
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ א וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )לג 'יחבראשית (" כאשר כלה לדבר ואברהם שב למקומו' הילך ו"

ולה הכנסת אורחי� דג: "ל"זחרמז למה שאמרו מ" ואברה� שב למקומו: "שמה שאמר הכתוב "מש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמה"אומר ה
בר ע� עליו אחרי שסיי� לדומה שנאמר . אברה� היה עסוק בהכנסת אורחי�שהרי  .)שבת קכז(" מקבלת פני השכינה

אברה�  עללומר לא יתכ� כי . �דמקו בהשהיה גבוהה רגה הדלמהכוונה היא שהוא שב , שב למקומושהוא השכינה 
  . ממעלה למעלהתמיד קדימה הול
 היה אברה� כי , כלומר ירד למדרגתו הנמוכה שהיה בהששב למקומו 

  

  )א 'בראשית כא(" כאשר אמר את שרהפקד ' וה"
    לקי�לקי�לקי�לקי�! ! ! ! האהאהאהא    אלאלאלאל    אברה�אברה�אברה�אברה�    ויתפללויתפללויתפללויתפלל''''    ::::דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב... ... ... ... תחילהתחילהתחילהתחילה    נענהנענהנענהנענה    הואהואהואהוא    דברדברדברדבר    לאותולאותולאותולאותו    צרי
צרי
צרי
צרי
    והואוהואוהואוהוא    חבירוחבירוחבירוחבירו    עלעלעלעל    רחמי�רחמי�רחמי�רחמי�    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    כלכלכלכל""""

    אלאלאלאל    אברה�אברה�אברה�אברה�    אמראמראמראמר    כאשרכאשרכאשרכאשר', ', ', ', אמראמראמראמר    כאשרכאשרכאשרכאשר    שרהשרהשרהשרה    אתאתאתאת    פקדפקדפקדפקד' ' ' ' והוהוהוה''''    וכתיבוכתיבוכתיבוכתיב. . . . ''''ואמהותיוואמהותיוואמהותיוואמהותיו    אשתואשתואשתואשתו    ואתואתואתואת    אבימל
אבימל
אבימל
אבימל
    אתאתאתאת    לקי�לקי�לקי�לקי�! ! ! ! אאאא    וירפאוירפאוירפאוירפא

            .).).).)ק צבק צבק צבק צב""""בבבב" (" (" (" (אבימל
אבימל
אבימל
אבימל
א� כ
 למה , על אבימל
של אברה� תפילתו היא  שרהשל  הלפקידתהקדוש שאכ� מה שגר� " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

ה היא זו "הקדוש שהבטחה זו של הקב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר$ ה? ת� לו ב�ישיה לאברה� "צרי
 את הבטחתו של הקב
, "כאשר אמר: "לכ� אמר הכתוב, ההבטחהתקיימה הבזה שרה תיפקד ושהיא  שסגולתההמצוה נה לו את מיזש

צה ורה "ר הקבשאכי כ, שרה נפקדה ושבזכותדבר אברה� זדמ� לישרמה גא ה הי"קבהאמירה שאמר ה, כלומר
ה הבטחהקוד� עוד שוראיה לכ
 היא העובדה , מצוה שסגולתה היא הטובה המבוקשתלו זמ� ע� אד� הוא מלהטיב 

רח�  לה כ"קבה עצרראינו שולא , אבימל
ע� פרעה שהוא דומה למעשה ע� מעשה  לאברה�� זדמבב� ה פקדיהל
  .יתפלל עליואברה� כדי ש פרעהבבית 

  

  )ז 'בראשית כב( "לעולה השההנה האש והעצים ואיה  ויאמר"
הבי� יצחק כי ממנה ו. "י� יראה לו השה לעולה בניקל!א"השיב אברה� שעל שאלה זו של יצחק  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

. "וילכו שניה� יחדו" קוד� הכתובהזכיר למרות שכבר " וילכו שניה� יחדו: "נאמר �כי פל ע% העולה ואבעצ� הוא 
וילכו : "כשנאמר בפע� השנייההוא העולה ושלא ידע יצחק " וילכו שניה� יחדו"נה ראשופע� הבכשנאמר כי 

