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(189)לך לך 

 חביבות המצוות 
ַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך ַאְבָרם ֶאל ה' ַויֹּאֶמר  ּוִמֵבית ּוִמּמוֹּ
 )יב, א( ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָאִביָך

כדי לחבבה  ,ולמה לא גילה לו מיד לאיזו ארץ ילך
)רש"י בשם בעיניו וליתן שכר על כל פסיעה ופסיעה 

", ברכת פרץבספרו "הגרי"י קניבסקי זצ"ל כתב המדרש(  
", אנו למדים בה  בעיניובכדי לחשון "שלפי הטעם הרא

שכאשר אדם מחפש דבר מה וטורח בחיפושו ומשתוקק 
אליו זמן רב, הדבר מתחבב בעיניו. אילו היה אותו דבר 
בא אליו בהיסח הדעת ובלי התשוקה להשגתו, לא היה 
הדבר חביב בעיניו. מכאן יש ללמוד לענין לימוד 

אמיתות  התורה, ירא שמים המשתוקק מאוד להבין את
הדברים ויגע ומשתדל לחפש אחריהם כפי כוחו זמן רב, 
אז כשזוכה שהדברים מתבררים לו ומבין אותם, הם 
חביבים בעיניו מאוד מאוד. לעומת זאת, מי שאינו 
משתוקק מאוד להשגתם, הדברים באים לו בקלות ללא 

 יגיעה וחיפוש, חשובים אצלו פחות.
 ילקוט לקח טוב

 נגד המונת ה'הפרד נא מעלי, בדברו 
אל ִאם ֵמָעָלי ָנא ִהָפֶרד  ַהָיִמין ְוִאם ְוֵאיִמָנה ַהְשמֹּ

 )יג. ט(. ְוַאְשְמִאיָלה

נו בן אי ה לאהוב את הזולת ולקרבו, גם אםוהאדם מצו
אם הוא קרובו ושאר  משפחתו, על אחת כמה וכמה

ומבשרך לא ")ישעיהו נח. ז( בשרו אשר עליו נאמר 
אבינו עסק כל ימיו בקרוב ". ואכן אברהם תתעלם

הרחוקים, גם כאלה שהיו רחוקים מאוד מאמונת ה'. אך 
יפלא הדבר מאוד, כיצד יתכן שדוקא את לוט 
קרובו,שהוא גם גיסו וגם בן אחיו, בחר להרחיקו ממנו 

"כרם חמד" בשם רבי שלמה האומר  ולהפרידו מעליו?
: אברהם אבינו נצטוה "חפץ חיים"מתלמידיו של הבלוך 

", היה בית אביךמלך לך...והקדוש ברוך הוא " יידעל 
. והרי לוט הוא חלק עליו להתנתק לגמרי מהעבר שלו

מ'בית אביך', על כן עליו להפרידו מעליו, שלא ישאר 
שמץ של זיקה אליו, ואם תתמה, אם כן, מדוע דוקא 
עכשיו? יש לומר כי עד עתה היה לוט גר, וגר שנתגייר 

רגע שלוט הסיע עצמו דומה לתינוק שנולד, אך ב
לא באברהם ולא  ימקדמותו של עולם, אמר: אי אפש

קו יבאלוקיו, הרי עתה תכף ומיד חייב אברהם להרח
 מעליו לגמרי.

 ספר "ומתוק האור" 
 

ט ַוִיָשא  ַמְשֶקה כָֻלּה ִכי ַהַיְרֵדן ִכַכר ָכל ֶאת ַוַיְרא ֵעיָניו ֶאת לוֹּ
 )יג. י(

מובא, אמר רבי יהושע בן לוי: ארבעה  )סד.(בגמרא 
. ן לו בניםי, סומא, ומי שאעחשובים כמת: עני, מצור

וצריך להבין מדוע רק אלו חשובים כמתים, הרי ישנם 
אנשים שסובלים פי כמה ולא חשובים כמתים. ומתרצים 

בעלי מוסר: אדם חי זה אדם שנותן לזולת. ומי שנמנע  
במה להטיב עם  ממנו לתת נחשב כמת. העני אין לו

אחרים. המצורע על פי דין תורה הוא צריך לשבת מחוץ 
למחנה בלי חברה, ממילא נמנע להיטיב עם אחרים. 
הסומא אינו יכול לראות ולחוש בצער אחרים ואם אינו 

וך בנים אין לו בנים ילדים שיכול שרואה איך יעזור? הח
להעניק להם ולהגיע לדרגה של לתת שלא על מנת 

 לקבל.
"להתעדן באהבתך" ספר  

 
 )יג, יד( ֵמִעּמוֹּ  לוֹּט ִהָפֶרד ַאֲחֵרי ַאְבָרם ֶאל ָאַמר ה'

