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

 

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

 הוא רי כי בצאתו מארצו ה,"ממולדת�"לו שיצא לומר עוד  אי� מקו	 "מארצ�"הכתוב לאבר	 שיצא אחר שאמר 
, ער� צער הפרידהשסדר המקומות בפסוק מסודר לפי , הקדוש" אור החיי	אור החיי	אור החיי	אור החיי	"באר המ, אלא. יוצא ג	 ממולדתו

פרידתו צער מקט� הוא פרידתו ממולדתו כמו כ� צער  ו,מולדתוה מפרידצער ה מארצו קט� מהפרידהצער , כלומר
 פרט יטול שכר על כלהסיבה לכ� היא כדי שאבר	 ו, מטה למעלהלסדר ההדרגות מכ� מופיע בפסוק ל, אביומבית 
   .אוהביוע	   להטיבשתדל ה שהוא מ"קבהדרכו של כי , ופרט

  

   ) א'בראשית יב("  מארצךלך לך"
�ל� ל�ל� ל�ל� ל�ל� ל�""""    ���        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""להנאת� ולטובת�להנאת� ולטובת�להנאת� ולטובת�להנאת� ולטובת�

נחס נחס נחס נחס יייירבי פרבי פרבי פרבי פא� מקשה , ל מוני	 את היציאה לאר! כנע� כאחד מעשרה נסיונות שהתנסה בה	 אברה	 אבינו"חז
 זו אלא להיפ� הליכה עצמו מבטיח לאברה	 שלא יפסיד בהליכתובבכבודו וה "א	 הקב , )"הפלאה"בעל ה( בי!בי!בי!בי!ווווהורהורהורהור

יל� ו" :ר! לפי מה שכתוב בהמש�תמהוא ו ?ו� יש בהליכה זוה נסיאיז, א	 כ�, )י"לפי רש (בתוולטותו נאלהזו תהיה 
אתרק לקיי	 וא� רצה אלא , ה מהליכה זוהנאטובת אבר	 לא הל� כדי להפיק , מרולכ". 'אבר	 כאשר דיבר אליו ה

הא	 , והליכה זעבור  מת� שכר בטח לולאחר שכבר הו,  של אברה	�נסיוהה היה בעצ	 וז ."ל� ל� מארצ�" ',מצות ה
   . בלבדמצות הבוראאת ונה טהורה לקיי	 ומתו� כיל� או המובטח כנע� בכדי לקבל את השכר  יל� לאר!

  

   )ד' בראשית יב( "וילך אתו לוט"
הוא במשמעות " אתואתואתואתו"כי . "אתואתואתואתו"ב ו כת�לכוהיו באותה דרגה  ,וט חבר ורעלאר! ישראל היה לו ללפני שבא אבר	 

תקדש הוא עלה והי	 י פעמ'הזכה אבר	 לראות את באר! ישראל וכבר שהיו א� לאחר , של אחד ביחד ע	 השני
רק ש". עמועמועמועמוולוט ... ויעל אבר	 ממצרי	"ב ו כת� ולכ,ממנו מאוד מבחינה רוחניתרחוק היה לוט שבקדושה יתירה עד 
את לא הבי� לוט  כי ,"וג	 ללוט ההול� את אבר	": בהמש� נאמר �כ וכמ. כחבר ורע אבר	 ע	ע	ע	ע	לוט מבחינתו הל� 

  )מש� חכמה(                              .   של אבר	גודל השגתו ומעלתו
  

  )יז' בראשית יב("  דבר שרי אשת אברםעל... את פרעה נגעים גדולים' וינגע ה"
 מה פשעו , ועוד?אבר	היא אשתו של  ששרי י	דעויאיננו וכי  "אשת אבר	" היא" שרי"מדוע מזכיר לנו הכתוב ש

שכוונת הכתוב לומר שאמנ	 " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? אחותושהיא  הסבור היהוא הרי , שקיבל נגעי	 גדולי	של פרעה 
 שמל� האמת שהיא אשת אבר	 בחשבהאמרה את לפרעה י שהיא אחותו של אבר	 א� ע	 אמרה שרהבפני המו� 

