
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' בראשית יב(" רו מברכיך ומקללך אאואברכה"
"רוומקלל� אא" :נאמרואילו בקללה  " מברכי�ואברכה": בברכה נאמר, צביע על שינוי לשוני בפסוקמ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

לאד� מערכי : "לפי הנאמר" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� זאת ה". �ואברכה מברכי" :אמרנכדר� ש" ר מקללי�ואאו"ולא נאמר 
ה  וידוע, ובמחשבתוו הוא מעריכו תחלה בלב,פיו דיבור מהאיזהאד� קוד� שמוציא שפירושו ש )א' משלי טז(" לב

או" " :ה מצרפה למעשה שנאמר" אי" הקברעה מחשבה ואילומצר! למעשה שמחשבה טובה הוא ה "של הקבמידתו 
י נלפוזאת משו� ש )ישעיה סה כד("  אענהואניטר� יקראו " :בוכתכ"  ו) יח'תהלי� סו(" 'מע הא� ראיתי בלבי לא יש
)ז' תהלי� כ( " קדשומשמייענהו "ה "לכ" הקב, לבקשמה בלבו  מחשבהוא שאלתו ובקשתו את משהאד� מוציא מפיו 

� יודע מה בלבו של חברו בשפתיו כי אי" אדהדבר בשר וד� השואל דבר מחברו צרי� לפרש  כמו לאשקוד� שיקרא 
א� נשאלת השאלה . )תהלי� כ ה( "ית" ל� כלבב�" :כתובשו בוח" לבבות ממלא כל משאלות לבו כמשהוא ה " הקבאבל
?" על התפלה בפה' צוה הזה למה "כ�  א,ה ימלא שאלתו אחר שנער� הדבר בלבו של אד�"א� באמת הקב"

א� הוא ש ,כילד שעשועי� אצל אביו' נמשלי� אצל הוה� ,  של צדיקי��וה לתפלתוה מתא"שהקב, והתשובה היא
 לפי ,מבוקשואת  רוצה האב שיוציא הב" מפיו קו�מכל  יודע מה שהב" צרי� משאביו יפל ע!  א,מבקש דבר מאביו

  ".השמיעני את קול� כי קול� ערב"ה לישראל "הקבשהאב משתעשע בדבור שפתיו של הב" כ� אומר 
  

  )י' בראשית יב(" מצרימה  רעב בארץ וירד אברםויהי"
שכוונתו שהתורה מספרת לנו על אירועי� שקרו לאבות הקדושי� , "לבני�" אבות סיממעשה "ל "זחדרשו ידוע מה ש

זו המדברת על פרשה  שרבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיילפי זה מסביר . לע� ישראל, כדי להודיע לנו שאירועי� מעי" אלו יקרו לבני�
המצריי� לקחו את אשתו ש� שכ, מצרי�זרעו בגלות למה שיקרה ע� מ" סיה לוכיא האירועי אברה� אבינו במצרי� 

מיד צעוד הו, מש� במקנה בכס! ובזהב את אברה� בנגעי� גדולי� והוציאבמצריי� נק� את נקמתו ' והשל אברה� 
דרש בדבריו על מרבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימסתמ� , וכל זה אירע לבנימעי" . על מנת ללוותו ביציאתו ממצרי� אנשי� פרעהאליו 

כי זה " :בוובישראל כת, "ויהי רעב באר�" :בו כתבאברה�, כל מה שתמצא באברה� תמצא בישראל: "שאומרל "זח
: שנאמר, בנותיה"את  לקחו ובישראל, "שה בית פרעהיקח האוות" :בובאברה� כת ,) ו'בראשית מה(" � הרעבישנתי

. )'שמות יא("  נגע אחד אביא על פרעהעוד" :בוובישראל כת, "את פרעה' וינגע ה" :בובאברה� כת. "וכל הבת תחיו""
ויקרא למשה ולאהר" לילה ויאמר " :בוובישראל כת, " הנה אשת� קח ול�...ויקרא פרעה לאבר�" :בובאברה� כת

למהר " :בוובישראל כת, " אותווישלחוויצו עליו פרעה אנשי� " :בובאברה� כת. )'שמות יב(" קומו צאו מתו� עמי
:בוובישראל כת, )'בראשית יג(" ובזהבואבר� כבד מאד במקנה בכס! : "בובאברה� כת. )'ות יבשמ(" לשלח� מ" האר�

ויסעו " :בוכתובישראל , )'בראשית יג(" ויל� למסעיו" :בובאברה� כת. )'שמות יב(" וישאלו ממצרי� כלי כס! וכלי זהב"
  .)שמות יב(" ס סכותהסבני ישראל מרעמ

  

   ) זט' בראשית יב( "ת וגמליםונום ושפחת ואתובקר וחמרים ועבדי לו צאן ויהי"
,"ת וגמלי�ונות ואתורי� ועבדי� ושפחוובקר וחמ צא"", הנכסי� שהיו לאבר�ט וריפלומד מ" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

כי ידוע שבמצרי� היו הסוסי�  ,סי�וקנה סוזאת משו� שלא כתוב שהוא , להשתקע במצרי�התכוו" לא כלל  שאבר�
לכ" מכיו" שאבר� לא התכוו" להשתקע במצרי� הוא לא ו,  סוסי� ממצרי�להוציאו לא התיר� יהמצריו, משובחי�

  . שהרי המצרי� לא ירשו לו להוציא�ת�ו למכור אאל�יקנה סוסי� שהרי במילא הוא 
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 ב"עתש חשון 'ח
 

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ב' בראשית יב( "ואעשך לגוי גדול ואברכך"
, הני�'ככככ:  כנגד שלשת החלקי� בישראלוזה, יייי''''לללל''''ככככ ה�" 'לללל גדו'יייי לגו'����ואעש" מעיר שסופי התיבות של רבנו אפרי�רבנו אפרי�רבנו אפרי�רבנו אפרי�

ובמילה , שיצאו מאברה� )600000 (ששי� ריבואכנגד , 60של מילי� אלו היא גימטריא הו, שראלי�'יייי, ויי�'לללל
  . ברכת כהני� שיש בה ששי� אותיותמרומזת " ואברכ�"
  

   )ב' בראשית יב(" והיה ברכה ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך "  
א� כ" מדוע , "ואברכ�"ה לאברה� "הרי בתחילת הפסוק מבטיח הקב: שואל, "אדרת אליהו"בספרו , י�י�י�י�רבנו יוס! חירבנו יוס! חירבנו יוס! חירבנו יוס! חי 

ל שאי" הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מ" העי" "ומבאר שידוע מה שאמרו חז? "והיה ברכה": חוזר הכתוב ואומר
נכסי� רבי�  לו וג� שיהיה ," הבריותידוע בי כל כ� ואינו  אד� שאינו מפורס�,כ"א�  .)מב, מ"ב(ואי" העי" שולטת בו 

 אלמה ש. הברכהעי" הרע לא שולטת בנכסיו וזה מבטיח שתשרה אצלו ולכ" לא שולטת בה� עי" הציבור , וקרקעות
הרי שבמילא ,  ועי" הבריות נשואה אליוהיות שהוא מפורס�ש, בי" הבריותומוכר אד� שהוא מפורס� לומר על " תינ

והיה ": משו� כ� חוזר הכתוב ואומר, עי" הבריות שולטת ג� בנכסיו דבר שיכול לגרו� שלא תשרה הברכה בנכסיו
  . בנכסיוהברכה תשרה  אתזל כ� ע, יה מפורס� ותה"�אגדלה שמ"שלמרות , כלומר, "ברכה

  

  )ז' בראשית יב("  הנראה אליו'ת ויבן שם מזבח לההארץ הזא אברם ויאמר לזרעך אתן את אל 'וירא ה"

 נגלה אלה "קבהשהרי , ה"אבינו לקבאברה� של  וחיבתאת גודל  נולהודיעבא הכתוב הקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"כתב ה
את שתי לא החשיב אול� אברה� כלל , ת האר�ג� מבטיח לו שיית" לו אזרע ושיהיה לו ו  לבשרמואברה� 

 'תהלי� טז("  שמחות את פני�שובע" :שנאמרכמו ,  אליוה התגלתהשכינעבור זה שהב היתהשמחתו וכל , תובשורה

הכתוב את פרש מ, "הנראה אליו' לה: "כאשר הסיבה לבניית המזבח היא, "מזבחש� ויב" : "זוהי כוונת הכתובו, )יא
  . מזבחאברה� את הבנה ה שבגללה שמחהסיבת 

  

   )יא 'בראשית יב(" יפת מראה את ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה " 
 ששרה וכי עד עתה לא ידע "יפת מראה את הנה נא ידעתי כי אשה : "ידועה השאלה המפורסמת על אברה� שאומר

" ה משו� עליסדירקרקת היתה ורק חוט של חאסתר "ל על אסתר "שאמרו חזפי מה ל אאאא""""הגרהגרהגרהגרמבאר ? אשתו יפה
מסתלק  שהוא יופי של חסדיופי ידוע ש ו,'היופי של חסד מאת היה זה לא יופי טבעי אהיה זה לא כלומר , .)מגילה יג(

