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 (א, יח" )ממרא באלוני"
 (י"רש) המילה על עצה לו שנתן הוא

 על" לברך אם, המילה מצות של הברכה על מסופק היה אברהם
 וממרא. ה"רס' סי דעה ביורה שכתוב כמו" למול" או" המילה

 וזאת. שפוסקים כפי" המילה על" לברך יש כי עצה לו נתן
  המילה. על לברך היינו, המילה על עצה לו שנתן הכוונה

 (מנהגים טעמי)
 

 (א, יח" ) האוהל פתח יושב והוא"
 (י"רש) בביתו ויכניסם ושב עובר יש אם לראות
 ואינם חסד ללחם הרגילים, הקבועים הנודדים לעניים

 כך בין הם.  הבית בפתח להם לחכות צורך אין, בכך מתביישים
 ניגש הוא נפשיים ובלבטים שמתבייש עני יש אולם. ייכנסו
 ולהכניסו בחוץ להמתין צורך יש כזה לעני. בו וחוזר לדלת

 ( ך"מהרא אמרי) . הביתה
 

 (ב, יח" )עיניו וישא"
 ופתאום עיניו את אברהם ששמר ראינו לך לך' בפר ולכאורה

 מרים עכשיו ואיך, את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה ואמר
 עליו שומר ה"הקב עיניו את שומר אחד אם אלא, העיניים את

 כוחה מה להבין כדי. מלאכים רואה הוא עיניו את נשא וכשפעם
 שסיפר מופלא מעשה כאן נספר, כשרה לא אחת ראיה של

 שבנו באמריקה חשוב יהודי. ל"זצ וואזנר שמואל רבי הגאון
 לו והודיע, גדולה מתנה לילד להעניק רצה, למצוות הגיע

 לבית, ישראל לארץ יסעו הם שלו מצוה הבר יום שלקראת
 התפילין את הרב לו יניח ושם, זצ"ל וואזנר הרב של מדרשו
 הרוחנית מהמתנה מאד התרגש הילד. הראשונה בפעם

 האבא. ארצה הטיסה לקראת היטב עצמו את והכין, לו שיועדה
 שהם לפני ימים שמספר לו אמר וואזנר ש"שהגר לילֹדו ספר

 לוודא כדי, שנית אליו שיתקשר, מאמריקה לצאת מתכוננים
 כרטיסי את רכש כבר האבא. לחנם יגיעו ושלא, בסדר שהכל

 לפני כשבוע. ותקילין טבין דולר 2,,,,-כ לו שעלו הטיסה
 הגאון את שומע הוא ולתדהמתו, הרב אל האב מתקשר הטיסה
 לכם כדאי שלא החלטתי: לוֹ  אומר" הלוי שבט" בעל האדיר

 הרי, ההמום האב שאל? לפתע קרה מה, ברק לבני אלי לבוא
: מסביר וואזנר ש"והגר, רב זמן נפשית לכך מתכונן כבר הילד

 יעשה הוא תפלין מניח שהילד הראשונה שבפעם ענין שיש נכון
 לא דברים כמה, יקר אבא – חשבת האם אבל, רב ידי על זאת

 שתעשה הארוכה הדרך במהלך לראות שלך הילד עלול טובים
, המלך בנזק שווה הצר וכי, ישראל לארץ עד מאמריקה אתו
 בצורה להתאכזב עלול שהילד לרב להסביר נסה ההמום האב

 הועילו לא והאמתלאות התירוצים שכל כמובן אבל', וכו, קשה
 הנזק את עליו שיקריבו שווה אינו שבעולם דבר שום. במאומה

 והאב. הגאון פסק, אסורים דברים מראיית לילד להיות שעלול
 במחיר שקניתי הכרטיסים שני עם אעשה ומה: לשאול המשיך

 מסגרת ותקנה לך: הלשון בזה הרב לו ענה? דולר 2,,,, של
 ובראש, הכרטיסים שני את בתוכה ותשים, ויפה גדולה

 שני את הקרבנו: לבנה קידוש באותיות תכתוב המסגרת
 יקיר שהבן מנת על, דולר 2,,,, היה שמחירם הללו הכרטיסים

