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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) ב'יחבראשית ( "בדךר מעל עבואל נא תע"

        ))))....שבת קנזשבת קנזשבת קנזשבת קנז ( ( ( (""""ינהינהינהינהככככנסת אורחי� יותר מקבלת פני השנסת אורחי� יותר מקבלת פני השנסת אורחי� יותר מקבלת פני השנסת אורחי� יותר מקבלת פני השככככמכא� שגדולה מצות המכא� שגדולה מצות המכא� שגדולה מצות המכא� שגדולה מצות ה""""
, אורחי�הו והל� להתעסק בקבלת  אותה שבא לבקר"הקבל למדו זאת מכ� שאברה� הניח את "חזש י" רשפרשומ

ינה מפני קבלתכחה קבלת פני השה תדכיצד ז נהקשה להבא� בכל זאת הדבר . אית�שימתי� עד שיגמור ' וביקש מה
מעשריאת ור מקטי צבור פכשהעוסק בצר, )א"ה' ות הכבר(על פי המובא בירושלמי " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר! ה? אורחי�

באותה שעה יתכ� שתפלה  בוריאת שמע איתעסק בקהאד�  שא� היאוהסברה , י הציבורניעניאת ותפלה עד שיגמור 
העניי� הציבורי קדמת הה " לקבוחוג� נ', מעבודת הענייני הציבור הוא חלק הטיפול ב� כול, צבוריהעני� הל טיתב

 יע� כי ,אורחי�ה שיתעסקו קוד� ב"קבו ל לוח נ,נסת אורחי�כ בעני� ה,ולפי זה ג� כא� .צבורהי כלמע� יצלחו דר
   . אבל קבלת פני השכינה לא תתאחר,ל מצותהטואפשר שיעבור זמנה ותב', אחת מעבודות הכ� ג� זוהי 

  

  ) ה'בראשית יח( "לבכם וסעדו"
ל ע# א לומד מדברי� אלו של אברה� ראיה לכ� שאברה� ידע שהוא מדבר אל מלאכי� ולא אל בני אד� רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

נאמר בשר וד� למרות שאצל , "לבבכ�"מר ולבמקו�  "לבכ�"אמר שהרי אברה� ,  שבאו אליו בדמות אנשי�יפ
לב יש רק  מלאכי�לאבל , יצר הרעהיצר טוב והלבבות שני בשר וד� יש  לכי, )'תהלי� קד(" ולח� לבב אנוש יסעד"

: ת אלא ג� בפסוק" ואומר שלא רק כא� יש לנו לימוד מחסרו� האות בירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי# . אחד לאביה� שבשמי�
ו� חסראלא מה, "ששתבבבב"שלכאורה היה הכתוב צרי� לומר  )'שמות לא(" את השמי� ואת האר!'  העשהכי ששת ימי� "

כלומר ששת אלפי�, עשה את השמי� ואת האר! ששת ימי�ה "קבהכי ,  העול�יימה� ת למדנו כמה "אות בישל ה
ומזה תוכל להבי� שאי� . )תהלי� צ("  שני� בעיני� כיו�אל#כי " :שנאמר, אל# שני�הוא ה "של הקב� אחד כי יו, שנה

  .  הכל בחכמה ובהשגחה גמורהאאל, אות אחת בתורה לבטלה
  

  )ה' בראשית יח(" ואקחה פת לחם"
            ))))בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�" (" (" (" ( הבית בוצע הבית בוצע הבית בוצע הבית בוצעשבעלשבעלשבעלשבעל מכא� רמז  מכא� רמז  מכא� רמז  מכא� רמז ',',',',קחו פת לח�קחו פת לח�קחו פת לח�קחו פת לח�''''היה לו לומר היה לו לומר היה לו לומר היה לו לומר """"

ל "זדייקו חמה שעל פי שפירש  ,משה קא�משה קא�משה קא�משה קא�הרב  מורי�ורי�ורי�ורי�בעל הטבעל הטבעל הטבעל הט מביא הסבר לדברי """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד
 והלח� ה נדהספירשאברה� לא הגיש לפני האורחי� לח� משו� שבאותה השעה שרה " ויקח חמאה וחלב"מהפסוק 

חולי� היה מקפיד לאכול א� אברה� אבינו ג� ו ,כערבי�הלוא המלאכי� נדמו לאברה� , הדבר לא ברורו, נטמא
לאכול כל אד� נזהר מדוע לא הגיש את הלח� לפניה� הרי לא , אכול את אותו הלח�והוא היה מנוע מל בטהרה

