
  
 �  פרש''י ירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כח
 היו
 (י''ח, א')ו

השפתי . לפיכ� נגלה עליו בחלקו ,על המילה באלני ממרא הוא שנת לו עצה

מעשה רש''י אינו מתר� למה נראה אליו ש�, כי שמא נראה ש �  פי' חכמי

מה צרי� הקרא  אלא רצה לתר� , דבאותו זמ היה אברה� ש�,שהיה כ� היה
שהוא שוכ באלוני  (י''ג, י''ח) דהא כבר נאמר לעיל ,להודיע שש� נראה אליו

 ,עצמו ובני ביתו, ובודאי שלא יצא כי ש� מל את ,ומסתמא ש� נגלה ,ממרא
  כיו שהקב''ה בא לבקרו.  ,מילתושהיה עדיי חולה מ

  
הלא אוהל אברה� היה ש� מתחלה, וא''כ  )גור ארי'( המהר''ל וכעי� זה הקשה

כיו שהיה אוהל אברה�  ,אפילו בלא שנת עצה על המילה היה בודאי נגלה ש�
ותי' בחלקו של ממרא, וכל פע� שהיה נגלה אליו ג� באלוני ממרא היה נגלה. 

לא שיי�  ,לזרע� נתתישלא היה הגלוי רק לומר אליו כי למעלה (פר' ל� ל�) 
לומר דנגלה עליו בחלקו של ממרא, דהא לא היה הכוונה הגלוי, ולפיכ� לא היה 

כיו שעיקר הכוונה  ,דהא טפל גילוי השכינה אצל הדבור ,זה שכר לממרא
ה, ומאחר דלא נזכר כא אמיר ,הגילוי בלבד, אבל כא שעיקר הכוונה הדבור

היה זה כבוד גדול לממרא שהיה גלוי  ,הגילוי של שכינהשהיה עיקר הכוונה 
שבזה עושה נחת רוח  ,כי ביקור חולי� אי צרי� רק גלוי בלבדשכינה בחלקו, 

היה מסבב הקב''ה שיצא מחלקו,  ,, וא� לא נת לו עצה על המילהלחולה
  ובשביל שהיה זכאי גלגל הקב''ה ע''י ונתגלה בחלקו.

  
דמקומו של אד� אינו מכבדו, אלא אדרבה  עפ''י הגמ' בתענית (כ''א) ''ל עודוי

לא הזכיר  ,לאברה�לא נת עצה  שממראולכ כל זמ  מקומו, אד� מכבד את
, אבל אחר שהמקו� לא נחשב להזכירה ,באלוני ממראבתורה שאברה� היה 

דרק אז נחשב  ,אז הזכירה התורה המקו� ,שנת ממרא עצה טובה לאברה�
  ואד� מכבד את מקומו. ,מקו� להזכירה, כיו דאז נחשב ממרא לאד� חשובה
  
 וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כח
 היו
 (י''ח, א')) ב

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

   ועמד בכל נסיונותיו. ,והא צדיק גדול היה ,מצות הקב''ה למול את עצמו
  

למה איחר  –(בעקידה)  ביו� השלישיוי''ל עפ''י פרש''י לקמ� (כ''ב, ד') 
ואילו היה לו  ,מלהראותו מיד, שלא יאמרו הממו וערבבו פתאו� וטר# דעתו

דבודאי לא הסתפק  ולפ''ז י''לעכ''ד. ל לבו לא היה עושה שהות להמל� א
אברה� אבינו מלקיי� המצוה כראוי, רק אברה� אבינו רצה להראות שלא 

ואדרבה היה לו שהות להמל� אל לבו,  ,עשה מצוה זו פתאו� ובעירבוב דעת
וכל זה להראות שעשה המצוה דהא נטל עצה מחכמי הדור ענר אשכול וממרא, 

  .בלב של�
  
דבודאי לא הסתפק אברה� אבינו מלקיי� המצוה בכל , ''ל באופ� אחרוי

דקדוקי' ובכל כוונותי' כראוי, רק אברה� אבינו שהיה איש החסד רצה לעשות 
כמו שיש חיוב לעשות חסד , ששיהי' לה� ג''כ שייכות במצוה זו ,חסד ע� חבריו
, רוחניותבעניני , יש חיוב לעשות חסד ע� אחרי� בעניני גשמיותע� אחרי� 

  ולכ נטל עצה מה� א� לעשות המצוה. 
  

