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

 

 
  (א' בראשית יב" )אל אברם' ויאמר ה"

שסמיכות הכתוב בראשית הפרשה למה שנאמר בסוף הפרשה הקודמת מרמז על מה שאמרו " צרור המור"אומר ה
הפסוק על  (סוטה)גמרא בבא כמו .אותו מגדולתו םואם אינו גומרה מורידי, גומרהצריך לוה והמתחיל במצשל "חז
חרן גיע להאחר שלם לואלעלות לארץ ישראל של ה ותעורר אברם למצוכיון שבפרשה הקודמת הו. "רד יהודהוי"

אל תעמוד כלומר  "לך לך"אברם מר לואו, בתחילת הפרשה, ה"כן בא הקבל. "וישבו שם"ב ותעכב שם ככתהוא ה
ה ולא גמרה וכי המתחיל במצו "ואעשך לגוי גדול"ואמר . "אומרים לו גמור"ה ושהתחלת במצוון כיאלא על הפרק 

 מתו גם ילדיוואשתו מתה בת שוע ואחר כך  "וירד יהודה" מהכתובזאת למדנו . אותו מגדולתו םשמורידיהוא עונשו 
וכנגד הגדולה . כנגד הבנים והאשה "ואעשך לגוי גדול"אזי וה והמצאת אם תגמור הכתוב שמר כאן ואכן ל. ער ואונן

 . "ואגדלה שמך"הכתוב אמר 
 

 (ז' יגבראשית " )ארץברעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב  ביןרם ובין רעי מקנה אב בויהי רי"

לא קשור לנושא המדובר " ארץבוהכנעני והפרזי אז ישב "מה שאומר הכתוב , הקדוש" אלשיך"אומר ה, לכאורה
 ורועי אברהם, הכנעני והפריזישל תבואות הבשדי  רועיםהיו רועי לוט ומביא את המדרש שאומר ש. ואין כאן מקומו

לוט הרי ש זרעוהיות ואין לאברם  אברם להיא ש כל הארץהשיבו להם שרועי לוט אלא ש. על כך מוכיחים אותםהיו 
לא ניתנה עדיין לומר הארץ כ "בארץ באז יושוהפרזי והכנעני "ו רם ואמרבועי אעל כך השיבו ר, יורשהוא ה

לא שהכתוב א ,"יושבים"הכתוב יאמר היה שהראוי שהרי מן , "יושב"תוב תרוץ נוסף קשור למה שאמר הכ .לאברהם
כנעני ה ,םעמיהכי הנה שני  ,מקל וחומר, אוי למי שצריך ללמוד מן הגויים, כביכול ,מלמד אותנו מוסר ואומר

רם ברר אתעוה לכן, שלוםביו באחדות והם חלשון יחיד כי ב "יושב"לכן אמר , ריב ביניהם יןיחד ואב יםיח ,פריזיהו
אין בכל זאת אחים ו שתי אומות שאינןאותן ה נגרע מכלומר למ, "נוחאחים אנ כי אנשים ...מריבהנא תהי  לא"ואמר 

 .נהיה לבוז בעיניהםעד שריב ביניהם 
 

 (יח 'ידבראשית )" והוא כהן"

כיון , ינו כהןאבל זרעו אבאה לומר לנו שהוא היה כהן  "הוא כהןו"שהדגשת הכתוב  הקדוש" אור החיים"מבאר ה
על "ומה שמוסיף הכתוב , (תהלים קי ד)" אתה כהן לעולם"ב וכתל מה"ולמדו זאת חזניתנה לאברהם הכהונה ש

את נתן הטוב וברצונו  ,ל עליון-ברך את אברהם שיהיה כהן לא, בעצמו, בא ללמדנו שמלכי צדק" דברתי מלכי צדק
 . לאברהםהכהונה 

 

