
וממולדתך  מארצך  לך  לך  אברם  אל  ה'  "ויאמר 
ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול 
ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך 
וילך  ונברכו בך כל משפחת האדמה:  ומקללך אאר 
בן  ואברם  לוט  אתו  וילך  ה'  אליו  דבר  כאשר  אברם 
אברהם  מחרן".  בצאתו  שנה  ושבעים  שנים  חמש 
ה'  ציווי  את  בשמחה  מקבל  לרגע,  מהסס  לא  אבינו 
ושם לדרך פעמיו. מצטרף אליו לוט, שהוא בן אחיו, 

ושותף עימו בכל מסעותיו. 

כשאברהם אבינו חוזר ממצרים עשיר בנכסים, וכבד 
מאד במקנה בכסף ובזהב, ומיד אחר כך נאמר "וגם 
ולא  ואהלים.  ובקר  צאן  היה  ללוט ההלך את אברם 
נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא 
ובין  בין רעי מקנה אברם  ריב  ויהי  יחדו.  יכלו לשבת 
תהי  נא  אל  לוט  אל  אברם  ויאמר  לוט...  מקנה  רעי 
מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים 
אם  מעלי  נא  הפרד  לפניך  הארץ  כל  הלא  אנחנו. 
ואימנה ואם הימין ואשמאילה". ההתנהגות  השמאל 
מאד  שונה  נראית  שלו  האחיין  עם  אברהם  של 
מההנהגה שלו עם כולם. לכולם יש לאברהם אבינו 
זמן וסבלנות, לקרב גרים וללמד טועים בינה, ובשל 
כך הוא זוכה לתואר "אב המון גוים". עם האחיין שלו, 
רועי  בין  ריב  בשל  שונה,  במידה  נוהג  הוא  לוט, 
להיפרד.  סיבה  רואה  הוא  לוט  לרועי  אבינו  אברהם 
אין פתרון אלא  אי אפשר בדרכי שלום? האם  האם 
להיפרד? אלא הביאור הוא שאברהם לא בא להפרד 
מלוט, הוא אינו רוצה להרחיקו, אדרבה הוא אומר לו 

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

י"א חשוון פרשת לך לך
תש"פ

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

גליון מספר 147

המשך בעמוד הבא

"אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי 
אנשים אחים אנחנו", הוה אומר כדי שהריב שנמצא 
כעת בין הרועים לא יתפשט ויתרחב עד שהריב הזה 

יהיה ריב ביננו עדיף להפרד איש מאחיו.

הוא נותן ללוט לבחור את הטוב והמובחר, "הפרד נא 
לוט  ויסע  הירדן  ככר  כל  את  לוט  לו  ויבחר  מעלי... 
הטורים  בעל  כותב  אחיו".  מעל  איש  ויפרדו  מקדם 
שסופי התבות של המילים "איש מעל אחיו. אברם" 
זה  נפרדים  הם  'שלום',  הינן  זה  בפסוק  שכתובות 
מזה למען השלום. גם אז אומר אברהם ללוט, כפי 
אתרחק  לא  תשב,  אשר  "בכל  ט)  (יג  רש"י  שאומר 
לו  הוצרך  דבר  וסוף  ולעזר.  למגן  לך  ואעמוד  ממך 
שנאמר וישמע אברם כי נשבה אחיו". אברהם אבינו 
לא הסיר את החסות מלוט, לא התרחק לגמרי, אלא 
לריחוק  יגיע  שלא  כדי  קצת  מתרחק  הוא  אדרבה 
שהדרך  יבין  כשלוט  להתקרב  יחזור  אלא  מוחלט, 
מוחלט  ופירוד  לריחוק  אותו  תוביל  בה  הולך  שהוא 
מאברהם אביו ויתעורר לעשות תשובה. אם לוט היה 
מתבונן במילותיו של אברהם "הפרד נא מעלי" הוא 
מן  כפורש  ממך  הפורש  'כל  לצעוק-  צריך  היה 
על  הרועים  את  להעמיד  צריך  היה  הוא  החיים'! 
חומרת הטעות של הריב ולא יהיה עוד ריב ומדון. לא 
הרי  אבינו,  באברהם  תלוי  לוט  רוחנית  מבחינה  רק 
גם מבחינה גשמית קודם לא היה לו כלום, ורק מכח 
ההליכה שלו עם אברהם, כמו שכותב רש"י "מי גרם 



וממולדתך  מארצך  לך  לך  אברם  אל  ה'  "ויאמר 
ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול 
ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך 
וילך  ונברכו בך כל משפחת האדמה:  ומקללך אאר 
בן  ואברם  לוט  אתו  וילך  ה'  אליו  דבר  כאשר  אברם 
אברהם  מחרן".  בצאתו  שנה  ושבעים  שנים  חמש 
ה'  ציווי  את  בשמחה  מקבל  לרגע,  מהסס  לא  אבינו 
ושם לדרך פעמיו. מצטרף אליו לוט, שהוא בן אחיו, 

ושותף עימו בכל מסעותיו. 

