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הקפיד  ולא  הצחוק של שרה  על  ד'  הקפיד  למה 
של  הצחוק  גם   - אברהם  הצחוק של  על  ד' 
לד' והודתה  הוא שהיא שמחה  פירושו  שרה 

יולד  שנה  מאה  הלבן  בלבו  ויאמר  ויצחק  פניו  על  אברהם  "ויפל 
ואם שרה הבת תשעים שנה תלד" (יז יז). ותצחק שרה בקרבה לאמר 

זה  למה  אברהם  אל  ד'  ויאמר  זקן.  ואדני  עדנה  לי  היתה  בלתי  אחרי 

ושואל  יב-יג).  (יח  זקנתי  ואני  אלד  אמנם  האף  לאמר  שרה  צחקה 

הקפיד  ולא  צחקה  כשהיא  שרה  על  ד'  הקפיד  רק  למה  האוה"ח 

התרגום  של  תירצו  את  האוה"ח  ומביא  אברהם.  שצחק  זה  על  ד' 

היינו  'ויצחק' אצל אברהם,  יז) שכוונת הפסוק באומרו  יז  (וכ"כ רש"י 

של  הצחוק  אולם  בן.  תלד  ששרה  לו  בישר  כשד'  שמח  שאברהם 

הזאת  להבשורה  האמינה  ולא  זה  על  לגלגה  שהיא  הוא  פירושו  שרה 

להתרגום  לו  מנין  וטוען:  זה  על  חולק  האוה"ח  אולם  שם).  (רש"י 

לומר שתי פירושים שונים לתיבה אחת – ש'ויצחק' הנאמר באברהם 

'ותצחק'  וכשנאמר  פירושו הוא, שאברהם שמח על הבשורה הטובה, 

הזאת. הבשורה  על  לגלגה  שהיא  הוא,  פירושו  שרה,  אצל 

פירושם  'ותצחק'  ותיבת  'ויצחק'  שתיבת  האוה"ח  מפרש  ולכן 
להם.  שהובטח  הטובה  הבשורה  על  שמחו  ושרה  שאברהם  שוה, 

הוא,  שרה  של  להשמחה  אברהם  של  השמחה  שבין  והחילוק 

ד'  לפי שהוא האמין להבטחת  בעת הבשורה –  מיד  שאברהם שמח 

הבשורה,  בעת  ומיד  תיכף  שמחה  לא  שרה  אולם  גמורה.  בשלימות 

אז  עלומיה  לימי  חזרה  והיא  בשרה  שנתעדן  ראתה  שהיא  בעת  ורק 

הטובה. הבשורה  אצלה  הוא שנתאמת  אז  רק  כי  שרה  הוא ששמחה 

עדנה',  לי  היתה  בלתי  אחרי  כו'  שרה  'ותצחק  הכתוב  שאמר  וזהו 
 – ד'  לה  שעשה  הזה  הגדול  הנס  על  והודתה  שמחה  שהיא  דהיינו 

בנים.  להוליד  היכולת  את  שוב  לה  ונתן  עלומיה  לימי  החזירה  שהוא 

הזרע  בשורת  להבטחת  האמינה  לא  שהיא  לפי  עליה  ד'  הקפיד  ולכן 

אברהם  משא"כ  עלומיה,  לימי  חזרה  שהיא  בעיניה  ראתה  שהיא  עד 

בעת  ומיד  תיכף    – בשלימות  ד'  לבשורת  האמין  שהוא  הרי  אבינו, 

אברהם. על  ולא  על שרה  הקפיד  רק  ד'  ולכן  הבשורה. 

'ואדני  אמרה  זה ששרה  על  הקפיד  לא  ד' 
לד'  להודות  רק  הי'  כוונת שרה  כי  זקן' 

אברהם עם  יעשה  הנס שהוא  על 

ואדני  עדנה  לי  היתה  בלתי  אחרי  לאמר  בקרבה  שרה  "ותצחק 
אמנם  האף  לאמר  שרה  צחקה  זה  למה  אברהם  אל  ד'  ויאמר  זקן. 

