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ירא אליו ה׳ באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחום היום ו

 )א .יח(
לפיכך נגלה , הוא זה שנתן לו עצה על המילה -״ממרא״ , פירש רש״י

איך יתכן שלאחר שציווה הקב״ה את , והקשו המפרשים. אליו בחלקו

הסתפק עדיין ח״ו , שימול את עצמו ואת כל בני ביתו, אברהם אבינו

והלך ליטול עצה מאת , אם יקיים את מצוות השי״ת, אברהם אבינו

  ? ממרא

בשם  ,כ״ק מרן אדמו״ר ממישקולץ שליט״אי מאת למדני שמעתתירוץ 

: שתירץ כך, הרה״ק בעל ה״זכרון אליעזר״ ממישקולץ זי״עאביו מרן 

מה היה דינם של האבות הקדושים אברהם , ידועה מחלוקת הראשונים

. או דינם כישראל, האם דינם כבני נח. לפני קבלת התורה, יצחק יעקב

והראיה . (שדינם היה כבני נח) ד״ה בת. קמ״א בבא בתרא(, שיטת התוס׳

ממה שהקשו התוס׳ שם על מה שדרשו חז״ל על הפסוק , לכך היא

בת היתה לאברהם אבינו  -״וה׳ ברך את אברהם בכל״ } בראשית כד(

וא״כ למה לא השיאה ליצחק הרי בן נח מותר באחותו למ״ד . ובכל שמה

  . שדינם היה כישראל) י. ויקרא כד(אולם שיטת הרמב״ן :) סנהדרין נח

המוהל את הגרים מברך ״אשר קדשנו ) ה. יו״ד רסח(והנה נפסק בשו״ע 

יו״ד (נפסק , משא״כ המוהל את הישראל. במצוותיו למול את הגרים״

שאברהם אבינו לא היה , ולפי זה יש לתרץ. שמברך ״על המילה) א. רסה

איזה ברכה  רק היה מסופק. מסופק ח״ו אם לקיים את מצוות מילה או לא

או דינו כבן נח , האם דינו כישראל ולכן צריך לברך ״על המילה״, לברך

ועל כך הלך אברהם אבינו להתייעץ עם . וצריך לברך ״למול את הגרים״

דהיינו לברך ״על המילה״ , והוא זה שנתן לו עצה ״על המילה״, ממרא

  . משום שיש לו דין ישראל

 )ב. יח(והנה שלושה אנשים נצבים 
, לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם אחד

ורפאל שריפא את אברהם הלך . שאין מלאך אחד עושה שתי שליחות

  ).רש״י(משם להציל את לוט 

מדוע , דאם אין מלאך עושה שתי שליחות, ולכאורה דברי רש״י תמוהים

 ולמה דווקא רפאל שהלך לרפאות, לא נשלח מלאך מיוחד להציל את לוט

וכי אין די מלאכים בשמים כדי שישלחו , את אברהם הוא הציל את לוט

  ? מלאך מיוחד להציל את לוט

! נפלא מאד -תירוץ למדני הרה׳׳ק בעל החידושי הרי׳׳ם זי״ע אלא תירץ 

דהצלת לוט היתה מפני שדוד ) י. בראשית רבה נ(דהנה מובא במדרש 

ומרת דדוד המלך א:) יבמות עו(והגמרא . המלך ע״ה עתיד לצאת ממנו

וכתוב , אף על פי שיצא מרות המואביה', מותר היה לבוא בקהל ה

משום שדורשים עמוני , ״'לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה) "ד. דברים כג(

שהרי כל טעם איסורם הוא כמו , מואבי ולא מואבית, ולא עמונית

, ״על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים) ה. דברים כג(שנאמר 

משום דכבודה בת מלך , ולא דרכה של אשה לקדם, של איש לקדם ודרכו

 .פנימה

והנה כששלחו את המלאכים לאברהם לא ידעו אז איך תהיה ההלכה 

וא״כ לא יכלו לשלוח , אם דרכם לקדם או אין דרכם לקדם, לגבי נשים

מכל מקום , דהגם שעתיד דוד המלך לצאת מזרעו, מלאך להציל את לוט

. ועל כן לא שלחו מלאך', יהיה מותר לו לבוא בקהל הלא נודע עדיין אם 

, מה שאין כן כשבאו המלאכים לאברהם אבינו ע״ה ושאלו על שרה

  , למדו מזה שאין דרכה של אשה לקדם, ואמר להם אברהם שהיא באוהל

  

