
 
 

הדיוק בבחירה – ב"תשפ לך לךפרשת 

 ?מה שלומכם

י"בפרשה סוגיית  לָּ א ֵמעָּ ֶרד נָּ  ."ִהפָּ

, מופלא הדבר שאברהם אבינו איש החסד
אומר , שילמד זכות על סדום ועמורה

ונותן "! הפרד נא מעלי", לוט, לאחיין שלו
לו לבחור לעצמו את האזור בארץ ישראל 

 .שבו הוא חפץ לגור

ידוע הוא סכסוך ומריבה בין רועי הרקע כ
ריבוי צאן : הסיבה. לוט לרועי אברהם
 .לכאורה –ובקר ומיעוט מקום 

נבין שהסיבה אינה סיבה , אם נתעמק מעט
 –מעשית בלבד אלא סיבה רוחנית עמוקה 

שהרי לוט היה חייב לרסן את רועי הצאן 
שלו ולגרום להם לכבד את אברהם אבינו 

שהרי שלוחו , םואת רועי הצאן של אברה
אם אתה מאפשר לרועים . של אדם כמותו

שלך לריב עם רועי אברהם אתה בעצם לא 
 !מכבד את אברהם כראוי לאיש האלוקים

הבעיה אינה ברועים שלך בלבד , ואם כך
 !אלא בעיקר בך

רצה שאברהם ' ית' ובאמת משמים ה
הזהר הקדוש אומר על לוט . ייפרד מלוט

 .דברים קשים

לעשות תשובה : בידי לוטוהנה הבחירה 
עמוקה ולהתבטל בפני אברהם רבו ולדבוק 

כפי שעשה למשל , בו בכל מחיר ובכל תנאי

או לבחור לו , יהושע בן נון עם משה רבנו
 .דרך אחרת

האם ? מי בראש? מה בראש: כאן יש בירור
שזאת , להדבק באברהם ולכבדו כראוי

או שמא לבחור להיפרד , עצת הקדושה
האם לבחור  –ואם להיפרד . ממנו

, לאברהם את המיטב של ארץ ישראל
: או להיפך –ולעצמו חבל ארץ פחות פורה 

לבחור לעצמו את המיטב של ארץ ישראל 
הרי : ועוד! ?ואת הנותר להשאיר לאברהם

החלק הטוב של הארץ נמצא סמוך לסדום 
! וידוע ששם אנשים רעים מאד! ?ועמורה

על מנת לזכות , אז האם לעזוב את אברהם
באדמות פוריות וכתוצאה מכך להתחבר 

 !?לרשעים

לא מספיק עזבת את הצדיק בשביל 
אלא אתה עוד מסכן את יראת , גשמיות

השמים שלך ומתקרב לרשעי סדום 
ומה למדת כל השנים האלה אצל ! ?ועמורה
 !?אברהם

למה ? למה לא הרהרת בתשובה: לוט
תתרחק מהזדמנות התיקון שלך בעזבך 

 !?את אברהם

מובן שכל השיקולים הללו כנראה כלל לא 
הוא לא ביקש סליחה . עלו על לבו של לוט

אלא כמו  –על מריבת הרועים שלו 
ומיד בחר לו ' קפץ על המציאה'שאומרים 

 .רץ הטוב לעצמואת חבל הא



שהרי אברהם ידע ! ?ומה מצדו של אברהם
על . היטב מה טבעו של לוט ומה הוא יבחר

כל פנים לפחות ידע שהוא לא יעשה 
והרי בתור . תשובה וירצה להיפרד ממנו

מדוע לא ניסה להחזירו בתשובה  –רבו 
 ?ולהוכיח אותו ולהשאיר אותו אצלו

ידע אברהם שלוט לא רצה בתשובה : ובכן
ושלוט בעצם , אין ביכולתו להשפיע עליווש

יונק מהקדושה של אברהם אך לא על מנת 
לתקן את עצמו אלא רק על מנת ליהנות 

 !מאברהם

במצב שבו הצדיק לא יכול להשפיע כי 
המקבל לא רוצה ולא ראוי לקבל את 

הצדיק פטור ויכול להיפרד , השפעת הצדיק
"! אל תתחבר לרשע: "שהרי כתוב, מהרשע

כן הרשע מוכן לקבל תוכחה אלא אם 
אך . ואז יש מצוה לנסות לתקנו, ותיקון

כאן לא רק שלוט לא היה מוכן לקבל 
אלא היה נוהג בעצם , תיקון מאברהם

יען לא חינך את רועיו , בחוצפה כלפיו
כראוי כיצד להתייחס לאברהם ולכל אשר 

 .לו

בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים "
, הר אלא להיטמאלוט לא בא להיט". אותו

