
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ח' יחבראשית ( "והוא עומד עליהם"

על פי הידוע  בבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמסביר ? על המלאכי�" עומד עליה�"ברה� אמדוע מציי� הכתוב במיוחד ש
כי עומדי� ה� במקומ� הרוחני ואי� לה� אפשרות לעלות במדרגות הרוחניות ואילו , "עומדי�"שהמלאכי� נקראי� 

ונתתי ל� מהלכי� בי� : "כפי שנאמר, כיו� שביכולתו ללכת ולעלות במדרגות הרוחניות, "הול�"נקרא האד� 
 שלהעצמו מדרגאת שאירח את המלאכי� הוריד ת והמיוחד באברה� אבינו שבע ,)ז' זכריה ג(" העומדי� האלה

"�שלא , "הכנסת אורחי�"ה חלק ממצות זנו שג� למדל, "והוא עומד עליה�: "שנאמר" עומד"לדרגה של  "הול
  .מאורחיו עצמו גדול וגבוההמארח את יראה 

  

   )י' יחבראשית ( "ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו"
 כלומר כ� צרי� להבי� את , לחלקו הראשו� של הפסוקתמתייחס" חריווהוא א "הרישהאמ" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה

�את מל אברה� בעת שה הבטיח "הכוונה היא שהיות שהקבו. "והנה ב� לשרה אשת� והוא אחריו: "דברי המלא
בא המלא� לומר , "לקי� ולזרע� אחרי�#להיות ל� לא...  לדורות�אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�והקימותי את בריתי ביני ובי� זרע� "עצמו 

מה שאי� כ� . יחס אחריויתימקומו ואת מלא אשר י של אברה� ו"אחריואחריואחריואחריו"הוא הוא הב� אשר יהיה נה של שרה שב
"בני הפילגשי�"ה� הלוא  ,בני קטורה ו,הוא ב� אמה היות ש,ישמעאל ,"אחריואחריואחריואחריו"ישמעאל ובני קטורה ה� אינ� 

לכ� הפסיק , נוכחלשו� אברה� ב לאיבר דשמשו�  "והוא אחרי�"מר וצרי� להמלא� היה � א� כאלא ש :)קיבמות (
שרה שבקול ר� על מנת במכוו� דבר המלא� לומר לנו ש, "ושרה שומעת פתח האהל"הכתוב את העניי� והוסי$ 

 . "והוא אחריו"לכ� דבר אל שרה בלשו� נוכחת ואמר אליה ו, תשמע
  

  )ז כ'יחבראשית ( "ואנוכי עפר ואפר' ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל ה"
מה עוד שבשאר , סגנו� שהוא חריג ללשו� התורה" ויע�"ה דר� המילה "הכתוב מתאר את פניית אברה� אל הקב

עפר "עצמו מציי� רק בפע� הראשונה שהוא אברה� ג� ו, "ויע�"ה לא מוזכר "הפעמי� שפונה אברה� אל הקב
שבהזדמנות זו שאברה� פונה אל " חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה" מתר% ה. זאתסדו� לא הזכירעל ובשאר הפעמי� שביקש " ואפר
ה בתחילת הפרשה "ה בבקשה להציל את סדו� הוא מבקש להתנצל ולתר% את עצמו מדוע כאשר פנה אל הקב"הקב
" 'ה" במילה דיבוראת ה, שלא כראוי, התחילדהיינו " א� נא מצאתי ח� בעיני� אל נא תעבור מעל עבד�' ה: "אמר

ונמצא שהוציא ש� '  שמא ימות אחר תיבת לה,'אלא קרב� לה, קרב�' להלא יאמר אד� "ל "והרי ידוע מה שאמרו חז
ואמר , מה שקשה עליו לענות ולתר% עלאברה� בא כלומר " ויע�": וזו היא הכוונה כשאמר הכתוב, "שמי� לבטלה

א ימצא מוצאולא חששתי שאמות ו, תחלההבכבר " 'ה"היינו התחלתי לדבר ואמרתי מיד ד ," לדברהנה נא הואלתי"
ה מובטח ודת הענוימאת כל מי שיש בו ל ש"אמרו חזו, "אנוכי עפר ואפר"משו� שוהטע� הוא , לבטלה� שמי� ש

