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

 

  מפרשת השבועהגיגים 
 )  ה'יחבראשית ( " בקרן בחיקו... ואקחה פת להם"

שאברה� הכי� לח� ובשר ולוט אפה ,  ללוטההבדל בי� אברה�את . ) ג'יטבראשית ( " ויאכלוהָפת ומצ
: "בוובלוט כת
חביב על אהוב וא� האורח , פי הטבע הטבוע בלב אנשי� בעת שמקבלי� אורח לבית�ל עהסביר ש לי,  בלבדמצות

 חג אחרחג שמיני עצרת שללוכמו שאמרו במדרשי� בטע� ,  רבד זמ�וחביב לו ג� עיכובו אצלו ע, בעל הבית
קשה לי להפרד מכ� , "קשה עלי פרידתכ�", בעת עליית� לרגל, ראלה ליש"שאומר הקבהוא משו� , הסכות
זהו ג� הטע� ממה שצרי$ ו, הוא יו� שמיני עצרתו ,"דד יו� אחוהתעכבו אתי ע", לכ�� לאחר החג יכ� לבתכבחזרת

ספת ותלוזה הוא הטע� , וחביבותהחג וזכרו� את אחד ד יו� וכדי לעכב ע, "אסרו חג", יו� שאחר החגהלכבד את 
א ואז הכי , עליוונטל א למשא ו א� ה�שכל וכ,  בעל הביתחביב עלנו האורח איר שכא $כאי� זה , אול�. בתש

כעת נבי� את ההבדל בי� אברה� ו. נחת רוחגור� לבעל הבית ממנו  האורח וצאת, אצלויה הישזמ� קצר מסתפק ב
� להכי� לפניה� דברי� שדורשי� לכ� ראה במכוו,  מוקיר ומחבב אורחי� רצה לעכב� יותרה אברה� שהי,ללוט

 שרצה להפטר ,אבל לוט,  עוד קצתיתעכבו אצלווכה ובי� כה , כמו אפית לח� ובישול בשר, זמ� להכנת�הרבה 
 )תוספת ברכה(              . כדי שיאכלו מהר וילכו לה�, זמ� מועטלכ$ ת שדרוש אפה מצ
,  האפשריקד�המאורחיו ב

  

  )טו' בראשית יח("  שרה לאמרותכחש"
לא האמינה לדברי מלאכי דוע ומ, לנביא' אמר הש דבר בהשיכח ההצדקת אי$ונביאה גדולה יש על שרה הה יהתמ
אבל שרה אשת$ יולדת ל$ : "' על ידי המתחילהנאמר לו את שה שראברה� לא גילה לשמר  לושי, אלא? י�קל%א
' הכי לא יעשה "אברה� כי ידע , הבשורה ביו� מחר את יַהֵל ֶא'ח הל
המתי� עד ְשמשו� שאולי . ) יט'יזבראשית ( "ב�
היה טרוד במילתו שת ומרוב זריזותו במצואולי או . ) ז'עמוס ג( "י� דבר כי א� גלה סודו אל עבדיו הנביאי�קל%א

את הגיד לה הספיק לוהמלאכי� באו טר� ש,  בחולשתו ישב לו פתח האהל$ואחר כ, בביתורב אשר הע� הומילת 
)�"רמב(                     . א האמינה שרה וצחקהלכ� ל',  הדבר

  

   ) יז'בראשית יח( " אני מאברהםאמר המכסה' וה"
א$ לא ידע מה תפקידו של , לושה מלאכי� וידע שלכל מלא$ יש תפקיד ומטרה לירידתו לעול�יש שראה שאברה� 

לבשר ר בא אחה ווותהאחד בא לרפאש,  האחרי�פעולת שני המלאכי�על  שידע כפי, באועל מה מלא$ השלישי ה
הרי זה , "ואברה� עומד עמ� לשלח�", סדו�לעבר  פניה�ו ראה כי שני� מה� שמו נ בלכת� ממ,ועוד, שרהאת 
  )אור החיי�(                ".  מאברה�אניהמכסה "'  אמר הכ�ל, מכוסה ממנושהוא עשות דבר לראה שיש לה� מ

  

  ) יד'אבראשית כ( " אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מיםוישכם"
עליו בנו שסו+ סו+ מדובר ב, לו שהיה אות� לפי שפע הממו� ושאשי כס+ וזהב וגמלי� גרלתת להעל אברה� היה 

