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ד� (, ובמסכת שבועות) ז"ד� קכ(שבת ' במס"

גדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני :) לה
א� נא מצאתי ח� בעיני� אל "שנאמר , השכינה

�                          ".נא תעבור מעל עבד
ואברה� אבינו מהיכ� למד  , הקשו המפרשי�

  ). 'שגדולה הכנסת אורחי� יותר וכו(
:  נת� אדלר החסיד מפרנקפורטמסביר רבי

עד , כ מקודש"גופו של אברה� אבינו היה כ
שהיו איבריו רצי� מעצמ� לעשות רצו� 

משהרגיש אברה� כי רגליו , לפיכ�. הבורא
 –נמשכות מאליה� ורצות לקראת האורחי� 

 הבי� מתו� זה –אפילו כשהשכינה אצלו 
 גדולה הכנסת אורחי� יותר –שזוהי ההלכה 
  !שכינהמקבלת פני ה

, "וירא ויר% לקראת�"וזה מרומז במילי� 
מתו� שראה שרגליו , לשו� התבוננות" וירא"

הבי� שיפה עשה שהניח את , נושאות אותו
   .  השכינה ועסק בהכנסת אורחי�

  )מאיר' תורת אמת מרגניתא דר(     
  
  "יוקח נא מעט מי� ורחצו רגליכ�"

  )ד, יח(            
, מי�" מעט"מר מדוע א, לכאורה יש לשאול
לא אמר , "ואקחה פת לח�"ואילו להל� אמר 

  .לח�" מעט"
יוקח נא :) "מ פו"ב(ל "ש חז"אול� ידוע מ

ונודע מה שמספרי� , י שליח" ע&" מעט מי�
שבימי ביקורו , על הגאו� רבי ישראל מסלאנט

יעקב ' והתארח אצל תלמידו הגביר ר, בקובנה
היה מצמצ� בשפיכת מי� על ידיו , כרפס
עד כדי רביעית מי� , נטל ידיו לסעודהכש

פנה אליו , ב"משהרגיש בזה בעה. בצמצו�
, ת מהדר ג� בביתי"מדוע אי� כ: בשאלה

:) 'שבת סב(וכמו שאמרו : ,ליטול ידיו בשפע
, אנא משאי מלא חפני מיא, אמר רב חסדא

  .ויהבו לי מלא חפני טיבותא
ראה ראיתי את המשרתת : השיבו רבי ישראל

במעלה , אה את המי� ממרחקהיהודיה מבי
, והיא קורסת וכורעת תחת כובד משאה, ההר

ואי� זה מ� הנכו� להדר במצוות על חשבו� 
  .אחרי� ויגיעת� וטרחת�

כי ליכא מידי  דלא , ז"וא� אנו נאמר לפי
י "הואיל והמי� הובאו ע, רמיזא באורייתא

יוקח נא מעט "דקדק אברה� לומר , שליח
משו� טירחת , ולא בשפע והידור, "מי�

                          ) א"הרב עובדיה יוס� שליט(             .  השליח

����  
 כסבור שה� –" ורחצו רגליכ� "–י "פירש

 , ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

, והקפיד שלא להכניס עבודת אלילי� לביתו
, הקדי� לינה לרחיצה, אבל לוט שלא הקפיד

  .כ"ע, "ולינו ורחצו רגליכ�"שנאמר 
יש ללמד זכות על לוט שלא חשש לאבק 

מפני שראה שבאו מאברה� , שברגליה�
א� לא , וידע כי לא יעברו מש� אורחי�, אבינו

יוצא ומכיר , וכל הסועד אצלו, יסעדו אצלו
. על כ� לא חשש שישתחוו לאבק רגל�, בוראו

  )חת� סופר (                   

  
"�  "ורחצו רגליכ� והשענו תחת הע

  )ד, חי( 
" ורחצו רגליכ�", ק"בואו וראו נפלאות תורה

  .ג" עולה בדיוק תרי–
, ז"רמז לכ� שנתכוו� לומר לה� להתרחק מהע

, ז"שחשד� לעובדי ע:) 'מ פו"ב(כמו שאמרו 
כדכתיב , שהרי האמונה שקולה ככל התורה

ולכ� , "כל מצותי� אמונה) "ט"תהלי� קי(
 ת תורה"ר, "ורחצו רגליכ� והשענו תחת הע%"
 דא –" הע%", ק"ש בזוה"וז. ת מצוות"וס
ובגי� כ� , דאיהו אילנא דחיי לכולא, ה"קוב
  .ז"לא תחת ע" והשענו תחת הע%"

  )באר משה(                
  
  )ד, יח("                   יוקח נא מעט מי�"

