
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  מפרשת השבועהגיגים 
  ) א'בראשית יב(" לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך"

מאור כפי שעשה בצאתו לא , יינו מבית אביודה, וממולדתול� מארצו ה שאבר� יתנתק לחלוטי� וי"התכוו� הקב
את א� אברה� לא הבי� ז.בית אביוכל  ויפרד מארצואת אלא הוא לבדו יעזוב , משפחתו לכאת עמו קח כשדי� של

, מעצמו, "ויל� אתו לוט: "כתובכמעצמו  בו דבקאלא שלוט ולי אבר� הבי� זאת או א, לוטאת ולקח עמו ' בדברי ה
ה אותו מיד אלא חיכה שלא דחהכוונה , "ב� אחיוואת לוט את שרי אשתו ר� ויקח אב"אמר אחר כ� ומה שנ

 תיכ� אמר לו ,שרבו הרועי�כ ,מצא סיבה קטנההראיה היא שמיד כשו, להזדמנות לעשות זאת כדי לא להכלימו
מצפהאלא שהיה , שמוזר הוא שעל דבר פעוט כל כ� אמר לו דברי� אלה והרחיקו, ) ט'יגבראשית ( "נא מעליהפרד "

ממה וחיזוק לדבר . ידי�שתי  במוצאו סיבה דחפו בתיכ�, כ�לו .'כדבר ה מלוט חושב מחשבות להפרדלהזדמנות ו
 כי יושב ומצפה היה וכיחמש, ) יד'בראשית יג( " מעמו שא נא עיני�טאמר אל אבר� אחרי הפרד לו' וה: "שאמר הכתוב

ולא הראהו עד " אשר ארא$" אליו וחילת דברבתכפי שהבטיח , להראותו את האר#מאבר� כדי מתי יפרד לוט ' ה
" ארא$"כאשר תתנתק מהכול רק אז , "ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי�: "זוהי כוונת הכתובו.  שנפרד לוטעתה

  )אור החיי�(
  

  ) ב'יבבראשית ( "ראוואברכה מברכיך ומקללך א"

ה "הקביקלל , ואילו את מקלליו,  אותוה יבר� את המברכי� את אברה� בטר� יברכו"פשטות הפסוק אומרת שהקב
תוספת תוספת תוספת תוספת "מבאר ה . אחרי כ�,"ומקלל� אאור", "את מברכי�", קוד�, "ואברכה" :פסוקהוזהו מוב� , לאחר שיקללורק 

היותו עמוס מ, כי העשיר. קללת עשירמי נקללת העשונה , מאיד�ו, ו דומה ברכת העשיר לברכת ענינשאי" ברכהברכהברכהברכה
אינה אצלו ,  רגיל בהשהוא, בה הממוצעתוכי הט,  ובעי� רחבהמבר� בשפע טובה, �כשהוא מבר ,ושבע בכל טוב

והוא חי על , יי�ח הותקה מטובחונפשו רשהיות , ולא כ� העני. ולכ� הוא מבר� בטובה מופלגה ורחבה, בכלל ברכה
, מרוב טובהיבר� שהמבר� את אברה� , ה"רצה הקב. גד ללבושבאצלו תחשב לברכה ג� לח� לשובע ו, הלח� לבדו

. השפע טובמתו�  �יבר, האיש את אברה� �כאשר יברבכדי ש, קוד� את האיש ההואלבר� , ה"הקב דואג משו� כ�
יחשב , שהוא מקללכ, ל טובכ בסשהעשיר השבע ועמוכ,  הדבר הפו�בקללה.  מברכי�) אתד�וק(ולכ� אמר ואברכה 

שהוא חי על לח� היות , העני המקללילו וא. � יש�אי� לו בשר שמ� ויילא שא,  רגיללקללה ג� מי שיש לו לח� ובשר
,  נפשו רחבה ומלא טובההתהי אברה� יקלל אתששהמקלל , ה"רצה הקב. מקלל ברעב וצמאו�, שהוא מקללכ, צר

  .  יקללנו בתור עונש על קללתו רק אחרי כ�, כלומר, אמר ומקלל� אאורלכ� .  קללתו קלהה תחי�כ ומתו�
  

