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ללא התבוננות . ' המעורר התבוננות באמונת ה מדהיםמובא משל" חפץ חיים על התורה"בספר 

הוא המכוון והוא ' התבוננות מביאה למסקנה שה. רואים רק את המתרחש בעולמנו החומרי
  .הבל המה, וכל המחשבות אחרות, להשולט בכ

רואה שזמן קצר לפני צאת הרכבת לדרכה , פעם הראשונה בחייו לתחנת רכבתאדם המגיע ב
מיד עם השמע השריקה נראים הרבה בני אדם נחפזים . משמע אדם מסוים קול שריקה חדה

זמן קצר אחר כך נשמעת שריקה שניה ואז ממהרים גם אלה שלא . להכנס אל תוך הרכבת
בהשמע השריקה השלישית כבר . קרוב מאדיודעים הם שזמן צאת הרכבת . הזדרזו עד עכשיו

נמצאים כולם על מקומותיהם והרכבת יוצאת לדרכה מבלי להמתין לאף אחד ואפילו לאדם 
  .הנכבד ביותר

  
הוא מתמלא הערכה כלפי אותו פקיד . עומד לו אותו אדם וצופה במחזה בפעם הראשונה בחייו

, לדעתו. המוליך את תנועת הרכבותהוא מחליט כי בודאי הוא המנהיג ו. הממונה על המשרוקית
בהתאם . על פיו תסענה הרכבות ועל פיו תעצורנה. אין ספק כי איש זה קובע את זמני הנסיעה

נותן לו את הכבוד הראוי למנהלי חברות חשובות ושואל אותו , הוא ניגש אליו, למחשבתו
  .שאלות על מהלך הרכבות

הרי מעולם לא כיבדו אותו כל , ל בחלקובעל המשרוקית אינו מבין כלל את פשר הכבוד שנפ
לכן הוא פונה אל השואל . ואף פעם לא נשאל שאלות שרק המנהל יודע להשיב עליהם, כך

הלא כבודו הוא : "עונה לו השואל". את שאלותיך עליך להפנות למנהל הרכבת:"ואומר לו
את ההוראות אני רק פקיד זוטר שמקבל : פורץ הפקיד בצחוק ואומר לו!" ?המוליך והמביא

הוא יושב לו על כורסתו . מנהל הרכבת אינו מסתובב כאן על הרציף עם משרוקית. מגבוה
  .ואנו רק מבצעים, למעלה במשרד ומשם הוא מעביר את ההוראות לפקידיו

  
רוב בני אדם בחושבם כי הסיבות לכל מה שקורה בעולם פשוטות , החפץ חייםמבאר , כך

כל מה . הסיבה לכל הנעשה היא גזרת עליון. ה הם טועיםטעות גדול, למעשה. וברורות להם
 כשם שגם בעל המשרוקית אינו אלא המבצע -' שנראה לאדם כסיבה אינו אלא המסבב מאת ה

  .)מורשת אבות(. של ההוראות שניתנו לו מגבוה

 

        ברית קודשברית קודשברית קודשברית קודש
והחולה מיו! ליו! הל  הלו  ודל עד שכבר , מעשה בחולה אחד שהרופא כבר יתייאש ממנו

נזדמ� שהבעל ש! טוב בא לאותו מקו! . לא היה בכוחו עוד לדבר וכל הרופאי! אמרו נואש
ט ראה את החולה עמד רגעי! "הבעש,  לקיי! מצות ביקור חולי!בקשו אותו, שהחולה נמצא
החולה התחיל לאכול ומיד התחיל , ואחר כ  צווה לבשל לו מרק של בשר, ספורי! על ידו

שאל לרב , הרופא התפלא מאוד למראה עיניו. ומש  ימי! ספורי! הבריא לגמרי, לדבר
הוסי) הרופא שהגידי! של החולה  �הרי יודע אני בבירור? באיזה אופ� ריפא אותו: ט"בעש

   .ואי� לאות! גידי! רפואה כלל, היו מקולקלי!
יש , ואני הכרתי אותו ברוחניות, אתה הכרת את החולה בגשמיות" אמר לו הבעל ש! טוב

ה מצוות לא "ח איברי! מצוות עשה ושס"וכנגד! יש רמ, ה גידי!"ח איברי! ושס"באד! רמ
מתקלקל אותו איבר או אותו הגיד שכנגד אותה , וכשאד! פוג! באיזו מצווה, תעשה

