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 "ואעשך לגוי גדול" )יב, ב(

בשעה שאמר הקב"ה לאברהם לך לך מארצך וגו' ואעשך לגוי 
גדול, אמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה הנאה יש 
 לי בכל הברכות אם אני הולך מן העולם בלא בנים? אמר לו

הקב"ה לאברהם: כבר אתה יודע שאין אתה מוליד? אמר לו כך 
אני רואה במזל שלי שאיני מוליד. אמר לו מן המזל אתה 
מתיירא? חייך, כשם שאי אפשר לאדם למנות כוכבים, כך אי 
אפשר יהיה למנות את בניך. באותה שעה העלה הקדוש ברוך 
הוא את אברהם למעלה מכיפת הרקיע, ואמר לו הבט נא 

מימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה הש
יהיה זרעך. אמר לו כשם שאתה רואה את אלו ואי אתה יכול 

 למנותם, כך יהיה זרעך שאין אדם יכול למנותם.
 

 "והיה ברכה" )יב, ב(
צריך להבין כי על פי הדיוק היה צריך לומר 'והיה מבורך' או 'והיה 

רכה' ויש לפרש על פי הגמרא מברך' ומה שייך לומר 'והיה ב
בברכות "כל ברכה שאין בה ]שם ו[מלכות )שאין מזכירים בה 
מלך העולם( אינה ברכה". ואם כן, בברכה ראשונה שבתפילת 
'שמונה עשרה' שאין אנו מזכירים כלל 'מלך העולם' איך היא 
נחשבת לברכה. ותירץ שם בתוס' דכיון שאנו אומרים 'אלוקי 

ם 'מלך העולם', ואם כן, זה הפירוש "והיה אברהם' אז הוי במקו
ברכה" שהזכרת שמך, זה לבד נקרא ברכה, אף על פי שלא 

 מזכירים מלך העולם, נחשב לברכה כאילו אמרו 'מלך העולם'. 
 )חיד"א(

 

 "ומקללך אאור" )יב, ג( 
בעיר פינסק היה יהודי אחד מה"מתנגדים" שלמד בספר הזוהר 

נמלך ה"מתנגד" בדעתו להיכנס  הקדוש, ולא הבין שם ענין אחד,
אל הרה"ק רבי שלמה מקארלין זיע"א שגר שם, ולשאול אותו 
את הפירוש, וכן עשה, אמר לו הרה"ק מקארלין: הלא "מתנגד" 
אתה, ועל כן לא אגיד לך את פירוש דברי הזוהר הקדוש, עד 
"שתקלל" בשמי את הגר"א מוילנא, ככל אשר אומר אליך. 

ו בפחי נפש. יגע ה"מתנגד" שוב ושוב ה"מתנגד" נבהל והלך ל
להבין דברי הזוהר, וללא הועיל, החליט לילך שוב אל רבי שלמה 
ולקיים דבריו, כי מה תוכל לפעול קללתו בפרט אם לבו בל עמו 
בזה. כשבא ואמר לרבי שלמה שהוא מסכים לקיים את תנאו, 
אמר לו הרה"ק מקארלין: "תקלל אותו בשמי, שמיוצאי חלציו 

חסידים". היהודי ה"מתנגד" נתפעל מ"קללה נמרצת" יהיו 
כזאת, פתח את פיו והוציא קללתו בשמחה רבה. ו"הקללה" 
נתקיימה: הרב החסיד ר' אלי' צבי מבריסוב ז"ל והרב החסיד ר' 
זלמן מדיסנא ז"ל שהיו שניהם מחסידיו המפורסמים של הרה"ק 

וילנא בעל ה"צמח צדק" מלויבאוויטש זיע"א, היו נכדי הגר"א מ
 זיע"א.

