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 פרק יח 
 . ]יט-יח [עד ויסע משם אברהם ארצה הנגב' וגו' וירא אליו ה

 :פור הזה ראיתי כפי פשוטי הכתובים שאלותיובס] ב132[

 

 ]השאלות[
 'השאלה הא

 לא מצינו בה לא דיבור ולא הנה כי ,מה טעם המראה הזאת שנראה האלהים לאברהם

 כי , אבל לדעתם יקשה הפסק הפרשה.אמרו שבא לבקר את החולה ל"חז ו.מצוה כלל

 . פור מעשה המילהי זה למעלה בסבשייכתהיה ראוי 

נה  וה, אבל למה לא נחוש. כי העניין מחובר, כתב ואל תחוש להפסק הפרשהן”רמבוה

ויקשה עוד איך לא ביאר הכתוב . עזרא הבין והשכיל באמיתת הפסוק בעשותו ההפסק

 .לוור כוקר הדבי והוא ע,שבאה המראה הזאת לבקרו ולכבדו

 

 'השאלה הב
 כי מה צורך לדעת ?באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחום היוםמה טעם אמרו 

אם היה פתח האהל או בתוכו או  ו,באיזו מדינה או עיר או ישוב היה כשבאתהו הנבואה

 ואם היה כחום היום או באיזו שעה אחרת , ואם היה יושב או עומד או שוכב,בשדה

 .  כי כל זה היה בלתי הכרחי לעניין הנבואה,מהיום

ואינו . מולי כדי שנדע המקום שבו נ, כתב שהודיע הכתוב שהיה באלוני ממראן”רמבוה

 כןשל  כ, לא היה צריך הכתוב להודיעו,מוליה מקום נ רוצה לומר לדעת באיז,נכון כי גם זה

על ופור פי והיה ראוי שלמעלה בס,מול שםישלא יתחייב מהיות המראה באלני ממרא שנ

 .המצוה יזכור באיזה מקום עשאה

 

 'השאלה הג
 ואם , וירא ויראמרו שתי פעמיםו אם מא: ויקשה הפסוק הזה'וישא עיניו וירא וגובאומרו 

מרו ו וא, מורה שהיו נחים ושקטיםנצבים עליוכי  . עליו וירץ לקראתםנצבים אמרשה ממ

וכבר התעוררו לזה בבבא מציעא וכמו . מורה שהיו הולכים לדרכם ,וירץ לקראתם

 .י"רששהביאו 
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 'השאלה הד
 ,כי אם הוא לשון חול .'אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך וגומרו ובא

 ל"רז וכן א. וירץ לקראתם, נצבים עליו:כרם בלשון רבים הדברים זתבתחיללמה זה 
 . אל נא תעבור:בר בלשון יחידי ובמאמר הזה בלבד ד.ורחצו רגליהם וסעדו לבכם והשענו

בורים י ולמה שאר הד, יקשה כי מי הגיד לו שזה הגדול, לגדול שבהם אמרל"רזומה שא

 . ן”רמבכדברי ה או לכל אחד מהם ,לא אמרם גם כן בלשון יחיד לגדול שבהם

 יקשה המאמר כי אם בא לבקרו למה זה ,דש כנגד הגבוה שימתין לווואם הוא דבר ק

 .ימתין עוד וכבר נתבקר

 

 'השאלה הה
 וכדי כי על כן עברו עליו לאכולכי למה אמר להם  .כי על כן עברתם על עבדכםבאומרו 

 ישמש כי על כי לשון , ואינו נכון. מאחר שעברתםכי על כן פרשו םוהמפרשי. בזיון וקצף

. 'על כן באה אלינו הצרה הזאת' 'על כן לא יאכלו בני ישראל'תמיד בנתינת הסיבה כמו 

 .זה פירושם באמת ,י"רשוגם אותם שהביא . 'על כן תפוג תורה'

 

 'השאלה הו
גם אמרו מעט .  לא יפול בזה, לשון בקשהנא כי הנה מלת .יוקח נא מעט מיםבאומרו 

 יראה ,והשענוגם .  מעט בלחם לא היה ראוי לומר במיםרון שלא אמ כי כי,מים הוא זר

 ?הל או בביתו כי למה זה ישענו תחת העץ ולא יכנסו בא,שאין עניין לו

 

 'השאלה הז
 אם בעבדו .מה ראה אברהם לחרוד את כל החרדה הזאת על שלשה אנשים עוברי דרכים

-  והוא עומד עליהם,הם ואל הבקר רץ אבר,ואקחה פת לחם כמו שאמר ,אותם בעצמו

ח " והלא בביתו שי. והוצרך לעשותו הוא בעצמו,כאלו לא היו בביתו משרתים עושי רצונו

 ולמה ישמש הוא בעצמו בהיותו זקן וחולה . מלבד הנשים והטף והנערים,איש שולף חרב

 ובן בקר רך , שלוש סאים קמח סולת,ואם מגודל ההוצאה ההיא.  לעוברים ולשבים,נמול

 להאכילם שלוש לשונות בחרדל ,לשה בני בקרו אלו היו שכןשל  וכ.לשלשה אנשיםוטוב 

 ולא מעלת ,כלות יחשב לויזור וסי פ, ואם כה יעשה לעוברים ושבים.ל"כדבריהם ז

 .באלה'  ואין ספק כי לא חפץ ה.הנדיבות

 

 'השאלה הח
אברהם הודיע הקדוש ברוך הוא ל] א133[ שכבר , והיא.בבשורת המלאך על לידת שרה

 אמרתם  וא? ומה צורך עתה בבשורה הזאת שנית, ושתלד למועד הזה בשנה האחרת,זה
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איה  כי עם היות ששאל , הנה המלאך לאברהם אמרה,שהייתה זאת הבשורה לשרה
 ואין ספק . ולא אמר אליה,שוב אשוב אליךמרו ו בא, אליו חזר הדברים,שרה אשתך

 .  כשצוהו על המילה על זה,שאברהם הגיד לשרה הנבואה שנאמר לו

 

 כי הנה לצורך שנוי שמה , שכתב שלטרדת המלה לא אמרו אליהן”רמבואין לקבל דברי ה

 . בהיותה בשורה טובהכןשל  כ,בתו ולידתהימשרי לשרה היה הכרח שיגיד אליה ס

 

 'השאלה הט
 וההבדל שהבדיל . ולא הוכיח אברהם כשצחק,למה הוכיח השם את שרה על אשר צחקה

 כי באמת שניהם אחד והדברים שדברו . הוא שחוק והבל,ן שחוק לשחוק בין”רמבה

 למה הוכיח על זה לאברהם על עניין אשתו ולא הוכיח לשרה ,ועוד. שניהם אחדים הם

' האם לא ידעה כי כל לבבות דורש ה ,לא צחקתיר וחשה שרה לאמי ואיך כ,עצמה עליו

 .וכל יצר מחשבות מבין

 

 'השאלה הי
 והיא כי הנה לנח הודיע הקדוש ברוך הוא עניין המבול ולא .י מאברהםהמכסה אנבאומרו 

 כאשר עשה בזה על ,עשה טענות על שראוי להודיעו אותוולא נמלך בפמליא שלו עליו 

 .וליישבאשר הוקשה על כל המפרשים כי ידעתיו  ומה עניין .אברהם

 

 א "השאלה הי
 כי הנה יראה סתירה בדיבור . צעקת סדום ועמורה כי רבה ארדה נא ואראהבדברי השם

 ואמרו . יראה שידע באמת שנתמלא סאתם, כי רבההלפי שאמרו צעקת סדום ועמור

' ואיך היה הדבר מסופק לפניו ית.  מורה שהדבר בספק אם עשו אם לא,ארדה נא ואראה

 ידע מה בחשוכה ונהורא עמיה , והנה כל דבר לא יכחד מן המלך,ויצטרך לחקירה ודרישה

 .שרא

 

 ב "אלה היהש
 ולמה ,' כי מהו עניין הירידה והראיה הזאת המיוחסת אליו יתארדה נא ואראהבאומרו 

 גם שאין בכתוב הזה .'כי רבה רעת האדם' וירא ה' אלא ,בעניין המבול לא נאמר כזה

 גם אמרו . בלבדכלה לא כלה אעשה היה ראוי שיאמר כלה מלת ,גזרה כי אם גזרתו הוא

 . הידיעהםבעניינ כי בין שעשו או לא עשו תתלה ,ין עניין לויראה שא ,ואם לא אדעה
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 ג "השאלה הי
 , האם לשחתה והנה הם לא עשו בהשחתתה דבר?למה זה באו המלאכים סדומה

וכמו שבמבול ובפלגה לא  .המטיר על סדום ועל עמורה אש וגפרית' שהשהכתוב מעיד 

ואם . יה ראוי להיות בסדום כן ה,ה הענישם כפי רשעתם" והקב,א מלאכיםוהוצרכו לב

 כי מבלעדיהם היה יכול השם , גם זה לא יתכן,נאמר שבאו המלאכים להציל את לוט

 ,י נבואה וצווי" והנה את נח ובניו הציל מן המבול ע.להצילו בהעיר את לבבו לצאת משם

י אברהם לאמור צא מן המקום הזה כי הנני משחיתם " עולצוותולמה לא עשה כן ללוט 

 .ץאת האר

 

 ד "השאלה הי
 כי הנה נכנס זה הפסוק בין דברי השם ' ויפנו משם האנשים וילכו סדומה וגובפסוק

 וקשה להם כי אחר . שהיה מתפלל תמיד, ומפרשים פירשו עודנו עומד.ותשובת אברהם

 .  ויאמר מורה שאז התחיל להתפלל,זה כתוב ויגש אברהם

כ בתפלתו אל השם שיתן לו " כ כתב שהודיענו הכתוב הזה שהאריך אברהםן”רמבוה

ויגש אברהם  ,כ נתן לו רשות לדבר" ואח,רשות לדבר לפניו שבאו המלאכים סדומה
והוא פירוש זר מאוד לפי שממלת עומד הוצרך לפרש שהיה מתפלל  .ויאמר האף תספה

 כי אין הקדוש ברוך הוא מונע שום אדם . וכן לא יעשה,זמן רב שיתן לו רשות להתפלל

ועוד .  מורה שאז התחיל להתפלל,מרו ויגש אברהם ויאמרו אף כי א.ניומלהתפלל לפ

קון סופרים יכחישהו שאמרו שהיה ראוי ילה והנה תישמנין להם שעמידה הוא לשון תפ

 .עומד לפני אברהם וזה יורה שאין עמידה תפילה' שיאמר וה

 

 ו "השאלה הט
אם מפני ששאלו את  ?מה הייתה חטאת סדום ובנותיה שנתחייבו בעונש מופלג כזה

 גם . ולא הפך השם את ארצם, ככה עשו בני הגבעה משבט בנימין,האנשים לדעת אותם

וגם הנביא יחזקאל שזכר . ם אינו מעיד שהיה מנהגם לעשות הנבלה ההיא ביניהבשהכתו

  . ולא זכר דבר אחר',גאה וגאון ויד עני ואביון לא החזיקו'חטאתם לא אמר אלא שהיה 

 

] ב133[ ,השתדל לתת הבדל בין עניין אנשי סדום לעניין אנשי הגבעה ן”רמבוהנה ה

ואני כבר כתבתי בפירושי .  ושנתפייסו בההנו בגבעילגש אשר עיבאומרו שהייתה אשה פ

 ולא עלה , אנשי סדום שאלו את האנשים לנבלםםאי  כ,לספר שופטים שאין הדבר כן

ועל שכבו את האשה עד שהמיתוה  גם אנשי הגבעה שאלו ובפ,בידם כי לא עשו פועל כלל

ויגדל עון בת עמי מחטאת ' וירמיה אמר ? ולמה הגדיל הכתוב עונש סדום.בנבלותה

 . 'סדום
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נשם ולא וויקשה עוד מה ראה הקדוש ברוך הוא לשחת ולהשמיד סדום ובנותיה על ע

 לא ירד השם , להיותם רשעים כאלה ויותר מזה,עשה כן לכל גוי בארצותם בגוייהם

 . מעשיהם ולא הפך את ארצם כמהפכת סדום ועמורהלראות

 

 שמאין ידע , והוא.ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע באומרו ו"השאלה י

 ,ארדה נא ואראהאמר לו '  והנה הוא ית?אברהם שהיה רצון השם להמית צדיק עם רשע
ר אברהם  ולמה אם כן אמ,וידוע שלא היה זה כי אם להצדיק צדיק ולהרשיע את הרשע

 .חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט
 

 ז "השאלה הי
והיא כי הנה זאת שאלה  ,האף תספה ולא תשא למקום למען חמישים הצדיקיםבאומרו 

 ותוך כדי דיבור העתיק ,האף תספה צדיק עם רשע שאל הבתחיל כי הוא ,אחרת היא

 ויקשה על זה .צדיקיםשים ישא לכל העיר בעבור החמי רוצה לומר שי,שאלתו לדבר אחר

ק המשפט ו כי זה לא היה מח,חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפטאמרו 

 . אלא חסד גמור,שים צדיקיםיון כל העיר בעד חמוישא עיש

 

 ח "השאלה הי
אנשי סדום ' בדעתו שהיו ,מה ראה אברהם לעשות שאלתו ובקשתו בדרך משפט ודין

סלח נא לעון ' : שישאל על צד החסד והרחמים ויותר טוב היה.'מאד' רעים וחטאים לה

 על לוט דבייחו ולמה לא התפלל , בדרך משפטחלהרוויומה חשב . 'העם הזה כגודל חסדך

 . ומה לו ולהם, והתפלל על אנשי סדום,בן אחיו

 

 ט "השאלה הי
דת הדין והשני י כתב שהראשון היה למן”רמב וה? שתי פעמיםחלילה לךולמה אמר 

צבאות ' ויגבה ה' והראיה .'שהוא ההשופט כל הארץ ושזה טעם  ,דת הרחמיםילמ

  'במשפט

הוא על הרחמים ולא ייוחס אליו המשפט והעונש ' כי הנה שם ה ,ודבריו דחוקים מדעתי

אבל זה אם הוא קבלה כפי הרב בדרך חכמתו המקובלת . כי אם בבחינת חסד ורחמים

 .נקבל ממנו

 

 'כהשאלה ה
 ולא עלה ולא ירד ,שים וסיים בעשרהילמה זה התחיל בחמ והיא .בשאלות ששאל אברהם

 . מהמספרים האלה
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 ,כתב ששאל חמישים לחמישה כרכים שהיו באותו ככר הירדן עשרה לכל כרך י"רשו

 כרכים ועשרים לשנים ועשרה לכרך ה לשלוששלושים וכן ,וארבעים להציל ארבעה כרכים

 .'י צרוף וכו"ע'  ושבקש מה.אחד

ונשאתי לכל  אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר ולא תשא למקוםו ויקשה לדעתו אמר
  . שיורה שעל מקום ועיר אחת היה מתפלל לא על חמשה,המקום

 כי בידוע שישמור , שיהיו אם כן השאלות האחרונות ללא צורךן”רמבועוד הקשה עליו ה

 . להציל כל כרך בעד עשרה' היחס אחרי שכבר הודה ית

אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם ו באחרונה אמר י"רשויקשה עוד ל
 .  והנה עשרה לכרך אחד הוא כמו חמישים לכל הכרכים, ולמה יחרה אפו.עשרה

 אבל , שזכרםשה כרכים בכל המספרייקש בעד כל החמי שתמיד ב, הואן”רמבודעת ה

 והוא ,כרכים ויחסר וימעט עד עשרה לכל ה,קשה הוא בעיני מאוד שישאל בעד חמישים

סתה פניו כלימה לשאול מאת אדוניו שיצילו שני אנשים כרך אחד י ואיך לא כ,עזות גדול

 למה לא שאל גם כן , ואם כשר בעיניו הדבר?שתכיל חמשת אלפים או עשרת אלפים איש

 . ויהיה צדיק אחד לכל כרך וכרך, כרכיםחמישהצדיקים בעד כל החמישה על 

 

 א "השאלה הכ
 מהם לקח רשות ם כי הנה לשתי. דברי אברהם בשאלותיו אשר שאלנוי לשונותיבש

 ובשאלות האחרות ,'והה' והיא השאלה הב ,'הנה נא הואלתי לדבר וגו באומרו ,לדבר

 לא הנה נא : ובשתים האחרות לא אמר כלום,'והיא הד ,אל נא יחר לאדוני ואדברהאמר 

 ?הבשווא בא לשון כל השאלות  ולמה ל.'והג'  והם הא, ולא אל נא יחר לאדוני,הואלתי

 .הנה נא הואלתי לדבר אל אדוניגש לדבר יאמר ילת דבריו כשניולפחות היה ראוי שבתח

 ]א134. [ולמה אם כן נשתנו דבריו בכמה מן השנויים

 

 ב "השאלה הכ
שים צדיקים השיבו י כי הנה על הראשונה מהחמ.בשנויי לשונות תשובות השם לאברהם

ארבעים  לא אשחית אם אמצא שם השיבו'  ועל הב,ורםונשאתי לכל המקום בעב
לא אעשה אם  וכן על הרביעית .לא אשחית בעבור הארבעיםהשיבו '  ועל הג.וחמשה

לא אשחית בעבור  אמנם על החמישית ועל השישית השיבו .שלושיםאמצא שם 
 לא אשחית מהם אמר שלושה הנה אם כן ב.עשרההעשרים ולא אשחית בעבור ה

 ובאחת והיא הראשונה לא אמר לא אשחית ולא גם כן לא אעשה לא אעשהובשתים אמר 

 .ונשאתי לכל המקוםאבל אמר 
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 ג "השאלה הכ
נה הזאת ילה ואת כל התחי להודיענו את כל התפותהאלוהימה הועילתנו התורה 

 והנה במעט . כיון שלסוף סוף לא הועילה כלום,שהתפלל אברהם על סדום ובנותיה

יתברך ’  ולמה לא עשה כן ה,את פני לוט לבלתי הפכו עיר אחתדברים נשא המלאך 

 ?לאברהם לנשוא פניו גם לדבר הזה

 

 ד "השאלה הכ
כי הנה לא מצאנו  .כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו' וילך הבאומרו 

ויכל לדבר אתו 'ואמנם בפרשת המילה אמר . 'וילך הבשאר נבואותיו בהפסקתם שיאמר 

וילך  ולכן יקשה כאן אמרו , אבל היה זה לסיבה שביארתי שם'מעל אברהםויעל אלהים 
 .כאשר כלה לדבר' ה
 

פור י והוא כי אתה תמצא בס.ויבואו שני המלאכים סדומה בערב באומרו ה"כההשאלה 

פור לוט פעמים יקראם בשם אנשים ופעמים י אבל בס,אברהם כי קראם תמיד אנשים

 . בשם מלאכים

 כי באומרו , אבל הפסוקים לא יורו עליו,מלאכים קראם םעימהנה כתב שכשהשכי י"רשו

לו ו כ-' ויחזיקו האנשים בידו' וכן ',ויאיצו האנשים' ',ויאמר' ',וישלחו האנשים את ידם'

 ושלא הייתה , כשקראם מלאכיםםעימה שנאמר שהייתה שכינה י אפשר וא.על אחדופ

 . כשקראם אנשיםםעימהשכינה 

 

 ו "השאלה הכ
 כי אם הייתה כוונתם לכלות רגל עוברי דרכים ,הנה נא לי שתי בנותלוט כשאמר 

  . כי לא אותה היו מבקשים, מה יתרצו עם בנותיו,מארצם

 :ראשית רבהב אמרו ב,שנראה שלא היה הזנות מגונה אצלול "חזוכבר האשימוהו 

  

ר את  וזה מוס, והורג או נהרג,בנוהג שבעולם אדם מוסר עצמו על בנותיו ועל אשתו

 . לעצמך אתה משמרן: אמר לו הקדוש ברוך הוא!?בנותיו

 

 ז "השאלה הכ
 כי הנה דברי לוט לא היו בדרך .האחד בא לגור וישפוט שפוטבמאמר אנשי סדום ללוט 

 ואיך .אל נא אחי תרעו וגומר אבל בלשון רכה ותחנונים אמר ,משפט כשר ושופט עליהם

 . וישפוט שפוטאמרו
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 ח "השאלה הכ
 'הנה נשאתי פניך' ותשובת המלאך לו ,הנה נא העיר הזאת קרובהוט למלאך בשאלת ל

 ויותר , וזה כי איך נשא פניו המלאך לבלתי הפכו את העיר. וגומר'מהר המלט' ,וגומר

 משישא ,מלט ההרה להחיות את נפשויטו להינכון היה שימתין מעט עד שלוט יתנהל לא

 כי למה לא יהפוך , ועוד.וך באפו ובחמתולהפ'  ההצוופניו לבלתי הפכו את העיר אשר 

 ובצאתו משם יהפוך , והיה די שיצא לוט מסדום וילך לדרכו,את סדום עד בוא לוט צוערה

 .את העיר

 

 ט "השאלה הכ
 כי כבר הגיד הכתוב ,ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכהמה טעם 

 ומהו . לבלתי הפכו את העיר צוער ונשא פניו,י המלאך שהוציאו מן העיר"שהכל נעשה ע

 .כ עניין הכתוב הזה"א

 

 ואיך אמרו ואיש , מה ראו בנות לוט לעשות הנבלה ההיא לשכב את אביהן'השאלה הל

 ואין ספק שימצאו שם ,הלא ידעו שצוער לא נהפכה בעבור אביהן. אין בארץ לבא עלינו

ם י בקשו בעלים ראוי שלא, ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהן.אנשים להזדקק אליהן

 . ותשכבנה את אביהן,אליהן

 

 ]ביאור הפרשה ותשובות לשאלות[
 . לםווהנני מפרש פסוקי הפרשה הזאת באופן יותרו השאלות האלה כ

 

כ אפרשנה " ואח,וראשונה אפרש המראה כפי דרך המדרש ואתיר הספקות שיפלו עליו

  .כפי הפשט כאשר עם לבבי

 ולא להשיב על הקושיות ,המורהזאת כדרך הרב ולא אתעסק פה בפירוש המראה ה

 ואם יגזור השם בחיים . לפי שאינו ממה שיאות למקום הזה,ן”רמבשהקשה עליו ה

 ]ב134. [תואמיתו שם אבאר העניין על ,שהתחלתי לעשותהמורה בפירוש 

 

 - המדרש רךדל ואומר ע
 .תו ממחלתווא ולרפובחולישיהיה עניין המראה הזאת שנראה השם לאברהם כדי לבקרו 

 בעצם היום הזהויהיה לפי זה הכתוב מקושר עם מה שלמעלה בפרשת מילה פעם שניה 

 רוצה לומר שבאותו היום גם כן ,באלוני ממרא' וירא אליו ה להודיע שבאותו יום ,וגומר

 כמו שהיה ,אל אברהם' וירא ה ולזה לא אמר הכתוב כאן . נראה אליו האלהים,שנמול
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 ויהיה .פור הקודםי להיותו מקושר עם הס,'וירא אליו ה אלא ,בואהלת ניראוי לומר בתח

ויצאו ויברכו את ' כמו שנאמר במשכן ,תכלית המראה להודיעו כי רצה האלהים את מעשיו

 זכו לראות שכינת , כי מפני השתדלותם במצות המשכן.'אל כל העם' העם וירא כבוד ה

 השם אליו כדי שיתענג בזיו  נראה,וכן אברהם מפני מצות המילה אשר עשה. השם

 ) בבראשית רבה( וכמו שאמרו ,השכינה

 הריני נגלה עליו , ומה אם זה שהקריב שור ואיל. ושור ואיל לשלמים:רבי לוי פתח

 .  אברהם שמל עצמו לשמי על אחת כמה וכמה,ומברכו

 . שהנה ביארו שזאת המראה לא הייתה לו לדבר דיבור כלל אלא לכבוד מילתו

 

 ולזה אמר .תו ולחזקו מחליי המילהו כפי דרכם שהייתה תכלית המראה לרפאולי נראה

 רוצה לומר . והוא יושב פתח האהל כחום היום, אליו באלוני ממראההנראהכתוב 

 והיה כשנתקרר טבעו מפני הדם שיצא ממנו ,חות מפועל המילהושלהיותו חולה וחלוש הכ

 היה אברהם יושב פתח ,נגד השמש לה מקום בלתי מיושב ומגול,בהיותו באלוני ממרא

 . צוצי השמש בהתחמםי כדי שיכו בו נ,הל בעת חום היוםוהא

 בבראשית רבה וכן אמרו 
 .שהחמין יפה למכות -כחום היום 

 . מיד זרחה עליו שמש צדקה ומרפא בכנפיו,פר הכתוב שכאשר נראה אליו האלהיםיוס

 ,תוו לרפאחד :ת אנשים שבאו אליומלאכים בדמו' והכין לו הקדוש ברוך הוא שנראו אליו ג

 ואחד . ועליו אמר בלשון יחיד שוב אשוב, לבשר את שרהחד וא.ומיד כשראה אותו נתרפא

  .פא את אברהם הציל את לוטי כי אותו שר.להפוך את סדום

 עד , היו נוטים מעליו, ואין איש מכל בני ביתו אצלו,והמה בראותם את אברהם חולה וחלש

 שרץ לקראתם ,כ מהאומץ והכוח"יו וחולשתו הרגיש בעצמו כלושאברהם עם כל ח

בור בריא אולם עשה י ובחפזה ובמרוצה כאיש גואל הבקר רץ אברהם .והזמינם לסעודה

 ויתן אל הנער וימהר לעשות  כמו שאמר, וכן התאמץ ישמעאל בנו.כל העבודות ההמה
  .אותו

 

יוקח נא  הוצרך לומר למלאכים ,הל מלא מהםו והא,מוליםיולהיות כל בני הבית חולים נ
. כי אין איש בבית לרחוץ ,ורחצו רגליכם ,י אחת מהאמהות"רוצה לומר ע ,מעט מים

 ולכן הוצרך שאברהם .הל לשבת שם מפני החוליםו כי אין מקום בא,והשענו תחת העץ

  .לייםו בעבור ח, מפני חסרון משרתיו,בעצמו יעשה כל העבודה הזאת

 והלך עמם , שהיה עומד עליהם תחת העץ, ושלמהתפתאומי הייתה רפואתו מו כןוכ

 .  שכל זה יורה שבראותו פני שכינה נתרפא ויחי מחליו,לשלחם
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 כאלו עשאו איש סודו ובעל , בהודיעו אותו עניין סדום,פר הכתוב שכבדו השם עודיוס

 ושאר , ושפקד את שרה והגדילו בעיני אבימלך ושריו, ושהציל את לוט בזכותו.בריתו

 .  להודיעו שבצדקת אברהם היה שכרו אתו ופעולתו לפניו,הדברים כולם שסופרו בפרשה

 

אתו ו שהייתה לבקר את החולה ולרפ, טעם המראה הזאת כפי המדרשרהנה התבא

 כדי להפסיק בין , הסדר הזה מכאןה לעשות התחלת האמנם ראה מסדר הפרשיו.ליוומח

 ובין מה שקרה לו אחרי היותו ,ר לך לךמה שקרה לאברהם בהיותו ערל שהוא עד סוף סד

  ?לת הסדר הזה והלאהי והוא מתח,בעל ברית לאלהים

 .זהו מה שראוי שיאמר בזה כפי דעת המדרש

 

  הפשט ל דרךונשוב לפרש עתה הפרשה ע
 

  ]א,יח[באלוני ממרא ' וירא אליו ה

  להודיע לאברהם רשעת אנשי סדום, הפשט הוארךדל טעם המראה הזאת ותכליתה ע

כר כדי שילמד אברהם סנגוריה י ועל כל ערי הכ,א עליהםווחטאתם והכליה המעותדת לב

וגם כדי שילמד ויזהיר את בניו ואנשי .  להיותו אב הנכרים חומל וחונן כל אדם,עליהם

 ולזה התחיל הכתוב . כדי שלא יבוא עליהם כמהפכת סדום ועמורה','ושמרו דרך ה'בריתו 

' ויאמר ה והכתוב הזה מקושר עם .שנראה אליו להודיעו זה ,באלוני ממרא' וירא אליו ה
 . שנראה אליו ואמר לו כן ,צעקת סדום ועמורה כי רבה

 .'והותרה עם זה השאלה הא
 

כחום  ושהיה ,יושב פתח האהל ושהיה ,באלוני ממראואמנם פרט הכתוב שנראה אליו 
 שכבר כתב : והוא, להודיעו עניין נכבד מאוד במעלת אברהם ודבקותו באלהים,היום

 לא תתפרד ,'דבקים תמיד באל ית] א135[ שהאבות היו ,ג"א ח"כרק בפהמורה 

 והיה זה לחוזק שכלם להתבונן .מחשבתם ממנו אפילו בעת התעסקם בעניני העולם

 כי , ובהיות התעסקם בדברים הגשמיים היה מסודר תמיד כפי השכל.בשכלי ובגשמי יחד

 וכן שאר הדברים , להיותו הכרחי לשכל בהשגת שלמותולא היו אוכלים רק לקיום הגוף

  .הגשמיים על ההקש הזה

 

 שכל מה שיתעלו השכלים הנבדלים יכללו יותר רבים באחדות יותר לוסוףיפוכבר כתב ה

ואם אינו מהנמנע .  עד הסיבה הראשונה שתכלול הכל באחדות שלם בתכלית,נכבד

 להנהיג דברים מתחלפים ובהיותו שימצא איש שלם בשכלו כל כך שיספיק בעתה אחת
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 והנה נמצא ,ואיך לא.  בעת אחתוועניינימשקיף על העניינים האלהיים ינהיג גם כן הגוף 

 וכן , אלא שזה בשני חושים. שימצא אדם שיראה וישמע ביחד,דומה לזה בכוחות הנפש

 ,תו והגשמיתמהכוחו להיותו יותר מעולה ,אינו רחוק ששכל אדם שלם יפעל שתי פעולות

 . עם היותן מתחלפות,גדות זו לזווכל שכן בהיות שתי הפעליות בלתי מנ

 

 שהרושם ההוא אשר שם בבשרו ,וזה היה עניין אברהם ומדרגת שלמותו אחרי שנמול

 כי הנה קודם זה ,באלוני ממרא' וירא אליו ה ולזה נאמר כאן .העירו לדבקו בשם הנכבד

 ובהכנות , מיוחד ומוכןם אלא במקו,ואהבהיותו ערל בשר לא היה מגיע אליו רוח נב

 ,כ דבק באלהיו" היה כ, אמנם אחר שנמול.דותיטול החושים במראות או בחי ובב,ידועות

 ובהיותו יושב פתח האהל שיעברו אצלו אנשי ,שבהיותו באלוני ממרא מקום עסקיו ומושבו

 ,ם להתחמםקר כשהתחיל היוו וכל שכן שהיה כחום היום בב,העיר ויראוהו ויראה אותם

אז . ם עסקיהילעניינ ושיסובבו עיר ,עלו ולעבודתוושאז עת המיית אדם שיצא כל איש לפ

בות ההן שיעיקו כל אדם מהדבקות לא היו מפסיקים י יען וביען הס,באתהו הנבואה

  .דבקות פרטי

 

אנשים ' פר אחריו שנשא עיניו וראה והנה גי ומה שס,וזה טעם כל פרטי הפסוק הזה

 כי , כמו שהיה עושה עד הנה, וירץ לקראתם ולא המתין שילך השם מעליו,יוצבים עלינ

על ו בפם ובהיותו עם אותם מעשי,הנה עשה אברהם כל המעשים ההמה מבלי הפסק

 כמו שנאמר ,יתברך’ בורים מהי ולכן באמצע המעשים ההם תמצא שבאו לו ד,ובהקיץ

 . אל אברהם למה זה צחקה שרה' ויאמר ה

 

 הנה המעיד על כל זה בסוף המעשה הזה הוא אמרו 'ת סדום ועמורה וגוצעק' ויאמר ה

 רוצה לומר שעם היות .' ואברהם עודנו עומד לפני ה,ויפנו משם האנשים וילכו סדומה

ין היה אברהם עומד בהתבודדותו ולא סר י עד,על ובהקיץושנעשו כל המעשים האלה בפ

ולא נצטרך עם זה לפירוש . 'ד לפני העודנו עומ ולגודל העניין הזה ומעלתו אמר .ממנו

 וכמו שכתבתי , ולא יהיה פירוש הפסוק ההוא בזולת מקומו,נקלוס עד כאן משמש בצלווא

 .  ויתבאר עוד אחר זה.בשאלות

 

 אברהם ערל היה נופל על פניו ולא יכול תמרם שבהיוולעניין הזה באל "חזוכבר נטו 

 ואחר שנמול היה מקבל פני .'גלוי עיניםנופל ו' בבלעם אמר וכמו שנ,להביט פני שכינה

  .והוא יושב פתח האהלשכינה 
 .'הותרה כפי מה שפירשתי בזה השאלה הבו
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 ]ב, יחוישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים

 כי ,ראוי שתדע שקצת מהמפרשים קיימו וקבלו שהשכל הנבדל מחומר לא יושג בחושים

 ומצד אחר הוקשה עליהם .איםהחוש לא יקיף וישיג רק הגשם בעל המרחקים והמר

 אם מפני ,פור האנשים האלה שנראו לאברהם וללוט שהיה במראה הנבואהילפרש ס

 ובפרט ,עדות הכתובים שהעידו שאכלו והלכו ועשו מעשים בפועל ובהקיץ אצל אברהם

 והכתוב מעיד שכבר נפסקה נבואת , שלא היו לוט ואנשי סדום נביאים,פורי סדוםיבס

כאשר כלה לדבר אל אברהם ' וילך ה כמו שאמר ,ת המלאכים לסדוםאברהם קודם ביא
 לא ,פור מעשה סדום היה בפועל ובהקיץישהוא ממה שיורה שס ,ואברהם שב למקומו

  .במראה הנבואה

 : משתי כתות מהדעות בעניין האנשים האלהחדלכן מפני זה כלו נטו המפרשים ההם לא

 ,כהית שרה ולהציל את לוט מתוך ההפ שבאו לבשר א,שהיו אנשים ממשכי מהם אמרו 

 . גם כן ג"רלב והע"ראבוזהו דעת ה

 שבדרך פלא התלבשו גוף , רוצה לומר שכלים נבדלים,שהיה מלאכי עליוןומהם אמרו 

 .  וכן היה לדעתם המלאך שנראה להגר, ולכן נראו אצל אברהם ושרה ולוט.ובשר

 

 וכן סוסי אש ורכבי אש שנראו , וכן נראה למנוח, איש עמוקבהיאבואשר נראה ליעקב 

 והוא אשר יקרא אצל . שבכולם הייתה השגה חושיית לדבר מוגשם,לנער אלישע

 . ן”רמב וזהו דעת ה.המקובלים גלוי עינים

 

היה בזמן ] ב135[ לפי שלא . הוא שקר מבואר, שהיו אנשים נביאיםוהנה הדעת הראשון

 ואם היה נביא אחר .יו לבשרו כל שכן שיהיה גדול ממנו ושלוח אל,אברהם אלא הוא

 .  והייתה התורה מספרתו, היה מצווה על המילה כאברהם,בארץ

 אם ממה שאמר אחד , שדברי האנשים ההם מורים שהיה בם צד מלאכות ואלהותועוד

 היה ראוי שיאמר כה אמר , ואם היה המבשר הזה נביא.שוב אשוב אליךמהם לאברהם 

 לא .'למועד הזה כעת חיה את חובקת בן'ישע  או כמו שאמר אל.שוב ישוב אליך' ה

  . ואולי ימות ולא ישוב עוד לביתו,שוב אשוב אליך כעת חיהשיאמר בן אדם 

 ומי הנביא אשר ,רים את אנשי סדוםו בסנושהכו ממה ,גם יורה שלא היו אנשים ממש

הך נא את הגוי הזה ' ה' והנה באלישע כתיב שהתפלל אל השם ?יעשה כזה מעצמו

כי משחיתים אנחנו את גם יורה עליו אמרם .  לא שהוא מעצמו יכה אותם',םבסנורי
 שהם דברים שלא יפלו על . הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי,המקום

 . המטיר על סדום'  כמו שאמר וה, אליו יתברך תיוחסה כי ההשחת,הנביא
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 אין לו ,מופתים שכבר מצאנו ומשה ואהרן עשו את כל ה, לתקן זהע"ראבומה שכתב ה

ואין . חסו אליהםי ולכן נתי, כי משה ואהרן עשו מעשים בידיהם במופתים.מזה טענה

 ולכן הגדיל . וכל זה יעיר שהם היו מלאכים רוחניים ולא נביאים.העניין כן בנדון שלנו

 ומצות אפה ויאכלו ובלוט .והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלוהכתוב לומר באברהם 

 .קםולה בחלהיות פלא האכי

 

 אבל הן תוי שהחכם המקובל , דעתי נוטה לקבל אותו, מהתלבשותואמנם הדעת השני

  .יענני איך יאמין ויבין ההתלבשות הזה

 ,האם יאמר שהשכלים הנבדלים יתלבשו בגופות בעלי בשר ועצמות וגידים ליחות ויסודות

 ובאותם  ושלא יובדלו מהם אלא שבבני אדם תהיה צורה אנושית,כשאר בני אדם

 ההתלבשות הויית ה יתחייב שיהי, אם זו היא כוונתם?המתלבשים צורה נבדלת מלאכית

 כי הנה ,ה שיהיפשראי  וזה א,אותו גוף והפשטת ההתלבשות ההוא יהיה הפסד ומיתה

 מי אביו ומי ,ההתהוו מאיזה חומר , והגוף ההוא שנתלבש בו המלאך:ה השאלבתתחיי

 או לא מדבר ,מהיסודות הראשונים כגוף אדם הראשון הנתהוואו אם . אמו שהולידוהו

 . כבריאה הראשונה

 ? איך לא נמצאו אותם הגופות פגרים מתים על פני הארץ,וכן בהפשט ההתלבשות ההוא

 כל שכן שהכתוב מעיד שהמלאך שנראה למנוח ,זה באמת דבר שלא יכילהו הרעיון

  ? לבש בארץ האם העלה שמה הלבוש אשר.ואשתו עלה בלהב המזבח השמים

 

 ואז יראו , ושיתעבו בקרבתם לבני אדם,ירייוויש מי שחשב שהמלאכים יתלבשו בגופים או

 . ובהפשטתם יתדקדקו וישארו הגופות ההם אויר

 בין שיאמרו שיהיו גופות המלבוש מבשר ,וכבר יקשה לכל הדעות האלה ספק חזק

ויראו אותם אנשים  למה זה לא יראה אותם כל אדם , או אויריים מתעבים,ועצמות

את '  ויפקח ה,פקח נא את עיניו ויראה'  הלא תראה שאלישע התפלל על נערו ה?ידועים

ואין ספק שהיה לו להתפלל . עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב סביבות אלישע

 כי בהיותם גופים ממש לא היה הנס , לא שיראה אותם נערו, הגופות ההםשיתהוו

 . יתםווא בה"בראייתם כ

 

ואם הם גופים ממש . הוהאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראוכן נאמר בדניאל 

 כי . כמו שיראה אותם הנביא כן יראה אותם כל אדם,עצמיים בשריים או אויריים מתעבים

  .בהיות המוחש נגד הפנים כל חוש ישיגהו
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שאברהם ולוט  ,כפי עדות הכתובים ויושר הסברא הואומה שנראה לי בזה נכון ואמתי 

 אבל לא . והם לא היו במציאות,וכן השאר כולם באמת ראו אנשים או סוסי אש ורוכבי אש

 , כי מוחשות היו באמת אותן הצורות לעיניהם,היה זה מפעל הדמיון כמוקדחים וכנכפים

 ולכן . כדרך כל אדםםבענייניהה הראה אותם לעיניהם בהיותם מתעסקים "אלא שהקב

הי שבעיניו יראה דברים שאינם ו כי היה הנס האל',קח נא את עיניופ' ה'התפלל אלישע 

השמיע את מחנה ארם ' והוזה גם כן עניין . במציאות כאלו הם נמצאים בפועל נגד עיניו

זניהם בעצם אותם הקולות ו אלא ששמעו בא, לא שהיה שם סוס ורכב.קול רכב קול סוס

 .  היה שם רכב וסוסכאלומוחשות 

 

 ולכן לא היו רואים אותן הצורות או , ראתה את המלאך מפני זה עצמווגם אתון בלעם

שומעים אותם הקולות אלא אותם הנביאים או אנשים שרוצה השם להראותם או 

א " כי לא היה הפלא כ.גלוי עיניםולכן קראוהו . בותילהשמיעם אותם אליהם לסיבה מהס

 . בראות מה שאינו במציאות

 , ושיש ממנה מין עליון,תיירגותיה כפי העיון התוריי האמוכבר כתבתי מיני הנבואה ומד

 וזאת הייתה מדרגת .והוא שיחול השפע על השכל בלבד מבלי השתתפות כח גשמי בו

לה השפע ההוא מהשפע המגיע י וביארתי במה יבד.אדון הנביאים משה רבנו עליו השלום

 .לחכמים בחכמתם

 

[ברי ועל הכוח המדמה שניהם יהכוח הד והוא שיחול השפע על ,ושיש מהנבואה מין אחר

המורה  והיא הנבואה ששער בה הרב , ומזה המין היו נבואות הנביאים כולם.יחד] א136
 וישיגו , והיא שיחול השפע על החושים הגשמיים,' ושיש בה מין מהנבואה הג,בלבד

  ולכן לא ישיג המוחש.נבואה מוחש והיא הנקראת אצלי .דברים שאינם מחוץ במציאות

ומראה ' ומזה המין הוא מה שנאמר במעמד הר סיני .ההוא אלא מי שחל עליו אותו השפע

הם בלבד היה נראה יני רוצה לומר שלע'כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל' כבוד ה

 . כן

 

לה י יתחייב שיחל על נפש הנביא תח,אך אמנם השפע הזה לשיקרא שפע נבואיי שלם

 ואז ירגיש הנביא ,צונייםי ומשם יעבור אל החושים הח,ויתפשט ממנו אל הכוח המדמה

 כמו שיקרה , לא להתגברות דמיונם וחולשת שכלם,ההוא בלבד באותה השגה חושיית

.  אלא בהשתמשות חושיהם בשלמות ובריאות,לנכפים ולמוקדחים ובעלי הליחה שחורה

 וזאת ,ד אלא על החוש בלב,ופעמים לא יחול השפע ההוא על השכל ולא על הדמיון

 ומחנה מלך ארם ששמעו ,הייתה מדרגת נער אלישע שראה סוסי אש ורכבי אש סביבו

 אבל הקדוש ברוך , כי הם לא היו נביאים כיון שהשפע לא חל על שכלם,קול רכב קול סוס
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 הראה והשמיע אותם , מפני הצורך להשלים נביאו או תשועת עמו, הפלארךדל הוא ע

