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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 ב( ')בראשית יח לקראתם" וירץ וירא עליו אנשים נצבים שלשה והנהעיניו וירא  וישא"

שהפעם הראשונה שכתוב "וירא" מלמדת אותנו  רבינו בחייבפסוק מופיעה פעמיים המילה "וירא", מדוע? אומר 
שאברהם לבאר באה  "ויראפעם השנייה שכתוב "שלשה אנשים נצבים עליו, וה ,בחוש העין ",ראהשאברהם אבינו "

 . "וישתחו ארצה ...וירץ לקראתם"שהם מלאכים, ולכך אמר בהם הכיר עד ש והתבונןבעין השכל "ראה" גם 
בא לבשר את  מיכאל .גבריאלוהמלאכים האלה היו מיכאל רפאל ומביא שלפי המדרש שלושת  רבינו בחיימוסיף 

  .סדוםגבריאל להפוך את ו רפאל לרפא את אברהם .חסד ורחמיםשל שרה ולהציל את לוט שהם שתי שליחות 
מיכאל וגבריאל, מיכאל להציל שהכוונה היא ל, א( ')בראשית יט" ויבאו שני המלאכים סדומה בערב" :שכתובמה  וזה

 . "ויהפכו"ולא אמר  כה( ')בראשית יט "ויהפך את הערים"שכתוב מה  וזהגבריאל להפוך את סדום, ו את לוט
זה הפך זה, שהרי  ןהר שתי השליחויות שאכאין מלאך אחד עושה שתי שליחות, לא אמרו אלא שז"ל חומה שאמרו 

 , הרחמיםהמלאך הממונה על הרחמים לא יתכן שיעשה דין שהוא הפכו, והמלאך הממונה על הדין לא יבא על 
מיכאל כאן  לכן עשה .כמה שליחות לו הןעושה ואפיהמלאך של דין או של רחמים הן שליחות השתי ר שאאבל כ
כך, למה לא עשה מיכאל גם את השליחות ה, והצלת לוט. ואם רבשורת התולדה לש ,של חסד שליחותשתי 

גבולו את מסיג בזה ומתרץ שאם כך היה, הוא היה  ?בכלל חסדהיא הרפואה , לרפאות את אברהם, הלוא השלישית
וזה נויו לעשות ושלא להסיג גבול, יפקידתו ומ מה שיש בכח ואחדנמסר לכל אחד  ן, ולכשזהו תכליתו של רפאל

  .(')איוב כה" במרומיועושה שלום " :ממה שכתובנגזר 
 

 ז()בראשית יח' ט "ואברהם הלך עמם לשלחם וםיקמו משם האנשים וישקפו על פני סד"ו

אחר שהאכילם והשקם " בא ללמדנו שואברהם הלך עמם לשלחם" הקדוש שמה שאומר הכתוב: "אלשיךאומר ה"
 אומרמה שוכן , מיותר הראלכאורה נ "האנשים. ומה שאומר הכתוב "יהומצות לוגם בבעצמו  לזכותאברהם רצה 

באופן ומבאר שבא הכתוב לספר שהמלאכים התנהגו . "דומהסוילכו " רמלוה הינראה מיותר די  "וישקיפוהכתוב "
 ואכלש, אך אחרי אותם יאכילשאברהם כדי אנשים היה רק כמה שהמלאכים נראו  יכ .הווישיזכה אברהם במצות ל

ימצא בסדום. להיעה אחת סבפך יכול סדום, כי מלאאחד היו מגיעים לוברגע  להיות מלאכיםהיו יכולים לשוב הם 
וישקיפו על "וע, וגם סהלוך ונ הולכיםשכדרך אנשים כלומר הם התנהגו  "משם האנשים ויקומוהכתוב "אמר לכן 

לוך יההיה כ כםולי, שה"ואברהם הולך עמם לשלחם" יוכל זה היה כולא קפצו כרגע בלי השקפה,  ,ם"פני סדו
  וה.והמצאת מקיים אברהם  כמו רגע לא היההמלאכים ויה, ואילו קפצו וקיים מצות ללאברהם כדי 

 

 א( ')בראשית כא" כאשר אמר את שרה' פקד וה"

" הקדוש מדגיש כאן הכתוב שפקידתה של שרה היתה לאור הבטחת הקב"ה אליה, "כאשר אמר". אור החייםלפי ה"
 ובני ביתו שיתרפאו ויוכלו ללדת, התפלל על אבימלך הצורך להדגיש זאת נובע ממה שאמרו חז"ל שאברהם 

