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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  תשע"דוירא  לפרשת

  שומר מצרות נפשו -שומר פיו ולשונו 
  

חשבון מוטעה של אברהם אבינו בהחזרת הנפש 
  למלך סדום

את  הופך לפני שה'בפרשתנו מובא הענין של הפיכת סדום. 
י ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה"?! : "ַהְמַכֶּסה ֲאנִ הוא אומרסדום, 

"לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו. אני נתתי  (בראשית יח, יז)
ו - 1לו את הארץ הזאת, וחמשה כרכין הללו ל , (רש"י שם) "ןה ש

קראתי "הרי בלי לומר לו דבר. כמו כן,  פכןוא"כ לא מן הראוי לה
בנים ולא אודיע אשמיד את האיך וְ  -  אב המון גוים -אותו אברהם 

לגלות לאברהם מה לכן ה' רוצה  )(רש"י שםשהוא אוהבי"?!  ,ָלאב
  .בסדום שעומד לקרות

אולי מותר לומר פירוש א"כ שבעים פנים לתורה, ווהנה, 
. , למה רצה ה' לגלות לאברהם מה עומד לקרות בסדום2נוסף

שואלת, "מפני מה נענש אברהם אבינו, ונשתעבדו הרי הגמרא 
הגמרא מביאה  (נדרים לב, א)ים מאתים ועשר שנים"? בניו למצר

, ואחת התשובות היא, שגלות מצרים נגזרה לזהכמה תשובות 
בגלל שאברהם אבינו החזיר למלך סדום את הנפשות שהציל 

. אמנם מלך סדום ביקש ממנו "ֶּתן ִלי כג)- (בראשית יד, כאבמלחמה 
 "ברהם לא היה צריך , אבל א(שם, כא)ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָל

כבר הרי עוד לפני המלחמה עם אמרפל נאמר ש ,הלהסכים לז
, ואברהם ידע (שם יג, יג)ש"ַאְנֵׁשי ְסֹדם ָרִעים ְוַחָּטִאים ַלה' ְמֹאד" 

שהציל במלחמה מזה. אם כך, היה צריך לקחת את הנפשות 
ַלישיבה שלו ולַלמד אותם להיות בעלי חסד, ולא לשלוח אותם 

 ֶּבַרע מלך סדום, ששם לומדים את ההפך הגמור. ַל"ישיבה" של
רוצה להראות לאברהם את  ואלכן, לפני שה' משמיד את סדום, ה

 -התוצאה מן הטעות שעשה. החזרָּת את האנשים למלך סדום 
ראה מה גרמת. גרמת שאצטרך להמית אותם במיתה משונה. אם 

היו  היית לוקח אותם לישיבה שלך, הם היו צדיקים, או לפחות לא
  צריך להמיתם. - רשעים כאלה, ולא היו מתים. אבל עכשיו 

אולי מותר לומר, שזו הסיבה לכך שאברהם מתאמץ כל כך 
להתפלל עבורם. אולי יש חמישים צדיקים, אולי יש פחות, ְמנסה 
בכל דרך למנוע את הגזרה. הוא לא מצליח בזה, אבל זהו שיעור 

האנשים למלך סדום.  "מּוָסר" לאברהם אבינו, על כך שהחזיר את
כך על כל פנים לפי הדעה בגמרא, שלא נהג נכון כשהחזיר את 
הנפש למלך סדום. צריך להודיע לו על תוצאות המעשה שעשה, 
"ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו", שלא יעשו כך פעם 

ם דרך ה' נוספת, לַותר על קירוב רחוקים לאמונה, אלא ְיַלמדו אות
. אולי מותר 3לעשות צדקה ומשפט, כדי שלא ֹיאבדו בזה ובבא

לפרש כך את דברי ה' על אברהם ("ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר 
  ֲאִני ֹעֶׂשה"?!), למרות שרש"י לא פירש כך.

  האם כדאי להתחזות לחילוני כדי למנוע חילול השם?
את  זה? למה מסרהלמה באמת עשה אברהם את הדבר 

קרב מהאנשים למלך סדום, במקום לגיירם? הרי אברהם כל ימיו 
עולם. אז למה את ה. רוצה לגייר את כל באי לאמונה בה'אנשים 

חזרה למלך בהוא שולח  ,שהיו כבר ברשותו ,האנשים האלה
סדום? כנראה שכוונתו של אברהם אבינו היתה לקדש שם שמים. 

