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נלב”ע ח”י מר חשון תשמ”ז ת.נ.צ.ב.ה.
הנה יש להבין את שורש הענין מדוע אברהם אבינו נתאמץ כ”כ והתפלל כמה וכמה תפילות 
והרי הם היו סמל הרשע והאכזריות עד שהתורה מעידה עליהם  עבור הצלת אנשי סדום, 
ולא עוד אלא  וכי אותם צריך להציל מאבדון,  וחטאים לה’ מאד”,  “רעים  נורא של  בביטוי 

להפציר ולהתפלל ולמצוא דרכים להצלתם ? הלא דבר הוא.
ונראה להקדים בזה את דברי הנצי”ב בפתיחה לביאורו העמק דבר בתחילת ספר בראשית, 
ספר הישר כדאיתא במ’ עבודת  ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים  וז”ל: זה הספר הנקרא 
כוכבים )כ”ה ע”א( על שני מקראות בס’ יהושע )י’ י”ג( הלא היא כתובה על ספר הישר, ובס’ 
שמואל ב’ )א’ י”ח( ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר, ומפרש ר’ יוחנן 
להבין  ויש  ישרים.  מות  נפשי  ישרים שנאמר תמות  ויעקב שנקראו  יצחק  זה ספר אברהם 
הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים ביחוד ולא צדיקים או חסידים וכדומה, וגם 
למה מכונה זה הספר ביחוד בכינוי ישרים, ובלעם התפלל על עצמו שיהא אחריתו כמו בעלי 
זה הכינוי. והענין דנתבאר בשירת האזינו עה”פ הצור תמים פעלו וגו’ צדיק וישר הוא, דשבח 
ופירשנו  ופתלתול,  עיקש  דור  שני שהיה  בית  בחורבן  דין הקב”ה  להצדיק  נאמר  הוא  ישר 
שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים, ע”כ מפני שנאת 
חינם שבלבם זא”ז חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה’ שהוא צדוקי ואפיקורס, 
ובאו עי”ז לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית, וע”ז היה 
צידוק הדין שהקב”ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם 
בהליכות עולם ולא בעקמימות אע”ג שהוא לשם שמים, דזה גורם חורבן הבריאה והריסות 
ישוב הארץ, וזה היה שבח האבות שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה’ באופן היותר 
אפשר, עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אומות העולם אפי’ עובדי אלילים מכוערים, מ”מ 
היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה, כמו שאנו רואים כמה השתטח 
אברהם אבינו להתפלל על סדום, אע”ג שהיה שונא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור 
רשעתם כמבואר במאמרו למלך סדום, מ”מ חפץ בקיומם. וברבה פ’ וירא )פמ”ט( איתא ע”ז 
שאמר הקב”ה לאברהם אבינו אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת להצדיק את בריותי ותשנא 
להרשיען ע”כ וכו’, והיינו ממש כאב המון גוים שאע”ג שאין הבן הולך במישרים מ”מ שוחר 
שלומו וטובו, וכן הוצק חן וד”א נפלא על דבר אברם את לוט כמו שנתבאר פ’ לך. וכן ראינו 
כמה נח היה יצחק אבינו להתפייס ממשנאיו, ובמעט דברי פיוס מאבימלך ומרעיו נתפייס 
ויעקב אבינו אחר שהיטב חרה לו על  באופן היותר ממה שביקשו ממנו כמבואר במקומו, 
לבן שידע שביקש לעקרו לולי ה’, מ”מ דיבר עמו דברים רכים עד שאמרו ע”ז בב”ר )פע”ד( 
קפדותן של אבות ולא ענותנותן של בנים ע”ש, ונתפייס עמו מהר, וכן הרבה למדנו מהליכות 
האבות בדרך ארץ מה ששייך לקיום העולם המיוחד לזה הספר שהוא ספר הבריאה. ומש”ה 
יכול  היה  לא  רוה”ק  בשעת  ובלעם  הפרט,  בזה  אבות  מעשה  על  הישר  ספר  כמו”כ  נקרא 
להתפלא על רוע מעשיו שאינו צדיק וחסיד כאברהם יצחק ויעקב אחרי שהוא נביא אומות 
היה  ארץ, שאם שראוי  בדרך  הילוכו  רוע  על  אכן התפלא  וראשו במקור הטומאה,  העולם 
לו לשנוא את ישראל תכלית שנאה באשר שהמה בני אברהם יצחק ויעקב וראשם במקור 
הקדושה, אבל מ”מ לא היה ראוי לפניו לבקש לעקר אומה שלימה, ואינו דרך ישרה בקיום 
העולם, וע”ז צעק תמות נפשי מות ישרים, היינו מקיימי הבריאה, ובדברינו נתיישב יפה על 

מה נקרא זה הספר ספר הישר שהוא ספר הבריאה. ע”כ דבריו הנפלאים.
או  בתורה  העסק  מחמת  לא  ישרים  נקראו  האבות  א.  יסודות:  כמה  הנצי”ב  מדברי  למדנו 
בהשגת מדרגות בעבודת ה’ או בדבקות בו יתברך, אלא מחמת הליכותיהם הנעימים בדרך 
ארץ עם בני האדם, והדאגה לטובתם. ב. צריך להתפלל עבור הצלת הרשעים אע”פ שצריך 
לשנאותם, כיון שהם חלק מקיום הבריאה. ג. ההנהגה של ישרות היא קיום הבריאה. וזהו 
הסוד מדוע אברהם אבינו כ”כ נתאמץ להתפלל עבור הצלת הרשעים, כיון שזו מידתו של 

הישר לקיים את הבריאה. 
ויש להוסיף בזה רמז נפלא, דהנה אם נחסיר מהמספר של בראשית )913( את המספר של 
נח )58( ישאר לנו המספר של ספר הישר )855(, והיינו שיש בזה הפקעה של נח מהמעלה 
של ישר. ולפי דברי הנצי”ב נראה שהביאור הוא פשוט, שהרי מצינו שמי המבול נקראים על 
שמו של נח כדכתיב “כי מי נח זאת לי” )ישעיה נ”ד ט’(, ולכאורה קשה מדוע ייחס הקב”ה 
את המבול לנח וקרא למבול על שמו “מי נח” ולא קרא לו סתם “מי המבול”. ומובא בשם 
הזוהר הק’ )פר’ נח דף ס”ז( שהטעם הוא מכיון שנח לא התפלל על בני דורו ולא הגין עליהם 

אנשי  כל  של  להרוצח  נחשב  שנח  נמצא  שהרי  למתבונן,  נורא  והוא  המבול.  מי  מפני 
דורו, וכאילו הלך והטביע את כל אחד ואחד במי המבול, ומדוע מתיחסים אליו 

בחומרה גדולה כזו. אלא הביאור הוא עפ”י הנ”ל, שמצד קיום הבריאה 
היה צריך להתפלל על בני דורו, דאע”פ שהיו רשעים היה 