ואז האד! , וכשעובר על הרבה לאווי� מתקלקלי! הרבה גידי! ואי� הד! נובע בה, המצווה
שתקבל עליה , אמר הבעל ש! טוב, אני דיברתי ע! הנשמה של החולה, בסכנה חס וחלילה

י אחר כ  לרפאות ועל ידי כ  נתקנו כל האיברי! והגידי! ויכולת, וקיבלה עליה, תשובה
, מדברי הבעל ש! טוב  במעשה זה מוב� כי תיקו� נשמותינו תלוי בתיקו� מידות גופנו. אותו

אבותינו הקדושי! בהיות! במצריי! שמרו בעיקר על תיקו� הנשמה ולפי אות! המדרגות 
 אכ� תיקו� הגו) והנשמה ג! יחד תלוי, זכינו והיינו לע! קדוש ונעלה ג! בתיקו� מידות הגו)

תיקו� הברית אשר בו חקוקה חותמא דמלכא שדי והויה ברו  הוא מבחו( , בתיקו� הכללי
לכ� מ� הראוי , ה גידי! של הנשמה והגו) ג! יחד"ח איברי! ושס"ומבפני! ובו כלולי! כל רמ

יזכנו ' ה, כל החפ( לשמירת גופו ונשמתו יהיה נזהר ונשמר מאוד לשמירת אות ברית הקודש
          .�'אמ
  

  ר# עליהעליה לצו
הליכה ועליה  המורה כי על האד! להיות תמיד במצב של" ל  ל  ",פרשתנו פותחת במילי!

שנאמר אשרי  בתורה יראת שמי! ומעשי! טובי! ולא במצב של עמידה ודריכה במקו! כמו
  .היריד כי כל עמידה במקו! סופה', תמימי דר  ההולכי! בתורת ה

 
    ע" זייוס) חיי!יוס) חיי!יוס) חיי!יוס) חיי!רבנו מר�  משל יפה על זה מביא

תמי! ופשוט חל! על סול! ובו מאה מדרגות ובחלו! רואה הוא את המל  עולה  אד!
בבוקר הל  הוא אל המל  וסיפר את חלומו , מדרגה החמשי! וש! הוא נעצרד הבסול! ע

שמע זאת שכינו , וציוה את שר האוצר להעניק לו ס  חמישי! דינרי זהב שמח המל , למל 
וסיפר לו כי ראה את המל  עולה בסול! של מאה מדרגות א  , הוא המל  ל וא( א)"של הנ

בטוח היה החול! כי עתה יקבל . את כל המדרגות והגיע לסו) הסול! בחלו! שלו המל  עלה
, היתה אכזבתו כאשר המל  ציוה לגרש אותו מהארמו� בבושת פני! א  מה, מאה דינרי זהב

חמישי! מדרגות נתת לו חמישי!  שחל! על המל  שעלה עד וע שכיניל ושאל מד"התפלא הנ
 : לו המל ענה? !חלמתי עד מאה מדרגות אני מגורש בבושת פניי שדינרי זהב ואילו אנ

ממילא נשאר לי רק לעלות הרי זה ברכה בשבילי לכ� , הסול! חבר  השאיר אותי באמצע
אי�  ששמת אותי בראש הסול! לא נותר לי מעתה אלא לרדת בל אתהא, ההענקתי לו מתנ

  .!כלו אלא לרעה לכ� אתה תצא בלאזה 
 

א  מי ,  הרוחנית נדע רק לעלותעלייתנושל  כ  אנו א! נרגיש תמיד שאנו רק באמצע הדר 
  .תהרי שלא נותר לו אלא רק לרד שמרגיש שהוא כבר מושל! והוא בראש הסול!