 .לנצורות גדל הזה הבן ואכן. אסורים דברים יראה לא שלנו
 

 )יח, ב(" לקראתם וירא... וירא עיניו וישא"
 בפני בהסתכלו. לרע טוב בין להבחין צדיק של בידו יש סימן
 אדם שאותו מוכח, עליו השורה עליון אור הוא רואה אם, אדם

 ראה" וירא עיניו וישא" הכתוב שאמר וזהו'. ה בעיני חן נושא גם
 (לוי קדושת)". לקראתם וירץ" מיד, אלוקי משהו בהם

 

 (ב, יח" )לקראתם וירץ"
 במצות מאוד זהיר היה ע"זי מברדיטשוב יצחק לוי' ר ק"הרה

 הוא היה, הגביר חותנו שולחן על סמוך כשהיה. אורחים הכנסת
. אורחים של משכבם מציע והיה תבן של אלומות סוחב עצמו
 יסחוב שהוא כדי המשרת את שוכר אתה אין למה, חותנו שאלו

 כזו יקרה מצוה יצחק לוי רבי ק"הרה לו ענה, האלומות את
 (דעה בדור) כך?! על שכר לו אעלה ואף, גוי למשרת אמסור

 

 וירץ וירא עליו נצבים אנשים שלושה והנה"
 (ב, יח" )לקראתם

' ר הכניסו. מבריסק חיים' ר של בביתו אורח נזדמן אחת פעם
 עמד בוקר לפנות. ללון מקום לו נתן ואף והשקהו והאכילו חיים

, כנגדו הבית בני טענו. ונסתלק מצא אשר כל בכליו ונתן האורח
 לאברהם זימן ה"הקב והרי, להם אמר. באורחים בודק אינו למה

, רגלים לעפר שמשתחווים ערביים בדמות מלאכים אבינו
, והתשובה. מהוגנים לאורחים אברהם זכה לא למה ולכאורה

, באורחים בודקין שאין, ה"הקב לימדנו גדול דבר, הנותנת היא
 (התורה בשרי. )אדם לכל פתוח להיות צריך והפתח

 

" עבדך מעל תעבור נא אל' וגו לקראתם וירץ"
 (ג-ב, יח)

 פני מקבלת יותר אורחים הכנסת שגדולה מזה למדו בגמרא
 על יחוד לשם אומרים שאין מה על טעם לומר יש השכינה

 זה ייגרע ולמה לקיים לאחד כשיזדמן אורחים הכנסת מצות
 יותר אורחים הכנסת שגדולה היא שהאמת אלא, המצוות מכל

 לשם לומר שייך אין ולכך.(, קכז שבת) השכינה פני מקבלת
 (אפרים מחנה דגל). למבין ודי יחוד

 

"ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא 
 תעבר מעל עבדך" )יח, ג(

היה אומר לקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים 
)רש"י(. ומכאן למד רב יהודה אמר רב, שגדולה הכנסת אורחים 
מהקבלת פני שכינה )שבת קכז.(. וכל כך למה? וכי לא היה די 
שתהא הכנסת אורחים שווה לקבלת פני השכינה? אלא הסביר 
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בר לפי מה הרה"ק בעל האמרי שאול ממודז'יץ זי"ע, יובן הד
שתנא רבי ישמעאל )סנהדרין, מג(: אלמלא לא זכו ישראל 
להקביל פני אביהם שבשמים אלא פעם אחת בחודש דיים. 
והנה אם היה נאמר שהכנסת אורחים שקולה ושווה להקבלת 
פני השכינה, היה מכניס אורח מסתפק ליתן לאורח פעם אחת 

רה לך בחודש לינת לילה או מזון ארוחה אחת.... לפיכך אמ
 התורה, שמצות הכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה.

 

"יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו 
 תחת העץ" )יח, ד(

ופירש רש"י כסבור שהם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם 
 והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לתוך ביתו. 

וקשה איך אברהם אבינו לא הבין שהם מלאכים שהרי ידוע 
שלמלאך שהוא ישות רוחנית אין לו צל. וא"כ היה יכול ברגע 

 לשים לב לעניין? 
ואז החמה  ויש לתרץ שהרי כתוב כחום היום דהיינו בחצות היום

 בראש כל אדם ובמצב כזה אין צל. 
וע"פ זה אפשר לבאר שבמעשה העגל כתוב שהשטן הראה 
לבני ישראל את מיטת משה כדי להטעותם שהוא מת. והרי גם 
פה כיון שמשה הוא בן אנוש היו יכולים לראות אם יש צל אז זה 
אמת ואם לא אז לא. אלא התירוץ הוא כמו פה שכתוב כי 

תוב במדרש בא שש דהיינו שעה שישית שהיא בושש משה וכ
 חצות היום ושוב אז החמה בראש כל אדם ולכן לא היה צל...