 

 "ואברכה מברכיך ומקללך אאור" )יב, ג( 
ולכאורה מפני מה שינה הלשון שאצל הברכה אמר מקודם 
"ואברכה" ואצל הקללה הקדים "ומקללך". אך נראה שזה ידוע 

שהבורא ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה ולא מחשבה 
 רעה חלילה, ועל זה אמר "ואברכה מברכיך", דהיינו שתיכף ומיד
כשתעלה על מחשבה של אדם הטוב לברך אותך אז אצרף אותה 
מחשבה למעשה ויהיה בעיניי כאילו קיים המצוה הזאת, ואז 
אברך אותו תיכף ומיד כדי שיהא כלי מוכן לקבל הברכה ויברך 
אותך. אבל "ומקללך אאור", היינו שאחר שיקלל אותך אז אקלל 

 קלל אותו. אותו, אבל אם יהיה במחשבה לקלל אותך אז לא א
 )קדושת לוי(

 

"ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל 
 משפחות האדמה" )יב, ג(

אדם אומר לבנו תהא כאברהם". פעם  -פירש"י: "ונברכו בך 
סיפר הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" מגור זיע"א, שאחיו בהיותו 
ילד, שאל את אביו בעל "השפת אמת" זיע"א בפסוק זה אם 

משפחות האדמה" אם כן, מי אפוא היה מן "ונברכו בך כל 
המקללים? והשיב ה"שפת אמת" כמו שאנו רואים ברב עיר 
ובמנהיג רוחני, הגם שיש שמקללים ומבזים אותו, מכל מקום כל 

 אחד מברך את בנו שיהיה כמו הרב.
 

"ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו 
 מחרן" )יב, ד(

כמה היה כשיצא מחרן, ואם צריך להבין למה אומר לנו הכתוב בן 
היה יותר או פחות, האם יש נפקא מינה. ואפשר לומר שבאמת 
היה מאוד קשה לאברהם אבינו לעזוב את ארצו וללכת למקום 
שאינו יודע מהו, כי הרי הקב"ה אמר לו "אל הארץ אשר אראך" 
)יב, א( ולא אמר לו להיכן ילך. אלא שאברהם אבינו השתמש 

בהקב"ה מבלי לעשות חשבונות במידת הביטחון שבטח 
עצמיים ו"בטחון" בגמ' חמש ושבעים שלקח את מדת הביטחון 

 וכך יצא מחרן.
 

"וילך אברם... וילך אתו לוט ואברם בן חמש 
 ושבעים שנה" )יב, ד(

יש להבין את סדר הפסוק שמתחיל באברם וממשיך בלוט וחוזר 
דוע אח"כ להודיע גיל אברם. ויש לפרש כי הפסוק נותן טעם מ

הלך לוט עם אברם, הרי לא היה מעוניין לעסוק במצוות וללמוד 
מאברהם איך לקיים התורה, ומדוע הלך? והתירוץ: כי בדעתו היה 
להיות היורש של אברהם, אחר שראה שאברהם זקן ואין לו 
בנים, לכן הצטרף אליו תמיד, ולפי זה נתינת טעם הוא 'וילך אתו 

עים שנה' וברצונו היה לרשת לוט' והטעם כי 'אברם בן חמש ושב
 )מקור ברוך( אותו. 

 

 "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'" )יב, ד(
אברהם לא נזקק ליישוב הדעת, לא ביקש עצה מאיש ולא דחה 
את החלטתו אף ביום אחד. מיד כשאמר לו הקב"ה "לך לך", קם 

 )שפתי כהן( ויצא בלי שהיות לארץ ישראל.
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 בנימין אשר בן חנה, פנינה פרלה בת שרה טריינה :לרפואת

 , ה("ואת הנפש אשר עשו בחרן" )יב
כשפגש רבי יצחק בלאזר בפעם הראשונה את רבי יוסף יוזל 
הורוביץ, שהתפרסם כ'סבא' מנובהרדוק, שאלו רבי יצחק 
למטרת נסיעתו. השיב רבי יוזל כי נוסע הוא ללייפציג לרגל 
מסחרו. תמה רבי יצחק ואמר: "ומה בדבר חובת האדם בעולמו, 

באשה  לימוד תורה?" הצטדק רבי יוזל וסיפר שמטפל הוא
וששה ילדים, וללא פרנסה כיצד חיים?! הרהר רבי יצחק מעט 
ואמר: "אתה שואל כיצד חיים, ואני שואל כיצד מתים?! עם מה 
עולה האדם לאחר מותו?" נכנסו הדברים ללבו של רבי יוזל 
וחלחלו בו עמוקות. מאותה שעה ואילך ניצתה בו שלהבת 

שהיה לאחד  התורה והמוסר שלא משה ממנו כל ימי חייו, עד
 מגדולי התורה והיראה בדורות האחרונים.

