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 חשוון, ה'תשע"ח-' מרי-יום ראשון, אור ל, בס"ד

 

  ה'תשע"ח ויראלפרשת המרכזי שיעור ה

  הרב מרדכי אלון

 נרשם ונערך משמיעה ע"י תלמידים

 אב המון גויים או אבי האומה הישראלית? -אברהם 
 

 סקירת ההפטרה

 עוסקתהפטרה . הלפרשה גיע, ומתוכה נ'פרק ד 'מלכים בהלקוחה מ ,נפתח היום דווקא בהפטרה של פרשתנו

על האשה שצעקה מספר ו בהפטרה שבעת הפסוקים הראשוניםעל פני  משתרע הראשוןהסיפור  שני סיפורים.ב

 -שואל אותה אלישע  מת ומגיע הנושה לקחת את ילדיה לעבדים. , שהיה ירא את ה',אל אלישע הנביא שבעלה

 מהשכנים כלים תשאלי - מר לה אלישעוחד. אא "אסוך שמן"לו שיש לה רק  והיא עונה? "מה יש לך בבית"

. כל עוד מתוך אסוך השמן שיש לך בשמן ותתחילי למלא את הכלים, תסגרי את עצמך בבית כמה שיותר ריקים

היא חוזרת לאיש  .נפסקהשמן  אף כשהכלי האחרון התמלארק משיך למלא אותם והשמן ה - כלים היו לה

 ."יחיו בנותר"והיא וילדיה  ,בפדיון להחזיר את חובותיה ,אומר לה למכור את השמן הזההאלוקים ש

 ,נבאלא אפשרה לנביאים להיהמלך . כאשר איזבל אשת אחאב שה זו היא אשת עובדיה הנביא, א1לפי דברי חז"ל

 מלךהיהורם, בנו של משחד את והוא  ,כלכל אותם. עובדיה היה איש עשיר מאודעובדיה החביא את הנביאים ו

וכשאין  ,חובות מהמשפחהשוחד וההמלך בא לגבות את הבן כשעובדיה מת, אך  כך.מ ןשיעלים עי ,אחאב

 את הילדים לעבדים. לוקחהוא  - לפרוע את חובותיה למשפחה כסף

 ואצל בעלה צלהא שראבמקום הנקרא שונם, שה אחרת על א מספר וק ח' ואילך,ספ, מהשני בהפטרה הסיפור

תאכסן שם כדי שהוא י ו עליית גג מיוחדתובנתה עבור לנביאשה דאגה אלישע התארח מדי פעם. אותה א

השתדלות  - אם היא צריכה משהו שואל אותה אלישע באחת הפעמים שם.ל מגיעבכל פעם שהוא בפרטיות 

שהיא לא נפקדה בבנים ואלישע  נביאמספר ל , עוזרו של אלישע,. גיחזילבקש אצל המלך וכיו"ב, והיא מסרבת

ואלישע, אשר מגיע למקום  ,יום אחד הילד חש בראשו ונפטר .לד לאחר זמן לא רבמברך אותה בבן שאכן נו

 .בקצרה שני הסיפורים שמופיעים בהפטרהאלו  לקריאת האשה, מחיה אותו.

ביל לסיפור שמק ,דרך סיפור החייאת הילד - פרשהההפטרה הזו עם ה קשר שלהבדרך כלל נוהגים להבין את 

סיפור הראשון בתחילת  ללפרשה שכך ברור מה הקשר -לא כלעדיין אך  .המופיע בסוף פרשתנו דת יצחקעק

מגיעים בכלל לחלק של ולא הסיפור הספרדים קוטעים את ההפטרה באמצע מנהג שאצל  ,ה? ועוד קשהההפטר

 החייאת הילד!

מקביל לסיפור  לשני חלקים בפרשה. החלק השני אכןבהתאם  ,בעבר ניסינו להסביר שלהפטרה יש שני חלקים

לאן אפשר  - רמציאות חברתית קלוקלת ביות סדום, והוא בא לתארדה, אבל החלק הראשון מקביל לסיפור העק

שה איך לצאת כאשר בהפטרה הנביא מלמד את הא כל הממסד רקוב ומושחת, ,להגיע גם בממלכת ישראל

 שר לייצר שכנות טובה.ולראות שיש גם נקודות טובות ואפ ,מהמציאות הזו ולשאול מהשכנים כלים

 