אברה� לנכו�  ומצא .'ש� האת והזכיר תיכ$ בתחילת דיבורו אברה� שימות ולכ� לא חשש , ימי�� ארישיהוא 
  . � הצלת סדו�י בעניתתקבל בקשתווכעת זכות זו שתעמוד לו כדי דת ענוותנותו ימלהזכיר כא� את 

 

   ) כד'יטבראשית ("  מן השמים'ואש מאת ה  המטיר על סדום ועמורה גפרית 'וה"
בא ללמדנו שהגפרית הפסוק ש "ספורנוספורנוספורנוספורנו"המבאר   ?"מ� השמי�"לש� מה מדגיש הכתוב שהגפרית והאש היו דווקא  

 �י ל ידע ש הביא עליה� גפרית ואלאת האפשרות ה "לקב שכי הרי י,  הטבע�מהל� בדרכנס ולא והאש הגיעו בדר
אלא הגפרית , הדבר כא�היה כ� לא � א,  לסדו� ועמורהעדמקצה האר% אלו חמרי� דליקי� היא זו שתשא רוח שה

    . "השמי�מ� ' מאת ה", נסבדר� ו עיגוהאש ה
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  )יג' בראשית יט(" המקום הזה משחתים אנחנו את כי" 
' היא נחלת הש, אר% ישראלשל  המעלתש של הפיכתה בא לבטא את והעונסדו� שנעשה למשפט  שה����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 

 מפנילו וקיא את הגוי ככל זאת נעשה על מנת ללמדנו שעתידה אר% ישראל להו, ואינה סובלת אנשי תועבות
שממו עליה� השמי� ש עד שהיו רעי� לשמי� ולבריות, יושב בסדו�אה את הע� היקההקדימה וולכ� � יהתועבות
ת את יהיה לאות לבני ישראל העתידי� לרשמשפט זה ה ש"ה הקבצור,  בלא רפואה לעול�האר%ה  והושחת,והאר%
 כמהפכת סדו� ועמורה אדמה וצבויי� אשר הפ� ...גפרית ומלח שרפה כל ארצה: "� הכתוב בההתרהועל כ� , האר%

ה "הקבעשה בה� לא  תא זלבכרעי� וחטאי� מאד והעול� אנשי�  באומות יששהרי . ) כב'דברי� כט( "באפו ובחמתו' ה
  . 'כי ש� היכל ה, מעלת האר% היה הכלללמדנו שמשו� , הזכמשפט 

  

  )ב' בראשית כא( " ניוו בן לזקם שרה לאברהלדותהר ות"
" וניוכי ילדתי ב� לזק": בהמש� נאמר� מו כוכ, תו של אברה�ת זקנלעאת יצחק  הששרה ילדהכתוב ש כא� ימדג

הנס יש הבדל בי� , סקסקסקסקייייברברברברז מז מז מז מ    """"ריריריריגגגגההההמתר% , אלא? זקנתה של שרהלעת ג� צוי� שהיה זה לא מא� מדוע , )ז' בראשית כא(
ל "ופירשו חז )ב י'יחבראשית (" אחרי בלותי היתה לי עדנה"אצל שרה נאמר . שרהלנס שנעשה לבי� ברה� אלשנעשה 

, שרה לימי נעוריהא� כ� אי� לידת יצחק בגדר נס נוס$ אלא פועל יוצא מחזרתה של  ,תהונערימי ששרה חזרה ל
רק זקנותו של הכתוב ש י מדג� ולכ, והנס היה שאברה� הוליד ב� למרות שהיה זק�,אול� אברה� נשאר זק� כשהיה

   .יצחק  אברה� בעת לידת
  

  ) ח'בראשית כא( " אברהם משתה גדולויעש"
 הפלא הגדול  וחשוביה וזאת משו�גדולי האר%במשתה שער� אברה� כל  ספק היו שללא" רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי"מעיר 

 ירהש, מלכי� ויועצי אר%באו למשתה ג�  אברה� בביתהרב שהיה העושר שמשו� ג� ואפשר , יצחקשבהולדת 
ובכל זאת לא התפרסמו , בריתעמו  לכרותמבקשי� ושל אברה� שלומו בנו שהיו מלכי האר% דורשי� ראי

