them that when 
He created the world He did it with a plan and nothing is missing from that 
plan. But in order for them - or anyone for that matter - to understand His 
plan, it would be necessary to ‘undo everything’ - to undo the entire creation! 
To go back to ‘water and confusion,’ and that needn’t be done for anyone!”

O
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Parshas Lech Lecha - Tehillim 110 

David Gurwitz 
 

It is a bit sad to consider that, after the work we surely attempted to do for the last two months, we are entering a 
period of five months with no Biblical Yom Tov. The change of the clock and the dark months - both physically and 
spiritually - are beckoning.  

The contrast is made even greater by having just said Tehillim 27 since the beginning of Elul, because of Hashem’s 
Sukkah and “ori veyishi - my light and my salvation.” 

Let’s look to see what lies five months down the road. 

There are many, many connections between the bookends of Rosh Hashanah and Pesach - Elul/Tishrei and Nissan, 
Tishrei letters heading down, Aviv letters heading up, din/rachamim, when the world was created in deed and in 
thought, etc. 

One connection involves the post-Pesach Sefirah count, and this “ori veyishi” count, besides both ending in Atzeres 
(Shavuos and Shemini).  

It is interesting that we read Tehillim 27 for 51 days - hoshiah na (Nun equals 50 and Alef equals 1), which is a time 
similar to another seven-week-long period - the Omer count of 49 days. 

One connection is the idea of wind management. How? 

As we approach Rosh Chodesh Cheshvan, following our physical and spiritual harvest time, we plan to say Tehillim 
104, which contains the three words “oseh malochov ruchos - Hashem makes winds his messengers.”  

The first letters of the three words “oseh malochov ruchos” are Ayin, Mem and Reish, which just happen to spell the 
word Omer. 

We just began saying “Mashiv haruach umorid hageshem - Bring up the ruchniyus and bring down the gashmiyus,” 
after carefully shaking the lulav, esrog, hadassim and aravos to mystically create wind protection for us and Klal 
Yisroel all year long. 

Therefore, both periods - the Sefirah count and this “ori veyishi” count - create an awareness of the physical 
elements. We are warned, “Bring up the ruchniyus - mashiv haruach, and bring down the now more evident 
gashmiyus - umorid hageshem!” 

Chazal tell us that we are given an additional indicator of chessed by Hashem to begin reading Parshas Bereishis 
with the word “behibaram,” and at the end of Parshas Noach with the introduction of Avrom and Sarai, because both 
parshiyos contain references to the source of the recognition of Hashem’s chessed in the world, Avrohom Avinu. 

In fact, the Bnei Yissoschor explains that the value of the word Omer spelled out - Ayin, Mem, Reish - equals 720, 
which is 10 times 72, the value of chessed. He says that Hashem’s chessed is in feeding us, and taking us from the 
state of barley digestion to that of the more advanced wheat digestion. The Omer Sefirah count, says the Bnei 
Yissoschor, is essentially about chessed, which, of course, also relates to Avrohom Avinu and Lech Lecha. 
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Another connection is that Rosh Hashanah means “head of change,” and the gematria of the word Sefirah, per Rav 
Moshe Shapiro, equals that of shanah, 355, which represents the number of days in the lunar year. Both indicate 
major times of change. 

There is another year-long, life-long source of potential for change - saying Tehillim. 

Siddur Avodas Yisrael, published in 1868, lists certain kapitlach of Tehillim to be read according to each parsha. For 
Parshas Lech Lecha, the kapittel is Tehillim 110.  

Be’ezras Hashem, we continue our exploration of each parsha and the related Tehillim from the Rodelheim Siddur 
list to see how the Tehillim connects to the parsha, per Rav Shamshon Raphael Hirsch. 

Rav Yosef Breuer was a son of Rav Hirsch’s youngest daughter, Sophie Hirsch, and Rav Solomon Breuer. Rav Breuer 
started the community known as Breuer’s. He says the following in the forward to Rav Hirsch’s commentary on 
Tehillim: 

“From the early days of his youth, Sefer Tehillim engaged Rav Hirsch’s mind and spirit, but it was only after he had 
attained the clarity of understanding that comes with old age that he handed over to the public this great final fruit 
of his scholarly endeavors…  

"Rav Hirsch himself writes the following: Truly, the happiest hours of my youth were those I spent attempting to 
immerse my own spirit completely into the mood and the train of thought of one of the Tehillim. To seek out the 
original thought that first inspired its writing and to find the central idea around which it is built.  

"It was a pure delight for me to see the structure of the entire Tehillim and its entire details rise as a living unit, as 
it were, around the basic concept that forms its core. And when, at the end of a busy day, I was permitted to come 
to my father, to whom Tanach was a second soul, and who was gifted with a most sensitive perception and clear 
insight into the beauty and the truth of the Holy Writings, and I showed him the products and my own fledgling 
efforts in order to hear from his lips praise and criticism, guidance and encouragement, there was no one more 
happy or blessed than I.” 

Tehillim 110, verse 4, states, “Hashem swore and will not change his counsel - that you are a priest forever, 
according to my word you are my king in justice - Malki Tzedek.” 

The obvious connection to Parshas Lech Lecha is actually discussed by Rav Hirsch, as follows:  

“The active priestly functions of the descendants of Aharon may be temporarily discontinued, but the spiritual 
mission of the priesthood of Dovid, to lead the hearts of men to Hashem through the power of his songs, endures 
forever. Dovid is the true ‘Malki Tzedek,’ such as he had already been conceived of by the nations as early as in 
Avrohom’s day. He is ‘Malki - Tzedek,’ al divrosi - not on the basis of man-made legislation, but in accordance with 
the word of the Law as revealed by Hashem himself.” 

Rav Hirsch goes on: “Even in the days of Avrohom, Salem, later to be known as Yerushalayim, was already the city 
of the One G-d Whom men must worship by leading a life of righteousness. Therefore, the king was called Malki – 
Tzedek.” 

He discusses this in the parsha as well, and brilliantly shows in the section after Avrohom rescues Lot that the word 
kohein means a teacher, an agent, who influences people that they become kein, ready for their mission to do 
Hashem’s will. 

Rav Hirsch concludes: “The Jewish priest shapes men to satisfy Hashem’s requirements - not the other way 
around.”  
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hildren. Children can be the source of such Nachas, such 
joy and sometimes such aggravation and frustration. All 
in all, nearly everybody wants to have children, except 

the so self-absorbed and self-indulgent who can’t be bothered 
even by their own flesh and blood. Many, many moons ago as 
a newly married couple, we had a neighbor, and Italian Goy, a 
mason, who was sadly married to a Jewish woman. He told me 
something- expletives deleted- that opened my eyes to a thought I 
had yet to experience. He said; “I built a big brick outdoor fireplace 
in someone’s backyard, that baby’s gonna be there long after I’m 
gone.” He experienced an emotion that he wanted to leave the 
world with something of his or of his accomplishments left behind. 
His life, his existence, should have made a difference.  Jews have a 
special gift for קללות- somebody should write a book about them- 
and we say ימח שמו וזכרו, he should be erased, deleted, no memory 
of his should exist. That might be some of the motivation for some 
to have children, a little bit of them left for posterity. But אברהם 
 had a totally different reason. If he remains childless who will אבינו
continue to teach the world that there is a עולם  there is no , בורא 
one to entrust that task to. This is another aspect to the עקידת יצחק , 
because if Yitzchak is gone, who will be the מלמד תורה  to the world. 

In לך לך   -we find Hashem promising Avraham children פרשת 
TWICE. In 13:16 the promise reads זרעך כעפר הארץ - like the dust 
of the earth and in 15:4 ככוכבים- like the stars of the heavens. (At 
the end of וירא the ברכה includes both; ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת 
 .(like the stars of the heavens and like the sand of the seashore  הים

The גמרא in 31) סוכהa) relates that a woman came to complain to רב 
 .Rav Nachman ignored her .סוכה that his men had stolen her נחמן
She continued by saying; “how can you ignore me? My Zaideh 
had 318 עבדים “. Rashi explains that this refers to אברהם  who went 
after the four Kings with 318 soldiers; some say with only אליעזר  
himself whose names numerical value is 318. We wonder what was 
the woman thinking, by mentioning her Zaideh, wasn’t אברהם אבינו 
also Rav Nachman’s Zaideh? How would that argument cause Rav 
Nachman to have a change of heart.

 Rav Tzadok HaCohen explains (Divrei Sofrim Ois 16) in a 
brilliant and inspiring Vort that the woman thought that Rav 
Nachman ignored her believing that she was surely מייאש, giving 
up hope that the men of Reish Galusa would ever return it. Her 
response was; I’m a descendant of Avraham who went to save Lot 
from the 4 Kings despite all odds being against him - literally a 
suicide mission – because we as Jews do not give up. Rav Tzadok 
qualifies this by saying that the entire existence of Klal Yisroel came 
about through old, presumably barren people having children- 
even Sarah laughed. Hashem’s message was; Yidden, your very 
creation defied logic, your very  existence defies logic and you shall 

continue to defy logic to survive until the arrival of Moshiach. We 
live inspired by Avraham’s saving Lot when everyone thought it 
was a lost cause. We do not give up. Rav Tzadok goes on to say that 
 equals 317 but Avraham has 318 servants, WE ARE ABOVE יאוש
 .Hafleh V’Peleh .יאוש

Based on the above, we can resolve another question. Hashem used 
a משל to explain to Avraham how many children he would have- 
stars and sand- basically saying an abundance that is innumerable, 
cannot be quantified. However, the first time it is mentioned in 
13:16, it says;

ימנה  זרעך  גם  יוכל איש למנות את עפר הארץ   that if, SOMEONE, AN ,אם 
ANONYMOUS PERSON can count the dust of the earth, they 
would also be able  to count your offspring. Whereas the second 
time Hashem says (15:15) ,הבט נא השמימה וספר כוכבים אם תוכל לספר אותם 
ויאמר לו כה יהיה זרעך

Look upwards to the heavens and COUNT THE STARS etc. Here 
Hashem gives the impossible task to Avraham himself and not to 
an unidentifiable counter. We suggest that in between promises 
Avraham took on the 4 Kings and saved Lot- against all odds and 
did the impossible (see entire Perek 14). Hashem tells Avraham; 
you exhibit the strength to overcome hopelessness and achieve the 
insurmountable, now you yourself try and count your uncountable 
Doros. 

We also need to recognize the message in the two sorts of כוכבים 
that children are described with – stars and sand. Both of them are 
necessary for a child to turn into the kind of child we all Daven 
for. The strength of sand is in numbers- a solitary speck of sand 
is powerless, negligible, it needs the numbers to put a halt to the 
seas advance. A child needs a ציבור social interaction to develop 
the ability to behave with others, to learn from others- בין אדם לחברו 
. But also like a star that shines alone in the dark sky and lights 
it up. Knowing how to be alone. The dark side of todays youth 
pathetically needing someone to “friend” them every five minutes- 
is because they don’t know how to be “stars”. To raise a star, we 
must let them develop their own self-worth, which sometimes 
means just leave them alone and continuously shower them with 
loving appreciation for what they have already accomplished. With 
 זוכה may we all be שכל our heartfelt Tefillos and a lot of ,סייעתא דשמיא
to the full ברכה given to Avraham Avinu- stars and sand.  

May we all be Zocheh.
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ןרחבושערשאשפנהתאו
And the souls they made in Charan. (12:5)

Our Patriarch spent his entire adult life devoted to outreach. 
Wherever they travelled, and when they finally settled, Avraham and 
Sarah were fountains of chesed and loving-kindness in a world beset 
with paganism and hedonism.

Avraham Avinu is referred to as the amud hachesed, pillar of 
kindness, and rightfully so, having spent his entire life reaching out to a 
pagan world, both materially and spiritually. Chesed is a wonderful and 
vital character trait. Our world functions on chesed, both in the religious 
and secular communities. It is the one character trait upon which 
everyone seems to agree. We have all developed diverse individual 
approaches toward carrying out many acts of chesed, but they are all 
focused (or should be) on helping those in need. Why, then, is Avraham, 
our Patriarch, so lauded for his acts of loving-kindness? If an entire 
secular world understands the need for social services, it is obvious that 
we must all incorporate chesed into our lifestyles.

At first glance, we may suggest that our Patriarch earned this 
appellation because he was the first person to recognise that people had 
spiritual needs. Saving them from moral and spiritual extinction is one of 
the greatest acts of chesed. Furthermore, Avraham’s entire life was 
devoted to chesed of all sorts. Unlike his predecessor Noach, who spent 
an entire year on the Teivah, Ark, doling out chesed 24/7, Avraham 
acted on his own, without Divine imperative instructing him to do so. 
Avraham recognised a need and acted on it. I think that while all of the 
above are true, Avraham’s chesed was unique; and taught us, his 
descendants, the true meaning of chesed. 

Some people get involved in acts of chesed due to a personal 
need. They are looking for z’chusim, merits. They have a personal 
challenge in their lives which they feel their own acts of kindness to 
others might alleviate. Avraham Avinu acted because he was korei 
b’shem Hashem, called out in the Name of Hashem. It bothered him 
that people were wasting their lives as pagans, ignoring the only Source 
of spirituality: Hashem. He felt their need, their aimless lives, their pain.  
This is chesed. Praying for another Jew in need is chesed. Praying for 
another Jew in need when one is personally experiencing this very same 
challenge has outstanding efficacy. This is because, when one truly feels 
another Jew’s pain (which he now does, as he himself is experiencing a 
similar situation), it is true chesed. Identifying with another Jew’s plight 
catalyses ultimate chesed.

A well-known story inspires this idea. A woman who had been 
married for a number of years without being blessed with a child asked 
a Rav in Eretz Yisrael to keep her in mind and pray on her behalf. The 
Rav replied that surely other rabbanim whose “tzaddik status” was 
greater than his would be more effective. The woman insisted that she 
wanted his prayer. She had an instinctive feeling that her salvation 
would be catalysed through his prayer.

The Rav commented, “Veritably, I understand your pain. My 
own daughter has been married for some time, and she, too, has yet to 
be blessed with a child. You know, Chazal (Bava Kamma 92a) teach that 
if someone has a need and he prays for someone else who is suffering 
for that very same problem, then his prayers are answered first. I 
suggest that you pray for my daughter while I pray for you.”

The woman agreed. Years passed, and the Rav adhered to his 
end of the deal, praying regularly for the woman from whom he never 
heard again. His daughter eventually adopted a child. A short while later, 

he was informed of the exciting news that his daughter was expecting 
her first biological child.  A few months later, on the very same day that 
he was celebrating the birth of his grandchild, he received a call from 
the original woman who had asked him to pray for her, inviting him to 
the bris of her son! Yes, the two infants were born within the same 
hour! 

This concept – different people, different circumstances – has 
repeated itself numerous times, because when one person feels 
someone else’s pain, when he identifies with his challenge, his chesed
attains a different status.

Horav Nissim Yagen, zl, relates a story that provides a 
powerful insight into the chesed process. I think this story and its 
accompanying lesson can be used as a springboard to illuminate another 
aspect of Avraham Avinu’s outlook on chesed. An elderly Jew in 
Yerushalayim was an extremely righteous and G-d-fearing man. His 
kindness to others knew no bounds. His generosity sadly did, as he was 
extremely poor. He gave whatever he could, and he was saddened that 
he could not give more. Jobs were not so plentiful, thus his family was 
relegated to sustain itself from the chalukah, charity, funds that were 
received from overseas. These funds barely covered his daily needs.

One day, the Old Yishuv’s tzedakah collectors came by and 
asked for his assistance in marrying off an orphan couple. (This was, 
sadly, not uncommon. Poverty was a way of life in those days, and 
charity was the only means for navigating through its challenges.) He 
told the collectors that, at that moment, he had nothing to give. If they 
could return the next day, he would do his best to provide them with a 
sizable sum of money.

Indeed, when the men returned the next morning, the tzaddik
handed them a considerable wad of cash. These collectors were well 
aware of the tzaddik’s financial situation. He certainly did not have this 
much money. “Where did you get all of this money?” they asked.

The pious man explained, “I decided that it is not necessary 
for me to recite Kiddush on Shabbos over wine anymore. According to 
the Torah, challah is sufficient for fulfilling the obligation. I calculated 
that, over a period of two years (if I use challah in place of wine), I will 
save approximately 288 lira/shekel. I then borrowed that amount, and 
this is what I gave you. The young couple’s wedding is far more 
important than my wine on Shabbos. They will get married, and I will 
pay back my debt over the next two years with the money that I have 
saved.”

The lesson to be derived from this story, explains Rav Yagen, is 
that chesed/charity takes precedence even over the many hiddurim, 
stringencies, that we have accepted upon ourselves. Does Hashem want 
us to extend singing Shalom Aleichem prior to Kiddush on Friday night, 
while our guests’ stomachs are growling to eat? We all know the many 
things that we rightfully do, but we should not do them at the expense 
of chesed. We must ask ourselves: What does Hashem want from us? If 
we apply our seichel, common sense, to the issue at hand, we might 
discover that what He wants is that we reach out and lend a hand to 
those in need.

We return to Avraham Avinu and his brand of chesed. He could 
have said, “I will reach out only to those who are interested in learning 
about Hashem. I will not concern myself with heathens whose sole 
intention is to fill their stomachs with my food and who have no real 
interest in spiritual growth.” He had many justifications and excuses, but 
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he did not use them, because chesed is blind; chesed is for all; chesed is 
broad-spectrum kindness.

ילעמאנדרפה
Let us separate. (13:9)

The question is well-known. Avraham Avinu reached out to an 
entire pagan world in order to teach the people the verities of 
monotheism. He converted many. His nephew and close disciple, Lot, 
was one of these many souls whom Avraham brought closer to Hashem. 
Yet, when Lot manifested an attitude that was inappropriate; when his 
ethical standards came into opposition with those of Avraham, the 
Patriarch bid him, “Good day,” and separated himself from him. Why did 
Avraham have patience for everyone (certainly his pagan candidates left 
much to be desired), but not Lot? Why was Avraham so firm in 
demanding that he and his nephew part ways? Furthermore, it is not as 
if Avraham were unaware of Lot’s moral and ethical shortcomings. Yet, 
he reached out to him, because he had hoped that perhaps he would 
succeed in convincing him to alter his deviant lifestyle. Lot’s actions 
came as no surprise to Avraham. Why did he make such an about-face 
and divorce himself from his nephew? Does a disagreement among their 
herdsmen warrant such a harsh reaction?

Horav Moshe Neriyah, zl, addresses the source of the 
controversy between Lot’s and Avraham’s shepherds. Va’yehi riv bein 
roei mikneh Avram u’bein roei mikneh Lot, “There was quarrelling 
between the herdsmen of Avram’s cattle and those of Lot’s cattle” (ibid 
13:18). Chazal describe the nature of this controversy: The animals of 
(belonging to) Avraham Avinu would go out muzzled (for fear that they 
might eat from the fields of others without permission), while the 
animals belonging to Lot were not muzzled.” Lot’s herdsmen excused 
their actions, claiming, “Hashem told Avraham, ‘To your seed, I will give 
this Land’ (ibid 12:7). Avraham is barren, unable to have children. He will 
pass from this world and Lot, his nephew, will be his heir. The animals 
are eating from their own (or what will eventually one day be theirs).” 
Alternatively, when Avraham’s shepherds accused Lot’s shepherds of 
stealing, they would respond, “Stealing? You are the ones who are 
acting inappropriately by depriving animals of a proper, nutritious meal. 
You keep them muzzled, thereby not permitting them to eat more, 
when it actually belongs to them.”

We see from the arrogant manner in which Lot’s herdsmen 
presented their claim to whatever produce their animals ate, that it was 
not simply “them” talking. They had a “rebbe,” mentor, who paskened, 
ruled, and guided them. They followed their mentor’s definition of right 
and wrong, proper and inappropriate. Apparently, if they were to permit 
themselves to allow their animals to eat from anywhere they chose, it 
would be with Lot’s direction and blessing. Rav Neriyah sees this not as 
a case of petty theft, but rather, as the espousal of a perverted and 
malignant ideology which permitted them to do and take what they 
wanted because, after all, one day it would all be theirs.

In other words, Lot’s herdsmen implied: “We follow the 
direction of our mentor, Lot, not Avraham.” Once Lot had become a 
“rav” and a “posek,” it was too dangerous for Avraham to be in his 
proximity. Controversy based upon perverted ideology is no longer a 
“difference of opinion.” It is a scourge that destroys. We have no room 
for negotiation with corrupt ideology. The time had arrived for Hipared 
nah meialai, “Let us separate.” Lot’s further actions indicated that it was 
much more than a momentary difference of opinion. Lot was opposing 
Avraham across the board, because he now believed in himself and in 
his ability to define and determine what was right and what was wrong. 
He was not privy to Avraham’s standards. He was doing it his way. He 
had his own standards. He was his own rav and posek. It is sad how 

today we see that the more things change, the more they really stay the 
same.

ירבעהםרבאלדגיוטילפהאביו
Then there came the fugitive and told Avram, the Ivri. (14:13)

Avraham Avinu was not the first righteous person to believe in 
and follow Hashem. He was the first one whom Hashem chose to be the 
progenitor of His great nation, Klal Yisrael. Shem ben Noach is referred 
to as a Kohen l’Keil Elyon, Priest to the G-d on High. That seems to be a 
distinguished reference. Yet, Hashem passed him over for Avraham. 
Why? Shem was always righteous. He assisted his father in building the 
Teivah, Ark, and devoted his life to solitude, removing himself from 
society. The problem is that after witnessing the destruction of 
humanity and spending an entire year immersed in acts of chesed, 
kindness, Shem continued business as usual. He did not change. He left 
the Ark in much the same way, on the same level, as when he had 
entered. He learned this way of life from his father, Noach, “who walked 
with G-d.” He was a priest to G-d Above, and this is where Shem 
remained: above, out of touch, secluded, leaving no influence or impact 
on the world around him.

Hashem wanted someone who would be korei b’Shem
Hashem, call out in the Name of G-d, who would declare his faith and 
reach out to the world and bring them closer to the monotheistic faith. 
Avraham lived within the world.  He was a part of society. He 
understood people. Nonetheless, he remained Avraham the Ivri, which 
means on one side, opposite the rest of the world. He reached out to 
the world from his chosen side. He did not compromise his faith, his 
“side.” He never wavered, because he was not on the same side as they 
were. Avraham cared about the world, about the people, praying for 
them, teaching them about Hashem. He was the pillar of kindness in a 
world where corruption and middas Sodom, characteristic of the evil of 
Sodom, was a way of life, but he did it all from his side – not theirs.

We derive a powerful lesson from this. We, his heirs, are Ivrim, 
a term which connotes opposite. It is important that we never waver in 
our commitment. Flexibility and outreach are critical, but never cross 
sides. 

The combination of Avraham/Avram HaIvri is written in the 
Torah but once – when our Patriarch gathered his students and went out 
to battle armies much greater than himself. He was the Ivri – on one 
side; one man opposite the world; a world opposing him at every step. 
He battled with Amrafel, the evil king whose goal was to spread his 
pagan beliefs to an unsuspecting world, and the king of Sodom, whose 
Draconian laws were undermining the development of a moral, ethical, 
decent society. Amrafel and Sodom were antagonists in a war that was 
destroying the world. They fought against one another, but they had one 
common enemy: Avraham. He was against idol worship, and he 
promoted loving-kindness. Neither one of those evil misfits had a place 
for him in their lives. Their agenda certainly did not include the likes of 
Avraham or his beliefs. Our Patriarch battled against this united evil 
which Amrafel and Sodom represented. How did he expect to win?

Horav Moshe Neriyah, zl, explains that Avraham was always 
alone against the world. He was acutely aware that his survival was 
dependent upon one factor: Hashem. He knew that, by the laws of 
nature, he did not have a chance of success. He understood that he was 
Ivri – on one side, alone, against a world being devoured by paganism 
and immorality in which ethics and moral decency were taboo. Without 
Hashem, he had no chance. With Hashem, he had no competition.

This has been our legacy, bequeathed to us from the first Ivri. 
Yosef HaTzaddik followed suit; so did the meyaldos, Egyptian midwives, 
Yocheved and Miriam. They stood up for what was right and true. Thus, 
they are characterised as Ivri, Ivriyos. When we surrender to pressure –
be it external, or even from our own liberal, progressive left who are 
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prepared to undermine Jewish law in order to achieve acceptance and 
inclusion – we lose the characterisation of Ivri. It is not enough to be a 
Yehudi: One must also be an Ivri, willing to stand alone and battle for 
Torah values.

ינארמאתאלוךלרשאלכמחקאםאולענךורשדעוטוחמםא
.םרבאתאיתרשעה

I will not take so much as a thread or a sandal strap of what is yours; 
you shall not say, “It is I who made Avram rich.” (14:23)

Avraham Avinu refused to accept any material gifts from the 
king of Sodom. He was not interested in the pagan patting himself on 
the back knowing that he had increased Avraham’s wealth. Yet, we do 
not find this same attitude when Pharaoh offered gifts. Avraham readily 
accepted them. Furthermore, when Avraham had an incident with 
Avimelech, in which the king sought to assuage his guilt, he, too, gave 
Avraham gifts, which the Patriarch also accepted. Why did he refuse the 
gifts from the Sodomite king, yet accept the gifts proffered by Pharaoh 
and Avimelech? Horav Baruch Dov Povarsky, Shlita, explains that 
actually Avraham refused to accept gifts from all three kings. Pharaoh
and Avimelech’s gifts, however, were different in the sense that they 
constituted compensation for their mistreatment of Sarah Imeinu. Thus, 
they never viewed their gifts as altruistic renderings, but rather, as a 
form of appeasement to assuage their guilt feelings. Indeed, in 
Avimelech’s case, it was a sort of remuneration for Avraham’s prayer in 
his behalf that he be healed from the plagues that were his well-
deserved punishment.

Having said this, Avraham’s acceptance of gifts from 
Avimelech and Pharaoh was actually a form of giving, since, by taking 
their gifts, he was basically granting them absolution for their revolting 
behaviour. Indeed, using their own unique powers of deep insight, 
gedolei Yisrael are able to discern from whom to accept gifts and from 
whom not to.

The Rosh Yeshivah questions why, earlier in the parsha, 
Avraham comments that perhaps the Egyptians might give him presents 
when they leave. Even if he had had good reason to accept their 
“reparations,” it should not have been something which he actively 
sought or to which he looked forward to receiving. This sounds 
inconsistent with the image of the Avraham Avinu that we have 
contrived up in our minds.

The Rosh Yeshivah cites the pasuk in Chayei Sarah, “And to the 
children of the concubines that were to Avraham, he gave gifts and sent 
them away (ibid 25:6).” Rashi explains that these were no ordinary gifts, 
but rather, everything that he received as a result of Sarah’s stay in 
Egypt and Plishtim and other gifts, he gave them to them because he 
refused to derive any benefit from the pagans. Why did Avraham do 
this? The Rosh Yeshivah asks further: How could Avraham give his 
material possessions away to the children of the concubines? His 
material possessions, having first belonged to him, incurred a degree of 
kedushah, holiness, because they had served an adam kadosh, holy 
man. The material possessions of a holy person develop spiritual status 
as a result of their consecration for a higher purpose. This is all the more 
reason that Avraham certainly would not have wanted to share his 
possessions with the heathens.

This, explains the Rosh Yeshivah, is the reason that Avraham 
sought Pharaoh’s and Avimelech’s gifts. He did not accept them for 
personal use. He knew that he would have to leave something for the 
bnei ha’plagshim, and he refused to defile his consecrated possessions 
by giving them away to them. Thus, when he had the opportunity to 
benefit from Pharaoh and Sodom, he did so.

.דאמהברהךרכש.ךלןגמיכנאםרבאאריתלא
Fear not, Avram, I am a shield for you. Your reward shall be very great. 

(15:1)
The words, “Your reward shall be very great,” imply that not 

only is a reward waiting for Avraham Avinu, but the reward that had 

normally been stored away on his behalf was not diminished as a result 
of the miracles which were wrought for him. Why is this? Yaakov Avinu
feared that his z’chusim, merits, would be diminished as a result of 
Hashem’s saving him from Eisav’s reach. Why should Avraham be 
different? Indeed, is this not what reward is all about? 

Horav Yisrael Salanter, zl, quoted by Horav Boruch Dov 
Povarsky, Shlita, compares this world to an upscale restaurant in which 
the food prices are commensurate with the surrounding ambience. A 
cup of coffee in a greasy drive-in will certainly be more economical than 
a cup of coffee served on china at a table, in a luxurious, carpeted dining 
room with beautiful paintings on the wall, accompanied by soft music 
piped in through a superior sound system. Everything costs money. It 
might be the very same cup of coffee, but once it is served amid luxury, 
the price rises.

Our world is a fancy restaurant which offers us every ambiance 
to accompany our enjoyment. We must remember that the luxury does 
not come cheap. It costs, and we must pay. The more we enjoy, the 
more we pay. Therefore, tzaddikim, righteous people, who seem 
relegated to a life of frugality and are sustained on the bare minimum, 
are actually benefitting greatly. By sufficing with less, they gain more, 
because their reward/merit account has not diminished.

One exception exists to the “coffee in the upscale restaurant 
pricing” rule: the waiters. Someone who works at the establishment eats 
whatever he wants for free. Workers do not pay. Furthermore, nothing is 
deducted from their pay. It is usually one of the perks of employment. 
This is what Hashem intimated to Avraham (explains the Ponovezher 
Rosh Yeshivah): You have nothing to worry about. You are a company 
man. As a result of your extraordinary humility, you might consider 
yourself to be a guest who pays dearly for the food and other pleasures 
he receives. You are wrong. As a man on a mission to elevate the glory 
of Heaven and teach a pagan world about monotheism, you are assisting 
in maintaining My world. You will not lose as a result of your material 
enjoyment.

Rav Yisrael teaches that in order for one to pass through this 
world and not have the benefits that he experiences have a depreciating 
effect on his merit account, he should become a company man and do 
whatever is in his power to raise the glory of Heaven, to reach out to 
Jews and bring them under the kanfei ha’Shechinah, the ways of the 
Divine Presence.

Va’ani Tefillah

וניקלא'דלארשיעמש
Shema Yisrael Hashem Elokeinu. 
Hear our voices, Hashem, our G-d.

We ask Hashem to hear our voices, which are audible sounds 
without syntax or reason, just sounds. Why do we not supplicate 
Hashem, rather than “sound” our voices? Horav Yitzchak Blazer, zl,
explains this with a parable. 

A prince went for a trip and lost his way. Years passed before he 
was able to make his way back home to his father, the king. After much 
travail, he finally reached the gates of the palace and requested entry. 
The problem was that no one recognised him because he had been gone 
so long. He thought to himself, “I have suffered so much to return to my 
father. Am I going to permit the guards to prevent me from achieving 
the homecoming that I have dreamt about for years?” He raised his 
voice and began to scream, “Father! Father!” until the king heard his 
son’s voice and exclaimed, “I recognise that voice. It is the voice of my 
son.”

Likewise, as we go through life we often distance ourselves 
from Hashem. When we want to return, we are so covered with sin that 
we are unrecognisable. The sins prevent us from entering the palace. 
Therefore, we are compelled to raise our voices, to scream and plead for 
entrance, so that we may return to our Heavenly Father.
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PPaarraasshhaass  LLeecchh  LLeecchhaa  

I Will Show You
“Hashem said to Avram, ‘Go for your-
self from your land, from your relatives, 
and from your father’s house to the land 
that I will show you’” (Bereshis 12:1). 
What will Hashem show Avram? The 
land? That is the most common explana-
tion of these words. The Meshech Cho-
chma offers a different explanation.  

Hashem commanded Avram to go to a 
special place. Adam HaRishon and Noach 
had offered up their sacrifices in this 
place. This land had been specially desig-
nated for serving Hashem from the be-
ginning of time. There, and only there, 
would Avram be able to show the world 
that Hashem exists, and to sanctify His 
Holy Name. In doing so, Avram would 
discover a wonderful thing. He would see 
the kochos (spiritual strengths) hidden 
deep within his heart. Hashem would 
find him to be a faithful servant.  