 .  עם היות שלא היה הדבר כן,בפועלהדברים ההם כאלו הם במציאות 

 יען הגיע , והיה עניינו נבואה מוחשת,והנה אברהם אבינו ראה מלאכים בדמות אנשים

' וירא אליו ה ולכן נאמר בו . ונראה לחושיו החיצוניים,חו הדמיוני יחדוהשפע לשכלו וכ
איה דמיונית  לו ראיה שכלית ורהכי הגיע ,אנשים וירא וירץ לקראתם' וגומר וירא והנה ג

טול י והנבואה המוחשת הזאת לא תבוא בב.ראיות'  ולכן נזכרו כאן ג,וראיה חושיית

 . החושים כי אם בהשתמשותם

 

 לפי שלא ,אמנם לוט ואנשי סדום ראו הדברים המופלאים ההם בעיניהם ולא היו נביאים

 .  אבל היו כנער אלישע ומחנה ארם.חל השפע על שכלם

 

חו ו לוט שהיה כ,חו יפה נדמו לו כדמות אנשיםו כהאברהם שהי ל"חז מה שאמרוואמנם 

 שמפני שהיה אברהם רגיל בנבואתו ,יחשוב בוהמורה הרב . רע נדמו לו כדמות מלאכים

 אבל לוט שלא .חו טובו כי היה כ. ונדמו לו כאנשים, לא התפעל מראייתם,לראות מלאכים

 . דומראייתם מא לפי שהתפעל , נדמו לו כדמות מלאכים,כ"היה רגיל כ

 

 ופעמים מועטות יקראם , לפי שבלוט פעמים רבות יקראם אנשיםואין דבריו נכונים אצלי

 . כ יחד טוב ורע והוא שקר" ויתחייב א.מלאכים

 

 ושלא באו , כאלו תאמר שם ועבר שהיו בזמנו.כתב שהיו האנשים האלה נביאים ג"רלבוה

 כי לא היו , אברהם בשם מלאכים ושלכן לא יתוארו אצל,לאברהם אלא לבשר את שרה

 לפי שהיו , אמנם אצל לוט נקראו מלאכים.שלוחים אליו כי הוא היה גדול מהם בנבואה

חו יפה נדמו לו כדמות אנשים ואברהם שהיה כ) מדרש רבה (ל"רז ושלזה א.גדולים ממנו

 .מרנו שהיו אנשים נביאיםווכבר ביארתי הספקות המתחייבים לא' וגו

 

 ,חו טוב או רע על הכוח המדמהול כ" שלא אמרו ז,המאמר הזהרוש יואחשוב אני בפ

אבל רצו לתת טעם למה נראו  ,ג"רלבוכל שכן שלא כוונו לדעת ה ,המורהכדברי הרב 

 כי הנה בהיות השפע חל על שכלו היה ראוי .המלאכים הרוחניים לאברהם בדמות אנשים

 איך לא , ואם ראה אותם.גה חושיית ומה לו להש,נםי וישיג עני,שיכיר היותם מלאכי עליון

  . לשום לפניהם לאכול,הכירם וחשב היותם אנשים

 ,ח צדקתו למזלוו רוצה לומר כ,חו של אברהם טובו שהיה מפני היות כ,ל"אזועל כן 

 ושיהיה קרואים על , כדי לכבדו,הוצרך הקדוש ברוך הוא להראותם לו כדמות אנשים

ו אליו ביום שמחת לבו במשתה אשר יעשה ביום  ושיעדוהו שישוב,מולוישלחנו ביום ה
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 , כי לא הגיעה מדרגתם בנבואה כי אם לחושיית, וכדי שתתבשר שרה מפיהם.מילת יצחק

 ,לו היה לכבוד אברהם וטובתוו ולפי שזה כ.לו הוצרך שיהיו בדמות אנשיםוומפני זה כ

  .חו טובואמרו שהיה כ

 כמו .סיון שעשו מרשעת אנשי העירינאמנם בסדום הוצרך שיהיו בדמות אנשים לעשות ה

 ולכן בסעדם עמו קראם .שיתבאר לשיחזיקו ביד לוט ובנותיו ויוציאם מן העיר להצילם

 כי אז נראו לו כפי רוע חלקו ומזלו .מלאכיםכה קראם י אמנם בעת צרת ההפ.אנשיםתמיד 

 ,לאכיםחו רע נדמו לו כמו לוט שהיה כ: וזהו שאמרו.שהיו מלאכים משחיתים את המקום

 . חו של לוט ומזלו רעו שבו היה כ,כי נזכרה מלאכותם בעניין הפיכת סדום

 

 כי .ואין לאומר שיאמר שהייתה מראת אברהם חסרה בראותו מה שלא היה במציאות

א שיתחזק " לפי שא, היה חסרון בלי ספק,בת זה התחזקות דמיונויהנה אם היה ס

היים ו אבל בראותו הדברים האל.יבומיון לעשות כזה בהחליש השכל שילאה מלהכזיהד

היה הדבר הזה באמת מעלה ] ב136[ ,יתברך לנגד עיניו לסיבה מהסבות’ שישים ה

 . ושלמות גדול לא חסרון

 

 ,ואחרי שכבר ביארתי הדרוש הזה מן המלאכים והתלבשותם במראת אברהם ולוט
 .א לפרש פסוקי הפרשה על בורייםואב

 

  ]ח-ב,יח [ו איה שרה אשתך ויאמרו אלי...וישא עיניו וירא

 כבר הרגיש בהם צד ,פר הכתוב  שאברהם עם היות שראה אותם אנשים לנגד עיניויס

 וזה לפי שראה אותם כמלא עיניו . ובכלל שלא היו כשאר בני אדם,הות או מלאכותואל

 .צבים עליו ועומדים אצלוי ומיד בפתע פתאום ראה אותם נ,רחוקים ממנו בדמות אנשים

 מורה היותם ,מרו וישא עיניו ויראו שא.וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים וזה ו אמרו

 וירא ולכן בא בכתוב הז ה מלת .כלומר אצלו ,נצבים עליו ושמיד ראה אותם .רחוקים ממנו 

 ,צבים עליוי וירא אותם נ,שא עיניו וי רא והנה שלשה אנשיםי כאלו אמר וי,שתי פעמים

  שם כפי המנהג הטבעי  ומזה ידע שלא באו.שהם שתי ראיות

 . והותרה בזה השאלה השלישית
 

 לא קראם ממקומו לאמור ,ח בהםו ואשר כ,וכאשר הרגיש אברהם שהיו אנשים גדולים

הל שהיה יושב ו אבל הוא עם כל חולשתו מהמילה רץ לקראתם מפתח הא,גשו נא אלי

 לדעתו , וקראם אדונים,וה לפניהם אפים ארצהו והלך לקראתם במרוצה והשתח,שמה

  .שהיו שלוחי האלוה
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' היה לכל אחד וא , אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדךמרווואמנם א

  .ן”רמבמהם כדברי ה

 מה שלא עשה בשאר המאמרים שאמר כולם , מהםחדחוד לכל איואמנם למה דבר בי

חיד  ולכן הוצרך לדבר בלשון י,מהם בשלילהי מדבר עה הנה הוא לפי שהי,בלשון רבים

 ולזה כשתחובר עם . לא תשלול רק הפחות שאפשרה יען השליל,עם כל אחד מהם

 וזה ידוע . שיחייב לכולם, מה שאין כן החיוב.מהם'  לא מכל א, תשלול מרבויים,הרבים

 .בהגיון

 דבר ,אבל בשלילה. ורחצו והשענו וסעדו :ומפני זה בעניין החיוב דבר תמיד בלשון רבים

 , לכולםה יובן שלילת ההעבר, לפי שאם אמר אל נא תעבורו.בוראל נא תע :בלשון יחיד

 לכן אמר .מהם'  וכבר תתקיים שאלתו אם ישארו שנים או א,רוצה לומר שלא יעברו כולם

אמנם החיוב לא . מהם'  שלא יעבור שום א, כלומר.אל נא תעבור ,מהם' בלשון יחיד לכל א

 ,כללות לא יקויים רק בקיום החלקים כי ה, שעם כולם היה מדבר, אחד.יצדק אלא לכולם

 .  ברבים תשלול הכללות בלבדהוהשליל

 מפני , הוא תואר לשם הנכבדאדני ,דשושפירשו המאמר הזה דרך קל "חזולפי דעת 

יתברך בכל אלה המעשים ’  ויהיה עניינו שאברהם לא הספיק דבקותו מה.שהוא קמוץ

 והוא אשר .ו אלא מצד המקבליםלא יסלק דבקותו והשפעת'  כי הוא ית,אשר היה עושה

 עד שבהיותו מתעסק בעניינים ,י אחר המילה"דברתי למעלה ממעלת דבקות אברהם בש

 . וכאלו היה מתפלל לאלהיו שלא יעבור מעליו. לא היה מפריד דבקותו,הגשמיים

 . 'והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה הד
 

 אלא הוא , במקום לשון תחינה כי אין מלת נא.אל נא תעבור מעל עבדךוהתבונן אמרו 

 והם ,כחום היום כמו שאמר ,לת היוםיקר בתחו ועניינו שבעבור שהיה זה בב.לשון עתה

אל נא  על כן אמר .לת הליכתםיקר סמוך לתחו כי אין ראוי שינוחו בב,ירצו ללכת לדרכם
 אבל יוקח נא מעט ,אל תעבור מעל עבדך ,קרורוצה לומר עתה עם היותו בב ,תעבור
 לא , במיםמעט ולכן אמר . ולא תצטרכו לרחיצה רבה, והליכתם מעט,קרוין בי כי עד,מים

 כי אם בהיותם בלתי צריכים מאוד לרחיצה כפי העת ומעט הדרך ,להיותו כילי בהם

 . שהלכו

ין קור הלילה י ועד,קר השכםו כי היה זה בב,אם להתחמם ,והשענו תחת העץואמר 

 ,הלו היו מטרידים כל הא,ו של אברהם חולים מהמילהאו שמפני היות כל בני בית. גובר

 אלא שבדרך עראי , מצורף שלא יתעכבו בבואם בבית.ולכן אין ראוי להכניס אורחים שמה

 ,ואקחה פת לחם וסעדו לבכם וזהו . ויאכלו מעט וילכו לדרכם,והעברה ישענו תחת העץ
יתן י אבל ,כמוהםלהגיד שלא יעשה משתה כראוי לעשות בעת האוכל לאנשים נכבדים 
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לת היום כדי לחזק י כמנהג ההולכים שבתח,לפניהם פת לחם לבד לסעוד לבבם לדרך

  .קרוהכוח לצורך ההליכה יאכלו מעט בב

 לפי שאינה לתענוג הגוף רק לחזק הכוח לשום ,קר סעודת הלבוולכן תקרא אכילת הב

 'בך פת לחםסעד ל' שאמר לו חמיו ,לגש שמתהי וכמו שתמצא בבעל הפ.לדרך פעמיו

 .  כמו שמורה הסיפור שם,קרווהיה בב

 

 אבל יאכלו במה ירות מעט ומיד  ,להגיד שלא יתעכבו ב זה  זמן  רב ,אחר תעבורוואמר 

 . זהו פירוש הפסוק הזה באמת. יעברו וילכו ל דרכם

137 [ היה מבקש שלא יעברו, יתחייב שבאו מרו אל נא תעבור,בקשה לשון נאואם יהיה 

 כיון שכבר   , מצורף שהיה מו תר מלת נאאחר תעבורוך יאמר אחר כך  ואי. מעליו כלל]א

ין  י שבעבור שלא היה עד, אלא שהעניין הוא כמו שאמרתי.אמר אם נא מצאתי חן בעיניך

 לא , עם היותו ראוי להליכה ולא לאכילה,לה פניהם שבאותה עתה וזמןי ח,עת האוכל

  .בדו אבל יתעכבו שם עמו ויאכלו דבר מה לכ,יעברו מעליו

 . 'והותרה בזה השאלה הה
 

אם נא מצאתי חן אפשר שחוזר למה שאמר  ,כי על כן עברתם על עבדכםואמרו 
 ואמר שהוא כן .לפי שמצאתי חן בעיניך ,כי על כן עברתם על עבדכם ,כלומר .בעיניך

 .  אל נא תעבור,שיקרתי בעיניכם לעבור עלי לבקרני

 והנה אמרתי , כלומר.אחר תעבורושאמר והי ותר נכון בעיני הוא שבא לתת טעם למה 

 לא כדרך הכילי שמתנה עם האורח שילך מיד לדרכו , ולא שתשבו פה,לכם אחר תעבורו

 אלא לפי שאני יודע כי על כן עברתם על עבדכם להלוך לדרככם ולא לשבת ,אחר האוכל

  ולא נצטרך לדחקי המפרשי ם .מורה על הסיבהכי  על כן ויהי ה . פה

 . 'אלה הווהותרה בזה הש
 

  .כן תעשה כאשר דברתוהנה המלאכי ם השיבוה ו 

 . והוא פירש נכון ונאה, שבפת די לנוע"ראבוכתב ה

 . הל כדי שלא יתעכבוו ולא יבואו בא, פיר ש שישענו תחת העץן”רמבוה

 

 הכרח הוא שנעשה , שאמרו דרך צחות ואהבה,כן תעשה כאשר דברת ואפשר עוד לפרש

 ,פ כן תעשה אחרי שיצא הדבר מפיך" ועכ,ותכריחנו עליו כי ידענו גבורתך ,כדבריך

 . ודבריך לא ישוב ריקם

 כאשר ',ומלתם את ערלת לבבכם' כמו ,בת המעשהי אלא לס,אשר אינה לדמיוןכף "וכ

 .  ורבים ככה,דיבר אותו אלהים
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הר הוא בעצמו י מ, והמ עלה והעניין האלהיהולפי שראה אברהם באנשים ההם מהגדול

 כי הנה  עם היותה   .ו ה אותה ללוש לחם מספיק לכמה אנשיםיו וצ, שרההל אלואל הא

 ואם כדי , אם מפני כבוד האוכלים וגדולתם, רצה הצדיק שהיא בידיה תעשה זה,זקנה

וה אותה שתעשה עוגות מצות כי יו ולכן צ.שהלחם יהיה יותר טהור ונקי ונעשה במהירות

  . וכן עשה לוט גם כן מפני המה י רות.לא חמץ

 

 והתרגום יוכיח שתרגם עשירית האיפה חד ,תה תדע כי השלוש סאים הוא איפה אחתוא

 ואין ספק .א האיפה שלוש סאיםו כי היה מנהגם בעניין הקמח  לקר.מן עשרה בתלת סאין

 שהוא ,וה הצדיק כן כדי להוציא ממנו הסולתיו אבל צ,שה אנשיםושהיה קמח רב לשל

 וכן השתדל לרוץ בעצמו אל .יותר נכבד וערב כדי שיהיה מאכלם ,המובחר והנ קי מהקמח

 אלא מפני ,לוו לא שיחשוב שיאכלו אותו כ.הבקר ולקחת משם בידיו בן בקר רך וטוב

 כי כן , יאכלו מה שיאכלו, צלי אש ובשל מבושל,כבודם שיביאו לפניהם תבשילים הרבה

 .ראוי לפני מלכים ואנשים גדולים כמות מהמז ון יותר רב ממה שיאכלו

 וזה להיותו  . כדבריהם,לשונות בחרדל' בני בקר כדי להאכילם ג' ו רחוק אצלי שלקח גואינ

 כי לא , יושם לשון אחד לפני כל אחד מהם, וכדי שלא להטיל קנאה בסעודה.מאכל משובח

 ועם החריצות הגדול הזה במ עט מהזמן  ה ביא לפניהם  .היה  יודע אברהם ערכם וגדולתם

לה  י לפי שהדברים המורכב ים ראוי שיאכל אדם בתח, ונתן קודם החמאה והחלב,המאכל

 והנער היה משרת ומביא המטע מים ומסלק .כ נתן לפניהם הבשר" ואח,להנהגת הבריאות

 כמו שעושים , ואברהם היה ע ומד תחת העץ בעת שהיו אוכלים,לחןוהקערות מעל הש

 , בוד הז הבלו את כל הכי  ולפי שהם ק.השרים על רגליהם בזמן  שהמלך אוכל על שולחנו

 היה גם ז ה , והיו מדברים א ליו כדבר האדון אל עבדו,ו ד לפניהםמוהניחו את אברהם שיע

 הנה התבאר מזה  שחרד אברהם את כל . על אברהם על מעלתם וקדושתםהמההער

 מפני שהרגיש בהם שהיו אנשים גדולים שלוחי האל ,החרדה הזאת לאנשים האלה

  .משרתיו עושי רצונו

 .' הזוהותרה בזה השאלה
 

  ]טז-ט,יח [ ויקומו משם האנשים...ויאמרו אליו איה שרה אשתך

 כי לפי שלא יצאה שם לעמוד ,איה שרה אשתךפר הכתוב ששאלו המלאכים לאברהם יס

 .על סעודתם הראו עצמם כמסתפקים שמא היה לה צער או חולי שיוכלו הם לתקנו

 כי אין לה בן לצאת ,לההו רוצה לומר הנה היא מסתתרת בא,הנה באהלואברהם השיבם 

  . כדרך הגבירות היוצאות מבתיהם לחוץ,וא עמוולב
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רוצה  .שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ,ועל זה השיב הגדול שבהם

 הנני נותן בשורתה אליך ,לומר אחרי שלא רצית שאראה ואבשר את שרה אשתך

 כי מלת חיה ,תהיה יולדת רוצה לומר כעת ש,ששוב אשוב אליך כעת חיה והיא ,במקומה

 כי ,כי לא כנשים המצריות העבריות' וכמו שאמרו המילדות את פרעה .תאמר על היולדת

יולדות ] ב137[ כלומר שהיו בטבעיהן .' בטרם תבוא אליהם המילדת וילדו,חיות הנה

פורים והחיה י אמרו במסכת יומא פרק יום הכ.חיהל "חז עד שמפני זה קראו ,בנקלה

 . סנדלתנעול את ה

 

 .כעת חיה אמר , שבעבור שאז היו אברהם וכל בני ביתו חולים מהמילה, כתבן"הראמנם 
 . שאז יהיו כולם חיים ובריאים,רוצה לומר

 .  ולא היו לה חולים בביתה',כעת חיה'כי גם אלישע אמר לשונמית ואינו נכון 

 

פקד את ' וה'אולי נכלל ב. והנה לא מצאנו בכתוב שישוב המלאך לאברהם כמו שיעדו

 . ח ללידהו כי אז שב חסדו ואמתו ונתן לה כ, כאשר כתבו המפרשים'שרה

 

 שאז שבו ,דרשו הפסוק על הסעודה שעשה אברהם בלדת יצחקבראשית רבה וב

 עם היות שלא נזכר בפסוק דבר לא , ונזדמנו בסעודת אברהם,המלאכים כדמות אנשים

 כאשר ,כן תעשה כאשר דברתשו  ועל זה דר.מאותה סעודה ולא מתשובת המלאך בה

 שכך , ולא אמר כן עשה, ממה שאמר כן תעשה, והביאם לדרוש כן.דברת לעשות עתה

 יהי רצון שתעשה כן לשנה , אם עשית כן עכשיו, חג הסכות תעשהבפסיקתאדרשו 

 . ן"הר וכמו שכתב .האחרת

 

 .א אחריו והו,הלו כי היא הייתה אל פתח הא, דברי המלאךושרה שומעתוזכר הכתוב 

 . הל היה אחר המלאךורוצה לומר ופתח הא

 כמו ,הנה התבאר מזה שהבשורה הזאת הייתה כדי שתתבשר שרה מפי המלאך

 אבל , ושהיה דעת המלאך לבשרה בפניה.שנתבשר אברהם על זה מפי הקדוש ברוך הוא

 כמו ,הל שהיה סמוך אליהםו ושהודיעו אברהם שהיא בא,אשר ראה שהיא נסתרהכ

 ולכן הוצרך לתת . הבין שלא היה רוצה אברהם שאדם ידבר עם אשתו,וא אחריושאמר וה

 . עם היותה מכוונת אליה,הבשורה לאברהם

 . ' בזה השאלה החהוהותר
 

 בדרך הקדמת ידיעה ,זקנים באים בימיםוהנה הקדים הכתוב להודיע שהיו אברהם ושרה 

 יאמר על זקנהזה לפי ששם  ואמר . שהיו שניהם זקנים באים בימים,לדברי שרה וצחוקה
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 מורה שכבר נכנסו הרבה בימי ,באים בימים וכאשר יתחבר אליו .התחלת הישישות והזוקן

 ,כ שבעים מהימים" שהם כ,לא יאמר כי עם על הישישות המופלגשבע ימים  אבל .הזקנה

  .שכבר יקוצו בחייהם

דל להיות לשרה ח ושמפני זה , ובאים בימים,אברהם ושרה זקניםולכן אמר כאן שהיו 
 והיא חשבה שאם היה רוצה הקדוש ברוך הוא לתת לה . שהוא דם הנדות,אורח כנשים

 לא . ולכן צחקה מדברי המלאך.לד העוברי כי ממנו יתי,דותהי לא היה נפסק דם נ,ולד

 , אבל צחקה בקרבה, כי אם היה כן לא הייתה יכולה להכחישו,בפיה צחוק מפורסם

  .י בלותי הייתה לי עדנהאחרבאמרה במחשבתה לעצמה 

  . לי עדנהתהיה כי הוא כמו ע"ראבוכתב ה

 ,עדנהדות י וגם יקשה איך קראה לדם הנ. שהוא לשון עבר,הייתהמלת אבל הוקשה לי 

 . ועדנה אינו מלשון זמן. דוןי לא ע,נוי גדול לנשיםיכי הוא באמת צער וע

 כי מבואר הוא שלא הייתה ,תדוי אין לו עניין עם הווסת ודם הנ,ואדוני זקןוגם אמרו 

  . כיון שארבעים או חמישים שנה אחרי זה הוליד בנים מקטורה,ההולדה נמנעת

 
 "]אחרי בלותי היתה לי עדנה"פירוש [

וג שנקרא יו אמרה על הזעדנה וש, הוא לשון עבר כפשוטוהייתה שומפני זה כלו נראה לי

 וכי אחרי בלותי הייתה לי :מיהה ולכן אמרה שרה בת. מפני שיתענגו בו הזכר והנקבה,כן

 אברהם הוא אדוני וגם .ווג באמתלא כי כבר חדלתי להיות לאיש מפאת זקנתייעדנת הז

 זה בלתי , איך תהיה כאן הולדה,ווגי ואם אין כאן ז.ואולי שלא יחפוץ לגשת אל אשה ,זקן

 . אפשר

אבל . ' ה או שאמרו זה במלאכות,ואין ספק שהיא לא חששה שהיו אלה מלאכי עליון

 ולכן צחקה . להיותם אוכלים על שלחנו,חשבה שאמרו זה בדרך ברכה לאברהם

 .  להםהמדבריהם כי לא האמינ

 

 . המלאך הדובר לאברהם אמר לו מיד ששרה בעת ההיא הייתה צוחקת מבשורתוהוהנ

 ונקרא כן . היה מאמר המלאך, שרההאל אברהם למה זה צחק'  ויאמר הוהוא אמרו

 .  על הצחוק ההואהעניין שהאשימוה. בשם שולחו

 

 מפני ,ה והאשים לשר,יתברך לאברהם כשצחק על היעוד הזה’  לא האשים ההוהנ

 אבל . רוצה לומר מהיותו בדרך טבע,שאברהם כמו שפירשתי שמה צחק מהדבר בלבו

 ולכן לא האשימו עליו יתברך גם .קש שם מיד על ישמעאלי ולזה ב.האמין שיהיה בדרך נס

 ואין ספק .יתברך מעביר ראשון ראשון’  וה,יתה הפעם הראשונה מהצחוקכי היא הי

 ולאיזו תכלית ה עניין מצות המילה להודיע,שהגיד אברהם אז מה שנאמר לו לשרה
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נוי ינוי שמו ושי שה וכן הודיע. ובטהרהה שהוא כדי שיוליד את יצחק בקדוש,נצטווה בה

 לא היה , דברי המלאךהר שרה שמע ולכן עתה כאש. שכל זה היה מפני לידת יצחק,שמה

 ואם הייתה זאת הפעם הראשונה . זה מנבואת אברהםה כי כבר שמע, שתצחקהראוי ל

 אך בעבור שכבר שמעה . כמו שלא תפש את אברהם, זה לא היה ראוי לתפשה,ששמעה

 שלא האמינה ה הייתה אשמתה גדולה שנרא,זה בדבר השם פעם אחרת מפי אברהם

 ]א138[. הזאת ולא לשניה הלראשונ

 

'  היה לה לחשוב כי דבר ה,וכיון שדברי המלאך היו מסכימים עם דברי השם לאברהם

 ולכן עשו ,הותו גדולה וצד אלה כל שכן שאברהם והיא גם כן כבר ראו באנשים ההמ.הוא

 והוא הדבר אשר , שהיו דבריהם ברכת הדיוטה ולמה אם כן חשב.להם כל מה שעשו

 . 'דברו ה

  . שרה לאמור האף אמנם אלד ואני זקנתיהלמה זה צחקולכן הוכיחם 

  .לאמור לאחרים ,י"רש כמו שפילאמורואין פירוש 

 שרה הלו אמר למה זה צחקי לאמור באמור כא,תי בכל מקוםיאבל פירושו ומובנו האמ

וחדל להיות לי אורח כנשים  ,האף אמנם אלד ואני זקנתי באמרה הבקרבה ומחשבת

 . שם אורחלו נכלל בוווג שכיוהז

עוד הזה ישנות היי להורות על ה, שהם שתי מלות סמוכות זו לזו,האף אמנם הואמר

 . אליה

 בדבר הזה המנעות שהיי להורות שכל הה, כמו שהיא אמרה,ואדני זקןוהנה לא אמר 

ואין .  אחרתה כי הוא מצד עצמו אפשרי היה שיוליד מאש. לא מצד אברהם, היההדימצ

 מפני שלסוף סוף דעתן של נשים , ונבואתההכל חסידותספק שחטאה בזה שרה עם 

 אמר המלאך המבשר בשם שולחו ,הלו באת כי להיותה נסתר.' יתה ולכך הוכיח.קלה

  .דבר'  ואני זקנתי היפלא מההלאברהם למה זה צחק

ואם . פלא ונס או מלשון , אפשר לפרשה מלשון העלם וכסוי והעדר ידיעההיפלאומלת 

 רוצה לומר שחדל , שרההדבר ממה שחשב'  יאמר היפלא ויעלם מה,יפורש מלשון העלם

 , באמת לא נעלם ממני דבר מכל טענותיה, ושלא הייתה לה עדנה,להיות לה אורח כנשים

ואם יפורש היפלא .  והנה בןלמועד אשוב אליךפ " כי עכ, תתקייםהועם כל זה הבשור

 ולכן אף . לא באמת,תו כרצונושלא יוכל לעשו' יאמר היש דבר נמנע מה ,פלא ונסמלשון 

 ואף על פי . עוד תתעבר ותלד למועד שאמרתי,על פי שחדל להיות לשרה אורח כנשים

 . 'עוד תנובון בשיבה' ,זדווג אליה מפני זקנתהישעתה נמנע מה

 אל שהיה לו לומר היפלא ,ע"ראבכמו שכתב ה' המם "לא תרחיק הפירוש הזה מפני מ

 הלא כל הדברים אפשריים ,דבר'  כאלו אמר היפלא מצד הם הזה עניינו" כי הנה המ,'ה
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 שעושה בזולת המנהג , ואין הדבר פלא כי אם בערך האנשים הרואים אותו,קוובח

 . הטבעי

 

 להיותו דבר ,פרתהו התורהי עם היות שלא ס,ואין ספק שאברהם הוכיח את שרה על זה

 ומאמר .כי יראה צחקתילאמור לא פר הכתוב שכחשה שרה י אבל ס.ידוע ומבואר מעצמו

 .חשה ואמרה לא צחקתיי שבעבור כי יראה שרה מאברהם כ,פור התורהי הוא סכי יראה

 הראשונה משמוש כי ותהיה מלת . אבל צחקת, לא היה כן.לא כי צחקת ,והיא השיבה

 .  מלשון אלא, ומלת כי השני,דהא

טענתה בפני  פניה לחזק ה שלא העיז, של שרההענוותנותובא הסיפור הזה להגיד 

 הוא לה ה כי חרפ, מהזדווג אליהה ושנמנע,אברהם שחדל להיות לה אורח כנשים

 בעבור שיראה ונכלמה מהגיד לפני אברהם מה ,לא צחקתי אבל כחשה ואמרה .מרוולא

 .שהביא אותה לצחוק

והנביא ישעיהו היה מוכיח .  שהמתבייש מעונותיו מוחלים לו,ל"רזאבראשית רבה וב

 כמו שאמר ישעיה וחטאתם כסדום הגידו , היו מכחישים מעשיהם הרעיםאנשי דורו שלא

 . לא כחדו

הנה התבארה הסיבה למה צחקה שרה ולמה נתפשה עליו ולא נתפש אברהם כאשר 
 .' והותרה השאלה הט.צחק ולמה זה נאמרה תפישתה לאברהם

 

 ]יח-טז,יח [צעקת סדום ועמורה כי רבה...ויקומו משם האנשים

 רוצה לומר שנתנו ,לחנם השקיפו על פני סדוםוכאשר קמו האנשים מש ש,אפשר לפרש

 ואברהם לא ידע שהיה מטריח .עיניהם בו ודברו ביניהם כדת מה לעשות כפי שליחותם

 ואז אמר הקדוש ברוך הוא . כי היה מתהלך בתומו צדיק,אליהם ומונע אותם מלדבר לפניו

ין ראוי לחדול מלדבר בעניין סדום כאומר א ,המכסה אני מאברהם וגומר ,למלאכים ההם

 ואז בפני אברהם אמר .בות שיזכורי כי ראוי הוא שידע סודי מפני הס,בפני אברהם

 .  כמו שיתבארארדה נא ואראה .זעקת סדום ועמורה כי רבה :למלאכים ההם

 

 רוצה לומר ,עשו כלה הנה אז אתם המלאכים ,ואם אמת היה הדבר כצעקה הבאה אלי

 כלומר שאין ,ואם לא. הפסד החלטי בסדום ועמורה אשר שולחתם שמהעשו אתם כליה ו

 אבל לא ,מה אעשה להם להענישם כפי רשעתםאדעה  אני ,הדבר באמת כמו הצעקה

 עם , שיעשו כלה, צווי לרבים לנוכחעשו ויהיה לפי זה הפירוש מלת .יהיה בכליה מוחלטת

  .ח" שהיה ראוי להיות בחטף פת,היות שהנקוד ינגדהו
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 , פנו משם והלכו לסדום לעשות שליחותם,וה השם זה למלאכיםיוכפי זה כאשר צו

  .שומע דבריו שאמר למלאכים ,'ואברהם עודנו עומד לפני ה

גש אברהם לדבר במה שלא י נ,עם היות שלא היה השם מדבר עמו אלא עם המלאכים

 דחהדרך האשור הפסוקים האלו כפי י זהו ק.האף תספהואמר ]  ב138[ ,הורשה
  .מהפירוש

 

 , קמו משם,שהמלאכים אחרי שעשו השליחות הראשון לבשר את שרהוהיותר נכון הוא 

 כדברי , כי האחד המבשר איננו לפי שחלף הלך לו כשעשה השליחות,יםירוצה לומר השנ

 כי היו ,והם אשר השקיפו עליה לרעה ,ויבואו שני המלאכים סדומהולכן נאמר  .י"רש

 ולא שאלם אנה , ואברהם לא היה יודע מזה דבר.שו מצות בוראםנושאים ונותנים איך יע

 ובראות השם . אבל היה הולך עמם לשלחם וללוותם בדרך,ילכו ואנה פניהם מועדות

המכסה  והוא אמרו ,להודיעו אליו'  ראה ית, לא שאל מהם דברוענוותנותשאברהם ברוב 
 . כי אמר כן אל לבו או לפמליה שלואני מאברהם 

 

 לפי שהכתוב הזה הוא , בלשון הווההולך אלא וילך עמם אברהם אמר הכתוב והנה לא

אמר המכסה אני ' וה ,עורו ואברהם בהיותו הולך עמם לשלחםי וש,קשור עם מה שאחריו
 אבל , רוצה לומר שלא המתין שיחזור אברהם לביתו ושם ידבר עמו בזה.מאברהם

פני שהמלאכים כבר השקיפו  והיה זה מ.מהם בדרך באתהו הנבואהיבהיותו הולך ע

 כדי שיהיה לו , ולכן קודם שישחיתו דבר הגיעה הנבואה לאברהם עליו,לרעה על פני סדום

 . זמן להתפלל באותו יום

 

  :בות היה ראוי לגלות זה הסוד לאברהםישמפני שלוש ס' והיה מאמרו ית

 
 המדיניכתב וכמו ש.  ומדרך האוהב הנאמן שיגלה סודו לאוהבו, להיותו אהובוראשונה

  .דותיספר המ מ'חחלק ב

 ואיוב בהיותו מתרעם על .אשר יחדו נמתיק סודולכן אמר דוד על אחיתופל בהיותו אוהבו 

 . 'תעבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו לי'אוהביו ואמר 

 

ואמר . 'הולך רכיל מגלה סוד') 'א ג"משלי י(אבל כבר יקשה על זה מאמר המלך שלמה 

  . שמורה שאדם המגלה סודו לאדם אחר הוא רכיל ואיש תככים,רכילמגלה סוד הולך 

 ושלא יעלים ממנו ווענייני שראוי לאדם שיגלה לאוהבו סודותיו ,אלא שהאמת בזה הוא

 אם , אבל שלא יגלה לו הסודות של אחרים. כי האהבה סותרת להתעלמות,דבר מהם

וסוד אחר אל פסוק מלא הוא  ו. כי בזה יהיה רכיל ומגלה סוד של אחרים,הופקדו אצלו
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י ת שאני והתבונן מלת . אשר אני עושההמכסה אני מאברהם יתברך מראה ולז. תגל

 לא , עושהשאני מאברהם שהוא אוהבי מה אני שעניינו המכסה ,פעמים בפסוק הזה

  . אין ראוי לכסות ממנו. עושהי אלא מה שאנ,שאגלה לו סוד אחר

 . וזו היא הטענה הראשונה
 

 שהנה אברהם עתיד להיות לגוי , ורוצה לומר ועוד.ואברהם היה יהיהוהיא אמרו  ,שניוה

 ועתה בראותו עניין סדום . כי יהיה זרעו מבורך, ונברכו בו כל גויי הארץ,גדול ועצום

 כי יפחד פן יהיה זרעו כן שאכלה אותם , ולבבו לא כן ידמה, הוא לא כן יחשוב,ועמורה

תם  כמאמר איוב .הוא דרכי להיות משגיא לגוים ולאבדם ויחשוב שכן .כרגע כאנשי סדום

 כדי שידע שלא היה ,הנה מפני זה ראוי להודיע לאברהם תוכן העניין. ורשע הוא מכלה

 כי אם היו בסדום עשרה .לו סג יחדו נאלחוו לפי שכ, לסיבה חזקהםאי עניין סדום כ

  .צדיקים הייתי נושא לכל המקום בעבורם

  .זו היא טענה שניתו

 

 שהוא אשר יכוונה , ומלת ידעתיו עניינו דבקות ההשגחה.כי ידעתיו והטענה השלישית

כי '.  רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה,ואתה אמרת ידעתיך בשם כמו .בשם ידיעה

 . 'דרך צדיקים' יודע ה

 

 אלא , לא היה בעבור עצמו  לבד,יאמר הנה הי דיעה ודבקות  ההשגחה ששמתי על אברהם

רוצה  ,כי ידעתיו אשר יצוה וזה .ה תחלה נכבדת אל האומה אשר תצא מחלציוכדי שיהיה  

 ויסדר אותם באופן ואת ביתו את בניו כדי שיצו ,לומר כי ידעתי אותו ודבקתי בו השגחתי

 ועתה בראותו עניין סדום אין ספק שיזהירם מאוד .לשיעשו צדקה ומשפט' שישמרו דרך ה

 בעבור שלא היה ב יניהם ,יהם מה שבא על סדום כדי שלא יבוא על,לעשות צדקה ומשפט

  .צדקה ומשפט
 

 באומרו צעקת סדום ,לה הקדוש ברוך הוא סודו לאברהםיבות האלה גישת הסוומפני של

 לפי שהוא היה בתוכם של , והנה לנח הודיע הקדוש ברוך הוא גזרת המבול.ועמורה וגומר 

קץ כל בשר ' כמו שאמר .יע אליו וכדי להצילו  מאותה כליה  הוד,מהםיאנשי דורו ונכלל ע

 , ולא מהמונם, אבל אברהם לא היה מ כלל אנשי סדום.' וגומרעשה לך תיבת. בא לפני

 ומפני זה .בות האלה שזכרתייולכן לא היה ראוי שיודיע אליו גזרת סדום אם לא מפני הס

  . ולא נאמר כזה לנח בעניין המ בול ,המכסה אני מאברהםנאמר בו 

 .' היוהותרה בזה השאלה
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  ]כא-כ,יח [ ויפנו משם האנשים...זעקת סדום ועמורה' ויאמר ה

 . םרשיו שחמישה , האלהיתה האלהית כפי התורהנת הידיעיבפ ,המורהלמדנו הרב 

 כי המה מתאחדות בו , עם הידיעות הרבות והמתחלפותה שהמדע האלהי לא יתרב'הא

 .  מכל צדחד והוא א, לפי שידיעתו הוא הוא עצמו,'ית

 ה וכמו שירא,שהם פרטיםד] א139[מקפת בפרטים במה '  שידיעתו יתשורש השניוה

 לתת לאיש , ואמר הנביא אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם.פורי האבותימס

 . כדרכיו וכפרי מעלליו

 לפי שידיעתו אינה נקנית , שהוא יתברך יודע הדברים העתידים קודם היותם'והג

 וכמו שיראה מהיעודים שבאו בתורה ובנביאים .קנה מידיעתו אבל המציאות נ,מהמציאות

 . מהגדת העתידות לשנים רבות

הי לא ישתנה בהשגתו הדברים המתחדשים וביציאתם מן ו שהמדע האל'והשורש הד

לא ' אני ה והתורה אמרה . היה מתפעל ובעל חומר, כי אם היה משתנה.הכוח אל הפועל

 . שניתי

 מבלתי , וידע איזה מהם יצא לפועל,חלקי האפשר שידיעתו מקפת ב'והשורש הה

אבות פרק (עקיבא '  וכמו שאמר השלם ר. ולא שיכריח המעשה,שישתנה טבע האפשרי

 . הכל צפוי והרשות נתונה) 'ג

 

 וחשבו שהדברים הפרטיים לא יושגו ,רשים האלהוחשו קצת מהשי כםלוסופייובעבור שהפ

אחד '  ושאם ידע ית,שהידיעה תתלה בנמצא ו. שהם החוש והדמיון,כי אם בכלים גשמים

 ,ג"ב ח"תוכחת מגולה בפהמורה  הרב ם לכן הוכיח,מחלקי האפשר יהיה מחוייב הגעתו

שבם שמה שימנע ו וח,לידיעתנו' בת מה שנכשלו בזה הוא יחסם ידיעתו יתיבאומרו שס

ארו  בים לפי שהם עצמ, ושהיה זה להם טעות מבואר.' ימנע בידיעתו ית,אצל ידיעתנו

 וכן אמיתת , וששכלנו יקצר מלהשיג אמיתת עצמו,בוי בוי ושאין ר,הוא עצמו' שידיעתו ית

  . כיון שאינה דבר חוץ מעצמו,ידיעתו

 איך נעשה , כמו שאינו בין עצמותו לעצמותנו,ואם אין ערך ולא יחס בין ידיעתו לידיעתנו

 ולכן כמו .' וגומרתיכםכי לא מחשבותי מחשבו' וכמאמר הנביא .קש מידיעתו לידיעתנויה

.  ועם כל זה נשיג שמציאותו שלם בתכלית השלמות,שלא נשיג אמיתת עצמותו ומציאותו

 נדע שהוא יתברך יודע כל הדברים ולא יסכל ,כן עם היותנו בלתי יודעים אמיתת ידיעתו

 . לפי שהסכלות איזה שיהיה הוא חסרון גדול. לא כללי ולא פרטי,דבר

 וכמו ,מריולהשגתו הוא מפני חסרון המשיג להיותו ח'  בחיוהכרח הכלים הגשמיים

  .שהאריך הרב בזה דברי שלום ואמת
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 ]'גבולות ידיעת ה[
 יראה שהם , וגומרארדה נא ואראההאמנם הפסוקים האלו שבאו בעניין סדום ועמורה 

 ושלא ידע ,' כי הם יורו שיש חידוש ידיעה בו ית?היים האלהורשים האלוסותרים הש

ולכן בקשו .  וגם לא ההווים מבלי דרישה וחקירה,ם העתידים קודם היותםהדברי

 .תר הספק הזהיהמפרשים דרכים בה

  

 אם הם עומדים ,לסוף מעשיהםארדה נא  כתב .אונקלוסנמשך לדעת  י"רשכי הנה 

 ואענישם ,מה אעשה להםאדעה  ואם לא יעמדו במרדם , אעשה להםכלהבמרדם 

 ושמפני היות בחירת .נם בתשובהיהנה תלה הרב עני. 'ם וכו אבל לא אכלה אות,סוריןיבי

 . שזכרתי' כפי השורש הה ,ארדה נא ואראה אמר ,פשיתוהאדם ח

 

 ומצד אחר לחסום טענות ,כשהוכרחו לקבל פשוטי התורה ג"רלב והע"ראבאבל ה

  . חשבו להעמיד על זה חזון ונכשלו,לוסופיםיהפ

 . אבל במה שהם חלקי כללים, שהם פרטיםבשהניחו שהאל יתברך ידע הפרטים לא במה

 . מתאחדים כפי הסדר הכולל בו יתברך,והכללים מהצד שהם שלימות קצתם בקצתם

 

 כי האמת ידע כל חלק , אם עשו כולם הרעה הזאתארדה נא ואראה ע"ראבולכן כתב ה

 . עשאו סוד,סתה כלימה פניו לבאר דעתויולפי שכ.  חלקרךדל  כל ולא ערךדל ע

 

 ובפרושו לתורה בזה ממלחמותיו 'גאמר שביאר לכל אדם במ ,ג"רלבו וחקרו הובא רעה

 ,מייםי הוא המסודר להם מהגרמים השמ,לות בני אדםומפע'  שמה שידע ית,המקום

 ובבחירת האדם , ואולם מה שהוא אפשרי,ומהצד שהם דברים מסודרים מוגבלים ידעם

הדעת הוא מחויב מצד התורה ומצד  וכתב שזה .היתולא תתכן בו הידיעה האל -או מקריי 

  .במה שחשב זולת זההמורה  ופער פיו ולשונו כנגד הרב ,אר בו מאודפ והת.העניין

 

