
"ואעשך לגוי גדול, ואגדלה שמך"; 
זה הוא שאומרים אלוקי יעקב (רש"י)

הפליא  הי"ד  מאוסטרופליא  שמשון  רבי  הגה"ק 
 ,(4) יצחק   ,(5) לגלות שבשמות האבות; אברהם 
מידות  י"ג  כמנין  אותיות,  י"ג  יחד  יש   ,(4) יעקב 
הקב"ה  של  אחדותו  פרסמו  שהם  אח"ד.  וכמנין 

בעולם.

כן שרה (3), רבקה (4), לאה (3) ורחל (3) יחד הן 
י"ג אותיות.

פעמיים י"ג הוא כ"ו, כמנין שם הוי"ה, שהם פרסמו 
אלוקותו אצל כל יושבי תבל.

ביומו  יום  מדי  אבות  אנו בברכת  מזכירים  כן  על 
ולא  יעקב',  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם,  "אלקי 
על אף שזה שם שנוסף  ישראל',  'אלקי  אומרים 
לשמו, מלשון שר ולא לשון עיקוב, כיון שיש מספר 
מדויק לאותיות שמותיהם של האבות הקדושים 

הרומז לשמו יתברך. 

באומרו  השלום  עליו  המלך  דוד  רימז  כך  על 
הוי"ה,  שם   – לנו"  שהיה  הוי"ה  "לולי  בתהילים: 

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

ח' חשוון פרשת לך לך
תשע"ח
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שהוא כ"ו בגימטריא- כאותיות האבות, "יאמר נא 
ישראל" ולא 'יעקב'.

הקב"ה  הוסיף  שמך",  "ואגדלה  הפירוש  זה 
ל'אברהם',  שמו  את  ושינה  בשמו  אות  לאברם 
ובכך הגדיל שמו, ועל ידי כך אומרים 'אלקי יעקב' 

ולא 'אלקי ישראל'.

ותדבר  יעקב  תאמר  "למה  הנביא:  רומז  כך  על 
שאומרים  הטעם  מה'".  דרכי  נסתרה  ישראל, 
נוספת  אות  בתוספת  כי  'ישראל'  ולא  'יעקב' 
כאותיות  כ"ו,  העולה  מהוי"ה,  דרכי  תיסתר 

האבות.

שגם  מפראג,  המהר"ל  אחי  חיים  רבי  מוסיף 
שהאבות  משום  בגימטריא,  י"ג  היא  אהב"ה 

פרסמו את אהבת ה' בעולם לדורות.

העולם  דברים  ג'  על  עמוקות:  המגלה  אומר 
יושב  "איש תם  יעקב אבינו,   – עומד, על התורה 
– יצחק אבינו, שנעקד על  אהלים", על העבודה 
אברהם   – חסדים  גמילות  ועל  יתברך,  קדושתו 
בית  כשנחרב  רבבות.  עם  חסד  שעשה  אבינו 

המשך בעמוד הבא



חסרה  תורה  גם  העבודה,  ענין  נחלש  המקדש 
גמילות  אבינו  אברהם  של  עמודו  אולם  מעמנו, 
זה.  עם  זה  חסד  שגומלים  לנצח,  נשאר  חסדים 
של  שנקודתו  אברהם",  "מגן  נאמר  כך  ועל 

אברהם אבינו נשארה לנצח.

כתב רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע שאברהם אבינו 
את  כששבו  לעולם.  להתייאש  שלא  אותנו  לימד 
לוט וכולם התייאשו מלהצילו הריק אברהם שלש 
להציל  ורץ  בית  ילידי  עשרה  ושמונה  מאות 
יחיד  לאדם  שהכוונה  רבותינו,  לימדונו  והצליח. 
עשרה,  ושמונה  מאות  שלש  בגימטריא  ששמו 
נקרא  ומדוע  אבינו,  אברהם  עבד  אליעזר  והוא 
שמו אליעזר? על שם "אלקי אבי בעזרי", משום 
שלש  לכן  היאוש,  היפך  ואמונה  בתקוה  שיסודו 
[עם  'יאוש'  כמנין  עולה  עשרה  ושמונה  מאות 
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"ואעשך לגוי גדול, ואגדלה שמך"; 
זה הוא שאומרים אלוקי יעקב (רש"י)

