
  
 וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כח	 היו	 (י''ח, א')

באלני ממרא, הוא שנת� לו עצה על המילה, לפיכ� נגלה עליו  �פרש''י 
האי� יתכ� לומר שאברה� אבינו יטול  ,הנה כבר הקשו המפרשי	 .בחלקו

עצה לקיי� מצות הקב''ה למול את עצמו, והא צדיק גדול היה, ועמד בכל 
והוא  ויבא הפליט ויגד לאבר� העברי עפ''י הפסוק (י''ד, י''ג)וי''ל  נסיונותיו.
 –� אשכל ואחי ענר וה� בעלי ברית אברממרא האמרי אחי  נישכ� באל

לא הסתפק אברה� אבינו שבודאי  ולפ''ז י''ל פרש''י שכרתו עמו ברית.
, רק מצד הברית שעשה עמה� א''א לו לימול בלי מלקיי� המצוה כראוי

ביניה�, שמי שרוצה  שכרתו העיקרי� שזה הי' אחד מהדברי�עצת�, 
וענר ואשכול יעצו לו שלא לעשות דבר גדול כזה צרי� לשאול עצת חבירו, 

הקב''ה נתגלה לאברה� , ובזכות זה הא יעצו לו לעשות, רק ממרהלעשות
  בחלקו.   

  
 –ביו� השלישי (בעקידה) עפ''י פרש''י לקמ� (כ''ב, ד')  באופ� אחר, וי''ל

 ,למה איחר מלהראותו מיד, שלא יאמרו הממו וערבבו פתאו� וטר" דעתו
בודאי לא ש ולפ''ז י''ל. ל לבו לא היה עושהואילו היה לו שהות להמל� א

ו מלקיי� המצוה כראוי, רק אברה� אבינו רצה הסתפק אברה� אבינ
ואדרבה היה לו שהות  ,להראות שלא עשה מצוה זו פתאו� ובעירבוב דעת

ענר אשכול וממרא, וכל זה  � להמל� אל לבו, דהא נטל עצה מחכמי הדור
  להראות שעשה המצוה בלב של�.

  
בודאי לא הסתפק אברה� אבינו מלקיי� המצוה בכל ש, וי''ל באופ� אחר

איש החסד רצה  נותי' כראוי, רק אברה� אבינו שהואדקדוקי' ובכל כוו
כמו שיש חיוב , ששיהי' לה� ג''כ שייכות במצוה זו ,לעשות חסד ע� חבריו

חיוב לעשות חסד עמה�  ג� ני גשמיות, ישלעשות חסד ע� אחרי� בעני
  . על המילהלכ� נטל עצה מה� ות, בעניני רוחני

  
, שהקשה מהו השבח ברי השפת אמת זצ''לוי''ל באופ� אחר, עפ''י ד

 אבינו אברה�ש ותי'שממרא נת� לו עצה על המילה, מה איכפת לנו לעצתו. 
להשי''ת להיות נבדל מיוחד שע''י המילה שנכרת ברית להיות הוא וזרעו  ידע

מכל האומות, ולזאת לא הסכימו ענר ואשכול, אבל ממרא האמי� כי כ� 
 ,רע לולדבר ה', והסכי� עמו א" שידע ש להתנגד ולא שיי�צרי� להיות, 

 ה' לו נגלה, שמחבירו אברה�, ובאמת עי''ז זכה להתקרב לו זי''יתרחק עו
   הריחוק עצמו.     ''יע � אברה�ע לו שייכות בחלקו, נמצא שהי'

  
 היו חביריוו, וחשובי� ענר אשכול וממרא היו אנשי� גדולי� – ביתר ביאור

ויבא  (י''ד, י''ג) וכמ''שבמלחמת מלכי�, לו  י�מסייעו ,של אברה� אבינו
ממרא האמרי אחי אשכל ואחי  והוא שכ� באלניויגד לאבר� העברי  הפליט

ברית מילה וה� הבינו שעי''ז שאברה� יעשה ה�, בעלי ברית אברענר וה� 
 לכ�שע''י הברית נעשה אברה� וזרעו מיוחד להשי''ת, �, התחברותיתבטל 

