
 

 

 

 

 
 

 שי"ת מתראה עם כל אדםה
 פתח יושב והוא ממרא באלוני' ה אליו וירא

 שלשה והנה וירא עיניו וישא היום כתום האהל
 וישתחו האהל מפתח לקראתם וירץ וירא' וגו

 שלשה נינהו מאן הקדוש בזוהר כתב: ארצה
 שהתורה נודע הנה. ויעקב יצחק אברהם אנשים

 היא כי זמן ובכל אדם בכל להיות צריך הקדושה
 בכל נמצא ה"ב שהבורא הוא האמת אך נצחית

 ובבעל גדול היותר ברשע ואפילו מישראל אחד
 באים רשע שלכל והראיה ו"ח גדול היותר עבירה

 אליו מתראה וזהו יום בכל תשובה הרהורי לו
 מגביה שהוא בזה הולך וכשהוא יתברך השם
 מעשי יגיע מתי לומר מתחיל הוא אז שכלו

 ומה המרכבה הן הן האבות כי אבותי למעשי
 לרוכב טפל הסוס בתיקונים כתב מרכבה הוא
 למקום הסוס שילך לסוס טפל הרוכב ואין

 מטונפים ולמקומות לנהר אותו וינהיג שירצה
 לשמו מרכבה הוא וכשאדם שם לילך הרוכב שרצון למקום שהולך רק

 רצון רק עושה שאינו רוצה יתברך שהשם למקום רק הולך אינו הגדול
 .הרע היצר רצון ולא יתברך השם

 אחד כל על קאי כי אברהם אל כתב ולא סתם כתב' ה אליו וירא וזהו
 ממרא חוזק לשון הוא אלוני ממרא באלוני ת"השי אליו שמתראה מישראל

 ת"השי פי את שממרא ההמראה בחוזק אפילו פירוש המראה לשון הוא
 תשובה הרהורי דהיינו ת"השי אליו מתראה ו"ח גדול רשע אפילו דהיינו

. פתח לו פותחים שזה פירוש האוהל פתח יושב והוא .ל"כנ לו שבאים
 פירוש עיניו וישא. תשובה הרהורי' התלהבו לו כשבא היום כחום

 רצה ויעקב יצחק אברהם אנשים שלשה והנה וירא שלו השכל כשמגביה
 וירץ וירא הגדול לשמו מרכבה שהיו האבות מדריגת שרואה לומר

 ורוצה אבותי למעשי מעשי יגיע מתי שאומר לקראתם
 רק שילך יתברך אליו מרכבה להיות זו למדריגה כן גם להגיע

 פתח מאותו האוהל מפתח. רוצה יתברך שהוא למקום
 המשכה הוא השתחואה לאפיו וישתחו ואז ל"כנ לו שפתחו

 . והבן ארציות לבחינת המשכה שממשיך
 עינים מאור

 
 למוד מהיצר הרע להיות זריז במצוות

 מצותיך תחכמני מאויבי כתיב'. כו ממרא באלוני' ה אליו וירא
 לו שאורב, הרע מהיצר גדול אויב לך אין כי, לי היא לעולם כי

, וללחמו לשודדו בא תחבולות מיני ובכל, במסתריו לאדם
 הוא ישן כשאדם אפילו, אחד רגע אפילו אדם של ממלחמתו מתרפה ואינו

 האדם צריך והנה, לרגליו טומן ופחים הרהוריו ברוע להחטיאו ומבקש לו ער
, לזה שבראו ת"השי צווי לקיים שרוצה איך, הרע היצר ממלחמות להבין

 האדם על רשת לפרוש ומתנכל לזה ומתחכם פעולותיו עושה ואיך
 להתגולל עליו מחשבות חושב יום ובכל, גיעוליו באשמת להאשימו
 שהוא הרע היצר הוא, מאויבי הכתוב שאמר וזהו. האדם על ולהתנפל

 צריך איך, מצותיך תחכמני מזה, לו גדול אויב והוא צורריו לכל ראש לאדם
 ויכול, ש"ית בעבודתו וזריזות בזהירות מאוד פעולתו ולפעול להזהר
 ויתיירא ויפחד ש"ית בו יזכור בשינה שאפילו כ"כ בקדושה להיות האדם