 

 ר לשבתסיפו -קומי אורי

��ירושלים–"�פנינים"�עורך�–א�"�שליטמרדכי�חיים'�ג�ר"לידיד�נפשנו�היקר�והנעלה�הרה
��!ובשעת�הצלחה,�ברכות�מעומקא�דלבא�לרגל�הולדת�הבן�בשעה�טובה

 ט"העורך�ס,�לחופה�ולמעשים�טובים,�נברכו�שיזכו�לגדל�בנם�לתורה�והיראהו
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כה תברכו את "): כג, במדבר ו(שנאמר , צריכי� המתברכי� להמצא מול�, בשעה שהכהני� מברכי�
ל שברכת כהני� צריכה להיות כפי שאנשי� מדברי� ע� "ודרשו חז, "בני ישראל אמור לה�

ומי . ומדברי� בקול ר� שכל המתברכי� יוכלו לשומעו, שעומדי� פני� כנגד פני�, חבריה�
, הכנסת�ולכ� אלו שיושבי� בשורות הראשונות בבית.  אינו נכלל בברכהשעומד אחרי הכהני�

ימצאו עומדי� , מפני שא� ישארו במקומ�, צריכי� לעבור למקו� אחר בעת ברכת כהני�
אלא ג� מי , ואי� צור  לעמוד ממש מול הכהני�. והברכה לא תחול עליה�, אחרי הכהני�

וכ� מי .  את הקו שמצידי הכהני� ואחורהבתנאי שלא יעבור, שעומד בצידיה� נכלל בברכה
 עוד צרי  ).כד'  סעקכח' סיע "ש( אינו נכלל בברכה �שעומד לפני הכהני� אבל מפנה לה� את גבו 

ואפילו א� . הכנסת בצד שמול הכהני� נכלל בברכה� שכמוב� כל מי שעומד בבית, להוסי"
לו א� לפני מקומו יש עמוד ואפי, עומדי� לפניו אנשי� גבוהי� שחוצצי� בינו לבי� הכהני�

ג� מי . הרי הוא בכלל הברכה, הואיל והוא נמצא בצד שמול פניה�, שחוצ# בינו לבינ�
, כמו למשל מי שהיה צרי  לצאת לעבודתו, הכנסת נכלל בברכה� שמחמת אונס לא בא לבית

. כל אלה נכללי� בברכה שמופנית כלפי כל ישראל, הכנסת�או נשי� וילדי� שאינ� באי� לבית
  . אינ� נכללי� בברכה� ורק אלו שיכולי� לבוא ולעמוד לפני הכהני� ומתרשלי� בכ  

  

        כה תברכוכה תברכוכה תברכוכה תברכו
דכתיב , מאברה!: יהודה אומר' ר? מהיכ� זכו ישראל לברכת כהני!": שואלהמדרש 

  )יא, בראשית רבה מג( ,"וכתיב כה תברכו את בני ישראל, כה יהיה זרע : בפרשת ל  ל  

פירש ". והיה ברכה"ה "אמר לו הקב, ! הוא ראש למברכי!אברה! אבינו עליו השלו
ומעכשיו אתה , ברכתי לאד! ונח, עד עכשיו היו בידי, ברכות נתונות בידי : "י"רש

ה ראה שאברה! רוצה להטיב ע! העול! במידתו מידת "הקב". תבר  את אשר תחפו(
. ד בעול!ונת� לו את הכח לבר  ולהשפיע שפע של חס, "רצו� יראיו יעשה"ו, החסד

וכש! שאברה! נהג במידת החסד כ  זכה להנהגה של חסד מאת המקו! מחו( למידת 
צא מאצטגנינות של  שראית  "�" ויוצא אותו החוצה"ולכ� , הדי� והנהגת הטבע

). " י"רש" (אבר! אינו מוליד אבל אברה! יש לו ב�, במזלות שאינ  עתיד להעמיד ב�
  ".ני ישראלכה תברכו את ב"  כמו �"כה יהיה זרע 

באר משה שביאר הקשר בי� שני הדברי! בקשר רעיוני ורציתי לומר ספר וראיתי ב
ל  " אומר לו  יתבר ' ה.75בגיל היה , מעיר הולדתו יצא אברה! אבינו כש. בדר  רמז

  . יוולד לו בנו נולד 100בגיל ו ש ל מבטיח' הדהינו. 100 אבגימטריישזה עולה " ל 
 עולה "כה". "ויחשבה לו צדקה": כלשו� הפסוק 'מאמי� בה ה"! אבינו עאברה שנה 25

כנגד שני!  "כה"כנגד זה זכו הכהני! לבר  ב',  שנה שהאמי� בה25 ואלו ,25 אבגימטרי
 25לי! את העבודה בגיל יכה� מתח.  שערי בינה50זה ' ה ובתוספת נ"כה� זה כ. אלו

  . סיו�י אלו שנות אברה! שמאז התחיל בנ75 כה� אובגימטריי

  

