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 )יח, א( וירא אליו ה' באלוני ממרא 
בפי'  ולא    רמב"ן   עיין  ה',  'אליו'  וירא  הכתוב  לשון  על  שעמד  ז"ל 

גם קשה שלא  ]'וירא ה' אל אברהם', כפי שראוי לומר בתחילת נבואה,  
, וכתב לבאר, כי גילוי [הק'  האוה"חנאמר מה אמר לו ה', כפי שהקשה  

אלא   כלל,  נבואה  דיבור  או  מצוה  לשום  היה  לא  כאן  אליו  השכינה 
גמול המיל  לו, לתשלום  וכבוד  היינו שכשכר    –ה שמל עצמו  למעלה 

צדיקים   הבא, שבו  עולם  מעין  שכינה,  לגילוי  זכה  מילה  מצות  לקיום 
השכינה   מזיו  ונהנים  יז.(יושבים  בחייך  )ברכות  תראה  עולמך  בבחינת   ,

לכן נאמר 'וירא אליו ה'', להיות הענין מחובר עם סיפור מילת   –  )שם(
 אברהם שנזכר מקודם.

נכון מאוד מה שא זצ"ל לבאר   הגרא"א דסלר מר מורי  ולפי דרכו 
גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, דכתיב   )שבת קכז.(אמרם ז"ל  

ויאמר אד' אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור וגו', ולכאורה    )יח, ג(
תמוהה ההפלגה, וביאר, כי עולם הזה הוא עולם המעשה, מקום לסגל 

ע הוא  הבא  ועולם  טובים,  ומעשים  מצוות  נוטל בו  שבו  הגמול,  ולם 
, וקבלת פני השכינה הנה היא  )עי' עירובין כב.(האדם שכרו על עמלו ויגיעו  

מתנה מן השמים, מתן שכר, מעין עולם הבא, עולם הגמול, שבו נהנין  
הכנסת   חשובה  המעשה,  עולם  הזה,  בעולם  לפיכך  השכינה,  מזיו 

 אורחים שהיא מעשה מצוה, יותר מקבלת פני השכינה.
מותאמים עם דברי הרמב"ן הנזכרים שמראה ה' אליו כאן    ודבריו

עוה"ב,   גמול, מעין  היה אלא תשלום  עוד לבאר  ]לא  עיין שם שכתב 
א( אומרו   מתכוין   )יח,  היה  שלא  האהל,  פתח  יושב  לא    והוא  לנבואה, 

נופל על פניו ולא מתפלל, ואף על פי כן באה אליו המראה הזה, היינו  
לכן מצות [שלא היה בזה שום עשיה מצידו, אלא מתנה מן השמים   ,

 הכנסת אורחים שהיא עשיית האדם גדולה הימנו.
ידע   מנין  עצמו  אבינו  אברהם  העולם,  קושיית  מתורצת  ובזה 

גדולה מקבלת פני   כי מאחר שעוה"ז  שהכנסת אורחים  השכינה, אלא 
כמתן  שכינה  גילוי  לו  שכשיש  אצלו  פשוט  היה  המעשה,  עולם  הוא 
מעשית,  מצוה  לקיים  אפשרות  לפניו  נצבת  ומנגד  מצוותו,  על  שכר 
עליו להניח את היותו מתענג על ה' ונהנה מזיו השכינה, בשביל לקיים  

הזה,   עולם  חיי  כל  תכלית  שזה  אורחים,  הכנסת  שא]מצות  מרו כמו 

יז( חז"ל   ד,  הזה    )אבות  בעולם  טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  יפה שעה 
 .[ מכל חיי העולם הבא

וזה עיקר מעלת הצדיקים, שכל חפצם ומגמתם בעוה"ז אינו אלא  
בשם   שאומרים  כמו  ית"ש,  מצוותיו  חייםלקיים  אף    החפץ  כי  זצ"ל, 

גוזר והקב"ה מקיים   טז:(שגדול מאוד כח הצדיק, שצדיק  מו"ק  , הנה  )עי' 
מה   כי  היינו  מקיים,  והצדיק  גוזר  שהקב"ה  במה  כוחו  גדול  יותר  עוד 
שצדיק גוזר והקב"ה מקיים זה רק בבחי' שכר על מעשיו הטובים, אבל 
ומצוות  בתורה  ית"ש,  גזירותיו  ומקיים  עושה  שהוא  מה  הוא  העיקר 

 ומעשים טובים, וזה אמתת חפצם ורצונם של הצדיקים.
ז  דברי יואל ובס'  ] כתב לבאר על דרך זה את נסיון    ו עמ' שסה()פרשה 

ית',   הבורא  מצות  מלקיים  אבינו  אברהם  נמנע  שלא  מה  כי  העקידה, 
שבגודל  זה  היה  הנסיון  עיקר  רק  כמותו,  לצדיק  נסיון  בגדר  זה  אין 
גוזר   צדיק  בבחינת  העקידה,  גזירת  לבטל  יכול  בודאי  היה  צדקתו 

צדיקים, לא היה עובר והקב"ה מקיים, ומאחר שהוא ית' מסכים לרצון ה
ונפש  לב  בכל  העדיף  אלא  בכך,  חפץ  היה  לא  הוא  אך  ה',  מצות  על 