  

ולמדו מזה הדרש דעמוני ולא עמונית מואב ולא , דדרכה בצניעות באוהל

ולכן הלכו מאברהם אבינו להציל ', בקהל הונמצא דמותר לדוד לבוא  ,מואבית

  .אבל קודם לזה לא היו יודעים עוד מה ההלכה לגבי עמונית, את לוט

 )ד, יח(עץ יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת ה
לקח לאורחים ג׳ סאים קמח , אברהם שהצטיין במידת הכנסת אורחים, תמוה

מדוע קימץ דווקא במים וציווה לקחת רק ״מעט , סולת ושחט להם ג׳ פרים וכו׳

  ? מים״

שנטילת מים אחרונים ) או״ח ס׳ קפא(אלא אפשר לומר לפי מה שכתוב בשו״ע 

והטעם משום שבאים לטהר הזוהמא . אין צריך שיעור ומספיק רק פעם אחת

״מים אחרונים אין  נפסק להלכהולכן , א"לסטטוב שלא להוסיף כח , של הידיים

  . מפני רוח רעה ששורה עליהם״ ,על גבי קרקע אלא בכלי נוטלין

כסבור שהם ערבים  – "ורחצו רגליכם"רש״י מביא כאן על הפסוק , הנהו

אולי לכן ו. שמשתחווים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו

אפשר לומר שמאותה סיבה שלא מרבים במים אחרונים כדי לא לתת כח גדול 

 בכדי לא להרבות בכח הקפיד אברהם שלא להרבות במים הללוכך גם , א"לסט

  .העבודה זרה
 

  

מובא הסבר על רבי יעקב ניימן זי״ע הצדיק להגאון  "דרכי מוסר"ואילו בספר 

 ,שבאכסניה שהתאכסן בהר זי״ע הגה״ק רבי ישראל סלנטפי המסופר על 

כי , לתמיהת השואלים השיב. ונטלם בצמצום רב, הגישו לו מים לנטילת ידים

ללכת , מה או אלמנהשעל פי רוב היא יתו, נזהר הוא מלהטריח את המשרתת

  ... "אין ענין להיות צדיק על חשבון השני", לשאוב עוד מים

תדל לרוץ בכל שאר המאכלים שהש, ואפשר לומר שגם אברהם אבינו נהג כך

, לא כן המים. לכבוד האורחים, מצוםצוח ולא בונתנם בר, ולהביאם בעצמו

כי על , לכך ביקש ״יקח נא מעט מים״. כדברי רש״י, אותם הביא על ידי שליח

  ...חשבון השליח איננו רשאי להיות צדיק הרבה

•   
 

  :נפלאבא טעם מו ע"ניץ זי'ק מסערט ויז"להרה" מקור ברוך"ובספר 

והנה הטעם ). 'דרך ארץ רבה ה" (כבדהו וחשדהו"אמר דהנה בקבלת האורח נ

י שחשד שהם ערביים עובדי "שצוה לקחת מים לרחוץ רגליהם מובא ברש

  . עבודה זרה

שהחשד צריך להיות מעט ואילו , וזה אשר לימד אברהם אבינו עליו השלום

חמאה , פרים' צוה שיהיה מרובה בג" כבדהו"לכן ה. לכבד צריכים מה שיותר

לחשוד צריכים , כלומר, "יקח נא מעט מים" חשדהו"מה שאין כן ב', וכווחלב 

    ...רק מעט

ותצחק ' ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך וכו

אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף ' ויאמר ה' שרה בקרבה וכו

- י, יח(' ותכחש שרה וכו' דבר וכו' מה אמנם אלד ואני זקנתי היפלא

  )טו
אני תמה בנביאה הצדקת איך תכחש " :'וזה לשונו הק ע"ן זי"הרמבומקשה 

   ."יםקוגם למה לא האמינה לדברי מלאכי אלו, באשר אמר השם לנביא

, איך יכולה שרה לכחש ולומר לאברהם שהיא לא צחקה: מקשה ן"הרמב, כלומר

ועוד  ?"למה זה צחקה שרה"שאמר לו ' הרי אברהם הנביא שמע זאת מפי ה

מפורשות מדוע היא לא האמינה לדברי מלאכי אלוקים שהבטיחו , מקשה

  ?שלשנה הבאה היא תחבוק בן

ים באו אל והנראה בעיני כי המלאכים האלה הנראים כאנש: "ן"ותירץ הרמב

 .שוב אשוב אליך ולשרה בן לו ושריוב, והוא בחכמתו הכיר בהם, אברהם

   ,שופטים יג(כענין באשת מנוח , ולא ידעה כי מלאכי עליון הם, ושרה שומעת



  
 

