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

 

 
 (ז 'יחבראשית )" תן אל הנער וימהר לעשות אתוויבן בקר רך וטוב  חואל הבקר רץ אברהם ויק"

להאכילם שלש כדי , "טוב"וגם  "רך"וגם  "בקר בןגם "שלש בהמות, שאברהם שחט ( .)בבא מציעא פז ז״לחאמרו 
טובים בשר  שלשה נתחיסתפק בה שלש בהמות ולא" הקדוש, מדוע שחט אברהם אלשיךשואל ה"בחרדל.  לשונות

מה וכן  "?אותם" היה צריך להיאמר "לעשות לעשות אותו? חוץ מזה, אם היו שלש בהמות מדוע נאמר "אחתמבהמה 
שאלה נוספת . "אשר עשה ובן הבקר רך וטוב"לומר צריך היה  בהמות שלשהיו  , אם"ובן הבקר אשר עשה"אמר שנ

הלוא נאמר  ח( 'יחבראשית )" לפניהם וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתןויקח חמאה היא בנוגע למה שנאמר בהמשך "
ביחד? לפני  בשר וחלבלאכול לפני האורחים אברהם תן אם כך כיצד נ ,קיים אפילו ערובי תבשיליןעל אברהם שהוא 

" הקדוש מתרץ את השאלות הללו, הוא מקדים ואומר שבדרך כלל כאשר מזמין האדם שנים או שלושה אלשיךשה"
אותו הגדול הוא מאכיל  ואגב ,על הגדול שבהםהיא  כוונתועיקר היטב, אך חים, הוא אמנם מאכיל ומשקה אותם אור

זה מה שרוצה  כל אחד ואחד. עבוריעשה ם בגדלם ובערכם, הרי שהמארח הם שוויכל האורחים  , ואםאת שאר האורחים
כך  ואגבמכם בשביל אחד  אשכל החרדה הזאת הים, ולא ככל אחד מ בעיני יקרה נפשאבינו לומר לאורחיו "אברהם 

אם יעשה כי  .מהם שלש בהמות, בהמה אחת לכבוד כל אחד ואחד שחטמנת להמחיש זאת הוא . ועל "אעשה לשאר
? לכן נתן להם כל אחדחת עבור א שלש בהמות,שהוא שחט ע ודאחד, במה יו ויתן לפני כלשונים שלשה נתחי בשר 

שנים או שיש  מצאנשאחר נתח מו אינן כהלשונות בהמות, כי  ש לשונות בפחות משלשכי הלא אין של שלש לשונות,
את לק יעמד וחהוא לזכות את ישמעאל בנו, רצה וגם  ,זקןאברהם היה ו והיות. בהמהאותה הדומים זה לזה ב שלשה

לחנכו  על מנת הנער לישמעאל, לשון אחת הוא לקח על מנת לבשל אותה בעצמו, ואת השניים האחרות נתן הלשונות
הנער  לא"ויתן  הנותרים, םישניאת ה ",רך וטובאת ה"אך מי לקח? אברהם, , "קח בן בקרמה שנאמר "וי וזה .במצות

, את בן "לעשות אותואברהם, " ",וימהרנאמר ", לכן מישמעאל במצות יותר זריזהיה אברהם לא ש. א"לעשות אותם
רצה מצד שני אברהם ר כמוהו, וימההוא היה לא כי  ",רך וטוב"ה הנער לא עשה עדיין אתשבראותו אך  הבקר האחד.

לשלשה  הלשוןאת חתוך לעצמו, שלאמר אברהם יעשה אותם. הנער ש לא המתין עדהוא לתת לפניהם מהר, על כן 
יראה שלא  לאכדי שנותן מנה אחת לבדו, מהם הוא שלכל אחד להם ות אלהר בד, ומה גם שרצהוכמאינו זה חלקים 
לתת  "חמאה" לקחהוא  ?השאר. לכן מה עשה זימן אתהאחד הוא ו אות רק האחד ואגבתם אלא החשיב אוהחשיב 

 כי הוא מיהר לעשות את שלו ,שלישיפני הלנתן  אשר עשה" בן הבקראת "שני, ולתת לפני ה "חלבלקח "לפני האחד, ו
 ."וימהר לעשות אותושנאמר "

 

