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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

 

 
 (ב 'בראשית יח" )עליו נצבים אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא"

של דמות והיו בעומדים  היא לומר שהמלאכים היו" אנשים נצבים"הקדוש שכוונת הכתוב " אור החיים"מבאר ה
ומציין שאברהם , אורחים סיכנשל אברהם להצורך את  מלאלכלומר סיבתו הכוונה היא ל "עליו" ומה שכתוב ,אנשים

ידעה לזהות שמדובר מנוח  ו שלאשתשהרי אפילו , כי צורת המלאך לא תתעלם, יםקל-א מלאכישהם  הכיר בהם
 . עברבם אות כירכבר המכל שכן אברהם שלוקים ו-במלאך א

 

  (ה' יחבראשית ) "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו"
לא שתיה לאכילה שאומר ש "יראים"שיטת הלפי דרך הלצה ב את דברי אברהם למלאכים" משך חכמה"המבאר 

בברכת המזון  כך שלא תתחייבו הילא שתירק לחם ללכם לאכול אתן , אברהםמר ובברכת המזון לכן א תחייב האינ
 . שלא תצטרכו לברך, "תעבורוואחר ", ותוכלו ללכת מיד

 

 (ח 'בראשית יח" )חמאה וחלב ובן הבקר ויקח"

 (י"רש) "העיסה ונטמאת היום אותו כנשים אורח לה שחזר ,נדה שרה שפירסה לפי הביא לא ולחם ,חמאה ויקח"
הלחם למרות שנטמאה העיסה יכול היה אברהם להגיש לאורחים את י "גם לפי פירוש רש, רבינו בחייאומר , לכאורה

אברהם נראה שאלא  ,על שאר בני אדםאסור זה אבל אין אוכל חולין בטהרה החמיר על עצמו והיה אברהם כי אמנם 
אברהם  גישהטעם שלא ה רבינו בחיי לפי לבא. דברים שהוא בעצמו איננו אוכלאת אורחיו  לא רצה להאכיל

את ו, "לושי ועשי עגות"לכן ביקש משרה  ,פסחהם באו אליו בשהרי , זה מפני אסור חמץ היהלאורחים לחם 
  (ג' שית יטברא)" ה ויאכלוומצות אפ", מצותשהוא הגיש לפניהם לוט אצל למדנו ממה שנאמר שהיה זה בפסח העובדה 

 

 (יד' יחבראשית ) "חיה ולשרה בן עתכדבר למועד אשוב אליך  'ההיפלא מ"

י היא כעל דברי האורח צחקה שרה שהקדוש מלמד זכות על שרה ואומר שהוא אינו מתפלא על כך " אלשיך"ה
שמדובר עלה בדעתה נגיד שוגם אם  .היו ערבייםהם דעתה עוד שלפי מה , ןנכו האורח לא דברה שמא תפקסה
מעצמו שאומר זאת המלאך מסתפקת אם מה׳ יצא הדבר או אפשר לומר ששרה היתה ן עדיי ,ולא בערבימלאך ה׳ ב
, קייםיתודאי שאין הדבר  ,במלאךאם מדובר כלומר , בתמיהה ,"מה׳ דבר אליפה"אומר וה׳  עתבא ככן ל. ברכהכ

  .להסתפקכבר מקום אין הרי ש" ולשרה בן... אליךלמועד אשוב " עצמי אומרבאני אבל כאשר 
 

 (יא' כאבראשית )" אודות בנו על אברהם בעיני מאד הדבר וירע"

  (י"רש) לשלחו לו שאומרת על ,ופשוטו ,רעה לתרבות שיצא ששמע על, בנו אודות על"
היה הבקשה לאברהם ומדגיש שמא שהפריע הכתוב  מרואבעצם ואברהם של  ופר בכבודמסהכתוב  ן"רמבהלפי 

, בהץ פילגשו וחפבחשק שמפני בקשה לגרש את הגר ההפריע לאברהם היה שכי היינו חושבים שמא לגרש את בנו 
ך א, ללא שום פקפוק או צער שרהעושה כרצון אברהם היה את הגר בלבד גרש שרה לאלו אמרה לו ש, ולפי הכתוב

שלא ירע ה "הקבאמר לו עד ש, לא רצה לשמוע אליהעל כך והיה הבקשה לגרש את בנו מאד אברהם חרה למה ש
 . וזרעוישמעאל לא יקרא , זרעוכי ביצחק לבדו יקרא , שרה לקולישמע שבעיניו על הנער ולא על האמה כלל ו
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 (בי 'יחבראשית ) "ותצחק שרה"
למדרגה גיע עד שי ותוגדולהבורא נפלאות את עצמו כל כך ולהכיר את שהצדיק צריך לקדש  "נעם אלימלך"טוען ה

מה יוצא ש, אין קץעד פלאות כי ביד הבורא נ ,בעיניו לחידוש גדולהדבר א יפליכזו שגם אם יראה איזה פלא לא 
הוא , "ותצחק שרה"לכן . ה"שבחו של הקבדוש גדול בעיניו הוא מיעוט יתפלא האדם על איזה פלא שהוא חמש
למה זה צחקה "' על כך אומר ה, "אחרי בלותי"למרות ש, 'על גודל הפלא שעשה לה ה השמחה תלשון שמחה שהימ

הרי ? חיונגד ככא פלא והדבר שוכי יש , "דבר' היפלא מה"? גדול בעיניההפלא מה החידוש והמה כלומר ? "שרה
 .יש בידי לעשות נפלאות גדולות יותר