 לפיכך היינו  )ב"ק צב.(" תחילה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו על רחמים המבקש כלאמרו חז"ל ש"ו
 ה תזולת זה לא הימשום שאברהם ביקש רחמים על אבימלך ולכן נענה, ורק חושבים שמא שנפקדה שרה הוא 

 כן מדגיש הכתוב שפקידת שרה ההבטחה האמורה בתחילת הפרשה, ללילה את ימעיט ח זהדבר ו, תנפקדשרה 
 ".כאשר אמרנובעת מ"

 
 

 547מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה חיה בנימין בת גורג'יה ז"ל          ז"ל צחק בנימין בר שוריןי  ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

 נלב"ע יא' ניסן תשס"ז       נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג  נלב"ע יג' אדר ב' תשס"ה

 התנצב"

 

  חיפה ת"א י"ם שבתזמני ה

  16:20 16:28 16:12 כניסה 

  17:24 17:25 17:24 יציאה

  18:01 18:00 18:03 ר"ת

 

  "ויראפרשת "
 "ואשה אחת": הפטרה

 ח"עתש מרחשון 'טו

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 ישראל ובכללם:"נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי 
 תשע"ו נלב"ע כג' איירבן סוליקה  הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל

 תנצב"ה        דוד כהן בן שמחה ז"ל נלב"ע ד' שבט תשע"ז            

 הגיגים לפרשת השבוע
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   יט( ')בראשית יחעליו"  דבר אשר את ...ה' הביא ה'... למען דרך את בניו... ושמרו יצוה אשר "למען
מתרץ  , "למען הביא ה' על אברהם", היתכן?לקבל פרס תנעל מלכאורה, אברהם מצוה את בניו לשמור את דרך ה' 

היא כדי שיביא״ והכוונה  ה לבניו שמרו דרך ה׳ופירש ״כך הוא מצשרש״י על פי  רבינו החיד"א ב"חומת אנך"
 שמפתים לתינוקות, על דרך מה שאמר הכתוב , כמוה' לכם...ואומר להם שמרו כדי שיביא  יפתה את בניושאברהם 

 יעודים הרוחנייםהלא נכתבו שהרמב״ם  , וכמו שכתבג(-)ויקרא כו' בבעתם"  ונתתי גשמכםתלכו...  אם בחוקותי"
ה'. ומביא עוד פירוש  לקרב זרעו לעבודתכדי יעשה אברהם  ךוכ הגשמיים כמו שאומרים לתינוקות,רק בתורה אלא 

לקטנים צריכים לומר שיעבדו אילו קא, וודו לעשות נחת רוח לפניוכדי לומר שישמרו דרך ה׳  גדולים יששאומר של
ה׳ שלא  דרךאת גדולים לשמור יצוה את האברהם אבינו : נת הכתובוכו יהולטובות העולם הזה, וז לזכותכדי ה׳ את 

 בפסוק "למען". ים יב פעמוכת כןול שהם טובות העולם הזה. "למען הביא"אומר  על מנת לקבל פרס, ולקטנים הוא
 

 יז( ')בראשית יט "תביט אחריך אל"

שלוט ואשתו היו מצטערים על שלא הצילו גם את ט אחריך" נובע מכך י" שהמקור לאיסור "אל תבכלי יקרמבאר ה"
שלפי כללי הדקדוק היה צריך לכתוב  כו( ')בראשית יט "מלחט אשתו מאחריו ותהי נציב יותב" :נאמר ןלכ .ממונם

, אך לענימלח שלא נתנה בזה שחטאה משום נציב מלח  הנעשתבמדרש אשת לוט ז"ל חדברי לפי ם מנא", מאחריה"
צטערה על איבוד ממונה והביטה במה שיהיה אחרי אשת לוט האלא לפי שעכשיו? דווקא  ענשהמדוע נשה עדיין ק

שבעלה לא ישאיר אחריו מאומה ולא יהיה לה מקום  אמרהכלומר היא  "מאחריולכן אמר הכתוב: "מות בעלה 
לא די שלא עשתה ה: אמרעליה וקטרגה  הדיןון כי מדת והבטה זו למזכרת עלה ההיתה  ןכל לגבות כתובתה ממנו ע

כתוב  יוהיתה עיניה צרה באורחים כ )כתובות סו( "ממון חסר מלחכמו שאמרו חז"ל "מממונה צדקה שנמשלה למלח 
כה הגדולה יההפכל בתוך היה ש טול אשתשל אם כן חטאה  .ולא היאזה שאפה הוא שלוט משמע  "מצות אפה"ו