זקן'  'ואדני  אמרה  ששרה  אע"פ  והנה  יב-יג).  (יח  זקנתי"  ואני  אלד 

שינה  זקנתי.  "ואני  ופרש"י  זקנתי'.  'ואני  אמרה  שהיא  אמר  ד'  מ"מ 

פז.).  (בבא מציעא  זקן"  ואדני  היא אמרה  הכתוב מפני השלום שהרי 

מפיו  דבר  ד'  יוציא  איך  קשה  וגו'.  זקנתי  "ואני  שואל  האוה"ח  אמנם 

מכאן  כי  פז.)  מציעא  (בבא  ז"ל  שאמרו  והגם  הי'.  שלא  מה  יתברך 

אמיתות  רוממות  לערך  כן  פי  על  אף  השלום,  מפני  שמשנים  [נלמד] 

הי'". מה שלא  ח"ו  ידבר  לא  אמת  תוצאות  ממנו  כי  יתברך 

שרה  על  מקפיד  שהוא  אברהם  אל  אמר  שד'  האוה"ח  ומתרץ 

'ואדני  אמרה  שהיא  מה  על  אמנם  זקנתי".  'ואני  אמרה  שהיא  זה  על 

כו'  הקפיד  'למה  של  בקטע  [וע"ע  שיתבאר  וכמו  ד'  הקפיד  לא  זקן' 

[-כמובן  האמינה  לא  שרה  כך:  הוא  הפסוקים  דברי  והסבר  לד'']. 

להיות  חדל  שהרי  זקנותה,  לעת  להוליד  תוכל  שהיא  דרגתה]  לפי 

בשרה,  ונתעדן  לנערותה  חזרה  שהיא  לאחר  ולכן  כנשים.  אורח  לה 

הגדול  הנס  על  לד'  והודתה  שמחה  והיא  ד'  להבטחת  שרה  האמינה 

ד'  החזיר  מ"מ  זקנה  היתה  שהיא  שהגם   – עמה  עשה  שהוא  הזה 

עלומיה. לימי  אותה 

ידי  ועל  ד',  לה  שעשה  הגדול  הנס  את  בפועל  ראתה  שהיא  ולפי 
זה היא האמינה לגמרי להבטחת ד' שהיא עתידה להוליד בן, לכן היא 

 – אברהם  עם  לעשות  עתיד  שהוא  הנס  על  גם  לד'  להודות  הוסיפה 

להוליד  היכולת  את  ד'  לו  יתן  מ"מ  זקן']  [-'ואדני  זקן  שהוא  שאע"פ 

זקנותו. לעת  בן 

הי'  הזרע  לבשורת  האמינה  לא  ששרה  שהטעם  מבואר,  ולפי"ז 
'ואני זקנתי'. ולכן בהודאתה לד' היא   - משום שהיא כבר היתה זקנה 

דייק  ולפיכך  עדנה'.  לי  היתה  בלתי  ש'אחרי  זה  ענין  את  הדגישה 

אלד]  אמנם  האף  לאמר  שרה  צחקה  זה  [למה  אברהם  אל  לומר  ד' 

חשבה  שהיא  זה  על  שרה,  על  הקפיד  רק  שד'  דהיינו  זקנתי".  "ואני 

ד'.  הבטחת  בה  יתקיים  ולא  להוליד  תוכל  לא  היא  זקנותה  שבגלל 

[ורק לאחר שהיא ראתה בפועל שבשרה חזר לנערותה, היא האמינה 

ד']. בהבטחת  לגמרי 

זקן',  'ואדני  אמרה  שהיא  זה  על  כלל  עליה  הקפיד  לא  ד'  אמנם 
שהיא   – שנתבאר)  (וכמו  הודאה  בדרך  כן  אמרה  רק  היא  שהרי 