שמבואר בחז''ל שאברה� אבינו  באופ� אחר, תי' (תורת משה) החת
 סופר
קיי� כל התורה כולה עד שלא נתנה, כי הוא כבר השיג שהקב''ה ית התורה 
לזרעו והבי כל מצותי' וקיימ� כאינו מצווה ועושה, והשיג בודאי ג� מצות 

גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה  כי מל קוד� שנצטוה,מילה, ומ''מ לא 
, והנה שאר המצוות כאשר יעשה אות� א# בלתי צווי הבורא, שוב כאשר ועושה

כאשר יהי' נימול פע�  מצות מילהיצוהו הבורא יהי' אז מצווה ועושה, אבל 
 אחת, שוב כאשר יצוהו הקב''ה עלי' יהי' אז כבר נימול ולא יוכל לקיימה אז,
ולא יהי' מצווה ועושה לעול�, וע''כ לא מל את עצמו טר� שנצטוה, וזו העצה 

אלא  ,נת לו ממרא שלא ימול, והיינו שלא קאי על שעה שצוה לו הקב''ה למול
  מקוד� שצוהו למול.

  
 �  רבה על המדרש זצ''ל זקני הישמח משה מ''ש ,ויש להוסי� על דבריו

 צ''עעכ''ד. קב''ה נגלה עלי אלולי שעשיתי כ מהיכ הי' ה ,אחזה אלוקומבשרי 
 תי'וקוד� המילה.  וירא ה' אל אבר�ב' פעמי�  בפ' ל� ל�שהרי כבר נאמר 

 לאר� אב –אבר� שמתחלה נגלה ה' אליו מצד היותו  ,לי יקרכעפ''י דברי ה
(ברכות י''ג) שהכניס� תחת כנפי השכינה ודימה כאלו ילד�, ומצד שהי' אב 

לא הי' ראוי עדיי לראות פני השכינה  עצמותומצד לכול� נגלה אליו ה', אבל 
לפי שהי' ערל ובעל מו�, אבל עכשיו שנימול נראה אליו ה' אפילו מצד עצמותו. 

, משא''כ אחר ויפול אברה� על פניושמטע� זה קוד� המילה כתיב  ולפ''ז י''ל
, כי מצינו מה דנעשה להאד� בזכות עצמו יראה וירא אליו ה'שנימול כתיב 

אבל הנעשה לו בזכות אחרי� אינו כדאי לראות, וכמו דאשכח בסדו� בעיניו, 
 ,ופרש''י בזכות אברה� אתה ניצול ,אל תביט אחרי�גבי לוט דכתיב (י''ט, י''ז) 

 ,שהי' ערל ובעל מו� ולכ קוד� המילהאינ� כדאי לראות בפורענות� ע''ש. 
הי'  אלא בשביל שהי' אב לאר�, לא ,והתגלות הנבואה לא הי' מכח עצמותו

 , משא''כ אחר שנימול שהי' לו נפל על פניוכדאי לראות מראות אלקי�, לכ
ולא הי' צרי�  ,וירא אליו ה'התגלות אלקי� מכח עצמותו בזכות המילה כתיב 

  ליפול על פניו. 
  
דבודאי ידע אברה�  לכאורה צ''עששזה גופא הי' העצה של ממרא,  לפ''ז י''לו

וא''כ מהו השאלה  ,מצווה ועושה שאינודגדול המצווה ועושה ממי מעצמו 
שאברה� הי' מסופק בזה גופא שא� הי' עושה  י''לולדברינו . ששאל לממרא

מצות מילה בלי צווי, א� אז הי' זוכה להתגלות השכינה מצד עצמותו, דעכ''פ 
אי לו עוד ערלה, וממרא יע� לו שלא לעשות המילה קוד� להצווי, דא''א 

  השכינה מצד עצמותו, רק ע''י המילה באופ של מצווה ועושה.  לזכות להתגלות
  

הלא אהל אברה� היה  ,הנ''ל )גור ארי'המהר''ל ( תיש לתר� קושיולפ''ז י
בחלקו של ממרא מתחלה, וא''כ אפילו בלי העצה שממרא נת לו על המילה, 

ג� באלוני ממרא היה נגלה.  ,היה בודאי נגלה ש�, שכל פע� שהיה נגלה אליו
דרק ע''י עצתו שלא למול את עצמו עד שהקב''ה מצוה אותו הי'  י''ל דברינוול

