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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ה' בראשית יח)" כאשר דברת תעשה כן"

היתה השתדל לעשות רק מה שאמרת " כאשר דברת תעשה כן"כוונת המלאכים כשאמרו לאברהם " ספורנו"לפי ה
 ". מהרי"לשרה אמר לכן ו" אברהםרץ " ןולכ ,תאחר אותנו יותר מזהואל 

 

  (יג' יחבראשית ) "למה זה צחקה שרה"

י השתנות דיוכל להשתנות על י 'הנאמר מפי השדבר , בפירוש המשנה, לימד אותנו ם"הרמבש "משך חכמה"אומר ה
לאברהם  'הבישר כאשר  כןל, נביא לא יוכל להשתנותדרך הנאמר דבר אבל , ו שמא יגרום החטאדלכן פח, המקבלים

זה יכול  ודבר' היה משום שהוא שמע את ההבטחה ישירות מה, "הלבן מאה שנה יולד"צחק בלבו אברהם ו
, בכל זאת צחקה, שמעה מפי נביאשזהו מבחינתה ש ,מפי אברהםאת הבשורה ששמעה  ,אבל שרה .תלהשתנו

 ?"למה זה צחקה שרה: "שואל הכתובלכן , "ותצחק"
 

 (טו' בראשית יח)" שרה לאמר ותכחש"
לא האמינה לדברי מדוע ו ?לנביא 'אמר המה שכחש בכיצד העיזה ל ,צדקתונביאה שהיתה , על שרהתמה  ן"הרמב

, שהם מלאכים בחכמתו הכיר בהםרק אברהם כאנשים ו ונרא באו אל אברהםשהמלאכים ומסביר ש? יםקל-אמלאכי 
פי כ, מלאכי עליוןאך אינה יודעת שמדובר ב שרה שומעת, "ולשרה בן אליךשוב אשוב "בשר אותו כאשר המלאך ו

 . ראתה אותם כלללא יתכן גם שהיא ו (ו 'שופטים יג)אשת מנוח שקרה עם 
 

  (יז 'בראשית יח) "אני מאברהם אמר המכסה' וה"

ה להודיע לאברהם את אשר בכוונתו לעשות בסדום הוא משום "הקדוש שהטעם שהוצרך הקב" אור החיים"מבאר ה
ה "הקבלדעת מה  אליונוגע ולכן הדבר , סדום בחרבו ובקשתו עם לוט כאמור בפרשה הקודמתאנשי שאברהם הציל 

 ו יושבהציל עודנהוא העם ששל אברהם שכי בדעתו , ולא יהיה הדבר מכוסה ממנו לשון כיסוי, הםות לעשל מתכוון
 ?"אני המכסה"' הלזה אמר , מבלי ידיעתו אבדםה יכול ל"קבהאיך ו, לבטח

 

 (כד 'בראשית יח) "אולי יש חמשים צדיקים"
ן ואולי ימצא"אמר את דבריו וואחר כך שינה  "יש אולי"שבתחילה אומר אברהם  "פני דוד"א ב"החידרבינו  קיידמ

ומר אברהם אשמה ששפירש משם הרב החסיד יעקב מולכו יו אבומתרץ בשם ? מדוע השינוי בלשון, "ארבעים שם
ארדה נא : "על הפסוקשפירש רש״י  וגם מה, "אולי ימצאון"ואחר כך אמר  "אולי יש חמשים צדיקים"בתחילה 

דיעה שעתיד לצאת מהם זרע יו בגלל הניצלש רשעיםהיא שמצאנו הכונה ו, "נא לסוף מעשיהם ארדה - ואראה
העתידים לצאת מהם  כל הדורותאת כלומר כבר ראיתי , "בא לפני קץ כל בשר"על פסוק ל "חזוכמו שכתבו  ,מעולה

כעת ו. שיצא אחד מהם טוב הולסוף מעשיהם אולי יש תקו "ארדה נא: "ה"הקבאמר כן ל, אחד טוב בהםמצאתי ולא 
, את כל העיר בזכותם ומשים צדיקים שיצילחעת כעל וימצא בפ תחילה התפלל שאםבש, אברהם ובן מה ששינהמ
מר לא וכל, "חמשים צדיקים םואם אמצא בסד : "ה משיב לאברהם"קבוה. "צדיקים לי יש חמשיםוא"שאמר מה זה ו

 םעתיד עתידיבל באחמשים צדיקים  העתפילו אם אין אלא א, כל העיראת על שאציל ובפכעת  םיש חמשיאם רק ש
 . תולדוהתאת העיר כעת בזכות  אצילש, ם צדיקיםתיהולדומתולצאת מהם 
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 (א 'יחבראשית ) "באלוני ממרא' וירא אליו ה"
 צמצם ומשום כך הוא  ברואיועם להטיב מתוך כוונה ה ברא את העולם "שהקב "נעם אלימלך"מבאר ה

 הצדיק העוסק בתורה לשמה בקדושה כאשר ו. שבהם ברא העולם ,התורהשל בתוך האותיות  ת עצמוא
 באלוני ' וירא אליו ה"י הכוונה הווז. בתוך האותיות של התורה כמו בשעת הבריאה הוא ממשיך את הבורא

שעל ידי רוצה הכתוב לומר , התורה והמצות הם ענפיםמרמז על  "אילן"ו, לשון אמירהמהוא  "ממרא", "ממרא
 , "באלוני ממרא"וזהו . את הבורא אל תוך האותיותהצדיק עסק בתורה המשיך כאשר הטהורות  אמרותה
 בזכות  אליונראה ' השרוצה הכתוב להודיע לנו שאברהם זכה לכך . אליו' נראה ה ,לומר באילן של אמירותיוכ
 דהיינו , "והוא יושב פתח האוהל": שנאמר, אברהםה בתגדולה שהיההכנעה המחמת זאת ו. התורבעסק ה