וגם לא עבדים, כדי לא לקחת ממלך סדום מחוט ועד שרוך נעל, 
שמלך סדום לא יאמר "אני העשרתי את אברהם, ולא הקב"ה 

חז"ל אמרו שאברהם אלא ש. (שם יד, כג ורש"י שם)העשיר אותו" 
לישיבה שלו, ולא את אנשי סדום . היה צריך לקחת כאןטעה 

ֲאִני "מא יאמר מלך סדום , שבגלל החשבון הזה ְלַוֵּתר עליהם
לא היה שקול כנגד חילול זה הקידוש השם  ."םֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְברָ 

עד שאנשים אלה נהיו עכשיו רשעים גמורים,  ,שיצא מכך השם
היה  ,אברהם היה לוקח אותם ומגיירםאם  .להשמידםמוכרחים ש

קידוש  וזה ,ה'. כשיש יותר מאמינים ביותר גדול קידוש השם
חילול השם הכי  וזה ,מאמינים השם הכי גדול, וכשאנשים לא

  .4שיכול להיות גדול
לא שהולך לעשות דבר נכשל ולעניות דעתי, כשאדם  ,לכן

סרט שלא ראוי ב צפותהולך ללמשל: מתאים לבן ישיבה לעשות, 
הוא עצמו, אבל אם בגלל זה כשלגרוע דבר זה שללכת אליו, 

 - חילול השםאת ימנע הוא הכפה וחושב שבזה  את "מוריד"
שהרי הוא מראה את ותר גדול, יעוד חילול השם  ולעניות דעתי זה

שאינם שומרים תורה  נמנה על ציבור האנשיםכאילו הוא עצמו 
גדול. אם הוא דתי ורק עוד יותר חילול השם  וזה .ח"ומצוות ו

אם  . אבלכ"כ מתאים ללכת לשם, זה דבר אחד הולך לסרט שלא
דבר  ו כברמראה ח"ו כאילו הוא כופר בכל התורה, זההוא גם 

 " אתלהורידמותר "חילול השם הכי גדול.  וזהואחר לגמרי, 
להסתפר, כדי חות בים, או שאו ל ,לחפוף את הראשכדי כפה ה

חילול השם  וכפה כדי להתחזות לחילוני, זהאת אבל להוריד 
אדם עושה לפעמים דברים שלא אפילו אם לכן,  .גדול מאד

 ם לבן ישיבה לעשות, בכל זאת שלא יוריד את הכפהמתאי
גובל  וגם ,גדולהרבה יותר חילול השם  וזהכי , ופרראות ככלהֵ 

 .אבל קרוב מאד לזה ,ל יעבוראלא ממש יהרג ו. ל יעבוראביהרג ו
ם כאלה לאנשים שעסקו בחילוץ ילדים יהתירו לעשות דבר

כדי כפירה, שמחנכים בהם לון, או מקיבוצים יהמסני רפצמ
נפש  בשביל פיקוח .ם לקיבוצים דתיים או לישיבות וכדו'להביא

להתחזות אבל סתם כך  .ו להתחזות לחילוניםריהת ,רוחני כזה
  .ל יעבוראקרוב ליהרג וחילול השם גדול, וזה  -לחילוני 

  דעות נוספות, למה נגזרה גלות מצרים
אבינו,  "מפני מה נענש אברהם ,שאמרו בגמראסברה אחרת 

למידי שעשה אנגרייא בתמפני " - "ונשתעבדו בניו למצרים
 , שנאמר:בריוחמרפל ואלמלחמה נגד אותם ייס ג, ו"חכמים

ַוִּיְרֹּדף ַעד  ,ַוָּיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁשׁש ֵמאֹות"
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 לגייס את אברהםהיה אסור ל. )נדרים לב, א; (בראשית יד, יד "ָּדן
מעט לו רק נכון שהיו  .לצבא ,שלומדים תורה ,ללוהחניכים ה

 לומדי תורהה אסור לגייס מלכים, אבל היה תארבע נגדלוחמים 
בע בגלות של אראברהם למה נענש  ,זו הסבה השניה .למלחמה

