
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א 'יבבראשית (" מארצך וממולדתך ומבית אביךאל אברם לך לך ' ויאמר ה"

כח התאווה את לשבר הוא תחילה צרי� ב, הבורא בשלש מדרגותאת צרי� לעבוד ד� שהא" נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"אומר ה
הא אכילתו בקדושה ובטהרה ועל ידי זה הוא תשעד  כגו� אכילה ושתיה וכיוצא בה� ,המוטבע באד� מדר� הטבע

כח אלקי� אחרי� זוכה לבא את ואחר שמשבר , "הטבע"גימטריא ב "לקי��א"שאלקי� אחרי� הכח את משבר 
המדות השפלות שבו שה� אצלו בתולדה מיו� צאתו את צרי� האד� לשבר שנית . דרגת יראה שהוא אלקי� חיי�למ

ואחר שמשבר  ,למשל מדת כעס וכדומה, יש בני אד� שמדותיה� יותר גרועי� משאר בני אד� במדה זו ,מרח� אמו
שהיא התפארות השלישית  רגה מדוה. כח המדות השפלות והגרועות הוא זוכה לבא לאהבת הבורא ברו� הואאת 

. )א 'אבות ב(" ותפארת לו מ� האד�לעושיה כל שהיא תפארת "שכל מעשיו יהיו יפי� ומפוארי� כמו שאמר התנא 
רמז למדרגה ראשונה שהיא התאוות הארציות הגשמיות שהוא , "ל� ל� מארצ�: "בפסוק שלפנינוז וזה רמרעיו� ו

. ע� האד� ותשה� המדות הגרועות הנולדהשנייה רמז למדרגה . "�וממולדת". מוטבע בחומר וצרי� לצאת ממנה
השפלות באי� לאד� על ידי שהוא מתגאה ומתפאר ועיקר התפארות ש. השלישיתרמז למדרגה . "ומבית אבי�"

  . ואד�' הבעיני  ההזאת להתפארות אחרת הטוב הבאבותיו שהוא ב� גדולי� וצרי� לצאת מהמדה הגרוע
  

  )יב בבראשית ( "ואגדלה שמך והיה ברכה ,אברכךו ,אעשך לגוי גדולו"

. ומזוני ,חיי ,בני :עול� הזהשל האושר ה לאברה� רמוזי� שלשת מיני ה"הקדוש שבהבטחת הקב" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"אומר ה
 ."ואברכ�"רמוז במה שאמר הכתוב  "חיי". "וי גדולגואעש� ל"רמוז במה שאמר הכתוב  "בני) "חיי� ומזו�, בני�(
כי א� בלבד לעצמ�  "מזוני"שהצרי� לומר  אי�ש אכונה היוה, "ואגדלה שמ�"אמר כתוב במה שרמז ה "מזוני"על ו

   ."והיה ברכה"נאמר ועל כל זה . תפרנס לכל העול�ו י� שתטיבדשהוא על ידי גמילות חס, שמ� ג� ואגדלה
  

  )ה 'יבבראשית ( "את שרי אשתו רםבויקח א"
היות שאי� , מש� את שרה בדברי� כדי שתבוא אתו לאר# כנע�היא שאברה� " ויקח"שכוונת הכתוב  הזוהרהזוהרהזוהרהזוהראומר 

שהיא לאר# ישראל מדובר בעליה א לוה, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה, א�. לאד� רשות להוציא את אשתו לאר# אחרת
ל "שאמרו חזוכמו , מצוהה באר# ישראל ישיבנחשבה האז ג� ו ?לאר# את אשתו לעלותות כפמותר לאד� לו, מצוה

בלבד אברה� תר# שהמצווה היתה לומ. .)יבמות סד(ל מ� המני� "שאי� ישיבת חו "מק# עשר שני�ויהי : "על הפסוק
 .לכו% אותהאברה� מצווה לכ� לא היה יכול בכלל השרה לא היתה  ,לומרכ "ל� ל�: "שנאמר

  

