
  
  

  

 'ח 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 
   )ו' ראשית יבב( " ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם"

חבי האר� הוא כדי לגרו	 לכ� שההבטחה של נתינת הל� ברשהתשהאקט הטכני שבו נקט אברה	  ����""""רמברמברמברמבההההמבאר 
תהיה הגזירה , כאשר תצא מכח גזירה אל פועל דמיו�, כל גזירת עירי�"כי  ,הפועלאל כח ההאר� לזרעו תצא מ

 הוירמיו כמ, נבואותהמעשה בעשו הנביאי	 שדי	 טכניי	 עצעל ראינו דוגמאות נוספות ו. "מתקיימת על כל פני	
הזה תקשור עליו אב� והשלכתו אל תו� פרת ואמרת ככה  רספהוהיה בכלות� לקרוא את דברי "ברו� את שציוה 

וח� ' ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר ח� תשועה לה"זרועו על הקשת את אלישע בהניחו וכ� . )סג' ירמיה נא( "שקע בבלת
אז הכית את אד	 , לקי	 ויאמר להכות חמש או שש פעמי	#ויקצו" עליו איש הא"ונאמר , )'יג, מלכי	 ב( "תשועה באד	

  ".ועתה שלוש פעמי	 תכה את אר	, עד כלה
  

  )יג' בראשית יב(" וחיתה נפשי בגללך לי בעבורך ייטב למען"
 "לי בעבור� ייטב למע�": האחד, י	שונ דברי	 שניתכוו� לשאבר	 בבקשתו משרי ה הקדוש "אור החיי	אור החיי	אור החיי	אור החיי	"מבאר ה

פסוק על הל "זח דרשועל דר� מה ש, "בגלל�וחיתה נפשי : "השני, בעבור אחותו תטובה גשמייטיבו לו כלומר ש
 "על כרחוב"ה "הקבשכ� תעשה  יאה דיפקתלא היא א	 חנה אומרת שש )יא 'א א"ש( "בעני אמת� א	 ראה תראה"
, "נזרעה זרע: "טהורה נאמרעל סוטה שנמצאה ו ,סוטהמו כ בדקיותסתר ישתל� ותוזה על ידי  רעלתת לה זצטר� י
 דויפקה "קבהלכ� היא נקיה והרי  הפרעע	  רסתתיי ל ידי כ� ששרעש "בגלל�וחיתה נפשי "כשאמר 	 חשב אבר� כ

ואכ�  .בדברי	 המתגלגלי	 ממ�כלומר  "בגלל�", בפקודת הזרע ,"וחיתה נפשי" אומרווהי כוונתו בזו, בבני	אותה 
וזאת משו	 שאצל , ע	 פרעהשנסתרה ע	 אבימל� ולא בפע	 הזאת שרי בסתירה שנסתרה אבר	  זה הושג אצל ודבר

  .כי לא עשה דבר גילהבכ� מארצו  אות	 גירשפרעה כי  הדוחששרי  התלא היפרעה 
  

  )יג' בראשית יב(" נא אחותי את אמרי"
זה ו, גלות מצרי	הביא על בניו את , בשוגגאמנ	 , שחטא אברה	הזה חטא תוק" את אברה	 ואומר שב יייירבינו בחירבינו בחירבינו בחירבינו בחי
לאברה	 היה לו מאוד כי היה חטא גדול  פ� יהרגוהו פחדשי מפנרק � ומכשול עול קתהצדאשתו את הביא שאברה	 
על היה חטא נוס" של אברה	 הוא עצ	 היציאה מהאר� בגלל הרעב ג	 כא� , שיציל אותו ואת אשתו' הלבטוח ב
על זרעו  העל החטא הזה נגזרשאמר ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמביא את דברי ו, תומוהמורעב ה אותו מהיפדש' הלבטוח באברה	 

  . "כי במקו	 החטא שמה העונש", מצרי	 גלותשל אברה	 
  

  )טו' בראשית יג( "ולזרעך עד עולםאתננה  כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך"
דבר שהוא הבטה בשה מצוה את אברה	 להביט באר� ובזכות זה יזכו בניו באר� "מה שהקבמ "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לומד ה

נעני	 כלומר היו ש	 כ )ו' בראשית יב(" והכנעני אז באר�"נאמר א� הרי . אינו קנוי לאחרי	הדבר כיו� ש ,הפקר קונה
ה רק תהיבאר� כנעני לה תהזכות שהיומתר� ש? בדבר שהוא הפקרשגרו באר� א	 כ� מדוע נאמר שההבטה היתה 

