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  [יג]

  ארץ ישראל מרכז העולם

ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לוֹט ֵמִעּמוֹ ָׂשא ָנא ֵעיֶני טו) -(יג, יד

ִּכי ֶאת  ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה:ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקוֹם 

                                                 
ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום [יג] תוכן דבריו, ליישב מה כונת הפסוק " 1

ַוה' ָאַמר ֶאל ", והרי די לכתוב "ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּכי ֶאת ָּכל  -ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה 

ִמן ". ובמיוחד יש לדקדק על המילים "ֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד עֹוָלםַאָּתה ֹרֶאה ְל ֶאּתְ 

, שהרי אין לך אדם שאינו רואה מן המקום אשר הוא "ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם

שם. ואין לומר דבא לומר שלא יעלה למקום גבוה לראות, דכיון שאומר לו 

נו אומר לו לעלות למקום גבוה כמו אצל משה רבינו ע"ה, שא עיניך, ואי

ממילא הוא מצוה לראות מן המקום שהוא שם, ואין צורך לפרש לו שיראה 

  מן המקום שהוא שם.

ומיישב המשך חכמה בדרך דרש, [ואינו בדרך פשט, כיון שאינו בפשטות 

הכתובים אלא בדרך דרש]. דבאמת ה' אמר לאברהם לפני שמבטיח לו את 

ארץ, שידע מדוע הוא מבטיח לו את ארץ ישראל, לפיכך הקדים ואמר לו ה

שידע לו שארץ ישראל היא מרכז העולם, וממנה נברא כל העולם, שהיא 

הנקודה האמצעית של העולם, וכיון שאתה מרכז היצורים ותכלית הנבראים 

[לכן דקדק הכתוב לומר אחרי הפרד לוט מעמו], לכן אני נותן לך ארץ שהיא 

  כז העולם.מר

ושני דברים אמר ה' לאברהם, בראשונה הקדים לפרש לו מדוע נותן לו דוקא 

את ארץ ישראל, לכן אמר לו שהיא מרכז העולם. ולאחר מכן הבטיח לו את 

הארץ לו ולזרעו, שראויה להנתן למי שהוא מרכז היצורים ותכלית 

ם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָר הנבראים. וזה פירוש הכתובים בדרך דרש "

ִמן ַהָּמקֹום  , [אולי הוא על דרך ראייה שכלית],לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה

[וכיון שהיא מרכז העולם,  ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה , [נבראו]ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם

". ובזה ה ּוְלַזְרֲע ַעד עֹוָלםִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ְל ֶאְּתֶנּנָ  :לכן]

מבואר היטב לשון הכתובים [ועל פי דרכו מוכח שגם זרעו של אברהם הם 

ְל מרכז העולם ותכלית הנבראים, לכן אמר ה' לאברהם שנותן לו הארץ "

", ואפילו שיגלו ממנה בגלל חטאם, שלהם היא, ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד עֹוָלם

אברהם לעולם. ולזה נתכון רש"י בריש בראשית שאינם שניתנה לזרעו של 

  גזלנים, ששלהם היא לעולם]

  ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד עוָֹלם:

  מדוע כתוב "מן המקום אשר אתה שם כו'"

שא נא עיניך וראה מן המקום  'כואמר אל אברם  'טו) וה-ידיג, (

. על דרך כו'וימה, כי את כל  וכו'אשר אתה שם צפונה ונגבה 

, יתכן כי אמר לו כי מן ארץ הקדושה נבראו כל גבולות 1דרש

והנה יסוד דבר זה, שארץ ישראל היא מרכז העולם וממנה נברא כל העולם, 

ושתיה היתה נקראת. תנא: ), וז"ל: "ב ,נדמקורו בדברי חז"ל ביומא (

דבר זה כו'" עיין שם. ובדברי הזוהר הקדוש מבואר  שממנה הושתת העולם

באריכות, שמארץ ישראל נברא העולם. וכיון שאין לי עסק בנסתרות, הנני 

מביא את כל דברי הזוהר, ואת התרגום של לשון הזוהר [שהעתקתי ברובו 

מפירוש הסולם. ומאריך שם בהבנת הנסתר בביאור עמוק, המובן רק ליודעי 

זכה יבין ח"ן, ולזה נתכון המשך חכמה "ובן"] שהביא המשך חכמה, ומי שי

  את דברי הזוהר במלואם.

