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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 ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
  '" )בראשית יב' ד(וילך אברם כאשר דבר אליו ה"

" שלכאורה, אחרי כל ההבטחות שהבטיח הקב"ה לאברם והתועלת שתצמח לו כשיצא מארצו, אור החייםמבאר ה"
התועלת את יראה ר שאאפילו קל שבקלים כהרי על זה, ש טובהאין להחזיק לו שיסבור הרואה  ,שילךהרי אחרי 
 צדהיה מלא יצא מארצו מה ששכל  ,צדקתו של אברהםאת הכתוב כאן ודיע כן מ, לצאת מהארץימהר להמובטחת 

כאשר "לומר "כאשר דבר" ולא הכתוב דקדק לומדים זאת ממה שדבר ה', ואת לעשות רק כדי ההבטחות האמורות אלא 
כל וב יגיד על דבר קשה "וידבר"מר הכתוב וכל מקום שא", כי ידוע שבה' ויאמר"בתחילת הפרשה  פי שנאמרכ "אמר

לצד שכל הדבר  "ה' ויאמר"בתחילת הפרשה הכתוב האמירה היא רכה, וכאן הזכיר  "ויאמר"מר הכתוב ומקום שא
מלך עליו ולא הגזירת קיים את הדבר לאת שעשה כלומר  "כאשר דבר"אמר נהוא להנאת אברהם, ובמעשה אברהם 

  שתצמח לו מכך.  תועלתמשום ה
 

 " )בראשית יב' ו(אלון מורהעד מקום שכם עד "

 (רש״י" )לחם בשכםיאו להולהתפלל על בני יעקב כשיב"
וימצאהו  ,במצרים ךו, וימלמהם התפלל על יוסף הצדיק שלא יהרגהו אחיו בשכם, וינצלאברם ש רבינו החיד"אמבאר 

שמע, קריאת היה קורא יעקב אבינו , כאשר בא יוסף לקראת אביו יעקבשז״ל חאביו כשהיה קורא שמע, כמו שאמרו 
 אשי התיבותינצל יוסף, ורם ש "דותן" ,מקום הסמוך לשכם ",עד מקום שכםבמה שכתוב "ז וולכך לא נשקו. וזה רמ

ולא  ״דמם״ ןשמע. ולכקריאת היה קורא כשתקבלה תפלתו ובא אביו אצלו לרמז שה״שמע״, הוא  "כם'קום ש'ד מ'ע"
מור״ה שהיה ו נמשה רבעד ש "עד אלון מורה"היה במצרים יוסף . ו'"שכם 'מקום 'עדנשקו שרמוז בסופי התיבות של "

 .שנאמר "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" )שמות יג' יט( שנטלו משם
 

  בראשית יב' יז() ם"את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברה' ע גוינ"
, לא שרי"על דבר גם מה שכתוב "הוא מיותר. ו "רםבאשת א" הקדוש שלכאורה מה שאומר הכתוב "אלשיךאומר ה"

אומרת  והיא "?אכה"שואל אותה היה שהמלאך במדרש ל"זאמנם אמרו חידוע הוא. הדבר  היה צריך לאומרו כי
לכן מתרץ ה"אלשיך" טעם מיותר.  " נראהרםבאשת אמה שכתוב " עדייןאך . "על דבר שריכוונת הכתוב ", וזו "הכה"

י חא"והיא אמרה  "אחותי היא"אמר אברם , הלא קב"ה מעניש את פרעה, כי לכאורה פרעה לא חטאאחר לסיבה שה
אמרה לו שהיא הודתה ובצער ההוא, ודאי  בראות שרי את עצמהש, כי אין ספק "על דבר שריהכתוב "אמר כן , ל"הוא

", ע ה׳ את פרעהגוינכוונת הכתוב "וזו נגעו ה׳. על כך אליה  שלא שמעכיון אברם כי אם אשתו. ועל כן,  אינני אחות
ברה אליו, ישל שרי שד בורהי, על דם"על דבר שרי אשת אבר" הזהלא ואם תרצה לדעת מדוע? , שלו מחואת ביתו וגם 