צריך לדאוג להצלתם, ואפילו שהתריע בהם והזהירם 120 שנה של בניית התיבה, בכ”ז היה 
צריך גם להתפלל בעבורם, דקיום הבריאה היא שהם יהיו ניצולים, וכיון שלא נהג כן נקרא 
המבול על שמו “מי נח”. ומאותו הטעם נח מופקע מהשם “ישר”, דהישר הוא דוקא המתנהג 
בהליכות טובים עם כולם ואפי’ עם הרשעים שנואי נפשו, וגם מתפלל עליהם להצילם וכמו 

שנהג אברהם אבינו עם אנשי סדום.    
עד כדי כך הדברים נוקבים שגם על אברהם אבינו היתה תביעה מסויימת בענין תפילתו, דהא 
איתא בזוהר הק’ )פר’ וירא דף ק”ו(, שאברהם אבינו שהתפלל על בני דורו לא נהג בשלימות 
כמו שמשה רבינו נהג, אלא אברהם אבינו ביקש שימחול לסדום בתנאי שיהיו לכל הפחות 
עשרה צדיקים בעיר, ואילו משה רבינו ביקש מהקב”ה בחטא העגל שימחול לכל כלל ישראל 
בלא שום תנאי. ויתכן שהטענה היא שאם היה מתפלל ללא שום תנאים היה מציל את כל 
משום  יותר,  גבוהה  לדרגה  שבו  ה”ישר”  דרגת  מתווספת  היתה  ואז  הרשעים,  סדום  אנשי 

שהיה יותר קיום לעולם.    
  

ניסיון העקידה - ירושה לדורות 
הרב אבא קליינרמן

“ויאמר בי נשבעתי נאם ה’ כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את  יחידך. כי 
ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את 
שער אויביו. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי”. הנה רואים בפסוקים 
שבזכות זה שאברהם אבינו עמד בניסיון של עקידת יצחק, זכה בעבור זה להבטחות גדולות 

ונשגבות, והיא הזכות שעומדת לעם ישראל בכל עת ועידן.
ובניסיון הזה זכה אברהם אבינו שנאמר לו, “עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה”, שכאן זכה 

אברהם אבינו להראות את אהבתו ויראתו להקב”ה בתכלית השלמות.

עמוד החסד
נראה לבאר, דהנה אברהם אבינו הוא היה עמוד החסד.  והנה בביאור הניסיון הגדול הזה 
ובתחילת הפרשה התורה מאריכה בגודל מסירותו לעשיית חסד, אפילו שהיה חולה שהיה 
שלא  כדי  מנרתיקה  חמה  הוציא  שהקב”ה  היום”  “חום  היה  ובחוץ  למילתו,  שלישי  ביום 
להטריחו באורחים. אעפ”כ הוא לא נח, אלא חיפש אולי ימצא אורחים לגמול עימהם חסד, 
גמילות  מצוות  בהם  לקיים  שיוכל  מלאכים  שלשה  לו  שלח  בצערו  כשראה  שהקב”ה  עד 

חסדים.
ובזה הוא עבד את הקב”ה בכל כוחו  רואים מזה שהמידה של אברהם אבינו היה “חסד”, 

ומאודו, עד שכל מהותו ומציאותו היה רק חסד ורחמים.

עקידת בנו - הפך החסד
והנה מצד שני, הניסיון של עקידת יצחק בנו יחידו, זה היה דבר שהוא מנוגד בתכלית הניגוד 
לחסד. מעשה כזה של לקיחת בן יחיד ולשחוט אותו לעולה, הוא מעשה שמראה על אכזריות 
נוראה שהוא ההפך הגמור של חסד, ואברהם אבינו הלך לעשות מעשה שהוא ההפך מטבעו 
היא  והיראה  לה’  העבדות  כאשר  רק  שייך  זה  ודבר  השי”ת.  ציווי  את  לקיים  כדי  ומהותו, 

בתכלית השלמות.
ומעתה בוודאי שזכות כזאת שהאדם מבטל את כל טבעו ומהותו, והולך כנגד הכל לעשות 

רצון השי”ת, היא זכות שעומדת לדורות בכל זמן ומצב.

עבד אברהם אנכי
והנה בפרשת חיי שרה רואים מהו עבדות, דהנה כאשר אליעזר עבד אברהם בא לבית בתואל, 
כתוב בפסוק )פרק כ”ד פסוק ל”ג - ל”ד( “ויושם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי 

דבריו ויאמר דבר. ויאמר, עבד אברהם אנכי”.
רואים בפסוק שהדבר הראשון שאליעזר דיבר היה “עבד אברהם אנכי”, וי”ל שבא לומר בזה 
עבד אברהם שמשועבד  הוא  דבר שולחו, אלא  רק שליח שעושה את  לא  על עצמו שהוא 
ונאמן לו בכל לב ונפש, ואין לו דבר אחר בעולמו מלבד הענין הזה של עשיית רצון אדונו 
בתכלית השלמות. וממילא לכן דבר זה של עשיית רצון אדונו, הוא ראשון וקודם אצלו לכל 

העניינים האחרים.
ובוודאי שדבר זה אליעזר למד ממה שראה בחוש אצל אברהם אדונו, שהוא היה עבד ה’ 
בתכלית השלמות והרצון “לאדון כל”. שלא היה לו שום רצון טבעי אחר אלא עשיית רצון 
קונו בתכלית השלמות, ולכן אפילו בשעה שהציווי היה לעשות מעשה שהוא מנוגד לטבעו 

ומהותו, הלך בשמחה לעשות רצון קונו.

בעקידה אברהם הוריש לבניו כח לעמוד בניסיונות



דבר ה' גם שנראה סתירה גמורה להאמין באמונה שלימה שאכן כך יהי' כדברי השי"ת והגם 
שהטיף אברהם נגד כל האומות שמעבירים בניהם למולך שזהו עבו"ז וכאן הקב"ה מצוה 
עליו נגד כל התורה של אברהם עצמו ונגד ההבטחה המפורשת שקיבל, ויכול להתערר לו 
האמונה ודוקא עתה התחזק ביותר באמונה לעשות רצונו בלי כל חשבונות ומחשבות זהו 

מסירות נפש עצומה של אמונה.
השחר  בהעלות  ומיד  בעצמו  הוא  וחבש  הזדרז  החמור  את  ויחבוש  הפסוק  אומר  וע"ז 
ולא ציוה לאחד מעבדיו ואהבה מקלקלת השורה ובזה מראה שעושה רצון הי"ת באהבה 

ובמסירות גמורה.
וכ"ה במשה ע"ה שלקח את החמור בבואו למצרים ממדין ובא כן במסי"נ עצומה להציל את 
ישראל בגאולתן בכל הנסיונות הגדולים שהיה כרוך בזה נגד כל שכל וטבע אנושי וכשיש 
מסי"נ כזאת בבין אדם לחבירו כמשה רבינו ובבין אדם למקום כאברהם אבינו מזה נוצר 

חמורו של מלך המשיח שנא' עני ורוכב על החמור.
ובזה מובן גם מדוע צריכין לבריאת החמור מששת ימי בראשית ומהו ענין חמור בכלל לענין 
רכיבה על  ולכן  וביטול החומר מלשון חמור  רכיבה על חמור מסמל הכנעה  המשיח אלא 
חמור היינו שליטה על החומריות וכח זה נברא מששת ימי בראשית והיא הכח שבזה בא 

הגאולה.
הרי מבואר שכדי שיהא גאולה לישראל צריך שיהא מסירות נפש עצומה בבין אדם לחבירו 

ולמקום ובכך נחיש הגאולה להאיר באור חדש על ציון בב"א.