 )רש"י( ממנו פורש הדבור היה, עמו שהרשע זמן כל
כמה נפלא הדבר למתבונן היטב שהנה אברהם אבינו 
הרי בודאי היה יודע דעת התורה שהמתחבר לרשע 

ולא הקב"ה פורש ממנו, ואפילו הכי היה הולך עם לוט 
אמר כלום, אף שבכך מנע  מעצמו השראת השכינה 
עליו, והרחיק מעצמו את המעלה הזו. שכן בשעה 
שהקב"ה מדבר עם האדם מה גדולה ונעלית היא אז 
מדרגתו של האדם, ואף על פי כן לא חש אברהם על זה 

 חז"ל וודבק עם לוט ועשה חסד איתו. וזה מה שאמר

תר מקבלת פני : גדולה הכנסת אורחים יו)שבת קכז.(
שכינה. למדו זאת ממש"כ בריש פרשת וירא שאמר  

ר ָנא ַאלאברהם להקב"ה: " " שאף שעל ַעְבֶדָך ֵמַעל ַתֲעבֹּ
ידי דיבורו עם הקב"ה הרי עולה למדרגה גבוהה, מכל 
מקום לא חש לזה כלל, ש"גדולה הכנסת אורחים יותר 

 מקבלת פני שכינה".
 רב רובין זצ"ל בספרו "טללי אורות"

 
ִתי אַמר ְוֹלא..  ָיִדי ֲהִרמֹּ )יד. כב.  ַאְבָרם ֶאת ֶהֱעַשְרִתי ֲאִני תֹּ

 כג(
אף על פי שלקח אברהם מתנות מפרעה, בכל זאת כאן 
סירב לקבל את המתנות שניתנו לו בתור תגמול הנצחון 

המלחמה, כדי שלא יעלה על  והגבורות שגילה בשדה
עשה את דעתו אף לרגע הרעיון, כי בכוחי ובעוצם ידו 

אַמר ְוֹלאהחיל הזה. " אל תאמר:  ת", כלומר היד הזאתֹּ
 " ַאְבָרם ֶאת ֶהֱעַשְרִתי ֲאִני"

 מעינה של תורה
 

 מדוע נזקק אברהם אבינו להגנה מיוחדת מהקב"ה
ִכי  )טו.א( ָלְך ָמֵגן ָאנֹּ

מצינו שדווקא אצל אברהם אבינו כתוב לשון 'מגן' גם 
בתפילה אנו אומרים מגן אברהם, למה? אפשר להסביר 
שדווקא אצל אברהם אבינו זקוק להגנה, היות והתעסק 
בקירוב בני דורו לאמונה,לכן צריך הגנה מיוחדת שלא 



דסלר זצ"ל  הרב יושפע מאותם אנשים שבא לשכנעם.
ע נצרך אברהם אבינו מדו הביא עוד שלושה טעמים

הגאון בעל "חתם להגגה מיוחדת: ראשית, הביא דברי 
שההגנה לה זקוק בעל החסד היא היות  סופר" זצ"ל

צורך להוריד את בובמידת החסד כלול פעמים רבות 
דרגתו אל אותם אנשים שמתחסד עמהם, אם כן הוא 
זקוק להגנה שלא להשאר בדרגה אשר אליה ירד לחסדו. 

ישנה סכנה היות ומדרכי החסד להנות את בנוסף לכך 
הזולת בעניני העולם הזה, כידוע האמרה שנאמרת בשם 

שהגשמיות של השני היא הרוחניות שלך, אם כן "ס יהגר
צריך הגנה מיוחדת שההנאה שהבעל חסד משפיע על 

ועוד, שהמתחסד עם הזולת  זולתו לא תשפיע עליו.
ראוי, שאינו  םנמצא בסכנה שלא להשפיע חסד במקו

דהיינו חסד שלילי כדוגמת חסד דטומאה כנאמר 
   )ויקרא כ. יז( "חסד הואבפרשת העריות "

 ספר "לתתך עליון"
 

 "י עקרבעמילתו של אברהם אבינו ביום כיפור 
ל ַהֶזה ַהיוֹּם ְבֶעֶצם  )יז. כו( ְבנוֹּ  ְוִיְשָמֵעאל ַאְבָרָהם ִנּמוֹּ

ם ְבֶעֶצםמהר"א מגרמיזא " בשמו שלהחיד"א  ַהֶזה  ַהיוֹּ
ל . בכל שנה נראה דם בגמטריא יום הכיפורים" ִנּמוֹּ

נותיהם ומילתו לפני הקב"ה כדם קרבנות ומכפר על עו
ויהי אברהם בן של ישראל של כל ימות השנה. ולכן מן "

, שמדבר על )יז,כז(עד סוף הפרק )יז.א(  "תשעים ותשע
תיבות כמנין כפורים לרמוז שנ"ה פרשת מילה, יש 

הם לא לכל  ועל כל ימות השנה ע"כ. אמנם דברי שמכפר
שנימול ביוה"כ.  אכן כתב)פכ"ט( השיטות, פרקי  דר"א 

אולם יש שיטה אחרת לחז"ל דכשבאו המלאכים לבקר 
ברהם ביום ג' למילתו, היה זה יו"ט ראשון של אאת 

פסח, א"כ מילתו היה ב' ימים קודם פסח ולא ביום 
 כיפור. 