, שידע שאעפ''כ יעשה אותה, אבל ממרא יע# לו וענר אשכול לא הסכימו ל
בזכות זכה להתקרב לאברה�, ש ריחוקהשא''א להתנגד לדבר ה', וע''י 
אברה�  גופא שמטע� זה ולפ''ז י''לבחלקו.  עצתו הקב''ה נתגלה לאברה�

�, אבל התחברות תבטלמה� על המילה, שידע שאחר הברית ת נטל עצה
ע''י הריחוק,  לו על המילה, אז שיי� לה� להתקרב י�יעצמ יהיו שא� חשב

 לאברה� בחלקו, גלהנתשהקב''ה ע''י עצתו שממרא זכה  הי' לבסו" כ�ו
לאברה� אבינו, וג� מבואר  י' נסיו� גדול לממרא לית� עצה כזוזה ה ובודאי

לא שאמרו אל עצה מענר ואשכול, ורק אחר שבמדרש שמתחלה אברה� ש
 דברילאל מממרא, וא''כ בודאי הי' קשה לממרא להתנגד , הוא שהלעשות
, ובזכות זה זכה לעשותהויע# לו  עמד בנסיו� ואשכול, ואעפ''כ ענר � אחיו 

   בחלקו.   שהקב''ה נתגלה לאברה�
  

, שהטע� אבל באופ� אחר (מפרשי המדרש) וכעי� זה כתב הענ� יוס�
א�  ,ולנסות אות�צה להבחי� שרשאברה� נטל עצה מה� על המילה, 

אל תתחבר לרשע, ולכ� בדק  � משו� ,עוד אליה�הוא יתחבר ראוי� ה� ש
ו ל ת� לא הסכימוומצד רשעעצה, וענר ואשכול  מה� אות� במה ששאל

אבל ממרא הי' צדיק ויעצו לימול, וע''כ הניח אברה� את ענר  ,שימול עצמו
ת�, ונתחבר לממרא לבד, וזהו וירא אליו ה' ורעצמו מחב ואשכול והרחיק

   א.באלוני ממר
  

והוא  הפליט ויגד לאבר� העברי ויבאשמתחלה נאמר (י''ד, י''ג) וכ� מדויק 
�, וכא� אשכל ואחי ענר וה� בעלי ברית אברשכ� באלני ממרא האמרי אחי 

שכול, וע''כ שאברה� , ולא הזכיר ענר ואוירא אליו ה' באלני ממרא � נאמר 
ש לתר� קושיית ולפ''ז י , ונתחבר לממרא בלבד. הרחיק מלהתחבר עמה�

הלא אהל אברה� היה בחלקו של ממרא מתחלה, וא''כ  המהר''ל (גור ארי')
בכל פע� אפילו בלי העצה שממרא נת� לו על המילה, היה בודאי נגלה ש�, ש

 שמטע� זה נאמרולדברינו י''ל באלוני ממרא היה נגלה. ו שהיה נגלה אלי
פוקי ענר ואשכול, ש�, רק לא לא לחדש שאברה� הי' ני ממרא,כא� באל
ר הברית אברה� נתחבר לממרא בלבד, וכ� מדויק דברי הענ" אחדהיינו 

  וזהו וירא אליו ה' באלוני ממרא.  ונתחבר לממרא לבד, �יוס" הנ''ל 
  

שאחר שענר ואשכול ראו שאברה� לא קיבל עצת�, ה� ברחו מפני  וי''ל עוד
קרובי� של המלכי�, שאולי יהרגו אות�, אבל ממרא לא פחד פחד של ה

מה� כלו�, ואדרבה יע# לאברה� לעשות את המילה בחלקו, להראות 
  מדבר ה'.  מגיע לאברה� שאי� דבר רע

  
 השהתורה העידצ''ע לומר שענר ואשכול היו רשעי�,  שלכאורה וי''ל עוד

היו חביריו ה� נתנו לו �, רק אדרבה כיו� שבעלי ברית אברעליה� שה� היו 
של  ביה�קרואולי  � שהוא סכנת נפשות המילה, שחשו את עצה שלא לעשות

