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 ני"ו לרגל היכנסו לנועם עול תורה ומצוות יהושעלהצלחת בני יקירי 
 ולעשות רצון אבינו שבשמים. ,ויה"ר שנזכה לגדלו ולחנכו לתורה

 "וירא אליו ה' באלוני ממרא" )יח, א(
 עליו נגלה לפיכך המילה על עצה לו שנתן הוא - ממרא באלוני"

 " )רש"י בשם המדרש(.בחלקו
והשאלה מפורסמת: מה טעם הוזקק אברהם לעצה מממרא על 

חלילה וחס ספק כלשהו האם לקיים את דברי המילה, וכי היה לו 
 ה' יתברך?

משיב על כך בספר הנפלא "שמעתי" )בנו בכורו של בעל 
"הסולם" מאשלג, שמע מאביו עשרות אמרות קצרות וקולעות 
וכתבן משך שנים בפנקסו. כל קטע שכזה נפתח במילה 
'שמעתי'. לאחר פטירתו של הבן, כינסו תלמידיו את כל 

נשא את השם המגדיר כל כך את החיבור(: הפנקסים לספר ש
שבמשנה במסכת שבת נאמר "עצה כמלוא פי גמל", ששיעור 

 הוצאה של עשב זה בכמות שכזו בשבת, מחייבת את המוציא. 
עשב זה, סגולתו היא לרפא את מי שעובר ניתוח. אומר 
ה"שמעתי": "הוא שנתן לו עצה", ממרא העניק לאברהם את 

את הניתוח "על המילה. לפיכך  העשב ששמו 'עצה' שמרפא
 נגלה אליו בחלקו"... ודברי פי חכם חן!

 

 "והוא יושב פתח האוהל" )יח, א(
. ואמר "לראות אם יש עובר ושב ויכניסם לביתו" :ופירש רש"י

לראות אם יש "פירוש  אא"ז )הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר( זי"ע:
ה ורוצה , היינו לראות אם יש אדם שעבר עבירה חליל"עובר ושב

"ויכניסם בביתו", לשוב בתשובה ואינו מוצא הפתח של תשובה, 
 הראה לו הפתח של תשובה.   אברהם

מה הביטוי של "עובר ושב"? אומר האדמו"ר רבי אברהם יעקב 
מסדיגורה: העניים מצאו את דרכם בעצמם לאוהלו של אברהם 
אבינו, אבל היו כאלה שרצו להיכנס אך התביישו, לכן הם 

לאהל והתרחקו ממנו, וחוזר חלילה, והיו "עובר ושב"...  התקרבו
אברהם אבינו המתין לראות היש עובר ושב, וכאשר מצא עניים 

 כאלו, היה רץ ומזמינם להיכנס. 
ה"שר  מרן אדמו"רבשם כ"ק  מובאמודז'יץ, ו –)בדברי ישראל 

שלום" מבעלזא זי"ע שפירש שאברהם אבינו יושב בפתח 
"עובר" עבירה, "ושב" שעשה תשובה,  הגהינום לראות אם יש

 "ויכניסם בביתו" לגן עדן(
 

 "וירא וירץ לקראתם" )יח, ב( 
מכאן למדו חכמים, שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני 
שכינה. שהרי הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, והוא רץ 
לקראת האורחים. ויש להבין, אנו אכן למדים זאת מאברהם 

 היכן למד זאת אברהם אבינו עצמו?אבינו, אבל מ
הבאבא סאלי  הגה"קוכתב הרב "תולדות אברהם" זצ"ל בשם 

זצ"ל, שאברהם אבינו למד זאת מעצמו. שכאשר השכינה באה 
אזר  -לבקרו היה תש כוח, וישב. ואילו כאשר ראה את האורחים 

כח ורץ לקראתם. מכאן למד שמורים לו מן השמים שהכנסת 
 ...האורחים גדולה יותר

 )מעיין השבוע(
 

 שה אנשים" )יח, ב(ו"וירא והנה של
 .)רש"י( "שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות"

מהם, כי מלאך לימוד שלושה מלאכים, ללמדנו שהאדם נעלה 
יות אבל האדם כן יכול, ולמען האמת וחיאחד אין עושה שתי של

כל מה  ם כן,שעובד את ד', א תגם האדם עושה רק שליחות אח
 שיעשה צריך להתבונן האם זהו רצון ד'. 