התנהג , אחר שראה אות� בדמות אנשי�
ובאשר מדת , עמה� כמנהג ע� עוברי אורח

להכניס אורחי� ,  מדת החסדהיה, אברה�
', כ לבר� את ש� ה"וללמד� ג, ולהאכיל�

להיטיב ע� כל בני אד� בגשמיות :) 'סוטה י(
לא יכול , זה היה כל מגמתו, וברוחניות

להתאפק  מלבקש את האורחי� האלה שהיה 
  .שינוחו אצלו קצת, דעת� לעבור לדרכ�

ובזה נבדל ממי שית� צדקה לעניי� מצד מדת 
, ה לא ית� רק לעני הרעב ללח�שז, הרחמי�

לא למי שאינו צרי� , ורק לעני השואל ומבקש
, וכל שכ� הבלתי רוצה להתעכב, ואינו מבקש

, וכל שכ� שלא ישתחוה ויחנ� לו שיבא אל ביתו
, שהיה זה בעיניו, שזה מורה רב טובו וחסדו

מהנהו ומיטיב עמו  במה , כאילו העובר אורח
נו רוצה ופייס דעת� שאי, שיאכל מפיתו
רק שירחצו רגליה� וינוחו מעט , לעכב� הרבה

כשימצאו מעי� , שזה יעשו ג� בדר�, תחת הע%
  )�"מלבי (               .  מי� וחורש מוצל

����  
כשהיה שוכר בית , מנהגו של המגיד מדובנא

שהרשות בידו , התנה ע� המשכיר, דירה עבורו
  .להכניס אורחי� לתו� ביתו

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

רבי ( איש סגי נהור ערב אחד ראה המגיד
בנו הנער (ונער קט� ) ד קומרוב"גאב, אהר�
שזה , ניכר היה בעיור ובמלוהו,  מוליכו) שלמה

ואובדי עצות ה� מבלי דעת , עתה הגיעו העירה
המגיד הכניס את האיש ובנו לתו� , לא� לפנות

וישבו איתו עד שסידר אות� בבית , ביתו
 והנער נשאר בודד, לימי� מת העיור. דירה

, המגיד הכניס שוב את הנער לביתו. וגלמוד
אצל הנער נתגלו כשרונות . חנכו וגדלו כב�

ועלה מעלה , עשה חיל, למד בשקידה, עצומי�
וברבות השני� , מעלה בשלבי התורה והיראה

, כרב� של כל בני הגולה, נודע והוכר בישראל
ד ומגיד "גאב, הלא הוא רבי שלמה קלוגר

  ).ליוח ופע"הח(מישרי� דבראדי 
  )עול� חסד יבנה   (            

����  
א� יש , א"מעשה ביהודי ששאל את החזו

כאשר הגיע זמ� , ה�: אמר לו, אצלו מקו� ללו�
א נושא מזרו� וכלי "ראה את החזו, השינה

אילו : אמר לו האורח בהתרגשות, מטה עבורו
�: א"הגיב החזו. לא הייתי מבקש, ידעתי כ
           ..           ..כעת אתה הלולב שלי, אי� דבר

  )עול� חסד יבנה(

����  
, ל"בזמ� היותי בשליחות בחו: סיפר חכ� אחד

התארחתי בשבת בבית יהודי נכבד ומוקיר 
בבואנו ). א� לדאבונו חסר הדעת ומוסר(רבנ� 

ב ואמר "פתח בעה, נ"בליל שבת מביהכ
אנכי , בדביקות את כל המזמורי� והתיקוני�

התאפקתי , ר�בהיותי רעב עיי� ויגע מהד
לרגע בו יסיי� מארחי , וצפיתי בחוסר סבלנות

כשסיי� וסגר . את המזמורי� ויתחיל לקדש
... הרגשתי הקלה על ליבי, את סידורו העבה

, זה" חסיד שוטה"א� מה נדהמתי לראות את 
, ומודיע לי, ניגש לארו� הספרי� ומוציא חומש

שני� מקרא "ללמוד , כי מנהגו מאז ומתמיד
ובטר� , מפרשת השבוע" �ואחד תרגו

  ...החל לקרוא הפרשה, התאוששתי מתדהמתי
תהלי� (עליו ועל כיוצא בו כבר אמר הכתוב 

אד� ביקר ולא  יבי� נמשל ): "א"כ, מט
  )הזהרו בכבוד חבירכ�( ..."כבהמות נדמו

����  
") אור יהל"בעל (סח רבי יהודה לייב חסמ� 

חפ% "שסעד פע� בליל שבת על שולחנו של ה
נ לאחר "בבוא� מביהכ, ראדי�ב" חיי�

ח לא אומר "תמה לראות אי� שהח, התפילה
אלא מיד , כנהוג" שלו� עליכ� מלאכי השרת"

נטלו , קידש על היי�, התיישב ליד השולח�
  ידיי� ואכלו את 

  



, רק לאחר גמר המנה הראשונה, הדגי�
  ".שלו� עליכ�"ח לפז� "החל הח

 ,ושאל את מארחו, לייב לא יכל להתאפק' ר
מה ראה לשנות מהמנהג המקובל לומר 

  .נ"מיד כשבאי� מביהכ" שלו� עליכ�"
הרי כבודו בודאי היה רעב מ� : ח"השיבו הח

�אבל , רציתי שיסעד לבו קוד� לכ�, הדר
ה� יכולי� לחכות , המלאכי� אינ� רעבי�

  )הזהרו בכבוד חבירכ�(       ....    קצת

����  
 ח וסופה"תחילתה גמ, תורה :שמלאי' דרש ר

) 'כא' לקמ! ג(ח דכתיב "תחילתה גמ, ח"גמ
, "אלקי� לאד� ולאשתו כתנות עור' ויעש ה"