, רק ממרא ת ע''י הוצאת הד�ומיזק�  שהואכיו� הרגו אותו, או יהמלכי� 
ה', ואדרבה א''א להתנגד לדבר ידע ש, שהאע''פ שהי' חבירו יע# לו לעשות

נצח הי' ניצול מכבש� האש, ו הוא ,דבר ה' את קיי�רק עי''ז שאברה� 
  מלכי�. הבמלחמת 

  
ענר אשכל  –שלשה אוהבי� היו לו לאברה�  – מדרש תנחומאאיתא ב

וממרא, וכיו� שאמר לו הקב''ה שימול, הל� לקחת מה� עצה, הל� אצל ענר 
ה אתה לעשות�, מו� רוצבעל  –אמר כ� וכ� אמר לי הקב''ה, א''ל ענר 

ת באי� והורגי� אות�, ואי� אתה יכול כי� שהרגביה� של המלשיהיו קרו
והל� אצל אשכול, אמר לי' כ� וכ� אמר לי הקב''ה,  ,לברוח מפניה�, הניחו

אתה זק� א� אתה תמול יצא ממנו ד� הרבה ולא תוכל  –א''ל אשכול 
והל� אצל ממרא, א''ל כ� וכ� אמר לי הקב''ה מה  ,לסבול ותמות, הניחו
ה מבקש עצה, הלא הוא שהציל� בדבר הזה את –תיעצני, א''ל ממרא 

מכבש� האש, ועשה ל� כל הנסי�, והציל� מ� המלכי�, ואלולי כחו וגבורתו 
והציל רמ''ח אברי� שב�, ומקצת אבר אחד אתה מבקש  ,היו הורגי� אות�

 –מספר של ממר''א הוא אפ''ר, לרמז עצת ממרא ה (הנהעצה, עשה כמצותו. 
הציל� מכבש� האש, דהיינו בלי ישועת ה' כבר היית ראוי להיות הקב''ה ש

  אפ''ר בכבש� האש.)  
  

את  לא לעשותשענר ואשכול לאברה�  יעצו למהשלכאורה צ''ע  וי''ל עוד
שבעצ� ה� לא התנגדו  וי''ל. הלו לעשות מרא שיע#מכ ברית מילה, ולאה

 ,אותהשה יעפת לה� א� יכהברית מילה, דמאי א את עושהשאברה�  לזה
מלחמה כנגד הלאברה� ב וזרשע חשבו� פרטי, דכיו� לה מטע� התנגדורק 

ד קרובי� של עליה� כנג להג�אברה�  גבורת ה� סמכו עלהמלכי�, 
לה�  תהי' �, אבל א� אברה� ימול את עצמו, אזהמלכי� שלא להנק� מה

לח� א''א להו ,חלש יהי' אברה� אחר המילהלהנק� כנגד�, דהא היכולת 
 יעצו , נמצא דזה שענר ואשכולהוצאת הד� משו� , וג� אולי ימותכנגד�

בשביל טובות  אלא ,, לא הי' בשביל טובת אברה�הלא לעשותשלאברה� 
 לקיי� רצו� ה' ולכ� יע# לכלו�, משא''כ ממרא לא חשב על עצמו עצמ�, 

 ר, דהיינו''המספר של ממר''א הוא אפד זהרמז נ. וולעשות את הברית מילה
הברית  את יע# לאברה� לעשות אפר)כ( �וליו� שממרא לא חשב עצמו לככ

שכינה בחלקו, שאיתא  ישמטע� זה זכה ממרא לגילו ולפ''ז י''למילה. 
וכיו� שממרא הי' עניו, ת השכינה רק ע''י ענוה, ארבחז''ל שא''א לזכות להש

    זכה להשראת השכינה.  הוא � (אפר)וללא חשב עצמו לכד
  

באלוני  –דזה גופא הי' עצת ממרא לעשות את הברית בחלקו  וי''ל עוד
קרובי� של המלכי�, שידע א, להראות לכול� שהוא לא מתפחד מממר