המזכיר היה המום לגמרי. העוזר החדש שהגיע לפני כחודש 
ושימש נער שליחויות עקף את כל המערכת והפך פתאום 
למנהל המחלקה. זה נכון שמנהל המחלקה הקודם התפטר. זה 
נכון שהמשבצת הייתה בדיוק פנויה. אבל איך יכול להיות 
שדווקא את העוזר החדש מינו למנהל המחלקה בסך הכל חודש 
אחרי תחילת העבודה, ואילו הוא שיושב כאן כמעט שני עשורים 
לא זכה אפילו לקידום? הוא התרומם בכבדות מהכיסא 

בצעדים כבדים עד לקצה המסדרון ודפק  מסתובב שלו, פסעה
חקוק באותיות  הבלהיטות על דלת עץ מפוארת שעליה הי

מוזהבות 'מנכ"ל'. 'יבוא!' נשמע קולו הסמכותי של המנכ"ל 
 ראשמבעד לדלת. המזכיר נכנס בצעדים כבדים אך נחושים, ב

ר מורם ובגב זקוף. 'למה הוא?' שאל המזכיר. 'למה מי?' החזי
המנכ"ל שלא הבין על מה הסערה. 'למה קידמת את משה, 
העוזר החדש, לתפקיד מנהל המחלקה? הוא נמצא כאן בקושי 
חודש. אני פה כבר עשרים שנה. אז למה הוא?' 'תעשה לי טובה 
רק רגע', אמר המנכ"ל, 'תברר לי קודם מתי יוצאת הטיסה הבאה 

תאימה לקנדה?' המזכיר לא הבין מה הקשר אבל בהכנעה המ
למעמדו הוא חצה שוב את המסדרון פנה אל מעבר לדלפק וחזר 
כעבור כמה דקות כשבפיו תשובה פשוטה: 'בעוד חמש שעות 

ים!' 'וכמה עולה כרטיס?' משך יאדוני, בשעה ארבע אחר הצהר
המזכיר בכתפיו וחצה שוב את המסדרון. כשחזר הוא ידע לומר 

לרים שהכרטיס עולה שמונה מאות ארבעים ותשעה דו
במחלקת העסקים. 'וכמה עולה כרטיס במחלקה הראשונה?' 
ביקש המנכ"ל לדעת. ושוב עמד המזכיר לחצות את המסדרון 
הארוך, אלא שהמנכ"ל עצר בעדו: 'שב לידי!' ביקש המנכ"ל, 

המחלקה החדש, 'תברר לי  ובאינטרקום הפנימי חייג למנהל
ו בבקשה מתי יוצאת הטיסה הבאה לקנדה', ביקש. לא חלפ

דקות ארוכות והאינטרקום הבהב. המנכ"ל לחץ על כפתור 
הרמקול וקולו של מנהל המחלקה החדש בקע בשטף: 'בעוד 

ים יצא המטוס הבא של יחמש שעות, בשעה ארבע אחר הצהר
חברת לופטהנזה, מחיר הכרטיס שמונה מאות ארבעים ותשעה 
דולר במחלקת העסקים, ואלף וחמש מאות במחלקה הראשונה. 

ה חבר מועדון תוכל לזכות להנחה של עשרים אחוז, אם את
וכרטיס החזרה הוא כרטיס פתוח. האם להזמין לך הסעה לשדה 

אמר המנכ"ל והניח את השפופרת.  ,אדוני?' 'תודה, לא' ,התעופה
'ואתה?!', חזר המנכ"ל ופנה למזכיר שעמד לפניו מבויש, האם 

מקדם הבנת למה קידמתי את משה למנהל המחלקה? אם הייתי 
הייתי זקוק לעוד שלושה אנשים כדי למלא תפקיד אחד  ,אותך

פשוט. אבל משה בשיחת טלפון אחת עשה את כל העבודה 
וביסודיות. זהו כוחו המופלא של האדם, שיכול לעשות אין ספור 

דברים ובשלמות. שלושה אנשים באו לבקר את אברהם בעודו 
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 היו  מתאושש מכאביו. והמדרש מסביר לנו שאנשים אלו

שבא  –שלושה מלאכים שבאו בשליחות מיוחדת. מלאך אחד 
לרפאות את אברהם. מלאך נוסף שבא לבשר על הולדת יצחק. 
ועוד מלאך שהיה בדרכו להפוך את העיר סדום. ולמה שלושה 
מלאכים? למה אי אפשר שמלאך אחד יעשה את כל העבודה? 