   )י' בראשית יב(" מצרימה וירד אברם  רעב בארץויהי"
, ומשו� כ�, ה שידאג למחסורו" בא בטענה חזקה נגד אבר� על שירד למצרי� בגלל הרעב ולא סמ� על הקב����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 שהביא , בשגגה, כי אברה� אבינו חטא חטא גדולודע: "�"וזה לשו� הרמב. גלו בני ישראל למצרי�, �"לטענת הרמב
כי ,  אותו ואת אשתו ואת כל אשר לושיציל 'הוהיה לו לבטוח ב, רגוהואשתו הצדקת במכשול עו� מפני פחדו פ� יה

כי , עו� אשר חטא,  הרעבמפני, שנצטווה עליה בתחילה, ג� יציאתו מ� האר#. י� כח לעזור ולהצילקל%יש בא
  . "ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות באר# מצרי� ביד פרעהועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות באר# מצרי� ביד פרעהועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות באר# מצרי� ביד פרעהועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות באר# מצרי� ביד פרעה. י� ברעב יפדנו ממותקל%הא

  

  ) א'בראשית יב(" מולדתך ומבית אביךלך לך מארצך ומ"
איאמריקהשהחלו להיסח� בקצב החיי� , לאמריקה וראה את העזובה הגדולה בקרב היהודי�מפורס� נקלע רב 

ל� :"בפרשת ל� ל� פותח הכתוב ואומר" :נאנח ואמר. מצוות התורה ואת מסורת אבותיה�את את בעקבות זוזנחו 
 וה� "ל� ל�"ו� שלומדי� ישראל פרשת וכי.  הבטחה זו מתקימת בנו במלואה,אכ�. " גדוללגוילגוילגוילגויואעש� ... ל� מארצ�

  )חד וחלק(  " גדולי� ועמי ארצותלגוי�לגוי�לגוי�לגוי�מיד ה� נעשי� ש� , הנודדי� ממקומותיה� למדינת הי� באמריק
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )כג' בראשית יד(" עלנך ואם מחוט ועד שר"
        :):):):)פחפחפחפח    ����חוליחוליחוליחולי((((" " " " תי מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפילי�תי מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפילי�תי מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפילי�תי מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפילי� מחוט ועד שרו� נעל זכו בניו לש מחוט ועד שרו� נעל זכו בניו לש מחוט ועד שרו� נעל זכו בניו לש מחוט ועד שרו� נעל זכו בניו לשא�א�א�א�    בשכר שאמר אברה� אבינובשכר שאמר אברה� אבינובשכר שאמר אברה� אבינובשכר שאמר אברה� אבינו""""

נובע מזה  שהעובדה שכל ישראל מתעטפי� בטלית ומניחי� תפילי� בעיקר בתפילת שחרית """"מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מעיר ה
 ידי לותפילת שחרית תוקנה ע, "עד שרו� נעלא� מחוט ו: "שמצוות אלו קבלו ישראל בזכות אברה� אבינו שאמר

 מר שנאאברה� תק� תפלת שחריתאברה� תק� תפלת שחריתאברה� תק� תפלת שחריתאברה� תק� תפלת שחרית...  תקנו�רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות":אברה� כפי שמוזכר בגמרא
    :)ברכות כו("  ש� ואי� עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמד פינחס ויפללעמדוישכ� אברה� בבקר אל המקו� אשר 

  

  )ח 'טואשית בר( "ע כי אירשנהדבמה א"

, הבטחת זרעב לתומו כמו שהאמי� 'טחת ירושת האר# ולא האמי� בההבהוכחה על אברה� ביקש מדוע , יש להעיר
בר דיגרע נלא שבהבטחת הזרע משו� שההבדל נובע , ואפשר לומר. )ו' בראשית טו(" 'מי� בהוהא: "בכתובכמבואר 

, ולא כ� בהנחלת אר#.  כל סבה צדדית שתבטל ההבטחהולכ� אי�, הש בעול� עני� בזיאי� לא ,לכ�ו, מאיש זולתו
ואפשר שתבאנה כמה מניעות לקיו� הבטחה , � להוציא ממנה את אלה המחזיקי� בה היו� ויושבי� בהודשדרוש ק