ויקבור ) "'ו, דברי� לד(דכתיב , ח"וסופה גמ
  'א'  סוטה יד–" אותו בגי

: רוב'מפרש רבי משה יחיאל עפשטיי� מאוז
יסודה של מדת החסד חייבת לנבוע 

ח וסופה "לכ� תורה תחילתה גמ, מהתורה
 שעשיית חסד תנבע א� ורק ללמד�. ח"גמ

ולא משו� , משו� שכ� נאמר בתורה
  .'הרגשת רחמנות וכדו

�, 611 –" גמילות חסדי�: "רמז נפלא לכ
כי חיוב . 611" = תורה"עולה במספר 

 �עשיית החסד הוא א� ורק משו� שכ
, באר משה!!! (ציוותה תורתינו הקדושה

   ")  אהבת חסד"מאמר , דברי�
  )עול� חסד יבנה(                        

  
  )ה, יח(    "ואקח פת לח� וסעדו לבכ�"

בתורה בנביאי� ובכתובי� מצינו דפתא סעדתא 
וסעדו "בתורה , )שפת סועדת הלב(דלבא 
סעד לב# ) "ה' שופטי� יט(בנביאי� , "לבכ�

ולח� ) "ו"ד ט"תהלי� ק(בכתובי� , "פת לח�
  .י" רש–א "ח י"ר מ" ב–" לבב אנוש יסעד

הרי , י רשימה זו"מה הביא רשמפני : ב"צ
  .דרכו לפרש המקראות

ד "גאב(מפרש רבי שמואל דוד ואלקי� 
כיו� , כונה גדולה טמונה כא�) לוקאטש

שהרבה אברה� לערו� לפני האורחי� 
מטעמי� ומעדני� שעולי� על שולחנ� של 

מעשה אבות "יאמר האומר הרי , מלכי�
מי שבאפשרותו , וכ� יש לנהוג, "סימ� לבני�

פטור , א� אני שאפשרויותי מוגבלות, רהדב
. אני מלהזמי� אורחי� שיסעדו על שולחני

שאברה� פתח ואמר , לכ� מגלה התורה
עיקר , "ואקחה פת לח� וסעדו לבכ�"

הוא פת לח� , הסעודה הנצרכת לסעוד הלב
ומה שאני מרבה לערו� כל מיני , בלבד

אינו אלא לרווחה , מעדני� לפני האורחי�
ותה של מצות הכנסת לחביב, דמילתא
  .אורחי�

כי , י לבסס העקרו� הזה"זהו שמארי� רש
ומעתה מי . פת לח� הוא הסועד את הלב

יפרוש לפניה� פת , באורחי�' שיזכהו ה
לפטור עצמו , ואי� לו להתחמק מכ�, לח�

ולהשאיר את האורחי� רעבי� , מהמצוה
                    ).  רמת שמואל(

����  
ואל ): ער� אורחי�(" פלא יוע%"וכ� כותב ה

, שכדי להזמי� אורח, ישיאנו יצרו לומר
צרי� הכנה רבה כטענת הנשי� שעיניה� 

אי אפשר לכבד אורחי� : "צרות באורחי�
ומתו� כ� נמנעי� , "ולהיות צחוק בעיניה�
זוהי עצת היצר , אכ�, ולא מזמיני� אורחי�

    .'למנוע אורחי� מביתו וכו

����  
שנה את המ, "חפ% חיי�"וכ� פירש ה

יהי בית� פתוח לרוחה ) "'ה, א(באבות 
� אי� צור� לפתוח –" ויהיו עניי� בני בית

דוקא בשעה שיש ל� מאכלי� , בית� לרוחה
כפי שאתה נוהג , אלא תנהג עמ�, מיוחדי�

� ,כמו שבשביל� ובשביל בני�. ע� בני בית
, תמיד תסתדר ע� האוכל שתמצא במטבח

ו  כאיל–ככה תנהג א� ביחס לעני ואורח 
�ואי� מ� הצור� בהכנות , ה� בני בית

דוגמא מדרכי , ח"מכתבי הח! (מיוחדות
  )עול� חסד יבנה(                         ).  אבא

  
אל אברה� למה זה צחקה ' ויאמר ה"

  )יג, יח(           "      שרה
ה זאת "מדוע אמר הקב, ויש להתבונ�

והלא ג� , ולא אמר לשרה גופה, לאברה�
ואברה� היה טפל לה , יאההיא היתה נב
, כא(פ "ל להל� עה"י ז"רש' בנביאות כדפי

