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להתפלל ולבקש רחמים על הזולת הנמצא בצרה ומצוקה 
וזקוק לישועה !

נלמד מהפסוק: "עד מקום שכם" (פרק יב-ו)
הפסוק להלן:  על  רש"י  פירש  בזה  כיוצא  בשכם.  להלחם  כשיבואו  יעקב  בני  על  רש"י: להתפלל  וכתב 
"ויבן שם מזבח" (יב-ח): נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עוון עכן והתפלל שם עליהם. כמו כן אומרים 

חז"ל (מד"ר לט-יא) על אברהם אבינו ש'היה מתפלל על עקרות והן נפקדות, על החולים והם מרויחים'.
מהפסוק  פ"ד)  (ברכות  בירושלמי  שלמדו  לחז"ל  מצאנו  כוחה?  ובמה  תפלה  של  גדרה  מהי  להתבונן  יש 
"ולעובדו בכל לבבכם" וכי יש עבודה בלב? אלא איזוהי עבודה שבלב? זו תפלה! [ומכאן שיטת הרמב"ם 
היא  במה  לבבכם".  בכל  "ולעבדו  הפסוק  נאמר  תפלה  מצות  על  דוקא  מדוע  דאורייתא]  תפלה  שמצוות 
שייכת ללב יותר משאר מצוות, ומדוע צריך לה את "כל" הלב, ומה עוד שעל ענין התפלה נאמר הפסוק 

"ונשלמה פרים שפתינו", והיינו שתלו את התפלה בשפתיים ולא בלב.
ואם משום כוונת הלב הנדרשת לתפלה ד"רחמנא ליבא בעי", וכמו שאמרו חז"ל (שם) "אם כוונת את לבך בתפלה 
כל  את  הרי  כוונה"  צריכות  דאמר "מצוות  למאן  המצוות  מכל  שונה  זה  במה  תפלתך".  שנשמעה  מבושר  תהא 
המצוות יש לעשות בכוונת הלב, ולכוון בהם שמקיימים את ציווי ה'. ובמה מיוחדת התפלה משאר המצוות עליה 
נאמר במשנה (ברכות ל.) שחסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים. 

מדוע הוצרכו לכזו הכנה כדי לוון ליבם לאביהם שבשמים? וכי למי עומדים ומתפללים אם לא לאבינו שבשמים?!
אלא צריך לומר ששונה מצוות התפלה משאר מצוות, לא די בה הכוונה הנדרשת בשעת עשיית המצוה 
כבשאר מצוות, אלא נדרש לה תנאי בסיסי קודם למעשה, והוא שיאמין בלבו ויכיר בדעתו בכל הטובות 
שעושה עמו הקב"ה, וידע ויחוש כי אינם כלל מכוחו וזכותו אלא רק מחסדי ורחמי ה' עליו וממילא אין לו 
על מי להשליך יהבו ובמי לתלות מבטחו אלא בהקב"ה בלבד, כ"ז עוד בטרם ניגש לתפלתו. רק כאשר יגש 
לתפלה מתוך ידיעה והרגשה כזו, כעבד קמיה מריה, שאין לו משלו כלום, יקיים את מצוות תפלה כהלכתה 

"לעובדו בכל לבבכם" זו תפלה!
לפיכך היו חסידים הראשונים שוהין שעה אחת כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים. אין הפירוש שיכוונו 
להם  שאין  הזו  לתחושה  עצמם  יכוונו  שמתפללים  קודם  שעוד  אלא  שבשמים  לאביהם  התפלה  בשעת 

משלהם כלום אלא הכל מבורא עולם ומתוך כך מתפללים.
זהו שאמר דוד המלך ע"ה: "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" ולכאורה מה פשר המילים "לכל 
אשר יקראוהו באמת" וכי יש קריאה לה' שאינה אמיתית? אלא "יקראוהו באמת" היינו שמרגישים באמת שאין מי 
שיכול לעזור להגן ולהושיע אלא השי"ת בלבד, וכאשר מתוך תחושה כזו מתפללים אליו, נחשב "יקראוהו באמת" 