עקדת יצחק
הרב יהודה שניידר

ירא אלוקים אתה,  כי  ידעתי  ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה  כתיב אל תשלח 
וברש"י ז"ל, אמר רבי אבא אמר לו אברהם אפרש לפניך את שיחתי אתמול אמרת לי כי 
ביצחק יקרא לך זרע, וחזרת ואמרת קח נא את בנך, עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך 
אל הנער, אמר לו הקב"ה לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה, כשאמרתי לך קח מוצא 

שפתי לא אשנה, לא אמרתי לך שחטהו אלא העלהו, אסקתיה, אחתיה, עכ"ל.
ובתענית ד'. אמרי' עה"פ בירמיה י"ט אשר לא ציותי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי וכו' ולא 
עלתה על ליבי זה יצחק בן אברהם, וברש"י שם ז"ל, כלומר שאע"פ שציוויתי לו מעולם לא 
עלתה על ליבי לשחוט בנו רק לנסותו וכו' עכ"ל. ובבראשית רבה נ"ו-ט' כשאמרתי לך קח נא 
את בנך לא אמרתי לך שחטהו אלא והעלהו לשם חיבה אמרתי לך אסיקתיה וקיימת דברי, 
ועתה אחתיניה, הדא הוא דכתיב ולא עלתה על ליבי זה יצחק, ומכל הלין מתבאר דלא היה 

מעולם ציווי לשחוט את יצחק אלא רק להעלותו לעולה.
ובכתבי הגרי"ז עה"ת איתא בשם הגר"ח זצ"ל שפירש דאין לומר דאברהם אבינו טעה ולא 
הבין את הציווי של והעלהו לעולה, דהרי קיבל את הציווי בנבואה, אלא דבאמת הציווי היה 
ולא לשוחטו, אלא דדין תורה הוא דעולה חייבין לשוחטה ולהקריבה,  רק והעלהו לעולה 
ולזה בא לבסוף הציווי אל תשלח ידך אל הנער דאמנם כל עולה שבתורה צריכה שחיטה 
והקרבה אבל עולה זו א"צ שחיטה והקרבה אלא רק העלאה לעולה לחוד, ומבואר לפ"ד 
הגר"ח דניסיון העקידה היה שאברהם אבינו יסבור שצריך לשחוט את יצחק ואע"פ שבאמת 

לא נצטוה על כך.
ויל"ע דבירושלמי תענית פ"ב ה"ד תנן על הראשונה הוא אומר מי שענה לאברהם אבינו 
בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך אתה ד' גואל ישראל, 
ובר"ן  נגאל ומתרצי' מכיון שנגאל יצחק כמו שנגאלו כל ישראל,  ולא יצחק  ומקשי' בגמ' 
ולזה  ולא ישראל,  נגאל  יצחק  גואל ישראל דהא  ביאר דקושיית הירוש' על מאי דחותמין 
תי' הירוש' דהצלת יצחק היא הצלת כל ישראל, ומבואר דאברהם אבינו היה צריך להתפלל 
שלא יצטרך לשחוט את יצחק ורק מפני שנענתה תפילתו ניצל יצחק, וקשה לדברי הגר"ח 
וכמבואר בתענית ד'. ובמדרש ורש"י דלא נצטוה על כך וא"כ לא היה צריך לתפילתו שתיענה. 
ומבואר  כמים'  דמו  לשפוך  לשוחטו  להורו  'ושחת  גשם  דתפילת  הפייט  מלשון  קשה  וכן 

דהציווי היה לשוחטו. 
המשך חכמה הביא מאמר חז"ל דישראל הקב"ה מצרף להם מחשבה טובה למעשה ואינו 
למעשה  מצרפה  הקב"ה  רעה  מחשבה  אוה"ע  אבל  למעשה,  רעה  מחשבה  להם  מצרף 
ומחשבה טובה אין הקב"ה מצרפה להם למעשה, וכתב המש"ח דבעקידת יצחק נקבע ענין 
זה דאז נשתנו ישראל למעליותא ע"י התיקון הגדול שפעל אאע"ה בעוצם מעשה העקידה, 

דנשלם אאע"ה וזרעו עכ"כ דאפי' מחשבתם לטובה פועלת רושם בנפשם כמו מעשה.
ולפ"ז נראה לבאר דודאי הציווי של והעלהו לעולה היה בכללו גם שחיטה והקטרה, אלא 
דבצווי של אל תשלח ידך אל הנער נתחדש דאפי' דלבסוף לא שחטו חשוב לפני הקב"ה 
כמו שנשחט, ומכיון דאברהם אבינו בהשלמת נפשו בא להקריב בנו באמת ובתמים עכ"כ 
ששלימות כוונתו עלתה לרצון להיחשב כאילו כבר הקריב, וכדכתיב אשר יאמר היום בהר 
ד' יראה, ופירש"י וז"ל, ד' יראה עקידה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילם מן הפורענות 
כדי שיאמר היום הזה בכל הדורות הבאים בהר ד' יראה אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה, 
עכ"ל. והיינו דע"י שיצחק אבינו הועלה על המזבח לחוד כבר נחשב לפני הקב"ה כמו נשחט 
נחשב כמי  וגם  נעלה לעולה  עולה שבאמת  ענין הקרבן  נתקיים  ובזה  צבור,  ואפרו  ונקרב 

שנשחט. 
ולפז"נ מאי דמבואר בירוש' דנענתה תפילתו של אברהם שלא ישחט, משום דבאמת עיקר 
הדין היה שישחט, אלא ששחיטתו נתקיימה באופן זה שנחשב כאילו נשחט, ולכך היה צריך 
לבקש רחמים שיעלה לרצון בלא לשוחטו, ומאי דאמרי' בתענית דלא עלתה על ליבי היינו 
לרצון בלא שחיטה ממש אלא  סופו לעלות  דנידון על שם  היינו משום  בן אברהם,  יצחק 
שיחשב כאילו נשחט, ומ"ד במדרש לא אמרתי לך שחטהו אלא העלהו, אסקתיה, אחתיה, 

נראה לבאר דבהעלאה לחודא בא הדבר אל תכליתו שנחשב כאילו נשחט. 
ועדיין צריך ביאור מדוע היה צריך לתפילתו של אברהם אבינו, דהרי ממנ"פ אי הנסיון היה 
לראות שיקריב אברהם אבינו את בנו ברצון א"כ אין כאן מקום לתפילה, אלא אדרבה היה 

צריך אברהם אבינו לחשוק לזכות לשחוט את בנו ולא להתפלל להיפוך הציווי.
עד  הדין  מידת  שהוא  אלוק'  שם  כתיב  יצחק  עקידת  פרשת  שבכל  העיר  המלבי"ם 

שנעקד יצחק ע"ג המזבח ואז מתהפך שם השם לשם הוי"ה, והיינו משום שעד 
העקידה היתה מידת הדין מתוחה על אברהם וזרעו, אבל כאשר נעקד 

יצחק ע"ג המזבח נעשו ראויין למידת הרחמים. 