 וביאר שהדעת הזה הוא ,השיב עליו דברים נכוחים ]בספר אור השם[רבי חסדאי אבל 

 לא יצאו מרוב הספקות אבל יפלו בספקות יותר ,ת כפי התורה וכפי העיוןטכפירה מוחל

 .  יעויין שם.קות מהםחז

 ,ד בספרו באלהיות"אבוחמת המחלה הזאת עם מה שכתב והאמנם גם הוא חשב לרפא
ידע '  ושהאל ית,בותיהםישהיו הדברים אפשריים מצד עצמם ומחוייבים בבחינת ס

 .  בעצמםם לא מצד אפשרות,בותיהדברים מצד חיוב הס
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 ונופל בה ,ת המפרשיםשרף באש כפיריונבהלתי מראות הרב החסיד הזה בורח מה

 והלא ,ישאר לוי ומהו האפשרות ש,בותיוי בבחינת סהמחויבלפי שהדבר . באחרונה

 ומהו ?בות יקרא בחירה ואפשרותיכלות הסיהאם נאמר שס. ומחויבבאמת הוא מוכרח 

 .ג"רלב והע"ראב כדברי ה,מייי אלא הסדור הכולל השמ,חסדאי' בות שבחר הריחיוב הס
 .  או יסתלק מאפשרותו ידיעה אלהית,שאר האדם בלתי בחירייי יכי בין הא ובין להא

 

 כי אם כבר ידע השם מה .ארדה נא ואראהאיך יפורש על זה ] ב139[ומי יתן ידעתי 

 ומה יוכל להתחדש , מה הדבר אשר ירד לראות,מיות על סדוםישיחייבו המערכות השמ

 . בהם זולת שהיה גזור מלמעלה

 , מה טעם לשמיעת צעקת סדום ועמורה,ברים מצד המערכה כי אם ידע יתברך הד,ועוד

ולדברי . כי הנה המערכה לא תבחין בין צדיק לרשע ובין עובד אלהים לאשר לא עבדו

החכמים האלה כולם מה יהיה עניין אולי ימצאו שם חמישים או ארבעים או שאר 

 .המספרים כי הנה בהיות הגזרה אמת לא ינצלו בעבור הצדיקים

 . בריהם בזה הבל המה מעשה תעתועיםאלא שכל ד
 

שהספקות ההם כולם יתחייבו בהעריכנו  ,המורהוהאמת הברור הוא מה שכתב הרב 

 ולכן ראוי שנאמין .דמות כלל אלא בשםי שאין להם שתוף ולא ה,ידיעתנו לידיעתו יתברך

 .נת הידיעה אלהית כמו שזכרתיי אשר הניח הרב בפ,באמת ובתמים השורש החמישי

נה י בפ,אשר אמרנו בצלו נחיה ,המורה והנה מצאנו ראינו דברים לרב ,ה נעשהאבל מ

 שיש ,ראה בהם זולת זאת הכוונהי שי,תוף ירד ועלהי בש,אלק י חרק  והם בפ,הזאת

 .ג"רלב והע"ראבה לדעת היבהם נטי

 :כי הוא כתב שמה

אה  כפי רצונו הקדום אשר יקדימו ספרי הנבו,וכן נשתרב מכה באומה או באקלים

 ואחר כך הוריד בהם , לספר שפקד השם מעשיהם,קודם ירידת המכה ה היא

ארדה נא . לראות את העיר ואת המגדל'  וירד ה:בירידה יכונה  העניין ה זה  ,העונש
 .  עד כאן.א ה עונש לאנשי השפלולו בו והעניין כ.ואראה

 

ע שהוא  והוא הטבע המוטב, שירידת המכה שחייבה הרצון הקדום,ופירשו מפרשי ספרו

 שאותן המכות היו טבעיות , סדוםת והפיכ,פורי דור המבול והפלגהי כמו שכתב בס.קדמון

 יכנו אותה ירידת , שהם פרי הנבואה,א בזמנים מוגבליםוכפי המערכת השממיים לב

 ושעל . ואינה אלא ירידת המכה הטבעית, ויקראוהו פקידת המעשים,המכה בירידת האל

 .ארדה נא ואראהזה נאמר 
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 שהפירוש ההוא ,בל אני בעניי בפרק ההוא אמרתי אל החברים המקשיבים לקוליא

 כי ימשך ממנו הכחשה כל מה שביאר בידיעה ,שפירשו על דברי הרב הוא שקר בדוי

 . ג כמו שזכרתי"א מח"כ ובפכ"ט ובפ"אלהית בפי

ירד "שתופים והשאלות ב'  שהם חשבו שעשה הרב ה,ומקום טעות המפרשים ההמה היה

  : כי הרב לא עשה בהם כי אם שלשה שתופים, ואין הדבר כן,"הועל

 

 ,עתק האדם ממקום שפל אל מקום גבוה יקרא עולהי כי כשי, מהמקום הגשמיהאחד

 . יעתק למקום שפל יקרא יורדיוכש

 .  לגדולה ולעוצםהבדרך השאל' והב

 .  בעניין העיון'והג

 

 והקדושה . יקרא יורד,יין בדרוש פחות וכשיע, יקרא עולה,הי עליוןוכי כשיעיין בדרוש אל

  .דש ולא מורידיןו מעלין בקם ועליו אמר וכבר ידעת רוב השתמשות,תוףימזה הש

וממנה גם כן עשה ירידת . ומאותה השאלה עצמה גם כן עשה עניין הנבואה והשכינה

 בעבור שיקדם אליה שיפקוד השם מעשיהם ויענישם כפי ,המכה באומה או באקלים

  .רשעתם

 כמו שחשבו האנשים המפרשים ,אין דעת הרב שיכונה זה בירידה בבחינת ירידת המכהו

 בהשגיחו ,'ק האל יתו שהפקידה ההיא שבח, אלא בבחינת פקידת המעשים,האלה

 ארדה נא ואראה ובזה הדרך ביאר הרב . תכוונה בירידה,ם בני אדם כפי שפלותיבעניינ

 אלא ואראה לא יאמר ,חסת לירידת המכה ואם הייתה הירידה מיו.הירידה סמוכה לראיה

 על פקידת המעשים האבל אמיתת העניין הוא שנאמרה היריד. ואעשה כלהארדה נא 

 . 'האנושיים לפניו ית

 

 כי ,'קו יתונוי בחי הוא להודיע שחידוש הידיעה אינו ש,מרו כפי רצונו הקדוםוואמנם א

 ,נו רצון מתחדש ולא משתנה אבל אי.הצלת הצדיק והפיכת הרשעים הכל הוא כפי רצונו

 . אלא רצון קדום בעצמו

 ושדבריו מסכימים מכאן ,קש בדרוש הזהיהנה התבאר שאין בדברי הרב דבר נפתל וע

 . ומכאן

 

 ארבע מחת כי אם לא,' אליו יתהוכאשר עיינתי בספרי הקדש ראיתי הלא ייחס לשון יריד

  :כוונות

לעיני כל ' ירד ה'. 'באש' ר ירד עליו האש' אמר , כשירד האור הנברא במקום מיוחדהאחד

 .  ודומיהם'לוא קרעת שמים ירדת'. 'בענן' וירד ה'. 'העם
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 ומזה המין ,דבק השגחתו בארץ בלתי מוכנת אליהימפני ה'  תיוחס הירידה אליו ית'והב

ולא נאמר כזה בארץ ישראל להיותה . 'וארד להצילו מיד מצרים' ',אנכי ארד עמך מצרים'

 . ארץ קדושה

הי לדבקות ו כי כפי שפלות האדם היה ירידה לדיבור האל, להשרות שכינתו בנביא'הג

 . 'וירד על הכרובים' ',וירדתי ודברתי אתך שם' וכמוהו .נבואתו

 .'מה אדם ותדעהו' וכמאמר המשורר . להפקד על המעשים ולהעניש את החטאים'והד

 .'שם שפתם] א140[רדה ונבלה הבה נ'. 'לראות את העיר ואת המגדל' וירד ה'ומזה המין 
. 'צבאות לצבא על הר ציון' כן ירד ה'. 'הט שמיך ותרד'. 'ויט שמים וירד' .ארדה נא ואראה

 . 'ונמסו ההרים'. 'וירד ודרך על במתי ארץ'. 'יוצא ממקומו' הנה ה'

 כי אם בפסוקים האלה אשר זכרתי ,'דש לשון ירידה מיוחסת אליו יתוואין בכל כתבי הק

 רוצה לומר מהגלות , הכוונות אשר זכרתיארבע מחד וכשתבינם תמצאם מא.לך פה

 או פקידת , או שרוח הנבואה על הנביא,השכינה או הדבק ההשגחה בארץ בלתי קדושה

 וסוג הכולל לכולם היא ההשאלה השלישית שזכר הרב .המעשים והמשפט לבני אדם

 . מירידת העיון וההשקפה בדיבור פחות ונבזההמורה 

 

עם היות ידיעתו בלתי צריכה אל דרישה  , ארדה נא ואראהה בפקידת המעשים אמרוהנ

לתת '  או שרצה האל ית,ל"מרם זו כא, אם לפי שדברה תורה כלשון בני אדם,וחקירה

 בהיות בערים , כדי שידע חסדי השם כי לא תמנו,מקום לאברהם אבינו לשיתפלל עליהם

  .ההם חמישים צדיקים או לפחות עשרה

 וגם לא הודיעו שהיו כולם רשעים אין , לא אמר לו שהייתה הגזרה כבר גזורה עליהםולכן

 אבל יתפלל עליהם ,נהילה והתחי כדי שלא יתרשל אברהם מהתפ,עושה טוב אין גם אחד

 ומפני זה אמר .והודה לו יתברך על שאלתו ובקשתו פעם אחר פעם. כל מה שאפשר

עקת זי סדר הלשון היה ראוי שיאמר הכתוב  ואין ספק שכפ.צעקת סדום ועמורה כי רבה
לת כי לא י כי הנה מ,כי רבה כי כבדה לא . וחטאתם כבדה מאד,סדום ועמורה רבה

 . פול בזה המאמר היטבית

 רוצה לומר דמעת העשוקים העניים והאביונים ,אבל עניין הכתוב הוא זעקת סדום ועמורה

ארדה נא ואראה  לכן ,וד בעבור שכבדה מאם וחטאת, בעבור שרבה,שצועקים מהם
 , רוצה לומר האם בפועל הם עושים כמו הצעקה הבאה אלי מהם, הבאה אליההכצעקת

 רוצה לומר שאין הדבר , ואם לא. כלומר הם עשו כלה לנפשם, עשו כלה,ואם הדבר כן

 .  אבל לא כליה, אדעה מה אעשה להם מהעונש כפי חטאתם,כמו הצעקה

 

. 'ומעקש דרכיו יודע'. 'ויודע בהם אנשי סכות' כמו , מלשון יסוריןאדעהואפשר לפרש 

 . שתדבק בהם ידיעתי והשגחתי להצילם - ואם לא אדעהכתב  ג"רלבוה
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 על הסיבה ארדה נא ואראה שלא אמר הכתוב ,והיותר נכון בעיני בדבר הזה הוא

 ונקראו בשם , אלא על המלאכים הרוחניים שירדו מן השמים ובאו לסדום,'הראשונה ית

 . שהם דברי המלאך,למה זה צחקה שרה' ויאמר ה כמו .לחםשו

 

 . ארדה נא ואראה,ון העירוואמר על ביאת המלאכים סדומה לראות ולדעת בעצמם את ע
קנו ביניהם שלא יעבור אדם בארצם יוהיה זה לפי שאנשי סדום כמו שיתבאר אחרי זה ת

 ולכלות רגל עוברי ,ם כדי למנוע מהם מלעשות צדקה לעניי,םולא יכנס אכסנאי בבתיה

  .דרכים מארצם

 שהיו צועקים עוברי דרכים והעניים ,זעקת סדום ועמורה כי רבהועל זה אמר יתברך 

סיון ובחינה אם עשו י לעשות נ, ולכך שלח הקדוש ברוך הוא את מלאכיו שמה.מתקנתם

וי  כי היה הדבר תל. אם לא,קנו לעשות ומה שהסכימו עליויעל אנשי סדום את אשר תובפ

כי ומאמר  .לא כי ברחוב נלון באמרם , והיה זה צורך ביאת המלאכים שמה,בבחירתם
על אותה תקנה ו לפי שהיה כל זה כדי שיבחנו מעשיהם אם יוציאו לפ,משחיתים אנחנו

רוצה לומר שילכו  ,ארדה נא ואראה הכצעקתה ועל זה אמר .והסכמה רעה שעשו אם לא

 . וכפי הצעקה,קנוי בפועל על מה שהסכימו ותהמלאכים לראות אם אנשי סדום ישתדלו

 וכמו שאבאר בפסוק כי ,ובמלאכים אינו מהבטל חידוש הידיעה כפי השפע המגיע אליהם

 . עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה

 

על בגזל ו לפי שהייתה השחתתם בפ,והנה לא נאמר בעניין דור המבול ארדה נא ואראה

כי רבה רעת האדם ' וירא ה'כן אמר בהם  ול,וחמס ובהשחתת הדרכים גלוי ומפורסם

על הנבלה וינם אם יעשו בפיסיון בעני לפי שהוצרך לעשות נ,אמנם בעניין סדום. 'בארץ

 .  לכן נאמר בהם ארדה נא ואראה,םכמו שהסכימו לעשות

 .ג"ב והי"א והי"והותרו במה שפירשתי בזה השאלה והי
 

  ]כב,יח [ ויגש אברהם ויאמר...ויפנו משם האנשים

 פנו משם והלכו , שומע אמרי אל,הנה המלאכי ם כשראו את אברהם מתבודד בנבואתו

 לדעתם שאם ידברו לו יטרידוה ו   , ולא דברו לו ולא לקחו ממנו רשות כנהוג,לדרכם לסדום

 כי  , בתפלתו בהיותם שם עמוולכוון כי לא יוכל אברהם להתבודד בה ,וימנעוה ו מנבואתו

 ואף על פי שאברהם תמיד .ל" כדבריהם ז,הצלת המקוםגם מלאכי רחמים היו  וחפצים ב

 אין ספק שלא יהיה משיג באותו , גם בהתעסקו בעניינים הגשמיים,היה בדבק ות עם השם

 כי בהיות ה שכל בכללו . וזה  מחויב בטבע ,דבקות מה שישיגהו ב הסתלקו מהמורגש לגמרי
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ן הניחוהו המל אכים והלכו  ולכ.שישיג לשני צדדין] ב140[  ישיג יותר ממה ,פונה לצד אחד

 וכבר פנו האנשים ממנו ולא היה לו עסק , והוא כשראה וידע עניין סדום מהשם.להם

 .האף תספה נגש ויאמר ,גשמיי

 עניינו שעם פניית ופרידת האנשים ,'ואברהם עודנו עומד לפני הומזה התבאר  שאמרו 

 שומע אמריו שהיה ,'ני הין היה לפ י אבל עד, לא הפריד דבקותו ולא נפסקה נבואתו,ממנו

ויאמר גש י אז נ, וכאשר הבי ן הדבר ו האנשים הלכו להם.אומר לו מעניין סדום ועמו רה
 .האף תספה

 . ד"והותרה בזה השאלה הי
 

 ומה היה חטאת אנשי ,יבו כליהיוראוי שנבאר עתה מה היה חטאת סדום שעליו נתח

 .הגבעה שלא נתחייבו בה

 , ואומר. וכבר דברתי בפירוש לספר שופטים,שר בעיני לא ין”רמבכי הנה מה שכתב בו ה

 אמרו ללוט דין שדנו ,האחד בא לגור בראשית רבהל ב"ששורש הדבר הוא מה שזכרו ז

אומר כך תקנו אנשי סדום ביניהם כל אכסנאי ' מנחם בר ר' ר. ראשונים ואתה בא לאבד

 . שוכבים אתו ונוטלין ממונו ממנוהשיבוא לכאן נהי

 והיו באים , לא יחסר כל בה,' שמנה כגן ה,פני שהייתה ארצם טובה ורחבהרוצה לומר שמ

 ושלא יבוא , לכן תקנו לכלות הרגל מביניהם,השמה עניים רבים והם היו מואסים הצדק

 ) יחזקאל טז מט( ועל זה אמר הנביא .ן”רמב וכמו שכתב ה,אדם לארצם

 ,ההיה לה  ולבנו תיהנה זה  הי ה  עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט '

 . 'הויד עני ואביון  לא החזיק

 כי היו מודרים ,זו מדת סדום - שלי שלי ושלך שלך : ארבע מדות באדם,כן אמרו באבותו

ותגבהי ' אמר , ולפי שעם זה היו להם מדות אחרות רעות מאוד.הנאה מכל אדם זולתם

 על , לפניה תועבואפשר שרמז ותעשנה. ' ואסיר אתהן כאשר ראית,ותעשנה תועבה לפני

 כי היא התועבה הרבה שהסכימו ,מה שתקנו שישכבו עם האכסנאי שיבוא לארצם

ון שיד עני ו אבל נגמר דינם על אותו ע, שהיו בהם כל מדות רעות,ל"רז וכן א.לעשות

אנשי ' ,ם בארצותם עושים צדקה וחסד לענייםי כי עם היות שאר הגוי.ואביון לא החזיקו

 . והאביוניםם למנוע כל דבר צדקה מהעניי',מאד' ם להסדום היו רעים וחטאי

 ,' לפי שהיא הייתה מנחלת ה, משפט סדום למעלת ארץ ישראלה שהין”רמבוכבר כתב ה

 ולכן לא יכלה הארץ ההיא . ושנתן לאברהם ולזרעו,יחדה להנהגתויובכלל הארץ שנת

ם אשר יהגוי וכמו שקאה את כל שאר .ם היושבים עליה ותועבותםילסבול רשעת הגוי

 .ת כן הקדימה וקאה אלו שהיו רעים וחטאים לשמים ולבריו,בארץ כנען מפני תועבותם

פרית ו היה מעונשם שתשחת ארצם בג,ובעבור שהמה התגאו בטובת ארצם ודשנותה
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נה למשל ולשנינה לאות ישאר עניי עוד כל ימי הארץ עד שת,ומלח לא יעלה בה כל עשב

 . ה כמהפכת סדום ועמור,לבני מרי

 

 עם היות , לא היו חייבים כליה כאנשי סדום,לגשיומזה תדע שאנשי הגבעה שזנו עם הפ

 וזה , כמו ששאלו את האנשים אנשי סדום לדעת אותם,ששאלו את האיש לדעת אותו

  : בחינותארבעמ

 ושלא ילך איש , מפני שאנשי סדום הייתה תקנתם וכוונתם לכלות את הרגל מהםהאחת

 נתחייבו ,ומעשה הצדקה'  ויען רצו להפסיד הקבוץ המדיני.אוכל לנפשועני ואביון לשאול 

 .  אבל אנשי הגבעה לא כוונו לדבר מזה.כליה

 
 הנה אנשי סדום בקשוה כפי תקנתם הקבועה והדת , שגם בעניין הנבלה'והבחינה הב

 ולא שהיה כן , זה דת הנחייה לא שיהי,ואנשי הגבעה בקשו כן. אשר הקימו ועשו ביניהם

והוא ההפרש שיש בין הרשע . ותם עשו זה אותה שעה בלבדו אלא למלאת תא,נהגםמ

  :והחוטא

 אמנם ,וה בו נפסדתו לפי שהתא, שכלות לא בהסכמ,ותוו יבקש הדבר מצד תאשהחוטא

 . לוסופים בלתי כובש את יצרוי והוא הנקרא אצל הפ.שכלו אינו נפסד

ולכן הרשע בלתי מתחרט לעולם כי  ,ה והשכל שניהם בו נפסדיםו הוא שהתאוהרשעאבל 

 כאשר ,אמנם החוטא.  והנה לא יוכל בשום צד להתרפא,אין לו שכל שיעוררהו על זה

 .  להיות שכלו בלתי נפסד,רפאי יתחרט ממה שעשה ויוכל לה,יעבור הפועל ההוא

 כי אם להיותו ,והו התאת יען מה שעשו לא היה מתגבור,ככה אנשי סדום היו רשעים

 שגברה ,אמנם אנשי הגבעה היו חוטאים. מה בהסכמת שכלם הנפסדי וד,תקנת העיר

 . ק ומשפט ביניהם חלילהו ועשו מה שעשו לא שיהיה זה ח,ה אותה שעהובהם התאו

 

 וכמו שאמר , שמה שעשו אנשי סדום נכללו בו כל אנשי העיר,היא תהבחינה השלישי

 כי באומרו מנער .ם מקצהואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן כל הע

 .  שאיש לא נעדר,ועד זקן כל העם מקצה יורה

 וכמו . לא כולם, כן כי לא עשו אותו מעשה רק אנשים מיוחדים מהם,אמנם בגבעה לא היה

 אותם , כלומר קצת מאנשי העיר,על נסבו על הביתישאמר והנה אנשי העיר אנשי בלי

 ] א141[,  ולכן נזכר בהקדמה סתמית.בדברים ו מכלל שלא היו כולם שו,עלישהיו בני בלי

 .  החטאים להענישםם שיתנו להם אותם האנשיםובעבור זה שאלו שאר השבטי

 

ה נתפייסו בשנתנו ו שאנשי הגבעה לפי שהיה חטאם לבד מתגבורת התאו'והבחינה הד

 ולא שאלו את האיש , בעצם וראשונהם כי אותה היו מבקשי,לגש והתעללו בהילהם הפ
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 , אבל אנשי סדום לא נתפייסו בשתי בנות לוט שהיה נותן להם.תן את האשהי שיאלא כדי

 .  כדי לכלות את הרגל מביניהם,לפי שלא היו חפצים רק לעשות הנבלה לאנשים

 

ומפני ארבעת בחינות אלו היו אנשי סדום חייבים כליה ולא כן אנשי הגבעה כי אם להעניש 

נם למה נענשו אנשי הגבעה אחרי אשר ואמ. האנשים החטאים בנפשותם כפי רשעתם

נפלו ישראל ראשונה לפניהם לחרב כבר ביארתי עניינו בפירו ש ספר שופטים במקומו   

עניינו דבר אחר כי ' ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום'ומה שאמר הנביא . ואינו מזה המקום

נש ישראל יאמר שגדל עון ועו. 'ואנחנו עונותיהם סבלנו'הנה אמר שם עון על העונש כמו 

ממה שחייב חטאת סדום או שגדל עון ופשע ישראל שהוא העבודת גילולים מחטאת סדום 

ולכן זכר סדו ם שהייתה ה פוכה כ מו רג ע ולא חלו בה ידים ולא היה ישראל כן שהתמידו  

הנה התבארה סבת עונש סדום . רעותיהם וצרותיהם זמנים רבים וחלו בהם ידי האויבים

  ולמה לא נענשה כן הגבעה

 .ו"והותרה בזה השאלה הט
 

 . ]לג-כג,יח [ ויבואו שני המלאכים סדומה בערב...ויגש אברהם ויאמר 

גש י אלא שנ,ואין ההגשה הזאת מקומית. הנה אברהם כששמע מהשם עניין סדום נגש

ויגשו בני גד '. 'ויגש אליו יהודה' והוא מלשון ,להלחם בעדם ולהרבות רנה ותפלה עליהם

 מלאו לבו לדבר בזה ,ה אמר לאברהם שיעשה כלה בהם"פי שהקב ול.'ובני ראובן

 כי הנה לוט ואשתו ובנותיו , ולומר לפניו אין ספק שיש בסדום צדיק או צדיקים,ראשונה

 , האם באפך וחרונך תכלה ותספה צדיק עם רשע,כ תעשה כלה בהם" ואיך א,צדיקים הם

להודיע שאין זה ממשפט  ,ף תספההא באומרו ,חס זה אל האףי והנה י.יחדיו כולם יכליון

 . שאותו חרון ימשול בם, אם לא יהיה בדעת וחרון אף,היושר והמשפט

 

 אם לא על הכוונה ,יתברך’ כתב שאמר זה לפי שהרעות אינן מסודרות מה ג"רלבוה

 . ליון אל האף לא אל השםי ולכן יחס הכ,השנית ובמקרה

ולדבריו יהיה מאמר אברהם . דין כתב שאפו של הקדוש ברוך הוא הוא מדת הן”רמבוה

  .תספה צדיק עם רשע הכפי הדין והמשפט :כמתמיה

 

אולי יש  באומרו , באופן אחרואחרי שעשה הטענה הזאת עשה עוד טענה שנית
 ועוד אני אומר שלא די שאינו ראוי שתספה : כלומר.'חמישים צדיקים בתוך העיר וגו

 צדיקים לא תספה לא לצדיק ולא  שכשימצאו שם חמישים, אבל בהפך,צדיק עם רשע

ולא תשא למקום למען חמישים  והוא אמרו . על כל העירשיגנו כי הצדיקים ראוי ,לרשע
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 כי אין ראוי ?שא למקוםי וכי בהיות שם חמישים צדיקים לא ת,שהוא בתמיהה ,הצדיקים

 . בהיותם חמישים צדיקים, אלא שתזכה אותה בעבור מעוטה,שתדין את העיר אחר רובה

 ושכניהם בהכרח ם הנה במות קרוביה, לפי שאם הצדיקים ההם אינם חייבים מיתה,זהו

 כי בהיות האדם ,כ כרשעים" וסוף סוף ידונו אח.םבידיי או תגרום מיתתם ,יקבלו נזק רב

 אין לספק שאם , מסתפק בצרכיו בכל יושבי העיר וחי בהם,הצדיק יושב במדינה הרעה

 . ות גם הוא ליומו ימ,שאר הוא לבדויימותו כולם וי

 

נוה העיר הגדולה אשר יש יואני לא אחוס על נ'זאת הטענה ליונה באומרו ' וכבר עשה ית

כי שם . 'בוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבהיבה הרבה משתים עשרה ר

 .  ואיך לא יעשה כך לצדיקים,נשאו האבות החטאים בנפשותם בעבור הקטנים ויונקי שדים

 

 .  חזר לדבר על שתיהן,ר שהניח אברהם שתי טענותובעבו

 כי הנה .חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע וכנגד הראשונה אמר

 ומה םוא עבוד אלהיו ויאמרו בני אדם ש,יתחייב מזה שיאמרו בעולם תם ורשע הוא מכלה

 , כצדיק כרשע והיה,ועל זה אמר. צבאות' בצע שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ה

 .  יהיה מעשה הצדיק לבטלה,כי בבא הכליה החלטית

חלילה לך השופט כל  אמר עוד ,שים הצדיקיםי שעשה מהחמוכנגד הטענה השנית
י שלא תכלה אותם " אעפ, כי בהיות חמישים צדיקים בתוך העיר.הארץ לא יעשה משפט

 מטלטלי אגב מקרקעי  אינו משפט שיפלו בניהם ובנותיהם וכל קרוביהם נכסיהם,ושימלטו

 . וכל אשר להם

להמית צדיק ' קו יתו לומר כי כמו שאין מח, שהייתה טענת אברהם אחת, פירש בזהן"הרו

ענשו י שאם לא כן כבר י,שא לכל המקום בשביל חמישים צדיקיםי כן ראוי שי,עם רשע

  כי איככה יוכלו ויראו, אף כי בצדקתם יצילו את נפשם עם אבדת הרשעים.הצדיקים

 :ל באמרם" ושלזה כוונו חכמינו ז.באבדם מולדתם ומקומם וצאתם נקיים מנכסיהם

  בראשית רבה

 , ולא כוותיה, לא היא, אלא כדבר,אמר רב כהנא מעשות דבר הזה אין כ תיב כאן

  .ולא דפחיתא מיניה

 שהיא , לעניין הדמות לטענה השניתהאף תספה צדיק עם רשע מאמר ןכם ובא א

 . קרית לפניויהע

 

שים צדיקים על ילת דבריו במאמר  החמי שאברהם לא התפלל בתח,והנה דעתי הוא

 כי לא ישעו וחפצו . עשרה לכל כרך, כמו שהסכימו עליו המ פרשים כולם,החמישה כרכ ים

 ולא בתוך העיר ולכן אמר .היה להציל א ת סדום בעבור שהיה שם לוט ובניו  ובנו תיו וחתניו
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ה בתשובותיו   " עם היות שהב.א יחוש לשאר הכרכים כי הוא ל,תשא למקום רומז לסדום

 להיות מספר נכבד וקדוש , והנה זכר אברהם חמישי ם צדיקים. כמו שיתבאר,כוונו אליהם

 . דומא

 
ושנת  .ג"רל ב כמו  שהביא ה,וכבר ידעת דעת הראשונים שהשכלים הנבדלים היו  חמישים

נה י שוב מצבא ה עבודה ולא ובא הלוי בה יותו ב ן ח מישים ש. שיםיהיו בל הייתה  בשנת החמ

  . כי היה מספר ההוא קדוש לאלהיו,יעבוד עוד

 

 ובעבור שהב קשה הזאת . באומרו אולי יש חמישים צדיקים,ולכן בחר אברהם בו ראשונה

לה הנה נא י לכן לא אמר בתח,לה הייתה כפי הדי ן  והמשפט ה ה ואיאשר עשה בתח

 שהיו כפי הרחמים  ,בשאר השאלותכ " וכמו שאמר אח,חר לאדוניי ולא אל נא י,הואלתי

 . אוכמו שיב

  .עשו כלה'  שהוא ממאמרו ית, מאין לקח אברהם האף תספה,הנה התבאר מזה

  .ו"והותרה בזה השאלה הי

 
 ולמה עשה שאלתו ובקשתו דרך , היא שאלה אחרת,ושאמרו אולי יש חמישים  צדיקים

 עוד בדרך חלהרווי  והיה  זה לפי שכאשר יורה לו בדרך זה משפט יהיה נ קל,משפט

 .הרחמים

 . ח"ז והי"והותרו בזה השאלות הי
 

  .ולמה אמר שתי פעמים חלילה לך שהוא כנגד שתי השאלות

 . ט"והותרה בזה השאלה הי
 

 ושלא היו שאלותיו על כל חמשת ,שים הצדיקיםיוידענו עם זה למה התחיל אברהם בחמ

  .האף תספה צדיק עם רשעמר  ושבעבורו א, בעבור לוט,הכרכים כי אם על סדום בלבד

 . 'והותרה בזה השאלה הכ
 

 אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך העיר ,והנה השיב הקדוש ברוך הוא לאברהם

 שעל סדום בלבד היה , והכתוב הזה יוכיח. כמודה על טענתו,ונשאתי לכל המקום בעבורם

 כי רשעים ,ע לא די שלא אכלה הצדיק עם הרש, והייתה תשובת השם.מתפלל אברהם

 ולא , אבל גם הטענה שעשית מחמשים צדיקים אני מודה בה.יאבדו וצדיק ככפיר יבטח

 אבל גם אשא לכל המקום שרומז בו סדום ,בלבד להציל את העיר סדום כאשר שאלת

 .  כי כולם היו במקום הככר,ובנותיה כל חמשת הכרכים
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בייש משאלתו לשאול  כמת,ולא תשא למקוםכתב שאברהם שאל בלשון סתמי  ן"הרו

ונשאתי  וביאר ,השיבו כנותן בעין יפה'  והאל ית. אליהםוכוונת עם היות ,בעד כל הכרכים
 .  כי גם שיהיו כולם בתוך העיר סדום בעבורם ימלטו כל המקומות,לכל המקום

 כבר ראית ,ואנכי עפר ואפר' הנה נא הואלתי לדבר אל ה :ואמנם מאמר אברהם על זה

ואני . צדיקו של עולם עמהם'  ויצטרף ית,היו תשעה לכל כרך וכרךש י"רשמה שכתב 

 ולכן אמר בתחנונים הנה נא הואלתי לדבר ,אחשוב שאברהם שאל שיצטרף הוא עמהם

 רוצה לומר . אף על פי שאני עפר ואפר, ואנכי רוצה לומר אנכי צרפני עמה,אל אדוני

שים צדיקים שזכר חמישה ין החמנתו שאולי יחסרון מי והייתה תח. לא צדיק,מרי וחוטאוח

 רוצה לומר אם יעשה ההשחתה והכליה אשר זכר , שיודיעהו אם ישחית בחמישה,צדיקים

 כללת י כי הנה הוסיף בזה מ,את כל העירוהתבונן אמרו . בעבור אותם החמישה שיחסרון

 כי כאשר ראה . שהם כולם נכללות בתוך העיר, לסדום ולבנותיהלכוון ,שלא אמרה למעלה

 נעתק הוא גם כן , כמו שפירשתי,יתברך בתשובתו כלל כל החמישה כרכים’ אברהם שה

 . שהוא כמו את כל המקום, ולכן אמר התשחית בחמישה את כל העיר.לבקש עליהם כולם

 עם היות שלא ,שעניינו התחלתי ,הנה נא הואלתיולכן אמר בשאלה השנית הזאת 

 ,רציתי – הואלתיואף שיהיה . 'את התורההואיל משה באר ' וכמוהו .ע"ראביפרשהו כן ה

 .  לפי שבהם שנה דרך בקשותיו,'והד'  יהיה מונח בשאלה הב,כפירושו

 

 כלומר התעשה השחתה . שרמז לחמשת הכרכים,ואפשר לפרש התשחית בחמישה

 . שהוא כל העיר,וכליה בחמשת כרכים

לא אעשה  ,רוצה לומר .לא אשחית אם אמצא ארבעים וחמישה :יתברך השיבו’ וה

 כי לא . אם אמצא שם ארבעים וחמישה, לא בסדום ולא בשאר הערים,השחתה וכליה כלל

 ואמנם אמרו . אלא שהמה לבדם יספיקו להגן על כל הערים,מהםיבל צרוף אברהם עיק

 כי כאשר .ת הקודמשניתלי שהוא נכלל בשאלה ה] א142[נראה  ,'ויוסף עוד לדבר וגו

עשה שאלתו אולי שלא יהיו שמה  ,ואנכי עפר ואפר' הנה נא הואלתי לדבר אל האמר 

 ,אל נא יחר לאדני ולא ,הנה נא הואלתי'  ומפני זה לא אמר בבקשת המ.' או מ,ה"אלא מ

ויוסף  :' המת ומפני זה אמר בבקש.'לפי שנסמך על הנה נא הואלתי שאמר בשאלה הב
התוספת ההוא  לפי שהיה , ולא תמצא עוד כדבר הזה בשאר הבקשות.עוד לדבר אליו

 והיה ממעט . כי היה תמיד מבקש ריוח והצלה על כל הערים,בשאלה השנית כמו שזכרתי

 ,' ואם מ,שיםיה שהם חמישה פחות מהחמ" אם מ, הראשוןןמהמנייחמישה מעט מעט 

 . ה"פחות ממ' שהם ה

 לא אעשה כלה בעבור , ופירושו.לא אעשה בעבור הארבעים ,והנה השיבו השם

 אמר לא , כשבא לשלול הכליה,עשו כלה כי מפני שאמר למעלה .רכיםהארבעים בכל הכ
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 ישחית , כי אם עם היות שלא יכלה אותם כרגע, אבל לא יתחייב מזה שלא ישחית.אעשה

 . בהם שאר עונשין

 

אל נא יחר לאדוני  התחנן לפניו ,לא אעשה אל לא אשחיתוכאשר ראה אברהם שנעתק מ
 כי תמיד בזה היה , האם יוסרו סדום ובנותיה:שואלכ ,שלושיםואדברה אולי ימצאון שם 

 ,אל נא יחר לאדני והנה אמר בזה לשון .םלמיעוט או אם יכלו ,מבקש עליהם בעונשים
 שהוא , חמישה מחמשים: לפי שקודם היה ממעט דבר מועט.מה שלא אמר קודם לזה

 , הרביע אבל בהיותו ממעט עשרה ממה שהוא. שהיא התשיעי,ה" או מן מ;לסלק העשירי

 מפני ,רוצה לומר .אל נא יחר לאדוני ואמר , ולכן פחד פן יחרה אפו עליו.עוט גדוליהיה מ

 . שאני בזה ממעט הרבה

 אבל , שלא יעשה בהם כליה.לא אעשה אם אמצא שם שלשים :יתברך השיבו גם כן’ וה

  ועליו, התפלל בעד סדום בלבד, וכאשר ראה אברהם זה.יענישם באופן אחר מההשחתות

אולי  , כלומר מתחנן ומבקש מאתו חסד ורחמים,הנה נא הואלתי לדבר אל אדני :אמר
י על כן אמר בבקשה הזאת הנה נא  כ,עשרים , רוצה לומר בתוך העיר סדום,ימצאון שם

 כמו ם לפי ששם התחיל לבקש על כל הכרכי, כמו שאמרו בבקשה השנית,הואלתי

 . עיר סדום בלבד וכאן התחיל לבקש חסד ורחמים על ה,שפירשתי

 אבל ,רוצה לומר לא די שלא אעשה כליה בהם ,לא אשחית בעבור העשריםוהשם השיבו 

 שיגנו עליו , יתברך בלבד לסדוםוכוונת אבל הייתה .אפילו השחתה אחרת לא אשחית

 אמר , לפי שהיה זה חוץ מהגבול ומעוט נמרץ, ואברהם הפציר עוד בזו.עשרים הצדיקים

 .רוצה לומר בתוך סדום . אולי ימצאון שם עשרה,דברה אך הפעםאל נא יחר לאדני וא

והנה .  שיגן על העיר ההוא בלבד בעבורם,ואמר זה כנגד לוט ואשתו ובניו ובנותיו וחתניו

 שהודה לו ,םממעט החצי מעשריה  לפי שהי,אמר בבקשה הזאת אל נא יחר לאדוני

ועל זה השיבו לא . הלמעל הלשון הזה כמו שביארתי רעוט הזר היה אומי המששבהתחד

 לבד בזכות , רוצה לומר לא כליה ולא השחתה כלל אעשה לסדום,ה העשרר בעבותאשחי

 . העשרה שאמרתי

 

' וילך הוהוא אמרו .  נפסקה מיד נבואתו,ומפני שאברהם לא יבקש עוד במספר קטון מזה
 .  כי לא נתן לו מקום לבקש עוד,כאשר כלה לדבר אל אברהם

 

 מלמד , כל זמן שהדיין מסב יר לו פנים, הסניגור הזהשית רבהב ראוכן אמרו ב

 העירו על מה .ואברהם שב למקומו כך . עומד הדיין נשתתק מיד הסניגור.זכות

 . שפירשתי
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מקומך אל ' והוא מלשון , רוצה לומר ששב למדרגתו ודבקותו שהיה בו תמיד,למקומוועניין 

 . 'תנח

 

 היו נכבדים וקדושים בעיניו ,הם עליהםואין ספק שהמספרים האלה אשר בקש אבר

שים להיותו י כי הנה התחיל בחמ. ולכן זכרם ולא זכר מספרים אחרים,בותילסיבה מהס

 כי אם כדי להתחיל , ולכן לא זכר מספר ארבעים וחמישה. כמו שביארתי,מספר קדוש

  להיותו, אבל זכר אחריו מספר הארבעים.החסרון בדבר מועט לראות אם יודה לו בו

 והיה המספר ההוא ,יום'  ואולי שגם כן בחר בו לפי שיצירת הולד למ,מספר קרוב אליו

  .יום'  כי לכן עמד משה בהר בכל אחת מהפעמים שישב שמה מ,קדוש מאוד

  .חם השם על הארץ כמו שביארתי שםי ור,יום חדל המטר' וגם המבול אחר מ

 

 הנה נוכל לומר ,גה בעשיריות מלבד שהוא המספר הקרוב אליו בהדר,'ואמנם מספר הל

והרוחניים עשרה . מי והשפלי הרוחני והשמ:עולמות' עוד שבחר בו גם כן שהוא כנגד ג

 ובעולם השפל עשרה ,מי עשרה גלגלים עם גלגל השכליובשמ. מדרגות שכלים נבדלים

 הדומם הצומח החי המדבר ,יסודות'  הד, ההיולי והצורה והגשמות,טבעים גם כן

 . מדרגות מהנמצאים' עולמות ל'  והיו אם כן בג,םהמורכבים מה

 

 כבר נוכל לומר , מלבד שהוא המספר הקרוב במדרגת העשיריות,ואמנם מצד העשרים

דורות שמנח ועד אברהם לומר '  וי,דורות שהיו מאדם ועד נח' גם כן שכיון אל הי

 ,בדליםואמנם מספר העשרה האחרון הוא כנגד עשרה שכלים הנ. שבזכותם יגן עליהם

לה שאין דבר שבקדושה בפחות י עד שאמרו במסכת מג,ושאר העשיריות הקדושות

 אסמכתא רךדל  וגם אלה אינם אלא ע, ואפשר שיהיו בדבר הזה טעמים אחרים.מעשרה

 .  כי לא יסבול חומר הדרוש יותר מזה,והדרש

  .א מהשנוי שנמצא בדברי אברהם בשאלות"והותרה עם מה שפירשתי השאלה הכ
 ועל סדום , מפני שהיה אז מליץ כפי המשפט,לת דבריו לא אמר הנה נא הואלתייחשבת

 ועל השלשה גם כן לפי ,הנה נא הואלתי אבל בשנית אמר .בלבד לא על דרך הרחמים

 ועל חמשת הערים בלבד כפי מה שהעירו , החסדרךדל שאז התחילה תחינתו ובקשתו ע

 . הקדוש ברוך הוא בתשובתו הראשונה

 

עוט הרביע מ מה ששאל י  לפי שנתבייש מהמ,אל נא יחר לאדוניאמר ' אלה הדאמנם בש

 מפני שאז התחיל להתחנן על עיר סדום ,הנה נא הואלתיובחמישית אמר . קודם לזה

 ויהי ה  נוהג אברהם זה הלשון  כשהיה משנה ש אלתו ובקשתו מכלל הערים לאחת ,בלבד
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 ומ מעט החצי שהיה דבר ,שתו לפי שהיה פוצר ומפליג  בבק, ובאחרונה.מהם או בהפ ך

  . אמר אל נא יחר לאדוני,מגונה

 , ב משנויי לשון תשובת השם"והותרה גם כן השאלה הכ
ובשנית אמר לא אשחית .  לומר שיכפר לכל הכרכים,שאמר בראשונה ונשאתי לכל המקום

 אבל בשלישית  .ה לא יעשה בהם השחתה גדולה או קטנה" שאם ימצא שם מ,חויפוי כ יל

 ובשתים האחרונים אמר לא . להודיע שלא עשה בהם כלל,ית אמר לא אעשהוברביע 

 כמו שהי ה דעתו עד , לא על כל הכרכים, לפי שהייתה כו ונתו על עיר סדום בלבד,אשחית

 לא כלייה ולא ,או בעבור ה עשרה לא יעשה דבר'  ואמר שבסדום בלבד בעבור הך. הנה

 . השחתה

 

