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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
    )  ב'בראשית יח ("וישתחו ארצה...  אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתםשלשהוישא עיניו וירא והנה "

? ת של הראיה השניהמה משמעו, "ויראויראויראוירא  עיניווישא": הלא כבר נאמר בפסוק"  ויר� לקראת�ויראויראויראוירא"מדוע נאמר 
הלוא אברה� היה ביו� , נתרפא ממכאובואת המלאכי� � ברהשראה א שבראיה ,הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה

ולגבי המלאכי� אי� צור� בקרבה ,  לרפא את אברה�תההי, רפאל, השלישי למילתו והשליחות של אחד המלאכי�
, "הרפואהאת  למנוע הרוחנית הל לבחינכי המלא� יראה מרחוק ואי� הבד", פיזית על מנת למלא את השליחות

 ויר� ויראויראויראוירא", שהתרפא מחוליו לכ� היה מסוגל לרו� לקראת�" ראה"השניה היא שאברה� " ראיה"ומשמעות ה
  ". וישתחו ארצה: "ומצד הרגשה זו והכרת הטוב למלאכי� אברה� משתחווה לה� שנאמר, "לקראת�

  

  )ב' יחבראשית ( "וירץ לקראתםוירא "

דואג ומתגעגע על אברה�  הוהי, עצמו פסקו הרבה אורחי� לסור אליואת מל אברה� לאחר שש מבואר במדרש
ו אורחי� להגיע אל מנעמסביר שהסיבה לכ� שנ" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה. ת� מרוב חיבתו אליה�אולכ� ר� לקר, בוא�

, להשקות�אורחי� להאכיל� ואת הלקבל  של אברה� היתה  דרכו,כידוע את עצמו היא משו� שלאחר שמלאברה� 
ויטע " :על הפסוקבגמרא כפי שאמרו . האמונה בו ובמידותיואת ומערי� ' ש� האת  מפרס� בתוכ� הויחד ע� זה הי

ה בפי כל "שהקריא לשמו של הקב, "ויקריא" אלא "ויקרא"אל תקרא , )גל' כאבראשית (" ל עול�" א'אשל ויקרא בש� ה
, ולבקרועצמו חששו האורחי� לסור אליו אברה� את כשמל � כעת לכ. ):סוטה י(. ולתכלית זו בנה אכסניא, עובר ושב

 .בקר את אברה�למנמנעו רבי� זו הסיבה ש ו,מילההמצות קיי� ג� את אות� לשכנע וי ידבר על לב�שמא 
  

  ) ד'יחבראשית (" ו רגליכםחציוקח נא מעט מים ור"

אבל אבל אבל אבל , , , , לא להכניס עבודת אלילי� לביתולא להכניס עבודת אלילי� לביתולא להכניס עבודת אלילי� לביתולא להכניס עבודת אלילי� לביתווהקפיד שוהקפיד שוהקפיד שוהקפיד ש כסבור שה� ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�כסבור שה� ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�כסבור שה� ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�כסבור שה� ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�    """"    ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�""""
        ))))יייי""""רשרשרשרש. (. (. (. (    """" ולינו ורחצו רגליכ� ולינו ורחצו רגליכ� ולינו ורחצו רגליכ� ולינו ורחצו רגליכ�::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , הקדי� לינה לרחיצההקדי� לינה לרחיצההקדי� לינה לרחיצההקדי� לינה לרחיצה, , , , ידידידידלוט שלא הקפלוט שלא הקפלוט שלא הקפלוט שלא הקפ

מסביר את ההבדל בי� אברה� שהקדי� רחיצת רגלי� לאכילה ואילו לוט הקדי� את הלינה לרחיצה " חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"ה
� אבינורהאבהבי� שהמלאכי� התארחו אצל היות שלוט , אבק רגליה�משתחוי� לערבי� שהלוט לא חשש ואומר ש

,  אברה�וכל הסועד אצל, דו אצלוסעילפני ש, אורחי�הבו מש� זלא יעשידע מהכרותו את אברה� ו, לפני שבאו אליו
   .�יהלאבק רגלי� ה� שתחומא משלוט  לא חשש ומשו� כ�, ראבואת המכיר  כשהוא יוצא

  

  ) ו'יחראשית ב(״מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עוגות״ 
ויקח : "אילו אחר כ� כתובו ."לושי "%מהרי%, אבינו מאי� בשרה ומבקש ממנה שתכי� עוגותאברה� אנו רואי� ש