כל אשר תאמר אלי� שרה שמע ) "יב
ה לומר זאת "כ היה לו להקב"וא, "בקולה

  .לשרה עצמה
ה "ושמעתי בש� הגאו� הגדול הצדיק מו

דהנה , שאמר כ�, ה"ישראל סלנטר זללה
וראה , א� יכנס איש לבית המבשלות

כ "ומדקדקת כשהמשרתת אינה נזהרת 
, ב אש� בדבר זה"ידע דבהע, בכשרות

, דמסתמא הוא אינו מדקדק בכשרות כנכו�
מיקלת עוד , ורעיתו רואה שהוא מיקל בזה

יותר והמשרתת רואה זאת משניה� מיקלת 
ב מדקדק "דא� היה הבעה. עוד יותר ויותר

לא היתה , בכשרות בזהירות יתירה כדת
מה ואז תלה האש, מעיזה רעיתו להקל בזה

" למה זה צחקה שרה"ואמר לו , באברה�
דמסתמא קרה פע� אחת שלא נזהרת 

ולמדה , והיא ראתה זאת, בנביאה כנכו�
  .לכ� צחקה עתה, מזה להקל בנבואה

שכל , ויצא לנו מזה מוסר יקר מאד נעלה
איש ידקדק בביתו בכל דבר ודבר בדקדוק 

לבל ילמדו ממנו אנשי ביתו , עצו� מאד
דאז האשמה , ילהלהקל באיזה דבר חל

, וזאת הורה לנו הש� יתעלה. תלויה בו
ולא אמר זאת לשרה , במה  שאמר לאברה�

  )קהלת יצחק(                  .     גופה

 
ני א� נא מצאתי ח! %אד, ויאמר"

  )ג, יח ("בעיני# אל נא תעבור מעל עבד#
, ה"ל פירשו שהפניה היא אל הקב"חז

. �שביקשו להמתי� עד שיכניס את האורחי
ולמדו מכא� שגדולה הכנסת אורחי� יותר 

  .מקבלת פני השכינה
ה "יש שואלי� מהיכ� ידע אברה� אבינו ע

 ?די� זה
ל כי עני� "ח שמואלבי% זצ"מבאר הגר

קבלת פני השכינה הוא ועטרותיה� 
ופעמי� " בראשיה� ונהני� מזיו השכינה

אמנ� , שאד� זוכה לזה ג� בעול� הזה
ש "צוות כמז היא קיו� המ"תכלית העוה

כ "א" היו� לעשות� ומחר לקבל שכר�"
ה כי מצות הכנסת "פשוט היה לאברה� אע

אורחי� חשובה מקבלת פני השכינה כמו 
יפה שעה אחת של תורה "שאומרת המשנה 

  ".ט בעול� הזה מכל חיי העול� הבא"ומעש

����  
יש מיישבי� קושיא זאת על דר� הדרוש כי 

ה חמה מנרתיקה שלא "מזה שהוציא הקב
להטריחו באורחי� מזה גופא למד שהיא 
גדולה יותר מקבלת פני השכינה שא� לא כ� 

כדי , נראה אליו' היה די בעצ� זה שה
ומדוע הוסי� , לפוטרו מהכנסת אורחי�

שמע מינא דהכנסת אורחי� , להוציא חמה
  )ית"מעש (            .גדולה מקבלת פני שכינה

המטיר על סדו� ועמורה גפרית ' וה"
  )כד, יט(   "      מ! השמי�' את הואש מ

מ� ' מאת ה"מהי ההדגשה של סו� הפסוק 
  ?באה ללמד" השמי�

מבאר הספורנו כי הפסוק מבאר שהיה כא� 
שהיתה , נס ולא מהל� בדרכי הטבע

ה להביא עליה� גפרית "אפשרות להקב
י הרוח שנושאת חמרי� דליקי� "ואש ע

אלא , מקצה האר% אבל כא� לא היה כ�
 .  השמי�' מאת ה, והאש היו נסיי�הגפרית 

  )ספורנו(                                 
  
... ויהי בעת ההיא ויאמר אבימל#"

  )כג%כב, כא(                 "ועתה השבעת לי
הא� יש קשר בי� כריתת הברית של 
אבימל� לבי� הפרשה הקודמת של שילוח 

  .הגר ע� בנה בגלל היותו מצחק
ה "ה כי אברה� אבינו עמאיר שמח' מפרש ר

כ "וא, היה ידוע כאיש חסד ומלא רחמי�
אבל , אי� לחשוש מפניו שמא יעשה רע

נתברר שהוא , מכיו� ששלח את הגר ובנה
מסוגל למעשה אכזרי ביותר א� אכ� 

�כ ודאי שיש לכרות עמו "א, נצטווה על כ
  )מש# חכמה(             .     ברית בעת ההיא 

  
  )א, יח(   " י ממראבאלונ' וירא אליו ה"

יש להבי� מדוע העדיפה התורה להאיר את 
שמושרשת היתה , מידת הכנסת אורחי�

דוקא במעשה התגלות . ה"באברה� אבינו ע
המלאכי� והרי מ� המפורסמות הוא 
שאהלו היה פתוח לכל עובר ושב ואת כול� 

שהתורה , והבאור? קיבל תמיד בכבוד גדול
ו� מלמדת אותנו בזה עיקר גדול בקי

לעיתי� קרובות קורה שכאשר . מצוות
צריכי� להושיע אד� ממצוקה לכל אד� יש 
תירו% משלו והסבר משכנע מדוע אי� שעתו 