 .[ לקיים גזירתו ית', בבחינת הקב"ה גוזר וצדיק מקיים
יד.(אמנם רש"י ז"ל הביא את דברי הגמרא   שסיבת התראות    )סוטה 

הקב"ה אל אברהם היה לבקר את החולה, אמר רבי חמא בר חנינא יום  
למילתו   בשלומו  שלישי  ושאל  הקב"ה  ובא  פו:(היה  למדים  )ב"מ  ומזה   ,

 מצות ביקור חולים, מה הקב"ה ביקר חולים אף אתה בקר חולים.
שמצות ביקור חולים אין לה שיעור, אפילו  )לט:(ויעויין במס' נדרים 

ואמרו   קטן,  אצל  מ.(גדול  רבי   )שם  מתלמידי  אחד  בתלמיד  מעשה 
ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו    עקיבא שחלה, נכנס רבי עקיבא לבקרו,

חיה, אמר לו רבי החייתני, יצא רבי עקיבא ודרש כל מי שאין מבקר  
וכתב   דמים,  שופך  כאילו  מקובצת חולים  גב   )שם(   בשיטה  על  אף 

דבהשבת אבידה פטרה תורה זקן ואינה לפי כבודו מטעם כבוד הבריות 
יט:( שב)ברכות  שהקב"ה  מצינו  שהרי  חייב,  זקן  אפילו  הכא  את  ,  יקר 

וגו', וכתיב   ה'  ה(אברהם, דכתיב וירא אליו  יג,  ה' אלקיכם    )דברים  אחרי 
מה הוא מבקר    )שם(תלכו, אחר מדותיו של הקב"ה, כדדרשינן בסוטה  

אתה.   אף  בגמ'  ]חולים  המבואר  עפ"י  עוד  י"ל  ל:(ואולי  האי    )שבועות 
דינא   לבי  למיזל  מילתא  ביה  וזילא  בסהדותא  דידע  מרבנן  צורבא 

מיניה לאסהודי קמיה, במילי דממונא לא ליזיל, אבל באיסורא    דזוטר
התוס'   שם  וכתבו  ה',  נגד  עצה  ואין  תבונה  ואין  חכמה  אבל(אין  , )ד"ה 

דבריהם   ח(  במג"אהובאו  יג,  פטור, )סי'  למחילה  שניתן  כיון  דבממון   ,
לעבור  לו  הותר  לא  קטן,  גנאי  אלא  שאינו  כיון  באיסורא,  משא"כ 

א"כ יתכן שהוא הדין צער הגוף שאינו ניתן למחילה  איסור דאורייתא, ו
י(  ו  אישות  למלך  משנה  שבבמון,  בדבר  ד"ה  יט:  קידושין  פירש"י  לאיסור   )עי'  דומה 

פרשת וירא תשפ"ג



שאינו נפטר ממנו, לכן אפילו גדול אצל קטן חייב, שאינו אלא גנאי  
 .[קטן 

כדי   החולה  ממצב  להתוודע  הפשוט  ענינו  מלבד  המצוה,  ושורש 
רפו בפועל, לפקח על צרכי  לו  ולסייע  להחלמתו  עצות  להמציאו  אתו, 

בזה,   והחייהו  תלמידו  לפני  וירבצו  שיכבדו  עקיבא  רבי  שדאג  כפי 
ותעצומות   עוז  לו  לתת  כדי  ולשמחו,  רוחו  את  לעודד  הכוונה  ומלבד 

בן   )שם(מאמרם ז"ל    )נדרים לט:(  המאירילכלכל את מחלהו, כמו שפירש  
מששי  אחד  נוטל  החולה  את  המבקר  שהוא  גילו  מתוך  כי  מחליו,  ם 

קרוב אליו ביקורו ערב על החולה, ומצד הנאתו הוא מתחזק ומתעודד, 
שתכלית  הגמ'  מסוגיית  מבואר  זה  מלבד  חליו,  את  עליו  מקיל  וזה 
עליו,  ג"כ להתוודע ממצב החולה כדי להתעורר להתפלל  הביקור הוא 

,  כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה  )מ.( כמו שאמרו שם  
ולא    )שם(ואמרו   קדמייתא  שעי  בתלת  לא  קצירא  איניש  ליסעוד  לא 

בתלת שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי, וכן 
הנכנס לבקר את החולה אומר שבת   )יב.( נראה ממה שאמרו במס' שבת  

תכלית   מעיקרי  שזה  הרי  וכו',  לבוא  קרובה  ורפואה  מלזעוק  היא 
 הביקור, להתפלל עליו.
ממורי   דסלרושמעתי  מועילה    הגרא"א  איך  לבאר  שאמר  זצ"ל 

כשמתפלל  הנה  עצמו  החולה  בשלמא  החולה,  עבור  אחרים  תפילת 
מתקרב להקב"ה ונתעלה במדריגתו וממילא נושע, אבל כיצד מועילה  
נתעורר  ויסוריו  החולה  שע"י  מפני  שזה  וביאר  עליו,  אחרים  תפילת 

ולהתעלו להקב"ה  ולהתקרב  להתפלל  החולה  חבירו  נמצא  במדריגה,  ת 
 גורם להתעלותו של חבירו, ונזקף לו הדבר לזכותו, להיות לו לרפואה.