כשאברהם אבינו חוזר ממצרים עשיר בנכסים, וכבד 
מאד במקנה בכסף ובזהב, ומיד אחר כך נאמר "וגם 
ולא  ואהלים.  ובקר  צאן  היה  ללוט ההלך את אברם 
נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא 
ובין  בין רעי מקנה אברם  ריב  ויהי  יחדו.  יכלו לשבת 
תהי  נא  אל  לוט  אל  אברם  ויאמר  לוט...  מקנה  רעי 
מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים 
אם  מעלי  נא  הפרד  לפניך  הארץ  כל  הלא  אנחנו. 
ואימנה ואם הימין ואשמאילה". ההתנהגות  השמאל 
מאד  שונה  נראית  שלו  האחיין  עם  אברהם  של 
מההנהגה שלו עם כולם. לכולם יש לאברהם אבינו 
זמן וסבלנות, לקרב גרים וללמד טועים בינה, ובשל 
כך הוא זוכה לתואר "אב המון גוים". עם האחיין שלו, 
רועי  בין  ריב  בשל  שונה,  במידה  נוהג  הוא  לוט, 
להיפרד.  סיבה  רואה  הוא  לוט  לרועי  אבינו  אברהם 
אין פתרון אלא  אי אפשר בדרכי שלום? האם  האם 
להיפרד? אלא הביאור הוא שאברהם לא בא להפרד 
מלוט, הוא אינו רוצה להרחיקו, אדרבה הוא אומר לו 
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עם  לו)-הליכתו  שהיה  העושר  (כל  זאת  לו  שהיתה 
ולא  התרגש  לא  הזדעזע,  לא  לוט  אבל  אברהם". 

נבהל, הוא מוכן להפרד.

הוא  לכן  קודם  והרי  כעת,  להפרד  מוכן  הוא  כיצד 
הצטרף עימו לכל הנדודים והגלויות? אומר החת"ם 
בגלל  הייתה  לא  עכשיו  עד  ההצטרפות  שכל  סופר 
כאמור  היא  הסיבה  אברהם,  של  בדרך  הדבקות 
בפסוק "וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט 
מחרן",  בצאתו  שנה  ושבעים  שנים  חמש  בן  ואברם 
עימו?  לוט  גילו של אברהם להליכת  בין  מה הקשר 
קרב  שהנה  לעצמו  לוט  שחשב  סופר  החת"ם  עונה 
יומו של אברהם ואין לו בנים, אם אהיה כל הזמן קרוב 
אליו אוכל לרשת אותו. לכן משהוא רואה הזדמנות 

כלכלית יותר טובה – הוא קם והולך. 

אבל בעצם לוט זכה מההליכה עם אברהם לא רק 
עצם  גדולה.  רוחנית  לעלייה  גם  אלא  גשמי  לעושר 
הקשר שלו והדבקות שלו עם אברהם הטמיע בתוכו 
ללוט  "וגם  הפסוק  על  שנאמר  כמו  חסד.  של  עולם 
ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים" בבראשית 
שני  אמר  יצחק  בר  טוביה  "רבי  מא):  (פרשה  רבה 
אהלים רות המואביה ונעמה העמונית, דכוותה "קום 
קח את אשתך ואת שתי בנותיך וגו'", רבי טוביה בר 
רבי יצחק אמר ב' אוהלים, רבי יוסי ברבי יצחק אמר 
א"ר  העמונית,  ונעמה  המואביה  רות  מציאות  שתי 
יצחק "מצאתי דוד עבדי" היכן מצאתיו בסדום". זאת 
אצל  נמצא  דוד  בית  מלכות  של  שהשורש  אומרת 
כן  פי  על  אף  סדום.  עד  האהיל  שהוא  למרות  לוט, 

נמצא  העמונית  ונעמה  המואביה  רות  של  השורש 
ידי  על  החסד  את  למד  הוא  בסדום.  לוט  אצל 
ההתקרבות לאברהם ומכח כך הוא זכה להוריש את 
דוד  יתגלה  אשר  עד  הבאים  לדורות  הזה  החסד 

המלך משיח ה' שמגיע מכח החסד של לוט.