This is the meaning of the words, “that I 
will show you.” It is not referring to the 
land; rather it is referring to the hidden 
strength of Avram. “In that land I will 
show you who you really are. In that 
land, you will become a spiritual giant. In 
that land you will pass the tests, and in 
doing so sanctify My Holy Name. In that 
land, your hidden strengths will be re-
vealed for all to see. I will show the 
world who you really are – My faithful 
servant, Avram.” 
 
Kinderlach . . . 
In addition to explaining the first verse in 
the parasha, the Meshech Chochma gives 
us an insight into Divine tests. Hashem 
confronts us with difficult situations every 
day. We can look at them as troubles or 
opportunities to grow. We all have tre-
mendous kochos buried deep within our 
hearts. We have the ability to become 
outstanding people – rachmonim (com-
passionate), bayshonim (modest), and 
gomlei chassadim (kind). We can fulfill 
our potential in Torah learning. The tests 
challenge us to bring out our kochos and 
use them. Then they will become revealed. 
Then Hashem can say about us, “I will 
show them what is in your heart.” 
 

Change the World
“And (Hashem) said to him (Avram) ‘I 
am E-l Sha-dai. Walk before me and be 
perfect.’” (Bereshis 17:1). We know that 
Hashem has many names. Why did He 

choose to refer to Himself as “Sha-dai”? 
The Malbim explains that this name is a 
contraction of the phrase, “I said to world, 
‘dai’ (enough).” He created the world, and 
then stopped the creation at a certain 
point. The world was not yet finished but 
Hashem said “dai”. Leave the world unfin-
ished. Man will complete the job.  

The name Sha-dai is used in conjunction 
with the bris mila. Just as the world was 
created incomplete, so too the man is 
created imperfect. His first mitzvah is mila 
- perfecting his physical body. He begins 
his life by fixing himself, and he continues 
throughout his days to fix and perfect 
himself and the world around him.  

There is a famous story told about the 
Chofetz Chaim. When he was a young 
boy he wanted to change the whole 
world. He tried, but became frustrated. 
So, he revised his goal. He was only going 
to change Poland. He soon saw that this 
was also a bit too ambitious, so he de-
cided to just change his little town of 
Radin. Alas, this also proved to be too 
much, so he decided to change just the 
Beis HaMedrash where he prayed and 
learned. He soon realized that the only 
person he was capable of changing was 
himself. So, he got to work. As we all 
know, he succeeded in becoming a big 
talmid chochom and a tsaddik. People 
began gravitating toward him and his Beis 
Medrash soon filled with people eager to 
learn from him. Soon, his name spread 
through Radin. The small town became a 
Torah center by virtue of the great tsad-
dik who lived there. Sure enough, the 
Jewish population of Poland began heed-
ing the words of this tsaddik and Godol 
HaDor (Torah leader). He wrote many 
seforim (books). His masterpiece of hala-
cha (Jewish Law), the Mishna Brura is 
used by poskim (halachic authorities) 

worldwide as the final word in halacha. 
His works, “Chofetz Chaim” and “Shmiras 
HaLoshon” have revived the all-but-
forgotten mitzvah of proper speech. It 
has become a cornerstone of Avodas 
Hashem (serving Hashem). His multitude 
of seforim cover all aspects of Jewish life, 
and anyone who wants information or 
inspiration on practically all aspects of 
Torah need only turn to him. Yes, Rav 
Yisroel Meir succeeded. He changed the 
whole world.  
 
Kinderlach . . . 
You can do it. You can change the world. 
Where do you begin? With yourself. See 
yourself as who you want to be. Who is that 
big tsaddik walking down the street? It is you 
--- 30 years from now. How do you get 
there? One mitzvah at a time. Wake up in a 
good mood. Pray well and get to school on 
time. Learn well and help your friends. Help 
Imma when you come home. Give Abba a 
warm welcome when he comes home. Go 
to sleep on time. Each mitzvah is another 
brick in the wall. You’re building a big tsad-
dik. “Tsaddik yesod olam.” A tsaddik is the 
foundation of the world. Become a tsaddik. 
Change the world.  
 

Go To Yourself 
“Lech lecha” (Bereshis 12:1). The word 
“lech” means go. Hashem commanded 
Avraham Avinu to leave his native land. 
The meforshim explain why the word 
“lecha” was inserted here. The Noam 
Elimelech translates “lech lecha” to mean 
“go to yourself”. How can a person go to 
himself? He is always with himself. The 
Torah is referring to your deeper self. 
Who you really are. A person has many 
middos (character traits). They can be 
used for the good, to serve Hashem, or 
the opposite. We have been given free 
will to choose how to use our middos. 
When we use them for good, we purify 
ourselves. Hashem rewards us by opening 
up the wells of wisdom and understand-
ing to us. This is the explanation of “go to 
yourself”. Always look at your true, pure 
self. Keep yourself on the straight path, 
not allowing the bad middos to filter in. 
 
Kinderlach . . . 
Every Jew was born with a beautiful pure 
neshama (soul). It is our job to keep it 
pure. Just like a new clean white shirt. No 
one wants to see it get dirty. No one 
wants to see their soul become soiled with 
bad middos. Keep your souls clean, kin-
derlach. Look deep inside to the real, pure 
you. “Lech lecha.” 
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Famine and Faith 
ויהי רעב בארץ, וירד “ 12:10
אברם מצרימה לגור שם כי כבד 
 ”הרעב בארץ

“And there was a famine in the Land, and 
Avrohom descended to Mitzrayim to 
sojourn there, for the famine was severe in 
the Land.”  Hakodosh Boruch Hu told 
Avrohom Avinu to leave the land of his 
birthplace, and to go to the Land that 
Hashem showed him.  Hashem showed him 
Eretz Kna’an, Eretz Yisroel, and Avrohom 
listened to the command of Hashem and 
went to Eretz Yisroel.  There was a famine 
in the Land, so Avrohom left Eretz Yisroel, 
and journeyed to Mitzrayim.  Why did 
Avrohom leave the Land that Hakodosh 
Boruch Hu commanded him to go to, when 
he knew that Hakodosh Boruch Hu could 
provide for him wherever he is, even in a 
land that has a famine?  What was Avrohom 
thinking to go to the land of Mitzrayim, a 
land of Tumah, a place which would have 
its own great challenges?    
 The Posuk reiterates that 
Avrohom left the Land because the famine 
was very severe, to tell us that Avrohom 
wanted to stay, and stayed as long as he 
could.  He was prepared to sell all of his 
possessions in order to obtain food, and 
remain there.  However, there came a time 
when the famine was so severe that there 
was absolutely no food to be had, and 
Avrohom had no choice but to leave Kna’an.  
Avrohom had no doubt that Hakodosh 
Boruch Hu could have sustained him there, 
or anywhere.  However, Avrohom 
understood, that it was in fact the Rotzon 
Hashem for him to leave. This was another 
test for Avrohom.  Hakodosh Boruch Hu 
commanded Avrohom to leave his 
birthplace and go to the Land that would be 
his.  Then, there is a great famine in that 
Land.  Avrohom could have questioned 
Hakodosh Boruch Hu – why send me to this 
Land, when there will be a famine and I will 
not have food to eat.  Avrohom did not 
question Hakodosh Boruch Hu, he believed 
Hashem wanted him to travel to Mitzrayim, 
so off he went to Mitzrayim. (העמק דבר)  
 This was from the Nisyonos of 
Avrohom Avinu.  The main part of this 
Nisoyon was not to see if Avrohom would 
continue to follow after Hakodosh Boruch 
Hu, for he certainly was a believer.  For one 
who believes in Hakodosh Boruch Hu, it 
makes no difference to him whether they 
are fat years, or lean years, either way 
Hakodosh Boruch Hu supports him.  Rather 
the Nisoyon was to see if Avrohom would 
continue to spread the Name of Hashem 
throughout the world, and to convince 
people to turn away from their Avodah 
Zarah. It’s one thing to preach about 
Hakodosh Boruch Hu during days of plenty, 

however, in times of famine, people are too 
preoccupied with procuring food for their 
next meal, and do not want to hear about 
new ideas.  Avrohom knew that no matter 
what the situation was, it was proper and 
appropriate to continue to espouse the 
Name of Hashem throughout the world.  In 
truth, spreading the Name of Hashem at 
that time was fraught with much danger for 
Avrohom.  Perhaps the people would think 
that the reason that there was a famine was 
because of Avrohom.  By Avrohom 
convincing them to turn away from their 
gods, the gods became upset and they 
brought this famine to their land.  
Nonetheless, Avrohom had no fear, and 
continued his life’s work, of bringing people 
to acknowledge the existence of Hakodosh 
Boruch Hu, and that He runs the world – 
and their turning away from their Avodah 
Zarah. (מהר"י שוטייף)  
 The Ramban says that Avrohom 
transgressed a great sin B’shogeg by 
leaving the Land of Eretz Kna’an, the Land 
to which Hakodosh Boruch Hu told him to 
go, and placing his wife, Sarah, in spiritual 
and physical danger, by going to the land of 
Mitzrayim.  Avrohom should have had 
Bitachon in Hakodosh Boruch Hu that He 
would save Avrohom, his wife, and everyone 
who was with him.  If Avrohom should have 
had Bitachon, then why is his sin B’shogeg, 
inadvertent; it should be called a sin 
B’meizid, purposefully?  Based on the words 
of the Ibn Ezra, on the Posuk, “ ויהי כאשר
 Avrohom brought along – ”הקריב לבוא מצרימה
his entire מחנה, all of the people who he 
brought to the recognition of Hakodosh 
Boruch Hu, and wanted to join him.  The 
Torah is telling us that the reason that 
Avrohom went to Mitzrayim was because of 
his Machaneh.  12:5 “את הנפש אשר עשו בחרן” 
– Avrohom had many hundreds of people 
who followed him.  Avrohom had full 
Bitachon that Hakodosh Boruch Hu would 
provide for him, and would not be harmed 
by the famine, however he thought that it 
was prohibited for him to have Bitachon on 
behalf of his “Machaneh.” One should not 
have Bitachon in Hashem on behalf of 
others – meaning that if someone needs 
help, money, etc…. one should not say that 
there is no need to help the person for 
Hashem will help him, rather he must do 
everything he can to help the person.  As we 
say in the Birchas Hashachar, “ עושה לי כל
 Hashem provides for all of my“ – ”צרכי
needs”, and we do not say, “עושה צרכי כל אדם”, 
“He provides for the needs all of people.”  
Although it is true that He does, one needs 
to focus on his Bitachon that Hashem will 
help him, but not have Bitachon on behalf 
of others, and one must worry how to help 
others.  The Shogeg of Avrohom, was that 

he erred.  While the general rule is correct, 
that one should not have Bitachon on behalf 
of others, here, Avrohom’s Zechusim were 
indeed so great, that they all would have 
been saved by Hakodosh Boruch Hu.  
Therefore, Avrohom sinned B’shogeg by 
leaving to Mitzrayim. (מעין בית השואבה)  
 Haftorah Parshas Lech Lecha - 
Yeshaya 41:1 “ החרישו אלי איים ולאמים יחליפו
 Listen“ – ”כח, יגשו אז ידברו למשפט נקרבה
silently to me, O islands, and let the 
regimes renew strength.  Let them 
approach, then let them speak – together 
we will approach for judgment.”  These 
Pesukim are coming to be Misorer the 
hearts of man with a great foundation, 
which is from the foundation upon which 
the world stands.  One must think about 
others and help others.  One should not say 
that all is good with me and there is no 
reason for me to work to help others.  
Certainly, one who thinks this is a fool and 
it is not the Rotzon Hashem.   

Each person is called an “עולם קטן” 
– “a small world,” and is compared to a 
small city.  Each limb of a person is like a 
person in a city, and all the people in the 
city need to work together in order to 
accomplish.  If the legs decided that they no 
longer want to have the yoke of carrying the 
entire body around, the person is in big 
trouble.  If the hands decided they no longer 
want to do work, to put food in the mouth, 
etc… the person is in big trouble.  This 
applies to every limb, some in greater ways 
than others.  Hakodosh Boruch Hu did it 
this way so that one should know that he 
must act with others in the same manner as 
well.  One should try to help his neighbors 
and those around him, and see them as a 
part of himself. (ברכת חיים) 
 Avrohom had great Bitachon in 
Hakodosh Boruch Hu.  He knew that 
Hakodosh Boruch Hu would take care of 
him.  However, Avrohom was always 
thinking about others.  Avrohom was 
concerned that perhaps there would be a 
Chillul Hashem, for people would say that 
he was the cause of the famine, and he was 
concerned about all the other people with 
him.  What right did he have to put them in 
a precarious position, one that could 
potentially be very harmful?  Avrohom felt 
that because of those around him, he had a 
responsibility to take them to Mitzrayim.  
Perhaps he erred on some level, as the 
Ramban tells us, but the error was not that 
he was thinking about others.  We must 
take a lesson from Avrohom Avinu, to take 
note that at times our actions have 
ramifications on those around us, and we 
must take them into consideration to the 
utmost level.    
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PARSHAS	LECH	LECHA	
AVRAHAM	AND	MOSHIACH	WHEN	THE	BEGINNNING	ENCOUNTERS	THE	END	

	
	The ויבא הפליט escapee	 from	 the	 battle	 came	 to	 report	 to	 Avraham	 that	 his	 nephew	 Lot	 was	 taken	 prisoner	 by	 the	 Four	 Kings.	Chazal	 tell	 us	 (Targum	 Yonasan	

Bereishis	Rabba	42,8)	that	this	survivor	 from	war	was	no	other	than	 	he	day	the	because	was	Og	called	was	he	why	reason	The	Basahan.	of	king	the	giant	theעוג 
reported	to	Avraham	of	Lot	being	taken	prisoner	was	on	Erev	Pesach	and	he	found	Avraham	baking	matzos	 עוגותfor	the	Seder.	Wow!	Whatever	his	name	was	before,	
he	is	now	acknowledged	as	Og,	because	this	giant	of	a	goy	merited	to	see	the	 האדם הגדול בענקיםAvraham	(Meseches	Sofrim	21),	who	is	called	the	man	amongst	the	
giants,	baking	Erev	Pesach	Matzos.	
	
The	Maharil	Diskin	ztl	continues	with	this	observation	connecting	it	to	another	Chazal	brought	by	Rashi	(Bereishis	14,15)	 	this	thatויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם 
night	of	defeating	the	Four	Kings	in	order	to	save	Lot	was	divided	in	half.	In	the	first	part	of	the	night	there	was	the	miracle	of	defeating	the	Kings,	and	the	second	part	
of	the	night	was	saved	for	Makas	Bechoros	and	the	geulah	from	Mitzrayim.	We	want	to	suggest	that	there	are	several	allusions	to	the	connection	of	these	two	parts	
of	this	night,	between	the	battle	of	the	Four	Kings	and	Yetzias	Mitzrayim.		
	
	whichוירדף עד דן  are	 the	 words	 prior	 to	 יהם לילהויחלק על .	 The	 word	 	דן  is	 the	 name	 of	 a	 place	 to	 which	 Avraham	 ran	 swiftly	 in	 order	 to	 attack	 them	 suddenly	
(Soforno).	 This	 journey	 of	 Avraham	 must	 have	 been	 a	 miracle,	 for	 the	 distance	 between	 Ailonei	 Moreh	 where	 Avraham	 dwelled	 and	 received	 the	 news	 of	 Lot's	
captivity,	and	 דןalso	known	as	 חובה(Rashi)	situated	near	Damascus,	is	very	far	apart.	Yet	Avraham	travelled	this	lengthy	distance	and	still	fought	the	battle	with	the	
Four	 Kings	 defeating	 them,	 all	 between	 the	 time	 period	 of	 Erev	 Pesach	 and	 midnight	 of	 the	 night	 of	 the	 Seder.	 Incredible!	 The	 	phenomenon קפיצת הדרך that	
Avraham	experienced	that	night,	also	was	shared	by	the	night	of	the	geulah	from	Mitzrayim.	The	decree	that	Avraham	heard	from	Hashem	at	the	Bris	Bein	Habasarim	
was	that	his	descendants	will	be	in	servitude	for	400	years	and	then	they	will	be	redeemed.	Our	servitude	in	Mitzrayim	was	only	for	210	years?	Hashem	 פסחskipped	
over	those	remaining	years	in	order	to	produce	the	geulah	before	they	sunk	into	the	50th	level	from	which	there	is	no	return.	
However,	the	word	 דןcan	be	interpreted	also	as	a	verb	rather	than	a	noun.	In	the	Bris	Bein	Habesarim	Hashem	tells	Avraham	that	during	the	Galus	of	Mitzrayim	 וגם
	will	I	servitude	in	you	placed	that	nation	the	also	andאת הגוי דן אנכי  judge	with	makkos.	The	maaka	that	was	the	 	This	.מכת בכורות	was	geulah	the	ofמכה בפטיש 
allusion	to	Makkas	Bechoros	which	occurred	on	the	latter	part	of	the	night	of	the	Seder	 is	found	in	the	words	 	.וירדף עד דן 	In	the	action	of	 מעשה אבות סימן לבנים 
Avraham	ran	with	a	 קפיצת הדרךuntil	he	assured	the	actualizaton	of	 אנכי במכת בכורות  דןוגם את הגוי  .		
	
In	the	letters	of	 דן	there	is	a	hint	referring	to	the	premature	exodus.	For	the	spelling	of	 ד	with	its	inner	letters	is	 	the	"ן"	letter	no	is	there	as	translates	which דלית נון
gematria	of	50.	That	the	reason	why	there	was	a	premature	exodus	from	the	400	year	mark	of	galus	 immediately	following	makkas	bechoros,	 is	because	Hashem	
saved	Yisrael	by	not	allowing	the	sinking	into	the	50th	level	of	tumah.	True	that	Hashem	skipped	over	those	190	years	but	according	to	many	meforshim	those	missing	
years	are	nevertheless	owed,	and	are	to	be	paid	back	in	installments	by	undergoing	servitude	and	suffering	in	the	other	Four	Galiyos.		
	
This	concept	of	a	debt	of	years	to	be	paid	back	in	the	form	of	Four	Galiyos	is	also	hinted	in	the	Bris	Bein	Habasarim	in	the	words	 וגם את הגוי דן אנכיthe	word	 וגם	and	
also	the	nations	I	will	punish.	Why	even	mention	other	tzaros	during	this	Bris?	The	answer	is	since	the	decree	was	400	years	and	there	had	to	be	a	skipping	of	those	
years	because	Yisrael	were	already	on	the	49th	level	and	had	they	waited	any	longer	in	Mitzrayim	they	would	have	sunk	into	the	50th.	Therefore	the	four	Galiyos	are	
the	 completion	 of	 the	 400.	 The	gematria	 of	 	49	is וגם alluding	 to	 the	 descent	 of	 Yisrael	 to	 the	 49th	 level	 on	 the	 verge	 of	 entering	 the	 50th,	 upon	 which	 Hashem	
redeemed	them	earlier	with	a	payback	plan	of	enduring	four	more	exiles.	
	
Now	we	can	understand	why	the	passuk	gives	two	names	for	the	identical	city, דן	and	 חובה.	The	word	 חובהmeans	an	obligation	and	debt.	Due	to	Yisrael's	premature	
exodus	of	 דןthereby	protecting	them	from	descending	to	the	50th	level,	they	were	left	with	a					 חובהof	the	Four	Galiyos.	
	
So	we	find	Avraham	at	the	night	of	the	Seder	waging	war	with	the	Four	Kings	and	defeating	them	during	the	first	segment	of	the	night.	Chazal	tell	us	that	these	Four	
Kings	were	 symbolic	 to	 the	Four	Galiyos.	 This	also	connects	 the	battle	of	 the	Four	Kings	who	correspond	 to	 the	Four	Exiles,	with	 the	 second	segment	of	Maakos	
Bechoros	and	the	geulah	from	Mitzrayim.	As	we	have	just	explained,	the	relationship	is	the	payment	of	an	old	debt.	
	
At	the	night	of	the	Seder	we	perform	different	minhagim	which	manifest	the	connection	between	the	Four	Galiyos	to	Yetzias	Mitzrayim.	We	are	commanded	to	drink	
four	cups	of	wine.	The	Chazal	say	they	correspond	to	the	Four	Galiyos	and	the	four	redemptions	from	them.	At	the	night	of	the	Seder	we	hint	to	the	Four	Galiyos	
because	they	emerged	from	the	geulah	of	Mitzrayim	which	was	incomplete.	At	the	fourth	siman	of	the		
	
Haggadah	יחץ,	we	split	the	middle	matzah.	One	part	we	eat	for	HaMotzei	and	the	other	part	we	save	for	the	Afikomen.	The	splitting	of	the	matzah	symbolizes	the	
	says	Gamliel	Rabban	As	Mitzrayim.	Yetzias	from	geulah	of	day	and	night	the	symbolizes	matzah	first	The	divided.	was	which	Avraham	of	night	theויחלק עליהם הלילה 
in	the	Haggadah,	that	we	are	commanded	to	eat	matzos	to	remember	that	Am	Yisrael	did	not	have	sufficient	time	to	let	the	dough	rise.	The	Afikomen	represents	our	
overcoming	of	the	four	exiles	and	their	geulah.	A	hinting	to	this	is	the	word		אפיקמן.	The	 מstands	for	 לכות מ for	each	galus	is	described	as	a	Kingdom.	The	aleph	is	the		
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first	letter	of	the	kingdom	 דוםא .	The	letter	 פstands	for	the	kingdom	of	 רספ .	The	letter	 יstands	for	the	kingdom	of	 וןי .	The	letter	 ןstands	for	 בוכדנצר נ who	destroyed	
the	first	Bais	Hamikdash	in	Galus	Bavel.	The	letter	 	end	the	at	returned	will	but	Hadaas	Aitz	the	from	eating	by	lost	Harishon	Adam	which	cubits	100	the	for	stands ק
of	Galus	Edom.		
	
Now	we	are	ready	to	fit	the	last	part	of	the	puzzle	together.	True	we	were	redeemed	from	Mitzrayim	earlier	than	decreed	and	we	have	also	passed	through	three	
galiyos	and	we	are	at	the	end	of	the	fourth.	But	how	do	we	know	that	even	after	the	fourth	galus	has	terminated,	that	Moshiach	will	come	and	we	will	build	the	Bais	
Hamikdash	and	once	again	the	Shechinah	will	dwell	amongst	us	but	this	time	never	leave.	Are	we	worthy	of	such	redemption?		
	
The	 answer	 is	 that	 the	 	ofמעשה אבות סימן לבנים  Avraham	 Avinu	 took	 care	 of	 this	 final	 end	 as	 well.	 The	Chazal	 and	 seforim	 elaborate	 on	 Avraham's	 seemingly	
obsessed	 relationship	 with	 Lot.	 All	 the	 time	 Lot	 accompanied	 Avraham,	 Hashem	 refused	 to	 give	 a	 prophetic	 vision	 to	 Avraham.	 Yet	 Avraham	 surrendered	 that	
intimate	rendezvous	with	Hashem	in	order	to	keep	Lot	in	his	company	as	much	as	possible.	When	Lot	was	captured	Avraham	risked	his	life	to	battle	against	all	odds	
to	 save	 him.	 Lot	 was	 seemingly	 already	 off	 the	derech	 of	 Avraham	 by	 choosing	 to	 live	 in	 Sodom	 a	 city	 of	 decadence	 and	 perversion.	 Why	 bother	 and	 endanger	
himself?		
	
Avraham's	unusual	close	relationship	with	Lot	was	because	he	carried	the	seed	of	Dovid	Hamelech	and	Moshiach	and	the	final	geulah	 through	fathering	two	sons	
from	 his	 two	 daughters.	 From	 one	 descended	 Ruth	 the	 great	 grandmother	 of	 Dovid,	 and	 the	 other	 offspring	 became	 King	 Shlomo's	 wife	 who	 gave	 birth	 to	
Rechavaam.	Chazal	ask	on	the	passuk מצאתי דוד עבדי	Where	was	Dovid	found?	They	answer	in	Sodom	(Bereishis	41,1).	Meaning	his	neshamah	was	housed	in	Lot.	
That	 is	 why	 Lot	 had	 the	 same	 facial	 features	 of	 Avraham	 (Bereishis	 18,3	 Rashi).	 Because	 his	 	,faceפנים  was	 reflective	 of	 his	Penim,	 insides	 which	 housed	 Dovid	
Hamelech.	Avraham	stayed	with	Lot	as	much	as	possible	in	order	to	protect	that	neshamah	of	Dovid	Hamelech	which	was	housed	in	Lot.	Avraham's	saving	of	Lot	also	
included	the	concern	of	saving	and	preserving	the	neshama	of	Dovid	Hamelech	through	the	Four	Exiles.	This	was	in	order	so	that	when	it	would	be	time	for	the	final	
geulah	and	 for	 the	Bais	Hamikdash	 to	be	built	 for	Hashem's	presence	 to	 reside	within,	Dovid	Hamelech	will	have	remained	wholesome	and	undefiled	 in	order	 to	
achieve	the	task	of	the	final	geulah.		
Subsequent	his	victory	over	the	Four	Kings	and	retrieving	Lot,	Hashem	promises	Avraham	 אנכי מגן לךI	will	shield	you	(Bereishis	15,1).	The	Chidushei	Harim	explains	
that	Hashem	promised	to	shield	the	spark	of	Avraham	that	lies	in	every	Yid	that	it	should	never	be	defiled.	This	is	the	deeper	meaning	of	what	Avraham	accomplished	
in	his	defeat	of	the	Four	Kings	and	the	rescuing	of	Lot.	 שכרך הרבה מאדYour	reward	is	threefold	hinted	in	the	letters	of	 	of	acronym	the	is	which מאד וד דדם, אשיח, מ .	
		
Rashi	says	on	Hashem's	beracha	to	Avraham	 והיה ברכהthat	 בך חותמיםwith	your	name	Avraham	we	will	end	the	first	beracha	of	the	Shemoneh	Esrai	מגן אברהם.	The	
	that	promising	is	Hashem	understanding,	esoteric	of	level	the	On	Hashem.	of	revelation	the	and	Moshiach	of	Days	with	end	will	it	know	we	as	"history"	ofחתימה 
because	of	you	Avraham	the	end	and	destiny	of	world	will	for	sure	come	about.	 מעשה אבות סימן לבניםYou	have	already	defeated	the	Four	Galiyos	in	the	form	of	the	
Four	Kings	and	you	have	redeemed	Dovid	in	the	form	of	saving	Lot.		The	סמאל,	the	Angel	of	Esav,	Galus	Edom,	will	meet	his	demise	by	the	 מעשה אבות סימן לבניםof	
Avraham	Avinu	in	this	parsha.	That	is	why	we	suggest	that	the	name	 	of	acronym	the	is סמאל בניםלימן סבות אעשה מ .		
	
Now	we	have	come	full	circle	starting	from	Avraham,	the	first	member	of	Am	Yisrael,	and	ending	with	Moshiach	who	will	reveal	Hashem's	Shechinah	in	revelation	on	
earth.	 	the	throughאם הבנים שמחים  	of	acronym	the אם שיח מברהם א the	mission	of	Am	Yisrael	will	be	completed	and	 it	will	be	revealed	that	we	were	Hashem's	
children	all	along	which	will	brings	us	tremendous	simcha.	Together	 	the	of	greatness	the	about	bring	willאברהם ומשיח  	in	and	along,	all	possessed	we	whichתורה 
which	we	fulfilled	and	toiled	learning	it	day	and	night.	This	is	hinted	in	the	gematria	of	 עה"כ  תורה equaling	אברהם ומשיח.		
	
This	 closure	 will	 then	 bring	 about	 the	 	יום שכולו שבת  of	 which	 we	 experience	 a	 microcosm	 of	 it	 every	 Shabbos.	 At	 the	 chait	 of	 Aitz	 Hadaas,	 Adam's	 spiritual	
dimensions	were	diminished	100	cubits.	Those	100	cubits	will	be	restored	with	the	coming	of	the	משיח.	The	height	of	the	Bais	Hamikdash	was	100	cubits	alluding	to	
the	tikkun	of	Adam	Harishon.	Avraham	was	given	the	instructions	of	 	.Adam	of	dimensions	original	the	restore	to	is	task	his	that	hint	to	100	gematria	is	which לך לך
Avraham	began	the	restoration	and	Moshiach	will	finish	it.	Together,	 	geulah	future	the	of	taste	a	have	we	Shabbos	Every	.השבת	equal	cubits	100	and אברהם משיח
and	tikkun.		
	
The	final	geulah	needs	the	input	of	every	Yid	in	every	generation.	 	darshin	Chazal	the	and	(10,12	Deveraim) ה' אלקיך שואל מעמך מה ה' אלקיך שואל מעמך  מאה Hashem	
asks	 from	every	Yid	to	donate	to	the	restoration	of	 the	100	 	matter	No	chait.	the	by	away	taken	were	which	Adam	of	cubits אמה if	you	bring	to	the	table	even	a	
1/10000	of	a	cubit	through	your	personal	tikkunim,	with	this	you	will	merit	to	be	there	to	greet	the	Shechina	when	it	appears	in	its	fullest	glory.	

	
GUT 	 S HABBO S 	 	

R A V 	 B RA Z I L 	 	
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ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

נדרים פלוס 03-7630585 שלוחה- 1586
קהילות 073-2757000 שלוחה- 4310

 ig0533145900@gmail.com  :ליצירת קשר
  רבי יהודה הנשיא 52 בני ברק 
077-2092005  053-3145900 

הילד קולט איפה הרמאות
היה דגש סביב  רבינו,  הילדים אצל  בחינוך  אחד הדברים שהכי בלטו 
מן  לשנות  או  עובדות  להעלים  מושג  היה  לא  והשקר.  האמת  נושא 

האמת. האמת יפה מספיק מכדי שיצטרכו לצפות אותה בשקר.
יסוד הדברים הוא מדברי הגמרא בסוכה דף מ"ו ע"ב, שם מובאים דברי 
רבי זירא שאמר, אל לו לאדם להבטיח לבנו דבר ואחרי זה הוא לא יתן 
ידי זה להיות שקרן, שנאמר למדו לשונם  לו, כי הוא מלמד אותו על 

דבר שקר לא ליקני איניש הושענא לינוקא.
שאל רבינו שליט"א, זה הכל? וכי הציווי 'מדבר שקר תרחק' לא מספיק? 
האם כל מה שהוא צריך לעמוד בדיבורו זה כדי שלא ללמד אותו להיות 

שקרן, ומה עם איסור שקר?
ועונה: התורה דיברה בתביעת ממון או בבית דין, או אם מפסיד לשני, 
והוא  בין אדם לחבירו לא מצינו מפורש לאיסור,  אבל סתם שקר של 
אופנים  ועוד  שלום  דרכי  מפני  כמו  מקומות  יש  ולכן  מדרבנן  איסור 
שלא אסרו )ראה בביאורו על מסכת כותים סימן ל'(, אבל כשמבטיח 
לילד ולא מקיים מרגיל את הילד להיות שקרן, ובזה צריך להיזהר יותר.

עצמו  את  להרגיל  האדם  על  שקרן,  להיות  הילד  את  להרגיל  לא  כדי 
תחילה לא לשקר, אלא לעמוד תמיד בדיבורו גם אם לא תמיד זה נראה 

קל ומשתלם.

שקר – מיותר ולא מועיל
אבא לילד שהלימודים קשים עליו, ניגש ושאל את רבינו אם מותר לו 
שהוא  אמר  ושפלוני  בשבחו,  דיבר  המחנך  כי  לו  ולומר  לבנו  לשקר 
מצטיין וכו' כדי לעודד אותו להמשיך ללמוד, ועל ידי המחמאות הוא 

יעשה עוד מאמצים כדי להביא הישגים.
על אתר השיבו רבינו: אסור לעשות את זה, וגם זה לא יביא תועלת, כי 

משקר לא מרויחים.
ונכונים  איך כן לנהוג? החכם עיניו בראשו, יש מספיק אופנים כשרים 
לעודד בהם את הילד, לפעמים די במה שמוסרים לילד דרישת שלום 
חמה מהמחנך ולהוסיף כמה הוא דואג לו ורוצה בתועלתו, כדי לעודד 

בכך את התלמיד.
ואגב, את ספרו אורחות יושר פותח רבינו במעלת מדת האמת, ומביא 
שם מדרש לא ידוע, שבו כתוב שאת הכל ברא הקדוש ברוך הוא חוץ 
מן מדת השקר ומדת העולה, שלא ברא ולא עשה אותם הקדוש ברוך 
הוא. כלומר, שכל המדות הרעות יש בהן צורך לעולם לפעמים, אבל 
מדת השקר, כ"כ מיותרת היא, שאם בני אדם לא היו חוטאים אין בזה 

שום צורך לעולם.
הכלל: בחינוך הילדים יש להיזהר שבעתים ולא לומר דברי שקר, לא 
לרמות את הילד וגם לא לשקר אותו, כי בזה מרגיל אותו להיות שקרן 

ורמאי, וירמה על עצמו ועל הוריו.