  מאות שנה.
"מפני מה נענש אברהם אבינו,  בגמראשנאמרה דעה שלישית 

 שהפריז על מדותיו של הקב"המפני  - ונשתעבדו בניו למצרים"
"ַּבָּמה ֵאַדע ותו: אשאל , ו, ז)בראשית טו(הבטיח לתת לו את א"י ש

כבר הביא רש"י, שאברהם לא הסתפק והנה, . , ח)שם(ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה" 
ותח"ו בקיום הבטחת ה', אלא כוונתו היתה לשאול,  כ ז ו  ז אי  ב

על שאלתו?  למה נענשאם כך, . ), ו(רש"י שםיתקיימו בניו ָּבָאֶרץ 
. מנוסח השאלה חסונ בגלל - מה רע בשאלה הזו? התשובה היא

 אלה משמע, שאברהם מסתפק ח"ו בקיום הבטחת ה'. היההש
לומר "באיזו זכות אירש את הארץ", או "באיזו מצוה", או  צריך

משהו מעין זה. אבל הוא אומר "ַּבָּמה ֵאַדע", לשון שיש בה 
כן נגזר על בניו ל ,של פקפוק וחסרון אמונה בדברי ה'משמעות 

עד ערי טומאה, לאבד את הידיעה והאמונה בה', לשקוע במ"ט ש
ש"כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרין בני יעקב 

, (רמב"ם הלכ' עבודת כוכבים פ"א ה"ג)ְלטעות העולם ותעיותן" 
ובקריעת ים בכל הנסים הגדולים וושיהיה צורך בעשרת המכות 

ּוְבֹמֶׁשה  ה'ֲאִמינּו ּבַ של "ַוּיַ כדי להחזיר את ישראל למצב סוף, 
. הכל בגלל פגם דק בלשון שנקט אברהם מות יד, לא)(ש" ַעְבּדוֹ 

  .5ה'הוא מפקפק בהבטחת כאילו , שהיה נראה ממנו ְּבַדְּברֹו עם ה'

  לשונוהקב"ה מדקדק על פגם קל בגם אצל משה 
הגון ניסוח בלתי גם אצל משה רבינו מוצאים, שנענש על 

... ה' ֵאלֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשרָ שה' אומר לו: "שהוציא מפיו. כ
ְוֵהן א " :אומרהוא , (שמות ג, טז)..." ֱאֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי

ד, שם ( ה'"ִּכי ֹיאְמרּו א ִנְרָאה ֵאֶלי , ְוא ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ַיֲאִמינּו ִלי

, לַרמז לו (שם, ב)" ַמֶּזה ְבָיֶדאמירה זו ה' אומר לו "בגלל  .א)
אח"כ הוא משליך את  .(רש"י שם) ייב ללקותשבידך אתה חֶׁשִּמֶּזה 

הַּמטה נהפך לנחש, "לַרמז לו שסיפר לשון הרע על המטה ו
[שהיה הראשון  (רש"י שם ד, ג)ישראל, ְוָתַפׂש אומנותו של נחש" 

מצטרעת ידו ואח"כ  ,](עי' בראשית ג, ה)בעולם שדיבר לשון הרע 
  .)ש"י שם(ר לוקה בצרעתשהמדבר לשון הרע , מפני (שמות ד, ו)

מה היתה ה"ֲהָוה אמינא" של משה רבינו וצריך להבין: 
לו במפורש "ְוָׁשְמעּו שישראל לא יאמינו לו, אחרי שה' אמר 

"נראה שהתשובה לזה היא פשוטה: כשה' אמר  (שם ג, יח) ?ְלֹקֶל
דלמשה "ְוָׁשְמעּו ְלֹקֶל", הוא לא התכוין לומר שזה מה  תי ע  ש

הר, שזה מה שהיה לקרות. ה' התכוין רק לומ צ ו שיקרה.  ר
מהפסוק עצמו. מיד לאחר שה' אומר למשה  -והראיה לזה 

"ְוָׁשְמעּו ְלֹקֶל", באותו פסוק עצמו, ממשיך ה' ואומר למשה: 
. האם (שם)" וכו' ּוָבאָת ַאָּתה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֶמֶל ִמְצַרִים"

וא אל מלך לא! זקני ישראל פחדו לב -הדברים האלו התקיימו? 
(שם ה, א, ורש"י מצרים, ומשה ואהרן נאלצו להכנס אליו לבדם 

" וכו', ּוָבאָת ַאָּתה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל. הרי, ֶׁשַּמה שה' אמר למשה "שם)
תלא נאמר לו  ו י ד י עת ת  ו ד וב ע ת  ע ד הו י ּכ, אלא כ ו ל י ג

ן ו צ זהו גם אופיה  -ה' היה רוצה שיקרה. אם כך שמה שזה , ה' ר
עָׁשְמעּו ְלֹקֶל". ה' לא של האמירה "וְ  י ד בזה למשה מה  מו

ויקרה, אלא רק אומר לו מה  נ ו שיקרה. אם כך, בצדק יכול  רצ
  משה רבינו לשאול: מה לעשות במקרה שישראל לא ישמעו לי?