שהוא מקו� , למצרי�לכ" כאשר מגיעי� אברה� ושרה ו. טבעישהוא מה שאי" כ" ביופי , בסכנהשהוא מהאד� בשעה 
י של  ולא יופהוא יופי טבעייופיה של שרה דע אברה� שויכעת מבי" ו, הפיו ביתשרה נשארבכל זאת סכנה וחזקת ב

  .  לא ידעהוא אכ" שלפני כ" משו� , "הנה נא ידעתי: "אמרחסד ולכ" 
  

    )יג' בראשית יב(" אמרי נא אחותי את"

פסוקי� מפשט ה ש""""""""הרמבהרמבהרמבהרמבמעיר . שתאמר שאבר� אינו בעלה אלא אחיה, שרי, אבר� מבקש מאשתו, לפי הכתוב
מיד ו, המצרי� היו רעי� וחטאי� מאדרק ש, ר כ"ולאמאת בקשתו של בעלה רה לא קבלה עליה בהמש� נראה שש
, ולא שאלו כלל א� אשתו היא או א� אחותו היא,  פרעהה אל ביתו לקח" אל פרעהאותה ויהללו"כאשר ראו אותה 

וזהו שאמר , פר מעצמו כי אחותו היא ולכ� הטיבו לו בעבורהי סואברה�,  היאוהיא שתקה ולא הגידה כי אשתו
בראותו  אבר� שאשי� את מהפרע, )יח' בראשית יב( "היאהגדת לי כי אשת� מה זאת עשית לי למה לא " :הכתוב

 כ" לשרי� ולבית אחריוחזר והאשי� אותו על אמרו , "כי אשתו היא"ו להגיד לפרעה ילעה היה  שראתי� קחלוש
  .שתשתוקוהראוי לה , כי אי" ראוי שתכחיש היא את בעלה, שה כלליולא האשי� את הא. פרעה כי אחותו היא

  

  )א' בראשית יג(" ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה"
  מסביר ����""""המלביהמלביהמלביהמלבי ?מדוע, )ד' בראשית יב("  לוטאתוויל� ": ו בתחילת הפרשה נאמרלאיו "עמועמועמועמוולוט "מר הכתוב ואכא" 

המילה ואילו   בי" שווי�ווהשהיא במשמעות של " עמו"המילה ש, "עמו"ל" אתו"שמבחינה לשונית יש הבדל בי" 
תחילה היה ב, זה אפשר להבי" את ההבדל בלשו" של הפסוקי�ולפי . לעיקרביחס טפל היא במשמעות של  "אתו"

א� כעת .  " לוטאתוויל� ", "אתו": תב בלשו"כלכ" ננטפל אליו רק לוט אילו נכסי� ובעל ההעשיר ואבינו אברה� 
: שנאמר, צא" ובקרבנכסי� וג� הוא היה עשיר ומרובה היות ש, לא היה טפל לאברה�לאחר ששבו ממצרי� לוט כבר 

  ."עמו " נכתב בלשו""לכ )ה' בראשית יג( "ובקר ואהלי� אבר� היה צא" ל� אתוההוג� ללוט "
  

  )יד' בראשית טו( "אשר יעבדו דן אנוכיוי גם את הגו"

שמבטיח , "ד" אנוכי", כל הניסי� והנפלאות שהתרחשו בעת יציאת מצרי� מעוגני� בהבטחה בת שתי מילי� בלבד
בלבד התרחשו כל כ�  בהבטחה של שתי מילי�, ואומר שא� כ� רבי סעדיה גאו"רבי סעדיה גאו"רבי סעדיה גאו"רבי סעדיה גאו". עתידה לתת את הדי"� ימצרש

שלמה להתרחש בשעת הגאולה ה� עתידיוהנפלאות ה� ניסירבי� יהיו הכמה נקל לשער , �ביציאת מצריהרבה ניסי� 
    . בעת ההיאתרחשהעתיד לההבטחות ונבואות על של  �בפסוקי� כתבי הקודש מלאישהרי , ביאת המשיחובעת 

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי" ח תפילי" ח תפילי" ח תפילי" """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315((((052052052052: : : : להשאלה בטלפו"להשאלה בטלפו"להשאלה בטלפו"להשאלה בטלפו") ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי" רשברשותנו מבחר תפילי" רשברשותנו מבחר תפילי" רשברשותנו מבחר תפילי" רש

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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