 

 "ואת הנפש אשר עשו בחרן" )יב, ה(
רבי חנוך העניך מאלכסנדר ישב פעם עם חסידיו וקרא את 
פירוש רש"י על פסוק זה: "שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם 
מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים", ושאל: "לכאורה 

הלכו כל אותם הגרים שגיירו אברהם ושרה?  צריך לתמוה, להיכן
המשיך רבי חנוך  -והלא לא מצינו אלא את בני האבות? אלא" 

"כל זמן שהיה אברהם בחיים, היו הגרים דבוקים בו  -והסביר 
והולכים בדרכו. אולם לאחר מות אברהם עמוד החסד, המשיך 
יצחק בנו, במידת הגבורה, ומכיון שראו בכך שינוי הדרך שראו 
אצל אברהם פירשו ממנו, עד שברבות הימים חזרו להיות גרים 
גמורים. ומכאן אנו למדים", סיים הרבי, "שכל איש צריך 
להתחבר לצדיק דורו, גם אם דרכו אינה נראית לו. שכן אם לא 
יעשה כן, עתיד הוא ליפול ממדרגתו ולאבד את גם מה שקבל 

 מהצדיק הקודם".
 

"למה לא הגדת לי כי אשתך היא למה אמרת 
 יט(-אחותי היא" )יב, יח

מעיר על כך הגאון רבי שלמה גנצפריד זצ"ל בספרו "אפריון": 
מדוע שאל פרעה שתי שאלות, הרי עיקר הטענה היא מה שלא 

ה אמרת אמר שהיא אשתו, ולמה הוצרך להוסיף על טענתו 'למ
 אחותי היא'.

וכתב ליישב על פי מה שמצאנו במגילת אסתר )ב, י( שמרדכי 
ציוה על אסתר שלא תגיד את עמה ואת מולדתה, והטעם בזה 
כדי שיחשוב אחשורוש שהיא ממשפחה בזויה ולא יקחנה 

 לאשה, כי אין כבוד למלך לקחת אשה ממשפחה בזויה.
איננה אשתו  ולפי זה אם היה אברהם אומר על שרה רק שהיא

ולא היה אומר אחותי היא, ייתכן שלא היה פרעה לוקחה לאשה, 
כיון שלא נודעה משפחתה, וייתכן שהיא ממשפחה בזויה ואין 
כבוד למלך לשאת אשה ממשפחה בזויה, אך כיון שאמר אברהם 
אחותי היא, לא חשש פרעה שהיא ממשפחה בזויה, שהרי היא 

 ם.ממשפחת אברהם שהיה מפורסם בכל העול
וזהו שטען פרעה לאברהם, שעשה עמו ב' רעות, האחת מה 
שלא הגדת לי שהיא אשתך, והשנית מה שאמרת לי אחותי היא 

ולכן לקחתיה לאשה, כי לולא הייתה אחותך לא הייתי לוקחה 
 )אפריון( שמא ממשפחה בזויה היא.

 

ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה "
 )יג, ז(לוט" 

יו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים לפי שהיו רוע
 ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל )רש"י(

בחשיבות הזהירות בממון הזולת, נצטט סיפור על הגאון רבי 
אברהם גנחובסקי זצ"ל שנכנס לחנות ירקות, בליווי תלמיד 
צעיר, לקנות כמה ירקות שידע שחסרו לרבנית. הירקות עלו על 

נמדד ונקבע. המוכר, מפאת יראת כבוד לרבי המשקל והתשלום 
 אברהם, עיגל את המחיר עם הנחה של שבעים אגורות.

מיד התעניין רבי אברהם: "האם אתה בעל הבית יחיד בחנות, או 
 שותף?" "יש לי שותף ותיק". השיב המוכר.

"תודה על ההנחה אבל מכיוון  –אמר לו רבי אברהם  –"תודה!" 
כי יש לך זכות לוותר לי שבעים אגורות שיש לכם שותף, לא ברור 

 בלי לשאול אותו" ולא הסכים רבי אברהם לקבל את ההנחה.
הבחור הצעיר שליווה את רבי אברהם מעיד על עצמו 
בהתרגשות: המקרה הזה של שבעים האגורות נחרט בלבי 

 כתמרור דרך לשבעים שנות חיים של ישרות בכסף...
 

