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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) א'בראשית יב( "אל אברם' ויאמר ה" 

נגלה אליו ומצווה אותו ' מ� הראוי היה שהכתוב יודיע לנו את מעלותיו ומידותיו של אבר� ואחר כ� יספר לנו שה
' ואחר כ� ספר שה, "איש צדיק תמי�", כפי שעשה הכתוב אצל נח שקוד� הזכיר את מעלותיו של נח, ללכת מארצו

 בלי שעור� לנו היכרות "אל אבר�' ויאמר ה": מתחיל הכתוב ואומר, אצל אבר�, דוע כא�מ, ציוה אותו לבנות תיבה
בסו  הפרשה , אמנ� ברמז,  שאת ההיכרות ע� אבר� ואת מעלותיו הזכיר הכתוברבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתר� ? ע� אבר�

  .'ת השלפי המדרש הידוע גילה ש� אבר� מסירות נפש לעבוד, "אור כשדי�"הקודמת כאשר אמר שאבר� יצא מ
  

  ) א'בראשית יב(" לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך"
א� כ� לש� מה הוסי  הכתוב , א היה הכתוב חסר מאומה ול"ל� ל� אל האר� אשר ארא�"לכאורה די היה לכתוב 

, ה להוביל את אבר� אל המטרה הסופית"שרצה הקב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? " ומבית אבי�וממולדת�מארצ� "ופרט 
ה חשש שאולי יהיה קשה לאבר� "והטע� הוא שהקב, בשלבי� כדר� שמחנכי� את התינוק, " ארא�אל האר� אשר"

בקשתחלה ב. עד המטרה הסופית בשלב הרביעי, לקבל זאת בבת אחת ולכ�  חילק את המטלה לשלושה שלבי ביניי�
אשר ארצו יותר מאי� לאד� תועלת מיחסית היות שקטנה בקשה  יהווז, "ל� ל� מארצ�" ,ארצואת ממנו לעזוב 

 וזולת זה אי� לו ש� עזר וסעד מכל , אותו� לו במקו� שמכירי�שעושיש� והכבוד המדומה מלבד הארצות אחרות 
בקש ממנו לעזוב את , לאחר שהסיח דעתו מאנשי ארצו, בשלב השני ,אנשי ארצו הרחוקי� ובנקל יתפתה לעזב�

 כדר� ,וסעדיותר תועלת יש לו יותר כי מה� רה נפשו קשושאליה� , ממשפחתו הרחבה, "וממולדת�", לדתוומ
בשלב השלישי בקש  , הקורה בעד שאר בשרו ולא יתנו לזרי� מקו� למשול בה�בעוביהמשפחות שהאחד נכנס 

משאר תועלת אד� יותר יש ל ביותר כי מה� נפשהתדבק שאליה� , "ומבית אבי�", ממנו שיעזוב את בית אביו
אל ",  ורק אחר כ� נאמר היעד הסופי)יד' משלי יט(" בית והו� נחלת אבות: "שנאמרי פממו� כהתועלת האנשי� וזוהי 

  .שכעת כבר יקל לאבר� לקבל את המטלה, "האר� אשר ארא�
  

"אתמראה  נא ידעתי כי אשה יפת שרי אשתו הנה ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל"
  )יא' בראשית יב(
, � אבר� לשרי שרק עכשיו מתגלה לאבר� עוצ� יופיה של אשתוה בית שהיניעותצהדגישו במדרש את גודל הל "זח

ומתר� שהיות ובכוונת אבר� לבקש ? לאיזה צור� אומר זאת אבר� לשרי,  הקדוש"אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה, ע� כל זאת
שהרי סכנה בטענה מדוע הוא מכניס אותה בגדר  ישר אליו אבותחשש אבר� שמא , משרי שתאמר עליו שהוא אחיה

 או ההריגת בעלאחר  בעל כרחה ביד הטמאי� תמסרשאו , על כל פני� היא מסתכנת, ג� א� תאמר שהוא אחיה
שלא יגרו� לה� כל ה "בקבבוטחי� שהצדיקי� א  על פי ו, ה למקו� כזה אותלהביאאסור היה לאבר� ו� ברצושתל� 

, אד�ה לבחירדברי� שיש בה� לגבי במיוחד  ו:)פסחי� סד( " על הנס�אי� סומכי"שבכל אופ� כלל נקוט בידינו , רע
שרי מר לואכ� בראשית דבריו אבר� מתנצל ול, ) ב'א טזמואל ש( "ושמע שאול והרגני: "כפי שראינו אצל שמואל שאמר

, ה למצרי� והיה הול� למקו� אחר אותלא היה מביאזאת מקוד� הוא  יודע היהא� ו, יופיה העצו�עתה נודע לו שרק 
את המל� יקח שעיר ו לקרבהתאו ידע ב,  של המצרי�כעורותה� הפניאת למצרי� ראה וזאת מאחר שכאשר הגיעו 

  . יופיה של שרי אשתו והכיר בדעתואבר� נת� לכ� היפה בנשי� ו
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   )ג' בראשית יב( "ואברכה מברכיך ומקללך אאור"
תגרו� המברכי� את ' וברכה זו של ה', מתבר� מאת ה, בפסוק רואי� שהמבר� את אבר� ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

קלל את ד� שילא יהיה שו� אולכ�  ,'את אבר� יקולל על ידי ההמקלל מצד שני , לכ� שירבו המברכי� את אבר�
  . 'המקלל לקללת ההכתוב את  לכ� הקדי� ,המקללאת מעניש ' אבר� בראותו כי ה

  

   )ז' בראשית יב(" הנראה אליו' להויבן שם מזבח "
' לה", והטע� שאבר� בנה את המזבח היה, "ויב� ש� מזבח", ה מזבח מבאר שהפסוק מסביר לנו שאבר� בנ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

כיו� שבמקו� ההוא התגלה אליו , אליוהתגלה  וזבח לו זבח תודה על ש'הות להודמשו� שהוא רצה ל, "הנראה אליו
ל� ל� "ומה שנאמר לאבר� , במראה ולא במחזהלא  אליוולא נודע ' אליו ההתגלה ה לא עת כי עד לראשונה' ה

  . בחלו� הלילה או ברוח הקדשהיה " צ�מאר
  

  )טז' בראשית יב( " בעבורה היטיבולאברם"
שלמרות שלפי המנהג יש קוד� לפתות את האח במוהר ומת� על מנת שיסכי� לתת את אחותו " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
, לאבר�ואחר כ� נאמר שהטיבו , ראשית נאמר שלקחו את שרי אל המל�, במקרה הזה הסדר היה הפו�, לאשה

ואי� ולא , שכנע את אבר� לתת את אחותו משו� שמדובר בנישואי� למל�צור� לאי� שוההסבר הוא שהמצרי� הבינו 
לאבר� ואחר כ� המל� הטיב  את שרי למל� קחוולכ� ראשית ליו נשואי� טובי� מאלו להנשא למל� לאשה יה

  .מנהגפי הכ של צא� ובקר ועבדי� מהר ומת�על ידי בעבורה 
        

  ) יח'יגבראשית (" י ממראנאלוב אברם ויבא וישב יאהלו"

 לא שיי� �א, אהלי� לשבתבו  מקימי� ר כ�עד ואחמיובאי� אל המקו� הראשית , חיי�דברי� המקובל בלפי סדר ה
, להיפ�כא� תוב כ צרי� לה הי"יאהל אבר� ויבא וישבו"מדוע נאמר כא� וא� כ� , ר� באו אל המקו�טלהקי� אהלי� 

 ההול� ע� אבר� היה צא� ט ללו�וג"על פי מה שנאמר " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה? " וישב... ויאהל...ויבא אבר�"
כדי שיהיה נח להוביל , ניידי� שהיו מפרקי� אות� בעת המסעהלי� וא כלומר שהיו לה� ) ה'יגבראשית (" �ובקר ואהלי

את  וטלטל באותו האופ� שבו .� לדירהיהקימו אות� שיהיו ראויובהגיע� למקו� חניית� , אות� ממקו� למקו�
תוב כא� הכאמר מה שו. )ז' לגשמות (" ומשה יקח את האהל ונטה לו מחו� למחנה" :רמפי שנאכו, � במדברכהמש

ק עד  כשהוא מפוראהלאת ההוביל אבר� שאי� הכוונה שאבר� הקי� את האוהל אלא הכוונה היא  "ויאהל אבר�"
 . סדר הדברי� בפסוק הוא נכו�, הולפי הסבר ז. וישב ש�, אשר בא לאלוני ממרא

  

   )יז' בראשית יד( "ויצא מלך סדום לקראתו"

  )יח' בראשית יד(" מלך שלם הוציא לחם וייןומלכי צדק "
  )כא' בראשית יד( "רםבא ויאמר מלך סדום אל"

על מל� פסוקי� המדברי� בי� ה מדוע הכניס הכתוב את עניי� מלכי צדק מל� של� """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידשואל 
מלכי כ� לספר לנו על מעשיו ודבריו של ואחר ובקשתו מאבר� � מל� סדו� יעניאת לסיי�  על הכתוב היה? אדו�
מל� ש שבתי נאג%ארהשבתי נאג%ארהשבתי נאג%ארהשבתי נאג%ארההרב הרב הרב הרב  ומתר� בש� .עני� מל� סדו�את ואחר יאמר תחילה י� מלכי צדק ביענעל יאמר שאו , צדק

אי� לב  נדיב אהו אבר� שלאיש כמושולכ� סבר , ל� בכל העומתה מפורסתאבר� שהיליבו של נדיבות על סדו� ידע 
מל� סדו� יצא כ� ומשו� , בר� מעצמו יעשה את בקשתו בלי שיתבקשממנו שו� דבר ואולבקש לשאול צור� 

וראה שאבר� אבינו נת� , א� כאשר ראה שמלכי צדק מל� של� יצא לקראת אבר�. ולא בקש דברהחריש א� לקראתו 
 השלל ושכנראה פסקה גילה דעתו שרוצה לזכות בכלהבי� מל� סדו� שאבר�  בזה ,למלכי צדק מעשר מכל הרכוש

, אלא שלפי תשובת אבר�, "ת� לי הנפש", ומשו� כ� הרהיב עוז ובקש לעצמו לפחות את הנפש, ו של אבר�נדיבות
לא הבי� בי� את העניי� ואמר למל� סדו� שהוא אבר� אבינו הנראה ש, "ר� אל מל� סדו� הרימותי ידיבויאמר א"

 "הרימותי ידי"כ� אמר ול, ה% בדבר שאני זוכהשל  וחלקעל תר ואיני רשאי לוא� , לב� אני נדיב אמנ, אותו כראוי
 המעשר שנתתיעבור הכל ג� על אני אשל� ל� כלומר " עד שרו� נעלא� מחוט ו"במה שנוגע לי � ואכ, לשו� תרומהמ

  .וג� עבור מה שאכלו הנערי�
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס  ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס  ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס  ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס  ופייטני� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
  . השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווההשבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווההשבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווההשבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי במוצאי במוצאי במוצאי , , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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