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 הכנסת אורחים

ְוהּוא ”בפרשתינו אנו חוזרים ורואים את מעלת מצות הכנסת אורחים. כבר בתחילת  הפרשה כתוב: 

ל ְכחֹם ַהּיֹום ַתח ָהאֹהֶּ ב פֶּ לראות אם יש עוברים  שאברהם ישב פתח האוהל בשבילי: “רשפירש “. יֹשֵׁ

ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים ולפי “ומאחר והיה חולה הוציא הקב ושבים שיכניסם לביתו

שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. הרי לנו שאף על פי 

היה חולה מאוד הוא היה מחזר אחר מצות הכנסת אורחים, ובזכות המצוה זכה שאברהם אבינו 

 להתרפאות מחוליו, ולהתבשר שעתיד להוולד לו בן משרה אישתו.  

גדולה רב:  אמררב יהודה דרשו את הפסוק המובא בפרשתינו אמר  )דף קכז.( ל במסכת שבת “וכן חז

ָך”הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה דכתיב:  ַעל ַעְבדֶּ ינֶּיָך ַאל נָא ַתֲעבֹר מֵׁ ן ְבעֵׁ “ ִאם נָא ָמָצאִתי חֵׁ

ה, ואף על פי כן “רצונם לומר שבזמן מהאורחים עברו ליד ביתו של אברהם, הוא היה משוחח עם מקב

 ה והלך לקבל אורחים. “הניח אברהם לקב

שבזכות מצוה זו שעשה אברהם, כל עם ישראל זכו בשבילה, וזה לשון ‘( י‘, )מחבמדרש רבא עוד מובא 

‘, )יחיַֻקח נָא ְמַעט ַמיִם ה לאברהם אתה אמרת: “אמר: אמר הקברבי סימאי בשם  רבי אלעזרהמדרש: 

. אתה )זכריה יד, ח( ְוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא יְֵׁצאּו ַמיִם ַחּיִים ִמירּוָשַלִם , חייך שאני פורע לבניך שנאמר: ד(

יכֶּם אמרת:  ְך ַבַמיִם , חייך, שאני פורע לבניך שנאמר: )שם(ְוַרֲחצּו ַרְגלֵׁ ְרָחצֵׁ . אתה )יחזקאל טז, ט( ָואֶּ

ץ אמרת  , אתה )תהלים קה, לט( ָפַרׂש ָענָן ְלָמָסְך חייך שאני פורע לבניך שנאמר :  )שם(,ְוִהָשֲענּו ַתַחת ָהעֵׁ

םאמרת  חֶּ ְקָחה ַפת לֶּ רחייך שאני פורע לבניך, )שמות טז, ד(:  ‘(,ה‘, )יח ְואֶּ ה ה' ַוּיֹאמֶּ ל מֹשֶּ ִהנְנִי  אֶּ

ם ִמן ַהָשָמיִם חֶּ ל ַהָבָקר ָרץ ַאְבָרָהם , כך כתיב: ַמְמִטיר ָלכֶּם לֶּ , חייך שאני פורע לבניך ‘(ז‘, )יחְואֶּ

ת ה': שנאמר אֵׁ ץ , כך כתיב: )במדבר יא, לא(ַוּיָָגז ַׂשְלִוים ִמן ַהּיָם  ְורּוַח נַָסע מֵׁ ם ַתַחת ָהעֵׁ יהֶּ ד ֲעלֵׁ ְוהּוא עֹמֵׁ

לּו  ם יֹוָמם ְבַעמּוד ָענָן ַלנְחָֹתם  וה', חייך שאני פורע לבניך )שמות יג, כא(: ‘(ח‘, )יחַוּיֹאכֵׁ ְך ִלְפנֵׁיהֶּ הֹלֵׁ

ְך.   רֶּ נמצאנו למדים שמצוות הכנסת אורחים הינה מצוה גדולה עד מאוד, שבזכותה בעל המצוה זוכה ַהדֶּ

 לדברים הרבה, ולא זאת בלבד, אלא שגם זרעו הבא אחריו נהנה מפירות המצוה. 