הפליא  הי"ד  מאוסטרופליא  שמשון  רבי  הגה"ק 
 ,(4) יצחק   ,(5) לגלות שבשמות האבות; אברהם 
מידות  י"ג  כמנין  אותיות,  י"ג  יחד  יש   ,(4) יעקב 
הקב"ה  של  אחדותו  פרסמו  שהם  אח"ד.  וכמנין 

בעולם.

כן שרה (3), רבקה (4), לאה (3) ורחל (3) יחד הן 
י"ג אותיות.

פעמיים י"ג הוא כ"ו, כמנין שם הוי"ה, שהם פרסמו 
אלוקותו אצל כל יושבי תבל.

ביומו  יום  מדי  אבות  אנו בברכת  מזכירים  כן  על 
ולא  יעקב',  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם,  "אלקי 
על אף שזה שם שנוסף  ישראל',  'אלקי  אומרים 
לשמו, מלשון שר ולא לשון עיקוב, כיון שיש מספר 
מדויק לאותיות שמותיהם של האבות הקדושים 

הרומז לשמו יתברך. 

באומרו  השלום  עליו  המלך  דוד  רימז  כך  על 
הוי"ה,  שם   – לנו"  שהיה  הוי"ה  "לולי  בתהילים: 

הכולל], ללמדך שכדי לצאת מן הייאוש יש להיות 
עם אמונה שבכל מצב הקב"ה עמנו הן ברוח הן 

בגשם. 

לפי זה יובן סיפור רבותינו על אישה שצעקה לפני 
וכשלא השגיחו  נחמן על עושק שנעשה לה,  רב 
מאות  שלש  היו  שלאביה  'אישה  אמרה;  בה 
כשהיא  בה?  תשגיחו  לא  עבדים'  עשרה  ושמונה 
מרמזת: הרי אין ייאוש, כי אלוקי אבי בעזרי, כשם 

שעזר לאבותיי. 

שבת שלום ומבורך

בהוקרה ואהבה

חיים אידלס

המעוניין לשלוח אל הרב אידלס שאלות הלכתיות (בלבד) 

מוזמן לשלוח לכתובת

shut.r.eideles@gmail.com
תשובות יישלחו לשואלים ויפורסמו באתר עמותת 'איש צדיק היה' ובעלון. 

שהוא כ"ו בגימטריא- כאותיות האבות, "יאמר נא 
ישראל" ולא 'יעקב'.

הקב"ה  הוסיף  שמך",  "ואגדלה  הפירוש  זה 
ל'אברהם',  שמו  את  ושינה  בשמו  אות  לאברם 
ובכך הגדיל שמו, ועל ידי כך אומרים 'אלקי יעקב' 

ולא 'אלקי ישראל'.

ותדבר  יעקב  תאמר  "למה  הנביא:  רומז  כך  על 
שאומרים  הטעם  מה'".  דרכי  נסתרה  ישראל, 
נוספת  אות  בתוספת  כי  'ישראל'  ולא  'יעקב' 
כאותיות  כ"ו,  העולה  מהוי"ה,  דרכי  תיסתר 

האבות.

שגם  מפראג,  המהר"ל  אחי  חיים  רבי  מוסיף 
שהאבות  משום  בגימטריא,  י"ג  היא  אהב"ה 

פרסמו את אהבת ה' בעולם לדורות.

