
 

 ההוכחה מאברהם שדיינים יושבים בעת הדין

ישב כתיב,  ופרש"י והוא יושב פתח האהל כחם היום )יח א(
ביקש לעמוד אמר לו הקב"ה שב ואני אעמוד, ואתה סימן לבניך 
שעתיד אני להתיצב בעדת הדיינים והן יושבין וגו'. ותמוה מה 

 ענין זל"ז.
לבאר בהקדם שיש להבין מדוע הדיינים יושבים בשעת ונראה 

הדין ולא עומדים כמו בתפילה, וי"ל שבתפילה השכינה קודמת 
לבא לפני תפילתו לכן אינו רשאי לישב בשעה שהשכינה לפניו, 
משא"כ בדין השכינה מאחרת לבא, שתחילה יושבים לדין ואחר 

 כך באה השכינה, ולכך אינם צריכים לקום.
ברהם ישב ואחר כך הגיע הקב"ה, וכשבקש אברהם והנה כאן א

לקום לקראתו השיבו הקב"ה שב ואני אעמוד, שמאחר 
שכשהתיישבת לא היתה שכינה וכשהגיע השכינה כבר ישבת 
אינך צריך לעמוד, ולכך אמר לו הקב"ה שאתה במציאות זאת 
הינך סימן לבניך הדיינים, שאינם צריכים לעמוד אע"פ ששכינה 

 שכינה מגיעה לדין אחר שכבר יושבים הדיינים.עמהם מפני שה
 דברי מהרי"א

 איזו שעה היא כחום היום

פרש"י שהיה זה יום ג' למילתו, והקשו  כחם היום )יח א(
 המפרשים מהיכן לו לרש"י שהיה זה יום ג' למילתו.

ונראה ליישב שהנה כתב החזקוני שכחום היום היינו בשעה 
א זמן מאכל תלמיד חכם, שישית, ואיתא בגמ' ששעה שישית הו

ולכך חיפש אברהם אורחים להכניסם לביתו ולאכול עמהם, 
נמצא שהיה אברהם נוהג כמנהג ת"ח לאכול בשעה שישית ואז 
היה מחפש אורחים. אלא שיש בכך דבר פלא שהרי מאכל כל 
אדם בשעה רביעית, ומאכל פועלים בשעה חמישית, נמצא 

לו, וכי כך היא דרך שהיה מחפש אברהם אורחים אחר שכבר אכ
 מכניסי אורחים להאכילם אחר שאכלו.

ומה"ט נראה לומר שבאמת לא היה מחפש אברהם אורחים 
בשעה שישית אלא בשעה רביעית שהיא קודם זמן האכילה של 
האנשים, ומה שחיפש כחום היום אין הכונה שחיפש בשעה 
שישית אלא הכונה שחיפש בשעה ד', והיתה שעה זו חמה כחום 

דהיינו כמו בשעה השישית, שהאות כ' שבתיבת כחום היינו  היום
כ' הדמיון, וה"פ שהיתה שעה זו שחיפש בה אורחים בשעה ד' 
אבל היתה חמה כמו החום שבאמצע היום דהיינו שבשעה 

 שישית.
אלא שקשה מדוע בשעה ד' היה חם כשעה ו', וקו' זו רוצה רש"י 

ומדוע הוציא, ליישב, לכן כתב שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, 
ע"כ כדי שלא יטרח אברהם שהיה חולה, ומדוע היה חולה, ע"כ 

 שהיה זה יום שלישי למילתו.
 נפתלי שבע רצון

 

כשנפטר אדם ממצוה בכדי לילך למצוה אחרת האם 
 עליו לרוץ

יש להקשות מדוע כתבה  וירץ לקראתם מפתח האהל )יח ב(
ורה שאברהם רץ לקראתם מפתח האהל, הרי כבר אמרה הת

 שאברהם ישב בפתח האהל, וע"כ שרץ ממקום מושבו.
ונראה לפרש בזה בהקדם שיש דין שכאשר גומר אדם עשיית 
מצווה לא ירוץ ממנה, שנראה שעשייתה היתה עליו כמשא 
ששמח להיפטר ממנה, וכדמצינו בגמ' ברכות )ו.( דהיוצא מבית 