 

 (ה, יח" )דברת כאשר תעשה כן ויאמרו"
 מעט לאמור אבינו אברהם של דרכו המלאכים היו יודעים

 לא אבל, דברת כאשר תעשה כן: אמרו ולפיכך, הרבה ולעשות
 . האמירה על להוסיף כמנהגך ולא! יותר

 

 (ו, יח" )סולת קמח סאים שלוש מהרי"
 והיא קמח אמר הוא( פז מציעא בבא, )ל"ז חכמינו כך על אמרו

 ומקשים. באורחים צרה עיניה שהאשה מכאן, סולת אמרה
 אמרה היא שהרי, להיפך ראיה מכאן הרי, מפורסמת קושיה
, מעשה פעם היה אלא, מקמח משובח יותר שהוא סולת

 הנכם כי דעו, להם ואמר גוריו את אסף החיות מלך שהאריה
, לכם שישווה בארץ גיבור אין, בעולם ביותר הגדולים הגיבורים

 ללב הדברים נכנסו. מפניכם ומתייראות מפחדות הבריות וכל
. בגבורתם בטחון מתוך לדרך לבדם לצאת החליטו והם, הגורים
 כיצד, ציור הכותל על שם וראו אחד לפלטין הגיעו הם בדרכם
 זאת ראו כאשר. הגדי כשסע הארי את משסע הגיבור שמשון
, בפחד ושאלוהו אביהם אל באו, בבהלה ברחו הם הגורים
, מאתנו לפחד צריכים וכולם, בארץ הגיבורים אנו כי לנו אמרת

 להם הייתכן? אמר, ארי המשסע אדם של תמונה ראינו והנה
 מקרה קרה כי, הגיבורים אתם כי ראיה מכאן אדרבא, אביהם
 זאת שציירו עד גדול כה לפלא זה והיה, ארי על גבר שאדם

 גם דבר אותו. עולם לימי לזיכרון הקיר על אותה ותלו בתמונה

, סולת שאמרה אמנו שרה של דבריה את ציינה התורה אם, כאן
 מהו, כן שאלמלא, באורחים צרה עינן הנשים ששאר ראיה יש

 נוהגות הנשים כל הרי, שרה על התורה לנו שמספרת החידוש
 . כמוה

 בסעודות ע"זי מגור" ישראל בית"ה שאמר תורה דברי ]מתוך
 בשם זה פירוש מובא טוב שם בכתר) בביתו קודש שבת

 [(ט"הבעש
 

 מהרי ויאמר שרה אל האהלה אברהם וימהר"
" עגות ועשי לושי סולת קמח סאים שלוש

 (ו, יח)
 ביקשו( תורה מתן של) שעה באותה(, כח שמות) רבה ובמדרש

 דומים והיו פניו את' ה שינה רבינו במשה לפגוע השרת מלאכי
 מתביישין אתם אי למלאכים ה"הקב אמר אבינו אברהם לפני

 לך ניתנה לא למשה ה"הקב אמר? אצלו שאכלתם זה אין הימנו
 למרום עלית" בתהילים שנאמר וזהו אברהם בזכות אלא תורה
 אדם ואין באדם" מתנות לקחת( התורה היא) שבי שבית

 . אבינו אברהם אלא כאן האמור
 קמח אין אם" המאמר את כך על המליץ" יבוא מאין" ובספר

 ניתנת הייתה לא אברהם של העגות קמח ללא דהיינו" תורה אין
 . לישראל תורה

 

 (י,יח")אחריו והוא האהל פתח שומעת ושרה"
 ישמעאל שהיה ובמדרש. המלאך אחרי היה הפתח י"פירש
 . יחוד לידי שרה תבוא שלא שומר
 ישמעאל וכי מייחוד לישמעאל אכפת ממתי לכאורה וקשה