  ה'.  שמקיי� דברממי  אובלשא''א לשו� דבר רע 
  

שהטע� שאברה� לא מל את עצמו טר� שצוה לו , ואולי י''ל בדר� חידוש
קוד�  א� לעשותהממרא, ענר אשכול ו�הקב''ה, כיו� שהוא שאל מחביריו 

ת מצד סכנ הלענר ואשכול שלא לעשות , ואז ג� ממרא הסכי�שנצטוה עלי'
של המלכי� יהרגו  ת ע''י הוצאת הד�, או שקרוביה�ומיי אולדנפשות, 

כדי  הו לעשותל אז ממרא יע#ל המילה, שהקב''ה צוה לו ע אותו, ורק אחר
  ה'.  לקיי� דבר

  
שלא באו אליו  למה הצטער אברה� על זהצ''ע שלכאורה , וי''ל באופ� אחר

אפשר לו לקיי� מצות הכנסת אורחי�, הלא אי� שו� י' אורחי�, ולכ� לא ה
י� אי� שו� חיוב כלל חיוב, וכ� אי� שו� מעלה בצער זה, כיו� שכשאי� אורח

  

 

פרשת 
  וירא
  ''חעתש

  לפ''ק



שבאמת לא הצטער על מה שלא באו האורחי� היו�, וי''ל . לקיי� המצוה
כמו''כ לא יבואו אליו עוד,  ,באו היו� אלא הצטער משו� שחשש שכמו שלא

דהא קוד� שמל את עצמו אמרו לו ענר ואשכול שא� ימול את עצמו יחשבו 
ולא יקבלו עוד את דבריו, ועכשיו שלא באו  ,בני אד� שנטרפה דעתו

שמטע�  ולפ''ז י''לאורחי� חשש שהאמת את� ויתבטל מעבודתו לגמרי. 
ואז  לו שיעשה רצו� ה', יאמרו� שבודאי העל המילה, שחשב  לה� שאלזה 
עצמו לא הי' מצד שנטרפה דעתו, דהא ג� גדולי את מל תפרס� דזה שי

ל להמשי� לעשות וכהסכימו לדעתו, ועי''ז י אשכול וממראענר  –העול� 
מצוה זו דהכנסת אורחי� הי' מצות הכנסת אורחי�. ולפ''ז מדוייק הטע� ש

יכול ש אברה� מובטח הי' וממרא, דרק ע''י עצתשל  בחלקו מתקיימת
 לכל להמשי� לעשות מצוה זו, דכיו� שממרא יע# לו על המילה, הי' מוכח

  שלא נטרפה דעתו. 
  

באלוני  –דזה גופא הי' עצת ממרא לעשות את הברית בחלקו  וי''ל עוד
ת� לו עצה על המילה, ובודאי לא נטרפה דעתו, א, ואז ידעו הכל שהוא נממר
   ה'. קיי� דבר רק
  

שהנה המפרשי� הקשו למה לא מל אברה� את עצמו טר� שצוה וי''ל עוד 
ערל שמתו אחיו מחמת  �בית הלל ה ע''פ דעת הימי� יוס� תי'. לו הקב''ה

צרי� להניח תפילי� בשבת, משו� דאי� לו אלא אות א', וא''כ אילו  ,מילה
לא הי' רשאי להניח תפילי� בשבת, א''כ מה  ,הי' אברה� מל את עצמו

יפסיד בהנחת תפילי� בשבת, לא כ� עתה שהוא  ת מצות מילהירויח בעשייש
 ולפ''ז פירש כוונת הגמ' במנחות (ל''ו)ערל מצי להניח תפילי� א" בשבת. 

ודרשו חז''ל על  –ושמרת את החקה הזאת למועדה מימי� ימימהנאמר 
למה תלה הכתוב דבר זה בכניסת�  צ''עתפילי�, ואמרו ימי� ולא שבת. 