עמו  ד'  יעשה  מ"מ  זקן'  ש'אדני  שאע"פ  זה  על  לד'  והודתה  שמחה 

זקנותו. לעת  בן  להוליד  יוכל  והוא  ופלא  נס 

שלא  על  היתה  שההקפדה  שפירשנו  מה  "ולפי  האוה"ח  לשון  וזה 
עד שראתה ששבה  בלתי',  'אחרי  כאמרו  זקנתה,  לצד  האמינה שתלד 

כיון  זקנתי'  ['ואני  לומר  ודייק  אמת.  ודבריו  אמת  ד'  עלומה,  לימי 

שהוא ה]טעם שהקפיד עליה, [דהיינו שד' הקפיד על שרה על] שלא 

קודם שנתעדנה. האמינה 

והגם ששרה הוסיפה עוד לומר 'ואדני זקן' [מ"מ לא הקפיד ד' על 
[ולפי  עדנה.  לה  היתה  כי  בהבטחה  שהצדיקה  אחר  הי'  ש]זה  כיון  זה 

שאחר  עליון,  לקל  ושבח  שיר  ואמרה  שמחה  פירוש,  "צחקה",  זה] 

ו[לכן  ללדת.  עלומה  לימי  שבה  כי  יגיד  שזה  עדנה,  לה  היתה  בלותה 

קל  ניסי  ואעפ"כ  זקן'  'ואדני  באומרה  קל  חסד  להגדיל  הוסיפה  היא] 

נוססו עליה. כי פשיטא שאחר שראתה עדנה, לא תפקפק בדבר, ולא 

נפלאותיו". על  להודות  אלא  זקן'  'ואדני  אמרה 

למה  א"כ  סדום  את  השחית  אחד  מלאך  כיון שרק 
רבים בלשון  אנחנו"  "כי משחיתים  הפסוק  אמר 

משחיתים  כי  המקום.  מן  הוצא  כו'  לוט  אל  האנשים  "ויאמרו 
ד'  וישלחנו  ד'  פני  את  צעקתם  גדלה  כי  הזה  המקום  את  אנחנו 

רבים של  לשון  הפסוק  אומר  למה  ביאור  וצריך  יב-יג).  (יט  לשחתה" 



ולא   - והרי רק מלאך אחד נשתלח להשחית את סדום  "משחיתים" 

מלאכים. שני 

כיון  א'  אופנים:  בשלשה  הפסוק  דברי  את  האוה"ח  ומבאר 
נשתלח  הוא  כי   - ההיא  בעת  גבריאל  עם  ביחד  נמצא  היה  שרפאל 

'משחיתים  של  רבים  לשון  גבריאל  אמר  לפיכך   - לוט  את  להציל 

אומר  היה  הוא  אם  שהרי  המלאך.  לרפאל  כבוד  לחלוק  כדי  אנחנו' 

המלאך  שרפאל  מזה  משמע  היה  אני',  משחית  'כי  של  יחיד  לשון 

גבריאל  אמר  ולפיכך  בעלמא".  "שמש   - ממנו  פחותה  בדרגה  הוא 

רק  הוא  רפאל  שכאילו  מלשונו  משמע  יהא  שלא  כדי  רבים  לשון 

שלו. השמש 

הוא,  אנחנו"  משחיתים  "כי  רבים  לשון  באמרו  הפסוק  כוונת  ב' 
גבריאל  שאין  לצד  "או  ג'  העיר.  את  ישחיתו  "וצבאו"  שגבריאל 