 "??? הצניעות משמרת" נהיה
 אם' "ה לפני חנה התפללה הנה כי" יקרים פנינים" בעל ומבאר

 אם, בברכות' הגמ מפרשת וכוונתה" אמתך בעני תראה ראה
 אלקנה בפני ואסתר אלך, לאו ואם, מוטב ותפקדני בעניי - ראה
 כיון בבן אפקד וממילא סוטה מי וישקני לי יקנא והוא בעלי
 חטא... באמת בי שאין

 את" תיאלץ" כביכול ששרה ישמעאל חשש בדיוק זו ומהבטחה
 לכך, סוטה במי אברהם לה ויקנא שתיסתר י"ע בן לה לתת' ה

' העצר יורש' יהיה שהוא הייחוד מן ישמעאל עליה שמר
 המים מן תשתה ששרה מצב יהיה ולא אברהם של הבלעדי

 . ותפקד המאררים
 

 (יב, יח" )שרה ותצחק"
. עקרה הייתה ל"ז מקאמינקא שמואל רבי הקדוש הרב של בתו

 ורבי, ל"ז מברשד רפאל רבי הצדיק לעיר אחת פעם נזדמן
, האורח לצדיק והלכה בתו נמלכה. אז בביתו איננו שמואל
 : הצדיק לה אמר, שתלד אותה שיברך וביקשה

 לביתו שמואל ’ר ק"הרה כשבא. שמחה היא לבנים סגולה
 : אביה לה אמר. הצדיק דברי את בתו לו סיפרה
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 מן. הכתובים ומן הנביאים ומן התורה מן הצדיק למד זה דבר
 ומן: יצחק את ילדה כ"ואח", שרה ותצחק: "שנאמר – התורה

 – הכתובים ומן(, א, נד ישעיה)" עקרה רני: "שנאמר – הנביאים
 (. ט, קיג תהילים" )שמחה הבנים אם: "שנאמר
 התרעם זה למה, סגולה לשם צחקה ששרה כיון: הבת שאלה

 רק לעשות צריכים סגולה: אביה לה השיב? עליה ה"הקב
 צורך אין מבטיח בעצמו ה"כשהקב אבל, מבטיח כשצדיק
 (חסידים סיפורי) . שרה של חטאה וזהו, בסגולות

 

 (יט, יח" )ומשפט צדקה לעשות"
 מרן סיפר והנה, האדם כל את זכות לכף לדון צריכים בוודאי

 לתת מפורסם רב הגיע מהימים באחד" ע"זי עובדיה הרב
 החל והרב אנשים מאות התאספו, ישראל בארץ הרצאה

 שלא פטפטנים לשני לב שם הוא דיבור כדי תוך. בהרצאה
 ממשיך הוא אך בכעס מתמלא הרב של לבו. לדבר מפסיקים
הפטפטנים ואומר לו:  אחד אליו ניגש ההרצאה בסוף. בהרצאה

? מתבייש לא אתה: עונה הרב דרשה. של יופי איזה, הרב כבוד
 עונה? אליי בא אתה ועכשיו לי והפרעת דיברת ההרצאה כל

 מארגנטינה חדש עולה הוא לידי שיושב זה, הרב כבוד: התלמיד
: הנמשל שאתה אמרת... מה כל לו לתרגם צריך והייתי

 ".מזכות לעשות זאת יש, אדם לשפוט כשבאים
 

 )יח, כ(" רבה כי ועמורה סדום זעקת"
 אלא? ועמורה בסדום העשוקים זעקת לומר היה צריך הרי

 הוא, שזועק זה הוא החמסן דווקא, רוב פ"שע הוא התירוץ
  ... והמקופח הנגזל כביכול

 (מקוטנא טרונק יהושע' ר)
 

       "העיר בתוך צדיקים חמשים יש אולי"
 כד( )יח,
 שם שימצאו אפשרי בלתי זה היה אחרת בעיר זה היה אילו

 ייתכן בסדום אבל, מהם ידע לא ואברהם צדיקים חמשים
 ולכן! כל מעין להסתתר נאלצים שהם אלא צדיקים שישנם

 ... יש אולי: שאל
 (אברהם שושנת)

 

... העיר בתוך צדיקים חמישים יש אולי"
 והיה רשע עם צדיק להמית... לך חלילה
 יעשה לא הארץ כל השופט... כרשע כצדיק
 (כה-כד, יח" )משפט