 אני ומזה, הרע היצר מלחמות פירוש, לי היא לעולם כי שנאמר וזהו, ממנו
 זריז כ"כ הרע שהיצר כיון, יתברך בעבודתו זריז להיות איך ראיה לוקח
 מצותיך תחכמני ומזה, האדם את להחטיא זריזותו ולשער לספר שאין

 פיו לשמור הוא הרע היצר מלחמת עיקר והנה, בהם ולהזהר להזדרז איך
 על, מאד חמורים בפה החטאים וגם, להחטיאו הרע להיצר קל שם כי

 על ועובר זרה עבודה עובד כאילו הרע לשון שהמספר ל"ז שאמרו דרך
 וליצנות ורכילות הרע בלשון ומחטיאו, דמים שפיכת ועל עריות גילוי

 מאלו אחד שכל, פה וניבול בטלים ודברים
 האדם להזהר צריך מאד ומאד, מאוד חמור

 מדבר פיו שומר היה והלואי, ולשונו פיו לשמור
 להיפך פיו ששומר הרע היצר כמו אסור

 יתירה שמירה צריך ועוד, בדבריו להחטיאו
 שם שגם, הלשון ברית נגד שמכוון המעור בברית

 עון הוא כי להחטיאו הרע היצר מאד מתאמץ
 :ו"ח קודש בברית לפגום מאד עד חמור

 פירוש, ממרא באלוני' ה אליו וירא שנאמר וזהו
 להפילו עליו מתחזק הרע כשהיצר שאפילו

 גם, ש"ית נגדו ולמרוד להמרות ומרד בהמראה
 שיבין, ל"כנ' בה עצמו שידבק' ה אליו וירא שם

 ולהזדרז' בה לדבק איך הרע היצר מזריזות
 ירא'ו של ת"בר מרומז וזהו, ש"ית בעבודתו

 ב."מאוי הוא מרא'מ אלוני'ב י'י ליו'א
  קודש זרע

 
 מעלת אברהם אבינו שאסר על עצמו אף את המותר לו

 מיד ממנו פרשו ואסר שרי דהוה חזיוהו כד י"פרש. לקראתם וירץ וירא
 אך. ביאור לו אין פשוטו לפי הזה התחכמות ענין להבין. לקראתם וירץ
 בריאת מתחילת המה הן המלאכים אלו כי הקדוש בזוהר מבואר הנה

 העולם כל כי השיבם י"הש אך. תזכרנו כי אנוש מה אמרו אשר האדם
 ם"בהברא' בפ כידוע אברהם ששמו אחד צדיק שיצא בשביל נברא

 כדאי כי בצדקתו לראות אליו האלו המלאכים נשלחו ולכן. ם"באברה
 דהוה חזיוהו כד וזהו. מהמלאכים גדול הוא כי בזכותו להבראות העולם

 אף הדין משורת לפנים במצות מדקדק הוא כי הסתכלו ל"ר. ואסר שרי
 עוצם ממנו למדו ל"ר. ממנו פירשו עצמו על ואסר שרי שהוא מה

  .ל"וד. הפרישות
 שלמה תפארת

 

 זריזות למצוה
 שבשביל, מצוה לדבר אדם יקדים לעולם ל"ז רבותינו אמרו
 לבות בוחן הנה'. כו לצעירה[ בכירה] שקדמתה אחת לילה

 עצמו שהמעשה אף, שמים לשם היה לוט בנות שכונת ידע
 על שכר וקבלה, לשמה עברה היה מקום מכל, מכער נראה

 עצמו להקדים אדם דצריך שכן ומכל. עצמה את שהקדימה
 .וזריז זריז יהיה שאפשר קדום מיני בכל המקדשת במצוה

 ה תוכחת מוסר "של
 

 חשקו של אאע"ה בנדיבות לעשותו בעצמו
 האדם כי בנדיבות חשקו רוב להגיד אברהם רץ הבקר ואל וטעם
 חרב שולף איש מאות ושלש עשר שמונה בביתו היו אשר הגדול