כיצד חינך החפץ חיים את בתו
סח רבינו שליט"א: שמעתי כי באחד הפעמים שהגיע מן הדפוס ספרי 
משנה ברורה, רצה החפץ חיים לעבור על כל ספר לחוד ולראות שהוא 
מבתו,  ביקש  הוא  זה  לשם  וכו',  דפים  בו  חסר  ושלא  מטעויות  מוגה 

שהיתה נערה, שתעזור לו להגיה ספרים.
כשאחזור  אבא,  לו,  ואמרה  אחר,  למקום  ללכת  מיהרה  כנראה  הבת, 

הביתה אבדוק עבורך אפילו מאה ספרים.
בהמשך היום, כשהיא חזרה הביתה, מוצאת הבית ערימה גדולה מאוד 

של ספרי משנה ברורה, הממתינים לה להגהה...
הרבה  כ"כ  לה  הניח  הוא  למה  אביה  את  שאלה  היא  התפלאה.  הבת 
לבוא  איחרה  לא  חיים  החפץ  בעל  הצדיק  הגאון  של  תשובתו  ספרים, 
"הלא אמרת שתבדקי מאה ספרים כשתחזרי, אז ספרתי מאה ספרים 

ושמתי על השולחן".
כי בכל מה שקשור לאמת ושקר, הן בערך והן כאילו, על האדם לעמוד 

במילתו ולקיים את דיבורו.

כך דקדק רבינו על כל שאלה של התלמיד...
עובדא הוה, ואל רבינו הגיע תלמיד חכם לשאול מספר שאלות, מכיון 
שהכירו היטב וידע שהוא שואל הרבה שאלות, התנה עמו רבנו מראש, 

שישאל חמש שאלות בלבד. 
השואל התחיל לשאול, ורבינו פתח את חמש אצבעות ידיו, ומונה אחת 
לאחת... כשהגיעו לחמישי, התחכם הלה ואמר שיש לו רק שאלה אחת 

אחרונה...
הגיב לו רבינו, לשאלה אחת יש לי עדיין פנאי, אולם מה אעשה ולך כבר 

אסור לשאול כי אסור לשקר, עליך לעמוד במילתך...

ותלמדם חוקי חיים  פרק א’ - לאמיתה של חינוך

תמונה נדירה: רבינו עם תלמיד, מונה באצבעות ידו כמה שאלות כבר 
שאל, כפי שהתנה מראש.

רבינו מעיין בספר משנה ברורה עתיק שברשותו. 
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גיליון מס’ 350 | פרשת לך לך
תש”פ שנה שביעית

לזכות ידידינו החשוב 

הר”ר ישעיהו אפשטיין שליט”א
שזוכה לשמש את רבינו עשרות בשנים

 לרגל שמחת נישואי בנו נ”י

divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

בדין פרקדן
אפרקיד  דגני  אמאן  לייט  ריב”ל  א’  י”ד  נדה 

יקרא ק”ש  יוסף פרקדן לא  והאמר רב  איני 

מצלי  כי  מגנא  לענין  דמי  שפיר  מגנא  הא 

שפיר דמי לענין ק”ש כי מצלי אסור כו’. מבו’ 

דגם לשכב בלי שינה אסור דאל”ה לא פריך 

מידי דמה ענין זה לק”ש )וכן העיד הר”ג נדל 

שמעתי  וכן  זצ”ל  החזו”א  מרן  בשם  זצ”ל 

ואע”ג  הט”ז(,  רבנו  בשם  זצ”ל  מאאמו”ר 

דהטעמים שכ’ רש”י ותוס’ כאן ובברכות י”ג 

ר”י החסיד  כ’ בתוס’  ל”ש אלא בשינה כבר 

שם דחיישי’ שמא ישן ומוכח מדבריו להדיא 

ישן  שמא  מדכ’  שינה  בלא  אפי’  דאסור 

בברכות  הרא”ש  פסקי  בקיצור  להדי’  וכ”ה 

שם  שהזכיר  ומה  ק”ש,  הל’  באו”ז  מבו’  וכן 

וכן  שינה  הזכירו  ושו”ע  ברמב”ם  וכן  הישן 

ועוד  הוא אורחא דמילתא  ל’ רש”י בברכות 

עראי  דרך  )ואולי  ישן,  שמא  הטעם  שהרי 

קצת  בקבע  בשוכב  רק  איסור  אין  בעלמא 

שיש לחוש שמא ירדם וגם לקרות ק”ש הוא 

בקבע יותר(, וכן מש”כ בשה”צ סי’ רל”ט היינו 

אפי’ לישן תפס ל’ הפוסקים והיינו כנ”ל ולא 

שינה  דוקא  בפירוש  שכ’  פוסק  שום  מצינו 

ולא שכיבה. ובאמת ל’ גני לא קאי כלל על 

שינה רק על שכיבה עי’ סנהדרין ק”ח ב’ דגני 

בספנא דתיבותא ולא מיירי שם בשינה שהרי 

דיבר עמה וזמן האכילה הי’ וכן בתרגום שני 

דבגמ’  אלא  עי”ש  בהראותו  עה”פ  אסתר 

מושאל  בל’  שינה  על  גם  בכ”מ  זה  משמש 

מפני שכל הישן שוכב, ובספר שונה הלכות 

סי’ רל”ט דין ג’ כתב וז”ל ומוכח בגמ’ דאפי’ 

שכיבה בלא שינה אסור וכן העידו בשם מרן 

החזו”א זצ”ל עכ”ל. 

)שיח השדה ח”ג ברכות י”ג ב’ עי”ש עוד(

“ויאמר ה’ אל אברהם” )יב, א(
שהיה  לפי  א(:  לט,  רבה  )בראשית  במדרש 

הזה  שהעולם  תאמר  אומר  אברהם  אבינו 

הוא  ברוך  הקדוש  עליו  הציץ  מנהיג,  בלא 

ואמר לו אני הוא בעל העולם.

אמר רבינו בשם החזון איש: מה ההבדל בין 

יכולים  היו  פעם   – מקדם  וימים  תקופתנו 

לעצום עיניים ולראות את בורא העולם. היום, 

אם  אבל   – לראותו  כדי  עיניים  לפקוח  צריך 

רק נפקח עיניים, לא נוכל שלא לראותו! 

)תורת חיים ע”פ אהל משה(

“ומבית אביך” )יב, א(
)מדרש  זצ”ל  איינבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון 

יהונתן, לך לך( כתב, שלפיכך נצטוה אברהם 

שההלכה  לפי  אביו,  בית  את  לעזוב  אבינו 

היא, שאם הבן גדול בתורה יש לחוש לבזיון 

התורה אם יתבזה הבן לפני אביו עם הארץ 

כדי  מזה  זה  להתרחק  להם  ויש  בשימושו, 

שלא יקל אחד מהם בכבודו פני חבירו )יורה 

דעה רמ,ז(.

צבי  רבי  בשם  קשיש  שיהודי  סיפר  רבינו 

היה נכנס לישיבת לומז’ה ללמוד, ונכנס עמו 

בדברים. בין השאר תמה על סיפור הגמרא 

)נדרים סו ע”ב( באותו אדם שאמר לאשתו: 

שתטעימי  עד  לי  נהנית  את  שאין  קונם 

היה  פשר  איא  הנראה  ]שכפי  תבשילך 

לטעמו[ לרבי יהודה ולרבי שמעון. רבי יהודה 

שלום  לעשות  ומה  וחומר,  קל  אמר:  טעם. 

שנכתב  שמי  תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין 

בקדושה ימחה על המים, אני על אחת כמה 

ימותו כל  וכמה. רבי שמעון לא טעם. אמר: 

תמה  ממקומו.  שמעון  יזוז  ואל  אלמנה  בני 

רבי צבי: מדוע רבי שמעון לא טעםף מה היה 

איכפת לו לטעום ולהתיר אשה לבעלה.

רבי  את  צריך  להבין  אדרבה,  רבינו:  השיבו 

יהודה שטעם! רבי שמעון, מובן – 

את  הרי  לאשתו:  יאמר  שאחד  עצמך,  הגע 

אסורה עלי עד שהחזון איש יסתובב ברחוב 

רבי עקיבא בבגד שינה, וכי תעלה על דעתך 

שיידרש לעשות כן. לא זו בלבד שאינו חייב, 

לכן  התורה!  כבוד  בזיון  משום  הדבר  אסור 

סירב רבי שמעון למלא אחר גוזמת הבעל!

וסיפר רבינו מעשה רב – 

למצוקה  נקלעו  שביעית  שומרי  חקלאים 

והחזון איש שעודדם והמריצם שלח את רבי 

זליג שפירא להשיג עבורם תרומות. התקופה 

היתה דחוקה והמשימה קשה. אמר לו גביר 

אחד: אני מוכן לתרום את כל הסכום הנדרש 

איש  והחזון  בביתי  אסיפה  שתערך  בתנאי 

ישתף בה, ולו לשתי דקות בלבד.

סיפר רבי זליג לחזון איש, שלא הסכים בשום 

פנים ואופן. סבור היה שזה ביזוי כבוד התורה, 

ואותו יהודי נפגע ולא תרם פרוטה. 

 )תורת חיים ע”פ מאורי הפרגוד(

מעניני הפרשה

עלי הדף

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

 תודתינו להג”ר אורי טיגר שליט”א

 על שמסר לנו הגהות מרן שליט”א על הגליונות 

 מתוך קונטרס דרך איש מהדורה שלישית 

העומד לצאת לאור
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ארץ חמדה

היא  ישראל  ארץ  משה,  בתורת  המבואר  כפי 
לקבל  הראשון  היהודי.  לעם  שהובטחה  הארץ 
הבטחת ירושה זו היה אברהם שמייד בבואו מחרן 
נאמר לו: "ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת". הבטחה 
 ְל רֶֹאה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  "ִּכי  נכפלה:  זו 
ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ושוב ְלַזְרֲע ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת".

של  זרעו  שאר  עם  טעויות  יהיו  שלא  ובשביל 
 ּוְלַזְרֲע  ְל" ליצחק:  זו  הבטחה  ניתנה  אברהם 
ישמעאל.  נוטרל  ובכך  ָהֵאל"  ָהֲאָרצֹת  ָּכל  ֶאת  ֶאֵּתן 
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  "ָהָאֶרץ  הסולם:  במראה  נאמר  וליעקב 
ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע" כדי לנטרל את עשיו. 
בכך הושלמה הבטחת ירושת הארץ ואך ורק לבני 

ישראל. 

התורה  חזרה  צד  מכל  זה  עניין  לחתום  כדי 
ֶאת  ִּתְׁשְמרּון  ָׁשמֹר  "ִאם  רבנו:  למשה  והבטיחה 
ַּכף   ִֹּתְדר ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ָּכל  ַהּזֹאת...  ַהִּמְצָוה  ָּכל 
משה  אצל  שמתווסף  ומה  ִיְהֶיה.."  ָלֶכם  ּבֹו  ַרְגְלֶכם 
תלויה  ישראל  בארץ  השהיה  זכות   - ההתניה  היא 
בשמירת התורה: "ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה 
ַּכף   ִֹּתְדר ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  "ָּכל  דייקא:  אז  ַהּזֹאת" 
ְמרּו  "ִהּׁשָ מפורש:  אמר  ועוד  ִיְהֶיה".  ָלֶכם  ּבֹו  ַרְגְלֶכם 
ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם... ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ 
ַהּטָֹבה...". וכן אמר דוד ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל 

ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו, ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו. 

נמצא, שמה שקיבלנו את ארץ ישראל זה בשביל 
הוא,  והעניין  ישראל.  תורת  את  בה  לשמור  שנוכל 
הספרים  כל  ראש  היא  ישראל  שתורת  שכמו 
והחכמות, כך ארץ ישראל היא ראש כל הארצות, 
האלוהיות,  במושכלות  בה  שיתעסקו  הראוי  ומן 
 ֶהי-ֱא ה'  ֲאֶשׁר  "ֶאֶרץ,  שהיא:  בה  נאמר  כן  שעל 
דֵֹּרׁש אָֹתּה, ָתִּמיד, ֵעיֵני ה' ֱא-ֶהי ָבּּה", שזה העניין 
היינו  ועיניו  בה,  האלוה  עיני  כי  מחכים,  שאווירה 
השפעת חכמתו. לא דבר ריק הוא, שתוך 70 שנה 
האומה  הפכה  לארצו,  היהודי  העם  שחזר  מאז 
הישראלית למעצמה ביטחונית, כלכלית, טכנולוגית 

ומדעית.   

וזה דבר חשוב מאד שכל יהודי יידע את הנתונים 
לנו  נתנה  ישראל  ארץ  בפיו,  שגורים  ויהיו  האלה 
בשביל לשמור תורת ישראל, לא בשביל להיות עם 
חופשי ממצוות התורה, וצריכה להיות יקרה בעינינו 
כמי  ישראל  בארץ  הדר  'כל  כי  כאן,  להיות  הזכות 
שיש לו אלוה', נמצא שעיקר עבודת איש הישראלי 

זוכין דווקא בארץ ישראל.  

היא  ישראל  ארץ  יישוב  שמצוות  לדעת,   יש  ועוד 
מצווה השייכת לכלל ישראל כעם, אך גם לכל יהודי 
כנגד  ששקולה  מצווה  זו  מצווה,  עוד  לא  וזו  כפרט. 
כל המצוות, שעל כן אומר הרמב"ן שיש לנו מצווה 
אחת  ביד  אותה  לעזוב  ולא  חלקיה  כל  את  לרשת 

האומות או לשממה. 

הרמב"ם  שפוסק  ישיבתה  חשובה  כך  כדי  עד 

"לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה 
שרובה  בעיר  ואפילו  לארץ  בחוץ  ידור  ואל  גויים, 
ישראל, שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה 
זרה". הדברים מדברים בעד עצמם, לדעת הרמב"ם 
עדיף לגור בסביבות אום אל פאחם או באקה אל 
בכל  או  יורק  שבניו  במונסי  לגור  מאשר  גרבייה 
שכונת יהודים אחרת בגולה. שנזכה להיוולד ולהוליד 

לחיות ולמות בארץ ישראל. 

משאלות שנשאלו ב“קו ההלכה“
אנו דרים בקיבוץ חילוני בו אין מקווה 
טהרה, ותושבי הקיבוץ מתנגדים לאשר 
בניית מקווה ציבורי. יש לנו יכולת לבנות 
ולזכות  פרטי  טהרה  מקווה  בביתנו 

אנשי  כך  ועל  הרבים  את 
יכולים  אינם  הקיבוץ 
שמעתי  אבל  להתנגד, 
מקווה  לבנות  איסור  שיש 
בבית פרטי, האם זה נכון?

תשובה: השמועה ששמעת נכונה 
- יש צוואת רבי יהודה החסיד שלא 
ביתו,  בתוך  המרחץ  בית  לעשות 
נזהרים  שאין  כיום  המנהג  אמנם 
טהרה  מקוה  לעשות  ומותר  בזה, 
בתוך ביתו, כמבואר בשו“ת משנה 

הלכות (חלק ה‘ סימן קמ“ו) ובספר שמירת הגוף והנפש (עמוד 
מעוון  רבים  הצלת  שזו  בענייננו  וחומר  וקל  תרנ“ג), 

גדולה  זכות  שבוודאי  ישראל  בעם  טהרה  והרבות 
לקבל  שחובה  המקווה, יש לציין  בידכם לבנות את 

הדרכה ברורה מהמומחים לעניינים אלו .

מי ששתה רביעית מים לפני הסעודה 
לאחר  מיד  ורוצה  פת)  סעודת  (כלומר 
מכן ליטול ידיו ולהתחיל בסעודה, האם 

מה  על  אחרונה  ברכה  לברך  צריך 
ששתה?

אף שלכתחילה לא טוב עשה, כי אין להכניס את 
שתה  אם  מקום  מכל  הפוסקים,  במחלוקת  עצמו 
ברכה  לברך  צריך  אינו  רביעית 
בברכת  חובתו  ידי  ויוצא  אחרונה 
(שנה  חי  איש  שבבן  ואף  המזון. 
ב‘)  אות  נשא  פרשת  ראשונה 
מים  רביעית  שתה  שאם  כתב 
ברכה  לברך  צריך  הסעודה  קודם 
שרבינו  מעשה  והביא  אחרונה, 
הקודש  ברוח  צפה  פעם  האריז“ל 
וראה  ויטאל  חיים  רבינו  במצח 
כתם במצחו על זה שלא ברך על 
מכל  המזון,  קודם  ששתה  המים 
מקום הוא עצמו חזר בו בספר עוד 
יוסף חי (הלכות פרשת נשא) וכתב 
עולם  בהליכות  וכ“פ  אחרונה,  ברכה  יברך  שלא 
(סימן  שמש  תבואות  ובשו“ת  קכז)  עמוד  ב‘  (חלק 

ס“ב ד“ה והנה מן).

קידוש  עושה  אדם  כאשר  זה  לפי 
או  רביעית  לשתות  ראוי  האם  בשבת 

שישתה פחות מרביעית?
מ“ל)  (כ-41  לוגמיו  מלא  שיעור  שתה  שאם  אף 
יצא ידי חובתו, מכל מקום דעת רוב ככל הפוסקים 

שצריך לשתות רביעית שלימה לכתחילה (81 מ“ל). 
בן איש חי (שנה ב‘ פרשת בראשית אות כ“ג) כף החיים (סימן 
רע“א סעיף קטן פ“ג) אור לציון (חלק ב‘ פרק כ‘ אות כ“ב) ומשנה 

ברורה (סימן תע“ב סעיף קטן ל‘). 

הגפן  פרי  בורא  יין  על  שבירך  אדם 
כעת  רוצה  אם  רביעית,  שיעור  ושתה 
לברך,  צריך  אינו  אחר,  משקה  לשתות 
שברכת היין פוטרת את שאר המשקין 
שולחן ערוך (סימן קע“ד סעיף ב‘). ויש 
שבירך  אדם  שמעתי  אני  אם  לשאול 
לא  אבל  חובה,  ידי  לצאת  ונתכוונתי 
מעט  לגמתי  רק  אלא  רביעית  שתיתי 
מן היין, וכעת הביאו לפני משקה אחר, 

האם אני צריך לברך? 
לבני אשכנז – צריך לברך על המשקה החדש, רק 
אם שתה לכל הפחות רוב רביעית פוטר את שאר 
”יין“).   המתחיל  דיבור  קע“ד  (סימן  הלכה  ביאור   . המשקין 
ולבני ספרד – גם אם רק טעם מהיין נפטר מברכת 
שאר משקין ואינו צריך לברך שוב, ומכל מקום טוב 
לכתחילה שיברך על מעט סוכר שהכל נהיה בדברו 

ויכוין לפטור את המשקה. אור לציון (פרק כ‘ סעיף ט‘).

ואם לא שתה כלל מהיין, צריך לברך על המשקה 
חובת  ידי  לצאת  נתכוין  אם  אף  לשתות,  שמעוניין 
קידוש בברכת היין, הדין הוא שיצא ידי חובת קידוש 
אבל צריך לברך על שאר המשקים. שו“ת יחוה דעת 

(חלק ה‘ סימן כ‘).

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של ח סד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ָאַמר ַרֵּבנּו: "עוד יהיה למשיח עבודה גדולה מאד 
להכניס באנשי-העולם תפלת שמונה-עשרה נקיה 

ממחשבות-זרות" (שיש"ק ב-כ)

ַהָּלה  ְוׁשֹוֲאלֹו  ַּבֲחֵברֹו  ּפֹוֵגׁש  "ְּכֶׁשֶאָחד  ַרֵּבנּו:  ָאַמר 
 :ם ִיְתָּבַר ִלְׁשלֹומֹו ְואֹוֵמר לֹו, א טֹוב - אֹוֵמר ַהּׁשֵ
ּוָבִאים  טֹוב..."  א  ַמהּו  ַאְרֶאּךָ  עֹוד  טֹוב?!  א  "ֶזה 
ְּכֶׁשּפֹוְגׁשֹו  אּוָלם,  ַרְחָמָנא-ִליְצָלן.  ַרּבֹות,  ָרעֹות  ָעָליו 
-ֲחֵברֹו ְוׁשֹוֲאלֹו ִלְׁשלֹומֹו ְועֹוֶנה לֹו ְּבִׂשְמָחה: "טֹוב, ָּברּו

ם  ם" ! ַאף-ַעל-ִּפי ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין טֹוב לֹו אֹוֵמר ַהּׁשֵ ַהּׁשֵ
טֹוב..."  ַמהּו  ַאְרֶאּךָ  עֹוד  טֹוב?!  ִנְקָרא  "ֶזה   :ִיְתָּבַר

!(שם ב-לב).

ֶׁשַהַּקְטנּות  ֵמר,  ְלִהּׁשָ ָהָאָדם   ָצִרי" ַרֵּבנּו:  ָאַמר 
ָהֲאִמִּתית,  ַּגְדלּותֹו  ַעל  ְּתַכֶּסה  א  ֶׁשּלֹו  ְפלּות  ְוַהּׁשִ
ִּכי ִלְפָעִמים ָהָאָדם ַמְׁשִּפיל ְוׁשֹוֵבר ֶאת רּוחֹו ְּבִקְרּבֹו 
ַרּבֹות  ַמֲעלֹות  ֲעַדִין  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוׁשֹוֵכַח,  ִמַּדי  יֹוֵתר 

ְוִנְפָלאֹות". (שם ב-לד)

פנינים
חסידות ברסלב



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

קשה סילוקן של צדיקים
אחד מחשובי הרבנים בישיבת 'פורת יוסף' נאנח. 
מבעד לחלון ראה את דמותו של אחד מקשי-היום 
הישיבה  במדרגות  דרכו  את  שעושה  בירושלים, 

לעבר חדרו.

שבישיבה,  לחדרו  האיש  הגיע  שעבר,  בשבוע 
ייסוריו  סאת  את  גולל  תמימות  שעתיים  ובמשך 
צבע  וחסר  משעמם  במונולוג  האישיות  ומצוקותיו 

מחד, ומצד שני מעורר רחמים וחמלה.

עתה נכנס 
האיש  שוב 
 , ו ר ד ח ל
את  פרק 
ו  י ת ו ל י ב ח
ו  תי רו צרו ו
ה  ח נ א ב
לב,  קורעת 
ב  ש י י ת ה
הכיסא  על 
ן  ו ש א ר ה
א  צ מ ש
בלא  והודיע 
בושה  שמץ 
 : ב ר ה מ
לי  "תכין 

כוס תה"...

ה  א ר ת "
הרב",  כבוד 
החל הקבצן 
 , ר ב ד ל
ע  ו ב ש ב "

שעבר הייתה לי מריבה סוערת עם אשתי, כעסתי 
עליה בגלל איזו סיבה. האמת, אני כבר לא זוכר על 
שיצאתי  אחרי  בעיקרון  חשוב,  לא  אבל  רבנו.  מה 

מהבית לכמה שעות נרגעתי וחזרתי. 

פתאום  אשתי,  עם  שהשלמתי  אחרי  אז,  "אבל 
לפני  ממנו  שלווינו  לנו  להזכיר  בדלת  השכן  דפק 
זמן רב סכום כסף ולא החזרנו. מה אומר לך רבי, 
הסכום הזה נדרש לי כאוויר לנשימה לתרופות שאני 

לוקח מדי יום. אני לא יכול לוותר עליהן. 

בי  לגעור  אשתי  התחילה  שוב  השכן  שיצא  "איך 
שאיני מביא פרנסה לבית. שאני מבזבז זמן לשווא 

והילדים הולכים לישון רעבים.

אבל היא לא הספיקה יותר מדי לצעוק, כי אחד 
הילדים נכנס ובידו פתק מן המלמד שלו שלאחרונה 
הוא מידרדר בלימודיו והמלמד רוצה לראות את שני 

ההורים למחרת על הבוקר.

אם לא - הילד לא ייכנס לכיתה. חד וחלק.

"ואני", המשיך האומלל, "האם אני יכול לצעוק על 
אני  הרי  קרועים?  ובגדיו  רעב  לישון  שהולך  המסכן 

יודע עד כמה הוא ואחיו סובלים. ובכלל, שתי בנות 
עד  עימן.  להשתדך  שמוכן  מי  ואין  בבית  לי  בוגרות 

מתי ישבו בביתי, עד שילבינו שערות ראשן???..."

אלמלא  סוף,  בלי  לדבר  ממשיך  עוד  היה  המסכן 
שלה  חליפתו,  לכיס  ידו  ששלח  בכך  עצרו  שהרב 
משם צרור שטרות מכובד ותקעו בידיו. "אני ממהר 

לשיעור, אני כבר מאחר", התנצל הרב.

אילו רק ידע הקבצן שכרבע ממשכורתו החודשית 
הרב  של 
ה  נ ו ת נ
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ה  י ה ש
ר  י ז ח מ
ק  ל ח
ה  נ מ מ
 . ב ר ל
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אותו. צרות 
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את ליבו.

ע  ו ב ש ב
י  ש י ל ש ה
ע  י ג ה ש כ
ן  צ ב ק ה
ל  ח ה ו
לתנות את מסכת תלאותיו, עצר אותו הרב בהנפת 
יד: "אמור לי בבקשה, משהו מיוחד אירע לאחרונה 
כל  ורעות  רבות  צרות  עליך  תכפו  שבשלו  בביתך 

כך?" 

בליבו חשב הרב: 'אין זה לעניין שמדי שבוע יבוא 
לפה, יבזבז שעתיים יקרות מפז המוקדשות להכנת 
השיעור, ייטול רבע ממשכורתי החודשית וילך. הן גם 

אני בעל משפחה וילדים תלויים בי'.

המסכן נשף בבוז לשמע השאלה: "צרות חדשות?! 
שלא  בבעיות  מוקף  רק  אני  שנה  עשרים  כבר 
נגמרות. כל שבוע והבעיה שלו. על מה הרב מדבר?"

"אם כן", ביקש הרב לדעת, "מפני מה הגעת אלי 
רק לאחרונה?" 

שלושה  לפני  "עד  יד,  כלאחר  העני  השיב  "אה", 
ישיבת  (מראשי  צדקה  יהודה  חכם  היה  שבועות 
'קול  ספר  בעל  בדורו,  ישראל  ומגדולי  יוסף  פורת 

יהודה'. יום פטירתו י"ב בחשוון) חי עימנו.

מדי שבוע - במשך 20 שנה - שמע אותי בסבלנות 
ככל שרציתי והעניק לי נדבה. כעת הוא איננו"...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לכם  יש  כוח  כמה  לקלוט  להתחיל  בשביל 
ובאיזה כוח אדיר מדובר, נביא כאן כמה ציטוטים 
מלשונו הקדושה והנפלאה של רבי נתן ה"דוקטור" 
להתחזקות. ההתחזקות של רבי נתן לא מבוססת 
אלוקית  אמת  על  אלא  הבל",  של  "נחמות  על 

ברורה שקיבלנו מרבותינו.

אחד  בכל  באמת  "כי  ואומר:  נתן  רבי  פותח 
גדול  כוח  לה  שיש  יקרה  נשמה  יש  מישראל 
וחילותיו, כי אם לא היה  לעמוד כנגד היצר הרע 
היה  לא  הרע,  היצר  כנגד  לעמוד  באדם  כוח 
הקב"ה נותן לו יצר הרע כזה, כי אין הקב"ה בא 

בטרוניא עם בריותיו..."

צריכין  כן  "על  למסקנה:  נתן  רבי  מגיע  ומכאן 
לדעת ולהאמין שבוודאי כל אחד ואחד מישראל, 
גדול  כוח  בעל  הוא  שבפחותים,  הפחות  אפילו 
לעמוד כנגד היצר הרע שלו". ובהקשר של התאווה 
הידועה שהיא התאווה הכוללת ועיקר היצר הרע, 
להאמין  צריך  שהאדם  "הכלל,  נתן:  רבי  אומר 
שבוודאי  שלימה  באמונה  ויידע  בכוחו  מאוד 
ניאוף  תאוות  כנגד  לעמוד  ומוחו  שכלו  בכוח  יש 
איש  של  והנשמה  בישא...  דייצרא  עיקרא  שהוא 
בוודאי  שבפחותים  הפחות  של  אפילו  הישראלי 

היא יכולה לעמוד כנגד כל העולם עם התאוות".

מה זה מוחין דקטנות?
מהי  העיקרי?  הרע  היצר  מהו  נבין,  זה  פי  ועל 
כל  "ועיקר  נתן:  רבי  אומר  היחידה?  הסכנה 
החטאים והתאוות שהאדם נלכד בהם ח"ו, היא 

רק מחמת שטות שאינו יודע מכוחו".

ואומר  למעשה  הדברים  את  מסביר  נתן  ורבי 
שהאדם  כלומר  דקטנות",  "מוחין  נקרא  זה  שכל 
מוחו  שנקטן  "דהיינו,  ומסכן:  קטן  שהוא  חושב 
ונחלש דעתו עד שאינו יודע מכוחו ונדמה לו שאי 

אפשר לו לעמוד כנגד תאווה זאת...".

ענווה אסורה וגאווה מותרת
שלחשוב  חלילה  נחשוב  שלא  נתן  רבי  ומזהיר 
על עצמך שאתה מסכן וחלש זו ענווה, וכן שלא 
נחשוב חלילה שלדעת את האמת הפשוטה, שיש 

בך נשמה טהורה וקדושה וחזקה, זו גאווה:

"כי אין זה דרך הענווה להקטין כוחו ולומר שאין 
כאילו  והכשרים,  הצדיקים  כמו  גבוהה  נשמה  לו 
כזו  ענווה  כי  צדיק,  או  כשר  איש  להיות  בידו  אין 
אסורה והיא ענווה פסולה ואין זה ענווה כלל, רק 
מוחין דקטנות שצריכין להתרחק מזה מאוד... רק 
אדרבא, צריך כל אחד לומר בדעתו שיש לו נשמה 
גבוהה מאוד, כי הנשמה של הפחות שבפחותים 
לומר  "וצריך  מאוד.  מאוד  גבוה  הוא  שבישראל 
תאוות  אחר  כרוך  להיות  לו  נאה  שאין  בדעתו 
ח"ו,  עברה  איזה  לעבור  שכן  וכל  שכן  מכל  ח"ו, 
כמו שכתוב, ויגבה לבו בדרכי ה', שצריכין להגביה 
ליבו בדרכי ה', כי כל אחד מישראל רחוק בשורשו 
מאוד מאוד מעבירה ח"ו, כמו שכתב רבינו ז"ל... 
לעמוד  גדול  כוח  בעל  הוא  מישראל  אחד  כל  כי 
כנגד כל העולם עם תאוותיהן רק העיקר שיזכה 

לידע מכוחו".

נסכם את הדברים. יהודים יקרים, יש לכם כוח 
גדול. השינון וההפנמה של הידיעה הזאת – זה מה 
שיכול לתת לכם את כל הכוחות להתגבר על כל 
ה'  כרצון  להיות  הניסיונות  בכל  ולעמוד  הקשיים 

בשלימות ולהצליח בחיים באמת! 

בברכת שבת שלום ומבורך

מת!