פסיעה גסה מהטעם הנ"ל. דין נוסף נאמר,  הכנסת לא יפסע
שההולך לעשיית מצוה צריך לרוץ לעשייתה, וכמו שכתב בשו"ע 
)או"ח סי' צ' סעי' י"ב( מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת וכן לכל 

 דבר מצוה.
מעתה יש לחקור כשגומר אדם מצוה והולך ממנה לעשיית מצוה 

אסור לו לרוץ,  אחרת, כיצד עליו לנהוג, שמצד מה שהולך ממצוה
אבל מצד מה שהולך למצוה יש לו לרוץ. ונראה שתלוי באיזו 
מצוות מדובר, שאם הולך מעשיית מצוה גדולה למצוה פחות 
גדולה לא ירוץ דאזלינן אחר המצוה הגדולה, ואם המצוה שהולך 
לקראתה גדולה יותר הרי שצריך לרוץ שאזלינן אחר המצוה 

ך לילך החצי הראשון בנחת הגדולה, ואם ב' המצוות שוות צרי
שלא יראה עליו כמשא, ואת החצי השני צריך לרוץ כדרך שיש 

 לרוץ למצוה.
והנה איתא בגמ' שבת )קכז:( אמר ר' יהודה אמר רב גדולה הכנסת 
אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, דכתיב "אם נא מצאתי חן 
בעינך אל נא תעבור מעל עבדיך", והניח אברהם את הקב"ה והלך 

קבל את האורחים. ומעתה שהכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני ל
שכינה הרי חשיב שהלך אברהם ממצוה למצוה יותר גדולה, וא"כ 
צריך הוא לרוץ כל הדרך שכך הדין במי שהולך למצוה גדולה 

 יותר.
ולפי"ז שפיר אמאי כתבה התורה שוב "וירץ לקראתם מפתח 

היה עמו,  האהל" דה"פ, שישב אברהם בפתח האהל והקב"ה
וכאשר ראה שמגיעים אורחים שמצוותם גדולה יותר הרי שרץ 

 לקראתם כבר מפתח האהל ממש ולא רק מאמצע הדרך.
)א.ה. לפי"ז נראה ליישב מה שהקשה הגר"א בקול אליהו, כיצד 
מוכח מכאן שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, אפשר 

פיר, שע"כ ששוין הם, ועיי"ש מה שתירץ. ולהנאמר מיושב ש
שגדולה הכנסת אורחים מדכתיב שרץ אברהם מפתח האהל ולא 

 מאמצע הדרך.(
 קהלת יצחק

 כיצד יתכן שאברהם לא ידע שהם מלאכים ולוט ידע

ופרש"י שסבור  יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וגו' )יח ד(
היה שהם ערביים שמשתחוים לאבק שברגליהם עיי"ש, וקשה 

 ני אנוש אלא מלאכים, והא איתא כיצד לא ידע אברהם שאינם ב
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בגמ' גיטין )סו.( שלאדם יש בבואה דבבואה דהיינו צל, ואילו 
למלאך אין בבואה דבבואה ואינו עושה צל, וא"כ היה לו לידע 

 שמלאכים הם מכך שלא עשו צל.
ונראה לפרש שהרי כתוב בפסוק "והוא יושב פסח האהל כחם 

שכחום היום היינו שעה  היום" )יח א(, ואיתא בגמ' ברכות )כז.(
שישית שזה ממש אמצע היום, ובאמצע היום עומדת החמה 
בראש כל אדם ואין עושה צל, וא"כ שפיר שלא ידע אברהם 
שמלאכים הם מכך שלא היה להם צל מפני שבאו בשעה שאין 

 צל אף לבני אדם.
שכאשר באו המלאכים ללוט  ובזה נראה לישב קושיא נוספת,

כתוב שאמר להם "לינו ורחצו רגליכם" )יט ב(, דהיינו שקודם 
לינו ורק אח"כ רחצו רגליכם, ותמוה מדוע לא אמר להם תחילה 
רחצו רגליכם כמו אברהם, וכי לא חשד שערבים הם 
ומשתחוים לאבק שברגליהם. ולהנ"ל שפיר שלוט ידע 

