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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

 

 
 ( ו 'יחבראשית " )לושי ועשי עוגות, י שלוש סאים קמח סולתרמה רויאמ"

סולת" קמח סאים -"שלוש "חזאמרו ל עינה שהיתה שרה באורחיםשל צרה , היעד השצריך להאברהם לומר
זכתהלבןבזכותנושהשונמיתאמצש"רכלייק"מוסיףה."סולת"ולא"קמח"תנתוכיאחרתהיתהנ"סולת"ו"קמח"

אברהםילדההכנסתהאורחיםשלשבזכות,ְךולאאמראלי יָךכאןאמרהמלאךשובאשובאל גםו,הכנסתאורחים
שרה מצ. עיניאוכן היו לוט של שאשתו באורחיםהנו צרות , אפה"שנאמר "ומצות נאמר "אפתה"ולא ודורשי.

"איה"ו"אליה"הםאותיות"איה"ו"אליו"רשומותאומריםשאותיות הנה"ו"איהאברהם"שרהשאלואתשגם,
היאתשובתשניהם"באוהל , אורחיםכשרצהבפתחהאוהלהיהאברהם ,לחפשאחרי משוםושרהבתוךהאוהל

.בזכותהכנסתאורחיםשלאברהםובזכותהצניעותשלשרה,ובזכותשניהםזכולבן"כבודהבתמלךפנימהכל"ש


 (יח-יז 'יח" )דול ועצוםגוי גואברהם היה יהיה ל... י מאברהםנהמכסה א"
ה חכמה"שואל הקב"משך צריך סדום"מדוע את להפוך גזר שהוא לאברהם להודיע ה הוא? שהדבר ומתרץ
שהואהרבהלהטיבשאםהואדבעלהחסשלבטבע הרי שהחסדחפץלמישהו יתקייםכדי שהואהטיבלו שמי

וי להתקיים ימשיך ישלו .לדורותזכר הכוונה וזו כאשר אומרים חס"אנו אבותדזוכר "י ש, יםדהחסבגלל
 "הקבשעשה ה לאבות עהוא לבניהם עדדמטיב י ש, חסכדי שהרבה מה לחנם יהיה לאבותדלא .ו אםובפרט

ל איש החסד בנים אין שאז קיומו כל ריבזכתלוי ת להם שהטיב לעשהאנשים דיזכרו ודחסאת יתמו, ואם
נפשולהצילאתאברהםמסרהש"הקבמרואגםכאןלכן.מספרהחייםמחקיגםשמוהםהרישהטיבלהאנשיםש

ס ודאת ום את רכושםלכועמורה ס, יתמו דואם כי אברהם אף יחרה הלא ועמורה יאלום שהיה יאיש אתכיר
עו בתבלדטובתו , אמר מאברהם"לכן אני המכסה " הכתוב ואמר הוסיף מיד לגוי"אך יהיה היה ואברהם

בודג ונברכו "ול , אפילו כלומר יהפך אם דסאת שמו לברכהיום הארץישאר בקרב , אמרו כאשר אנשיולכן
 ללוט מהם"סדום לך נרע עתה )כי יט" בראשית (ט' וכפייהושז, אשר ללוט טובה ת אתבגללו אברהם הציל

כולם , היכבר בהתלא לאברהם תועלת שארותםיה שכח, כי ו את טובתו עמםדחסואת ו , אמרו המלאכיםלכן
 .למרותשהםביזואותוברחמיםםלהצילאותכדי,"מילךפהדעו"ללוט



 (יא 'יטבראשית ) "ית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצא הפתחבואת האנשים אשר פתח ה"
הםלאהצליחופתוחהיהפתחשהשאפילו,וריםונסבץלביתחומשהיוהכואתהאנשיםהכתובאומרשהמלאכים

ויצא"הכתובשאחרכךאומרהראיההיאו."הדלת"ולאאמר"הפתח"הכתובאומרמדויקממהשוזה.אותואולמצ
,הקדוש"אלשיך"שואלה.ולאנכנסהם,פתוחהיהשהפתחללאשנאמרשלוטפתחאתהפתחכלומרלמרות"לוט

כברב למצכיצדזההםהביתפתחהלואהםהיו אחרשלראהנ"וילאו"הכתובאומרמהשמ?הפתחאתאונלאו
הלאות אתהפתחמצאוהםכן ש. בסנכולםועודאחר מדועהםוריםוהוכו הפתחלמצואאתבקשו והיאדרבה,

המלאכיםםאותימיתושמאלברוחצריכיםהם אלא. םכולבהיותהבנהאחרתבפסוקוטועןש"ךלשיא"מבארה,
פתחדהיינואתהפתחהגדולאתלמצואמאונלבחרולברוחוהם,אחרשהוכובסנווריםעלידיהמלאכים,סומים
.ואכןבסוףמצאוהוויצאומלטעלנפשםילהעלמנתהחצר
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 (ח' בראשית יח" )ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה"
יצחקמברדיצמתרץ?נתןאברהםלמלאכיםבשרולאדגיםדועמ לוי כותרצהלזשאברהם"קדושתלוי"בב'רבי

,כןא.דגיםאיןשוםמצוהאכילתאבלב,ניקור,מליחה,שחיטה:בשרישהרבהמצותלצורךאכילתו.במצותאותם
(.בעה"ב)'סעודתלויתן'לעתידלבאנקראתההמתוכננתסעודהןולכ,לעתידלבואיהיהעיקרהסעודהדגים



 (ב' בראשית יט" )רחוב נליןבויאמרו לא כי "
 החידשואל דוד"אב"רבינו המלאכיםלבעלהבית"פני זהסרבו לסרבשמהרש״אהלואפסקה?כיצד לבעלאין
איןהכוונה"ויאמרו"אמרומתרץשמהש.(רבלבעלהביתסלפסקשמותר(ק״עסימן")מגןאברהם"האמנם)הבית