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

אהבת  נחום   מנחם  בילד  בו  נכרו  ילדותו  משחר 
תורה ויראת שמים. ר' מנחם נחום, נולד בשנת הת"ץ.  
בילדותו התייתם מהוריו וגדל בבית דודו אח אביו. עשה 
חיל בלימודיו הקדושים באחת מישיבות ליטא. לאחר 
שנתפרסם  הקדוש  לבעש"ט  להתקרב  נכסף  נישואיו 
פטירת  לאחר  לתלמידו.  והיה  אליו  נסע  בעולם,  אז 

הבעש"ט, נמשך אחרי המגיד ממעזריטש 
נחום.  מנחם  ר'  הקדושים.  ממימיו  שתה 
בכפרים  מסובב  והיה  בחסד,  דרשן  היה 
ה'  לעבודת  הלבבות  את  ומעורר  ועיירות 
ישראל  ליבות  מקרב  החסידות,  בדרך 
לאביהם שבשמים. על אף היותו עני מרוד, 
בצדקה,  חסדים,  בגמילות  ימיו  כל  עסק 
ובפדיון שבויים. היה מרבה במצוות צדקה 
שבויים למרות שהיה בעצמו  וחסד ופדיון 
עני מרוד ולא רצה ליהנות מהעוה"ז כלל, 

לכן לא הסכים לקבל כספי פדיון. נאסר וישב בכלא ללא 
סיבה , וכשנשאל מדוע ? וכי זו תורה וזו שכרה?! והרי 
היה עוסק בפדיון שבויים. ענה כי הובא לבית האסורים 
עמ"נ שירגיש על בשרו צערם של השבויים והאסורים 
ויתחזק בפדיונם. גדולי בני דורו העידו עליו: "הבעל שם 
טוב קטן" כך כונה ר' מנחם נחום, ומדוע?! , פעם אמר 
אור שבעת הימים ר' ישראל  הבעש"ט תורה אשר לא 
הייתה מובנת לשומעיה, ואמר כי מי שיצליח לפרשה 
ייקרא 'הבעש"ט קטן', באחד מדרשותיו שדרש באחת 
התורה  את  נחום  מנחם  ר'  אמר  ישראל  מקהילות 
הזאת ופרשה. מאז קראו לו בכינוי " הבעל שם טוב 
קטן". ר' יעקב יוסף מפולנאה בעל התולדות  התבטא: 
המצטיין  צדיק  הוא  נחום  מנחם  שר'  חושבים  "כולם 

בתורה או תפילה , או בצדקה וחסד, כלומר רק בדרך 
של מידה אחת, אבל באמת הוא צדיק בכל עשרת 
אריה  ר'  צדיקים.  עשרה  בעצם  שהוא  כך  המידות, 
ליב מוואלטשיסק: רבים השיב מעוון לקרבם לעבודת 
הבורא ב"ה, ובעבור תהיה יראתו על פניהם, ואין קץ 
ותכלית לתורתו הקדושה אשר יצא מפיו הקדוש אשר 
אור תורתו זורחת מסוף העולם ועד סופו.
חסידא  קדישא  בוצינא  ה"תניא":  בעל 
אלוקי  איש  ופרשיו,  ישראל  רכב  ופרישא 

קדוש יאמר לו".

התורה,  על  עיניים"-  "מאור  ספריו: 
"משמחי לב"- על הש"ס.

הוא  זה  "ספר  מרוז'ין:  ישראל  *ר' 
וללא  החסידות,  של  וההתחלה  המפתח 

ספר זה עדין לא התחילו כלל בחסידות."

* נכדו ר' יצחק מסקוירא: "כשם שלימוד ספר הזוהר 
עיניים  מאור  ספר  לימוד  כך  לנשמה,  מועיל  הקדוש 

מסוגל לנשמה". 

*ר' זושא מאניפולי: "ברוך ה' כי הפליא חסדו עימנו, 
בוצינא  המפורסם  החסיד  הרב  כבוד  של  ליבו  והעיר 

קדישא, ... להוציא לאור אמריו הנעימים והערבים".

* ר' לוי יצחק מברדיטשב: "כל דבריו דברי אלוקים 
חיים. לעורר את רוח האדם העולה למעלה להתלהב 

ליבם לעבודת הבורא ברוך הוא".

תהא  הקדושה  תורתו  וזכות  הקדוש  הצדיק  זכות 
למגן וצינה לננו ולכל ישראל אמן! 

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

ר' מנחם נחום מצ'רנוביל זיע"א
י"א מר חשוון

ניכנס לענן
תתאר לך שבא אליך מכר, ואומר לך ללא התרעה 
מראש, בפשטות ובקלילות בלתי מוסברת - "יש לי 
הצעה בשבילך להרוויח 400$ ליום עבודה" מסתבר 
לא  עזוב,  "לא  תהיה-  שלך  הראשונה  שהתשובה 

תודה, לא מאמין בכסף קל" או משהו בסגנון...

לא  תגיד  אל  תפסיד,  לא  "אתה  ממשיך:  והוא 
אתה  טוב"  "נו  פעמית."  חד  הזדמנות  זו  ידעתי, 

"כל  לו)  שמקשיב  טובה  (עושה  אומר, 
מה שעליך לעשות זה פשוט- בבוקר 
התיק  את  איתך  לוקח  כשאתה 

שקית  עוד  מוסיף  אתה  התפילין  של 
של  משקל  כבדה,  לא  היא  ביד,  אחת 

שקית חלב לא יותר, אממ (הוא ממשיך 
בקלילות) זהו בערך, וזה נחשב ליום עבודה.

זאת  "מה  עיניים)  זוג  עליו  פותח  (אתה 
אומרת זהו?"

אתה  תדהמתך  ומרוב   "400$ זה  על  זהו,  "כן, 
משיב לו- "אני יחשוב על זה" הוא משיב- "תאמת 
יקפוץ  אחר-  מישהו  אתה  לא  אם  דחוף,  קצת  זה 

על המציאה" 

איפה  (מחפש  ענייני  להיות  מתחיל  אתה  כאן 
העוקץ כאן), "מי מביא לי את השקית?"

אתה  יום"  מדי  הבית,  עד  אליך  "מגיע  משיב: 
לא  שאתה  מקום  ומכל  אותו  ומתחקר  ממשיך 

אתה  כשבסוף  אדיר.  פשוט  זה  זה,  על  מסתכל 
אתה  עסקי  חוש  לך  אין  (אם  בפנים"  חותם-"אני 

עונה אחרת)

הזוי? אבל מציאותי
טוב, אז בוא לא נרד מהענן- כל מה שנאמר כאן 
גדולים  אלא  אמרנו,  אנחנו  לא  זה  ואת  מציאותי! 

מאיתנו-

השם  כבוד  "עקר  מברסלב:  נחמן  רבנו 
מזולל",  יקר  תוציא  "אם  יתברך, 
בתשובה..."  אדם  בני  להחזיר 
או-  ידך  על  או  בעצם  שזה 
בעקיף  מסייעים  הרבים-  מזכי 
שלנו  ובמילים  בתשובה  להחזיר 

– "מפיצים" 

יגיע  "אדם  ארוש:  שלום  הרב 
חבילות  לו  יראו  ופתאום  לשמים 
אינסופיות של מצוות, והוא יאמר בתמימות: 
שנתת  אתה  זה  'כן,  לו:  ויענו  עשיתי',  אני  לא  'זה 
גם  נזקפות  וזכיותיו  הדיסק/הספר  את  ליהודי 

לחשבונך. (א.ב. של החיים)

לאמוד  אפשר  אי  (כי  תדמיין  רק  תנסה  עכשיו, 
יכול  שאתה  העצומה  המעלה  את  בשכל)  זה  את 
להגיע בפשטות וקלילות, כן. בדיוק כמו שזה נשמע.  
"לגרוף"  באמצע  שכבר  כאלה  יש  אפילו  תתפלא- 
עלון  מפיצי  פשוטה-  בפעולה  זה  וכל  השכר.  את 
"חוט של חסד" במשלוח קטן (פחות משקית חלב) 

אתה  אמיתי,  בזניס-מן  אתה  אם  אליך.  עד  שמגיע 
לא מפספס את ההזדמנות.

מעורר השראה
נחמיאס.  מ.  השראה:  מעוררת  דוגמא  הנה   
גם  וכן-  למפיצים,  העלונים  שליחת  על  האחראי 
כל  זה  את  להרגיש  מדהים  "זה  בעצמו-  מפיץ 
שבוע מחדש, תחושת שליחות, וזה נותן לי הרבה, 
לתורה  ישראל  לעם  שיש  הצימאון  את  רואה  אני 
ארוש  שלום  הרב  ע"י  שזה  במיוחד  ולהתחזקות, 
שאומרים  ויש  לעלון,  מחכים  כבר  אנשים  שליט"א, 
לי שזה העונג שבת שלהם, שואלים אותי בתחילת 
השבוע מה עם העלון של שבוע הבא. זה ממכר, גם 
אני  פעם  שאי  להאמין  לי  קשה  לזכויות,  קשר  בלי 

יוותר על זה, זה חלק ממני"

העלון,  למערכת  שמגיע  המשוב  את  לראות  רק 
לראות  נדהמים  אנחנו  שלו  הרחבה  התפוצה  ואת 
מדי שבוע תשובות למדור "ילדון חידודון" מכל רחבי 
עילית,  ביתר  שבע,  באר  ירושלים,  רכסים,  הארץ- 
מקום  לנו  שאין  ובאמת  ברק,  בני  עילית,  מודיעין 
בטח  אתה  עכשיו  ישראל.  ארץ  למפת  הדף  על 
שואל- "נו אם התפוצה כל כך יפה, למה צריך אותי 

בסיפור?!"

אז זהו שהמטרה שלנו היא לא לעצור כאן אלא 
שיצא  אחד  יהודי  יהיה  שלא  ההפצה,  את  להגדיל 
העלון  את  בידו  ואין  קודש  בשבת  הכנסת  מבית 

הקדוש, של הרב שלום ארוש.

מוציא יקר מזולל
הכל על שקית החלב שלך

מערכת העלון
במסר חזק
לא תרצה לפספס את זה!

או משהו בסגנון...

לא  תגיד  אל  תפסיד, 
אתה  טוב"  "נו  מית." 

"כל  לו)  ב 
- בבוקר 
התיק   

שקית  וד 
של  משקל 

הוא ממשיך 
ב ליום עבודה.

זאת  "מה  ניים) 

אתה  תדהמתך  מרוב 
" הוא משיב- "תאמת 
יקפוץ אחר מישהו ה

טוב, אז בוא לא נרד מה
אנ לא  זה  ואת  מציאותי! 

מאיתנו-

מברסל נחמן  רבנו 
"אם יתברך, 
להחזי
שזה

ה מזכי 
להחזיר
– "מפיצי

של הרב 
ופתא לשמים 
אינסופיות של מצוו
ויענו עשיתי',  אני  לא  'זה 
הדיסק/הספ את  ליהודי 
( ל ) ל



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

שלושה  כלפי  הנאמר  משותף  מכנה  "בעצם" 
צדיקים וכלפי עם ישראל.

המשובחים  הם  בספרד  הדגים  בראשית:  פרשת  תשובה 
ביותר, מכיוון שהתורה קראה לימים בלשון רבים (בראשית א, 
י) ופירש רש"י: אינו דומה טעם דג העולה מן הים בעכו לדג 
חכמים:  השפתי  וביאר  (=ספרד).  באספמיא  הים  מן  העולה 
דבאספמיא הדגים טובים יותר. הזוכה: ר. עימנואל, מודיעין.

פתרונות לשלוח למייל | פקס: 
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ְׁשֵלמּות רּוָחִנית
ָׁשַאְלִּתי:  עּור  ַהּׁשִ ּוְבסֹוף  ִׁשעּור,  ְּבֵאיֶזה  ָהִייִתי  ַּפַעם 
יֹום  ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות  ַעְצָמּה  ַעל  ְמַקֶּבֶלת  אֹו  ְמַקֵּבל  ִמי 
ְוַאַחר  ֶׁשִּקְּבלּו.  ַּכָּמה  ָהיּו  ַּכּמּוָבן,  ִהְתּבֹוְדדּות?  ָׁשָעה 
ַעְצִמי  ַעל  ִקַּבְלִּתי  א  ֲאִני  ְוָאְמָרה:  ה,  ִאּׁשָ ִנְּגָׁשה   ָּכ
ֶאת  ִקַּבְלִּתי  ַהּקֹוֵדם  עּור  ַּבּׁשִ ְּכָבר  ִּכי  ָׁשָעה,  ַלֲעׂשֹות 
ֶזה, ּוֵמָאז ֲאִני עֹוָׂשה ְּבָכל יֹום ָׁשָעה, ּוַפַעם ְּבחֶֹדׁש ֲאִני 

ֶׁשָּכל  ְוִסְּפָרה,  ָרצּוף.  ָׁשעֹות  ֵׁשׁש  עֹוָׂשה 
ַהְיָּלִדים ֶׁשָּלה ְּכָבר ָהיּו ִמחּוץ ַלִּמְסֶּגֶרת 
ַהּתֹוָרִנית, ּוְכָבר ָיְצאּו ֶאל ַהחּוץ ְלַגְמֵרי, 
ָׁשעֹות  ֵׁשׁש  ַעל  ִׁשעּור  ְמָעה  ֶׁשּׁשָ ּוֵמָאז 
ַעל  ַלה'  ּתֹוָדה  ְוָאְמָרה  ִהְתּבֹוְדדּות 
ַה"ָּצרֹות" ֶׁשָּלּה, ַּפַעם ְּבחֶֹדׁש ִהיא עֹוָׂשה 
ֵׁשׁש ָׁשעֹות ָרצּוף, ָּכל ַּפַעם ַעל ֶיֶלד ַאֵחר. 
ְוִהיא רֹוָאה ֵאי ִמְתַרֲחִׁשים ְלמּול ֵעיֶניָה 
ִנִּסים. ִהיא ְּכָבר ֵהִביָאה ַאַחת ֵמַהָּבנֹות 
ְיהּוִדָּיה  ֶׁשל  ַהּכַֹח  ֶזה  עּור.  ַלּׁשִ ֶׁשָּלּה 

ֶׁשל  ְוַההֹוָדָאה  ַהְּתִפָּלה  ְּבכַֹח  ֶׁשַּמֲאִמיָנה  ְּפׁשּוָטה, 
ַעְצָמּה!

ַרק  ֶזה  ֶחְסרֹונֹות,  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ָמה  ָּכל  ַהְּכָלל:  ֶזה 
ָּכל  ִלְפעֹל  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ָהֱאמּוָנה  לֹו  ֶׁשֲחֵסָרה  ִּבְגַלל 
ְּתִפּלֹות  ְיֵדי  ְוַעל  ְוַההֹוָדָאה  ַהּתֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ְיׁשּוָעה 
ּוַבָּקׁשֹות. ַהִחָּסרֹון ָּבֱאמּוָנה הּוא ַהִּסָּבה ַהְיִּחיָדה ְלָכל 
ֶׁשִּלי,  ַּתְלִמיִדים  ָרִאיִתי  ֶׁשִּלי  ָּבֵעיַנִים  ֶׁשֵּיׁש.  ַהֶחְסרֹונֹות 
ֶׁשָהיּו ַרק ִּבְתִחַּלת ַּדְרָּכם ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשֲעַדִין ְּבקִֹׁשי ָיְכלּו 
ִלְלמֹד, ְוא ִקְּימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ָּכָראּוי, ֲאָבל ָזכּו 

ְוִהְתַחְזּקּו  ְוהֹוָדָאה,  ְּתִפָּלה  ַעל  ַהִּשׁעּוִרים  ֶאת  ְוָׁשְמעּו 
ּוָפֲעלּו  ַההֹוָדָאה   ּוְלֶדֶר ַלְּתִפָּלה  ְוִהְתָקְרבּו  ֶּבֱאמּוָנה 
ְיׁשּועֹות ֲעצּומֹות ְמאֹד, ְּבָכל ַהְּתחּוִמים, ִּבְדָבִרים ֶׁשֵהם 
ַהְּתמּוִהים  ֵמַהְּדָבִרים  ֶאָחד  ְוֶזה  ַמָּמׁש.  ַהֶּטַבע  ֵמַעל 
ַעל  ה'  ִיְרֵאי  ֵאֶצל  ֶׁשֵּיׁש  ָהֲעֻמָּקה  ַהַהְסָּתָרה   – ְּביֹוֵתר 
ָּכל נֹוֵׂשא ַהְּתִפָּלה ָהִאיִׁשית ְוַההֹוָדָיה. ֶׁשֲהֵרי ַההֹוָדָיה 
ַהּתֹוָרה  ְוָכל  ָהָאָדם,  ְּבִריַאת  ֶׁשל  ַהַּתְכִלית  ִהיא  ַלה' 
ַּתְכִליָתּה  ָּכל  ְוַלֲעׂשֹות,  ִלְׁשמֹר  ֶׁשּלֹוֵמד 
ַּכּמּוָבא  ְלהֹוָדָיה,  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִביא 
ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ְּבתֹוָרה ב' ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ח"ב, ֶׁשִעַּקר ַׁשֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָּבא הּוא 
ֶׁשֶּלָעִתיד  ַּבְּגָמָרא,  ְוַכּמּוָבא  ַההֹוָדָיה, 
ִמְּלַבד  ְּבֵטִלים  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ָלבֹוא 
ַהְרֵּבה  ִהְזַּכְרנּו  ּוְכָבר  ּתֹוָדה,  ָקְרַּבן 
ָהָאָדם  ַעל  ִּדיִנים  ַהְמּעֹוֵרר  ָּדָבר  ֶׁשֵאין 
ַלה'.  מֹוֶדה  ֵאינֹו  ֶׁשהּוא  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר 
ָּבֶהם:  ִנְכָׁשל  ֶׁשָאָדם  ְּדָבִרים  אֹוָתם  ִּכי 
ַעל  ְוכּו',  ָהָרע  ֵיֶצר  ַּתֲאוֹות;  ֲעֵברֹות; 
ָהָרע  ֵיֶצר   ְל ֵיׁש  ְזכּות:  ְלַכף  ְלדּונֹו  ֶאְפָׁשר  ֵאֶּלה  ָּכל 
ְוַתֲאוֹות, ֶאְפָׁשר עֹוד ְלָהִבין ֶׁשִּנְכַׁשְלָּת. ָלֵכן ֶזה א ָמה 
ֶׁשְּמעֹוֵרר ָּכל ָּכ ִּדיִנים ַעל ָהָאָדם. ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם 
א ְמֻרֶּצה, ְוא מֹוֶדה ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ֶׁשה' עֹוֶׂשה לֹו, 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשִּמְתלֹוֵנן ּובֹוֶכה – ֵאין ָּדָבר ֶׁשּיֹוֵתר ַמְכִעיס 

ִמֶּזה ֶאת ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה. 

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

ַהַּבְיָׁשִנית ֶׁשָהְפָכה ִלְמֻקֶּבֶלת
ּנּוי  ׁשִ ַעל  ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ א  ֵמַאּבָ ב  ִמְכּתָ ְלנּו  ִקּבַ
ְזכּות  ּבִ ּלֹו  ׁשֶ ת  ַהּבַ ֵאֶצל  ִהְתחֹוֵלל  ׁשֶ ָעצּום 

ַהּתֹוָדה:

ת  ה ּבַ י, ַיְלּדָ ּלִ ת ׁשֶ ר ַעל ַהּבַ "ֲאִני רֹוֶצה ְלַסּפֵ
ה  ה א'. ַהַּיְלּדָ ן חֹוָבה ְלִכּתָ ָעְלָתה ִמּגַ ׁש ׁשֶ ׁשֵ
ְמַעט  ּכִ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְמאֹד.  ִנית  ְיׁשָ ּבַ ְבָעּה  ִמּטִ
ֶפר  ַהּסֵ ית  ִמּבֵ חֹוֶזֶרת  ָהְיָתה  ִהיא  ִים  ָחְדׁשַ
ֲחֵברֹות,  ׁשּום  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ּוָבְכָתה  ְדָמעֹות,  ּבִ
ִהיא  י  ּכִ ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ ֶאת  ַלֲעזֹב  רֹוָצה  ְוִהיא 

ם ְמאֹד. סֹוֶבֶלת ׁשָ

לֹום  ל ָהַרב ׁשָ ֶהְחַלְטנּו ָלַקַחת ֶאת ָהֵעָצה ׁשֶ
ל  ׁשֶ ִסּפּוִרים  ָלּה  ִלְקרֹא  ְוִהְתַחְלנּו  ָארֹוׁש, 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְבנּו  ָיׁשַ ְוָכְך  י'.  ְעּתִ ְונֹוׁשַ ּתֹוָדה  י  'ָאַמְרּתִ
ּה ַעל  ְרנּו ִאּתָ ּבַ ה ִסּפּוִרים, ְוַגם ּדִ ּמָ ְוָקָראנּו ּכַ
ְוַגם  ְלַעְצֵמנּו  ְרנּו  ִהְסּבַ ֶזה.  ֶאת  ם  ְלַיּשֵׂ ֵאיְך 
ּלֹא  ׁשֶ ָמה  ַעל  ם  ּגַ ּתֹוָדה  אֹוְמִרים  ׁשֶ ה  ַלַּיְלּדָ
ָכה  ּכָ י  ּכִ ַהּכֹל,  ַעל  ּתֹוָדה  ַלה'  ְואֹוְמִרים  טֹוב. 
ּוֶבֱאֶמת  ַהּכֹל.  ֶאת  יק  ַמְמּתִ ְוֶזה   – רֹוֶצה  ה' 
'ֲאִני  ְוָאְמָרה:  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ָלה  ִקּבְ ה  ַהַּיְלּדָ

ִהְתִחילּו  ה  ְוַהַּיְלּדָ י  ּתִ ְוִאׁשְ ַלה'',  ּתֹוָדה  יד  ַאּגִ
ֵאין ָלּה ֲחֵברֹות. ַיַחד ַעל ֶזה ׁשֶ יד ּתֹוָדה ּבְ ְלַהּגִ

ֶפר  ַהּסֵ ית  ִמּבֵ ה  ַהַּיְלּדָ ָחְזָרה  ְלָמֳחָרת 
ֶרת  ְמַסּפֶ ִהיא  ַמְדִהים.  ִסּפּור  ָרה  ְוִסּפְ
ַהְּיָלדֹות  ל  ּכָ ָעה,  ַלַהּסָ ָעְלָתה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ה ּבֹוֵדָדה, ֲאָבל  יׁשָ ה ְוִהיא ִהְרּגִ ּנָ ִהְתַרֲחקּו ִמּמֶ
ְך  ת, ּוְבֶמׁשֶ ּבָ ׁשַ ְמָדה ּבְ ּלָ ִהיא ָזְכָרה ֶאת ָמה ׁשֶ
ָהְיָתה  ִסיָעה,  ַהּנְ ל  ׁשֶ ּקֹות  ַהּדַ ִעים  ַאְרּבָ
ֶזה  ַעל  ַלה'  ּתֹוָדה  ָאְמָרה  ְוַרק  ה',  ִעם  ְלַבד 
ה  יׁשָ ַמְרּגִ ִהיא  ׁשֶ ֶזה  ְוַעל  ֲחֵברֹות  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ
אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ֶרת  ּוְמַסּפֶ יָכה  ַמְמׁשִ ְוִהיא  ְלַבד. 
ֵנס,  ָקָרה  ֶפר,  ַהּסֵ ְלֵבית  יָעה  ִהּגִ ִהיא  ׁשֶ ּכְ יֹום 
ּה,  ִאּתָ ֵחק  ְלׂשַ ָרצּו  ְיָלדֹות  ִרים  ֶעׂשְ ּוִפְתאֹום 
ּה.  ִאּתָ ֵחק  ׂשַ ּתְ ִמי  יֵניֶהן  ּבֵ ָלִריב  ְוִהְתִחילּו 
ָעצּום  ֵנס  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵהִביָנה  ַעְצָמּה  ּבְ ה  ַהַּיְלּדָ

ְזכּות ַהּתֹוָדה! ּבִ

ֲעִמי, ֲאָבל  הּו ַחד ּפַ ֶ אּוַלי ֶזה ַמּשׁ ְבנּו ׁשֶ ָחׁשַ
ל  ׁשֶ ַהֶחְבָרִתי  ב  ּצָ ַהּמַ ה.  ּנָ ּתַ ִהׁשְ ַהּכֹל  ֵמָאז 
ִהְפִסיָקה  ּמּוָבן  ּכַ ְוִהיא  ר  ּפֵ ּתַ ִהׁשְ ה  ַהַּיְלּדָ

ְלִהְתלֹוֵנן.

עּוָדה  ּתְ ְתָבה ָלּה ּבַ ָנה ַהּמֹוָרה ּכָ ָ סֹוף ַהּשׁ ּבְ
ְוֶזה  ה'!  ּתָ ּכִ ּבַ ֶלת  ְמֻקּבֶ ֲהִכי  ה  'ַהַּיְלּדָ ִהיא  ׁשֶ
ה  ַהַּיְלּדָ י  ּכִ יֹון,  ַהִהּגָ ְוֶנֶגד  ַבע  ַהּטֶ ֶנֶגד  ׁש  ַמּמָ

ֲעִדיָנה  ִנית,  ְיׁשָ ּבַ ְבָעּה  ִמּטִ נּו  ּלָ ׁשֶ
ּנּוי  ֶזה ׁשִ ה ְמאֹד, ְורֹוִאים ּבָ ּוְרִגיׁשָ

ְזכּות  ּבִ ׁש  ַמּמָ ל  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ
ַהּתֹוָדה".

אמרתי תודה 
והשתנתי 

לטובה

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ֲעִדיָנה  ִנית,  ְיׁשָ ּבַ ְבָעּה  ִמּטִ נּו  ֶשּלָ
ּנּוי ֶזה ׁשִ ה ְמאֹד, ְורֹוִאים ּבָ ְרִגיׁשָ

ְזכּות  ּבִ ׁש  ַמּמָ ל  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ
ַהּתֹוָדה".

אמרתי תודה 
השתנתי 

לטובה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

חיים במסגרת-פרק ג' 
בקיום  הצורך  על  דיברנו  שעברו,  בשבועיים 
"מסגרת" בבית. מסגרת, פירושה "מערכת חוקים" 
סדר  שיהיה  בכדי  לילדיהם  ההורים  שקובעים 
ומשמעת בבית.  לדוגמא: זמן השכמה, סידור המיטה 
הכנת  הספר,  לבית  היציאה  זמן  השינה,  לאחר 
מפעילות,  חזרה  זמני  המשחקים,  זמני  בית,  שעורי 
התנהגות ליד השולחן, כללי איסוף המשחקים, איך 
מתנהגים בשעת מריבה, בחוסר הסכמה או בשעת 

כעס. כיצד מדברים עם ההורים וכדו'.  

גבולות העריסה

הזכרנו, שבכל בית נמצאים חוקים מעין אלו.  בכל 
וכיצד  אסור  ומה  מותר  מה  קובעים  ההורים  בית, 
אף  שעל  היא:  הבעיה  יתנהגו.  שילדיהם  רוצים  הם 
רבות  שיטות  ניסינו  ואפילו  בבית  כללים  שקבענו 
בכדי לאכוף אותם, לצערנו המצב אינו רצוי: החוקים 
לקוי  באופן  מיושמים  הילדים,  ע"י  מיושמים  אינם 
ונשאלת  ועונשים,  איומים  בעזרת  רק  מיושמים  או 
היא:  השאלות  שאלת  לכך?!  הסיבה  מהי  השאלה: 
מתקופת  ועוד  במסגרת,  מאוד  שרוצה  הילד  מדוע 
העריסה,  לצידי  לילה  מידי  נדבק  היה  תינוק,  היותו 
את  ולחוש  העריסה  גבולות  את  להרגיש  כדי 
הביטחון של המסגרת, מסרב עתה לקבלה ומנסה 
ואחרות,  אלו  שאלות  על  אותה?!  לפרוץ  עת  בכל 

נענה בע"ה בסדרה הנוכחית. 

על  בע"ה  תבנה  והסדרה  מאחר  מוסגר,  במאמר 
"תובנות" כאריח על גבי לבנה, הייתי ממליץ לשמור 

את הפרקים, בכדי לקשר בין העניינים.

משחק בלי חוקים

פי  על  לחיות  לילד  הכרחי  כמה  עד  שנבין  בכדי 
ילדים,  קבוצת  ניקח  בדיקה:  נבצע  בואו  חוקים, 
חופשי,  באופן  לשחק  מהם  ונבקש  כדור  להם  ניתן 
למגרש.   גבולות  אין  וכאשר  למשחק  חוקים  ללא 
לדעת  ניווכח  מאוד  מהר  יקרה?!  מה  יודעים  אתם 
שהילדים מנסים לארגן סוג של משחק, אך מאחר 

ואין להם כללים ברורים, הם יתקשו לשחק וליהנות. 
ומבולבלים,  מתוסכלים  יהיו  הם  מועט,  זמן  בחלוף 
עד שיתחילו להביע דעות והאשמות, התמרמרויות, 
זה  מצב  מכות.  כדי  עד  כמעט  ומריבות  ויכוחים 
ימשיך עד שאחד הילדים ייקח על עצמו את הפיקוד 
המגרש  גבולות  היכן  משחקים,  כיצד  לכולם  ויורה 
ומהם כללי המשחק. כך גם בחיים-אי אפשר לחיות 
העיקרי  תפקידנו  וחוקים.  גבולות  בלי  ולהסתדר 
ודרכו  מקומו  את  למצוא  לילד  לעזור  הוא:  כהורים 
בעולם המשפחה ומחוצה לו. ואת זאת ניתן לעשות 
הטבע  ובדרך  דשמיא  וסייעתא  רבות  תפילות  עם 
גבולות  בעזרת:  האדם,  בנפש  הטביע  שה'  כפי 

וחוקים.

ילד בלי מסגרת

מבולבל  בעולם  חיים  וגבולות-  חוקים  ללא  ילדים 
מהם  רוצים  מה  מבינים  אינם  הם  מסגרת.  וחסר 
ולקראת מה הם צועדים. חוסר היציבות, גורם להם 
להיות "תלושים מהמציאות".  ללא מסגרת המקלה 
יגדל  בריאה,  נפשית  צמיחה  ומאפשרת  החיים  על 
בצורה  לחיות  לו  שיפריעו  נפשיות  בעיות  עם  הילד 
תורה  שומר  כיהודי  לחיות  עליו  יקשו  ואף  תקינה 
ומצוות, שהרי גם קיום מצוות הינם מסגרת וקבלת 
עול של חוקים. ילדים ללא מסגרת, קמים מידי בוקר 
לבדיקה מחודשת של החיים: אני חייב לקום מוקדם 
פתק?,  לי  ותכתוב  לאחר  היום  לי  תרשה  אמא  או 
אולי אמא תרשה לי לא ללכת היום לבית הספר כי 
"אני חולה",  אני צריך להכין לעצמי ארוחת בוקר, או 
שאמא תכין לי? אולי אמא תרשה לי לקנות אוכל 
בחנות ליד בית הספר כי אבא עדיין לא התעורר ולא 
עשה קניות, ועוד הרבה אולי ואולי, לבטים וספקות. 
בדיקת הגבולות והחוקים גוזלת אנרגיה רבה ומאמץ 
מהוריו  גם  ממנו,  רק  לא  אך  מהילד.  מיותר  נפשי 
כועסים,  כולם  את  ומותירה  משפחתו,  בני  ומשאר 
למשפט  לב  שימו  ומתוסכלים.  עייפים  מבולבלים, 
מסודרים  וחוקים  ברורים  לגבולות  זקוק  ילד  הבא: 
ואהבה.  לחום  זקוק  שהוא  מידה  באותה  והגיוניים, 
ילד ללא גבולות וחוקים הוא ילד עם חסך, ילד שלא 

במשפחתו  עצמו,  בתוך  מקומו  את  למצוא  יודע 
ובחברה. על כן זה הזמן להתחיל לחיות נכון!

גבולות = בטחון וחופש

דמיינו לעצמכם את ילדכם נוסע על אופניו בחצר 
הבית- משמח ומהנה.  כעת דמיינו אותו נוסע, על גג 
בניין גבוה ללא מעקה או גדר בטיחות. האם יחוש 

הילד בטחון וייסע על אופניו בחופשיות?!

חומה  עם  בניין,  גג  אותו  על  אותו  דמיינו  וכעת 
כעת  האם  מטר.  שני  של  בגובה  בטיחות  ומעקה 
אופניו  על  לנסוע  ויוכל  יותר  בטוח  הילד  יחוש 
נכונה:  הבאה  התובנה  האם  נחשוב,  בחופשיות?! 
הבטיחות  שמסגרת  שככל  לומר,  נכון  יהיה  האם 
יותר  הילד  יחוש  כך  וגבוהה  חזקה  יציבה,  ברורה, 

בטחון וחופשיות?!  כך זה בדיוק בחיים.