 לזרז שרה אהל אל בעצמו הוא הלך במילתו וחלוש מאד זקן והוא
 בן משם לבקר הבקר מקום אל רץ כן ואחרי, הלחם בעשיית אותה

 אחד יד על זה כל עשה ולא, לאורחיו לעשות וטוב רך בקר
 :לפניו העומדים ממשרתיו

  ן"רמב
 

 אפילו לעשות נס כתחית המתים תפילה פועל
 כענין, בלבד נביא ברכת המלאך דבר שהיה שחשבה. שרה ותצחק
 זה יושג שלא וחשבה. יתברך האל ושליחות נבואה לא, אלישע
 הרי הזקנה אחר הבחרות להשיב אמנם כי, נביא שום בברכת בזקנים

 או. פרטית האל במצות זולתי תהיה שלא, המתים כתחיית הוא
 .מאתו חן משגת בתפלה

  ספורנו

  

 • פניני רש"י• 
 - יחדיו שניהם וילכו 

 יודע שהיה אברהם
 בנו את לשחוט שהולך
 ושמחה ברצון הולך היה

 מרגיש היה שלא כיצחק
 ר:בדב

 
 
 

 
 

 בס"ד
 

 

 

 
 מלוקט מספר

 טעמו וראו כי טוב ה'

 
 נערך ע"י הרה"ג 

 ר' יוסף נחמיה הירשלער 
 שליט"א

 

         וירא        
 

 

 

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 

  ממשיך עליו האדם חסדים ומתקבל בקשתו הודאהע"י 
אח"כ יכול למשוך חסדים להבא נותן הודאה לשעבר וצועק אלהבא. ידוע כי האדם הרוצה לבקש על צרכיו. הנה צריך מקודם לתת הודאה לשעבר ו

הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. פי' כשאדם נותן הודאה לשעבר כי טוב אז מביא חסדים טובים לעולם חדשים לבקרים. וז"ש בנוסח התפלה  כמ"ש
 בר"ה ויו"כ ועשי"ת ועל כולם יתברך ויתרומם כו' וכתוב לחיים טובים. כשנותן הודאה על שנה העברה. אח"כ יוכל להתפלל על השנה הזאת הבאה

 תפארת שלמה              .טובהעלינו ל

 
 



 ת יצחקעקיד
 לאהוב את השי"ת בלב ונפש

 לאהוב ישראל איש לכל תורה שחייבה אהבות' לג רמז כאן - 'וגו בנך את
 דבר לך אין" לב בכל" ,מאוד ובכל נפש ובכל לב בכל, הוא ברוך הבורא
" נפשך בכל" וכנגד  :בנך את אומרו והוא הבנים כאהבת אדם בלב שחביב

 בנים לו שאין מי כי, הנפש הוא הוא אלא לו שאין וכיון יחידך את אמר
 אהבת אותו פירוש, אהבת אשר אמר" מאודך ובכל" וכנגד  :כמת חשוב

 ונתכוון', וגו לי העלהו כן פי על ואף אין כנגדו קניינו וכל קנייניך מכל יותר
 כן פי על אף, ההדרגות בכל אצלו שישנו שהגם להודיעו זה כל לפרט' ה

 אור החיים                                                                 .לעולה לו שיקריבהו' ה חפץ
 

 עיקר מעלת עקידה היא הזריזות
 ונשנה הנאמר המצות בכל הזריזות מעלת גודל לכל הידוע מלבד הנה כי

 אבינו דאברהם' וזריזותי' כו מצוה לדבר אדם יקדים לעולם ל"רז בדברי
 אינה עצמה העקדה כי עולם עד ולבנינו לנו לעד העומדת היא ה"ע

 נא קח בו דיבר' ה כי בשגם ה"ע א"א מעלת לערך גדול לנסיון כ"כ נחשבה
 כי גם' ה קדושת על נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי' כו בנך את
 שמחתו להראות נפלאה בזריזות זאת עשה ה"ע א"שא רק בם' ה דיבר לא