 בסדום חמישים צדיקים ונשאתי לכל המקום אם אמצא'  כתב שבראשונה אמר יתן"הרו

ה " אבל על המ. רוצה לומר שיעבור על חטאתם ולא ישחית הכל ולא החלק,בעבורם

 רוצה לומר שלא ישחית , אמר לא אשחית,רופו של הקדוש ברוך הואישיצטרך בהם צ

 , י ן הארבעיםיכרכים במנ' קש אברהם להציל די אבל כאשר ב.סוריןי אבל יענישם בי,לגמרי

 אבל גם לא , כלומר אין צריך לומר שלא אשחית, לא אעשה אמר,שלא נצטרך לצרוף

שת ו כי כן ר אוי אחר שהיה מספרו שלם לשל,שיםו וכן ענה לשל.אעשה בה שום דבר רע

רו ף   יין שלם מבלי צי שעם היותו מנ,לא אשחית אבל לעשרים ולעשרה אמר .הכרכים מהם 

 אבל לשלא , לא יספיק לשלא יעשה בהם דבר, שאינו עולה כי אם למעוט הכרכים,אחר

  .ישחיתם

 

קש אברהם על י שכבר ב, רוצה לומר.ועל תשעה כבר בקש ולא מצא י"רש כתב כךולפי

 כיון  שכבר נתרצה במספר ה שלם לכפר ,ין שלםי רוף יכפר במנירוף ולא מצא שהציהצ

ינו מועיל  ומאחר שראה שעשרה א,י צרוף לא נתרצה לכפר אלא שלא להשחית" וע,הכל

 או שעניינו שלא הוצרך ,רוף לא יספיק לכךיי צ" ידע שתשעה ע,רק לעצור ההשחתה

י ן   י לפי שכבר הו דה לו במנ,רוף הקדוש ברוך הואיי צ"אברהם לבקש רחמים לתשעה ע

 וכל זה לפי דרכו של .רוףיי צ" ומשם  ידע שמה שנתרצה בעשרה יתרצה לתשעה ע,ה"המ

  .י"רש

 .ג" השאלה הכהוכן הותר
 .אמ ת צדקו יחדו בהפי כת סדום ובנותיה' שהועילנו הסי פור הזה לה כ יר ולדעת שמשפטי ה

 .צוליםי היו נ, צדיקיםעשרה לושאלו היו נמצאים בהם אפי

 

שהנה  .כאשר כלה לדבר אל אברהם' ילך הממה שאמר ו ,ד"וכן הותרה השאלה הכ

 ולא , שיבקש עודהוצרך לכתוב זה להודיע שלא נתן הקדוש ברוך הוא מקום לאברהם
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להציל את לוט מתוך '  האמנם היה בלב ו י ת.שיפחית וימ עיט עוד במספר הצדיקים

 .ההפי כה עם היותו צדיק ב צדקתו בארץ ההיא

 

 פרק יט 
  ]כג-א,יט [ השמש יצא על הארץ...ויבואו שני המלאכים סדומה

 ואתה הראית .לה השם לדבר אל אברהם מיד באו שני המלאכים סדומהיכאשר כ

  : אם לא בשני מקומות,שהכתוב קראם אנשים תמיד

  .ויבאו שני המלאכים סדומהבאומרו כאן  חדהא

 . ויאיצו המלאכים בלוטבאומרו והשני 

 ובמקומות שעשו מעשה . נקראו אנשים,ואין ספק שבמקומות שעשו מעשה אנשים

 . נקראו מלאכים,אלהים

 כמו שנאמר במנוח ומראהו נורא . שכאשר באו לסדום נראו במראה נוראהן"הרולכן כתב 

 . דומא

 

  :ואני חושב שהמלאכים האלה שלחם השם לסדום לשתי תכליות

  .סיון מרשעת אנשי סדום כמו שזכרתיי לעשות הנ'הא

 ולכן נקראו בשני .עליו'  להציל את לוט ולהוציאו מסדום בחזקת היד בחמלת ה'והב

  :המקומות מלאכים

 . סיוןי לפי שהיה לעניין הנ,ה בערב ויבואו שני המלאכים סדומחדהא

 .  מפני שהיה לעניין ההצלה, ויאיצו המלאכים בלוטשניוה

 

ארם י ו לכן ת, מפני שהלכו מהלך רב  בזמן  מועט,ואפשר גם כן שאמר ויבואו  שני המלאכים

 ועל , כי הם אכלו בבית אברהם כחום היום,ולא בשם אנשים] א143[בשם מלאכים 

 שהוא קרוב , ועם כל זה באו אל סדום בערב.וקמו והלכו לדרכם ,המאכל האריכו הדברים

  . וזה מוכיח שבאו הדרך ההוא כמלאכים לא כאנשים הולכי דרכים, [!]למהלך שני ימים

 . ה"והותרה בזה השאלה הכ
 

 ושהיה בהם צד , שהיו מראיהם בבואם שמה מראה אנשים גדוליםן"הרולא אבחר דרך 

 ולכן ,נוהו שופט עליהםיל שמ"מרם זו וכא, בשער העיר וקרה שהיה לוט יושב.מלאכות

וישתחו אפים ארצה ומאשר ראה הדרת פניהם קם לקראתם . היה יושב בשער העיר
 . מפני מעלתם
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 שליחותו כמו ה לפי שהשלישי שבא לבשר את שרה הלך כשעש,וזכר הכתוב שהיו שנים

עם שהייתה סכנה להם  להודי,הנה נא אדני סורו נא , והנה אמר לוט אליהם.שזכרתי

 ושלכן , שכולם בחזקת סכנה הן, ויותר אם יעברו משם ללכת בדרכים,בבואם בעיר ההיא

 כי בטח לבו ששם מפני כבודו והיותו שופט העיר לא יבואו ,ראוי שיבואו אל ביתו ללון

 רוצה ,עתה הוא לשון נאו. הנה נא אדני והוא אמרו .אנשי העיר להתעולל עלילות ברשע

 וגם שתסורו מכאן כדי שלא יראה אתכם , ראוי שלא תלכו בדרך עוד,נה עתה אדנילומר ה

א ווהשכמתם כב ,תלינו ותרחצו רגליכם ושם , בית בטוח,אל בית עבדכם ותבואו ,אדם

 כי אין ראוי לשבת , כדי שלא ישגיחו בכם אנשי העיר לרשעתם,קר והלכתם לדרככםוהב

  .פה כאור היום

 כי גם , כדי שלא תהיו נראים באין אצלי,עקמו עלי את הדרך בראשית רבהוכן אמרו ב

  .הוא ירא ממה שהיה

 . אבל ברחוב נלין,א בביתךו לא נב, רוצה לומר. ברחוב נלין,לא כי :אבל הם השיבוהו

 ,ולפי שהם לא הפצירו באברהם כמו שהפצירו בלוט. םוהיה זה כדי להבחין לנסות רשעת

 . אין מסרבין לגדול ו,מכאן שמסרבין לקטן ל"חזמרו א

 

 פצר בם מאוד עד שבאו לביתו ואז עשה להם ,אמנם לוט שלא היה יודע מכוונתם כלום

 ל"אז ו, והם באו בערב, כי לא הספיק בצקם להחמיץ, ומצות אפה ויאכלו,לוט משתה
  .שפסח היה) 'ט ג"בראשית י י"רש(

נערך למשתה שעשה  לפי שלא היה ,פר הכתוב עניין משתהו ומה שאכלו שםיוהנה לא ס

 ואנשי העיר אנשי סדום כולם מקטנם ועד ,טרם ישכבון אבל הודיע שהם .להם אברהם
 .חבאי כדי שלא יצאו משם בה,רוצה לומר שהקיפוהו מכל הצדדין ,גדולם נסבו על הבית

 ולא המתינו , כי ידעו כי היו שמה,איה האנשים אשר באו אליך הלילהואמרו אל לוט 

 אבל טרם ישכבו באו לתבעם לאותו פועל ,קר כאשר חשב לוטור הבמהם עד אוילהרע ע

 , כדי שישמע מעשה פתגם הרעה אשר יעשו, כי הייתה כוונתם לבזותם ולנבלם,מגונה

מה ההיא קודם י לא היו מזכירים הז, ואם לא היה כן.ולא יבואו עוד זרים אל ארצם

 .עשותה

רוצה לומר שאין דינם  .א לי שתי בנות הנה נ,אל נא אחי תרעו :ולוט יצא והתחנן לפניהם

 לא האנשים שלא ידעו ממנו , והוא אשר הפר הנימוס, באשר הוא אחד מהעם,אלא עמו

 . זוי זולתוי ולא ישא חרפה וב, לכן חייב עצמו לתת להם שתי בנותיו.דבר

 

 אמר להם זה לפי , כי מאשר היו בתוך אנשי העיר חתני לוט לוקחי בנותיו,ומרלריך וצ

 ושאר אנשי העיר לא ,מה ההיאי ויצילו את נשותיהם מהז,ע שהם לא ירצו בדבר זהשיד
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 ובין זה ינצלו , ושבזה יתארך העניין.יעשו אליהן בעבור בעליהן קלון כזה בעיניהם

 . האנשים

 

 כי על כן באו האנשים ,יהיה פירושו שהוא הראוי לעשותו ,כי על כן באו בצל קורתיואמרו 

 ושאתם לא תחללו את , שהוא היה איש נכבד ושופט כל הארץםדעת ל,האלו בצל קורתי

 בעבור שלא ל כן כי ע, וכאלו אמר בעבור כבודי. אבל יהיו שמה נושעים ובטוחים,ביתו

 אבל חשבו , כי אין ביתי בית אכסניא לקבל האורחים.תעשו להם דבר רע באו בצל קורתי

 .שגב שמהינכנס בבית שר וגדול לה כמי ש,צוליםיהאנשים האלה שבבואם אל ביתי יהיו נ

 ,ק הכבודו כי היה מוטל עליו מח,וזאת הייתה ללוט טענה חזקה לתת שני בנותיו

 והוא מנהג ,שישתדלו כל זה ההשתדלות להציל ולמלט האנשים שבאו לחסות תחת כנפיו

 הכרחי לאדם נכבד י אםכ ,ל"חז ולכן לא היה מאמר מגונה בדברי .השרים ואנשי המעלה

  .וכמוה

 

 רוצה לומר סור ממנו אל ,גש הלאה : ואמרו לו,והנה הרשעים ההם לא קבלו דברי לוט

 שהמאמר . עתה נרע לך מהםהאחד בא לגור וישפוט שפוט : ואמרו עוד כנגדו.גע בנוית

 : כלומר,ה והמאמר השני היה לתת הסיבה בדחיי. היה לדחות דבריו,ההראשון גש הלא

 ? האם ראוי שישפוט שפוט ויגזור כשר ושופט עלינו,לוט והוא , שבא לגור בינינודהאח

 ונעשה לך יותר רע ממה , שעתה נרע לך מהם, אבל בהפך,בדבר הזה לא היה כן

 . שנעשה להם

 

 האל אל םרק לאנשי הוא ממה שאמר ,ואמנם מהו המשפט אשר יחסו להם בדבריו
 ולא יסבול לוט , יהיה שבשום צד לא יקום ולא,שחשבו שהיה זה ממנו גזר דין ,תעשו דבר

ואפשר לומר שהם אמרו שלוט היה .  ולכן האשימוהו ששפט,שלאנשים האלה יעשו דבר

האחד בא לגור וישפוט  והוא אמרו , עד שנמנה שופט עליהם,האחד שבא לגור בתוכם
 באמת אינו ?תיךו האם ראוי שעתה נרע לך מהם בלקחנו את בנ, כןר ואם הדב.שפוט

 . ה נאמר בתמיהעתה נרע להם מהם  ולפי זה.ראוי שיהיה

 . ו" הכהוכפי כל אחד מהפירושים האלה הותרה השאל
 

 כדי שלא , שלחו את ידם והביאו את לוט אל הבית,והנה המלאכים בהיותם בצורת אנשים

ורים את הרשעים ו והכו בסנ,עתה נרע לך מהם כמו שאמר .יתעללו בו הרשעים ההם

 אמרו אל ,סיונם מרשעת אנשי העירישר השלימו נ וכא.א הפתחובאופן שלא יוכלו למצ

 .מי לך פה חתןלוט 
 . ן”רמבבפירושו ומה שתפשו ה י"רשוכבר ראית דברי 
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 רוצה לומר ,עוד מי לך פה ,ת אתה מה שראית אחר שראי,שהיה מאמרם ללוטולי נראה 

חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך  אבל . הזאתה פה עוד לשבת בעיר הרשעהמה תקו
 הנה אמרו לו בניך , כי אם היות שלא היה ללוט בנים זכרים. הזה הוצא מן המקום,רבעי

 כי ידוע תדע , כאומר בנים ובנות וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום,ובנותיך לדבר בשלוח

רוצה לומר שהיו שלוחי השם לעשות הבחינה  ,כי משחיתים אנחנו את המקום הזה

 .בות ההשחתהי שהם ס,סיון ההואיוהנ

 , והאחד היה מציל,שאמרו שהאחד היה משחית והופך את סדום ל"חזואמנם לדעת 

 . ע"ראב וכבר חשב להשיג מזה עליהם ה.כי משחיתים אנחנויקשה אמרו 

 לפי שבהיות לוט ,ל שיאמרו שהמציל היה גם כן משחית"ואין דבריו כלום כי יש להם ז

 וכאשר הציל המלאך . משם עד שיצא,בסדום הייתה מתעכבת ההשחתה ונמנעת בעבורו

 כי , ולכן נמנה גם הוא מכלל המשחיתים. והרי הוא משחית,ה יסור מונע ההשחת,אותו

 , שהוא הפיל את הבית, כאלו תאמר העמוד שמתחת הקורה,כבר יאמר על מסיר המונע

ויאיצו המלאכים  ועל זה הדרך בעצמו נאמר . נפל מפני כבדותו הטבעיתעם היות שהבי

 היה המלאך המשחית גם הוא עוזר , ההשחתהתה שהייתה הצלת לוט מעכב כי למ,בלוט

 ולכן הוציאו אותו . לפי שבזולת זה לא היה יכול להפוך ולהשחית את סדום,בהצלת לוט

 , כי היה זה למלאך ההוא,המלט על נפשך אבל אחר כן אמר האחד ללוט .שניהם החוצה

 . ן"הרוכמו שאמר 

 

 כי , ועוברי דרכים שצועקים מהםםגדלה צעקת העניי לומר ש, כי גדלה צעקתםואמר

 ',ושמחתים בבית תפלתי' כמו , ופעם אל הנפעל, כבר ישוב אל הפועל,צעקתםנוי ביהכ

 וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו , והנה לוט האמין לדבריהם.'לתךישמעתי את תפ'ונאמר 

 זה גם כן התחייבו  ומפני.ויהי כמצחק בעיניהם , אבל הם לא האמינו.לצאת מן המקום

קום קח  , האיצו המלאכים בלוט לאמור, ולכן בעלות עמוד השחר.ם מצורף לרשעת,כליה
 והודיעו אמיתת העניין כמלאכי ,לו לו העתידי לפי שג, והנה קראם פה מלאכים.את אשתך

 , ובהיותו באישון לילה ואפלה לא האיצו בו לצאת. ושעשו עניין שליחותם בהצלתו,אלהים

 קום קח את אשתך אז האיצו בו לאמור ,בכמו השחר עלה אבל ,יראה ללכת בדרךכי לא 
 ושלא יחוש לנשואות , רוצה לומר שהיו נמצאות עמו בבית,תואת שתי בנותיך הנמצאו

עניינו שלא יספה בעבור פשעי  ,פן תספה בעון העירואמרו . כיון שבעליהן צחקו ממנו

תן רשות למשחית לחבל י ומשנ, אחר רובהדונתי לפי שאתה אחד והעיר נ,העיר וחטאתה

 כי בעבור שהיה העונש , בעונש העיר,ן העירואו יהיה בעו. אינו מבחין בין טוב לרע

 . ןו נקרא פעמים רבות העונש בשם עו,וןומתחייב מהע
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 לכן , וארכבתיה דא לדא נקשן, וגם מפני פחדו לא היה יכול לנוס,ולפי שלוט היה מתעכב

 והנה האיצו . וביד אשתו ושתי בנותיו ויוציאוהו מחוץ לעירהחזיקו בו האנשים

 .לת אברהםימלט שמה בתפי כדי שי,המלאכים בלוט כדי להצריכו לבקש על פליטת צוער

. כי ידע שעם לוט ובנותיו יתקבצו שמה העשרה צדיקים שזכר אברהם בסוף בקשותיו

עליו '  אלא בחמלת ה,וםוהגיד הכתוב שלא לצדקת אשת לוט ובנותיה החזיקו בהם ויוציא

 . עשו ההצלה גם כן לאשתו ובנותיו

 

 שאשתו של לוט סבבה ביאת אנשי העיר לסבוב על בית לוט בראשית רבהבוכבר אמרו 

  :וזה לשונם

 שאותו לילה שבאו המלאכים אל . במלחהיצחק אמר על שחטא'  ר,ותהי נציב מלח

 שיש לנו ,תנו לי מלח , הולכת אל כל שכנותיה ואומרת? מה היי תה עושה,לוט

  .ותהי נציב מלח ל כן ע, והיא מכוונת שיכירו בהם אנשי העיר.אורחים

 

המלט על נפשך אל  ממה שאמר בהוציאם אותם החוצה ,וכבר יורה על צדקת לוט לבדו
 כי ,כה בסדום בלבדיכי העירו לו שלא תהיה הפ .תביט אחריך ואל תעמוד בכל הככר

 לפי שלא היו ראויות ,א דברו דבר מזה לאשתו ולא לבנותיו ול,כריאם גם כן בכל ערי הכ

 .אליו

לא 'רך דל  ע,אחריך אתה וכל אשר לך] א144[ שכתב אל תביט ע"ראבואין צורך לדברי ה

 .'תאכל ממנו

 אינך כדאי ,אתה הרשעת עמהם י"רש כתב ,אל תביט אחריך המלאך תוהנה באזהר

 . לראות בפורענותם

 

 וכן ,באויר הדבריי ובכל החליים הנדבקים מזיק מאוד ומדביקם כי הראות , כתבן”רמבוה

 כי ראתה המכה במחשבתה כאשר , ולכן הייתה אשתו של לוט נציב מלח,המחשבה בהם

 . ראתה גפרית ומלח היורד על סדום ודבקה בה

 כי הנה אנשי צוער ראו כן ולא נעשו נציב מלח גם שלא הייתה ,ואין דבריו בעיני נכונים

 . א טבעית לשתדבקהמכה ההי

 

 , שירדה שכינתו של הקדוש ברוך הוא לסדום להשחיתם,אליעזר אמרו' ובפרקי ר

 וראתה , לראות אם בנותיה הנשואות הולכות אחריה,ושאשתו של לוט הביטה מאחריה

 .אחרי השכינה ונעשתה נציב מלח

בין  שאולי היה המלאך המשחית עומד בין השמים ו, וכתב גם כןן”רמבומכאן לקח ה

 .  ולכן אסר ללוט ההבטה, כמו שראה אותו דוד בעת המגפה,הארץ בלבת אש
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 . היא אצלי האש העליון שנראה לעיני בני ישראל,אליעזר' והנה השכינה שזכרו בפרקי ר

 . אבל לא אמרו שם שלכן אסר ההבטה בו

 

 ,המלט על נפשך אל תבט אחריך שהמלאכים הזהירו ללוט , הפשטרךדל  עהולי נרא
 והודיעו שלא ימלט מכל אשר לו . כי היה רכושו רב,י שהיה לו צאן ובקר ועבודה רבהלפ

 ואל תביט , כי היא תהיה לך לשלל, לכן אמרו לו בדרך עצה ונחמה המלט על נפשך,דבר

 בחשבך שמפה כריואל תעמוד בכל הכ .הולו נאבד בלי תקוו כי כ,אחריך לנכסים ולרכוש

אל תביט כ "ויהיה א. וה בדבר הזהוכי אין עוד תק ,או מפה תציל דבר מכל אשר לך
 לא שיאסור . ולשאר נכסיו אשר נשארו שם, ולצאן צאנו, שלא יחוש לבנות בנותיו,אחריך

 ויותר טוב היה שבעיניו יביט ובהכרת רשעים , כי למה יאסור לו זה,עליו ההבטה בעיניו

 אבל ,תניו הנשארים בסדום ולכן לוט לא בקש על נכסיו ורכושו ולא על בנותיו וח.יראה

 כי ירחק ,כ במהירות"מלט ההרה כי באומרו שלא יוכל לה,מלט את נפשויקש בלבד היב

 ושלזה לא יהיה לו , כי לא נסה ללכת באלה, והוא בפחדו לא יוכל ללכת לרגלו,ממנו הדרך

 .  שהייתה עיר קטנה ויחיה שמה,המלט אלא בצוער הקרובימקום לה

 

 וכן הביאו . פן תדבקני הרעה ושעל זה אמר, בהר מהחיות הרעותאמרו שהיה ירא ל"חזו

 .  אבל כפי הפשט מה שפירשתי הוא הנכון.בות אחרותיבזה לשונות וס

 

 כל , ולכן לא תהיה רשעתם רבה, להגיד שהיו בה אנשים מעטים,הלא מצער היאואמר 

ובה יוכל יצטרף עמהם ויהיה זכותם עמו מספיק להצלתה ובהיותה קר) לא(שכן שהוא 

הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר  והמלאך השיבו .ללכת שמה
 כי למה שנתמנה , והדברים האלו כולם היו דבר המציל. מהר המלט שמה,אשר דברת

ח לעכב המלאך המשחית לבלתי הפוך דבר עד ווהיה בו כ ,ל"חז כפי דעת ,להציל את לוט

בלתי הפוך את העיר שבקש לפי שלא נתן רשות  ולזה אמר שנשא פניו ל.שינצל לוט

 .  כבר היה הופך אותה, ואם לא היה עושה כן.הפך העיר ההיאישת

 

 כי הוא לא היה , אין הכוונה שלא יוכל להפוך את הארץ,כי לא אוכל לעשות דברואמרו 

 עד בא לוט , אבל עניינו שלא יוכל לתת רשות למשחית שיהפוך וישחית.ההופך והמשחית

מלט יוהו למלט ולהי ולכן צ. כי זולת זה לא כלתה שליחותו, במקום המשתמר,רלצוע

  .שמה
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 ולכן היה מאמר כל , שני המלאכים באו להפוך את סדום ולהציל את לוט,אמנם כפי דרכי

ח וחות שיעשו כו כי המה לא היו כ, כי לא אוכל לעשות דבר: מהם כמאמר שניהםחדא

  . אם מעט ואם הרבה,ון יעשו שליחותם אבל היו מלאכי עלי,מוגבל ומיוחד

 

הנה נשאתי פניך לבלתי הפכי את העיר אשר ומזה תדע שלא אמר המלאך אל לוט 
 ועם לוט בבואו שמה ,ם אלא לפי שהייתה עיר מזער ואנשים בה מועטי, בדרך חסדדברת

 ולא יצא . ויספיקו להציל את העיר, שישלימו את מנין עשרה, צדיקיםל כךיהיו בה כ

 שמה מר כלו,הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה והוא אמרו , האלהיתהכ מהגזר"לאך אהמ

 כמו ,רופךיי צ" יספיק גם כן להציל את העיר ההיא ע,שיספיק לשאת פניך להצלתך

עד כה יההפכי לא אוכל לעשות  ,זהר שתמלט שמה מהרהי אבל ה.שהתפלל אברהם
לא  ולכן אמר . לזו העיר אחר זוכר תבוא יחדילפי שההשחתה על כל ערי הכ ,בואך שמה

 ותבוא ההשחתה על שאר ,נצל צוערישאדע אם ת ,אוכל לעשות דבר עד בואך שמה

 .  או אם תבוא עליה גם כן יחד,הערים לבדנה

 .ח"והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה הכ
 

  ]לח-כג,יט [ ויסע משם אברהם...השמש יצא על הארץ

 באמרה שהיה כשהשמש יצא על הארץ , בצוערהנה הגבילה התורה הזמן אשר בא לוט

  :לסבות

 

הנה נא העיר הזאת  וכמו שאמר לוט , להודיע שהייתה צוער קרובה לסדוםראשונה
 הנה כשהשמש יצא על הארץ כבר ,ולכן בהיות שיצא מסדום בכמו השחר עלה ,קרובה

 .היה בצוער

  

 הנה לא היה כעניין ,'המטיר על סדום וגו' וה להודיע שעם היות שאמר הכתוב ושנית

 ולכן בצאת השמש בגבורתו והיום צח הוריד , ולכן לא נתקדרו השמים בעבים,המטר

ואש ' כמו שאמר ,יר כדמות הברדו כי נתהוו בחלק העליון מהאו,פרית ואשוגהשם 

 וכדי שלא נחשוב כמו .פרית ואשו ולכן ירד כמו שירד המטר ג.'מתלקחת בתוך הברד

 ,מן השמים'  אמר הכתוב מאת ה,ת והאש נתהוו בבטן הארץפריושהג ,ג"רלבשחשב ה

. פרית מבלי סיבה טבעית כי היה זה מכלל הנפלאות העצומיםושמלמעלה ירד האש והג

כארץ ' כר ההוא דשן ורענן כגן הילהגיד שבמקום שהיה הכ ,ויהפוך את העריםואמר 

לזה יזכירו הכתובים  ו. והיה כלו שרוף ונגוב כנציב מלח, נעתק מההפך אל ההפך,מצרים

 . כמהפכת סדום ועמורה ההפוכה כמו רגע. הפכהתמיד בעניין סדום ועמורה 
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ופירש שאינו חוזר  ג"רלב נשתבש ה,ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלחואמנם אמרו 

 אבל אשתו של לוט . כי אם אל סדום שנעשתה נציב מלח,ותהי נציב מלח לאשתו של לוט

 והנה הביאו לדעת הזה באומרו שלמה יעשה .נות יורה עליו כי עניין הב,מתה מעצמה

 . השם הנס הזה לאשתו של לוט

 

 מכה שאם ירד עליה אש םאי  כ,כי הנה לא היה הנס ההוא לטוב ,והוא באמת דעת כוזב

ותבט  מה תהא גזרת הכתוב ,ואם לא נאמר כן.  תמות, כפי המנהג הטבעי,פריתווג
אלא שאין העניין  .ותהי נציב מלח ויהיה עניין אחר .תהכי היה לו לומר ומ ,אשתו מאחריו

 כי , רוצה לומר מאחרי לוט בעלה, כי אם שאשתו של לוט הביטה מאחריו,כמו שאמר

 שעניינו כמו ,המלט על נפשך אל תביט אחריךוה לו המלאך י וצ,אחרי שהוא יצא מסדום

 , הביטה מאחריו אבל, הנה היא לא עשתה כן, שלא יחוש לנכסיו ולרכושו,שפירשתי

 ולכן בהיותה .וה לוטי להציל הצאן והבקר ושאר הנכסים הפך מה שצהכלומר שהתעסק

 .  ותהי נציב מלח כשאר העיר, והדביקה הרעה, לא הלכה עם בעלה,משתדלת על זה

 

וישקף על פני סדום  וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם וגומרואמנם אמרו 
  .'וגו

חתו אנשי העיר מפניהם וישובו אל יא המלאכים סדומה יושב שבב שאברהם חן"הרכתב 

ולהיות אברהם מסופק איך נפל משפט .  כי לזה לבשו צורה מלאכיית בבואם שם,'ה

 וידע וראה כי כבר ירד רע מן ,קר ללכת אל המקום אשר עמד שםו השכים בב,סדום

  .השמים על הערים ההם

ויהי בשחת אלהים את ערי  עוד בפירוש  וכתב. קרוב לזהן”רמבוכבר נמצא בדברי ה
 כי כבר ,לת אברהם למלט סדום ועמורהי שעניינו שעם היות שלא הועילה תפ,הככר

 לא שמצד . כי נמלט לוט בעדו, עם כל זה הועילה תפלתו וזכותו.השקיף וראה הכל נשחת

  .עצמו היה ראוי לכך

ך אל המקום אשר עמד שם ויל לפי שהיה לו לומר ,פ"אבל עניין הפסוקים הוקשה לי עכ
 ואולי לא , לא שיאמר וישכם אל המקום כל שכן כי למה הלך אל המקום ההוא,'את פני ה

איך ' ויותר קרוב היה שישאל אברהם לבורא ית. כריהיה גבוה לראות משם את ארץ הכ

  .נפל דבר

קר ועניינו ששב בב ,וישכם אברהם בבקר אל המקוםולכן יותר ראוי לפרש שאמרו 

 .'אשר עמד שם את פני ה בהתבודדות אל המקום ,קיץ משנתו אל מדרגתו ודבקותוכשה
 ובהיותו באותו דבקות והתבודדות . כמו שפירשתי למעלה,כי המקום יאמר על המדרגה

 וראה בנבואתו ,כרי ועל כל פני הארץ הכ,השקיף ושוטטה מחשבתו על סדום ועמורה
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כמו '  הנביא יראה כל התמונות בו יתכי הנה ,טור הכבשןיטור הארץ כקיוהנה עלה ק

הים את ערי ושבשחת אלואז ראה גם כן בהתבודדותו ונבואתו . חהוהמראה בהיותו נכ
 בהפוך את הערים אשר ישב ,כהי ובזכותו שלח את לוט מתוך ההפ, זכר את לוטהככר

 . בהם לוט

 

 יקשה מאוד  היה כןםאי  כ,פוריאינו ס ,'ויהי בשחת אלהים וגוומזה תדע שהפסוק הזה 

וישקף על פני  אבל הוא נקשר עם הפסוק הקודם .עניינו לפי שכבר נזכרה הצלת לוט
 השיג וראה ,קר אל מדרגת התבודדותוו והכוונה שכאשר השכים בב.סדום ועמורה

 כי לולי . ואז שקט לבו, ושבעת ההשחתה הציל את לוט בזכותו,שסדום ובנותיה נשחתו

 והיה מתפלל עליו אל ,כת סדוםי בראותו הפ,יוזה היה מצטער מאוד על אבדת אח

 אלא שהעניין כלו כמו . או מקונן על אבדתו, או היה שולח מלאכים לדעת שלומו,האלהים

 .שפרשתי

הוא היה הרואה כי כן כתיב נשי למך  ו,ויזכור אלהים את אברהםואל יקשה עליך אמרו 

 שהוא ,ישב בהן לוט אמרתי והתבונן אמרו בהפוך את הערים אשר ] א145 [האזנה

 , ונתחבר עם הרשעיםם אחרי שנפרד מאברהםעימהלהודיע שהיה ראוי לוט להיות נענש 

 .צוליאלא שזכר השם את אברהם ובזכותו נ

 . ט"והותרה עם מה שפרשתי בזה השאלה הכ
 

 ,כ"  להגיד שהיה  מפחד כ,וזכר הכתו ב  שעלה לוט מצוער וישב ב הר הוא ושתי  בנותיו עמו

 ועם היות שהמלאך .ר תתהפך להיותה מערי הככר שנגזרה עליה הגזרהשחשב שגם צוע

 חשב שהיה זה לשעתו עד שימלט ההרה ולכן ירא לשבת בצוער וישב  ,הבענייננשא פניו 

 ולכן ישב במערה .פרית ואשו פן ירד עליו ג,בהר וגם ירא לשבת בהר ההוא נגד השמש

 . שגב בהילה

 

 ,ששם נפשו בכפו למלטו מיד ארבעת המלכים בדעתו ,והנה לא הלך לוט אצל אברהם

 ולכן  כאדם קץ בחייו נתבייש .כרילפי שבוש מאברהם שעזב חברתו והלך לשבת בערי הכ

 שצוער שיצאו ,תה את בנותיו לאמורי ופ. ובחר לשבת במערה,ללכת אצל אברהם עני ודל

פכה  בה אב ל בצאתו משם נהבשיתייש כדי , שהיא לא נמלטה אלא בעדו,ממנה נהפכה 

 והפחידן  . כי היה ה הפסד כללי כמבול, וגם שכל העולם נפסד עם סדום ובנותיה,גם כן

 והאמינו לדבריו ,והמה היו כי ו נות פותות אין לב. שלא יביטו לארץ פן תמותון כאמן

 ולזה אמרה הבכירה אל הצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ לבא עלינו .לחולשת דעתן

 ולא עשו אם כן .לוו ו שכן נהפך ה עולם כ,וער גם היא נהפכה כי חשבו  כי צ,כדרך כל הארץ

 . אלא שחשבו שהיה  העולם חרב ,ן”רמב כמו שכתב ה,מה שעשו מפני צניעותן
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 , שמפני שראו נבלת הסדומיים,ואפשר לפרש ואיש אין בארץ לבא עלינו כדרך כל הארץ

ך הסכימו  להשקות   לכ. והוא אמרם לבא עלינו כדרך כל הארץ,לו כןוחשבו שכל העולם כ

וכבר שבחו הפועל הזה  במסכת נזיר ובמסכת  . את אביהן יין ולשכב עמו לחיות ממנו זרע

 )ג"נזיר דף כ(ואמרו .  עם היותו מגונה,הוריות

  

לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שהקדימה בכי רה לצעירה זכתה  

 .דורות למלכות' וקדמתה ד

 

 לכן כל אחת קראה ,ת לידתם ידעו האמת מאנשי העולםואין ספק שמעת הריונם עד ע

 .  כלומר מאביה,מואב ה כי הבכיר .נצל מלעז הזנותי לה,בנה מורה ע ל אמיתת העניין

י שלא " וכבר יורה הכתוב שלוט אעפ.בן עמי וקראתו , העלימה יותר הענייןהוהצעיר

. ובקומה על  ולכן נקוד, כבר הרגיש  בה הרגש מ ה,הרגיש בשכי בת הבכיר ה  הרגש שלם

 ומפני ז ה  הבכיר ה לא . שלוט לא ידע בשכבה ו בקומ ה,כ בצנעה"אבל הצעירה עשאתו כ

 אלא מה , כדי שנדע שלא התעתה רוח זנונים, וקראה בנה מואב,חששה אל גנות אביה

 אבל הצעירה להיו תה יותר צנועה בעניין הי יתה גם כן .שחשבה מהפסד אנשי העולם

 . בפירושו י"רש וכמו שכתב ,בקריאה שם בנה כמו שבי ארתי

 ושעל כן ,פו ר הזה לה ודי ע קורבת שתי האומות  האלה עמון ו מואב עם ישראליונכתב הס

 ' על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים' לא יבוא עמוני ומואבי בקהל  ה'' וה יתיצ

  . וגם לשנדע שורש שתי נשים יקרות שבאו מהם.וגומר

  .'והותרה בזה השאלה הל
 

 פרק כ 
  ]יח-א,כ [פקד את שרה'  וה...יסע משם אברהםו

 :ויש לשאול בפרשה הזאת שאלות

 ]השאלות[
 'השאלה הא

 וישב שמה שלו ושקט אצל ענר ,למה יצא אברהם ממקום מושבו בהיותו סמוך למילתו

 מקום , והרחיק נדוד ללכת אל ארץ פלשתים גררה,אשכול וממרא בעלי בריתו ואוהביו

 . כמו שנראה מלקיחת אשתו,ו את שמעואשר לא ידעוהו ולא שמע
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 'השאלה הב
 כי אפילו שהייתה יפה ,שנה' מה ראה אבימלך לקחת את שרה בהיותה זקנה בת צ

אחר בלותי הייתה ' ה כמו שאמר, ואינה ראויה עוד לזווג, כבר עורה רגע וימאס,בבחרותה

 .'לי עדנה

 

 'השאלה הג
 ,גע את פרעהי כמו שנ,ם על דבר שרהגע הקדוש ברוך הוא את אבימלך בנגעיילמה לא נ

 .והוצרך לדבר אליו דברי שלום ואמת

 

 'השאלה הד
 זכה למעלת , כמו שיראה ממה שעשה, בהיותו מושל מקשיב על שפת שקר,איך אבימלך

 כי אם ,כתב שלא היה זה שבא לו נבואההמורה  והנה הרב .הקדושים' הנבואה כנביאי ה

 .לוף זהי אבל הכתובים מורים ח.התעוררות ברצון השם או חלום צודק

 

 'השאלה הה
שמר לך מדבר עם שרה ילמה זה לא הזכיר הקדוש ברוך הוא לאבימלך בחלום הלילה ה

צולת מאותה הסכנה ואברהם מאותה י והייתה שרה נ, כמו שעשה ללבן,מטוב עד רע

 .בושה

 

 'השאלה הו
 היה חייב מיתה כי איך ,הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעלבמאמר השם 

 , אם לא בעבור הלקיחה עצמה היה ראוי שימות, כמו שהעיד הכתוב,אם לא נגע אליה

 ואם אינך משיב דע ,'ועתה השב את אשת האיש כי נביא הוא וגואיך אמר לו אחרי זה 

 .כי מות תמות

 

 'השאלה הז
השיבו  ואיך , כי השם לא דבר לו אלא על עצמו,הגוי גם צדיק תהרוגבתשובת אבימלך 

 . על עמו

  .אמרו שלמוד אתה בכך כי כן עשית לדור המבול ל"חזו

 ואין בכתוב דבר ,ם בחייוי ולכן היו חייהם תלוי, כתב שעמו וארצו צריכה לו מאודן"הרו

 , עניינו אם היו נוגעים בה,כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה כי הנה מאמר .מזה

 . הוא על בני ביתו לא על בני עמו,שר לךכי מות תמות אתה וכל אוכמו שנאמר דע 
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 'השאלה הח
 כי מה איכפת ליה ,השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדךיתברך ’ באומרו ה

 כי , ואם אבימלך לא חטא לו. לעניין השבת אשתו,לאבימלך שיהיה אברהם נביא או לא

 . למה יתפלל אליו,לא נגע אליה

 

 'השאלה הט
ומאין היה לו  .כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזהלמה אמר אברהם לאבימלך 

 ומה ראה ,מאוד'  בהיות כי המצריים רעים וחטאים לה, והנה לפרעה לא אמר ככה,זה

 .בארץ פלשתים לומר כן

 

 'השאלה הי
 כמו ,והיה לו לצוותו שילך משם ,'הנה ארצי לפניך וגולמה זה אמר אבימלך לאברהם 

 פן יקח איש אחר את אשתו ויביא עליו ועל ,ול מדרך עמו כדי להרים מכש,שעשה פרעה

 .ארצו חטאה גדולה

 

 א "השאלה הי
הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת כל במאמר 
 .צורי ולא אזכור פה דעותיהם לבחירת הק,ישבוישנלאו המפרשים כולם לונוכחת 

 

 ב "השאלה הי
 כי אם ,ן”רמב והוא מה שהקשה הבעד כל רחם לבית אבימלך' כי עצור עצר הבאומרו 

קר ו ובב, ובלילה ההוא בא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה,לוקחה שרה ביום אחד

 .בעד כל רחם'  באיזה אופן עצר ה,השיב את שרה לבעלה

  

 .שהיו סתומים כל נקביהם ,ל"חזנסתפק עם מה שפירשו  י"רשו

  

 שלא נאמר באמת כי , וכן באומרו בעד כל רחם,לת וילדוי כבר תפש עליו ממן”רמבאבל ה

 .  הוא רחוק מלהאמינו מאד, שישיבה אבימלךן”רמב ומה שפירש ה.אם על לידת הנשים
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 ]ביאור הפרשה ותשובות לשאלות[
 

 :לםווהנני מפרש הכתובים באופן יותרו השאלות כ

  ]ז-א,כ [ וישכם אבימלך...ויסע משם אברהם

יד אחרי מהפכת סדום ועמורה נסע אברהם עם ביתו וכל קנינו מאלוני  שמ,פר הכתוביס

והנה הייתה נסיעתו .  ונתישב בגרר, והלך לו בארץ הנגב, אשר היה י ושב שמה,ממרא

כר  י ומאלוני ממרא היה רואה את כל ארץ הכ, מפני שהיה המקום קרוב לסדום,לדעתי

 לכן כאשר נהפכה ','ום ועמורה וגווישקף על פני סד' וישכם אברהם בבקר וגו'וכמו שאמר 

 ודאג לו ,כר כנציב מלחי כי היה רואה שם הכ,כל הארץ לא רצה אברהם לשבת במקומו

 מצורף לזה  שלהיות סדום ועמורה  ,בד רכושו וכל אשר לוי גם שנעצב אל לוט שא,עליו

 וכאשר נשחתה ונהפכה  היו   ,ארץ רעננה ודשנה היו מב יאים משם מזונות לכל סביבותי ה

 . אברהם והיו שבים במקומ ו חסרים מהמזונות ולכך נסע משם

 

והו  שלא יקרא עוד את שמו י והיא שהשם צ,ואולי שאברהם כיון גם כן  לזה סיבה ש לישית

 וידוע שבמקומו  לא יכול אברהם לשנות את שמו כי כל בני אדם ,אברם כי אם אברהם

משם ויאחז צדיק דרכו ללכת  נעתק , ול כן כשעברו ע ליו ימי  המיל ה.יקראוהו בש מו הנהוג

 . כדי ששמה יפרסם שמו אשר יקראו לו,דרך רחוקה אשר לא ידעהו אדם שם

 מפני שכאשר השחית השם את סדום ואת עמורה חדלו ארחות ,אמרו שברח משםל "וחז

 . ונתבטלה אכסניא מביתו

 [ ומהם אמרו שעשאו להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו וכמ ו שהביאהו

  .י"רש ]א146

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 כמו שאמר ,  כי ירא פן יהרגוהו עליה,והנה אמר אברהם על שרה אשתו שהייתה אחותו 

אבל אבימלך .  התחכם לומר כן,ולפי שלא היה מכיר תכונת אנשי הארץ. כשהלך למצרים

ע לא שנה כפי הטב'  ואין ספק שבהיותה בת  צ,וה לקחת אותהי צ,שהיה מולך ב ארץ ההיא

 ,דשה נעוריםי שינה גופה באופן שח, כשגזר בלידתה,יתברך’ אבל ה. יתאוו אותה אנשים

 . ן”רמב וכמו שכתב ה,פ יה  ונערותהועד שכל רואיה יחשבוה לב חורה בי
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' פלא מהי להודיעה שלא י, שיקרה זה לשרה עם אבימלך,'וכבר סבב הסיבה הראשונה ית

