
    

 

 

  

  

  

 28גליון                         ויראפרשת 

 

חֹם ַהּיֹום"  ַתח ָהֹאֶהל ּכְ ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֹׁשֵ ָרא ֵאָליו ה' ּבְ  (בראשית פרק יח, א) "ַוּיֵ

היה ראוי ואם היה זה כדי לבקר את החולה, [כאן שום דיבור או מצוה לו נאמר ולא  ם,ברהה' לאתכלית המראה שנראה מה היתה : השאל 

 .ברית מילה] לכתוב זאת בפרשת

בהיותו  מראה זה שייך להמשך הפרשה, שבו אמר ה' לאברהם שבכוונתו להפוך את סדום ועמורה, גם כדי שיבקש עליה רחמים,תשובה: 

אליהם מה , כדי שלא יגיע ויקיימו את מצוותיו 'ו ואנשי בריתו שישמרו את דרך המד אברהם את בנידי שילוגם כ חומל וחונן כל אדם,

 ).אה . (שאלשהגיע לאנשי סדום ועמורה

  

חֹם ַהּיֹום" ַתח ָהֹאֶהל ּכְ ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֹׁשֵ ָרא ֵאָליו ה' ּבְ  (בראשית פרק יח, א) "ַוּיֵ

מקומות ב פרה התורה שבאה אליו נבואה זו בהיותו באלוני ממרא, בהיותו יושב בפתח האהל, וכחום היום, והרים מה סילש: שאלה 

  אה.עשה בעת שבאה אליו הנבואחרים לא פירטה התורה היכן היה הנביא ומה 

א נפרדה , כי ללאחר שקיים בעצמו ברית מילה ונכבד במעלתו של אברהם אבינו ודבקותו בה'באה התורה ללמדנו יסוד גדול תשובה: 

וכמו [ , ולשם שמיםהגשמיים עשה רק במעט ההכרחי לקיום הגוף םהעניניאת העולם הזה, כי גם  ימחשבתו מה' אפילו בעוסקו בענינ

ו במקום עסקו באלוני ממרא, בהיותו ולכן בהיות, מיים ורוחניים יחד]ק בענינים גששהאדם רואה ושומע יחד, כך היה אברהם יכול לעסו

ק באלוקיו עד שבאה אליו רוח ל אחד יוצא לעסקיו, אפילו באותה שעה היה דבהיום שכוכחום , תח האהל ורואה את אנשי העיריושב פ

ואה זו נו הדבקות בה', ונמשכה נבלא פסקה ממודיבוריו עמהם, בכל זאת הכנסת האורחים בבהקיץ ה. ואף אחר כך, בהיותו עוסק הנבוא

 ).ב(שאלה  תם.עד הפסוקים בהם אמר לו ה' שבכוונתו להפוך את סדום ועמורה, ותפילתו על הצל

 

ה כַּ " ֲעׂשֶ ן ּתַ ֶכם ַוּיֹאְמרּו ּכֵ ם ַעל ַעְבּדְ ן ֲעַבְרּתֶ י ַעל ּכֵ ֲעֹברּו ּכִ ֶכם ַאַחר ּתַ ְרתָּ אֲ ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלּבְ ּבַ ר ּדִ  (בראשית פרק יח, ה) "ׁשֶ

כאילו אמר לכאורה כאן משמעותה ו, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה]כמו 'על כן [היא נתינת סיבה כן עברתם'  לשון 'כי על: השאל

 לאכול. לבוא אליו כדי היא אן עברו כהסיבה שאין זה מהנימוס לומר לאורחים שרי לשם כך עברתם כאן, ולהם שה

 איןר להם שוביא'אחר תעבורו',  ודם לכןאברהם ק להם כהסבר לכך שעברו כאן, אלא כהסבר למה שאמרלשון 'כי על כן' אינה תשובה: 

כך היתה כוונתי, ח, אלא לו האורהכילי שאינו רוצה שיתעכב אצ המארח הכוונתו להתנות עמהם שמיד לאחר שיאכלו ילכו, כדרך שעוש

מיד כן לא אעכב אתכם לאחר האכילה אלא , ללמקום אחר כאן בדרככםלא היתה תכלית הליכתם לכאן, אלא עברתם כיון שיודע אני ש

 . )ושאלה ( תוכלו להמשיך ולעבור הלאה לדרככם.לאחריה 

 



 

 