 סקירת הפרשה

 הפרשה: אתקצרה ב נסקור .פנימהולהבין את הדברים יותר  היום ננסה להעמיק בכך עוד יותר
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שלושה  -התגלות הקב"ה לאברהם אבינו, הכנסת האורחים של אברהם אבינו ב עוסקת , פרק י"ח,תחילת הפרשה

הפיכת תכניתו לגבי הקב"ה מספר לאברהם את  ,מכןלאחר . כידוע כשכל אחד בא לבשר בשורה אחרת ,מלאכים

, ומנסה במו"מ לסכם על מספר צדיקים מינימלי שימנעו את הפיכת העיר להצלת העיראברהם מתפלל  ,סדום

הפרשה עוברת לספר לנו על  ,לאחר מכן .2שאין לזלזל בהגה מדרזו  -" ואברהם שב למקומו עד שלבסוף "וילך ה'

ט הסיפור של לוט ושתי "ובסוף פרק י ,המלאכים שמבריחים את לוט ומשפחתועל ו ,ועל ההפיכה שלה סדום

 .שבצוער בנותיו במערה

לקיחת שרה על ידי אבימלך, לל ירידת אברהם לגרר ביניים' ע סיפור' מופיע , פרק כ',באמצע 'רביעי' של הפרשה

אחרי  הם להישאר ולגור אצלואבימלך מזמין את אבר - בשונה מאצל פרעה -כאשר שם אבימלך מלך פלישתים, 

מגיעים  ,לאחר מכן שהם גם כורתים ביניהם ברית.כדי עד  מתקרביםהיחסים ביניהם ו ,שהוא מחזיר לו את שרה

בין פרק כ"א לכ"ב, , גירוש ישמעאל. ביום היגמל את יצחק למימוש הבשורה על הולדת יצחק, משתה גדול

דה אליה מגיע אברהם עם נעריו שמחכים למרגלות העק מופיע סיפורבפרק כ"ב אברהם שוב קורא בשם ה'. 

 בכך מסיימת פרשת וירא, ולכהלבתואל בנם של נחור ומ   ידיעה שרבקה נולדתדה מסתיים בעקסיפור ה ההר.

  .כולה

 שני הסיפורים של אלישע הנביא. תהיהההפטרה בחרו חז"ל ש -מכל הסיפורים של הפרשה  ,משום מה

 

 אבינוייחודיות מילתו של אברהם 

הזו שבה השטחית נבין למה הסקירה  ומתוך כךלימוד הפרשה, ננסה להעמיק בהזו,  סקירה-אחרי ההקדמה

 כך;-הייתה חשובה כל פתחנו

ָלי֙ו )א(  א אֵּ ָרָ֤ י מַ  ה'ַוי ֵּ ֵ֖ לֹנֵּ אֵּ ַתחב ְּ ֶּֽ ֵׁ֥ב פ   ֵּ ֛הו א ֹיש  א וְּ ֵ֑ רֵּ ֹום מְּ ם ַהי ֶּֽ ֹחֵׁ֥ ל כ ְּ ה    : ָהֹאֵ֖

אין לנו למעט כאן,  -הסיבה לפירוש הזה של רש"י ברורה '. החולהלבקר את 'שהקב"ה הגיע אומר רש"י במקום 

ולכן  זו הפעם היחידאית בכל התנ"ך, לום.אפילו פעם אחת במקרא שהקב"ה נראה אל מישהו ולא אומר לו כ

סוף פרשת לך לך, שם מסופר על ברית המילה שעשה אברהם  -מוכרח רש"י לקשר את הפסוק עם מה שקדם לו 

 ומיד נרחיב. .עבגיל תשעים ותש

ַתח הָ )ב(  ָׁ֣ פ   ָראָת֙ם מִּ קְּ ָרץ לִּ ָ֤ א ַוי ָ רְּ יו ַוי ַַּ֗ ֵ֖ים ָעָלֵ֑ בִּ צ ָ ים נִּ ִַּּ֔ ָׁ֣ה ֲאָנש  ָ לֹש  ְּ ֙ה ש  נ ֵּ הִּ א וְּ רְּ יָני֙ו ַוי ַַּ֔ א עֵּ ָָ֤ ש   ל ַוי ִּ ה  ֹאַּ֔
ָצה: רְּ ֵ֖חו  ָאֶּֽ ַ ת  ְּ ש  ם)ג(  ַוי ִּ י אִּ אתִּ  ַוי ֹאַמֵ֑ר ֲאֹדָנַּ֗ א ָמָצָ֤ יָך ַאלָנָ֨ ינ ַּ֔ עֵּ ֙ן ב ְּ ר י חֵּ ָך: ָנֵׁ֥א ַתֲעֹבֵ֖ ֶּֽ ד   ל ַעבְּ ַעֵׁ֥  מֵּ