 לשאר ביחס, כלומר –" העיר בתוך" צדיקים אלא אינם אפילו
 כפי) מצדקות רחוקים הם גם בעצם אשר בעוד, העיר אנשי

" צדיקם" בסדום צדיקים שנאמר מקום כל: המדרש שאומר
 הצדיקים" את להשמיד יכול אינך זאת בכל –( כתיב חסר

 אתה שהרי; מהם הגרועים, הרשעים עם יחד הללו" החסרים
 והיה" כי, יאמרו והרחוק הגדול ובעולם –" הארץ כל שופט" הוא

; כרשעים היו כצדיקים נראו אשר אלה שגם –" כרשע כצדיק
 של אלה צדיקים על המדויקת האמת את ידעו לא מרחוק שכן

, סדום רשעי עם יחד נספו סדום צדיקי כי, ויאמרו סדום
  (העומר מלוא) ...שמים שם אפוא ויתחלל

 

 חמישים יחסרון אולי' וכו אברהם ויען"
 כל את בחמשה התשחית חמשה הצדיקים

 שם אמצא אם אשחית לא ויאמר העיר
 (כח, יח" )וחמשה ארבעים

 אופייני הסבר כאן אמר ע"זי ניץ'מויז חיים האמרי בעל ק"הרה 
 עליו אבינו אברהם", שמחה" אותיות" חמשה: "לו ומיוחד
 אלא, בעיר צדיקים חמישים יהיו אם, ה"הקב את שאל השלום

 לו השיב כך על? התשחית, השמחה מידת להם שתחסר
 ארבעים שם יהיו אם גם, מוותר אינני" שמחה" על, ה"הקב

 שתהיה" חמשה"ו בהם שיהיו בתנאי אבל, אשחית לא צדיקים
 ...השמחה מידת בהם

 

 מאחוריו מאשתו ותבט מאחריך תביט אל"
 (כו, יט" )מלח נציב ותהי

 אל כלומר, אחריך תביט אל ע"זי ט"הבעש ק"הרה פירש 
 שנכשלת במה, שלך אחוריים בבחינת ותתבונן תסתכל

 למצוא ותנסה העתיד על תביט", המלט ההרה" רק, ונסתבכת
 גדול כלל זה כי, יותר טוב לעתיד ומסתור מחסה מקום לך

 ולהתעסק הרע מן לברוח אלא מניסיונות להיבהל לא בתורה
 ויעיין יסתכל הזמן כל אם ברכב שנוסע אחד וכמו. בטוב

 להסתכל צריכים כי, לתאונה יגיע ו"ח לבסוף בצדדים במראות
 הזמן כל הראש את להשאיר לא אבל מפריע מישהו אם לראות
 .להתקדם הוא הכוונה אלא, מאחור

 

 - יז )כ, וד' פקד את שרה" "ויתפלל אברהם...
 כא, א(

ללמד שהמבקש רחמים על חבירו, הוא נענה תחילה )בבא 
קמא צב(. לפני הרה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע בא יהודי והתלונן 
שחברו פתח מולו חנות, ובה אותן הסחורות שהוא סוחר בהן. 
אמר לו ר' דוד יש לי עצה בשבילך: בקש מהקב"ה שישלח 

ז"ל  קונים לחברך וממילא גם אתה תיוושע, שהרי אמרו חכמינו
כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה. 
ובוודאי יש להתפלל על חברו גם אם הדבר כרוך לגביו בהפסד, 
והראיה, אברהם התפלל על שרה שתלד בן, אף על פי שהיה 
חשש שליצני הדור יאמרו מאבימלך נתעברה שרה, אף על פי 

 כן הוא התפלל עבורה.
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 ויראנפלאים 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 השכירו עניים ובן אב, משל בדרך זה ענין אריב צדיקים בשפתי
 הייתה עבודתם. אחד שר אצל שנה במשך לעבודה עצמם את

 ממה, להם נותר הקיץ ימי שעברו לאחר. שלו היער על לשמור
 זה בסך לקנות החליטו הם. שקלים עשרה סך, מפיתם שקימצו