אלא שאם כך, הרי שהתמיהה חוזרת לכיוון השני: אם שאלתו 
התשובה שצריכים של משה מוצדקת, מדוע הוא נענש עליה? 

שמשה לא נענש על עצם הספק, אלא על צורת ר היא, לומ
ההתבטאות שלו. היה צריך לומר: "ואם לא יאמינו לי", או "פן 
לא יאמינו לי", ולא "והן לא יאמינו לי", שנוסח זה נוֶטה 

י, להתפרש א ד   .6לא יאמינו לו. לכן נענש כפי שנענש שו
שה' כ ,כי אח"כ ,דוק עם משה רבינוהראיה שזה היה הדק

 ':הלאומר הוא  ,(דברים לא, יד) "ֵהן ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּותר למשה "מוא
 "י ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמִיםקֶ ֱא ה'ֵהן לַ " -הרי קלסתיך בלשון "הן" 

לגזור עלי מיתה  ,משתמש באותה לשוןאיך אתה ו - (שם י, יד)
 ,תה זכוראי א: הקב"האמר לו  ?"ֵהן ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּות"לי ולומר 

ְוֵהן א "אמרת לי  ,ממצריםאת ישראל בשעה ששלחתיך לגאול 
"ֵהן ָקְרבּו ָיֶמי  -"? לכן גם אני משתמש בלשון זו ַיֲאִמינּו ִלי

היה ש, "והן"שהטענה היא על המלה . משמע, (דב"ר ט, ו) ָלמּות"
  ."ְוֵהן א ַיֲאִמינּו ִלי"לא ו ,"א ַיֲאִמינּו ִלי ִאםוְ "צריך לומר 

אפילו על  .רואים גם כאן, עד כמה מדקדק הקב"ה עם צדיקיו
פגם קטן באופן ההתנסחות שלהם, אם נשמע ממנו איזה דבר 

הקב"ה מדקדק  - ברשאינו הגון, גם אם לא זו היתה כוונת המַד 
  .עליהם

  לא לפתוח פה לשטן
מר דברים לושלא  ,ונבלשומאד כל אדם צריך להזהר ובאמת, 

חז"ל  ., שיכולים להתפרש גם לשלילהעייםדו משמ , אוםישלילי
 .(ברכות ס, א)" לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, "הזהירו אותנו

. הפוסקים אחרלאופן ולא  ,שמשמעות דבריו תהיה ברורה לטובה
יש להקפיד  " בעשרת ימי תשובה,זכרנו לחייםכשאומרים " ,כתבו

 "חייםלַ "כי  ח,"ּתָ פַ ּבְ  "חייםלַ "ולא  ,אָו"ְׁש ּבִ " חייםלְ ולומר "
ובימים האלו ", " (=א חיים)א חייםלָ עלול להשמע כ"ח "ּתָ פַ ּבְ 

(משנ"ב סי' תקפ"ב " צריך לדקדק ולפרט היטב תפלתו ,שהם ימי דין

כי הקב"ה מדקדק עם כל אדם על משמעות הדיבור . ס"ק ט"ז)
  .שלו

בתה ירי ש"ע ,חנהש, (ברכות פ"ד ה"א)בירושלמי  חז"ל אומרים
ה' ְוִנְרָאה ֶאת ְּפֵני "אמרה חנה  .ימיו של שמואלבה צריק ,בתפילה

אין עולמו של לוי אלא והלא  ,(שמו"א א, כב) "ְוָיַׁשב ָׁשם ַעד עֹוָלם
 "ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָיׁשּוב ִמְּצָבא ָהֲעֹבָדה"שנאמר:  -חמישים שנה 