שהדבר הוא משו�  לומר יתכ�? בלבד" לח� וחמת מי�"ואי$ שלח אות� ע� " לו ישמעאל יחיה לפני$": התפלל
 וכי ישנאו אות� שנאה גדולה שאי� אומה , להשתעבד תחת יד ישמעאלבניושאברה� ראה במראה הנבואה שעתידי� 

שראוי להתנהג ע� השונא ונת� לו פי  התנהג אברה� עמו כ,�כל וע,  ישמעאלכבניבעול� שיהיו שונאי� לישראל 
  )רבינו בחיי(                  . )כהמשלי ( " וא� צמא השקהו מי�,א� רעב שונא$ האכילהו לח�: "שכתובכמו ,  בלבדלח� ומי�

  

  )ו' בראשית  יח( "ברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלתוימהר א"
יצטר$  שלא "מהרי, וימהר "מידת הזריזותג� להיות מידת הכנסת אורחי� צריכה בכי , התורה באה ללמדנו בזה

שאו שעיכב פע� עני עד שפרק מ, על נחו� איש גמזו )תענית כא(ת הגמרא כפי שמספרו .זמ� רב לאוכלהמתי� ב להרֵע
  .בָעמָרעני מ� החמור ובינתיי� גווע ה

  

  77  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זנימין בר שוריןצחק בי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

                חיפהחיפהחיפהחיפה                            שששש"""" ב ב ב בא       א       א       א       """"        ת        ת        ת        ת    � � � � """"  י  י  י  י                                                                            
  16:14    16:27    16:24    16:09  כניסת השבת

  17:23    17:25    17:24    17:24  יציאת השבת

      18:01    17:55     רבנו תם

        """"ויראויראויראוירא " " " "פרשתפרשתפרשתפרשת
        """"ואשה אחתואשה אחתואשה אחתואשה אחת""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
  עעעע""""תשתשתשתש    חשו�חשו�חשו�חשו�' ' ' ' ככככ

  Yossef.Benhamo@gmail.com: תשלח מייל לכתוב   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

        מדרשתמדרשתמדרשתמדרשתי י י י """" ע ע ע עאוראוראוראורללללצא צא צא צא יויויויו
        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""

  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ל"לעילוי נשמת שמעון בן חמו בר אסתר ז

 htm.ברשת-השבוע-פרשת-עלוני/ladaat.net/gilionot.php   alonolam.com        pinchas.net  :ניתן להורדה באתריםהעלון 



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ד'בראשית כב( " את המקום מרחוקוירא"
 שנקרא ,ה"הקבה של שכינהזיו יית  כי רא,אבל לא מקרובדווקא " מרחוקמרחוקמרחוקמרחוק"היתה " המקו�"מדגישה התורה שראיית 

ד� להסתכל בה אבל  שמרחוק יכול הא, בשמשהסתכלותמו הכ ראייה חושית ,מרחוק דווקאהיא  ,מקומו של עול�
וכ�  .השכינהזוהר זיו בראיית  חומרול  ק,לאד�ת להסתכל בשמש בהיותה קרובה  כי אי� כח בחוש הרא,,לא מקרוב
זאת  הקדוש והמקו�תרחק מ� א היינו "אסורה נא", ) ג'שמות ג( "אסורה נא ואראה: " בראותו את הסנה בועראמר משה

  )כלי יקר(  .אבל לא מקרובמרחוק  משמע ) ב'לאירמיה ( " לי נראה' המרחוק: "הנביא וכ� אמר ,לראותאהיה מסוגל כדי ש
  

   )יז' כאבראשית ( "אל הגר מן השמים'  הויקרא מלאך"
 מפני שהיתה ,פני� אל פני�, �ד� אברת עמו כִעדכי היתה מ) ט' בראשית טז( "'הויאמר מלא$ : "ל$ כתובל$ רשת בפ

 ,אבל כא�. לשוב לבית אברה�עתידה עוד  היתה גרוה,  אברה�ו שלבבית� יי שהיו מצ,ע� מלאכי�לדבר רגילה 
. קולו שמעה אבל לא ראתה אותואת שרק , "מ� השמי�מ� השמי�מ� השמי�מ� השמי�"כתוב , ולא שבה אליו עוד אברה� רשה מביתושגלאחר 