ורזא דמלה לך לך [דף עח עמוד א] ח, א) "ע ,לך לך( הקדוש זוהרוז"ל ה

דהא קודשא בריך הוא יהיב ליה לאברהם רוחא דחכמתא והוה ידע 

ומצרף (צנורי) סטרי דיישובי עלמא ואסתכל בהו ואתקל בתיקלא וידע 

א דאמצעיתא דיישובא חילין די ממנן על סטרי יישובא כד מטא לגו נקוד

תקיל בתיקלא ולא הוה סליק בידיה, אשגח למנדע חילא די ממנא עלה 

ולא יכיל לאתדבקא ברעותיה תקיל כמה זמנין וחמא דהא מתמן אשתיל 

כל עלמא אשגח וצרף ותקל למנדע וחמא דהא חילא עלאה דעלה לית 

 ליה שעורא עמיק וסתים ולאו איהו כגווני דסטרי דרגי דישובא אשגח

ותקיל וידע דהא כמה דמההיא נקודא אמצעיתא דישובא מניה אשתיל 

כל עלמא לכל סטרוי הכי נמי ידע דהא חילא דשרי עלה מתמן נפקו כל 

עד כאן לשון  "שאר חילין דממנן על כל סטרי עלמא וכלהו ביה אחידן

  הזוהר הקדוש.

, תרגום: וסוד הדבר, לך לך, כי הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם רוח חכמה

והיה יודע ומצרף את הרוחות של ישובי העולם, והיה מסתכל בהם, ושקל 

במאזנים, וידע והשיג הכחות הממונים על רוחות הישוב. כשהגיע אל 

הנקודה האמצעית דישוב, שקל במאזנים ולא עלה בידו, הסתכל לדעת את 

הכוח הממונה עליה, ולא יכל להשיג ברצונו. שקל כמה פעמים, וראה 

ונתיסד כל העולם. הסתכל ובירר ושקל לדעת הענין, וראה,  שמשם נשתל

כי כח העליון שעליה, אין לו שיעור, והוא עמוק וסתום, ואינה דומה לצדדי 

דרגות הישוב. הסתכל ושקל וידע, שמהנקודה האמצעית של הישוב ממנו 
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תנה , וזה מרכז העולם. ולכן נ(ע"ב) יומא נדהארץ, וכמו דאיתא ב

לאברהם מרכז היצורים ותכלית הנבראים. וכן איתא בזוהר 

ורזא דמלה לך לך דהא הקדוש ברוך הוא  לך, נח, א)(לך  הקדוש

וידע  ותקיל כו' כו' כד מטא לגו נקודא דאמצעיתא דישובא כו'

 ילומניה אשתיל כ באותא דישועידהא כמה דמההיא נקודא אמצ

חילה דשרי עלה, מתמן  נמי ידע דהא אהכ א,עלמא לכל סטרוי

זה  .. והבןעיין שם ן על כל סטרי עלמאננן דממינפקו כל שאר חיל

  .2'כון המקום אשר אתה שם נבראו צפונה כוונת הפסוק, כי מ

  

  [יד]

  מחלוקת האם קרבת לוט לאברהם היתה רצויה לה'

ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לוֹט ֵמִעּמוֹ ָׂשא ָנא ֵעיֶני טו) -(יג, יד

                                                 

נשתל כל העולם לכל קצותיו, וכן ידע שהכח השורה על הנקודה, נמשכים 

ה כל שאר הכוחות הממונים על כל קצוות העולם, וכולם ויוצאים ממנ

  אחוזים בו". עד כאן תרגום הזוהר הקדוש.

הנה מבואר יסוד דברי המשך חכמה בדברי הזוהר, שה' אמר לאברהם ענין 

זה שארץ ישראל היא מרכז העולם, ומנקודה זו נברא כל העולם והכוחות 

וז בארץ זו. [ובאמת השולטים עליה, ואינם ככל העולם, וכל העולם אח

הדבר נראה בחוש, איך מקום קטן כל כך בעולם מעניין את כל העולם, אלא 

  מפני שהוא מרכז העולם]

תמצית דבריו: שה' אמר לאברהם לפני שמבטיח לו את הארץ,  2

שידע שארץ ישראל היא מרכז העולם, וממנה נברא כל העולם, 

מרכז היצורים שהיא הנקודה האמצעית של העולם, וכיון שאתה 

  ותכלית הנבראים, לכן אני נותן לך ארץ שהיא מרכז העולם.