ואז "רצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם" וכמש"כ "רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו".
את היסוד האמור למדנו מהפסוק (ב-ה) "כי לא המטיר ה'... ואדם אין לעבוד את האדמה", ופירש רש"י: 
"ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא אדם וידע 
שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו..." למדנו מכאן: א) שה' לא נותן אם לא מתפללים. ב)שאין תפלה 

נחשבת אלא רק כשהיא מתוך שמכירים בטובה עליה מתפללים. 

פרשת לך לך



לזכות  בידם  ולסייע  רחוקים  לקרב 
באושר הרוחני שבחיי תורה ומצוות !

(פרק  בחרן"  עשו  אשר  הנפש  "ואת  מהפסוק:  נלמד 
יב-ה)

את  מגייר  אברהם  השכינה,  כנפי  תחת  רש"י: "שהכניסן  וכתב 
כאילו  הכתוב  עליהם  ומעלה  הנשים  את  מגיירת  ושרה  האנשים 
והרי  הנפש,  את  שעשו  יתכן  איך  (במד"ר):  חז"ל  ושאלו  עשאו". 
אם מתאספים כל באי עולם לברוא אפילו יתוש אחד, אין יכולים 
המקרב  שכל  וללמדך  שגיירו,  הגרים  אלו  אלא  נשמה?!  בו  לזרוק 
והמגייר... כאילו בראו. עוד אמרו חז"ל (סנהדרין צט:) כל המלמד 
שנאמר "ואת  עשאו  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה,  חברו  בן  את 

הנפש אשר עשו".

ה"ערבות" היהודית לדאוג ליהודי הפשוט מהרחוב

כאשר  הפעמים  "באחת  שליט"א:  נויגרשל  מרדכי  הר"ר  סח 
כאשר  רבה,  בעוצמה  הישיבות  בני  גיוס  נושא  בתקשורת  התפרץ 
הציבור  נגד  ולשסות  להסית  הכח  בכל  מנסים  התקשורת  גייסות 
זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  למרן  פנימה  הקודש  אל  נכנסתי  החרדי, 
הארץ.  את  ששוטפת  התורה  שומרי  נגד  השנאה  על  לפניו  ושחתי 
הדת  את  להפריד  כדאי  "אולי  הלב:  מהרהורי  בחרדה  שאלתי 
בזה  משתמשת  התקשורת  ואילו  דבר,  מכך  אין  לנו  מהמדינה, 
כדי להסית נגד הציבור החרדי, אולי עתה הגיע הזמן להחליט על 

הפרדת הדת מהמדינה?"

השיב לי הגרי"ש אלישיב: "נכון! אנחנו אולי מפסידים מכך, אבל 
במדינה,  הדת  שירותי  את  שמקבל  יפו,  ברחוב  יהודי  שיש  זמן  כל 
מכח  אנו  מחוייבים  היהודית,  הגחלת  אצלו  נשארת  מכך  וכתוצאה 
ה"ערבות" היהודית לדאוג לו וההפסד שלנו לא פוטר אותנו מכך..." 
שהדבר  בכך  מותנים  שהדברים  להדגיש  אלישיב  הגרי"ש  והוסיף 
לא פוגע באפשרות שלנו לחיות בארץ ישראל לפני ההלכה הצרופה 

המסורה לנו מדורי דורות.

"באותה עת" - ממשיך הרב נויגרשל לספר - "פגשתי את הגאון רבי 
הלל זקס שליט"א בשכונת גאולה בירושלים ומסרתי לו את תשובת 
תשתלשל  המשיח,  ביאת  שלפני  לי  אמר  הוא  לשאלתי.  הגרי"ש 
רח"ל,  התורה  עוזבי  לבין  התורה  שומרי  בין  ברזל  של  מחיצה 
והנורא,  הגדול  ה'  יום  בוא  לקראת  הבירור  את  תיצור  זו  ומחיצה 
אבל אנו שומרים שמחיצה זו לא תגיע ממש עד למטה, שישאר רווח 

כדי מעבר של נשמות מהסיטרא השניה אל תוך מחנה ה'"...