 ג, ח("אל נא תהי מריבה ביני ובינך" )י
הטעמים כאן הם "אל נא" פשטא, ואח"כ טעמים לחוד על "תהי 
מריבה ביני ובינך" להורות שההתחברות עם רשעים אינה טובה, 
ולכן אמר אברהם "אל נא" פסיק, ואם כן "תהי מריבה ביני ובינך" 
כי אנשים אחים אנחנו, ויש חשש שאלמד מהמעשים הרעים 

 )חתם סופר( אחר. שאתה עושה, ולכן כל אחד ילך לכיוון 
 

"ויאמר אברהם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני 
ובינך ובין רועי ובין רועיך כי אנשים אחים 

 אנחנו" )יג, ח(
לוט היה פיקח והתנהג בערמה כאילו היה צדיק כמו אברהם 
אבינו, אבל הרועים ידעו שהוא גנב בדיוק כמותם, כי הרי הוא נתן 

שדות זרים. ולכן אמר להם רשות וגם את התירוץ לרעות ב
אברהם אבינו ללוט "אל נא תהי מריבה ביני ובינך", כי אתה 
מראה את עצמך כאילו אתה מתנהג כמוני, אבל "ובין רועי ובין 
רועיך" רואים את ההבדל הגדול בינינו, ולכן "הפרד נא מעלי", כי 
הרי כל העולם אומרים גם עלי שאיני מתנהג כיאות "כי אנשים 

 .אחים אנחנו"
 

 "הפרד נא מעלי" )יג, ט(
בין המתפללים בבית הכנסת בביתו של הגאון רבי של הגאון רבי 
שמואל סלנט היה איש שהיה שנאוי לחברה. אמרו עליו שאינו 
מתנהג כראוי בדברים שבין אדם למקום. גם היה עז פנים ובודה 

 דוגמאות של שקר.
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מספר איש זה היה בא תמיד קודם התפילה, ניגש לרבי שמואל ו

לו חדשות אשר בדה מלבו ורבי שמואל היה מקרבו ושומע 
דבריו. לא הייתה דעתם של המתפללים נוחה מזה וביקשו מבנו 

 של רבי שמואל שיעיר את אוזני אביו על כך.
שאל הבן את רבי שמואל: אבא, מדוע אתה מתיידד עם אדם זה 

 שאין זה לפי כבודך?
יודעים, אולם בכוונה  השיב לו רבי שמואל: "יודע אני מה שאתם

אני עושה. שכן איש זה שאינו נוהג כשורה ומדבר שקר, הרי אם 
ארחיקו לא יבוא להתפלל ולא יניח תפילין. ובזה שאני שומע 
שקריו, כבוד הוא אצלו ובא להתפלל, וגם יש לי השפעה עליו 
ואם אני אומר לו פעם, לא יפה לאיש שכמותך לעשות כך וכך, 

 שומע הוא לדברי".
 )ימי שמואל(

 

 "הפרד נא מעלי" )יג, ט(
במלחמת העולם הראשונה, נאלצו יהודי גליציה לנדוד מביתם 
מחשש הפרעות. בתוכם היה גר הרה"ק רבי יששכר דב מבעלזא 
שהתיישב בעיר מונקאטש יחד עם מאות מחסידיו וכתוצאה 
מכך התעוררה בעיר מחלוקת קשה. וכששאלוהו, מדוע התיישב 

גדולה, השיב: מצינו שאברהם אבינו אמר ללוט, דווקא בעיר כה 
'הפרד נא מעלי'. ומדוע לא הציע אברהם ללוט להישאר במקומו 
והוא ילך למקום אחר? אלא שאברהם אבינו לא יכול לגור בכל 
מקום, שהרי זקוק הוא לבית מדרש, לשוחט, למקוה, לתלמוד 

 תורה ועוד, אבל הרשע יכול לגור בכל מקום"...
 