  ."אנכי בעולת בעל ולא אחי הוא םאשת אבר" צועקת ואומרת ם"אשת אבר"שהיתה אומרת 
 

 ד' יט()בראשית י "ל עליון-ויאמר ברוך אברם לא ויברכהו"
, "ברוך אברם אחר כך" שכוונת הכתוב היא שבתחילה ברך מלכי צדק את אברם, "ויברכהו", אך מיד ספורנואומר ה"

שמים  קונה". ומה שאמר "ואברכךלו "שאמר  "ל עליון-ברוך לא"בלעדי ברכתי אברם הוא ל עליון, כלומר גם מ-לא
 . פועל בהם כרצונוהוא ו ,בהם כרצונולו לעשות שהשמים והארץ הם קנין כוונתו לומר ש, "וארץ
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 כג( 'ידבראשית ) ״אם מחוט ועד שרוך נעל״
המלכים, של שלל השלא רצה ליהנות משל אברהם אבינו תו וכח נדיבלנו כאן את ראה שהכתוב מ רבינו בחיימבאר 

, "הרימותי ידי"אמר שבזה על כך  נשבעאפילו ו, ״אם מחוט ועד שרוך נעל״שאין להם דמים, פשוטים דברים מואפילו 
הזכיר ש "שרוך נעלאם מחוט ועד גאון על הכתוב "רבי סעדיה י מביא עוד את מה שכתב רבינו בחי. הוא לשון שבועהש

התבואה את זה הצומח וכולל  "אם מחוט"המדבר.  ברשותכולם אלו נים ישקני ,הדומםאת החי ואת  ,הצומחאת הכתוב 
הכסף והזהב את , וכולל הדומםזה  ",ואם אקח" .הבהמות והעופותאת זה החי וכולל  ",ועד שרוך נעל" .והפירות

אם על הכתוב " במדרשומביא עוד את הנאמר . "ואם אקח מכל אשר לך"הוסיף ואמר  ןלכ, ואבנים טובות ומרגליות
, חייך שאני נותן לבניך מצות ציצית שנקרא "אם מחוט"אמר הקב"ה לאברהם: אתה אמרת  ".נעל שרוךמחוט ועד 

חוטא )במדבר טו' לח( שהתרגום של "פתיל תכלת" הוא " "ציצית הכנף פתיל תכלת עלונתנו "חוט, שנאמר: 
, חייך שאני נותן לבניך "נעל שרוךועד "ואטהר את בניך במזבח שהיה מוקף בחוט הסקרא. אתה אמרת , "דתכלתא

, ובלשון "נעלו וחלצה" , ומצות יבמה שכתוב בה"נעליכםה "מצות רצועה של תפילין ומצות אכילת הפסח, שכתוב ב
אני משבח את בניך,  "נעל"וכן בלשון  " )תהלים ס' י(על אדום אשליך נעלי"יפרע מעשו, שנאמר: האני עתיד ל "נעל"

 ( ' בז יר השירים)ש " מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב" שנאמר
 

 " )בראשית טו' יז(ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש ויהי השמש באה"

גלות מרמזת על  "ויהי השמש באה"כל ארבע גליות. שהכתוב לפנינו מרמז על  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 
מרמז על  "והנה תנור עשן"גלות מדי. מרמז על  "ועלטה היה". " )ירמיה ו' ד(אוי נא לנו כי פנה היום"בבל. כדכתיב 

ארבע בכל אתם שכינה שנמצאת ה לערמז " מאשר עבר בין הגזרים האלה"גלות אדום. מרמז על  "ולפיד אש"גלות יון. 
בר בגאולה העתידה. אמר ולהורות שמדעל מנת . ו)ויקרא כו' מד( "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"יות דכתיב וגלה

את הקני ואת הקניזי ... לזרעך נתתי את הארץ הזאת"על העתיד  החדש "ביום ההוא כרת ה' את אברם בריתהכתוב "
במלחמות יהושע ולא במלחמות ישראל האלו אומות ה שושלאת שירשו ישראל  נולא מצאבפועל . ו"ואת הקדמוני