אף המורמים מעם עליהם לרדת ולקרב לתורה את הרחוקים

כתב רבינו בחיי ז"ל (בחובת הלבבות שער אהבת ה' פ"ו): "וראוי 
לך אחי לדעת, כי זכות המאמין אפילו אם יהיה מגיע אל תכלית 
למלאכים  קרוב  היה  ואילו  לאלוקים,  נפשו  בתיקון  העליונה 
כזכויות  אינם  וכו',  המשובחים  ומנהגיהם  הטובות  במידותיהם 
עבודת  על  רשעים  ומיישר  הטובה,  הדרך  אל  אדם  בני  שמורה  מי 
הבורא ית"ש, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל 
מועטה.  זכותו  תהיה  בלבד  נפשו  אלא  מתקן  שאין  ומי  הזמנים... 
מי  כל  זכויות  כפי  זכותו  תכפל  רבות,  ונפשות  נפשו  שמתקן  ומי 

שיתקן לאלוקים..."

והיה הגאון מטשיבין - רבי דוב בעריש וויידנפלד זצ"ל רומז ענין 
זה מהפסוק (יחזקאל מד-יט) "ובצאתם אל החצר החיצונה אל העם 
יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתים בם, והניחו אותם בלשכות 

הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם".

נרמז בפסוק שעל אף שהכהנים בבתי גוואי לובשים בגדי כהונה, 
מכל מקום בצאתם אל המון העם הפשוט, יפשטו את בגדיהם אשר 
הם משרתים בם, עליהם לרדת מהפסגה הרוחנית שהם מצויים בה 
לקבל  מסוגל  אחד  כל  לא  כי  מרעיתם,  לצאן  עצמם  את  ולהתאים 
את הדרכת המנהיג כשהוא ברום השגותיו הגדולות. אלא "ולבשו 
בגדים אחרים" - שיכניעו את עצמם למדריגת המקבל, ולא יקדשו 
עמו  ולנהוג  העם  על  להשפיע  צריך  המנהיג  כי  בבגדיהם  העם  את 

בקירוב.



בין  לדור  ולא  רע  מחבר  להתרחק 
אנשי רשע !

נלמד מהפסוק: "וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט 
מעמו" (פרק יד-יג)

וכתב רש"י: כל זמן שהרשע עמו היה הדיבור פורש ממנו" וכן ברש"י 
על הפסוק "ואנשי סדום רעים וחטאים" (ג,יג) נדרש לוט לגנאי. שאף 

על פי שהיו רעים וחטאים, לא נמנע לוט מלשכון עמהם.

מדוע זכה אשור שהתורה תכתב בכתב אשורית?
גם בפרשה הקודמת רואים עד כמה חשוב אצל הקב"ה ההיפרדות 
אשור"...  יצא  ההיא  הארץ  "מן  (י-יא):  בפסוק  נאמר  מהרשעים. 
לנמרוד  שומעין  בניו  את  אשור  שראה  כיון  (מהמד"ר)  רש"י  ופירש 

ומורדין במקום לבנות המגדל יצא מתוכם.

כולה  התורה  כל  כידוע,  מתוכם?  שיצא  כך  על  אשור  זכה  ובמה 
נכתבה בלשון עברי ובכתב אשורית כמבואר בגמרא (מגילה ט.) "עד 
שיכתבנו בכתב אשורית". כתב אשורית הוא הכתב של אשור. במה 

זכה אשור שהתורה תכתב בכתב שלו?

התשובה לכך מובאת בפסקי התוס' למסכת מגילה (אות כג) דנכתב 
שקורין  ומה  עברית.  ולא  הקודש  לשון  "אשורית  הלשון:  בזה  שם 
ללשון הקודש עברית, משום אברהם שסיפר לשון עברי והוא לשון 

הקודש ונמסר לאשור שיצא מעצת [דור] הפלגה".