יעו כחום היום, וא"כ שמלאכים הם, שהרי אצלו לא נאמר שהג
כשהגיעו היה זה בזמן שיש צל לבנ"א, וראה לוט שלהם אין צל 

 והבין שמלאכים הם, ולכך לא אמר להם רחצו רגליכם.
ולפי"ז יש ליישב קושיא נוספת, שבחטא העגל איתא במדרש 
שהשטן הראה להם את מיטתו של משה כדי להטעותם שמת 

ה עשה צל שהרי הוא, וקשה מדוע לא יכלו לבדוק ע"י שמש
למת אין צל כהנ"ל. ולפי"ז שפיר שהרי כתיב כי בושש, ואיתא 
במדרש כי בא שש דהיינו בחצות היום, וא"כ מיושב שהיה זה 

 בשעה שאין צל ולא יכלו לבדוק.
 גן רוה
 ודברי חנוך

הטעם ששמר ישמעאל שלא תתייחד שרה עם 
 המלאך

איתא  ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו )יח י(
רש "והוא אחריו" היינו ישמעאל, שעמד מאחורי הדלת במד

כדי שלא תתיייחד שרה עם המלאך, וקשה וכי ישמעאל חסיד 
 היה שכ"כ חשש שלא תכשל שרה ביחוד.

ושמעתי לפרש דאיתא בפרשת סוטה "ונקתה ונזרעה זרע" 
 מלמד שאם היתה עקרה נפקדת.

ולפי"ז יש ליישב שחשש ישמעאל שתתייחד שרה עם המלאך 
א יחשוד בה אברהם ויתן לה לשתות מים המאררים, ותנקה שמ

שרה ותפקד ותלד, ונמצא שיפסיד ישמעאל את ירושתו ע"י 
שיהא לו עוד אח, לכך עמד אחריה בכדי שלא תתייחד ולא 

 יחשדנה אברהם.
 קהלת משה צ'דנוב )עמ' ע"ז(

 מדוע אמר אברהם שתביא שיעור שלש סאים קמח

יש להבין מדוע  )יח י( מהרי שלש סאים קמח סלת וגו'
 אמר לה אברהם דוקא שיעור זה של ג' סאים קמח.

ונראה לפרש ע"פ מה שנאמר בשמואל ב' )ו'( "לאיש חלת לחם 
אחת ואשפר אחד ואשישה אחת", ואיתא בגמ' פסחים )לו.( 
מאי אשישה, אחת משישה באיפה, ולפי"ז נמצא ששיעור 

יב בקרא אכילה הראוי לאדם הוא אחד משישה באיפה כדכת
לאיש חלת לחם כו' ואשישה, וא"כ איפה מספיקה לששה 

 אנשים.
והנה כאן לא אכלו המלאכים לבד אלא אף אברהם וישמעאל 
בנו ואליעזר עבדו אכלו עמהם כדכתב הרמב"ן, נמצא שו' 

 אנשים אכלו, ושיעור אכילתן הוא איפה כמתפרש.
ולפי"ז שפיר שאמר לה לעשות ג' סאים שזהו שיעור איפה, 
והוא שיעור אכילה לו' אנשים, מפני שבאותה הסעודה אכלו ו' 

 אנשים.
 אור תורה לגה"ק מאסוטרובצה
 )וירא אות ב'(
 ע"ד ד"ה צופיה(

 

 ראש השנה יום המסוגל לפקידת עקרות

איתא בגמ'  ותהר ותלד שרה לאברהם בן וגו' )כא א(
שבראש השנה נפקדה שרה ולכן בר"ה נפקדו רחל וחנה. הרי 