  

כי היא חשבה , ותצחק בקרבה ללעג, "ואולי לא ראתה אותם כלל). ו

  .שהם אנשים פשוטים

למה היה הדבר , "שרהלמה זה צחקה " ה האשים אותה לאברהם"והקב

ואפילו . "'אמן כן יעשה ה"או שתאמר , וראוי לה שתאמין, נמנע בעיניה

: צריכים לענות על כל ברכה, )כפי שסברה( אם אנשים פשוטים מברכים

  .'אמן כן יעשה ה

ולא פירש , דבר' למה צחקת היפלא מה :אמרואברהם  ואז פנה אליה

והיא מפני יראתו של , שצחקה בקרבה סודהאת אליה כי השם גילה אליו 

או מפני , כי חשבה שאברהם בהכרת פניה יאמר כן, אברהם תכחש

והוא אמר לא כי , ששתקה ולא נתנה שבח והודאה בדבר ולא שמחה

ושתקה ולא ענתה אותו , אז הבינה כי בנבואה נאמר לו כן – "צחקת

   .דבר

•   

' תבעה מאת הששרה נ, ל"ן הנ"היוצא לנו מדברי הרמב: אמר הכותב

כפי , אפילו על ברכתם של אנשים פשוטים" אמן"על כך שלא ענתה 

ומכאן נקח . היא גדולה עד למאד" אמן"כי הרי כוחה של המלה . שסברה

, "אמן"מר על כל ברכה שמברך איש את רעהו לווענות ל, מוסר השכל

  .לאין ערוךרב  ששכרם וסגולתם וכל שכן על ברכות שתיקנו חכמים

אל ' ויאמר ה: "בפסוקממש  ן אף רמוזים"שדברי הרמב, לפרשוחשבתי 

אמנם ". "אלד ואני זקנתי אמנםאברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף 

  "...אמן"הוא מלשון 

הרי ידוע שאחד מהסגולות המפורסמות לאריכות ימים הוא עניית  ,ועוד

שסופי " םבימי אב ןואברהם זק: "וצדיקים אף רמזו זאת בפסוק". אמן"

