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   העשייה לשם שמיםמעלת
   

  )  א, יח ('וגו" ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא' ַוֵּיָרא ֵאָליו ה"
  

  'לפיכך נגלה עליו בחלקו, הוא שנתן לו עצה על המילה'

  ).י"רש (
  

 לספר על העצה בלשם מה הוצרך הכתו,  להביןיש

  ?שנתן ממרא לאברהם
  

 ו שהסכים למילתממראלמהו השבח ,  יש להביןועוד

  ?ומדוע שלא יסכים לכך, של אברהם

  
 מגור אלתרר רבי יהודה אריה " האדמו על כךאומר

שכאשר נצטווה אברהם על ', שפת אמת' הבעלל "זצ

, ה"הבינו כולם שעל ידי כריתת הברית עם הקב, המילה

ויבדלו מכל ,  יתברךלהשםיהיו אברהם וזרעו מיוחדים 

  . ו ענר ואשכולולזאת לא הסכימ, האומות
   

ואין הוא ראוי , אך ממרא הבין כי אכן כך צריך להיות

ואף שידע שעל ידי הברית , להדמות לאברהם אבינו

בשל כך , עם כל זאת יעץ לו למול עצמו, יתבדל ממנו

ת לאברהם "ונגלה השי, זכה ממרא להתקרב לאברהם

זכה ממרא , על ידי הריחוק עצמו, בחלקו של ממרא

  .כות לאברהם אבינושתהיה לו שיי

  
, שיש כאן לימוד גדול לכל איש ישראל,  עודומוסיף

שאם יראה ויבין שכבוד שמים יתרבה יותר על ידי 

ועל ידי כך יזכה אף , עליו לבטל את עצמו לחברו, חברו

וכך דרשו , הוא שיהיה לו חלק באותו כבוד שמים

כל המרבה כבוד , אליהו אומר') כ, במדבר רבה ד(, ל"חז

כבוד שמים מתרבה וכבודו ,  וממעט כבוד עצמושמים

    . 'וכו' מתרבה

  
  

   קיום המצוותזכות
  

  )ב, יח(" ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו"

   

אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד '

שאין מלאך אחד עושה שתי , לרפאות את אברהם

ורפאל שרפא את אברהם הלך משם ', וכושליחיות 

  )י"רש. ('להציל את לוט

  
שכאשר עלה על , ל" רבי שלמה קלוגר זצ עלמסופר

. נתכבד בו ביום בסנדקאות', ברודי'כסא הרבנות ב

שמע כי אבי הילד מוטל גוסס , כשהגיע למקום הברית

כי במקרה כזה היו , ומנהג היה בברודי. ליצלן מנארח

, ילה עד לאחר פטירתו של האבמעכבים את ברית המ

  . כדי לקרוא לילד בשם אביו
    

, יהודיםאולם רבי שלמה ציוה לאסוף חיש מהר מנין 

ומיד לאחר מכן קם , הדבר נעשה. ולמול את התינוק

  . עד שהבריא לגמרי, האב מחליו
   

י "שהוא למד לנהוג כך מתוך דברי רש, אמר רבי שלמה

וכי חסרים , שכן לכאורה קשה,  לעילהמוזכרים

מלאכים בשמים כדי לשלוח מלאך מיוחד להציל את 

עד ששליחות זו נמסרה לאותו מלאך שבא לרפא , טלו

 אלא שזכותו של לוט לא הייתה כה גדולה, את אברהם

והיה חייב הדבר , לשלוח עבורו מלאך להצלתו

 כךעל ידי מלאך שכבר נשלח בין , להתרחש בדרך אגב

  . בשליחות לרפא את אברהם
  

   חשבתי כי מן הסתם דנים עכשיו , אמר,  אניאף

           מידהזכויות בבידו שאין ואפשר  ,הילד אבי תאבשמים 

         

  

  ד"בס

  וירא פרשת
  יוסף אריה לייב' יונה בן ר' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע
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מספקת כדי לשלוח במיוחד עבורו את אליהו הנביא 

לפיכך צוויתי למול חיש מהר , להחיש לו רפואה שלמה

יביא דרך , וכיון שיבוא אליהו לברית המילה, את הילד

  .החולהאגב רפואה שלמה גם לאב 

  
  