 חלוקת הירושהחלוקת הירושהחלוקת הירושהחלוקת הירושה
והרי יצחק אבינו טר� והרי יצחק אבינו טר� והרי יצחק אבינו טר� והרי יצחק אבינו טר� , , , , ישמעאל חשב לרשת את אביו מכח היותו ב ממשי� של אבר� אבינוישמעאל חשב לרשת את אביו מכח היותו ב ממשי� של אבר� אבינוישמעאל חשב לרשת את אביו מכח היותו ב ממשי� של אבר� אבינוישמעאל חשב לרשת את אביו מכח היותו ב ממשי� של אבר� אבינו

מדוע ישמעאל חשב שהוא הב ממשי� של אבר� מדוע ישמעאל חשב שהוא הב ממשי� של אבר� מדוע ישמעאל חשב שהוא הב ממשי� של אבר� מדוע ישמעאל חשב שהוא הב ממשי� של אבר� , , , , ולכולכולכולכ, , , , ומה שיכול לזכות זה רק מחציתומה שיכול לזכות זה רק מחציתומה שיכול לזכות זה רק מחציתומה שיכול לזכות זה רק מחצית, , , , נולדנולדנולדנולד
, , , , ו שהסביר פני� יפות לזה וכ� פירושוו שהסביר פני� יפות לזה וכ� פירושוו שהסביר פני� יפות לזה וכ� פירושוו שהסביר פני� יפות לזה וכ� פירושו""""שלמה הנסב יצשלמה הנסב יצשלמה הנסב יצשלמה הנסב יצ' ' ' ' שמעתי פירוש מפי ידידי רשמעתי פירוש מפי ידידי רשמעתי פירוש מפי ידידי רשמעתי פירוש מפי ידידי ר, , , , אבינואבינואבינואבינו
זוכה הוא זוכה הוא זוכה הוא זוכה הוא , , , , לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה, , , ,  וא� כ וא� כ וא� כ וא� כ451451451451 וכ ש� אבר� יצחק עולה ג� כ  וכ ש� אבר� יצחק עולה ג� כ  וכ ש� אבר� יצחק עולה ג� כ  וכ ש� אבר� יצחק עולה ג� כ 451451451451אל עולה במספר אל עולה במספר אל עולה במספר אל עולה במספר ישמעישמעישמעישמע

שהיא שהיא שהיא שהיא ' ' ' ' יתבר� והוסי! לאבר� את האות היתבר� והוסי! לאבר� את האות היתבר� והוסי! לאבר� את האות היתבר� והוסי! לאבר� את האות ה' ' ' ' בא הבא הבא הבא ה, , , , לכלכלכלכ, , , , לירושה והמשכיות של אבר� אבינולירושה והמשכיות של אבר� אבינולירושה והמשכיות של אבר� אבינולירושה והמשכיות של אבר� אבינו
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        בית אבי בית אבי בית אבי בית אבי 
  )א, יב(, ֶלְ  ְלָ  ֵמ:ְרְצָ  4ִמ89ַלְד6ְָ  4ִמ3ֵית /ִביָ  ֶאל ָה/ֶר(

  
אמר רבי , "שמעי בת וראי והטי אזנ  ושכחי עמ  ובית אבי " :)תהלי! מה(יצחק פתח ' ר

בירה זו וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר שה, יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקו! למקו!
כ  לפי שהיה אבינו , אמר לו אני הוא בעל הבירה,  הצי( עליו בעל הבירה!?בלא מנהיג

ה ואמר לו אני הוא בעל "הצי( עליו הקב, אברה! אומר תאמר שהעול! הזה בלא מנהיג
ויתאו המל  יפי  ליפותי  בעול! והשתחוי לו , ויתאו המל  יפי  כי הוא אדוני ) ש!(, העול!