 א יום מסוגל לפקידת עקרות.שר"ה הו
ונראה לפרש עפי"ז מה דאיתא במשנה בר"ה )פ"ב מ"ח( גבי 
עדים שהעידו על קידוש השנה ויום אחר עדותם נראית 
הלבנה שוב, אמר ר' דוסא בן הרכינס עדי שקר הן, היאך 
מעידין על אשה שילדה ולמחר כרסה בין שיניה. ויש להבין 

 מהו מטבע לשון זאת.
שמאחר ור"ה הוא יום מסוגל לפקידת עקרות ונראה לפרש 

הרי שכשמעידים בעצם קובעים אימתי הוא יום ר"ה המסוגל 
לפקידת עקרות, וממילא אם עידי שקר הן הרי שעדיין לא 
ר"ה ועדיין אי"ז יום המסוגל ללדת, ונמצא כרסה בין שיניה 

 מפני שעדיין לא ילדה.
 הון עשיר )על משנה זו(

את יצחק והרי מיד יהיה  כיצד יכל אברהם לשחוט
 אונן שפסול להקרבה

איתא במדרש רבה )פר' נה ז(  והעלהו שם לעולה וגו' )כב ב(
אמר אברהם לפני הקב"ה, רבון העולמים וכי יש קרבן בלא 
כהן, אמר לו הקב"ה כבר מניתיך שתהא כהן, והדא הוא דכתיב 
"אתה כהן עולם" )תהלים ק"י ד(. ויש להקשות מהי שאלת 

וכי יש קרבן בלא כהן, ומדוע שלא יהיה אברהם כהן, אברהם 
 עו"ק מהו שענה לו הקב"ה כבר מניתיך, וכי היכן מינהו.

ושמעתי מהט"ז לפרש, שנתכון אברהם לשאול את הקב"ה 
שאם ישחוט את יצחק הרי שמיד יהיה אונן שהרי מתו מוטל 
לפניו, ואיתא בגמ' זבחים )טז.( שאונן פסול להקרבה, הרי 

ל להקריב את בנו, וזהו ששאל וכי יש קרבן בלא כהן שלא יוכ
שאהרי בע"כ יעשה אונן וא"כ לקרבן אין כהן. ועל כך השיבו 
הקב"ה כבר מניתיך להיות כהן גדול, וכהן גדול מותר בעבודה 
אפי' כאשר הוא אונן כדאיתא בגמ' יומא )יג:(, וכמאמר 

, הנני המדרש רבה )נה ו( שאמר אברהם הנני הנני, הנני לכהונה
למלכות, זכה לכהונה, זכה למלכות. וא"כ שפיר שתשובת 
הקב"ה היא בלשון עבר כבר מניתיך, שמנהו לכה"ג כשאמר 
הנני. ועל כך מסיים המדרש והה"ד אתה כהן עולם, דה"פ 
שאמר לו הקב"ה מאחר שמניתיך לכה"ג הרי שאתה כהן 
לעולם אפי' כשאתה אונן, וא"כ יכול אתה לשחוט את יצחק 

 לחשוש שיהא זה קרבן בלא כהן. בלא
ולפי"ז נראה לפרש את המקרא היטב, "ויאמר יצחק אל 
אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני" )כב ז(, וקשה הלשון 
ויאמר יצחק אל אביו ויאמר אבי, מהו שוב הויאמר אבי, עו"ק 
הלשון בתשובת אברהם ויאמר הנני בני, מהי תיבת הנני. 

דה"פ, "ויאמר יצחק אל אברהם אביו  ולהנ"ל יש לפרש היטב
ויאמר אבי" ר"ל שזה גופא מה שאמר לו יצחק, אבי אתה וא"כ 

אותי נמצא שאתה אונן ופסול להקרבה, ועל כך  אם תשחוט
השיבו אברהם "ויאמר הנני בני" ר"ל שכשאמרתי לקב"ה הנני 
הרי מינה אותי לכהן גדול כמבואר במדרש, וא"כ שפיר 

יה אונן כשאקריבך אפ"ה כשר אני שאע"פ שבני אתה ואה
 לעבודה, שכהן גדול מותר להקריב באנינות.

 אור תורה )קולמיר(
 (158)חלקו אף בספר "הרגוטשובי" עמ' 
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