יד, כי 'אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות'. לכל מלאך תפק
לכל מלאך משימה. ואין מלאך אחד יכול לעשות יותר ממשימה 
אחת. אבל האדם נעלה מן המלאכים, האדם ניחן בכוחות 
המשלבים אין ספור יכולות, בכוחו להתעלות ולהתרומם ולהגיע 
לשלמות, דוגמת אברהם שעליו נאמר 'התהלך לפני והיה תמים', 

 תמים משמעו שלם, מושלם.
 

 קח נא מעט מים" )יח, ד( ו"י
כתב רש"י: ע"י שליח. יש להבין, ג' פרים שחט אברהם אבינו 
בשביל שיהיה לכל אחד לשון של בקר, וכשמגיע אל המים אומר 

קח נא מעט מים"? למה לא לתת להם הרבה מים? מתרץ רבי ו"י
, אי אפשר להיות צדיק על יישראל מסלנט זצ"ל עם יסוד מוסר

שר להדר בהכנסת אורחים כשזה על חשבון חשבון השני! אי אפ
השני, לכן כיון שאת המים הביא השליח, אמר אברהם אבינו 
יוקח נא "מעט מים". ראוי לצרף כאן סיפור )אותו סיפר הרב 
אליהו דיסקין( על החפץ חיים, המלמד הן על "גדולה הכנסת 
אורחים" והן על היסוד הנ"ל שלא להדר על חשבון השני: בחור 

ר בדרכו בראדין, היה זה ביום שישי, שעות ספורות לפני אחד עב
כניסת השבת. באין לו מכיר בעיר זו, פנה אל ביתו של החפץ 

בלו בסבר פנים יפות. כשראה החפץ חיים שהבחור יחיים, שק
טה לישון. הבחור ינראה עייף מאוד ותשוש מהדרך, הציע לו מ

כשהתעורר שבאמת היה מאוד עייף נענה להזמנה ונשכב לישון. 
הבחור, אמר לו החפץ חיים, שכבר סיימו להתפלל בבית הכנסת, 

יסעדו את סעודת  ר מכןוהוא מחכה שהבחור יתפלל ולאח
השבת. לאחר הסעודה רצה הבחור ללכת לישון, וראה שהשינה 
ממנו והלאה ואינו מצליח להירדם. הלך להסתכל מהחלון וראה 

פץ חיים חיכה לו שכבר עלות השחר. נחרד הבחור להיווכח שהח
כל כך הרבה זמן עד שיתעורר. לאחר התפילה בבוקר, ניגש אל 
הרבנית, ושאל אותה מה היה אתמול בלילה, סיפרה לו הרבנית, 
שכשהגיע החפץ חיים מהתפילה, וראה שהבחור עדיין ישן, לא 
הרשה להעירו משנתו, ואמר לבני הבית, שהם יאכלו, ובנו יעשה 

לו יה, שיערכו מחדש את השולחן כאלהם קידוש, ואחרי הסעוד
שלא אכלו עדיין, והוא יחכה לאורח. כשסיימו את הסעודה וראו 
שהבחור עדיין לא התעורר ערכו באמת את השולחן מחדש, 
ואמר להם החפץ חיים שילכו לישון והוא יעיר אותם כשהבחור 
יתעורר. ואכן כשהבחור התעורר קמו כל בני הבית והצטרפו 

די שלא ירגיש אי נעימות לאכול לבד, ועל אליו לסעודה, כ
 שעיכב את החפץ חיים כל כך הרבה זמן מלאכול.