מביא אברה� וא� היה  ,בוצעהוא זה ששבעל הבית לומר  י�אלא מוכרח? ערביא� הוא  ל וחומרקחולי� בטהרה ו
ר לה� אמנ� ישנה אפשרות שאברה� יסבי.  לעשותיכול הוא אינודבר זה ואותו היה צרי� לבצוע הוא לח� לה� 

הוא מזלזל זה נראה כאילו א� , וה� יכולי� לאכול ממנושהלח� אינו טהור שהוא מנוע מלבצוע את הלח� היות 
פת  ואקחה: "בתחילה אמר אברה�, כעת נית� להבי� את הפסוקי� כראויו. כלללח� לפניה� הביא  ולכ� לא, בכבוד�

לפניה�  גישלא ההוא כלל , כיו� שהלח� נטמא לבצוע יכול לאה שהוא ראא� לאחר ש, בוצעהלומר שהוא כ "לח�
� איבאכילה כזו אכילת עראי והרי שזוהי פת שהסעודה היא ללא כיו� הוא  "והוא עומד עליה�"ומה שכתוב . לח�

  . ת ונית� לעשות זאת בעמידהלשבחובה 
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  )א' בראשית יח(" באלוני ממרא'  אליו הוירא"
ומיד אחר , ביתובני ש� נמול אברה� וכל ה לאברה� באלוני ממרא היא משו� ש"שהתגלות הקב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
היו� את� נצבי� : "שנאמרכעני� , שעומדי� זה ליד זהברית ה כורתי כלה כדר� "ומתגלה אליו הקבופיע הברית מ

ויעמוד כל הע� ' ויכרות לפני ה: "שנאמרוכעני� ) יא%י' דברי� כט(" ובאלתו' הלעבר� בברית ... לוקיכ�%א' כלכ� לפני ה
 ול� לאותומכיותר  מוכ�היה משו� שהוא לאברה� רק נראה ה "שהקב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"ומוסי# ה, )ג' מלכי� ב כג(" בברית
  . נהגו להכי� כסא בעת המילה ובמקומהוזהו כנראה הטע� ש. המראה

  

  ) ו'בראשית יח("  שלש סאים קמח סולתמהרי"
של שרה עיניה ו לפי שהיש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסיק מכ� ה .)מ פז"ב( "באורחי� עיניה צרה שהאשה"ל למדו מהפסוק "חז
זו הסיבה  ,שרה כי לא עשתה כלו�לכבוד האורחי� משו� שאכ� עשייה ה בכל ת כלללא נזכרהיא  כ� לות באורחי�צר

 ג� , באורחי�ות כי היא עיניה צר,ה שרולא אלאל אברה� דוקא  "אלי�אלי�אלי�אלי�שוב אשוב : "שבהבטחת המלאכי� נאמר
אורחי� כמו ה בזכות הכנסת , אברה� נולד יצחקלשזכותו רק ב כי "אלי�אלי�אלי�אלי�שוב אשוב "אמר נהב� חת הבט לעני�
 אורחי� על כ� נאמר הסיוהיתה מכנ )י' מלכי� ב ד( " קיר קטנהעליתנעשה נא "שאמרה שונמית בזכות אצל הנו אשמצ
מידת  בתשלממו כי היא היתה הבבעלהדבר בה ולא הנביא את  תלה ) טז'מלכי� ב ד( " חובקת ב�אתאתאתאתכעת חיה "לה 

ולא אשתו על כ� אפה הוא ש משמע )ג' בראשית יט( "ומצות אפה"לוט נאמר ג� אצל  ו,אורחי� ולא הואההכנסת 
  .)כתובות סו( "חסר ממו� מלח" ,לא היתה שלימה במדת הצדקה שנמשלה למלחהיא נציב מלח כי אשתו  הנעשת

  

  ) יג'בראשית יח( "ר למה זה צחקה שרה לאמואל אברהם'  הויאמר"
למה : " די היה לכתוב לומר"לאמורלאמורלאמורלאמור צחקה שרה זהזהזהזהלמה : "הקדוש מדוע מארי� הכתוב ואומר" החיי�החיי�החיי�החיי� אוראוראוראור"שואל ה

