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  'והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות'
  

במלח חטאה  -בזה"ל 'ותהי נציב מלח הק' וכתב רש"י  '.ריו ותהי נציב מלחוותבט אשתו מאח' כו)יט, (כתיב 

ובמלח לקתה. אמר לה תני מעט מלח לאורחים הללו, אמרה לו אף המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג במקום 

  הזה'.

  

  אלא רק מלחמדוע לא ביקש לוט מאשתו 

  

כל משמע שרק לוט לבדו עשה את '. וויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלונאמר ' )גבפסוק (לעיל דיש לעיין והנה 

, מאומה לא טרחה בכל זהשהיא  , ומשמעכללשם אינה מוזכרת אשתו הרי שמצות, אפה להם הוא אשר ו ,המשתה

לוט לא ביקש ממנה באמת מדוע יל"ע ו רק להביא את המלח ותו לא מידי.אך ואלא מאומה ממנה לא ביקש אף לוט ו

 ידע לוט את גודל רשעותהאמנם אם דצ"ע, עוד , ואלא אך ורק בענין זה שתביא מעט מלח ,עניני הסעודהבשתסייעו 

הוא  ולא הביאו, בקש ממנה שתביא את המלחמאי טעמא ועל כן לא ביקש ממנה עזרה לצרכי הסעודה, , אשתושל 

   .כולה כל הסעודההוא עצמו טרח על כשם שעצמו, ב

  

אם על ענין הכנסת אורחים בכלל,  ,על איזה מנהג דיברה ',ענין המנהג הרע הזהיש לעיין במה שכתב רש"י 'עוד 

אמר מה מקרא חסר אילו לא ד, 'הללואורחים שאמר לה 'ללוט של  דייקא, גם יל"ע בלשונובהבאת המלח או על 

  ', אלא סתם לאורחים, ותו לא מידי.הללו'

  

  'ועניים מרודים תביא בית'

  

פרוס לרעב לחמך, ועניים ' (נח, ז) אמרישעיה הנביא דהנה , ל פי מהלך אחדעאת כל התמיהות הללו ונראה לבאר 

 ,לחמך''פרוס לרעב אמר בלשון נוכח כמו ש ך'ביתלתביא 'אמר ישעיה הנביא דייק בלשונו ולא  .'תביא ביתמרודים 

תוך אל דווקא שאין צורך להביא את האורח  ,להשמיענוהיתה ישעיה יא בנכוונת הנראה ש, וסתמא ביתאלא תביא 

, כי יש לך כביתו , כי עיקר הכוונה היא לתת לאורח את ההרגשה הטובה, שיש לו מקום שהוא רצוי שםשלךביתך 

, האורח מרגיש שאינו רצוי שם, והוא מרגיש כאילו הוא מחוץ לביתואעפ"כ פנימה, אדם המביא אורח לתוך ביתו 
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 פנים מאירות ,פנים שוחקות רחואאבל הוא מראה ל ,יכולת להביא אורח לתוך ביתושאין לו אדם מאידך יש לך ו

   .כל שהוא אף בלא להביאו לבית 'תביא בית'ציווי של ה, ובזה הוא מקיים את מועומשתדל להיטיב 

  

טובות  ו נתן לו כל מתנותהמקבל את חבירו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, כאיל'

  'שבעולם

  

'והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות כיצד, מלמד שאם נתן אדם  (נ"א פי"ג)באבות דרבי נתן  צינו להדיאמך וכ

לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו כבושים בארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את 

, הרי לן מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם', אפילו לא נתן לו כלוםחבירו בסבר פנים יפות, 

   .עיקרההם פנים יפות קבלה בסבר שה

  

יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם, ויש  תני אבימי בריה דרבי אבהול '"נינו בזהש ).לא(קידושין ובגמרא 

שנענש עליו שמראה לו צרות עין על  -וטורדו מן העולם 'ם שרש"י פו .'ומביאו לחיי העולם הבא מטחינו בריחים

  .'סעודתו

  

על דווקא נעשה אינו עניינה אע"פ שעיקר  ,בשם 'הכנסת אורחים'דווקא מצוה זו נקראת טעמא לכך שנמי והיינו 

עיקר מצוה זו כאמור כי השקייתם, פעמים ב ,האכלתםבהיא נעשית פעמים , אלא פנימה ם לביתהאורחי הכנסתידי 

בפועל ממש היא לתת לאורח את ההרגשה שרוצים להכניסו לבית פנימה, ועל כן גם מי שמאכיל ומשקה ואינו מכניס 

כי כל הנהגתו וכל שיחו ושיגו מורה על רצונו להכניסו לביתו גם הוא נקרא מכניס אורחים,  ,את האורח לבית פנימה

א הכניס את האורחים לביתו פנימה, אלא השאירם בחוץ תחת העץ לאבינו אברהם פנימה, וכך מצינו גם בפרשתן ש

 נתן להם את ההרגשה שהם רצויים ואהוביםוזאת לפי שבהאכלתם ובהשקיית וברחיצת רגליהם ושם האכילם והשקם, 