קרא לגדול שבהם אברהם ש -ין חוללשון , האם היא בפס' ג' כאן "אדנות"נחלקו חז"ל מה הפירוש של המילה 

ת עד שיוכל ללכת לבקר פונה אל הקב"ה ומבקש מהקב"ה שימתין קצהוא וזה לשון קודש ואו שמא  בלשון זו,

איך הסופר  - המחלוקת הזו רלוונטית הלכה למעשה .)שני הפירושים מובאים ברש"י('הנכבדים'  את האורחים

אם זה שם קודש, כפי שאכן  כשהוא כותב אותה.בכוונותיו שכותב את ספר התורה צריך להתייחס למילה הזו 

 ח"ו! כל הספר פסול -הרמב"ם פוסק להלכה, והסופר כיוון לחול 

הבטיח לאברהם על הולדת יצחק הקב"ה כבר  ,(ז"פסוק טו "פרק טאברהם נימול )לפני שעוד  ,לך-בפרשת לך

  ע"י המלאכים לא אמורה להפתיע את אברהם. כעת אם כן הבשורה הזו ושרה, מ

אברהם מל את עצמו. אך הפרשה הקודמת ם שזה סמוך לפרשה הקודמת, ש כךעל  פירוש שלורש"י בונה את ה

. "תוביתו של אברהם "נימולו א וכל בני ישמעאל גםאלא  לא רק אברהם נימול, -בר מאוד כללי מסתיימת בד

הפרשה כך  כולם עברו ברית מילה!הרי אם כן, למה באים לבקר רק את אברהם? ולבקר חולים זה דבר חשוב, 

  -הקודמת הסתיימה בלשון רבים 

ָכל ָ֤י בֵּ  וְּ ֵּ ש  ַנתַאנְּ קְּ ת ו מִּ יִּ יד ב ַָּ֔ ָׁ֣ לִּ ן יתֹו֙ יְּ ת ב   אֵָּׁ֣ ף מֵּ ֵ֖ס  ָכֵ֑  כ   וֹ נֵּ ת ֶּֽ לו  אִּ ֵֹ֖ מ   3.ר נִּ

הפסוק בא להדגיש שהקב"ה ש ולכן מסקנת רש"י היא " בלשון יחיד,אליו"וירא  -בתחילת פרשתנו  כך-אחרמיד ו

 . כי מילתו היתה שונה ממילת שאר האנשים - התגלה רק לאברהם אבינו ולא לאחרים ש"נימולו איתו"
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כאן ואילך מתחילה מהמלאכים מגיעים ומודיעים לשרה שיוולד לה בן שימשיך את אברהם לגמרי. על כל פנים, 

 ת את כל הפרשה;חורזלא תמיד אנחנו נותנים את דעתנו עליה, והיא נקודה אחת ש

יותר מכל אחד אחר לך. בתור שכזה הוא מתעסק -גויים", כך הוא נקרא בסוף פרשת לךאב המון "אברהם הוא 

 -ים לם ובכל הגובאיך אפשר לקרוא בשם ה' בכל העו

במה חשוב ממרא שהכתוב טורח לציין איפה הייתה  :רש"ישם שואל ו, ה' נראה אל אברהם באלוני ממרא

הפרשה מתחילה עם גוי כלומר  איתו נמלך אברהם על ברית המילה.שזה הוא הנבואה? רש"י מבאר שממרא 

ואברהם אבינו מתגלה בשיא של המושג  ,משקיפים אנשים סדומה משםושאצלו אברהם זוכה לגילוי שכינה, 

לך, השופט כל הארץ לא יעשה "חלילה  -אלא בתביעה  ,הוא לא פונה אל הקב"ה בשאלה - "אב המון גויים"

 משפט"!