פותחים לו את הדלת כמו : ולכן פותחים לו
 .שיצא וילך –שאומרים 

אם הרשע לא מקבל כלל מהצדיק וגם רב 
אז משמים מקפידים על הצדיק מדוע , עמו

ולכן כל עוד ! הוא לא נפרד מהרשע הזה
לא ' ית' לוט היה מחובר עם אברהם ה

 .דיבר עם אברהם

בבירור בכל רגע האדם נמצא : ולענייננו
' ית' האם יבחר בעבודת ה –בדומה ללוט 

או חלילה יעדיף , ובמשה עבדו' ויאמין בה
 .את הגשמיות ואת קרבת סדום ועמורה

: ואחר כל האמור לעיל נשאלת השאלה
מדוע כאשר נחטף לוט על ידי המלכים 
אברהם סיכן את חייו ורדף אותם כדי 

האם לוט היה ראוי ? להציל את לוט
 ?למקום סכנה בעבורושאברהם יכנס 

בוודאי הצדיק האמיתי מוסר נפשו על 
 !ראה את משה רבנו –ישראל עמו 

אם אברהם לא היה מגיב ורץ , ובנוסף לכך
היה בכך  –להציל את לוט האחיין שלו 

שהרי הבריות היו , ל"ר' משום חילול ה
כיצד עזב אברהם איש : מרננים ואומרים

את אחיינו ביד , איש החסד, האלוקים
 !?וביוש

, מלוט יצאה רות: אך כאן יש סוד ידוע
ומדוד יצא , ומרות יצא דוד מלך ישראל

ולכן היה ! משיח בן דוד במהרה בימינו
, חייב אברהם למסור עצמו להציל את לוט

כי כל תיקון העולם תלוי במשיח שיצא 
הזהרו : "על כגון אלו נאמר. מלוט דווקא

 ."בבני עניים שמהן תצא תורה

ספת שחפצתי לעסוק בה היא סוגיה נו
המצוה למול את בשרו ואת בשר כל 

, הזכרים אשר בביתו של אברהם אבינו
 .מצוה המופיעה בסוף הפרשה

סודות רבים בענין ברית המילה על : ובכן
ְרלה : ובהסבר פשוט. פי תורת הקבלה העָּ

ועל ידי הסרת הערלה האדם  –היא הרע 
מתוקן כראוי והשפע שמקבל הולך 

 .לא לסטרא אחראלקדושה ו

. תיקון הברית –מדובר בתיקון היסוד 
. בזכות תיקון היסוד זוכים לארץ ישראל

ובאופן . ארץ ישראל היא המלכות דקדושה
כל העולם , יהודי מהול: הפשוט ביותר

זאת ההתמסרות . יודע שהוא יהודי
זאת ! ולתורתו' הטוטאלית לבורא עולם ית

 .הצהרה חד משמעית

ל מפסיקים "ללים רובאמת יהודים מתבו
וגרי , לא פעם לעשות ברית מילה לבניהם

ולהיכנס בבריתו ! צדק חייבים למול עצמם
 .של אברהם אבינו

יהי רצון שבזכות מצוות מילה שעם ישראל 
מקיים בכל הדורות בשמחה ובהידור 

 –ותחת כל התנאים הקשים של הגלות 
ניגאל במהרה ברחמים אין־סופיים גאולה 

!שלמה

 !לחיים! לחיים! לחיים
 

 .ומבורכת לכל בית ישראלשבת שלום 



 מלחמת היצר
 א"רחלין שליט פינחס דניאל הכהןר רבי "ק האדמו"כ: מאת

 
 

 י"כך צריך לטפל בכל מתקפה של היצר הרע שמגיעה ע
 :למיין, מחשבות רעות ומידות קשות ורעות

 
אבא שבשמים תהפוך את הכפירה לאמונה : לבקש –אם המחשבות הן של כפירה  .א

כפירה פרושה להאמין ביצר הרע ובהסתות שלו כנגד ! זכור. פשוטה ושלימה בך
 !יתברך' האמונה בה

 
אבא שבשמים תהפוך אהבות : לבקש –אם המחשבות הן אהבות פסולות ונפולות  .ב

' לירא מפני ה: פירוש! וליראתך, יתברך' לאהוב את ה: פירוש! פסולות אלו לאהבתך
 !יתברך' ה לבקש שיהפכו לאהבת: אותו טיפול גם לתאוות! יתברך

 
 !אבא הפוך יראות נפולות אלו ליראתך: לבקש –על כל מיני פחדים וחרדות  .ג

 
 ."תתן אמת ליעקב"בזכות יעקב אבינו : לבקש –על כל בלבולים בין אמת לשקר  .ד

 
 
שיהיה , אבא תהפוך קנאה פסולה זו לקנאת השם צב־אות: לבקש –על כל מיני קנאה  .ה

אליהו ובזכות  –תיקון לקנאה בזכות פינחס  לבקש! לי רק עין טובה ולב טוב לזולת
 .רחל אמנו