 ח( ')בראשית כא "את יצחק הגמל ביום"ויעש אברהם משתה גדול 

ה. ומה והמצו בודביום שנולד לו בן או ביום המילה לכגדולה סעודה הוא לעשות מנהג העולם שרבינו בחיי מבאר 
, כניסו לתלמוד תורהגמלו ההישמיום נראה שהוא מפני משתה יצחק עד יום הגמל אותו, את אברהם לעשות  שאחר

לעשות הסעודה לא ביום הלידה אברהם לא רצה לכן בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו.  שהרי, על כך לתמוהלנו ואין 
פקודי "בנו בשמחת התורה שכתוב בה יחד עם כדי שישמח  יצחק, עד יום הגמל את הדבראת ולא ביום המילה והניח 

' )ישעיה כח "ה גמולי מחלבאת מי יורה דעה ואת מי יבין שמוע"שכתוב  יןיוכענ, (' ט)תהלים יט" ה' ישרים משמחי לב
 . ומזומן להיות עולה תמימה ,ונבדל לעבודת ה' פרושתקדש להיות יצחק, הוא השנגמל לאחר (. כי תכף ט
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  (א 'יחבראשית ) "ם היוםחכ"

 (י"רש" )כדי שלא יהיו עוברים ושבים הרבה, ולא יטריח אברהם עצמו בהכנסת אורחים המנרתיק הוציא הקב"ה חמה"
כחום "נאמר לא כי  ,א הידיעה", בה"כחום היום"לשון בל "חזהוא מדיוק המקור למדרש ש" מסביר תוספת ברכהה"
ולא  (י 'כה ירמיה) "ואור נרנאמר ", וכן "כאור הבקרנאמר "ולא  (ד 'ב כג"ש) "וכאור בקר"לשון נו אמצש, כמו "יום

מורה על תבערת היום, ו זהלשון אכן מצאנו שהו ,יום ידועשמדובר על ה' הידיעה מורה השימוש ב, "רואור הננאמר "
, וגם שם נאמרה יום הגדולהיום שלעתיד, על ", המדבר על בוער כתנור באכי הנה היום " (יט' גמלאכי כמו שכתוב )

, ולכן הלשון כאן "כחם :(ג ז"ע) "דונים בה וצדיקים מתרפאין בהה חמה מנרתיקה, רשעים נ"זו "הוציא הקבהמליצה ה
 א מיציאת חמה מנרתיקה. ביום הידוע, על חום העל חום כזה שב תמרמז "היום

 

 יב(בראשית יט' )" חתן ובניך ובנותיך ויאמרו האנשים אל לוט עוד מי לך פה"
וחייבים לומר בתוך העיר שני בנים ושתי בנות נשואות עם בעליהן, לוט משמע שהיו ל" שמהכתוב פנים יפותאומר ה"

אם יש לאברהם שהיו מצילים את כל העיר כמו שהבטיח הקב"ה הרי שהם היו צדיקים הם אם כי  ,רשעיםשהם היו 
עשרה, ביחד ה ונשאתי לכל המקום, והרי בניו ובנותיו עם בעליהן ולוט עם אשתו ושתי בנותיו הנמצאות עמם היו עשר

ומה שלא הצילו את העיר היה כיון שלא היו צדיקים. ובכל זאת אמרו המלאכים ללוט שאם הם יצאו אתם מהעיר הם 
 . בזכותו של אברהםבזכותם אלא ינצלו אבל זה לא 

 

 א( ')בראשית כא "לשרה כאשר דבר 'פקד את שרה כאשר אמר ויעש ה 'וה"
 ,בעלמאזכירה  יאה "פקידה"ה ",עשיה"לשון בין ל "פקידה"בין לשון " מסביר שמבחינה לשונית יש הבדל כלי יקרה"
בה ימורה יותר ח "בוריד"שלשון ואמרו חז"ל במדרש  ".ואעשך לגוי גדול" נאמרשו היא פעולה ממשית כמ "שיהע"וה

 ."עשייה"מורה על בירור הדברים בפירוש בחיתוך הלשון וזה מתייחס אל לשון  "בוריד"שה לפי "אמירה"מלשון 
בראשית ) "והיתה לגוים"על פסוק חז"ל  וכל העקרות כמו שפרשעמה ין הוא שכאשר נפקדה שרה נפקדו יהענ וביאור