 ולשתף אותו בתכניות?שבעקבותיו הקב"ה מחליט לפנות אליו  ,של אברהם 'הייחוס'אבל מה 

ֶּֽה:ָאָמֵ֑ר הַ  ה'-וַ )יז(   ֵׁ֥י ֹעש   ֵ֖ר ֲאנִּ ם ֲאש   ָרָהַּ֔ ַאבְּ ֶּֽ ֙י מֵּ ה ֲאנִּ ָ֤ ַכס   ֹוי )יח(  מְּ גֵׁ֥ ה לְּ ֛ י  הְּ ֶּֽ ם ָה֧יֹו יִּ ָרָהַּ֔ בְּ ַאָ֨ ֹול וְּ דֵ֖ ג ָ
כו   רְּ בְּ ָ֨ נִּ ו ם וְּ ָעצֵ֑ ץ: וְּ ר  י ָהָאֶּֽ ֵׁ֥ ֹויֵּ ל ג  ֵֹ֖ ֹו כ  יו)יט(  בַּ֔ ַּ֗ ִּ ת  ַדעְּ י יְּ ָׁ֣ ת כ ִּ ה א  ַצו  ֶּ֜ ר יְּ ַמַע֩ן ֲאש  ָ֨ ת לְּ א  יו וְּ ָנָ֤ יו  ב ָ יתֹו֙ ַאֲחָרַּ֔ ב ֵּ
ךְּ  ר  ָׁ֣ רו ֙ ד   ֶּֽמְּ ָ ש  עַ  'הַּ֔ וְּ ַמַּ֗ ט לְּ ֵ֑ פ ָ ְּ ש  ה ו מִּ ָדָקֵ֖ ֹות צְּ יא ַלֲעש ֵׁ֥ ָ֤ ר 'ה֙ ן ָהבִּ ֵׁ֥ת ֲאש   ם אֵּ ָרָהַּ֔ יו: ַעל־ַאבְּ ֵ֖ר ָעָלֶּֽ ב    4ד ִּ

 הוא וזרעו שישמור את דרך ה'. זה הייחוס של אברהם. -אברהם אבינו ובניו 

 

 אברהם -זכותו של לוט 

 -ואז הצלת לוט  ,תפילה של אברהם שלא צולחת, לאחר מכן הגעת המלאכים לסדוםהפרשה ממשיכה ב

ְּ )כז(  ש  ֵׁ֥ם ַוי ַ לכ ֵּ ר א  ק  ֵֹ֑ ב  ָרָהֵ֖ם ב ַ ר ַאבְּ ֹום ֲאש   קַּ֔ ָ מ  ת ַהָ֨ ֵ֖ם א  ָ י  ָעֵַׁ֥מד ש  ֵׁ֥ נֵּ ְּ ף ַעל)כח(  ה'פ  ַּ֗ קֵּ ש ְּ ְּ  ַוי ַ ֹד֙ם פ  י סְּ ָ֤ נֵּ
ל ַעֶּֽ ה וְּ ל ַוֲעֹמָרַּ֔ ר הָ  כ ָ יֹטָׁ֣ ה ָעָל֙ה קִּ ָ֤ נ ֵּ הִּ א וְּ רְּ ֵ֑ר ַוי ַַּ֗ כ ָ ץ ַהכ ִּ ר  ָׁ֣ י א  ֵ֖ נֵּ ְּ ֶּֽןפ  ָ ש  בְּ ר ַהכ ִּ יֹטֵ֖ קִּ ץ כ ְּ ר  ת וַ )כט(  ָאַּ֔ ָ֤ חֵּ ַ ש  י ב ְּ ַּ֗ הִּ יְּ

תֱאלֹ י֙ם א  כ ַָּ֔  הִּ י ַהכ ִּ ָׁ֣ תָערֵּ ֵ֖ים א  ר ֱאלֹהִּ ֵֹׁ֥ כ  זְּ ת ר ַוי ִּ ח א  ל ַָ֤ ַ ש  ָרָהֵ֑ם ַויְּ ָׁ֣  ַאבְּ ת  תלֹו֙ט מִּ ֙ א  ֲהֹפךְּ ה ב ַ ָכַּ֔  ֹוךְּ ַהֲהפֵּ
ר ים ֲאש   ַּ֔ ָערִּ ָׁ֣ ֹוט ה  ֵ֖ן לֶּֽ הֵּ ֵׁ֥ב ב ָ ַ  5.ָיש 

  ., זו זכותו של לוטאברהם שהקב"ה זוכר אתכה הוא מפני שילוח לוט מההפ

על פני סדום וה' אמר  השקיפו המלאכים ,בתחילת הפרק -, וזה פרט חשוב בנותיו עמולוט עולה לצוער ושתי 

 על פני סדום אברהם משקיףבסוף הפרק לעומת זאת, לאברהם, ההשקפה של המלאכים גרמה להפיכת סדום. 