 

וה' אמר ח) "סימן  מא,פרשה  ,לך לך[יד] תוכן דבריו, דז"ל המדרש רבה ( 3

כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפירש לוט  ,אל אברם וגו', ר' יודה אומר

לכל הוא מדבק וללוט אחיו אינו  ,אאמר הקדוש ברוך הו .בן אחיו מעמו

כעס היה לו להקב"ה בשעה שהיה מהלך לוט עם  ,רבי נחמיה אמר .מדבק

אני אמרתי לו לזרעך נתתי את הארץ  ,אמר הקדוש ברוך הוא .אברהם אבינו

ילך ויביא לו שני  ןכם הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו, א

  " ע"כ.כמו שהוא רוצה בן אחיו פרסתקין מן השוק, ויורישם את שלו,

הנה נחלקו ר' יהודה ור' נחמיה על מה כעס ה' על אברהם, לר' יהודה כעס 

עליו מפני שפרש ממנו לוט, כיון שלא השתדל לעשות שלום בינו ללוט, 

ִּכי ֶאת  :ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמהה ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצֹפנָ 

  ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד עוָֹלם:

  מדוע כתוב "אחרי הפרד לוט"

), ח, מא(בראשית רבה  3אחרי הפרד לוט מעמו. במדרש(יג, יד) 

 'רכו' בשעה שפירש לוט כו' יודא אמר, כעס היה לאבינו  'ר

בשעה שהיה מהלך  ואהרוך בדוש כעס היה לו להק ,אמר נחמיה

 (מדרש רבה, לך לך) דפליגי ,ויתכן דפליגי בהא כו'. לוטעמו 

 אם כל מקום שנאמר אחרי הוא סמוך או ד (פיסקא ה),בפרשה מ

דלמאן דאמר אחרי מופלג, ולא דיבר עמו הקדוש  .מופלג הוא

ם משום יהודא, דכעס היה על אבר 'ברוך הוא תיכף, זהו כר

אבל למאן דאמר  .ממנו לוט, ולא נתיחד הדיבור אליושפירש 

נחמיה, דכעס היה עליו בשביל שהיה מהלך  'אחרי סמוך, הוא כר

ולפי זה רצון ה' היה שלוט יהיה עמו, ולר' נחמיה הכעס היה על שמשתדל 

  להדבק בלוט.

רש פליאה: א. היכן מוזכר בתורה שה' כעס על והנה דברי המדרש הם כמד

אברהם שנחלקו על מה כעס עליו. ב. ר' יהודה ור' נחמיה לא מביאים ראיה 

לדבריהם, וכל אחד אומר דבר והפוכו, ואין דרך המדרש לומר דבר ללא 

  ראיה מהתורה.

ומבאר המשך חכמה דכונת המדרש ליישב לשון הכתוב, דהנה המילים 

לוט" צריכים ביאור, דמאי נפקא מינא ענין זה שדיבר "אחרי הפרד מעמו 

עמו אחרי שפרש ממנו לוט, אלא שמע מינא, שדיבור ה' לאברהם היה תלוי 

במה שפירש ממנו לוט. והנה נחלקו רבי יודן ורבי הונא במדרש רבה 

(בראשית לך לך, פרשה מד, סימן ה) בכל מקום שכתוב בתורה "אחרי", 

יד אחרי זה דיבר עמו ה', או בכל מקום בתורה האם הוא סמוך, ולפי זה מ

אחרי הוא מופלג, ולפי זה, היינו אחרי זמן רב שפרש ממנו לוט דיבר איתו 

  ה'.

ועל פי זה יבואר היטב מחלוקת ר' יהודה ור' נחמיה, דר' יהודה סובר, דכל 

מקום שכתוב "אחרי" הוא מופלג, ובא הכתוב ללמד, שאחרי שפירש ממנו 

ה' עם אברהם רק אחרי זמן רב, ד"אחרי" הוא מופלג, ומפרש לוט, לא דיבר 

ר' יהודה מדוע לא דיבר עמו ה', אלא שכעס עליו שלא השתדל לחיות 

בשלום עם לוט, ולכן מחמת הכעס שפרש מעמו לטו לא דיבר עמו מיד. ור' 

