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  ט"   מרחשוון התשס                        ד"בס
 

   לידת יצחקה הכפולה עלבשורה
  פרשת ויראל

  
  ח"בראשית י. 1
, ַוּיֹאֶמר י  .ִהֵּנה ָבאֶֹהל, ַוּיֹאֶמר; ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתךָ , ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ט

ׁשַֹמַעת  ָׂשָרהוְ ; ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתךָ , ֵבן-ְוִהֵּנה, ָּכֵעת ַחָּיהֵאֶליָך  ׁשֹוב ָאׁשּוב
; ָּבִאים ַּבָּיִמים, ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים יא  .ְוהּוא ַאֲחָריו, ֶּפַתח ָהאֶֹהל

  :ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר, ַוִּתְצַחק ָׂשָרה יב  .אַֹרח ַּכָּנִׁשים, ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה
-ֶאל, ְיהָוהאֶמר ַוּיֹ יג  .ַואדִֹני ָזֵקן, ִּלי ֶעְדָנה-ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה

  .ַוֲאִני ָזַקְנִּתי--ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד,  ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאמֹר :ַאְבָרָהם
  .ּוְלָׂשָרה ֵבן--ָּכֵעת ַחָּיה, ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליךָ ; ָּדָבר, ְיהָוהֲהִיָּפֵלא ֵמ  יד
  ז"בראשית י. 2
 ַוֵּיָרא ְיהָֹוה ֶאל ַאְבָרםַׁשע ָׁשִנים ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵת ) א(

ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ) ב:(ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים
ַוִּיּפֹל ַאְבָרם ַעל ָּפָניו ַוְיַדֵּבר ) ג:(ֵּביִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד

ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ) ד:( ֵלאמֹרֱאלִֹהיםִאּתֹו 
ְולֹא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִּכי ַאב ) ה:(ּגֹוִים

ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים ) ו:(ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ 
ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ) ז:(ּוְמָלִכים ִמְּמָך ֵיֵצאּו

) ח:( ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ אלִֹהיםַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך לֵ 
ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת 

 ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ֱאלִֹהיםַוּיֹאֶמר ) ט:(אלִֹהיםָהִייִתי ָלֶהם לֵ עֹוָלם וְ 
 :ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר ַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם

זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמֹול ) י(
  ...ָלֶכם ָּכל ָזָכר

ְׁשָמּה -ִתְקָרא ֶאת-לֹא, ָׂשַרי ִאְׁשְּתךָ , ַאְבָרָהם-ֶאל, ֱאלִֹהיםר ַוּיֹאֶמ  טו
;  ֵּבןְלךָ ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה , ּוֵבַרְכִּתי אָֹתּה טז  .ְׁשָמּה,  ִּכי ָׂשָרה :ָׂשָרי

-ַעל ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם יז.  ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו, ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים
-ֲהַבת, ָׂשָרה-ְוִאם, ִיָּוֵלד ָׁשָנה-ַהְּלֶבן ֵמָאה, ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו; ַוִּיְצָחק, ָּפָניו

,  לּו ִיְׁשָמֵעאל :ֱלִֹהיםָהא-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם יח  .ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד
, ְלָך ֵּבןת ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלדֶ  ֲאָבל, ֱאלִֹהיםַוּיֹאֶמר  יט.  ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ 
ְלַזְרעֹו , ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם-ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ;ִיְצָחק, ְׁשמֹו-ְוָקָראָת ֶאת

 ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי אֹתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו--ְׁשַמְעִּתיךָ  ,ּוְלִיְׁשָמֵעאל כ  .ַאֲחָריו
ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי  ,יֹוִלידָעָׂשר ְנִׂשיִאם - ְׁשֵנים :ִּבְמאֹד ְמאֹד, ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו

ַלּמֹוֵעד  ָׂשָרה ְלךָ ֲאֶׁשר ֵּתֵלד , ִיְצָחק-ָאִקים ֶאת, ְּבִריִתי-ְוֶאת כא  .ָּגדֹול
  : ֵמַעל ַאְבָרָהםֱאלִֹהיםַוַּיַעל ַוְיַכל ְלַדֵּבר ִאּתֹו ) כב(.ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת, ַהֶּזה

 א, ח"י בראשית. 3
  ." באלני ממרא' וירא אליו ה"
 ג"ח ל"ראשית יב. 4

   .ָׁשב ִלְמקֹמֹו, ְוַאְבָרָהם; ַאְבָרָהם-ְלַדֵּבר ֶאל, ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה--ַוֵּיֶלְך ְיהָוה
  'שמות ו. 5
 לא יקוק ושמי, שדי ל-בא יעקב ואל יצחק ואל אברהם אל וארא"

  ". להם נודעתי
  הכוזרי בספר' ד מאמר תחילת - ל"ריה. 6

 של אמונתם את מבטא והוא ,אוניברסלי תוכן בעל הוא אלוקים שם
 בחוקיות, הכוחות כל במקור, ראשונה בסיבה האדם בני רוב