, את האחרי� במצוה" מכבד"פנויה והוא 
במעשה החסד המתואר בפרשה טופחת 

לאברה� היו סיבות טובות . התורה על פנינו
 זק� ב�: להפטר ממצות הכנסת אורחי�

. תשעי� ותשע וביו� השלישי למילתו
כ לא נרתע מלעסוק במצוה בעצמו "ואעפ

את בני ביתו " כיבד"בזריזות גדולה ולא 
ומכא� נשאב דוגמא . בטיפול באורחי�

למאמצי� ולמסירות הנפש הנדרשי� מ� 
  )קהל יצחק(        .היהודי בקיו� המצוות

 
כי ידעתיו למע! אשר יצוה את בניו "

לעשות ' ו ושמרו דר# הואת ביתו אחרי
  )יט, יח(       "     'צדקה ומשפט וגו

התכונ� רבי , פע� ביו� הזכרו� של אביו
ישראל סלנטר לרדת לפני התיבה להתפלל 

נ נמצא יהודי "והנה נודע לו שבביהכ, %"כש
ג� הוא , שיש לו יו� הזכרו� לבתו, אחד

, רצה להתפלל לפני העמוד ולומר קדיש
,  האבל על האב,י ההלכה"למרות שעפ

  .קוד� לאבל על הבת
שאותו יהודי מצטער , רבי ישראל הרגיש

לא היסס וויתר על זכותו לאותו , מאד
  .יהודי

הסביר לה� רבי , כשהקהל תמה על מעשהו
י " שנתגלגלה ע–שגדולה זכות זו , ישראל
יותר ,  לגמול חסד ע� אד� מישראל–אביו 

מזכות הקדיש שהיה אומר לעילוי נשמת 
  ....אביו



, י אחד מבאי ביתו"א ע"פע� נשאל החזו
, כ הרבה מזמנו היקר"הלמאי מקדיש הוא כ

: א"השיבו החזו. כדי להשיב לכל פונה
הרי הייתי עושה בו , אלמלי היה לי ממו�
מקיי� , עכשיו שאי� לי, חסדי� ע� הבריות

  ...ח בדר� זו"אני מצוות גמ

����  
חסדי�  ישנ� אנשי� יקרי� המרבי� לעשות

...) או מתעלמי�(א� שוכחי� ,  העול�ע� כל
  .מלעשות חסד ע� נשותיה�

, מבואר) י"וברש, ג"מגילה כ(מ "בג,  והנה
, ט עולי� לתורה חמשה קוראי�"דלכ� ביו

כי צרי� , נ"משו� שמאחרי� לבוא לביהכ
  .ט"לטרוח בבקר להכי� סעודת יו

הרי אי� זה מלאכת : ושואל רבי יעקב עמדי�
כ למה " א– מבשלות   כי רק הנשי�& הגברי� 

  .נ"יאחרו הגברי� לבוא לביהכ
כי בעוד שהנשי� עסוקות בצרכי : ותיר%

צריכי� בעליה� לשמור על הבית , הסעודה
, ג� בעצ� מלאכות המטבח, ועוד. והילדי�

  .הבעלי� נותני� סיוע לנשי�

����  
: כותב אחד מחכמי דורנו, דברי� כדורבנות
מלוה , ח ע� המו� אנשי�"אד� העוסק בגמ

מעודד , ומנח� אבלי�, מבקר חולי�, ונות�
 בודאי ישחק ליו� –שבורי� ומשמח חתני� 
כי זכויותיו רבות , אחרו� בבוא עת פקודתו

כי בשמי� בודקי� ג� , אבל ידע נאמנה, הנה
הא� ג� עמה גמל , אי� התנהג ע� אשתו

, או שהתעל� ממנה ולא נשא בעול עמה, חסד
יד אלא שהקפ, ולא די לו בהזנחת אשתו

זה מכריע את " בעל חסד.. "והקניט אותה
ולא יזכרו לו מאומה מכל חסדיו שפעל , דינו

חובות הדרכה  (!גדולות ונצורות ע� הבריות
 )עול� חסד יבנה(           ). ו"לחתני� להגרש

 
  )ב, יח(     "           והנה שלשה אנשי�"
ורפאל שרפא את אברה� הל� מש� להציל "

יש לבאר מדוע דוקא רפאל ו). י"רש" (את לוט
יש ? שריפא את אברה� הל� להציל את לוט

) ט, יח" (הנה באהל"דעל הפסוק : לומר
והנה במסכת . צנועה היא: י"מפרש רש

מואבי ולא מואבית . "איתא) ו"דע(יבמות 
דהיינו שהאיסור דלא יבוא עמוני ומואבי 

נאמר רק על הגברי� ולא על הנשי� ' בקהל ה
 של איש לקד� בלח� והטע� משו� שדרכו

כבודה של "ומי� ואי� דרכה של אשה בזה ד
כ רפאל שבא לרפא את "וא". בת מל� פנימה

שצנועה "ו" הנה באהל"אברה� ושמע ש
מואבי ולא "ונתחדש כא� הדי� של " היא

הל� מש� מיד להציל את לוט " מואבית
שיצאה ממנו רות המואבית ובגלל שמואבי 

 . ממנה דודולא מואבית הותרה לבועז ויצא 
  )�"חידושי הרי(                        

  
כחסד אשר עשיתי עמ# תעשה עמדי "