ותה שראוה שרים חשקוה מלכים כאלו היא  כי הנה ברא. כמו שאמר המלאך על זה,דבר

  . תכיר שהיה ז ה נפלאות תמים דעים, כאשר היא אמרה,נערה יפה לא זקנה

 אלא מפני שהייתה אחות אברהם ,פיהוכתב שלקח אבימלך את שרה לא מפני ין "והר

 . וגם נכון הוא. להתחתן בו מפני מעלתו

 . 'והותרה בזה השאלה הב
 

 לפי , כאשר עשה לפרעה כשלקחה,ת אבימלך על דבר שרהיתברך א’ גע היוהנה לא נ

 כיון שהיו עתידין  ,שאר בלבו של אבימלך משטמה עם אברהם ושרה על נגעיוישלא י

גע את פרעה נגעים גדולים י נ, שהיה רצון השם שיצא משם, אבל במצרים.לשבת בארצו

  .'הנה אשתך קח ולך'באופן שיאמר לאברהם 

 . 'והותרה בזה השאלה הג
 

 . לכבוד אברהם ולצרכו,האמנם בא הדיבור אל אבימלך עם היותו בלתי ראוי והגון לכך

 , ויגדל בעיניהם, ויגידהו לכל אנשי ארצו,והוא כדי שידע אבימלך מעלת אברהם ונבואתו

ובעבור זה גם כן לא הזהיר הקדוש ברוך .  אלהיםהוידעו כי הוא ואשתו וכל בני ביתו מחנ

'  כי רצה ית,שמר לך מדבר עם שרה מטוב עד רעיחת שרה ההוא לאבימלך קודם לקי

 . סיון ל תועלת אברהם ולשמירת ביתוישיבוא הדבר הזה לנ

ין י והי א שכאשר הלך אברהם למצרים לא היה עד,וגם יש לומר בזה סיבה  אחרת

י נגעים " ולכן הציל את שרה ע, לשינבא אלהים את פרעה בעבורו,במדרגה כך מהדבקות

כ מעלת אברהם לפני " גדלה כ, אבל אחרי מעמד בין הבתרים וה מילה.עהגע את פרישנ

 ובא מלאך השם אל אבימלך בחלום ,' שבזכותו ובעבורו ר אתה הגר את מלאך ה,השם

  . על עניינוההליל

 . 'והה'  בזה השאלה הדהוהותר
 

 חייב מיתה ה להודיעו שהי,הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל אמר הוהנ

  : צדדיםמשני

 לא , פנויה ובין שתהיה אשת אישה ובין שתהי,המפני שלקחה בחזקה ומבלי רצונ :'הא

  .על האשה אשר לקחת ועל זה אמר .ה שלא כרצונההיה לו ללקח

כי היו בני נח מצווים  ,והיא בעולת בעל והוא אמרו , אשת אישה להיותוהצד השני

 שאבימלך לא קרב , העיד הכתובה והנ.'ומוזהרים על הגזל ועל אשת איש ואזהרתם זו כו

אהה אדני אלהים למה אמות מה עשיתי כי אני לא " ושעם כל זה לא השיב אבימלך ,האלי
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 כיון , לא היה ראוי לעונש, שוכב עמהה אבל כיון לומר בתשובתו האף שהי,"נגעתי אליה

  .אחי הוא ה והיא גם היא אמר,שהוא אמר אחותי היא

 לי שתמיתני על ה אם אתה עוש,ופירושו אצלי ,ם צדיק תהרוגהגוי ג הלי אמר בתחהולז

 תהרוג אותו על , והוא שהגוי שהוא צדיק, באמת גם תעשה דבר שהוא יותר זר ממנו,זה

 . לא חמס בכפיו

 

 זה על עצמו ה ולפי, מעשה גוי אחדרךדל  עשאו ע,והירושלמי תרגם הגוי כבר עממין

 כי הנה אברהם עצמו אמר לי אחותי ,הדבר הז לך מעשות כה וחליל, הגוי גם צדיק,אמר

 ואם שניהם , אחי הואה כי היא גם היא אמר, ואין לומר שעשאו בכעס או בצחוק.היא

קיון כפי ים לבבי ובנו אם כן בת,ה הרי היא פנוי,חשו האישות שביניהםי וכ,פרדו זה מזהיי

 .  ואיני מחוייב להחזירה לו, כלומר אף שאשכב עמה,עשיתי זאת

 

 אבל . כל זמן שירצו לעמוד יחד איש ואשתו, האישות שהיה נוהג בבני נחהראה שהיונ

רושין י כי אין להם ג, הותר האישות לגמרי,פרדיכאשר הוכיחו מעשיהם שהיו רוצים לה

 הוכיח שהיה לבבו ה ומז.משפרעה ראשה בשוק - וכמו שאמר מאימתי הותרה .בכתב

 .  שעשה היה נרצה בעצמוה והמעש,ישר

 רוצה לומר שלא הייתה ,גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת השם השיבו אבל

 כי על כן לא ,אותך מחטא ליכתי ס במה שח, ולכן גם אני סייעתי במעשיך,נתך לחטאוכו
 אותו באבר ה והלק,ות המשגלוח תאו והיה זה לפי שמנע ממנו כ.נתתיך לנגוע אליה

 .ה כיון שלקח אותה בחזקה ולא ברצונ,ה נרצה אבל לא הורה לו שהייתה המעש.ווגיהז

ם  וא. ועתה השב אשת האישוהוי ולכן צ.זכית באחת ושקרת באחת :וכן אמרו בתנחומא

 כי נביא הוא , אין העניין כן, או שירע עמה מפני חשד ששכבת עמה, שלא יקחהאמרת

  .וידע אמיתת העניין כפי מה שהיה

 

 הוא יתפלל בעדך וחיה , שהייתה בחזקהה זה עם היות שפשעת בעניין הלקיחהואם תעש

 , כמו שאמר לו אחרי שהוא שב בתשובה, והעניין שלא ימות,שהוא שם נאמר על החיים

 ועודך מסתולל , ואם אינך משיב.טולויח המשגל ובוליו שלקה במניעת כו מחהוגם שיחי

 לפי , בניך ובנותיך, כלומר.דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך ,הבה לבלתי שלח

 .  מזיד בדבר לא שוגגהשתהי

 

 באומרו , להודיעו שעם היות שיזכה בדין עם איש אחר,כי נביא הוא פירש שאמר ן"הרו

 כי נביא הוא וראוי , לא תצא לריב עם אברהם,רושיןי והגהשדבריהם מורים על הפריד

 .שתאמין במה שיגידך מן הסיבה שאמרו שהם אחים
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 .'והח' והז'  השאלה הוה והותר.ומה שכתבתי נראה יותר נכון
 

  ]יח-ח,כ [פקד את שרה'  וה...וישכם אבימלך בבקר

קר קרא לכל עבדיו ו עד שבהשכמת הב,פר הכתוב שהתפעל אבימלך מחלומו מאודיס

 ואין ספק שהיה ספק יראתם . ושייראו האנשים מאוד,והודיע להם החלום ההוא אשר ראה

בראשית וכן אמרו ב. דורגזו וחלו מא שלזה ,מה שראו מהפכת סדום ועמורה באותו פרק
  רבה

 אמרו תאמר אותם ,חנין לפי שהיו רואים עשנה של סדום עולה ככבשן האש' אמר ר

 .וייראו האנשים מאוד לפיכך , באו לכאןםהמלאכים שהלכו לסדו
 או ,דורי עם היותו בתכלית הס,לפי שאבימלך נסתפק בחלומו אם היה דמיונו שוא ידבר

 כי בזה יעמוד על ,תו עניין אשתוי ולכן קרא לאברהם לדעת מא.הי עניין אלהאם הי

 , וסמוך לזה אמר במאמר שני.מה עשית לנו ומה חטאתי לךואמר לו . אמיתת החלום

  . מה ראית כי עשית את הדבר הזה,ויאמר אבימלך אל אברהםוהוא 

לו מדובק וכ הדיבור ההוא ה ולא הי,וראוי שנתעורר למה היו שני מאמרים ומשתי אמירות

 שאבימלך התחיל להוכיח את אברהם בדברים ,אבל אמיתת העניין הוא? במאמר אחד

 ןמכווי שהיה , ממה שעשה באומרו על אשתו שהיא אחותוה באומרו שנרא,קשים

רוצה לומר מהו  ,מה עשית לנו ומה חטאתי לך ועל זה אמר .להכשילו כדי להנקם ממנו

עלי חטא שחטאתי לך שבעבורו הסכמת להביא  ומהו ה, אשר עשית לנוההמכשול והרע
 כי להיות המלך , ואם שאמר זה על עצמו.באיסור אשת איש הועל ממלכתי חטאה גדול

ואם .  מגעת לכל מלכותוה הבאה הייתה הרע,לוסוףי כמו שזכר הפ,נפש כללית לכל עמו

 ,ואמר לו עם זה. הפך כל מלכותו כמהפכת סדום ועמורהימפני שחשב שבפשעו זה ת

 בהיותו , להודיע שאברהם גם כן חטא כנגד כבודו.מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי

 כי הוא באמת מכלל המעשים אשר לא יעשו לאנשי שם אוהבי ,לקח אשתויסיבה שת

 . הכבוד

 

.  שהיה בקרובה דומה לעונש סדום ועמור, עונש גדול- חטאה גדולה ,פירש ג"רלבוה

 נשתתק ולא השיב לו , נסתתמו טענותיו,מותוהנה אברהם בראותו חמת מלך מלאכי 

  .דבר

 חזר לו לדבר לו בנחת ה ולפי,ה אברהם ירא וחרד מתוכחתו הקשהואבימלך הבין שהי

 מה ראית כי עשית את הדבר ,ויאמר אבימלך אל אברהם : וזה אמרו.רוח בדיבור אחר
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שמעת עלי  או ,רוצה לומר האם ראית שר וגדול בארצי שהיה לוקח הנשים בחזקה ,ההז

 . רתך לעשות זהי בלי ספק סיבה מה העה כי הנ,כי עשיתי כן פעם אחרת

 . ה והמאמר השני שאלת הסב,ה אם כן המאמר הראשון מאבימלך תוכחהוהי

 

רוצה לומר שלא עשה ' כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה וגוואברהם השיבו 

 יראת אלהים במקום התהי אלא מפני שחשב שלא ,נקם ממנו ומארצו חלילהיזה לה

 בעניין ה כי אחרי שראה כל מה שראה מסדום ועמור, כלומר בכל הארץ ההיא,ההוא

 היה חושב על כל שאר המקומות אשר סביבותיהם שלא הייתה יראת אלהים על ,הניאוף

ומלבד זה אמר כי . נצל אמר אחותי היאי ולה. ולכן ירא פן יהרגוהו על דבר אשתו,פניהם

 בבני ה כי הנ,שהי ולזה הייתה לו לא. בת אביו ולא בת אמו, על דרך האמתהייתה אחותו

 לא הייתה אחותו אלא בת ה ועם היות ששר.נח לא הייתה אסורה אלא האחות בת האם

 כמו שקרא אברהם את ,א את בן האח אחו כי היה מנהגם לקר, לא היה מכזב בזה,אחיו

 כל שכן שהייתה . בת אחיוהחותו להיות ככה קרא את שרה א, בן אחיוהלוט אחיו והוא הי

  .ע"ראבכוונת אברהם לפייס את אבימלך בדברים כמו שכתב ה

 

 להודיעו שלא התחיל אברהם עתה ,ם ויהי כאשר התעו אותי אלהי:והנה אמר עוד

 וגם לא היה אומר  ,ה להיות בעיניו  ארצו רעה מכל הארצות אשר ישב בהנ,לעשות כן

 מבית אביו נהגו ם כי הנה מעת יציאת, ולגרשה מהאישותפרד ממנהיאחותי היא כדי לה

 וגם בארץ כנען היו , ועם כל זה לא נפרד ממנה. ורמוז לזה במה שאמרו במצרים,לומר כן

 כי הי ו שואלים אותו אם הייתה אשתו מלבד שהיא ,ולא לקחו את אשתו] 147[ ,עושים כן

 ,  כאשר התעו אותי אלהים,ואמר . וככה היה ראוי  שישאלוהו בגרר. והיה אומר כן.אחותו

 . יקרא תועה, ואינו יודע אנה ילך, ואינו יושב במקום קבוע,לפי שכל הגולה מארץ מולדתו

 . י"שפירשכמו 

 נתאמת אצלו שכל מה שראה בחלומו ,וכאשר ראה אבימלך דברי אברהם טובים ונכוחים

 והשיב לו את ,לפייסו ולכן שלח לו דורון צאן ובקר ועבדים ושפחות כדי ,דבר אלהים הוא

  .אשתו

 . 'והותרה בזה השאלה הט
 

.  למען אספרהו לך, בטוב בעיניך שב,הנה ארצי לפניך ,והנה אמר אבימלך לאברהם

 אשר שכב ה עניין ק בוע אצל המלכים שהאשה והוא שהי,וכבר עוררתיך עליו בעניין פרעה

  . היא למלךה כי חרפ, אין ראוי שישכב עמד עוד אחר,עמה המלך
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 ,וכמו שנתבאר באדוניהו שנהרג על אשר שאל את אבישג השונמי ת אחרי מות דוד לאשה

 , והיה הדבר ההוא כל כך זר בעיני שלמה.עם היות שהעיד הכתוב שהמלך לא ידעה

 .  'ושאלי לו אך המלוכה' ,שאמר לאמו על אשר שאלה ממנו זה ב עד אדוניהו

 ,בעל עוד לזולתוי  ספק מקפיד שלא ת היה בלי ,ומפני ז ה אלו היה אב ימלך שוכב עם שרה

 ולא יודה לשום , ולא יעשה זה, אבימלך מוסר נפשו למותה והי.וכל שכן בחייו ובארצו

 כדי , הנה מפני זה הודיענו הכתוב שאבימלך. אף שיתן לו כסף וזהב,אדם לגשת אליה

ו  ואמר ל, והשיב לו את אשתו, נתן מתנות לאברהם,לפרסם שלא קרב אליה ולא ידעה

 כי לולי ,כי תהיה זאת ראיה מוכרחת שלא שכב עמה ,הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב

 .  אותום ומ כבד את המבזי, המלך עצמו בידיוהזה לא היה מבז

 

 לא בלבד בעבו ר המצריים שהיו שטופ ים  , צוה לאברהם שיצא מיד מארצוהכי הנה פרע 

 וכדי שלא , פרעה לעצמוה אלא שכבר יצא שם על שרה שלקח, כדברי המפרשים,המ יבז

 , ועתה היא נבעלת להדיוט,ה אתמול הייתה אשה לפרע: עם אברהםהיאמר אדם בהיות

 עשה באופן שלא ימשך , אבל אבימלך לפי שלא נגע אליה. מארצוםלכך מפני כבוד שלח

 כדי ש יתפרסם לכל באי שער , שישב  בארצו בטוב  בעיניום באומרו לאב רה,לו מזה קלו ן

 . לו ובזהה עמה ולא נתיחדעירו שלא שכב

 . ' היההותרה השאל
 

וכבר ראית דברי המפרשים . ' אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך וגוהולשר רושוזהו פי

 ,בפירושו כמה מהמרחקים ישיגו לכל אחד מהם

 

  : פניםשני לי בו יותר נכון הוא באחד מהומה שנרא

 ואמר לו שישב ,ם שכאשר נתן אבימלך המתנות לאברה, כפי מה שביארתי,חדהא

וים העבדים והשפחות ו כי כך היו ש,הנה נתתי אלף כסף לאחיך ה אמר לשר,בארצו

 , לא יאמין אדם שנגעתי בךה שבז,םי לך  כסות עיני ההיא ה יאה והמתנ.והבקר שנתן לו

 ו אבל הייתי הורגו בנגע,כי אם הייתי קרב אליך לא הייתי נותן מתנות לאחיך להיות אצלך

. הוו על שאת נקיה מכל ער, מוכחתה ם וראיי שנתתי לך כסות עיניה המתנה ולכן תהי .בך

רוצה לומר וגם לכל שאר  - ואת כל , שהם אנשי ביתך, היא לכל אשר אתךהוזאת הראי

כי .  נוכחת על דבר זההרוצה לומר שתהי - ונוכחת ,הבני אדם שישמעו את הדבר הז

 יכירו ו ידעו ב אמת כי לא ,צי ושהוא עמך יו שב באר,אברהםלבשמעם שנתתי מתנות 

 . התעללתי בך
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 שאותו האלף כסף שנתן .םיי הוא לך כסות עינההנ שאמר ,מהפירוש ה ו א שניוהפן ה

ם י והכסות עיני.ים לך ולכל אשר אתך בבית מהנשיםי לקנות מהם כסות עינהלאברהם יהי

אומר אותו  כ, ואמר זה דרך מוסר.  שהנשים הצנועות נוהגות לשאת על פניהםההוא המסו

 .ים לך ולנשיךיה וכ סות עינו הנה הוא לך לקנות ממנו מסו,דבר מועט שנתתי לאברהם

 ה  כלומר עם שאר בני אדם תהיאת כל ונוכחת ה שמכאן והלא,אבל איעצך נא עצה

 ולאו כל שעתא , פן יקראך אסון, כמו שאמרת בארצי, שלא תאמרי עוד אחי הוא,נוכחת

  .ושעתא מיתרחיש ניסא

 . א" היה עם זה השאלהוהותר
 

 תפלתו רפא את אבימלך ואת ת ושבאמצעו,פר הכתוב  שהתפלל אברהם אל האלהיםיוס

 אלא שהייתה , חוזר לכולםוילדו שאין מלת , חלוק הואהוהפסוק הז. אשתו ואמהותיו וילדו

 כמו שאמר ,ח המשגלו אחר שכבר מנע ממנו כ,חו להולי דורפואת אבימלך שהחזיר לו כ

  .תיך לנגוע אליהעל כן לא נת

 

 שרה הבעת שנלקח'  מלפניו י תה לפי שכבר יצאה גזר,אמנם לאשתו ואמהותיו רפ א גם כן

 .  עודה ואשתו ואמהותיו לא תלדנ,שאבימלך לא יוליד עוד

 וכאשר .כחומר ביד היוצר'  כי הטבע בידו ית,ואולי שכבר נשתנו טבעיהם ומזגיהם לכך

 ,ח להולידופא את אבימלך בתת לו כי ור, חזר השם מגזרתו,התפלל אברהם עליהם

  ה  והי , שנגזרה עליהםה כי הייתה הרפואה ה היא כפי הגז ר.ח שתלדנהוולנשיו ואמהו תיו כ

 מונע את אברהם ה כי הנה אבימלך בלקחו את שרה הי.דהידה כנגד מינשם זה מוע

ד  ולכן לקו שלא יולי, כמו שיעדם האלהים, ואת שרה משתלד אותו,מהוליד את יצחק

 ויתפלל בעדך   רמז לו באומרוה ואולי שלז. עודה ואמהותיו  שלא תלדנ,אבימלך ואשתו
 .  לוה וההפך הוא המי ת, הם החיים והנצחיותהכי ההו לדה והתולד ,וחיה

 .ה"והותרה בזה השאלה הי
 

 פרק כא 
  ]ח-א,כא.. [. והאלהים נסהה ויהי אחר הדברים האל...פקד את שרה' וה

 :פור הזה שאלותיהנה ראיתי לשאול בס

 ]השאלות[
 'השאלה הא

  .לשרה כאשר דבר' ויעש הכאשר אמר פקד את שרה ' והבהכפל 
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  .לשרה על הלידה'  ויעש ה, פקד את שרה על ההריון,פירש י"ורש

 .  בידוע שתלדה כי אחר שיעדואינו נכון

 

הים את ויזכור אל' כמו שאמר . ושהוא לשון נהוג בעקרות,זכר עניינו פקד כתב שן”רמבוה

 . ''ויזכרה ה'ולחנה . 'רחל

 כי הנה המלאך ,ה כי שרה לא הייתה נשכחת לשיצטרך לומר בה שזכר,וגם זה אינו נכון

גם כי לשון פקד . ה ולא היה אם כן בה  שכח, והגביל ב ה  המועד שתלד בה, שתלדהיעד

ים  ולא היו נשכח',פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במ צרים' והעד ,אין עניינו זכ ר

 .פול בו השכחהי וכל שכן העשוי להם בכל יום שלא ת.שמה

 

 'השאלה הב
 כמו , אותו לזקוניוה והלא היינו יודעים שילד,ותלד שרה לאברהם בן לזקוניובאומרו 

ויהיה אם כן אמרו כאן . ' בהולד לו את יצחקהואברה ם בן מאת שנ'שיאמר אחר זה 

 . ואין לו צורך כלל, דיבור מיותרלזקוניו

 

 'אלה הגהש
 .ולדויו וקראו כן ביום ה ,ל תוי למה לא קרא אברהם שם בנו יצחק ביום מן"הרמה שהקשה  

 ולמה זה מי הר , וזאת לפנים בישראל תמיד,והנה השם הו א המושם והמוסכם עם הבריות

 . ולדויולקרא שמו ביום ה

 

 'השאלה הד
דענו זקנתו כי  ויקשה זה למה שי,שנה בהולד לו את יצחק בנו' ואברהם בן קבאומרו 

 כל שכן . ונאמר לו אז שלמועד ההוא בשנה האחרת תלד שרה,ט שנה"מול בן  ציהוא נ

 .כרון השם וה מילה והי ה ראוי לזכרו סמוך ללידהי שבא הפסוק הזה ב זולת מקומו אחרי ז

 

 'השאלה הה
 בהיות , ולא זכרה דבר מאברהם,צחוק עשה לי אלהים כל השומע יצחק ליבמאמר 

הלבן מא ה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים ' כמו שאמ ר ,קו גם  כןו בחהזרות והצחו ק

 . ששם המניעה מצד שניהם'שנה תלד

 

 'השאלה הו
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 וגם לפי , אם מפני שבא המאמר ההו א בזולת מקומו, וזה.מי מלל לאברהםבמה שאמרה 

 כל אחד מהם , כי הקדוש ברו ך הוא והמלא ך גם כן,שלא היה לה לתמוה מי מל ל לאברהם

 .ה לאברהםמלל ז

 

 .לקדוש ברוך הוא רומז , הוא לשבחמי מלל ש,כתב י"ורש

 בן מי דוד מי שכם מי אבימלך מי :זי וןי כי אם לבמי שלא מצא מלת , השיג עליון”רמבוה

 . ישי

מי ילד לי את '. ' ברא אלהמישאו מרום עיניהם וראו 'שנראה ששכח ותמהתי מדבריו 

 . ורבים כאלה'י זאת הנשקפה כמו שחר'מ. 'מי זה בא מאדום'. 'ואלה מי גדל'. 'אלה

 

 'השאלה הז
 ולא ביום הלידה או ביום המיל ה   ,למה עשה אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק

 . כמנהגנו היום 

  . שאז נדמה לו שהנער היה בריא וחזק ויו צא מסכנות התינוקות, כתבן"והר

 .'ביצחק יקרא לו זרע' :'ין בה  והאמ,כי אברהם יודע היה שיצחק י בריא ויחזקואינו נכון 

 

 'השאלה הח
למה זה בקש ה הצדקת שרה לגרש את ישמעאל מבית אביו בהיות ה יודעת שאברהם היה  

 .אוהב אותו כאב את בן ירצה

 

 'השאלה הט
 כי אם ישמעאל חטא ,למה זה בקשה שרה שיגרש אברהם גם כן את האמה עם בנה

חס לא י מעניין הירוש ה לישמעאל נתי והטעם שנתנה שרה. הגר מה חטאה,בהי ותו מצחק

 באומרו לאברהם כל אשר תאמר , כל שכן שהסכים הקדוש ברוך הוא בזה,להגר אמו

 .אליך שרה שמע בקולה

 

 'השאלה הי
 והנ ה  . והיא לא הייתה ראויה לנבואה,בר עמהילמה זה קרא מלאך אלהים אל הגר וד

 ,ה אל ביתו שברחה משםבר לה המלאך היה לצורך אברהם להשיביהפעם הראשונה שד

ותרא הבאר ותשק ממנו ] א148[ , כמו שעשה,אבל כאן היה די שיפקח אלהים את עיניה

בר המלאך לנער י למה לא ד, ואם הדיבור על אודות הנער שהיה בן אברהם.את הנער

 . בר להגר המצריתי וד,ז שנה או יותר" שכבר היה ב ן י,עצמו
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 ]ביאור הפרשה ותשובות לשאלות[
 

 .ני מפרש פסוקי הפרש ה באופן יותר ו השאלות האלו כלםוהנ

 

 

 ]ח-א,כא [ ותרא שרה את בן הגר המצרית...פקד את שרה' וה

בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת ' כי עצור עצר ה'בעבור שאמר למעלה 

 ולה שהייתה עקרה ,' לאויביה עצר ה, רוצה לומר.פקד את שרה' וה סמך אליו ',אברהם

 . ותה לשתלדפקד א

 בעבור שהתפלל על , וכן הי ה אברה ם, שהמתפלל בעד חברו נענה ראשונה לעצמול"אזו

פקוד  ' כמו ,ולשון פקידה ה וא באמת ביקור והשגחה. את שרה אשתו'  פקד ה,אבימלך

לא היה משגיח ' כי מפני שהיו חושבים שהוא ית. 'פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים

עד . 'בצר פקדוך' ה'. 'ויפק וד שמשון את אשתו בגדי עזים'ו וכמוה.  אמר להם כן,בהם

 . פוקדים והמונ ים אותם יקראו פקודיםשמפני זה יק ראו הנמנים 

 ועניין השי בה  .'שוב אשוב אליך כעת חיה' שהמ לאך אמר בשם האל ,ופירוש הפס ו ק הזה

ת הפעל  ובהי ו. כי הפעל מורה על מציאות הפועל,והב יאה היא ההטב ה שיתן  לו משרה בן

 להיות טובתו 'את יוסף' ויהי ה'. 'את יהושע' ויהי  ה' ולזה נאמר . היה הפועל כאן,כאן

  .ינה ומה שיע ד להי שהשגיח בענפקד את שרה' וה וזה .והשגחתו עמו

 

 הוצרך לפרש ',וביום פקדי  ופקדתי' כמו שאמר ,ולפי שיש פקידה לטובה ו פקידה לרעה

 ולזה  . כשנתן לה הבן אשר יעדה בו,ברי כאשר דלה' כאן שפקידת שרה הייתה כשעשה ה

 גם שהיה הדבר הזה יותר ,בול וההריו ן הוא באשהי לפי שהק,לא זכר שפקד את אברהם

  .זר וקשה בב חינת שרה ממה שהיה ב ב חינת אברהם

 

לשרה כאשר דבר  ' ויעש ה , בתת לה זרעפקד את שרה כאשר אמר' והואפשר לפרש 
 .  כי זהו מה שדבר אליה, שמו יצחק ונקרא,שילדה בן זכר ולא בת

 רוצה לומר שילדה ,ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניוואמנם בבחינת אברהם אמר 

 שלא אמר זה לרשום הזמן אשר בו  ,לזקוניו וזה טעם אמרו ,לו עם כל זקנתו הבן  הנזכ ר

 .  כי אם להגיד שגם כן נעשה לו החסד הזה והפקידה הזאת בבחינת זקנותו,ילדה
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.  והוא הבן המ ועיל לאביו העובד אותו, שיהיה לו יצחק בן זקונים,שר זה גם כן להגידואפ

 כי זהו  .למועד אשר דבר אתו אלהים ויורה ע ם הפירוש ה זה אמרו ,והצריך לו לזקוניו

 .  לא מה שאומר לזקוניו,רושם הזמן שבו נולד

 . 'והב' והותרו בזה שתי השאלות הא
 

  :דבריםשני פר הכתוב שעשה אברהם בזה יוס

 כי הנה ,הנולד לו אשר ילדה לו שרה והתבונן אמרו . שקרא שם בנו הנולד לו יצחק'הא

 אם בבחינת זקנותו , שמשתי בחינות קרא שמו יצחק,באו שתי ההודעות ההנה להודיע

 ועל זה אמר ,ואם בבחינת שרה לזקנותה. הנולד לו ועל זה אמר ,שישחק וישמח עמו

 כי אין ספק שהיה , יהיה בפסוק הזה מותר רב,לא נפרשהו כןאם ו. אשר ילדה לו שרה

 ויקרא שמו יצחק ראוי שיאמר בלבד 

 

 .  הוא שמל אברהם את יצחק בנו,שעשה' והדבר הב

 

 לקריאת השם ולהכנסתו , נראה לי שחוזר לשני הדברים יחד,ואמרו בן ש מונה ימים

 ,לוון הסיבה על זה כ ונת. ששני הדברים עשה בהיות הילד בן שמונה ימים,בברית

 לא להודיע איך ,כאשרף  הדמיון  במלת " כי הנה באה כ.כאש ר צוה אותו אלהיםבאומרו 

 שעם היות יצחק חביב , ואמר זה להגיד.וה אותו אלהיםי אלא שעשאו בעבור שצ,עשה זה

 שבעבור זה  היה ראוי ש יפ חד מלמסרו , מפני שב א לו שלא כמנהג הטבעי,מאוד אצל אביו

ו הנה אברהם לא חשב זה לכלום בערך קיום ,לה בהי ותו רך ויחיד לפני אמבסכנת המי

  .כאשר צוה אותו אלהיםמרו ו והו א א.והו בקר יאת שמו ובמצות המילהימצות האל שצ

 

 ובלידתו הגיע זמן ,וה עליוו לפי שנצט, כתב שביום שנולד קרא שמו יצחקן”רמבוה
 .  ועשאה כן, היה זמנה לשמונה ימיםה אבל המיל. ההיאווההמצ

 
 '  הגה בזה השאלהוהותר. ומה שכתבתי הוא היותר נכון

 

אם לקשרו במה   ,ולד לו את יצחק בנויוואברהם בן מאת שנה בהוהנה סמך לזה 

 כדי לקיים , ימיםה ב ן מאה מל את בן זקונים זה  לשמונה שאף על פי שהי, ממנוהשלמעל

 להורות כי הוא בעיניו  ,יצחק עם הכ סמובנולת יואמר תמיד בפסוקים האלו מ. מצות בוראו

  . כמו שיספר, לא ישמעאל,קריי היה ה בן הע

 כי עם היות ,ה לספר שבחה של שרה ודעתה שבא הפסוק הזה ה קדמ,ואפשר לפרש עוד

  ה ושהי,שאברהם קרא שם בנו יצחק בבחי נות עצמו וב בחינת אשתו כמו שביאר תי
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 הנה היא לא ,קו בהולדהות רב בחזרו'  שהי,ולד לו את יצחקיואברהם בן מאת שנה בה

צחוק עשה לי אלהים כל  באמרה ,ה כי אם לעצמ, הזרות  ההוא אל אברהם כללהיחס
ואפשר שכפל כל . הכלומר שלא היה צחוק בבחינתו  כי אם בבחינת ,השומע יצחק לי

 . עם בשורת המלאךה ממה שצחקה לומר שילעגו ממנ,השומע יצחק לי

 . 'והה'  הדהוהותרה בזה השאל
 

 עוד ה עניינו אצלי שכאשר ראתה שרה שמלבד הליד,מי מלל לאברהםואמנם אמרו 

 כי זה על  , במה שנתן לה חלב בשדיה להניק את בנה,הגדיל השם לעשות עמה חסד

 ובעוד שיבוא  , שיספיק הטבע לתת בהם דם חומר לעובר,המעט ימצא בנשים הזקנות

 ,ם צומקיםי בראותם שלא היו לה שדי לכן.לד ממנו מזון  לנולדייים מאותו דם שיתילשד

רוצה  , בנים שרהה מי מלל לאברהם הניק אמרה מאמר אחר,ניקויים נכונו להיאבל שד

 לא אמרה ולא ה אבל ההנק, הקדוש ברוך הוא י עד עליה לאברהםהלומר הנה ה ליד

 שלא אמר השם ולא המלאך ולא אדם בעולם לאברהם , וז הו  מי מלל לאברהם.הודיעה

 .  עתה שילדה בן לזקוניו,ר שתניק בנים שרהשתהיה אפש

 

נק משדי נשים נכריות בנו ת  ייתברך לכבוד יצחק שלא י’ ואין ספק שהחסד הזה עשה ה

 עם היות שמלל לו , בנים שרההמי מלל לאברהם הניקכי ידעתי רושו  פיה או יהי. כנען

  .שילדתי בן לזקוניו

לומר שעם היו ת חלב שרה דק ומעט כ ,ויגדל הילד ויגמל אמר ה כ תוב הולרשום הנס הז

 ובעבור אותו נס . כי לא נפסק חלבה עד גמלה אותו, הנה גדל הנער ויגמל,דרך הזקנותכ

 לאלהיו על הנס ה כדי לתת הודא,העצום עשה אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק

 אלא על . לפי שכבר יעדו עליו,ה ולא על המיל,ה על הלידה ולכן לא עשה משת.הזה

 .  לוה שלא נאמר,ה וההנקהגמל וה הו לדיהה

 . 'והז' והותרו בזה השאלות הו
 

 לא עשה , שבעבור שהתינוק הוא מעותד לסכנות בעוד שהוא יונק שדי אמון כתב"והר

 .  אלא ביום הגמל אותוהאברהם המשת

 . אני הוא היו תר נכוןומה שכתבתי

 

  ]כא-ט,כא [ ויהי בעת ההיא...ותרא שרה

 ה  מצחק מהמשתה אולי שהיה ושירע בעיני, שרה את ישמעאל מצחקהזכר הכתוב ש ראת

 .ה ולכן לא באה ביניהם פרש.שור הפסוקיםי וזה ק,שהיו עושים ביום הגמל את יצחק
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 מה הצורך שישב בביתה  להלעיג על , עם בנההוששרה אמרה שכיון שלא יירש בן האמ

 ולהיותו נער .אחרת ושיל ך להתגדל בארץ , מוט ב שיגרש אותו אברהם מביתו,מעשיה

 כי אם שתלך ,ה ולא על חטא שחטאת, בבחינתהה לא לגרש אות, שתלך אמו עמוהאמר

 .  הזה הוא כפי המפרשים רו שוהפי. ה להדריכו במה שי עשהעם בנ

 

 הקשי לא ב, שבהיות יצח ק יונק שדי אמו בגבול סכנ ת התינוקות,אמנם הנכון בעיני הוא

 , אברהם לעזוב את בנו הודאיהין ספק שיקש לפי שא, ואת בנההשרה שיגרש את האמ

 אבל . בעב ור הספק שהוא ביצחק בינקותו בחלב נקפא,ישמעאל איש גדול ושלם בקומתו

 ראוי שיחזיק בו אברהם כבן ה הי, והיה כשאר כל אדם,אחרי שגדל יצחק בשניו וקומתו

  . וידבק בפריה ויעזוב  את הקליפ,יורש

 

 כי לכך לא קראו בן אברהם כי  ,ה כלומר בן השפח, שרה את בן הגרהומפני זה כש ראת

 כאשר היה קודם לידת , משתעשע בבית כבן יחיד בבית ירושתו ה לגנותו שהי,אם בן הגר

 אותו כאשר ם ושכל בני הבית היו משרתים ומשמחי, אהוב מאוד בעיני אביוה ושהי,יצחק

 ושישמעאל ,ק יצחק המצחה שהיה ראוי שיהיה על זה וחשבה חשש,הייתה באמנה אתו

 והיא לא תוכל להוציאו  , ולפי שישמעאל היה כבר מ וחזק בב ית משנים רבות.יעבוד אותו

 על זה למה שילדה אותו הגר ה והנה ה קפיד. לא ישר בעיניה  שישב עוד בבית,מחזקתו

 ה ושהי, אפשר שיאמר ישמעאל באחרית הימי ם שגם הוא היה ב ן אברהםה והי,לאברהם

 ובבחינתו שניהם היו בנים , כי הנכסים של אברהם היו,הם בירושויוראוי שיהיו שניהם ש

 . יםוושו

 , שיל דה אותו הגר לאברהםה כי מאותה בחינ, לאברהם מצחקהאשר ילדוזה טעם אמ רו 

 . ה הספק ב י רושההי

 

 כי לא יירש , והעד. אלא בעבור הבן,וי ן אל עצמוורוש הגר לא היה מכי שג, כתבן”רמבוה

 ועזב את אמו , כי לא יוכל הנער לעזוב את אמו,רוש את הגר גם כןי אבל זכר בג.הבן האמ

 . ומת

 לגרש ה כמו שכו ונ, לגרש את הגר מן ה ביתהווני כי שרה גם כן כ ,ונראה שאין הדבר כן

 לא היה ראוי שתשב בביתו  ,לגש לאברהםי זה לפי  שאם הייתה הגר פה והי.את ישמעאל

 ולכן אם היא  . בהחבאה וילך האיש אלי, בבית אחרה אבל שתשב לבד,העם אשתו הגביר

 ויירשו  ,ה  הרי היא בחז קת אשה גמור,ה או מת אברהם בחיי,תשב תמיד בבית ומתה שם

 הזאת ואת בנה כי לא יירש בן הגרש את האמ : שרהה ומפני ז ה אמר. בנכסי והבני
לגש י הפה רוצה לומר שאין ראוי שיירש בן השפח,יצחק ]149[  הזאת עם בני עםההאמ

 . ו ה ו בשה ה גבירהבן האשכ
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 אלא . הזאת ואת אמוה ראוי שתאמר גרש את בן האמה הי,ן”רמבואם היה כדברי ה

 . הרוש האמירוש היותר מכו ון בעת ההיא הוא גיבאמת שהג

 , והוא מהטע ם שזכרתי,ה רוש האמי הוא טעם לג, הזאתהכי לא יירש בן האמ הואמר

 היא בחזקת אשתו ,קובע בו דירתו היולדת לאיש והיא אתו בבית אשר הוא השהאש

לגש לא תשב י  שהיא פהאבל השפח.  ויירש ו בניה גם ה ם מנכסי הב על במותו,הגמור

  . מחייםה לתת להם אביהם במתנה רק מה שירצה ולא יירשו בני,בביתו

 

 לגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחםיולבני הפ' : שנאמר,וכן עשה אב רהם

 ולכך אמר . שגם כן נתן לו מתנות בחייו , שנכלל בהם ישמעאלואין ספק אצלי. ''וגו

  . שאותם נשים היו, שהם הגר וקטורה,לגשים בלשון רביםיפ

 

 ואם היה  . יותר הכרחיהרוש האמי גןכם הנה א. וישמעאל שב אל ביתו והיה בקבורתו

 הפ יאמרו שאמו אשה גמור" שעכ, למה תגרע חזקת הבן,שאר האם בביתימגרש הבן ות

 כי גם בני  , ראיהה ויציאת הבן משם אינ. דירתה תמיד בביתה והראי,ייתה לאביו ה

 .  וילכו למרחקי ארץ,הגבירות יוצא ים מבית אביהם פעמים רבות

 

 וחפ צה שיירש ה והי ה רצונ,ד ש לא תלה כי חשב,  שרה בזהה עד הנה לא הקפידהוהנ

בל אחרי לידת יצחק א.  שתשב הגר וישמעאל בנה בביתהה ולכן רצת,ישמעאל כל הבית

 ולכן ברוב דעתה .חששה למה שאפשר להיות אחרי מות אברהם בעניין ירושת נכסיו

 . הזאת עם בני עם יצחקהגרש את האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמ :אמרה
 מפני שלמותו ומעלתו בעצמו ועם יצחק , שאני הגבירה ו הי א שפחתיעם בני ,רוצה לומר

  . בחלוף ישמעאל.ויפי ו

 

לה שגם כן היה בע יני ו   י ובזה  ג,וזכר הכתו ב שירע הדבר בעיני אברהם מאוד על אודות בנו

  , ד אלא על אודות בנו מהצד שהיה בנוו עם היות שלא היה בעיניו רע מא,רוש האמהירע ג

 שהיית ה   ה שראה שאלת שרה ובקשת,יתברך בוחן  כליות ולב’  אבל ה.כרחם אב על בנים

 כי בעבור שהוא על ,אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתךרהם  אמר לאב,הגונה וראויה 

 . הוצרך לנחמו על שניהם, ועל האמה בשניות,שניהם נתעצב על הנער ראשונה ובעצם

  .קרי כי הוא הע,וזכר הנער ראשונה

רוצה לומר הגר   ,כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה :ועל עניין האמה אמר לו

  .צה לגרשה שמע בקולה ולכן אם היא חפ,שפחת שרה היא

 .  לא ישמעאל, תיי והוא הבן האמ,כי ביצחק יקרא לך זרע :ולעניין הנער אמר לו
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 , כדי להפרידו מעל יצחק,ית ברך לגרש את ישמעאל’ שהייתה הסיבה מה ג" רלבוכתב ה

 .והודיעו כ י גם את בן האמה ישים לגוי גדול. בעבור שלא ילמד יצחק ממעשיו הרעים

 ויגדל  , הנה עיני השגחתו יהיו עליו בעבורו ו זכותו,ו ב ן האמה המצריתכלומר שעם היות

 . עמו'  כי באשר הוא הולך ה, ואמר לו זה כדי שלא ירע לו הליכתו.דווירבה ב מאוד מא

 . 'והט' הנה התבארו הפסוקים האלה והותרה השאלה הח
 

 .לשלחםק ר ו אבל השכים בב ,פר הכתוב  משלמות אברהם שלא ערער על מאמר קונויוס

 כי אם לחם ומים כאשר יתנו , שחשב שיהיה זה בתור ת ירושה,גם לא נתן להם כסף וזהב

 כי   , אין עניינו ששם את הילד גם כן על שכמה עם הלחם והמים,את הילד ואמרו .לעבדים

 אבל פירושו שנתן !? ואיך ישימהו  על שכמה עם הלחם והמים,ז שנה"ו או י"הוא היה בן י

 ם ששניהם נושאי, ועל הילד גם כן,ם הלחם והמים על שכמה של הגר וש,להם לחם ומים

 . על שכמיהם הלחם והמים

 

 הוצרכו לאסרו בכבלים , לא ישמע לקול אביו, כתב שלהיות ישמעאל פרא אדםן"הרו

 כי הנה להיותו פרא למוד מדבר שם ינוח ,וה לה שיוליכנו המדברי וצ.תו על שכם הגריולת

 לא היה צריך אל מים ,ואם לא היה להוליכו ה מדב ר. כן נתן לו מים ול,לו ולא ישוב לביתו

 . כי הם נמצאים בכל דרך סלולה

 

 קודם בואם , ומפני שטעתה כלו המ ים מן החמת,פר הכתו ב  שטעתה הגר במדבריוס

 נתעטף , הוא הכלי אשר בו המי ם,ושבכלות המים מן החמת. למדבר שהיו הולכים שמה 

ובראות הגר .  הצמא יותר קשה לסבול מהרעב, לוסוףיפ כי כמו שזכ ר ה.הנער בצמא

 -  ולכן השליכה את הילד תחת אחד השיחים. חשבה שימות מזה,מצוקת הנער בצמא

 ,  קשתיכמטחוו ממנו ה והנה נתרחק. כדי שלא יכהו חום השמש- והם האילנות שהיו שם

  .והייתה בוכה עליו ,אל אראה במות הילד הכי אמר

 