יזכה המקפיד לענות אמן ש, לומר לך, "אמן"הם " זקן בא בימים"תיבות ה

 אמנםהאף : ואולי אפשר לומר שזה נרמז בהמשך הפסוק. לאריכות ימים

ואני  –מדוע היא לא ענתה אמן והרי זה גם סגולה לאריכות ימים  –אלד 

  ".... זקנתי

•   

  של צדיקוקל וחומר אחר ברכתו לכל ברכה " אמן"וחיזוק גדול לעניית 

  : ששמעתי ממקור נאמן הבא מהסיפור קבלנ

זכרון משה "הנקרא , בירושלים ישנו בית כנסת מרכזי ומוכר לכל

  ". שטיבלאך

שהיה נוהג בקביעות , ביום ראש השנה היה יהודי ממתפללי בית הכנסת

נרדם אותו  ,השנים תבאח, והנה .לתורה מתוימסלקנות עליה  כל שנה

כשהתעורר . לקנות עליה זו ת ולא הספיקודי בשעת מכירת העליויה

שאותה נוהג לקנות במשך  ושם לב שלא הספיק לקנות את העליה היהודי

נבהל עד מאוד וחשש שאולי זה סימן לא טוב , שנים בראש השנה

  . יןשמסמנים לו מן השמים ביום הד

 פישר יעקב רבי ישראל הגאון הצדיקהמרא דאתרא מיד רץ הוא אל 

הרי : "ל ואמר לו"הרגיעו הרב פישר זצ. וסיפר לו את כל אשר קרהו ל"זצ

ה את העליה "עשנה הבאה תקנה ב, לא נורא, קנית לבסוף עליה אחרת

  "... הקבועה שנהגת

  . ..ואותו אדם נפטר לבית עולמו, לא חלפו שלושה חודשים מראש השנה

פנו בניו , ל"לניחום אבלים בבית הנפטר הנ ל"הרב פישר זצ כשהגיע

איך שאבינו , היטב את סיפור הדבריםאנו הרי זוכרים , אליו ושאלוהו

ואיך שהרב , המנוח לא היה רגוע מכך ששכח לקנות את העליה הקבועה

שאין בכך כלום ובשנה הבאה יזכה לקנות את  הרגיעו וברכוא "שליט

   ...?אבינו נלקח לבית עולמוש כיצד יתכן הדבר כ"וא, העליה הקבועה

זוכר , מה אתם רוצים שאני יעשה: "ל ענה להם מיד ואמר"הרב פישר זצ

ולכן הברכה לא התקיימה , הוא לא ענה אמן על ברכתיש, אני  היטב

  ."!..וגזירת המיתה לא התבטלה

יתה לי עדנה ואדוני ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי ה

ה צחקה שרה האף אמנם אלד מה זאל אברהם ל 'ויאמר ה. זקן

 )יד-יב ,יח(היפלא מה׳ דבר וכו׳  'וכו
איך יתכן שהצדקת שרה אמנו היתה צוחקת , ותמיהה גדולה יש כאן

הרה״ק וכן מובא בשם  הרה״ק רבי שלום מבעלזא זי״עוהסביר . בקרבה

דהנה נודע שכאשר הצדיק מברך . הסבר מעניין מאד - מרוז׳ין זי״ע

, צריך להשגיח שלא יעמוד שם בשעת הברכה אדם רע עין, לאיזה איש

, ואפילו אם הברכה באה על ידי מלאך, שלא יזיקנו חס וחלילה בעין הרע

זולת , פן יעכב חס וחלילה את הברכה, גם כן צריכים להישמר מאדם רע

אין שום בן  יאז, ולא על ידי שליח, צמוכשהברכה באה מאת הקב״ה בע

  . אדם יכול להזיק

נאמר , ״והנה בן לשרה אשתך״, כאן כשהמלאך בישר לאברהם, והנה

״והוא , ופירש בתרגום יונתן, פתח האוהל והוא אחריו״ ״ושרה שומעת

ישמעאל עמד  –אחריו וישמעאל קאי בתריה וציית מה דאמר מלאכא״ 

  ... המלאך מאחורי שרה והאזין למה שאמר

  כיון שישמעאל עומד מאחורי הפתח , ולפיכך היתה שרה אמנו יראה

  

על . ו יתן עין הרע ולא תתקיים ההבטחה"פן ח, ושומע הבשורה מפי המלאך

בקרבה היה זה צחוק של שמחה , דהיינו, "ותצחק שרה בקרבה: "כן נאמר

רי כי היתה מאמינה בלב שלם בדב, )יז, כעין הצחוק של אברהם לעיל יז(

״אחרי בלותי היתה לי : אומרתלומר בקול היתה  -אך ״לאמר״ , המלאך

  . ולא ישלוט עין הרע, כך שיהא נראה לישמעאל שאינה מאמינה בדבר .״עדנה

שלא היה לה לחוש , ״למה זה צחקה שרה״: אך הקב״ה בא אל אברהם ואמר לו

מפי המלאך יש  כי אלולי היתה הבשורה רק, מעינו הרע של ישמעאל, כלל

אבל זו הבשורה כבר בישר הקב״ה בכבודו ובעצמו בברית בין , מקום לחוש

אליו לאמר כי לא ירשך זה כי אם ' ״והנה דבר ה) ד, טו(שנאמר , הבתרים

, וממילא לא יוכל שום אדם רע להזיק ולעכב הברכה, ך״ ובו׳יאשר יצא ממע

  ...טיח על כךכיון שהקב״ה בעצמו הב, ״היפלא מה׳ דבר״, וזה שאמר

כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר 

 )יז, כב( על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו
 "ושמתי את זרעך כחול אשר על שפת הים"מה הקשר בין ברכת , וצריך להבין

  ?                          "ש זרעך את שער אויביוויר"לברכת 

על פי דברי , א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כביאור נפלא שמעתי מאת 