�י� י� י� י� אזניאזניאזניאזני ב% סורוצקי� סורוצקי� סורוצקי� סורוצקי�זזזז""""הגרהגרהגרהגרסביר מ? ולא נאמר שהגיש לה� עוגות" הבקר אשר עשה וית� לפניה� חמאה וחלב וב
נאמר %ומצות אפה ויאכלו% יה חג הפסח לפי שהט דרש שאומר שהיו� שבו באו המלאכי� אל לומהלפי  %לתורהלתורהלתורהלתורה

,בערב פסח לאכול מצה כבר מהבוקרלפי ההלכה אסור ו. אברה� היו בערב פסח אצלא� אצל לוט היו בפסח הרי שו
רק מותר לאכול וג� אותה  מצה עשירהזה רק , ומה שמותר לאכול ביו� זה, יתעירבהשעה ה מהליאכבר סאנוחמ� 

ת אפו ל"מהרי" :מר להואומזרז אותה ואברה� אל שרה בא , סורוצקי�סורוצקי�סורוצקי�סורוצקי�הגר%ז הגר%ז הגר%ז הגר%ז טוע� , לפיכ�. עד סמו� למנחה
 בסופו �א.  שאז יאסר לה� לאכול אפילו מצה עשירהזמ� המנחהבטר� יגיע , עשירה מצהדהיינו , � עוגותאורחיל

ה� אבינו לתת אברכבר לא יכול היה %סמו� למנחה% והזמ� כבר הגיע לאפות את העוגות  שרההספיקה של דבר עד ש
  . "חמאה וחלב וב� הבקר אשר עשה" "רקרקרקרק" אשר אפתה שרה והגיש לאורחי� לה� את העוגות
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  "יד יצחק"ן ח תפילי"גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   ) א'בראשית יח( " באלוני ממרא' אליו הוירא"
שאצל אברה� היה קונפליקט בי� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? "וירא אליו"אלא רק  " אל אברה�'וירא ה"לא נאמר מדוע 

 מורה "גוי�אב המו� "משמעותו  "אברה�"� שה כי ,כי�והפדברי� היו שני של אברה� ו שמו ועצמות, הש� למהות
ואנכי עפר : "ממה שאמר, היה עניו מכלש, של אברה� היתה ענווהעצמותו אילו מהותו ו ו,על שררה והתנשאות

, � מצד גדולת�ל הגדולידווקא א נגלהה "שהקבהיינו אומרי� "  אל אברה�'וירא ה: "א� היה הכתוב אומר". ואפר
 כי 'להורות שלא מצד היותו אב המו� גוי� נראה אליו ה" וירא אליו: "אלא נאמר"  אל אברה�'וירא ה"אמר נלכ� לא 

ה משרה שכינתו כי א� "אי� הקב" :ל"זפי שלמדונו חהיה עניו ושפל בר� וכשל אברה� שעצמותו ו וא� מצד מהות
  .)שבת צב("  ועניועשירעל חכ� גבור 

  

   ) כו'יחבראשית ( " םרבו בעםונשאתי לכל המקו... ם חמישים צדיקיםבסדו אצאם אמ"
ל� ווהחיי� היו ממשיכי� במסל, העיר לא היתה נהפכת, דו�בסצמנו מה היה אילו אכ� נמצאו צדיקי� לער תאהנה נ
וכאז כ� ג� . דו� הניצולי� לא היה מעלה בדעתו שאת חייו הוא חייב לצדיקי המקו�בודאי א& אחד מאנשי ס. הרגיל

ולא זו . דמי� בזכות הצדיקי� החיי� בכל דור ודורולו בדורינו ובדורות הקבטאיש אינו יודע כמה גזרות נת. עתה
ג רק בזכות שו� הורי� כי הנצחוכה עטורי נצחו� רבי� ה� הסבער אלא כאשר חוזרי� אנשי הצבא מהמ,דבלב

ולזכור תמיד את גודל " ונשאתי לכל המקו� בעבור�" את הנלמד מהפסוק ידחובה עלינו לשנ� תמ, לכ�. הלוחמי�
�פאיאוא ל"הגר(                       . התרומה שתורמי� הצדיקי� שבכל דור(   

  

   ) יג'בראשית יט( "כי משחיתים אנחנו את המקום הזה"
את " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה, וא& נענשו על כ�" כי משחיתי� אנחנו"רו מובא במדרש שהמלאכי� חטאו בזה שאמ