 על לשמור מאוד קשה חם בגד בלי כי, החורף לימות חם בגד
 הבגד את בחורף ילבש מי זה עם זה התווכחו הם אולם. היער
 ורק, חם לבגד זקוק ואינו ובריא צעיר הוא שבנו טען האב. החם

, להיפך טען הבן. החם הבגד נחוץ לו, זקן איש בהיותו, לאב לו
 ורק, התנור ליד בבית החורף ימות כל ישב זקנתו מפני האב
 הם. החם הבגד נחוץ לו, היער על לשמור ילך בחורף שגם, הבן

. הצדק מי עם הרב לפני ולדון העיר אל לנסוע ביניהם סיכמו
 הוא זה דין, אחים דעו, להם ואמר טענותיהם את שמע הרב

 לי יש אולם. סופי פסק לכם לפסוק יכול אינני, מאוד קשה
 יבואו. העיר בענייני גדולה אסיפה בביתי תהיה הערב, רעיון
 בואו. עמם אשב אני וגם, בתורה ומופלגים חכמים אנשים לכאן

 שיצא מקווה ואני, שלכם התורה דין עם האסיפה אל אתם גם
 מצוה הנני אולם. רצון ממנו שתשבעו צדק דין פסק מאתנו
 את תהפכו האסיפה בשעת בדבריכם, מראש עליכם

 האב כי בחורף חם בגד נחוץ לבן שרק יטען האב, טענותיכם
 כי המעיל נחוץ לאב רק, שאדרבה, יטען והבן. בבית אז ישב

, ובנו האב. מעיל בלי גם חם, לבן, לו ואילו, לו קר, זקנתו מפאת
 הם כי, כעצתו לעשות החליטו אך, הרב מצות על השתוממו

 העם ראשי בהתאסף, בערב ויהי. בטובתם מעונין שהוא הבינו
 ידונו שהנאספים ביקשו והם והבן האב גם הגיעו, הרב בבית

 עבור והבן הבן עבור טען האב, הרב שציווה כפי נהגו הם, בדינם
 לצאת הרב עליהם ציווה, טענותיהם מאת לטעון ככלותם. האב

 אל הרב פנה, הטוענים שיצאו לאחר. כנהוג, קצר לזמן הבית מן
 וגם לאב גם כי רואים אנו הן, רבותי נא שמעו, ואמר הנאספים

 הם ואין שעניים אלא, החורף לימות חמים בגדים נחוצים לבן
 להם שיפסקו כדי לדין באו ולכן, אחד חם לבגד אלא כסף להם
 ועשרה אתם גבירים הן, אחי, לכן. יותר הבגד נחוץ משניהם למי

 ביניכם וקבצו צדקה מעשה נא עשו, הם מה ביניכם שקלים
 ויברכו חם בגד לבן וגם לאב גם ויהיה, להם ותנו שקלים עשרה
 כבקשת שקלים עשרה מביניהם תיכף קיבצו הגבירים. אתכם

 כי, לכם דעו, להם ואמר ולבן לאב הרב קרא מכן לאחר. הרב
, חם בגד נחוץ ולשניכם, שניכם עם הוא שהצדק פסקו הגבירים

 לכם וקנו עתה לכו. נוספים שקלים עשרה מכיסם נדבו הם ולכן
 הדין בעלי יצאו. מכם אחד לכל חם בגד, חמים בגדים שני

 לומר והבן האב הגיעו למחרת. לב וטובי שמחים הרב מלפני
 שאינם לו לומר בושו ולא הודו והם, הדין פסק עבור לרב תודה

 ענה. טענותיהם את להפוך עליהם ציוה הוא למה כלל מביניהם
 אחד כל אילו כי דעו. הדבר פשר את לכם אומר עתה: הרב להם
 היו זה באופן, חם בבגד צורך אין למשנהו כי טוען היה מכם

, שניכם עם הוא שהצדק אומרים והיו, הגבירים גם שופטים
 הנכם בוודאי, לכך ובנוסף. למותר אך הוא חם בגד ולשניכם

 את גם מכם לוקחים היו והם, רבים חובות הקהל לקופת חייבים
. הישנים החובות פירעון לצורך, לכם שיש השקלים עשרת
 למשנהו שרק אמר מכם אחד כל כאשר עתה, זאת לעומת