החולה  ] של  וידידיו  חבריו  שאם  נשמע,  הדברים  וממוצא 
נזקף   זה  מעשיהם,  ולשפר  דרכיהם  להיטיב  חליו  עקב  מתעוררים 
הכתוב  פירוש  בזה  וי"ל  ומרפא.  ארוכה  לו  להביא  ומסוגל  לחשבונו, 

צ,   כאשר    ג()תהלים  היינו  אדם,  בני  שובו  ותאמר  דכא  עד  אנוש  תשב 
בני   שובו  היא,  וישועתו  לרפואתו  העצה  דכא,  עד  רח"ל  חולה  אחד 
אדם, לשון רבים, שאנשים אחרים יתעוררו לשוב אל ה', וזה יהיה לו 

 .[לזכות, להחיש רפואתו 
הרוחניים,   החולה  צרכי  על  לפקח  כוונה  חולים  בביקור  יש  גם 

ולעורר אותו לתשובה ותיקון המעשים. ונ"ל שזה ביאור  להשפיע עליו  
ז"ל   קטז.(אמרם  חולים  )ב"ב  ביקור  הל'  הובא בשו"ע  י(,  שלה,  סי'  מי  )יו"ד   ,

שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, ולכאורה  
יש להבין למה אמרו דוקא ללכת אצל חכם, ולא אצל צדיק, וכיוצא,  

ב מלבד  החכם  כי  לעוררו אלא  איך  ג"כ  ידע  עליו  הרחמים  קשת 
ובנתינת   בתפילה  יסתפק  ולא  תיקון,  הצריך  את  לתקן  עליו  ולהשפיע 

על דרך ]סגולות גרידא, רק יתן לו גם עצה והדרכה לתיקון המעשים,  
אודות   חייםשמסופר  כבר   החפץ  ובתו  שבנו  חולה  לפניו  זצ"ל, שבא 

קודש השבת  גדרות  ופרצו  הציונים  מהשפעת  את  הושפעו  וביקש   ,
ידיעה   לו  שיהיה  מבלי  חיים,  החפץ  לו  אמר  שלימה,  לרפואה  ברכתו 
כמו   המברכת,  היא  השבת  אלא  לברך,  שיכול  הוא  לא  כי  מוקדמת, 

אומרים   דודי( שאנו  לכה  מקור    )זמר  היא  כי  ונלכה  לכו  שבת  לקראת 
 .[הברכה, וכך הוה, שנתחזקו הבן עם הבת בשמירת שבת ונתרפא

ל  נראה  זה  הוראה אם  ומחמת כל  ענ"ד בענין מה שנסתפקו בעלי 
ה"טעלעפאן",   ידי  על  חולים  ביקור  מצות  שו"ת  ] מקיימים  מנחת  עיין 

פד(  יצחק סי'  יכול לבקרו בפועל ודאי  [, ועוד)ח"ב  נ"ל ברור שאם אינו   ,
תכלית  בזה  יש  עכ"פ  כי  "טעלעפאן",  שיחת  ע"י  אף  קעביד  מצוה 

ברוחני לו  לסייע  כדי  מצבו  להתוודע  ולהתפלל המצוה,  ובגשמיות  ות 
)נדרים  עליו. וראיה לזה נראה לענ"ד ממה שאמרו במודר הנאה מחבירו  

חלה בנו שואלו בשוק, ולכאורה איך שייך זה לביקור חולים, אלא    לט.(
להתוודע   המצוה,  תכלית  עכ"פ  מקיים  מפני שגם בכך  כרחך שזה  על 

עליו,   ולהתפלל  לו  לעזור  כדי  קרייסוהגאון  ]מצבו  חיים    ווירטה רבי 
זו   זצ"ל, גאב"ד אנטווערפען, הוסיף להוכיח ממה שהביא הטור הלכה 

, והרי לכאורה זה דין מהלכות נדרים,  )יו"ד סי' שלה(בהלכות ביקור חולים  
שם   הביאו  רכא(וכבר  נראה  )סי'  אלא  חולים,  ביקור  לדיני  שייך  ומה   ,

וא  , וה[ודאי כי גם באופן זה ששואלו בשוק מקיים מצות ביקור חולים
  רבישוב הראיתי שכך כתב בפשטות הגאון  ]הדין ב"טעלעפאן" כמובן.  

