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 אהבת אדםו הקרבה,  על חסדנלמד  .ומעשיו וידרכבע"ה נקרא ונלמד )שוב ( להכיר את אברהם השבת 

 .בה'  והגבוהה שלימההאמונה הדרגת ועל אמונה על נלמד אבל מעל הכל 

 

ביקור שלושת המלאכים אצל אברהם , כיבוד האורחים יוצא . מכילה אירועים וסיפורים רביםהפרשה 

הוא רץ  היותו בעל עבדים ושפחותלמרות ומעמדו הרם עצמו למרות כבודו ובהדופן שנערך ע"י אברהם ב

צפויה הבשורה המשמחת על ששרה את המלאכים האורחים מ בלאברהם מק .לארגן ולארחבעצמו 

בענווה מתמקח אברהם , מורהעל סדום וע בשורת הפורענותאת  קבלמאת ה' הוא מ,  יכנס להריוןלה

נשי סדום מעונש המגיע להם א את לילהצוזאת בשביל  עם ה' כסוחר ממולח ועקשןהראויה אך גם באומץ 

 לידת יצחק , ,כשידור חוזר מהשהות שלהם עם פרעה השהות של אברהם ושרה בבית אבימלך. ה' מאת

 ועוד.לידת רבקה עקידת יצחק , , יסוד באר שבע ירוש ישמעאל , ג ,ימים  8ראשונה בגיל המילה הברית 

 

קשיים  ו דווקאנפש ולאהמסירות חום שעבר אברהם הם בת תהניסיונורוב מסביר ש שטיינזלץ הרב

אמונה . הקב"ה מצווה נפשיים וגבולות אין בהם שבירת הגוף או עינויים קשים אלא קושי של  .פיזיים

לאור זאת קשה עוד  ןהניסיו. לכן איתם בעיה מוסרית קשהיש לאברהם אברהם לעשות דברים שוגורם ל

 ע .מעבר לקושי הנפשי האישי יש קושי מוסרי על גבולות הצד הטוב והר יותר.

 

ְוֶאת־"  לארץ שנאמר שהוא לקח איתו  טרם צאתומהתורה ומהמדרשים שאברהם הצליח יפה עוד למדנו 

ן ָ֑ רָׁ ּו ְבחָׁ שֶׁ֣ שּו ְוֶאת־ַהֶנֶֶּ֖פש ֲאֶשר־עָׁ כָָׁ֔ ר רָׁ ֙ם ֲאֶשֶׁ֣ ל־ְרכּושָׁ ואז בשליחות ה' פועלים ומצליחים אברהם ושרה  ." כׇּ

אברהם הצדיק שעושה נפשות צריך רעב. להתמודד עם נדוד לארץ , ל -התמודד עם קשיים הם נאלצים ל

כל קשר אליהם ומעשיהם ליטול נפשות , לצאת למלחמה לא לו כאשר למעשה הוא מציל מלכים שאין לו 

כל כך המעשה  .חייו ומציל את מלכי סדום ועמורההוא מסכן את  מנוגדים לאופיו דרכו מעשיו.ואופיים 

אברהם איש החסד העצום הוא אינו חפץ בכספם ובטובות מהם.  לאחר הצלחתו המרשימהמאוס בעיניו ש

אדם ה שלא יעשה לאף , מעשלגורל מר במדברסכנת נפש וסכן אותו למסכים לגרש את ישמעאל בנו ו

הזו  תהניגודיואיך  .עוברי אורחכל על רקע מסירות הנפש שלו לציבור ולזאת ו על בנו בשרושלא לדבר 

כיצד אברהם יכול להקריב , לאופיו הרי זה בניגוד גמור  ?עם עצמו כך לחיות  מסתדרת ? אברהם יכול 

התורה עצמה מתייחסת  לשחוט אדם ?בכלל אפשר את בנו האהוב יצחק ? זריות כשחוט באהתכוון לול

אין אפילו בקשה או  הצדק ?קול איפה נעלם המוסר ו .אדםקורבנות מקריבי ם עמיקשה ובצורה מגונה ל

תפילות לשינוי הגזרות הקשות ?  מדובר בסיפור של אמונה בדרגה גבוהה וחזקה , אברהם מתערב 

ובמשפחתו הוא אינו מתערב כי הוא מאמין כאשר מדובר בו להצלה . כשמנגד יש חלשים , חסרי סיכוי 

הה'  ְוֶהֱאִמן בַ "  ב ה'  שלימה אמונהב קָׁ הרב שטינזלץ יש התמודדות נפשית ומוסרית קשה "  ַוַיְחְשֶבהָׁ ּלֹו ְצדָׁ

זה הקושי  .לם לעיתים עלינו לוותר על העולם הבאאומר שלפעמים אנו מוותרים על דברים בעולם הזה או

שאנו נתקלים בחיי היום  תהניסיונואנו רואים שיחסית אליו  ולה העצומה של אברהם , קידוש ה' .וזו הגד

ְדִתילובלין מפרש את דבר אסתר " . רבי צדוק הכהן מ יותר יום פשוטים בָׁ ַבְדִתי אָׁ כאשר  " ְוַכֲאֶשר אָׁ

י מהעולם הזה שלי כך אני מאבדת את העולם הבא שלי " היא מוותרת על שמירת הטוב והיושר אבדת

אינם  התורה סיפוריוסר שלה בעיניה . משלה ולמרות שזה לטובת עמה היא כאילו איבדה את ההאישי 

אדם עומד במבחן שכולהאמין ש מאתנונדרש המצופה וה אתמעשיות או סיפורי היסטוריה יש ללמוד מהם 

יצחק אברהם חוזר מנצח מהמלחמה , לוט ניצל ,  או שכך חייבים היו לקרות מידי ה' . םמסתדרים הדברי

                           . ים ומהם יצאו עמים שלמים בריאו יםחיבניו האהובים של אברהם נותרו ישמעאל ו

 

באותה  כוהמשיצאצאיו והוא בדיוק אברהם לימד את דרכו ליצחק ובאותה הדרך  .מדובר בדרך חיים

ו"  לאורך האירוע לכן נרשם פעמיים, המסירות והאמונה     נאמר טוב שנגמר בבסוף ו " ַויְֵּלכּו ְשנֵּיֶהם ַיְחדָׁ

ו"  ) מלשון  נסדגל ולהנצחת הניסיון הקשה ל , ך הישר והאמונהבדרפת יחדיו , משותהליכה  " ַויְֵּלכּו ַיְחדָׁ

  ל אמונה חזקה . ובע"ה שלא נבוא לידי כל ניסיון חטא וביזיון.שפלא וגם דגל ( 
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  ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן 