הורים יקרים! כאשר תינוק רך בא לעולם, הוא אינו 
מבין מה קורה כאן? מי נגד מי? למה? מדוע? העולם 
שלנו גדוש דמויות, צלילים, מערכות יחסים סבוכות, 
דברים שצריך לעשות, דברים שאסור להגיד, דברים 
שיש לעשותם רק בשעות מסוימות, דברים שכדאי 
לאכול, דברים שאסור לאכול אחרי שעה מסוימת, 
לקבל....ועוד,  שאסור  דברים  לקחת,  שמותר  דברים 
ועוד. על מנת לעזור לילדנו להשתלב בתוך "מסלולי 
לאפשר  מנת  על  החיים,  של  הזה  הסואן"  הכביש 
עלינו  החיים,  של  המשחק"  "חוקי  את  להבין  לילד 
לעזור לו לעצב את עולמו ולהבין את עולמנו. בכדי 
שיוכל לתפקד, ליהנות, לחוש בטחון ואפילו "חופש", 
אחת הדרכים העיקריות היא: הצבת חוקים וגבולות.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

"הלכתי".  במקום  "אלחטי"  כותב  היה  משה 
יום אחד המורה כעס עליו ונתן לו עונש אחרי 
הלימודים לכתוב על הלוח 100 פעמים "הלכתי. 
הלוח  כל  את  ורואה  מגיע  המורה  למחרת 
מכוסה במילה "הלכתי" ולמטה כתוב "כתבתי 
הלכתי חמישים פעם, ואז נגמר לי המקום אז 

אלחטי הביתה"...

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 
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משתחררים ממלכודת העכברים
השיר של רבי נחמן

ואת  נחמן  רבי  של  העצות  את  מכירים  רבים 
נחמן  שרבי  יודעים  רבים  לא  אבל  שלו,  המעשיות 
שורה  ישנה  נחמן  רבי  של  ובשיר  שיר.  לנו  כתב  גם 
שהיא מצד אחד משעשעת ומצד שני מלאה במוסר 

עמוק מאוד.

רבי נחמן מתאר מציאות מגוחכת שחיות חזקות 
מאוד וענקיות בגודלן כמו פיל וגמל מּוָבלֹות ונמשכות 
כצאן לטבח על ידי עכבר קטן, כמו שמצוי בקרקס 

בפילים  שולט  וחלש  קטן  שאדם 
בדובים ובאריות. וגם בשיר של רבי 
נחמן העכבר מחזיק חבל הקשור 
לאף של הפיל והגמל ושולט בהם 
יכולים  אמנם  הם  עוררין.  ללא 
ולהשתחרר  העכבר  על  לדרוך 
משליטתו, אבל הם לא עושים את 
זה ורבי נחמן מסביר מדוע: מחמת 
שאינו יודע מכוחו! הם לא מודעים 
להשתחרר  מסוגלים  שהם  לכך 

בקלי קלות.

כפיל  תהיה  ואל  ונתחזק!  "חזק  השיר:  לשון  וזו 
הגדול וכגמל, אפילו כשמושכהו בחוטמו העכבר לא 
מכוחו.  יודע  שאין  שטות  מחמת  זה  וכל  בו,  יבעט 

אבל נפשי הפיקחת וחזקה".

אחד  כל  זה  והגמל  שהפיל  כמובן,  הוא,  והנמשל 
והעכבר  מאוד.  מאוד  גדול  כוח  בעל  שהוא  מאיתנו 
הוא היצר הרע, כל העולם הזה, וכל התאוות, שאין 
הכלל  מן  יוצא  ללא  וכולנו  אמתי.  כוח  שום  בהם 
את  שנדע  בתנאי   – קלות  בקלי  אותו  לנצח  יכולים 

גודל כוחנו!

תכיר את עצמך – תאמין בעצמך
בשבוע שעבר כתבנו שהדבר החשוב ביותר בעולם 

זה להאמין בעצמך, כלומר לדעת מי אתה, שאתה 
לדעת  טהורה,  נשמה  בך  שיש  ממעל,  אלוק  חלק 
כמה אתה טוב, ושהרצון שלך כולו טוב, אתה רוצה 
שנותנת  זו  היא  הזאת  שהידיעה  והסברנו  טוב.  רק 
את הכוח להתגבר על הכול ולעמוד בכל הניסיונות. 
והסברנו שזה בדיוק היה ההבדל שבין נֹח לאברהם 
לתומכו  וסעד  עזר  צריך  היה  נח  זה  שבגלל  אבינו, 

ואילו אברהם לא היה צריך כמו שאומרים חז"ל.

וזו הסיבה לכך שנֹח לא עבר ניסיונות, כי משמיים 
ידעו שכנראה לא יעמוד בהם, ואילו אברהם כן עבר 
ניסיונות, כי כל המהות של הניסיון 
מצליח  האדם  האם  לבדוק  היא 
להתגבר ולהתחזק גם בלי הַסַעד 

והֵעֶזר מלמעלה.

כל  את  נבין  הזה  היסוד  פי  ועל 
אברהם  של  הפרשיות  מהלך 
בעשרת  שלו  העמידה  ואת  אבינו 
ודרך  נתנסה,  שבהם  הניסיונות 
הכוונה  מה  לעומק  יותר  נבין  זה 

המלאה של האמונה בעצמך.

יוצאים מהדמיונות
אמונה בעצמך זה אומר להאמין שיש לך כוח גדול 
ורצונות  עצום  הרע  יצר  רואה  אתה  אם  וגם  מאוד. 
 – לנצחם  בכוחך  שאין  לך  ונדמה  בך  בוערים  רעים 
זה רק נדמה לך. זה דמיון גדול מאוד מאוד אבל זה 

בשום אופן לא המציאות.

רבי נחמן אומר שצריכים לקרוא ליצר הרע "כוח 
חוץ  כלום  בו  אין  שבאמת  לזכור  כדי  המדמה" 
הזה:  הדמיון  את  רבינו  מכנה  בשיר  וכאן  מדמיון. 

"מחמת שטות, שאין יודע מכוחו".

משוגעים  שיש  כמו  שיגעון.  שטות,  הכול  בסך  זו 
והגמל  הפיל  כך  ל"ע,  אותם  שרודפים  שחושבים 

בטוחים שהם לא מסוגלים להתגבר על העכבר. הם 
פשוט לא מודעים לכוח האדיר שלהם.

גם אתה וכל אחד מאתנו בכל התמודדות בחיים, 
גם  טובה,  החלטה  בכל  צומת,  בכל  קושי,  בכל 
כאשר אתה עומד בפני משימות שנראות לך בלתי 
אפשריות – בכל זה אתה חייב לזכור תמיד שיש לך 
כוח עצום! אין מציאות שאתה עומד בניסיון שאתה 
ניסיון  בכל  לעמוד  יכול  אתה  בו.  לעמוד  יכול  לא 

ואפילו בקלות!

הכול ”קטן עליך“
נתבונן בדמותו של אברהם אבינו:

בן אדם קם בתוך רגעים ספורים ועוזב את הבית 
אשתו  עם  השממה  אל  ויוצא  לו  המוכר  כל  ואת 
ואפילו  צידה  שום  להכין  בלי  מעריצים  עשרות  ועם 
בלי לדעת לאן. מאיפה הכוח? הכוח נובע מאמונה 
אותו,  שולח  עולם  בורא  אתו,  עולם  שבורא  אדירה 
לעמוד  הכוחות  כל  את  לו  וייתן  נותן  עולם  ובורא 

ולהצליח בניסיון.

לוחמים  קומץ  עם  למלחמה  יוצא  זקן  אדם 
כחול  לוחמים  עם  אדירות  אימפריות  ארבע  נגד 
כאן  שמדובר  ברור  הזה?  הכוח  מאיפה   – הים 
ה'  כי  הכוח  לו  שיש  בעצמו  מאוד  עמוקה  באמונה 
ויוצא  היסוס  וללא  מורא  ללא  מתקדם  והוא  אתו, 
את  לנצח  יכול  אתה  איתך,  ה'  אם  ומצליח.  ונלחם 
חול  עם  רק  אפילו  אחת,  ירייה  בלי  המלחמות  כל 

ואבנים. וה' תמיד איתך!

האלה  בחיים  עומד  מאתנו  ואחד  אחד  כל  וגם 
בשבוע  כתבנו  לכן  וניסיונות.  התמודדויות  בהרבה 
איזו  בבוקר  לעצמו  להזכיר  חייב  אחד  שכל  שעבר 
להוסיף  ברצוני  זה  ובמאמר  לו,  יש  קדושה  נשמה 
שלך  שהנשמה  רק  לא  זה  בעצמך  שהאמונה 
קדֹוָשה ושכּול טוב, אלא שמכוח הנשמה האלוקית 
שלך יש לך כוחות בלתי מוגבלים, הכול "קטן עליך".

דוקטור להתחזקות

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
 02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

יושבין,  והן  הדיינים  בעדת  להתייצב  אני  שעתיד 

שנאמר )תהלים פב-א( אלקים נצב בעדת אל".

הקב"ה  שאמר  מה  כי  לומר  יש  מעתה 

לך  "לך  אליו:  שנתגלה  הראשון  בגילוי  לאברהם 

אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך 

אראך", דהיינו שיצא מחוץ לארץ לארץ ישראל, 

לעשות  לבנים,  סימן  אבות  מעשה  בבחינת  הוא 

ישראל  שיצאו  השלימה  לגאולה  הכנה  בכך 

מהגלות ויעלו לארץ ישראל.

גדול  לגוי  "ואעשך  הקב"ה:  לו  הבטיח  לכן 

רש"י:  ופירש  ברכה".  והיה  שמך  ואגדלה  ואברכך 

אברהם,  אלקי  שאומרים  זה  גדול,  לגוי  "ואעשך 

ואגדלה שמך,  יצחק,  זה שאומרים אלקי  ואברכך, 

זה שאומרים אלקי יעקב ]שבזכות הזכרת האבות 

בדרך הנ"ל שיש בה כ"ו אותיות נקרב את הגאולה 

שהשם יהיה שלם, ועל כך הוסיף רש"י[, "יכול יהיו 

חותמין בכולן, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין 

ולא בהם". שחתימת הגלות תהיה בזכות אברהם 

אבינו, שצוהו הקב"ה לצאת מחרן לארץ ישראל, 

ועשה בכך פועל דמיון לגאולה השלימה.

 בל חותמין רמגן אב"הםר
הנקודה הפנימית בךב כך יש"אך

כדרכה של תורה הנדרשת בשבעים פנים נראה 

לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  מה  האמור,  לפי  לבאר 

אבינו "והיה ברכה - בך חותמין ולא בהם", שחותמים 

יקרה  הקדמה  פי  על  אברהם",  "מגן  הברכה  את 

של  הטהורה  ממשנתו  פעמים  כמה  הבאנו  שכבר 

בכל  כי  זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט  הימים  שבעת  אור 

ובאיזה מצב שהוא,  יהיה מי שיהיה  יהודי בעולם, 

אפילו ח"ו הרבה לפשוע, עדיין ישנה נקודה אחת 

בפנימיות הלב של כל אחד מישראל, שהיא הניצוץ 

האלקי שורש הנשמה שהשריש הקב"ה בתוך תוכו 

של  הפגם  מגיע  אין  ששם  מישראל,  אחד  כל  של 

העוונות והפשעים והיא נשארת נקיה וטהורה.

בספר "בוצינא דנהורא" להרה"ק הרבי ר' ברוך 

לז-י(  )תהלים  הפסוק  בכך  מפרש  זי"ע  ממעז'יבוז' 

"ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו". 

עד  לפשוע  שהרבה  מישראל  אדם  אפילו  פירוש, 

שהוא בבחינת רשע, בכל זאת: "ועוד מעט", נשאר 

הלב,  של  הפנימית  הנקודה  שהיא  מעט  עוד  בו 

אינו  הפגם  כי  רשע  נקרא  אינו  ששם  רשע",  "ואין 

שמבאר בזה מה ששנינו בגמרא בענין נס חנוכה 

)שבת כא:(:

השמנים  כל  טימאו  להיכל  יוונים  "כשנכנסו 

שבהיכל ]הרמז בזה שטימאו את כל נפשות ישראל[, 

ולא  בדקו  ונצחום,  חשמונאי  בית  מלכות  וכשגברה 

מצאו אלא פך אחד של שמן", הוא הנקודה הפנימית 

"שהיה  נטמאה,  שלא  מישראל  אחד  בכל  הגנוזה 

מונח בחותמו של כהן גדול", נקודה פנימית זו חתומה 

בחותמו של אברהם אבינו שהיה כהן גדול, כמבואר 

במדרש )ב"ר מו-ה(: "אברהם כהן גדול היה".

בין  הנפלא  הקשר  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

שתי ההבטחות שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו, 

שאומרים  זה  גדול,  לגוי  "ואעשך  א':  הבטחה 

אלקי אברהם, ואברכך, זה שאומרים אלקי יצחק, 

ואגדלה שמך, זה שאומרים אלקי יעקב". הבטחה 

והיה  לומר  תלמוד  בכולן,  חותמין  יהיו  "יכול  ב': 

ברכה, בך חותמין ולא בהם".

מה  כי  שנתבאר  מה  פי  על  בזה  הביאור 

שאנו אומרים "אלקי יעקב" ולא "אלקי ישראל", 

על  שמו  את  מייחד  שהקב"ה  ללמדנו  כדי  הוא 

בבחינת  נמוכה  במדרגה  כשהם  אפילו  ישראל, 

מישראל,  אחד  בכל  כי  הוא  לכך  והסיבה  יעקב. 

הנקודה  בתוכו  יש  יעקב  בבחינת  כשהוא  אפילו 

הפנימית שאין בה שום פגם.

אברהם",  "מגן  הברכה  את  חותמים  אנו  לכן 

הנקודה  על  מגן  שהוא  לה'  מודים  אנו  שבכך 

הפנימית שיירשנו מאברהם, שהרי בזכות זה מייחד 

שהם  אלה  על  גם  יעקב",  "אלקי  שמו  את  הקב"ה 

במדרגה נמוכה בבחינת יעקב, מאחר שגם בהם יש 

נקודה פנימית שהיא בתכלית השלימות.

יומתק לפרש בזה מה שפירש רש"י: "ואגדלה 

שאנו  בכך  כי  יעקב",  אלקי  שאומרים  זה  שמך, 

מייחד  שהקב"ה  לרמז  יעקב",  "אלקי  אומרים 

מתגדל  יעקב,  בבחינת  שהם  אלה  על  גם  שמו 

שמו של אברהם שהנחיל אצל כל אחד מישראל 

לשם,  מגיע  הפגם  שאין  הפנימית  הנקודה  את 

שהרי בזכות זה מייחד הקב"ה שמו גם על אותם 

בקדושת  הדביקות  ובזכות  יעקב,  בבחינת  שהם 

האבות נזכה שתתקיים מה שאנו אומרים בברכה 

שמו  למען  בניהם  לבני  גואל  "ומביא  הראשונה: 

באהבה", במהרה בימינו אמן.

"והתבוננת  לה':  המלך  דוד  והתפלל  לשם,  מגיע 

שבלב  הפנימית  בנקודה  נא  תתבונן  מקומו",  על 

"ואיננו", ותראה שבנקודה ההיא אינו רשע, וכל מה 

שחטא אינו אלא בחיצוניות ולא מעומק הלב.

ב"ישמח ישראל" )חנוכה אות יג( מבאר כי על נקודה 

טז- )ויקרא  נאמר  ממעל  אלוק  חלק  שהיא  זו  פנימית 

טז(: "השוכן אתם בתוך טומאותם". שבתוך תוכה של 

טומאת העוונות והפשעים נמצאת הנקודה הפנימית 

משרה  שם  כלל,  נפגמה  שלא  ממעל  אלוק  חלק 

בפנימיותם,  טומאותם",  "בתוך  שכינתו  הקב"ה 

במקום שאין שום טומאה מגיעה לשם.

ז"ל  חכמינו  שאמרו  במה  הענין  ביאור  וזהו 

ישראל  שחטא  פי  על  אף  "ישראל  מד.(:  )סנהדרין 

הוא". כי למרות שחטא עדיין יש בפנימיותו הנקודה 

הישראלית שלא נפגמה ולכן הוא נשאר בקדושת 

רשעים  שאפילו  רואים  שאנו  הענין  וזהו  ישראל. 

גמורים מתעוררים מדי פעם בתשובה, כי הנקודה 

לתשובה  אותם  מעוררת  נפגמה  שלא  הפנימית 

כמאמר החכם: "רשעים מלאים חרטה".

 ב"כת רמגן אב"הםר 
עך הנקודה הפנימית

בדברי  גדול  חידוש  מצינו  זה  בענין  והנה 

ה"חידושי הרי"ם" זי"ע ב"ספר הזכות" )פרשת תזריע(, 

ירושה  היא  ישראל  שבאיש  הפנימית  הנקודה  כי 

מאברהם אבינו שהשריש אותה בכל אחד מישראל 

עד סוף כל הדורות. והוסיף לבאר בזה מה שאמר 

אברם  תירא  "אל  טו-א(:  )בראשית  לאברהם  הקב"ה 

אנכי מגן לך". כי אברהם אבינו חשש שמא על ידי 

יגיע הפגם עד לנקודה הפנימית של איש  העוונות 

ישראל, ועל ידי זה יעקר ממנו שם ישראל.

הנקודה  על  להגן  הקב"ה  לו  הבטיח  לכן 

שלא  אברהם  של  מקדושתו  ששורשה  הפנימית 

לה'  מברכים  אנו  כך  ועל  פגם,  שום  אליה  יגיע 

"ברוך אתה  בברכה הראשונה של שמונה עשרה: 

של  הנקודה  על  מגן  שהקב"ה  אברהם",  מגן  ה' 

כי  וסיים  תיפגם,  שלא  יהודי  כל  בתוך  אברהם 

מה  מד.(  )סנהדרין  בגמרא  שדרשו  למה  הטעם  זהו 

שאמר הקב"ה ליהושע )יהושע ז-יא(: "חטא ישראל 

- אף על פי שחטא ישראל הוא".

נפלא לצרף מה שהביא ה"שפת אמת" )חנוכה 

זי"ע,  הרי"ם"  ה"חידושי  זקינו  בשם  ג(  ליל  תרל"ג 
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בבחינת  השלימות  בתכלית  להיות  שצריך  לרמז 

"לולי ה' שהיה לנו  ישראל. ועל זה ממשיך לומר: 

בקום עלינו אדם אזי חיים בלעוני בחרות אפם בנו", 

האותיות:  בכ"ו  הוי"ה  השם  את  הקב"ה  רמז  לכן 

"אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב", שאפילו 

אותם  דן  יעקב  בבחינת  נמוכה  במדרגה  כשהם 

הקב"ה במדת הרחמים.

 רומביא גואך ךבני בניהם
ךמען שמו באהבהר

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שתיקנו 

הראשונה:  בברכה  לומר  הגדולה  כנסת  אנשי 

למען  בניהם  לבני  גואל  ומביא  אבות  חסדי  "וזוכר 

שמו באהבה". וצריך ביאור להבין הענין שהקב"ה 

א.  הנפלא:  השילוב  בזכות  לישראל  גאולה  מביא 

ב. "למען שמו  "וזוכר חסדי אבות".  בזכות אבות: 

הברכה  עם  מתקשר  זה  איך  ועוד,  זאת  באהבה". 

הראשונה שהיא כנגד אברהם אבינו.

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שכתוב )שמות 

יז-טז(: "ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק 

מדור דור". ופירש רש"י שנזכר כאן שם י"ה שהוא 

השם  אין  קיים  שעמלק  זמן  כל  כי  השם,  מחצית 

שלם, משום שנחסרו ב' אותיות ו"ה מן השם. ויש 

גאל- גאול"ה שהיא אותיות  לרמז ענין זה בתואר 

אותיות  חזרת  בזכות  תהיה  שהגאולה  לרמז  וה, 

ו"ה. נמצא לפי זה כי כשאנו מתפללים לה' בהזכרת 

ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם  "אלקי  אבות:  זכות 

הוי"ה, אנו  יעקב", שיש בהם כ"ו אותיות כמספר 

משלימים את השם בד' אותיותיו.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שתיקנו אנשי כנסת 

אברהם,  כנגד  שהיא  הראשונה  בברכה  הגדולה 

שיזכירו  הקב"ה  לו  שהבטיח  מה  תחילה  להזכיר 

יצחק  אלקי  אברהם  "אלקי  בתפלתם:  ישראל 

ואלקי יעקב", שיש בנוסח זה כ"ו אותיות כמספר 

השם בכל ד' אותיותיו, ועל כך אנו מוסיפים לומר: 

כי  באהבה",  שמו  למען  בניהם  לבני  גואל  "ומביא 

מביא  הנ"ל  האותיות  בכ"ו  האבות  הזכרת  בזכות 

באהבה",  שמו  "למען  בניהם  לבני  גואל  הקב"ה 

היינו בשם הוי"ה הרמוז בשלושת האבות.

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שכתוב )שמות 

יז-טז(: "ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק 

מדור דור". ופירש רש"י שנזכר כאן שם י"ה שהוא 

השם  אין  קיים  שעמלק  זמן  כל  כי  השם,  מחצית 

שלם, משום שנחסרו ב' אותיות ו"ה מן השם. נמצא 

זכות  בהזכרת  לה'  מתפללים  אנו  אם  כי  זה  לפי 

יעקב",  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם  "אלקי  אבות: 

שיש בשמותם כ"ו אותיות כמספר השם הוי"ה, אנו 

משלימים בכך את השם בד' אותיותיו.

כנסת  אנשי  שתיקנו  מה  עינינו  יאירו  מעתה 

אברהם,  כנגד  שהיא  הראשונה  בברכה  הגדולה 

שיזכירו  הקב"ה  לו  שהבטיח  מה  תחילה  להזכיר 

יצחק  אלקי  אברהם  "אלקי  בתפלתם:  ישראל 

ואלקי יעקב", שיש בנוסח זה כ"ו אותיות כמספר 

השם בכל ד' אותיותיו, ועל כך אנו מוסיפים לומר: 

כי  באהבה",  שמו  למען  בניהם  לבני  גואל  "ומביא 

מביא  הנ"ל  האותיות  בכ"ו  האבות  הזכרת  בזכות 

באהבה",  שמו  "למען  בניהם  לבני  גואל  הקב"ה 

היינו בשם הוי"ה הרמוז בשלושת האבות.

נפלא לבאר בזה מה שמסיימים הברכה: "ברוך 

שהבטיח  מה  לקיים  כדי  אברהם",  מגן  ה'  אתה 

ולא  חותמין  בך   - ברכה  "והיה  לאברהם:  הקב"ה 

בשם  ישראל"  ב"דברי  שהביא  מה  פי  על  בהם", 

זקינו הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע, וכן מובא 

ב"אהל תורה" בשם הרבי מקאצק זי"ע, לפרש מה 

שאמר הקב"ה לאברהם: "בך חותמין ולא בהם".

)אבות פ"א  פי מה ששנינו במשנה  על  וביארו 

מ"ב(: "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה 

ומבואר  חסדים".  גמילות  ועל  העבודה  ועל 

בזוהר הקדוש )פרשת ויצא קמו:(: "התורה דא יעקב 

ועבר[,  שם  של  מדרשם  בבית  בתורה  ]שעסק 

המזבח[,  על  קרבן  ]שהיה  יצחק  דא  העבודה 

בגמילות  שעסק  אברהם",  דא  חסדים  גמילות 

חסדים להכניס אורחים.

הנה כי כן זהו שפירש רש"י: "יכול יהיו חותמין 

תהיה  הגלות  שחתימת  יכול  פירוש,  בכולן", 

את  שעבדו  אבות,  שלושת  כל  של  מדתם  בזכות 

גמילות  ועמוד  העבודה  עמוד  התורה  בעמוד  ה' 

חסדים, "תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין ולא 

בהם". שחתימת הגלות תהיה בעיקר בזכות מדתו 

ישראל.  בה  שיעסקו  חסדים  גמילות  אברהם  של 

אלו דבריהם הקדושים.

מצטרפים  הדברים  כל  הרי  המבואר  לפי 

להפליא, כי מתחילה אנו מזכירים בברכה ראשונה 

הקב"ה  לו  שהבטיח  מה  אברהם,  כנגד  שהיא  זו 

אלקי  אברהם  "אלקי  בתפלתם:  ישראל  שיזכירו 

אותיות  כ"ו  בשמותם  שיש  יעקב",  ואלקי  יצחק 

כמספר כל השם. ועל כך אנו מוסיפים: "וזוכר חסדי 

אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה", כי 

בזכות אבות מביא הקב"ה גאולה ישראל למען שמו 

שהשלים באהבה, ועל כך אנו מסיימים את הברכה: 

"ברוך אתה ה' מגן אברהם", שחתימת הגלות תהיה 

בזכות מדתו של אברהם גמילות חסדים.

 יציאת אב"הם מח"ן ךא"ץ יש"אך
הכנה ךגאוךה העתידה

ויש להוסיף תבלין לבאר ביתר שאת מה שאנו 

בניהם",  לבני  גואל  "ומביא  הגאולה:  את  מזכירים 

בברכה הראשונה שהיא כנגד אברהם, על פי מה 

שכתב הרמב"ן על הכתוב )בראשית יב-ו(:

"ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם, אומר לך 

כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם 

רבותינו  הזכירוהו  גדול,  ענין  והוא  ויעקב,  יצחק 

סימן  לאבות  שאירע  מה  כל  ואמרו  קצרה,  בדרך 

המסעות  בסיפור  הכתובים  יאריכו  ולכן  לבנים, 

החושב  ויחשוב  המקרים,  ושאר  הבארות  וחפירת 

תועלת,  בהם  אין  מיותרים  דברים  הם  כאילו  בהם 

וכולם באים ללמד על העתיד".

למה  כוונתו  רבותינו,  בשם  שכתב  מה  והנה 

שאמרו במדרש תנחומא )פרשת לך לך אות ט(:

"סימן נתן לו הקב"ה לאברהם שכל מה שאירע 

אביו,  בית  מכל  באברהם  בחר  כיצד  לבניו,  אירע  לו 

שנאמר )נחמיה ט-ז( אתה הוא ה' האלקים אשר בחרת 

באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם, 

ובחר בבניו משבעים אומות שנאמר )דברים ז-ו( כי עם 

קדוש אתה לה' אלקיך ובך בחר ה' אלקיך להיות לו 

לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה". 

הרי לנו דברים ברורים כי כל מה שאירע לאברהם 

היה סימן לבניו, שעתיד הקב"ה לעשות עמהם מה 

שעשה לאברהם, והרי זה מתאים להפליא עם מה 

שפירש רש"י פרשת וירא )בראשית יח-א( אצל אברהם 

כשבא הקב"ה לבקרו ביום ג' למילתו: "ביקש לעמוד, 

אמר לו הקב"ה, שב ואני אעמוד, ואתה סימן לבניך 

 הקברה השךים את כרו האותיות רואךקי יעקבר
ך"מז שהוא מ"חם עך יש"אך אפיךו כשהם בבחינת יעקב

 ביאו" נפךא עך מה שאנו מתפךךים עך הגאוךה
בב"כה ה"אשונה: רומביא גואך ךבני בניהם ךמען שמו באהבהר

 הגאוךה העתידה בזכות השךמת השם בד' אותיותיו
ש"מוז בכרו אותיות: ראךקי אב"הם אךקי יצחק ואךקי יעקבר

 ה"בי מקאצק זירע: רבל חותמין וךא בהםר
חתימת הגךות בזכות ד"כו שך אב"הם ךגמוך חסד זה עם זה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 פ"שת ךל ךל תשרפ | ב

אנו  תחילה  בכוונה  כי  קדשו,  בדברי  וביאר 

"אלק"י  בתואר:  הקדושים  האבות  את  מזכירים 

אברה"ם אלק"י יצח"ק ואלק"י יעק"ב", שיש במילים 

אלה כ"ו אותיות כמספר השם הוי"ה, כדי לעורר בכך 

ואם היו אומרים  מדת הרחמים על ישראל בניהם, 

יותר,  אחת  אות  אותיות,  כ"ז  היו  ישראל",  "ואלקי 

היה חסר יחוד זה של השם הוי"ה ברוך הוא. 

מה  לפרש  כך  על  מוסיף  צדיק"  ה"צמח 

שפירש רש"י: "ואגדלה שמך, זה שאומרים אלקי 

שאמר  במה  רמוז  איך  יפלא  ולכאורה  יעקב". 

הקב"ה לאברהם "ואגדלה שמך", שיאמרו "אלקי 

לא  אם  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  אך  יעקב". 

היה הקב"ה מגדיל את שמו של "אברם" להוסיף 

לומר:  אפשר  היה  הלא  "אברהם",  ה'  אות  לו 

שיש  ישראל",  ואלקי  יצחק  אלקי  אברם  "אלקי 

בהם גם כן כ"ו אותיות.

לאברם  הקב"ה  שהבטיח  מאחר  אולם 

הראשון:  בפירוש  רש"י  ופירש  שמך",  "ואגדלה 

שמך  עכשיו  שעד  שמך,  על  אות  מוסיף  "הריני 

הרמז  אמרו  ]וכבר  אברהם"  ואילך  מכאן  אברם, 

על  ה'  אות  שאוסיף  שמך",  "ואגדל-ה'  כך:  על 

ולא  יעקב  של  שמו  להזכיר  מוכרחים  לכן  שמך[, 

שמך  "ואגדלה  רש"י:  שפירש  וזהו  ישראל.  שם 

שאומרים  זה  זו[  מסיבה  לכן  אברהם,  ]להיקרא 

אלקי יעקב", ולא "אלקי ישראל", כדי להזכיר כ"ו 

אותיות כמספר השם הוי"ה.

עוד  צדיק"  ה"צמח  מפרש  האמור  פי  על 

תאמר  "למה  מ-כז(:  )ישעיה  לפרשתנו  בהפטרה 

יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה'" וגו'. הנביא 

תאמר  "למה  הנזכרת:  הקושיא  ליישב  בכך  מרמז 

יעקב", למה אנו מזכירים בתפילותינו את שמו של 

"ותדבר  "ואלקי יעקב", הלא היה ראוי יותר  יעקב 

ישראל", להזכיר שמו של ישראל "ואלקי ישראל", 

היו  אם  מהוי"ה",  דרכי  "נסתרה  מתרץ,  כך  ועל 

כ"ו  בהם  רמוז  היה  לא  ישראל,  שם  את  מזכירים 

אותיות כמספר השם הוי"ה.

"ראשי  בספר  יקרה  פנינה  מצינו  זה  בענין 

זצ"ל  מושקאט  ישעיה  רבי  להרה"ק  בשמים" 

אומרים  שאנו  הטעם  מדיליה  שהביא  בפרשתנו, 

משום  יעקב",  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם  "אלקי 

שיש בכך כ"ו אותיות כמספר השם. והוסיף לפרש 

בזה בדרך נפלא דברי נעים זמירות ישראל )תהלים 

"שיר המעלות לדוד לולי הוי"ה שהיה לנו  קכד-א(: 

הוי"ה שהיה  יאמר נא ישראל". פירוש, לולי השם 

ישראל".  "ואלקי  אומרים  היינו  כ"ו,  שעולה  לנו 

]ראה בפרדס יוסף כאן שהביא כל זה בשם הקדוש 

רבי שמשון מאוסטרופאלי זי"ע, וצריך לברר מנין 

המקור לכך[.

לא  בניו  אם  שאפילו  בכך  לו  להבטיח  יעקב". 

אם  כי  ישראל  בבחינת  השלימות  בתכלית  יהיו 

עליהם  שמו  את  הקב"ה  יקרא  יעקב,  בבחינת 

מדת  הוי"ה  בשם  עליהם  וירחם  יעקב",  "אלקי 

אברהם  "אלקי  אותיות:  בכ"ו  הרמוז  הרחמים 

אלקי יצחק ואלקי יעקב".

