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 אודיע טבעך בעולם הוא טבע 

 החסד שבאברהם אבינו
 

 ,אל אברם ה'ויאמר ,  "('א ב''בראשית י) כתיב
אל  ,מארצך וממולדתך ומבית אביך לך לך

ואברכך  לגוי גדולואעשך ך, הארץ אשר ארא
 ה",והיה ברכ ואגדלה שמך

 
, להנאתך ולטובתך ",לך לך" ''י,כתב רש

לפי שהדרך גורמת  - "ואעשך לגוי גדול"
ר וממעטת את ''לשלשה דברים ממעטת פרו
ועוד שאודיע , הממון וממעטת את השם

 ע''כ, ,בעולם טבעך
 

איכא, כאשר  להנאתך ולטובתךמהו  וקשה
 הנאה, וכי מה  ממעטת שלשה דבריםהדרך 

לאברהם  היטיב לויש בהליכה בדרך זו, ומה 
אבינו בהגדלת שמו בעולם, מאחר והיה 

 אנכי עפר ואפר, אברהם אבינו אומר, 
 

ם, בעולטבעך שאודיע  נקט בלשון למה וגם,
 בעולם, שמךולא נקט בלשון שאודיע 

 
יסוד כאן לימדה תורה, לומר, כי לבאר ואפשר 

  מוסד במדת החסד, 
 

, איכא חסדוב, מידת החסדא''א הוא  ,כידוע
 , תרתי חסדים

 
  ,הקב''ה חסד שעושה עמנו

 
 , וחבירעם אדם העושה ש חסדו
 

החסד שאדם עושה עם  ,אך, חילוק יש בדבר
רואה חבירו , רק כאשר חסדיקרא  חבירו,

ואין  את החסד שעשה עמו חבירו, ומרגיש
 חבר יכול לעשות חסד ע''י הלקאה ויסורים, 

 
, גם כאשר חסד שעושה הקב''המשא''כ 

, חסד גמורסד, הרי זה החאת  מרגיש יאינ
  ,חסד קל כל היוםכדכתיב 

 
 הולך להנאתו גם אם אינו אברהם אבינו

 רואה ומרגיש הנאתו וטובתו 
 

 בתחילת התגלות מדת החסד בעולם וכאן
 אדםע''י אברהם אבינו ע''ה, בקום אלינו 

שבא ללמדנו, כי גם  א''א,הגדול בענקים זה 
לנגדו, שהיא  הדרךכאשר ראה כי ירט 

טת שלשה דברים, ונראה הדבר שהוא ממע
 , מעיד עליו הקב''ה, כי לנגדו, שלא לטובתו

 
וע''ז אמר  להנאתו ולטובתו,הולך הוא, 

, טבעךבעולם, פירוש,  טבעךהקב''ה אודיע 
, ואיך אתה מקבל את חסדו טבע החסד שבך

 יתברך, גם כשאינו נראה כחסד.
 

בעולם,  טיבךאודיע ויש גורסים ברש''י, 
 , )ערך טב טיב(,מבואר בערוךוי למורא( )עיין ש
 .מנהגכם ודרככם, פירוש טיבך

 