ושתים שנה בן חמישים כשהיה ולכן נפטר שמואל  -  (במדבר ח, כה)
 , חמישים שנה לאחר שהביאה אותו אמו לשילה(מו"ק כח, א)

שהיו חשבונות אחרים לקב"ה בבבלי מובא  .(כשהיה בן שנתים)
אבל  .)תענית ה, ב (עי' ל כךצעיר כבגיל שמואל להמית את למה 

הירושלמי אומר את הדבר הזה, שמפני שחנה הרבתה בתפילה, 
שם עד ב ׁשֵ שיֵ  ,התכוונה לטובהודאי  - לא דקדקה במה שאמרהו

ת ויש איזו אבל היו - עולם, אפילו עד גיל מאה, ועד מאה ועשרים
וי שהיא משמעות של חמישים לבן אצל  "עולם"משמעות של 

שנה מאז שחנה הביאה  שנה, זה גרם ששמואל חי רק חמישים
  .האותו לשיל

אבל הגמרא  ,אותה קשה לכאורה להביןשיש גמרא נפלאה 
ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ו "ינו אמר לנערישע"י שאברהם אב ,אומרת
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גרם שיצחק לא מה שזה  בלשון רבים, (בראשית כב, ה) "ֲאֵליֶכם
שאם היה אומר  ,משמע .(מו"ק יח, א) מהעקידה חזר חיונשחט, 

חוזר חי לא היה יצחק  -בלשון יחיד  ׁשּוָבה ֲאֵליֶכם"אָ ְׁשַּתֲחֶוה וְ אֶ "וְ 
 ,רצה שיצחק ישחט הקב"ה וכי באמת .זה דבר פלא .מהעקדה

כנראה שהפשט  !ורק הדיבור של אברהם אבינו הציל את יצחק?
ְׁשַּתֲחֶוה אֶ "וְ  אמרשאם הקב"ה היה יודע שאברהם אבינו י ,הוא

 הקב"ה .נותן לו את הנסיון של העקדה , לא היהׁשּוָבה ֲאֵליֶכם"אָ וְ 
בשביל שיצחק לא ישחט היה אך  .בודאי לא רצה שיצחק ישחט

אם אברהם לא היה אומר  ."ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם"לומר צריך 
דבר פלא הגמרא  .יכולה להתרחש ההצלה של יצחק היתהכך, לא 

, שמה "ברית כרותה לשפתים"הזו, אבל הגמרא לומדת מכאן ש
שלא  ,ל כמה מעשים"יש בחז .מבטא יכול לחרוץ גורלות שאדם

אופנים , מפני שהתבטאו בואז קרו אסונות ,דקדקו כ"כ בלשון
למשל, כאותו מעשה באדם אחד שעבר על גזרת  .יםראוי שאינם

ואמר: מוטב היה שיכרת (האמורא) שמואל זאת חכמים, ושמע 
על דברי חכמים. ובאמת לאחר זמן, יעבור ראשו מעליו, ולא 

עוד . )הט"ו; קהלת רבה י, ז(ירו' סוטה פ"ט נכרת ראשו של אותו אדם 
היה  ,אחיו של שמואל האמורא ,שפנחס ,מראגמעשה מובא ב

שמואל, אמר לו  ו.ציפורני ז אתלא גזמחמת אבלותו ל, ובֵ פעם ָא
 לואמר  .איסור לאבלבזה ציפורניו, כי אין  שהיה יכול לגזור את

את  זגוזמזלזל באבלותך ואם היית ה ,לבאתה היית אלּו  :אחיו
אמר  .לבא אלושמלאחר זמן לא רב, נעשה באמת  ...!?ךפורנייצ

 !לבנהייתי עכשיו א שהתבטאת כפי שהתבטאת, בגלל :לאחיו
יודעים עד כמה השטן  יננואלהזהר מאד.  א"כצריך  (מו"ק יח, א)

צריך מאד לשמור על  .פליטת פה השטן משתמש בכל .מקטרג
  שון.הל

  לפתור חלומות רק לטובה
שאם אדם חלם חלום  ,הפוסקיםכתבו על חלומות גם 

יאמר , אלא "חלום רע יאמר "חלמתילא ששמפחיד אותו, 
כי כל  ,אחרתהוא חושב  ואפילו אם בלב ",חלום טוב חלמתי"