   לכבד וכיצד לחשודכיצד

  

ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר ַר� ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל "

  )ז, יח(" ַהַּנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתוֹ 
  

 באדם נכבד שנחשד על ידי חברו במעשה לא מעשה

כה גדול היה החשד עד שנכנסו לשאול את , הגון

' פני מנחם 'בעלל "מנחם אלתר זצ רבי פנחס ר"האדמו

תוך שהם משתמשים , ולהתייעץ כיצד לנהוג, מגור

  . 'כבדהו וחשדהו'במאמר העולם 
  

ה לימד "אברהם אבינו ע', פני מנחם'השיב להם ה

האורחים . אותנו כיצד יש לנהוג עם אנשים חשודים

נחשדו על ידו כערביים המשתחווים , שהגיעו לאברהם

פסוק (שד זה אמר להם אברהם ובשל ח, לעפר רגליהם

 כבדםבבואו ל, לעומת זאת, "יוקח נא מעט מים", )ד

נתן להם אברהם אבינו עוגות מקמח , בהכנסת אורחים

כי , למדנו מהנהגתו זו. שלש לשונות בחרדל, סולת

 'חשדהו'ואילו , צריך להיות במידה מרובה' כבדהו'

  . מעטמספיק
  

  
   אורחיםהכנסת

  

 רבי אצל שהיה מעשה נביא , הכנסת אורחיםבעניין

' חפץ חיים' בעל הל"ישראל מאיר הכהן מראדין זצ

המלמדנו עד היכן יש לקיים את מצוות הכנסת 

  . אורחים
   

היה בדרכו , לייב שמו,  מאחת הישיבות ברוסיהבחור

הייתה אמורה , הרכבת שבה עמד לנסוע. לבית הוריו

ואז , ריםלהגיע לתחנה ביום חמישי בשעה אחת בצה

, ין'ה אמור לצאת לדרכו למסע בן יום לביתו בסטוצהי

, לייב ידע שאם תגיע הרכבת בזמן. פולין שוכנת באשר

, יצליח להגיע לביתו שעות אחדות לפני כניסת שבת

והגיעה לתחנה רק ביום , אלא שהרכבת איחרה מלבוא

  . חמישי בערב
  

, על הרכבת כשסוף סוף עלה לייב, זה שעת לילההיה 

                        הבין שאפסו הסיכויים להגיע, קרביום שישי בבו

.....   

  

  
  

והוא יצטרך לשהות במהלך , ין בזמן לשבת'לסטוצ

  .  במקום אחרהשבת

  

, מה הן התחנות שבהן תעצור הרכבת,  את הסדרןשאל

וקיווה שיזהה את אחת הערים כמקום שגרים שם 

 בתקווה שיוזמן לשבות בבית, בו יוכל לירד, יהודים

שאחת , לשמחתו אמר לו הסדרן. אחד היהודים

לייב היה .  מראדיןקההתחנות תהיה בעיר לא רחו

סבו , עצמו גר בראדין' חפץ חיים'ה, דודו הזקן, מאושר

ובודאי שיוכל ', חפץ חיים'של לייב היה אחיו של ה

  . לשהות שם בשבת עם דודו הצדיק
  

שאל כיצד , אחז לייב בחפציו וירד, כשעצרה הרכבת

לבית אחי , ועשה דרכו מהר ככל שיוכל, הגיע לראדיןל

התקבל בחביבות על ידי אשת , כשהגיע לבית. סבו

כי הרב כבר עזב לבית , שאמרה לו', חפץ חיים'ה

שבאופן קבוע עוזב הוא מוקדם , היא הסבירה, הכנסת

  . את הבית לפני כניסת השבת

  