הייתה  לוט  של  שהכוונה  אף  שעל  רואים  אנחנו 
גשמית בלבד, עצם הקרבה שלו עם הצדיק הטמיעה 
בתוכו עולם של חסד. אברהם אבינו רצה להגביר את 
עולם החסד ע"י הפירוד וחשב שע"י כך לוט יהרהר 
זכה  ולא  החסד  עם  נשאר  לוט  אבל  בתשובה, 
לעולמה של תשובה ולהתקרב לעולמו של אברהם 

אבינו ע"י הפירוד, ומכח כך איבד את עולמו.

שבת שלום,

חיים אידלס
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רימונים  וזרקו  ירו  הערבים  בירושלים  תש"ח  בבשנת 
רצו  ואנשים  נשמעו  אזעקות  בארץ,  אזורים  בהרבה 
למקלטים לעתים קרובות. ר‘ ישראל שהה באחד המקלטים 
מרימון  שנפגע  מתלמידיו  אחד  על  כששמע  בירושלים, 
רץ  הוא  בירושלים,  חולים"  "ביקור  החולים  לבית  והובא 
מללכת  נמנע  שהוא  תוך  החולים,  לבית  הרחובות  לאורך 
במקומות הפתוחים אשר שם יוכל להיפגע מכדורי הערבים.

הוא  החולים  בית  של  לכניסה  שמשהגיע  ישראל  ר'  סיפר 
נוסף  לוין רץ עם אדם  ראה ממרחק את הצדיק רבי אריה 
לכיוון בית החולים. הם נכנסו למחלקה המרכזית של בית 
החולים ונדהמו מהמראה הנורא של גופות רבות המכוסות 

בסדינים, התוצאות הנוראות של התקפת הערבים.

את מקום  ולאתר  כדי לשאול  ישראל החל לחפש אדם  ר‘ 
תלמידו, ובאותו רגע ראה דבר לא יאומן- ר‘ אריה לוין עבר 
מעל לכל גופה, הרים את הסדין הלבן שכיסה אותה וביקש 
עברו  הם  וכך  המת.  פני  את  לצלם  אותו  שליווה  מהאדם 
כאוהב  מפורסם  אריה  שר‘  ישראל  ר'  ידע  להרוג.  מהרוג 
את  מצלם  אריה  ר‘  מדוע  כלל  הבין  לא  ולכן  גדול,  ישראל 
חשב  ישראל  ר‘  המתים?!  לבזיון  חושש  אינו  האם  הגופות, 
בתחילה שכנראה ר‘ אריה רוצה את התמונות כדי לשלוח 
אותן לחו"ל ולהראות לעולם את אכזריותם של הערבים אך 

הוא הבין שאין זה הפתרון המעשי.

"ר‘ אריה", קרא ר‘ ישראל, "היכן כבוד המת?". "ר‘ ישראל", 
השיב ר‘ אריה "אתה יכול להאמין לי שהדבר נצרך ביותר. 
כששמעתי את החדשות הנוראות על ההרוגים עלה בליבי 
יצליחו הקברנים לזהותם  חשש שבגלל ריבוי ההרוגים לא 

המשך בעמוד הבא
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תוכלנה  לא  ולעולם  עגונות,  תשארנה  ונשותיהם  כראוי, 
יסיעו  הללו  התמונות  שכנראה  חשבתי  שנית.  להנשא 

לרבנים בתפקידם".

להסביר  המשיך  אריה  כשר‘  פעור  בפה  עמד  ישראל  ר‘ 
"רצתי מהמקלט כדי לחפש צלם. בתחילה לא מצאתי אדם 
גם כשמצאתי לבסוף את האדם הזה  איתי,  שיסכים לבוא 
נשמעו האזעקות למשך הרבה זמן והוא פחד לצאת. ניסיתי 
אך  לבצע,  חייבים  שאנו  המעשה  חשיבות  את  לו  להסביר 
בכל זאת הוא השתהה. לאחר מכן אמרתי לו: "אני מבטיח 
בעולם הבא  נתחלק בשווה בשכר המצוה  ואני  לך שאתה 

ורק אז הוא הסכים לבוא איתי"".

במצב חירום וסכנה כה גדולה רק אדם כר‘ אריה לוין חשב 
על מצוה כה גדולה...