, )טו' בראשית כב(" מ� השמי�מ� השמי�מ� השמי�מ� השמי�אל אברה� '  הויקרא מלא$"ה דעקיסיפור הבג� אצל אברה� מה שכתוב  מותקשלה י�וא
ה תת כמו שהיקילו%היה אז התגלות א' בנו להאת שהקריב אברה� בזמ� ה דלפי שבעת העקי ,מקרה אינו דומהש� ה
ויקרא ("  בבואו אל הקודש� לא יהיה באהל מועדדוכל א"נאמר יה שעל, בקודש הקודשי�ול ביו� הכפורי� דגהלכה� 

אינ� יכולי� להמצא , דהיינו המלאכי�, "�דפניה� פני או: " עליה� שכתוב�אפילו אותשבירושלמי רשו ופי. )יז' טז
בזמ� להיות על ההר המלא$  ההייכול  לא ,לכ�. בקודש הקודשי� בזמ� שהכה� הגדול נמצא ש� ביו� הכיפורי�

  )מש$ חכמה(                           . "השמי�השמי�השמי�השמי�מ� מ� מ� מ� "העקידה ומשו� כ$ קרא לאברה� 
  

  )לג' בראשית כא( "ל עולם- א'ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((ויה ויה ויה ויה ''''תיה לתיה לתיה לתיה ל''''כילה שכילה שכילה שכילה ש'''' א א א איבותיבותיבותיבותתתתתאשי אשי אשי אשי רררר    %%%%    """"אשלאשלאשלאשל " " " "
 למרות  שאכל מע. הדעתהאכילההאכילההאכילההאכילהבחטא קלקל  אד� הראשו�אד� הראשו�אד� הראשו�אד� הראשו� ,קלקלו לפניומה שאת נת אברה� אבינו היתה לתק� ווכ

 שהיו עושי� לויהלויהלויהלויהבהעדר מצות חטאו  וסדו�וסדו�וסדו�וסדו�,  השתכר$ ששתה יי� ועל ידי כהשתיההשתיההשתיההשתיהבחטא קלקל  נחנחנחנח ,שנאסר עליו
  )קול אליהו(                  . השתדל אברה� אבינו במצוות אלו להשלמת התקו�, לכ�. ת החסד ע� אנשי�להיפ$ ממיד

  

 ) בי' בכבראשית ( "לוקים אתה- כי ירא אתידעתה יע"

כי ידעתיו " :'וכמו שאמר ה, בר נודע אברה� באמונתו וצדקתוכ הלא ?נודעה אמונתו של אברה�" עתהעתהעתהעתה"וכי רק 
שאד� עושה דבר טוב ורצוי שכאשר " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה, )יט' יחבראשית (" 'בניו ושמרו דר$ הלמע� אשר יצוה את 

פי ל אפשר שעושה זאת עאלא ', פי חובתו לשמוע אל מצות הל  שעושה זאת רק עהראיזו עדיי� אי� ', הפי מצות ל ע
 ההיינו שעושד, ד טבעו ורוחובר שהוא נגהאד� דעושה אשר לא כ� כ, רגשי לבו הטוב ורוחו הנדיבה לעשות טוב

אז ניכר , ואינו מהרהר אחריו',  צוה ה$משו� שכאת א$ עושה ז, לעשותולו עצמו קשה מצד אשר , מעשה אכזריות
? כיצד נודע ליו, באמת" י� אתהקל% ירעתי כי ירא אעתהעתהעתהעתה",  לאברה�וזהו שאמר המלא$. 'וא סר למצות ההובולט ש

  . טבע$ ומזג$דשזה נגת למרו, "$ ממנינלא חשכת את ב" שהזמ
  

  )  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�  . להתרימו לצרכי צדקהבכדי , ע בקמצנותו המופלגתדושהיה י, ד מעשירי סלוני�חנכנס אצל א, רבי איזיל חרי+ 

עיניו החדות , אול� . הר והסתתר בתו$ אחד הארונות שבביתימ, ר ביתורבי איזיל נכנס בשעש, שנודע לאותו עשיר
פשר דברי את � יכל ימי הייתי מתקשה להב:  לה�אל אנשי הבית ואמררבי איזיל פנה ,  איזיל הבחינו בכ$ישל רב

משה שהרי  . היטבלי אבל עתה הדברי� ברורי� " � יותר מהקבלת פני השכינהיגדולה הכנסת אורח" :  שאמרול"חז
אלא את משה לא הסתיר " ויויסתר משה פנ: "ליוענאמר , בראותו את זוהר פני השכינה בדמות הסנה הבוער, רבינו

  .כשמדובר בהכנסת אורחי� הוא מסתיר את כל כולו בתו$ ארו�, ואילו בעל הבית שלנו, ו בלבדיפנ
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