
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) ג'בראשית יח("  מעל עבדךתעברנא  נא מצאתי חן בעיניך אל ויאמר אדני אם"

מדוע פונה אברה� אל שלשת המלאכי� ומזמי� אות� אליו בלשו� יחיד כמזמי� רק את , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
אברה� ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה?  יחד�שלשת בלשו� רבי� ובכ� ידעו שמזמי� את ולא פונה אליה�, אחד מה�
"  שלשה אנשי�והנה: "י על הפסוק"כפי שמבאר רש, ויכנס אלילהתה כוונה הימ� המלאכי� כבר שני� להרגיש ש

א  בהשלישי ו,סדו�להפו� את השני בא כדי , שתלד ב�שרה ללבשר בא  אחד :שהיו המלאכי� בעלי תפקידי� שוני�
 ובמילא התכוונו  אליושלוחי�  את שרה היולבשרהשני שבא תו וורפאהמלא� שבא ל, א� כ�. לרפא את אברה�

ה תלא היכ� ש, סדו�את להפו� כדי  שבא ,הוא גבריאלהלוא , השלישימה שאינו נכו� בנוגע למלא� , להיכנס אליו
"  מעל עבד�רותעבנא  אל"ה� ומבקש ממנו אליו פונה אבר, ולא חייב היה להיכנס אליו, לו שייכות אצל אברה�

  . שיכנס אליו יחד ע� שני חבריו המלאכי� האחרי�
  

   ) ד'יחבראשית ( "ם ורחצו רגליכםיוקח נא מעט מי"
פרי� ל שאברה� שוחט לכבוד� שלושה "אברה� מארח את המלאכי� בצורה נדיבה ביותר ובשפע רב עד שאמרו חז

: נוהג אברה� בקמצנות ואומר, ואילו כאשר מגיע הדבר למי� ) פזציעאמבא ב( בחרדל לשונות שלוש �להאכילעל מנת 
על הכוונה היא " יוקח נא"ש: ל"אמרו חז מסביר זאת על פי מה שטטטטסלנסלנסלנסלנממממישראל ישראל ישראל ישראל בי בי בי בי רררר? הכיצד" �יוקח נא מעט מי"

מישהו חשבו�  על י�לעשות חסדבזה מלמד אותנו אברה� שאי� , אברה� אבינולא על ידי  ו).בבא מציעא פו( ,ידי שליח
  . שיסתפקו במועטרמז לה� " מעט מי�: " ולכ� אמר,השליח, אחר

  

  )ה 'יחבראשית ( "ברתדויאמרו כן תעשה כאשר "

דת הלב ולרחיצת הרגלי� ולסעכאשר הכוונה היא , "כ� נעשה: "לאברה�לומר המלאכי� � היו צריכי� ילפי העני
על פי , "כ� תעשה"דיוק הלשו� את פרש מ" " " " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה? "כ� תעשה: "מדוע אמרו המלאכי�, � כ�א. בפת לח�
עוד שמא יוסי# להביא משו� כ� חששו המלאכי� ו) .ז פמ"ב( "דיקי� אומרי� מעט ועושי� הרבהצ: "גמראהמבואר ב
מפני את אברה� ח יטרלה� לא רצו מלאכיוה,  דברי�ועודר בשחמאה שהביא , הכאשר באמת כ� הי, רבי�מיני מזו� 

  .עודולא , "ואקחה פת לח�"שמוסב על , "� תעשה כאשר דברתכ: "לכ� אמרו לו, חולשתו מ� המילה
  

  ) ז'בראשית כב("  אביויאמרויאמר יצחק אל אברהם אביו "
שלפי השתלשלות " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה ,תקוושבלבד " אבי"אל אברה� אביו ואומר לו יצחק לפי הכתוב פונה 
ואינו מרח� עליבלבו כיצד זה אברה�  וחשב ,להעלותו לעולהמתכוו� אביו אברה� שצחק יהדברי� הבי� כבר 

רצו� את זה אברה� מקיי� בלא ידע שוזאת משו� שיצחק עדיי�  ? לאכזרו אברה�נהפ� לאי�  ו?"כרח� אב על בני�"
ובכ� יתברר  ,וה ליענאברה� א� ה ,ותוה אנסבכ� הוא מ, "אבי"ו  לראוקיצחק עור� לאברה� מבח� ולכ� , בוראה