שיי� התגלות כזה, נמצא שאע''פ שהקב''ה התגלה עצמו לאברה� בחלקו של 
ממרא קוד� לזה, אבל זה הי' פע� הראשו להתגלות באופ כזה, ולכ ממרא 

  ת כזה.דהא רק ע''י עצתו הי' שיי� התגלו ,זכה שהתגלות כזה יהי' בחלקו
  

עיקר החילוק הוא ש) ''ל (פרי צדיקעפ''י דברי הרה''ק ר' צדוק זצוי''ל עוד 
 ג� דהא ,ולזה לא הי' צרי� למילה ,לצור� דבורהי' ההתגלות ל� ל�) (ש� ש

לה� ההתגלות כזה בלי ברית מילה, אבל כא נאמר  הי' ,כמו בלע� ו''הנביאי א
וע''כ דחקו חז''ל  ,ולאיזה צור� הי' ההתגלות ,ולא נזכר שו� דבור אחריווירא 

אבל פשוטו נראה דעד הנה לא הי' התגלות אלא לצור�  ,שהי' לבקר החולה
לכ�, אבל עתה נעשה תמי�  שהכי עצמווהי' רק לפרקי� בעת  ,דבור נבואה

שעתה נתראה אליו להיות עמו תמיד,  ,וירא אליווזהו  ,גופו מוכ תמיד לכ�ש
''ויכל לדבר אתו וז''ש ש� בסו# פרשת ל� ל� גבי דבור האחרו שלפני המילה 

שהי' התגלות והוא בני אב לכל הדבורי� הקודמי�,  ויעל אלקי� מעל אברה�''
זה לבאר החילוק אבל כא פי' הכתוב  ,ותיכ# אח''כ נסתלק ,רק בשעת הדיבור

ש� לא היה לצור� דבור או שו� צור� , ששבי ראי' שלפני המילה לראי' שאח''כ
  כי כבר נתקדש גופו להיות דירה לשכינה בלבו תמיד. ולא נסתלק כלל, 

  
שודאי אברה� ידע דגדול המצווה ועושה , החת
 סופר באופ� אחר וי''ל כוונת

ואעפ''כ רצה לעשות המילה מיד בלי הצווי, דמבואר  ,ממי שאינו מצווה ועושה
במנחות (מ''ג) דבשעה שנכנס דוד לבית המרח� וראה עצמו עומד ערו�, אמר 

ה שבבשרו נתיישבה דעתו. וכיו שנזכר במיל ,ערו� בלא מצוהאוי לי שאעמוד 
דהא דוד כבר קיי� מצות מילה כשהי' תינוק, וא''כ למה  ולכאורה צ''ע

מצות מילה חלוקה משאר שוי''ל נתיישבה דעתו במצוה זו יותר משאר מצוות. 
מצוות, דבשאר מצוות יש קיו� מצוה רק בזמ שעושה אותה, משא''כ במילה 

, דהמצוה הוא להיות מחוסר ערלהוא יש קיו� מצוה בכל רגע ורגע, והטע� ה
שאע''פ שאברה�  ולפ''ז י''למקיי� מצותה.  מחוסר ערלהוכל רגע ורגע שהוא 

אעפ''כ רצה לעשות המילה  ,שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהידע 
קוד� להצווי, שסבור דג� לאחר שיצטוה במצות מילה יוכל לקיי� אותה, דהא 
עכ''פ יהא מחוסר ערלה, ואי חיתו� הערלה מצוה אלא היכי תמצא להיות 

דבודאי יש  ,מחוסר ערלה, וממרא יע� לו שלא לעשות המילה קוד� להצווי
להיות מחוסר ערלה. וא� אתה  ב). חיתו� הערלה א) .שני חלקי� במצות מילה

 עושה הברית מילה קוד� להצווי, אז תחשב אינו מצווה ועושה עכ''פ על חלק מ
  המצוה של חיתו�.

  
גדול המצווה ועושה ממי שאינו  למה ,זה תלוי במחלוקת ראשוני
ש וי''ל עוד
לפי  ,מי שמצווה ועושה עדי#ש � (קידושי� ל''א) שיטת התוס' .ועושה מצווה

צטער יותר פ יעבור, ממי שאי מצווה שיש לו פת בסלו שא� ירצה שדואג ומ
, ומי אלא לזכותינושהמצוות אינ� להנאת השי''ת  – שיטת הריטב''איניח. 