 כי , שלא התעורר לרחם עליה, רוצה לומר.לא שמע אלהים בקולה תאבל להיותה מצרי

 הנה אמר וישמע אלהים את קול , ועם היות שהנער לא היה קורא ולא צועק.אם על הנער

 כי מיתתו של הבל הייתה  ',קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה' רךדל  ע,הנער

  .אלהיםכן הדוחק והצער שהיה לישמעאל בו היה הקול ששמע . הצועקת

 

מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים את קול הנער באשר ולכן שמעה הדיבור האלהי 
 כי  , אין הדבר כן, האם חשבת שימות הנער בצמא,ימה לך הגר שתצעק,  כלומר.הוא שם
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שמע אלהים את קול הנער  הנה ,עם היות שלא ישמע אלהים בקולך לרחם עליו בזכותך
 .  מהצער והדוחקבאשר הוא שם

 אלא להגן ולרחם , שלא שמע קולו להשיבו אל בית אביו,באשר הוא שםואפשר לפרש 

  . שהוא באותו מדבר,עליו באשר הוא שם

 כי במקום  ההוא ירו ה , שהודיע אותם שלא תצטרך ללכת משם לבקש מים, כת בן”רמבוה

 . צמאו

 כי  . מהנער ותעזבהושתתייא כדי שלא , באה ה נבואה הזאת להגר בעבור אברהםהוהנ

 .ה עליו ונתיאשה כמעט שנתאכזר,בראות הגר שגורש בנה מבית אברהם בבוז ובקלון

 באמרה שאם עזבו אביו למה , ה שליכתהו תחת אחד השיחיםה שפוכשבחמהואולי 

 וכמתרעמת על , ושעל כן הייתה בוכה וצ ו עקת על רוע מזלה.תחוש עליו היא יותר ממנו

  .אברהם

 

 , וישוב ישמעאל לבית אביו,נשא לאדם אחרי וגם שת,שמא תעזוב את ישמעאל' וחשש ית

 לכן בא המלאך .או יצטרך אברהם לשים לבבו עליו כ י  לא יניחנו משולח ונעזב במדבר

 קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך : ולזה אמר.לחבב את ישמעאל בעיני הגר ולצוותה
 שהוא ,ל ישמעאל בנו לאברהם עאמר וכל זה כדי לקיים מה שנ.בו כי לגוי גדול אשימנו

 . ובענייניישגיח 

 כדי להשיבה  ,ה בזכות אברהם ובעבור ו ראתה הגר את המלאך בפעם הראשונןכם הנה א

  . ובעבורו גם כן באה עתה להגר להצלת בנו, ובעבורו באה הנ בואה לאבימלך.אל ביתו

 . ' עם זה השאלה היהוהותר
 

 אין ראוי שנחשוב שנברא שם ,ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים :ואמנם אמרו

עשה להם נס כנס י כי לא תספיק זכותה של הגר ולא של ישמעאל לש,אותו באר לשעתו

 , ולא הייתה הגר רואה אותו, אבל היה בארץ היא הבאר ההוא.שנעשה לישראל במדבר

ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר  וזהו ,העירה והדריכה לבקשו ולמצוא אותו' והאל ית
  .י ראתה הבאר ההי א שהייתה שם כ,מים

 

גלות י נאמר בפסוק הז ה  על הפקחא הביא שלשון "ב ח"בפהמורה ואתה תראה שהרב 

 ה שהעיר השם את הגר עד שחקר,נתו הי יתה  מה שזכרתי ווכו.  לא על ראות עין,ידיעה

 .בלבה ודרשה ומצאה הבאר

  

 ושישב .אברהם לקיי ם מה שאמר עליו ל,פר הכתוב  שהיה אלהי ם את הנער ההואיוס

 הי ה מתפרנס אחרי שיצא מבית אביו בלא  הכי מהצידויהי רובה קשת במדבר ההו א 
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 ושלקחה לו אמו . יושבים במדברות אנשים מדבריים, ולכן היו בניו בני קדר עד היום.כלום

 .אשה ממצרים כי נטה לטבעיהם ולא לטבע אביו הנכבד

  

 עם היות שבפקידת שרה נאמר ,מע אללו  בשם אלהים בעניין ישופור הזה  כי והנה בא הס

 .דת הדיןילו במו  לפי שדרוש ישמעאל ועניינו היה כ,'פקד את שרה כאשר וגו' וה

 

  ]לד-כב,כא [ ויהי אחר הדברים האלה...ויהי בעת ההיא

 ואולי שלכן נקרא אבימלך לפי .אבימלך שר העירמפר הכתוב מהצלחת אברהם וכבודו  יס

 .  וכפי ממ שלתו היה מלך עליהם,שלצדקתו ויו שרו היה אבי עמו

 ששניהם באו , חשבו המפרשי ם שהיה שם אדם שר צבא אבימלך,ואמנם פיכל שר צבאו

ולדעתי שהלך אבימלך .  לאמור לו מה שיזכור, רוצה לומר אבימלך ופיכל,אל אברהם

 ולרמוז לכללותם אמר ופיכל שר ,והלכו עמו כ ל שרי צבאותיו שהיו רבי ם או מורשיהם

.  כ ל שרי צבאותיו ומ ורשיהם  הלכו עמו אל אברהםרושו אלא שפי,ינו שם אדם שא,צבאו

ויקם  וכמו שאמר בסוף ז ה ה סיפור ,ואין ספק שהיה אברהם עם מקנהו חוץ מן  העיר 
 מכלל שבאו מן העיר אצל אברהם ,אבימלך ופיכל שר צבאו וישובו אל ארץ פלשתים

 . לדבר עמו כל ההבטחה הז את

 לרמוז אל ,בכל אשר עתה עושה אמר ,ך בכל אשר אתה עושהאלהים עמוהנה אמר לו 

  :ובענייני הצלחות עצומות שראו שלוש

  .נצחון המלכים' הא

 .  הצלת אשתו משני מלכים לכבוד ולתפארת'והב

 . משך שמם וזרעםי לה,דש בעת זקנתםו בתת לו אלהים זרע ק'והג

 לשאול ממנו ,בארצושיבוא המלך המושל בכל הארץ אל בית אדם גר  -ועל כל זה 

  .שיכרות לו ברית

 

 ולפי שחשבו מזה ש הוא יירש . אלהים עמך בכל אשר אתה עושה:ועל כל זה אמרו לו

 ,כלומר . השבעה לי באלהים הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי שאלו ממנו,את הארץ

עמך כחסד אשר עשיתי  : והוא אמרו.שלא יקח את ארצו מידו ולא מיד בנו ולא מיד בן בנו
 רוצה לומר שכאשר לא נגענוך ולא עשינו עמך . ועם הארץ אשר גרת בה,תעשה עמדי

 .  כן אתה לא תעשה עמנו רק טוב,רק טוב

 שאמר , שרמז אל המקום אשר היה בו אברה ם, השבעה לי באלהים הנה:וומה טוב אמר

ות אותו ת כי אם  שילך הקטון  אצל הגדול לכרו לפי שהברי ת אין ראוי שיכר.זה כדי לכבדו 

 שיבוא הוא מארצו אל המקום , רצה שיהיה בהפך, כדי לכבד את אברהם, ואבימלך.שם
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תשקור ] א150[ אם :ואמר. אשר היה בו אברהם עם מקנהו לכרות עמו שם את הברית
 .  כאשר ישלמהו רעה תחת טובה יה יה מ שקר ומורד באהבתו, לפי שבהיותם אוהבים,לי

 

  .אנכי אשבעוהנה אברהם השיבו 
אבל פירושו . אנכי אעשה כדבריך ואשבע על כל מה שאמרתוחשבו המפר שים שפירושו 

 כי היה יודע כי זרעו יירש . לא על נינו ונכדו,אצלי שאברהם לא רצה לישבע אלא על עצמו

 בעד אנכי כלומר ,אנכי אשבע : לכן אמר. ואיך יתנה על מה שאמר לו השם,את הארץ

 .  לא בעד יוצאי חלצי,עצמי אשבע

 הוכיחו אברהם על באר המים אשר גזלו ,ובעבור שאבי מלך שאל זה ממנו כאוהב  נאמן

  . שלא היה זה מדרך האוהב,ממנו עבדיו

 וגם אנכי , וגם אתה לא הגדת לי,לא ידעתי מי עשה את הדבר הזהואבימלך השי בו 
 ועל זה אמר , שהוא לא צוה לעשות כן למי שעשאו, שרצה בזה.לא שמעתי בלתי היום

 את רלייס ,כאשר קרה העניין וגם אתה לא הגדת לי .א ידעתי מי עשה את הדבר הזהל

 ולכן אין עלי אשם בדבר , מפי אנשים אחריםגם  אנכי לא שמעתי בלתי היום ו,החוטא

 . הזה

 לו עליו זכות ריישא כדי שלא ,והנה אברהם רצה לתת לאבימלך חליפין בעד הבאר ההוא

 מאברהם חשייק וב עבור שהיה  בזי ון וקצף ל אבימלך , לווזה בשבע כבשות אשר היו. כלל

 .  אחים ויכרתו שניהם ברית,לקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ולכן ,דבר מועט כזה

 

 וכאשר שאלו אבימלך מה הנה ,ומלבד זה הציב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדהן

לעדה כי חפרתי  לי הכי את שבע כבשות תקח מידי בעבור תהי : השיבו,שהציב לבדנה
 אבל שבע , לאדוניה הנה הצאן והבקר שנתתי לך מנחה שלוח, כלומר.את הבאר הזאת

 לי לעדה כי ה בעבור תהי, מידי בדרך חליפין בעד הבארחתיק הכבשות האלה לבדנ

 .חפרתי את הבאר הזאת ושהוא שלי

פר מרם שחו בא, שעבדי אבימלך היו מתעוללים עלילות ברשע נגד אברהם,כתבן "והר

 כדי שיסתלק , ולכן נתן לו אברהם שבעה הכבשות.את הבאר ההוא מבלי רשות המלך

 לפי , עד שמפני זה קר א למקום באר שבע.מעליו כל ערעור שאפשר להיות לו על זה

 .  וגם ששם כרתו שניהם ברית בבאר שבע,ששם נשבעו שניהם

 

 וכן   .מלשון  שבעה וראוי לדעת למה נקרא שבועה . ששבועה  עקרו שבעה, כתבע"והראב

 מפנ י שהאומות ,  זהה ואולי שהי.למה הציב א ברהם שבע  כבשות האלה ולא מספר אחר

 ולכן ה י ו   , הייתה  אמונתם בשבעה כוכ בי  לכת והשפעותיהם עליהם,ההן  בזמ ן ה הוא

 לדבר אל ,  ואברהם מפני זה. ונקראה מפני זה ש בועה מלשון  שבעה.נשבעים עליהם
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 ה ונשבעו שניהם בשבוע,ה הציב שבע הכבשות לבדנ,נתואבימלך אל לבו וכפי דרך אמו

 . רוצה לומר כל שכן שכל מי שיעבור עליה יש פעו עליו הכו כבים ממסילו תם רעות,האלה

 מפני שבע כבשות ,ה השבועה והק יום  ביניהם בלשון הזה שב ועהואינו רחוק שנקרא

עה שכרתו  לזכר אותם שבה ושמשם ואלך נקרא כל קיום שבוע,שהציב אברהם לבדנה

 . מהםיברית ע

 

 . שבו אבי מלך ושריו אל ארץ פלשתים לטעות באמונתם,האמנם אחרי שעשו כל זה

 רוצה לומר שהי ה הסיב ה .אל עולם'  ויקרא שם בשם ה,אשל בבאר שבעואברהם נטע 

  .דשו אחר שלא היהי הוא אשר ברא את העולם וח,הראשונה נמצאת

 

 ועם כל ,ר אברהם בארץ פלשתים ימים רביםהפרסום והקריאה הז את עם היות שגה והי 

אילן גדול אצל הבאר  ג" רלב והיה  האשל כמו שכתב ה.זה לא נמנע לקרא בשם אלהיו

והוא ' בראשית רבה ב: כמו שאמר, כי כן היה לו באלוני ממרא.להיות ממנו צל על הבאר

ן בצלו  לפי שבימות הקיץ  היו אוכלים תחת העץ להתלונ.'עומד עליהם תחת העץ ויאכלו

 . ולהיות המים אשר תחתיו מים קרים

 

  :ובמדרש אמרו

 פונדק : וחד אמר. פרדס להביא פירות לאורחים: חד אמר, רב ושמואל?מהו אשל

ושאול ' :מראאת דמה  כ,יהודה אומר אשל זה סנהדרין' זעירא בשם ר'  ר.לאכסניא

 . '  תחת האשלהיושב בגבע

 אברהם עם אבימלך עשה אשל קרוב לבאר ת שבעבור הברית  שכר,רצו בזה כפ י  דעת רב

 , מונים וכל מי ני מגדיםי וה וא ארמון וגינת ביתן כב ית מקדש מלך עם פרדס ר,ההוא

 . להתעדן העוברים והשבים  ואורחים בבי תו

שפתח היה ב ביתו   ל "חז והוא מה שאמר ,וחד אמר שלא היה פרדס אלא פונדק לאכסניא

 . מר באים אצלו כלו, צופות אליוםהעיניישל אברהם שכל 

 אלא גם כן בלמוד החכמה , הגופניהעזריה אמר שלא היה זה לעניין המאכל והמשת' ור

 ושהתמידה הישיב ה בארץ פלשתים . שהיו באים שם ללמוד מאברהם,והעבודה הא להית

ח  " שהיו ל, ולפחות תהיה עד עקדת יצחק,על זה האופן  מהעבודת ה אלהים ימים רבים

 .שנים

 פרק כב 
 ]כד-א,כב [ הדברים האלה עד ויהיו חיי שרהויהי אחר
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 ]השאלות[
 :פור הז ה שאלותיוהנה שערתי בס

 'השאלה הא
פור   י כי כי ון שנכ תב הס,ויהי אחרי הדברים האלהפור הז ה ילמה התחילה התורה ב ס

 גם שאינו נאמר , בידוע הוא שהיה א חר הדברים שנזכרו,פורים הקו דמיםיהזה אחרי ה ס

 .פוריםיכן בשאר הס

 

 'אלה הבהש
  – כי הנה לא ימלט הדבר מחלוקה ,מה היה תכלי ת הפועל הזה מהעקדה

  . לשידע ויכיר לב אברהם ונסתרו,אם לשיהיה לצורך האל

 בן והר"הר ונמשכו אחריו ,ן”רמב והוא דעת ה.ואם שיהיה לצורך אברהם והוא המנוסה
 .שהוא המנוסהק אברהם ו אלא בח,יתברך’ ק הו סיון בחי שכתבו שלא היה זה נ,חסדאי

 והאהבה   ה כדי שיוציא מה שבכוח אל הפעל מהירא,צוה  גדולה לתועלת אברהםיושהיא מ

 ראוי אליו אל מה ה ממה שהי, כדי שיקבל שכר יותר גדול ממה שיעשה בפועל,אל השם

 ונוטה לתאוות , לפי שהיה מעונג כבן זקונים,ואם שיהיה לצורך יצחק. שהיה בכוח

ו היה מ פני  . יתברך’ תיות ומהש תדל בעבודת הימהשיג האמ  מתרשל ,דותי ופחיתות המ

  .זה חייב מ יתה

ג המזבח ויראה אביו כ אלו רוצה " עד צוה השם שיעקו,וכדי שיוסר וי ושב אל הדרך הנכון

 והיה   ,עד שאמרו אנשים שהיה יצחק מחלק מאדים. כנע לבבו הערלי כדי שבזה י,לשוחטו

  .יתברך בפועל ההוא’ וה הי ההיא צה וכדי לצאת מההו רא,ראוי מפני זה  לשוחטו

 

 כדי שילמדו כל בני אדם שראוי .ואם שיהיה  תכלית העקדה בבחינת ה רואים והשומ עים

ער י ממה שעשה אברהם אבינו עם בנו יחידו והוא התכלית שש,לירא את השם הנכבד

  .בפעל העקדההמורה הרב 

 

ין ולנסות לבב אברהם  להבח,יתברך’  לצורך הה שתהיה העקדפשראי והנה יתבאר שא

שאר אם י וי. ולא לצורך הרואים, ולא לצורך יצחק, ולא גם כן לצורך אברהם עצמו,וכוונתו

 . ו"על הבטל חו מבלי תכלית כפהכן צורך העקד

 

 ,  ולבת לפי שהוא יודע כל הנסתרות בוחן כליו.יתברך הוא מבו אר’ ואמנם שאינו לצורך ה

 . קוו בלתי נופלים בחןכם  אהסיון וה בח יניהיה  הנ ו,וכל דבר לא יכחד ממנו טרם היותו
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 ויהיה זה מביא , לו ידיעה אחריוש יתחייב שתתחד,סיוןיצריך לנ'  שאם היה הוא ית,ועוד

 . חלילה' נוי בו יתילש

 

 כי , וכל זה הוא שקר. אחר ידיעתו אחר ממה שהיה קודם שידעההועוד שיתחייב שיהי

  . בדבר מהםל ואינו משת,הוא מסולק מכל החסרונות

 

התלות '  לפי שאין לידיעתו ית, מבואר גם כןואמנם שלא הייתה העקדה מצורך אברהם

 . לפי שהם קנו מציאותו ממנו. אבל הן נתלות בידיעתו,לות הנמצאות חוץ לשכלוכלל בפע

 וכמו שהתבאר בחכמת . לא שידעם בעבור שהיו נמצאים,והי ו נמצאים מפני שהוא ידעם

 . ג"א ח"בפכהמורה רב  והביאו ה,האלהות

 

 לשלמות הצוה גמור י כי הוא מ,ק  ה שםוסיון בחי שאם לא היה פוע ל העקדה נ,ועוד

 והיה לו לומר  והאלהים נסה את אברהםי "סיון הוא לשי לא היה הכתו ב מיחס הנ,אברהם

 מה , אבל שאין הקדוש ברוך הוא מנסה, שיובן היות אברהם מנוסה,שאברהם נתנסה

 . מנסה אותו'  שיורה היותו ית,סה את אברהםשאין כן באומ רו נ

 

וה ה זאת כדי שיראת האלהים שהייתה  בכוח שתצא ו ועוד שאיך יאמרו שהיית ה המצ

 בראותו , ומי יו דע אם היה מתחיל לשחוט, כי הוא לא שחט בפועל את יצחק בנו,לפועל

 כיו ן , הזהעלו ומה צורך לפ.עלו ולא יצא דבר לפ, ויכמרו רחמ יו,פת דם אם היה מתחרט יט

 ואין הבדל מן .על גמורו מבלי פ, ונשארה גם כן בכוח, שקודם לכן הייתה בכוחהשהירא

 .  לעניין השכר והגמ ול, או היו תה בכוח יותר רחוק,היותה בכ וח קרוב

 

אל  איך אמר ,וה  גמורה לתועלת אברהם ושלמותווצי שאם היה תכלית העקדה מ,ועוד
על הז ה  ווהו  בפיושזה המאמר יורה  שלא צ' תי וגוכי עתה ידע' תשלח ידך אל הנער וגו

 למה לא ישלח ידו אל ןכא לם  שא.על בעצמוו לא בעבור הפ, מצפוני לבותכי אם לדע

 . הנער מפני שידע כי ירא אלהים הוא

 .  אברהם ושלמותות לתכליהוו מצההנה מכל זה יראה שלא הייתה העקד

 

ראה גם כן מפני שיצחק היה יי ,מו להדריכו ולהשליואולם שלא הייתה בבחינת יצחק

 כדברי הדעת ר מצד החומת פחותות ולא היה נוטה לתאוו,שלם בטבע המולידים אותו

 יהיה נלוז 'כי ביצחק יקרא לך זרע' לאברהם עליו אמר ואיך יתכן שבן יחיד שנ.הזה

 ומה  ,וה לאברהם שייסרהו וילמ דהו באורח משפטיו איך לא צ, ואם היה כן,ומעוות דרכים

 . צורך שיעלהו לעולה ולא ישחטהו
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ואיך  ,והאלהים נסה את אברהםלה י איך אמר בתח, שאם היה זה תכלית העקדה,ועוד

' ש חט אם לא בחמלת הי לומר שהיה ראוי לה,לא אמר הכתוב שהוכ יחהו  אברהם על זה

 . עליו

 

  .ע או לא יד,סר את יצחקיבת זה הפועל שהוא ליי או אברהם ידע ס,מנעי שלא י,ועוד

 כי הוא לא נתנסה בזה בה יותו יודע שהיה והאלהים נסה את אברהם איך אמר ,ואם ידע

  .סר את יצחק לא להמיתוילו תחבולה ליוכ

 כי מי הגיד ליצחק כי זה נעשה לו , לא הגיע ממנו תועלתןכם  א,ואם לא ידע אברהם זה

 .  ושעשאו מעצמו,ול גדלסכלותיחס זה הפועל לאביו י ואולי היה הוא מ]151[,יסרויכדי ל

 

אל תשלח ידך אל הנער כי ידעתי כי  מה עניין ,ועוד כי אם היה התכלית תועלת יצחק
. יסר את יצחק אם יצטרך למוסרי ראוי ל, ירא אלהיםה כי אף שיהי ?ירא אלהים אתה

 אין , ואם היה יצחק חיי ב מיתה, לתכלית המוסר היה הפו על זה עצה נבערה,ןכם הנה א

סו רים עד שישוב מחטאתו ילאים ויום להמיתו או להביאו לשערי מות בחמעצור ביד ה ש

 .  לאב באכזריות כזה ל שחוט את בנוהשיצוו לא ,וירצהו' וישוב אל ה

 

מבואר המורה  כדעת הרב , והשומעיםם שלא יהי ה תכלית העקדה בבחינת הרואי,ואמנם

 :מפנים

 כיון  ,ת זה הפ ועל ה נכבד רו צה לומר שידעו האומו, שלא נשלמה כוונתו בזהאם מפני

 ואף לנעריו לא רצה , לא ידע איש ולא ישב אדם שם,והו לעשותו במקום נסתרישצ

 .  כל שכן לאחרים,להראותו ולגלותו

 אבל יאמרו , מאחר שלא עשה זה הפועל,ק אברהםו יחשבו חסרון בח,שאדרבהומהם 

 ,נו לא רצה לעשותווהו לשחוט את בי כשצ,' עם היותו קורא ב שם ה, הנה אברהם:הרואים

  . והוא הפך הכוונה,ת וימשך מזה זלזול בפני האו מו,רושחט במקומ ו איל אח

כי עתה  איך אמר , היה למען ידעו הרואים מעלת אברהםת שמאחר שהתכליומהם
ידעו הנה האומו ת שבעבורם '  כי הנה אף על פי שהוא יתידעתי כי ירא אלהים אתה

 . יון ש עדין לא יצא לפועל כ,נעשה זה הפו על עדין לא ידעוהו

וה בפועל הזה אלא מפני י ולא צ, רוצה לומר מעלת אברהם,כבר ידע זה'  שאם יתומהם

 , ויראת האלהיםה כדי שיהיה  פועל אברהם מדריך כל בני אדם לשלמות האמונ,הרואים

 אבל ,כי בז ה הפ וע ל לא די שלא יחייב לרואים  להמשך אחר מעלת אברהם בעבודת אלהיו

 ושהיה רוצה , ושהיה מעוב די השמש,יאמינו בזה שהי ה אברהם מכשף ומעונן ש,בהפך
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 אלא מצד אחד , כי איך ייחסו הרואים הפועל הזה למצוה ולמצווה.לשרוף בעבודת המולך

 . לסכלות ומצד אחר לאכזריות

 

ואם אינה לצורך האל . ויצא לנו מכל זה שאין פועל העקדה לאחת מן התכליות האלה

 ולא לצורך , לתועלת שלמותו, ולא לצורך אברהם,ולידע מה שלא היה יודעלהבחין לנסות 

  .א לא מצינו תכלית הפועל הזה הנפלןכם  א,ם ולא לצורך הרואים להשלמת,יצחק ומוסרו

 'והיא השאלה הב
. 

 

 'השאלה הג
ל "חז והיא כי הנה זכרו ,והאלהים נסה את אברהםלת הסיפור הזה ילמה נאמר בתח

לתו והאלהים נסה את י ובאחד מהם לא נאמר בתח,נתנסה אברהם אבינוסיונות יעשרה נ

 .סיונותי בהי ות כולם נ, אלא בזה,אברהם

 

 'השאלה הד
 ואיך , אלא לשון בקשהנא ואין .קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחקבאומרו 

א ת בנך את יחידך אשר אהבת את  ומה עניין ?נהיוו י ה אלהי הזה ב לשון תחיבא הצ
 כי ידוע היה גם כי יצחק לא היה יחידי לאברהם אלא ,והיה די שיאמר את יצחק ,חקיצ

 שהוא היה  , מכאן פתחו פיהם בסכלותם לומר שישמעאל היה הנעקדםוהישמעאלי. לאמו

 .יחיד לאביו ולאמו קודם לידת יצחק

 

 'השאלה הה
רש לו  כמו שפי, כי למה לא פירש לו ההר.אל אחד ההרים אשר אומר אליךבאומרו 

 ,אמרו ליתן לו שכר על כל דיבור ודיב ורל "חז ו?לך לך אל  ארץ המוריה באומרו ,הארץ

 .אבל זה דרך דרש הוא

 

 'השאלה הו
קח נא את בנך את יחידך את יצחק והעלהו שם וה לאברהם בביאור  יאם היה שה שם צ

ל  ולא עלתה עציוותיעל אשר לא 'מלאם לבם לדרוש במסכת תענית ל "חז איך ,לעולה

 .זה יצחק בן אברהם -  'ולא עלתה על לבי' אמרו ',לבי

 

 'השאלה הז
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ולא  ,אל ארץ המוריה כמו שאמר ,והו יתברך שיעשה הפועל הזה בהר המוריהילמה צ

 כבר ה י ה אפשר לצוותו שיעשהו , ערבבו, האם מפני שלא יאמרו הממו?בביתו ולא ב עירו

 כי לא נוכל ,ולך לך וגם מה עניין .ליויעץ עי כדי לתת לו מקום להת,לשמונה ימים או יותר

 .לפרשו להנאתך ולטובתך

 

 'השאלה הח
ומה לנו  .ויחבוש את חמורו כמו ,תפור דברים שאין בהם תועלי התורה בסהלמה האריכ

 ומאמריו לנערים ומאמר יצחק , לאו ושהוליך עמו נערים א,שחבשו הוא בעצמו או לא

 .וילכו שניהם יחדיו ומכלל זה אמרו שתי פעמים .ותשובת אביו 
 

 'השאלה הט
אמרו ל "חז ו.ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו עמו ,ביחסו החמ ו ר והנערים אליו

 . ושעתיד לרכוב עליו מלך המשיח,שזה החמור הוא שרכב עליו משה רבנו עליו השלום

 .  וקרוב הוא לנמנע לשיפורש כפי פשוטו. כי רחוק,והוא מאמר צריך אל ביאור

 

 'היהשאלה 
למה הוליך אברהם מביתו עצי עולה בדעתו שהיה הולך להר המוריה אשר שם עצים 

   ?הרבה

 .  ולכן לקח אברהם מביתו הראוי אליו, שאין כל העצים כשרים לקרבןן” רמבוכתב ה

 ,  הנה דיני עצי הקרבן לא נתפרשו בה, שאף שנודה שאברהם שמר כל התורה,ואינו נכון

 . כל שכן שבהר המורי ה עצים כשרים יהיו בהכרח.ישמרם לש,ג מצוות"ואינה מכלל תרי

 

 א "השאלה הי
כי הנה  אף שלא היה מביא אש  ?הנה האש והעצים ואיה השה לעולהמה היא טענת 

 כי בכל מקום ,ואיה השה לעולה ישאלהו , אם היה שהולך הוא להקריב קרבן,םועצי

  . והאש יעשה במלאכה בהכ את אבן באבן .ימצאו עצים

 גם אפשר שיעברו במקום  צאן ובקר .האש והעצים היו  לצורך אחר לא לקרבןואולי ש

 .ויקחוה ו משם

 

 ב "השאלה הי
 כאשר יצאו ,הנה האש והעצים ואיה השה לעולה רוצה לומר ,למה לא שאל יצחק זה

 ולמה זכר האש והעצים ולא זכר . ביום השלישי אחר שעזבו הנעריםםאי  כ,מביתם

 .המאכלת
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 ג "השאלה הי
 כי , אמיתת העניין כאשר הואואיה השה לעולהה לא באר אברהם ליצחק כששאל למ

 כל שכן לדעת . ולא ימרה את פי אביו ומצו ת אלהיו,הוא היה בעל  שכל ושלמות וירא שמים

 שהיה יכול להשמט , כמו שיורה עליו סמיכות הפרשיות,ז שנה"שאמרו שהיה בן לל "חז

 כמו שהיה ראוי לש את כל עצי ,שנה'  ח או כ" י ואף שלא יהי ה כי אם  בן.מהפועל הה ו א

 לא היה , בידוע הוא שאם הוא לא היה רוצה בפועל ההוא,ע"ראב כמו שפירש ה,עולה

וה לאביו שיאמר ילא דבר אליו ולא צ'  לפי שהאל ית, ובדין היה יכ ול להשמט ממנו.נעקד

ועל הקדוש הזה  היה הפ , ובהי ותו יודע אמיתת הדבר ורוצה בו.לו דבר מזה במצות השם

 בהיות יצחק נושא על שכמו כל עצי עולה ומוסר נפשו , לא לאברהם בלבד,מיוחס לשניהם

 .על קדושת אלהיו

 

 ד "השאלה הי
 שהייתה  כוונת השם מר אם שנא,והיא כי לא ימלטאל תשלח ידך אל הנער באומרו 

שה על  ויק.  שישחט את בנו כדין העולה וישרפהו,והעלהו שם לעולהכשאמר לאברהם 

 למה  ,קוו והשנוי נמנע בח',לא איש אל ויכזב' ,וה שלא יעשה לו מאומהיזה איך חזר בו וצ

 .זה אם כן שינה את דברו

 איך טעה ןכם  א, להעלותו ולא לשוחטווהעלהו שם לעולה ,י"ר שואם הייתה כו ונתו כמו פי

ם טועים  ואם היו הנבי אי.ויקח את המאכלת לשחוט את בנו ,אברהם ולא הבי ן דבר השם

כתב המורה והרב , ק הדת ודרכי הנבואהו יהיה זה ספק עצום בח,בהבנת נבואותיהם

 .ג שהעקדה תורה על אמיתת הנבואה בלב הנביא"א ח"כרק בפ

 

 ו "השאלה הט
 כי אם לא ישלח ידו בו בודאי לא .אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומהבאומרו 

 . ומה צורך בכפל הזה,יעשה לו מאומה

 

 ו "שאלה היה
 וכבר ביארתי שימשך ממנו ?' כי איך יתכן חידוש ידיעה בו ית.כי עתה ידעתיבאומרו 

 גם כי להיות י דיעתו היא . בחסרון במ ה שלא ידע והשתלמו בידיעתו,ק ו י תברךונוי בחיש

 .  יתחייב שישתנה עצמותו חלילה,עצמותו

 יספיק אלו היה מסדר  וזה.הודעתי כמו ידעתילת י כי מ,תר זהיכתב בההמורה והרב 

 , נביא האל,ה" אבל איך יכתוב משה  רבינו ע,התורה וכות בה בלתי יוד ע דרכי הלשון
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 שהוא פועל עומד מבנין -  ידעתי,במקום הודע תי שהוא פועל יוצא לשלישי מבנין הפ עיל

 .  והוא דוחק גדול,הקל

ה עם  ועת, והנמשכים אחריו אמרו שהיה אברהם עד עתה ירא בכוחן”רמבאמנם ה

 . וכבר כתבתי הספקות המתחייבי ם לדעת הזה.המעשה ירא בפועל

 

 ז "השאלה הי
 למה ה יה צוו י העקד ה מהשם , והיא.עתה ידעתי כי ירא אלהים אתהבמאמר המלאך 

  .' כולם בשם הם ולמה לא בא כשאר הצווי. הזה בא מהמלאךר והמאמ,הנכבד

  .והיאך יסכימו שתי הלשונות יחד . מורה על העברידעתי ו,מורה על ההו והעתה  ש,ועוד

 לכן היה ראוי . אלא על מעלת האהבה, שהפועל הזה לא יורה על מעלת היראה,ועוד

 .כי ירא אלהים אתה ולא יאמר ,שיאמר כי אוהב אלהים אתה
 

 ח "השאלה הי
 ואם בנין המזבח וערי כ ת העצים ?מה עשה עתה אברהם שידעו ממנו כי ירא אלהים הוא

 :יותר מורות על יראתו] 152[ הלא קודם זה עשה אברהם עבודות ,תההשתדלויוושאר 

 .  ושאר הדברים, והפלתו לכבשן האש,אם ביציאתו מארצו

 אלא מפני מה שהיה בלב ו  , לא הייתה מפני מה  שעשה,ואם ידיעת שהיה ירא אלהים

 גם לא . ולא נתחדש לו עתה דבר, הנה קודם לזה היה השם יודע  יראתו בלבבו,לעשות

 . ה עתה מעשה שתתלה בו היראהעש

 

 ט "השאלה הי
והאלהים נסה את  :על העקדה נזכר תמיד שם אלהיםולמה בפרשה קודם שהגיע פ

 ,על הזהו ואחר הפ. אלהים יראה לו השה,אל המקום אשר אמר לו האלהים. אברהם

  .' בי נשבעתי נאם ה.'מלאך ה .יראה' בהר ה. יראה' ה .'ויקרא לו מלאך ה :'הנזכר שם 

 .דת הדין שיירא אדם מדינוי לפי שהיראה תיוחס אל מ,ואין להקשות מן ירא אלהים אתה

 

 'השאלה הך
.  והנה ל א צווה עליו?מהיכ ן ידע אברהם שהאיל שראה שם היה להעלותו  עולה תחת בנו

 או שהניחוהו שמה הבעלים לסיבה ,ואולי שהיה מאדם אחד שיצא מצאנו ובא שמה

 .ה עולה מן הגזל והי ה אם כן מעל,ב ותסימה

 

 א "השאלה הכ
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 שהיה לו , פוסקריראה אי נו מאמ'  כי הנה ה.יראה' ויקרא אברהם שם המקום הבאומרו 

  . מורה על העתידהרואה לפי שירא'  הרלומ

  : לשתי סבות, מה שיאמר היוםהואין לפרשו שירא

 . ותרמיראה '  בהר הה וגם כן שיהי. שיורה על ההפסק,ח" שמלת יראה היא באתנ'הא

 . ' כמו ויקרא בשם ה,ואונקלוס פירשו מעניין תפלה

  ? על המקום ההו אויקרא אברהם כי איך אמר .ואינו נכון

 

ץ שתרגם תמן "י כאלו היא בקמ" שהוא בצרשם אלא שתרגם מלת ,ולא די לנו זה הצער

  .בארעא דא

קשה  הנה י,ישגיח במי שיז כור זה הי ום  בזה הפעל' ואם יפורש שהתפלל אברהם שה

 ,יראה'  גם כי היה ראוי שיקראהו בהר ה. שאין עניין לו,מאוד קריאת השם למקום ההוא

 המקום א כל שכן שלא מצינו שנקר. ויראה הוא נפעל, כי יראה הוא פעל.לא השם יראה

 ו בדברי הי מים  נאמר שנבנה שם בית ה מקדש אבל .יראה' י ראה ולא בהר ה' ההוא לא ה

 .יראה' לא הלא קראו שם אלא הר המוריה 

 

 ב "השאלה הכ
 ולא השלים דבריו כו לם בפעם ,'בי נשבעתי וגולמה בא לאברהם הדיבור  שני מהמלאך 

 .שנית מן השמים והוצרך לקראו .אחת
 אל תשלח ידך אל שר צוהוא כ,והנה היע ודי ם האלה היה ראוי לומר אותם בראשונה

 .הנער
 

 ג "השאלה הכ
כאלו זכה אברהם בברכות   ,'כי ברך אברכך וגו' יען כי עשית את הדבר הזה וגובאומרו 

 ת כי כב ר יעד השם לאברהם בכל הברכו, ואין הדבר כן.מפני הפועל הזה אשר עשה

 ומה הדבר  . ונשנו ונתחזקו לו יותר בפ רשת המילה,האלה עצמם במעמד בין  הבתרים

  ?שנתחדש עתה בהם ממה  שנראה בפעל העקדה

 השבועה שנזכרה כאן על , על היעודים ההם שנתחדש כאן,תר זהי כתב בהן”רמבוה

  : אבל אין זה מקום לו משני צדדין,העקדה ולא נזכרה במקו מו ת האחרים

 כי  . והברית הוא יו תר חמור משבועה, שביעודים הראשונים נכרת עליהם ברית'הא

והנה הכתוב אומר .  והברי ת יש בו דברים ומעשה רשום,השבועה אין  בה כי אם דברים

 האבות  יבעניינ ולא נמצא .' וגומר כאשר נשבע לאבותיך..ם אותך היום לו לעםלמען הקי'

 ולכן נקרא ברית מלח מפני קיומו כ מו שהמלח , כולל השבועהת  אלא שהיה הברי,שבועה

 . יקיים הבשר  הנמלח בו
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ולא תמצא לשון שבועה במ י  '  תמצא כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי וגואגם בדברי הנבי

 . ח השבועהו ואמר נשבעתי מפני שהברית כ. אלא ברית,נח

  

 שנאמר ,בת היעודי אלא על ס,שלשון הפסוק מורה  שלא בא שבועה על קיום היעוד' והב

כי יען אשר עשית את הדבר הזה כי ברך ' בי נשבעתי נאם ה) ז"ב ט"בראשית כ(
 בי  , היה ראוי שיאמר יען  אשר עשית וגומר,ואם הייתה השב ועה על הברכות. אברכך

פול י גם כי מלת כי לא ת, ואז תהיה השבועה על הברכות,כי ברך אברכך' נשבעתי נאם ה

 . בזה

 

 ד "השאלה הכ
ושני המאמרים  .ולא חשכת ושנה ואמר ,יען אשר עשית את הדבר הזהמה עניין אמ רו 

כ אחד מהם " ויהיה א, אינו אלא שלא חשך את בנו, כי הדבר אשר עשה,חם אחדוהאלה כ

  .כפל ומותר

 . למה בא הראשון בלשון מחייב והשני ב לשון שוללו

 .יען אשר עשיתשהוא עצמו  ,עקב אשר שמעת בקוליוקשה מזה עו ד אמרו 
 

 ה "השאלה הכ
וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר   :באומרו
 אבל . הוא ונעריו שרוצה לומר, כי היה די באומרו ויקו מו וי לכו אל באר שבע,והיא. שבע

 .  כי הוא ונעריו אינם במדרגה אחת לשיאמר וילכו יחדיו, מה עניינו בכאןיחדומלת 

 

ב אברהם ו  והיה  לו לומר ויש.ולא זכר יצחק ,וישב אברהם אל נעריוויקשה גם כן  אמרו 

 ואמר .ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם כמו שאמר ,ויצחק אל נעריו

 . לו במראה הנבואהופו ר כי עד שגם מזו לקחו אנשים לפרש שהיה הס , יחדווילכו שניהם

 .  כמו שיתבאר,ואין הדבר כן

 לא , ואם לא שבו שניהם.ונשתחוה ונשובה אליכםאמרו שנתנבא אברהם באומרו ל "חזו

 . ויקשה אם כן למה לא זכר הכתוב ששב יצחק, אבל האמת הוא ששניהם שבו.נתנבא

 

 ]ות לשאלותביאור הפרשה ותשוב[
 

 .לםווהנני מפרש הפסוקים באופן יותרו השאלות האלו כ
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  ]ב-א,כב [ויהי אחרי הדברים האלה עד וישכם אברהם בבקר

 ולכן היא שגורה בפינו  ,הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמים

. הפרשיות ומפני  זה ראוי להפליג בה העי ון והחק ירה י ותר מבשאר .לתנו כל היוםיבתפ

וגם אחד מחכמי הדור כתב עליה  . הבענייני ם והמפרשיםוראה ראיתי דברי המחברי

ואני אלך אחרי הקוצרים ואלקטה בשבלים ואת .  ספיריםתובלבד אמירה משובחת מעולפ

 ועלימו תטוף מלתי כיד . ואת הרע הבלתי נכון בעיני לא אקבל,הטוב אקבל מדעותיהם

  .אלהי הטובה  עלי

 

 .  העקדהתר ראשונה תכליוראוי לבא
 והמפ ורסמות באכילתו ת הגשמיות נטה לתאוו,פורוי כמו שנזכר בס, שאדם הראשוןרואומ

 ומה שקרה לו בזה קורה כל היום . ובעבו רו שולל מאכילת עץ החיים,מעץ הדעת טוב ורע

 ויאכלו וישבעו מאוד מעץ הדעת , שיסורו מדרך עץ החיים שהוא הדבקות בו יתברך,לזרעו

 למחות דור תהאלוהי עד שמפני זה גזרה חכמתו , עניני העולם הזה ובהמי ותו,ב ורעטו

 . וספו תמו מן בלהות ונשאר נח ובניו בצדקתו,המבול מן הע ולם

 

ה לזכות את " עד שרצה הב,ובז ה נמשכו הדורות בסכלותם ונתרחקו מהדבקות האלהי

ק  והחשוב עמ ד על מציאות  אשר בעיונו הד, וזרח אזרח בארץ חשכה אברהם אבינו,עולמו

 והוא היה הר אשון שעמד על מציאתו .אלוה מנהיג ומניע העולם בכללו מצד פעולותיו

  .' כמו שאמר ויקרא שם אברהם בשם ה,יתברך במופ ת שכלי ופרסם מציאתו בעולם

 שנאמר ,ה אדון"ל עד שבא אברהם אבינו לא היה איש שקרא להקב"וכמו שאמר חכמינו ז

 שלא בא אדם בעולם שיפרסם היותו יתב רך אדון כל , רצו בזה.' תתן ליאדני אלהים מה'

  . כי הוא עמד על זה מצד עיונו, ממציאו ומניעו שומרו ומנהיגו  אלא אברהם,העולם

 

 כמו שהיה ,ומפני זה גזר ה חכמתו שיהיה זרעו הנ בחר מיוחד לעבודתו מכל שאר העמים

 והי א העבודה ,לית המכוו ן במ י ן האנושי ולזה ה יה  ראוי שהתכ,האב הנבחר  מכל ילוד אשה

 ושיהיה  זרעו שלם אחר , אחר שהוא היה  ראוי אליו,שלם בזרע אברהםו י,אליו יתברך

  .שהוא ידריכם בדרך הנכון

 ולכן  רצה השם . ראוי שימצא במה שחוצב ממנו, הבנים  כטבע המקור וי יקחוממזג האב  

היות  נולד בדרך נס לא בדרך  ל,השהבן שיצא  מאברהם להי ות ראש היחס והתחלת האומ

 . טבעי כי אם בפועל אלהי
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 ושאר התאווה שירדוף האדם , המשגלתבתאווון  אדם הראשון וזרעו היה י ו תר וומפני שע

