
 
 

 

 'יא שנה                     

 
 

 
ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (א 'יבבראשית ) "לךלך "

 (י"רש" )להנאתך ולטובתך"
ואי אפשר , תמורת הליכתושכר גדול ה "הקבכיון שהבטיח לו , סיוןיהנגודל של  הטעמההבטחה זו יש ב ,לכאורה

" ויחשבה לו צדקה' והאמין בה"שנאמר פי כ, את הבטחתויקיים ה "לומר שהניסיון היה אם אברם יאמין שהקב
כמו תפילין וציצית וכיוצא  פניתגו השאין בהם הנאשיש מצות שהאדם מקיים  "פנים יפות"מבאר ה. (ו 'טו בראשית)

 .(:קידושין לט)" וה בהאי עלמא ליכאשכר מצ"ל "חזי אמרו כ, אבהלם לעו שכרמובטח לו וכשאדם עושה אותם , בהם
ב וכתש, המקדשבית ואכילת קדשים בזמן  ובטם שמחת יו ,ג שבתנועכמו , גוףל האבל יש מצות שיש בהם הנא

, לכוון בהם להנאת עצמואת האדם מסית  ערהר היצאלו הבמצות , (כג 'יד ריםדב)" להיך ושמחת-א' ואכלת לפני ה"
, מצוהחלק ב ערהר שלא יהיה ליצ, גופול הושמחה עלה בלבו שום הנאתעצמו ומחשבתו שלא את זכך על האדם לו

כי 'מאי דכתיב  :יוחנן ביאמר רבה בר בר חנא אמר ר"ל "חזרו אמשו כמ, בוראהמצות את לקיים רק יכוון אלא 
ואחד לשם  ,כלו לשם מצוהאחד א ,פסחיהןאת שנים שצלו , לכו בם ופושעים יכשלו בםיצדיקים ' ישרים דרכי ה

. (.נזיר כג) "'בם יכשלו ופושעים' גסה אכילה לשום שאכלו וזה 'בם ילכו וצדיקים' מצוה לשום שאכלו זה, אכילה גסה
לקיים רק אלא , שכר לעה שכר גדול לא היה מחשבתו "אף שהבטיח לו הקבש, אברהםאצל סיון יוזה היה עיקר הנ

מצות הבורא לא כוון אלא לקיים אברם , כלומר, "'וילך אברם כאשר דבר אליו ה"והיינו דכתיב , מצות הבוראאת 
 . וטובתו הנאתושם ולא ל

 

 (ה' בראשית יב)" אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ויקח"

ויקח "נאמר הקדים הכתוב את לוט לפני שרי שבפרשה הקודמת מקדים הכתוב את שרי לפני לוט ואילו , כאן בפרשה
אברם לשהובטח י נלפש "כלי יקר"אר הבמ (לא' אבראשית י) "כלתו שריתרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת 

לכן הקדים  ,המין קיוםשם לשכל אותן הבעילות אינן  משום ,שרה מצד היותה עקרהתרחק מוא השיהיו לו בנים ה
היתה עקרה שרי לפי שו "ויקח תרח את אברם"פני שאמר ל (ל' אבראשית י) "ותהי שרי עקרה אין לה ולד"אמר הכתוב ו

ב וכתאמר ה ,ניםבלו שיהיו לו הובטח ש "ואעשך לגוי גדול"לאברם אבל אחר שנאמר  ,ביניהם לוטכן הכניס את ל
לאחר לקוחין שניים אברם כעת עשה שלהורות  "ויקח"לשון ונקט הכתוב ב ,"ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט"
  (א 'שמות ב)" לוי בתוילך איש מבית לוי ויקח את " שנאמרפי היה פרוש ממנה כש

 

 (יט' בראשית יד)" ליוןעוברוך אל ... ויאמר ברוך אברם ויברכהו"
ברכת את  להקדיםו ילעכי היה , ל עליון-ברכת אברהם לברכת אאת הקדים ש חטא בזהמלכי צדק ש רבינו בחייאומר 

וברוך , לקי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי-א' ברוך ה": שאמרדוד אצל שמצינו  יפכאברהם  לפני ברכת' ה
שאמר זה מה , ונתנה לאברהםה כהונהשנטלה ממנו על כך נענש מלכי צדק . (לג-לב' שמואל א כה) "טעמך וברוכה את

, "ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק' נשבע ה" ,אברהםדבר על מש, "לאדני שב לימיני' נאם ה": דוד
 . 'ת הבשר ודם לברכברכת שהקדים  ,שהיה שלא כהוגןשל מלכי צדק הדבור  אותושל כלומר ב
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 (ג 'יבבראשית ) רכו בך״ב״ונ
להראות את ההבדל בין " ואברכה מברכך"לאחר שאמר " ונברכו בך"אמר הכתוב שהקדוש " אור החיים"מבאר ה

שאינו לבין מי , "כהואבר", בעצמו ה"דהיינו שמברך בפועל את אברהם שזוכה לברכה ישירות מהקב, "מברכיך"
 . אברהם באמצעות יםתברכשהם מ" משפחות האדמה"שהוא בכלל , לא מקללגם ו מברך

 

 ( ו' בראשית יב" )והכנעני אז בארץ" 
ה של התחלה ההיה וזהיה לטובת ישראל , בני שם ימידאת הארץ  הולך וכובשהיה עני נהכשמה  אברבנאלהלפי 