 את מילאו והם נצרכים ששניכם האסיפה בני דנו, מעיל נחוץ

, אלטשולר עזרא רבי מסביר, הנמשל גם הוא כן. חסרונכם
 לפני עוד הזולת לטובת לדאוג לפעמים חייבונו ל"ז חכמינו
 המבקש כל" צב( קמא )בבא אמרו והם, עצמנו לטובת שנדאג
". תחילה נענה הוא, דבר לאותו צריך והוא חברו על רחמים
' ד אנא: מתפלל החנווני, עצמו עבור רק מתפלל אחד כל כאשר

 רק נא תן, חושב הוא ובלבבו, בחנותי רב ופדיון הצלחה לי תן
 רעה חברו לחנות נכנס שקונה ובראותו. החנווני לפלוני ולא, לי

 כל יושב החנווני שחברו בראותו, ולהיפך, מאוד לו וצר בכך עינו
 מתמוגג הוא, מאומה מרוויח ואינו כלות בעיניים בחנות היום

 ולא לי רק ופדיון רווח תן', לד מתפלל השני החנווני וגם. מנחת
 בפנקס ורואים בענייניהם הדנים מעלה של דין בית אז. לפלוני

 למנוע מחליטים, לשמים מאוד הרבה חייבים ששניהם הפתוח
 על כניכיון תשמש שעניותם כדי, משניהם ההשפעה את

 פי על שניהם את שופטים בשמים. העצומים חובותיהם
 פי על ל"חז לנו יעצו לכן. חברו טענות לפי אחד כל, טענותיהם

 למרות, חברו למען יתפלל אחד שכל, מהכתובים הוכחות
, וממילא, הוא גם ייענה ואז, דבר לאותו זקוק עצמו שהוא

 . ובאושר טוב בכל, טובה פרנסה בשפע יענו שניהם
 

 )כב, יא(" השמים מן' ה מלאך אליו ויקרא"
 עצמו יתברך' ה מפי יצחק את לשחוט המצווה ניתנה טעם מה

 יש גדול רמז אלא? מלאך מפי ניתנה לשחטו שלא המצוה ואילו
 איש בקול לשמוע אין, לאדם רעה לעשות כדי כי ללמדך, בדבר

 שלא לגבי ואילו. עצמו יתברך' ה לקול רק אם כי, מלאך ואפילו
 ! מלאך בקול גם לשמוע אפשר, לאדם רעה לעשות

 (השדה דבש)

 

 (יג, כב" )בקרניו בסבך נאחז אחר איל והנה"
" שמח אור" בעל) ל"זצ שמחה מאיר רבי הגאון של קבלתו

 אלו נגד במאבקים לוותה, בדווינסק לרב"( חכמה משך"ו
' ר מאשר יותר" מתקדם, "לרוחם יותר מתאים רב שחיפשו

 מאיר רבי התייחס, בדווינסק הראשונה בדרשתו. שמחה מאיר
 לבוא אם מאוד התלבטתי באמת: ואמר הללו למאבקים שמחה

 תורה להרביץ עדיף אולי בדעתי ששקלתי כיון, לדווינסק
 שפשטתי עד. גדולה בעיר ברבנות לכהן מאשר, אחר במקום

 ניסה שהשטן אמרו רבותינו. העקידה מפרשת ספקותיי את
, כזקן לו נדמה תחילה, לעקידה מללכת אבינו אברהם את לעכב
 המלאך אמר כאשר מדוע, אפוא, להבין יש', וכו כהר כך אחר

 אברהם חשש לא(, יב, כב" )הנער אל ידך תשלח אל: "לאברהם
 לעכבו ומבקש כמלאך לו הנדמה, השטן מעשה זהו גם כי אבינו

 איל והנה: "מכן לאחר מיד כתוב ברם. יתברך' ד רצון מלעשות
 האיל כי אברהם שראה כיון(, יג, שם" )בקרניו בסבך נאחז אחר

 שאם כיון, הוא אמיתי שהצטווה הציווי כי הבין, בקרניו מסובך
. סיבוכים בלי, בפשטות מתנהל הכל היה, שטן מעשה זה היה
 שאבוא יתברך' ד רצון כי הבנתי, שמחה מאיר רבי אמר, אני אף

 כאן להתקבל וקשה מסובך זה שהיה כיון, בדווינסק כרב לכהן
. לרבנות
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