החלום מר שאאם ת .)ברכות נה, ב( הולכים אחר הפה מותהחלו
יה טוב, או לפחות עשוי יההוא בע"ה  - חלום טובהוא  שחלמת

עלול ח"ו הוא  - חלום רעתאמר שחלמת אם  .להיות טוב
 ,הגמרא לומדת אצל יוסף .להיות רערת, ולהתגשם כפי שאמ

(בראשית  "ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהָיה" יוששר המשקים אומר על

י ,לומר תו היתהשכוונהגמרא מבינה ו ,מא, יג) נ מפ שיוסף פתר  ש
הבנה  .היה נהיה אחרת -וסף היה פותר אחרת אם יוהיה כך,  -כך 

את שר  "להרוג"סף יובאמת בחר מה ל ,שאלה תמעורר וז
 יוסףל היתהשאבל כנראה  ?אם היה יכול לפתור אחרת ,האופים

היה לשר המשקים  .לחיות לראות ששר האופים לא ראוי סבה,
אם יוסף היה  .מגיע לחיותהיה לשר האופים לא  ,מגיע לחיות
  כנראה היה יוצא אחרת. ,פותר אחרת

 אחתאשה פעם באה רבי אלעזר ל אֶ ׁשֶ  ,שלמי מביאהירו
את לה  פתר , שנשבר משקוף ביתה.חלום שחלמהפתור לה ל

 ., שילדה בן זכר. וכן היה7שעתידה ללדת בן זכר - לטובההחלום 
רבי באה אליו שוב, אך חלמה שוב את אותו החלום, ולאחר זמן 

ספרי לנו מה חלמת,  לא היה בביתו. אמרו לה התלמידים:אלעזר 
חלום, ופתרו לה לך את החלום. ספרה להם את ה ואנו נפתור

כשחזר רבי . 8עתיד למות שבעלה - התלמידים את החלום לרעה
אלעזר לביתו וספרו לו את המעשה, אמר להם: מה עשיתם! הרי 

(מעשר שני שאין החלום הולך אלא אחר פתרונו  הרגתם את הנפש!

  .פ"ד ה"ו)
והלך אל  ,חלם חלוםָאה ּנָ רבי ּבַ , ש)ברכות נה, ב( הגמרא מביאה

וכל אחד פתר לו  ,שהיו בירושלים רבעה פותרי חלומותעשרים וא
כל החלומות הולכים  כי תרון אחר, וכל הפתרונות התקיימו,פ

ולא להפך. הגמרא מביאה  ,כדאי תמיד לפתור לטובה .אחר הפה
. א הלכו לפותר חלומות בשם בר הדיאשאביי ורב ,באריכותגם 

 ,לו לטובה הוא פותר -שמי שמשלם לו  מנהגו היה, בר הדיא זה,
וכך עשה גם בפעם  ,להפךלו פותר  הוא -ומי שלא משלם לו 

ולרבא  ,הוא פתר כמה דברים לטובה -הזאת. לאביי ששילם לו 
כל הדברים שהוא ועה, פתר כמה דברים לרהוא  -שלא שילם לו 

שכל החלומות הולכים אחר הפה, רבא בסוף גילה  .נתקיימו אמר
, יונותגרם לו בפתרוות שאז הוא קילל את בר הדיא על הצרו

כפי שמפורש  ,והקללה התקיימה ובר הדיא נהרג במיתה משונה
מפני שכל החלומות הולכים אחר  .נו, ב) - (ברכות נו, א  שם בגמרא

אז פתר לטובה רק למי ששילם לו,  ,בר הדיא רצה פרנסה .הפה
  הוא נענש על זה שפתר לרבא לרעה. אבל

  ללמד זכות על ישראל, ולא לקטרג
במה מדקדק  הקב"הלא רק עם גדולי עולם פי שראינו, כ

צריך להזהר במה  .גם עם יהודים פשוטיםאלא , שמוציאים מהפה
צריך למה  ,זה גם מסביר .מאד הפה קובע, כי שמוציאים מהפה

 .לומר עליהם דברי קטרוג לא ח"וותמיד ללמד זכות על יהודים, 
מקטרג על  ח"ומי ש .ם אומריםכי הקב"ה מתחשב במה שבני אד

הוא יכול קודם אבל הסוף יהיה שגם הוא עצמו יענש,  ,ישראל
ללמד רק  ,צריך להזהר לא לקטרג. לישראל צרותהרבה לגרום 