  . וכדומה אוניברסלית מוסרית

 היא שהוראתו, .ל.י.א משורש הנגזר, תואר אלא, שם זה אין: ועוד
  . הכוחות מקור - כלומר', כוח'

 הפרטי השם והוא, ישראל לעם רק הידוע השם הוא יקוק שם
 ולומר' הידיעה ה 'את לו להוסיף ניתן לא לומרכ, מיודע הבלתי

  . ע"רבש של שםה זהו. 'היקוק'
  ח-ו ח"בראשית י. 7
...  וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח"

והוא ...  ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו...  ואל הבקר רץ אברהם
  "   עמד עליהם תחת העץ ויאכלו

  'ד, ב"מל. 8
 ּבֹו-ׁשּוֵנם ְוָׁשם ִאָּׁשה ְגדֹוָלה ַוַּתֲחֶזק-ֱאִליָׁשע ֶאל ּיֹום ַוַּיֲעבֹרַוְיִהי ַה  ח

-ַוּתֹאֶמר ֶאל ט  .ָלֶחם-ָלֶחם ַוְיִהי ִמֵּדי ָעְברֹו ָיֻסר ָׁשָּמה ֶלֱאָכל-ֶלֱאָכל
 י  .ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱאלִֹהים ָקדֹוׁש הּוא עֵֹבר ָעֵלינּו ָּתִמיד-ִאיָׁשּה ִהֵּנה

ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה  ִקיר ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה-ָּנא ֲעִלַּית-ֶׂשהַנעֲ 
-ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹא ָׁשָּמה ַוָּיַסר ֶאל יא  .ָׁשָּמה ְוָהָיה ְּבבֹאֹו ֵאֵלינּו ָיסּור

א ַלּׁשּוַנִּמית ַהּזֹאת ֵּגיֲחִזי ַנֲערֹו ְקרָ -ַוּיֹאֶמר ֶאל יב  .ָׁשָּמה-ָהֲעִלָּיה ַוִּיְׁשַּכב
ָנא ֵאֶליָה ִהֵּנה ָחַרְדְּת -ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאָמר יג  .ָלּה ַוַּתֲעמֹד ְלָפָניו-ַוִּיְקָרא
ַהֶּמֶלְך -ֶאל ָלְך -ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת ֶמה ַלֲעׂשֹות ָלְך ֲהֵיׁש ְלַדֶּבר-ָּכל-ֶאת ֵאֵלינּו

ַוּיֹאֶמר ּוֶמה  יד  .יָֹׁשֶבת ִכיַׂשר ַהָּצָבא ַוּתֹאֶמר ְּבתֹוְך ַעִּמי ָאנֹ-אֹו ֶאל
-ַוּיֹאֶמר ְקָרא טו  .ָלּה ְוִאיָׁשּה ָזֵקן-ַלֲעׂשֹות ָלּה ַוּיֹאֶמר ֵּגיֲחִזי ֲאָבל ֵּבן ֵאין

 אתי ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיהַוּיֹאֶמר  טז  .ָלּה ַוַּתֲעמֹד ַּבָּפַתח-ָלּה ַוִּיְקָרא
  .ְּתַכֵּזב ְּבִׁשְפָחֶתךָ -ֲאדִֹני ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַאל-ַוּתֹאֶמר ַאל חֶֹבֶקת ֵּבן) ַאְּת (

ִּדֶּבר ֵאֶליָה - ֲאֶׁשרַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיהַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן  יז
  .ֱאִליָׁשע

   ג-א, א"כ בראשית. 9
  . לשרה כאשר דבר'ה פקד את שרה כאשר אמר ויעש 'הו"

  .  להים-אלמועד אשר דבר אתו ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו 
  " ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק

  ח"בראשית י. 10
ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו ַעל ְּפֵני ְסדֹם ְוַאְבָרָהם הֵֹלְך ִעָּמם ) טז(

  :ר ֲאִני עֶֹׂשהַויקָֹוק ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁש ) יז:(ְלַׁשְּלָחם
  : ְוִנְבְרכּו בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּוםְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ) יח(
 ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריוִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ) יט(

ִביא ְיקָֹוק ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר  ְלַמַען הָ ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפטְיקָֹוק 
  :ִּדֶּבר ָעָליו

  טוז "י על י"רש. 11
 שרה כי, לאחרים ולא, לי שרי דמשמע - שרי שמה את תקרא לא"

  .). יג ברכות" (כל על שרה שתהא, שמה סתם
  כא:יז', א הימים דברי. 12

  " בארץ אחד גוי"
  

  ב' עמוס ג .13
 על כן אפקד עליכם את כל ,ות האדמהחרק אתכם ידעתי מכל משפ"

  ".עוונותיכם