קיים את המצוות בלי התמהמהות מיותרת בפעם הראשונה אברהם אבינו צריך האדם לעשות את מהמצוות בחשק גדול, וכן בפרשתינו אנו רואים איך 

ת ֲחמֹרֹו וכן שהלך לעקוד את בנו נאמר: ַוּיְַרא ַוּיָָרץ ִלְקָראָתם במצוות הכנסת אורחים נאמר:  ר ַוּיֲַחבֹש אֶּ  ‘(ג‘, )כבַוּיְַשכֵׁם ַאְבָרָהם ַבבֹקֶּ

יָך ָארּוץ נאמר: )ערך ריצה(: הפלא יועץ וכך כותב  ְך ִמְצֹותֶּ רֶּ לעולם ירוץ אדם לדבר מצוה )ברכות ו:( . ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )תהלים קיט לב( דֶּ

הרצים יצאו דחופים )אסתר ג טו( ואפלו בשבת. ואמרו בזהר הקדוש, שהרץ לדבר מצוה, כנגדו למעלה רצים הסנגורים ומקדימין לקטגורין. ועל זה נאמר 

. הרצים יצאו דחופים והעיר שושן נבוכה. ואם רץ הרץ לדבר עברה מקדימין המקטרגים,כמו שנאמר: בדבר המלך והעיר שושן צהלה ושמחה

 הוי קל כנשר ורץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמים )ה כ( הוי רץ למצוה קלה, ועוד נאמר שם  )אבות ד, ב(ושנינו במשנה 

, טובאמנם ענין הריצה צריכה מדה, שלא יהא באופן שקוראים לו, חסיד שוטה, אלא יפסיע פסיעה גסה במהירות בדרך כבוד לפי כבודו. וזה מדת אדם 

 ותרבכל הלוכו, אפלו אין לו עסק כלל, ילך כמי שהולך לעסק, שההולך עקב בצד גודל לאט לאט, הרי זה מגסי הרוח, אבל בלכתו לדבר מצוה ימהר י

כמי שמהיר במלאכתו למצא דברי חפץ. ובצאתו מבית הכנסת, אף אם יש לו מהירות גדול, ילך לאט בתחלת יציאתו, כדי שלא להורות שהיה עליו 

 )שיר השירים א ד(.משכני אחריך נרוצה למשא. והריצה מורה על האהבה, כדכתיב 

 ‘(ב‘, )פרשת נח יחַוּיָָרץ ִלְקָראָתם 

 ביום חול
8:00 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
17:30מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
19:21ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה, מרדכי חזיזה בן אסתר
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 מרדכי בן שמחה, חדוה בת סימה

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  18:27הדלקת נרות: 

19:21צאת השבת:   

19:57ר"ת:   

 ביום שבת
18:15מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

16:20שיעור גמרא:   
17:50מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
19:21תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

 יישר כח גדול
“ דורון אלימלך”לתורן השבת:    

              shoovaisraelspi@gmail.com“  זמני בית הכנסת "שובה ישראל
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

 בשעה טובה ומבורכת
‘סנדי סקול’בכל יום ראשון יתקיים   

 ללימוד עברית, תורה ויהדות
 הציבור מוזמן

956-455-4917לפרטים: ‘ טל  



 שכחה סיפור לשבת

 יכתוב כל עניינים שיש בינו ובין –השכחן 

 יכתוב  –חברו כדי שיזכור. אם הוא לֹווה ומלוה  

 יכתוב הכל, –הכל; אפילו אם לווה פרוטה מחברו 

 ויתן לב שלא ישכח. וראוי לאדם שהוא נכבד ושכחן  

 שלא יהא לווה מבני אדם, כי הם מתביישים לשאול

ממנו, והוא שוכח ולא יפרע, ונשא עונו. מזה ילמד כמה  

 יעשה לו זיכרונות. וצריך  –דברים: אדם שהוא שוכח 

: )דברים ד ט(גדרים גדולים שלא ישכח את התורה, כדכתיב 

רק השמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים "

 ". וצריך ליזהר שלא ישכח מידות הטובות. אשר ראו עיניך

 אך ישתמש במידת השכחה לשכוח המצוות שעשה. כי אם 

יתן לב לזכור מצוותיו ותורותיו, וישכח רעותיו ותחבולותיו  

אז יהיה צדיק בעיניו . אך יזכור פשעיו, ויכתבם על ספר 

 ויקראם כדי שיזכור הכל, וישוב מכל אחת ויתוודה

 עליהם. וישכח חטאת חברו וימחל לו, וישכח מלבו  

 שנאה וקנאה והירהורים רעים. ובעת התפילה

 ישכח  כל דבר שבעולם, ויעלה במחשבתו  

 חסד השם יתברך, וידבק בו בדבקות 

 גדולה.
 )אורחות צדיקים( 

 פינת ההלכה

 הלכות הוצאה

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 אדם יותר ממלאך

כל המוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או מטלטלו ד' אמות א. 

ברשות הרבים, ועוקר ומניח, חייב משום מוציא. ולכן, אסור לצאת 

 לרשות הרבים כאשר יש בידו או בכיסו איזה חפץ.

היוצא בערב שבת לרשות הרבים, וקידש עליו היום, והיתה חבילתו על ב. 

כתיפו, או בידו, והוא חפץ חשוב, אם יש עמו גוי יתננו לגוי. ואם לאו 

יתננו לקטן. ואם לאו ימשיך לילך וכל פחות מד' אמות יעמוד לנוח, ושוב 

יטלנו וילך פחות מד' אמות. וכך יעשה עד שיגיע סמוך לביתו, ואז 

 ישמיטנו מידו.  

מי ששכח ויצא לרשות הרבים עם כיפה בכיסו, אין לו ללבוש מיד את ג. 

הכיפה, כדי שזה יהיה בדרך לבוש, שהרי על ידי לבישתו את הכיפה 

  חשיב כהניח את החפץ, אלא ינהג כמו שנתבאר בסעיף הקודם.

כל הוצאה שהיא דרך מלבוש, אין בה איסור הוצאה. ואפילו אם לובש ד. 

ב' בגדים זה על זה, ויוצא כך לרשות הרבים, אין בזה איסור הוצאה. בין 

אם הוציא הבגד לצורך עצמו בין אם הוציא לצורך חבירו. ואף בשתי 

חגורות זו על זו, יש להקל בזה לספרדים. והאשכנזים מחמירים שלא 

לצאת בשתי חגורות זה על זה אלא אם כן יש חגורה אחת על החולצה 

 ואחת על החליפה, וכדומה.

כפתור רזרבה התפור ומחובר לבגד, ]בצידו הפנימי[, שאינו נצרך ה. 

לבגד אלא עשוי לרזרבה שאם יפלו כפתורים מהבגד יהיו אלו מוכנים 

להיתפר במקומם, מותר לצאת בבגד זה לרשות הרבים, הואיל וכפתורים 

אלו בטלים לגבי המעיל. וממדת חסידות נכון להחמיר לכתחלה ולהסיר 

 את כפתור הרזרבה מערב שבת.

סימן שהכובס נותן בבגד, כדי לידע של מי הוא הבגד, ומחברו עם ו.  

סיכה לבגד, לכתחלה ראוי ונכון להסיר פתק זה מהבגד מערב שבת, כדי 

שיוכל לצאת בבגד זה לרשות הרבים. ופתק המחובר לבגד המוכיח שבגד 

זה נבדק מחשש שעטנז, ואין דעתו להסירו, מותר לצאת עם פתק זה 

         “““שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סלין”””כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת:  )ילקןט יוסף(לרשות הרבים בשבת, ואין צריך להחמיר בזה. 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

המזכיר היה המום לגמרי. העוזר החדש שהגיע לפני כחודש ושימש נער שליחויות עקף את 

 כל המערכת והפך פתאום למנהל המחלקה.

זה נכון שמנהל המחלקה הקודם התפטר. זה נכון שהמשבצת הייתה בדיוק פנויה. אבל איך 

יכול להיות שדווקא את העוזר החדש והטירון מינו למנהל המחלקה בסך הכול חודש אחרי 

 תחילת העבודה, ואילו הוא שיושב כאן כמעט שני עשורים לא זכה אפילו לקידום?

הוא התרומם בכבדות מהכיסא המסתובב שלו, פסע בצעדים כבדים עד לקצה המסדרון ודפק 

 בלהיטות על דלת עץ מפוארת שעליה היו חקוק באותיות מוזהבות 'מנכ'ל'.