כל דבר היה בש ,וב'צצחק מברדיילוי  בירכמו  ,ישראל זכות על
 .שפעם ראה יהודי אוכל בתשעה באב ,ת. אומריםוזכצד מוצא 

אולי  .בריאדוקא אני  ו: לא,לאמר  ?חולהאולי אתה  :שאל אותו
אולי שכחת שאסור  .לא שכחתי ,לא - ?שכחת שתשעה באב היום

 .לא שכחתי שאסור לאכול בתשעה באב - ?לאכול בתשעה באב
כמה כמה דבוק יהודי זה במידת האמת. ראו  :לוי יצחק ביאמר ר

  .!..מפיו שקרובלבד שלא יוציא דבר  ,מוכן לסבולהוא בזיונות 
שגדעון בן  ,זה דבר גדול. חז"ל אמרוישראל  ללמד זכות על

זכות על  הציל את ישראל מיד מדיין, מפני שלימדזכה ליואש 
ְוָלָּמה  ,ִעָּמנּוה' ְוֵיׁש  !ִּבי ֲאֹדִני" :מר למלאךואהוא  .ישראל

 ,ַאֵּיה ָכל ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ִסְּפרּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאֹמרוְ  .ְמָצַאְתנּו ָּכל ֹזאת
ַוִּיְּתֵננּו ְּבַכף ִמְדָיןה' ְוַעָּתה ְנָטָׁשנּו ה', א ִמִּמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ֲה "

אמש  :אמר לו .פסח היהמביא רש"י מחז"ל: "ו .)שופטים ו, יג(
ושמעתיו שהיה אומר בצאת ישראל  ,הקרני אבא את ההלל

יעשה לנו  -אם צדיקים היו אבותינו  .ועתה נטשנו ,ממצרים
כן  ,כשם שעשה להם נפלאותיו חנם -ם היו ואם רשעי !בזכותם

ֵל ְּבֹכֲח  :ַוֹּיאֶמרה' ַוִּיֶפן ֵאָליו " "?ואיה כל נפלאותיו !יעשה לנו
יש בך כח ללמד אם  .)שם, יד( "ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמְדָין

. )שופטים רמז סב ק"שיל( בזכותך הם נגאלים ,סנגוריא על ישראל
ד יד ללממת .זכות על ישראללימוד יין הגדול של הענרואים את 
  .ולא לקטרג ח"וישראל, טובה על 
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על  התבטאו בפניוו ,ש"החזון אידברו עם שפעם  ,מספרים
רשע אם  :ש"החזון אישאל אותם  ".ימח שמו" -רשע אחד אדם 

, כןאמרו לו: יבום? תזדקק להאם אשתו  ,זה ימות בלי בנים
מודים  , הריאם כן ש:הם החזון אי"אמר ל ...בודאי, למה לא?

ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד " :אתם שגם עליו אמרה התורה
ְוא ִיָּמֶחה  ...ְיָבָמּה ָיֹבא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ...ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לוֹ 

התורה, הקפידה . הרי שגם עליו ו)-(דברים כה, ה "ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל
ימח "אפשר לומר עליו איך . וא"כ, שלא ימחה שמו בישראל

  אסור לומר על יהודי דבר כזה. ..."?שמו
שאפילו גויים הוא לא רצה  ,פרמסוזצ"ל אריה לוין  ביעל ר

פעם לקלל את נאצר נשיא מצרים שעושה בקשו ממנו  !לקלל
רק הוא אמר שהוא לא אוהב לקלל, הוא אוהב ו, לישראלצרות 

אני  !משיחהמהרה בביאת בוא מברך אותו שיראה הולכן לברך, 

גם ר' מודה שאינני מכיר את החומרה הזאת שלא לקלל גוים, 
כן קילל, אבל על יהודים צריך הוא אריה לוין עצמו את הגרמנים 

משלם  הקב"המאד להזהר לדבר רק טובות, ולא ח"ו מלה רעה. 
דון הקב"ה י -  מי שמדבר טובות על ישראלומידה כנגד מידה, 

ויזכה לראות במהרה  ,לאריכות ימים וכל טוב ,אותו לטובה
תאלא  ,לא כמו נאצר המצרי ...נויבימ מ א תב מ א תב מ א תב מ א בביאת יזכה לראות  ב