ותהי "על כן נענשה ראינו שהיא אינה בעלת חסד, כדי לעשות בו צדקה כי  לאאבל  על ממונה תצטערהיא מ ,ההיא
נפשך את דייך שהצלת  :דרך מוסרהמלאך באמר  ללוטאבל  .חטאה ובמלח נדונה "ממון חסר חמל"כי ב "נציב מלח

  .וש על אבידת הממון שתעזוב אחריך ליורשיםשואל תח
 

  ח( 'כאבראשית ) "ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק"
את אברהם הקב"ה הוסיף ל, כי רבי לוי יצחק ב"קדושת לוי"מסביר . "ביום ה' ג' מל" ד"ה שש(. )שבת קלב בתוספות וכת

 ')בראשית יז ונקרא אברהם לשמו פה האות ה"אוסנהמילה, כי בתחילה היה שמו אברם, ובעת המילה זמן בהאות ה"א 

שלא הסיבה י"ב שבטי י"ה. ו ומיעקב אבינו, כי ממנו נולדדווקא ה חלזרע אברהם השל השתלשלות הבאמת אך . ה(
מזרע הוא בא גם משום שיצחק לא החל אצל , וםימי שהוא לא נימול לשמונההיא משום  שבטים מאברהםהי"ב ו הי

נימול שמזרע שנימול לשמונה ימים ובא , אבל יעקב ממנו שבטיםהי"ב  ולא הי ן, לכימים שלא נימול לשמונה
א יביעקב. כי יצחק הנגמרה באברהם פה ה"א שנוסשהאות צא יושבטים, הממנו י"ב  ובאימים זכה ולשמונה 

וצא ירומז על הגאולה. ה, טז( ')ישעיה סג "אתה אבינו"ממנו הגאולה, כמאמר חז"ל באה , ימים הראשון הנימול לשמונה
. וזהו ימים מול לשמונהיביעקב שנולד מזרע אברהם הנ מהאברהם שמורה על הגאולה, נשלב "אהאות תוספת הש

 . שלישי לאברהםהוא בג', שיעקב  "אהאות המה , שנשל"ה' ג' מל"הרמז 
 

 ז(בראשית כב' )איה השה לעולה" והעצים וויאמר הנה האש "
 "?וכי זר קרב אצל מזבחאת הפסוק על פי המדרש שאומר שאברהם אבינו שואל את הקב"ה " "פנים יפותמבאר ה"

הם ש. לפי זה אפשר להבין את שאלת יצחק. אחר שראה יצחק ד( קי' )תהלים" אתה כהן לעולםקב"ה: "והשיב לו ה
במדרש ובא מקום המזבח הפנימי, כמכבר הגיעו את הוא זר והרי רשות יותר ללכת, שאין לו ולמקום העזרה  והגיע

הנה האש יצחק לאברהם "לעזרת כהנים, אמר  וכשהגיע ןהקטורת, ולכאת שם  םמקום שמקריבי "אל ארץ המוריה"
שעלי, והשיב לו שאין לי רשות ללכת יותר עם העצים משום מוכנים כבר בידך וראוי שתקריב במקום הזה  "והעצים

 ם. מקום הקרבתם עד אות כניסותר להכל הקרבנות שממו כנס כהיראוי להוא אברהם שהוא בעצמו הקרבן, ו
 

 (בראשית כב' יד)" ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה"

בכל מקום שאתה מוצא הר גבוה  (עבודה זרה מה)דברי חז"ל הפסוק על פי את  רבי העשיל ב"חנוכת התורה"מפרש 
על פי דיבורו של בקעה והיה הר המוריה שז"ל חאמרו עוד שם עבודה זרה. ונעבדה דע שרמה בארץ ישראל וגבעה 

", כי נשאלת ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראהאפשר להבין את הכתוב: "הקב"ה נעשה הר גבוה. לפי זה 
המשך הפסוק סור לגבוה. , ואם כך המקום אשם עבודה זרה השלא נעבדאין לך הר וגבעה השאלה הרי אמרו חז"ל ש

, הקב"הציווי על ידי  ,נעשה הרהמקום היום רק לומר כ "היוםדווקא ". "אשר יאמר היום בהר ה' יראהזאת "מתרץ 
 .שם עבודה זרה מעולם הנעבדכן לא בקעה ולהיה אלו קודם לכן ו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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