נחמיה סובר להפך, ש"אחרי" הוא סמוך, ובא הכתוב לומר, שמיד לאחר 

יחד עמו הדיבור, כי כעס עליו ה' כאשר היה הולך לוט שפרש ממנו לוט, נתי

עמו. ועל פי זה מבאר מחלוקת ר' יהודה ור' נחמיה בשמות רבה, דגם כן 

פליגי באחרי אם הוא סמוך או מופלג, כפי שיבואר בהערה הבאה. זה תוכן 

 דבריו.
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 4מת. וכן פליגיכיון שפירש, דיבר עמו תיכף, וזה א ,עמו, לכן

, אם וימלא שבעת ימים (סימן יב) ט רשהבמדרש רבה שמות פ

  .5או מופלג, יעויין שם היטבאחרי הכות ה' את היאור היה סמוך 

  [טו]

קדושת ארץ ישראל והשגחתה מה', היא נצחית, אפילו כשזרים 

                                                 
ֵרי ַהּכֹות (כה) ַוִּיָּמֵלא ִׁשְבַעת ָיִמים ַאחֲ ) "פרק ז(שמות פירוש, על הפסוקים ב 4

ה' ֶאת ַהְיֹאר: (כו) ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֹּבא ֶאל ַּפְרֹעה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ה' 

(כז) ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹנֵגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְל  ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:

וימלא שבעת ימים ) וז"ל "ה ט סימן יבפרש" איתא בשמות רבה (ַּבְצַפְרְּדִעים

אחד מהם אומר כ"ד ימים  ,אחרי הכות ה' את היאור, רבי יהודה ורבי נחמיה

ושבעה ימים המכה משמשת בהם,  ,היה מתרה בהם עד שלא בא המכה

 .וכ"ד ימים היתה המכה משמשת בהם ,ואחד מהם אומר ז' ימים מתרה בהם

 .וימלא ז' ימים להכאה ,רה בהםעל דעתיה דהאיך דאמר כ"ד ימים היה מת

וימלא שבעת ימים אחרי הכות  ,ועל דעתיה דמ"ד ז' ימים היה מתרה בהם

  " ע"כ.שהיה מתרה בהן על מכה אחרת ,וגו'

הנה הכל מודים שכל מכה ומכה היתה חודש, ונחלקו בפירוש הפסוק וימלא 

שבעת ימים, אחד אומר דשבעה ימים היה מתרה על המכה הבאה, והמכה 

היתה משמשת כד יום, לפי זה וימלא שבעת ימים היינו ההתראה על מכת 

צפרדים, ואז שלחו ה' להתרות פעם אחרונה ומיד להביא המכה הבאה, וחד 

סובר דשבעת ימים היינו המכה, ולפי זה, וימלא שבעת הימים היינו מכת 

  דם, ואז התחיל להתרות, וכך היה על כל מכה ומכה.

מהו שורש מחלוקתן. ועל פי ביאור המשך חכמה  והנה גם כאן לא מבואר

בבראשית רבה, גם כאן נחלקו ר' יהודה ור' נחמיה ב"אחרי", אם הוא סמוך 

או מופלג, וגם כאן זהו שורש מחלוקתן. דהנה מיד לאחר גמר המכה שהיתה 

משמשת, היה מתרה על המכה הבאה, ובזה הכל מודים. אלא נחלקו כמה 

  מן היתה המכה משמשת.זמן היתה ההתראה, וכמה ז

והנה, אם "אחרי" הוא סמוך, יתפרש הפסוק כפשוטו, 'וימלא שבעה ימים' 

סמוך למכה, ועל כורחך הוא על ההתראה, שהיה מתרה שבעה ימים מיד  -

לאחר גמר המכה, וכשנסתיימו שבעה ימים של ההתראה, שהיו סמוך למכת 

ש לדקדק, מה דם, התחילה מכת צפרדע. אבל אם "אחרי" הוא מופלג, י

פירוש הפסוק ויהי אחרי זמן מופלג של מכת דם, וימלא שבעה ימים, מה 

הם הימים הללו. לפיכך צריך לפרש, למאן דסובר דאחרי הוא מופלג, 

דהפסוק מחולק לשנים, "וימלא שבעת ימים", היינו הזמן שהמכה היתה 

ינו משמשת, והתחיל להתרות, ואחרי זמן רב לאחר שמלאו שבעה ימים, והי

"אחרי הכות ה' את היאור", שהוא זמן מופלג מהמכה, הכה ה' מכת צפרדע, 

  וזמן זה המופלג, הוא כד ימים שהיה מתרה בהם על המכה הבאה.