 (כ 'בראשית יד) "שר מכלעלו מ ןוית"
ברוך "לאחר שאמר . בהמשך לברכתו את אברםמלכי צדק שאמר  םדברימבאר את הכתוב שלפנינו כ "המשך חכמ"ה

ה "שהכוונה בדבריו היא שהקב "שר מכלעלו מ ןוית"הוא מוסיף ואומר " צריך בידךאשר מגן ... ל עליון-אברם לא
 משבעים ,"מעשר", עשיריהחלק ה שהםאומות ה שבעה נתן לאברם את "הקבהיינו ד, "מעשר מכל"ם אברנתן ל

 .שייכים לאברםולכן סדום ועמורה , האומות
 

 

 666 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
                        חשון              ' ע יד"ל נלב"מרצדס בן חמו בת שמחה ז

 ה"תנצב
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  (ט' בראשית יב" )יסע אברם הלוך ונסוע הנגבהו"
אברהם שזוהר הקדוש המובא בעל פי " הלוך ונסוע"לשון הכפל את  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצבאר מ

אומר וידוע מה ש. "אהבה"ו "חסד" מסמלהוא שלפי הזוהר הקדוש הוא דרום  "נגבה"ו, מאהבה' עבד את האבינו 
 ,ולכן, [המעשים למטה מעוררים את המעשים למעלה], בעובדא דלתתא איתער עובדא דלעילאשזוהר הקדוש ה

" זרע אברהם אוהבי"כמו שכתוב , אליו 'אהבת הבזה את העיר הוא , "אהבה"דת יבמ' אברהם אבינו עבד את ה
כתוב הו כוונת וז. 'אהבת האליו את פעל שמשך הוא בעבודתו באהבה כלומר , דהידה כנגד מימ( ח 'ישעיה מא)

 ועל ידי זה', האברהם לעבוד את " הלך"ו מידה זב, "אהבה"הוא ש" נגבה" ,לומרכ, "הלוך ונסוע הנגבה"שאמר 
, א מתתא לעילאיה' אהבתו לה. אליו' אהבת ה השנסע "ונסוע"', באהבתו לה "הלוך"וזהו . אליו' אהבת ה "נסע"
 . א מלעילא לתתאיאליו ה' אהבת הו

 

 ( ג' בראשית יב) "ואברכה מברכיך ומקללך אאור"
חשבה טובה משמשום , אברכם עוד לפני שיברכו אותך, "ואברכה מברכיך: "מלשון הכתוב" כלי יקר"מדייק ה

ה "שמחשבה רעה אין הקבמשום , אקללם רק אחרי שיקללו אותך, "ומקללך אאור", אבל. למעשה ףה מצר"הקב
וכן אומר , "ומקללך אקלל"אמר נולא , "ומקללך אאור"ואומר שבכתוב נאמר " כלי יקר"מסיף ה .למעשה ףמצר

שלוש  ההסבר הוא שיש, לשונו מלשון בזיון ללשון קללהאת שינה , "כי מכבדי אכבד ובוזי ייקלו"התנא במשנה 
המקלל את , לכן. ארורהיא הקשה דרגה הו .קללההיא בינונית ההדרגה . בזיוןהיא  הקלההדרגה . דרגות בקללה

 .  בקלון וקללה היהיאותו  המבזהה ו"על ידי הקב "יאורר"אברהם 
 

 (ב' בראשית טו) "בן ביתי יורש אותיהנה "
 "לזרעך אתן את הארץ הזאת"שתתן לי זרע בסוף כאשר אמרת מבאר את דברי אברם כאומר שאף על פי " ספורנו"ה
שאשאיר בירושה ומי ממון ולנהל את המוכן להנהיג הוא לא יהיה ראוי וקטן והיה אחרי ישאר ייהבן ש, אופןכל ב