  אגרות משה וכן בשו"ת  )פחד יצחק אגרות וכתבים מכתב לג(  זצ"ל    יצחק הוטנר
 .)יו"ד סי' רכג([

חז"ל   אמרו  מ.(וכבר  של    )שם  מדינה  ניצול  החולה  את  המבקר  כל 
ה ימלטהו ה',  אשרי משכיל אל דל ביום רע   )תהלים מא, ב( גיהנום, שנאמר  

תתנהו   ואל  בארץ  ואושר  ויחייהו  ישמרהו  ה'  הזה,  בעולם  שכרו  מה 
, ה' ישמרהו מיצר הרע, ויחייהו מן היסורין, ואושר  )שם, ג(בנפש אויביו  

שפי'   כמו  מדה,  כנגד  מדה  היינו  וכו',  בו  מתכבדין  הכל  שיהו  בארץ 
אורה שם(  בקרן  שישוב   )נדרים  ברוחניות  החולה  את  שמחזק  שמפני 

צרכיו   על  ובשכר שמפקח  הרע,  מיצר  זוכה שישמרהו  מעשיו  וייטיב 
היסורים,   מן  מחייהו  הקב"ה  חייו,  את  ולהאריך  להבריא  לו  ומסייע 
ובשביל שמוותר על כבודו והולך גדול אצל קטן, הכל מכבדים אותו, 

 וזוכה לכל הברכות בזה ובבא.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
כה(  אהא דכתיב    קדמוניםכבר תמהו ה לד,  ויהי ביום השלישי  )בראשית 

שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו   בהיותם כואבים ויקחו
ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר, מאיזה טעם הרגו שמעון ולוי את  
אנשי שכם הרי קיימו את התנאי ומלו את עצמם, והסביר מו"ר הגה"צ  

בוימגארטען  שלמה  שכתב   ר'  נפלאים  דברים  פי  על  הענין  את  זצ"ל 
את בריתי אשר תשמרו וגו' המול לכם  זיא( -)שם יז, יאהא דכתיב   מלבי"םה

ומבאר שם שיש חילוק לשון  וביניכם,  והיה לאות ברית ביני  זכר  כל 
'ברית' ל'אות ברית', כי הנה למשל אחר המבול כרת השי"ת ברית   בין 

הזאת   הברית  על  'אות'  לו  ונתן  מבול,  עוד  יהיה  שלא  נח  את    -עם 
אלא   הברית',  'עצם  הקשת  אין  בוודאי  והנה  על  הקשת,  'אות'  שהיא 

חוץ   האדם  בגוף  החיתוך  מילה,  בברית  אולם  נח,  עם  שכרת  הברית 
החיתוך   ידי  על  כי  בעצם,  ה'ברית'  גם  הוא  ברית',  'אות  שהוא  ממה 

מתקיים בפועל ה'ברית' שבין האדם להשי"ת, ומשום שעל ידי "כריתת  
בשר הערלה נמולים גם ערלת האוזן וערלת השפה וערלת הלב, כי כל  

שהער בבשר  זמן  הלב   -לה  כח  על  בין  הגוויה,  בכל  מתפשטת  היא 
והמחשבה, בין על כח הדבריי, בין על השמיעה לדבר ה' ומצוותיו,ועל  
הערלה,   כלל  תסירו  ה',  חוקית שחקק  מצוה  פי  על  הערלה  הסרת  ידי 
הזכר   גוויית  שכלל  זכר',  'כל  שימול  עד  לעצמכם,  היינו  לכם  ותמולו 

הגוויה,   נמולה בכל חלקי  ובזה  תהיה  וחשכתו,  החומר  יסיר קליפת  כי 
י 'להיות לכם לאלוקים', וערלת החומר לא תבדיל קם הברית האל ייתקי 

 ביניכם לבין אלוקיכם". עד כאן לשון המלבי"ם.
אנשי   את  ולוי  שמעון  הרגו  למה  זצ"ל  מו"ר  מבאר  היה  זה  ולפי 
לכם   נאות  "אך בזאת  שכם, דהנה התנאי שהתנו עם אנשי שכם היה 

תהיו   שיעשו  אם  היא  התנאי  וכוונת  זכר",  כל  לכם  להמול  כמונו 
"ברית", וימולו "כל זכר", היינו שכל חלקי גווייתם תהיה נמולה, וימסרו 
את כל עצמם ומהותם להשי"ת, ולא שיעשו סתם חיתוך ומעשה מילה,  
שלא   וכיון  בעצם,  ברית  ולא  ברית',  'אות  אלא  אינו  לבד  זהו  שהרי 

 שפיר הרגום. -עמדו אנשי שכם בתנאי זה 
שכם   אנשי  עצמם  מלו  שלא  ולוי  שמעון  ידעו  מנין  באמת  אך 

בבחינת "המול לכם כל זכר", את זה ראו ממה שביום    -בכוונה שלימה  
השלישי היו "כואבים", ומזה הבינו שלא עמדו על עומק המילה לשם  
כי   'אות' ברית בעלמא,  שמים, אלא שעשו סתם חיתוך בגופם שהיא 

 

שלישייום
למילתו היה

עניני ברית מילה 



הכ עושים  היו  כלל. אם  בגופם  צער  מרגישים  היו  לא  שמים,  לשם  ל 
דכיון  הסוכה,  מן  פטור  בטעם שהמצטער  הספרים  מה שכתבו  וכעין 

איך יכול להרגיש כלל את צערו, ואם הוא עדיין   -שהוא יושב בסוכה  
 במדרגה שיש את הצער, הרי הוא פטור מן הסוכה.

