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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

 

 
 (ד 'יח בראשית) "מים מעטיוקח נא "

הוא  "מים יוקח"להם  אמר אול" יוקח נא מעט מים"שמה שאמר אברהם לאורחים  "העמק דבר"ב ב"הנצימבאר 
 היהכי אם כן , מתכוון להכביד עליהם ולבקש מהם ללון אצלוהוא אברהם רוצה להראות לאורחיו שאין שמשום 

 אלאגדול  כך כלמהם דבר  לבקש לב מצא לאאברהם  אבל. הרבה מיםעם  יפה הרגליםאת  לרחוץ ,המנהג לפני ,ראוי
  .מועטת רחיצהב די ולזה, בלבד קטנה שעה עמו יתעכבובקש מהם ש

 

  (ה 'יחבראשית " )ה פת להםחאקו"

הכתוב ן ולשל על "חזמדייקים שבו , (י' שמות ג) "לכה ואשלחך אל פרעה"לו  אמרש אל משה 'דברי המדרש על יש 
, רק הואה אומר למשה ש"הקבש, לרמזשהדבר בא שם  אמרוו, "לך"במקום לכתוב , א"התוספת האות ב ,"לכה"

 המאת " תוספת ברכה"פרש המזה המדרש הלפי . אחרו לאדם הזהשליחות את מסור ל ולאל ואל פרעה ילך  ,בעצמו
מרוב חיבתו אורחים שמז לוראברהם ש, "ואקח"במקום לכתוב , א"התוספת האות ב ,"ואקחה"אברהם כאן מר ואש
 . את הלחם ולא אחריקח  בעצמוהוא הם ילא

 

 (כז 'בראשית יח) "ואנכי עפר ואפר 'נא הואלתי לדבר אל ה הנה"

י שהפירוש של "אבל בפרשת דברים מבאר רש". ויואל משה"כמו  "רציתי""הוא  "הואלתי"י פירוש המילה "לפי רש
האם זה ? "הואלתי"אם כך מה הפירוש של הפועל  ."הואלתי לדבר"כמו " משההתחיל "הוא  "הואיל משה"
י את "רשפירש ולכן  מתאים לשני הפירושים" הואלתי"שאכן הלשון " כלי יקר"מתרץ ה? "התחלתי"זה או " רציתי"

שהוא , ולא על הפסוק שלפנינו( פסוק לא" )הואלתי"ה שאברהם אומר ידווקא על הפעם השני" רציתי"הפירוש 
 ". התחלתי"במשמעות של 

 

  (לב 'בראשית יח) "העשרה בעבור אשחית לא ויאמר עשרה שם ימצאון אולי"

ולפיכך , י שאין הדור מתקיים בפחות מעשרה צדיקיםנפמעל פחות מעשרה  בקשמלא שאברהם  רבינו בחיימבאר 
שלשת בניו ושלשת נשי , נח ואשתו, שמונהשהרי באי התיבה היו רק , אבדו דור המבול לפי שלא היו שם עשרהנ

. חתניו ארבעתבנותיו ו ארבע, לוט ואשתו :הםש יםעשרה צדיקבסדום חשב שיש שאברהם טעם נוסף הוא . בניו
וילך "כתוב לכן . נאבדו כשם שנאבדו דור המבול כשלא היו שם עשרה להגן על הדורהם  ,עשרהשלא היו שם יון וכ
לא יכול אברהם ועל פחות מעשרה , שלא היו שם עשרהידע ה "כי הקב, העשרהאת  הזכיראברהם שמיד לאחר , "'ה

ודה לו שישא לכל ה מ"הקבבכל פעם ופעם אחר שמה שאברהם מרבה בתפילה ו. שכינההסתלקה הכך פיל לבקש
, שלושה כרכיםיצילו  שיםוהשלשבר ידוע כ, כרכיםארבעה יצילו  וארבעים, ארבעים וחמשההמקום אם ימצא שם 

ת טרח אברהם בדבריו להרבומדוע , אם כך, הכל לפי החשבון ההוא, והעשרה כרך אחד ,שניםיצילו  והעשרים
לפי שאין , םעטיוהמאשר על יותר מ םרחם על המרוביה יעדיף ל"חשב שהקבאברהם א שאל ?חנםבתפלה על 

". את התורה םהעושי םאת התורה למרובי םהעושי םדומה מועטי אינו"ל "זחכמו שאמרו , זכות כל כך םלמועטי
  .רחמיםהדת ימשהוא ' שם הכר מוזשמה  וזה, מועטיםעל הודה לו בכל פעם ופעם שירחם אפילו מה "הקב, אכןו
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  (כה 'יחבראשית ) "פט כל הארץ לא יעשה משפטשה"
כל את מקפת ראייתך , כל הארץאת שאתה שופט  וןוכימ, ה"מסביר את טענת אברהם כאומר לקב "משך חכמה"ה

אז הרי ש, עיר אחרת דנגכסדום העיר אתה משווה את התנהגות אנשי ו רואה את התנהגות כל העולם האתכך שהארץ 
הוגן  בשביל זה לא תעשה משפטאך האם , שבערים האחרותיקים דצה דנגכיקים דצסדום לא תמצא בבודאי ש

ביחס לאנשי עירם לא ביחס יקים דהם צולראות אם  ,בפרטעיר הנשי אעל כל ביט עליך לה, חלילה לך מזה? לסדום
 . את העירלא תשחית ואז אולי , לכל העולם

 

 (יב 'יטבראשית )" המקום עיר הוצא מןבניך ובנתיך וכל אשר לך בו עד מי לך פה חתן"