 . היורשיהיה כביכול הוא ו יהיה בן ביתישינהל את הנכסים בפועל 
 

 (ז-ה' בראשית טו) "םאשר הוצאתיך מאור כשדי 'ויאמר אליו אני ה ...החוצה וויוצא אות
  (מדרש" )דליוליד אברהם מואברם אינו מ... צא מאצטגנינות"

אבות שהאריז״ל על פי המובא בכתבי  א"רבינו החידמיישב  .לכאן" אור כשדים"ה קשור עניין מובן מ אל ,לכאורה
, אור כשדיםאש בעצמו לאת שמסר כך חטא עבודה זרה באת אברהם תיקן , אדם הראשוןה יחטאאת העולם תקנו 

ונה פה "הקב: ניתן להבין את הכתובעל פי זה . אברהםבשמו ונקרא א "האות הולכן נתוספה  א"אות האת תיקן הוא ו
אברהם מתפלא מאין תגיע , ולכן יש לשנות את שמך לאברהם" אברהם מוליד, אברם אינו מוליד"אל אברם ואומר לו 

, אות ה״אאת תקנת שם ו, "אני ה׳ אשר הוצאתיך מאור כשדים: "ה"הקבמר ואכך  לע, מהיכן יזכה בהא ו"האות ה
 "ולא תעשה בר בעשהורם עבהקורא לאברהם א"ז״ל חמה שאמרו מסביר גם את זה . בשמך הוספנאות שוהיא ה

 חטאאת תיקן לכך שאברהם ת ואהיא פת וסת ה״א הנואשהן וכיוזאת , יעקבדבר שלא נאמר בנוגע ל.( ברכות יג)
מה  ,אברהם אבינובהו גרעון באדם הראשון וזרם בגורע אותה וקורא אמי שלכן , אדם הראשוןשל הזרה העבודה ה

 . סיבה אחרת שאינה עיקרית כל כךהשם הוא מ ישינויעקב שבנוגע לשאין כן 
 

 (ב' בראשית טז" )אברם לקול שרי וישמע" 

, "אברם לקול שרי וישמע" אמר  אאל, "ויעש כן", אחרי דברי שרי, על אברהםלא אמר שהכתוב  ן"הרמבמדייק 
ות בנלהיתכוון הלא  ואה עתכוגם , בלא רשות שרי זאתלא עשה  יםלבנה מאד ומתאוהיה אף על פי שאברם שרמוז ל

שיהיה לה נחת רוח בבני , גרמה תבנההיא ש ,רצון שרהאת לעשות היתה כל כוונתו  אאל, יהיה זרעו ממנהשמהגר 
 . הזכות הזואו שתזכה היא לבנים בעבור , שפחתה

 

 (יט' בראשית יז)" את שמו יצחק וקראת"
? שתנההשל אברהם ושל יעקב ושמו של יצחק לא  תשמוה ושתנששואל מדוע הי ירושלממהמביא  רבינו בחיי

 "יצחק"אבל את השם  ,קבעו ההורים שלהם ולכן הם השתנו" יעקב"ו" אברם"ותשובת הירושלמי היא שאת השמות 
 יותרוץ נוסף שמביא רבינו בחיי הוא ששינ. לכן הוא לא השתנה, "וקראת את שמו יצחק": שנאמרהוא שקבע ה "הקב

, "כי אב המון גוים נתתיך": על שם "אברהם"לשם  הוצרך הכתוב לשנות "אברם"את השם , השם נבע מהנסיבות
 ותינים והמאורעיהענכלומר בעקבות , "לקים-כי שרית עם א": שם על, "ישראל"השתנה לשם  "יעקב"השם ו

 אירעו לו מאורעות כמו לאן שוכי, שינוי השםלא הוצרך ל "יצחק"אבל , שמםאת לשנות  ךשאירעו בשניהם הוצר
 . לא יצא ממנה לעולםו בארץ הקדושה תיישבה, תקדש באות ברית קדשהוא המיום שנולד  אאל, אברהם ויעקב

 
 
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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