לא:(  ועל פי המלבי"ם הללו, הבנתי את עומק המשנה   הנודר  ש)נדרים 
אף   היהודים  בכל  ומותר  בנימולים  אף  הגוים  בכל  אסור  הערלים  מן 
בשאינם נימולים, והנודר מן הנימולים אסור בכל היהודים אף בשאינם  
הוא   שיהודי  משום  והיינו  בנימולים,  אף  הגוים  בכל  ומותר  נימולים 
בעצם "מהול", ולכן גם אם חסר לו החיתוך, אין לו חסרון אלא ב'אות  

בל לא ב'ברית' עצמה, ואילו הגוי הוא בדיוק להפך, כי בעצם  ברית', א
הוא "ערל", ואפילו אם יש לו חיתוך בבשרו, אין זה אלא 'אות ברית',  

 ולא 'ברית' בפועל, ואם כן מה לנו ולמילתו.
הגה"צ   אביו  בשם  אמר  זצ"ל  יוסףמו"ר  הספרים    ר'  כי  )אגרא  זצ"ל 

הביאו מדרש שאליהו לא רצה  ר ד' אות ז'(  דפרקא אות קמו; בני יששכר מאמרי תשרי מאמ
לו  שהבטיח  עד  ישראל,  של  עוונותיהם  מפני  מילה  לברית  להגיע 

 הקב"ה שימחול את העוונות של כל המשתתפים שם.

  

,  )שמות ו ו(נותן לו את בריתי שלום, 'לכן אמור' לבני ישראל אני ה'  הנני  
באמונה   שמים  מלכות  עול  עצמו  על  ישראל  איש  מקבל  כאשר  כי 
שלימה, על ידי זוכה לשמירת ברית קודש בשלימות, וזהו 'לכן אמור'  

ה'   'לכן   -לבני ישראל אני  ידי זה  היינו קבלת עול מלכות שמים, על 
 היינו שמירת הברית בשלימות.  -אמור' הנני נותן לו את בריתי שלום 

דאיתא   מה  לפרש  יש  הקדושים  דבריו  יונתן ולפי  בסוף    בתרגום 
דכתיב   אהא  בלק  ו(  פרשת  כה  מועד'  )במדבר  אוהל  פתח  בוכים  'והמה 

ולכאורה וקריין שמע',  בכיין  'והמה  לקרות את    שתרגם  ענין עתה  מה 
בנות   עם  בבריתם  ופגמו  ישראל  בני  אז  מכיוון שחטאו  אמנם  שמע, 
מלכות   עול  וקבלו  שמע,  קריאת  וקראו  הללו  האנשים  חיזקו  מואב, 
לו   נותן  הנני  ל'לכן אמור'  ישראל  יזכו כלל  זה  ידי  שמים, בכדי שעל 

 את בריתי שלום, ויזכו לשמירת הברית בשלימות.
יום   באותו  בספר  והנה  ראיתי  זה  מאמר  ממנו  ששמעתי  עצמו 

שמבאר גם הענין איפכא, ותוכן דבריו שם  )'אסיפת מכתבים' מכתב נח(  אגרותיו  
שעל ידי שמירת הברית זוכים להכרה בה' ולאמונה שלימה, וזהו 'לכן 

היינו שמירת הברית בשלימות,   -אמור' הנני נותן לו את בריתי שלום  
היינו הכרה והשגה שלימה    -שראל אני ה'  על ידי זה 'לכן אמור' לבני י

 בהשגחתו יתברך.
 
 

 

 
 

 
 
 
 

בגמרא   יח:( איתא  יונתן,    )ע"ז  רבי  נחמני אמר  בר  רבי שמואל  אמר 
הלך בעצת רשעים' לא  האיש אשר  זה אברהם אבינו שלא    -  'אשרי 

בעצת   הפלגההלך  דור  וכו',    ''אנשי  היו  לא  שרשעים  חטאים  'ובדרך 
עמד    -  עמד' סדוםשלא  שנאמר    ''בעמידת  היו  יג(  שחטאים  יג,  )בראשית 

ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד. ולכאורה יש להבין, הלא איתא  
בסדום בין רשעים,  שנחשב ללוט לעוון מה שהלך לגור  )רש"י שם(  בחז"ל  

ואם כן מה שבחו של אאע"ה בזה שאינו נחשב בין אנשי דור הפלגה 
 ואנשי סדום, ומהו החידוש בזה.

שאנשי    )סנהדרין קט.(אמנם יש לבאר הענין, על פי מה שאמרו חז"ל  
דור הפלגה נחלקו לשלוש כתות, אחת אומרת נעלה לרקיע ונשב שם,  

זרה,   עבודה  ונעבוד  נעלה  אומרת  ונעשה  ואחת  נעלה  אומרת  ואחת 
ו ב  במדרשמלחמה.  עקיבא'()המובא  דרבי  איתא שהיתה ביניהם עוד כת    'אותיות 

שאמרה נעלה לרקיע ונשב בתוכו ונהיה כמלאכי השרת. ולפי זה יובן 
מה שמשבח הכתוב את אברהם אבינו ע"ה שלא נתחבר עמהם, כי הגם  

נות, להיות שהיו ביניהם כאלו שאמרו שרצונם להתעלות במעלות עליו
כמלאכי השרת, ולחזק את כח הקדושה שלהם, ומי לנו גדול מאברהם  
אבינו ע"ה שבודאי היה משתוקק להיות במדריגת מלאכי השרת, ומכל  