 לקיום ל"רז למדו וממנו ליוצרו רוח נחת ולעשות קונו רצון למלאות וחפצו
 כא פרק הקודש אגרת תניא                                                                  .בכלל המצות כל

 

 החיות בהמצוההוא העיקר 
 ויאמר בפסוק לדקדק יש דלכאורה: אחר בדרך הפסוקים פירוש יאמר או

 אש הנה לומר לו היה. הידיעה' בה אמר למה, והעצים האש הנה' כו יצחק
 ליקח לאברהם לו היה למה להבין יש עוד דהנה, נראה אך', כו ועצים
 בכל עצים היה לא וכי ימים שלשה דרך זאת המשא לשאת מביתו עצים
 בכל עצים מצוי יהיה לא ואולי פן חושש שהיה תאמר אם גם: הזה הדרך
 לבקע לו היה כאן העצים את לבקע לו היה למה פנים כל על. הדרך

 לו היה, לעולה השה ואיה יצחק אמר למה גם לעולה שהעלהו במקום
 שמו וברוך הוא ברוך הבורא דהנה, הוא הענין אך. עולה ואיה סתם לומר

 עשיית יתברך לו צורך אין. מצותיו לקיים וצונו במצותיו קדשנו אשר יתעלה
 רצון שעיקר: רצונו ונעשה שאמר יתברך לפניו ניחוח ריח שזה רק, מצותיו
 יתברך רצונו לעשות ושלם מלא רצון לאדם שיהיה הוא יתברך הבורא
 מצוה איזה לעשות לבו כיוון אם, הדברים הן הן הלב כוונת אחר ונמצא
 עשאה כבר כאלו מיד יתברך לפניו חשיב ושלם מלא ברצון יתברך לשמו
 ולגמור לעשות לאדם ההכרחי כן פי על ואף, שלימה שכוונתו מאחר

 השם לו אמר כאשר ה"ע אבינו אברהם כוונת היה וזה    ...במעשה המצוה
 אש כגחלת לבער לבו מתחיל היה. לעולה והעלהו' כו בנך את קח יתברך

 המצוה לעשות האדם שיתמהמה ועכבה המשכה אחר אך. ושלהבת
 בעלותו מתחילה לו שהיה הגדולה מתשוקתו האדם נופל במעשה ולגומרה

 מאש הגדולה מתשוקתו שיפול אברהם מתירא היה ומזה. מחשבתו על
 ויבקע מיד לכן ימים שלשה בדרך בהתמהמה. בלבו הבוער הזאת הגדולה

                         .הזה הגדול בשלהבת כן גם מיד המעשה שיהיה כדי, עולה עצי
  נועם אלימלך

 
 מעלת העקידה שעשה בשמחה

ספר יד משה למהרם אלמושנינו זל ב. יחידך תקח נא את בנך א
אברהם אבינו עה  ךכל כעלה תלמה נדת חבהקדמה חקר חקירה א

את  בנך תבר ה אשר ציוהו קח נא אד םולה על היותו מקיידבמעלה ג
ך וגו והלא מצאנו כמה מסרו עצמן על קידוש ה כמו עשרה הרוגי דיחי

וצרפת וכיוצא, וכש אם ה  דרפבגרושי ס בומלכות ועל אחרון רבו כמו ר
מעלת ד רץיתו, םנראה אליהם והיה מצוה אותם כאשר ציוה ה אל אברה
ינו כלל דבי ריהדאברהם אעה שהיה שלם במעשהו בשמחה ובטוב לבב 

שמחה, ואאעה בשעת מעשה  ךל אין הנבואה שורה אלא מתורזול מדג
ע שלא דלשחוט בנו היה ראוי שיתערב איזה עצבות ונו תכשלקח המאכל

באותו מעשה בקחתו המאכלת באה הנבואה  רית כלל שהבועצ בונתערב 
 םשו בואל הנער וכו ואם היה  דךאל תשלח י ךם עליו ואל המלאפתאו

ה שלמה במעשה ההוא לא היה שורה חחלק עצבות או לא היה שמח שמ
אי שכלם דקרוב לו ',ושת הדאה עליו וכו ]אבל[ הנהרגים על קבוהנ