י תשובה ד להשתנות על יהלרעה יכולאפילו הש� יתבר� את  מהנגזרחטא� של המלאכי� על פי היסוד שגזרה ש
כבר ו, י�דגזר כבר הו זהמלאכי� האד� דר� בר הנמסר אל דאבל . י� שאינו נקרע כללדואי� זה גזר , ומעשי� טובי�

' לאנשי סדו� שהו דשיגיזה י דאולי על יכדי ש, ו�ד� לס המלאכיאתשלח , ברחמיו, ה"הקב. ל להשתנותויכנו אי
ל כאשר אב.  ואזי תוכל הגזרה להתבטלהינונו בנאכמו שמצ, רכ� הרעהדמכול� העיר ישובו את רוצה להשחית 

 ואת האפשרות לחזור הבחירהת אושללו , תחלט מוהצור בי�ברדאמרו הנ" כי משחיתי� אנחנו"המלאכי� אמרו 
  . ועל כ� נענשו המלאכי�, רכי התשובהבכ� את ד ונעלו ,י� אינו נקרע דגזרגרמו לכ� שיהא זה ו, בתשובה

  

  )כח' בראשית יח("  אשחית אם אמצא שםלא"
כי ו? "א�א�א�א�"מה המשמעות של , מספיק צדיקי� "ש� מצאא א�א�א�א�"את סדו� שלא ישחית לאברה� בטיח ה מ"הקב
דע שאי� ש� כמספר "אומר לו מדוע הוא לא מיידע את אברה� ו?  יודע בדיוק כמה צדיקי� יש בסדו�ה לא"הקב
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ? "שאמרת של צדיקי� הזה���פי כ, שעדיי� לא נגמר דינ�ה היא אינה מוחלטת כיו� "שתשובת הקב, 

  . עולפני שנגמר הדי� לא נית� לקבוע מי צדיק ומי רש, "ארדה נא ואראה: "הכתובר אומש
  

  ) יד'בראשית כא( " אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מיםוישכם"
ישמעאל היה כי ,  בבית אברה�שהיה כס& וזהב וגמלי� נושאי� אות� לפי שפע הממו� גרלתת להלאברה� ל עהיה 
שאברה� ראה זהו משו� ,  לומר כי מה שגרש אותו בלח� ומי� ויתכ�,"לו ישמעאל יחיה לפני�"שהתפלל עליו בנו 

וכי ישנאו אות� שנאה גדולה שאי� אומה בעול� שיהיו ,  להשתעבד תחת ידי ישמעאלבניוה הנבואה שעתידי� במרא
,  בלבד התנהג אברה� עמו כמו שראוי להתנהג ע� השונא ונת� לו לח� ומי�ל כ�וע,  ישמעאלכבנישונאי� לישראל 

  )רבינו בחיי(                       . )הכמשלי (" א� רעב שונא� האכילהו לח� וא� צמא השקהו מי�" :הכתובלפי 
  

  )יב' כבבראשית ("  ממניךידח את יךנבלא חשכת את ו... ויקרא אליו מלאך ה׳ מן השמים"
שהרי המלא� אומר , ה"שאברה� עקד את יצחק לכבוד המלא� ולא לכבוד הקב, כביכול, מדברי המלא� נראה

, ו� מוילנאו� מוילנאו� מוילנאו� מוילנאהגאהגאהגאהגאמסביר , אלא. כביכול מהמלא�" ממניממניממניממני"אלא  ה"לא מהקב" �ידח את י�נבאת  לא חשכתו"לאברה� 
 זריזותמידת ה, עצמת הכוונה, שלימות המצוהו, נברא מלא�ומצוה שאד� עושה בעול� הזה  הידוע שמכל מצולפי ה

ככל שהמצוה , הכל אלה משפיעי� על שלמותו ודרגתו של המלא� שנברא מהמצו,  מהמצווההיראהגודל , בקיומה
 המלא� אשר בא אל אברה�מסתבר לומר ש, על כ�. גדולה יותר כ� המלא� הוא יותר נעלה ושל�נעשית בשלמות 

  ידעתי כי ירא  המלא� %עתהכוונת  יהווז. ת יצחקעקידה של מצווהאותו המלא� שנברא על ידי ומדבר אליו הינו 
אל כיצד אני יודע וא� תש, אני יודע שבצעת את המצוה בשלמות, " את יחיד�לוקי� אתה ולא חשכת את בנ�"א

ממנה אני מבי� , כלומר אני יודע זאת מעצמת שלמותי ומגודל המעלה הרוחנית אליה הגעתי, מעצמי, ממני%"? זאת
  . בצורה מושלמת' שביצעת את מצוות ה

  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315""""052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
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