רשעים"מקום   בעצת  הלך  כי    "לא  הזאת,  בעצה  עמהם  השתתף  ולא 
המגדל,  בבניית  נשתתפו  שכיון שלמעשה  הגדולה  קדושתו  בכח  ראה 

הם   גם  נכללו  רצה  ממילא  לא  ולכן  ההפלגה,  דור  של  הנורא  בפגם 
 להשתתף עמהם כלל לשום דבר, אפילו על מנת להיות כמלאכי השרת.
וגם בענין אנשי סדום יש לפרש כן, כי הנה מצינו שאברהם אבינו  

,  )שם יח, כד(ע"ה התפלל על סדום "אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר"  
שרה, ורק אחר שנתברר ארבעים וחמש, ארבעים, שלושים, עשרים, ע 

כל   רצה  ולכאורה אם  למקומו,  ביניהם צדיקים כלל שב  נמצאו  שלא 
כך בהצלת אנשי סדום היה לו לילך לגור שם עם בני משפחתו, ובודאי  
על ידי זה היו נצולים בזכותו, שהרי אפילו אם היו בסדום רק "צדיקים  

ג צדיקים  היו  שלא  הגם  בזכותם,  כולם  ניצולים  היו  מורים,  סדומיים" 
ביניהם,   דר  עולם,  יסוד  צדיק  ע"ה,  אבינו  אברהם  היה  אם  שכן  וכל 
בודאי היו ניצולים, ואם כן כיון שרצה בהצלתם, למה לא עקר דירתו 
אברהם   שהכריע  לומר,  צריך  כרחך  ועל  ביניהם.  לגור  והלך  מחברון 
אבינו בדעתו הקדושה, שאפילו בכדי להגן על אנשי סדום שלא ימותו, 

אסור  כן  וכמו    גם  מהם,  יושפע  שמא  החשש  מפני  לשם,  לילך  לו 
ה"א(  הרמב"םשכתב   מדעות  מסביבתו,   )פ"ו  מושפע  להיות  האדם  שדרך 

ילך למדינה אחרת, ואם כל    -ולפיכך אם כל אנשי המדינה רשעים הם  
רשעים   העולם  הכתוב   -בני  שבחו  ושפיר  במדבריות.  לגור  ילך 

   אפילו בכדי להצילם.  חטאים לא עמד""בדרך ש
ע"ה   אבינו  אברהם  השתדל  סדום  אנשי  על  בתפילתו  גם  ובאמת 

ד.(  שיהיה באופן שלא יצא מכשול על ידו חלילה, דהנה בגמרא   )פסחים 

שנאמר   ממה  למצוות"  מקדימין  "זריזין  דין  אברהם  ילפינן  "וישכם 
שם  בבוקר" והקשו  שנאמר(  התוס',  מהאי    )ד"ה  מוכח  והיכי  תאמר,  ואם 

מצוות, ואין מקדימין טפי מצפרא, והא בפרק  קרא דזריזין מקדימין ל 
הנשה   צא:(  גיד  יצא  )חולין  לא  חכם  דתלמיד  קרא  מהאי  אבהו  רבי  יליף 

נמנע   היה  דלא  מוכח מקרא דעקידה,  לומר, דהכא  ויש  בלילה.  יחידי 
דשני   ועוד  נזוקין,  אינן  מצוה  דשלוחי  בלילה,  יחידי  מלצאת  אברהם 

רהם בבוקר" דכתיב גבי סדום  נעריו היו עמו, והתם מוכח מ"וישכם אב
, דלא היה מצוה, ויחידי היה, שלא רצה שיראו במפלתן של )בראשית יט, כז(

מהכא(  סדום. עד כאן לשונם. ובחולין   ד"ה  "שלא רצה  מסיימין התוס'  )שם 
 .שיהא שום אדם עמו בשעת התפילה"

בשעת   עמו  אדם  שום  שיהא  אברהם  רצה  "לא  למה  להבין  ויש 
תפילת  הרי  הציבור,  עם  ולא  ביחידות  להתפלל  הלך  ולמה  התפילה", 

ח.(  הציבור עדיפא וכדאיתא בגמרא   שאין הקב"ה מואס בתפילתן )ברכות 
של רבים. אמנם הביאור בזה הוא, שמכיון שהלך להתפלל וללמד זכות 

שות את הדבר ביחידות, ושלא ישמעו  על אנשי סדום, היה מוכרח לע 
אחרים את תפילתו, כי על אף שהיה מלמד זכות על החוטאים, זה היה  
כי   כזו,  תפילה  אחרים  קונו, אבל חשש מאוד שישמעו  לבין  בינו  רק 
סדום   לאנשי  "הכשר"  חלילה  נותן  שהוא  ויסברו  בדבר  יטעו  אולי 

 פילה".  והנהגותיהם, ולכך "לא רצה שיהא שום אדם עמו בשעת הת
החסד,   עמוד  ע"ה  אבינו  אברהם  שהיה  שהגם  מזה  חזינן  והנה 
והתפלל להשי"ת שלא יהפוך את סדום שהתנהגו היפך ממידתו, וקיוה  
וביקש שאנשי סדום יעשו תשובה, מכל מקום לא התפלל עליהם אלא  
באופן שלא יהא שום אדם עמו בשעת התפילה, בכדי שלא להכשיל  