 

"יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וכו' ואקחה 
 ה( -פת לחם וכו'" )יח, ד

ותמוה, אברהם שהצטיין במידת הכנסת אורחים, לקח לאורחים 

ג' סאים קמח סולת ושחט להם ג' פרים וכו', מדוע קימץ דווקא 
במים וציווה לקחת רק "מעט מים"? עוד קשה, שאברהם אבינו 
אמר למלאכים ואקחה פת לחם, ולשרה אמר לושי ועשי עוגות, 
ולא נתן לחם, מדוע? אלא תירץ הרה"ק בעל השפע חיים מצאנז 
זי"ע נראה, שאברהם אבינו חזה ברוח קדשו שמלאכי השרת 

ים, יטענו בשעת מתן תורה כנגד הקב"ה תנה הודך על השמ
דהיינו, שייתן הקב"ה את התורה למלאכים, והקב"ה יענה 
לעומתם, איך רוצים אתם לקבל את התורה, הרי כבר עברתם 
עליה, כי אכלתם בשר וחלב אצל אברהם אבינו כדאיתא 
בפסיקתא רבתי )סוף פסקא עשר תעשר(. והנה בשו"ע )יו"ד 
סימן פט. ס"ב( מבואר שעל ידי קינוח פיו בפת והדחה במים 
מותר לאכול בשר אחר חלב. ואברהם אבינו שנתן להם חמאה 
וחלב ורק אחר כך בשר לא רצה שיהיה להם פת לעשות קינוח, 
ולא מים לעשות הדחה, כי הוא רצה שהתורה תינתן לבניו, ולכן 
לא נתן פת, ונתן רק מעט מים שלא יספיקו לשתייה אלא 

 לרחיצת רגליים בלבד...
 

 רו"ואחר תעב "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם
 )יח, ה(

תן להם לשתות. יאמר "פת לחם" ולא אמר גם שישיש לדקדק 
ועוד, למה אמר להם "אחר תעבורו" שמראה כאילו אינו רוצה 
שיתעכבו אצלו. ויש לומר על דרך הלצה, דהנה רבי מאיר סובר 

ה, ורק אז 'וברכת', ואם לא י'ואכלת' זה אכילה, 'ושבעת' זו שתי
כת המזון מדאורייתא. והנה אברהם ראה את שתה אינו חייב בבר

המלאכים שהם רוצים ללכת, סבר אינם רוצים לאכול פת כיון 
"ואקחה פת לחם" בלי  טרכו לברך ברכת המזון, לכן אמרשיצ

 משקה, וממילא "אחר תעבורו" בלא ברכת המזון. 
 )משך חכמה(

 

לת לושי וש סאים קמח סו"ויאמר מהרי של
 גות" )יח, ו(וועשי ע

אמר רבי  ,לתו"כתיב קמח וכתיב ס :בגמרא בבא מציעא )פז, א(
יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים". ופירש רש"י 

לת. כל ושההוכחה היא ממה שאברהם אמר קמח ושרה אמרה ס
שצרה עיניה באורחים, הרי  ההמפרשים מתקשים, מהיכן הראי

סולת הוא יותר חשוב מקמח, ואם הביאה סולת לכאורה אין 
יניה צרה באורחים? תירץ בדרך צחות בספר "אוצר הרעיון ע

י סוגים, יש נוהמחשבה" שהנה כשעושים סעודה, יש בזה ש
לחן מתוק", אם רוצים שהסועדים יאכלו ו"סעודה" ויש "ש

סעודה שלמה עם מנה ראשונה ומנה מרכזית מגישים בתחילה 
ן לחויטלו ידיהם לסעודה. אבל אם זה רק "שילחם או לחמניות ש

מתוק", נותנים על השולחן "מציות" או "לחמניות מזונות" וכו' 
ואז זה מנה אחת בלבד. והנה מקמח עושים לחם, אבל מסולת 
עושים מיני מתיקה. וזה ההוכחה, שאברהם רצה שתביא קמח 
כי האורחים צריכים להתחיל עכשיו סעודה עם לשונות בקר 

רק "שולחן וחרדל וכו', אבל שרה הביאה סולת, שיבינו שזה 
 מתוק"... 
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 "והוא עומד עליהם" )יח, ח(