  . אל אבר!' הוי ויאמר ה
  

, שתהיה נבדל ונבחר ואהב את האנשי! ולאהוב את הבריות ולשנות את אנשי הרשעה, ל  ל 
להתנתק מה! ואז להיות נבדל ,  ע! אות! רשעי!ררק אז תוכל לבנות עול! חדש ולא להישא

 והוא נבחר להיות אב !ה שהוא עתיד להיות אב המו� גוי"אמר לאברה! אבינו ע' ה . ונבחר
ְלַמַע� , ִ>י ְיַדְע6ִיו) יט, בראשית יח(, א צרי  לחנ  את בניו לעשות צדקה ומשפטהאומה והו

  ".ֲאֶ<ר ְיַצ4ֶה ֶאת 3ָָניו ְוֶאת 3ֵית8 :ֲחָריו ְוָ<ְמרAֶ 4ֶרְ  יי ַלֲע?8ת ְצָדָקה 4ִמְ<ָ=ט
  

     במידות במידות במידות במידות----" " " " לך לךלך לךלך לךלך לך""""
ע כי על האד! לעבוד את הבורא יתבר  בשלש מדרגות וזה "אומר הגאו� בעל הנע! אלימל  זי

כגו� אכילה ושתיה ,  מתחילה צרי  לשבר כוח התאוות המוטבעות באד! מדר  הטבע:פירושו 
היינו התאוות הארציות ', ל  ל  מארצ 'וזה . שתהא אכילתו בקדושה ובטהרה, ב"וכיוצ

שה� , כ צרי  לשבר המידות השפלות שבו"אח. ר וצרי  לצאת מה�הגשמיות שמוטבעות בחומ
המידות , 'וממולדת 'וזה ', למשל מידת הכעס וכו, אצלו בתולדה מיו! צאתו מרח! אמו

כי הנה עיקר ההתפארות ', מבית אבי , ' והמדרגה השלישית,הגרועות שאד! נולד עמה�
א ב� גדולי! ומיוחסי! וצרי  הגרועה הבאה לאד! היא גאוותו והתפארותו באבותיו שהו

שכל מעשיו יהיו יפי! , שההתפארות תהיה התפארות דקדושה, לצאת מהמידה הגרועה הזאת
  ".ואד!' � בעיני הומפוארי! וימצא ח

  
        זיכוי אבותזיכוי אבותזיכוי אבותזיכוי אבות

ומעני� הוא ,  ומענה מפרשתינומקבלת ביטוי, שאלה מעניינת שרבי! לבטח מתחבטי! בה
השאלה . מי! פשט את העני� מפסוק מפורש בפרשתינוא בהיותו ר  לי"א זיע"נו המהרששרב
יכול כל ב� להעלות את אביו לג� עד� אפילו ', ברא מזכה אבא'הא! יתכ� שבגדר הנאמר , היא

שמקבל , או שמא הדבר יתכ� רק באב ראוי. או שאינו צדיק דיו וראוי לג� עד�, א! הוא רשע
יהיה ,  רשע לא יועילו כל מעשי הב�אבל באב, עילוי בג� עד� א! בנו מזכה אותו במצוותיו

  . גדול ככל שיהיה להעלותו ממיצר
  

) טו, טו(' ואתה תבוא אל אבותי  בשלו! '–שנאמר בו , הדבר מתברר בפרשתינו פרשת ל  ל 
אלא ללמד  שעשה תרח , אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליו, י"וביאר רש

  .תשובה
אלא שבכל , הלא יתכ� שהוא עמד ברשעו, רח תשובהי שעשה ת"מני� לרש, והדבר מוקשה

ויכל , ברא מזכי אבא) .קד(סנהדרי� ' כדאיתא במס, זאת יש לו ג� עד� יחד ע! בנו אברה!
  .א) בהיותו רשע, אברה! במעשיו ומצוותיו לזכותו

  

תבוא אל 'דהנה הכתוב אומר , א בהיותו נער ר  לימי� אמר על כ  תירו( נפלא"והמהרש
א) הוא , אלא ג! נחור אבי תרח, ומשמע שלא רק תרח זכה להיות עמו, שו� רבי!בל' אבותי 

הרי א! נאמר שהב� מזכה את אביו אפילו שמצד ? מהי זכותו של נחורה ולכאור, ינחל ג� עד�
אבל לא לגבי , הרי יתכ� הדבר לגבי תרח שבנו אברה! זיכהו במעשיו, עצמו אי� הוא זכאי

  . נחור אביו

  

לכ� זכה נחור ג! כ� להיות אית! , ומדי� ברא מזכה אבא, שעשה תרח תשובהי "ועל כ� פרש
 .לשו� רבי! דהיינו תרח ונחור ג! יחד שהו במחיצתו בג� העד�' אבותי 'וזהו .  עד��בג�

         אור מהפרשה––––    ם פזכת

        

 הליכות מלכי
 ברכת כהנים