 * * * * * * * 
 

על כל החסד כי הרבית טובות אלי ו
 מכוון למה רב טובך גם בדרך צחות

 
מודה " )ליל שבת קודם הקידוש(, אמר הפייטן
על כל  ,י אבותיקי ואלקאל ה'אני לפניך 

עתיד ואשר אתה  ,עשית עמדיהחסד אשר 
 ".ני ביתיעשות עמי ועם כל בל
 

בהודאה על חסד ש  יש לעיין  בדברי הפייטן,
" "עשיתאומר בלשון עבר אשר  העבר

, עמדי"ההודאה היא רק "על החסד שעשית ו
 בלבד,  עמדיכלומר 

 
, העתידואילו כאשר ההודאה היא על 

על לעשות, הוא מודה גם  עתידשאומר  אתה 
מחלק בין למה  גם  , ויש להביןכל בני ביתי

  ,חסד העבר לחסד העתיד
 

 אין אדם יכול להודות כי  דברי הפייטןביאור 
 על חסד קשה שנעשה לאחר

 
כל מעשי ה' הם כולם  הריכי  ונראה לומר

חסדים ורחמים, כי כל מה דעביד רחמנא 
לטב עביד, ואין בו רע כלל. אלא שפעמים 

ה', מ"מ החסד בא  מאת  אע"פ שהוא חסד
ונראה לאדם שהוא רע,  ל,"י יסורים ר"ע

יכול זה כ על חסד  להודות הבא ולכן אדם 
, שאע"פ שהיה עמורק על אשר נעשה להודות 

נראה כרע, מ"מ הוא מודה לה' על כל אשר 
 עשה עמו, 

 
יכול להודות לה' על החסד   אבל אין אדם

 שנעשה לאחרים, כאשר היה בזה יסורים, 
 

 להודות על יסורים שבאו כי איך יכול אדם
מודים רק על מה  העברלאדם אחר, ולכן, על 

ה "הקב שעתיד, אבל החסד עמדישעשית 
לעשות, אנו מקווים כי יהיה חסד שלא יבוא 

ז    אפשר להודות "י יסורים חלילה, וע"ע
 על בני ביתו.גם 



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר
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  כי מדובר בהודיה של חתן ויתכן לומר בדרך צחות

 
מדובר בחתן שבא כי א''ל בדרך צחות 

כל אשר עבר מיום הוולדו ועד להודות על 
הנה, כמו שנאמר "קול ששון וקול שמחה 

, ולכן על העבר הוא קול אומרים הודו את ה''
מודה רק על אשר עשית עמדי, שכן היה 
לבדו, אבל על העתיד הוא כבר מודה על כל 

 בני ביתי.
 

 כי הרבית טובות אלי כי הגדלת חסדך אלי 
 מכוון לכתוב מה רב טובך אשר צפנת

 
אלי,  טובות, כי הרבית ובכך אפשר לבאר

יש אבל , טובנראה שהוא ש לטובהכוונה 
גם ש ,עלי חסדךכי הגדלת   גדול מזה,חסד 

כל מה שעושה הקב''ה , אינו נראה כחסדאם 
, ואיש ישראל )ברכות ס' ע''ב(הכל לטובה, 

הבא להודות ולומר מה אשיב לך גם בחסד 
סד נסתר הרי זו מעלה יותר מהמודה על ח

 נגלה,
 

  (תהלים פרק לא פסוק כ) בכך יש לכוון הכתוב
", כי הטוב הצפון מה רב טובך אשר צפנת"

כלומר הטוב שאינו נראה לעין כטוב, הרי 
הוא רב וגדול מהטוב הנראה, כי יותר קשה 
לקבל ולהודות על חסד נסתר, ולכן המודה 

על  גדול מהמודה  גם על חסד נסתר הרי הוא
מה רב טובך כזה אשר טוב הנראה, וזהו 

 שהצפנת את הטוב והטוב אינו נראה.  צפנת
 

 * * * * * * * 
 

לשונו  למה שינה רבי עקיבא 
 מארמית ללשון הקודש

 
חייב אדם (, ברכות דף ס עמוד ב) איתא בגמרא

 ,לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה
 לקבולינהו בשמחה. 