כמו שקרה בעיר , הישאר במקומותדרכה את תטיב , האר# את שהאומה המחזקת בה היו� ונדונה לעזב, י אפשרכ, זו
הדורות הבאי� לזכות בירושת האר# ש, ודוג� אפשר ע.  יונה ששבו מדרכ� הרעה והונח לה�נינוה בימי הנביא

 אחרות שימנעו  סיבותודעאפשר לחשוב על ו, כאשר קרה בגלות ישראל מארצ�, ויקלקלו דרכיה� ויאבדו זכות� ז
 שלא ה עלי,טחההב, הוכחהאברה� ולכ� ביקש , הבטחה זכות יתירההומפני זה דרוש לקיו� . את קיו� ההבטחה

 )תוספת ברכה(                              . תשתנה
  

   )ח' טובראשית (" שנהרבמה אדע כי אי"
לפיו , פרקי�השמונה ב, �" מפרש פסוק זה בצורה שונה מהמקובל ומסתמ� על העיקרו� שקבע הרמבמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהה

ה ניתנת לשינוי במקרה "הבטחה הנאמרת על פי נביא אינה ניתנת לשינוי ואילו הבטחה הניתנת ישירות מהקב
את דבר מני י ישמעו מַנָ', "שנהרבמה אדע כי אי"וזוהי כוונת אברה� באומרו , "שמא גר� החטא", שהשתנו התנאי�

כלומר יהיו בטוחי� " ידעו"ולכ� ה� , א על פי נביאהישלירושת האר# ויהיה לזה די� של הבטחה והבטחתו ' ה
 וההבטחה ופ� יגרו� החטא' המפי ישירות אנכי שמעתי הרי כי , רשנהעצמי כי איב אניאניאניאניאבל במה אדע , שתתקיי�
 ?ו"תשתנה ח

  

  ) טו'טובראשית ( "ואתה תבוא אל אבותיך בשלום"
        ....))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (אלא ללמד� שעשה תרח תשובהאלא ללמד� שעשה תרח תשובהאלא ללמד� שעשה תרח תשובהאלא ללמד� שעשה תרח תשובה, , , , אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליואביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליואביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליואביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליו""""

להיות לו מגיע אלא שבכל זאת , תשובה ולא עשה ותעמד ברשעתרח  יתכ� שריה, י שעשה תרח תשובה"ומני� לרש
קושיה זו מתורצת  ) ב� מזכה אב( ).סנהדרי� קד(" ברא מזכי אבא: "בזכות אברה� בנו מדי�, ג� עד� יחד ע� אברה�ב

אל תרח אלא ג� אל לא רק יבוא  שומשמעש. לשו� רבי�" אבותי�אבותי�אבותי�אבותי�תבוא אל ואתה : "שאומר הכתובא "המהרשבש� 
י " רשרשילכ� פ. ? יזכה נחור לג� עד� הלא רשע היהזכותבאיזה  הולכאור, ל ג� עד�א� הוא ינחש, נחור אבי תרח

  . בזכות תרח בנו זכה נחור ג� כ� להיות אית� בג� עד�"ברא מזכה אבא"ומדי� , שעשה תרח תשובה
  

   )יג' טזבראשית (" ם הלום ראיתי אחרי רואיגה"
הרי אצל אברה� אבינו ? � ראשונה שהיא רואה מלאכי�וכי פע'? מה הפליאה הגדולה של הגר בראותה את מלא� ה

ולכ� התפלאה שראתה . .)מועד קט� כה(" אי� השכינה שורה בחוצה לאר#"ל "חזאמרו אלא ש? היו המלאכי� בני בית
הואיל , "אחרי רואי", שדבר זה מתרחשעצמה לרצה ות? "הג� הלו� ראיתי"ושאלה את עצמה , מלאכי� במדבר

כפי שמתור# לגבי . א� בחוצה לאר#מלא� יכלה לראות לכ� , בעברנה בביתו של אברה� שראתה מלאכי� ושכי
 )מש� חכמה( .מראות נבואה עוד בהיותו באר#וזה מכיו� שראה , "על נהר כבר", שהתנבא בחו# לאר#, יחזקאל הנביא
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