
 
 

 נא מעט מיםיוקח  – פרשת וירא

 בפרשת השבוע מסופר על מידת הכנסת האורחים של אברהם.

  :את כל מעשיו עשה אברהם בעצמו ובזריזות

 ״וירא וירץ לקראתם״ )יח ב(

 ״וימהר אברהם האהלה אל שרה״ )יח ו(

 ) יח ז(. ״ואל הבקר רץ אברהם״

 אוכל:אברהם נתן לאורחים כמויות גדולות של  בנוסף לזריזות בקבלת האורחים,

לוש ושלושה פרים נשחטו כדי לתת לאורחים לאכול ש עוגות משלוש סאים סולת, )יח ו(,

 .לשונות עם חרדל ) רש״י יח ז(

מים הוא  - יוקח נא מעט מים״ ) יח ד(" עם כל הנדיבות של אברהם, בדבר אחד הוא מיעט:

 נתן במידה מועטה. 

חם, כמו מים, אברהם נתן מעט לאורחים ביום  נצרךנשאלת השאלה, מדוע בדבר שכל כך 

 מים?

 אבל מה שאחרים הביאו לו, כל מה שאברהם עשה בעצמו הוא הביא בשפע, תירץ הרד״ק:

את המים  הוא הביא בכמות קטנה, כדי שלא ישבחו אותו על חשבון המאמץ של מישהו אחר.

ל ולכן אברהם חס ע אברהם לא הביא בעצמו, אברהם שלח שליח להביא את המים )רש״י(,

 ולכן הוא ביקש שיביא מעט מים. השליח שצריך להביא מים ממקום רחוק ביום חם,

באותה  ,מסוימתהיה צריך להתאכסן בשבת בעיר  הואמסופר על רבי ישראל מסלנט שפעם 

עיר גר תלמיד חכם שהיה פעם תלמידו של רבי ישראל מסלנט, התלמיד הזמין את רבי 

לו שמנהגו בליל שבת להאריך מאוד בסעודה, וסיפר  ישראל מסלנט להתאכסן אצלו בשבת,

בנוסף לכך סיפר התלמיד לרבי ישראל מסלנט  בדברי תורה מרובים ובשירת כל הזמירות.

שהוא מעסיק כמבשלת אישה אלמנה שיש לה כמה ילדים קטנים, והיא גם מגישה את 

למיד, בביתו של הת רבי ישראל הסכים להתארח האוכל, ולכן היא נשארת עד סוף הארוחה.

ואת כל דברי התורה  אבל בתנאי אחד, שגומרים את הארוחה במהירות הכי גדולה שאפשר,

התלמיד התפלא מאוד על הדרישה המוזרה, ואכן סעודת  והזמירות דוחים לאחר הארוחה.

בסוף הארוחה ביקש רבי ישראל שיקראו למבשלת, המבשלת  .ימה במהירותיהשבת הסת



 
 

שבגלל הבקשה  המבוהלת הגיעה, ורבי ישראל אמר לה שהוא רוצה לבקש ממנה סליחה,

יתה צריכה להגיש את האוכל בזריזות, בלי הפסקה ישלו לסיים את הארוחה במהירות, היא ה

ואי ותגיע לכאן בכל הלו להפתעת בעל הבית אמרה המבשלת לרבי ישראל: ובלי מנוחה,

בכל ליל שבת, עד שבעל הבית מסיים את כל דברי התורה אני מגיעה הביתה רצוצה . שבת

ואוכל לאכול  ועכשיו פעם ראשונה אני אגיע הביתה מוקדם, פה והילדים שלי כבר ישנים,יועי

 סעודת שבת עם הילדים שלי בנחת ובשמחה.

להיזהר שעבודת השם תהיה נקייה מכל  כמה צריך שמעת? פנה רבי ישראל לתלמידו ואמר:

פגיעה באדם אחר, ועכשיו אחרי שהמבשלת תחזור לביתה אפשר להגיד דברי תורה ולשיר 

 זמירות עד אור הבוקר.

 

 

 