קיבל  על כ� ,א מאמי�הו הראשוני	 הלדברישאמר ופרעה לא השגיח בה אלא ש ,יושב על כסא די� לא יעשה עולה
אמר וזהו מה ש, אשת אבר	שאמרה שהיא , וא הדיבור הזה ומה ה,בורה של שריי בשביל ד"על דבר שרי" י	נגע

. מני מלהינצלכדי רק  אומרת כ� שהיאחשבתי  כי ל� הייתי מאמי� ולא לה כי "למה אמרת אחותי היא"פרעה לאבר	 
  

   ) ה'בראשית יב(" עןנויבואו ארצה כ ללכת ארצה כנען ויצאו"
שהרי , "בדר� שאד	 רוצה ליל� בה מוליכי� אותו"ש: ל" הקדוש מוצא חיזוק בפסוק זה לרעיו� שאמרו חזהאלשי�האלשי�האלשי�האלשי�

אבר	 שיצא אילו ו, וא% מת בחר�, דר�באמצע ה , ולכ� נשאר בחר�של	בלב א� לא היה זה תרח יצא לכנע� ג	 
  ."ויבואו ארצה כנע�", לאר! כנע�בסופו של דבר גיע זכה לה, בלב של	 ובנפש חפצה, "ללכת ארצה כנע�"
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

   )ו' בראשית יב( " ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם"
כל חוט השני לאור� שעובר כ  מרכזיכללשטמו� בה	 אומר ו,  מלמד אותנו יסוד גדול בסיפורי האבות����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

כל מה שאירע לאבות ש: "ל"הרעיו� המובא בחז והוא ,אברה	 יצחק ויעקבהאבות בעני� המדברות הפרשיות הבאות 
כאילו , יחשוב החושבאולי ו, המקרי	ושאר ולכ� יאריכו הכתובי	 בספור המסעות וחפירת הבארות ". "סימ� לבני	

כאשר יבוא שבעתיד י דכ, ד על העתידמכול	 באי	 לללדעת שא� עליו , אי� בה	 תועלתו, ה	 דברי	 מיותרי	
  . "יתבונ� ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו, המקרה לנביא משלושת האבות

  

  )יג' בראשית יב( "אמרי נא אחותי את"
�אמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי את""""���            ))))מדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאה((((    """" לחולה בשבת לחולה בשבת לחולה בשבת לחולה בשבת				מכא� ששוחטימכא� ששוחטימכא� ששוחטימכא� ששוחטי
בשביל פיקוח נפש משו	 שנאמר ' ר לעבור על מצוות המסביר מדרש פליאה זה על פי היסוד שמות" כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"ה

היינו אומרי	 , לכאורה ,א�, .)סנהדרי� עד("  בה	 ולא שימות,וחי בה	: "ל" ודרשו חז)ה' ויקרא יח(" וחי בה	: "בתורה
פיקוח נפש דוחה את כל "ו	 ששמנפשו את להציל על מנת בת את השלחלל לו מותר יהיה בעצמו דווקא החולה ש

 ?חולה כדי להצילו ולהחיותועבור הלשחוט לחלל את השבת ואחר אד	 לג	  שמותר היכ� למדנו מ� א"התורה כולה
אשתו דעו שלא יכדי ש "אמרי נא אחותי את: "שתשקר ותאמר, אמר אבר	 לשרהמה ש מאתזלמוד לשאפשר אלא 
 י	מדולא� אנו כמ .איסור אשת אישעל מנת שלא לעבור על יהרגו את אבר	 , "והרגו אותי ואות� יחיו"ואז היא 

 	מכא� ששוחטי" :המדרשוזה מה שאומר , על מנת להציל מישהו אחר, דהיינו לשקר, שמותר לאד	 לעבור עבירה
  )קול יהודה(                      . בלבדולא החולהיכול אפילו מישהו אחר  "לחולה בשבת

  

  )טי' בראשית יב("  אשתך קח ולךהנה" 
ואילו במקרה הדומה " ?למה לא הגדת לי כי אשת� היא"פרעה על השאלה לא השיב ל אבר	 שבמקרה זהאנו רואי	 

לקי	 במקו	 הזה והרגוני על דבר � רק אי� יראת אכי אמרתי" :אמרוהשיב לאבימל� אבר	 כ� נו שאמצ, ע	 אבימל�
מדוע השיב אבר	 , א	 כ�, אותה השאלהאת  ונשאלת השאלה הלוא שני המלכי	 שאלו )יא' בראשית כ(" אשתי