 הציעה לו שינוח מעט לפני שילך לבית ובינתיים

שמח לייב . כיון שכמעט לא ישן בלילה הקודם, הכנסת

. על ההצעה ופנה לנוח במטה שהוכנה עבורו

יושב ליד שולחן ' חפץ חיים'כשהתעורר ראה כי ה

את ידי הנער ' חפץ חיים'כרך ה. ומעיין בספר, השבת

להתפלל קבלת שבת , הורה לו ליטול ידיים, בחמימות

ת  לאכול יחדיו את סעודישבו מכן ולאחר, ומעריב

חפץ 'קרא ה, כאשר סיים לייב את התפילה. השבת

 אכלוושלשתם , קידש, לרבנית להצטרף אליהם' חיים

  . את סעודת השבת יחדיו
  

ופרש , את סליחתו' חפץ חיים'אחרי הסעודה ביקש ה

לייב נשכב שוב על המטה שישן עליה . לחדרו לישון

כיון . אך ללא הצלחה, מנסה להירדם בשנית, קודם

 ונכנסקם . התקשה להירדם שוב, לכןשישן קודם 

ולתדהמתו , הביט בו, לשעון קטן והנה שם לב, למטבח

אך הראה על , השעון היה נראה לו תקין, לא היה גבול

', כיצד יכולה השעה להיות ארבע בבוקר, 'השעה ארבע

לא יכול להיות שבעוד שעות , 'תמה לייב הצעיר לנפשו

שהחשכה הביט החוצה וראה . 'אחדות יבקע השחר

אך לא יכול היה להחליט מה היא השעה , שורה בחוץ

  .ונרדם, חזר למטה, מבולבל, באמת
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שם ראה את , נכנס שוב למטבח,  התעורר בבוקרכאשר

, ומיד שאל אותה', שבת שלום'בירכה בברכת , הרבנית

, להרדםלא יכולתי , אתמול בלילה לאחר שסעדנו'

שהראה על השעה וראיתי את השעון , נכנסתי למטבח

מתי בעצם סיימנו , האם השעון היה תקין, ארבע בבוקר

היה אכן מאוחר מאד , 'ענתה', כן'. 'את הסעודה

שאל לייב ', מתי בעצם התחלנו לאכול'. 'כשסיימנו

  . 'האם ישנתי זמן כה רב כשהגעתי, 'הנבוך
  

   

כשבעלי הגיע , 'אמרה הרבנית', אספר לך מה קרה'

רציתי , ית שקוע עמוק בשינההי, הביתה מבית הכנסת

 חיים לא החפץאך , להעירך כדי שתוכל לשמוע קידוש

משום שאמר שודאי הנך מותש ממסעך , הניח לי

ויקדש , הוא עצמו יחכה, והציע להניח לך לנוח, הארוך

  . כשאתה תקום
  

הורה לבננו אהרן , כשראה שעובר הזמן ואינך מתעורר

, בעוד שהוא עצמו לא מצטרף אלינו, ולי לקדש ולסעוד

כל זה נעשה . ['אלא ישב ולמד והמתין לך עד שתתעורר

בהצנע לכת באופן שאם לא היה שם לב לשעון לא ידע 

  ]. ח"את גודל החסד שעשה עמו הח

  

 שביקש ,א"הגרל " רבינו אליהו מוילנא זצ עלמסופר

לבל יקראוהו לאסיפה אלא רק ', וילנא'מאנשי עירו 

פעם אחת החליטו מנהיגי . כאשר מתקנים תקנה חדשה

שעניים מעיר אחרת לא יבואו לעיר , העיר לייסד תקנה

התאספו כולם יחד . וילנא להיות למשא על הקהל

, שיואיל לבוא לאסיפה המיועדת, ושלחו לקרוא להגאון

 לאסיפה יעכאשר הג. נה חדשהכי ברצונם לתקן תק

הלא אמרתי , 'אמר להם הגאון, ושמע את דבר התקנה

', לכם שלא תקראו לי רק כאשר מתקנים תקנה חדשה

והלא זאת תקנה חדשה , רבנו, 'השיבו לו מנהיגי העיר

, תקנה זאת תקנה ישנה היא, 'אמר להם הגאון', היא

 הלא, היתכן, 'אמרו לו', שתוקנה על ידי ארבע ארצות

לא כתובה היא אצלנו בפנקס התקנות של ארבע 

' ועד ארבע ארצות'כוונתם היתה לתקנות של [', ארצות

והיו , שהיו מתאספים פעמיים בשנה, שהיה באירופה

אמר להם ]. הצורך מתקנים תקנות לחיזוק הדת לפי

סדום ועמורה , ארבע ארצות שאמרתי לכם הם, 'הגאון

  .'אדמה וצבויים
  

 על הכנסת אורחים לה זכה ל"ים זצ חיים בררבי סיפר

חזון 'ל בעל ה"על ידי רבי אברהם ישעיהו קרליץ זצ

חזון ' פעם ללון בבני ברק בביתו של הארתיכשנש. 'איש

       ,מחוסר אפשרות למצוא דרך חזור לירושלים', איש

...  