אף על פי שכולן היו עובדי , בדורו של אחאבכי ) ב ,ויקרא רבה כו(המדרש 

דות ביניהם ולא מפני שהיה אח, היו יוצאין למלחמה ומנצחים, עבודה זרה

, אף על פי שהיה בהם תורה, בדורו של שאול, לעומת זאת. דיברו לשון הרע

מפני שהיה בהם מחלוקת ולשון , היו יוצאים למלחמה והיו נופלים לפני אויביהם

  . הרע

.                                                              הרי שבכוחו של שלום מנצחים את המלחמה

, "כחול אשר על שפת הים"ה את אברהם אבינו ''כה שבירך הקבבבר ,והנה

כחול אשר "ולא  "כחול אשר על שפת הים"ה דווקא "למה ברך הקב, לכאורה

כשנושבת הרוח היא מפזרת את כל , אלא מכיוון שחול המדבר ?"במדבר

היות שגרגיריו , החול אשר על שפת הים לעומת זאת, גרגירי החול לכל עבר

אלא , שום רוח ומים שבעולם לא יכולים להזיזם ממקומם, דבוקים זה בזה

לכך ישראל נמשלו דווקא לחול אשר על שפת . אדרבה החול נהפך לחומת מגן

שום רוח רעה ושום גורם בעולם , משום כשהם אוחזים ודבוקים אחד בשני, הים

  .יזם ולהרע להםלא יכולים להז, אשר יהיה

, ל''הרומזת לאחדות כנ, "כחול אשר על שפת הים"וזהו הקשר בין ברכת 

יוכלו , י האחדות''שרק ע, לומר לנו, "וירש זרעך את שער אויביו"לברכת 

  .ולכן הוסמכו שני הברכות יחדיו, ישראל לנצח את אויביהם

ויאמר אל תשלח ידך אל הנער  'מן השמים וכו' ויקרא אליו מלאך ה

ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת 

 )יב, כב(את בנך את יחידך ממני 

למלאך וכי חס ושלום , ויש לדקדק בתיבת ״ממני״ -הגר״א מוילנא זי״ע שאל 

את האדם שידע מה הוא פועל בכל כאן  תאלא התורה מלמד? הקריב אברהם

, דהנה ידוע שמכל עשייה של מצוה נברא מלאך: עשיית מצוה ופעולה טובה

הכוונה בעת עשיית המצוה כך היא , היראה, הזריזות, ולפי גודל האהבה

והנה כאן המלאך הזה אשר בא . מדרגתו של המלאך הנברא מן המצוה הזאת

  . אל אברהם היה אותו המלאך שנברא על ידי מצות העקידה

אתה ולא חשכת את בנך  וזה שאמר המלאך ״עתה ידעתי כי ירא אלוקים

' על ידי מדרגתי הגדולה אני רואה את גודל מעלתך ביראת ה, היינו, ״ממני

  ...ו״ממני״ אני יודע זאת
ויאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת ותאמר שלום 

  )כאן מסיימים הספרדים( ) ב –מלכים  ויראהפטרת (

 הרבנית נהג ללמוד עם אשתו לוין זצ׳׳לה רבי ארי הצדיק הירושלמימסופר כי 

  . רה של מחרטבליל שבת את ההפ

: תמה ר׳ אריה ושאל, באחת מן השנים בפרשת וירא כאשר הגיעו לפסוק הזה

כאשר  חכיצד הם מפסיקים כאן באמצע המת, איני מבין את אחינו הספרדים

אינם הרי זה ממש באמצע הענין ומדוע ? ן מה יקרה עם הילדייאין יודעים עד

המופת הגדול , וב ואת מה שנראה כעיקרטממשיכים בכדי לשמוע את הסוף ה

  ?של אלישע הנביא

זאת משום שהספרדים הנם בעלי אמונה : נענתה זוגתו הצדקנית ואמרה

בודאי שהנביא  ,ובטזה כבר סוף , אם הלכה האשה לנביא יה ומבינים כטפשו

אין , לראות את הנם בעינייםאבל האשכנזים ספקנים המה ורוצים . יעזור לה

  ...ה שיש לספרדיםטלהם את האמונה הפשו

  ...ולמחרת בדרשתו הזכיר את הסבר זה ואף ציין זאת לשבח ,ך רבי אריהחיי

 

 ³−−ò¼ ñ¾ óî®¼í ì×í"êëþ í−ô¾ êí− öôê"  
יוחדת א בשיחה מ"הרב יוסף ברגר שליט

והמרוממת והכח ומרוממת על הסגולה הנפלאה 
  ...הרוחני העצום המסתתר בה
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