עליה� חבריו של איוב שמשל ל, ש�לשמות הבאי� את  מפרשבבית האבל שהכתוב לעומת זאת מצאנו . �יהשמותב
אמר שלמה שו� כ� מ. )'איוב ב("  וצופר הנעמתיהשוחיויבאו איש ממקומו אליפז התימני ובלדד : "כתובאומר ה

�   . הבל וריקהיא  ל� הזהכל שמחת העוללמדנו ש. )'קהלת ז(" טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה: "המל
  

  ) כו'בראשית כא( "הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי ה לאאת וגם... לא ידעתי  אבימלךויאמר"
הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה? "לא ידעתי"אחרי שאמר , " לא שמעתיוג� אנכי"מר אואבימל� חזר הבי� מדוע צרי� ל

 אברה� שעללטענתו של  ו. לא ידע מי ומי הגוזלי�� הואבאר המי� אאת ידע שגזלו מאברה� אבימל�  אכ�מבאר ש
 �בכ� שג� אברה� עשה שלא כהוג� אבימל� השיב ,  שגזלו את הבאררשעההעושי ה�  מיולדרוש חקור היה לאבימל

צוא את מפותח בחקירה כללית ל היהאת התלונה ואז אברה�  מקבללפה יצאבימל� ו, הדבר למל�את שלא הודיע 
לא " ופירושש" וג� אנכי לא שמעתי"זוהי כוונתו באמרו ו, ולצד שאברה� לא החשיבו ג� הוא לא ידע, הפושעי�

  .הידיעה עד היו� שהודעתני אתהחסר  תיונשאר, " לדעתבקשתי
  

   )ב-  א'כבבראשית (  "הםברקים נסה את אל-אים האלה והברר הדחויהי א"
אברה� על פי הנאמר ש" אדרת אליהואדרת אליהואדרת אליהואדרת אליהו" ברבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�מבאר ? אחר איזה דברי�? "אחר הדברי�"למה הכוונה 

 הברנתעל�  ממאבי"שצדיקי� את טענת� היו ליצני הדור מו לולא שבועה זכי , עושלא יעשה רע לזרלאבימל� נשבע 
� א? האב שיסכי� לשחוט את בנוכי מי , באמת שאי� הוא בנו �קוד את יצחק סימלע ברה� שכ� א� מסכי� א,"שרה

א� הרי שלטענת� של ליצני הדור וכה הפהוכחה יש כא� ו לרעה אזי רע אברה� לאבימל� שלא יגע בזבעלאחר שנש
אלא חייבי� ? את בנו של אבימל� הלוא יש בכ� הפרה של השבועהאי� אברה� שוחט "  שרהרהמאבימל� נעתב"

של אברה� והשבועה אחר הברית " יהי אחר הדברי�ו"י הכוונה הוזו.  של אברה� האמיתיוא בנוה חק יצלומר ש
 �ואמרו כול� הודו , מטרה לשחוט את בנוואברה� הל� ב" קח נא את בנ�"ה לאברה� "כאשר אמר הקבשאז לאבימל

   . לא של אבימל�ושל אברה� שיצחק הוא בנו 
  

  ) ב'בראשית כב( " לך אל ארץ המוריהולך"
מדוע הוסי$ , א� כ� ) ו' ד השירי�שיר( "המורהמורהמורהמוראל� לי אל הר "שנאמר שנאמר בכתוב כוונתו למה  "המוריההמוריההמוריההמוריהאל אר% "

, שתיההאב� באה לרמז על ' ה#'שתוספת האותיות י" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר% ה? בסו$ המילה' ה#'הכתוב את האותיות י
ה לישראל כדיבוק " בי� הקבהזיווג וש� נשל� ,ה#עולמות שנבראו בש� יההושתתו שני ה אשר ממנשנמצאת ש� 

 ו והי,ה# ש� יכמספרנשי� העזרת במעלות שהיו הו " טרמז נוס$ לכ� ה� ,ה מתוו� ביניה�#בעל באשתו אשר ש� י
  .  ו דורות שמאברה� עד שלמה"יבנה בו אחר טבית המקדש כ� שסימ� ל

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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