והנה הניסיון הזה שעמד אברהם אבינו בעקידת יצחק, הוא הוריש לכל זרעו עד עולם, 
שגם אם ח”ו יבואו מצבים של מסירות נפש ממש, יוכלו לעמוד בזה בגבורה לעשות את 

רצונו ית”ש.
ומכח זה עמדו כלל ישראל באמונתם גם כשהיו מצבים קשים ומרים, וגם כשהיו רח”ל 

הריגות ורציחות, קיבלו את הכל באהבה למען כבודו ית”ש.

אתה עקדת מזבח אחד - ואני שבעה מזבחות
והנה שמעתי מראש הישיבה הגר”ח שמולאביץ זצ”ל שביאר את הגמ’ בגיטין )דף נ”ז ב’( 
ה’ בכדי שלא להשתחוות  בניה מסרו את נפשם על קדושת  ושבעת בנה, שכל  על חנה 
לכו  בניי  לו  “אמרה  לו  נפשו, אמרה  את  למסור  הלך  בנה השביעי הקטן  וכאשר  לצלם. 

ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות”.
וביאר שלא אמרה כן בתור גאווה וזחות הדעת, אלא באה לומר מהיכן הגיע לה ולבניה 
את הכח הנשגב הזה לעמוד ולמסור את נפשם על קדושת ה’. ועל זה אמרה לכו ואמרו 
לאברהם אביכם, שבכח זה שהוא עקד את יצחק בנו, אני קבלתי כח למסור את הנפש על 

קידוש ה’, ולעקוד שבעה מזבחות שהם שבעת בניה.

כל אדם עוברים עליו ניסיונות ויכול לעמוד בזה
עליו  עוברים  מישראל  אדם  שכל  כותב  דצניעותא  לספרא  בהקדמה  שהגר”א  שמעתי 
)כנראה בזעיר אנפין( כל הניסיונות שעבר אברהם אבינו, והשלמות של כל אחד הוא רק 

כאשר עומד בכל הניסיונות הללו.
ובאמת בוודאי שאין הקב”ה מנסה אדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו, והכלל בזה הוא 
“לפום גמלא שיחנא”, כלומר לפי כח הגמל כח נותנים עליו משאוי. וממילא אדם שהקב”ה 
נותן עליו איזה ניסיון שהוא, הרי זה ניסיון שאפשר לעמוד בו, וממילא גם כשאדם רואה 
שבאים עליו מצבים וניסינות קשים, צריך לזכור שאנו בני אברהם אבינו קיבלנו בירושה 

ממנו את הכח לעמוד בניסיונות, וכאשר נתאמץ מעט יכול נוכל לה.
בבחרותי נכנסתי אל המשגיח הגה”צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ”ל, לעיצה וברכה באיזה 
ענין מסויים, והוא קירב אותי בחיבה אל הסטנדר שעליו נשען, ואמר לי בזה הלשון, “בא 
ואני יראה לך את הלוצאטו )כוונתו למסילת ישרים, שחיברו רבי משה חיים לוצטו זיע”א(, 
מציאות  עיקר  כי   - במילה  מילה  א’  בפרק  ישרים  המסילת  דברי  את  לקרוא  והתחיל   -
האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון, ואמר דע לך שהחיים הם 
ניסיונות”, והבנתי מדבריו שכל חיי חיותו של האדם, הוא צריך לעמוד מוכן בכדי שיוכל 

לעמוד בניסיון.

עקידת יצחק וגאולת ישראל
הרב שמעון הרמן

ליום הזיכרון לרבינו מרן  הגרא"מ שך זיע"א
בפרקי דר"א )פל"א( מובא עה"פ ויחבוש את החמור וכן עה"פ שבו לכם פה עם החמור, 
דאותו חמור שרכב עליו אברהם אע"ה הוא אותו חמור שמשה רכב עליו בבואו למצרים 
בן  שנברא  החמור  והוא  חמור  על  ורוכב  עני  עליו.  לרכב  דוד  בן  שעתיד  החמור  והוא 
השמשות בששת ימי בראשית וצ"ב מה ענין ושייכות בין הדברים ולחמורו של בן דוד. ומה 

ענין של חמור בכלל ולבריאה מיוחדת בששת ימי בראשית.
ואשר נראה לבאר דהנה לכאורה הקב"ה הבטיח לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע ואח"כ 
מבקש ממנו לעקוד אותו והוי סתירה להבטחת השי"ת ובכ"ז האמין לגמרי ולא הקשה 
שאלות ואמר מרן הגרא"מ  שך זצוק"ל כי כל הסתירות הללו אינן סתירות כלל  כי בודאי  
אין שום סתירה ח"ו בדברי הי"ת  כי אם הבטיח הרי בודאי יתקיים במלואו גם כאשר נראה 
שלא שייך שיתקיים ומה שנראה עתה איזה סתירה בודאי שיש פתרון נפלא שדעת  האדם 
קצרה מלהבינו כי שכל האדם מצומצם ומוגבל ולכן א"א לו להבין אמנם דעת הי"ת הוי 
כל  ללא  נפלאה  כל הבריאה מתנהגת בחכמה  כי  ושייך הכל  בנ"א,  וצמצום  מעל הטבע 
סתירות והכל בחשבון מדוקדק עד להפליא ולפי"ז ביאר מש"כ רש"י עה"פ ואני והנער 
יהי' זרעך והדברים מופלאים  נלכה עד כה וברש"י אראה היכן המקום שאמר לי ה' כה 
ביותר וכי בזמן שעכשיו הולך לשחוט את בנו הוא צריך לדעת דוקא עכשיו היכן המקום 

שה' הבטיח לו כה יהי' זרעך ובפרט שזה סתירה גמורה למה שהולך עכשיו לעשות.
אמנם כן הוא הביאור על אף הפלא הרי בכל הנהגת העולם תואם פרט אחד את השני ללא 
ודוקא במקום  זו לזו  יהי' זרעך תואמות  וא"כ מצות העקידה וההבטחה כה  כל סתירות 
ההיפך הגמור מהבטחת השי"ת הוא יראה את קיומה של ההבטחה על אף שנראה לכאורה 

סתירה ואת האמונה הזאת בדרגה זו השריש אברהם לעצמו ע"כ דבריו. 
ואשר נראה להוסיף עוד ולהביא ראי' דאדרבא העקידה היא בעצם הביאה לקיום ההבטחה 
דמבואר בספרים הק' דיצחק היה עקר ולא היה לו כח ההולדה, ולפי שיטה אחת בזוה"ק 
שבעקידה באמת נשחט רוב קנה של יצחק והיה צריך גם רפואה לזה, ולכן לקחוהו מלאכי 
השרת לגן עדן כדי לרפאותו  והיה שם ג' שנים ואז חזר אח"כ בבחינה חדשה שהיה יכול 
כבר ללדת וקיבל כח ההולדה ומובא בספר מנחת שמואל דלכן נאמר ויבוא אברהם לספוד 
לשרה ולבכותה ויצחק היכן היה אלא דאמנם יצחק לא היה שם כי היה בג"ע ג' שנים עד 