" קח ול�הנה אשת� ",  מיד לאחר השאלה אמר לופרעה שהיות שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר  ? לאבימל� ולא השיב לפרעה
, יל� מלפניוכל מה שעניי� אותו הוא שאבר	 בתשובתו של אבר	 אלא 	 הוא אינו מעוניי� עצלאבר	 שבהראה בזה 
שמא ההתעכבות לצור� מת� התשובה פחד לא השיב לו אבר	 כי  �לכ, לי	ה בנגעי	 גדו" הקבכהוהבגללו כי 

הוצר� אבר	 להתעכב ולהשיב , מלפניווהו שיל� י צאהיות של, ל אבימל�� אצא, על מצות המל�תתפרש כעבירה 
   . על שאלתוכבוד המל� א	 לא ישיב לואת  פ� יהיה כמבזה ,לו

  

   )יח' בראשית יד( " ל עליון-א לוהוא כהן מלך שלם הוציא לחם ויין מלכי צדק" 
�לח	 ויי� לח	 ויי� לח	 ויי� לח	 ויי� """"���        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""רמז לו על המנחות ועל הנסכי	 שיקריבו ש	 בניורמז לו על המנחות ועל הנסכי	 שיקריבו ש	 בניורמז לו על המנחות ועל הנסכי	 שיקריבו ש	 בניורמז לו על המנחות ועל הנסכי	 שיקריבו ש	 בניו    
רמז לו ולא , הלח	 והיי�, צעות המנחות והנסכי	מ דוקא באדשהמקת רמז מלכי צדק על עבודת הקרבנות שבבימדוע  

נוהגי	 אחרי	 שהיו כל הקרבנות ש בריסקבריסקבריסקבריסקז מז מז מז מ""""הגריהגריהגריהגרימתר!  ?דש בענייני הקרבנותהמקת  בביו שנהגי	אחרבדברי	 
היו אסורי	 לבני נח ומותרי	 נסכי	 המנחות וואילו עניי� הקרבת ה, בבית המקדש מותר ג	 היה לבני נח להקריב	

, צעות המנחות והנסכי	מ דוקא באדשהמקת על עבודת הקרבנות שבבי לכ� רמז מלכי צדק לאבר	 , בלבדישראלל
  . צאצאיו של אבר	, ראלחד את ע	 ישי המיהלח	 והיי�

  

   )כד' ידבראשית (" ר הלכו אתישים אנש האקים וחלרענר אכלו השאק בלעדי ר"
החמיר אברה	 אבינו בזה עצמו שכאשר הדבר נוגע לאברה	  "&בלעדילומד ממה שאמר אברה	 " חפ! חיי	חפ! חיי	חפ! חיי	חפ! חיי	"ה

האנשי	 שאר גע לנערי	 ונוואילו כאשר הדבר , "מחוט ועד שרו� נעלא	 ", מאומה ממל� סדו	 היהנשלא ביותר 
ככל עצמו  לעלהחמיר אי רשאד	 ש, נוללמד. "חלק	 ה	 יקחו"אלא ,  אברה	ה	 לא החמירילע, איתויחד  שהלכו

  .שירצה א� אל לו להחמיר על אחרי	
  

  ) טז'טובראשית (״כי לא שלם עוון האמורי״ 
 ,האמורי, אר! תלויה בזה שיושביההבניו את  ה שלירושהש היה שומעלאחר ש,  אברה	 אבינומו שלאד	 אחר במקו

על מנת להחטיא את יושבי האר! ולקלקל את ת שבעול	 יוהשתדלוהכל את היה עושה , עבירותמכסת  ברויע
הענק  ,הגדול האד	, "אב המו� גויי	", אברה	 אבינוואילו . ובכ� להקדי	 ולהבטיח שבניו ירשו את האר!, דרכיה	

להחזיר להטיב את דרכ	 ותדל ומשרא בש	 ה' ול� וקוההוא ש אלא,  לא רק שלא השתדל להחטיא	,בענקי	ש
  )אזני	 לתורה(                    .יוא טובת עצמו וצאצדנגלמרות שדבר זה הוא האר!  למוטב את יושבי
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