ם ְבֶעֶצם"ר' אברהם בשם החיד"א כתב  ", בעצם ַהֶזה ַהיוֹּ
 במדרש תנחומאל. דאיתא מדיק צקרב ער"ת בעקיצת 

את אברהם אבינו באותו מקום  ץ, שעקרב עק)אות יג(
ברצות ה' דרכי איש שנמצא מהול, ע"ש. אמר הכתוב: "

" אמרו חז"ל אלו זבובים יתושים תויגם אויביו ישלים א
עקרבים באים לאדם ופרעושים ומכאן למדנו שגם 

העושה רצון בוראו ולא זו בלבד שלא מזיקים לו, אלא 
 עוזרים ומסייעים לו לעשות רצון בוראו.

 ספר "אוצרות התורה"
 

ל ַהֶזה ַהיוֹּם ְבֶעֶצם   )יז. כו( ַאְבָרָהם ִנּמוֹּ

נתקשו המפרשים מדוע אברהם אבינו לא מל עצמו  עד 
התורה כולה שנצטוה, הרי קיים אברהם אבינו את כל 

מתרצים, שכל זמן   ז"ל מרן הגרי"ז ה. בשם נעד שנית
לא היה לזה דין של ערלה, לא  שלא נצטוו על המילה,

שייך שאברהם ימול ערלתו, שאין זה ערלה, אלא בשר 
 .אבעלמ

 רב רובין זצ"ל בספרו "טללי אורות"
 

 ימודלקביעת עיתים לתורה, זמן, השלמת ה :הלכה
בשעה קבועה ביום, ולא יחליף אותו עת קבוע יהיה 

ביום בשעה זו  ולמחרת בשעה אחרת.וטוב  השעה
שיקבע העת מיד אחר התפילה משום 'ילכו מחיל אל 
חיל', וגם דאם ילך מקודם לעסקיו חיישינן שמא יתמשך 

: אם  )או"ח ס' רל"ח ס"ב(השו"ע ויתבטל קביעותו. כתב 
ולא  םטרוד ביו יהיש לו חק קבוע ללמוד כך וכך ליום וה
הפסקים ותשובות השלימו, ישלימו בלילה מיד. וכתב 

מוד י: ודין זה הוא בין בקביעות לל)יו"ד ס' רמ"ו אות ה(
זמן מסוים בכל יום ובין בקביעות ללימוד מסוים, מפני 

 ם נוהג כן הוי נדר, אף אם לא הוציא בלשון נדר.אש
 יו"ד פסקים ותשובות

 
 מועטים .: האמת כבדה על כן נושאים פתגם

 ספר "שמחלה"
 

 : מתנה על מה שכתוב בתורהחקירה
לא  משום שאינו יכול לשנות מדיני התורה, או שכאילו

 י ד"ה עוד: כאילו להתנה כלל(-)הרגי"ז נחלות וכלל  נההת
 ספר "קובץ יסודות וחקירות"

 
 וירא : עינים להם ולאסיפור

שאלו למומר אחד: מה נשתנה בך מאז היית יהודי ועד  
חי, לשעבר  יב המומר: בעולם הפוך אנישנתנצרת? הש

אלוקי, אבל הוא ראה אותי.  תבהיותי יהודי, לא ראיתי א
עכשין נהפכו היוצרות, אני רואה את אלוהי תלוי לנגדי, 

 אבל הוא אינו רואה אותי.
 " ב' )דף קמג(ספר "חד וחלק

 
 

 שבת שלום
 

ויקטוריה שושנה יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, 
רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן בת ג'ויס חנה, 

מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן 
רחל, אבישי יוסף בן שרה  סוזן סולטנה, סשה שלום בן דבורה

אברהם בן  ,אוריאל נסים בן שלוה, פייגא אולגה בת ברנה לאה,
פיבי, נחום בן שמחה, נסים בן אסתר, מרים בת רחמונא רינה בת 

אוריליה שמחה בת  זרע של קיימא לחניאל בן מלכה ורות  אזיזא
 חהלעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מ  מרים.

  
 
 

 

 

 

 

 


