
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

 ) ג'בראשית יח( "נא תעבר מעל עבדך אל"
הרי היו , "תעבוראל נא ",  מדוע פנה אברה� אל המלאכי� בלשו� יחיד,הקדוש" אור החיי�"שואל , הבי�צרי� ל
בעצ� כי , וילהכנס אלבמילא כווני� תממה� ששני� שאברה� הבי�  , אברה� הואמו שלטעומתר� כי   ?שלושה

 שבא ,גבריאל, השלישיבל  א, ' מאת ה ה� אליוושלוחי�, על הולדת יצחקשרו  אחד לרפאותו ואחד לב,אליובאו 
שלא לכ� רק אליו פנה אברה� וממנו בקש . ולא התכוו� להכנס,  לא היה לו שייכות אצל אברה�,סדו�את להפו� 
 )אור החיי�(               .שניי� האחרי�ו ע� הי מעליו ושיכנס אליעבור

 

  )ו' בראשית יח( "לושי ועשי עוגות שלש סאים קמח סולת מהרי"
        .).).).)מ פזמ פזמ פזמ פז""""בבבב((((" " " "  מכא� שהאשה צרה עיניה באורחי� יותר מ� האיש מכא� שהאשה צרה עיניה באורחי� יותר מ� האיש מכא� שהאשה צרה עיניה באורחי� יותר מ� האיש מכא� שהאשה צרה עיניה באורחי� יותר מ� האיש::::יצחקיצחקיצחקיצחק    ביביביביררררמר מר מר מר אאאא""""

כי למרות חפצו לקיי� מצות הכנסת  ,ל" מנח� מנדיל מרימינוב ז'פע� אחת התאונ� איש אחד לפני הרב הקדוש ר
, וא� יכניס אורחי� לביתו יביא מהומה ומריבה לבית ,כי אשתו עינה צרה באורחי� ,אורחי� לא יוכל לעשות כ�

ויש , " מקבלת פני השכינהיותרולה הכנסת אורחי� גד"הנה רבותינו אמרו  :אמר לו הרב .ביתובשלו� הת ויושָ%
 קבלת כמוגדולה הכנסת אורחי� : "וכי לא די היה להגדיל מעלת מצוה זו עד כדי קבלת השכינה ולומר: להבי�

ל "א� חז:  ובכ�).סוטה יז( "איש ואשה ששלו� ביניה� שכינה שרויה ביניה�: "ל"חזאמרו אלא ש? "פני השכינה
מאחר שאשה עינה , רחי� לקבלת השכינה לא היה שו� אד� מקיי� מצות הכנסת אורחי�וי� הכנסת אווהיו מש

ויצא שכרו , וא� יכניס אורחי� תעורר האשה מדני� בתו� ביתו ותסתלק השכינה מביניה� ,צרה באורחי�
, שלא יבטל האד� מצוה זו ," מקבלת פני השכינהיותרהכנסת אורחי� גדולה "ש ל"על כ� אמרו חז, בהפסדו

 )סיפורי חסידי�(       . פילו א� בסיבתה תסלק האשה את השכינה על ידי מריבהא
 

 )טו' בראשית  יח( "ותכחש שרה לאמר לא צחקתי"
שאמרה אחרי , "ואדוני זק�"שהתפלאה שרה וצחקה בגלל באמת , בר� ?רה תכחש כ&הקיצד אשהאי� יתכ� כ

" ואדוני זק�"אול� , כי מצדי לא תהיה עוד מניעה לילד, אמנ� באמת כבר נוכחתי לראות" בלותי היתה עדנה
שכאילו , מפני דרכי שלו�, את דבריהוכאשר אחר כ� שינה הש� יתבר�  .אברה� כבר הזקי� מכדי להעמיד ב�

אלא על , כיו� שבאמת צחקה לא על זקנותה שלה, הרי רשאית היתה להכחיש זאת" ואני זקנתי"אמרה על עצמה 
באופ� שאפשר לפרש " לא צחקתי"מאחר שאמרה סת� , א� בכל זאת היה בזה משו� חטא. זקנותו של אברה�

 ) תורהמעיינה של(          .כאילו לא צחקה כלל וכלל, זאת
 

 ) ה'בראשית כב( " לכם פה עם החמורשבו"
 בטבע והמה חוטאי� ברצו� על כ� פועל החמור כי? ולמה עשה אות� טפילה אל החמור 'ע� הדומה לחמור 