נמצינו למדים, שהסובר ש"אחרי" הוא סמוך, פירוש הפסוק הוא ברצף 

  שולטים בה.

ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לוֹט ֵמִעּמוֹ ָׂשא ָנא ֵעיֶני טו) -(יג, יד

ִּכי ֶאת  :הה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיּמָ ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצֹפנָ 

  ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד עוָֹלם:

  מדוע כפל בלשון "שא עיניך וראה", ומדוע הפסיק בין אתננה לך ולזרעך

, 6לך אתננה ולזרעך. העניןכו' שא נא עיניך וראה טו) -(יג, יד

אחד, שכשמלאו שבעה ימים של התראה, שהיו סמוך למכת דם, הכה ה' 

סובר שאחרי מופלג, הפסוק מחולק לשנים: א. וימלא שבעת בצפרדעים, ול

זמן מופלג, שהוא כד ימים לאחר  -ימים. שהיתה המכה משמשמת. ב. אחרי 

  המכה, הכה ה' בצפרדע. ובזה יאיר לנו שורש מחלוקתן בשמות רבה.

והנה כשתדקדק היטב בלשון שמות רבה, תראה דבר נפלא, איך מדוקדק 

המדרש בדיוק. דכשמפרש את המאן דאמר פירוש המשך חכמה בדברי 

שהיתה ההתראה כד ימים, מביא המדרש רק חצי פסוק, ומפרש אותו 

לחצאים כפי שפירשנו, וכשמביא את המאן דאמר שהמכה היתה משמשת 

כד ימים, ושבעה ימים להכאה, מפרש הפסוק כולו מקשה אחת. דז"ל 

וימלא ז' על דעתיה דהאיך דאמר כ"ד ימים היה מתרה בהם המדרש "

וימלא שבעת ועל דעתיה דמ"ד ז' ימים היה מתרה בהם  .להכאה –ימים 

" עכ"ל. לזה נתכון שהיה מתרה בהן על מכה אחרת וגו'ימים אחרי הכות 

המשך חכמה לעיין היטב, כי לא ניכר עומק זה בעיון הקל. והוא כפתור 

  ופרח.

 .תמצית דבריו: התורה תולה דיבור ה' בזה שלוט נפרד מעמו 5

דיבר עמו  ,שמיד כשנפרד מעמו למדבא ל ,ואם אחרי הוא סמוך

בא  ,ואם אחרי הוא מופלג .שכעס עליו ה' שלוט הולך עמו ,ה'

כעס עליו ה' ולא דיבר עמו רק  ,שכיון שלא קירב את לוט ,לומר

  לאחר זמן.

  

  

כפל הלשון "שא  [טו] תוכן דבריו ליישב כמה דקדוקים בפסוקים: א. מהו 6

עיניך וראה", וגם מהו לשון "שא עיניך". ב. מדוע כתוב "לך אתננה 

ולזרעך" והפסיק במילה "אתננה", בין לך ולזרעך, והיה לכתוב 'לך ולזרעך 

  אתננה', או לכתוב 'אתננה לך ולזרעך'.

ומבאר המשך חכמה, דכונת ה' לומר לאברהם, שאינו נותן לו סתם ארץ 

, אלא נותן לו ארץ רוחנית, שהיא מוקדשת מכל הארצות, מגורים לו ולזרעו

והיא תחת השגחת ה' יתברך, ואינה נתונה למזל או לשרי מעלה. ועוד נתכון 

ה' בזה לומר לאברהם, שלפיכך, אף על פי שהארץ נשלטת עכשיו על ידי 

הכנעני, שהרי לקבור את שרה היה צריך אברהם לשלם 'ד' מאות שקלים 

מכל מקום היא שלו, והיינו, שאף על פי שבראיה טבעית  (בראשית כג, טז),



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

תחת  שארץ ישראל מקודשת מכל הארצות (כלים א, ו), והיא

השגחת השם יתברך. ואף בשעה שהיא תחת ידי זרים, בכל זה 

נתן לו את הארץ  'לא בטלה קדושה. וכן היה בימי אברהם, שה

מאות שקל  'נתן ד ,אף שכנעני היה אז בארץ, ועבור כברת ארץ

בכל זאת היה הארץ נתונה אליו, היינו שהיה קדושת  ,(כג, טז)