 מלבו כאילו  את יצחקהסיחאברה� כבר לא יענה לו הרי זאת משו� ששהוא אביו או א�  אברה�  קבוע בלבשעדיי�
של שעדיי� געגועיו בי� יצחק  ה"בניהנני : "אברה� ואמר וכאשר ענה לו . הנשחטהואמי יצחק בזה ידע ו ,אינו בנו
י� יראה לו השה לעולה קל$א: "ברה� היתהאתשובת ו? "ולהאיה השה לע: "ומשו� כ� המשי� ושאלעליו אברה� 

וילכו שניה� : "מר כעתאולכ� נ חייבי� בכבודו , שנינו, ואני ואתה,י�קל$ אלאאזה לא אני בחרתי ב, כלומר "בני
  .עכשיו הלכו בדעות חלוקותעד  כפי שלאשבכוונה אחת שהלכו יחד  "יחדיו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ד'יחבראשית (" ו רגליכםחציוקח נא מעט מים ור" 

אבל אבל אבל אבל , , , , עבודת אלילי� לביתועבודת אלילי� לביתועבודת אלילי� לביתועבודת אלילי� לביתווהקפיד שלא להכניס והקפיד שלא להכניס והקפיד שלא להכניס והקפיד שלא להכניס  כסבור שה� ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�כסבור שה� ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�כסבור שה� ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�כסבור שה� ערביי� שמשתחוי� לאבק רגליה�    """"ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�""""
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (    """"ולינו ורחצו רגליכ�ולינו ורחצו רגליכ�ולינו ורחצו רגליכ�ולינו ורחצו רגליכ�""""שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר , , , , הקדי� לינה לרחיצההקדי� לינה לרחיצההקדי� לינה לרחיצההקדי� לינה לרחיצה, , , , ידידידידלוט שלא הקפלוט שלא הקפלוט שלא הקפלוט שלא הקפ

הלא לוט תלמידו של אברה� היה ומדוע לא הקפיד א# הוא שירחצו את רגליה� בטר� יכנסו , ונשאלת השאלה 
הוא ידע שוזאת משו� , יה�לאבק רגלה� י� ומשתחומא ש, כמו אברה�, שלוט לא חשש מבאר החת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופר? לביתו

 אורחי�שידע מהיכרותו את אברה� אבינו ואת אורחותיו ו, � אבינו רהאבשהאורחי� שהגיעו אליו היו קוד� אצל 
, ראבואת המכיר מש� כשהוא יוצא  אברה� אבינו סועד אצלמי שוכל , אצלו דוסעלהמגיעי� אל אברה� חייבי� 

   .  ומשו� כ� לא הקפיד על הרחיצה�יהגל לאבק רי� ה�שתחוומא מחשש שי� כבר לכ� או
  

  ) ז'בראשית יח("  הבקר רץ אברהםואל"
שהרי בביתו של , אחד מאנשיואת לשלוח אל הבקר הלוא יכול היה אברה� , מדוע ר� אברה� בעצמו אל הבקר

אחד  לשלוח שו� לא רצה מבאר שאברה� רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי?  ילידי ביתוחניכיושמנה עשר ושלש מאות איש היו אברה� 
מצות לאחר  שהיה זק� וחלוש יפל ע# א, האנשי�של  �במרוצה לכבודיצא הוא בעצמו ובכבודו דווקא  אאל, מאנשיו
  .ת לבוובינדמצביע על ומעלתו ושל אברה� זריזותו לעדות דבר זה הוא ללא ספק ו, המילה

  

   )יג' בראשית יט(" המקום משחתים אנחנו את כי"
שאנשיה� אומות היו עוד שהלוא יודעי� אנו ,  את אנשי סדו� בעונש הקשה הזהה מעניש"מדוע הקב, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 
 ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ? ה את ארצ�"שהפ� הקב, ו כפי שנענשו אנשי סדו�שנענלא בכל זאת רעי� וחטאי� מאד והיו 

, ואינה סובלת אנשי תועבות' כי היא נחלת ה, שעונש� של אנשי סדו� היה קשה כל כ� משו� מעלת אר� ישראל
שהיו אנשי סדו� את שיעברו על העריות לכ� הקדימה האר� והקיאה גוי כל אשר תקיא ה שהאר� "פי שהזהיר הקבוכ

   .'והכל הוא משו� כבודה של אר� ישראל שהיא היכל ה, לבריותרעי� רעי� לשמי� ו
  

  )ז' כבבראשית ( "ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה"
הלא שאלה זו , רק אחרי שלושה ימי� מעת שיצאו לדר�" ?שה לעולהאיה ה"מדוע ממתי� יצחק ע� השאלה 