  

  
  

  

יחד עם גיסו רבי יעקב ישאל קניבסקי ' חזון איש'טרח ה

', חזון איש'וזוגתו אחות ה' קהלות היעקב'ל בעל ה"זצ

  . במצוות הכנסת אורחים בנעימות ובחביבות נפלאה
  

, וזוגתו סחבו את המזרון וכלי המיטה' קהלות יעקב'ה

הלך לפניהם לראות היכן ישימו את ' חזון איש'וה

חזון 'איני זוכר אם גם ה. המזרון בצורה הטובה ביותר

' ן אישחזו'שה, אולם זאת זכורני, סחב כלי מיטה' איש

בעצמו הכין כלי עם מים לנטילת ידים שחרית והעמידו 

  . ליד המיטה
  

לא יכולתי , למעני' חזון איש'כשראיתי עד כמה טורח ה

ענה כנגדי ,  לטרחה יתירה זוגדוניסיתי להתנ, לסבול

מאימתי יש לאתרוג , 'במתק לשונו ואמר'  אישחזון'ה

כאומר שכעת ', זכות לומר מה יעשה בעל הבית עמו

ואל לו לאתרוג לחוות דעתו לבעל ,  הוא האתרוגחהאור

  .המקיים את המצוה, הבית
  
  

' שרף מקוצק'הל " רבי מנחם מנדל זצר"האדמו סיפר

איקלע לביתם עובר , שבהיותו פעוט צעיר לימים, ל"זצ

ורוח , בחוץ ירד שלג, אורח בעיצומן של ימות הגשמים

סערה נשבה וקררה את גופות בני האדם עד לשד 

, והאב, הכניסו את האיש לבית פנימה. צמותיהםע

פקד ', הכנסת אורחים'במצוות , שרצה לחנך את בנו

  . שתייה ולינה כיאות, באכילה, עליו לכבד את האורח
  

סעודה בת , הציע שולחן מלכים ממש, י הזאטוט'מענדל

יינות משומרים , בשר שמן, דגים, שבע מנות כיד המלך

אורח את עצמותיו כך חימם ה, ומשקאות חריפים

י האם 'התעניין מענדל, עם תום הסעודה. הקפואות

שהלה נענה , כמובן, חפץ הוא ללון אצלם לינת לילה

ועד מהרה נרדם , י הציע לו את מיטתו'ומענדל, להצעה

, י אל אביו'שבע רצון חזר מענדל. האורח על מטתו

אולם אביו לא , וסיפר לו את כל פרטי המצוה שקיים

עדיין , בני, 'שמיע באזניו כדברים האלהנחה דעתו וה

  . 'לא קיימת מצות הכנסת אורחים בשלמות
  

וכי מה החסיר , מדוע, ' ידע הילד לשית עצות בנפשולא

תיכף עם בואו טרם , 'הסביר לו האב', משלימות המצוה

היה לך להראות לאורח הנודד את , שיאכל את סעודתו

הנפש כך היה אוכל במנוחה ושלוות , מקום לינתו

  .'יתירה
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   בחובת האמונההתבונננות

  

ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר ַאֲחֵרי ְב�ִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה "

  )יב, יח(" ַואֹדִני ָזֵקן
  

  

 ל" יחזקאל לוינשטיין זצרבי' פוניבז' משגיח ישיבת כתב

ה משרה אמנו "שהנה תבע הקב', אור יחזקאל'בספרו 

 שלא האמינה לברכת המלאכים שעתידה ה על כך"ע

  . ונחשב לה כחסרון באמונה, לילד בן
  

  