שהוא מצווה קיי� גזירת המל�, לפיכ� שכרו הרבה יותר מזה שלא קיי� מצות 
ר מחוסשאברה� סבר דכיו שהמצוה של מילה הוא להיות  . ולפ''ז י''להמל�
עכ''פ הוא , דממילא לא שיי� כא הסברא של גדול המצווה ועושה ,ערלה

דהא הוא מחוסר ערלה וכסברת הריטב''א, לכ רצה  ,מקיי� גזירת המל�
לעשות הברית מילה מיד אפילו קוד� להצווי, וממרא יע� לו שלא לעשות 

אז לא שיי� לו המעלה  ,דא� חת� המילה קוד� ,המילה עפ''י הטע� של תוס'
  .גדול המצווה ועושהואי לו המעלה של  ,ל דואג ומצטערש
  

, שאברה� רצה לעשות המילה קוד� חת
 סופר באופ� אחרהויש לפרש דברי 
גדול המצווה ועושה ממי שאינו  להצווי, וחשב שאעפ''כ לא יהא לו החסרו של

גר שנתגייר כשהוא דהא כשיצוה לו הקב''ה על המילה יהי' כמו  ,מצווה ועושה
ונחשב שמקיי�  שהדי הוא שצרי� רק להטי# ד� ברית (יו''ד קס''ה) ,מהול

  

 

פרשת 
  וירא
  תשע''ו

  לפ''ק



שאע''פ שקיי� אותה  ,מצוות הצווי, וא''כ לכאורה נחשב מצות מילה כמו שאר
קוד� להצווי יכול לקיי� אותה עוד הפע� אחר הצווי, וזהו השאלה ששאל 

גר שהטע� שלא דמי, , שאברה� מממרא, וממרא יע� לו שלא לעשות המילה
מקיי� צוויו ע''י הטפת ד� ברית הוא כיו שלא ידע  שנתגייר כשהוא מהול

בשעת המילה שעתיד להתגייר, משא''כ אתה שיודע שעתיד הקב''ה לצוות על 
  המילה, אז בודאי לא מקיי� מצות מילה ע''י הטפת ד� לחוד.

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

דקדוקיה ובכל כוונותיה כראוי, רק הסתפק בחלק א' של מצות מילה אשר א# 
מ''מ אברה� אבינו היה יכול  ,שהוא נסיו גדול לכל אד� למול את עצמו

והוא ע''פ מה , וזו היתה ספיקתו ,ושלא להכניס את עצמו בה ,להשמט ממנו
� אבינו שכל אב טובה היתה תלויה בצוארו של אברה ב''ב (ט''ז)בדאיתא 

לא היה אברה� אבינו צרי� להצטער וא''כ  ,חולה הרואה אותו מיד מתרפא
 מהמילה עד שיתרפא, אלא היה יכול לרפאות את עצמו מיד ע''י שיסתכל באב

וא''כ לפי טובה שלו, ונטל עצה מענר אשכל וממרא א� להצטער ברפואתו, 
ממכת המילה נת לו ממרא העצה להצטער ולהתרפאות  פירושנו בהמדרש

וכוונתו היתה לש� שמי� בדר� טבעי, ושלא להשתמש באב טובה שלו, 
, וא''כ כשהקב''ה בא כדי לבקר את אברה� בתו� צערו כשהוא כמבואר במדרש

מתרפא ממכת המילה ראוי שבארצו של ממרא תהא כ, דהא רק בעצתו זכה 
איברא . וכדברי ממרא ,אברה� לביקורו, דהביקור היה רק משו� שהיה חולה

א''כ למה לא היה אברה� ג''כ דהא הקשה  ,לא נראה כ � בגמ'מהרש''א שדמה
ממדת  ,דאע''ג דנית רשות לאד� להתרפאות ותי'מתרפא באב טוב זה. 

  תמימות לבקש רחמי שמיא.
  

 ,על המילה באלני ממרא הוא שנת לו עצה �  זהו כוונת פרש''יש ולפ''ז י''ל
רש''י אינו מתר� ש וכבר כתבנו בש� השפתי חכמי�, .לפיכ� נגלה עליו בחלקו

באותו זמ היה אברה� , שמעשה שהיה כ� היהלמה נראה אליו ש�, כי שמא 
זכה אברה� לביקורו, דהביקור הי' רק רק ע''י עצת ממרא ש י''לולדברינו . ש�

   משו� שהי' חולה, וזה לא הי' שיי� בלי עצת ממרא. 
  