גורם  רפאל  שגם  הרי  לוט.  את  רפאל  שיוציא  עד  דבר  עשות  יכול 

שעצם  שאע"פ  היינו  שליחיות".  שתי  זה  בדבר  ואין  לסדום,  רעה 

מעשה ההשחתה רק נעשית ע"י מלאך אחד מ"מ הכתוב אמר לשון 

רבים, כיון שההשחתה של סדום היתה תלויה בשני מלאכים, שהרי 

יכול להתחיל את השחתתה של סדום עד שרפאל  היה  לא  גבריאל 

לוט. את  להציל   – שליחותו  את  יקיים 

צוער  את  להציל  או  להחריב  ההחלטה 
המלאך גבריאל  של  בידו  נתונה  היתה 

יז-כא) שבשעה שהמלאכים הוציאו את לוט  (יט  בתורה מבואר 
אבינו.  אברהם  של  משכנו  מקום  אל  להימלט  לו  אמרו  הם  מסדום, 

רש"י  שפירש  וכמו  אברהם  של  בשכונתו  מלדור  נתיירא  לוט  אולם 

מעשי  רואה  הקב"ה  היה  סדום  אנשי  אצל  [-"כשהייתי  יט)  (שם 

אצל  וכשאבוא  להינצל  וכדאי  צדיק  נראה  והייתי  העיר  בני  ומעשי 

מלהשחית  להימנע  מהמלאך  ביקש  הוא  ולכן  כרשע"].  אני  צדיק, 

שם,  ולדור  אליה  להימלט  יוכל  שהוא  בכדי  צוער  של  העיר  את 

העיר  את  הפכי  לבלתי  כו'  פניך  נשאתי  "הנה  ללוט  השיב  והמלאך 

רק  נעשית  צוער  של  שהצלתה  דהיינו  כא).  (שם  דברת"  אשר 

לוט. בקשתו של  באמצעות 

ושואל האוה"ח, "קשה, ממה נפשך, אם נתחייבה העיר מה יועיל 
וגו'.  פניך'  'נשאתי  ואמרו  לקולו  שמעו  כי  רואני  ועוד  מהם,  בקשתו 

ואם לא נתחייבה, מבלי בקשתו של לוט אין להם רשות להשחיתה". 

וצבאו  [-גבריאל  המשחית  שהמלאך  הזה  הדבר  יובן  איך  דהיינו 

יג)] הוא זה שיחליט מה יהא נעשה אם העיר של צוער.  יט  (אוה"ח 

כן, איך  עוונות אנשי העיר, אם  כלייה בגלל  נתחייבה  והרי אם צוער 

לו "לבלתי הפכי את  ולומר  יוכל גבריאל להסכים לבקשתו של לוט 

העיר".

בידו  צוער היתה תלויה  דינה של  ומתרץ האוה"ח, שלפי האמת 
יחריב  הוא  אם  להחליט:  יכול  היה  והוא   – המלאך  גבריאל  של 

נוסדה  וביאור הענין הוא, שכיון שצוער  יציל אותה.  אותה או שהוא 

שנה אחת לאחרי התייסדותה של סדום א"כ היא עדיין לא נתחייבה 

רש"י). שפירש  (וכמו  סאתה  נשלמה  כיון שלא  כליה, 

צוער בשעה  אמנם אעפ"כ עדיין היה מקום לחוש שמא תיחרב 
כיון  (עי' ב"ק ס.)  שהמשחיתים יחריבו את סדום, שהרי אמרו חז"ל 

שענין  והיינו  לרשע.  צדיק  בין  מבחין  אינו  למשחית  רשות  שניתנה 

חורבנו של צוער היתה תלויה בידו של המלאך שהשחית את סדום 

בידו  הרשות  הרי  צוער  את  להשחית  יחליט  הוא  שאם  ועמורה, 

להחריבה – אע"פ שהיא לא נתחייבה כליה כפי הדין, והוא גם יכול 

הדין. כפי  כליה  נתחייבה  לא  היא  שהרי  להחריבה  להחליט שלא 

ולא  צוער  את  להציל  המשחית  מהמלאך  ביקש  לוט  ולכן 
סדום.  ערי  שאר  את  משחיתים  יהיו  שהם  בשעה   – להשחיתה 