כי אם היתה הארץ  ,שבזכות זה יכלו לכבוש את הארץ מיד הכנעני ולרשת אותה לעצמם. ירושת הארץ לבני אברהם
אך אחרי שהכנענים , את כל הארץ לעצמהולקחה  ,בני ישראל, משפחה אחתזה באה כיצד  ,כל בני שםל תמיועד
 . נטלוה בני ישראל מהםמבני שם ה אות כבשו

 

 (א' בראשית טו) "אל תירא אברם"
אנשי שכידוע " משך חכמה"מתרץ ה? "רא אברםיאל ת"ה להסיר באומרו "מה היה חששו של אברם שאותו בא הקב

 יםעבירממנצחים שהיה המנהג פי שהיה ארצם הטובה כגולים מנשארים ואם היו  , מאוד' להסדום היו רעים וחטאים 
ואין ארי נוהם , כי נצרפו בכור העוני ,חטאתםומצרפת את עליהם הגלות מכפרת ה תיה, ומארצהמנוצח את העם 

עוררו תיהם הוא ציפה ש, והשיב אותם לארצם אנשי סדום תלאחר שאברם הציל א, אבל עכשיו. מתוך קופה של תבן
אברם לכן ירא , רק הוסיפו עושק ואכזריותאבל הם , ריחם עליהם אברהםפי שרחמים כשל חסד ומעצמם לפעולות 

מר ואה ו"בא הקבלכן והיתה זו טעות להצילם , שארו ברעתם וזדון לבםשהם נסיבה א זו התו אותם היהצלשמא עצם 
 .אינך אשם במצב, כלומר, "אל תירא אברם"לאברם 

 

 (ה' בראשית טו" )כה יהיה זרעך... הכוכבים וספר השמימה נא הבט ויאמר ויוצא אותו החוצה"
כאשר לא תוכל לספור הכוכבים כן יהיה "לומר בקיצור הכתוב יה יכול ה, נראה שיש אריכות דברים בפסוק, לכאורה

שלומדים מכאן את  "נעם אלימלך"המתרץ ? "הכוכביםהבט נא השמימה וספור "מדוע אריכות המילים  "זרעך
האדם ש [אתערותא דלתתא הוא אתערותא דלעילא]ההתעוררות מלמעלה באה אחרי ההתעוררות מלמטה שהרעיון 
צדקה ותפילה ותשובה ודרך שאמרו כ מנת שתחול הברכה על טןדבר גשמי קאיזה לה בתחבהלהתחיל וצריך 

, ואחר כך תפילה דהיינו שמסגף עצמו בתענית, דבר גשמיכי תשובה תפילה וצדקה הם " גזרהמעבירין את רוע ה
 היה מלמטהתדהיינו ההתחלה , "וספור הכוכבים"ה לאברם "קבהמר ושאמה וזה . ואחר כך צדקה, דביקותההיינו ד

 .על ידי ספירת הכוכבים
 

 (טז אבראשית ) "שכרך הרבה מאד ן לךגרם אנכי מבאל תירא א"

. א :עותדשלוש מביא המדרש  ?"רא אברםיאל ת"באומרו גיעו רה לה"בא הקבעד שאברם  חששמה על השאלה מ
 אל תירא" ה"באמר לו הק על כן, ייענש עליוועל כן אברם כשר שהיה ם דאאלו שהרג  בתוךיש שמא חשש אברם 
אברם חשש . ג. "םאל תירא אבר" ה"באמר לו הק, ויהרגוהו עליו גואלי הדם ירא פן יקומוהיה רם בא. ב. "אברם

הקדוש מחדש ששלוש דעות אלו  "אלשיך"ה. "אברםאל תירא "לו הקב״ה  אמר, הזצחון היו בניתיוזכואת  בדשמא א
 ןגאנכי מ"הכתוב אמר דעה השנייה על ה, "רםבאל תירא א"הדעה הראשונה אמר הכתוב על . רמוזות בפסוק שלפנינו

  ."אדמשכרך הרבה "הכתוב אמר  תשלישידעה הועל ה, "לך
 

  (טז 'טזבראשית ) "אל הגר' ויאמר מלאך ה"
היה מנוח  לעומת' מדוע הגר לא פחדה אחר שראתה את מלאך ה "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצשואל 
אבל מלאך , דיפחזה מאין מלאך של מלאך הנראה בדמות ומתרץ ש? (כב 'שופטים יג)אחר שראה את המלאך מפחד 

, (טז 'שופטים יג)ראה המלאך בדמות אדם הוא שנבע מכך הפחד של מנוח , לכן. דיפחדבר מזה אדם של נראה בדמות ש
 . הפחדלא  לכן היא, המלאך בדמותואת ראתה  ,אבל הגר

 

 (ה' יזבראשית )" שמך אברהם והיה"

של ן יענילומר הכ, "ם נתתיךיאב המון גוי כי", יהיה שמו אברהם מעכשיוה אומר לאברם ש"הקב" ספורנו"לפי ה
מה שאין  .לעולםכלל  "לא יקרא עוד שמך אברם"ם ולפיכך יישכבר נתתיך לאב המון גוכיון מתחיל היום הזה השם 

 .אושם ישראל היה לעתיד לבשל הין יענהקר יבשם ישראל כי אמנם עכן אצל יעקב שנקרא 
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