 רות המואביה, דוד המלך. -ויצא מזה משיח. מלוט, מבתו, מואב  -

 

 אב המון גוים

 -נעבור הלאה לפרק כ' 

צָ )א(  רְּ ָרָה֙ם ַאָׁ֣ ם ַאבְּ ָָ֤ ש   ע מִּ ַָ֨ ס  יןַוי ִּ ב ב ֵּ ש   ֵׁ֥ ב ַוי ֵּ ג  ר: ה ַהנ  ַּ֔ ָרֶּֽ גְּ ָגר ב ִּ ֵ֖ ו ר ַוי ָ ֵ֑ ין ש  ָׁ֣ ש  ו בֵּ ֵ֖   ָקדֵּ

מציע לו אף היא מקבלת את פניו והמלך שלה  יותר מאשר בחברון. -וחר אברהם לגור ממלכה שבה בהגרר זו 

ל -קורא בשם ה' אממלכה מוסרית שבה אברהם אבינו  זו כורת איתה חוזה,ממלכה שאברהם  היזולשבת בה. 

דת יצחק זהו מקומו המרכזי. הוא נוסע לעק עולם, זו הממלכה שאליה חוזר אברהם אחרי עקידת יצחק.

 זה של סדוםת-לחברון. גרר היא האנטי נוסעא ו, והשבע. אחר כך מתה שרה בחברון-, וחוזר לבארלירושלים

מסדום את נקודת גם מצליח להוציא וגם בסדום. הוא  גם בגררל עולם אאברהם קורא בשם ה' ו המושחתת,

 גם מהמקום השפל ביותר. ,המשיח

ומפספסים את ספרים רק על אברהם ויצחק, דה אנו תמיד מבעק -דה בהמשך הפרשה אנו מגיעים אל העק

הוא  ,דהמהעק יעזר וישמעאל. וכשאברהם חוזררש"י הם אל יפשעל  ,דה מגיעים גם שני נעריםלעקש הנקודה

יצחק  לבאר שבע עם הנערים ולא עםאברהם שב  ואיתם לבאר שבע להמשיך ולקרוא בשם ה'. ,אל הנערים חוזר

                                                           
 פרק י"ח 4
 פרק י"ט 5
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עם שרה עם ישמעאל ועם הגר. נפגוש אותו -בפרשת חיירק ממשיך. את יצחק נפגוש  יצחק ממשיך לאן שהוא -

 להחזיר את הגר.שם הלך כדי ל "איבאר לחי ר"-חוזר מוהוא  ,אליעזר שהולך לקחת לו את רבקה

אבל  ,אני הולך עם הנערים וחוזר עם הנערים -דה בא לומר דבר אחד ברהם שב אל הנערים, וכל סיפור העקא

 !לנערים אין קשר לעקידה

ם ייל עולם בכל הגו-בשם ה' א שלו בקריאהבתפקידו של אברהם כאב המון גוים, חד צד אהפרשה הזו עוסקת מ

יירש בן  "לא-הפרשה המגלה ש הימאידך זוהחרבה, אבל  שם ה' מגרר ומהתהום של סדוםלת להוציא את וכיה -

הקב"ה שאם יש רגע אחד שנדמה שיכול להיות בלבול בין יצחק וישמעאל אז ו ",עם בני עם יצחקהזאת האמה 

שבין ישראל ובין  הברורה והמוחלטת ההבדלה - "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" -לאברהם  אומר

 הגויים.

 

 נקודת היהדות, הנקודה המבדילה

בכל הפרשיות של בראשית רואים  כמה פעמים ששם של פרשה מלמד על משמעותה של הפרשה.כבר אמרנו 

 פרשת 'וירא'?שמה של מה מלמדת אותנו צריך להבין ו .6את זה בפועל

נת כסף קויליד בית ומ ת המילה שנעשתה לכל בן נכרבריש ,לומר שיש גילוי שכינה - ' וירא אליו ה''זה  "וירא"

היא לא ברית המילה שנעשתה אצל אברהם. המציאות אצל אברהם לאחר ברית המילה היא מציאות  -וישמעאל 

 אל תכונה שתעבור בזרעם של, מכאן יש לבני ישרמתגלה דרכו בעקבות כךושונה מכולם. השכינה מגיע לבקרו 

 7ישראל כלפי העולם.

"לא יירש בן מבררת ששאת הניצוץ האינסופי, את נקודת היהדות. זו הנקודה הפנימית זו הפרשה המבררת 

הקב"ה אומר לאברהם שהוא שומע את בקשתו  ו תכונה שקיימת רק בישראל.ז ."עם בני עם יצחק האמה הזאת

למה רש"י נדרש לפרש כך? 'כעננים יכלו'.  -אומר רש"י במקום ו), 'נשיאים יוליד 'שנים עשר -כלפי ישמעאל 

(. ...האמת היא שזה אותו דבר, גם נשיאים הם חולפים וגם עננים -למה לא לומר שנשיאים אלו פרזידנטים? 