מזל ושרי מעלה. החת השם שורה על הארץ, ולא היתה עומדת ת

שגם בימי אברהם לא עלתה ישיבת חוץ לארץ מן  וזה שאמרו

ף לכן אמר, א ד, אשר שנים שלא ילדה, יעוין יבמות סהמנין לע

פי שלמטה בארץ אינך רואה מאומה במה נתונה לך, כי הכנעני ל ע

יניך למעלה, קשור בה ככלב, ויונק שדיה, בכל זאת, שא ע

                                                 

נראה שאין הארץ עכשיו שלך, והכנעני שולט בה, מכל מקום תביט בעינים 

רוחניות, ותראה מעלתה קדושתה והשגחתה, וזה נתון לך כבר עכשיו, 

שהיא ארץ שראויה לך ולבניך, לכן היא שלך כבר מעכשיו לעולם, לך 

  אלא שבינתיים זרים שולטים בה. ולזרעך, שהם ראויים לה,

ובזה מיושב היטב דקדוק הכתוב, דלכן כפל בלשון "שא עיניך", היינו 

ראייה רוחנית, וראה, שאפילו מה שנראה שעכשיו אינה שלך, היא כן שלך, 

ולא רק לבניך בעתיד תהיה שלהם, אלא כבר עכשיו היא שלך, אפילו 

לזרעך במילה אתננה, לומר  שהכנעני שולט בה, ולכן דקדק להפסיק בין לך

לו, שאפילו לו, עכשיו, היא כבר נתונה במתנה, ולכן אמרו ביבמות סד, א 

בדין מי ששהה עשר שנים ולא ילדה אשתו צריך לגרשה, דשרה לא עלתה 

לה עשר שנים אלא בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. הנה מוכח, שאפילו בזמן 

  שתה והשגחתה.אברהם היתה מצוה לדור בארץ ישראל מחמת קדו

ובזוהר הקדוש (לך לך נח, א) מבואר שהיא הנקודה המרכזית של העולם, 

וכן שאין עליה שרי מעלה, ומובא לעיל בפיסקה יג דברי הזוהר, עיין שם 

  בהערות.

תמצית דבריו: ארץ ישראל רוחנית ומוקדשת מכל הארצות,  7

 והיא תחת השגחת ה' יתברך, ואינה נתונה למזל או לשרי מעלה.

ואף על פי שהארץ נשלטת על ידי זרים. לזה אמר, שא עיניך, 

שאף על פי שבראיה טבעית נראה שאין הארץ עכשיו שלך, תביט 

בעינים רוחניות, ותראה מעלתה קדושתה והשגחתה, וזה נתון לך 

  כבר עכשיו, לכן דקדק לכתוב "לך אתננה" מעכשיו.

  

  

דהנה יש לדקדק: א. בפסוק טו כתוב שבראיה ה' נתן את  [טז] תוכן דבריו, 8

הארץ לאברהם, ובפסוק יז כתוב שעל ידי הליכתה נתן לאברהם את הארץ. 

ב. בפסוק טו כתוב שנתנה לאברהם ולזרעו, ובפסוק יז כתוב שנתנה 

  לאברהם ולא הזכיר זרעו כלל. 

ומר ומבאר המשך חכמה, שארץ ישראל אינה כשאר הארצות שאינן אלא ח

כי כל הארץ לך  ,גחה וההנהגה, וראההשהלהתבונן על רוחניות 

אתננה, שגם לך היא נתונה, והיא נתקדשה בקדושה שראויה לך 

  .7, והבן(לך לך, נח א) ולבניך. ועיין מה שכתוב בזוהר הקדוש

  [טז]

ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לוֹט ֵמִעּמוֹ ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקוֹם (טו)  -(יג) 

ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ְל (טו)  :ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה

  (יז) קּום ִהְתַהֵּל ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְל ֶאְּתֶנָּנה: ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד עוָֹלם:

  יכה ומדוע בראייה קנה לו ולזרעו ובהליכה רק לומדוע צריך קנין ראייה וקנין הל

  ולזרעך עד עולם. כו') כי את הארץ אשר אתה רואה לך טו, יג(

], 9(קיח, א) כי הבטה בהפקר קונה [עיין סוף בבא מציעא ,8יתכן

ארצי, אלא היא ארץ שיש בה רוחנית וקדושה, וכן השתמשות בה. והנה 

רוחניות הארץ, היא קנין הגוף, וההשתמשות בה הוא קנין פירות. והנה 

בארץ ישראל לא היה לאף אחד קנין בגוף הארץ הרוחני, כמו שפירש רש"י 

 בריש בראשית (א, א ד"ה בראשית), שהגוף שייך לה', ואף על פי שהכנעני

היה בארץ, כדכתיב (יב, ו) והכנעני אז בארץ, זה היה רק קנין בפירות הארץ, 

  אבל ברוחניות הארץ לא היה לו קנין.