 תיד הקב"ה לתת אותם לישראל לעתיד לבא. אלא שע
 

 " )בראשית טז' ו(שרי ותברח מפניה ותענה"
מצידה של שרה וגם אברהם חטא בזה שאפשר את העינוי ולא חטא טוען שהעובדה ששרה מענה את הגר היא  הרמב"ן

זרע את לענות ועתיד  אדםתן לה בן שיהא פרא וונשל הגר אל עניה הוכיח את שרה, וכעונש על כך הקב"ה שומע 
 ים קשים. נוייאברהם ושרה בכל מיני ע

 

  (ח 'טז" )בראשית רחתומפני שרי גברתי אנכי ב"

אבל הגר  "?תלכי הואנ" "?באת האי מז"שאל אותה שתי שאלות, " על הגר, הלוא המלאך תוספת ברכהתמיה ה"
"? ומתרץ ואנה תלכי" השנישאלה העל הטורחת לענות לו ולא  "?אי מזה באת"הראשונה, השאלה ל ערק לו שיבה ה

מקום, אז כל מחשבתו  הבורח מאיזשהתשובה לשאלה הראשונה היא בעצם תשובה גם לשאלה השנייה, כי כאשר אדם 
, אליו ילך מקוםאת עצמו בנוגע לגביל מהגם לא הוא וא הולך, הלאן בלי לתת מחשבה , הזהלברוח מהמקום  היא רק

לענות על  המ הל ה, שוב לא הי"מפני שרי גבירתי אנכי בורחת". ולכן בהשיבה הבריחהבשעת  העת הכי אין דעתו לז
 לאן תלך. היא עצמה אינה יודעת בריחה בה הטרודשהיא  יותהלאן את הולכת, כי , יהיהשאלה השנ

 

  (יג' טז" )בראשית ם הלום ראיתי אחרי רואיגה"

אין חז"ל ש"אמרו מלאכים למרות שהיא כבר לא בארץ כנען והלא התפלאה על שראתה " שהגר משך חכמהמסביר ה"
זה שמה שהיא רואה מלאכים גם בחוץ לארץ תירצה בעצמה אבל היא . " )מועד קטן  כה.(השכינה שורה בחוצה לארץ

אף בחוצה אותם לה לראות ויכהיא ראתה מלאכים ושכינה בביתו של אברהם היא כבר הואיל שש, "אחרי רואי"משום 
 ."על כן קרא לבאר באר לחי רואיהכתוב "לכן אמר כפי שנאמר לגבי נבואת יחזקאל בחוץ לארץ יחזקאל, . לארץ

 

 ו( "והפרתי אותך" )בראשית יז'
 כברעל ריבוי הבנים  שהרי ,בנים ריבוישהברכה "והפרתי אותך" אין כוונתה ל הנציב מוולוז'ין ב"העמק דבר"מסביר 

 אברהםשל  וזרע חובכ שיהיה באופן, העולם חלקי בכל ורבה פרה שיהאאברהם, החידוש בברכה כעת היא  תברךה
 ירמיה) בוכתש כעניין, לגויים דעת מלמד שתהיה "לגויים ונתתיךהכתוב " עוד הוסיף זה ועל ,הגויים כל את להשכיל

ומה שכתוב  .הגויים דעתאת  ומיישר מחכים שתהא כאן הפירוש כך, גוייםל גם שינבא היינו "נתתיך לגויים נביא( "ה' א
 של מושל חוכ יל ידע גםא אל ותאומאת ה להחכים ראויים וישיה בלבד חכמים לא" כוונתו שיצאו ממך ומלכים"

 וכמו, בזמנו המלך שלמה שהיה כמו, העולם מאומות אליליםה תתהשב לש זו פעולה ליד להגיע בכוחם שיש מלכים
 (יז' כדבר במד" )שת בני כל וקרקר" הקודש ברוח בלעם וכמאמר, המשיח מלך שיהיה

 
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו
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