פעם היו רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק מסובים בבית בנו 
של רבן גמליאל, והיה רבן גמליאל עומד ומוזג להם משקאות, 
מילא כוס משקה ונתנה לרבי אליעזר, לא נטל רבי אליעזר את 

רבי אליעזר  הכוס, נתן אותה לרבי יהושע והוא לקחה מידו. אמר
לרבי יהושע, מה זה יהושע שאנחנו יושבים ואדם גדול כרבן 
גמליאל עומד ומשרת אותנו, האם לכבוד לו הדבר? ענה רבי 
יהושע, ומה בכך? מצינו גדול ממנו שהיה משרת את אורחיו, 
והוא אברהם אבינו גדול הדור שכתוב "והוא עומד עליהם". 

חים, לא כן, כערבים ושמא תאמר כמלאכי השרת נראו לו האור
נראו בעיניו, ואף על פי כן שירת אותם, ואנחנו לא זכאים שרבן 
גמליאל ישקה אותנו? שמע רבי צדוק ואמר, עד מתי אתם 
מניחים כבודו של מקום ועוסקים בכבוד הבריות? הקדוש ברוך 
הוא משיב רוחות, מעלה נשיאים, מוריד מטר ומצמיח אדמה, 

ואחד, כלומר אף על פי שאין למעלה ועורך שולחן לפני כל אחד 
ממנו, דואג הוא לכל אחד ואחד, ואנחנו לא זכאים שיהיה רבן 

 גמליאל עומד ומשקה אותנו? 
 ב( ,)קידושין לב

 

 "ותצחק שרה בקרבה" )יח, יב( 
תה ימסופר, כי בתו של הרה"ק רבי שמואל מקמניקא זי"ע הי

בעיר, הגיע שנים רבות עקרה. יום אחד, ורבי שמואל לא היה אז 
הרה"ק רבי רפאל מברשד זי"ע לבקר בעיר, ובתו של רבי שמואל 
הלכה לבקש שיתפלל בעדה. הקשיב רבי רפאל לדבריה והשיב 
לה, שסגולה לבנים היא ה"שמחה". כששב רבי שמואל ושמע 
מפי בתו את דברי הצדיק, אמר לה: דבר זה למד מן התורה, מן 

ותצחק שרה", צחקה הנביאים ומן הכתובים. בתורה כתוב: "
ושמחה ובזכות זו ילדה בן. בנביאים כתוב: "רני עקרה לא ילדה" 

אם עקרה היא ואין לה ילדים, תרון ותשמח ותיוושע.  –
אם הבנים שמחה". שאלה  –ובכתובים: "מושיבי עקרת הבית 

הבת: אם לשם סגולה צחקה שרה, מפני מה התרעם עליה 
זאת  –ב רבי שמואל הקב"ה ושאל: "למה זה צחקה שרה?" השי

משום שבסגולה צריך ומותר להשתמש רק כשההבטחה  –
ניתנת ע"י צדיק, אבל לא כשהמבטיח הוא הקב"ה בכבודו 

 ובעצמו. אז אין עוד צורך בסגולות. וזה היה חטאה!...
 

"ויאמר ד' אל אברהם למה זה צחקה שרה" 
 )יח, יג(

לא ולכאורה מדוע פנה הקב"ה אל אברהם בתביעה על שרה, ו
העיר לשרה עצמה. ויש להסביר זאת על ידי משל, אם ייכנס 
אדם לבית המבשלות ויראה שהמשרתת אינה נזהרת ואינה 
מקפידה כל כך בענייני כשרות, הוא יסיק מכך שבעל הבית הוא 
האשם בדבר. מן הסתם הוא אינו מדקדק כל כך, ורעייתו שרואה 

יהם שהוא מקל, מקילה עוד יותר, והמשרתת שרואה ששנ
מקילים, מקילה עוד יותר משניהם. אילו היה בעל הבית מדקדק 
ונזהר מאוד, לא הייתה רעייתו מקילה, וממילא לא היה 
למשרתת ממי ללמוד ולהקל. אותו דבר כאן, כשראה הקב"ה את 

שרה צוחקת, הוא תלה את האשמה באברהם, ואמר לו, "למה זה 
לא נזהר  צחקה שרה", כי שרה מן הסתם ראתה פעם שאברהם

כל כך בנבואה, וראתה זאת שרה ולמדה להקל בנבואה ולכן היא 
 צחקה עתה. לכן, שאל הקב"ה את אברהם עצמו.