ממש בפועל  "עשייה"בלשון הוא כי פקידת שרה  ,וים לשרהולא היו שכל מקום הם עמה מ שנפקדוף על פי טז( וא 'יז
דהיינו , כי הצדיקים נבראו בשתי ידים ,ממעשה שמים וארץיותר  צדיקיםגדולים ו שאמרו חז"ל במדרש שכמ 'ידי ה

" לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך ,אליו 'והנה דבר הכתוב "שו בה כמיהמורה על ח "בוריד"ממש ובלשון  "עשייה"
לך שת "כי פר ,בה כל כךיח השאין ב "אמירה"לבד ובלשון ב "פקידה"בלשון הם )בראשית טו ז( אבל שאר העקרות 

ם ילכל הגוי לעזרלומר שתהיה  צהוטז( ר 'יזבראשית )" וברכתיה והיתה לגוים"בלשון אמירה ושם נאמר  המתחיל "לך
, כי המילה כאלו אמר עם שרה ",פקד את שרה 'והמה שאומר הכתוב " זה .עמהיחד עקרות של גויי הארצות הכי יפקדו 

א( שאותן העקרות שנפקדו עם שרה לא  ')שמות א "הבאים מצרימה את יעקב" כמו "עם"לשון ת גם במשמש "את"
 ,בוריבלשון דבלשון עשייה ושרה עצמה מדבר על  ",לשרה 'ויעש ה" ".אמירה" ובלשון "פקידה"בלשון  םאי נפקדו כ

אינו עושה , מכל מקום הוא ואות הוא זוכר שלפעמיםאף על פי  ,שאינו אוהב גדול לחבירולאדם משל  ".כאשר דבר"
תוספת ב '"וה" ומה שנאמר .בעבורוהכל הוא נכנס בעובי הקורה ועושה  ,אוהבומי שהוא אבל בשביל  .כל כך בעבורו

 דברי רז"ל וזה מזכיר את  "הוא ובית דינו'" הכוונה היא "וה"כל מקום שנאמר חז"ל בדרש שבאמרו  ,"וויהאות 
אים את קור ןלכ ,שבו הקב"ה יושב בדין עם כל בית דינו שלמעלה ,השנהפקדה בראש אמרו ששרה נ)ר"ה יא( ש

 .זו בראש השנהה פרשהה
 

 ( כב 'כאבראשית " )יהי בעת ההיא ויאמר אבימלך"ו

. בנהול שילוח הגר עפרשה הקודמת מה שנאמר באבימלך לבין עם בין כריתת הברית לכאורה, לא נראה שיש קשר 
בעל איש חסד וכע והיה ידרהם אבינו באוטוען שעד עתה הסמוכות  " מוצא קשר בין הפרשותמשך חכמהאלא שה"

בנה, את לח את הגר וישאחרי שראו שאברהם אבינו . אבל למישהו יעשה רעהוא מפניו שמא  וחששלכן לא רחמים, 
ך, כצטווה על הוא ממעשה אכזרי ביותר אם עשות מסוגל ל, הגדול איש החסדאבינו, לכולם שאפילו אברהם תברר ה
  , לכל מקרה שלא יבוא. רות עמו בריתם כן זה הזמן לכא

 

 כב' א(שית ברא" )נסה את אברהם להים-והא"

ואם לא  ,אם ירצה יעשהדהיינו מוחלטת, ה ורשותהוא במעשה האדם והיות וטוען ש סיוןיענין הנמבאר את  הרמב"ן
להוציא אותו כדי צוה הקב"ה מ ,המנסהכי מצד מצד המנוסה, אבל זה רק סיון" י"נהדבר קרא לכן נלא יעשה,  ירצה

כי "לב טוב בלבד. בור שכר שעשה ולא לקבל טוב ה מעשההעל שכר על מנת לתת למנוסה ח אל הפועל, והדבר מהכ
מתוך רצון רצונו ואת שהוא יודע בצדיק שיעשה לומר הקב"ה מעמיד בניסיון רק כה(, כ ')תהלים יא "צדיק יבחן 'ה

יעמדו בניסיון, ה' לא ולא  לא ישמעוברור הדבר שאשר  ,ת הרשעיםאבל אסיון, יאותו בנ הויצולתת לו שכר אז ה' 
 . לטובת המנוסההם רק סיונות שבתורה יכל הנלומדים מכאן ש. יבחן

 :פ"תבית כנסת "שבת אחים" נווה גן מרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: ו לבירור פרטים
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