 . אתה, אברהם, מרכבה לאלוקות. "אקים את יצחק" -, את האינסוף "את בריתי"אבל 

 

 

 ותחסרהו מעט מאלהים

 מהפסוק .וישב אברהם למקומו" כילה לדבר עם אברהם,"וילך ה' כאשר  - רהםכשהקב"ה מסיים לדבר עם אב

. מכאן לומדים ששכינה למעלה 'טור'-ה"וירא אליו ה'" לומדים חז"ל את מצוות ביקור חולים, זה המקור שמביא 

ט. "מ -עולה לארבעים ותשע בגימטריא  'חולה'-ש אשותיו של חולה. מובא באר"י הק' לגבי ביקור חולים זהרמ

 ,הבלחד דומה ל  צד א, אדם שמ8ים"חסר. על הפסוק "ותחסרהו מעט מאלהחולי זה חיסרון. אדם חולה הוא אדם 

על משה רבנו דורשים שהיה חסר ו שערי בינה נבראו בעולם, חמישים - 9אומרים חז"ל ומאידך הוא מאוד גבוה,

 .היה חסר רק מעט מאלוקיםכלומר אחד, 

זה משהו שהאדם  . שער החמישיםשבעכפול  שבע ,ם יכול להגיע אליו בבריאהמ"ט שערים מהווים את מה שהאד

מות הכי גדולה לשל אברהם אבינו זה הש החולי ".את החולה"בקר כל להגיע אליו. את זה בא הקב"ה ומלא יו

 -למה הוא משתוקק? ומה חסר לו?  ,תהלך לפני והיה תמים""ה - מילהשניתן להגיע אליה אחרי ברית ה

של הקב"ה זה שהוא יהיה מרכבה  'ביקור חולים'. הות של אברהם היא להגיע לשער החמישיםקקההשתו

לאלוקים, שאין בו שום דבר משלו, יש בו ניצוץ אלוקי אינסופי שאותו הוא יעביר ליצחק. את זה הקב"ה העביר 

אלוני  - העולמיתאברהם יושב בתוך המציאות  .שנימולו איתו אחריםהאחד אחר מ ולא לאף ,רק לאברהם

                                                           
של אברהם הליכתו  -מתחיל את ישוב העולם מחדש, לך לך עיקר הפרשה, השורד מהמבול והוא  -תחילת העולם, נוח  –בראשית  6

 . וכן הלאה
 טועמיה, וירא, תשע"ח.עי' בהרחבה בשיחה 'פרוטקציה בביקור חולים', גיליון  7
 תהילים ח', ו'. 8
 בבלי ר"ה. 9
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 ',ל עולם-בשם ה' א'על אבימלך בגרר וקורא הוא משפיע ו ,ם בפעולה עם סדוםי, הוא משפיע על השמיממרא

של הנשמה היהודית, של האינסוף, את הכח הזה נותן הקב"ה לאברהם וליצחק ולזרעו של  אבל את הכח הזה

 של הפרשה. המרכזיתקודה יצחק ויעקב. זו הנ ,אברהם - "כי ביצחק יקרא לך זרע" -יצחק 

 

 אסוך שמן

 נחזור להפטרה:

אִּ )א(   יוְּ ֶּֽ נֵּ ָׁ֣י בְּ ֵּ ש  נ ְּ ת מִּ ה ַאַחָׁ֣ ָָׁ֣ ל ש   ה א  ים ָצֲעָקָ֨ יאִּ בִּ נ ְּ ָ  ַהַ֠ ת  עְּ ָָׁ֣ה ָיַדַּ֔ ַאת  ת וְּ ֙י מֵַּּ֔ ִּ יש  ָךָ֤ אִּ ד ְּ ר ַעבְּ אֹמַּ֗ ע לֵּ ֶָּ֜ יש  ֱאלִּ
 ָׁ֣ תכ ִּ א א  ֵ֖ ה ָירֵּ ָךַּ֔ ָהָיֵׁ֥ ד ְּ תוְּ  'הֵ֑  י ַעבְּ ַחת א  א ָלַקֶּ֜ ה ב ַָּ֗ ש  ַּ֔ נ ֹ ים: ַהָ֨ ֶּֽ ֹו ַלֲעָבדִּ י לֵ֖ ָלַד֛ י יְּ ֧ נֵּ ְּ ָ֤ )ב(   ש  ל  ר אֵּ אמ  יָה ַוי ָֹ֨