וי''ח עבדי� שנימולו  דבאמת השלש מאותי' באופ� אחר, פ זצ''ל האמרי אמת
שאי חבוש מתיר  ,ע''י אב זו, אבל לא הועילה לאברה� אבינו אתו נתרפאו

  .ה')(ברכות כדאיתא ב עצמו
  

עפ''י  ,טע� למה לא רצה אברה� להשתמש באב טובה להתרפאות וי''ל עוד
ה ג' מתנות טובות נת הקב'' )ה'(ברכות בהגמ'  העי יעקב שכתב עפ''ידברי 

, והטע� שאי אד� זהיר בדבר שנית אלא ע''י יסוריוכל� לא נתנ  ,לישראל
שלא תאבד,  כמו שנזהר בדבר שלקח בדמי� שהוא שומרה יפה יפהלו במתנה, 

 לכ� נת הקב''ה אלו הג' דברי� ע''י יסורי, לפי שמתו� שבאו אליו ע''י יסורי
הר לשומר� כאלו באו לו אע''פ שה� מתנות, מ''מ יהיה נז זהיר בשמירתויהי' 

 ולפ''ז י''לכי כ באו לו ע''י יסורי� ויזהר עי''כ בשמירת�.  ,בדמי� יקרי�
דרק ע''י יסורי יהי' חשוב  ,שהברית מילה יהי' ע''י יסורישאברה� רצה דוקא 

  בעיניו.
  

הגאו� הגדול ר' יהונת� אייבשי� זצ''ל) ( תפארת יהונת�ה וי''ל עוד עפ''י דברי
דמבואר בחז''ל שהקב''ה בא לבקרו ביו� שלישי למילתו, ולמה לא בא  שהקשה

הצער דותי' לבקרו בשני ימי� הראשוני� דהא הי' חולה ג� בימי� אלו. 
, רק אי הקב''ה משהה ולפו� צערא אגרא ,לזכותו וליוצאי חלציו לאברה� הי'

ה� רצה שאבר ולפ''ז י''ללצדיק ג' ימי� בצרה, ולכ בא ביו� השלישי לבקרו. 
דוקא שהברית מילה יהי' ע''י יסורי, דזה יהי' תועלת גדולה בשבילו וליוצאי 

 חלציו.
  
והקב''ה של� לבניו ע''י  ,על ידי שליח � פרש''י (י''ח, ד') נא מעט מי
  ) יקחג

 ,שלקח הוא בעצמו הלח�אבל  עכ''ד.שנאמר ויר� משה את ידו וגו'  ,שליח
 המ והמטיר לה� ,שנאמר ואקחה פת לח�, נת לה� הקב''ה ג''כ בעצמו

למה דווקא במצוה זאת עשה ה' ככה  )גור ארי'( קשהמהר''ל ה (מהרש''ל).
כי מצות גמילת חסדי� מסוגל  ותי' שמה שעשה ע''י עצמו של� לבניו בעצמו.

כדמוכח במס' מועד קט דקאמר ''דקבור יקברוניה'' וכו' כדאיתא הת�  ,בי'
דהא אברה� אבינו גמל חסד ע� כל ברואי עול� כל ימי  ועדיי� קשה עכ''ד.

ה זה שעליו ישל� הקב''ה לדורותיו מדה כנגד חייו, ולמה  נבחר דוקא מעש
 ,שממעשה זה למדי� שנהג כ בכל פע� לית מי� ע''י שלוחו ודוחק לומרמדה. 

  והלח� ע''י עצמו.
  

מעשה חסד זה נעשה אחר הברית מילה, ובצוויו לאברה� עליו הבטיח לו ש וי''ל
רית עול� לבלדרת� והקמתי את בריתי ביני ובינ� ובי זרע� אחרי� , הקב''ה

הקי� דרק אחר שהקב''ה י''ל  ולכ להיות ל� לאלקי� ולזרע� אחרי� (י''ז, ז')
  זכה אברה� להשפיע בעד דורות העתידי� לבוא ממנו. ,בריתו ע� זרעו

  
למה עשה הקב''ה סימ לבני� בזה שאברה� יושב בשעת  ש לפרשולפ''ז י

'ה עומד שהקב' ,עתיד לעשות לבניו בשעת משפט כ� ,הברית והקב''ה עמד
והדייני� יושבי�, דהא לא מצא קוד� פרשה זו שהקב''ה עושה סימ לבני� לפי 

הקי� הקב''ה  ע''י הברית מילהדכיו ש ולדברינו י''למעשיו של אברה� אבינו. 
רק אז זכה אברה� להשפיע בעד דורות העתידי�  ,בריתו ע� זרעו של אברה�

  לבוא ממנו.
  