והנה ה' רצה להקנות לאברהם ולזרעו לדורותם את ארץ ישראל, הן את 

הגוף והן את קנין הפירות. והנה קנין הגוף, כיון שאין לאף אחד בו קנין, כי 

פקר שקל לקנותו, לכן את קנין הגוף יקנה ה' לאברהם הוא לה', הרי הוא כה

בראייה בלבד, כדאיתא בסוף בבא מציעא (קיח, א) ללשון ראשון דרבא 

דהפקר נקנה בראייה בלבד, כיון שאינו קנוי לאחרים, וקנין זה שקנה אברהם 

בראייה, נקנה לו ולזרעו לעולם ועד, ובזה איירי פסוק טו, ולכן כתוב שם 

רהם ולזרעו, כי קנין זה לא יפסק לעולם, וכמו שאמרו שה' מקנה לאב

במגילה י, א שקדושה ראשונה שקדשו עולי מצרים קדשה לשעתה, וקדשה 

לעתיד לבוא, וכשם שמה שקדשו עולי מצרים קדשו לעתיד לבוא, כך גם 

מה שקידש אברהם וקנה את רוחניות הארץ, הוא קדוש לעתיד לבוא, 

  ראייה.לעולם, לו ולזרעו, וזה קנה ב

אבל קנין ההשתמשות, דהיינו קנין פירות הארץ, כיון שהכנעני היה אז 

בארץ, וצריך לקנות ממנו, אינו נקנה בנקל, ואינו נקנה בראייה, כי אינו 

הפקר, שקנאה הכנעני לפירות הארץ בחזקה, לכן היה צריך אברהם קנין 

פי  חזקה על ידי הליכה, ועל ידי שהלך אברהם קנה את הארץ. ואף על

שהכנעני היה בארץ, נתנה לו ה' על ידי קנין חזקה. אבל קנין זה לא יקנה 

לזרעו, שכיון שכשיגלו ממנה ויבואו אחרים ויטלוה, יזכו אחרים בקנין 

פירות השתמשות הארץ, אלא שלעולם ועד, כיון שגוף הקרקע של זרעו, 

שלו, יוכלו תמיד לחזור וליטול בחוזקה קנין הפירות שבה, כי מי שהגוף 

יכול לחזור ולזכות בפירות הארץ, ובזה מיושב היטב כל הדקדוקים הנ"ל, 

  זה תוכן דבריו, ולהלן נפרש כמה דקדוקים עוד בדבריו.

הנה בש"ס איתא שתי לשונות. ולשון ב' הוא, דהבטה בהפקר אינו קונה.  9



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

' כוהנה, הזכות שהיה לכנעני כיון שאינו קנוי לאחרים. ו

ריש  10היה רק קנין פירות, וכמו שפרש"י (בראשית יב, ו)

 ,רוחנית הארץ הקדושה ,, והגוף(א, א ד"ה בראשית) בראשית

שזה יקנה בראיה בלבד,  ,לא היה בזה קנין לשום אדם. לכן אמר

קדושה  ,ויהיה לזרעו עד עולם, שאף על פי שנכבשה הארץ

ועל קנין הפירות  (מגילה י, א), וקידשה לעתיד לבאכו' ראשונה 

צריך מעשה  תחת רשות אחרכיון שהוא  ,בזה 'כוכנעני השנתון ל

כמו הילוך, וזה לא יהיה לזרעו עד עולם, שיטלו מהם. וזה שאמר 

כי לך אתננה, דייק דוקא לך. ומעט מצאתי מזה  כו'קום התהלך 

  .11בכלי יקר

  

  

                                                 