ה שהוא "ומתר! לפי מה שידוע שג� אברה� צחק כאשר בישר לו הקב? "לאמור"ו" זה" ללא המילי� "צחקה שרה
ה הקפיד על הצחוק של "ולא ראינו שהקב ) יז' יזבראשית(" ויצחקעל פניו  אברה�ויפול : "עתיד להוליד ב� שנאמר

מה ההבדל בי� צחוקו של אברה� לצחוקה של , ובצדק, וישאל השואל, אברה� כמו שהקפיד על הצחוק של שרה
, במשמעות של שמחהאברה� את צחוקו של במה שתרג� לשאלה ! ואונקלוס תראכ� נית� למצוא בתרגו� ? שרה

פירושי� שוני� א� עדיי� צרי� לדעת מה המקור לשני , "וחייכת", במשמעות של חיו�שרה  את צחוקה שלו, "וחדי"
אצל , הקדוש שכל ההבדל בי� צחוקו של אברה� ולצחוקה של שרה היה בזמ�" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר! ה. לאותה המלה

רק שרה אלא לא צחקה בעת שנתבהיא  ,שרהאצל מה שאי� כ� , הבשורהאנו רואי� שהצחוק היה מיד בעת אברה� 
 התאמתהלא כלומר , "עדנהאחרי בלותי היתה לי בקרבה לאמור ותצחק שרה : " הכתובאמרמבעת שראתה עדנה כ

 לא מעיד ששרהכי צחוק זה ', ועל זה הקפיד ה, בגופההשינוי את  שראתה יהבטחת הלידה עד אחר שרה אצל
  ?"דבר' לא מההיפ"א� , כי הוא דבר פלא,  הלידההאמינה ולא סמכה דעתה על הבטחת

  

  )יז' יטבראשית ("  תביט אחריך ואל תעמוד בכל הככראל"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( אינ� כדאי לראות בפורענות� ואתה ניצול אינ� כדאי לראות בפורענות� ואתה ניצול אינ� כדאי לראות בפורענות� ואתה ניצול אינ� כדאי לראות בפורענות� ואתה ניצול,,,,ניצולניצולניצולניצולאתה הרשעת עמה� ובזכות אברה� אתה אתה הרשעת עמה� ובזכות אברה� אתה אתה הרשעת עמה� ובזכות אברה� אתה אתה הרשעת עמה� ובזכות אברה� אתה """"

ות דבקגור� להיזיק מאד ומ, החליי� הנדבקי�ואומר כי עצ� הראיה של ,  מספק לנו הסבר לאיסור ההבטה����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
בדד "סגר הלזו הסיבה שמכניסי� את המצורע ו, לבד בדברי� הרעי� מזיקהמחשבה ב רק ראיה אלא אפילו לאו, בה�
יראו ה� כאשר שאסור לה� לראות מי� כי , כדומהכלב שוטה ומו נשוכי חיות שוטות כהדי� בוכ� . ) מו'ויקרא יג( "ישב
ה אשתו של לוט פכהנולכ� , .)יומא פד( וימותושתטו גרו� לה� המראה לכ� שה� ידמות המזיק ויאת  יחזו בה� ה�מי� 

, הסבר נוס# לאיסור ההבטה. דבק בהזה  היורד עליה� מ� השמי� ו"גפרית ומלח"ראתה משו� ש, נציב מלחלהיות 
נראה ו היה המלא� המשחית עומד בי� האר! ובי� השמי� ,את הערי� האלה' בהשחית הוהוא ש, ����""""ברמבברמבברמבברמבמובא 

� "מוסי# הרמב. ההבטהאת  �הילע האסרנולכ� , ) טז'א כא"דהי(חית אשר ראה דוד  המשבמלא�כעני� , בלהב האש
 לאחוריכ� שהרי ירדה שכינתו תביטו אל לוט ומשפחתואמרו לשהמלאכי� בפרקי דרבי אליעזר שמקור הדבר מובא 

ה הנשואות  על בנותירחמיה נכמרו , אשתו של לוט,עיריתא� . ה להמטיר על סדו� ועל עמורה גפרית ואש"של הקב
  . מלח נציב האחורי השכינה ונעשתאת והביטה לאחריה לראות א� הולכות ה� אחריה וראתה , בסדו�
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס# ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס# ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס# ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס# ופייטני� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
  . השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווההשבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווההשבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווההשבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי במוצאי במוצאי במוצאי , , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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