חידש אלא דבמעשה חסד זה לא רק עשה אברה� את החסד, וי''ל באופ� אחר, 
שהקב''ה הוציא חמה מנרתיקה בשבילו שלא להטריחו באורחי�, ולפי  ,אותה

שראהו שהצטער שלא היו אורחי� באי�, שלח לו הקב''ה את המלאכי�, 
  ודוקא מעשה חסד זה שאברה� בעצמו חידש יכול להשפיע על דורות העתידי�.

  
דכבר אמרו חז''ל גדולה הכנסת אורחי� יותר מקבלת פני  וי''ל באופ� אחר,

אמרו חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב  , ועודהשכינה
כאלו עשאה, ולכ כא שלא הי' אפשר לו לקיי� המצוה של קבלת פני השכינה, 
משו� שהי' עוסק במצות הכנסת אורחי�, וא''א לו לקיי� שתיה� בבת אחת, 

הכנסת אורחי�, עת הכנסת אורחי� נחשב כאילו קיי� שתי מצוות, נמצא דבש
יכול  שתי מצוותולכ מעשה חסד כזה שיש בה קיו� של  ,השכינה וקבלת פני

להשפיע בעד דורות העתידי� לבא, משא''כ מעשה חסד שאי בה רק קיו� 
  מצות אחת.

  
דאיתא במדרש (הובא בדעת זקני� מבעלי התוס') שבשעת  וי''ל באופ� אחר,

והקב''ה  ,תנה הוד� על השמי�מת תורה אמרו המלאכי� לפני הקב''ה 
אכלו בשר השיבו� שא''א לתת לה� התורה מפני שלא קיימו אותה, שכבר 

שרק מעשה חסד כזה שע''י זכו  פ''ז י''ללו כשבאו לאברה� אבינו. בחלב ביחד
  ורה יכול להשפיע בעד דורות העתידי� לבא.ישראל לקבל את הת

  
עשרה דורות מנח עד אברה� וכו'  המשנה באבות (ה', ג')עפ''י וי''ל באופ� אחר, 

כיו , שקבל שכר כול�הטע� נראה שבא אברה� אבינו וקבל שכר כול�. עד 
ציא שכיו שהקב''ה הו. ולפ''ז י''ל �ולכ וה� לא עשו ,עשה מצות ה' שרק הוא

ובשביל החו� לא היו אז הולכי דרכי�, נמצא דבאותו זמ הי'  ,החמה מנרתיקה
ולכ שכרו בשביל מעשה זה גדול  ,אברה� רק האחד שעשה הכנסת אורחי�

  ויכול להשפיע על דורות העתידי� לבא. ,מאד
  

 ,שכל פעולת אברה� אבינו שהי' מכניס אורחי� שלכאורה צ''עוי''ל עוד 
 ,והקריא ש� ה' בפי כל בריותיו, לא נכתב בתורה רק ברמז ,ומקרב לידיעת ה'

כמו שנדרש (סוטה י') ויקרא בש� ה', ובפרשה זו כתבה  וגו' ויטע אשל כמ''ש
התורה כל פרטי הסעודה שהאכיל למלאכי� שלא היו צריכי למזונותיו ואכלו 

ה טפי הי' להתורה להזכיר מה שז לבני אד� הצריכי רק לכבודו, ולכאור
ולרמז קיבול שכר על  ,ושפרס� אלקותו ית' שיהי' נקרא אלקי האר� ,מזונות

וג� לא לפרסו� מלכות  ,זה, משא''כ לגבי המלאכי� שלא הוצרכו למזונות
עפ''י דברי הרה''ק ר' בונ
  תי' (הרה''ק ר' צדוק זצ''ל) הפרי צדיק שמי�.
 , שבתי בבית ה' כל ימיותה אבקשאחת שאלתי מאת ה' א הפסוק עפ''י ,זצ''ל
 –דהעיקר הוא הרצו  –שהמכוו ששאל מאת ה' שזה יהי' המבוקש שלו  חיי,