ם וכן אומר ?רק בנותלא בסדום א םבניהלוא לא היו ללוט , "ובניך"אומרים המלאכים ללוט  דועלכאורה לא ברור מ
מדוע ו ?ידעו המלאכים שהחתנים אינם ראויים להינצלוכי לא . שני חתנים בסדוםבלשון יחיד הלוא היו ללוט " חתן"

מהן שיוליד  ועם בנותישהמלאכים ידעו את אשר יקרה ללוט , הקדוש" אלשיך"מתרץ ה? "עוד מי לך פה חתן"אמרו 
כל מה שיש לך כי , מהבית נמצא מחוץל מי שעוש שכלומר אל תח "מי לך פה עוד"שאמרו לו מה  וזה. שני בנים

 ,שלך "חתן"הכי . חתן ובניך ובנותיךהם לך פה  שמה שיו, לךיהיו לא בחוץ כלומר כל חתניך ש ,פה ולא בחוץנמצא 
, עצמו לשחתן  כי הוא, "חתן"יש , בנותיובצירוף של לוט עם כי . פה וגם בניך ובנותיךנמצא  ,"אתה"בעצם הוא ש
היו והבנות  בניוהיו והבנים  ,בנותיושל בעל היה הכי הוא  .בנותהשתי  הןש ,"ובנותיך", עמון ומואב םהש ,"בנים"ו

להם שאפילו חשבו שהוא זר הדבר כל כך  הוהי "אל חתניו וידבר"יצא ין את דבריהם ובהלוט לא . בנותיונשיו ו
 ."חתניו ויהי כמצחק בעיני"איתם שנאמר חק וצ

 

 (כט' יטבראשית " )אברהם וישלח את לוט אתלהים -א ויזכור"

וילך " שנאמר, ללכת עמו לארץ אשר ילך, שלוט ניצל מהפיכת סדום בזכות החסד שעשה עם אברהם ן"הרמבמבאר 
גלל אברהם לוט כי ב, בזכות אברהם ניצל ואולכן ה, עם אברהםבצוותא לוט הלך להיות , (ד 'יב בראשית) "אתו לוט

אברהם  גללא אליו רעה בוולא יתכן שתב, מולדתו ירבחרן עלוט היה נשאר עדיין  ,אברהם אלולכי , ר בסדוםוגל עבר
 .לוט המלכים בעבוראחרי נפשו בכפו לרדוף שם את אברהם שזו גם הסיבה ו. שיצא במצות קונו

 

 (ז' בראשית כ" )יא הואבאשת האיש כי נ בועתה הש"

ואילו  ,"יא הואבכי נ", ימלך שאברהם הוא נביאבה לא"שכאן אומר הקב מעיר את תשומת ליבנו לכך א"רבינו החיד
אשת ישראל על פי הידוע ש ,מהר״א גידיליאשם ומתרץ ב? מדוע ההבדל, "ואכי נביא ה"אמר נפרעה לא אצל 

היה  ,פרעה לאשרה נלקחה ר שאכ, לפי זה, לבעלה אשת כהן שנאנסה אסורהאילו ו ,מותרת לבעלה שנאנסה
לומר לפרעה הכתוב כן לא הוצרך ל, עדיין היתה מותרת לו, תנאנסאם שרה היתה אפילו ש, ישראלדין של אברהם ל
לברכת  ברכת אברהםאת הקדים מלכי צדק י שואחר, מלכיםבה מלחמשובו של אברהם מהאך לאחר  ."כי נביא הוא"
ה לה הי ,אבימלךכאשר נלקחה שרה אל , לכן ,אבינו תנה לאברהםיונמלכי צדק כהונה מהניטלה  ,על כך וכעונש', ה

כי נביא "ומר לאבימלך הכתוב ללכן הוצרך  ,בעלהאסורה לתהיה  יאהת נאנסהיא אם שאשת כהן דין של כבר כעת 
 . שלא נגעת בה יודעהוא ו" הוא

 

  (א' כאבראשית " )דבר כאשר לשרה 'ה ויעש ,פקד את שרה כאשר אמר' וה"
 (י"רש" )בלידה-ויעש כאשר דיבר ,בהריון-שרה כאשר אמרפקד את ' וה"
. ובית דינו 'ההכוונה היא  "'וה"כל מקום שנאמר שבמדרש ובא מההכלל על פי  "חנוכת התורה"רבי העשיל בפרש מ

 -"'ויעש ה"בל א. שליחותו ובישרו לשרהאת היה בצירוף המלאכים שעשו ש ,בהריון "פקד' וה"אמר ן מה שלכ
 .ה בעצמו"הוא רק ביד הקבר זה כי דבלבדו היה  ,בלידה

 

 (ו' כאבראשית )" כל השומע יצחק לי להים-עשה לי א צחוק"
ה "אך כיון שהקב, מילהלתינוק בגלל השיש צער ף על פי אמסביר את דבריה אלו של שרה שאומרת ש "ספורנו"ה

 . ל צער המילהגלב וידאגולא ו עמי ישמחכלומר כולם  ,"כל השומע יצחק לי"לפיכך , שמחה בלבלי נתן 
 

 (ה 'כבראשית ב)" עם החמור לכם פה שבו"

מה ' :ראה אברהם את המקום מרחוק וענן קשור עליו אמר ליצחק בנור שאכשמדרש מביא את דברי ה "דעת זקנים"ה
אין אנו ' :אמרו לו '?מה אתם רואים' :חזר אצל נעריו ואמר להם ',עליו קשורהר נאה וענן ' :אמר לו ?'אתה רואה

 רומבא. '"שבו לכם פה עם החמור" ןכם א רואים כמוהו שאינכםוים ואתם והחמור ש' :אמר להם ',רואים שום דבר
 . חמורה כמו, נוכרי ייחוסעבד אין ל ןכול "עם הדומה לחמור"ל "זחאמרו ש לפי זה שזה דומה למה
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