שידוכו.
ונראה לפי"ז דא"ש הפסוק וירח את ריח בגדיו וברש"י הביא מהמד"ר שהריח ריח גן עדן 
וצ"ב מנין לו לדעת ולהכיר מהו ריח גן עדן אלא לפמשנ"כ א"ש דהכיר  את הריח מאז 

העקידה שהיה בג"ע.
הנסיון  כל  מלבד  שהעקידה  ופלא  הפלא  נמצא  זלל"ה  מרן  בדברי  האמור  לפי  ומעתה 
הגדול בזה גם הביא ליצחק כח ההולדה ואז שייך הברכה דכה יהי' זרעך א"כ חזינן בדרכי 
האמונה השלימה שדוקא במה שנראה שזוהי סתירה גמורה הרי לא רק שאינו סתירה אלא 

גם גרם לקיום ההבטחה.
והנה נסיון העקידה היא אחד מעשרה נסיונות שנתנסה אברהם והאלו' ניסה את אברהם 

מודגש  לא  ואמנם  בנים  שבעה  ואני  אחד  בן  עקדת  אתה  לאברהם  אמרה  חנה  וגם 
בתורה נסיון של יצחק בזה.

כאן  ומ"מ  הדורות  בכל  מצינו  לה'  נפש  מסירות  כי  בזה  וההסבר 
נתייחד נסיון מלבד עצם העקידה גם נסיון לא לערער אחר 

 



ובביאור הענין נראה דתנן באבות פ"ה מ"ב עשרה דורות מנח ועד אברהם להודיע כמה 
ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם אבינו וקבל שכר כולם, 
וי"ל דזה עורר על אברהם אבינו וזרעו מידת הדין שאם נוטל שכר כולם א"כ צריך ליטול 

בדין, ומשום כך נמתחה עליו מידת הדין.
ועוי"ל דמכיון דבדורות הבאים חטאו ישראל והיו צריכין לזכות אבות להצילם מדין שמים 
וניסה את אברהם בנסיון העקידה  ומעונשי החטא, לפיכך הקדים הקב"ה רפואה למכה 
לעורר זכות אבות על ישראל לכבוש כעסו מעליהם ולדונם במידת הרחמים כמו שכבש 
אשר  עה"פ  הנ"ל  וכפירש"י  השי"ת,  רצון  לעשות  כדי  יחידו  מבן  רחמיו  אבינו  אברהם 
יאמר היום בהר ד' יראה, וז"ל, ד' יראה עקידה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילם מן 
הפורענות כדי שיאמר היום הזה בכל הדורות הבאים בהר ד' יראה אפרו של יצחק צבור 

ועומד לכפרה, עכ"ל.  
וברש"י בראשית א'-א' וז"ל, ברא אלוק' ולא אמר ברא ד' שבתחילה עלה במחשבה לבראתו 

במידת הדין ראה שאין העולם מתקיים הקדים מידת הרחמים למידת הדין וכו', עכ"ל.
ולפז"נ דכאשר יצחק אבינו מסר עצמו למיתה לקיים רצון ד' הראה בכך שכמו שאין העולם 
מתקיים במידת הדין כמו"כ אין קיום לישראל במידת הדין, שהרי לפי מידת הדין היה צריך 
ולפיכך נתהפכה מידת הדין למידת  וזכרו,  ויאבד שמו  ולמות  יצחק להקרב ע"ג המזבח 

הרחמים כמו בבריאת העולם. 
ונראה דהוא מאי דאמר רבי יוחנן בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה 
רחמים  של  באופן  מתגלית  קוב"ה  של  והכח  הגבורה  שמידת  דהיינו  ענוותנתו,  מוצא 
וזה נקבע באפרו של יצחק דהנהגת  וכדכתי' להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, 
הקב"ה עם ישראל תהיה באופן כזה שיחשבו שכבר עלו לקרבן לפניו במידת הדין וממילא 

תתעורר מידת הרחמים להחיותם ולרוממם.
שהיה  משום  שבנסיונות  הגדול  היה  העקידה  דנסיון  ביאר  הגר"א  לאדוננו  נעם  ובאמרי 
בנו שזה  היפך מידתו של אברהם אבינו ע"ה שהיא מידת החסד, שנצטווה לשחוט את 
היפך מידת החסד, ולכך בזה היתה עבודתו של אאע"ה שלימה, שפעל נגד טבעו ומידתו 

לגמרי, והיה בזה ביטול מוחלט לעבודתו ית"ש.
ולהמבואר י"ל דההיפוך שהיפך אברהם אבינו את מידתו מידת הרחמים והחסד והסכים 
לשחוט את בנו יחידו, היה זה המעורר זכות הגדול לפני השי"ת להפעיל את כח ההיפוך 

להפך מידת הדין למידת הרחמים.
וזה ביאור התפילה שכמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך כן יכבשו רחמיך 
את כעסך וכו' דהוא מידה כנגד מידה דכמו שהיפך א"א מידתו מרחמים לדין כמו"כ יהפוך 

הקב"ה מידת הדין לרחמים.
ואם כנים הדברים מבואר היטב דאמנם הנסיון היה שיעשה רצון בוראו בשלמות הרצון, 
וזה ע"י שיכבוש רחמיו מבנו יחידו כדי לעשות רצון אביו שבשמים, אבל ידע אברהם אבינו 
גם ידע שנסיון זה מצד מידת הדין הוא ואב הרחמן רצונו להטיב ולנהוג ברחמים, וא"כ 
בכלל הנסיון הוא להתאמץ בתפילה להמתיק הגזירה ואפי' דעדיין לא ידע אברהם אבינו 
באיזה אופן תומתק הגזירה, שהרי אח"כ הקשה לפני הקב"ה אתמול אמרת לי כי ביצחק 

יקרא לך זרע, וחזרת ואמרת קח נא את בנך וכו'.
ברם צ"ב לפ"ז מאי דאיתא בבראשית רבה נ"ו-ט' כשאמרתי לך קח נא את בנך לא אמרתי 
לך שחטהו אלא והעלהו לשם חיבה אמרתי לך אסיקתיה וקיימת דברי, ועתה אחתיניה, 
הדא הוא דכתיב ולא עלתה על ליבי זה יצחק, ומשמע דהנסיון היה משום חיבה ולא משום 

מידת הדין.
כדי  היה  לא  הציווי  דעצם  אלא  וכנתבאר,  הדין  מידת  היתה  הנסיון  סיבת  דאמנם  וי"ל 
שלבסוף ישחט אלא כדי שלבסוף יחשב כאילו נשחט, וזה הוא חיבה יתירה, שאפי' שמידת 
הדין מתוחה אפ"ה כובש הקב"ה מידת הדין בתחבולה לעשות כאילו נשחט, ואין לך חיבה 