 " להנהגות כאלו.את האנשים בחששא של "הסכמה 

 

רבה  כי ועמורה סדום זעקת
מאד כבדה כי וחטאתם

 התבדלות מרשעים חובת ה 

ר' אברהם יצחק הכהן קאהן זצ"ל הגה"ק מהאדמו"ר שמעתי 
  אמור' 'לכן המסורה את לפרש בשווייץ, בהיותו אהרן' מ'תולדות
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בזה,    בענין נסיון העקידה, נודעת קושיית העולם, מה הוא גודל הנסיון 
הלא הקב"ה בעצמו ציווה לו כן, ואיזה יהודי לא היה עושה כזאת. אמנם  

הנה אב   הגרא"א דסלר ביאר מו"ר   כי  ופ זצ"ל,  ע"ה עמד  רסם  רהם אבינו 
אלוקותו יתברך בעולם, וגינה את כל העבודות זרות ושיקוציהם וגילוליהם,  

למולך  זרעו  "העברת  עבודת  גם  מצויה  זרה  העבודה  עניני  בין  ",  והנה 
ובוודאי גם על עבודה זרה עמד אברהם אבינו וצווח שאינה רצון השי"ת,  

עתה מצווהו הקב"ה להעלות את בנו יחידו לעולה, דבר שכל ימיו היה    והנה 
דורש נגד זה, ולכאורה היה לו מקום להרהר "מה יאמרו הבריות", והנסיון  

עמד  היה לו אם יהרהר בזה או שילך בתמימות אחר רצון הבורא, ואכן  
 בנסיון והלך לעשות את רצון בוראו בתמימות ובשמחה.

קוקט מען נישט וואס    -ומזה יש ללמוד "אז ווען עס קומט צו מצוות  
, וכמו  )כאשר נוגע הדבר לקיום המצוות, אין להביט ולהרהר מה יאמרו הבריות( מענטשען וועלן זאגן"  

אצל רבו    זצ"ל את הענין זה לתינוק שיושב   הגרא"א דסלר שהמשיל מו"ר  
מסתכל   ש'חתול'  מפני  ומשיב  מדוע,  רבו  אותו  ושואל  ללמוד  רוצה  ואינו 
מפני   טובים,  דברים  מלעשות  אדם  בני  הרבה  נמנעים  כך  וממש  עלי... 
שחוששים באיזה 'עין' יביטו עליהם הבריות, ועל האדם לידע שכלפי הקב"ה  

כלל,    כל אלו האנשים אינם נחשבים אפילו כחתול, ואין לו להתחשב עמהם 

 יבוש מפני המלעיגים עליו.אל  )ריש או"ח(    שולחן ערוך וכפי פסק ה 
יש בזה ביאורים שונים.   הנסיון בעקידה,  ובעצם השאלה מה היה 

מבאר שכיון שעל ידי שחיטת יצחק לא  )וירא תרל"ט ד"ה ברש"י(    שפת אמת ה
אחת   מצוה  קיום  ידי  שעל  נמצא  חלילה,  ישראל  לכלל  תקומה  תהיה 
של 'והעלהו לעולה' יתבטלו מצוות הרבה לאין ערך ולאין שיעור, ולפי 
מצוות  לקיים  כדי  אחת  מצוה  לבטל  כדאי  היה  האדם  עיני  ראות 

הר ולא  בנסיון  ע"ה  אבינו  עמד אברהם  מקום  ומכל  כלום  אחרות,  הר 
 אחר דבריו של מקום וקיים את דבריו בפשיטות.

יואל וב שסה(    דברי  עמ'  היה  )וירא  אבינו  אחר, שאברהם  מבאר באופן 
לעולה',   'והעלהו  של  זו  בקשה  ממנו  שיבטל  להקב"ה  להתפלל  יכול 

שצדיק גוזר והקב"ה מקיים, אך  )מו"ק טז:( ובוודאי היה נענה, וכמו שמצינו  
 ך בתמימות לקיים את רצון ה'.הוא לא עשה כן אלא הל 

האדמו"ר  אל תשלח ידך אל הנער, והקשה מו"ר  )בראשית כב, יב(  כתיב  
ב  לונדון   -מסאסוב   איתא  הרי  כט:(    חז"ל זצ"ל,  סנהדרין  כב;  וירא  )תנחומא 

את   יעשה  שלא  אברהם  את  לעכב  אופנים  בכמה  ניסה  שהשטן 
את   ישחוט  שלא  לו  ואמר  המלאך  אליו  כשקרא  כן  ואם  העקידה, 
יצחק, איך ידע שזהו מלאך בשליחות ה', שמא עדיין זהו השטן אשר  

 ממשיך לעכבו מלהקריב את בנו.
'ראיה מוכ  לו  ת' שזוהי קריאה  חוביאר, שאברהם אבינו ע"ה היתה 

כתוב אחר כך 'וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו', כי  מה', ממה ש 
כדי   כוחו  בכל  לקראתו  רץ  האיל  היה  שטן,  מעשה  זה  היה  אילו 
שיקריבנו ועל ידי זה לא יעשה העקידה, ומזה שהיה 'נאחז בסבך', והיה  
ולא   דקדושה  מסטרא  קריאה  שזהו  ידע  מזה  לקרבן,  ללקחו  קושי 

   מסטרא דאחרא.
 