(לוקט ממורשת אבות)



הלכה ומנהג
בהלכות  ללימודנו  נשוב  אלו,  לזמנים  המיוחדות  בהלכות  עסקנו  בהם  החגים  ימי  את  שעברנו  אחר 
תפילה. כעת, משנכנס חודש חשון אנו שבים אחר תפילת שחרית לומר תחנון, וזו הזדמנות להמשיך 

בהלכות תחנון בהן פתחנו. 

כפי שהזכרנו לרוב המנהגים אחר התפילה פותחים את התחנון באמירת וידוי וי"ג מידות, ומקורו בדברי 
הזהר, ויש שנהגו לאומרם רק בשני וחמישי. את הוידוי אומרים דווקא בעמידה, ויש להיזהר שלא להיסמך 
על דבר שבזה אינו נחשב כעמידה. את הוידוי יש להגיד מתוך כוונה, כפי שאמרנו ביום הכיפורים "על 
חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה", הוה אומר שהתוודינו בלא כוונה ובלא חזרה בתשובה אמיתית. גם אדם 

שמתפלל ביחידות אומר את הוידוי.

שהובא  המדרש  דברי  הוא  מידות  י"ג  לאמירת  הטעם  רחמים.  של  מידות  י"ג  את  אומרים  הוידוי  אחר 
אפשר  אי  כתוב,  מקרא  אלמלא  יוחנן:  רבי  אמר   - ויקרא  פניו  על  ה'  "ויעבור  יז:)  השנה  (ראש  בגמרא 
לאומרו, מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה, אמר לו: כל זמן שישראל 
חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה (אמירת י"ג מידות) ואני מוחל להם". באמירת י"ג מידות של רחמים בכוונה 
אנו מעוררים את מידות הרחמים העליונות, וכתבו גדולי ישראל שמלבד התעוררות המידות העליונות 

אנו צריכים לעורר גם אצלנו מידות אלו, כפי שכתב המקובל האלהי הרמ"ק בספרו תומר דבורה. 

אמירת י"ג מידות מצריכה מניין, ואין היחיד אומרן. אם בכל זאת ברצונו להזכיר י"ג מידות יכול לעשות 
הוידוי  לכן אדם שנמצא באמצע  ולא כמתפלל.  כקורא בתורה  נחשב  זאת בקיראתן בטעמיהן שבכך 
ושומע שהציבור התחילו י"ג מידות מצטרף עמהם (וכך הוא גם באמירת סליחות), ויקפיד לומר מ"ויעבור 
כשאר  מידות  י"ג  אם  הפוסקים  נחלקו  עצר.  בו  למקום  ישוב  כך  ואחר  הפסוק,  תחילת  שהוא  ה'...", 
הדברים שבקדושה שיחיד השומעם מצטרף אל הציבור או לא, למעשה אנו פוסקים שכן ולכן אם נמצא 
במקום שמותר לו להפסיק- יאמרן, אך כיוון שהדבר נתון במחלוקת אם נמצא בתוך פסוקי דזמרא, וכל 

שכן בברכות קריאת שמע או עמידה- לא יאמרן עם הציבור. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

עם תשובה | לומר  כדי  התחנון  באמירת  להפסיק  שצריך  י"ב)  סי'  ח"ז  (שבה"ל  וואזנר  הרב  הערת  זו  אכן, 
הציבור. אמנם הבן איש חי (תורה לשמה סי' צ"ו) מיקל בזה כשהתחיל כבר לומר את התחנון שיאמר 
הפוסקים  שהכרעת  ונוסיף  זצ"ל.  וואזנר  הרב  הכרעת  זוהי  אבל  עצמו,  בפני  מידות  י"ג  כך  אחר 
(אגרו"מ ח"ט סי' פ"ט, שבה"ל ח"ט סי' א') היא שדין י"ג כדין קדושה שמחייבת עשרה ומפסיקים הכל 

עבורה.

שאלה |

תשובה |

כיצד יש לנהוג כשהשליח-ציבור התחיל בטעות לומר קדיש במקום תחנון?

האם אמירת י"ג מידות הרחמים צריכה להיות דווקא בציבור?שאלה |

לא חוזרים ואומרים תחנון, משום שכבר התחיל החזן לומר את הקדיש והציבור אנו אמן, וכך פסק 
מרן החזו"א (ארחות רבנו ח"ג עמ' רכ"ה). וכך הוא גם על פי חכמי האמת, משום שעל ידי הקדיש 

עברו כבר לעולם אחר.      

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158