גדולה מזו. 
ירא  כי  ידעתי  כי עתה  וגו'  הנער  ידך אל  דכתי' אל תשלח  לפ"ז סדר המקרא  ומדוקדק 
אלוקים אתה ולא חשכת את בנך וגו' וצ"ב מדוע הטעם שלא ישלח ידו אל הנער הוא משום 
זרע,  ולכאו' עיקר הטעם כדי לקיים מה שנאמר כי ביצחק יקרא לך  וגו'  ידעתי  כי עתה 
ולפמשנ"ת מיושב דבאמת כל מה שנחשב שנתקיים הציווי של והעלהו לעולה הוא משום 
כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך וגו', וכלומר דע"י שיעלהו לעולה 
על דעת לשוחטו באמת ובתמים מתוך יראת ד' עי"ז יהא נחשב לפני הקב"ה כאילו נשחט, 
ולכך נאמר לו אל תשלח ידך שהרי כבר אפרו צבור לפני, ומדויק שרש"י העתיק מאחז"ל 
דאפרש שיחתי וכו' על המקרא כי ידעתי, ולדברינו ניחא מאד דבאמת במקרא הזה השיב 

הקב"ה לאברהם על קושייתו.

הערות לפרשת השבוע
איך אברהם אבינו ראה את המקום מרחוק

מרחוק”,  את המקום  וירא  עיניו  את  אברהם  וישא  “ביום השלישי  )כב,ד(  בפרשה  כתוב 
ופרש”י “וירא את המקום. ראה ענן קשור על ההר”. וכ”ה בתרגום יונתן ב”ע “ּוְזַקף ַאְבָרָהם 
ַית ֵעינֹוי ַוֲחָמא ֲעַנן ֲאַיְקָרא ָקַטר ַעל ַטְווָרא”. וא”ת הרי מעשים בכל יום שאנו רואים עננים 

על ההרים, ואיך ידע אברהם אבינו שזהו המקום אשר אמר לו האלקים.
וי”ל שאברהם אבינו הכיר את הענן הזה מכך שהיה קשור תמיד באהל שרה, וכמש”כ רש”י 
לקמן )כד,סז( ד”ה “האהלה שרה אמו. וכו’, שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב 
שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל וכו’”. וע”י שאברהם הכיר 
את הענן ידע ששם הוא המקום הנרצה. יה”ר שנזכה לראות את הענן הקשור על המקדש 

במהרה בימינו אמן.
הרב צבי הירש מנדלוביץ

לבאר דקדוק לשון ברש”י
כתיב )יח,כא( “ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה”. ופרש”י: “ארדה נא ואראה. למד לדיינים שלא יפסקו 

דיני נפשות אלא בראיה הכל כמו שפירשתי בפרשת הפלגה )לעיל יא,ה(”. וזה 
לשונו שם: “וירד ה’ לראות. לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים 

שלא ירשיעו הנדון עד שיראו ויבינו. במדרש רבי תנחומא”. 

 

“הכל” שברש”י כאן למה לי, ושם לא כתב יותר מכאן, - ואדרבא  וא”כ צריך ביאור תיבת 
רש”י הגדיל בזה את קושיית האוה”ח הק’ עליו, וז”ל: “וקשה לדבריו למה לא הספיק לזה 
ומצינו  וגו’,  ה’  וירד  וכו’( מה שאמר הכתוב בפרשת דור הפלגה דכתיב  )שמלמד לדיינים 

לרש”י עצמו שפירש כן שם עי”ש”. 
ואולי צריך לפוסקו ולקוראו כך: “שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה הכל, כמו שפירשתי 
בשדה”,  ב”באר  ופירשו  “ויבינו”,  תיבת  שם  שהוסיף  למה  רש”י  וכונת  הפלגה”.  בפרשת 

דתרתי נינהו דבעי, ראיה חושית והבנה שכלית.

ביאור “ואברהם שב למקומו” 
כתוב )יח, לג( ַוֵּיֶלְך ה’ ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמֹו.  ויל”ע “ואברהם שב 
למקומו” מה בא ללמדנו )עי’ נו”כ רש”י, ורבינו בחיי ועוד(. וי”ל עפ”י הגמ’ תענית )כד:( “...
בעא )רצה שבור מלכא - מלך פרס( לצעורי לרבא, אמרה ליה איפרא הורמיז אימיה דשבור 
מלכא לברה: לא ליהוי לך עסק דברים בהדי יהודאי, דכל מאן דבעיין ממרייהו יהיב להו. 
אמר לה מאי היא, בעין רחמי ואתי מיטרא, אמר לה ההוא משום דזימנא דמיטרא הוא. אלא 
לבעו רחמי האידנא, בתקופת תמוז, וליתי מיטרא. שלחה ליה לרבא: כוין דעתך ובעי רחמי 
באזנינו  “אלקים  עולם  של  רבונו  לפניו:  אמר  מיטרא.  אתי  ולא  רחמי  בעי  מיטרא.  דליתי 
בעינינו  ואנו  מז,מד(,  )תהלים  קדם”  בימי  בימיהם  פעלת  פעל  לנו  ספרו  אבותינו  שמענו 
לא ראינו, אתא מיטרא עד דשפוך מרזבי דצפורי לדיגלת. אתא אבוה איתחזי ליה בחלמיה 
ואמר ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי, אמר ליה שני דוכתיך, שני דוכתיה, למחר 
הלילה:  במטתך  תשכב  אל  מטתך.  “אשני  ופרש”י:   - בסכיני”.  פורייה  דמרשם  אשכחיה 
בסכיני. שרצו שדים להורגו, וחתכו את מטתו, והיינו דאמרינן בשחיטת חולין בפרק הזרוע 
)קלג.( “וליקריוה לרבא, רבא נזוף היה”, לא מצינו לו נזיפה בכל התלמוד אלא בזה המעשה, 

כשביקש הגשמים בתמוז שלא לצורך”.
ולפי”ז אפשר לומר דז”ש נמי הכא, דאע”פ שאברהם אבינו הרבה והפציר בתפילה על הצלת 
וכיוצ”ב,  וגו’”  יחר  נא  “אל  בתפילתו  שאמר  וכמו  שמיא,  קמי  כמטריח  נראה  והיה  סדום, 
הקדים בכל פעם התנצלות ובקשת רשות. ועוד מפורש ב”מדרש רבה” )מט,ט(: “א”ר לוי שני 
בני אדם אמרו דבר אחד, אברהם ואיוב, אברהם “חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק 
עם רשע”, איוב אמר )איוב ט,כב( “אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה”, אברהם 
נטל עליה שכר, איוב נענש עליה וכו’” ע”כ. וז”ש הכתוב דאעפ”כ “ואברהם שב למקומו”, 