 לכן גזרה החכמה האלהית שימול ,בת זה מהמאכל והמשתה מריבות וקטטותיבס

ו יהי ו בלתי  והוא וזרע , באופן שיו לד יצחק בקדושה ובטהר ה,אברהם קודם לידת יצחק

  . בהיותם נחתמים בחותמו של מלך,שטופים בזימ ה

 

  :ע"רא בוכן כתב ה

 להיות , שימול אברהם קודם שתהר שרהשצווהוברוך השם אשר לו נתכנו עלילות 

 . כ"זרע קדש ע

ולזה יחו ייב ב הכרח שיהיה  יצחק הנולד מוטבע בשלמות ראש היחס ואב האומה הנבחרת  

 . יתברך’ לעבודת ה

.  כי היה צדיק בן רשע, אחר שלא היה בעת הלידה מוטבע ב שלמות ההוא,םלא אברה

 , היה ראוי שבו יפדה אלהים את זרעו מן יצר לב אדם רע מנעוריו,ולהיות יצחק אבי היחס

 וזה אמנם ישלם . ולא יטעו אחרי שרירות לבם הרע,י"כדי שמאותו העת והלאה ייוחדו לש

שבו תהיה הוראה חזקה על היותו הוא וזרעו  ,י"כשיעשה את יצחק אב היחס קרבן לש

 אבל ימשול עליו האדון , והו א הווה נפסד,מרו שמצדו הוא נמשל כבהמותובלתי נשמע לח

  יחשוב שגופו  כלה ואינו נחשב לכלום ,עשות ממנו קרבןי כי בה .שוטר ומושל שהוא השכל

  .פסדיכיון שבעתה י 

 ,וא לו נצחי בלתי מקבל ההפסדתי הוא לו מצד שכלו אשר היאבל אמנם השלמות האמ

 וימשך מזה שיהיה   . לא לגוף שהוא הפחות,ולזה ראוי שיהיה נשמע לשכלו שהוא הנכבד

 [ לא שיהיה מונהג, להיות ההש גחה כפי שכ לו,י תברך בהנהגתו כפי שכלו’ מושגח מה

 כי הקשר וה דבקות אשר באדם עם ,מי יםיחות הגרמים השמו  מצד הטבע ומצד כ]153

  .תנהגו כפי שכלוהשם הוא בה

חות ו כבר  נתרצה להם ותוסר ממשלת הכ,ולזה יתחיי ב  שבהיות יצ חק עולה תמימה

 אחרי שכולם היו ב ו בכוח  בעת , כאלו נקרבו כולם  שמה,השממיות מ עליו ומעל ז רעו

 . הקרבן

 

 שזה היה  באמת תכלית העקדה , במאמרו שעשה בויכ ו ח,ל" ז חסדאיוכבר העיר ר ב

 כיון ,יתברך בעת צרותינו עקדת יצחק’ ר אוי שיזכור  לנו ה מפני זה היה ,וצרכה

 גם אנחנו בשכר אותו הפועל רזכי וראוי שנ,חניו כתלנו במציאוושבהקרבתו נקרבנו כ

וה   יכשצ'  שאין ספק שלא הייתה כ וונתו ית. אף שלא נגמר הפועל ולא נשחט יצחק,הנכבד

זכ ות ההוא שבעב ורו כי ון ז ה  לא יהי ה לו זרע  שיירש הןכם  שא, להעלותו עולה שישחטהו

אבל כבר נשלם התועלת מכוון באותו קרבן אחר שהגיע יצחק לתכלית האחרון מן . פועל
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 ונתגבר שכלו אשר הכיר ,הוו ויחשבם לת,חות גופו מעליוו ושכב ר הפשיט כל כיהחיות

  .היותו נצחי בלא ספק

 לא היה מרגיש    כיון שאלו נשחט,כי בז ה הש יג מהתועלת לשלמות נפשו יותר משנשחט

 , אבל כשלא נשחט. ולא היה מבחי ן היאך ראוי לימשך אחרי השכל,בשלמות שהשיג כלל

 והשיג ,כ בזאת ההנה גה"כרון  בין  עיניו כדי לה תנהג אחיכבר הרגיש  בדבר ושמו  לז

 . יות רבי ם להיותו נמשך אחר זאת ההנהגהושלמ

 

אברהם מפני  ת בחר ב"הנה התבאר מזה שתכלית העקדה אמנם הוא למה שהשי

וזה  לא היה אפשרי אלא כשתוסר ממנו .  שיהיה  ז רעו נבחר לעבודתו,שלמותו בעצמו

  . רוצה לומר כשיוסר זה החטא מאב היחס שהוא יצחק,זוהמת הנחש שהטיל על חוה

 

 אלא , ולא בבחינת אברהם,' לא בבחינת האל ית, תועלת העקדה לצרכהןכם והיה א

חות ו ויצאו מתחת ממשלת הכ,ורה יהי ו זרע קדשבעבור תועלת כלל אומתנו אשר בעב

  .יתברך לבדו’   וי היו מושגחים  ומונהגים מה ,השממיות

י לא " שיהיה זרעו מושגח ודבק בש,ובז ה יתכן שיקיים השם היעודים שיעד לאברהם

יעד הקדוש י כי אין ספק שכאשר ',והי יתי להם לאלהים והמה יהי ו לי לעם' וזה ו  .בזולתו

שלם קיום היעודים ו אשר בו י,על העקדהו היה בלבו שיעשה אברהם פ,הברוך הוא בכל ז

יתברך ’  וזה כשיובאו לעבודת ה. וברכתו וקיום הברית בי ניהם, ונצחיות זרעו לעולם,לבניו

  .ביחוד

 

אחר הדברים  אמרו בפרשה זאת :מאמר מורה על כללות הדעת הזהל "חזוכבר נמצא ל
 מכל סעודה שעשה ,לפני הקדוש ברוך הואאמר שטן .  אחר דבריו של שטן,האלה

 ) ט"סנהדרין פ(ה " אמר הב.אברהם לא הקריב לפניך לא פר ולא איל

והאלהים  אלו הייתי אומר לו לשחטו הוא עושה מיד ,כל אותה סעודה שעשה לבנו
  .נסה את אברהם

 

  :וכבר נתפרסם מאמר רבי שמעון בן לקי ש שאמר

 . מות הוא מלאך ה, הוא יצר הרע,הוא שטן

וה אשר ו והוא בכלל הכוח המתא,וידוע שהשטן הוא הנחש הנזכר בחטא אדם הראשון

 והוא , אשר הוא מביא אותנו אל ההפסד מצד ההשתוקקות הנמצא לחומר אל הצורה,בנו

ההעדר הדבק בזה  החומ ר מצד מה שהוא מטה  אותנו מהנהגת השכל אל השתוקקות 

 וממנו . בהי ותו פועל הר עות, מהדרך הישר שהוא משטה  אותנו,שטן ולכן נקרא .התאוות

 .  ומזה  הצד יקרא יצר הרע,דות המגונותיכל המ
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 . ומהצד שמבי א אותנו אל ההפסד יקרא מלאך המות

ואמנם אמרו שדבר . ולכן אמרו ב אותו מאמר שהיה פ ועל העקדה לבטל דבריו של שטן

 , מרייםום  החהכוו נה בו שמשתה אברהם הי ה מהדברי. מכל ס עודה שעשה אברהםהשטן 

 שהיא מורה ממשלת השכל והנהגתו , ולכן השיבו השם יתברך עם העקדה.לא מהשכליים

 .  והסרתו מהשתעבד אל החומר,'מהאל ית

 

 .ואחרי הקדמת הכללות הזה אבא לפרש פסוקי הפרשה הולכים כולם אל היסוד הזה
 

 ושנוי שמו לאברהם על מצות המילה ' וה האל יתי  שמפני שקדם לסיפור הזה שצ,ואומר

'  ושילדה שרה בהיות אברהם בן ק, שהם כולם הכנות אל הבן אשר יולד לו,ושם אשתו

 ונאמר , ושאחרי שנולד יצחק בדבר השם גרש את ישמעאל,שנה והיא ב ת תשעים שנה

כ שאל אבימלך מאברהם שישבע לו שלא " ושאח',כי ביצחק יק רא לך זרע'לאברהם עליו 

  .שמא הוא או בניו יקחו את ארצו ביראתו ממנו , את ארצוחייק

 , ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם, האלה אמרתלכן בערך ההקדמו
ת העקדה דבר ו ובהצטרף אליהם היה מצו,סיו ן  בבחינת הדברים האלה שקדמוישהיה הנ

  .זר וקשה מאוד

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 כי כל הדברים , האל מה שלא היה יודעסיו ן הזה אין עניי נו הבחינה כדי שידעיוהנה הנ

כי . ''נסה עלינו אור פניך ה' וכמו ,הוא מגזרת נסוהאלהים נסה  אבל .ם לפניו תמידיגלוי

 ,שאי כדגל רם ונ,הנה הפועל הנפלא הזה שעשה אברהם בדבר השם עומד לנס עמים

 . ם ידרושו ויב יטו אחריויאליו גוי

 :וכן אמרו במדרש

 דגלון אחר ,סיוןיסיון אחר נינ. 'להתנוסס מפני קושט סלהנתת ליראיך נס 'כתיב 

 מפני קושט , למהל כך וכ.ל ספינהע כנס הזה ש, בשביל נסותם בשביל גדלם,דגלון

  .סלה

 .  שלמדנו ממעשה העקדהםמודים המועי לייהלהמורה וכבר זכר הר ב 

 

תו  שלא די שעזב את אביו וארץ מולד,' לשם ית כמה היה גודל אהבת אברהם'הא

 וגרש את , בזקנתו לקיים דברוה ושמסר נפשו לחולי המילה וסכ נת,ומשפחתו במצותו

 אלא שגם יצחק שניתן לו בזקנתו הוליכו להמיתו מפני ,ישמעאל אשר אהב במאמרו

 , כי הנה עניין זה שעשה אברהם. ומזה  נדע עד היכן הגיעה אהבת השם ויראתו.ומצוות
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 כי הוא מופלג מכל מה שאפשר שיהיה  ,ת נפשלא גרמו לו לא נתינת ממון ולא נתינ

 . במציאות
 

 שלא יחשוב  ,ה בנבואיתברך’  הוא איך האמינו הנביאים במה שיבואם מהמוד השנייוהל

 אבל היה דינו אצלם כדין העניינים המושגים .אדם שהיו מסופקים כלל בדבר אשר יראו

  .םלחושי

 כאשר ,ידו אשר אהבת נפשו אהבו היות אברהם מסכים לשחוט את בנו יח,והראיה על זה

לו היו הנב יאים  י א.  ההיא בחלום או במראה הנבואהההמצוו ואף על פי שבאה ,צווה עליו

 לא היו מסכימים לעשות מה שימאנהו הטבע  ,מסופקים בדבר שישיגוהו  במראה הנבו אה

ג "ג ח" וכמו שהאריך הרב בז ה דברי פי חכם חן באותו פכ,כמראה הגדול הזה מספק

 . רהנזכ

 

 הנפש ת השארוה  אמונ יורה עליו עניי ן עקדה והואוראוי להוסיף עליהם עוד למוד שלישי

 ם לא היה מסכ י,שאלו לא היה אברהם  מאמין אמונה  קיימת בשכ ר רוחני .ושכרה הרוח ני

 כי אין ספק כי הוא לא עשה הדבר הגדול הזה מפחד השם ,לשחוט את בנו יחידו

 .ו בח ייו ועשרו אחרי שבנו היור ש אותו יהרגהו בידי ו כי  מה חפצ,שיהרגהו או  ירוששהו

 כי , בשכר שיעלה בנו עולה, בלבד שכר נפשו שיגיע אליו אחרי מותוותקוות ההייתאבל 

 . שהוא טוב מבנים ומבנות,בעבורו י זכה  באור החיים הנצחיי

 

בדו י כ,והו לעשותיעניינו שבמעשה הזה שצ ,והאלהים נסה את אברהם ןכם הנה א

 , כי עם היות שלא היו שם בני אדם בשעת העקדה.לו ועשאו דגל ונס לכל העמיםוהגדי

 וכל בני אדם מודים ,נאמנה'  עדות ה,הנה אחר שהעיד עליו ה קדוש ברוך הוא בתורתו

 ולכן  .  הזה כ י נורא הואה כאלו בעינינו ראינו המעש,פו ר הזהיומאמינים בא מיתת הס

 כמו שעשה ,בכל לבבנו ובכל נפשנו' בוד את ההתחייבנו ללמוד ממנו ולהתדמות אליו לע

 . אברהם

 

סיון   י שבעבור  שהיה פועל העקדה דומה לנ,ואפשר לומר עוד בפירוש הפסוק הזה

 ולזה אמר , רצה הקדוש ברוך הוא ללמדנו שלא לנסות את אברהם בא האלהים,ולבחינה

ברים שנזכרו  רוצה לומר אחרי שעברו כל הד,ויהי אחרי הדברים האלהלת הסיפור יבתח

 ,יתברך עליו בתכלית מה שאפשר לטוב’  ומהשגחת הת אברהם בדרך השלמותלוומפע

 הנה אחר , קי ון כפ יויסה את אברהם ונודע לו יושר לבבו ותום שכלו וניושהאלהים כבר נ

שהוא  ,האלהיםו ו"וזה טעם וא .קח נא את בנך את יחידך' לו קרה שאמר לו יתוזה כ
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 אמר לו קח נא ,סה את אברהםי ושהאלהים נ,חר הדברים האלה א:מוסב על עניין ראשון

 .את בנך

 . ' הבה השאלה האלה הותרם מהדרכיחתועם כל א
 

 ,יקרא אל משהו ,אל משה' ידבר הו כמו ,ו יבוא עם האמירות"ואין לאומר שיאמר שהוא

 .ע"א כמו שאמר ,ו באותם המקומות כפה רפה בלשון ישמעאל" שהוא,אל משה' יאמר הו
 סמוכה לזה ה אבל כשאינ,הו סמוכה לדיבור אמירה או קריא" זה אמת הוא כשיבוא הואכי

 . וראוי לבקש לה עניין בכתוב,תהיא מיותר

 

ל לא "סיונות שנתנסה אברהם אבינו כדברי הם זישבעשרה נ, ' הגה השאלהובכן הותר

  לפי שאותם לא נצטוו. אלא בזה,והאלהים נסה את אברהם מהם חד אתלינאמר בתח

 והוא כמי .סי ון נמשך מה םי ו הנ, אלא כדי שיעשה אותם הדברים ה מצווה,סיוןילתכלית נ

 כי הנה אף כי השואל לא , שהוא צריך אליו אל פרנסתותה ל ו מעוושישאל את חברו שילו

 יורה ,והו מה שהוא שאל לוו שאם יל, הנה הנשאל בהכרח הוא מנוסה,ישאל כדי לנסות

 . סיוןיון לנו כי לא כי, והשואל אינו מנסה, מנוסהןכם והוא א . וההפך בה פך, נדיב לבאשהו

 

והו אלא כדי שיכנס לארץ י לא צ',לך לך מארצך וממולדתך'יתברך  כשאמר לאברהם ’ כן ה

 ולפי .פ" עם כל זה היה אברהם מנוסה עכ.ון לנסותוו ולא כי,יא חז בה תמידיהקדושה ו

 כמו  ,סהי לא נכתב בו והאלהים  נ,תושלא היה התכלית האלהי המכו ון באו תו צווי לנסו

  . ידרושוים בעבור שהיה תכליתה לעשות אברהם דגל ונס שאליו גוי, בעקדהאמרשנ

 

וראוי היה ליחס הנס . תתויבעניין העקדה כשיובן על אמהמורה ואחשוב שזהו דעת הרב 

 מפני מעלת המעשה הנפלא הזה על כל שאר ,והדגל במעשה העקדה ולא בדבר אחר

  ,סיון  והבחינהיובעבור שהוא ה יה מנוסה גם  בדרך הנ] 154[ . אשר עשה אברהםהמעשים

מרם עשרה ול בא" לכן דקדקו ז,ה לא היה מנסה כי לא יעלם דבר לפני כסא כבודו" והב

וה ו ה שם לעשות י כי לפי שצ, ולא אמרו נסה השם את אברהם,סיונות נתנסה אברהםינ

 הקדוש ברוך הוא לא היה מנסה בדרך  אבל,אלו הפעולות נשאר אברהם מנוסה בה כרח

 . בחינה אלא שנתן לו נס להתנוסס כמו שאמרתי

 

 םכי הנה לא אמר לו אברהם אברה ויאמר הנני םויאמר אליו אברה :והתבונן באו מרו

 וכדי  שלא יאמר . לפי שכפל השם מורה על המהירות, כמו שאמר המלאך,פעם אחר פעם

 כשואל ,כן אמר לו בניחותא פעם אחת אברהם ל, ושהממו ערבב ו,שהיה ז ה פו על בהלה

כי עם היות שלא ידע מה  ,הנני אבל הצדיק השיבו .אם הוא נכון לעשות מה שיאמר לו
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 אף שיהיה בו מן הקושי   ,פ לעשותו" הנה חייב עצמו עכ, אם יכבד עליו אם לא,ה וושיצו

 .  כלומר הנני מזומ ן לכל מה שתאמר,הנני והוא אמרו .עור רביש

 

 בקשה ואפשר לפרשו מלשון , מלשון עתהנאאפשר לפרש מלת  ,קח נאאמרו ואמנם 

יחד יצחק יכדי ל'  יאמר הגיע העת הראוי להתרצות אל ה,ואם יפורש מלשון עתה. ותחנה

 כי זהו ,את בנך והעלהו עולה רוצה לומר קח עתה ,קח נא ולכן ,וזרעו להנהגתו העליונה

 יהי ה עניינו שלא גזר זה עליו בגזרה , בקשהואם יפורש מלת נא מלשון. העת הראוי לכך

כי ב יצחק יקרא לך 'ו הו בכך אחרי  שכבר הבטי חו ו שלא היה משור ת הדין שיצ,הכרחית

 .  אבל היה מבקש זה ממנו דרך תחינה',זרע

 

בות אשר בעבורן היה   ילהעירו על הס ,את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחקואמר 

 שמפני זה הי ה ראוי שירבה התפלה , אם להיותו בנו:ראוי שיערער בדבר או יתפלל עליו

לפי  ,יחידך וקראו . ואם להיותו יחידו, יותר ממה שהתפלל על אנשי סדוםהניוהתח

 ונשאר יצחק יחיד . וה רי הוא כאלו לא היה, והוא ישמעאל אשר גורש מביתו,שהאחד איננו

לוסו ף   יוכבר זכר הפ. ו והייתה נפשו קשורה בנפש,ואם לאהבתו אותו. לאביו ויחיד לאמו

 בא פסוק 'אחד' ה' עד שמפני זה אחרי  מאמר ,דושהאהבה כ שתהיה ליחי ד תתחזק מא

 . ''וגו' ואהבת את ה'

אר ויפה מראה ומינו וואם מפאת עצמו יצחק שהייתה לידתו בדרך צחוק ונס והיה יפה  ת

 . 'כי ביצחק יקרא לך זרע' ושעליו נאמר לו ,נאה לאדנות

 

 או לבקש עליו ,ב ות ההנה שהי ו  לאברהם להשמט מאותו פועליסכ ארבע ה"הנה א

 שעם היות שבא , ונכתב כל זה להודיע. העיר הקדוש ברוך הוא לאברהם עליהם,רחמים

 הראויות תבויעל כל הס'  ושהעירו ית, באומרו קח נא,נה ובקשהיוו י הזה ב דרך תחיהצ

 , ולא בקש עליו,דתו הנה עם כל זה לא הרהר אברהם אחר מ,שמט מה פועל ההואילה

  . ושמיעה גדולה נזדרז על מצותוהאבל בהכנע

 

  בראשית רבהבוכבר העירונו  על זה 

אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי להעלות 

כי ביצחק יקרא לך 'ג המזבח לא היה לי להשיב ולומר אתמול אמרת לי "את יצחק ע

 אלא כבשתי יצרי ,ו לא עשיתי" ח.והעלהו שם לעולהי ו  אתה אומר לי ועכש'זרע

 .'לעשות רצונך וכו

  .' והותרה השאלה הד,כי הנה העירו על מה שביארתי
 



 וירא לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       לימודי יהדות ורוח אתר - דעת

 
 
 
 

90

90

 . ושיעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר יאמר אליו,ו ה לו שילך אל הר המורי היוהנה צ

בנות  באותו מקום עצמו שהיה עתיד לה,שתהיה העקדה בהר המורי ה' לפי שרצה ית

 .המזבח ב בית עולמים

 גם מפני שאדם הראשון נברא ,וכבר סופר בדברי הימים שנבנה המקדש בהר המוריה

 וגם נח שם בנה , וכמו שזכ רתי בסדר בראשית,דןען  ושם ישב כ שגורש מג,מאותו מקום

 ומפני  זה היה ראוי  שבאותו מקום שנברא אדם וחטא וגורש מפני חטאו שם יהיה  ,מזבחו

 אלא , גם שמפני שלא היה המכוון  בזה ה פו על שישחט יצחק.לעולה תמימה יצחק נקרב 

ולכן רצה השם בזה הפוע ל שיעשה באחד מן ההרים שהם . שיגיעהו עד שערי מות

 פן יהיה לאברה ם קלון גדול , כדי  שלא ידע אדם כלל מזה הפועל,רחוקים מן הישוב

 כי ,י שנכמרו רחמיו על בנו כי יאמרו שלא שחטו מפנ, לשחוט את בנו ולא שחטוהשנצטוו

  .והו המ לאך שלא ישחטהוימי יאמת להם שצ

 ולא ילך איש , שילך לבדו הוא שמה,לך לך אל  ארץ המוריהוו י האלה י יומפני זה  הי ה  הצ

 רוצה לומר שיהיה ה וא ',פסל לך'וכמו הו .  למען לא יודע הדבר לאנשי הארץ,אחר אתו

 ולא ידע כל העם משליחותם כמו ,הוא ישלחם רוצה לומר ש',שלח לך אנשים'וכן . הפוסל

   .שהיה בסוף

 כדי , ולא הודיעו השם מיד מי הוא ההר ההוא,ואין ספק שבארץ המוריה היו הרים הרבה

נבא שנית על ההר י וכדי שיצטרך לה. וילכו שם אנשים אחריו,שלא ידע ששם הולך ביחו ד

 . דבריעץ ולהתחרט אם לא יחפוץ ביובז ה יהי ה לו יותר זמן להת

 

 הוא להגיד , זה יצחק בן אברהם'ולא עלתה על לבי'ואמנם מה שדרשו במסכת תעניות 

 ושאחרי כן נתחרט הקדוש ברוך הוא ממנו ,שלא הייתה הכוונה האלהית להשחט יצחק

 . על שחיטת יצחק' לת העניין לא כיון יתי כי הנה מתח,וה שלא ישחטהויוצ

 

 :וכן אמרו במדרש

 כשאמר ';לא איש אל ויכזב' 'כי ביצחק יקרא לך זרע' הוא כשאמר לו הקדוש ברוך

 . 'ההוא אמר ולא יעשה' קח נא את בנךלו 

 כ י  הייתה  הכו ונה האלהית . ובשניהם יתקיימו,רצו בזה שאי ן המאמרים  האלה סותרים

 כי  בזה תשלם הכוונה כ מו  , ויחשב כאלו מת ובטל מן העולם,שיגיע יצחק עד שערי מות

 . שביארתי

 אין ספק שהייתה כוונתו באמת ובתמים , מה הייתה מחש בת אברהם בזהואמנם

 הנה יבוא  ביאורו אחר , אבל איך נשתנה המאמר האלהי וצוו יו ,'להעלותו עולה כליל לה

 .זה

 .'והז' והו' והותרה השאלה הה
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  ] י-ג,כב ['וישכם אברהם בבקר עד ויקרא אליו מלאך ה

וישכם אברהם  ממה שאמר ,ם הלילהיראה שהייתה הנבואה  הזאת לאברהם בחלו
 להודיע שלא היה מעשהו פתאומי ,והנה זכר הכתוב כ ל הפרטים האלה ממעשיו .בבקר

 . ימים בלי חרטה'  ג, אבל במתון ובנחת גדול,כאדם ההורג את עצמו

 להגיד ',ואכלה אותם כרגע' וכן ',רגע אחד אעלה בקרבך וכלי תיך'אמר ' והנה האל ית

 אבל אברהם כבש , אלא כרגע פתע פתאום,לעשות בהמשך הזמןשלא יתאפקו רחמיו 

 ולזה , בעשותו כל המעשים אשר יעשה מבלי חרטה וחזרה לאחור,רחמיו כל אותם הימים

 הוא עצמו חבש את ,כאיש מהי ר במלאכתו ולחפצו לעבודתו . וישכם אברהם בבקרנאמר

  : וכן אמרו בבראשית רבה.חמורו

לא היו לו כמה עבדים לחבשו אלא אהבה מקלקלת אמר רבי שמעון בן יוסי ו כ י 

 . השורה

 

 . כי ה וליכם כ די שיצחק לא ירגיש בדבר  למה הי ה מו ליכו עמו,ויקח את שני נעריוואמר 

 כי לא יסבול יצחק לשאת אותם על שכמו שלשת ,וגם כדי שינהיגו את החמור טעון העצים

 . ימים

בקר כדי שלא ירגישו אנשי העיר ומטעם העניין אפשר גם כן לפרש שהשכים אברהם ב

 ויחקרו לדעת אנה הוא הולך , כי להיותו נשיא אלהים בתוכם ילוו אותו.שהיה הולך בדרך

 , לאנשיו לחבשוהמצוו כי אם היה . ומפני זה עצמו הוא חבש את חמורו,ועל מה הוא הולך

היה  ש,ולזה גם כן חבש חמור ולא גמל.  ונשמע קולו בעיר,היה מתפרסם הדבר בבית

 וכמו שיראה מעניין אליעזר עבד אברהם בנשואי ,מדרכם בארץ ההיא לרכוב על הגמלים

 ם אין ספק שיתפרס, ובפרט  אותו של אברהם,ואם יזדמן שיראה אדם הגמל חבוש. יצחק

 אבל החמור יחשבו שהיה ח בוש לאחד מעבדי הבית .שהוא רוצה להלוך בדרך רחוקה

 .הביתלהביא עצים או דבר אחר הצריכים אל 

 שכדי שלא תתפרסם , הוא לזה הטעם בעצמו,ויקח את שני נעריו אתוואמנם אמרו 

 . כדי שלא ישאלו אנה ועל מה הולך,הליכתו לא קראם ולא אמר הכינו עצמכם ללכת בדרך

 והם הלכ ו  , אבל לקחם ואחז בהם בידי ו, שלא קראם בואו עמי,והוצרך הוא לקחתם עמו

 . אחריו

לו כדי ו וזה כ.חדי ם לו לשמשו ונמצאים עמו תמיד לא יפרדו ממנו המיו,שני נעריוואמר 

וה לעשותו כדי שלא י ולא צ, ולזה בעצמו בקע עצי עולה הוא בעצמו.שלא יורגש הדבר

 . יתפרסם הדבר
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 קצתם , שהיו חמורים הרבה בבית, לפי הפשטומרלש נוי אליו יי בכחמורוואמנם אמרו 

 , שהיה מיוחד אליו,לא רצה לחבוש אלא חמור אחד ואברהם ,לרכוב עליהם וקצתם לטעון

 מהמשרתים יש לו בהמ ה מיוחדת ב בית לעבוד חד כי כל א,כדי שלא יורגש חסרונו בבית

 כי לא  ,ואמנם החמור המיוחד לבעל הבית לא יבקשהו אדם.  אותה יבקש בכל יום,עבודתו

ל "או החכמים ז ר,ולפי שהיה אברהם בזה כו בש את יצרו ומבטל טבע החמר. ישתמש בו

 כי בזה , שחבש והכניע את החומר והיצר שלו,ויחבוש את חמורו המליצה לדרוש רךדל ע

 . יוכל ללכת אל המקום אשר אמר לו האלהים

 ,ל ידו ומשה רבינו בנתינת התורה שנתנה ע,ולפי שהיה אברהם התחלה בשלמות אמונתו

 - ת כלית כל הטוב המי וחד ומלך המשיח יהיה .משלים אמיתי לפסוק מהם זוהמה של נחש

 הוא , הוא אשר רכב עליו משה, במליצתם שזה החמור בעצ מו שחבש אברהםל"רזלכן א

 , רוצה לומר שאותו החומר שהכניע אברהם תחת שכלו.אשר ירכב עליו מלך המשיח

 והכניע גם כן מלך המשיח לתתנו שלמים בתכלית ,הכניע גם כן משה רבינו בקבול התורה

 להיותם ראש אמצעי ותכלית , אברהם ומשה ומשיח:שלושנאלה ה וזכרו .השלמות

  .לשלמות אמונתו

 .'והט' והותרה בזה השאלה הח
 

עצי העולה ] 155[ יש מי שפירש שהוליך אברהם מביתו ,ויבקע עצי עולהואמנם אמרו 

 .הנה האש והעצים ואיה השה לעולהכדי שירגיש יצחק בדבר וישאל מאביו 
 פן תשאלהו הצדקת כמו ששאל ,ברהם לא לקח עצי עולה מביתו שא,והיותר נכון אצלי

 , אבל אחרי שיצא מביתו עם נעריו ועם בנו. הנה האש והעצים ואיה השה לעולה,בנה

 וילך עם יצחק בנו אל המקום אשר אמר לו , וישם אותם על החמור,בדרך בקע עצי עולה

 .לימו אותוחו מהמעשה ההוא עד השו כי לא נפל לבו ולא נחלש כ.האלהים

  .'ובזה הותרה השאלה הי
 

 וזהו אמרו .בו' ימים בהר המוריה מהר להר לראות איזה ההר אשר יבחר ה' והנה הלכו ג

בהליכתו בהר המוריה ראה המקום '  רוצה לומר ביום הג,ויהי ביום השלישי וישא וגומר

וזהו דרך  .' ונפשו אמרה לו שהוא ההר שנרצה לפניו ית, כי ראה בעין שכלו,המיוחד

 . נבואה

כי  . שבו לכם פה עם החמורואז אמר אל נעריו ,ל"חזאו שראה ענן קשור על ההר כדברי 

 .  ולא סמוך אליו כדי שלא ירגישו בדבר,הסכים מרחוק

 אז , ויחקרו אנה הולך,האמנם כדי שלא יחשבו שהיה לו לעשות דבר גדול ויתעכב שמה

א ו כי אני לא אתעכב אבל כמעט רגע אב,ר לכן אמר שבו לכם פה עם החמו,ילכו אחריו

 וגם כן לא .א ולא אמצא אתכםו כי אולי אב, ולכן ראוי שלא תלכו למקום אחר כלל,אליכם
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 ,א לרכוב עליוו אבל יהיה מזומן עמכם לכשנב,תעזבו החמור שילך לרעות בשדות אלו

 ונשובה נשתחוה והוא אמרו ו,או ולבת להשתחווםאי וכאלו אמר שלא הייתה הליכתו כ
 .אליכם

 כי הוא אמר זה .והודיענו הכתוב בזה שאפילו שיחה קלה של אותו צדיק נתקיימה

 . יה ובשיבה אליהםולהדיחם בדברים שנתקיימו דבריו בהשתחו

 אמר , בעבור שהיה אברהם ובנו עולים להר,שבו לכם פה עם החמורואפשר לפרש 

וכל לעלות אל ההר כי הוא גבוה  אבל החמור לא י,לנעריו אני רוצה הייתי שתעלו עמי

שאר החמור לבדו פן יאבד או יאכלוהו החיות י ואין ראוי שי,ותלול ואין בו דרך סלולה

מפני שהחמור לא יוכל .  עד שמפני זה הוצרך לשום עצי העולה על יצחק בנו,הטורפות

  לכן, כמו שביארתי,ולפי שעשה התנצלות לעזיבת הנערים מפני החמור. לעלות אל ההר

  .שבו לכם פה עם החמוראמר 

 

ומאמר יצחק ותשובת אביו בזה חשבו אנשים חכמים מן האחרונים שהייתה כוונת 

אברהם בהולכת האש והעצים ובשומם על יצחק בנו כדי שירגיש שהיו עושים כן לעשות 

 כדי שבהכרח יהיה ליצחק משא כבד , גם כן בשלא הוליך עמו החמורם ולכן התחכ,קרבן

 .  ויאמר בלבו ולמה לנו עצים,בעצים ההם

 

  :דברים'  יקשה בויקח בידו את האש ואת המאכלתואמנם אמרו 

 . קו ולא בבגדיוי שבידוע שהאש יוליכנה בידו לא יתננה בח'הא

 אבל לתלותה , ואין דרך בני אדם להוליך מאכלת בידו, למה יוליכנה בידו, המאכלת'הב

 .על מתניו

 בראותו האש בידו והמאכלת ,ען ירגיש יצחק בדבראלא שהיה אברהם עושה כל זה למ

 אחר שהיו מוליכין , כדי שידע בודאי שהם הולכים לעשות קרבן,גם כן גלויה ומפורסמת

הנה האש והעצים  ולכן שאל יצחק לאביו . ובידיו כמזדמן לשחיטה,סכין יפה מוכן לשחוט
 ולכן ,בעל מוסר להגיד שהיה יצחק ,בני ויאמר ,אבי והנה אמר .ואיה השה לעולה

 כנותן אליו ,מה לבן ואז הנשאל ישיבנו ,כששאל שאלה מאת אדוניו יאמר לו אדוני או אבי

 דבר מה שתרצה כי אתה בני ,רוצה לומרהנני בני  ולזה אברהם השיבו .רשות לדבר

 . ואהבת עולם אהבתיך

 ,בן רוצה לומר בידך דברים מורים שהם להקריב קר,הנה האש והעציםוהייתה שאלתו 

 ממה שראה פעמים , כי ידע יצחק שהיו העצים ההם עצי עולה.השה לעולה ןכם  אואיה

 ומפני זה שאל .'אחרות שהיה אביו בוחר ומכין עצים כמו אלה להקריב קרבן עולה לה

  .הנה האש והעצים ואיה השה לעולה
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ע  לא ימנ, וזה שהוא עשה חלוקה הכרחית.והתבונן הרחבת שכל יצחק ופלפול שאלתו

או אין אנחנו הולכים לישוב . קח השהי או אנחנו נעבור בישוב בני אדם ומשם נ:מחלוקה

  .כלל

 מה הטורח מהמשא כבד מהולכת העצים הכבדים והולכת האש ,ואם אנחנו הולכין לישוב

 ולא יתהפך שבכל מקום , כי שה בכל מקום שימצא נמצא עצים והאש,ימים בידי אבי' ג

 . השנמצא עצים ואש ימצא ש

כ למה לא נוליך " יקשה א, ומפני זה יתכן הולכת האש והעצים,ואם אין אנו הולכין לישוב

 כלומר  ואיה השה לעולה,הנה האש והעצים ולכן שאל כנגד שני צדדי החלוקה .השה

 ולכן יקשה . כיון שהנה האש והעצים אנחנו מוליכין עמנו,בהכרח אין אנחנו הולכים לישוב

 וישתדל במה שאינו ,קר שהוא השהי איך יתרשל מהע,ות עולהכיון שאבי רוצה להעל

 . קר שהם העציםיע

 לפי שדרך בני אדם , כמו שהקשה מהאש והעצים,והנה לא הקשה גם כן יצחק מהמאכלת

 ומפני זה לא הקשה .להוליך בדרך חרב או מאכלת מפני האויבים או מפני החיות הרעות

 . יצחק מהמאכלת

כאומר אל . שבזה העירו שהוא יהיה העולה ,לו השה לעולה בניאלהים יראה ואביו ענהו 

 ואל נא תשת עלי , ואתה תהיה השה,תתמה בני ממה שאני רוצה לעשות אותך עולה

 אלא , כי הדבר הזה אין אני עושה אותו מדעתי,חטאת ולא תהיה לי לסכלות או לאכזריות

 כי הוא אשר יבחר וירצה לו , כי האלהים, ואין אני הבוחר בפועל הזה.במצות השם ודברו

פן תעלה עולותיך בכל ' כמו ,בחירה הוא מלשון יראה ומלת .הקרבן והשה אשר יחפוץ

 .  שהרצון בו אשר תרצה'מקום אשר תראה

 לא ,'פר הכתוב שעם היות שידע יצחק שהוא השה אחרי שידע מאביו כי בו בחר היוס

וילכו שניהם  והוא אמרו , לבו ולא ברח לא נתאחר ולא נסוג אחור,נמנע ללכת לדרכו
  .יחדיו

 

 ואמ נם למ ה  אנו מ יחסים שלמות זה  ה פועל ל אבר ה ם ולא ליצחק 
 . הוא יותר קשה יותר מהדבר שלא יתמיד צערו כל כך,הוא שהדבר כל עוד שצערו מתמיד

 עם היות צער המות שלו יותר גדול מצער אביו ,ואם כן יצחק שמסר עצמו לשחיטה

 . כי מיד שישחט לא ירגיש כלום ולא יצטער עוד,א היה מתמיד הנה צערו ל,שישחטהו

 , ובעת השחיטה,אבל הזקן ההורג את בנו יהיה צערו מתמיד ומרת נפשו קודם השחיטה

 ולכן היה ראוי ליחס פלא המעשה הזה .ואחריה כל ימי חייו יומם ולילה לא ישבות

  .לאברהם ולא ליצחק
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 אמרו במסכת כתובות . ו יותר קשהאמרו שהדבר המתמיד צערבראשית רבה וב

 אלמלא נגידו לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא 

 מאחר , אף שלא ימותו,סורין קשים מתמידיםייסרם יי שאם היה מצוה המלך ל,רוצה לומר

 אבל כשהשליכום לכבשן .סיונם והיו עובדים לצלםישצערם מתמיד לא היו יכולין לעמוד בנ

 ומזה הצד היה .בעצמן למסור את נפשם על קדושת השם יוכלו ,האש להיות קצר זמן

  .שכר אברהם יותר גדול

גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ) 'קדושין א(ל "חז ומצורף לזה מה שאמר

 והבלתי מצווה לא יקבל עונש , כיון שהמצווה אם לא יעשה הדבר יקבל עונש עליו,ועושה

 זהו כל . היה ראוי שיהיה שכרו הרבה מאוד,הובהיות אברהם מצוו. אם לא יעשה הדבר

 . דעת האחרונים האלה בדבר הזה

 

 היה הכתוב משבחו ,כי אם יצחק היה יודע מאביו כי הוא יהיה העולהואינו נכון בעיני 

 , כי עם היות שהיה צער אברהם מתמיד המשך הזמן יותר מצערו של יצחק,ומגדיל עניינו

 מצער ,דול לאין שעור צער יצחק המוסר עצמו למות יותר ג,הנה היה כפי איכות הצער

 . לא לאביו, להיותו אדם שלם, ולכן אליו היה ראוי ליחס הפועל הזה.אביו המביאו אליה

  . לשניהם היה ראוי ליחס פועל העקדה, בין רב למעט,ולפחות כיון ששניהם קבלו צער

 

לה לו מפחדו יא ג כי הוא ל.אלא שהאמת הברור שיצחק לא ידע דבר מכוונת אברהם

 ולא יוכל הצדיק , ויברח כאחד הצבאים,שיצחק בהיותו בחור וטוב לא ימסור נפשו למות

 ויתכן שקשר עליו המשא בקשר , ואולי שמפני זה העמיסו בעצי עולה.להשלים כוונתו

 . אמיץ

 נצטרך לשאול , וששם על שכמו עצי העולה,הנה יצחק בראותו שאביו עזב את החמור

קחנו יכאומר התחשוב אבי שגם על שכמי תשים את השה מהמקום אשר ת ,ואיה השה

 מאחר שאין אתנו חמור לטעון עליו ומפני זה לא שאל יצחק את השאלה הזאת ,משם

 אלא אחר שעזב את הנערים ,מהםי לפי שהיה החמור והנערים ע,כשיצאו מביתם

  .והחמור

 כי ,ין עניין השה מוטל עלינו כלומר אאלהים יראה לו השה לעולה בניואז השיבו אביו 

 והנה נכתב זה כאן להודיע שאברהם לא . ואין לנו לבקשו,אלהים יראה לו שם השה

 אבל הוא מרוב אונים , בהיותם דברים נכחיים להעיר אהבת האב לבן,התפעל מדברי בנו

  .וילכו שניהם יחדו ,ואמיץ כח לא נרתע לאחור

 כולם ,יה מפני שלום בשיחתו הקלהיבדרך דחוגם בא הכתוב להגיד שכל דבריו אשר דבר 

קפו וגבורתו בנה ווזכר שבת.  כדברי איש האלהים שלא נפל מכל דבריו ארצה,נתקיימו

 שהוא היה המזבח שהקריב בו נח את ל"רז א,א הידיעה" וכתב המזבח בה.את המזבח
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 .על הנפלא הזהו שלהיותו מקודש לגבוה רצה השם שבו יעשה אברהם הפ,עולותיו

  ואמר.ויבן שם אברהם את המזבח וזהו .היותו הרוס מכמה שנים הוצרך לבנותוול
 אבל בישוב הדעת בנה את ,לתו בבהלהולהגיד שלא הייתה פע ,ויערוך את העצים

 .  כאלו היה לבו מיושב עליו,המזבח וערך את העצים באופן נאות וראוי

 

זה מורה בביאור ם ויעקוד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח ממעל לעציואמרו 

כי אם לעשותו סימן ] 156[ ,אמיתת דעתי שיצחק לא היה יודע שהייתה כוונת אביו לשחטו

 אבל לא עלה על לבו . ושומו על המזבח כאלו הוא נקרב שמה,ודוגמת עולה בעקדו אותו

כ " ושאברהם יעשהו בזריזות כ,על זה' וה האל יתו כי איך יצייר בנפשו שיצ,שישחטהו

 .גדול

 כמו שנאמר ,רה על זה שלא זכר הכתוב ששם אברהם אש על המזבח כתורת העולהויו

 . 'ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח וערכו עצים על האש'בפרשת העולה 

 

 , כדי שיצחק לא יחשוב בשחיטתו, כי לא נתן אש על המזבח,אמנם אברהם לא עשה כן

 והיה דעתו . וכל זה מבלי אש,ואבל בנה את המזבח וערך את העצים ועקד את יצחק בנ

 אבל היה מפני שבזה היה , אף על פי שלא היה כן מן הדין,לשום האש אחר שישחטהו

 לעשות אותו דוגמת עולה לשישאר עבד מוחלט אל ,חושב יצחק שהיה פועל דמיוני

  .האלהים

 