 "ויאמר אברה� אנכי אשבע' וכו
  )ד"כ%ג"א כ"כ(                               

" כ� אעשה"אברה� היה צרי� לומר , לכאורה
ואפשר ? "אנכי אשבע"ומה פשר אמירתו 
ות ע שאסור לאד� לעש"לומר דאיתא בשו
� "� שמא יתחייב לו העכו"שותפות ע� העכו

לא "והתורה אמרה , ז שלו"וישבע בע, שבועה
�אבל א� התנו ביניה� שכל ". ישמע על פי

די� ודברי� שיהיו בעסק היהודי הוא זה 
ולכ� כשכרתו אברה� . שישבע מותר

ואבימל� ביניה� ברית התנה אברה� איתו 
 שא� יהיה צור� –" אנכי אשבע"מלכתחילה 

  )בני! אריאל( . בשבועה יוטל הדבר על אברה�

  
ויהי אחר הדברי� האלה והאלקי� "

   " קח נא את בנ#... נסה את אברה�
  )ב% א, כב(           

 מה –" אחר הדברי�"י מאי "יעויי� ברש
הקשר בי� הנסיו� הזה ע� הנאמר מקוד� 

דהנה אברה� נשבע שלא : ועוד אפשר לבאר
.  אבימל�יעשה רע לזרעו ולזרע זרעו של

כ לולא השבועה הזאת היו ליצני הדור "וא
מאמתי� דבריה� שמאבימל� נתעברה שרה 
שכ� א� מסכי� הוא לעקוד את יצחק סימ� 
שאי� הוא בנו שכ� איה האב שיסכי� לשחוט 

אבל לאחר שנשבע אברה� לאבימל� , את בנו
שלא יגע בזרעו לרעה אזי אדרבה יש הוכחה 

ו אי� היה "הפוכה שא� מאבימל� נתעברה ח
אברה� שוחט ומיפר את שבועתו אלא בודאי 

ויהי אחר "וזהו . יצחק הוא בנו האמיתי
 של הברית והשבועה שאז כול� –" הדברי�

ל "הודו שיצחק הוא בנו ובאותו זמ� א
  )אדרת אליהו להרב ב! איש חי( .ה קח נא"הקב

  
  "  והוא ישב פתח האוהל כח� היו�"

  )א, יח(                

ה חמה מנרתיקה שלא "א הקבוציה"
להטריחו באורחי� ולפי שראהו מצטער שלא 
היו אורחי� באי� הביא מלאכי� עליו 

ולכאורה מה היה לו ). י"רש" (בדמות אנשי�
לאברה� להצטער כל כ� שאי� אורחי� באי� 
הרי כל תכלית הכנסת אורחי� היא להטיב 

ובהעדר אורח שנצר� לטובה אי� , ע� האורח
ומכא� שמצות הכנסת ? על מה להצטער

אינה , והוא הדי� כל צדקה וחסד, אורחי�
רק לטובת המקבל אלא ג� לטובת הנות� 

מזכ� את , והמיטיב שמתק� בכ� את נפשו
מרגיל עצמו , אופיו ותכונותיו שלו עצמו

להרגיש צער הזולת ולאהוב את יצירי כפיו 
ועל כל זה הצטער אברה� , ה"של הקב

יל נפשו להטבת שנחסרה לו ההזדמנות להרג
  )המגיד מטריסק(. הזולת

  
   "וירא ויר�... וישא עיניו וירא והנה"

  )ב, יח(            
על פי מה שכתב , פעמיי�" וירא"כפל 
שהיה מעשה זה " מורה נבוכי�"� ב"הרמב

במראה הנבואה אבל בודאי היה ג� 
וירא פעמיי� במציאות "במציאות וזהו 
  ) סולוביציקרבי זאב(     .     ובמראה הנבואה

����  
שא� נשיאת עיני� , באה התורה ללמדנו

  .צריכה להיות מתו� מחשבה וכוונה
  )רבי נת! צבי פינקל(

  
כי ידעתיו למע! אשר יצוה את בניו ואת "

לעשות צדקה ' ביתו אחריו ושמרו דר# ה
  )יט, יח(                 "   'ומשפט וגו
דהנה רבי� מעמי האר% טועי� , ויש לפרש
,  דבשביל מצות צדקה וגמילות חסדוחושבי�

מותר לעשות ריקודי� ומחולות ותענוגות בני 
אמנ� אי� . אד� ע� תערובות אנשי� ונשי�

וצדקה כזאת תועבה היא בעיני ', זה דר� ה
להיות , ואנו מצווי� ללכת בכל דרכיו, 'ה

רחו� וגומל חסדי� באופ� שלא יהיה 
' ושמרו דר� ה"ש "וז, התנגדות לדת הישראל

בעשיית '  הל שישמרו דר�"ר, "עשות צדקהל
  )ג! רוה(         .ילקוט הגרשוני(הצדקה 

  
  