ה ֱעש   ֶּֽ ה א  ֙ע ָמָׁ֣ ָ יש  י ַמה ֱאלִּ י לִַּּ֔ ידִּ ָׁ֣ ךְּ ַהג ִּ ֵ֖י  (לכי) י  ש   ל ַָּ֔ ת כ ִּ יִּ ב ַַּ֔ ָךֵׁ֥ ֹכל֙ ב ַ ָחתְּ פְּ ִּ ש  ין לְּ ָׁ֣ ר אֵּ אמ  ַֹּ֗ ת ַות  ֵ֑יִּ ָ ב  ךְּ ב ַ ָלֵ֖
ן: ֶּֽמ  ָ ו ךְּ ש  ם־ָאסֵׁ֥  10 אִּ

 חד "אין לשפחתך כל בבית", ומאידך "כי אם אסוך שמן".צד אמ - י דברים סותריםשע שנילהיא עונה לא

, . )"וישע ה' אל הבל ואל מנחתו""שע-"אליהאישה האחת הזו היא הנשמה שזועקת  כי 11מוסבר הסוד תורתב

 בתורת הסודו .הזעקהתחינה שהאל יושיע, שישמע אל  הוא "אלישע"פירוש השם  .("שוועת עניים אתה תשמע"

אל שיושיע אותה ל. היא זועקת , אשה יראת ה'הנשמהזו  – "אשת חיל"זו ה "הנביאים שה אחת מנשי בני"א

 הם האהבה והיראה "ילדי". "לקחת את שני ילדי לו לעבדים"באה  ,הנפש הבהמית ,המציאות -הנושה מ

רוצה לקחת מהחיבור לאלוקות את  ,אל האלוקות שבא להשכיח את החיבור של הנשמה "נושה", ההאלוקיות

היא עונה אין שום  ,. וכששואלים את הנשמה מה נשאר בבית, אל הנשיהאל התאוות הזרות - ה והיראההאהב

 ., סדוםדבר

שאכן תבדקי שוב'. והיא עונה לו  ,זרע אברהם יצחק ויעקבשאין כלום אצל אין מציאות כזו ' - אלישע עונה לה

כהן  אותו פך שמן שמונח בחותמו שלמה עצמה, הנש ספרות הפנימית זובכל ה "שמן" -נשאר רק אסוך שמן 

את  "הנושה בא לקחת את שני ילדי" .אל הנשיהירדו , כל הכלים נגועים והלכו עם הנושה -גדול. אבל אין כלים 

 לא נשארו יותר כלים. - והמידות כל החשק ואת כל הערכים את ,האהבה והיראה

אל "ם ריקים. ך ואל תמעיטי בכלימאת כל שכניכלים ריקים וקחי  ,קחי את אסוך השמן -אלישע לה ואז אומר 

אל אל תמעיטי בו.  -המצב באמת קשה, הריחוק כל כך גדול , 'תמשיכי לזעוק'הוא פירושו בעומק  "תמעיטי

שלך הוא אינסופי.  "אסוך השמן"אז תגלי ש כי בכח הריקות הזו של הכלים הריקים, ,תמעיטי בריחוק הזה שיש לך

 לפני כן.הוא יגרום לאור שלא היה 

 ,. בעומק"י בנותראת ובניך תחי"ולא רק שהזדונות יהפכו לשגגות אלא  - "כרי את השמן ושלמי את נשייךמ  "

 !"את ובנייך תחיי"הזה, מזה  12אור הבא מתוך החושךהדווקא ביתרון  -ההסבר בתורת הסוד לזה 

גם  - הזה שעובר ליצחק "אסוך שמן"ה כחמ ושך הגדול הזה,החמציאות שדווקא מתוך  ,הפרשה באה לגלות

ואולי אין אף  אם יש חמישים? שלושים? עשרים?ה -צריך לברר ולא לבלף אבל מהמערה בסדום יצא משיח. 