 
  -אמר רב אחא משום רבי לוי: מאי קרא 

לך ה' אשירה חסד ומשפט  ק''א א'()תהלים 
 אזמרה, 

 
)תהלים  –רבי שמואל בר נחמני אמר: מהכא 

 ,ים אהלל דברקדבר באל אהללבה'   נ''ו י''א(
 

מהכא  )תהלים קט''ז י''ג(רבי תנחום אמר: 
כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, צרה ויגון 

 . אקראאמצא ובשם ה' 

 
ן וה' ה' נת )איוב א' כ''א(ורבנן אמרי מהכא 

 . מברךלקח יהי שם ה' 
 

לעולם יהא אדם  ,תנא משמיה דרבי עקיבא
 . כל דעביד רחמנא לטב עבידרגיל לומר 

 
דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא,  כי הא,

מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא לא יהבי 
ליה. אמר: כל דעביד רחמנא לטב. אזל ובת 
בדברא, והוה בהדיה תרנגולא וחמרא 

קא כבייה לשרגא, אתא ושרגא. אתא זי
שונרא אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכלא 

ביה  כל דעביד רחמנא לטב.לחמרא. אמר: 
בליליא אתא גייסא, שבייה למתא. אמר 

כל מה שעושה הקדוש להו: לאו אמרי לכו 
 הכל לטובה, ברוך הוא

 
למה שינה רבי עקיבא לשונו מלשון  וקשה,

 ארמית ללשון הקודש,
 

אין מלאכים מכירין ש מבואריש לבאר, 
לשון ארמית, ומבואר כי המלאכים שאין 

אינם ולהם בחירה רק לעשות חובתם, 
מכירים  דרכי בני אדם שיש להם בחירה, 

 כדאיתא בשבת פ''ט ע''א,
 

בעא אושפיזא כדשרבי עקיבא  לפי''ז מבואר
כל דעביד  בבחירתו  אמרו לא יהבי ליה.ו

אין מלאך יכול להבין זאת,  .רחמנא לטב
ולכן דיבר בלשון שאין מלאכים מבינים, אבל 
לאחר שקרה לו הנס, גם מלאכים מבינים 

 שיש להודות על מה שקרה,
 
 שמהפך הפסוקים בירור בדברי הגמרא

 
ים אהלל דבר קבאל" יא( תהלים פרק נו) כתיב

", יש לברר למה חז''ל  בה' אהלל דבר
הקדימו בה' אהלל דבר ואח''כ באלקים 

 בתהלים הפסוק הפוך,אהלל דבר, בזמן ש
 

 צרה ויגון אמצאג(  ז''תהלים פרק קט) כתיב
 , בשם ה' אקראו
 

כוס ישועות  )תהלים קט''ז י''ג( כתיבואח''כ 
וגם כאן חז''ל הקדימו  אשא ובשם ה' אקרא,

ואח''כ צרה ויגון אמצא, בזמן  תכוס ישועו
 שבתהלים כתוב הפוך, 

 
ות אקדומי פורענ (א' ע''ה מגילה)משום  וא''ת

 איך הקדים דוד המלך בתהלים, ,לא מקדמי
 וצריך לישב,
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 ביאור בדברי הגמרא

 
חייב אדם למדו חז''ל  מארבעה פסוקים

 ,לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה
 

אן ארבע דרגות של ככי יש  אפשר לומר,
 הודיה, ומכל פסוק דרגא מעולה מחברתה, 

 
, מבואר כי אע''פ שצרה ויגון אקראבשם ה' 

 אליו ב''ה, לקרואאמשיך  אמצא
 

אם פגעה גם , מבואר כי דבר אהללים קבאל
 לבוראי, להללבי מדת הדין אמשיך 

 
מבואר , אזמרהלך ה' אשירה חסד ומשפט 

אשורר כי גם אם במשפט יתהלך אתי, 
 לפניו, ואזמר

 
מבואר . מברךה' נתן וה' לקח יהי שם ה' 

 על כך, אברכושגם אם לקח מה שנתן 
 

 הודיה יש במי שמברך דרגותה לפי''ז ארבע
 על הרעה כשם שמברך על הטובה.