אשר לא  דולה מאדאברהם אעה מעלה ג תה מעלתעל כן הי מתעצבים,
בלי ספק  כיו דו מסכים לשחוט את בנו יחיתה בהיוריהגיע אליה שום ב

 תורת החיד"א פרשת העקידה                 .וריבדורף תר מגופו אלו תאהוב אצלו יו
 

מנוע היה בשמחה שלמה לא היה מלאך בא ל יוצא שאם לא ולפי"ז
 המו"ל             .לשחוט ליצחק וא"כ כל קיום כלל ישראל תלוי בשמחה

 הלימוד מהעקידה
העקידה ילמוד אדם מוסר וימסור נפשו על קדושת השי"ת, ומכל שכן 
שימסור אבר מאבריו או שבירת איזה תאוה כגון לעמוד בהשכמה 
לתורה ולתפלה או לשבור שאר תענוגים, וכן שיחה בטילה וכיו"ב, 

 יבטל רצונו מפני רצון המקום.
 עוד יחשוב אדם באם באה לידו איזה עבירה או איזה מצוה יחשוב

אולי השי"ת מנסה אותו עתה אם אעבור או אקיים כדרך שניסה את 
אברהם אבינו, ובודאי אילו ידע האדם שהקב"ה מנסה אותו עתה היה 
נזהר מאוד, ע"כ יחשוב האדם תמיד בבוא איזה ענין לידו כי מדתו של 
הקב"ה שולח איזה ענין לנסותו, ואשרי אדם שה' אלהיו תמיד 

         במחשבתו.               
      רשל"ה תוכחת מוס

 
 לשון חיבה ועוד שהיה טרוד במצוה ולא נתן לב לקריאה

 חבה לשון פ"ב ראשון בפעם קראו שלא ומה, חבה לשון. אברהם אברהם
 ואחר, בנסיון יעמוד לא שמא כי עולם באי לכל חבתו נודע לא שעדיין לפי

 קראו כן על, זולתו על עוז ויתר שאת ביתר כל לעין נראה אז בנסיון שעמד
 המנוסה לתועלת היה זה נסיון כי, חבה לשון פעמים שני אברהם אברהם
 :חבתו להודיע

 טרוד כך כל היה בנו בעקידת במצוה שעסק שבשעה לפי, אחר דבר
 לפיכך, הקריאה לקול לב נותן היה שלא עד כהלכתה לגומרה במצוה
 כן שאין מה, אברהם אברהם לכפל טעם וזהו שנית לקרותו הוצרך

 זו בקריאה הבין שאברהם א"וי. במצוה טרוד עדיין היה שלא בראשונה
 לא אשר וכאיש נדהם כאיש עצמו את עשה לפיכך יעכבוהו השמים שמן

                                         .שנית שקראו עד, המצוה לגמור כדי שומע
  יקר ליכ

 

 המקטרגיםמעלת אמירת פרשת העקידה בכל יום שמבטל כל 
 זכות על אלא לסמוך מה על סמך לנו שאין מפני העקידה בפרשת ויתחיל

 העקידה שענין ומפני, בגלותינו אותנו המקיים והוא הקדמונים אבותינו
 ברוך שהקדוש עד, הנעקד מצד בין העוקד מצד בין מאד במאד גדול היה
 המקטרגים מפני בצער עומדים שישראל הדין שביום לישראל הבטיח הוא

, ענין משום נפחד לא ובזה יצחק עקידת שנזכור רעה עלינו והמבקשים
 אותו ומתוך, בשופר שנתקע אלא לזכור צריך אין העקידה ענין ואפילו
 העקידה הרי ומיצחק, ליצחק יזכור ומהאיל, איל של לשופר יזכור שופר

 עם שיוכל רע פגע ואין שטן אין ישראל עם כל על בזה רחמים ומתמלא
 שנסדר קודם ויום יום כל העקידה ענין לזכור הוא ראוי כן ואם, ישראל

 תפלתנו ויקבל שבשמים אלהינו רחמים עלינו שיתמלא כדי תפלתנו
 גדולה טובה וגורם ענין בשום אותה יבטל לא נפש ובעל. בחמלה ותחנתנו