 )הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל(
 

 "ולוט יושב בשער סדום" )יט, א(
כשהגיעו המלאכים להפוך את סדום מצאו את לוט יושב 

אשית יט, )רש"י בר "שבאותו יום מינוהו שופט עליהם"בשערה 
א(. ותמוה: במשך יובל שנים לא נהפכה, וביום שמינו את לוט 

קא אז נהפכה? לכאורה, עם שופט צדק כלוט, היו וכשופט, דו
פור מעשה, ילהם סיכויים לשפר את דרכם! אקדים לתשובה ס

ובי היה מעשה. כשהשתלטו הרוסים על ליטא אסרו על קיום 
ת המקוואות, אבל הישיבות, סגרו את תלמודי התורה, אטמו א

האנשים, כבודדים, לקיים מצוות דתם.  עללא יכלו לאסור 
נכונו לאור: "לא יבוש מפני יובנובהרדוק, הן יודעים אתם, ח

המלעיגים עליו בעבודת השם", גירא בעיני השטן! הלכתי אפוא 
בחוצות העיר כשציציותי בחוץ. והשטן הגיע. שוטר עצרני: "מה 

יהודים", אני עונה. "יש ברוסיה חופש החוטים האלו?!" "בגד של 
דת!" עיניו ירקו ברקים: "חופש דת בבית. ללכת כך ברחבו זו 

לים יהתגרות, פרסומת לדת. פעילות אנטי מהפכנית", צמד מ
שעורר חלחלה באותם ימים. "את התעודות!" הרי לך. הייתי 

רה פלילית, שעלולה ייתה עביפליט מפולין, חסר תעודות. זו ה
רות צרורות! "בוא אתי, במשטרה יחקרו". וימצאו לסבך בצ

רה נוספת. ישאני בן ישיבה ואיני עובד, "טפיל" לפי הגדרתם, עב
אך מה באפשרות לעשות, כאשר אבדתי אבדתי. אנו הולכים, 
וכולם סוטים מדרכנו כאילו היינו מצורעים. איש אינו רוצה 

שולף  בקשרים, לא עם שוטר ולא עם אסיר. תוך כדי הליכה אני
מהכיס שני רובלים, ומושיט לו. "טוב ויפה", הוא מסנן בארסיות. 
"פרופוגנדה, פרסומת חוצות לדת, וחסר מסמכים, ומנסה 

לוי תפקידו. תמשיך כך, לקבור את עצמך!" ילשחד שוטר בעת מ
ומחיש את צעדיו לעבר תחנת המשטרה. כשנגיע לשם אני 

עונה. "תגיד אתה,  אבוד, הדברים יצאו מכלל שליטה. "טוב", אני
כמה?" "חמישה, לא פחות". למזלי הטוב, היה לי. החמישיה 
החליפה ידיים והוא הפטיר: "לך, ושלא אראה אותך יותר". בלי 
חמישה רובלים, התכוון. והבנתי שבסדום היו חוקים נוראים, 
ואיך שרדו שם? אם לא במתן קופיקות אזי במתן רובלים. אבל 

שאינו נוטל שוחד ושופט בנוקשות על  ביום בו מינו שופט הגון
 (, ר"י גלינסקי ז"ל)והגדת חרב!... יפי חוקי סדום, אחת דינה לה

 

 לי אחי הוא" )כ, יג( י"אמר
 להם" ולא לי. ילומר "אמר שהיה לו ריך ביאורלכאורה צ

לגבי מי שנסתפק אם  לחן ערוךאך יש לומר דהנה מצינו בשו
אמר בשמונה עשרה "ותן ברכה" או לא, שיש עצה טובה להוציא 
את עצמו מידי ספק, להרגיל את עצמו שיאמר הטוב והנכון 