במדבר לא מלו את  היו בנ''יכל זמ� שביבמות (ע''א)  עפ''י הגמ' י''לולאר#. 
והי'  –עצמ�, וא''כ הי' נוהג אצל� הנחת תפילי� א" בשבת, לזה אמר קרא 

שהטע�  ולדברינו הנ''ל י''לכי יביא� ר''ל תפסיקו להניח תפילי� בשבת. 
 את , שחשש שא� מלעלי'לו  והצ קב''השה עצמו עד את שאברה� לא מל

לא  שבודאי האורחי�הכנסת אורחי�,  להמשי� לעשות יוכללא  אז ,עצמו
 ת מצות מילהנטרפה דעתו, וא''כ מה שירויח בעשייש וחשביש באו לביתוי

   יפסיד בחסרו� מצות הכנסת אורחי�.  
  

דהא אברה�  באופ� אחר, תי' חלק א') ,(קול ר	 הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל
 בש� ה' לכל העול�, דהיינו אי� כא� חילוק בי� הנהגת אברה� � קרא 

שאר כל אד�, ודבר זה הוא שלא כמנהג אומות העול�, בעבודת הש� ל
ו� שה� כגשהגדולי� באמונת� יש לה� מנהגי� אחרי� מפשוטי הע�, 

גלוחי זק� או פרועי ראש, ויש שאסורי� עליה� מלישא אשה מצריכי� ליל� 
ר הקב''ה מומטע� זה אי� יכולי� להשפיע על הע�, לכ� כשא מה,וכדו

לאברה� שישנה את עצמו מכל העול� במצות מילה, שרק הוא וזרעו ימולו 
ולא יוכיח� כלל לומר שג� ה� ימולו, הוא נגד שיטתו  ,ולא כל העול�

בש� ה' לכל העול�, ועתה יאמרו  –שהסכי� לו הקב''ה עד עתה שיקרא 
כמו שאי� צרי� ש � צריכי� לשמור המצות ולא ה�,יתובאתה  –שרק 

, וזה הי' נסיו� גדול לאברה� הוא הדי� לכל המצוות לשמור מצות מילה
אבינו, והוא קיי� המצוה כדרכו שלא הרהר כלו�, א" שלדעתו לא יכול 

ה�, אבל הקב''ה עזרו שג� אח''כ השפיע, כמ''ש ימעתה עוד להשפיע על
שזה הי' ספקו של  ולפ''ז י''לביצחק. בש� ה', וכ�  ש� ויקרא –אח''כ 
יעשה דא� בצנעה,  אותה א� לעשותלא על עיקר המילה, אלא  ,אברה�

יע# לו ממרא , וה�ושאל עצה מל עוד להשפיע על הע�, וכלא י אז סיאהרבפ
בעצ� היו�, דכיו� שהוא מצות ה' א''א לחשוב  –לעשות בפרהסיא 

   רחמנא למה ל�. דאולי לא ישפיע עי''ז, כי בהדי כבשי  ,חשבונות
  

זה שאברה� שאל עצה מממרא לא בודאי ש ,התפארת יהונת�וכעי� זה פי' 
בעצ� היו�  (י''ז, כ''ו) אלא איתא במדרש על הפסוק ,על עיקר המילההוי 

רי� לא היינו אלו הי' אברה� נימול בלילה היו אומ � הזה נימול אברה� 
יודעי� שנימול, וכי יכולי� למחות  מהו הנפק''מ א� היו צ''ע. ליודעי� שנימו

נס גדול נעשה לאברה� שדרש ברבי� וחיר" שוי''ל באד� החובל בעצמו. 
וגיד" העבודת כוכבי� ומזלות שלה�, ואעפ''כ לא קמו עליו להרגו כאשר 
 ,עשה נמרוד וזה נס גדול, אבל אומות העול� לא הכירו עדיי� שהוא דר� נס

א''כ מי  ,וברוב אונו הרג ה' מלכי� ,כי אברה� הי' גדול בענקי� וגבור כח
 ,ומ''מ לא קמו עליו להרגו ,יעמוד נגדו, אבל כאשר נימול הלא הי' חלוש כח

 ,וזה הי' תוק" להנס הנ''ל, ולכ� אלו הי' נימול בלילה היו מקטיני� הנס
בעצ� היו�  � נימולוהיו אומרי� שלא ידעו שנימול ויראו מפניו, אבל כיו� ש