העולם  דברים  ג'  על  עמוקות:  המגלה  אומר 
יושב  "איש תם  יעקב אבינו,   – עומד, על התורה 
– יצחק אבינו, שנעקד על  אהלים", על העבודה 
אברהם   – חסדים  גמילות  ועל  יתברך,  קדושתו 
בית  כשנחרב  רבבות.  עם  חסד  שעשה  אבינו 

המשך בעמוד הבא
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בסוף שנת 1947, ערב פרוץ 'מלחמת השחרור', הואשם 
נסיון  כדי  תוך  נפץ  חומרי  בהטמנת  מלונדון  הריס  מונטי 
ונידון  בעיראק  בריטיים  משוריינים  של  משלוחים  לפוצץ 
ביקש  ישראל  מדינת  הקמת  עם  מאסר.  שנות  לשבע 
מנחם בגין מח"כ יעקב מרידור שיטפל בעניינו. השלטונות 
שיתחייב  ובלבד  תנאי,  על  לשחררו  הסכימו  הבריטיים 
לעזוב את אנגליה ולא לחזור אליה. הוא השתקע בדבלין 

ושם נשא לו אשה. 

מספר יחיאל קדישאי:

אחד  יום  המדינה.  להקמת  הראשונות  בשנים  זה  "היה 
הופיע מונטי הריס במשכן הכנסת וביקשני שאתלווה אליו 
אריה  ר'  כמתורגמן.  לו  ושאשמש  אריה,  ר'  אצל  בביקורו 
קיבלו בסבר פנים יפות כדרכו, אף המריצו שיעלה ארצה. 
אמא  לי  יש  ברם  לעלות,  אנכי  "רוצה  הריס:  מר  לו  אמר 
קשישה והרופאים אמרו כי אקלימה החם של ארץ ישראל 
ואיני רוצה להשאירה בגפה  ומאחר  לא טוב הוא עבורה, 
אריה  ר'  הרהר  לארץ".  בחוץ  להישאר  אני  שנאלץ  הרי 
קמעא ואמר: "מחד גיסא לימדונו חכמים כי שקולה ישיבת 
ארץ ישראל כנגד כל המצוות כולן, ורבי שמעון בר יוחאי 
מאידך  ביסורין.  נקנית  ישראל  ארץ  כי  ואמר  הוסיף  אף 
אם,  כיבוד  מצוות  לקיים  רצונך  את  אנכי  מעריך  גיסא, 
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שהיא מן הדברים שאין להם שיעור. אולם שמעתי אומרים 
המצנן  בלע"ז,  וינטלטור  מאוורר,  הנקרא  מכשיר  שישנו 
במקצת את האויר החם, ושמא יש במכשיר זה כדי להקל 

על אמך"".

(צדיק יסוד עולם עמודים 241-243)



הלכה ומנהג
בפתיחת הפרשה מצווה אברהם אבינו ע"ה ללכת לארץ ישראל, ולאחר מכן מצווה הקב"ה 
בגמרא  יז).  יג  (בראשית  אתננה"  לך  כי  ולרחבה  לארכה  בארץ  התהלך  "קום  אברהם  את 
(מסכת בבא בתרא דף ק עמוד א) מבואר שהליכה זו היא שסייעה לבני ישראל לכבוש בנוחות 

ובקלות את הארץ.

לארץ הקדושה הזו ישנן סגולות מיוחדות;

מלמדים אותנו חז"ל (בראשית רבה פרשה טז) שארץ ישראל מסוגלת יותר לחכמה ותורה, 
כותב  הרמב"ן  ישראל".  ארץ  כחכמת  חכמה  ולא  ישראל  ארץ  כתורת  תורה  "שאין  כלשונם 
בכמה וכמה מקומות בפירושו על התורה (בראשית כו ה, ויקרא יח כה, הקדמה לספר דברים 
ועוד) שעיקר קיום המצוות הוא דווקא בארץ ישראל. בעל פאת השלחן (סימן א) מוסיף על פי 
הגמרא (ערכין דף לב עמוד ב) שהתפילות בארץ מקובלות יותר לפני הקב"ה מהתפילות אותן 
מתפללים בחוץ לארץ. כן ארץ ישראל מסוגלת להיפקד בזרע של קיימא לחשוכי בנים (בית 

שמואל אבן העזר סימן קנד). 