ודלא כמעשה דרבא שהיה צריך לגלות.
הועיל  דרבא בתפילתו  צ”ל משום  כרבא,  לחוש לסכנה  אבינו  היה לאברהם  והטעם שלא 
לשנות טבעו של עולם, ואילו אברהם לא בא לידי כך. ואי משום עצם העתרת דבריו כ”כ 
שהסניגור  זמן  כל  הזה  “הקטיגור  ז”ל:  )י”ד(  הנ”ל  המדרש  עפי”ד  יתבאר  השי”ת,  לפני 
מלמד והדיין מסביר לו פנים ממתין, עמד לו הדיין נשתתק הסניגור והמקטרג הולך לעשות 
שליחותו, כך “וילך ה’” )והוא רישא דמקרא זה “ואברהם שב למקומו”(, וכתיב “ויבואו שני 
עמד  עשרה  על  אברהם  של  תפלתו  שלאחר  דמשמע  הרי  ע”כ.  בערב”  סדומה  המלאכים 
הקב”ה ממקומו כביכול, ובכך הראה לו שאין לו להוסיף לבקש, והבין מזה שעד כאן תפילתו 
רצויה ולא קמטרח קמי שמיא, לא בדיבור ולא במעשה, וע”כ לא היה לו לחוש לסכנה ושפיר 

“שב למקומו”.
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

"ויהי כאשר התעו אותי אלקים"
פרש"י כאשר התעו לשון רבים, ואל תתמה, כי בהרבה מקומות לשון אלקות ולשון מרות 
ד: אמרו דכתיב ותאמר האשה אל  וכו', הנה בחגיגה  קרוי לשון רבים, אשר הלכו אלקים 
ואתייה  שמואל  דאזל  ואידך  שמואל,  חד  משמע,  תרי  עולים  עולים,  ראיתי  אלקים  שאול 

למשה בהדיה וכו'. 
וכתב מהרש"א דמאלקים לא דייק, דבכל מקום אלקים לשון רבים ע"ש, והקשו עליו א"כ 
האיך דייק מדכתיב עולים תרי משמע, והלא מאחר דכתיב אלקים לכך כתיב עולים בלשון 

רבים, וכדפרש"י הכא כאשר התעו אותי אלקים אשר הלכו אלקים. 
והנה רש"י בשמואל )א' כ"ח י"ג( פירש אלקים ראיתי עולים מן הארץ, מלאכים שנים, משה 
ושמואל וכו', מעתה יתכן דמלאכים בכינוי אלקים אינו לשון אלקות ולשון מרות, אלא כינוי 
הוא למלאכים בלבד על שם דהם משרתי ושלוחי אלקים, וניחא דמאחר דאין קרויים אלקים 

מענין אלקות ומרות, לא שייך לומר בזה לשון רבים, ולכך דייק שפיר עולים תרי משמע.
הרב יצחק זאב דיסקין

י"ח כ"ו, אם אמצא בסדום חמישים צדיקים וגו'.
הקב"ה  אך  וגו'.  צדיקים  חמישים  יש  'אולי  כ"ד(  פס'  )לעיל  בתפילתו  אמר  אאע"ה  הנה 
]שנאמר בו )תהילים ל"ג שבאותה שעה לא היו חמישים צדיקים, ומ"מ משום שרצה  לקבל 
את תפילת אאע"ה אהובו אמר שאף אם ימצא בעתיד ]דהיינו בשעה המיועדת לפורענות, 
לכל המקום  ישא  צדיקים,  כ"ד([ חמישים  י"ט  לקמן  רש"י  )כמ"ש  בעלות השחר למחרת 
צדיקים  בסדום  יימצאו  מנין  לשאול,  יש  והנה  כ"ט,  )בפס'  אאע"ה  למד  וממנו  בעבורם. 
יהרהרו תשובה  ]או לכה"פ  יחזרו בתשובה  וע"כ צ"ל דהיינו שמבני סדום  בשעת הקודם. 
בדעתם[ ועי"ז ייחשבו לפניו ית' כצדיקים, וכדתנינא )קידושין מ"ט ב'( 'על מנת שאני צדיק', 
דהיינו  למדנו  זה  וממקרא  ע"כ.  בדעתו   תשובה  הרהר  שמא  מקודשת  גמור  רשע  אפילו 
אפילו ברשעי סדום ואפי' רגע אחד לפני הפורענות, שע"י התשובה יכלו להתהפך מרשעים 

לצדיקים שישא השי"ת לכל המקום בעבורם. 
ופשוט שזה ביאור דברי רש"י שכתב בשעת הפורעות )לקמן שם(, המטיר וגו' גפרית ואש, 
בתחלה מטר ונעשה גפרית ואש ע"כ, דהיינו שאף בשעת הפורענות המטיר הקב"ה תחילה 
מטר שאם יחזרו בתשובה יהיו גשמי ט"ו( 'היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם'[ ידע ל' 

ול"ב( להתפלל בלשון זה, 'אולי יימצאון'.
הפורענות שלא היו שם בשעת תפילת אאע"ה ביום ברכה, וכעין שכתב רש"י לעיל ז' י"ב 
לענין המבול. ואמר הקב"ה 'אם אמצא' בלשון ספק, שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים 

)ברכות ל"ג ב'(.
)פס' כ"ז( ויען אברהם ויאמר. כל ענייה האמורה בתורה אינה אלא לשון הרמת 

קול, ואב לכולם )דברים כ"ז( 'וענו הלוים קול רם' )רש"י איוב ג' ב', 



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

א. זהירות שלא תקוץ דעת הבריות- “כי את כל מעשה האלוקים יביא 
.. ]קהלת י”ב. י”ד[ ובגמ’ ]חגיגה ה’ ע”א[ איתא  במשפט על כל נעלם 
“מאי על כל נעלם .. זה הרק בפני חברו ונמאס” ומפרש רש”י “ונמאס. 
קצה דעת חברו בדבר”. ומסתבר שכלול בזה גם להזהר בשעת קינוח 
צואת האף שלא תקוץ דעץ חברו הן בשעת הניקוי ]בקול ובמראה[ וגם 

אח”כ להזהר לא להשאיר את הטישו במקום שחבירו נמאס בזה.