רואמ"ו ךי מה שמו מה אומ" אךיהםר

בין  סוד  שיח  בזה  לפרש  טוב  דבר  לבי  רחש 

"ויאמר משה אל  הקב"ה למשה רבינו )שמות ג-יג(: 

האלקים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם 

שמו  מה  לי  ואמרו  אליכם  שלחני  אבותיכם  אלקי 

בתיקוני  שמבואר  מה  נקדים  אליהם".  אומר  מה 

הוי"ה  השם  רמוז  זה  בפסוק  כי  י.(  )הקדמה  זוהר 

בסופי תיבות: "ל'י מ'ה שמ'ו מ'ה".

חשש  רבינו  משה  כי  בזה,  הכוונה  לפרש  ויש 

במ"ט  במצרים  ששקעו  ישראל  בני  אל  כשיבוא 

שערי טומאה, יאמרו לו "מה שמו", איך אנו זוכים 

הרמוז  הוי"ה  מהשם  הרחמים  מדת  עלינו  לעורר 

כך  על  לכך.  ראויים  אנו  אין  הלא  תיבות,  בסופי 

השיב לו הקב"ה תשובה נפלאה )שם טו(: "כה תאמר 

אברהם  אלקי  אבותיכם  אלקי  ה'  ישראל  בני  אל 

אלקי יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם".

פירוש, הן אמת שמצד עצמכם אינכם ראויים 

האבות,  בזכות  לרחמים  אתם  ראויים  אולם  לכך, 

גדול  לגוי  "ואעשך  לאברהם:  שהבטחתי  כמו 

ואברככה ואגדלה שמך", לכן הזכיר הקב"ה בדבריו 

מה שהבטיח לאברהם: "אלקי אברהם אלקי יצחק 

ואלקי יעקב", שיש בשמותם כ"ו אותיות אפילו על 

שם יעקב, כי אפילו אם אינם ראויים לרחמים מצד 

עצמם ראויים הם מצד זכות אבות.

המלך  דוד  שהודה  מה  בזה  להבין  יומתק 

להקב"ה: "לולי הוי"ה שהיה לנו יאמר נא ישראל", 

לנו",  "שהיה  הרחמים  מדת  הוי"ה"  "לולי  פירוש, 

"יעקב",  בבחינת  נמוכה  מדרגה  כשאנו  אפילו 

"יאמר נא ישראל", היינו אומרים "ואלקי ישראל", 

 בב"כה "אשונה שך שמונה עש"ה שהיא כנגד אב"הם אבינו
אנו מזכי"ים מה שהבטיח ךו הקברה

 הקברה הבטיח ךאב"הם שז"עו יזכי" בתפךתם
בב"כה ה"אשונה: ראךקי אב"הם, אךקי יצחק ואךקי יעקבר

 ה"הרק מאפטא זירע: בנוסח ראךקי אב"הם, אךקי יצחק ואךקי יעקבר
יש כרו אותיות ךהמשיל "חמים עך יש"אך

 "אשי בשמים: רךוךי ה' שהיה ךנו יאמ" נא יש"אךר
ךוךי הוירה שעוךה כרו היינו אומ"ים רואךקי יש"אךר

 התועךת הגדוךה ךהזכי"
את השם הוירה עך יעקב

תחילה  לבאר  נראה  מארייהו  קמיה  כעבדא 

את  לרמז  חשוב  כך  כל  באמת  למה  לשבח,  טעם 

"אלקי  על שמו של יעקב:  הוי"ה  המספר של שם 

מה  פי  על  יעקב",  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם 

שהאריך רבינו בחיי פרשת ויחי )בראשית מז-כט(, כי 

בשעה שכלל ישראל במדרגה נמוכה הם נקראים 

נקראים  גבוהה  במדרגה  וכשהם  "יעקב",  בשם 

בשם "ישראל".

מג-כב(:  )ישעיה  הנביא  דברי  בזה  לפרש  והוסיף 

"ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל". בלשון 

החומר  אחר  ונמשך  יעקב  כשאתה  "יאמר  קדשו: 

בי  יגעת  כי  אבל  קראת,  אותי  לא  הגוף,  ועסקי 

והשתדלת בעסקי הנפש, אתה נקרא ישראל". ומקור 

תתאה,  "יעקב  קעה:(:  )תרומה  הקדוש  בזוהר  הדבר 

ישראל עלאה ]יעקב למטה, ישראל למעלה[, יעקב 

לאו שלימותא, ישראל שלימותא דכלא" ]יעקב אינו 

שלימות, ישראל הוא שלימות הכל[.

הנה כי כן יאירו עינינו להבין הטעם שחשוב כל 

כך לרמז את השם הוי"ה על שמו של יעקב, כי אם 

אלקי  אברהם  "אלקי  בתפילותינו:  אומרים  היינו 

יצחק ואלקי ישראל", היה משתמע מכך כי רק אם 

הם  ישראל,  בבחינת  גבוהה  במדרגה  ישראל  כלל 

אם  אבל  תפילותיהם,  את  הקב"ה  שיקבל  ראויים 

ראויים  אינם  יעקב  בבחינת  נמוכה  במדרגה  הם 

שתתקבל תפלתם, לכן תיקנו לומר: "אלקי אברהם 

כ"ו  זה  בנוסח  שיש  יעקב",  ואלקי  יצחק  אלקי 

שאפילו  בכך  לרמז  הוי"ה,  השם  כמספר  אותיות 

אם הם בבחינת "יעקב", מקבל הקב"ה את תפלתם 

במדת הרחמים מצד השם הוי"ה ברוך הוא. 

הקב"ה  שבישר  מה  היטב  מבואר  זה  לפי 

לאברהם אבינו בשורה טובה: "ואעשך לגוי גדול, 

זה שאומרים אלקי אברהם, ואברכך, זה שאומרים 

אלקי  שאומרים  זה  שמך,  ואגדלה  יצחק,  אלקי 
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פ"שת ךל ךל תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת לך לך תש"פ

"ויאמר אנכי אלקי אביך אלקי אברהם אלקי יצחק 

בני  אל  תאמר  "כה  טו(:  )שם  ועוד  יעקב".  ואלקי 

ישראל ה' אלקי אבותיכם אלקי אברהם אלקי יצחק 

ואלקי יעקב שלחני אליכם". ועוד )שם ד-ה(: "למען 

יאמינו כי נראה אליך ה' אלקי אבותם אלקי אברהם 

אלקי יצחק ואלקי יעקב".

אותם  שהזכיר  מה  ביאור  צריך  שם  גם  אולם 

יותר:  מקוצר  בתואר  ולא  זה,  בתואר  הקב"ה 

ביאור  צריך  עוד  ויעקב".  יצחק  אברהם  "אלקי 

בך  ברכה,  "והיה  לאברהם:  הקב"ה  שהבטיח  מה 

חותמין ולא בהם", למה היה חשוב כל כך לאברהם 

שהיה עניו גדול, כפי שהעיד על עצמו )בראשית יח-

כז(: "ואנכי עפר ואפר", שיחתמו את הברכה בשמו, 

קדשו:  בלשון  עמוקות"  ה"מגלה  שתמה  כמו 

"מקשים, הלא יותר טוב שיהיו חותמין בכולן, ויזכה 

אדם  שבכל  כמותו,  ויהיו  לחתימה,  בנו  ובן  בנו  גם 

מתקנא חוץ מבנו". 

 הטעם שאומ"ים ראךקי יעקבר 
וךא ראךקי יש"אךר

מה  פי  על  זה,  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

מנחם  רבי  להרה"ק  צדיק"  ה"צמח  שהביא 

שמך(  ואגדלה  ד"ה  )פרשתנו  זי"ע  מוויז'ניץ  מענדל 

המחקר  על  שעמד  זי"ע,  מאפטא  הרה"ק  בשם 

עשרה  שמונה  בתפלת  שמזכירים  הטעם  לבאר 

שמו של יעקב: "אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי 

יעקב", ואין אומרים "ואלקי ישראל", כמו שכתוב 

לא  יעקב  שמך  אלקים  לו  "ויאמר  לה-י(:  )בראשית 

שמך  יהיה  ישראל  אם  כי  יעקב  עוד  שמך  יקרא 

ויקרא את שמו ישראל".

הן אמת ששנינו בגמרא )ברכות יב:(: "לא שיעקר 

יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו". 

יעקב  הקב"ה  שקראו  מצינו  "שהרי  רש"י:  ופירש 

אחר זאת ברדתו למצרים, שנאמר )שם מו-ב( ויאמר 

אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב 

ויאמר הנני". אך עם כל זאת צריך ביאור למה אין 

אנו מזכירים את שם העיקר "ואלקי ישראל".

"ואעשך  אבות, שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו: 

לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה", שבניו 

"אלקי  הקדושים:  האבות  שלושת  את  יזכירו 

את  ויחתמו  יעקב",  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם 

הברכה בשמו של אברהם: "מגן אברהם".

 הב"כה ה"אשונה רמגן אב"הםר
היא כנגד אב"הם אבינו

למה  להפליא  מתאים  זה  דבר  כי  להוסיף  ויש 

של  הראשונות  הברכות  ג'  כי  הקדמונים,  שכתבו 

שמונה עשרה תיקנו כנגד ג' אבות הקדושים, הברכה 

הראשונה היא כנגד אברהם אבינו, והנה המקור לכך 

בדברי ה"שבלי לקט" )ענין תפלה סימן יח(:

"כשניצול אברהם מאור כשדים, פתחו מלאכי 

השרת ואמרו ברוך אתה ה' מגן אברהם, כשנעקד 

יצחק אבינו על גבי המזבח ונעשה דשן, והיה אפרו 

מושלך על הר המוריה, מיד הביא עליו הקדוש ברוך 

דוד כטל חרמון  והחיה אותו, לפיכך אמר  הוא טל 

יצחק  בו  שהחיה  כטל  וגו',  ציון  הררי  על  שיורד 

אבינו, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה 

ה' מחיה המתים. כשבא יעקב אבינו ופגע בשערי 

שמים והקדיש שמו של הקב"ה, מיד פתחו מלאכי 

השרת ואמרו ברוך אתה ה' האל הקדוש".

מזכירים  שאנו  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

את  אברהם,  כנגד  שהיא  הראשונה  בברכה 

אבינו,  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  ההבטחה 

אלקי  אברהם  "אלקי  אבות:  זכות  יזכירו  שבניו 

"והיה  לו:  להבטיח  והוסיף  יעקב".  ואלקי  יצחק 

ברכה", שלא יחתמו הברכה בכל שלושת האבות, 

אלא  אברהם".  "מגן  בהם:  ולא  חותמין  בך  אלא 

שלושת  את  להזכיר  שבחרו  מה  ביאור  שצריך 

יצחק  אלקי  אברהם  "אלקי  זה:  בנוסח  האבות 

ואלקי יעקב".

האבות,  את  הקב"ה  תיאר  שכך  אמת  הן 

ישראל  את  להוציא  רבינו  משה  את  כששלח 

ג-ו(:  )שמות  הסנה  במראה  שכתוב  כמו  ממצרים, 

טוב  מה  בעתו  דבר  לך,  לך  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן, במה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה לפתוח 

יום את הברכה הראשונה לתפלת  ג' פעמים בכל 

"ברוך  הקדושים:  האבות  בהזכרת  עשרה  שמונה 

אתה ה' אלקינו ואלקי אבותינו, אלקי אברהם אלקי 

הברכה  את  מסיימים  ואנו  יעקב".  ואלקי  יצחק 

בשמו של אברהם: "ברוך אתה ה' מגן אברהם".

על  לכך,  הטעם  לבאר  מסתבר  הפשט  בדרך 

אבות  "תפלות  כו:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

תקנום... אברהם תיקן תפלת שחרית... יצחק תיקן 

לפי  ערבית".  תפלת  תיקן  יעקב  מנחה...  תפלת 

זה תיקנו לפתוח התפלות  כי מטעם  לומר  יש  זה 

בהזכרת ג' אבות הקדושים, שתיקנו להתפלל את 

ג' התפלות בכל יום.

הברכה  את  לסיים  שתיקנו  ממה  אולם 

הראשונה: "ברוך אתה ה' מגן אברהם", אנו למדים, 

מההבטחה  הוא  זה,  נשגב  לנוסח  המקור  כי 

הראשונה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו בגילוי 

מעשרה  באחד  וניסהו  אליו,  שנתגלה  הראשון 

ואת מולדתו,  הניסיונות הקשים לעזוב את ארצו 

והנה הם הכתובים )בראשית יב-א(: 

"ויאמר ה' אל אברם, לך לך מארצך וממולדתך 

ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול 

רש"י  ופירש  ברכה".  והיה  שמך  ואגדלה  ואברכך 

שאומרים  זה  גדול,  לגוי  "ואעשך  השני:  בפירוש 

יצחק,  אלקי  שאומרים  זה  ואברכך,  אברהם,  אלקי 

ואגדלה שמך, זה שאומרים אלקי יעקב. יכול יהיו 

חותמין בכולן, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין 

ולא בהם".

נמצינו למדים מזה חידוש גדול, כי אנשי כנסת 

יום בברכה הראשונה  הגדולה תיקנו להזכיר בכל 

הראשונה  ההבטחה  את  עשרה,  שמונה  לתפלת 

הניסיון  בעקבות  לאברהם,  הקב"ה  שהבטיח 

הקשה של: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך 

אל הארץ אשר אראך". ויש לומר הביאור בזה, כי 

לפני שאנו מתפללים על צרכינו אנו מזכירים זכות 

ראךקי אב"הם אךקי יצחק ואךקי יעקבר

 בב"כה ה"אשונה שך שמונה עש"ה שכנגד אב"הם אבינו
אנו מזכי"ים מה שהבטיח ךו הקברה בניסיון שך רךל ךלר



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

על  לוותר  מהרב  הוא  מבקש  לכן  זה,  לממון  מאוד 
הסנדקאות!

אמר לו הרמ"א, על מצוות אין ביכולתי לוותר!
ורחימו,  בדחילו  הסנדקאות  את  הגרמ"א  ערך  ואכן 
ופניו מאירות בנהירו עילאה, והיה בשמחה גדולה כל 

אותה הברית. 
הגאב"ד  עלה  וכבר  הברית  שהסתיימה  לאחר  והנה 
אליו  לקרוא  המשמש  את  שלח  קודש,  נאוה  לביתו 
את בעל הברית. כשהגיע אבי הבן העניק לו הרב לתוך 
ידו חמשה אלפים דולר )5000$( טבין ותקילין, בהטעימו 
שאין זה בשכרה של מצוה, שאי אפשר לשער שכר 
כאן  שהפסיד  יחוש  שלא  כדי  רק  זו,  גדולה  מצוה 

כסף... כי 'בעל השמחה' צריך להיות 
בשמחה!

כדי  הברית,  לאחר  לו  קרא  ובדווקא 
שמים,  לשם  כראוי  המצוה  שיעשה 
חלילה,  הממון  הרווחת  בשביל  ולא 
לידה'  'מענק  לו  העניק  כך  אחר  ורק 

ללא קשר לקיום המצוה.
]"טיב הזכרונות", מרן הגאב"ד הגרמ"א זצוק"ל[
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זצוק"ל  איש"  "חזון  בעל  מרן  לפני 
לתרבות  יצא  שבנו  אחד  יהודי  הגיע 
החזון  שהיה  ובהיות  ל"ע,  רעה 
הבן,  אותו  של  בבריתו  הסנדק  איש 
האב,  בפי  'טענה'  כעין  נשמע  הנה 
שהסנדק צריך לקחת 'אחריות' על מי 

שנימול על ברכיו, שיגדל בתורה ויראת שמים כראוי!
על  'אחריות'  אקח  בוודאי  אני  איש,  החזון  לו  אמר 
חלקי, אבל הבה נא נחשב את שאר ה'כיבודים' שנתת 

באותה ברית:
מי היה המוהל? – פלוני אלמוני, מי היה קוואטער? – 
פלוני, מי קיבל הברכות? – פלוני, ומי החזיק התינוק 

בעמידה לברכות? – פלוני.
טובים  כשרים  אנשים  הכיבודים  בעלי  כל  ונמצאו 

וישרים!
הכוס  על  זימן  ומי  בשאלותיו,  איש  החזון  המשיך 

בברכת המזון שבסעודת המילה?
למומר  לתת  הוכרח  הזימון  שאת  האיש  נענה  כאן 
והמצוה, מחמת שפרנסתו  אחד שירד מדרך התורה 
מעלי,  דלא  מאינשי  נודע  זה  שאדם  ואף  בו,  תלויה 

באותה ברית לא התריס ולא כלום, והשתתף יפה בכל 
השמחה.

סעודה  כי  הבעיה,  שורש  אכן  זהו  איש,  החזון  אמר 
וכל  לברית,  ומחוברת  וקשורה  שייכת  המילה 

הכיבודים שבה יש להם השפעה על נפש הילד.
)שבת  דמילה  אליעזר  רבי  בפרק  רש"י  מדברי  והוכיח 
בשמחה,  עליהם  ישראל  קיבלו  המילה  שמצות  קל.(, 

ועדיין הם עושים אותה בשמחה, דכתיב )תהלים קיט, קסב( 
"שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב". ופירש רש"י 
על אתר שמחת ברית המילה, במשתה שעורכים בה, 

ומוכח שסעודת הברית מכלל המצוה היא.
וכן מוכח להדיא מדברי התוס' בפ"ק דחגיגה )טו.( גבי 

ומפרשים  רעה,  לתרבות  שיצא  דאחר  המעשה  טיב 
לתרבות  שיצא  הטעם  הירושלמי  בשם  שם  התוס' 

רעה, משום מעשה שהיה ביום מילתו. 
מגדולי  הוה  אחר[  של  ]אביו  אבויה  "מעשה  וזה"ל: 
ירושלים, וביום שבא למהולי קרא לכל גדולי ירושלים 
והושיבן בבית אחד, ולרבי אליעזר ולרבי יהושע במקום 
אחר. מן דאכלין ושתין שרין מטפחין ומרקדים, אמרי 
עד דאלין עסקין בדידהו נעסוק בדידן, ישבו ונתעסקו 
בדברי תורה, ירדה אש מן השמים והקיפה אותן. אמר 
לון אבויה אבא, גברין מה באתם לשרוף ביתי. אמרו 
לו ח"ו, אלא יושבין היינו וחוזרין דברי תורה, מתורה 
שמחים  הדברים  והיו  לכתובים,  ומנביאים  לנביאים 
כנתינתן מסיני, לא באש נתנו. אמר, הואיל וכך כוחה 
של תורה, אם יתקיים הבן הזה לתורה אני מפרישו. 
נתקיימו  לא  לפיכך  לשמים,  כונתו  היתה  שלא  ולפי 

בו" עכ"ל.
המילה  שבברית  המשתה  שסעודת  להדיא  הרי 

השפיעה על עתידו של הרך הנימול.
]פרטיות, קובץ 83929[

• ~ • ~ •

ברית  בשמחות  מעדיף  היה  הרבנים  מגדולי  אחד 
"קוואטער"  הנקרא  הכיבוד  את  צאצאיו  של  המילה 

יותר מן הסנדקאות!
ופירש טעמו ונימוקו, הנה כיבוד הסנדקאות מכבדים 
אותו בו תדיר, ונימולים על ברכיו הרבה ילדי ישראל. 
בכיבוד  ואילו  בלבד,  לו  רק  נשאר  הכיבוד  זה  אבל 
זוגתו  גם  מתכבדת  'קוואטער' 
שהיא  אף  ועל   – הצדקנית.  הרבנית 
הסנדקאות  על  גם  ונהנית  שמחה 
מכל  הצדיק,  הרב  בעלה  שהתכבד 
לפניה  ושמחה  הנאה  יותר  מקום 
להיות  בעצמה  היא  זוכה  כאשר 
את  ולהוציא  להכניס  ''קוואטער' 
אבינו  אברהם  של  לבריתו  התינוק 

ע"ה.   
ומרגלא בפומיה קדישא תמיד בשם 
שהיה  זצ"ל,  הרב  חמיו  ה"ה  אביה, 
'קוואטער',  להיות  תמיד  משתדל 
וכשזכה לקבל כיבוד זה היתה שמחה 

גדולה לפניו יותר מכל כיבוד אחר. 
הנ"ל,  הצדיק  הרב  לחתנו  ואמר 
הגדול  הכיבוד  היה  לארץ  שבחוץ 
'קוואטער'.  להיות  שזכה  למי  מילה  בברית  ביותר 
והיה נהוג שהקוואטער משלם את כל הוצאות הברית 

מילה בשלמות, והוא גם היה נקרא בעל הברית.
וכן מפורש בשולחן ערוך הלכות מילה שאף האשה 
המכניסה התינוק לברית בכלל הסנדקאות היא, וזה"ל 
)סי' רסה סי"א(: "ואין לאשה להיות סנדק לתינוק במקום 

מקום  ומכל  כפריצות.  דהוי  משום  באיש,  שאפשר 
היא עוזרת לבעלה, ומביאה התינוק עד בית הכנסת, 

ואז לוקח האיש ממנה ונעשה סנדק" עכ"ל.
)סימן  באב  תשעה  הלכות  ברורה  במשנה  עוד  ועיין 
תקנא ס"ק ג(, שהאשה המכנסת התינוק לברית, שקורין 

של  לכבודה  שבת  בגדי  ללבוש  צריכה  'קוואטער' 
מצוה, עיין שם.

]פרטיות, קובץ 2918[
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'מעשה בשבע 
חלות'

מיותרות  חלות  כמה  לך  יש  שמא  יקירי,  "אחי 
עבורי לשבת? פשוט מרוב עומס שכחתי לקנות 

חלות ובכל האזור אני לא מוצא חלות למכירה."
כשאחי  סוכות  המועד  חול  שבת  בערב  זה  היה 
 7 אלא  חלות  ולא סתם  חלות  וביקש  אלי  טלפן 
חלות... ומה גם שכבר היה שעה וחצי לפני שבת.
 שלחתי בדחיפות את הילדים לחנויות באזור שלי 
עם השלל המבוקש,  חזרו  כמחצית השעה  ותוך 
להם  שהתקבצו  עד  משם  ושתיים  מכאן  חלה 

השבעה לאכסניה אחת...
צלצלתי לאחי לבשר לו על 'מבצע חלה' שצלחה 

וכי יש לי עבורו את החלות המבוקשות...
יוצא  הוא  עכשיו  שבדיוק  ואמר  התנצל  אחי   
מהרכב של בעל מאפיה ששמע כי אין לו חלות 
והסיע אותו למאפיה הסגורה הלוך וחזור והביא 

לו במתנה שבעה חלות...
גיסא  מאידך  אך  שהסתדר,  שמחתי  אחד  מצד 
כל  חלות,  סתם  ולא  חלות  שבעה  עם  נתקעתי 
אחד עלה מחיר מפולפל שכן החלות הזולות כבר 
לאכסן  מקום  היה  לא  ובמקפיא  מהחנויות  אזלו 

ולו חלה אחת...
אחר  אח  אלי  צלצל  לעשות  מה  חושב  בעודי 
ושאלתו בפיו: "אני מבין שזו שאלה לא הגיונית 
בשעה כזו בערב שבת אבל אולי יש לך במקפיא  
כמה חלות עבורי לשבת? משום מה לא קנו חלות 

והחנויות כולן סגורות..."
 שאלתי בהתרגשות כמה חלות אתה צריך? ואחי 
השיב: "שש חלות, אבל אם תתן לי 2 ואקבץ מכל 
אחד חלה ואסתדר בעזרת ה'..." התרגשתי מאוד 
והודעתי לו שיש לי שש חלות עבורו והוא כמעט 

שלא האמין למשמע אוזניו...
עתה נשארתי עם חלה אחת שאתה כבר יכולתי 
להסתדר, אך בורא עולם חשב אחרת, לא חלפה 
דקה, ואח שלישי התקשר ושאל אם יש לי  עבורו 
חלה אחת לשבת בנמקו, כי ברוך ה' התאבון של 
חלה  עוד  אכלו  הצהריים  ובארוחת  גדל  ילדיו 

שלימה שלא היה בתוכנית...
הבורא  בהשגחת  למקומם  החלות  כל  הגיעו  כך 

הפלאית ביותר!!!

בעל המעשה: ר.י.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א
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מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים ברית מילה

 – "בהימולו  רש"י:  פירש 
)לעיל  'בהבראם'  כמו  בהיפעלו, 
ואחז  סכין  אברהם  נטל  ד(.  ב, 

והיה  לחתוך  ורצה  בערלתו, 
מתיירא, מה עשה הקב"ה, שלח 
ט,  )נחמיה  שנאמר  עמו,  ואחז  ידו 
לא  'לו'  הברית',  עמו  'וכרות  ח( 
הוא  וכן  ע"כ.  'עמו'"  אלא  נאמר 

בבראשית רבה )מט, ב(. 
)שלהי פרשתנו( מבאר, שעיקר  יצחק"  "אור  בספר הקדוש 
מה שהתיירא אברהם אבינו ע"ה בבואו למול את עצמו, 
לא מחמת הכאב הגדול הכרוך בברית המילה. והא ראיה, 
שהרי השליך את עצמו ברצון אל תוככי כבשן האש ולא 
התיירא כלל, וכשנצטווה לשחוט את בנו יחידו רץ ליקח 
את המאכלת בידו, אף שהוא כאב גדול יותר מאה אלף 
פעמים מלחתוך בשר ערלתו, ואם כן בוודאי לא מחמת 

הכאב שבברית מילה התיירא אברהם.
אלא שרצה לקיים את המצוה כדת וכדין, כמו שציוותה 

תורה הקדושה שהיא רצון השם יתברך בדיוק. 
"המול  יז(  )לעיל  מקרא  כז.(  זרה  )עבודה  בגמרא  דרשינן  והנה 
אבל  אחרים,  למול  יכול  מהול  שהוא  מי  שרק  ימול", 
לפי  ואשר   – אחרים.  למול  יכול  אינו  נימול  שאינו  מי 
זה הקשו האחרונים, כיצד אם כן מל אברהם אבינו את 
עצמו, הרי הוא היה ערל עדיין, ורק מי שהוא מהול יכול 

למול.
דמהאי  שכתבו  יש  רבים,  תירוצים  בזה  נאמרו  וכבר 
טעמא קרא לשם בן נח שהוא נולד מהול שימול אותו 
נצטווה  עצמו  שהוא  אברהם  דשאני  או  פכ"ט(.  דר"א  )פרקי 

אחר  בענין  אפשר  שאי  מצוותו,  היא  כך  הרי  בדבר, 
הערל  שמל  דכל  שתירצו,  ויש  אבל(.  ד"ה  ב:  חולין  תוס'  )עיין 

שמכיון  כאחד,  באים  ומהולתו  מילתו  הרי  עצמו  את 
זו נעשה מהול, חשבינן ליה כמהול המל. ותו  שבמילה 
ליה שפיר  נצטווה בדבר חשבינן  תירצו, שמכיון שכבר 

כדין מהול.
כך  שעל  דרכו,  לפי  מפרש  הנ"ל  יצחק  פני  בספר  ברם 
להיות  צריכה  שהמילה  שמכיון  אברהם,  מתיירא  היה 
לפיכך  הוא.  ערל  אכתי  הוא  והרי  הנימול,  המל  ידי  על 
נטל הקב"ה הסכין עמו יחדיו, שלא יהא הוא מל לבדו 
את  יחדיו  עמו  כרת  ב"ה  יתברך  השם  אלא  בערלותו, 

הברית, ושפתי פי חכם חן.
• ~ • ~ •

מרא  זצוק"ל,  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי  הצדיק  הגאון   
בתוככי  ומפורסם  מומחה  מוהל  היה  דישראל,  דארעא 
ובכל  זו,  במצוה  לסרב  מנהגו שלא  והיה  ת"ו,  ירושלים 
רגליו  מכתת  היה  ישראל  ילדי  למול  שנקרא  מקום 

במסירות נפש, ולא וויתר על מצוה רבתי זו.
ביום חורפי וסגרירי אחד ירד בירושלים שלג גדול מאוד, 
הרחובות נערמו בשלגים בגובה רב, וכמעט שלא נראתה 
הצדיק  הגאב"ד  נצרך  יום  באותו  בחוצות.  חיה  נפש 
עליו  והיה  העיר,  משכונות  באחת  מילה  לברית  לצאת 
מחסה'  'בתי  שמשכונת  הארוכה,  הדרך  כל  את  לצעוד 

לאותה  ועד  העתיקה,  שבעיר 
שכונה רחוקה בעיר.

הסכנה בדרך ארוכה שכזו בין הררי 
גדולה,  היתה  שברחובות  השלג 
לפיכך  ומבוגר,  זקן  לאדם  בפרט 
הציעו תלמידיו ובני ביתו להתלוות 
אליו בדרכו ולסייע בעדו בהתהלכו 
בנתיבי השלג הגדול. – אך הגרי"ח 
לא הסכים לכך בשום אופן, ואמר שרק הוא ייצא לבדו 
ושלוחי  מצוה,  בדבר  לצאת  מחויב  שהוא  מאחר  בגפו, 
מצוה אינם ניזוקין, אבל לאחרים איכא למיחש לסכנתא, 

ואסור להם לצאת לדרך קשה כזו, פן יקראנו אסון.
נפש,  במסירות  הקשה  לדרכו  בגפו  הרב  אפוא  יצא 
והחל מתבוסס בשלג ובמים ובטיט הקשה. והנה לפתע 
השלג  בתוך  ונפל  הצדיק  מעד  החצרות  באחת  בעוברו 
מנפילתו  ולקום  עצמו  את  לרומם  שניסה  וככל  הנורא, 

לא הצליח. 
והנה באותה חצר עמדה נערה אחת בחלון ביתה והביטה 
ביופי השלג המתנוסס על הארץ, ובפתאום ראתה את 
הרב הזקן נופל ומתגלש על השלג הכבד, תיכף חשה אל 
המקום והזמינה כמה שכנים גברתניים שיסייעו ביד הרב 
היא  דעתה  נחה  לא  ריבה  ואותה  השלג.  מן  להתרומם 
רצה מהר להביא כיסא נכבד מן הבית, כדי שיישב הרב 
ומהביל,  חם  תה'  'כוס  לפניו  הגישה  וכן  קמעא,  לפוש 

לחמם את גופו ולהשיב את נפשו.
לאחר שהתחזק הרב נעמד מכיסאו כדי להמשיך בדרכו 
ביקש  יצא  ובטרם  עליו,  הממתינה  המילה  ברית  אל 
לקרוא לאותה נערה צדיקה והרעיף עליה ברכות לרוב, 
לאריכות  שתזכה  הנערה  את  הרב  בירך  מעמד  ובאותו 

ימים ושנים 'עד ביאת המשיח'!
ישרים  דורות  והקימה  לאיש,  נישאה  נערה  אותה 
ומבורכים, היא האריכה ימים רבים בריאים וטובים, עד 

שהגיעה לשנות הזקנה וכבר עברה את גיל המאה!
בהיותה בערך בגיל מאה וחמש שנים )!( כבר גברה עליה 
למנין תלמידי חכמים  וביקשה לקרוא  מאוד חולשתה, 
ציון  אל  לעלות  מהם  וביקשה  מצאצאיה,  מופלגים 
מוותרת  שהיא  ולומר  עליה  להתפלל  הקדוש,  הצדיק 
כזה  בגיל  על הברכה... מאחר שכבר קשה עליה מאוד 

להתמודד עם מחלת הזקנה!
והנה תיכף למחרת נפטרה אותה ישישה לעולם שכולו 

טוב!
ויהי לפלא!

]מתוך שיחה של מצוה בברית מילה[

• ~ • ~ •
יהודי נאמן מתושבי עיר הקודש ירושלים ת"ו, כיבד את 
מרן הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זצוק"ל בסנדקאות 

בברית מילה שערך לבנו, והרב הצדיק סבר וקיבל.
ביתו  אל  שוב  הבן  אבי  עלה  הברית  לפני  יומיים  והנה 
לסגת  בקשתו  על  להתנצל  מאוד  וביקש  הגאב"ד,  של 
מן ההזמנה... היות ואיש אחד הציע לו חמשת אלפים 
נצרך  שהוא  והיות  הסנדקאות,  תמורת   )!5000$( דולר 

ג

ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ "ְוַאְבָרָהם 
ר  ׂשַ לֹו ּבְ ִהּמֹ ָנה ּבְ ע ׁשָ ָוֵתׁשַ

ָעְרָלתֹו" )יז, כד( 
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בס"ד

שהוסד  ויתקדש  יתגדל  הקדיש  נוסח  א. 
והתקדשתי  והתגדלתי  המקרא  ע"פ 
האמור )ביחזקאל לח( לענין מלחמת גוג ומגוג, 
הוא,  ברוך  הקדוש  של  שמו  יתגדל  שאז 
דכתיב ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד 

)סי' נ"ו מ"ב סק"ב(. 