  .  לפניו

  

  בני הבית צריכים להיות שותפים להכנסת האורחים

  

לא זו בלבד  ,מצות הכנסת אורחים באופן הכי מהודר כאשר אדם רוצה לקיים אתש ,מבית אברהם אבינו למדנוו

, אלא שגם כל ם וחפצים להכניסו לבית פנימהיוצשר –שהוא עצמו צריך לתת לאורח את ההרגשה של 'תביא בית' 
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שאברהם אבינו שיתף את שרה אמנו ואת בנו בריש פרשתן על כן מצינו בני הבית צריכים להרגיש כך כלפי האורח, ו

שלש סאים קמח סלת לושי ועשי וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי ') ז-ויח, (זו, וכדכתיב ישמעאל במצוה 

וזאת לפי שהאורח מרגיש  ותו'.ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות א עגות.

שומע ואינו רואה שום דבר, הגם שאינו בני הבית אינם רוצים בו ואינם חפצים בישיבתו עמהם, עומק ליבו כשב

, אמר אברהם אבינו לשרה אמנו מהודר שבעולםמושלם ואורחים תיעשה באופן הכי ההכנסת מצות שבשביל ו

  .ולישמעאל בנו שיסייעו בידו בעשיית מצוה זו

  

  'למד הכנסת אורחין ,ולפי שנתחבר לוט לאברהם'

  

כיון נבין שעתה מ'. למד הכנסת אורחין ,ולפי שנתחבר לוט לאברהם' )יא 'סי(בפרשתן מדרש תנחומא איתא בוהנה 

בכדי אשתו תהא שותפה להכנסת האורחים הזו, שגם הוא רצה אזי , היאך מכניסים אורחיןלמד מאברהם אבינו לוט ש

ולכן לא ביקש שבוודאי לא תסכים עמו, את נפש אשתו הסדומית, ידע אך לוט תהא מושלמת ומהודרת,  שמצותו

דבר בבמצוה זו רק עמו להשתתף אשתו תסכים לכל הפחות קיווה שממנה שתסייעו בהכנת הסעודה עצמה, אבל הוא 

שתביא את המלח אך היינו ד ,'לאורחין הללו'ותו לא מידי, ועוד הוסיף ואמר לה , מעט מלחכל כך בהבאת פעוט קטן ו

  .לעשות כדבר הזהנוספת לא יבקש ממנה פעם ורק לאורחין הללו בלבד, ושוב 

  

כל אשה עינה צרה גילו לנו חז"ל שאם ו הזה,הקטן את הדבר לא הסכימה לעשות אפילו הסדומית אשתו ולם א

'אף המנהג הרע הזה אתה אמרה לו על כן ו צרות באורחין, וט עיניה היואשתו של לעל אחת כמה וכמה ש ,יןרחבאו

, וזהו שאמרה לו אתה אומר לי להביא רק אבל הוא מנהיג את האדם ,מנהג אינו מצוהדהנה בא להנהיג במקום הזה'. 

אם אנהג כך ואביא כך גם אני , והאוחז בו את האדםמנהיג מעט מלח ורק לאורחים הללו, אבל מי כמוני יודעת שמנהג 

  אכניס אורחים, ועל כן סירבה.  גם ו יךאמשך אחרלבסוף  ,ורק לאורחין הללו ,אפילו רק מעט מלח

  

  'ובבוקר צומחות ,עד אצבעות רגליה כל היום לוחכים אותה השוורים'

  

ועדיין הוא עומד, כל היום  ,וז"ל 'ונעשית נציב מלח (פכ"ה)והנה מצינו דבר חידוש פלא והפלא בפרקי דרבי אליעזר 

צ"ע הלוא אין הקב"ה עושה נס בכדי,  רהעות רגליה ובבוקר צומחות'. ולכאולוחכים אותה השוורים ויורד עד אצב
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מידה כנגד היאך הקב"ה מודד לחוטאים בלהורות בא על מנת הנס הזה מובן שזה, אך לפי האמור ומה ענין הנס ה

בהמות המלח להותיר את וחשבה שיותר הגון למעט מלח משהו שבמשהו, אפילו שסירבה להביא מידתה כנגד מידה, ש

עד כפי רצונה,  - לוחכים אותהשוורים כולו וכל היום  ,לנציב מלחהיא עצמה על כן נהפכה ו, שדרכן ללחך מלח השדה

לא רק מעט ולא רק לשעה בעלי החיים לאוכלה כל היום, שיוכלו בכדי ושוב חוזרת וצומחת  ,מאומהממנה שלא נותר 

  .וכל יום ,אלא כל היום ,חדא

  

אשתו מאחריו ותהי נציב מלח'.  ומבואר  'ותבט (כו)וכדכתיב  ,הבטהלשון פסוק זה שאנו עוסקים בו פתח בוהנה 

 .והמחשבה עיון השכל, בבין הבטה לראיה, שההבטה היא שימת לב על הדברגדול יש שהבדל  )ראשית טו, הב( במלבי"םבמלבי"םבמלבי"םבמלבי"ם