 לשבת  שחרית - היום סדר                                           .ישראל ולכל לו
 

 שמחת האבות בעת העקידה א"א ליכתב
, הנה התורה הקדושה רצתה לכתוב גודל השמחה וילכו שניהם יחדיו

שהיתה לאאע"ה ויצחק אע"ה לעקידה, אלא שזאת אינו באפשרי לצייר 
בכתב. ע"כ רמזה התורה שקודם אמר אאע"ה ליצחק בנו שילך לעבוד 

ומושכל בכל מדע, וזאת נוכל להשי"ת אתו, ואז יצחק היה בן ל"ז שנה 
לשער מעט גודל השמחה והחדוה שהיתה ליצחק בעת שהלך לעבוד 
להשי"ת, כי אז לא ידע עדיין שיקריב אותו לקרבן, ואמה"כ וילכו שניהם 
יחדיו ופרש"י שאברהם אבינו הלך בשמחה כמו יצחק אבינו שלא ידע אז 

"כ רוצה מזה שיקריבו אותו לקרבן, ועתה נודע שמחת אאע"ה, ואח
הכתוב לפרש שמחת יצחק אע"ה אעפ"י שידע מזה שיקריב אותו לקרבן, 
לכן הכפיל הכתוב שנית וילכו שניהם יחדיו לרמז שיצחק אע"ה הלך 

 דברי יחזקאל       בשמחה כמו אאע"ה ודו"ק.
   

 השי"ת מנסה כדי שיתן שכר טוב
 מעשה היות בעבור, לדעתי הוא הנסיון ענין אברהם את נסה והאלהים

, יעשה לא ירצה לא ואם יעשה ירצה אם, בידו מוחלטת רשות האדם
 הדבר להוציא בו יצוה יתברך המנסה אבל, המנוסה מצד" נסיון" יקרא

 בלבד טוב לב שכר לא טוב מעשה שכר לו להיות, הפועל אל הכח מן
 וחפץ רצונו שיעשה בצדיק יודע כשהוא, יבחן צדיק השם כי ודע

 והנה ישמעו לא אשר הרשעים את יבחן ולא, בנסיון אותו יצוה להצדיקו
  .המנוסה לטובת שבתורה הנסיונות כל

 ן"מבר



 

 

 

 פרשת

 וירא

         שלה"ק
 זריזות למצוה  אמחז"ל לעולם יקדים למצוה  

 להתפלל על חבירו  וה' פקד את שרה
 

 רמב"ן
 השי"ת מנסה כדי שיתן שכר טוב  והאלוקים ניסה 

 

 אור החיים
 רמז לתורה  יקח נא מעט מים

 לאהוב את השי"ת בלב ונפש   קח נא את בנך 
 

 ניםמאור עי
 השי"ת מתראה עם כל אדם  וירא אליו באלוני ממרא

 

 אהבת שלום
 צדיק נדמה לו שעדיין לא התחיל  והוא יושב פתח האוהל

 ע"י קריאת שבת זוכין לאור השבת  ויאמר אליו אברהם
 המצוות עצה לעבודת השי"ת  ויבקע עצי עולה

 לנצח היצה"ר בדבר שקשה לו  ויקרא אברהם ה' יראה
 

 נועם אלימלך
 להתחזק בתפילה וקדושת האכילה  א"י אשר תבחר

 העיקר החיות בהמצוה  ויאמר הנה האש והעצים
 

 עבודת ישראל
  בשעת נסיון צריך לדעת שה' רואה  ויקרא אברהם שם המקום

  
 

 דברי יחזקאל
 מהרבי מלובלין שהשליכה הדבר על השי"ת  ויכלו המים מן החמת

 בשמחהיצחק הלך לעקידה   וילכו שניהם יחדיו
 

 ישמח ישראל
 לעשות המצוות בחיות  וירא והנה איל אחד

 

 זרע קודש
 ללמוד מהיצה"ר להיות זריז במצוות   וירא אליו ה'

 

 אגרא דכלא
 נשמה יתרה בשבת ע"י ברכהמ"ז  ואקחה פת לחם

 