 'יבוא!' נשמע קולו הסמכותי של המנכ'ל מבעד לדלת.

 המזכיר נכנס, ועוד איך נכנס, בצעדים כבדים אך נחושים, באף מורם ובגב זקוף.

 'למה הוא?' שאל המזכיר.  -

 למה מי?' החזיר המנכ'ל שלא הבין על מה הסערה. -

'למה קידמת את משה, העוזר החדש, לתפקיד מנהל המחלקה? הוא נמצא כאן בקושי חודש.  -

 אני פה כבר עשרים שנה. אז למה הוא?'

 'תעשה לי טובה רק רגע', אמר המנכ'ל, 'תברר לי קודם מתי יוצאת הטיסה הבאה לקנדה?' -

המזכיר לא הבין מה הקשר אבל בהכנעה המתאימה למעמדו הוא חצה שוב את המסדרון פנה 

 אל מעבר לדלפק וחזר כעבור כמה דקות כשבפיו תשובה פשוטה:

 'בעוד חמש שעות אדוני, בשעה ארבע אחר הצהרים!'

 'וכמה עולה כרטיס?' -

משך המזכיר בכתפיו וחצה שוב את המסדרון. כשחזר הוא ידע לומר שהכרטיס עולה שמונה 

 מאות ארבעים ותשעה דולרים במחלקת העסקים.

 'וכמה עולה כרטיס במחלקה הראשונה?' ביקש המנכ'ל לדעת. -

 ושוב עמד המזכיר לחצות את המסדרון הארוך, אלא שהמנכ'ל עצר בעדו:

'שב לידי!' ביקש המנכ'ל, ובאינטרקום הפנימי חייג למנהל המחלקה החדש, 'תברר לי  -

 בבקשה מתי יוצאת הטיסה הבאה לקנדה', ביקש.

לא חלפו דקות ארוכות והאינטרקום הבהב. המנכ'ל לחץ על כפתור הרמקול וקולו של מנהל 

 המחלקה החדש בקע בשטף: 

'בעוד חמש שעות, בשעה ארבע אחר הצהרים יצא המטוס הבא של חברת לופטהנזה, מחיר 

הכרטיס שמונה מאות ארבעים ותשעה דולר במחלקת העסקים, ואלף וחמש מאות במחלקה 

הראשונה. אם אתה חבר מועדון תוכל לזכות להנחה של עשרים אחוז, וכרטיס החזרה הוא 

 כרטיס פתוח. האם להזמין לך הסעה לשדה התעופה אדוני?'

 'תודה, לא' אמר המנכ'ל והניח את השפופרת. -

'ואתה?!', חזר המנכל ופנה למזכיר שעמד לפניו מבויש, האם הבנת למה קידמתי את משה 

למנהל המחלקה? אם הייתי מקדם אותך הייתי זקוק לעוד שלושה אנשים כדי למלא תפקיד 

 אחד פשוט. אבל משה בשיחת טלפון אחת עשה את כל העבודה וביסודיות.

 זהו כוחו המופלא של האדם, שיכול לעשות אין ספור דברים ובשלמות.

שלושה אנשים באו לבקר את אברהם בעודו מתאושש מכאביו. והמדרש מסביר לנו שאנשים 

 אלו היו שלושה מלאכים שבאו בשליחות מיוחדת.

 שבא לרפאות את אברהם. –מלאך אחד 

 מלאך נוסף שבא לבשר על הולדת יצחק.

 ועוד מלאך שהיה בדרכו להפוך את העיר סדום.

 ולמה שלושה מלאכים? למה אי אפשר שמלאך אחד יעשה את כל העבודה?

 כי 'אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות'.

לכל מלאך תפקיד, לכל מלאך משימה. ואין מלאך אחד יכול לעשות יותר ממשימה אחת. אבל 

האדם נעלה מן המלאכים, האדם ניחן בכוחות המשלבים אין ספור יכולות, בכוחו להתעלות 

ולהתרומם ולהגיע לשלימות, דוגמת אברהם שעליו נאמר 'התהלך לפני והיה תמים', תמים 

 משמעו שלם, מושלם. )שלום לעם(