את  יקנהשה לאברה	 "הקבלכ� אמר . 	ע� לשו	 יה לא היה בזה קניתושדקות האר� ורוחניא� לעניי� , "� פירותיקני"
א ואי� הכיו� ש, כנענילכעת שנתו�  ,"� הפירותיקני" אתו ,עול	 דהיה לזרעו עזכות זו תו, בראיה בלבדהזכות הזו 

 דע היה לזרעו תלא כות זו וז ,וכדי לזכות ב, כמו הילו� ,צרי� מעשהלא די בהבטה אלא , רשות אחרבא והפקר אלא ה
  . "ל�"ווקא ד "כי ל� אתננה " :אמרלכ� מה	 א להינטל ועתידה הי, עול	
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   )ב 'יבבראשית ( "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך"
        זה שאומרי	 זה שאומרי	 זה שאומרי	 זה שאומרי	 ' ' ' ' ואגדלה שמ�ואגדלה שמ�ואגדלה שמ�ואגדלה שמ�'''', , , , י יצחקי יצחקי יצחקי יצחקקקקקלללל# # # # זה שאומרי	 אזה שאומרי	 אזה שאומרי	 אזה שאומרי	 א' ' ' ' ואברכ�ואברכ�ואברכ�ואברכ�, ', ', ', 'י אברה	י אברה	י אברה	י אברה	קקקקלללל####זה שאומרי	 אזה שאומרי	 אזה שאומרי	 אזה שאומרי	 א' ' ' ' ואעש� לגוי גדולואעש� לגוי גדולואעש� לגוי גדולואעש� לגוי גדול''''""""
        ))))::::פסחי	 קיזפסחי	 קיזפסחי	 קיזפסחי	 קיז((((    """"ולא בה	ולא בה	ולא בה	ולא בה	    				ב� חותמיב� חותמיב� חותמיב� חותמי', ', ', ', והיה ברכהוהיה ברכהוהיה ברכהוהיה ברכה''''תלמוד לומר תלמוד לומר תלמוד לומר תלמוד לומר     ????בכול	בכול	בכול	בכול	    				יכול יהיו חותמייכול יהיו חותמייכול יהיו חותמייכול יהיו חותמי, , , , י יעקבי יעקבי יעקבי יעקבקקקקלללל# # # # אאאא

דת ימ :וה	את העול	 ג בה	 ימנהה "שבה	 הקבדות ייש שלש מש """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
אז כל העולמות מלאי	 כל , דת אהבהיבמע	 הבריות תנהג ה מ"הקבר שאכ. דת התפארתידת הגבורה ומימ ,אהבהה

מדת יברואיו בע	 מתנהג ה "בקוכשה. זה להיפ�, לילהח ,אז, דת הגבורהיברואיו במע	 מתנהג ה "בקוכשה. טוב
 ה "בקא מה שהידת התפארת היכי מ, א אהבהידת התפארת היכי תכלית מ, אז ג	 כ� ה	 מלאי	 כל טוב, התפארת

דת הגבורה א" על פי יוהנה מ .אהבה להשפיע לה	 כל טובהדת ימ תתעוררמעל ידי זה , ל בברואיומפאר עצמו כביכו
כמו , א" על פי כ� תכליתה היא אהבה, כי לפעמי	 הוא עושה די� בעול	, אהבההדת יהיפ� ממהא ישנראה שה

לעשות היא דת הגבורה יר מכי עיק, )ז 'איוב ח( "והיה ראשית� מצער ואחרית� ישגה מאוד"שאמרו חברי איוב לאיוב 
ג	 זו "נחו	 איש ג	 זו על כל מקרה אשר קרה לו אמר וכמו ש. טובבכדי שאחר כ� יושפע , לפעמי	 די� בעול	

מה ו, א טובוהו א" על פי כ� סופ, א" על פי שקרה לו איזה מקרה אשר בתחילה נראה לא טובה, ).תענית כא( "לטובה
 .דת הגבורה תכליתה היא אהבהיאפילו מיוצא ש. ק כדי שיהיה אחר כ� טוברזה  ירה, נראה לא טובהדבר שבתחילה 

מה  וזה. על מידת התפארתרומז ויעקב , על מידת הגבורהרומז ויצחק , אהבההוהנה ידוע שאברה	 רומז על מידת 
 לזה אמר, דת הגבורה והתפארת ג	 כ� גבורהימתכלית הא תכלומר ש ?"	בכול 	יכול יהו חותמי"במדרש שאמר 

  . הוא תכלית הדבר' חות	'כי , דת אהבהיתעורר מתכלומר תכלית התפארת והגבורה הוא רק ש', ב� חותמי�'
  

