
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א 'יחבראשית (" באלני ממרא 'אליו ה וירא"

היו  הרי ה�, ע� כל הכבוד, � בכל זאתא ,אברה� ויתשענר אשכול וממרא היו בעלי ברלמרות שידוע מהמדרש 
ראה אליו באלוני ה נ"אי� יתכ� שהקב, "באלוני ממרא' הוירא אליו : "נשאלת השאלה על הכתוב, וא� כ�, כנעני�

" נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מתר� ה? גוי�של שכינתו במקו� את משרה ה "באי� הקהרי ידוע שכנעני� וקו� של ממרא שהיה מ
שהוא למטה אבל למרות שנראה שכ� דר� הצדיק , "והוא יושב פתח האוהל: "בהמש� הפסוקעל פי מה שנאמר 

מחמת שה� תמיד בחדוה ושמחה כמו ימי�  "אוהל מועד"נקראי� שא למעלה בעולמות העליוני� יעיקר ישיבתו ה
ח יושב פת"משתוקק תמיד ע� מחשבתו ומתגבר לעלות ע� מחשבתו לעול� העליו� נקרא שוהצדיק , טובי�
, "כח� היו�"אמר כ� נל ?למעלה בעולמות העליוני�ל כיצד יתכ� שיהיה אברה� ג� למטה וג� אשוא� ת ".האוהל

הצדיק הוא  �כ ,כאילו היא למטהלנו למטה ונדמה עד קח ראיה מהשמש שהיא למעלה בשמי� ואורה מזריח שת
: י כוונת הכתובהווז .העליוני�למטה ואור תורתו וקדושתו מזריח למעלה בעולמות נמצא שהוא  "כחו� היו�"
  . בעול� העליו� )ה 'תהלי� סה(" אשרי תבחר ותקרב ישכו� חצרי�"
  

  )ב 'בראשית יח( "וירץ לקראתם וישתחו ארצה ויראוהנה שלשה אנשים נצבים עליו  עיניו וירא וישא"

בחוש אברה� ראה ה שבתחיל רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר , "וירא"ישנה כפילות וחזרה מיותרת בפסוק על המילה , לכאורה
הוסי$ לראות בעי� השכל שאברה� ר ומל "וירא"הכתוב פע� שניה ואמר והוסי$ , "שלשה אנשי� נצבי� עליו"העי� 

ואומר על פי  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי$ . "ויר� לקראת� וישתחו ארצה"אמר נ �לכ, שה� מלאכי�בה� והכיר  והתבונ�
בא לבשר את שרה ולהציל את לוט שה� שתי שליחות  יכאלמ. גבריאלורפאל  ,היו מיכאל והמלאכי� האלהמדרש ש

ויבאו שני "שכתוב מסביר את מה  וזה .סדו�להפו� את בא גבריאל ו לרפא את אברה�בא רפאל , חסד ורחמי�של 
כתוב אחר כ� ו, גבריאל להפו� את סדו�ו מיכאל להציל את לוט, מיכאל וגבריאל �הש, "המלאכי� סדומה בערב

ל "זחאמרו א� נשאלת השאלה על רפאל הלוא . בלשו� רבי�" ויהפכו"אמר נולא בלשו� יחיד  "ויהפ� את הערי�"
לבשר את שרה ולהציל את , א� כ� כיצד עשה המלא� רפאל שתי שליחויות" אי� מלא� אחד עושה שתי שליחות"ש

דהיינו , באופיי�ל הוא נכו� כאשר שתי השליחויות ה� שונות והפוכות "שמה שאמרו חז רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייומתר� ? לוט
ל בשליחות שומלא� הממונה על הדי� לא יבא , די�שליחות של שמלא� הממונה על הרחמי� לא יתכ� שיעשה 

פשרי ועל כ� א, כמה שליחות לוואפיהמלא� של די� או של רחמי� עושה ה� שליחות השתי ר שאאבל כ, רחמי�
והצלת לוט , להולידהיתה ראויה רה שלא ששל חסד בשורת התולדה ל שליחותעשה שתי המלא� מיכאל ישהדבר 

בכלל לפי העיקרו� הזה יכול היה המלא� מיכאל ג� לרפא את אברה� שג� זה וא� תאמר ש. שלא היה ראוי להצלה
מה שיש מלא� ומלא� את נמסר לכל  �ולכ. שזהו תפקידו, רפאלהמלא� של לא שכא� נכנס הוא לגבולו א, חסד הוא

   ).'איוב כה(" במרומיועושה שלו� : "ועל זה נאמר, א להסיג גבולבכח פקידתו ומנויו לעשות ושל
  

   )ה' יחבראשית ( "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו"

על דר� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר� ה? הלוא זה נראה כאילו הוא מגרש אות�" אחר תעבורו"מדוע אומר אברה� לאורחי� 
ואקחה פת : "לה� אברה�אינו חייב בברכת המזו� לכ� אמר א� אינו שותה  כלואשמי ש" היראי�היראי�היראי�היראי�"יטת לפי שהלצה ה

לא וכלו ללכת ותיכ$ ת ,"אחר תעבורו" ,ולכ�, רק לח� לאכול בלא שתיהלכ� את� כלומר " לח� וסעדו לבכ�
 . להתעכב ולבר� ברכת המזו�תצטרכו 
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  )א 'יחבראשית ( "ם היוםחכוהוא יושב פתח האוהל "

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (באורחי�באורחי�באורחי�באורחי�ו ו ו ו טריחטריחטריחטריחההההשלא לשלא לשלא לשלא ל    ההההמנרתיקמנרתיקמנרתיקמנרתיק    ה חמהה חמהה חמהה חמה""""הוציא הקבהוציא הקבהוציא הקבהוציא הקב    % % % % כח� היו� כח� היו� כח� היו� כח� היו� """"
א "בה, "יו�ההההכחו� "הוא ממה שכתוב , י"ל המובאת ברש"זו של חז דרשהליסוד שה "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה
 "ואור נר"כתוב וכ� , "בקרההההכאור "כתוב ולא  )ד 'ב כג"ש( "וכאור בקר"שכתוב כמו , "כחו� יו�"נכתב ולא  ,הידיעה

נו אמצ כ�וא ,ידועשהוא על יו� למדת שמדובר מ ,"היו�", הידיעה א"הוידוע ש, "נרההההואור "כתוב ולא  )י 'כה ירמיה(
שעתיד  יו� הגדולהעל והפסוק מדבר  )יט' מלאכי ג(" כי הנה היו� בא בוער כתנור: "מורה על תבערת היו�כתוב כזה ש

, :)ג ז"ע( "רשעי� נדוני� בה וצדיקי� מתרפאי� בה, ה חמה מנרתיקה"הוציא הקב" :מליצההוג� ש� נאמרה , לבוא
  .צאת חמה מנרתיקההוא מבעל חו� ה, על חו� כזה שביו� הידוע תמרמז "כח� היו�"ולכ� הלשו� כא� 

  

  )ו' יחבראשית ( "קמח סלת לושי ועשי עגות םאיסרהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש בוימהר א"
מה  שכל. ב. הזריזות. א. כיצד יש לבצע את המצוותשתי הדרכות טובות  פסוק שלפנינוהקדוש לומד מה "אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה

וימהר : "את הזריזות לומדי� ממה שנאמר. למשרתיו עושי רצונוזאת יניח  ולא, שיכול לעשות בכבודו בעצמו יעשה
את ר� גלותו ט" מהרי"אלא הקדי� ואמר " במהרהועשי עוגות לושי " לא אמרוג� בהדרכתו את שרה " אברה�
צור� ה ועל. הציווילה את אחר כ� אמר , הזריזות והמהירותאת  קוד� כל דבר תשי� נגד פניהלה שלומר , הצווי

שאי� לומר שאברה� בא ללמד את " ושי ועשי עוגותל"לבצע בעצמו את המצוה לומדי� ממה שאמר אברה� לשרה 
. העוגות דע שעל ידי לישה יעשהוכי מי לא י, צקשרה את סדר אפית הפת ושלפני עשיית העוגות יש ללוש את הב

וחברותיה  תאמר הנה שפחתי הגרשלא , נת אברה� היתה לומר לשרה שלא תחלק את העבודה בי� שפחותיהכוולא א
במצוה על ידי עצמ� כי את  אחזי"אמר לה אלא , עושה העוגותהשניה מקטפת ו ה� יעזרוני ותהיה אחת לשה ואחת

  . "ותגהעואת  עשי לושי וג�בעצמ� ולבד� 
  

  )טו' בראשית יח(" שרה לאמר ותכחש"
שאלה נוספת ו ?נביאאברה� שהיה ל 'אמר האת מה ש השיכחמצדקת ונביאה כיצד זה שרה שהיתה תמה  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ולא  כאנשי�ללו שבאו אל אברה� נראו המלאכי� המתר� שו? י�קל%אהלדברי מלאכי שרה לא האמינה היא מדוע 
" ולשרה ב� אלי�שוב אשוב "המלא� בשר אותו כאשר ו, שה� מלאכי� בחכמתו הכיר בה� רק אברה�ו, כמלאכי�
  . כי היא היתה באוהל ראתה אות� כללויתכ� ג� שלא , עליו�� מלאשהוא לא ידעה א� היא , ה זאתשרה שמע

  

  )ח' בראשית יט( "נא אתהן אליכם אוציאה"
א� יוציא אליה� חשב שלהוציא את בנותיו הוא שלוט מבאר שהרעיו� שהסתתר מאחרי הצעתו של לוט " ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה

  . יתנגדו לכ� ואז תהיה מהומה גדולה מחו� לבית שתשכיח את עניי� האורחי�יקומו לוקחי בנותיו ואת בנותיו 
  

  )יז' בראשית יט(" ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הככר"

כל , "המלט על נפש�" .אמירה רכהדהיינו  "ויאמר: ""מוסרדר� המבאר את הפסוק על " פני דודפני דודפני דודפני דוד"ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד
על מנת  קדישזמנ� תשאת כל , נפש�את  לתק�דהיינו  ,"על נפש�" .עבירהכל להמלט מחטא ומצרי� להיות נ� ימעי

כלומר אל תחשוב  ,"אל תביט אחרי�" .צדקה וחסדבו ממונ� לעשות תשקיע את  וכ� ,נפש�את לתק� ולהשלי� 
כי היצר הרע , נראי� כמישורשרמז לעניני העול� הזה זהו  "ואל תעמוד בכל הככר". מו� עצו� ליורשי�להשאיר מ
  . כמישור התאוות הגופניות כלמראה את 

  

  )א 'בראשית כא(" כאשר אמר את שרהפקד ' וה"
רחמי� ש כל המבק"זו שהביאה את שרה להיפקד מדי� א יהשיפקד על אבימל� נראה שתפילתו של אברה� , כאורהל

אור אור אור אור "מתר� ה? "פקד את שרה' ה"א� כ� מדוע נאמר ש.) ק צב"ב(" דבר הוא נענה תחילה לאותווהוא צרי�  חבירועל 
מצוה  ה"קבהזמי� לו ה, ה לאברה� ששרה תיפקד בזרע של קיימא"של הקבהבטחתו הקדוש שלאור " החיי�החיי�החיי�החיי�

לצד האמירה שאמר , כלומר, "כאשר אמר"אומרו כוונת הכתוב ב וזו, הבטחתו �תקייתיפקד ובזה בזכותה הוא ש
מצוה לו זמי� לאד� הוא מצה להטיב ורר הוא שאכה ש"דרכו של הקבכי , נפקדהשרה ונזדמ� לו הדבר ה "קבה

 לאברה�נזדמ� ת שרה פקידה על "הקבקוד� הבטחת לראיה נית� להיזכר שו. שסגולתה היא הטובה המבוקשת
  . יתפלל עליואברה� פרעה כדי שאת ' עצר השש� לא לא א, �אבימלע� פרעה שהוא דומה למעשה ע� מעשה ה
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