   והוא כהן"... ק... הוציא לחם ויין"ומלכי צד
 יח( )יד,

לפי הדיוק היה צריך לכתוב כך, ומלכי צדק מלך שלם הכהן לקל 
עליון הוציא לחם ויין לאברם, ועוד צריך להבין שהרי אז היה 

לחם וכו', ומדוע  -דרכם לשבת לשתות יין ואח"כ הביאו סעודה 
ן? ויש עשה מלכי צדק הפוך, שהביא קודם לחם ואחר כך יי

לפרש שהרי ידוע שכהן אסור בשתיית יין, כי הוא צריך לעבוד 
העבודה בבית המקדש, ושתויי יין אסורים בעבודה, ואנו מקווים 
שמהרה יבנה בית המקדש, ואם ישתה יין וישתכר יהיה פסול 
לעבודה, אבל אם יאכל סעודה קודם ובאמצע ישתה יין לא 

ה אינו משכר ולכן מלכי ישתכר, כי הרי שנינו יין שבתוך הסעוד
 צדק הוציא 'לחם ויין' ולמה עשה כן מפני 'והוא כהן לקל עליון'. 

 )הרבי רבי יונתן אייבשיץ(
 

 "ויברכהו ויאמר" )יד, יט(
מספרים על הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, שנסע 
פעם לאסוף כסף להכנסת כלה. כשהגיע אצל רב אחד, לא נתן 

בירכו שיצליח ה' את דרכו. אמר רבי לוי לו הלה מאומה, אלא 
יצחק: אפילו מלכי צדק שהיה כהן לאל עליון קודם הוציא לחם 

 ויין, ורק אחר כך "ויברכהו" בירך אותו.
 

 "אם מחוט ועד שרוך נעל" )יד, כג(
יש להקשות הרי גם חוט וגם שרוך נעל לא שווים כמעט כלום, 

לא לקח אבל דברים  ואם כן, מה החידוש בזה אולי דברים קטנים
גדולים כן לקח. ויש לפרש שרמז בזה אברהם למלך סדום, 
שאינו מעוניין בשום קשר עמו, בין קשר של קיימא ובין קשר 
שאינו של קיימא, וזה ה'חוט' משתמשים בו לקשור חפצים 
ועושים עמו קשר של קיימא, ו'השרוך נעל' הוא קשר שאינו של 

ותו, ויש להוסיף לפי מה שאמרו קיימא, כי הרי כל יום פותחים א
חז"ל )סוטה יז( שבזכות שאמר אברהם למלך סדום אם מחוט 
ועד שרוך נעל לא אקח, זכו ישראל לחוט של תכלת במצוות 
ציצית, ולרצועה של תפילין, והנה בציצית קושרים החוטים קשר 
של קיימא, מה שאין כן ברצועות התפילין עושים בכל יום קשר 

וקשרתם לאות על ידך' וכן על הראש, ואחר על היד לקיים '
התפילה מורידים אותו, ואם כן הוי קשר שאינו של קיימא, ולכן 
שילם לו ה' שכרו מדה כנגד מדה, שלא רצה לעשות שום קשר 
עם מלך סדום, עשה לו ה' קשר עמו בין קשר של קיימא ובין 

 קשר שאינו של קיימא.
 

 "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" )טו, ו(
כל המפרשים תמהו על אברהם אבינו ראש וראשון למאמינים 
האם נחשב למעלה שהאמין במה שהקב"ה בכבודו ובעצמו 
אומר לו. ואפשר לומר שהפירוש הוא והאמין הוא פועל יוצא, 
שהביא את האחרים להאמין בה' שהוא יחיד ומיוחד, ועל זה 
הקב"ה החשיב לו לאברהם אבינו לצדקה שאברהם אבינו 

הם אבינו עשה צדקה שהכניס בלב כולם את אמונתו של שאבר
 יתברך שמו.

 

"ויאמר לו ה' כה יהיה זרעך והאמין בה' 
 ויחשבה לו צדקה" )טו, ו(

יש להבין מדוע רק עכשיו החשיב לו ה' צדקה. אך הנה ידוע כי 
אברהם אבינו היה ותרן בממונו שלא רצה ליהנות מרכוש סדום 

ונפש רחבה לתת לכל אחד אכילה  ועמורה, והייתה לו עין טובה
שתייה ולינה, ואדם אשר לא זכה לילדים ולא למשפחה כאוות 
נפשו, אין זה חידוש שהוא מפזר ממונו לצדקה, כי למי יחזיק 
הכסף אם אין לו יורשים. אבל אחר שהשי"ת בישר לאברהם 
שיהיה לו זרע, נכדים ונינים, כעפר הארץ, ואם כן יש כבר מי 

ו ובכל זאת ממשיך לחלק צדקות ועושה הכנסת שיירש את נכסי
אורחים וכו', זה כבר נחשב לצדקה אמיתית ולכן אחר שה' אמר 
לו 'כה יהיה זרעך' והמשיך בדרכו הרחבה אז 'ויחשבה לו צדקה' 

 )ישמח משה( שזו צדקה אמיתית. 
 