 )כלי יקר(                       .עשה אות� טפלה אל החמור
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"ויראויראויראוירא""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"אחתאחתאחתאחתואשה ואשה ואשה ואשה  " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסחשו�חשו�חשו�חשו�' ' ' ' זזזזיייי

    """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות""""    ''''    בנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקו    שירת בקשותשירת בקשותשירת בקשותשירת בקשות

ברק ברק ברק ברק ''''בניבניבניבני    """"מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""    חברת הבקשותחברת הבקשותחברת הבקשותחברת הבקשות    הרינו שמחי� לבשר לציבור כי ג� השנה תקיי�הרינו שמחי� לבשר לציבור כי ג� השנה תקיי�הרינו שמחי� לבשר לציבור כי ג� השנה תקיי�הרינו שמחי� לבשר לציבור כי ג� השנה תקיי�
    שירת בקשות שירת בקשות שירת בקשות שירת בקשות " " " " נחנחנחנח"""" החל משבת פרשת  החל משבת פרשת  החל משבת פרשת  החל משבת פרשת וווו""""חמו היחמו היחמו היחמו הי     יוס) ב� יוס) ב� יוס) ב� יוס) ב�בהדרכתבהדרכתבהדרכתבהדרכת

        ))))00000000::::20202020 ( ( ( ( שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונהייייבערבבערבבערבבערב
    26262626 רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי ''''צוג צוג צוג צוג קרית הרקרית הרקרית הרקרית הר    """"תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""    בבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסת    



 

 ) יז'בראשית יח( " אני מאברהםהמכסה"
ומכא� . "ואפרואנכי עפר " ואברה� לא גבה לבו על זאת אבל השפיל עצמו ואמר ,ה בשבחיו של אברה�"הארי� הקב

 )רבינו בחיי(    .  אי� ראוי שיתגאה על כ� אלא שישפיל את עצמו יותר ממה שהיה' ראוי ללמוד שכל מי שמשבחי� אותו
 

 ) כז'בראשית יח( "ואנכי עפר ואפר 'דבר אל ה נא הואלתי להנה"
הביא ראיה ש�  ו) ה'דברי� א( "הואיל משה באר את התורה"פסוק הי על " רש שפירשפי לשו� התחלה כ"הואלתי"
בדיני ידוע ש ו,ה את אברה� בדי� על אנשי סדו�" שהושיב הקבאומר המדרש ו,"הנה נא הואלתי" ,הזההפסוק מ

הנה נא " על כ� אמר , ה� טועני� את טיעוניה� ראשונהיני� החשובי� פחותהדידהיינו ,  מתחילי� מ� הצדנפשות
 )כלי יקר(      . ולא חשוב "אנכי עפר ואפר"לפי ש,  דעתי אומר אתהראשו� שאני מדוע  ,"הואלתי

 

 )כז' בראשית יח( "ואנכי עפר ואפר"
לעומת , אחרי חרישה וזריעה,  עשוי הוא להוציא פירות וצמחי�,אבל יש לו עתיד, עפר אי� לו כל חשיבות מצד העבר

 עניו ושפל בעיני �כל אברה� אבינו היה כ, שמתחילה היה חפ� מועיל, אבל היה לו עבר, זה האפר אי� לו כל עתיד
ולכ� זכה לשתי , ולא מצד העתיד, שאי� לו שו� מעלה לא מצד העבר, לאמר, עד שדימה את עצמו לעפר ואפר, עצמו

אפר פרה "ואילו , מברר דוקא את העבר של האשה, "עפר סוטה"ש, "אפר פרה אדומה"ו" עפר סוטה", מצוות
, להודיע לאברה�, לאפר ג� לעתידו , נתנה התורה חשיבות לעפר ג� לעבר�כ� א. הבאמטהר את האד� ל" אדומה

 )מדרש אריאל(                      .שיש לו ג� עבר וג� עתיד
 

 ) א'בראשית יט( " ויקם לקראתםלוט וירא"
וירא ויר� ", ר� לקראת� בעוד� רחוקי� ממנואברה� , אנו רואי� הבדל בי� אברה� ללוט ביחס אל המלאכי�

רבינו בחיי מסביר את ". וירא לוט ויק� לקראת�", לוט ממתי� עד שיגיעו אליו ואז ק� אליה�  ואילו"לקראת�
 ולפיכ� אמר ת גבוההּבשעות אלו הניראו, "כח� היו�", בבקרזה קרה אברה� ראה אות� מרחוק כי ההבדל בכ� ש
ויבואו שני המלאכי� "שנאמר , בחשיכה,  עד שהיו קרובי� אליו כי בערב באוות�אאבל לוט לא ראה . ויר� לקראת�
                         ."ויק�"רק ולפיכ� אמר , "סדומה בערב

 )רבינו בחיי(
 

 )לג' בראשית כא( "ל עולם- א'ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה"
כילה כילה כילה כילה אאאאת ת ת ת """"רררר" " " " אשלאשלאשלאשל""""והרי והרי והרי והרי , , , , ה אות� לדרכ�ה אות� לדרכ�ה אות� לדרכ�ה אות� לדרכ�ווווהיה מלוהיה מלוהיה מלוהיה מלו    ,,,,ה מאכיל ומשקה את האורחי�ה מאכיל ומשקה את האורחי�ה מאכיל ומשקה את האורחי�ה מאכיל ומשקה את האורחי�""""ומלבד שהיה אברה� אבינו עומלבד שהיה אברה� אבינו עומלבד שהיה אברה� אבינו עומלבד שהיה אברה� אבינו ע""""
    ....))))::::י כתובות חי כתובות חי כתובות חי כתובות ח""""רשרשרשרש((((    """"ויהויהויהויהללללתיה תיה תיה תיה שששש
בחטא חטא אד� הראשו�  ,תו הראשוני�ומה שעיואת לתק� שלוש מצוות אלו על ידי ה " אברה� אבינו עו שלנתווכ

 בהעדר מצות לויה ' וסדו�,  השתכרזהששתה יי� ועל ידי  ' בחטא השתיהחטא נח  , שאכל מע� הדעת' האכילה
 )הוקול אלי(                       .שהיו עושי� להיפ� ממידת החסד ע� אנשי�

 

 )לג' בראשית כא( "ויטע אשל בבאר שבע"
ולבסו)  ,וה אות� לדרכ�וא� לא היה מל,  רבבכבודבביתו מעשה באד� עשיר גדול בעל אכסניה שהיה מארח אנשי� 

ל מדוע המצוה לא הגינה עליו הלא היה " אליהו מוילנא זצ'שאלו את הגאו� ר.  רחמנא ליצל�,נשר) ביתו וכל אשר לו
ולא קיי� , מנהגו היה לקיי� באורחי� רק מצוות אכילה ושתיהוהיות  :השיב לה�? רחי�זריז לקיי� מצות הכנסת או

 .לכ� לא היה כח במצוה להג� עליו, "אש"רק  "אשל"א� כ� נשאר מתיבת , ת את האורחי�וללו" לויה"מצות בה� 
 

  ) ב'יחבראשית ( "וירא וירץ לקראתם" 
    .) .) .) .) שבת קכזשבת קכזשבת קכזשבת קכז((((    """"גדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני השכינהגדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני השכינהגדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני השכינהגדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני השכינה""""
כיו� שנודע  . דקהלהתרימו לצרכי צ, ע בקמצנותו המופלגתדושהיה י, ד מעשירי סלוני�חנכנס אצל א, רבי איזיל חרי)    

 יעיניו החדות של רב, אול� . הר והסתתר בתו� אחד הארונות שבביתימ, כי רבי איזיל נכנס בשער ביתו, לאותו עשיר
� יגדולה הכנסת אורח" : ל"� פשר דברי חזיכל ימי הייתי מתקשה להב: פנה אל אנשי הבית ואמר, איזיל הבחינו בכ�

 בראותו את זוהר פני השכינה 'שהרי משה רבינו . הדברי� ברורי� היטבאבל עתה " יותר מהקבלת פני השכינה
, ואילו בעל הבית שלנו, ו בלבדילא הסתיר אלא את פנ" ויויסתר משה פנ: "ליוענאמר , בדמות הסנה הבוער

 .כשמדובר בהכנסת אורחי� הוא מסתיר את כל כולו בתו� ארו�
 
 

  "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
 ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:00  -שירת בקשות נוסח מרוקו ערב שבת 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:30 -ש "לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו מוצ
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