  הליכות והלכות
  

ÌÈÏÂÁ ¯Â˜È· ˙ÂÎÏ‰Ó  
שכ� מצינו באברה� , מצוה לבקר אד� חולה

 קרובי� &) וירא' פר(ה ביקרו "אבינו שהקב
נכנסי� מיד , וידידי� הרגילי� לבקרו תמיד

אחר אול� אחרי� נכנסי� רק ל. שנחלה
בכדי שלא יחת� עליו ש� , שלושה ימי�

ו החולי קשה אז כול� "א� א� ח". חולה"
  .נכנסי� מיד

עיקר מצוות ביקור חולי� היא כדי לעזור 
לסעדו או לסייע במציאת רופא טוב , לחולה

וכ� לבקש . או לנקות לחולה את כליו וכדומה
וא� ביקר , ה שירפאהו"עליו רחמי� מהקב

עליו הרי שלא קיי� את החולה ולא התפלל 
אי� מבקרי� : ל"ולכ� אמרו חז. את המצוה

חולה לא בשלוש השעות הראשונות של היו� 
כיו� שאז כל חולה מרגיש יותר טוב וחוששי� 

�וכ� לא , שמא לא יבקש רחמי� כמו שצרי
יבקר את החולה בשלוש השעות האחרונות 

כיו� שאז מכביד החולי ועלול . של היו�
אול� . ו באמצע היו�אלא יבקר. להתייאש

ודאי עדי� לבקר החולה , א� אי� זמ� אחר
  .בכל עת מאשר לא לבקרו כלל

, א� מבקש רחמי� ומתפלל על החולה לפניו
כיו� , יכול לבקש בכל לשו� ושפה שיחפו%

  . ששכינה שורה כנגדו
יבקש , אול� א� אי� מבקש על החולה בפניו

כמו כ� יכליל את , א� ורק בלשו� הקודש
ע� שאר חולי ע� ישראל וכ� תישמע החולה 

בתו� שאר חולי : "תפילתו יותר ובזה הנוסח
שבת היא "אזי יוסי� , וא� בשבת". ישראל

ורחמיו , "מלזעוק ורפואה קרובה לבוא

   .מרובי� ושבתו בשלו�
כל שאפשר לו לבקש רחמי� על חברו ואינו 

 וביחוד א� החולה הינו מבקש נקרא חוטא
  .תלמיד חכ�

, ה ומשתדל להחזירו בתשובההמטפל בחול
 טוב וגור� לו מלא� מלי%נברא בזכותו 

שינצל ממידת הדי� הקשה וגואלו משחת 
אשרי משכיל אל "שנאמר , וגור� לו חיי�

, וא� יש לחולה אפשרות). תהלי� מא" (דל
שצדקה תציל , יזכיר לו לתת צדקה לכפרה

  .ממות ומכל מיני מחלות
ר חולי� ל הפליגו בגודל המצוה של ביקו"חז

כל המבקר את החולה : ובי� השאר אמרו
וג� יש לו שכר , ניצול מדינה של גיהנו�

בעול� הזה שישמרהו מיצר הרע ומ� 
  .היסורי�

עקיבא שחלה אחד ' ולסיו� מעשה בר
, ולא נכנסו תלמידי חכמי� לבקרו, מתלמידיו

. וניקה את הבית וכיבדו. עקיבא לבקרו' בא ר
: עקיבא ודרש'  ריצא! החייתנו, רבי: אמר לו

 �כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופ
בתרופות ,  שיכול לעזור לו בכס�& דמי� 

ח "אהבת חסד לח: מקורות. (ובעצות טובות
  )ע"ושו

 

  שבת שלו�
  !!!ולמוד מהנה
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  )יא, כ      (            "והרגוני על דבר אשתי"
למה סבר אברה� כי יעדיפו לעבור על איסור 

. הו ולא יעברו על איסור עריותרציחה ויהרגו
" וכ� לא ייעשה"בר� במעשי שכ� נאמר 

שהאומות גדרו עצמ� מ� העריות על ידי 
וזהו שאמר אברה� כי אי� ) י"רש(המבול 

יראת אלקי� במקו� הזה ואי� נזהרי� 
מצוות בני נח רק שיש לה� גדר ' מלעבור על ז

שלא יעברו על עריות ולכ� יהרגוהו על דבר 
  )ציק'רבי זאב סולובי(                     .אשתו

 
כי ידעתיו למע! אשר יצוה את בניו ואת "