  )יז' בראשית יב( "ואת ביתו את פרעה נגעים גדולים' ה וינגע"
גדולי	 כשל פרעה נגעי	 נגעי	 אבל לא ' הנת�  ביתוילו בוא, גדולי	נענש בנגעי	  לבדבפרעה ש "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מדייק ה

  . ישובו מרשע	ובכ� בעבורה  והיהנגעי	 שכל כול	 ויכירו ה מהנגעי	 הצדקת לבדה נמלטרק למע� יראו ש וזה
  

  )טי' בראשית יב(" למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאשה"
, אשה יבדוק באחיהכל הנושא ש, שיקפצו עליהגרמת לכ� שאמרת אחותי שבכ�  """"חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר 
   ."ואקח אותה לי לאשה"ולכ� , ה זאתוחזות� מוכיח, ש	בעל אד	 גדול והרי ואתה 

  

  )יט' בראשית יד(" ל עליון קונה שמים וארץ-אברם לא ברוך"
מתר� ? כמו בפסוק שלפנינו "קונה שמי	 ואר�"נאמר ג	 ולא  "ל עליו�#והוא כה� לא"מדוע נאמר בתחילת הפרשה 

כמו  ,בתחתוני	ה "של הקבמלכותו נכרה כי לא , בלבד "ל עליו�#א"ה "נקרא הקב אבר	הגיע י שנלפש "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
היתה ' גר	 לכ� שמלכות הואבר	  ,)ז 'כדבראשית ( "מבית אבי לקחנילקי השמי	 אשר #א 'ה"י על פסוק "שש רשפיר

לכ� ', אר� להאת השמי	 ואת ההקנה בכ� הוא ו' ה מציאותאת פרס	 לכל ניכרת ג	 על האר� בזה שאבר	 היה מ
  ". קונה שמי	 ואר�" אבר	הזכיר אצל 

  

    )א' טו בראשית(" אברם תירא אל לאמר במחזה אברם אל 'ה דבר היה האלה הדברים אחר"
יש יש יש יש אאאא''''    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ....אי� אתה צרי� כבר נולד מי שיקבל	 עו� זה איובאי� אתה צרי� כבר נולד מי שיקבל	 עו� זה איובאי� אתה צרי� כבר נולד מי שיקבל	 עו� זה איובאי� אתה צרי� כבר נולד מי שיקבל	 עו� זה איוב    ::::הההה""""אמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקב    ,,,,יסורי	יסורי	יסורי	יסורי	ייייתיירא מ� התיירא מ� התיירא מ� התיירא מ� הממממאברה	 היה אברה	 היה אברה	 היה אברה	 היה """"

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש)" ()" ()" ()" (אאאא' ' ' ' איוב אאיוב אאיוב אאיוב א((((' ' ' ' איוב שמואיוב שמואיוב שמואיוב שמוהיה באר� עו� היה באר� עו� היה באר� עו� היה באר� עו� 
יש מפני מה  :ה"הקבאת משה רבינו ששאל על פי מה  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במתר� . מוהלכאורה המדרש ת

 "צדיק ב� רשע #צדיק ורע לו ,ב� צדיק צדיק #צדיק וטוב לו"אמר לו ונ .)ברכות ז(? צדיק ורע לוויש צדיק וטוב לו 
צדיק ורע  ,צדיק גמור #צדיק וטוב לו: "שניובא תירו� ומ? "ובני	 לא יומתו על אבות: "א הלוא נאמרשואלת הגמרו

 "צדיק גמור"אמר נומה ש. הואתירו� אחד שאי� כא� שני תירוצי	 אלא מפרשי	 מבואר בו. "צדיק שאינו גמור #לו
של רשע והוצר� היינו שנשמתו היא  "מורצדיק שאינו ג"ו. "צדיק ב� צדיק"היינו שנשמתו היא של צדיק והוא נקרא ד

יסורי	 קשי	 לפי שנשמתו יולכ� סבל איוב . "צדיק ב� רשע"נקרא זה יסורי	 בעול	 הזה ויהחטאי	 על ידי את לתק� 
 "צדיק ב� רשע"היה שהרי תיירא אברה	 התחילה שב. לפי זה יוב� היטב דברי המדרש הנזכר לעיל. היתה נשמת תרח

את הייסורי	  נולד מי שיקבלוכבר באיוב של תרח ה שנולד גלגולו "אמר לו הקבכ� משו	  ,סורי	יילו צפויי	 א	 כ� 
  . של אברה	 תקררה דעתובזה הו ,לא אתהו "צדיק ב� רשע"נקרא ההוא כעת איוב ושל תרח 
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 .רחל בת לונה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה :רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללםל


