
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) א'יבבראשית (" תך ומבית אביךדלך לך מארצך וממול"

 ממקו המולדת וג כהלולה ההליכבר כה בזו, לא יותרו, "ל� ל� מארצ�: "לאברהלומר לכתוב  די הלכאורה הי
ת� ומבית דמארצ� וממול"מדוע בכל זאת חש הכתוב צור� לפרט . אחרתהבאר� אברה  היהיאשר כ, מבית האב

,גור ראשו : שישנ שלושה גורמי המשפיעי על האד ומעצבי את מידותיו" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר� ה?  "אבי�
וכ  , )יג' בראשית ו(" מסחמלאה האר� כי ", שהשחית כל בשר את דרכו,  המבולבדורפי שראינו וכ, האר� שהוא גר בה

גור שני . :)פסחי קיב(אנשי לצו  ה אנשיה שו שמ, בנו שלא יגור בעיר שכנציבאת  החכמי שציוה דנו לאחאמצ
 הרבה שכני " :ל"חזוכ  אמרו , .)טשבועות ל( "משפחת מוכסי... יטמשפחת לס", כמו שאמרו, תובני משפחה

" והא או דאימאבשותא דינוקא או דא: "ל"חזוכמו שאמרו , בית הוריוגור שלישי הוא ו, .)ה זטסו(" רעי גורמי
שיח את מפני שגדל עמ מילדותו ושומע , )י"רש("  מדבר בשוק מאביו או מאמו שמעשהתינוקמה  ".) נוהסוכ(

�ממולדת, מארצ�" :ורמז לאברה בשלש לשונות אלהתוב לכ  בא הכ. ושונה דבריה ודבוק בדעותיה, והגיונ
י שלשת ל ידת לבא עמסוגלודות הנשחתות הישיזכור תמיד לשרש מלבו את המכדי , "מבית אבי�ו )מבני משפחה(
  . "ובית אבי�, מולדת�, ארצ�: "גורמי שהוזכרו בפסוקה

  

  ) א' יבבראשית  (" אל הארץ אשר אראךיךלך מארצך וממולדתך ומבית אב לך" 
            ))))גגגג' ' ' ' אבות האבות האבות האבות ה" (" (" (" (ללללוווו השלו ועמד בכ השלו ועמד בכ השלו ועמד בכ השלו ועמד בכוווו נתנסה אברה אבינו עלי נתנסה אברה אבינו עלי נתנסה אברה אבינו עלי נתנסה אברה אבינו עליסיונותסיונותסיונותסיונותייייננננ    עשרהעשרהעשרהעשרה""""

רוחני ע ַבֶטע ַבַטה "שהקב י י י י ''''לוזלוזלוזלוזאאאארבי חיי מוורבי חיי מוורבי חיי מוורבי חיי מוומבאר ? ה את אברה בעשרה ניסיונות"לאיזה צור� ניסה הקב
ו אחריו כטבע לבניה קנויי , די עמל ויגיעה רבהעל י, נה לעצמוושמדות ומעלות טובות שצדיק ק, בבריאה
לו על מנת שעמידתו אסיונות יאת אברה בעשרה נה "הקבניסה   לכ . שיגקל יכולי ה להאשר במאמ� , מושרש

לכ� אפשר לראות ראיה   .סיונות שלנויבנבקלות לעמוד , דהיינו אנחנו, וינ בהמוצלחת בה תכשיר את הדר� בפני
 אינ אנשי מעלה שלמרות שה. עמי האר�, פשוטיאצל יהודי הקיימת תופעה הנפלאה של מסירות נפש ב

השאי  ז וחייבי אנו לומר . בכל הגלויות והשמדות'בכל זאת רואי אנו כיצד מסרו עצמ על קידוש הו, מיוחדי
על , שמסר נפשו לאור כשדי, אז אברה אבינומדה זו כבר מוטבעת בע ישראל יאלא משו שמ, מכח עצמ

א מכח עמידתו של אברה הומקורה , לקו ולעלות לאר� הקודש, תעוררות פתאומית של אדכל ה, מו כ כ. אמונתו
  .  על ע ישראל תונוסייהשפעת כל שאר הנאפשר ללמוד מכ� את ו, " מארצ� ל�ל�"של סיו  יבנאבינו 

  

  )יב' בראשית יד(" םואחי אברם וילכו והוא ישב בסד רכשו בן  ואתלוט את ויקחו"
הלוא שתי עובדות אלו ידועות " יושב בסדו"ומזכיר לנו שלוט " ב  אחי אבר"ומציי  שלוט הוא מדוע חוזר כתוב 

"ב  אחי אבר"לוט הוא שהמלכי ידעו ארבעה שהקדוש שחזרה זו באה ללמדנו " אור החייאור החייאור החייאור החיי"מתר� ה? לנו מכבר
והסיבה היא , ני כל העולהיה נכבד ומעולה בעישא חששו לכבוד אברה כלומר ה ל, בשביבכל זאת לקחו אותו ו

כלומר למרות  ).גיטי  לח("  בסיחו ורהמואב טעמו  ו" של"זכפי שדרשו ח, "יושב בסדו"משו היותו של לוט 
ישראל לכבשהותר ללאחר שנכבשו ארצות אלו על ידי סיחו  הרי , שנאסר על ישראל לכבוש את אר� עמו  ומואב ,

מוב  ג מדוע ובזה ,  כיו  שנמצא בסדו הותר לה, שלומ א& על פי כ  ב  אחיו של אישהיותולמרות כמו כ  לוט 
כי , יכיצא נגד וא לא ישלימו אז רק לוט ואת השיב א בקש מה ללו מלכי תלשלו לארבעאברה  קראלא 

כהיאחריה ואברה  רד& כ ול, אויבי אברהה בזה גילו כי , ב  אחי אברההוא לוט שידוע היה לה היות ש.  
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  ) ב' בראשית יב( " ברכההוהי, ךואברכך ואגדלה שמ, ואעשך לגוי גדול"  
שאנשי אור כשדי עשו עמו רעות רבות על הוא משו " ל� ל�"לאברה  ה"קבהאמר שטע  מפרש ש    """"הרמבהרמבהרמבהרמב

חר  מר לו ללכת מואלכ  בא הכתוב ו, תעכב בחר אלא שאברה ה , ללכת ארצה כנע הוא ברח מה וה"אמונתו בקב
 התורה הוכא  רמז. באר� הנבחרת' הוקריאת בני האד לש ' ה עבודתו להיהתחילה שתבאשר חשב את ולעשות 

  .  לברכההכא  יהי, רגוהשבניגוד לאור כשדי שלא שמעו אליו ורדפו אותו ורצו ל
  

  )ה' בראשית יב( " את שרי אשתוויקח אברם"
ותה בדברי משו שאי  לאד רשות לאל� את אשתו ללכת דהיינו שמש� א"  אברויקח"בזוהר מובא על הכתוב 

 אשתו לעלותות את כפיכול אד ל ו,מצוההיא אר� ישראל ושואל הלוא ישיבת " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מקשה ה ,לאר� אחרת
בכלל הציווי שרה לא היתה בלבד וברה היה מכוו  לא" ל� ל�"ומתר� שמסתבר לומר שהציווי ? עמו לאר� ישראל

על האר�  את שאברה קנה ל "חז ומה שדרשהסיבה לכ� היא ו, לעלות עמו אותהת ופלכאברה היה יכול לכ  לא ו
שהרי מצוה בגדר  ישיבת אר� ישראל  יי לא היתה עד כ א".  התהל� באר�וק": ידי כ� שהתהל� בה שנאמר

    .ה שראתת ופלכאברה היה יכול לא אר� משו כ�  לא החזיק ביי עדאברה
  

  )ה' בראשית טו("  אם תוכל לספור אותםהכוכבים וספורנא השמימה ויאמר הבט "
נית  " וספור הכוכבי א אתה יכול לספור אות"לו מר אחר שנאל" ה יהיה זרע�כ: "את הברכה שנאמרה לאברה

.  כ� לא נית  יהיה לספור את זרע� מרובכוכביפי שלא נית  לספור את הכש ,עצוכמותי בוי יברלפרש לפי הפשט 
כש שיש ש, מדרגות החכמהשברכה זו כוללת עוד ברכה שזרעו של אברה יהיה חלוק ב" רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי"אומר 

 חלוקות זו למעלה מזו באור של הכוכבי ומדרגותיה , כוכב אחר יותר מומבהיקשאורו מזהיר כוכב בכוכבי
 מאור תורתו למעלהיהיה  של זה אור תורתו, אור התורהמדרגות חלוקי ב תהיולישראל   חכמיכ� עתידי, ובהשגה

כה יהיה "ואומר שברכה זו של " רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי"מוסי& . חברולמעלה מהשגתו של תהיה  והשגתו של זה, האחרשל 
מדרגות לו הוא בנשמות זוכות שהשכר הכי ,  השכר והתענוג הנצחי לעול הבאבמדרגותכוללת ג חלוקה " זרע�

שלעתיד לבוא , מדרשל ב"זחדרשו פי שכ, ואורה למעלה מאורה, פהמחווחופה למעלה , חלוקות זו למעלה מזו
  . דשהמקית למנורת בו לשושני , לברקי,לכוכבי , לרקיע, ללבנה,לחמה: לשבע שמחות דמויצדיקי הפניה של 

  

  )ו' בראשית טו(" ויחשבה לו צדקה' והאמין בה"
, ועקב אבינ שבניגוד ליאאאא""""הגרהגרהגרהגר מבאר ?ה" הקב  גדול הוא לאברה אבינו להאמי  להבטחה מפורשת מפייכי עניו

וירא : "בכל זאת נאמר, )טו' בראשית כח( "ושמרתי� בכל אשר תל� ": במפורשה"הקבעל ידי בטח לו והלמרות שש
, לעומת זאת, אבינואברה .  לכ� שלא תתקיי ההבטחהחשש שמא יגרו החטאיעקב של "ואמרו חז, "יעקב מאד

  הבטחה את הב יחשאברה ה, "ויחשבה לו צדקה: "משוזאת ו קיו ההבטחה ילאלא חשש שמא יגרו החטא 
, )יז' תהלי קג( "מעול ועד עול' ד הסוח": נאמר' ד הסועל ח. שורת הדי לפי ולא , ד בלבדסלצדקה וחלוקית 'הא

  . לא קיו ההבטחהשמא יגרו החטאאברה לכ� לא חשש . יחטאא אפילו 
  

  ) ח' אשית טובר("  אדע כי אירשנהבמה"
הבטחת בעוד שעל ירושת האר� ההבטחה לעל רבי מפרשני המקרא מביעי תמיהה על כ� שאברה מבקש אות 

מיד ולא האר� ירושת אות על מדוע רק כעת מבקש אברה ושואל " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי& ה, אי  הוא שואל אותהזרע 
מתר� שאלות אלו ואומר  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה? )ז' ת יבבראשי(" לזרע� את  את האר�"נה ראשוהה בפע "מר לו הקבואר שאכ
אלא שאברה התכוו  של ידי הברית  וקיתל'האקיו ההבטחה שהיה מסופק במפני האות לא אברה מבקש את ש

וזאת מפני שבפע הראשונה ,  על זכות הישיבה באר� כנע  ומערערטוע מעליו כל הוא יסלק ה "ו הקבעמשיכרות 
 המתנה עלקש אברה ברית כי מי יערער ימתנה בעלמא ועל זה לא בשל  ותמשמעב "את את את את לזרע� "ה "הבטיח לו הקב
בפע אחר של � א, האר� לכל מי שירצהתובידו לת )א' תהלי כד("  ומלואההאר�' לה"הלוא  ה"קבאשר נת  לו ה

נח מימי כי עוד , ירושהות של משמעב )ז' בראשית טו( "לרשתהלרשתהלרשתהלרשתה הזאת האר�לתת ל� את " :ה"אמר לו הקבהשניה 
 שמא החשב אברלכ   ,בתורת ירושהאברה אליה  בש ועתה , אר� כנע  לבני ש את נת ,האר� לבניואת לק יכשח

הוא מה האות שאני לבד דהיינו  "במה אדע כי אירשנה: "אברהשאר יורשיו של ש יערערו על חלק לכ  אמר 
  .ות על הבטחת הזרעמאותה הסיבה ג לא שאל אברה א. ערעורלא שו לשל ש  היורש

  

  )ד' בראשית יז(" םויגמון לאב הוהיית  תךיתי ארנה בני הא"
  .שזרעה יהיה זרע קודשכדי , רה תתעברש שימול לפני שלוואמר .  על המילהה" הקבכא  ציוהש" טורטורטורטור"מבואר ב

  

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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