 התחלה של בשעדיין יושב בפתח וכאחד עצמו בהכנעה גדולה את החזיק הוא ול שהיה צדיק גדעל פי אף 
 צה לומר שיש בני אדם שנראים שהם מוכנעים ור, "כחום היום". רמז על הקדושהמ "אהל"כי . הקדושה

 ואמר הכתוב שאברהם היה מוכנע גדול באמת בלב שלם ממש וברור כשמש בעיניו , אבל אין תוכו כברו
 . תברך וזהו כחום היוםשאינו אלא מתחיל בעבודתו י

 

  (ד' יחבראשית ) "םרגליכ וחצורמעט מים  נאיוקח "

 (י"רש) "'לעוירם משה את ידו ויך את הס'שנאמר , ידי שליח ה שלם לבניו על"קבוה, ידי שליח על, יוקח נא"
את שלח וא ה שההרי מ ?המים בעצמואת שלא הביא כך אברהם אבינו על  םה ע"פיד הקבמדוע הק, נשאלת השאלה

ויקח בן בקר " על הפסוקי "רשמבואר בכמו ש, במצות הכנסת אורחיםך אותו כדי לחנישמעאל להביא את המים היה 
מצד היה זה שאם  ןיישטרבי משה פיינ רץתמ". לחנכו במצוות, זה ישמעאל", (ז' ראשית יחב) "רך וטוב ויתן אל הנער

עצמו  יו אבאת יראה הילד שהיה יותר אוי ר, דרך הטובה ביותר לחנך את הילד היא על ידי הדוגמה האישיתה ,ךחנו
אם היה אברהם מביא את המים בעצמו היה זה  ,ןלכ. שותלעולא רק שישמע ממנו ציווי והוראה , במצוהעוסק 

  . נוך הטוב ביותר לישמעאליהח
 

 (ד 'יחבראשית ) "כי על כן עברתם על עבדכם"

 אני יודע : "לאורחיאמר בעל הבית שארץ אין זה דרך  ,"קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר , לכאורה
 ? "כי על כן עברתם על עבדכם"הם למלאכים אזי כיצד אומר אבר "לאכול אצליכדי  באת אלי להתארחש
 חמה וציא ה ה"הקבשכעת ו, מקיימים ישראלשבני ת ומצוהמשלהם שפע את ההמלאכים מקבלים ש בארמו

 המלאכים נמנע השפע מ אורחיםההכנסת מצות קיים את להיה יכול לא אברהם אבינו ו, (:מ פו"ב) מנרתיקה
 כדי אורחים המצות הכנסת את קיים וכל לכדי שא, "על כן עברתם על עבדכם"להם אמר זה על . עליונים

 . עהשפשתקבלו מהם את 
 

 (ה 'בראשית כב) "לכם פה עם החמור שבו"

שחייב לומר כך כי אחרת היה על  "כלי יקר"אומר ה "עם הדומה לחמור - לכם פה עם החמור שבו"ל "אמרו חז
אילו הם טבע ועל פי ה פועלכי החמור  ?לחמורביחס טפילה מדוע עשה אותם ו "עמכםישב החמור "הכתוב לומר 

  .על כן עשה אותם טפלה אל החמור ,רצוןמתוך חוטאים 
 

  (ז' בראשית כב)" להים יראה לו השה לעולה בני-א... ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה"

 (מדרש) "לעולה בני ?ואם לאו ,יראה לו השהלוקים -א"
 ?העציםאת הניח עליו אברהם אביו שמדוע המתין יצחק בשאלתו רק לאחר  "חנוכת התורה"רבי העשיל בשואל 

 שאלו בני בתירא את פעם אחת חל ערב פסח להיות בשבת וש (דף סו)במסכת פסחים מתרץ על פי המובא ו
  אלא ,ושכחתי שמעתי זו הלכה םלה אמר? רב שבתמע סכיןאת ה הביא ולא שכחהלל מה הדין אם האדם 

  מי ,בצמרו( לסכין) תוחבו טלה שפסחו מי תלמחר .םה נביאים בני םה נביאים אין אם לישראל םלה הנח
 ושאלו על כך בגמרא מדוע עשו זאת הלוא זה אסור משום שהוא משתמש . קרניו בין תוחבו גדי שפסחו

 לקרבן פסח כך שבדרך לעזרה  ומתרצים שרק לאחר שנכנסו הטלאים לעזרה היו מקדישים אותם? בקדשים
: שהרי כתוב. השאלה ששאל יצחקלפי זה ניתן להבין את , "משתמש בקדשים"עדיין היו הכבשים חולין ואין כאן 

 היה סבור עכשיו ד כי ע. "איה השה לעולה"יצחק לכן שאל . "ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו"
 , עבודה אסור בקדשים ריוה ,העציםאת הניח עליו כעת כשרואה שאברהם אך . שהוא בעצמו יהיה העולהיצחק 

לומר כיון שמונחים עלי העצים אם כן כ "הנה האש והעצים"את אביו העולה לכן שאל צחק הוא אם כן מוכח שלא י
לא עדיין עכשיו אבל עד  "לעולה בני" ?ואם לאו "ים יראה לו השהקל-א"ושפיר השיב לו אברהם  ?איה השה לעולה

 . ך ומותר לעבוד בךאות הקדשתי
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