ודאי שלא ופעמים את הנוסח טוב, אז ידע ב תשעיםשאם יאמר 
ישגה ואמר את מה שמורגל בפיו כבר, וכמו כן הכא ביקש 

כמה  הא אחיוהאלו, שה שתאמר לו את הדברים אברהם משרה
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פעמים, ועל ידי זה לא תטעה בעצמה ותזכור לומר כן בכל פעם, 
 א"...ולי", דייקא, כמה פעמים, "אחי ה י"אמר תי שפירוא

 

ד בעיני אברהם על אודות בנו" ו"וירע הדבר מא
 )כא, יא(

)מגילה כ"ח( שעיני יצחק כהו מלראות  שכתוב ע"פ ש לפרשי
 .והמסתכל בפני רשע עיניו כהותבעבור שהסתכל בפני עשו, 

יכהו עיניו מחמת  ,שאברהם חשש שמא כמו כן הו שכתוב,וז
שישמעאל הוא בביתו והוא מוכרח להסתכל עליו, ועל כן "וירע 

 עיניו... היה סופן שלאברהם" דייקא, שחשש מה י 'בעיני'הדבר 
 

 "והאלוקים ניסה את אברהם" )כב, א(
אחרון( העצה היעוצה איתא בשלה"ק, )פרשת וירא בקטע ה

עמוד בנסיונות, שבכל עת נסיון יחשוב בעצמו 'אולי לשיוכל 
מנסה אותי הבורא כמו שניסה את אברהם בעת העקידה', 

והסבר הדבר, כי  ומחשבה זו תסייעהו להתגבר על כל הנסיונות.
בעת שידע האדם שבשעה זאת מנסים אותו מן השמים לראות 

 ה לו להתגבר על כל הקושי. היאך יעמוד בנסיון, שוב לא יקש
עובדא הוה באחד שהיה מראשי משמר הצבא בארץ מגוריו, וכל 
סודות הצבא גלויים היו בפניו, באחד הימים עצר בדרכו 

, ומשעלה על הרכב ש'הסכים', לקחתו, ראה שיושבים "טרמפ"
ים מהמדינה היריבה עם מדינתו, והבין שכל רצונם הוא ישם שנ

יא מפיו את הסודות השמורים עמו, אך לאסרו אצלם, וכך להוצ
כבר לא היה באפשרותו לברוח כך, מיד לקחוהו לביתם 
והחזיקוהו תחת מסגר ובריח, והחלו לבדקו ולחקרו בחקירות 
ודרישות.... אמנם בתחילה עמד כצור חלמיש שלא לגלות כלום, 
ועל אף שהשונאים הכוהו וייסרוהו רבות לא הגיד להם מאומה 

עד שפעם אחת איימו עליו שבפעם הבאה אם לא  מגנזי מדינתו,
יפתח פיו לגלות ולחשוף את סודות הצבא יכוהו בפטישים על 
ראשו, כשמוע האיש כי כן, נשבר בקרבו וגמר אומר למלאות 
רצון השונאים ויהי מה, אך השניים לא נזהרו דיים ובצאתם 
מחדרו אשר היה אסור בו, שכחו לסגור הדלת כראוי, ובזאת 

לה את דיבורם ביניהם, ושמע האיך ששפתם כשפתו ולא שמע ה
כשפת ארץ השונאים, או אז הבין ששניים אלו אינם נמנים כלל 
על עדת השונאים, אלא אדרבה הם נשלחו מטעם הממונים 
בארצו להעמידו על כור המבחן ולראות עד כמה כח סבלו 
בשמירת הסודות, כי רצו להעלותו במדרגה שאז ייחשפו בפניו 

ות עלומים יותר, ולפני גילויים כאלו יש להוסיף בבדיקה על סוד
בדיקתם שעשו לו בעבר, מכיוון שכך ננסכו בו כוחות מחודשים 
והחליט בדעתו 'יעבור עלי מה', אני את פי לא אפתח לגלות 

  ...הסודות אף לא ברמיזה
נמצינו למדים כי עצם הידיעה שידע שכל ההסתרה והקושי 

אלא נסיון שמנסים אותו כעת, נותנת לו  אינו –שעוברים עליו 
כוחות עצומים לעמוד כנגד כל הקשיים שבהתגברות, וזה מה 
שאמר השל"ה שיחשוב בעת נסיון אולי מנסה אותי הקדוש 

 )באר הפרשה( ברוך הוא כמו שניסה את אברהם בעת העקידה.
 