  ., אמןנויבמהרה בימ משיח צדקנו
  
  
  
  
 

  
                                                           

מהן (רש"י  ארבעלא שלבסוף נהפכו רק חמשת הערים הללו, א כל. סדום, עמורה, ַאְדָמה, צבוים וצוער. [התכנית היתה להפוך את 1
כא). ובמדרש מובא, שאמנם צוער לא נהפכה, אבל לאחר שעזב לוט - בראשית יט, כה), וצוער ניצלה בזכותו של לוט (עי' רש"י שם, כ

ָהְפִּכי ֶאת  ְלִבְלִּתיאת צוער וישב בהר (שם, ל), נבלעו יושביה באדמה (ב"ר מב, ה. ועי' במפרשים שם). דהבטחת המלאך היתה רק "
ר י ִע   ֶּבַלע (שם יד, ב. ועי' רש"י שם)]. -נבלעו באדמה, ולכן נקראה העיר צוער  -העיר  תושבי" (בראשית יט, כא), אבל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ  ָה

 ,יוכבר גליתי דעת .י הכתובים בדרך משונה מדרשת חז"ללפעמים אמשוך בקסת הסופר בפשטֵ . וכן כתב ה"אור החיים" הקדוש: "...2
ת פירות לַ עֲ וארץ החיים מַ  ...אלא שהרשות נתונה לדורשי תורה לעובדה ולזורעה ,שאין אני חולק ח"ו על הראשונים אפילו כמלא נימא

" ("אור אחריהם לא ישנו -ל אשר יהיה שמה הרוח אשר תכנו ראשונים אֶ  ,רק לדבר הלכה .בעלה בן תורה ּהע ּבָ רַ זְ אשר יִ  עַ רּוע זֵ רַ לכל זֶ 
  .בהקדמתו לתורה)החיים" 

ואכן, יעקב אבינו כבר לא נכשל בטעות הזאת. כשיעקב שולח מנחה לעשו אִחיו, הוא שולח רק עזים, תישים, רחלים ואילים, גמלים, . 3
לא להוציא מרשותו אנשים, הוא לא שולח. למה? מפני שיעקב נזהר ש -טז). עבדים ושפחות - פרים, אתונות ַוְעָיִרים (בראשית לב, טו

  אפשר לתת לעשו. לא נפשות (על פי שיחת הרב שליט"א לפרשת וישלח תשס"ח). בהמותעבירם לרשותו של עשו הרשע. ולה
ָאֹנִכי  ,ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם: הבטיחו ה' ואמר לולכן, למרות הגזרה, ", יולשם שמים ה. וכתב ה"קרן אורה", שמפני שמעשיו של אברהם 4

ַהְרֵּבה מְ  ,ָמֵגן ָל ולא ישלטו בהם בעבודתם.  ,אל תירא מפני העבודה והעינוי, כי אנכי מגן לך(בראשית טו, א). כלומר,  ֹאדְׂשָכְר
". וכל כן היה השכר גדול ,דלווולעומת קושי השעבוד וג .ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול ו שנאמר:שכרך הרבה מאד בשביל העינוי, כמו

  .ד"ה מפני מה) א ,נדרים לב "קרן אורהפעל לשם שמים ("זה הובטח לאברהם מפני שסוף סוף 
מכוונות כנגד ג' מיני  "מפני מה נענש אברהם אבינו, ונשתעבדו בניו למצרים"וכתב ה"קרן אורה", ששלש הדעות שנאמרו בגמרא . 5

, נענשו להיות גרים כי אירשנה עבמה אד אמרמפני ש ...וענו אותם , ג')ועבדום , ב')גר יהיה זרעך בארץ לא להםשעבוד שהיו שם: א') 
מפני שהפריש בני אדם מתחת  - (בנפש) . וענו אותם למידי חכמיםמפני שעשה אנגריא ועבודה בת - (בגוף) בארץ לא להם. ועבדום 

  .ד"ה מפני מה) א ,נדרים לב "קרן אורה(" כן נענשו בעינוי נפשלכנפי השכינה, 
  אליהו שיק. וכן הביא בשמירת הלשון (ח"ב פי"ג) בשם ר'. 6
  .דוקא) זכר. על שם היולדת היושבת על המשבר (פני משה שם. וע"ש למה הוא משל לבן 7
  .. שהבעל הוא המשקוף של הבית (פני משה שם)8

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