וגמר המעשה מסייע השי''ת לעשותו. וזהו  ,שהשי''ת דורש מהאד� רק הרצו
ולא כתב  ,כי קרוב וגו' בפי� ובלבב� לעשותו (דברי�, ל', י''ד) כוונת הכתוב
ולכ  שי''ת מסייע לעשותו,אז ה ,שיש רצו מצד האד�דכל זמ  –ובמעשי� 

להודיענו שהעיקר מה שהשי''ת  ,כתוב בתורה מעשה זה של המלאכי� דוקא
וגמר המעשה יגמור השי''ת שיהי' לטוב, וזהו  ,החשק והרצודורש מאתנו הוא 

שיהי' זה עכ''פ  –אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש כוונת הפסוק הנ''ל 
  .שבתי בבית ה' כל ימי חיי המבוקש שלי

  
בדברי שמבואר וכעי� זה ראיתי בשיחות מוסר (הגר''ח שמואלבי� זצ''ל) 

זכו בניו למ מ' שנה  ,שנת אברה� אבינו לאורחי�חמאה וחלב שבזכות  ,חז''ל
מהו הגדלות  צ''עזכו לבארה של מרי�.  ,קח נא מעט מי�יבמדבר, ובזכות 

מישראל  במעשה זה של נתינת חמאה וחלב או מעט מי�, והרי אי ל� אד�
ונות לה� חמאה וחלב ומעט מי�, וא''כ מדוע זכה  ,שאינו מכניס אורחי�

, שכשאנו בכוונת הלבשההבדל הוא  ותי'אברה� אבינו לשכר גדול כ''כ עבור�. 
 אברה� אבינונותני� מעט מי� לאורחי�, אי זו אלא נתינת מעט מי�, ואילו 

  , וע''כ גדול שכרו כל כ�.את כל נפשו נת ע� מעט מי�, ואת כל לבו נת לאורח
  

  
 
ר לו שבדעתו ואמ ,האדמו''ר מאוסטרובצא זצ''ל פע
 אחת אבר" אחד בא להרה''ק ר' מאיר יחיאל הלוי �משתה גדול ביו
 הגמל את יצחק ויעש אברה

אי� הימעל איז א שמחה ווע� א מענטש גייט אוי� די אייגענע פיס.  ,בשמי
 יש שמחה א
 אד
 נעשה עצמאי ,אמר לו האדמו''ר לעזוב את שלח� חותנו,
פיכול שר צבאו. ולכאורה צ''ע דלשמחה מה זו עושה, שביו
 הגמל את יצחק עשה משתה גדול, וגדולי הדור היו ש
, אבימל" ו ,וראי' לזה מאברה
 אבינו

אלא שמכא� ראי' שמעשי בני אד
 רצויי
 יותר, מ� השמי
 נותני�  וכל מ� השמי
, ועתה מפסיד כל זאת,עד עתה התינוק הי' לו אוכל שתמיד מוכ� הוא, א
  עצה להחזיק את עצמו, יש שמחה בשמי
. (משמרת כהונה)לו רק כל זמ� שאי� האפשרות להחזיק את עצמו, אבל כשמגיע הזמ� שיש לו לאד
 איזו 

    
פע
 אחת בפסח בליל  כל אורח בשמחה גדולה וכבוד גדול, אבי מורי זצ''ל הי' נוהג להכניס אורחי
 בכל שבת ויו''ט לביתו, והיה מקבל � ותצחק שרה 


מדוע המנהג לומר ''כל דכפי� ייתי וייכול'' כשכבר באו לביתו, דלכאורה הי' יותר ראוי לומר כ� בבית הכנסת כדי לקבל   ,הסדר שאל אחד מ� האורחי
ע אבי זצ''ל דברי וכששממבית הכנסת יבאו, בודאי כל האנשי
 דא
 הרב שפיגעל יאמר בבית הכנסת ''כל דכפי� ייתי וייכול''  ,וענה לו אורח אחר, חי
אור

  . האורח היה צוחק
  
כ" ישנ
 צדיקי
  ,כש
 שהרשע ית� את הדי� על שהחריב את העול
 ברשעו ,משחיתי
 אנחנו וגו' ראיתי בש
 הרה''ק ר' צדוק הכה� זצ''ל מלובלי� כי

(
  כאלה העתידי
 לית� את הדי� על אשר החריבו את העול
 בצדקת
. (חסידי
 מספרי
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