 רוצה לומר ששם ידו ,אבל כאשר שלח אברהם את ידו אל המאכלת לשחוט את בנו

 וישלח ידו , כדרך שוחטי הבהמות,ת על צואר יצחק להכין הסימנים לשחיטההשמאלי

  . אז הרגיש יצחק בכוונת אביו באמת,הימנית לקחת את המאכלת לשוחטו

תקנו  ,ל"חז ולהיות זה דעת .לו לאברהם לא ליצחקועל העקדה כוחס פיומפני זה נתי

ג המזבח "בהיותו שמה ע לפי ש'דעני ליצחק על גבי מדבחא'בתפלת דעני לעניי לומר 

 כי להיותו נעקד לא יוכל לברוח ולא . ואז קרא אל אלוה ויענהו,הרגיש בסכנתו ובצרתו

 . ולכן קרא לאלהיו שיצילהו,להשמט

 .ג"ב והי"א והי"והותרו בזה השאלות הי
 

 . ]יב-יא,כב [ את עיניו ויראם וישא אברה...' ויקרא אליו מלאך ה

 ]?דהם את פרשת העק"איך מפרש רמב[
 שהוא , שכל מקום שנזכרה ראיית מלאך או דבורו,ב" חקמרק בפהמורה כתב הרב 

 . ' הכל שוה וכו, יבאר בהם או לא יבאר,במראה הנבואה או בחלום של נבואה
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 שכיון שנזכר שם . שכיון הרב בו לעניין עקדת יצחק,ואנשים מבני עמנו כתבו על זה

 ושלא ,לתו ועד סופו במראה הנבואהי הכל היה המעשה הזה מתח,שמיעת דברי מלאך

 .עבר דבר ממנו בהקיץ

  

 , הזהתכתבו על ספר האפיקורסוי אנשים מבני ישראל יתי משמוע נבהלתי מראותונעו

  . רחוק מכוונתול כך כ,ויחסו לרב הדעת המגונה ההוא

כי הנה והאלהים נסה את אברהם  מהו ,לו במראה הנבואהוכי אם היה המעשה ההוא כ

ד " דברי הרב שכתב פכןכם  ואיך יצדקו א,ם בחלום דברים רחוקים וגם נמנעיםיראה האד

 כי אם לא היה דבר מזה .ג שזכרתי למעלה מהלמודים שלמדנו ממעשה העקדה"ח

  . דברי הרב סותרים זה את זהןכם  ויהיו א. לא נלמד ממנו דבר,בהקיץ

 

 כי ,תם בדברי הרב לקוצר דעתם ומעוט הבנ, המרשיעים האלהםאבל קרה זה למעייני

לו ופור ההוא כיהוא לא אמר שבכל דבר שנזכר ראיית מלאך או שמיעת דבריו יהיה הס

 או המעשים שיעשה , אבל אמר שראיית המלאך או שמיעת דבריו.במראה הנבואה

 לפי שהחושים הגשמים לא יראו את . לא בהקיץ, הוא במראה הנבואה,המלאך עצמו

  . מי המונע שיהיו בהקיץ,ל פעולות בני אדם ומעשיהם אב.המלאך ולא ישמעו את דבריו

 

אמר אל אברם ' וה' ונאמר אחריו ,פר הכתוב מה שקרה לאברהם עם לוטיהלא תראה שס

 'אל תירא אברם' בא לו דיבור ,וכן אחרי מלחמת המלכים. 'אחרי הפרד לוט מעמו וגומר

אברהם את ישמעאל ויקח ' נאמר , וכן אחרי שנאמרה לו מצות המילה.ושאר המאמרים

 ומצינו ביעקב בפחדו .'וירא אליו וגומר' וגם אחריו נאמר .'בנו ואת כל ילידי ביתו וגומר

 שהיה ',ויאבק איש עמו' ראה את המלאך , לשלוח אליוהמעשו אחיו והכינו את המנח

 .פור להודיע גלגול ביאת עשוי וחזר הס.לדעת הרב בנבואה כדי להבטיחו מיראת עשו

 ושלא קרה ,חשוב הרב בכל אלה שכל הפעולות ההן היו במראה הנבואההאם אמר שי

 , ושלא מל אברהם ואנשי ביתו, ועם המלכים מה שסופר,לאברהם עם לוט מה שקרה

 לפי שמצאנו בסוף דיבור השם או , ושלא ירא ממנו,ושלא שלח יעקב מלאכים לעשו

 . יןיהמלאך על אותו ענ

 

 שראיית , אבל שדעתו באמת הוא,ו לא כן ידמה ולבב,הדעת נותן שהרב לא כן יחשוב

 אבל . הם במראה הנבואה,המלאך או שמיעתו והמעשים שנזכרו שעשה המלאך בעצמו

 , לא יאמר הרב,חסו אל המלאך כי אם לאיש מן האנשיםיפורים והמעשים שלא נתייהס

 כיון ,פור נבואות ודברי מלאךי עם היות שבאו בתוך הס, שהיו במראה הנבואה,חלילה לו

 .פור אינן מהמלאך כי אם מבני אדםילות ההן שנזכרו בסושהפע
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קח נא את בנך את יחידך  שהשם אמר לאברהם בחלום הלילה .וכן העניין בעקדה לדעתו
פור י ובעבור אותה נבואה עשה כל המעשים שנזכרו בס,וגומר וישכם אברהם בבקר

 אז בא אליו דיבור ,ת בנויקח את המאכלת לשחוט א וכאשר שלח ידו ו.על ובהקיץובפ

 ,וכשהקיץ מאותה נבואה .אל תשלח ידך אל הנער לאמור ,המלאך שהיא נבואה לדעתו

בי  לאמור , ואחרי זה אמר נבואה אחרת שנית.ויעלהו לעולה תחת בנוראה את האיל 
 ודבורי המלאך ,לות מעשה אברהם בהקיץופורים והפעיוהיו אם כן הס .נשבעתי וגומר

 אין בהם , ובזה האופן יסכימו דבריו באותם שני פרקים אשר זכרתי.רבבנבואה לדעת ה

 . קשינפתל וע

 

  :שונולה  הנבואה וזתב במדרגו"ה ח"מרק  מה שכתב פ,וגם יורה על שזה דעתו

 . כ" ע. כאברהם בשעת העקדה, שיראה המלאך מדבר במראהחתהמדרגה הא

 שבאותה עתה שעקד ,זהלה דעתו בי שג,בשעת העקדהמה נמרצו דברי הרב באומרו 

 ולא מה , לא מה שעשה קודם זה, אותם הדברים היו בנבואה,את בנו ושמע דברי המלאך

 . שעשה אחרי זה

 שהוא ,תימעו את דברי המלאך נבואה מוחשוולדעתי הייתה הנבואה הזאת לאברהם בש

 מן 'זניו קול מוחש מאת הו רוצה לומר שהגיע לא. כמו שזכרתי למעלה,מין ממיני נבואה

 כי ,טול החושיםי ולכן לא נצטרכה אל ב, ולא הייתה זו נבואה דמיונית.השמים

 . בהשתמשות חושיו שמע והבין אותה קול ועשה מעשיו

 

 לפי שהיה כפשע בין יצחק ובין ,בכפל השם אברהם אברהם :והנה היו דברי המלאך

 .דך אברהם אברהם אל תשלח י ולנחץ הדבר ולמהרו ממניעת השחיטה אמר,המות
והו אל תשלח ידך אל הנער י לפי שבראשונה צ, ואל תעש לו מאומהוהנה הוסיף לומר

 כדברי , ולפי שאולי ירצה אברהם לעשות שום רושם בגוף יצחק לסימן הדבר,לשחטו

 כי להיות יצחק עולה תמימה לא רצה .לכן הוצרך לצוותו עוד ואל תעש לו מאומה ,ל"חז

 . וחבורה ומכה טריה ולא פצע ,שיעשה בו מום כלל' ית

 

 נוי במצות האל ודברו יואמנם למה היה הש
הנה אין ספק  ?ואל תעש לו מאומה וכאן אמר לו ,והעלהו שם לעולהוהו ישבראשונה צ

וה אותו והעלהו שם לעולה ישמתחלה לא היה רצון השם שאברהם ישחוט את בנו אבל צ

יתברך לנסות ’ תחכם ה הרקמה שהפר בסהרב יונה המדקדקוכתב . כיון בו דבר אחר

  :יותו בשני התחכמ,את אברהם מבלי שישנה את מאמרו
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 והוא כמו ,פ"יה לא שיעשהו עכי שלפעמים יבוא לשיתגולל עליו העש,וויימצד הצהאחד 

 התגולל והתעסק ,והעלהו שם לעולה ויהיה לפי זה אמרו .'והשקית את בית הרכבים יין'

ה היה הניסיון שרצה השם לעשות לא מה  כי ז. לא שיעשהו בפועל,בהעלותו לעולה

 . שהבין ממנו אברהם

 

ותהי להם הלבנה לאבן ' כמו תחתד תשמש מקום " לפי שהלמ,עולהלאמרו  ,שניוה

 כי , העולהתחתשיעלהו אל אחד ההרים '  והייתה כוונתו ית.'והחמר היה להם לחומר

 . יהיה חשוב לפניו כקרבן עולה

 והיא לא ,ד מורה על הפעול"שהיא למלהו שם לעולה והעיתברך שיבין אברהם ’ ורצה ה

 . הייתה כן אלא במקום תחת

 

 ושהייתה הכוונה האלהית שיקח את .בעבורעולה תשמש במקום לד "כתב שלמ ג"רלבוה

 ועל זה אמר . ולראות העלאת העולה,בנו ויוליכהו עמו שמה להתחנן בעבודת האלהות

 כדי שילמד ,ו הר בעבור העולה שיעשה שם רוצה לומר שיעלהו באות,והעלהו שם לעולה

 .  כןםלעשות

 

 , וזה היה הניסיון אם יבינהו כפשוטו הראשון,ואברהם הבין שהמצוה שיעשה ממנו העולה

 הודיעו , וכאשר אברהם לקח את המאכלת לשחוט את בנו.או אם יבקש עליו פירוש

 כי אם לחנכו  כי לא הייתה לעשות עולה מיצחק,המלאך שלא הבין כוונתו האלהית

  .ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנוואז צפה אברהם , יתברך’ בעבודת ה

  .ואין דבריו נכונים בעיני
 

הית הייתה וינו שהכוונה האלי וענ.וקרוב לדברי הרב יונה הוא מה שנראה לי בזה

 כדי ,שאברהם יחשוב בלבו שהיה רצון השם שהוא יעשה את יצחק עולה כליל לפניו

 ובזה . מיראתו מלעבור על מצות אלהיו, יסכים על זה בכל לבבו ובכל נפשושאברהם

 ובזה אף על פי .צוי מופלגיחטו ברו וישלח את ידו לש,ג המזבח"יעקוד את יצחק ע

כאלו נקרב עולה וגופה '  ירצה לפניו ית,על לא תעבור השחיטה בעבור הפועל ההואושבפ

  .'כליל לה

 בלתי מסורים ,' והוא וזרעו מיוחדים להשגחתו ית,בוהובעבור זה ישאר יצחק מיוחד לג

 .חותומיים ושאר הכילהנהגת הגרמים השמ

 ואברהם יבין . דבר לו דברים סובלים שני פרושים,תיתינתו האמווכדי שאברהם לא ידע כו

 . ה יכוון באחר" והקב,האחד
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 כדברי ולהפעעולה שהיה מורה על לד " אפשר שיובן למ,והעלהו שם לעולהוהנה מאמר 

ד היא "נתו אלא שהלמואבל הקדוש ברוך הוא שלא הייתה כו.  וכן הבינו אברהם,יונה' הר

 ולכל הכתוב ,תמיד לבקר ולערב'  על מזבח הת עולות כמו להעלוף"כתשמש במקום 

 .  לא ישחטהו ויהרגהו כלל,עולהכח המאמר שיעלה יצחק וויהיה כ. 'בתורת ה

 וביאר למי ,אשונה והעלהו שם לעולה על אחד ההריםשאמר לו ר] 157[או יהיה פירושו 

 , כלומר ותעלה שם לעולה הדבר אשר אומר אליך'אשר אומר אליך'יעלה לעולה באומרו 

 'אשר אומר אליך' ולפי זה לא יחזור 'ותפתח ותראהו את הילד'והוא כמו . רומז אל האיל

יתברך לא הודיעו ’  וכבר יורה שהוהעלהו אלא על כנוי ',אל אחד ההרים'למה שאמר 

 לפי שהיה בידו להעלות עולתו באחד ההרים שבארץ ,לאברהם באיזה הר יעלה עולתו

 . המוריה כרצונו

 

 ולכן לא שינה את דברו באומרו ,וה השם את אברהם שישחוט את בנויהנה אם כן לא צ

לא ו'מרם ובאל "חז ולכן צדקו .'כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם' .ואל תעש לו מאומה

  . ושאר המאמרים אשר זכרתי, זה יצחק בן אברהם'עלתה על לבי

 וכמאמר .הייתה זאת'  כי מאת ה,ואין להקשות איך טעה אברהם ולא הבין דבר השם

 .'העלים ממני ולא הגיד לי' וה'הנביא 

 . ו"ד והט"והותרו בזה השאלה הי
 

היות הכוונה  לא ל,וה לאברהם לעשות את יצחק בנו עולהי שהשם צויש מי שפירש

 , ובזה יגיע תועלת גדול ליצחק, ההואא אלא כדי שישתדל הצדיק במעשה הנור,אלהית כן

 ובזה יחשוב .'יחדו יתיחדו הוא וזרעו להתימרו והתיו והכניע ח,בהגיעו עד שערי מות

 לא , ואם היה יודע אברהם ויצחק אמיתת הכוונה האלהית.הפועל הזה לצדקה לאברהם

 ולא יושג התכלית . ולא ליצחק לקרבן עולה,ם העקדה לשלמותהייתה נחשבת לאברה

 וכאלו רצה .חות השמימיים והטבע הכוללוהמכוון להוציא את יצחק וזרעו מממשלת הכ

הקדוש ברוך הוא להטעות את אברהם במחשבתו ולהעלים ממנו אמיתת כוונתו מפני 

 כי קודם העקדה , לא נשתנתה בשום צדת אבל הכוונה האלהי.התועלת שהיה נמשך מזה

 וגם זה דרך נאות ונכון .ובעת העקדה תמיד היה רצון האל שלא ישחט אברהם את יצחק

 . הוא

 

 ושלא היה הדבר תלוי אלא ,לה מעשיויכי לא ישקוט האיש כי אם כ' וכאשר ראה ית

אברהם  ואמר לו , שלח לו מלאכו וקראו מן השמים בקול גדול ומוחש,בהולכת הסכין
 . כי חשב שהיה הדיבור על עניין העולה לזרזו בשעת המעשה, הננייבווהוא מש ,אברהם

 . ועומד בנקודה האחרונה של אותו פועל, כלומר הנני עושה מצותך,הנניולזה השיבו 



 וירא לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       לימודי יהדות ורוח אתר - דעת

 
 
 
 

101

101

 אבל באתי למנעך , אל תחשוב שבאתי לזרזך על תשלום המעשה,ולזה ענהו המלאך

 .ואל תעש לו מאומהממנו וזהו 
 

  . צריך אל ביאורתי כי ירא אלהים אתהכי עתה ידעואמנם אמרו 

  : אופניםשני מחדומה שנראה לי הוא בא

  האחד

 ולמה יסכים השם שהאב הרחמן יהר וג את בנו ,שאברהם לא היה יודע תכלית זה הפוע ל

 : אחרי שבזה מהאכ זריות שעור רב משני צדדים,בידו

  

. שחט וישפך דמו כמים שי, וכל שכן הנולד בדרך נס, היות האדם נברא בצלם אלהיםמצד

 . שנה'  שיהיה אביו אשר הולידו למאה שנה ואמו בת צ, ההורגואם מצד

 

 ולא הרהר אחר מצות , עם כל זרותו,ה אליוווהנה אברהם הסכים לעשות זה הפועל המצו

תי שלא יבקש טעם י העובד האמך לפי שמדר,לחקור ולידע למה זה ועל מה זה' הש

 להיותו נורא על ,י" זה בשמחויב ואמנם היה .הוא רוצה בכך זולת רצונו ש,למצות אדוניו

 .כל בתכלית מה שאפשר

 הנה ראוי ,ולהיות יראת הדבר ראויה שתהיה כפי מעלת הדבר אשר ממנו תהיה היראה

ח בשום דבר בעולם ו אין כ, וכשהוא כן.יתברך בתכלית מה שאפשר’ שתהיה מצות ה

 לא ,לו היה דבר יכול לנגד ולמנוע אותה כי א.למנוע מעשות מה שתגזור לעשות אותה

 , אחר שיש דבר בעולם יותר חזק מן היראה,תהיה אותה היראה בתכלית מה שאפשר

  .מנגד לה

 ואם יאמר לו ,דותיו כללי שהירא אלהים האמיתי לא יהרהר אחר מ,ולכן היה מן ההכרח

’ לו מאת הפ מצד היראה שיש " יעשהו עכ,דויתברך לעשות דבר שהוא זר לשכל מא’ ה

 , זר אצל השכלהעל העקדו ומזה הצד שהיה פ.תיוו שאין ראוי לעבור על מצו,יתברך

נות אם יפ לשחטו מאין פ" הסכים אברהם עכ,שישחוט האב הזקן את הבן היחיד אשר לו

 . על היותו ירא אלהיםו ולכן נבחן מזה הפ,הדבר ראוי או בלתי ראוי

 

ל התורה ותכלית מה שאפשר לאדם להשיגו תית תכלית כיוהנה להיות מעלת היראה אמ

 היה אברהם ',אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה' ועתה ישראל מה ה'מרו ו כא,מן השלמות

משתוקק להשלים הפועל הנפלא מעולת יצחק כדי להגיע אל זאת המדרגה ממעלת 

 :כלומר , כי עתה ידעתי,אל תשלח ידך אל הנער ולזה אמר לו המלאך .תיתיהיראה האמ

 רוצה ,על הוא לנסותך אם אתה ירא אלהים יראה אמתיתוה חושב שתכלית זה הפאת

 לשיתברר . ולכן אתה רוצה להשלים הפועל,לומר שתעשה דבר זר לשכל מצד יראה
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 כי , כי אין הכוונה בו הניסיון ההוא, לא תעשה כן ולא תגמור הפועל,היותך ירא אלהים

 עתה ולזה אמר מלת .כי ירא אלהים אתה , ועתה אני יודע בכל הזמנים שוה,כבר ידעתי

וידעתי כי ירא אלהים  כלומר בכל עת אני יודע , שמורה על העברוידעתי ,שמורה על הווה
ולא חשכת את בנך את  וזהו . ולכן אין צריך שתעשה דבר זר לשכל מצד יראתי,אתה
י  מצד שאנ,רוצה לומר ידעתי שלא מנעת בלבך בנך עם היותו יחידך ממני ,יחידך

 . וזהו הדרך הראשון. הוהמצו

 

  הואשניוהאופן ה
אל תשלח ידך אל הנער  ,'שהדברים האלה היו מהמלאך שדבר אל אברהם בשם האל ית

 שהוא , הם דברי המלאך,'כי עתה ידעתי וגו ואמנם אמרו עוד .ואל תעש לו מאומה

לפי שיש ו.  כמו שאמרו בדיבור השני,' ולכן לא אמר נאם ה,מעצמו אמרם לא בשם האל

עתה  לכן צדק באומרו ,בתםי כמו שיקבלו מהשפעה מפאת ס, חידוש ידיעהםבמלאכי
  . כי נתחדשה אז הידיעה ההיא,ידעתי

 , עצומהה כי אני המלאך עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה בהפלג,ויהיה פירוש הכתוב

 .בהיות כי עד עתה היית כן בכוח ולכן לא חשכת את בנך את יחידך מלהעלותו עולה

 

כלומר יותר , ממני ...כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתהיאמר .  חזר ליראהממניואמרו 

 ואמר זה לפי שהמלאכים יקראו יראי .ממני אחרי אשר לא חשכת את בנך את יחידך

 . 'אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו' כמו שאמר ,אלהים

 כי הנה למטה אמר במאמר , חשכתלא לת ושאינה חוזר, מלת ממנירוש על פיהוהראי

 ,ממני ולא אמר שם יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך ,השני

 .  ולא בדיבור השני, והיה נאות לאמרו כן אצל היראה.לפי שפירושו הוא כמו שפירשתי

 ה ועניין האהבהני עני,ה שהיא לשמה השלמה לפי שהירא,כי ירא אלהים אתהוהנה אמר 

 .דותיוי לא הרהר אחר מ,ואברהם מיראתו מאלהיו. ד הואאח

  .ו" היה השאלה מהדרכים האלו הותרחתוכפי כל א
 

 הנה , ליחס הדברים כולם אל השם הנכבד,לו בא בשם אלהיםופור הזה כיועם היות שהס

 הני והיה עני, לפי שהייתה זאת נבואה מוחשת. הזאת היו הדברים בשם המלאךהבנבוא

אה המוחשת הייתה לאדון הנביאים משה רבינו עליו השלום מהסיבה  והנבו,בהקיץ

 ואמנם .י מלאך" לא הייתה אלא ע, ולאברהם, אמנם לכל שאר הנביאים.' יתההראשונ

 .'קרא הכתוב מלאך אל הקול ששמע שבא אליו במלאכות ה

  .ח" השאלה היהז וכן הותר"והותרה השאלה הי
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 לא היו , השם ותכלית עבודתו ויראתותלפי שכל המעשים אשר עשה אברהם במצו

 , אשר עשה להסכים בלב לשחוט בידיו את בנו יחידו,העל העקדונחשבים לכלום בערך פ

 כי בזה נתגבר שכלו על , ולא תפנה אליו להשיבו מדבורו,מבלי הרהור על מצות השם

  . והשכל הוא נצחי ונשאר לעד, ונשלם בדעתו שהחומר הוא נפסד,מרווח

 אשר פירושה בעל , תמיד שם אלהיםההזכיר קודם שנעשה פועל העקדולזה עצמו 

 כמו . בשפליםהח והנהגו שיש להם כ, השמימייםם ובכללו בזה המלאכים והגרמי,חותוהכ

 היה תחת ,ויצחק קודם שנעשה עולה. 'אלהיך אותם לכל העמים' אשר חלק ה'שאמר 

 אבל אחר שנעשה .להיםפור קודם העקדה מלת אי ולכן נזכר בס,חות ההםוממשלת הכ

 ,ה" ולזה נזכר מאז והלאה שם יהו,חודייתברך בי’  היה תחת ממשלת ה,על כברוהפ

 . מחוייב המציאות,על השם המיוחד המורה

 .ט" היהוהותרה בזה השאל
 

  ]כד-יג,כ[ה עד סוף הפרש' וישא אברהם את עיניו וגו

 ביאתו ה קשה שתהי היה,ונת השם שיעשה את בנו עולהובראות אברהם שלא הייתה כ

 ונשא עיניו לראות מה . ובנין המזבח ועריכת העצים ללא תכלית,אל המקום ההוא לבטלה

  .איל אחר נאחז בסבך בקרניו וראה שהיה שם ,יעשה

 וזהו . ראה את האיל שהיה נאחז,אל תשלח ידךשאחרי שאמר לו המלאך  י"וכתב רש

 . וחזאשתרגם אונקלוס וזקף אברהם ית עינוהי בתר אילין 

  . אחר כל דברי השכינה והמלאך וטענות אברהם,ולפי מדרש הגדה

 

 .אבל זה וזה אינו מתישב על הלשון
 

 ואחר כן , רוצה לומר שראה אותו הולך ורועה שמה,והנה איל שנשא עיניו והנכון הוא

 מצא שם האיל מבלי היות צאן בכל : והיו אם כן שני נסים,ראה אותו נאחז בסבך בקרניו

 מיד בפתע ראהו אחר כך נאחז ,והנס האחר שבהיות שראהו רועה כרצונו.  ההיאהארץ

 ומפני זה לקח את האיל .הייתה זאת'  ולכן התבונן בעניינו וחשב שמאת ה,בסבך בקרניו

 . שפירושו אחר כך ראהו נאחז ,אחר נאחז וזהו אמרו .ויעלהו לעולה

  .שם אחזו שם לזה כאלו ה, שהיה נאחז אחר המזבח,אחר נאחזואפשר לפרש 

 אלא שעשאו ,י על שהציל בנו"להגיד שלא עשאו קרבן תודה להודות לש ,תחת בנוואמר 

158[ חשב שהיה , וכאשר לא נגמר,עלו כי היה בדעתו לגמור הפ,עולה תמורת יצחק בנו

 כי התמורה לא , זה תמורת זה, ותמורת זה במקום זה, לתת במקומו כופרמחויב] א

 .  שהיה אדם מחויב לעשותו ולא עשאונתן אלא על הדברית
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 לפי , שידע אברהם שהאיל שראה שם היה להעלות עולה,' הכההנה הותרה השאל

 או נאחז , ראהו נאחז בסבך בקרניום ומיד אחר זה פתאו,לה בלתי נאחזישראהו בתח

 אחרי שנאחז ק שלא יאמר שפירוש הפסו, בזקף גדולאחר ולזה בא מלת .אחר המזבח

 והוא כמ ו  .כ ראהו נאחז בסבך" ואח, ראה את האילה אבל פירושו שראשונ,ו בסבך בקרני

 ולכן האמין אברהם שלא בא שם האיל במקרה . שאינו סמוך אלא מוכרת',אחר תעבורו'

  . שאם כן איך ראהו בלתי נאחז ונאחז בשעא חדא,ולא בנפרד מן העדר

 

 אלא בדרך נס ,מדבר לא נאמר אנחנו קהל המאמינים שנברא לשעתו לא ,והאיל הז ה

 והזמינו   , או שהיה איל מדברי שאין לו בעלים.ורצון אלהי בא לשם מהעדר שהיה בו

ל במשנה דאבות " וזהו מ ה שאמר ז.הקדוש ברוך הוא שמה להעלותו עולה תחת יצחק

 רוצה לומר שעלתה אז ,  בין השמשותרב שבתמן הדברים שנבראו עחד שזה הי ה א

 במסכת  ופירושל וכבר בי ארתי אותו מאמר . הצורך לעשות אותו הנס בעתהבמחשב

 . אבות

 

כתבו המפרשים שלפי שלא גמר אברהם ' ויקרא אברהם שם המקום וגוואמנם אמרו 

 כי . קרא שם המקום ההוא על שם מה שהיה בלבו לעשות, ההוא כאשר עם לבבוההמעש

ם נסיים שמות א למקומות שנעשו בהם דברים רשומיוהיה מנהג בנביאים ועובדי האל לקר

  .מורים עליהם

ויעקב .  לו שם במלחמת עמלקה מפני הנס שנעש'נסי' ה'וכמו שקרא משה שם המזבח 

 כי 'בית אל' וקרא למקום .יתברך הוא אלהיו’  להורות שה'אל אלהי ישראל'קרא למזבח 

 . שם נגלו אליו האלהים

 רמה שהייתי אומ בו שהוא רואה ה והכוונ,יראה' הוכן אברהם קרא שם המקום ההוא 

 כי שם , לעולםיראה' בהר הואולם מחשבתי .  לולי שמנעני המלאך,היום בלבי לעשות

 , בי נשבעתי על כן דבר לו המלאך שנית.בניתי את המזבח ועשיתי כל המעשים הראויים
 עד שהכל יכירו וידעו ,רוצה לומר שיתפרסם בעולם גודל צדקתו והפלגת הצלחתו בעולם

 .  אתה וזרעךה ולמעלה באת לגדול את הדבר הזהכי יען אשר עשית

 

 לפרסם התועלת המגיע מהפועל ,יראה' ומהם אמרו שקרא אברהם שם המקום ההוא ה

 . חוד יהיה המשגיח והמנהיג ביצחק ובזרעוייתברך בי’  הה שמכאן והלא,ההוא

 

מר שהרצון בו שיא ,הירא'  אשר יאמר היום בהר ה לפרש, הזהרושונראה לי לסייע לפי

 שהוא רמז לשכר הנפשיי שזוכים אליו כל ,יראה' בהר ה שזרעו ויצחק ,ההיום מכאן והלא
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 והשכר ההוא נקרא הר . כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאה כמו שאמרו במשנ,זרעו

 . בספר המדעהמורה  וכמו שזכר הרב ''מי יעלה בהר ה' כמו שאמר ,'ה

 

 במקום ם הם כולם עתידי,היראים  שבהר אלהיאמר היום ו יראהואפשר לפרש שמלת

 את : אמר, כי כאשר אברהם ראה את האיל.' איוב כל הימיםהככה יעש' כמו ,עבר

 ה נרא, לו השה לעולההאלהים ירא , ליצחק בניהיי שאמרתי היום בדרך לעג ודחםהדברי

' ה וזהו . וקיימו באיל הזה שנתן לפנינו,שהשם הנכבד ראה זה המאמר שאמרתי אני
' בהר ה ,רוצה לומר ראה מה שנאמר היום שאמרתי אני ליצחק ,ר יאמר היוםיראה אש

 .  אותו לי עתהה שהרא,יראה' בהר ה וקיים דבר עבדו וזהו . השה לעולההירא

 

 , להורות על מעלת המקום,יראה' הפיר ש שקרא אברהם שם המקום ההוא  ג" רלבוה

 ה ושמש. שם בית המקדש אשרה וזהו  הר המו רי,ושהוא מוכ ן לשידבק בו ה שפע האלהי

 היו קורין האנשים אותו ההר ה רוצה לומר שבעת מתן תור,יראה' בהר האמר על זה 

  .יראה וכמו שקראו אברהם'  לא ה,יראה' בהר ה

יראה '  כי הנה לא מצינו שנקרא המקום ההו א בשום זמן לא ה,אבל כל זה איננו שוה לי

  .יראה' ולא בהר ה

 אבל הוא , שאינו קריאת שםקרא אברהם שם המקום ההואוי לפרש ילראה ומפני זה נ

 כי הוא השם הנכבד המשגיח , שקרא וצעק אברהם אל אלהיו,כתרגומו תפלה וצעקה

 והייתה . רוצה לומר שהיה עתיד לתת שכינתו במקום ההו א,והמשפיע במ קום ההוא

רוצה   .יראה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' ה , את האילהתפלתו וצעקתו אחרי שהעל

 והוא שלא , יהי נא חסדך להורות מה שיאמרו היום הז ה  כל בני אדם,אלהים'  ה:לומר

' בהר ה ויביאו על זה ראיה באומרו , ושכל כוונתי הייתה שו א ודבר כזב,עקדתי את בני
  . כי לא נמצא שם נעקד כי אם איל אחד לא יצחקיראה

 כי לולי זה לא ,גם אחר האילוהי ה תכלית תפלתו ותחנתו שלא ימנענו מהעלות את יצחק 

[יען אשר  ואמר לו ,ומפני זה בא לו דיבור שני מהמלאך. ונתו ורצונו בעבוד תוותאמן כ

שאתה פוצר ומבקש  , ולא חשכת את בנך את יחידך,עשית את הדבר הזה ]ב158

  'כי ברך אברכך וגו'  לכן בשכר זה נשבע ה,התמיד להעלותו לעול

 שבעבור זה בא הדיבור השני מהמלאך ולא אמרו ,ב"א והכ" הכהוהותרה בזה השאל
 .יחד עם הדיבור הראשון

 

 מהשכל הנבדל ם נבואת אברההיתי להגיד שהויקרא אליו מלאך מן השמיםוהנה אמר 

 שאומרים החכמים ,יחסו לארץי שנתה ורוחות הטומאתחוו לא מהכ,םהמיוחס אל השמי

 הזאת מותפשת ה הנבואת להיו,ךולפי שהיה המדבר מלא. שיש מלאכים שוכנים ביסודות
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כלומר שבשם שולחו היה אומר ' בי נשבעתי נאם ה לכן אמר ,זניוו מגיע לא,בקול מוגשם

 אלא להודיעו , שנאמרו מחדש עתה לאברהםה ביעודים האלה ואין הכוונ. ההיאההשבוע

  . לעשות זה הפועל,'אתו יתותכלית צו

 לכן הודיעו שהיה צורך רב , זהשאין ספק שהיה אברהם נבהל לדעת מה זה ועל מה

 וכאשר , כדי שיתקיימו היעודים שכבר נאמרו לאברהם בין הבתרים, הזההלזרעו במעש

 ה היו לפניו יתברך על תנאי שיעש, כי אותם היעודים אשר ייעדו בהם.הנצטוה על המיל

 כי בהגיעו אותו עד שערי מות ,ג המזבח" שלא יחשוך את בנו להעלותו ע,על הזהוהפ

 דע לך אברהם שאין , וכאלו אמר לו, זוכה בכל התועלות העצומים ההם,צות האלהיםבמ

 שכשם שאני ,בי נשבעתיכי  ,יחד זרעך להשגחתיי אלא שית,על הניסיוןו בזה הפתהתכלי

כי  ,עודים שאמרתי לךי תזכה לכל הי,עלו כי לפי שעשית זה הפ. כך הדבר הזה קיים,קיים
לצוות לאברהם '  אין ספק שהיה בלבו ית,אברהםכי כאשר יעד בהם ל ,ברך אברכך

  .לעשות זה הפעל אשר באמצעותו יושלמו היעודים

 ולא פירש לו בעת השבועה במה ,ואין זה אלא כרופא שנשבע לרפאות חולה אחד

 שזה בודאי היה בלב הרופא ,והו לקחת משלשל או תחבושת מהי ואחר שצ,ירפאהו

  .א היה נשבע לרפאותול - ואם לא ,לעשותו כשנשבע לרפאותו

 היה קיום ה שהתכלית בעקדה אלא ההודע,ה ולא שבוע,ואם כן אין בכאן חידוש יעוד כלל

 אחר שקודם לכן נשבע , ואין לספק איך תלה קיום היעודים בעשיית זה הפועל,היעודים

 , לפי שמאז היה בלבו לצוות על זה הפועל וידע שכן יעשה אברהם.ובא בברית לקיימם

 .של הרופא שזכרתיוהוא כמ

 . ד"ג והכ" הכהוהותרו בזה השאל
 

 כי הנה באו מכוונים כנגד הרעות והחסרונות שהיו ,והתבונן היעודים האלו שזכר כאן

 .  לאברהם בשחיטת בנותמתחייבו

  . כי הנה אם היה שוחט את בנו היה מתחייב כליון הזרע שהיה תלוי ביצחקהאחד

  .יהיה לו זרע לא יוכל לירש כי אם לא , שיאבד ירושת הארץ'והב

 . בין העמים אשר ישמעו שהרג את בנו יחידוהשיהיה אברהם קלל' והג

  . והוא כללות הברכותכי ברך אברכך וזהו .ועתה כשרחם השם עליו יהיה הכל בהפך

 

  :וביאר ופרט מה הן הברכות
פעמים  רוצה לומר לא פעם אחת אלא .והרבה ארבה את זרעךבאומרו כנגד כליון הזרע 

 להגיד ,וכחול אשר על שפת הים ככוכבי השמים : והנה עשה שני דמויים בזה.הרבה

 והמון העם .הרם ומעלתםושהמלכים והנביאים והחסידים שבהם יהיו ככוכבי השמים בז

 . בויים כחול אשר על שפת היםייהיה בר
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  הארץשיאבד ירושת והיא ,א עליו בשחיטת בנוו שהייתה מעותדת לב'וכנגד הרעה הב

 , והם העממים,רוצה לומר שאויביו .ויירש זרעך את שער אויביו אמר עליו ,הושהיה מקו

כ מוצלח " וזרעו יהיה כ, אבל יכנסו בשערים להשגב שם,לחם בזרעםיח להולא יעצרו כ

 .  וזהו ויירש זרעך את שער אויביו. שיבוא על הערים ויירשם,ונוצח

 

 אמר ,תו העמים אם היה שוחט את בנו אום שהיו מקלליוכנגד השלישי מהקללה

 עם , הודיעו שלא היה השכר הזה בעבור מצות המילהוהתברכו בזרעך כל גויי הארץ

 שמפני אותה שמיעה ,בעניין העקדהעקב אשר שמעת בקולי  אלא ,היות שנזכרה במצות

 .עדתי אותךי היית ראוי לכל השכר הזה כאשר י,הוהכנעה אשר ראיתי בך קודם המעש

 

אל תשלח ידך אמרו שאברהם לא נסתפק בדברי המלאך שאמר אשית רבה ברוב
 ואתה והעלהו שם לעולה רבך אמר ,ואמר יש עבד שמוחה בדב רי רבואל הנער 

 לכן אמר שנית . ולא המלאךהירא'  ה,אני אי אפשי בכך .הואל תעש לו מאומאומר 

 .  יאמנו הדברים שממנו הם'בי נשבעתי נאם ה

 

פר ששב י ולא ס,ששב אברהם אחר שנעשה זה הפועל אל נעריופר הכתוב יואמנם ס

 ויבאו אל ,וילכו שניהם יחדו כמו  שאמר , אחר שהזכיר אותו גם כן בהליכה,יצחק עמו
 , ימים שהלכו בהר המוריה'  נותנת ששרה שמעה באותם גה הוא לפי שהסבר,המקום

מור ו הלך הוא  ושעזב את הנערים והח,ושאברהם הוליך עמו אש ועצי עולה ומאכלת

 ושיעבור בלב ה  , ואין ספק שתצטער על זה מאוד.ויצחק בנו עם האש והמאכלת והעצים

 ולכן אברהם כשראה תכלית העניין הז ה   .אולי היה רוצה אברהם לעשות עולה מיצחק

 אחר שהיה , שמח שמחה גדולה יותר מהיום שנולד בו יצחק,והתועלת הנמשך לו ממנו

 שלח את , וכד י לשמח את שרה ולהסיר צערה מעליה.ר קיימיםעתה יותר שלם ויעודיו יות 

כי נורא '  כדי להגיד לאמו את מעשה ה,יצחק ממקום המזבח שילך לחברון בדרך אחר

   . ולשמחה בכל הטוב  שהיטיב,הוא

 

ויצחק הלך משם לחברון בדרך ישר ואברהם שב למקומו שהלכ ו  בהר המ ורי ה מהר אל 

 המקום הנכבד , הלך אברהם עם נעריו אל באר שבע ונתארך מפני זה הדרך ולכן,הר

 ,ויש על זה קצת ראיה. אשר הכין לחיות שם חיים אלהיים ויצחק הלך לחברון אל אמו

 ולא זכר שבא , אמר הכתוב ויבוא אברהם לספוד לשרה,מאשר כשמתה שרה בחברון

בל הוא  א. לעשות רושם ממנו ומבי אתו לספוד לאמו הצדקת, וראוי היה שיז כרהו .יצחק

ואמנם אמר  .  ואבר הם בלבד הו א היה שבא מבאר שבע מקום מושבו,היה עם אמו בחברון
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 יען אברהם בשובו ה גיד להם כל חדעל אברהם ונעריו שהלכו יחדו מפני שהלכו בלב א

 אמנם כשבאו לא הזכיר . אחתת ומדעחד ולכן הלכו יחדו כולם בלב א,העניין כאשר היה

 כי הם לא היו יודעים מ ה בלבו של ,ב אחד ודעת אחד להם  לפי שלא היה ל,הכתוב יחדו

 אברהם לעשות 

  .ה"והותרה בזה השאלה הכ
 

  – ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהםואמנם אמרו עוד 

 זולת , מלידת בן מכל בני נחורם שמלשון הכתוב נראה שלא ידע אברהן”רמבכתב ה

 כי אין ,אפשר שלא ישמע עד היום לא היה , ואם הייתה פקידתם בימי בחרותם.היום

 וזה טעם . אבל נעשה להם נס ונפקדו בימי הזקנה.המרחק רב בין ארם נהרים לארץ כנען

  .הנה ילדה מלכה גם היא

פ יצטרך לומר שעברו עשרים שנה " שעכ,קן הרב בזהי עליו שלא ידע מה תן"הרוכתב 

העשרים שנה לא ידע ואם . מעת הולד עוץ בכורו עד שבתואל הקטן הוליד את רבקה

 . שנה' או ס'  כן אפשר שיעלם ממנו נ,אברהם מהבכור דבר

 

עור הכתוב שהוגד לאברהם הנה יוש ,ל"חז שנרמז בכאן זווג יצחק כדברי ן"הרוהנה דעת 

 כי כבר נולדה , ושראוי שתתחתן בהם, אחיך בניםרמלכה אחות שרה ילדה גם היא לנחו

 , ולשרה מצד אחותה,הם מצד אביה שהיה אחיו והיא הייתה נאותה לאבר,רבקה מבניו

 הזכיר כל בני נחור להודיעו , אבל אחרי שהוצרך להזכירם. היא בשביל רבקההועקר הכוונ

כי אם אל ארצי ואל מולדתי 'יחוסו ובניו שהיו ראוים לידבק בזרעו של אברהם וכמו שאמר 

ד לאברהם בפעם אחת כי רחוק הוא שנאמין שהוג.  ודבריו אלה טובים ונכוחים הם'תלך

  .כי חלה גם ילדה מלכה את בניה אלה כולם ושלא ידע מהם עד עתה

 

 ושכבר .ל" כדבריהם ז,ויותר נכון לומר שכאשר נפקדה שרה נפקדה אחותה מלכה עמה

הוא ויהי אחר הדברים האלה  אלא שמאמר זה ,ידעו זה בבית אברהם כמשפט האחים

 כי רצה , שנאמר למעלה' נסה את אברהםויהי אחר הדברים האלה והאלהים'דוגמת 

הכתוב להגיד שאחרי שנולד יצחק לאברהם וגורש ישמעאל מביתו ושנתכבד עם אבימלך 

  : דבריםשניקרו 

 

  . הסכנה שהיה בה יצחק בשעת העקדההאחד

  .שואיוי מה שאמרו לאברהם בשעת נרוהאח

 בכאן שאחר העקדה  ואין הכוונה. ויהי אחר הדברים האלה:ולכן השוה ה לשון בשניהם

 מלידת יצחק וגרושי ישמעאל וברית , אלא שאחר הדברים האלה,הוגד לאברהם זה



 וירא לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       לימודי יהדות ורוח אתר - דעת
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 לפי שבשכרו  ,שואיו לעניין עקדתוי כי נסמך עניין נ,אבימלך הוגד לו זה לעניין  נשואי יצחק

  .היה ז ה

 - ויוגד לאברהםעור הכ תוב י וש.ותהיה אם כן  הפרשה הז את כהקדמה לאברהם זקן

' ואת קמואל וגו' בנים לנחור וגו כאחותה שילדה מלכה גם היאגד לאברהם וכבר הו
 באופן שהיה  שם משפחה גדולה ממולדתו ומבית ואת בתואל ובתואל ילד את רבקה

 .  ולכן שלח שם אברהם לקחת אשה לבנו ליצחק,אביו

 

 .ובזה נשלם פירוש הסדר הזה

 .לה לאל אמת ואמן סלהיוהתה