ומ''מ הי' חתת אלקי� עליה� וזהו נס מפורס�, וזהו ששאל  ,ידעו שנימול
למול בצינעא  ואמרו ענר ואשכול ,עצה על המילה א� למול בעצ� היו�

 ,מפחד שיבואו העובדי כוכבי� להכותו, אבל ממרא אמר לו אי� ל� לפחוד
לעיני כל. שהקב''ה שעשה ל� נסי� הללו הוא יהי' בעזר�, קו� ומל עצמ� 

ר''ל שנת� לו עצה  וירא אליו ה' באלני ממרא � ולפ''ז י''ל המש� הפסוק
שאע''פ שאברה� דרש כנגד  ,לעשות המילה בפרהסי' כדי לפרס� הנס

ולכ� הוא ישב פתח האהל  ,אעפ''כ לא קמו עליו להרגו ,העבודת כוכבי�
 ,ביותרכח� היו� ר''ל לגדל הנס שאפילו ביו� שלישי למילתו שהצער גדול 

הטע� שממרא זכה  ולפ''ז י''ל הוא יושב פתח האהל לפרס� הנס הנ''ל.
מדה כנגד מדה,  דהשכר הואלשכרו גילוי שכינה על חלקו יותר משאר שכר, 

בשביל עצתו לאברה� לעשות המילה  ,נגלה הקב''ה בפומבי בחלקוזכה שש
  בפרהסי'.  

  
 (קול ר	, חלק ג') 'לעפ''י דברי הגר''מ פיינשטיי� זצ'וי''ל באופ� אחר, 

 –לדרת� וזרע� אחרי�  ושתשמור אתה –הקב''ה אמר לאברה� שימול ש
לה מאהבה ולא בעינ� קב , ולזהג''כ לבניו הי' על המילה שקבלתונמצא 

א� יקבל המצוה  ,אברה� לענר אשכול וממרא מיראה, וזה הי' שאלת
במילה, אחר שקבל אברה� אז בא עונש כרת על מי שעובר רק מאהבה, ו

אבל קוד� הקבלה לא הי' כ�, דאל''כ הי' העונש הגדול כמי� כפיי' על 
לא הי' שו� כפיי'  בודאי הר כגיגית, אלאככפה עליו האברה� שיקבל, והוי 
קבל התורה הבחירה ל מצות מילה, אז הי'ברוצה  הי' על אברה�, וא� לא

כל דורות העתידי� אז  ,אהבהבל מצוה זו מיבלא מצוה זו, וכיו� שאברה� ק
שהשמחה  –בשמחה בזכותו, ואע''פ שאי� מברכי� בברית  אותה י�עוש
משו� שיש צער לינוקא, והוי כמו שמונעי� מלומר הלל  ועונו, זהבמ

מחה במצוה זו, ובזכות עשיית לפעמי� בשביל איזו סיבה, אבל באמת יש ש
בשמחה, ובזכות אליהו הנביא שנמצא בשעת הברית, נזכה כולנו  המצוה

  'ר.לבשורות טובות אכי'
  

 לא הי' כמו ,את עצמו מולאת אברה� ל צוהזה שהקב''ה  – ביתר ביאור
לאברה� , רק הקב''ה אמר (מיראה) צרי� לקבל� שהוא שאר מצות הצווי

ה קבלשמצוה זו צרי� לבידו א� רוצה לקבלה, , והבחירה הקושמצוה זו חל
קבלה לכל  אהי אלא ,אבינו לאברה� רק קבלה שאינהכיו� מאהבה, מ
ולכ� מוב� הטע� אהבה, מ אהיוזה שיי� רק א�  דורות העתידי�,ה

שיי� לקבל עצה  הי' המחויב לקבל , דכיו� שלא הי'עלי'עצה שאברה� שאל 
 ,שיי� שימות עלי'לא לעשותה, דכיו� ששעלי', ומטע� זה אמר ענר ואשכול 

ה, לק ממרא ויע# לו לעשותאהבה, וע''ז חא שיי� לקבל אותה מבודאי ל
 ר ל� בהבריתוזיעהמלכי� ומכבש� האש, בודאי מ דכמו שהקב''ה הציל�

אנו  אהבה, ובזכות זהמ הבלקווכ� עשה אהבה, מ הושיי� לקבל, מילה
       . הברית בשמחה רבהאת זוכי� לכל הדורות לעשות 

  
  

זצ''ל, ואמר לו שבדעתו פע	 אחת אבר� אחד בא להרה''ק ר' מאיר יחיאל הלוי האדמו''ר מאוסטרובצא  �ויעש אברה	 משתה גדול ביו	 הגמל את יצחק 
 מענטש גייט אוי� די אייגענע פיס, לעזוב את שלח� חותנו, אמר לו האדמו''ר, בשמי	 יש שמחה א	 אד	 נעשה עצמאי, אי� הימעל איז א שמחה ווע� א

'ע דלשמחה מה זו עושה, עד עתה וראי' לזה מאברה	 אבינו, שביו	 הגמל את יצחק עשה משתה גדול, וגדולי הדור היו ש	, אבימל� ופיכול שר צבאו. צ'
� לו רק כל התינוק הי' לו אוכל שתמיד מוכ� הוא, אוכל מ� השמי	, ועתה מפסיד כל זאת, אלא שמכא� ראי' שמעשי בני אד	 רצויי	 יותר, מ� השמי	 נותני

  חה בשמי	. (משמרת כהונה)זמ� שאי� האפשרות להחזיק את עצמו, אבל כשמגיע הזמ� שיש לו לאד	 איזו עצה להחזיק את עצמו, יש שמ
  

פע	 אחת בפסח בליל  כל אורח בשמחה גדולה וכבוד גדול, והג להכניס אורחי	 בכל שבת ויו''ט לביתו, והיה מקבלאבי מורי זצ''ל הי' נ � ותצחק שרה 
לביתו, דלכאורה הי' יותר ראוי לומר כ� בבית הכנסת כדי לקבל   כל דכפי� ייתי וייכול'' כשכבר באהסדר שאל אחד מ� האורחי	 מדוע המנהג לומר ''

ע אבי זצ''ל דברי וכששמהאנשי	 מבית הכנסת יבאו, דא	 הרב שפיגעל יאמר בבית הכנסת ''כל דכפי� ייתי וייכול'' בודאי כל  ,וענה לו אורח אחר ,אורחי	
   האורח היה צוחק.

  
הגיע הרה''ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב זצ''ל ללבוב, ונכנס לביתו של אחד העשירי	 וביקש אכסניא, לא הכירו העשיר וסירב  �או שני המלאכי	 סדומה ויב

ה בעיר, רבה של ברדיטשוב הגיע, והמוני	 התחילו להכניסו לביתו, הל� הרה''ק למלמד עני והלה קבלו בשמחה, חלפו שעות מספר והשמועה התפשט
ודרש שכעת יחלי� הרבי את דירתו ויעבור  –טע�  –שלא הכרתיו  –לצבוא על ביתו של המלמד, הגיע ג	 העשיר, נכנס להרה''ק לבקש סליחה מהרבי 

מה היה ההבדל בי� אברה	 אבינו ללוט, שניה	 קבלו אורחי	 לבית	, ועל אברה	 אמרו  �  לביתו לאכסניא לפי כבודו, סירב הרה''ק ר' לוי יצחק ואמר
ורחי	, ואילו אברה	 אלא החילוק הוא לוט ראה מלאכי	 וקיבל	 לביתו, הרי זה קבלת מלאכי	 ולא הכנסת א –שהי' מכניס אורחי	, ועל לוט לא, מדוע 

  הכנסת אורחי	. (חסידי	 מספרי	) �אבק דרכי	 ויר� לקראת	 וזוהי שה אנשי	, נראי	 כעניי	 נודדי	 מכוסי	 אבינו ראה של
  

כ� ישנ	 צדיקי	 כאלה  ,כש	 שהרשע ית� את הדי� על שהחריב את העול	 ברשעו �אמר  הרה''ק ר' צדוק הכה� זצ''ל מלובלי� �כי משחיתי	 אנחנו 
        העתידי	 לית� את הדי� על אשר החריבו את העול	 בצדקת	. (חסידי	 מספרי	)
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