הפכי  לבלתי  כו'  פניך  נשאתי  "הנה  ללוט  גבריאל  לו  שאמר  וזהו 

לוט  של  בקשתו  את  מילא  המשחית  המלאך  שגבריאל  העיר",  את 

את  משחית  שהוא  בשעה  צוער  את  ישחית  לא  שהוא  לו  והבטיח 

סדום. ערי  כל שאר 

האומרת שאסור  הגמ'  דברי  הסבר 
'אברם' לאברהם  לקרוא 

שנאמר  בעשה  עובר  אברם  לאברהם  הקורא  כל  קפרא  בר  "תני 
את  להבין  וצריך  יג.).  (ברכות  אברהם"  שמך  והי'  ה)  יז  (בראשית 

הטעם לזה שנעקר השם 'אברם' לגמרי עד שאסור לקרוא לאברהם 

'אברם'. ומבאר האוה"ח (כא ב) דהנה כתיב (שם) 'ותהר ותלד שרה 

הפסוק  וכוונת  אלקים'.  אתו  דבר  אשר  למועד  לזקניו  בן  לאברהם 

אברהם  אחרי  מתייחס  יצחק  שרק  הוא  בן'  'לאברהם  באומרו 

זרע'. לך  יקרא  ביצחק  'כי  יב)  (יא  וכמוש"כ 

שהגר  כתיב  ישמעאל  בלידת  גם  שהרי  זה  על  לשאול  יש  אולם 
ומזה  בן'.  לאברם  הגר  'ותלד  טו)  (טז  וכמוש"כ  לאברהם  בן  ילדה 

האוה"ח  ומתרץ  אביו.  אברהם  אל  מתייחס  ישמעאל  שגם  משמע 

ייזכר  שלא  אברם  שם  שנעקר  אחר  אבל  'אברם'  שמו  נקרא  "שם 

עוד שם זה עליו אלא 'אברהם', ישמעאל אין לו ליקרא 'בן אברהם'".

ישמעאל  את  מייחס  שהכתוב   – הדבר  הוא  כן  שאמנם  דהיינו 
מ'אברם'  אביו  של  שמו  שנשתנה  לאחר  אולם  אביו,  'אברם'  אחרי 

שהרי  אביו,  אברהם  אחרי  ישמעאל  מתייחס  לא  שוב  ל'אברהם' 

ומן העת ההיא והלאה שמו הי' רק  'אברם' נעקר ממנו לגמרי  השם 

לפיכך  ל'אברהם'  ולא  ל'אברם'  נולד  שישמעאל  כיון  ולכן  'אברהם'. 

הוא לא נקרא 'זרע אברהם' ורק יצחק הוא שזכה להתואר הזה וכמו 

זרע'. לך  יקרא  ביצחק  'כי  שכתוב 

"ואולי  וזה לשונו  זה מבאר האוה"ח את דברי הגמ' הנ"ל  ועל פי 
יתברך  הקפדתו  טעם  בעשה,  עובר  אברם  לאברהם  הקורא  לזה  כי 

'כי  אמר  וד'  לבן,  ישמעאל  אליו  מייחס  אברם  לו  כשיקרא  כי  [הוא] 

[לגמרי].  אברם"  שם  כשייעקר  אלא  זה  ואין  זרע'  לך  יקרא  ביצחק 

לאברהם  אדם  בני  יקראו  שלא  הקפיד  שד'  לזה  שהטעם  דהיינו 

יתייחס  שוב   - אברם  לו  שנקרא   - שעי"ז  משום  הוא  'אברם', 

'אברם'  של  השם  לגמרי  שייעקר  ד'  הקפיד  ולכן  אליו.  ישמעאל 

כדי שבאמצעות דבר זה רק יצחק יוכל להתייחס אל אברהם אבינו.
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