דעות  או  כפרניות,  דעות  בעלי  עם  והתחברות  קירבה  או  אחדות, 
כזו  באחדות  יש  בהחלט!  אסורה  היא  התורה  להשקפת  המנוגדות 
סכנה הרסנית לכל חינוך הבנים, ולכן כשראה אשור שבניו שומעין 
לנמרוד, זה שמכיר רבונו ומתכוון למרוד בו, יצא מתוכם. ללמדינו 
הרשעים  עם  מההתחברות  שיושפעו  סכנה  ישנה  לצעירים  רק  שלא 
נפשם  לשמור  עליהם  ולמנוסים,  לוותיקים  למבוגרים,  גם  אלא 
ולהתרחק מהרשעים. אשור לא רק הציל את נפשו בכך שיצא מהם, 

אלא אף זכה שכל התורה תכתב בכתב אשורית.

האחדות טובה מאד רק כשהיא תואמת להוראות התורה
הנה כי כן, אנו רואים שזה רצונו של מקום. אף כי ידוע הוא שאין 
כשכולם  אמורים?  דברים  במה  אך  האחדות,  מן  ונחמד  יפה  דבר 
וכפי  מקום  של  רצונו  לעשות  אחת  ובדעה  אחד  בלב  אחד  כאיש 
שאנו מתפללים, מבקשים ומייחלים בימים הנוראים: "ויעשו כולם 
אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם". זוהי האחדות האידיאלית 
ישנם  כאשר  אך  בלתה!  ואין  לה  ומצפים  מייחלים  שאנו  היחידה 
אנשים שפניהם וכוונתם זדונית לעקירת התורה או לעקירת חלקים 
ממנה, ההכרח הוא להפרד ולהתרחק מהם כדי שלפחות נמשיך אנו 
להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, כפי שנפרד אברהם מלוט וכפי 

שיצא אשור מחבורת נמרוד. ולא נפסיד אנו בגללם.

וכך גם קוראים אנו מפורשות בפרשה הבאה (וירא) כשהקב"ה אומר 
לאברהם: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"! מה אמרה שרה 
לאברהם? היא ראתה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק 
או  לפניה:  עמדו  אפשרויות  ב'  ואז  ושפכ"ד]  עריות,  גילוי  ע"ז,  [לשון 
שישמעאל ישפיע לרעה על יצחק או שיצחק ישפיע לטובה על ישמעאל. 
ואז החליטה שרה שהסכנה ליצחק גדולה יותר! ועד שיצחק יתקן את 
האמה  את  ביקשה: "גרש  לכן  יצחק.  את  ישמעאל  יקלקל  ישמעאל, 

הזאת ואת בנה". והקב"ה אכן הסכים עמה.

בפרשתינו אומר ה' לאברהם: "שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי 
כי שרה שמה". (יז-טו) להיכן נדד-הלך האות י' של שרה? אומרים חז"ל 
(בירושלמי סנהדרין פ"ב,ה"ו) שאות יו"ד שניטלה משרה ניתנה ליהושע 
וכמו שנאמר (במדבר יג-טז). "ויקרא משה להושע בן נון יהושע". ורש"י 

הביא מהמד"ר: "התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים".

לאור האמור, נוכל להטעים יפה את הקשר והשייכות שיש בין שרה 
יושפע  שלא  מישמעאל  יצחק  בהיפרדות  דגלה  שרה  שהרי  ליהושע, 
לרעה ממנו, וזה בדיוק מה שכה הוצרך עתה ליהושע: לא להתחבר 
מתאים  כמה  וא"כ  חלילה.  מעצתם,  מושפע  להיות  ולא  למרגלים 
לעת כזו שהאות יו"ד שניטלה משרה תנתן ליהושע בצירוף התפלה 

"יה יושיעך מעצת מרגלים"...