וקשה לומר דהמשך חכמה מפרש הפסוקים דלא כהלכתא. שאף על פי 

ים לפי פירוש אחד, אבל לא נגד מסקנת הפוסקים. שדרכו לפרש לפעמ

ונראה, שמה שכתב לעיין בבא מציעא, אין כונתו להשוות ולדמות זה לזה 

כלל, ורק על דרך מושאל בלבד מציין לזה, דבאמת הקנין הרוחני של 

אברהם אבינו בארץ ישראל שהיה על פי הדיבור, אינו שייך כלל וכלל 

שבין בני אדם, ולכן בראייה של אברהם קנה למערכת קנינים בדיני ממונות 

לכל הדעות [עיין מה שכתב המשך חכמה בדברים לב, מט ד"ה וראה, 

שראייתו של משה הקנתה הארץ, והליכתו של אברהם, הפילה השרים והכל 

ענינים רוחניים בלבד], וגם מה שכתב שאברהם בהליכתו זכה בארץ 

בתרא (ק, א), דקיימא לן  ישראל, גם זה לכאורה נגד מסקנת הגמרא בבא

שהליכה אינה קנין חזקה, דהלכה כחכמים נגד רבי אליעזר, ואמרו שם, 

שמה שהלך אברהם לא היה כדי לקנות הארץ, אלא שתהא קלה להכבש על 

ידי בניו, והיינו בבחינה זו. ועל דרך זה גם כונתו בענין קדושה ראשונה כמו 

ושה, והכל על דרך מושאל שביארנו בהערה לעיל, שאין כונתו לאותה קד

בלבד להסביר האוזן, שכשם שיש מאן דאמר שהבטה קונה בהפקר, כך קנה 

אברהם לכל הדעות, וכן בהליכה דלרבי אליעזר קונה, כך קנה אברהם לכל 

 הדעות.
אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל [את] התורה  -בראשית ז"ל רש"י " 10

מצוה ראשונה שנצטוו [בה]  אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא

ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קיא ו) כח מעשיו הגיד 

לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים 

אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש 

ו נתנה להם ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונ

  ישמח לב מבקשי ה' - הודעה משמחת

משך חכמה "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".החכמהעם ביאור בינת 

עד סוף שנת  ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה במדבר דברים. –

מבוא המבאר את כללי ביאור בינת ו ,תוספות רבות עם ,תשע"ה

   החכמה.

אשר  ,בבקשה לתת יד למפעל הגדול הזה ,אנו פונים לנדיבי העם

וזכות  .תרתי משמע - "דמים רבים מאוד"ההשקעה בו היא 

בודאי תעמוד לכל מי שיתן יד זי"ע,  "משך חכמה"ההגדול רבינו 

אפשרות להנצחה בגליונות  .להחזקת המפעל הגדול הזה

ת לולקב זכות שותפות במפעל הגדול,לובספרים שיצאו לאור. 

  y.b.daskal@gmail.com  :הספרים יש לפנות במייל

  " עכ"ל. וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו

והנה לכאורה אין שום רמז בדברי רש"י לענין גוף ופירות הארץ, ואיך מציין 

המשך חכמה לדברי רש"י. אבל באמת נתכון המשך חכמה כונה עמוקה 

מאוד בזה. דהנה לכאורה יש לתמוה טובא, מה תשובה היא זו שברצונה 

הגלה אותנו, ושוב אנו גזלנים אם ניטול הארץ נתנה לנו, והרי ברצונה 

מאחרים. אלא על כורחך שכונת רש"י שגוף הקרקע נתן לנו לעולם ועד, 

ואף על פי שנטלה מעמנו, הוא רק את הפירות ולא הגוף, כיון שאת הגוף 

ְל ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ה' הקנה לאברהם לעולם ועד, כדכתיב "

", ולא נתן לאומות העולם רק ההשתמשות, והוא ָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד עוָֹלםֶאְּתנֶ 

קנין פירות, ומי שהגוף שלו, גם זכאי ליטול לעולם את הפירות, ותמיד יכול 

לחזור וליטול ולכבוש את פירות הארץ. זה כונת רש"י. הנה אתה רואה שכל 

  דברי המשך חכמה הם דברי רש"י.

: רוחניות הארץ וקדושתה לא זכה תמצית דברי המשך חכמה 11

שקל לקנות דבר  ,וה' הקנה אותה לאברהם בראייה ,בה אף אחד

אבל  .וקנין זה אף לזרעו לעולם ,שאינו של אחרים אפילו בראייה

היה צריך ליטול  ,כיון שהכנעני היה בארץ ,קנין ההשתמשות

ואינה  ,לכן צריך הליכה ,וקנין זה צריך קנין חזק יותר ,ממנו

. אבל שכיון שיבואו אחרים ויטלוה בטלה קנין הפירות ,לזרעו

מכל מקום מי שהוא בעל קנין פירות זכאי לחזור וליטול 

  ההשתמשות.

  

 