ר הָ " ּכָ ָכל ַהּכִ ֲעמֹד ּבְ יט ַאֲחֶריָך ְוַאל ּתַ ּבִ ָך ַאל ּתַ ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ ֶפהַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ִהּמָ ּסָ ן ּתִ ֵלט ּפֶ ּתֹו " ",ָהָרה ִהּמָ ט ִאׁשְ ּבֵ ַוּתַ

 כו),יז(בראשית פרק יט,  "ִהי ְנִציב ֶמַלחֵמַאֲחָריו ַותְּ 

 לוט על כך שהביטה לאחוריה עד שנעשתה לנציב מלח. מדוע נענשה אשתווריו, מדוע הוזהר לוט שלא להביט לאח: השאל

ת בסדום, הנשואות והנכסים שהשארהבנות ' האמור כאן הוא הבטת והתבוננות הדעת, כלומר, אל תתן דעתך ולבך על לשון 'הבטהתשובה: 

צילם מההפיכה, אלא תמהר להמלט. ואילו אשת לוט עברה על הציווי והתמהמה בסדום כדי להציל את הרכוש והצאן, וכיון שלא להלנסות 

פגעה בה הרעה שירדה על כל אנשי סדום, ונעשתה גם חזרה לסדום כדי להציל משם את רכושה, נמלטה יחד עם המלאכים ועם לוט, אלא 

 יא יחד עמם לנציב מלח.ה

  

ָרה" ח ֶאת ׂשָ ּקַ ָרר ַוּיִ ַלח ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ּגְ ׁשְ ּתֹו ֲאחִֹתי ִהוא ַוּיִ ָרה ִאׁשְ ְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו  .ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ׂשָ ֲחלֹום ַהּלָ בֹא ֱאלִֹהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ּבַ ַוּיָ

ה  ָ ָך ֵמת ַעל ָהִאׁשּ ַעלִהּנְ ֻעַלת ּבָ ר ָלַקְחּתָ ְוִהוא ּבְ  ג)-(בראשית פרק כ, ב "ֲאׁשֶ

מדוע כשלקח פרעה את שרה הביא עליו ה' נגעים גדולים, ואילו כאשר אבימלך לקחה לא הענישו ה' אלא בא אליו בחלום לצוותו : השאל

 . שיחזיר אותה לאברהם

, ם, לא רצה ה' שתהיה לאבימלך תרעומת עליו שמחמתו קיבל עונשיםנשאר לגור בארץ פלשתים ימים רביאברהם אבינו כיון שתשובות: א. 

זיר את שרה לאברהם. אבל בהיותם במצרים רצה ה' ן לא הענישו ה' אלא הזהירו בחלום שיחומחמת כן היה מצר את צעדיו בארצו, לכ

אשתך קח ולך'. ב. בזמן שהיה אברהם במצרים  'הנהפרעה, עד שלאחר מכן אמר לו פרעה צא משם אברהם, ולכן הביא נגעים גדולים על שי

געים גתו הרוחנית גדולה כל כך עד שבזכותו תבוא נבואה לפרעה, ולכן הביא עליו ה' נולא היתה מדרעדיין לא הצטווה על ברית מילה, 

, עד שבזכותו באה נבואה לאבימלך, מאד גדולים כדי שיוכרח לשלוח את שרה. אך עתה, לאחר ברית מילה, היתה דרגתו של אברהם גדולה

 .)ג השאל(נבואה. הגם שלא היה ראוי מצד עצמו ל

 

ִני" ה ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ה ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ  (בראשית פרק כב, א) "ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ

צרך לנסותו אבינו, ולשם מה הוודאי ידע את מחשבותיו ודרכיו של אברהם ה' בוחן כליות ולב ויודע את כל הנסתרות, כיון ש: השאל

 במעשה העקדה לראות מה יעשה.

ְנָסה ָעֵלינּו לשון נסיון, אלא מלשון נס ודגל, שרצה ה' לרומם את אברהם בעיני כל העולם, וכמו 'ה' האמור כאן אינו מנסלשון ': התשוב

, שהכל בני האדם נעשה כנס ודגל לכלזאת ה' בתורתו והכל מאמינים בזה,  חר שכתב'', ואף שלא היו שם בני אדם, הרי לאאֹור ָּפֶני� ה

 .)שאלה ב(כל נפשינו, כפי שעשה אברהם. לעבוד את ה' בכל לבבינו וב , צריכים ללמוד ממעשיו וללכת בדרכיו

 