והוא  בו  הכל  בשם  א”ר  הביא  הדברות-  עשרת  את  בק”ש  לזכור  ב. 
ב”ה’  הדברות,  עשרת  מרמז  דבק”ש  דברכות  פ”ק  סוף  בירושלמי 
אלוקינו” מרמז “אנכי ה’ אלוקיך”, “ה’ אחד” מרומז דבור “ לא יהיה לך 
“. ובפס’ “ואהבת” מרומז דבור “לא תשא”- מ”ב סי’ ס”א ס”ק ב’ לע”ש 
כל שאר עשרת הדברות,    ומסיים המ”ב “על כן צריך האדם להתבונן 
יבוא לעבור על אחת מהן”. ]בסדור  בהם בעת אמירת ק”ש, כדי שלא 

תפילת יוסף הדפיסו כל עשרת הדברות בתוך ק”ש דשחרית[

ג. רמ”ח תיבות בק”ש- השלמת רמ”ח תיבות דק”ש היא ע”י ששומעים  
ויוצאים מהש”ץ שאומר בקול “ה’ אלוקיכם אמת” ]רמ”א סי’ ס”א סעיף 
ג’[ ומי שעדיין לא השלים ק”ש והש”ץ כבר מסיים, יותר טוב שיעמוד 
וישמע לש”ץ כשחוזר ה’ אלוקיכם אמת ואח”כ  וישתוק,  במקום שהוא 
יגמור ק”ש ויועיל לו כיוון שהוא עומד בתוך ק”ש ]שע”ת סוף ס”ק ב’ 

לע”ש כל דבריו[

בשעה שאומרים קדושה ]רמ”א  ויש לשא העיניים למרום  ד. קדושה- 
סי’ קכ”ה סעיף ב’[ ובעיניים פתוחות ]מ”ב ס”ק ו’[ “כי כתבו בשם ספר 
שמקדישים  בשעה  עושה  שאני  מה  לבני  ותגידו  תאמרו  אם  היכלות.. 
ואומרים קדוש קדוש קדוש, ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום 
לבית תפילתם ונושאים עצמם למעלה, כי אין לי הנאה בעולם כאותה 
אוחז  אני  שעה  באותה  בעיניהם,  ועיני  בעיני  נשואות  שעיניהם  שעה 
וממהר  זכותם  ומזכיר  ומנשקה  ומחבקה  יעקב  בדמות  כבודי  בכסא 

גאולתם”

וכו’”  את  החל  וכו’  עולם  של  “רבונו  לומר  להזהר  ראוי  מוצש”ק-  ה. 
]ומודפס  ז’[   ]מ”ב רצ”ה ס”ק  ס’ רצ”ט  וטור  כי הוא מוזכר בירושלמי 
בברכונים לשבת ובסדורים, בסוף הזמירות למוצ”ש. ומקורו בירושלמי 
פ”ה ה”ל ב’, ובטור ובאבודרהם  כתוב רק עד “ופתח לנו..” ואולי נפ”מ 

שא”צ לומר רק עד שם ולא שאר כל האריכות המודפסת[

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

שיעורי שבת
מתחדשים!

בליל שבת בשעה 8.30 בביהכנ"ס חזון איש
ידרוש המוהל הממוחה

רבי אברהם גולדשטיין שליט"א
בענייני מילה באגדה ולמעשה.

שמעו ותחי נפשכם

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

חיי שרה – הכנסת כלה
תולדות – בר מצוה

איגוד צעירי חזון איש
~~~~~~~~~~~~

ברכינו שלוחה לחברינו החתן החשוב

נפתלי צבי טריבווסר
לרגל שמחת נישואיו

ויה"ר שיקים בית נאמן לד' ולתורתו 
ברוב ברכה והצלחה

בני החבורה חברי ה"איגוד"

ועי' סוטה ל"ב ב'(. צריך לומר שדברי אאע"ה עד הנה היו בקול נמוך, כדרך העני בתחנוניו. 
ועתה שהשיבו  הקב"ה על עיקר בקשתו ]להציל את הערים אם יימצאו בהם חמשים צדיקים[, 

חזק רוחו ואמר המשך דבריו לפניו ית' בקול רגיל, ועיין.
הרב חנן דוד נובל
]לע"נ אמי מורתי מרת ברכה בת ר' יעקב ע"ה הכ"מ[

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. “כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט 
למען הביא ה' על  אברהם את אשר דבר עליו" ]יח, יט[ ופרש"י וז"ל: למען הביא - כך הוא 
מצוה לבניו שמרו דרך ה' כדי שיביא ה' על אברהם וגו'. עכ"ל. ויל"ע, וכי אברהם מצוה את 
בניו לשמור דרך ה' למען שיביא ה' עליו את הטובה אשר דיבר עליו? וכי אינו מדריכם לעשות 

מאהבת ה' ומאהבת האמת?
וז"ל: למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות  וכו'" ]שם כא[ וכתב רש"י  ב. "ארדה נא ואראה 
אלא בראיה, הכל כמו שפירשתי בפרשת הפלגה. עכ"ל. ויל"ע אמאי הוצרך ללמד זאת פעם 
נוספת. ועצם מאי דקאמר שהירידה היא כדי לראות צ"ב וכי קודם לכן לא ראה, והאם היתה 
זאת ידיעה בלי ראיה, והלא ה' רואה הכל. ומה"ת לומר דבתחילה היתה לו ידיעה ולבסוף ראיה. 
ובדור הפלגה כתב רש"י ]יא, ה[: וירד ה' לראות - לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים שלא 
ירשיעו הנדון עד שיראו ויבינו. והיינו דצריכים גם להבין את הדבר, וזה מבואר יותר, דהקב"ה 
אומר שירד לעומק מעשיהם ויבינם לפי זה יחליט על עונשם. אך כאן לא כתב רש"י אלא ראיה 
ולא הבנה וצ"ב כנ"ל, וגם יל"ע אמאי לא כתב גם הבנה. ואמנם בהמשך הדברים כתב: דבר 
אחר ארדה נא לסוף מעשיהם. אך כתב זה כפשט בפני עצמו, ואילו שם כתב זאת כדבר אחד 

ויל"ע בכל זה.
ג. "ויאמר ה' זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד:  ארדה נא ואראה הכצעקתה 
הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה" ]שם כ – כא[ יעויין ברש"י דויאמר ה' היינו לאברהם. ויל"ע 
האם לולא שהיה רואה ה' לנכון לומר כן לאברהם לא היה יורד לראות האם מגיע להם עונש 
כליה או לאו, והאם לא היה יורד לראות עם חזרו בתשובה כמו שפי' התרגום ורש"י כאן, ומדוע 
נאמר ענין הירידה לראות את מעשיהם בתוך האמירה לאברהם על עונשם, ולכאו' הסדר היה 
צריך להיות כי קודם כל קובע ה' האם מגיע להם עונש זה, ואחר כך מודיע לאברהם, וכמו שהיה 

בדור המבול שקבע ה' את עונשם והודיעו לנח.
ד. "ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים" 
]שם כט[ יעויין ברש"י דכוונתו דע"י ארבעים ינצלו ד' ערים. ויל"ע דהא הם היו מפוזרים בכל 
ערים שאינם  לצדיקים אלו שינצלו  יועיל  ומה  תינצל.  לא  עיר  ואיזו  עיר תנצל  ואיזו  הערים, 

דרים בה?

תגובות
בדברי חיזוק הבאתם דברי המ"ב מסימן מ"ז שהאבות יתפללו על הבנים בברכת אהבה רבה, 
וכתבתם בסוגריים דשמא כוונתו ל"ולא נבוש לעולם ועד", הנה כן כתב הכף החיים בסימן ס', 
אולם בספר לבנימין אמר הביא בשם הגרח"ק שליט"א דהיינו בהתיבות "כן תחננו ותלמדנו" 
ועיי"ש עוד, וכן יש לציין עוד למה שכתב המ"ב בסימן קכ"ב בענין תפילת האבות על הבנים, 

חזקו ונתחזק.
הרב דוד אריה שלזינגר