לבעמותרלסרבגםללומרשוכדישלאנטעה."לקטןםרביסמכאןשמ"ז״לחכמושאמרו,ללוטרבוומרשהםסל
אך,זמןהיותנוברחובכלאהוםכלומרמהשאנומסרבי,"ברחובנליןכי"אמרוכןל,הביתכסברתהרבמגןאברהם

.כסברתהמהרש״אםמסרביאםהואבעלהביתאיןאבל,רבלקטןשלמרותשמותרלס,לאאםנלךלביתך


 (טז' בראשית יט" )עליו' ה בחמלת"
 בזכות ניצל שלוט הכתוב אומר החמלת"מדוע "עליו' ? ניצל שלוט הכתוב אומר הלוא אברהם שנאמרבזכות

בראשיתיט")להיםאתאברהםוישלחאתלוטמתוךההפכה-ויזכורא" לוטניצל"ספורנו"מתרץה?(כט' שאכן
ספהשלוטיהיהראויולפיזהאזהרתהמלאכיםיתעכבאחרהאחרותהלוטשכיוןאלאש,ככתוב,בזכותושלאברהם

.ובהלהותבמרדולאבמעלאלאמצדעצלהיהלאשהעיכובוןעליוכי'התאבלהיתהחמל,עםאנשיהעיריחד


 (יז' בראשית כא" )הוא שם באשר"

השרתמלאכישהיולפי.לעשותעתידשהואמהלפיולאנדוןהואעכשיועושהשהואמעשיםלפי,שםהואבאשר"
עכשיו:משיבםוהוא?בארלומעלהאתהבצמאבניךלהמיתזרעושעתידמי,ריבונושלעולם:ואומריםמקטרגים

(י"רש")שםהואבאשרוזה,דנואניעכשיושלמעשיולפי:להםאמר.צדיק:לואמרו?רשעאוצדיקהואמה
ובעצםמהוטופשלפי"באשרהואשם"ןמפרשאתהפסוק"הרמב,ישמפרשאתהפסוקעלדרךהדרש"לעומתרש

להגרשהיאודיעכלומרהמלאךמ,שםנמצאהואאלקולהנערבמקוםששמעלהים-אשאומרהמלאךלהגרהואש
 לאתצטרך הללכתמשםאל בורהואמעין , הילד מידאלא ירוהצמאו במקום נמצאהואשבו שו, להואמה מר

זאתראינובפסוקכמודוגמה."וכילגויגדולאשימנ",השתשהנעראחרהכוונההיאל"קומישאיאתהנער"המלאך
שגםבהםהמילה(ל'איובלט)"ובאשרחלליםשםהוא:"אובפסוק,(כז'שופטיםה)"באשרכרעשםנפלשדוד"
.מקוםלתעמזמר"שם"


 ( יז-זט' כגבראשית )" ךה את זרעברך אברכך והרבה ארבכי  .ךדך את יחינלא חשכת את בו"

,שכרלאברהםכפישמבטיחלוכאןבטיחמלאהמלאך(יב'בראשיתכג)אלאברהםבקריאהראשונהשלהמלאך
כילאחשכתאתבנךאתיחידך:"אמרנקריאהראשונהב:נוספתההער,טעםצריךלהביןאתהו,בקריאההשנייה

"ממני השני, זו "ממני"להיהמהכתובאתהשמיטהובקריאה תוספתברכה"ה?מדוע, אתביישמ" ההערותשתי
אומרעלכלההיהוא,"תחתבנו",רהםאתהאילבאבהקרישכאשר,(יג'בראשיתכג)י"פימהשכתברשלכאחתע

ראשונהאמרהמלאךהקריאהבוהנה.הומצושלצטרףלולזכותזהיו,ניבביהירצוןשתהאזוכאלועשויה,ודהבע
ומכיוןשהיאמצוה,ךימפנימצותישצויתיעלהיא"מנימ"ונהוהכש,"מנימנךאתיחידךבולאחשכתאת":'שםהב

שיי ךלא שכרבה , "כי מצוה ליכאבשכר עלמא לטדק)"האי (:ושין בא, השניבל ,יהפעם האילבהקרלאחר ,ת
לאאברהםכיוןש"ניממ"עלזהלומרלכןלאשייך,אתומדעתועשהז,נובןתחתבהלהעלותקרוצטוהאשאברהםל

ראשונההקריאהבולכן,האיעלמאבגםושכראתלבוהישלוזכותלקוצטהלאעשהמצווהששאחרמו,והטוצה
 .בקריאההשנייהאהבו,רכהבהנשמט



 (  ה' בראשית כב)" ונשובה אליכם"
(י"רש")נתנבאשישובושניהם"

?"ונשובה"מהכוונתאברהםבאומרופשטעלפיהצריךלהביןעדיין,שהואעלפיהדרש,י"למרותפירושושלרש
יפות"הפרשמ "פנים שכתוב ונשתחוה"שמה " של במשמעות תפילההוא כמ, שאמרו "חזו של איןבמדרש

כמובא,"נשובהאליכם"ונבקששונתפללשםכלומרכוונתאהרהםהיאלומרשנלך,השתחוויהאלאלשוןתפילה
כיביצחקיקראלך"לאברהםה"שהריכברהבטיחהקבהואוהטעם,אתהגזירה'התפללושיבטלההםבמדרשש

)זרע בראשיתכא" (יב' "שמאגרםהחטא"סברשאברהםאלא, כמ, שאמרו .(ברכותד)ל"חזו יעקבעל אברהם.
.הגזירהאתהתפללולבטלויצחק
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