 

 

 
 

 
 

 

הגה"צ   בוימגארטן מו"ר  שלמה  הגה"צ    ר'  אביו  על  סיפר  ר'  זצ"ל 
לעירו, והלך שם עם קבוצת    הרה"ק זי"עזצ"ל, שפעם אחת הגיע    יוסף

חסידים ברחוב וראה אותו, והיה זה קודם שהכירו, ושאל את האנשים  
)מי הוא היהודי הזה  שמסביבו: "ווער איז דער איד וואס זיין צורה שיינט עם"  

 .שצורתו זורחת(
כשהגיע    ועוד אחרת  שפעם  זי"עסיפר  היתה   הרה"ק    לעירו, 

זצ"ל היה עסוק אז בפסיקת שאלות על עופות וכדומה, ושלח   ר' יוסף
זי"ע אביו שאינו    הרה"ק  והתנצל  לטיש,  שיבוא  לקרותו  למטה  שליח 

זאת   וכששמע  מפני שהוא עסוק בפסיקת שאלות,  לבוא עכשיו  יכול 

 ו לדירתו לבקרו., ירד אליהרה"ק זי"ע
הרה"ק   מהאדמו"ר  מפשעווארסק  שמעתי  יענקעלע  כי  ר'  זי"ע 

בעיירה מסוימת ב'גאליציה' פרצה מחלוקת את מי ימנו לשוחט, כי כיון 
'בעלזא'   מחסידי  היו  הישוב  בני  יהיה    -שרוב  שהשוחט  הם  דרשו 
אל   העיירה  בני  נסעו  בעלזא,  זי"ע  מחסידי  מה  הרה"ק  כדת  לשאול 

הו  אך  גאנץ  לעשות,  דורכגעלערנט  האב  "איך  בחכמתו:  להם  ענה  א 
שחיטה,   הלכות 
האב   איך  און 
געטראפן   נישט 
שוחט   א  אז 
דארף זיין מיינער  
מענטש"...   א 
כל  את  בעיון  )למדתי 

ולא   שחיטה,  הלכות 

שהשוחט   מקור  מצאתי 

מאנשי   דוקא  להיות  צריך 

  .שלומי(
 

 

עקידת יצחק

עבודת השי"ת במסירות נפש וללא חשבונות  

 

 יש נוחלין ומנחילין 
 
 

זי"ע   ישכר דוב מבעלזאהרה"ק ר' 
 תשפ"ג -יו"ד כ"ב חשון תרפ"ז 

 הוצאת הגליון נתרם 
על ידי ידידנו   

שליט"א אליהו חיים ברוך בערטמאן הר"ר    
  שליט"אמרדכי בערטמאן  בן הרה"ג ר'

שליט"אלוי יצחק מענדיס  חתן הרה"ג ר'  
 נו"נ חביב שלא מש מתוך אהלו 

 של רבינו הקוה"ט זיע"א

 לרגל שמחת הולדת 
  שיחי' למז"טבכורו בנו 

"ט עשיעזור השי"ת שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמ  
.אכי"רדקדושה ויזכה לרוות רוב נחת   

 

 הוצאת הגליון נתרם
רוח ק הענוירא שמים מרבים איש חזון  על ידי ידידנו הנכבד  

  בפעלים כבירים חובקי זרועות עולם למען היהדות החרדית בארה"ק

שליט"אשמעון ראטער הרה"ח ר'   
מבצר הכוללים עטה"ק בארה"ק -מקים עולה של תורה   

 בשליחות קודש ממרן רבנו הקוה"ט זיע"א

 לרגל השמחה השרויה במעונו 
 בהולדת בנו שיחי' למז"ט

ליבו לטובה  זכות הרבים תעמוד לו להתברך במילוי כל משאלות  
.ולא תמוש טובה וברכה מביתו לעולמים  

 הוצאת הגליון נתרם
ידידנו הנכבד ל ידיע  

 שליט"א טליבוג  אהרן הרה"ח ר'
 לעילוי נשמת
 רבינו הקוה"ט

 הכ"מ בן  יצחק טוביהמרן 
 זצוקללה"ה זיע"א שלמהמורינו ר' 

במילוי  להתברךו לזכות הרבים תעמוד 
 תמוש לטובה ולא ו ליב כל משאלות

 .לעולמים ווברכה מבית טובה

 הוצאת הגליון נתרם
ל ידיע  

 החפץ בעילום שם

 לעילוי נשמת
  זיע"א יששכר דוברבי  הרה"ק

 זיע"א עשיהו בן הרה"ק רבי
 מבעלזא

 במילוי  להתברךו לזכות הרבים תעמוד 
 תמוש לטובה ולא ו ליב כל משאלות

 .לעולמים ווברכה מבית טובה

ד' עשה 'טיש', ואביו הגה"צ  ום אכסנייתו קומה אחת למעלה מביתם, ובי 