 "ויקח את שני נעריו אתו" )כב, ג(
 .(רש"י) "אליעזר וישמעאל"

שלא ילמד בכדי לח את ישמעאל ממנו יהרי אברהם ש ולכאורה
והיאך בא ישמעאל לכאן, אלא מכיון  ,יצחק ממעשיו הרעים

ברגעים  בריצהלשחוט יהודי, מיד בא  םששמע ישמעאל שהולכי
 אחדים...

 

 קים אתה" )כב, יב(ותה ידעתי כי ירא אלע"כי 
ן ינשטייבהתכנסות ציבורית גדולה, השתתף גם רבי משה פי

עידה. לפתע וכנס אל הויס את דרכו בין ההמונים כדי להלישפ
וים לראות מדוע ועצר בדרכו ועמד על מקומו בסבלנות. פנו המל

לו כי בדרכם עומד אדם השקוע בתפילת ילוכו וגיעצר את ה
שמונה עשרה, ורבי משה נמנע מלעבור לפני המתפלל כדין. 

לרבי ש ון שהשעה דחקה ניסו ללחוהמתינו כולם זמן רב, וכי
משה שמאחרים הם להתכנסות, אך הוא המשיך לעמוד ואמר 

כי אצל  "ר?!ובנחרצות: "הרי קיר מוצק ניצב למולי, וכיצד אעב
קים, נחשב אדם המתפלל שאסור לעבור לפניו כסלע וירא אל

 איתן, עד שהדרך בלתי עבירה.
 

גד לאברהם לאמר ו"ויהי אחר הדברים האלה וי
לנחור אחיך" הנה ילדה מלכה גם היא בנים 

 )כב, כ(
לו היה בני י"בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר ואומר א

שחוט כבר היה הולך בלא בנים. היה לי להשיאו אשה מבנות ענר 
הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגו, וזהו  רו  ׂשְּבִ .אשכול וממרא

 העקידה" )רש"י(.  ל ידיהדברים האלה הרהורי דברים שהיו ע
ה"לב שמחה" מגור: אין הכוונה כי חשש  דבר מופלא אומר בעל

אברהם, שאילו היה יצחק נעקד ונשחט, היה נותר ללא צאצאים. 
שכן, מקרא מלא מדבר בהבטחה שהובטח )כא, יב( "כי ביצחק 
יקרא לך זרע" הבטיח לו הקב"ה את המשכיותו ועתידו בדרכו 
של יצחק. אלא אפשר לומר שכוונה אחרת והפוכה למדרש. כי 

ר המוריה נתן אברהם אל לבו לחשוב, על מה ולמה לא בשובו מה
וה לבסוף שלא ובא מעשה העקידה על השלמתו. ומדוע נצט

לשחוט. אז החליט בדעתו, כי למעשה הוא עצמו אחראי לכך 
שלא נשלם הדבר. שכן, הקב"ה הבטיח לו כי ביצחק יקרא לו זרע 

יום וכי יהיה לו המשך. וכיון שלא השיא לו אשה ולא הכין את ק
יתה העקידה יכולה בשום אופן להגיע אל יההמשך, לא ה

יתה נסתרת ומתבטלת ההבטחה יהשלמתה. שהרי אז ה
האלוקית "כי ביצחק יקרא לך זרע". נמצא, אפוא, שאברהם 
עצמו גרם לציווי שלא לשלוח את ידו את הנער, בכך שלא השיא 
עד אז אשה ליצחק. ועל זה עונה לו הקב"ה שרק עכשיו נולדה 

 בקה בת זוגו ולא היה לך לעשות כלום. ר
מגור לאחר שנפטרה לו בת  "לב שמחה"חידוש זה אמר בעל ה]

  [.)!(..יהיפישנות צ העשר תלאחר אח ,ג' חודשים גילב
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