. ישחטהשניה� יחדו בכוונה אחת זה לשחוט וזה ל והלכותרצה בדבר יצחק השללמד הכתוב בא " שניה� יחדו
? ידיומו ב ובא לשחוט את בנש אברה�א� ה? הגדיל לעשותומי משניה� ? כוחו של מי גדול יותר, נשאלת השאלהו

קל יותר לאד� ש לפייצחק כוחו של יותר מגדול כחו של אברה� שיש שאמרו  ?שחטיעצמו להאת הפקיר שאו יצחק 
את ה "ה הקבוצודוע מ ,כ�תאמר א� לא ש ,ידיומו אב שבא לשחוט את בנו במיתה מאשר עצמו לאת הפקיר ל

חו וגדול כשראיה  ואלא בודאי ז ?ה ליצחקוא המצוותבולהרוג את עצמו את יצחק  צוהולא את בנו  לשחוטאברה� 
וה וצטיצחק הוה "קבה מפי הוצטוהאברה� גדול יותר כי חו של יצחק וכששאמר מי ויש . מיצחקשל אברה� יותר 

כדעת דוחה את הדעה השנייה ודעתו  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי. יותר משל אברה� יצחקשל ה אמונהח וגדול כ �מפי אביו ולכ
אביו הוא שיודע ה א
 הוא "קבמפי הישירות צטווה היצחק לא גדול יותר משו� שנכו� שכחו של אברה� שהאומר 

והיה : "בוכתכ' דבר ההוא שהרי דבר הנביא ה "אל הנביא כש� שיש חובה לשמוע מפי הקבלשמוע יש חובה ונביא 
יצחק את אברה� ולא את ה חצוה "זו הסיבה שהקבו. )'דברי� יח( "דרוש מעמוא אנכיהאיש אשר לא ישמע אל דברי 

  .חו של אברה�וגדול כות שאהרל
  
  

  427מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי    ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

  ז"ניסן תשס' ע יא"נלב    ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב    ה"תשס' ב אדר' ע יג"נלב

  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה
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        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
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  :ובכללם לוי נשמת כל מתי ישראליהעלון מוקדש לע "נשמת אדם' נר ה"
 ה"תנצבו    "חשון תשע' ע י"ל נלב"ז רחל בת לונה   ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל ז     



 

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

בראותו את זוהר פני השכינה  !שהרי משה רבינו  . אבל עתה הדברי� ברורי� היטב" יותר מהקבלת פני השכינה
, ואילו בעל הבית שלנו, בלבדו ילא הסתיר אלא את פנ" ויויסתר משה פנ: "ליוענאמר , בדמות הסנה הבוער

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

  )ד 'יחבראשית ( "ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ םיקח נא מעט מי"
ז&ל שאמרו חמה ג� ? בעצמו "אקח"אמר על ידי שליח ולא , "יקח"הקדוש מדוע אמר אברה� " אלשי
אלשי
אלשי
אלשי
"שואל ה

 וי
 ידו את משה ויר�" :שנאמר שליחל ידי עג�  לבניו ל�יש ה"הקב שליחשמה שעשה אברה� על ידי  )י"מובא ברש(
הביא אברה� בעצמו הלח� כמו שאת , ה לבניו בעצמו"שיל� הקב, מה שעשה אברה� בעצמוו )'כ במדבר(" הסלע את
 
מדוע לא נת� ג� את ? אברה�מדוע נהג כ
  וא� כ�, "מחר הנני ממטיר לכ� לח�: "וידו כאומר נת� עלה "קבג� הכ

ערביי� העובדי� לאבק שמא האורחי� ה�  חשששאברה� , ל במדרש"ומתר$ על פי מה שאמרו חז? המי� בעצמו
שירות נמנע אברה� מלשרת את האורחי� ב, ספקותיויו ההיות ואלו . רגליה�את ו צרחשיה וצולכ� ג� , רגליה�שעל 

  .הכל בעצמוזרה עשה ה עבודההמו טהרשניאחר בל א, על רגליה� נמצאתזרה העבודה ה עודב הנעשה
  

    )טז 'בראשית יח( "ואברהם הולך עמם לשלחם"
 """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר . שאברה� הל
 ללוות� "ואברה� הול
 עמ� לשלח�: "על הכתובל "זח אמרו