-פילו כשזה מה שזועקת הנשמה שאו ודווקא מהמקום הכי נמוך את תראי שיש עוד שמן ועוד שמן.  –אחד 

 .אין יאוש. אין מצב שהניצוץ הפנימי נעלם - אכשהמצב כל כך נור -כשהאש של עבדך מתה , "מתאישי עבדך "

 .הוא אינסופי

 , כבר אפילו לא מרגישים את המרחק,כבר אין נשמה שצועקת באמת מת. פהכבר הילד  ,בסיפור השני של אלישע

אלישע  -כבר הכל גמור. בסיפור השני בא הגילוי שמהמקום הזה שנראה שכבר הכל נגמר ולא נשאר שום דבר 

 ., גם אז עוד יש תקווה, יש ניצוץמחיה את הילד

  

                                                           
 מלכים ב', ד'. 10
 .332' קוטי שיחות כרך ה, עמילמאמרים קצרים )לאדמוה"ז( קל"ו, ו 11
 ע"פ קהלת ב', י"ג. 12
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 ילידי בית יוסף

עקב הוא להעלות את יצחק וי ,התפקיד של אברהם - " "וירא אליו ה'-כל הפרשה מתחילתה ועד סופה עוסקת ב

  .'ברית המילה'גה של כל העולם למדר

". לכו אל יוסף"הוא אמר להם  ,המצרים באו אל פרעה לבקש אוכלפרצו שנות הרעב ושכש ,אצל יוסףמסופר 

? מבאר רש"י שהם הלכו הוא 'המשביר לכל מצרים'הרי  ,התחלההלמה לא הלכו אל יוסף מ -  לכאורה תמוה

יתן להם אוכל, אז הם חזרו אל פרעה. שאל שהוא אבל הוא דרש מהם למול את עצמם כדי  ,בתחילה ליוסף

ברירה אמר להם -וכל התליע, אז בלית, אבל כל האואמרו שכן ,אותם פרעה האם הם עשו כמצוותו לאגור אוכל

מה ראה יוסף למול את כל מפני  -שואלים המפרשים ו מה שיוסף מצווה אותם. עשאין ברירה, ת - פרעה

לכן ראה צורך למול את כולם. , והמצרים הם בעצם מקנת כספו של יוסף, ילידי ביתוכי  וההסבר הואהמצרים? 

 את סדום.שיכול להאיר את מצרים,  "אסוך השמן"הוא 

קא . דוו"כלים ריקים אל תמעיטי"תשברי עוד! מצוין, נשברת?  מה קרה, :הנביא בהפטרה בא ואומר לאשה

 מהשבירה הזו יופיע האור הגדול.

 

 מה בין ישראל לעמים

הפרדה הכי גדולה בין אב המון גוים' אבל יחד עם זה יש בה את הו אנחנו מגיעים לנקודה שהיא הכי 'בפרשה הז

 ם. יבין אברהם וזרעו לבין שאר הגוי -לעמים ישראל 

בית "הם באו כי אברהם הולך להקים  -? אם הם נשארו למטה ולא עלו להר בשביל מה באו הנערים לעקידה

שיש דברים שהם לא ומבינים  ממתינים ,המייצגים את העמיםהנערים, אליעזר וישמעאל, . "תפילה לכל העמים

 ו לראות רק דרך אברהם ויצחק.הם יוכלאלוקות ש -רואים בעצמם 

עכשיו בתחילת הפרשה לבקר ולהכניס לך את השער  באתיאומר לו הקב"ה, ו, 'המרכבהאתה  ,אברהם אבינו'

גם אז יהיה  -וגם כשהנשמה כבר לא תצעק  ,הזה אתה תבעיר את כל העולם כולו "אסוך השמן"עם ו חמישים,ה

 לגמרי. שנראה כבר מתאפשר להחיות את מה 

יתר המדרשים שנראים לנו כל גם ו הנקודה המרכזית שבה, ולהראות לנו את ,ה באה לקחת את הפרשהההפטר

לומר שיש  שבאו ,לומר שיצחק בא מאבימלך 'גמל את יצחקה  'ביום ליצני הדור שבאו  כמו המדרש על כצדדיים

 ,"מי מילל לאברהם היניקה בנים שרה -חולפת כי גם יצחק בא מאבימלך, על זה אומר הכתוב  כאן עוד אפיזודה

שמן האסוך זהו  והניקה אותם שרה. ,כל תינוקות שבעולםאת רש"י שהביאו  ומבאר שם ,כי ילדתי בן לזקוניו"

 שמאיר את כל העולם.

למה הקב"ה . , בלי לדבר אליופעם אחת בהיסטוריה היה שהקב"ה נגלה לאדם 'סתם' -זאת הנקודה של הפרשה 

אסוך "הוא  בעולם.הוא יכול להיגלות  , רק דרכו,משםרק י הוא המרכבה שלו. הוא בא אליו כי נגלה לאברהם? כ

 ."השמן

 