שבח,  של  לשונות  שמונה  בקדיש  ויש  ב. 
גבי  שעל  והרקיע  רקיעים,  שבעה  כנגד 
יתגדל  אומר  ובתחילה  החיות,  ראשי 
ויתקדש שהם עוד שתי לשונות של שבח, 
ומצא שהם יחד עשרה לשונות של שבח 

כנגד עשרת הדברות )מ"ב סק"ב(.
ג. יש לכוין בעניית הקדיש )ס"א(, וכ' בברכי 
המתפלל,  נגד  לעבור  שאסור  כשם  יוסף, 
)שע"ת  קדיש  האומר  נגד  לעבור  אסור  כך 
סק"א(, והיינו עד דאמירן בעלמא, אבל אחר 

)הלי"ש  וכו'  תתקבל  כשאומר  אף  מותר  כך 
פ"ו סי"ד(.

ד. וצריך לענות את הקדיש בקול רם, שעל 
זה  קול  ידי  ועל  הכוונה,  מתעורר  זה  ידי 

מתבטלים גזירות קשות )ס"א ומ"ב סק"ה(.
גדולות  קולות  יתן  לא  מקום  ומכל  ה. 
שיתלוצצו עליו בני אדם ויגרום להם חטא 

)מ"ב סק"ה(.

ו. גם יכוין לשמוע את הקדיש מפי הש"ץ, 
יהא  אמן  עונה  הוא  מה  על  שידע  כדי 
בעלמא  דאמירן  ואמן שאחר  רבא,  שמיה 

)מ"ב סק"א(. 

הש"ץ  מן  לשמוע  הוא  הקדיש  ומצות  ז. 
יתגדל כו', וע"ז יענה אמן יש"ר, שאמן יהא 
שמיה רבא הוא ענייה על יתגדל כו', וצריך 
לשמוע לכוין על מה הוא עונה כמו שצריך 
שעונה  לברכה  ולכוין  לשמוע  לכתחילה 
עליו אמן, וגם הש"ץ צריך לומר ג"כ יש"ר 

כו' כמו הציבור )שו"ע הרב ס"ד(.
להשיח  שלא  ומאד  מאד  ליזהר  וצריך  ח. 
וכדאיתא  קדושה,  או  קדיש  באמצע 
אשכחיה  חמא  דר'  ארץ,  דרך  במסכת 
אף  טעונים  גמלים  אלפי  בכמה  לאליהו 
וכל  שם,  המדברים  לאלו  לשלם  וחימה, 
המדבר באלו המקומות עליו הכתוב אומר 

ולא אותי קראת יעקב )הובא בב"י, מ"ב סק"א(.
בעניית  לכוין  שיש  הב"י,  רבינו  וכתב  ט. 
הקדיש, כלומר, שקדיש צריך כונה להבין 
הקדושה  לתפילה  לב  ולשום  שאומר  מה 
ומוטב  היא,  כלום  לאו  כונה  ובלא  הלזו, 

שלא יאמרנה )ערוה"ש ס"ה(.
בחסיד  מעשה  חסידים,  בספר  וכתוב  י. 
ופניו  במותו  אחר  לחסיד  שראה  אחד 
א"ל  מוריקות,  פניך  למה  א"ל  מוריקות, 
היה  שהש"ץ  בשעה  מדבר  שהייתי  מפני 
וביתגדל  אבות,  מגן  וברכת  ויכולו  אומר 

)מ"ב סק"א(. 

יא. ובספר מטה משה )סימן תי"א( הביא בשם 
לתלמידו  נתראה  אחד  שחכם  מדרש, 
כתם  לו  שהיה  התלמיד  וראה  בחלום 
א"ל  כך,  לך  אירע  מה  מפני  וא"ל  במצחו, 
מפני שלא הייתי נזהר מלדבר כשהחזן היה 

אומר קדיש )מ"ב סק"א(. 
יב. ואפי' להרהר בדברי תורה אסור, בשעה 
לכוין  שצריך  מפני  קדיש,  אומר  שהחזן 

הרבה בעניית הקדיש )פרי חדש, מ"ב סק"א(.

יג. ובכל זה אין חילוק בין קדיש על תנ"ך או 
אגדה או משניות )פמ"ג, מ"ב סק"א(.

יד. ואנשים שנוהגין לקפל הטלית ותפילין 
לא  קדיש,  אמירת  בעת  בתיקן  ולהניחן 
בעניית  לכוון  יש  דמאוד  עושין,  הן  יפה 
ואסור לעשות אפילו תשמיש  יש"ר,  אמן 
קל בשעת הקדיש, דודאי לא גרע משאר 

ברכות דרבנן שאסור )מ"ב סי' כ"ה סקנ"ו(.
טו. כשמתחיל הש"ץ לומר יתגדל יש לומר 
ועתה יגדל נא כח וגו', זכור רחמיך וגו' )ס"א(.
שהתחיל  קודם  כן  שיאמר  כלומר,  טז. 
צריך  יתגדל  החזן  שאומר  דבשעה  החזן, 
להאזין  שצריך  לפי  ולשתוק,  לשמוע 
ולהבין מה שאומר הש"ץ, וגם שידע אח"כ 

על מה עונה אמן )מ"ב סק"י(.
יז. והאר"י ז"ל לא היה רוצה שיאמרו זאת, 
מקורו  שאין  ואומר  מגמגם  היה  וכמעט 
מקום  בכל  לאומרו  אין  ולכן  מהתיקונים, 
ליוצר,  ישתבח  בין  כגון  להפסיק,  שאסור 
גאולה  בין  שהוא  דערבית  בקדיש  או 
ואין  זה  נתבטל  ועתה  סק"י(,  )מ"ב  לתפילה 
אומרים כלל אף במקום שרשאי להפסיק 

)פמ"ג א"א סק"ו, כה"ח סקכ"ח(.

בצירי  ויתקדש  דיתגדל  הדלית  יאמר  יח. 
כי הוא עברי ולא תרגום. ולא יאמר יתגדל 
בשווא,  והגימל  התיו  כאלו  שוואין  בשני 
אלא הגימל בפתח. וידגיש הגימל דיתגדל 
דלא לישתמע יתקדל לשון עורף, כי תרגום 
שמה  הן.  תיבות  ב'  ברא  די  קדל.  עורף 
ומדברי  )ט"ז(  ה"א  מפיק  בלי  גם  יוד  בלי 
במפיק  לומר  יותר  שטוב  משמע  הפמ"ג 
ה"א. מברך בקמץ תחת הבית ופתח תחת 
ולעלמי  העין.  תחת  בקמץ  לעלם  הריש. 
דיתברך.  הב'  ביותר  ידגיש  ולא  בוי"ו. 
ויחתוך היטב הה' דויתהלל. אומרים 'מן כל 
ברכתא' בשלוש תיבות, ובימים שכופלים 
אין  ולעילא,  לעילא  ואומרים  בקדישים 
לומר רק 'מכל ברכתא' בשתי תיבות, כדי 
שיהא בס"ה מ'יהא שמיה רבא עד דאמירן 

בעלמא כ"ח תיבות )מ"ב סק"ב(.
כדכתיב  תפילה,  זהו  מלכותיה  וימליך  יט. 
הארץ,  כל  על  למלך  ה'  והיה  ט(  יד,  )זכריה 

פורקניה  ויצמח  מוסיפין  ספרד  ובנוסח 
משיחיה,  קץ  גורסין  ויש  משיחיה,  ויקרב 
ממילא  מלכותיה  וימליך  באמירת  אמנם 

דהוא ביאת המשיח כמובן )ערוה"ש ס"ב(.
זהו  קריב,  ובזמן  בעגלא  וכו'  בחייכון  כ. 
תפילה שנזכה לראות זה בחיינו, וזה יהיה 
קשים  משיח  שחבלי  שמפני  במהירות, 
שתהיה  מתפללים  אנו  לזה  לסובלם,  הם 
הוא  בארמית  דעגלא  זמן,  במהירות  זה 
כלומר  קריב  ובזמן  בלשוה"ק,  מהרה  כמו 
אמן  ואמרו  קרוב,  ובזמן  במהירות  שיהיה 
יהא שמיה רבה וכו' שהש"ץ מצוה שהקהל 
יענו אמן, ועונים אמן כלומר הלואי שיהיה 
ולעלמי  לעולם  יתברך  הגדול  ששמו  כן, 
שיתגדל  שנזכה  אחרי  כלומר  עלמיא, 
לעד  מבורך  ישאר  רבה  שמיה  ויתקדש 
ולעולמי עולמים, ולא כבית הראשון והשני 
אבל  יתברך,  שמו  נתחלל  עוד  שאח"כ 
עתה ישאר לעד לעולם שמו הגדול מבורך 

)ערוה"ש ס"ג(.

■ מאנה להינחם ■
והיו  בית מקדשנו  וחרבה  ישראל  על  זדים  ידי  בשעה שגברו  בניה <<<  רחל מבכה על 
בני ישראל למשיסה ולבוזזים, מיד נתעורר קול רעש גדול בשמי השמים העליונים, כל האבות 
הקדושים ושאר מצוקי הארץ באו בבכייה ובזעקה, והתנפלו לפני כסא הכבוד להפך בזכותם של 
בני ישראל ולעורר את רחמי הקב"ה עליהם, שיראה את שפלות דכאותם ואת המצב הנורא בהם 

הם שרויים, נרמסים ונרדפים בידי אויב ומושפלים עד שאול תחתיה.
אולם הקב"ה לא אבה לשמוע להם ולא רצה לקבל את דבריהם כלל, הן בני ישראל לא פסקו 
מלחטוא ולפשוע בחמורות שבחמורות, ואף הגדילו עשות ברוב חוצפה ועזות, שהכניסו עבודה 
זרה ואלוהים אחרים אל תוככי מקום הקודש והמקדש, ותחת שיהלכו בבית אלקים ברגש הביאו 
שם אלילים משוקצים, היש לך חרפה גדולה מזו שתירש שפחה את גבירתה?! על עוון זה לא 

אבה השי"ת סלוח להם וראויים ישראל לבוא על עונשם המר ולמצות עמהם את עומק הדין.
בכי תמרורים  בוכה  והחלה  לפני כסא הכבוד,  והתייצבה  רחל אמנו  ובאה  היה עד שעלתה  כך 
לַבּכֹות את בני ישראל השרויים בצר ומצוק, ופתחה ואמרה: רבונו של עולם! הן אמת ונכון הדבר 
שבני ישראל הכניסו בתוך ביתך אלוהים אחרים ובאמת אין לך עוון חמור כמו זה, אבל הבט נא 
וראה מה שהיה עמי, שיעקב אבינו בחר בי להיות לו לאשה ולהעמיד עמו את כרם בית ישראל 
– י"ב שבטי י-ה, ולמען זה אף עבד שבע שנים תמימות ללא הרף, לבסוף, כאשר כבר הגיע עת 
דודים ובא זמני להקים את הבית הגדול והקדוש, הופיע אבי – לבן הארמי – ורימה את יעקב, 

תחת שימסור אותי להיות לו לאשה נתן לו אשה אחרת – לאה אחותי.
ואני שחזיתי במו עיני כיצד מכניסים אשה אחרת אל תוך ביתי לא קינאתי בה, ולא זו בלבד שלא 
הקמתי קול מחאה, אלא עוד מסרתי לה את כל הסימנים שנתן לי יעקב ובלבד שלא תבוא לאה 
לידי בושה, ואם כן, כיצד זה תקנא להם לישראל על שהכניסו אל תוך ביתך עבודה זרה של עץ 

ואבן שאינו שווה מאומה, ומדוע זה תיתן לאוביהם לשאת ראש ולעשות בהם פלילים.
ישראל למקומן,  אני מחזיר את  רחל  ואמר: בשבילך  הוא  ברוך  נתגלגלו רחמיו של הקדוש  "מיד 
הדא הוא דכתיב )ירמיה לא, יד(, 'כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה 
מאנה להנחם על בניה כי איננו', וכתיב )שם( 'כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר 
לפעולתך וגו '', וכתיב )שם( 'ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם'", )ע"פ איכה רבה פתיחתות כד(.

וויין מאמע וויין <<< מדברי המדרש הנ"ל אנו למדים, שכל תקוותינו בתוך הגלות המר 
הזה הוא רק מכוחה של רחל אמנו, כי למענה הבטיח הקב"ה שישוב וירחמנו ויוליכנו קוממיות 
לארצנו, ואם כן, אין לנו מקום המסוגל לתפילה יותר מאתר קברה של רחל אמנו, שהיא חומלת 
עלינו ומעוררת תמיד רחמים וחסדים על בניה ישראל, שיזכו לקץ הימין ולביאת משיח צדקנו.

נדדה  ו'(, שלאחר חורבן הבית  )בביאורו על תקו"ז תיקון  ז"ל  לנו מה שכתב הגר"א  נודע  ובפרט שכבר 
גם  כך  בפרט,  רחל אמנו  ועל קברה של  בכלל  על קברות הצדיקים  ושרתה  השכינה הקדושה 
מקובל בידינו מהאר"י ז"ל, שהמקום שידוע לנו כהיום הזה לקבר רחל הוא הוא המקום הנכון 
ונשתמר המסורת כל השנים, על כן בוודאי ראוי לנו ללכת לשם ולהפיל תחינה ותחנונים לישועת 

הכלל ולישועת הפרט.
כי טבע האם שאינה יכולה להחשות בשעה שרואה את בניה בצער ובבכייה, וכאשר בני ישראל 
כפי  עלינו,  וחסדים  רחמים  ומעוררת  למעלה  עולה  היא  מיד  ולהתחנן,  לבקש  אליה  באים 
שמספרים על הגאון האדיר רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, שכאשר היה עולה על קברה של רחל 
ְּכַדֵּבר הבן אל אמו  אמנו היה בוכה שם ומתרפק בדמעות שליש, והיה מוסיף לשפוך את לבו 
ואמר: "אף על פי שהקב"ה אומר לך 'מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה וגו', 'האבער איך, דיין קינד 
חיים זאגט דיר, וויין מאמע וויין, ]אבל אני חיים בנך אומר לך: 'אמא, תבכי ותבכי'[ ובעד עמך רחמים שאלי". לכן 
נתחבר כולנו יחד עם רחל אמנו בתפילה ובתחנונים בבכי ובדמעות, לפעול במקום זה ישועות 

בקרב הארץ.
בני  עד כדי כך חשובה המקום הזה לתפילות  הוא מצבת קבורת רחל עד היום <<< 
ישראל, שכאשר הטפסר והנגיד רבי משה מונטפיורי הקים בניין ואוהל על מקום קבורתה של 
יכולים לבוא ולהתפלל  רחל אמנו שיהיה לכבוד ולתפארת, קבעו שמה סדרים ושעות שבהם 
אצל האוהל ובשעות מסוימות נעלו את המקום, וכאשר הגיע הדבר לידיעת הרה"ק בעל ה'דברי 
חיים' מצאנז זי"ע, הביע את מורת רוחו על הדבר הזה, וטען שאתר קברה של רחל אמנו צריכה 
להיות פתוח לרווחה בכל השעות ובכל הזמנים, שיוכלו תמיד לבוא שם ולהפיל תחינה ותחנונים.
בכל הדורות היו אנשים צדיקים נוהגים להרבות ולפקוד את המקום הקדוש והמסוגל הזה, ומספר 
מורנו הגה"צ הרב שליט"א, שעדיין זוכר את הצדיק הנשגב רבי ישעיה שיינברגר זצ"ל מגיע לקבר 
רחל. ורק בכדי לסבר את האוזן ולהבין עד היכן הגיעה מדריגתו וצדקותו נספר, שלמן אותו היום 
בו הוקמה המדינה לא הסכין רבי ישעיה לעלות על יצועו, אלא היה שוכב לישן על הארץ. וכאשר 
כמים  לבו  ושופך את  הציון  בתוך הפרוכת המכסה את  ראשו  היה מטמין את  רחל,  לקבר  הגיע 

בדמעות שליש, עד שכשהוציא את ראשו מן הפרוכת היה כל זקנו מורטב ומלוחלח מדמעותיו.
ויצוין, שבשעה  אמנו,  רחל  קבר  לפקוד את  היה  רגיל  זצ"ל  גוטפרב  דוד  יצחק  רבי  הצדיק  גם 
שהגיע רבי יצחק דוד לשפוך את שיחו בקבר רחל, השתדל לעמוד דווקא סמוך לחלון שהיה 
ונימוקו עמו, שמקובל מזקני ירושלים שבמקום הזה התפילות מתקבלות  בימים ההם, וטעמו 

ונשמעות למעלה.
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בס"ד

והאמין בד'
מהי אמונה? טרם ננסה לענות על שאלה זו נקדים 
בסיפור, אחד מתלמידי המגיד ממעזריטש זצוק"ל 
כשחזר  רצופים,  חודשים  כמה  רבו  אצל  שהה 
לביתו שאלו חותנו מה השיג אצל רבו בכל אותה 
תקופה, ענה התלמיד: שהשיג שיש בורא לעולם! 
התפלא החותן ואמר 'והלא את זה גם המשרתת 
יודעת', ובאמרו זאת קרא למשרתת והיא אמרה 
יודעת שיש בורא לעולם, ענה על כך  שהיא אכן 
התלמיד 'היא אומרת שהיא יודעת, אבל אני יודע 

ומרגיש שיש בורא לעולם!
אברהם אבינו נקרא 'ראש המאמינים', ובפרשתנו 
אנו לומדים שכאשר הקב"ה הבטיח לו שיהיו לו 
לו  ויחשבה  בד'  'והאמין  התורה  אומרת  ילדים, 
לאברהם  חשבה  'הקב"ה  מפרש  ורש"י  צדקה', 
ועלינו  בו',  שהאמין  האמונה  על  ולצדקה  לזכות 
להבין מהי הגדולה שאברהם אבינו האמין בד' עד 
כדי כך שהקב"ה חשבה לו לצדקה? והלא כל אחד 
כזו  הבטחה  מקבל  היה  אם  מאמין  היה  מאיתנו 

ישירות מהבורא עולם?
היא כמו שאמרנו קודם, להאמין,  אלא התשובה 
זה לא רק להודיע בפה שאני מאמין, אלא להאמין 
בלב, וכך כותב החזון אי"ש זצוק"ל בספרו 'אמונה 
עיקר  שאין  בשעה  בוטח  להיות  'נקל  ובטחון', 
התפקיד של הבטחון, אך מה קשה להיות בוטח 
בשעת תפקידו באמת, נקל לשגר בפיו ובשפתיו 
רק  למעשה,  ולא  להלכה  שהוא  הבטחון,  את 
ומרוב  ומשמחים,  מזהירים  דמיונות  על  כמתענג 
הימים הוא מטעה את עצמו ומטעה את אחרים, כי 
אמנם עלה על בני גילו במידת הבטחון, ולאמיתת 
הדבר משמש במידה זו להטבת חלומות נעימים 

על העתיד הכמוס'.
אמונה  אבל  טוב,  זה  אמונה  דיבורי  לדבר  אמנם 
פגע  כשמישהו  ניסיון,  שיש  בשעה  זה  אמיתית 
בך, ויש לך מה לענות.. ואז הוא הניסיון האמיתי 
אם יש לך אמונה שהכל בא מאת השי"ת או ח"ו 
לא, וכן בכל עניין, בין ברפואה ובין בפרנסה ושאר 
עניינים, כשיש לאדם ניסיון, מה הוא עושה, הוא 
מנסה להפוך את העולם בהשתדלויות, או שעושה 
השתדלות קטנה, ובשאר הזמן הוא מתפלל מתוך 
אמונה שהקב"ה יכול לשלוח רפואה ופרנסה ונחת 

בנקל..   )עפ"י טיב התורה-לך לך(
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני 
והפרזי אז ישב בארץ. ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי 

מריבה ביני ובינך וגו' הפרד נא מעלי: )יג ז-ח(. 
דרך היצר לרמות את האדם ובכך להכשילו

כשמתבוננים במעשיו של לוט שנתן לצאנו לרעות מן הגזל, אנו רואים 
שבפיו טענה הוגנת לכאורה למעשיו, )כאשר הובא ברש"י( באומרו: הרי הבורא 
כל  את  'כי  ט"ו(  )פסוק  הכתוב  כמאמר  אבינו  לאברהם  הארץ  את  הבטיח 
הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך', ומכיון שאברהם אבינו עצמו 
ויורישנו, מן הדין שלוט בן אחיו שהוא  אין לו בנים שיקבלו את הארץ 
לעצמו  היתר  הורה  כן  על  הארץ,  נחלת  את  יקבל  ביותר  הקרוב  יורשו 
להיכנס לשדות זרים למרות שאינם הפקר לרעות שם את מרעהו, שהרי 
הכתוב  ואילו  מאברהם,  שיורשו  מאחר  שלו  עתה  כבר  הם  טענתו  לפי 
מכריז ואומר 'והכנעני אז בארץ' ועדיין לא הגיע הזמן שינחילנו אברהם 
אבינו, אלא שייכת לכנעני היושב בו, ובודאי שלא ללוט ההולך את אברם, 
נמצא שלוט נכשל בגזילה ממש, יען שעשה דין לעצמו בפלפול וסברות 
שמשלו הוא נוטל, ואילו היה הולך בתום וביושר לבב בלא 'לומדות' היה 

מתרחק מהגזל כפי המצווה, ורק בגלל שהתחכם נפל ברשת יצרו.
כי כך היא דרכו של יצר הרע, אינו בא אל האדם במצח נחושה ובפה מלא 
'לך ועבור על רצון בוראיך', כי מי פתי יאבה וישמע לו, אלא בא בדרך 
רמיה ובפלפולי הבל וסרק, צובע את העבירות והופך אותם למצוות, ואת 
המצוות עושה לעבירות, ובכך גורם לאדם לעבור על רצון קונו ובוראו, 
על ידי שבכל דבר יש לו לומדות וסברות עקומות מדוע זה מצוה, ושזה 

ממש לשם שמים, ובכך מכשילו.
כי  זצ"ל בשם החזון איש,  זונדל קרויזר  רבי  מרגלא בפומיה של הגאון 
אדם המחפש בתורה 'חומרות' ימצא שם בודאי את מבוקשתו, וכאשר 
כי  היא,  כוונתו  ועומק  בתורה,  ימצא  אותם  אף  'קולות'  למצוא  ירצה 
האדם נוגע אצל עצמו וכל מה שירצה לעשות ימצא ראיות לשיטתו על 
פי תורה כביכול, על כן אין לנו לחפש בתורה אלא איך לעשות את רצון 

ה' ולקיים את כל הכתוב בה בפשטות ובתמימות.
נפשו את חטאיו לפני האלוקים,  היודע מרת  זו, בעל עבירה  זו אף  לא 
עדיין יש לו תקוה שישוב בתשובה, מאחר שיודע שהוא נכשל בדברים 
יבוא זמן שיזכה לחזור בתשובה, לא כן  נגד רצון ה' ותורתו, עוד  שהם 
ליצלן,  רחמנא  כביכול  תורה  פי  על  הרעים  מעשיו  את  שעושה  אחד 
וחושב שמעשיו הנלוזים הינם לשם שמים והם רצון ה', שוב לא יחזור 
בתשובה, כי הוא הרי עושה 'מצות ומעשים טובים', ואין לו על מה להכות 
'על חטא', אדרבה יוסיף ויתאמץ ללכת בדרך עיקש ותמיד ישאר בדרכו 

הצודקת וההוגנת בעיניו.
אכן כאשר עזב לוט את אברהם אבינו, תיכף נדבק באנשי סדום והלך 
'ואנשי סדום רעים וחטאים לה'  לשכון ביניהם, והתורה מעידה עליהם 
מאד' )בראשית יג יג(, וכבר ביאר הרבי מקאצק זיע"א איך היו רעים וחטאים 
התכוונו  הרעים  מעשיהם  שבכל  היינו  מאוד',  'לה'  כוונתם  כי  כך,  כל 
כביכול לשם שמים, והרגישו שעושים את מעשיהם לשם ה', ובכל דבר 
גג,  על  גג  ופלפולים  סברות  של  תילים  ותילי  טעמים  טעמי  להם  היה 
וחטאים כל כך  והיו רעים  להצדיק את מעשיהם, עד שהגדילו לעשות 

והכל במסוה של צדקות.

ולפי האמור, לא בחינם הלך לוט להתיישב אצל אנשי רשע - אנשי סדום, כי 
גם הוא הלך בשיטתם זו, ועשה את עוונותיו וחטאיו עם 'לומדות' באיצטלה 
של היתר וצדקות, כפי אשר ראינו בויכוחו עם רועי אברהם כשמיחו בידו 

על הגזל לא שב מדרכו הרעה, רק הצטדק באמתלאות שוא.
עשה לך רב והסתלק מו הספק

את  ומבלבל  עינינו  את  מסמא  הרע  היצר  אמנם  אם  אומרים,  רבים 
נדע  איך  עמו,  תמידית  במלחמה  נמצאים  אנו  ועונה  עת  ובכל  דרכינו 
שמא  או  עקמימות,  בלא  גרידא  שמים  לשם  הם  מעשינו  אם  באמת 
חס וחלילה הוא עצת היצר באיצטלא דרבנן, וכאן הבו שואל הבו עיצה 
מחובר  לוט  היה  שכאשר  ללמדנו  הכתוב  בא  לזה  לעשות,  מה  כדת 
ואילו  'בעל עבירה',  היה  לא  ועדיין  היה איש כשר  ומקושר לאברהם, 
כשרק עזבו ונפרד ממנו וניתק את עצמו משורש הקדושה, מיד התחבר 
לאנשי רשע והלך לגור בשכנותם של אנשי סדום הידועים ברשעותם, 
את  שיכוונו  אמת  לאנשי  מחובר  להיות  לנו  ניתנה  טובה  שעיצה  הרי 
דרכנו וינתבו את נתיבתינו, ועל זה נאמר במשניות אבות )פרק א משנה טז(  
'עשה לך רב והסתלק מן הספק', מה גם שעצם השהיה במחיצתם של 
צדיקים יגרום לנו להטיב את דרכנו ולכלכל את צעדינו, ולא לילך אחרי 

היצר הרע כעיור באפילה.
ימין דוחה ושמאל מקרבת

עם  הולך  שלוט  ראה  אבינו  אברהם  שכאשר  ללמוד  גם  ניתן  שני  מצד 
עזבוהו  ומיד  תיכף  התורה  מדרך  לסטות  לו  הגורמות  עקומות  סברות 
לא  אך  וגו',  ואימינה  השמאל  אם  מעלי  נא  'הפרד  ללוט  ואמר  לנפשו, 
שבשעה  הפרשה  בהמשך  שרואים  כפי  לגמרי,  ממנו  ונסתלק  נחלק 
כי נשבה לוט מסר את נפשו  ששמע אברהם אבינו במלחמת המלכים 
להצילו, ולכאורה הרי עזבוהו ולא רצה להיות עמו בחלקו ומחיצתו ומה 
לו לצדיק נשגב זה להיכנס למלתעות הארי להציל את לוט מיושבי סדום 
ההפוכה, אלא שרצה אברהם אבינו ללמדנו את הדרך נלך בה כאשר יש 
אחד שצריך להרחיקו ולהתרחק ממנו, עם זאת ישנם מצבים מיוחדים 
שלא  היה  ממנו  שנפרד  הסיבה   כי  נפשו,  את  ולהציל  לעוזרו  שצריך 
להידבק במחשבות ליבו ודרכיו הרעים, אך להצילו בשעת דחקו וצרתו 
ישראל  מגדולי  כמה  אצל  שמוצאים  כפי  אליו,  וקרוב  אחיו  נשאר  לזה 
שבמשפחתם נמצאו כאלו שלא היו חזקים כ"כ ביהדותם, על כן הרחיקו 
את עצמם ואת בני ביתם מהם, עם זאת בזמן שמחתם או חס וחלילה 

בעת צרתם ראו להשתתף עמהם.
בכת  נלחם  הידוע  שכפי  זצוק"ל  מבריסק  הגרי"ז  מרן  על  מסופר  וכן 
מסוים בעוז ובתקיפות, והיה אחד מקרובי משפחתו שנלכד בדעותיהם, 
ועם זאת היה מקרבו כשבאו אליו, באומרו: 'משפחה דארף מען מקרב 
זיין', וכן היה מעשה עם אחד מגדולי ישראל שנסתלק לאחרונה, שהיה 
טועם  היה  שלא  עד  מהם  בהתרחקות  כך  כל  שנהג  משפחה  קרובי  לו 
להשתתף,  הלך  נישואין  שמחת  כשעשו  ברם  מים,  טיפת  אף  אצלם 
יתירה, וסמך  ילדיו לא לקח עמו הרי הם צריכים שמירה  וכמובן שאת 
לזה את מאמר הגמרא )יבמות סג א( 'המקרב את קרוביו עליו הכתוב אומר 

)ישעיהו נח ט(: 'אז תקרא וה יענה'. 

כל  את  ולקיים  תמה  עבודה  לעבדו  שנזכה  יעזור  הוא  ברוך  הקדוש 
מצוותיו בתמימות, ונזכה להיות מחוברים לשורש טוב וכל מעשינו יהיו 

לשם שמים באמת.