והרי לא ידעה , ולכאורה צריך להבין מה היתה התביעה

וסבורה הייתה שאורחים ערביים הם , שמלאכים הם

והרי חדל להיות לה ,  אותה ברכת הדיוטהמברכים

ואם כן מצד הטבע אין אפשרות שתלד , אורח כנשים

שמכאן נלמד גודל , אלא. מין לברכותיהםומדוע שתא

עד כמה צריכה להיות , התביעה שתובעים מאתנו

  . אמונתנו מגעת
  

ה אין "וביד הקב,  שהכל נתון בידי הבורא יתברךוןוכי

מחובתנו להאמין , שום מניעה מלעשות כל אשר יחפוץ

ומעתה כאשר נאחל לזקן בן . בכל דבר שיכול להיות

חייב להאמין , מי נערותו שעתיד לחזור ליניםמאה ש

ואם , דבר' שהרי לא יפלא מה', אמן כן יהי רצון'ולומר 

  . זה חסרון באמונההרי, לא נוהג כך
  

  
  מקיים ה"והקב גוזר צדיק

  

 אשה שכיבדה היתהש) א, מלכים ב ד( מובא בהפטרה

ונתנה לו מקום ללון ולעסוק , את אלישע הנביא

ן לאחר ובירכה אלישע שתזכה לפרי בט', בעבודת ה

שבירך את , כעין מה שהיה אצל אליהו, שנים רבות

וזכתה גם היא לאחר שנים , האשה שהתארח אצלה

  .רבות לילד
  

  

 ממה שמוזכר אצל אליהו מהמוזכר אצל ינויאולם יש ש

 מאיר רביועמד בזה , אלישע גבי נס תחיית המתים

, והוא', משך חכמה' בספרו ל"שמחה מדווינסק זצ

בקול ', וישמע ה) "כב, מלכים א יז(שאצל אליהו כתוב 

ואילו אצל , "ותשב נפש הילד על קרבו ויחי, אליהו

' וישמע ה'אלישע שנעשה נס לילד על ידו לא נאמר 

  . 'בקול אלישע
  
  

שאצל אלישע מה שזכתה האשה ', משך חכמה' הביאר

, היה על ידי עצם האמונה התמימה בנביא, לילד

,  את נפש הילדשהאמינה שבכוחו להיות שליח להחיות

.           היא היא שעמדה לה שרוח נכון התחדש בקרבו

......  

  
        

  
  

  
  

' עשה ה, ולנסות את גודל אמונתה בנביא אלישע

כמו שרואים ששלח , והעלים ממנו דבר מותו של הילד

לנסותה שמא תחשוב שאינו , "השלום לילד", לשאול

, לדיודע מה שנעשה עם הי שהרי לא ,יכול להושיעה

 נפל מלבבה שום חסרון לאו, ובכל זאת האמינה בו

כי הבן אשר נתן לה יהיה בן קיימא וחיה , אמונה בנביא

ממילא לא נאמר , וזכות זו היא שהחייתה את בנה, יחיה

כי אם , כי לא מצדו בא הנס', בקול אלישע' וישמע ה'

  .'בגודל אמונתה הטהורה בה, מצידה
  

  

 רבי נכנס עם אברך אל ל" משה מרדכי שולזינגר זצרבי

והאברך ', פוניבז' ראש ישיבת ל"אלעזר מנחם מן שך זצ

עוד בטרם סיים את . הציע את שאלתו באיזה ענין

איזה ספק יש , 'הפסיקו הרב שך על אתר ואמר, השאלה

רבי ישראל יעקב קניבסקי , הלא כבר הורה זקן, לכם

ואנו סומכים , שזה בסדר', קהלות יעקב'ל בעל ה"זצ

כך , זוהי ההלכה,  בכל שאלה חמורה בתורהעליו

   .'פוסקים בשמים
  
  

עליכם , 'הוסיף הרב שך ואמר,  השנים לצאתכשעמדו

שבזכות האמונה שמאמינים בדבריו הקדושים , לדעת

תזכו שהכל , שהם תורת אמת', קהלות יעקב'של ה

  .'ה"יסתדר אצלכם בעז
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