 "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" )טו, יג(
שמחו היהודים ה"משכילים" ברוסיה, בימי הקיסר ניקולאי 
הראשון, עת גייסו יהודים לצבא. ראו בכך אות למענק זכויות 
אזרחיות ליהודים בקרוב. וכאשר הגיעו הדברים אל רבי מנדלי 
מקוצק, נאנח ואמר, הרי כתוב בתורה "כי גר יהיה זרעך בארץ לא 
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שיהיו גרים ואל יהיו  להם", בזמן שיהודים נמצאים בגלות, מוטב
 אזרחים. 

 

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה 
 )טו,ה(ויאמר לו כה יהיה זרעך" וספור הכוכבים
ולפי מדרשו, אמר לו: צא מהאצטגנינות  -"ויוצא אותו החוצה 

שלך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברם אין לו בן 
אבל שרה תלד. אני קורא  אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד
 לכם שם אחר וישתנה המזל" )רש"י(.

בא יהודי לפני רבי אהרן מסדיגורא ובכה: אני עומד לפני משפט 
קשה וצפוי לי עונש כבד, וכל ההוכחות נגדי ואיני רואה כל דרך 

 להינצל, אין לי שום עצה...
ענה לו הרבי: כשאין לאדם עצה, אזי "עצת ה' היא תקום"... 

 יט כא(. וכך היה, הלך למשפט ויצא זכאי!)משלי 
אחר כך בא להודות לרבי על המופת, על רוח הקודש. אמר לו 
הרבי: כאשר אדם בא להתפלל אל הקב"ה, הוא מגיע עם עשר 
עצות איך כדאי לטפל בעניין שלשמו הוא מתפלל. וכשזה לא 
מצליח הוא חושב שהכל הסתיים ואין עוד סיכוי ותקווה, ונופל 

 ת הייאוש.לזרועו
שנה אין לו  75אפילו אברהם אבינו הסתכל באצטגנינות. כבר 

ילדים. הסתכל בכוכבים וראה שגם לו וגם לשרה לא יכולים 
להיות ילדים. אמר לו הקב"ה: מי אמר שאין עוד סיכוי. לאברם 

ולאברהם יהיו ילדים. לשרי אין  -אין ילדים, אך לך יקראו אברהם 
 ים.אך לשרה יהיו ילד -ילדים 

כאשר מגיע מצב שאדם מבין כי אין לו יותר מה לעשות, אזי 
"עצת ה' היא תקום". כל זמן שיש לאדם עצות, אומר הקב"ה: 
עשה כפי שאתה חושב, ורק לאחר שהאדם מנסה את כל 

 אזי "עצת ד' היא תקום". -הדרכים ורואה שאין לו עצה 
ג( האדם שואל: "עד אנה ה' -זה מה שנאמר בתהלים )יג, ב

תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני" והתשובה: "עד 
 -אנה אשית עצות בנפשי", כל זמן שיש לך עצות אומר הקב"ה 

תסתדר לבד. וכשכבר אין לך עצות, ואתה סומך רק על הקב"ה 
 (אדיר במלוכהש"פ )הג אז הקב"ה ישלח לך את ישועתו. -
 

"ויאמר לה מלאך ה' הנך הרה ויולדת בן 
שמעאל כי שמע ה' אל ענייך" וקראת שמו י

 )טז, יא(
ל" שמעאקשה: שלפי טעם זה היה צריך לומר לה שתקרא שמו "

 בלשון עבר ולא בלשון עתיד "ישמעאל".
ומתרצים שכוונת המלאך היא כשם ששמע ה' אל ענייך בפעם 
הזאת כך ישמע ה' גם בפעם אחרת והיינו כשכלו המים מן 

 החמת.
 