'כי בתחבולות תעשה לך מלחמה' )משלי כד ו(
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מברכים חשוון  |  ר"ח ביום שלישי רביעי 
המולד ליל שלישי |  18:34  |  6 חלק

טיב ה˜הילה
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יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

והאמין בד'
מהי אמונה? טרם ננסה לענות על שאלה זו נקדים 
בסיפור, אחד מתלמידי המגיד ממעזריטש זצוק"ל 
כשחזר  רצופים,  חודשים  כמה  רבו  אצל  שהה 
לביתו שאלו חותנו מה השיג אצל רבו בכל אותה 
תקופה, ענה התלמיד: שהשיג שיש בורא לעולם! 
התפלא החותן ואמר 'והלא את זה גם המשרתת 
יודעת', ובאמרו זאת קרא למשרתת והיא אמרה 
יודעת שיש בורא לעולם, ענה על כך  שהיא אכן 
התלמיד 'היא אומרת שהיא יודעת, אבל אני יודע 

ומרגיש שיש בורא לעולם!
אברהם אבינו נקרא 'ראש המאמינים', ובפרשתנו 
אנו לומדים שכאשר הקב"ה הבטיח לו שיהיו לו 
לו  ויחשבה  בד'  'והאמין  התורה  אומרת  ילדים, 
לאברהם  חשבה  'הקב"ה  מפרש  ורש"י  צדקה', 
ועלינו  בו',  שהאמין  האמונה  על  ולצדקה  לזכות 
להבין מהי הגדולה שאברהם אבינו האמין בד' עד 
כדי כך שהקב"ה חשבה לו לצדקה? והלא כל אחד 
כזו  הבטחה  מקבל  היה  אם  מאמין  היה  מאיתנו 

ישירות מהבורא עולם?
היא כמו שאמרנו קודם, להאמין,  אלא התשובה 
זה לא רק להודיע בפה שאני מאמין, אלא להאמין 
בלב, וכך כותב החזון אי"ש זצוק"ל בספרו 'אמונה 
עיקר  שאין  בשעה  בוטח  להיות  'נקל  ובטחון', 
התפקיד של הבטחון, אך מה קשה להיות בוטח 
בשעת תפקידו באמת, נקל לשגר בפיו ובשפתיו 
רק  למעשה,  ולא  להלכה  שהוא  הבטחון,  את 
ומרוב  ומשמחים,  מזהירים  דמיונות  על  כמתענג 
הימים הוא מטעה את עצמו ומטעה את אחרים, כי 
אמנם עלה על בני גילו במידת הבטחון, ולאמיתת 
הדבר משמש במידה זו להטבת חלומות נעימים 

על העתיד הכמוס'.
אמונה  אבל  טוב,  זה  אמונה  דיבורי  לדבר  אמנם 
פגע  כשמישהו  ניסיון,  שיש  בשעה  זה  אמיתית 
בך, ויש לך מה לענות.. ואז הוא הניסיון האמיתי 
אם יש לך אמונה שהכל בא מאת השי"ת או ח"ו 
לא, וכן בכל עניין, בין ברפואה ובין בפרנסה ושאר 
עניינים, כשיש לאדם ניסיון, מה הוא עושה, הוא 
מנסה להפוך את העולם בהשתדלויות, או שעושה 
השתדלות קטנה, ובשאר הזמן הוא מתפלל מתוך 
אמונה שהקב"ה יכול לשלוח רפואה ופרנסה ונחת 

בנקל..   )עפ"י טיב התורה-לך לך(
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני 
והפרזי אז ישב בארץ. ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי 

מריבה ביני ובינך וגו' הפרד נא מעלי: )יג ז-ח(. 
דרך היצר לרמות את האדם ובכך להכשילו

כשמתבוננים במעשיו של לוט שנתן לצאנו לרעות מן הגזל, אנו רואים 
שבפיו טענה הוגנת לכאורה למעשיו, )כאשר הובא ברש"י( באומרו: הרי הבורא 
כל  את  'כי  ט"ו(  )פסוק  הכתוב  כמאמר  אבינו  לאברהם  הארץ  את  הבטיח 
הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך', ומכיון שאברהם אבינו עצמו 
ויורישנו, מן הדין שלוט בן אחיו שהוא  אין לו בנים שיקבלו את הארץ 
לעצמו  היתר  הורה  כן  על  הארץ,  נחלת  את  יקבל  ביותר  הקרוב  יורשו 
להיכנס לשדות זרים למרות שאינם הפקר לרעות שם את מרעהו, שהרי 
הכתוב  ואילו  מאברהם,  שיורשו  מאחר  שלו  עתה  כבר  הם  טענתו  לפי 
מכריז ואומר 'והכנעני אז בארץ' ועדיין לא הגיע הזמן שינחילנו אברהם 
אבינו, אלא שייכת לכנעני היושב בו, ובודאי שלא ללוט ההולך את אברם, 
נמצא שלוט נכשל בגזילה ממש, יען שעשה דין לעצמו בפלפול וסברות 
שמשלו הוא נוטל, ואילו היה הולך בתום וביושר לבב בלא 'לומדות' היה 

מתרחק מהגזל כפי המצווה, ורק בגלל שהתחכם נפל ברשת יצרו.
כי כך היא דרכו של יצר הרע, אינו בא אל האדם במצח נחושה ובפה מלא 
'לך ועבור על רצון בוראיך', כי מי פתי יאבה וישמע לו, אלא בא בדרך 
רמיה ובפלפולי הבל וסרק, צובע את העבירות והופך אותם למצוות, ואת 
המצוות עושה לעבירות, ובכך גורם לאדם לעבור על רצון קונו ובוראו, 
על ידי שבכל דבר יש לו לומדות וסברות עקומות מדוע זה מצוה, ושזה 

ממש לשם שמים, ובכך מכשילו.
כי  זצ"ל בשם החזון איש,  זונדל קרויזר  רבי  מרגלא בפומיה של הגאון 
אדם המחפש בתורה 'חומרות' ימצא שם בודאי את מבוקשתו, וכאשר 
כי  היא,  כוונתו  ועומק  בתורה,  ימצא  אותם  אף  'קולות'  למצוא  ירצה 
האדם נוגע אצל עצמו וכל מה שירצה לעשות ימצא ראיות לשיטתו על 
פי תורה כביכול, על כן אין לנו לחפש בתורה אלא איך לעשות את רצון 

ה' ולקיים את כל הכתוב בה בפשטות ובתמימות.
נפשו את חטאיו לפני האלוקים,  היודע מרת  זו, בעל עבירה  זו אף  לא 
עדיין יש לו תקוה שישוב בתשובה, מאחר שיודע שהוא נכשל בדברים 
יבוא זמן שיזכה לחזור בתשובה, לא כן  נגד רצון ה' ותורתו, עוד  שהם 
ליצלן,  רחמנא  כביכול  תורה  פי  על  הרעים  מעשיו  את  שעושה  אחד 
וחושב שמעשיו הנלוזים הינם לשם שמים והם רצון ה', שוב לא יחזור 
בתשובה, כי הוא הרי עושה 'מצות ומעשים טובים', ואין לו על מה להכות 
'על חטא', אדרבה יוסיף ויתאמץ ללכת בדרך עיקש ותמיד ישאר בדרכו 

הצודקת וההוגנת בעיניו.
אכן כאשר עזב לוט את אברהם אבינו, תיכף נדבק באנשי סדום והלך 
'ואנשי סדום רעים וחטאים לה'  לשכון ביניהם, והתורה מעידה עליהם 
מאד' )בראשית יג יג(, וכבר ביאר הרבי מקאצק זיע"א איך היו רעים וחטאים 
התכוונו  הרעים  מעשיהם  שבכל  היינו  מאוד',  'לה'  כוונתם  כי  כך,  כל 
כביכול לשם שמים, והרגישו שעושים את מעשיהם לשם ה', ובכל דבר 
גג,  על  גג  ופלפולים  סברות  של  תילים  ותילי  טעמים  טעמי  להם  היה 
וחטאים כל כך  והיו רעים  להצדיק את מעשיהם, עד שהגדילו לעשות 

והכל במסוה של צדקות.

ולפי האמור, לא בחינם הלך לוט להתיישב אצל אנשי רשע - אנשי סדום, כי 
גם הוא הלך בשיטתם זו, ועשה את עוונותיו וחטאיו עם 'לומדות' באיצטלה 
של היתר וצדקות, כפי אשר ראינו בויכוחו עם רועי אברהם כשמיחו בידו 

על הגזל לא שב מדרכו הרעה, רק הצטדק באמתלאות שוא.
עשה לך רב והסתלק מו הספק

את  ומבלבל  עינינו  את  מסמא  הרע  היצר  אמנם  אם  אומרים,  רבים 
נדע  איך  עמו,  תמידית  במלחמה  נמצאים  אנו  ועונה  עת  ובכל  דרכינו 
שמא  או  עקמימות,  בלא  גרידא  שמים  לשם  הם  מעשינו  אם  באמת 
חס וחלילה הוא עצת היצר באיצטלא דרבנן, וכאן הבו שואל הבו עיצה 
מחובר  לוט  היה  שכאשר  ללמדנו  הכתוב  בא  לזה  לעשות,  מה  כדת 
ואילו  'בעל עבירה',  היה  לא  ועדיין  היה איש כשר  ומקושר לאברהם, 
כשרק עזבו ונפרד ממנו וניתק את עצמו משורש הקדושה, מיד התחבר 
לאנשי רשע והלך לגור בשכנותם של אנשי סדום הידועים ברשעותם, 
את  שיכוונו  אמת  לאנשי  מחובר  להיות  לנו  ניתנה  טובה  שעיצה  הרי 
דרכנו וינתבו את נתיבתינו, ועל זה נאמר במשניות אבות )פרק א משנה טז(  
'עשה לך רב והסתלק מן הספק', מה גם שעצם השהיה במחיצתם של 
צדיקים יגרום לנו להטיב את דרכנו ולכלכל את צעדינו, ולא לילך אחרי 

היצר הרע כעיור באפילה.
ימין דוחה ושמאל מקרבת

עם  הולך  שלוט  ראה  אבינו  אברהם  שכאשר  ללמוד  גם  ניתן  שני  מצד 
עזבוהו  ומיד  תיכף  התורה  מדרך  לסטות  לו  הגורמות  עקומות  סברות 
לא  אך  וגו',  ואימינה  השמאל  אם  מעלי  נא  'הפרד  ללוט  ואמר  לנפשו, 
שבשעה  הפרשה  בהמשך  שרואים  כפי  לגמרי,  ממנו  ונסתלק  נחלק 
כי נשבה לוט מסר את נפשו  ששמע אברהם אבינו במלחמת המלכים 
להצילו, ולכאורה הרי עזבוהו ולא רצה להיות עמו בחלקו ומחיצתו ומה 
לו לצדיק נשגב זה להיכנס למלתעות הארי להציל את לוט מיושבי סדום 
ההפוכה, אלא שרצה אברהם אבינו ללמדנו את הדרך נלך בה כאשר יש 
אחד שצריך להרחיקו ולהתרחק ממנו, עם זאת ישנם מצבים מיוחדים 
שלא  היה  ממנו  שנפרד  הסיבה   כי  נפשו,  את  ולהציל  לעוזרו  שצריך 
להידבק במחשבות ליבו ודרכיו הרעים, אך להצילו בשעת דחקו וצרתו 
ישראל  מגדולי  כמה  אצל  שמוצאים  כפי  אליו,  וקרוב  אחיו  נשאר  לזה 
שבמשפחתם נמצאו כאלו שלא היו חזקים כ"כ ביהדותם, על כן הרחיקו 
את עצמם ואת בני ביתם מהם, עם זאת בזמן שמחתם או חס וחלילה 

בעת צרתם ראו להשתתף עמהם.
בכת  נלחם  הידוע  שכפי  זצוק"ל  מבריסק  הגרי"ז  מרן  על  מסופר  וכן 
מסוים בעוז ובתקיפות, והיה אחד מקרובי משפחתו שנלכד בדעותיהם, 
ועם זאת היה מקרבו כשבאו אליו, באומרו: 'משפחה דארף מען מקרב 
זיין', וכן היה מעשה עם אחד מגדולי ישראל שנסתלק לאחרונה, שהיה 
טועם  היה  שלא  עד  מהם  בהתרחקות  כך  כל  שנהג  משפחה  קרובי  לו 
להשתתף,  הלך  נישואין  שמחת  כשעשו  ברם  מים,  טיפת  אף  אצלם 
יתירה, וסמך  ילדיו לא לקח עמו הרי הם צריכים שמירה  וכמובן שאת 
לזה את מאמר הגמרא )יבמות סג א( 'המקרב את קרוביו עליו הכתוב אומר 

)ישעיהו נח ט(: 'אז תקרא וה יענה'. 

כל  את  ולקיים  תמה  עבודה  לעבדו  שנזכה  יעזור  הוא  ברוך  הקדוש 
מצוותיו בתמימות, ונזכה להיות מחוברים לשורש טוב וכל מעשינו יהיו 

לשם שמים באמת.

'כי בתחבולות תעשה לך מלחמה' )משלי כד ו(
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פרשת לך לך תש"פ

"ויאמר אנכי אלקי אביך אלקי אברהם אלקי יצחק 

בני  אל  תאמר  "כה  טו(:  )שם  ועוד  יעקב".  ואלקי 

ישראל ה' אלקי אבותיכם אלקי אברהם אלקי יצחק 

ואלקי יעקב שלחני אליכם". ועוד )שם ד-ה(: "למען 

יאמינו כי נראה אליך ה' אלקי אבותם אלקי אברהם 

אלקי יצחק ואלקי יעקב".

אותם  שהזכיר  מה  ביאור  צריך  שם  גם  אולם 

יותר:  מקוצר  בתואר  ולא  זה,  בתואר  הקב"ה 

ביאור  צריך  עוד  ויעקב".  יצחק  אברהם  "אלקי 

בך  ברכה,  "והיה  לאברהם:  הקב"ה  שהבטיח  מה 

חותמין ולא בהם", למה היה חשוב כל כך לאברהם 

שהיה עניו גדול, כפי שהעיד על עצמו )בראשית יח-

כז(: "ואנכי עפר ואפר", שיחתמו את הברכה בשמו, 

קדשו:  בלשון  עמוקות"  ה"מגלה  שתמה  כמו 

"מקשים, הלא יותר טוב שיהיו חותמין בכולן, ויזכה 

אדם  שבכל  כמותו,  ויהיו  לחתימה,  בנו  ובן  בנו  גם 

מתקנא חוץ מבנו". 

 הטעם שאומ"ים ראךקי יעקבר 
וךא ראךקי יש"אךר

מה  פי  על  זה,  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

מנחם  רבי  להרה"ק  צדיק"  ה"צמח  שהביא 

שמך(  ואגדלה  ד"ה  )פרשתנו  זי"ע  מוויז'ניץ  מענדל 

המחקר  על  שעמד  זי"ע,  מאפטא  הרה"ק  בשם 

עשרה  שמונה  בתפלת  שמזכירים  הטעם  לבאר 

שמו של יעקב: "אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי 

יעקב", ואין אומרים "ואלקי ישראל", כמו שכתוב 

לא  יעקב  שמך  אלקים  לו  "ויאמר  לה-י(:  )בראשית 

שמך  יהיה  ישראל  אם  כי  יעקב  עוד  שמך  יקרא 

ויקרא את שמו ישראל".

הן אמת ששנינו בגמרא )ברכות יב:(: "לא שיעקר 

יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו". 

יעקב  הקב"ה  שקראו  מצינו  "שהרי  רש"י:  ופירש 

אחר זאת ברדתו למצרים, שנאמר )שם מו-ב( ויאמר 

אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב 

ויאמר הנני". אך עם כל זאת צריך ביאור למה אין 

אנו מזכירים את שם העיקר "ואלקי ישראל".

"ואעשך  אבות, שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו: 

לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה", שבניו 

"אלקי  הקדושים:  האבות  שלושת  את  יזכירו 

את  ויחתמו  יעקב",  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם 

הברכה בשמו של אברהם: "מגן אברהם".

 הב"כה ה"אשונה רמגן אב"הםר
היא כנגד אב"הם אבינו

למה  להפליא  מתאים  זה  דבר  כי  להוסיף  ויש 

של  הראשונות  הברכות  ג'  כי  הקדמונים,  שכתבו 

שמונה עשרה תיקנו כנגד ג' אבות הקדושים, הברכה 

הראשונה היא כנגד אברהם אבינו, והנה המקור לכך 

בדברי ה"שבלי לקט" )ענין תפלה סימן יח(:

"כשניצול אברהם מאור כשדים, פתחו מלאכי 

השרת ואמרו ברוך אתה ה' מגן אברהם, כשנעקד 

יצחק אבינו על גבי המזבח ונעשה דשן, והיה אפרו 

מושלך על הר המוריה, מיד הביא עליו הקדוש ברוך 

דוד כטל חרמון  והחיה אותו, לפיכך אמר  הוא טל 

יצחק  בו  שהחיה  כטל  וגו',  ציון  הררי  על  שיורד 

אבינו, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה 

ה' מחיה המתים. כשבא יעקב אבינו ופגע בשערי 

שמים והקדיש שמו של הקב"ה, מיד פתחו מלאכי 

השרת ואמרו ברוך אתה ה' האל הקדוש".

מזכירים  שאנו  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

את  אברהם,  כנגד  שהיא  הראשונה  בברכה 

אבינו,  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  ההבטחה 

אלקי  אברהם  "אלקי  אבות:  זכות  יזכירו  שבניו 

"והיה  לו:  להבטיח  והוסיף  יעקב".  ואלקי  יצחק 

ברכה", שלא יחתמו הברכה בכל שלושת האבות, 

אלא  אברהם".  "מגן  בהם:  ולא  חותמין  בך  אלא 

שלושת  את  להזכיר  שבחרו  מה  ביאור  שצריך 

יצחק  אלקי  אברהם  "אלקי  זה:  בנוסח  האבות 

ואלקי יעקב".

האבות,  את  הקב"ה  תיאר  שכך  אמת  הן 

ישראל  את  להוציא  רבינו  משה  את  כששלח 

ג-ו(:  )שמות  הסנה  במראה  שכתוב  כמו  ממצרים, 

טוב  מה  בעתו  דבר  לך,  לך  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן, במה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה לפתוח 

יום את הברכה הראשונה לתפלת  ג' פעמים בכל 

"ברוך  הקדושים:  האבות  בהזכרת  עשרה  שמונה 

אתה ה' אלקינו ואלקי אבותינו, אלקי אברהם אלקי 

הברכה  את  מסיימים  ואנו  יעקב".  ואלקי  יצחק 

בשמו של אברהם: "ברוך אתה ה' מגן אברהם".

על  לכך,  הטעם  לבאר  מסתבר  הפשט  בדרך 

אבות  "תפלות  כו:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

תקנום... אברהם תיקן תפלת שחרית... יצחק תיקן 

לפי  ערבית".  תפלת  תיקן  יעקב  מנחה...  תפלת 

זה תיקנו לפתוח התפלות  כי מטעם  לומר  יש  זה 

בהזכרת ג' אבות הקדושים, שתיקנו להתפלל את 

ג' התפלות בכל יום.

הברכה  את  לסיים  שתיקנו  ממה  אולם 

הראשונה: "ברוך אתה ה' מגן אברהם", אנו למדים, 

מההבטחה  הוא  זה,  נשגב  לנוסח  המקור  כי 

הראשונה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו בגילוי 

מעשרה  באחד  וניסהו  אליו,  שנתגלה  הראשון 

ואת מולדתו,  הניסיונות הקשים לעזוב את ארצו 

והנה הם הכתובים )בראשית יב-א(: 

"ויאמר ה' אל אברם, לך לך מארצך וממולדתך 

ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול 

רש"י  ופירש  ברכה".  והיה  שמך  ואגדלה  ואברכך 

שאומרים  זה  גדול,  לגוי  "ואעשך  השני:  בפירוש 

יצחק,  אלקי  שאומרים  זה  ואברכך,  אברהם,  אלקי 

ואגדלה שמך, זה שאומרים אלקי יעקב. יכול יהיו 

חותמין בכולן, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין 

ולא בהם".

נמצינו למדים מזה חידוש גדול, כי אנשי כנסת 

יום בברכה הראשונה  הגדולה תיקנו להזכיר בכל 

הראשונה  ההבטחה  את  עשרה,  שמונה  לתפלת 

הניסיון  בעקבות  לאברהם,  הקב"ה  שהבטיח 

הקשה של: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך 

אל הארץ אשר אראך". ויש לומר הביאור בזה, כי 

לפני שאנו מתפללים על צרכינו אנו מזכירים זכות 

ראךקי אב"הם אךקי יצחק ואךקי יעקבר

 בב"כה ה"אשונה שך שמונה עש"ה שכנגד אב"הם אבינו
אנו מזכי"ים מה שהבטיח ךו הקברה בניסיון שך רךל ךלר

גיליון מס’ 350 | פרשת לך לך
תש”פ שנה שביעית

לזכות ידידינו החשוב 

הר”ר ישעיהו אפשטיין שליט”א
שזוכה לשמש את רבינו עשרות בשנים
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divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

בדין פרקדן
אפרקיד  דגני  אמאן  לייט  ריב”ל  א’  י”ד  נדה 

יקרא ק”ש  יוסף פרקדן לא  והאמר רב  איני 

מצלי  כי  מגנא  לענין  דמי  שפיר  מגנא  הא 

שפיר דמי לענין ק”ש כי מצלי אסור כו’. מבו’ 

דגם לשכב בלי שינה אסור דאל”ה לא פריך 

מידי דמה ענין זה לק”ש )וכן העיד הר”ג נדל 

שמעתי  וכן  זצ”ל  החזו”א  מרן  בשם  זצ”ל 

ואע”ג  הט”ז(,  רבנו  בשם  זצ”ל  מאאמו”ר 

דהטעמים שכ’ רש”י ותוס’ כאן ובברכות י”ג 

ר”י החסיד  כ’ בתוס’  ל”ש אלא בשינה כבר 

שם דחיישי’ שמא ישן ומוכח מדבריו להדיא 

ישן  שמא  מדכ’  שינה  בלא  אפי’  דאסור 

בברכות  הרא”ש  פסקי  בקיצור  להדי’  וכ”ה 

שם  שהזכיר  ומה  ק”ש,  הל’  באו”ז  מבו’  וכן 

וכן  שינה  הזכירו  ושו”ע  ברמב”ם  וכן  הישן 

ועוד  הוא אורחא דמילתא  ל’ רש”י בברכות 

עראי  דרך  )ואולי  ישן,  שמא  הטעם  שהרי 

קצת  בקבע  בשוכב  רק  איסור  אין  בעלמא 

שיש לחוש שמא ירדם וגם לקרות ק”ש הוא 

בקבע יותר(, וכן מש”כ בשה”צ סי’ רל”ט היינו 

אפי’ לישן תפס ל’ הפוסקים והיינו כנ”ל ולא 

שינה  דוקא  בפירוש  שכ’  פוסק  שום  מצינו 

ולא שכיבה. ובאמת ל’ גני לא קאי כלל על 

שינה רק על שכיבה עי’ סנהדרין ק”ח ב’ דגני 

בספנא דתיבותא ולא מיירי שם בשינה שהרי 

דיבר עמה וזמן האכילה הי’ וכן בתרגום שני 

דבגמ’  אלא  עי”ש  בהראותו  עה”פ  אסתר 

מושאל  בל’  שינה  על  גם  בכ”מ  זה  משמש 

מפני שכל הישן שוכב, ובספר שונה הלכות 

סי’ רל”ט דין ג’ כתב וז”ל ומוכח בגמ’ דאפי’ 

שכיבה בלא שינה אסור וכן העידו בשם מרן 

החזו”א זצ”ל עכ”ל. 

)שיח השדה ח”ג ברכות י”ג ב’ עי”ש עוד(

“ויאמר ה’ אל אברהם” )יב, א(
שהיה  לפי  א(:  לט,  רבה  )בראשית  במדרש 

הזה  שהעולם  תאמר  אומר  אברהם  אבינו 

הוא  ברוך  הקדוש  עליו  הציץ  מנהיג,  בלא 

ואמר לו אני הוא בעל העולם.

אמר רבינו בשם החזון איש: מה ההבדל בין 

יכולים  היו  פעם   – מקדם  וימים  תקופתנו 

לעצום עיניים ולראות את בורא העולם. היום, 

אם  אבל   – לראותו  כדי  עיניים  לפקוח  צריך 

רק נפקח עיניים, לא נוכל שלא לראותו! 

)תורת חיים ע”פ אהל משה(

“ומבית אביך” )יב, א(
)מדרש  זצ”ל  איינבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון 

יהונתן, לך לך( כתב, שלפיכך נצטוה אברהם 

שההלכה  לפי  אביו,  בית  את  לעזוב  אבינו 

היא, שאם הבן גדול בתורה יש לחוש לבזיון 

התורה אם יתבזה הבן לפני אביו עם הארץ 

כדי  מזה  זה  להתרחק  להם  ויש  בשימושו, 

שלא יקל אחד מהם בכבודו פני חבירו )יורה 

דעה רמ,ז(.

צבי  רבי  בשם  קשיש  שיהודי  סיפר  רבינו 

היה נכנס לישיבת לומז’ה ללמוד, ונכנס עמו 

בדברים. בין השאר תמה על סיפור הגמרא 

)נדרים סו ע”ב( באותו אדם שאמר לאשתו: 

שתטעימי  עד  לי  נהנית  את  שאין  קונם 

היה  פשר  איא  הנראה  ]שכפי  תבשילך 

לטעמו[ לרבי יהודה ולרבי שמעון. רבי יהודה 

שלום  לעשות  ומה  וחומר,  קל  אמר:  טעם. 

שנכתב  שמי  תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין 

בקדושה ימחה על המים, אני על אחת כמה 

ימותו כל  וכמה. רבי שמעון לא טעם. אמר: 

תמה  ממקומו.  שמעון  יזוז  ואל  אלמנה  בני 

רבי צבי: מדוע רבי שמעון לא טעםף מה היה 

איכפת לו לטעום ולהתיר אשה לבעלה.

רבי  את  צריך  להבין  אדרבה,  רבינו:  השיבו 

יהודה שטעם! רבי שמעון, מובן – 

את  הרי  לאשתו:  יאמר  שאחד  עצמך,  הגע 

אסורה עלי עד שהחזון איש יסתובב ברחוב 

רבי עקיבא בבגד שינה, וכי תעלה על דעתך 

שיידרש לעשות כן. לא זו בלבד שאינו חייב, 

לכן  התורה!  כבוד  בזיון  משום  הדבר  אסור 

סירב רבי שמעון למלא אחר גוזמת הבעל!

וסיפר רבינו מעשה רב – 

למצוקה  נקלעו  שביעית  שומרי  חקלאים 

והחזון איש שעודדם והמריצם שלח את רבי 

זליג שפירא להשיג עבורם תרומות. התקופה 

היתה דחוקה והמשימה קשה. אמר לו גביר 

אחד: אני מוכן לתרום את כל הסכום הנדרש 

איש  והחזון  בביתי  אסיפה  שתערך  בתנאי 

ישתף בה, ולו לשתי דקות בלבד.

סיפר רבי זליג לחזון איש, שלא הסכים בשום 

פנים ואופן. סבור היה שזה ביזוי כבוד התורה, 

ואותו יהודי נפגע ולא תרם פרוטה. 

 )תורת חיים ע”פ מאורי הפרגוד(

מעניני הפרשה

עלי הדף

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

 תודתינו להג”ר אורי טיגר שליט”א

 על שמסר לנו הגהות מרן שליט”א על הגליונות 

 מתוך קונטרס דרך איש מהדורה שלישית 

העומד לצאת לאור

משתחררים ממלכודת העכברים
השיר של רבי נחמן

ואת  נחמן  רבי  של  העצות  את  מכירים  רבים 
נחמן  שרבי  יודעים  רבים  לא  אבל  שלו,  המעשיות 
שורה  ישנה  נחמן  רבי  של  ובשיר  שיר.  לנו  כתב  גם 
שהיא מצד אחד משעשעת ומצד שני מלאה במוסר 

עמוק מאוד.

רבי נחמן מתאר מציאות מגוחכת שחיות חזקות 
מאוד וענקיות בגודלן כמו פיל וגמל מּוָבלֹות ונמשכות 
כצאן לטבח על ידי עכבר קטן, כמו שמצוי בקרקס 

בפילים  שולט  וחלש  קטן  שאדם 
בדובים ובאריות. וגם בשיר של רבי 
נחמן העכבר מחזיק חבל הקשור 
לאף של הפיל והגמל ושולט בהם 
יכולים  אמנם  הם  עוררין.  ללא 
ולהשתחרר  העכבר  על  לדרוך 
משליטתו, אבל הם לא עושים את 
זה ורבי נחמן מסביר מדוע: מחמת 
שאינו יודע מכוחו! הם לא מודעים 
להשתחרר  מסוגלים  שהם  לכך 

בקלי קלות.

כפיל  תהיה  ואל  ונתחזק!  "חזק  השיר:  לשון  וזו 
הגדול וכגמל, אפילו כשמושכהו בחוטמו העכבר לא 
מכוחו.  יודע  שאין  שטות  מחמת  זה  וכל  בו,  יבעט 

אבל נפשי הפיקחת וחזקה".

אחד  כל  זה  והגמל  שהפיל  כמובן,  הוא,  והנמשל 
והעכבר  מאוד.  מאוד  גדול  כוח  בעל  שהוא  מאיתנו 
הוא היצר הרע, כל העולם הזה, וכל התאוות, שאין 
הכלל  מן  יוצא  ללא  וכולנו  אמתי.  כוח  שום  בהם 
את  שנדע  בתנאי   – קלות  בקלי  אותו  לנצח  יכולים 

גודל כוחנו!

תכיר את עצמך – תאמין בעצמך
בשבוע שעבר כתבנו שהדבר החשוב ביותר בעולם 

זה להאמין בעצמך, כלומר לדעת מי אתה, שאתה 
לדעת  טהורה,  נשמה  בך  שיש  ממעל,  אלוק  חלק 
כמה אתה טוב, ושהרצון שלך כולו טוב, אתה רוצה 
שנותנת  זו  היא  הזאת  שהידיעה  והסברנו  טוב.  רק 
את הכוח להתגבר על הכול ולעמוד בכל הניסיונות. 
והסברנו שזה בדיוק היה ההבדל שבין נֹח לאברהם 
לתומכו  וסעד  עזר  צריך  היה  נח  זה  שבגלל  אבינו, 

ואילו אברהם לא היה צריך כמו שאומרים חז"ל.

וזו הסיבה לכך שנֹח לא עבר ניסיונות, כי משמיים 
ידעו שכנראה לא יעמוד בהם, ואילו אברהם כן עבר 
ניסיונות, כי כל המהות של הניסיון 
מצליח  האדם  האם  לבדוק  היא 
להתגבר ולהתחזק גם בלי הַסַעד 

והֵעֶזר מלמעלה.

כל  את  נבין  הזה  היסוד  פי  ועל 
אברהם  של  הפרשיות  מהלך 
בעשרת  שלו  העמידה  ואת  אבינו 
ודרך  נתנסה,  שבהם  הניסיונות 
הכוונה  מה  לעומק  יותר  נבין  זה 

המלאה של האמונה בעצמך.

יוצאים מהדמיונות
אמונה בעצמך זה אומר להאמין שיש לך כוח גדול 
ורצונות  עצום  הרע  יצר  רואה  אתה  אם  וגם  מאוד. 
 – לנצחם  בכוחך  שאין  לך  ונדמה  בך  בוערים  רעים 
זה רק נדמה לך. זה דמיון גדול מאוד מאוד אבל זה 

בשום אופן לא המציאות.

רבי נחמן אומר שצריכים לקרוא ליצר הרע "כוח 
חוץ  כלום  בו  אין  שבאמת  לזכור  כדי  המדמה" 
הזה:  הדמיון  את  רבינו  מכנה  בשיר  וכאן  מדמיון. 

"מחמת שטות, שאין יודע מכוחו".

משוגעים  שיש  כמו  שיגעון.  שטות,  הכול  בסך  זו 
והגמל  הפיל  כך  ל"ע,  אותם  שרודפים  שחושבים 

בטוחים שהם לא מסוגלים להתגבר על העכבר. הם 
פשוט לא מודעים לכוח האדיר שלהם.

גם אתה וכל אחד מאתנו בכל התמודדות בחיים, 
גם  טובה,  החלטה  בכל  צומת,  בכל  קושי,  בכל 
כאשר אתה עומד בפני משימות שנראות לך בלתי 
אפשריות – בכל זה אתה חייב לזכור תמיד שיש לך 
כוח עצום! אין מציאות שאתה עומד בניסיון שאתה 
ניסיון  בכל  לעמוד  יכול  אתה  בו.  לעמוד  יכול  לא 

ואפילו בקלות!

הכול ”קטן עליך“
נתבונן בדמותו של אברהם אבינו:

בן אדם קם בתוך רגעים ספורים ועוזב את הבית 
אשתו  עם  השממה  אל  ויוצא  לו  המוכר  כל  ואת 
ואפילו  צידה  שום  להכין  בלי  מעריצים  עשרות  ועם 
בלי לדעת לאן. מאיפה הכוח? הכוח נובע מאמונה 
אותו,  שולח  עולם  בורא  אתו,  עולם  שבורא  אדירה 
לעמוד  הכוחות  כל  את  לו  וייתן  נותן  עולם  ובורא 

ולהצליח בניסיון.

לוחמים  קומץ  עם  למלחמה  יוצא  זקן  אדם 
כחול  לוחמים  עם  אדירות  אימפריות  ארבע  נגד 
כאן  שמדובר  ברור  הזה?  הכוח  מאיפה   – הים 
ה'  כי  הכוח  לו  שיש  בעצמו  מאוד  עמוקה  באמונה 
ויוצא  היסוס  וללא  מורא  ללא  מתקדם  והוא  אתו, 
את  לנצח  יכול  אתה  איתך,  ה'  אם  ומצליח.  ונלחם 
חול  עם  רק  אפילו  אחת,  ירייה  בלי  המלחמות  כל 

ואבנים. וה' תמיד איתך!

האלה  בחיים  עומד  מאתנו  ואחד  אחד  כל  וגם 
בשבוע  כתבנו  לכן  וניסיונות.  התמודדויות  בהרבה 
איזו  בבוקר  לעצמו  להזכיר  חייב  אחד  שכל  שעבר 
להוסיף  ברצוני  זה  ובמאמר  לו,  יש  קדושה  נשמה 
שלך  שהנשמה  רק  לא  זה  בעצמך  שהאמונה 
קדֹוָשה ושכּול טוב, אלא שמכוח הנשמה האלוקית 
שלך יש לך כוחות בלתי מוגבלים, הכול "קטן עליך".
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