 
זה מועיל ! תעצור את הכעס –אבא : באמצע הכעס להתפלל –ו מתעורר כעס "אם ח .ו

 .ביותר
 

. או מהיצר יש לדחות את המחמאות מיד/י מחמאות מהזולת ו"אם מתעוררת גאוה ע .ז
יר ממני ומזולתי את יעזור להס' ולבקש שה! מה אנו מה חיינו: לא להאמין להן ולהגיד

לבקש שהגאוה הפסולה תהפוך לגאוה בעבודתו : אפשר שלב ביניים. הגאוה הפסולה
 !"'ויגבה לבו בדרכי ה", יתברך

 
על כל מכה או דבר קשה שקורה  –אם ברצונך להתעלות ולהיות שמח בחלקך תמיד  .ח

ך א, תשמח, ועל כל דבר טוב שקורה לך. וכפרת עוונות! זה מגיע לי: תאמר, לך
 !יתברך' זאת רק מתנה מה! לא מגיע לי: תאמר, אל תתגאה, תתבטל

 
! בעצם יש חסרון למעלה בשכינה הקדושה –על כל חסרון בגשמיות וברוחניות תחשוב  .ט

 !מלא את חסרונה של השכינה הקדושה' אנא ה
 

חוץ מבמקום , יש לחשוב תמיד, יתברך' כדי להגיע לדבקות העליונה והשלימה בה .י
 .ו לא נעשה לו ההיפך"ואיך ח, עשה לו יתברך נחת רוחאיך נ: איסור

 
 

 !יתברך' ולצייר את השם י־ה־ו־ה על המצח ולעורר געגועים לה
 

 .בהצלחה



 

 תפילה לאחדות עם ישראל
 א"רחלין שליט פינחס דניאל הכהןר רבי "ק האדמו"כ: מאת

 
ובחגים ובימים שאין אומרים  חוץ מבשבתות, אמרו נא תפילה זו בכוונה עצומה בכל יום

 .אפשר לומר את התפילה מחצות לילה ועד שקיעה. בהם תחנון

 

חמול על , חמול על עמך. רחם עלינו ברחמיך הרבים והושיענו. רחם עלינו, ריבונו של עולם
יודעים אנו שרצונך שנהיה מאוחדים כמו , אנו בניך, אתה אבינו! עשה למען שמך. נחלתך

. והסתרת פניך מאתנו! כי על כך נחרב ביתך, עים אנו כמה יקר הדבר לפניךיוד. אחים נאמנים
אין לנו כח ! אוי לנו, אוי לנו, אך אוי לנו. אנו רוצים לעשות לך נחת רוח אמיתי ואין־סופי

אוי לנו שגבר , בינה ודעת להילחם מלחמתך ולנצח את יצרנו, אין לנו חכמה. לגבור על יצרנו
 !בגלל עוונותינו

 

. שירשנו מהם לב טהור ורצון אין־סופי לעשות לך נחת רוח, הבט נא על אבותינו הקדושיםאך 
אך קשה מפאת ! לבנו בוער באהבת חינם, לבנו בוער באהבת ישראל, לבנו יודע את האמת

 !בורינו ומחשבותינויד, היצר להשליט את השגת ליבנו על כל מעשינו

 

, אך ריבונו של עולם! למען עשות לך נחת רוח, אנו עושים מאמצים להתגבר ולנצח את היצר
כי רבו ! לא נוכל לו, ותשמע תפילתנו, גלוי וידוע לפניך שאם לא נתפלל אליך שנצליח

לב , שלח נא לנו לב טהור! ואתה מלכנו ויודע את יצרנו, ואנחנו רק בשר ודם! תחבולותיו
ולא ! שאינה תלויה בדבר, רחם ועזור לנו להגיע לאהבת ישראל אמיתית! לעבדך באמת, אוהב

! ונענו, ל התפללו על ביטול יצר הרע של עבודה זרה"חכמינו ז! על ידי יסורים וחוליים רעים
  !אנא רחם עלינו! כי דלונו מאד, בטל נא מעלינו את היצר של מחלוקת ושנאת חינם

 

את  , כוחנוונתן את , שנרצה בלב שלם בתיקונו של כל יהודי, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם
כי יקר לנו תיקונו של כל ! להצלת והצלחת כל היהודים בגשמיות וברוחניות, כל נשמתנו

 !מתוך אחדות שלמה! קרב את כולנו לאהבה וליראה את  שמך. יהודי

 

למרות , למרות השוני בשורש ובסוגי הנשמות, יהי רצון שנוכל לאהוב כל יהודי באשר הוא
! לעשות רצונך בלב שלם, ונהיה לאגודה אחת, ל המכשוליםלמרות כ, השוני בדרגות התיקון

 !עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו! רחם עלינו כי אין בנו מעשים
______________________________________________________________ 
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