 , א( "התהלך לפני והיה תמים" )יז
 "ובדבר הזה תהיה תמים" )רש"י(.

מעשה נורא סיפר אחד המוהלים פה בארץ הקודש, שלפני 
כשלושים שנה נקרא לערוך ברית ברוסיה הרחוקה, בינות 

נולד לא ראה לפניו שום לציפורני הרשעים, בהגיעו לבית הרך ה
תינוק ועולל 'בן שמונת ימים', אמר להם המוהל 'מילה היא 
ולתינוק אני צריך', היכן התינוק, ויראוהו אביו ואמו, הנה עומד 
בחצר ילד בן שבע שנים, וילד זה עדיין לא נימול כי עד עתה 
פחדנו מהרשעים, אך עתה הגיע העת למולו. המוהל שנבהל 

ם למולות' אינו כי אם ילד בן שבע, פנה לראות ש'החתן דמי
והסביר לילד שהמילה כרוכה בייסורים של ממש, אך הילד לא 
נבהל כלל, ואמר לו, הנה הורי כבר הכינו לי שולחן מיוחד המסובב 
בחבלים, קיים בי עקידה וכך לא אזוז ולא אנוע אפילו ברוב 

ם כאבים. וכך נערכה הברית מילה. תיכף לאחר המילה נגשה הא
אל בנה ונשקה אותו באהבה רבה ולאחר מכן נפלה מתעלפת. 
משהתעוררה מעלפונה ניגש אליה המוהל ושאל אותה על מה 
הסער הגדול הזה. ענתה האם בגבורה, כי מיום שנולד קיבלה על 
עצמה שלא תנשק לבנה עד לאחר שיכנס להיות מכלל היהודים 

רו עליה להיות נימול. על כן כעת כשנשקה לבנה בראשונה גב
 רגשות הלב ולא יכלה לעמוד בעצמה עד שנפלה מתעלפת.

 

"והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך" 
 )יז, ה(

רבי קופיל מליקובה, זקנו של החוזה מלובלין, התגורר בכפר קטן 
סמוך לעיר טרניגרוד והתפרנס מבית מזיגה שחכר מאדון 

אולם שמו  המחוז. את מעלתו הגדולה היה מסתיר מעין רואים,
הטוב נדף למרחוק עד שבני העיר אמשטרדם המעטירה ביקשו 
למנותו עליהם לרב ומנהיג. סירב רבי קופיל להצעה ואמר:" 
מוטב לי להישאר אב המון גויים בבית המזיגה, מאשר להיות אב 

 בית דין באמשטרדם הגדולה"...
 

 "המול לכם כל בשר" )יז, י(
אבא שאול זצ"ל, שהתחיל מעשה שהיה עם הגאון הרב בן ציון 

ללמד מסכת פסחים ואמר לתלמידים לקרוא את המשנה ביחד 
בקול רם. כולם קראו 'אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור 
הנר', והרב אמר להם לחזור שוב על הקטע, וחזרו שוב, והרב 
ביקש שיחזרו שוב פעם וכן עשו. התלמידים תהו מדוע על כך. 

אם יש כאן בחור שלא עשה ברית לפתע שאל אותם הרב: "ה
מילה?" השאלה הייתה תמוהה עד מאוד, שכן מדובר בתלמידי 
ישיבה, והנה קם אחד הבחורים ואמר: "כן, כבוד הרב, לא עשו לי 
ברית, וזאת מכיוון ששני האחים שלי נפטרו אחרי שעשו להם 
ברית מילה, ולכן לפי ההלכה אני פטור". אמר לו הרב: "אתה 

כשיו תלך לרופא מומחה ותבדוק, אם עכשיו כבר צודק, אבל ע
אפשר לעשות ברית". וכן היה, שלבסוף עשה ברית. התלמידים, 
שהיו באותו מעמד, שאלו את הרב: "איך כבוד הרב ידע, שיש 

מילה?" השיב להם הרב: "אתם קוראים -מישהו שלא עשה ברית
אור לארבעה עשר, ואני שומע 'ערלת בשר'. חשבתי שאולי אני 

כל פעם אני א שומע טוב, ולכן ביקשתי, שתחזרו שוב ושוב, ובל
  ".ערל בשרהבנתי, שיש מישהו שומע אותן מילים, 
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