לעשות צדקה ' ביתו אחריו ושמרו דר# ה
  )יט, יח(                   "   'ומשפט וגו

, ה"שאברה� אבינו ע, ה לרמוז בזה"נראה בע
, לא הסתפק במה שדרש מאחרי� לעשות

 כל והקפיד על, אלא קוד� כל דרש מעצמו
, ולא דרש דבר מהזולת, מה שאמר לאחרי�

והחינו� . עד שהוא בעצמו קיימו תחילה
, האמיתי כלפי הבני� הוא הדוגמא האישית

ולא כמו , שעל האב להיות דוגמא חיה לבניו
אשר ה� , אלו שדורשי� מבניה� דברי�

אלא , בעצמ� אינ� זהירי� בה� במעשיה�
, מהווי� ה� דוגמא שלילית לחינו� בניה�

ה� לרע וה� , שטבע הבני� לחקות את הוריה�
  .לטוב

, ה הקפיד ראשית כל"ולכ� אברה� אבינו ע
וזהו . לייש� בעצמו את כל אשר דרש מבניו

כי ידעתיו למע� אשר יצוה את בניו "הרמז 
שקוד� כל עשה , דהיינו, "אחריו"ואת ביתו 

  .ק"ודו, עשו בניו אחריו, כ"ורק אח, הוא
יצא לי בעת שומעי , ורמז זה בדברי הפסוק

את דרשתו של הגאו� רבי יהודה צדקה 
ובסו� , כשדיבר על חינו� הבני�, א"שליט

הדרשה כששאלתיו א� כוונתו לרמוז את זה 
שלא , ענה לי ברוב ענוותנותו, בדברי הפסוק
� .א� הפירוש נכו� הוא, התכוו� לכ

  )אפיקי מי�(                    

  
  

  מעשה חכמים
  

טוח מפני  בי–הכנסת אורחים 

  שריפות
  )ב, יח(                " וירא ויר� לקראת�"

בשני� האחרונות מתמסדת יותר ויותר 
והביקורי� בלשכותיה� ', ביטוח'תופעת ה

. הופכי� לשיגרה, של סוכני הביטוח למיניה�
גניבות ושאר , אבטחת הנכסי� מפני שריפות

, "חייב לכתחילה"הפכה לכעי� , מרעי� בישי�
י זה אי אפשר להתקיי� אפילו וכביכול בל
סוכני הביטוח לא מסתפקי� . רגע אחד

בהקמת משרדי� מפוארי� בכל פינה אלא 
מבקרי� בבתי� שעדיי� לא הצטרפו 
להסדרי� השוני� ומסבירי� לה� עד כמה 

  .הדבר הכרחי
במיוחד משכנעי� הסוכני� הממולחי� את 
לקוחותיה� לאבטח את דירת� מפני 

  .ביותר, ריה�לדב, השכיחות, שריפות
. חלילה, לא שרוצי� אנו לקפח את פרנסת�

כוונתנו להציע פתרו� אחר בביטוח נגד 
הפתרו� הזה שמור לרבי חיי� . שריפות
" תוכחת חיי�"ל הכותב בספרו "י זצ'פלאג

  ):ח"ע' עמ, פרשת וירא(
, כי נורא הוא' מעשה ה, ועיני ראו ולא זר"

וחזר� במצוות ' ח אחד וכשר וירא ה"בת
: מושג שכדאי לזכור אותו(ידות טובות ובמ
הג� שאינו , ונדיב נדבות") חזר� במצוות"

ולמרות , אדרבה היה נצר� מאחרי�, עשיר
זאת היתה דרכו להיטיב לכל ולהכניס 

  .אורחי� בתו� ביתו
בוכה בקול מר , פע� אחת בא אליו אורח"

ג שלא היה "ואע, שלא היה מקו� ללו�
רו רחמיו נכמ, )האורח(תלמיד חכ� גדול 

וקיבלו בתו� ביתו בסבר פני� יפות ובשמחה 
  .וטוב לבב

 
 

 
 
 
 
 

י ממשי� לספר שאחרי זמ� מה 'בי חיי� פלאג
שכשהיתה , ראו הכל את שכרו מ� השמי�

שריפה סמו� לביתו ממש ולא היה מצד 
עד כדי כ� , הטבע כל אפשרות שינצל הבית

שבעל הבית עצמו כבר התייאש לגמרי מכל 
 ריחמו עליו והאש לא נכסיו אבל מ� השמי�

וכול� , ויהי הדבר לפלא עצו�, נגעה בבית
ראו בחוש שהיה זה בזכות מצוות הכנסת 

  .אורחי�
הוא נות� ביד , ה משל� שכר ליהודי"וכשהקב
נס נוס� התרחש לאותו תלמיד חכ� . רחבה

והיו , שבאות� ימי� היה בעיר דבר ומגיפה"
וכל אנשי העיר , אלה ימי� בי� פורי� לפסח

לצו לברוח מבתיה� אל ההרי� והגבעות נא
והוא וכל אנשי ביתו , למע� לא ישחית� הדבר

  ".ולא נפל מה� איש, נשארו בבית� בטח
להל� ציי� הרב שמצוות הכנסת האורחי� 
הגדולה ביותר בדורנו היא לקבל אורחי� 
בעלי תשובה לשבתות שיבואו לבתי החרדי� 

  . וישאבו את אור השבת אל קירב�
 )עוטוב# יבי(

 
 
  

  

 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

 ה" ערחל בת שרה יג�
  ה.ב.צ.נ.ת