גם בעניין השכר מאת ה' ארץ ישראל מסוגלת ביותר, עד שהגמרא אומרת (כתובות דף קיא 
עמוד א) ש"כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון", ולכן הנקבר בה מתכפרים עוונותיו כנקבר 
בגמרא  מובא  עוד  יא).  הלכה  ה  פרק  מלכים  הלכות  רמב"ם  שם,  (כתובות  המזבח  תחת 
(פסחים דף קיג עמוד א) שהדר בארץ ישראל הוא אחד משלושה שזוכים לנחול העולם הבא.

מתוך מעלתה של הארץ ישנן הלכות הנוגעות לאיסור היציאה ממנה. חז"ל אומרים (כתובות 
ישראל בחינם כאילו עובד עבודה זרה. הפוסקים נחלקו  דף קי עמוד ב) שהעוזב את ארץ 
בעניין זה האם מדובר באיסור מהתורה או מדברי חכמים (שדי חמד אסיפת דינים מערכת 
יא), כאשר גם לדעות שסוברות שאין מצות ישוב הארץ בזמן הזה סוף סוף עדיין עזיבת הארץ 

בחינם הוא איסור חמור.
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הלכה ומנהג
מספר טעמים נאמרו באיסור לצאת מארץ ישראל. לדעת הרמב"ן האיסור הוא משום הפסד 
מצות הישיבה בה באותו הזמן. לדעת הרשב"ם הוא משום שמפקיע את עצמו מעשיית מצוות 
התלויות בארץ באותו הזמן. אמנם החכמת אדם מסביר שמדובר בטעם פנימי יותר, שבשעה 

שאדם לא נמצא בארץ ארץ ישראל חסרה את תפילותיו, וממילא נותן על כך את הדין.    

אמנם כל האמור הוא דווקא באדם שיוצא מהארץ שלא בהיתר, משום שישנם מספר היתרים 
ליציאה מן הארץ:

לשם לימוד תורה, הוה אומר ללכת אל רב מסוים או למקום מסוים שנפשו חשקה בתורה או 
על מנת ללמד אחרים. שאפילו שארץ ישראל מלאה בספרים וסופרים אין אדם לומד תורה 
אלא במקום וממי שלבו חפץ. אמנם היתר זה הוא זמני ושלא על מנת להשתקע בבחוץ לארץ 

מכח היתר זה. ובודאי שאין שייך היתר זה אצל נשים שאינן חייבות בלימוד תורה. 

יציאה בשביל לשאת אשה, ואפילו בשביל שידוך מסוים, ואפילו אם האשה מְתנה שישתקע 
המשפחה  כשקרוב  לחו"ל  לנסוע  המשפחה  ולכל  להורים  גם  מותר  זה  היתר  מכח  בחו"ל. 

נישא בחו"ל.

בחו"ל  להשתקע  מותר  שאף  דעה  כשישנה  הארץ,  מן  לצאת  מותר  ואם  אב  כיבוד  לצורך 
לצורך כיבוד הורים.

היתר נוסף הוא יציאה לשם הצלת ממון או לצורך מסחר בדבר מצוה, ואפילו כשלאדם יש 
כסף בשפע ורוצה להרבותו. אמנם אין בהיתר זה בכדי להתיר השתקעות בחוץ לארץ. כך גם 
מותר לצאת מן הארץ ללמוד מקצוע או להתקבל לעבודה במקצוע שלא ניתן להתקבל אליה 

או שאין לה ביקוש בארץ.

בו  ומרגוע. כאשר רפואה היא אפילו באדם שאין  יציאה לצורך רפואה  ההיתר האחרון הוא 
סכנה, ומרגוע משום שנצרך לבריאות הנפש, וידוע שנפש וגוף מחוברים זה בזה. אבל כל זה 

הוא כאשר ישנו צורך ממשי בדבר, אך יציאה לשם טיול אין לה שום צד היתר. 
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