 תפארת שלמה
 שלא יפסיק מעבודת השי"ת בשום פנים   וירא אליו 

 ואסר על עצמן מעלת ישראל דשרי  וירא וירץ לקראתם
 הצדיקים גבוהים מאוד ממעלת המלאכים  וילך ה' כאשר כלה לדבר

 שפת אמת
 הנסיון בעקידה שהיה רק בקשה  ]תרל"ד[ העקידה 

 אף שהכל תלוי בהאדם מ"מ הוא רק פתח ]תרל"ב[ והוא יושב פתח האוהל 
 קדושת לוי

 רצה לזרז להם במצוות ונבאר עוד למה לא נתן אאע"ה
 אאע"ה עשה המצוות לכל הדורות וה' אמר המכסה אני מאברהם 

 אאע"ה עשה עקידה רק בשביל השי"ת  כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים
 דברי ישראל

 גם בזקנותו היה כמו נער  ויקח את שני נעריו איתו
 התמרמר כיון שלא היה נשוי ע"ז לא היה יכול לקיים העקידה  ויהי אחר הדברים האלה

       
 

 

השי"ת מנסה האדם 

 לטובתו

 

 

והאלהים נסה את אברהם. ענין הניסיון 

הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם 

רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה ואם 

לא ירצה לא יעשה, יקרא "נסיון" מצד 

המנוסה, אבל המנסה יתברך יצוה בו 

להוציא הדבר מן הכח אל הפועל, להיות 

וב לו שכר מעשה טוב לא שכר לב ט

בלבד. ודע כי השם צדיק יבחן )תהלים יא 

ה(, כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו 

וחפץ להצדיקו יצוה אותו בניסיון, ולא 

יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו, והנה 

 כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסה.

 רמב"ן

 

ברהם. כיון שהיה בפועל אוהב נסה את א

וירא כמו שהיה בכח, ובזה ידמה יותר 

או שהוא טוב לעולם בפועל. כי לבור

אמנם הכונה במציאות האדם היתה 

שידמה לבוראו כפי האפשר, כאשר העיד 

באמרו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו 

 )לעיל א כו(.

 ספורונו   

 



 

 
 ויראחומש רש"י פ' 

 לע"נ הבה"ח יחזקאל פייוויל ז"ל בן הר"ר אברהם שלום שליט"א ענגלענדער
 
 

 ? מי היו שלשה אנשים, ולמה באו (א

 ? מהו ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך (ב

 ? הבא ראיה שאין יצה"ר שולט במלאכים (ג

 ? למה הביא ג' פרים (ד

 ? מתי נולד יצחק (ה

 ? השלום הבא ראיה שמותר לשנות מפני (ו

 ? למה אהב השי"ת את אברהם אבינו (ז

 ? למה אמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר (ח

 ? הבא ראיה שאין מסרבין לגדול (ט

 ? למה המטיר ה' על סדום בעלות השחר (י

 ? בעד חבירו הוא נענה תחילה הבא ראיה המתפלל (יא

 ? הבא ראיה שתפלת החולה נתקבל קודם  (יב

 ? מהו הפשט ויקרא שם בשם ה' (יג

 ץ המוריה ?למה נקרא אר (יד

 מהו המאכלת ? (טו

 

 בהצלחה!

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                     בס"ד

 ____השם: ____________

 מבעלז זי"ע שמי שיסיים כל החורש"י כל שבוע יזכה להיכנס להיכל רש"י הק' מהר"שבשם 

 

 ם את התשובות,אפשר להסתכל בספרי
 % 08 -בין המשיבים שידעו מ

 ומעלה יוגרלו
 כל חודש

 ספרים חשובים.

את התשובות נא לכתוב על דף בכתב ברור ולציין 
 שם וטלפון, 

ולהחזיר או לשלוח בדואר למשפחת הירשלער רח' 
 ירושלים ]ולהכניס רק בתיבת דואר[ 62אבן האזל 

 חיי שרהפ' ישי עד יום חמ 
 


	פרשת וירא
	וירא תשסו
	04 וירא