 

  (טו' בראשית יח" )צחקתי לא לאמר ותכחש שרה"
היא  (טו' בראשית יח)" ותצחק שרה בקרבה"אחר שאומר הכתוב בפירוש , אה ששרה משקרת במצח נחושהנר, לכאורה

 המחשבה רעה אינ"ששהדין הוא כות ואומר ז "פני דוד"בא "רבינו החידמלמד עליה ? "לא צחקתי"מעזה לומר 
הכוונה היא  "לא צחקתי"ה שאמרה שרה מו, כלומר מחשבה רעה אינה נחשבת כמעשה רע ,"למעשהת רפטמצ

ה מתעקש ואומר "באלא שהק. ה חטאזואין בולכן אין זה נחשב כמעשה מחשבה כלומר ב" בקרבה"שהצחוק היה 
 וזה, בפועל קהצחת למעשה וכאילו היא נחשבה מחשבתה של שרה גם נשמת גדולתמשום שביחס ל" לא כי צחקת"

, באמירה צחקההיא כאלו הצחוק נחשב  שרהלגבי כלומר , "לאמרשרה  למה זה צחקה"הכתוב מר בתחילה ומה שא
 .  השערה הקב״ה מדקדק עם חסידיו כחוטשמשום 

 

  (ח' בראשית כא) "ויעש משתה ביום הגמל את יצחק"
להיטיב יוכל ' הכדי ש' הרצון את שות לע הואהצדיקים של תענוג שה "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

ביום ", כאןל "זח ביארוו .הצדיק בזכותישראל עם לברכה ו הל להשפיע רב טובוכיהוא ש' הלזהו תענוג ו, להם
 . לזרע אברהם יצחק ויעקב בזה שיגמול חסד' שיתמלא רצון ההיא  ת אברהםשמח" שיגמול חסדו לזרעו של יצחק

 

 ( א' בראשית כב)" לוקים נסה את אברהם-והא ויהי אחר הדברים האלה"
מדוע ו, "אור כשדים"של סיון ינהיותר מ "העקידה" סיוןינומדגישה את תורה המדוע מהללת " פנים יפות"שואל ה

גדול "ל "ומתרץ על פי מה שאמרו חז? נפשו לעקידהאת שמסר יצחק של סיון ינולא אברהם של סיון יננקרא זה 
, 'ה על קדושלמות ווה אינו מצבן נח  (:עד סנהדרין)ל "לפי חזו, .(קידושין לא)" יותר ממי שאינו מצווה, מצווה ועושהה
ניסיון ב ןכין שאה מ" אינו מצווה"והיה לו דין של ' למות על קידוש ה מצווהאברהם לא היה  "אור כשדים"ב ןכם א
סיונו של ינגם מדוע היה זה מובן לפי . "מצווה ועושה"ה לכן היה לו דין של "שהיה ציווי מפורש מהקב" עקידה"ה

  .כי יצחק לא היה מצווה, סיונו של יצחקיאברהם גדול מנ
 

  (ז' בראשית כב) "ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי"

ורק אחר " אביו ואימר אביויאמר יצחק אל אברהם "מדוע מקדים הכתוב ואומר  "חנוכת התורה"שואל רבי העשיל ב
הכתוב פירוש אם כן . קרבנותהת עבודבאונן פסול ל ש"ומתרץ על פי מה שלמדו חז? "העציםהנה האש ו"ל אשוכך 

. היה אביומשום שאברהם לומר האמירה זו היה רק כקא וודהכוונה היא לאביו  "ויאמר יצחק אל אברהם אביו"
הנה "אני רואה ש םמשו. "הלא אתה אבי ואם תשחט אותי אתה תהיה אונן ותפסול בעבודה"ומר כא, "ויאמר אבי"

עתך ובדאותי אין ברצונך לשחוט ך אם א. שאתה רוצה להקריב קרבן ואסור לך להקריב באנינות "האש והעצים
 ".איה השה לעולה"ך ואם כ, להביא קרבן אחר

 

  (יא 'בכבראשית ) "ר אברהם אברהםמיאו"

  (י"רש" )שמו את שכופל הוא חבה לשון ,אברהם אברהם"
העולם היא שכאשר דרך שהוא , "אברהם, אברהם", ת השםוכפילשביר סי ומ"חולק על דברי רש" תוספת ברכה"ה

פילת כבוו ברגש לו לקרא כדר, ן לעשותווכמתהוא ש תנכוספעולה ממנו לעשות למנוע מורו לזרז את חבאדם רוצה 
שלא את אברהם  רודי לעצכזדרז המלאך האן כגם , פעולתואת על השומע לעצור  תשה פעולה נמרצועזה דבר ו, שמו

 . "אברהם אברהם"ברגש לו קרא לכן ישחט את בנו 
 

 (כג' כבבראשית )" ילד את רבקה ובתואל"
לאברהם  רבשזאת כדי לו, "ילד את רבקה" ,שהיה מבני הגבירה ,"בתואל"ש "ספורנו"לפי ה, הכתוב בא ללמדנו

 ...ופילגשו"ה שנאמר ומ, כנעןבנות ידבק בהיצטרך ל לאכדי שיצחק לבנו שראויה להיות שה יבבית אביו א תמצאנש
יצחק ראויה לבנו גם כן ילדה את מעכה שהיתה של ראובן פילגשו היא ללמדנו שגם  (כד' כבבראשית )" ותלד גם היא

 . כנעןשל  לזרעלא יצטרך עדיין לא יבחר ברבקה ולמקרה שהוא 
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