ל
 "לו בעל הבית יאמר אז ו .ללוותויאמר לבעל הבית שלא יטרח עוד  שהאורחהיא אר$ הדר
 ומנהג העול� ש
ולא  האורחי� שתקוא
 , �דבריאמרו את  שהאורחי�מלווה את האורחי� וממתי� אבינו  אברה�, אילו כא�ו. "לשלו�

� לה אברה� ישיבהרי ש, לוות�שלא יטרח ל, כפי שמצופה מה�, לאברה� א� יאמרוה� סברו ש? מדוע, אמרו דבר
יהיה זה  "לכו לשלו�"אמר ברה� יאלאחר שכי  .סדו�את להשחית ו כלוידבר שיגביל אות� ולא  "לשלו� לכו"

 כ
ומשו� . ולא להזיק היה לשלו�תצרי
 שהליכת� כלומר , שנאמר בצדיקי�" אומר ויק� ל
 ותגזור"בבחינת 
 תנותווענורוב אברה� מבכל זאת ו. סדר העול� וה� עצמ� נעשי� כאיש אשר לא יודע, אות� אברה� היה מלוה

  . לשו� הווהב" ואברה� הול
"אמר נש וזה. המשי
 ללוות אות�
  

  )יא' בראשית יט(" למצא הפתח וילאו"
הפתח כדי את טרחו למצוא � בכל זאת  ה� התאמצו וריובסנו �היו מוכי% על פי שאנשי סדו� אש "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מעיר ה
  . גיהנ� אינ� חוזרי� בתשובה שלעומדי� בפתחו שרשעי� אפילו "של "זוזה מזכיר את מאמר חהדלת את לשבור 

  

  )יב' בראשית יט(" ובניך ובנותיך חתן"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (המקו�המקו�המקו�המקו�א� יש ל
 חת� או בני� ובנות הוצא מ� א� יש ל
 חת� או בני� ובנות הוצא מ� א� יש ל
 חת� או בני� ובנות הוצא מ� א� יש ל
 חת� או בני� ובנות הוצא מ� , , , , מי משל
 עוד בעיר חו$ מאשת
 ובנותי
 שבביתמי משל
 עוד בעיר חו$ מאשת
 ובנותי
 שבביתמי משל
 עוד בעיר חו$ מאשת
 ובנותי
 שבביתמי משל
 עוד בעיר חו$ מאשת
 ובנותי
 שבבית""""

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ���אברה�  חשבפי שלא כו, של לוט חתני�הבנות וה ,בני�את ה הצילהא זו שזכותו של לוט היש 
ה� הסכימו  כי, ה"קבדעת הללוט היה על המלאכי� ודאי שמה שהציעו זאת ו. "ימית צדיק ע� רשע"ה "הקבש

, תירו$ נוס% הוא משו� הכרת הטוב של המלאכי� ללוט על האירוח שארח�. לבקשתו של לוטצוער את ג� להציל 
שהצילו ג� ) כג 'יהושע ו(שלח יהושע גלי� שפי שעשו המרכ, וכל אשר לו ביתהלהציל בעל  יתמוסרמתבקש  רבדזה כי 

   "לו פני� נשאלוט על ידי שכבד את המלא
 : "ובמדרש נאמר. ה של רחב שארחה אות�משפחהכל את 
  

  )יא 'בראשית כב( "אברהם אברהםויאמר "
הוא עקידת בנו של במצוה אברה� לפי שבשעה שעסק שהמלא
 חוזר על שמו של אברה� פעמיי�  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

שנית א לקרהמלא
 לפיכ
 הוצר
  ,הקריאהלב לקול ש� ה כהלכתה עד שלא אות רומהיה כל כ
 טרוד במצוה לג
שאז , המלא
 פונה אל אברה�ראשונה שפע� המה שאי� כ� ב ,"אברה� אברה�"הכתוב ואמר כפל כ� ל, בשמו

   .לכ� קרא המלא
 בשמו רק פע� אחת עדיי� במצוהטרוד לא היה אברה� 

 

 

היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי חברת היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי חברת היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי חברת היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי חברת 

 052-3268315052-3268315052-3268315052-3268315הבקשות הבקשות הבקשות הבקשות " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר"  "  "  "  בראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמו.  .  .  .  לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות :  :  :  :  
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