  )ח' בראשית יב(" 'בשם ה ויקרא"
את מודיע אותו ווהיה ', זבח את ש� ההיה קורא בקול גדול לפני המשמשמעות הכתוב היא שאברה�  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

ועתה , שמועללא אבו אות� א� ה�  למדהוא ניסה לבאור כשדי� ג� כאשר היה אברה� כי  .אד�הלהותו לבני �א
אמר הכתוב  וכ�. להות�היה למוד ללמד ולפרס� הא, "ואברכה מברכי�"לו הובטח בה ש והזאר# אברה� לכשבא 

". 'ויקרא בש� ה"בנה מזבח מי , )כד 'וכבראשית (" אל תירא כי את� אנכי"טח גרר והוב נחליצחק כאשר הל� אל אצל 
 'ה כבודיצחק את הגיד לכ� כבודו ו אתולא ראו ה "של הקבאת שמעו בו מקו� חדש אשר לא שמעו יצחק הגיע לכי 

כ� ', י העובדהיו ל� וכובני� הרבה הוליד יעקב מפני ש "'בש� ה ויקרא" נאמר לאאבל אצל יעקב . בגוי� הה�
  . לכלהאמונה ונודעה , ישראל ונתפרסמה האמונה בה� עדתה נקראשלה גדולה יהיתה לו קהש
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  )ו' בראשית יב(" אל אברם 'ה וירא"
ל "עדיי� בחואברה� לפי שאז היה  "ל� ל� מארצ�"מיד כשאמר לו  'מה שלא נראה אליו הש "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

במראה כי א� קול דברי� לבד היה  'לא נראה אליו ש� הלכ� ובריות לגלה ה מת"הקבל אי� "ע בחו"דעת הראבול
הנראה אליו אבל בעוד שלא היה נראה אליו  'רק להכי הוא בנה מזבח בנה ש� מזבח  לאזו הסיבה שאברה� שומע ו

כי יאמרו לא נראה "מה שחשש משה שיגידו לו בני ישראל  וזהלא רצה לבנות מזבח במקו� שאי� השכינה שורה 
  . ל ובזה יכחישו לומר שג� קול לא שמע"להתראות בחוה "של הקבאי� דרכו ה� ידעו שכי  )א 'שמות ד(" '� האלי

  

  )יז' בראשית יב( "ביתו ואת את פרעה נגעים גדולים' ה וינגע"

" נגעי� גדולי� ואת ביתוואת ביתוואת ביתוואת ביתואת פרעה ' ה וינגע"לכאורה נראה שהפסוק לא מסודר כהלכתו והיה הכתוב צרי� לומר 
נת� נגעי� ג� בביתו ה "הקב, "ביתו ואת. "גדולי�בנגעי�  לבדבאת פרעה ה הכה "שהקב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה, אלא

בעבורה מטרת נגעי� אלו היתה להבדיל בינ� ובי� שרה ויבינו שכל הנגעי� היו גדולי� כשל פרעה ונגעי� אבל לא 
  . מרשע�כול� ישובו ו
  

   )ב' אשית יגבר(" בזהבכסף ובמקנה בד מאד בואברהם כ"

כל עניני ואומר ש, ועל יחסו לענייני העול� הזה אברה� אבינוו של צדקתשהפסוק מרמז לנו על  אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר 
היה כל , ות וחכמת התורהקל�דעתו בידיעת האבשוטט שאברה�  ובהיות, לטורחאברה� אבינו  העול� הזה היו על

שלא היו אצלו דבר חביב , "כבד מאד במקנה בכס% ובזהב"מר וזה שא. קני� עול� הזה הגופני נבזה בעיניו נמאס
   .ק# בה�הוא כבד ממנו והדבר היה ואדרבא , כלל

  

  )טו' בראשית יג(" אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך את כל הארץ כי"
הקדוש שבס� " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מעיר ה, א�. ה בראיה זו של אברה� להקנות לו ולזרעו את האר#"התכוו� הקב, כידוע

רק את שטח האר# אותו " קנה"הכל חוש הראיה הוא די מוגבל בטווח אותו נית� לראות באור יו� ויוצא שאברה� 
התקרבו  אליו כ� שיכול היה קצות האר# כל ונס ה לאברה� "כא� הקבעשה , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה, לכ�, ראה

כי אי� ל� חזקה גדולה מזו שיעתק : "ל"וז, כל האר#אברה� בחזיק ראיה זו הובאמצעות אברה� לראות את כל האר# 
  ".לפני אדוני האר# להתקרבצור ממקומו 

  

  )א' בראשית טו(" שכרך הרבה מאוד תירא אברם אנכי מגן לך אל"
ה מבטיח "הקב" אנוכי מג� ל�: "ה לאברה� שלוש הבטחות"שלפנינו מבטיח הקבבכתוב ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייפרש מ

אנכי מג� "הכתוב ועל כ� אמר , נקמת אביה�את ו בו מקנפ� ישהרג ני המלכי� מבלאברה� שיג� עליו כי אברה� פחד 
לומר כי די היה , בבשורת הב�ה "הקבשהבטיחו יה השניזו ההבטחה , "שכר� הרבה". המלכי� מפחדכלומר , "ל�

, ברה�א בא"התוספת של א בשרה ו"התוספת של שתיה� נולד יצחק  מבי�� כי "שתי ההיהכתוב והוסי% , "שכר� רב"
ול� רמז לע הוא "מאד"כי  ,אהבל� הבטחת העו ,תהשלישיזוהי ההבטחה " מאוד"ו. ההזל� וזו היא הבטחת העו

 כיאיוב בהיותו כופר בהשגחה והיה אומר לו את  כי אליהוא תפש", )טו' איוב לה(" פש מאדנולא ידע "ככתוב , הבא
אלא שמתו� . "ב"נוחה הרבה המעותדת לצדיקי� לעוהולא היה יודע המ, הוא מונה תמיד כל היו� יסוריו ומכאוביו

את ולא הבי� , ואברה� הל� אחר הנגלה, ברמיזהשלוש ההבטחות רק הראשונה מפורשת והשתי� האחרות מובאות 
אחר שאי� לי מכלומר מה יהיה שכרי , "מה תת� לי" לשאולאברה� על כ� הוצר� , ה"הרמז הנכלל בדבריו של הקב

ואי� יוצא ואי� בא בביתי זולתי אליעזר איש נכרי שלקחתי מדמשק לא , יחידי בלא בני�, "ריואנכי הול� ערי"בני� 
לא יירש� זה כי א� אשר "הבטחת העול� הזה הוא שאמר , שרמז השתי�ה "ואז פירש לו הקב, מבית אבי ולא מארצי

כעני� , ה תהיה ירושתוה שאת"שמו של הקב "הוא"כי , "יירש�הוא "ממה שאמר  אהבל� הבטחת העו, "יצא ממעי�
  . )'שמות לד(" ונחלתנו: "שנאמר

  

  )ח 'טזבראשית (" רחתומפני שרי גברתי אנכי ב"

רק לו שיבה היא אילו הו "?תלכי הואנ ?באת האי מז" :שתי שאלות גרה שאל את מלא�שה "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"המעיר 
והתירו# הפשוט  .היא טורחת להשיב אי�" ואנה תלכי" ההשניהשאלה  לעו, "אי מזה באת", על הראשונה, ל אחתע

לא הוא אבל  ?"ואהה� לברוח מהמקו� יא"נתונה בשאלה כל מחשבתו  יאז, מקו� האד� בורח מאיזר שאכהוא ש
מפני שרי גבירתי : "הגרהשיבה כאשר ולכ� . לזה, הבריחהבשעת עתה , נתונהכי אי� דעתו  ?"וא הול�הלא� "שב וח

בריחה ב היותה טרודמשו� הכי  ?"לא� את הולכת"לענות על השאלה השניה צריכה  תהשוב לא הי, "אנכי בורחת
 . לא� תל�לא יודעת עצמה היא 
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