והבטה, פורט  ול גם על ראיה הפתאומית בלי כונה,ויפ ,ראיה, הוא ראות העין החושייבזה"ל ' (ישעיהו ה, יב)כתב ובמקו"א 

  .'המשים לב על העצם לדעת ענינו ומהותו

  

ה בראיירק ולא  ,מחשבהעיון השכל והלמדנו שאשתו של לוט הביטה מאחוריו של לוט מתוך שימת לב ומדבריו 

, שם ה'הפך פיכה אשר המיוחדת כל כך ב בה ושימת למחשבבנן היה לה להתבויין במה עש ליו ,בלא כוונה בעלמא

ו חז"ל , ואמנם במדרש דרש'מאחוריה'הוי ליה למכתב  רהלכאוד, 'מאחוריואשתו ותבט ' מפרשעצמו הפסוק מנם א

צ"ע מה היה לה הדבר מאחוריו של לוט'. ו -'מאחוריו ל "זואופן אחר בפירש רש"י  ךשהסתכלה מאחורי המלאך, א

אל עבר הביטה אשתו ש, נראה לומר שכוונת רש"י היתהלהסתכל דווקא מאחוריו של לוט ולא מאחורי עצמה, אך 

וזהו  ,במקום רשע זה קשורההיתה נפשה כי  ,מחשבהשימת הלב ו, מתוך מיוחדתטה בהבם היינו למידות סדוסדום 

ועל כן נענשה בו ומאחורי מידתו של הכנסת אורחים, של לוט מאחורי הנהגתו שהביטה היינו  ,'לוט ו שלמאחורי'

  במקום ונהפכה לנציב מלח בדייקא.

  

  'הרואה אשתו של לוט מברך שתים'

  

 נצי"בנצי"בנצי"בנצי"בההההוווו ח)ס" ריחסי' (או"ח סיקא הלכתא פ. וכן אי'ין האמתיד'הרואה אשתו של לוט מברך  :)נד(רכות באמרו בל "חזוהנה 

הלא בהגיעו למקום סדום ראוי  ,בזה"ל 'וקשה מאי תלה ברואה אשת לוט כט) ,(יטהקשה בפרשתן  העמק דברהעמק דברהעמק דברהעמק דברבספרו 

  לברך'.

  



  ה           קודש        "התשעוירא  פרשת       ותשיח    בה"י
 

שבאשתו של לוט ניכר ביותר ענין 'דיין האמת', שבנציב מלח זה ניכר ביותר הדין ובאופן של אמנם לדברינו מובן 

  ועל כן צריך לומר עליה בדייקא.   ,מידה כנגד מידה

 

יכולה להתקיים בכל מקום, ולאו דווקא בהכנסת האורח מצוות הכנסת אורחים ש ,העולה מדברינו הואוהלימוד 

, אם זה 'בית'תביא של שחפצים בו, הרגשה  ,לאורח הרגשה טובה -לתת לאדם זר עיקר המצוה היא , כי ממשלביתו 

גמרא ו היכן יש סידורולישב, אפשר להראות לו היכן צריך לקבלו בסבר פנים יפות, וזר אדם שמגיע כש ,בבית המדרש

ובבחור אברך צעיר בבא בשנים אלא גם אין הדברים אמורים דווקא באדם וואם זה בכל מקום אחר, , לו וכל הנצרך

ואזי נזכה לקבלת פני שכינה בבוא  ,נזכה לקיים את מצות הכנסת אורחים כדבעי ,וכאשר ננהג באופן זהילד, אפילו בו

  בב"א.  ,משיח צדקנו
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äøåä åðéáà íäøáà ù ,åúâäðäá úñðëäá íéôúåù úåéäì íéëéøö úéáä éðá ìë

äíéçøåà, íà  äùòîá àì ô"äëìáìä ïåöøá êë ÷øå ,úñðëä úååöî úîéé÷úî  íéçøåà

 øåãéäá ,úåîìùáååàåäù íå÷î ìëá úîéé÷úî åæ äåöî,  ñéðëäì úìåëé ïéàùë íâ

íéçøåà äîéðô äúéáä, ååëé ïéà úìíúå÷ùäìå íìéëàäì,  éãé ìò úàæå íãàì íéàøîù

 íéðô øæúåôé, åéëøö ìëá íéìãúùîå.  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  נתרם

  על ידי ידידנו הנכבד

  שליט"אטשיין כאברהם משה ליר' הרב 

  לרגל הולדת בתו במזל טוב 

  לו צת התורה תעמוד הפזכות 

 יזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים ש

 ,רוב נחת דקדושהממנה ומכל יוצ"ח  רווהיו

ורכים, בנים ובני בנים עוסקים ישרים מבדורות 

נהורא ובריות גופא מתוך  ,בתורה ובמצוות

 הרחבת ויישוב הדעת ומנוחת הנפש, מעליא

תמיד, לאורך ימים ושנים  בשמחה ובטוב לבב

 טובות, אכי"ר.
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