ד ומ לקיקיקיקיססססרבי יחזקאל אברמרבי יחזקאל אברמרבי יחזקאל אברמרבי יחזקאל אברמ? "שה לעולה"מתבקשת כבר בעת היציאה לדר� שהרי הולכי� ה� שלושה ימי� ללא ה
מכ� דר� אר� שכאשר אנו מעונייני� לדעת דבר מה מאד� אחר ורוצי� לוודא שאכ� נקבל את התשובה האמיתית 

זה שיש מי שמאזי� לא נקבל בגלל שאפשר היות ש, נואזי� למי שיד ולוודא שאנו נמצאי� לבד ושאי� מעלינו להקפ
 הלא,  זהשלביצחק ב לאצתחדשה ה&איה השה לעולה& לא הרי בוודאי שאלה זו של ש.  האמיתיתהתשובהאת 

שה�  אלא שכל עוד ?כ� בשאלתו  כלמהמהתהוא מדוע מ, א� כ�,  לעולהלא השהלכי� כבר הולי� שה� מ יהשלוש
. בנוכחות�תשובה אמיתית  לא יוכל אברה� להשיבו ושאלה זשעל הבי� יצחק , עאלמאליעזר וישהיו בחברת� של 

נאמר אחר כ� ור& ומחה&שבו לכ� פה ע�  עאלמישלאליעזר ולאברה� לאחר שאמר , השלישי יו�התי� עד מ ה�לכ
  .ה לעולה&&איה השהעז יצחק לשאול אז  רק ,"לכו שניה� יחדיווי"

  

  )יג' כבבראשית ( "איל אחר נאחז בסבך בקרניו עיניו וירא והנה אתוישא אברהם "
הלא היה רק " ראֵח"עולה השאלה מדוע נאמר א� , "ראיל אֵח"במשמעות של  "ראיל אַח"שאברה� ראה מפרשי� יש 

&וישא אברה� את : פסוקפרש את השמ פוליפוליפוליפוליטרטרטרטרססססרבי שמשו� מארבי שמשו� מארבי שמשו� מארבי שמשו� מאראיתי מביאי� בש� ? עוד אילש� היה לא ו איל אחד
ר בעל חיי� אֵחכלומר , ר& &אֵח,שלפניו יש עודהאיל  שמלבד ,&והנה איל&,  קדשוחברו" ראה"שאברה� עיניו וירא& 

, &סב�&ודבר זה רמוז במילה ,  שיעשו בני ישראל במדברעגללא יההכוונה ו, סב� את ישראלאשר יבסב�&  ש&נאחז
כלומר  &אחר נאחז בסב�& :נת הכתובוי כוהווז, 'ל'ג'אותיות עה ה� '�'ב'סהאותיות חרי אהבאות האותיות שהרי 

&סב�&  המילה חלק את האותיות שלנ וא� .המילה &סב�&האותיות של לאחר באות מרומז באותיות שש&עגל& ה
וחצי מהער� " א"זה " ב"חצי מהער� של האות , "ל"זה " ס"חצי מהער� של האות  (&איל&נקבל את המילה  שניי�ל

:  הכוונה היארש&יו של פירוששלפי יראה&  &ויקרא אברה� ש� המקו� ההוא ה(: כ� נאמרל. ")י"זה " כ"של האות 
, הבאי� כדי שיאמר היו� הזה בכל הדורות, לישראל בכל שנה ולהציל� מ� הפורענות לוחסה( יראה עקידה זו ל"

  .הקטרוג של חטא העגל בטלתמת יצחק עקיד זכותצא שבוי. "&בהר ה( יראה& אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה
  

   )ב י'כבבראשית ( "ים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממניקל-ירא א עתה ידעתי כי"
 "קח נא את בנ� את יחיד� אשר אהבת: "כפי שמופיע בתחילת הפרק "אשר אהבת: "הכתובמר ואמוסי# ולא דוע מ
, ה לאברה�"אומר הקב" אשר אהבת: "ההבדל הוא שאת הפסוק בו נאמרש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה? )ב 'כבבראשית (

ות מחשבאי� ידיעה על מלאכי השרת לו. נאמר לאברה� על ידי המלא�" אשר אהבת: "ואילו את הפסוק בו לא נאמר
מכוחות הנפש אחת ואהבה היא , )לט' מלכי� א ח(" � בוח� כליות ולבדכי אתה לב: "אמרנ כמו שו של האד�שבלב
 . "אשר אהבת" לכ� רק הוא יכול לומר מתו� ידיעה תרי� מהנבראי� זולת הבורא יתבר�הנס
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