 

 * * * * * * * 
 

איך אמר ויצאו ללכת לאחר שכבר 
 ביאור ע''ד חכמה בינה דעת הלך

 
כאשר  וילך אברם, "('ב ד'')בראשית יכתיב 

   ,"וילך אתו לוט ,ה'דבר אליו 
 

ויקח אברם את שרי , "(ה'ב '')בראשית י כתיב
ואת כל רכושם  ,בן אחיוואת לוט  ,אשתו

ויצאו  ,ואת הנפש אשר עשו בחרן ,אשר רכשו
  ",ארצה כנען ללכת

 
 איך אמר ויצאו ללכת אחר שכבר אמר וילך 

 
 אברם, וגם  וילך, דבתחילה  כתיב, וקשה

 
 

, ורק אח''ז שכבר הלךעמו, כלומר  הולךלוט 
 , ויצאו ללכתשכבר הלך אמר הכתוב, 

 
 ה דעתביאור הדבר ע''ד חכמה בינ

 
הבני  ביהור והבנתבהקדם   יש לבאר הדבר

 וזה )אות קלב(,  – אגרא דפרקאבספר  יששכר
 

 
להבין בחינת מציאות ג' מוחין,   לשונו,

 בשכל האדם, חכמ"ה בינ"ה ודע"ת
 

שנופל בשכלו  המושכל ראשון הואחכמ"ה, 
אותיות  חכמ"ה,לעשות דבר מה, זה נקרא 

לי , שהוא רק מחשבה פשוטה, בכ"ח מ"ה
איך ומה התפשטות עדיין, באורך ורוחב, 

 נקודה י',, ולכך בחי' חכמה הוא יעשה הדבר
 בלי התפשטות,

 
כשמתבונן האיך ומה יעשה  בינ''ה, ואח"כ

, מבין דבר מתוך דבר, בינ"ההדבר, זה נקרא 
היינו, מתוך דבר המושכל הראשון, ע"כ 

שהוא התפשטות קו ה' , בינהנקראת בחינת 
הנקודה י' ובתוכה  לאורך ולרוחב, 

 הראשונה,
 

אפילו יתבונן האדם בחכמתו  דע''ת, והנה
ובינתו לעשות איזה דבר, אם יניח הדבר 
ממחשבתו, לא תוגמר לו העשיה אשר גמר 

 בדעתו, עד אשר יקשור הדבר במחשבתו 
 

בהסכמה שלא ישקוט עד אשר יעשה הדבר 
הנרצה לו, הנה ההסכמה ההיא נקראת 

 שרות מלשון וידע אדם()הוא לשון התק דע"ת,
שמקשר הדבר במחשבתו, והוא התקשרות 

סוף המחשבה עם המעשה, על כן הדעת הוא 
הנה כן מפורש  המחשבה ותחלת המעשה,

הדבר בספר התניא שחיבר הגאון החסיד 
עכ''ל, בספר  ]ליקו"א פ"ג[,מהרז"ש זצ"ל 

 אגרא דפרקא,
 

 דבר הסותר בכתובב כפו''פ ביאור
 

 סוקים כפתור ופרח,ועתה אפשר לבאר הפ
היה  והמושכל הראשוןדתחילת המחשבה 

וילך " כאשר אמר לו הקב''ה לך לך, וזהו,
, ה'דבר אליו ש , כלומר, בשעהכאשר ",אברם

  חכמ''ה,וזהו בחינת 
 

זה היה  וילך אתו לוט,ואח''כ אמר הכתוב, 
, שהיה מבין דבר מתוך דבר, בינ''הבחינת 

יעשה ונטה קו לאורך ולרוחב, איך ומה 
וילך אתו  הדבר, ומי יילך עמו, וע''ז אמר

 , בינ''ה, ועוד מי ומה יקח עמו, וזהו לוט
 

שהיא הדע''ת , כשהגיע לשלב ורק לאחמ''כ
 , ע''ז אמרהחכמה והבינההלכה למעשה של 

ואת לוט בן  ,ויקח אברם את שרי אשתו
 ואת הנפש  ,ואת כל רכושם אשר רכשו ,אחיו

 



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר

 

 ה

 

 
, ארצה כנען כתויצאו לל ,אשר עשו בחרן

 שזה היה העשייה בפועל, 
 

 ביותר נראים הדבריםו
 

ויצאו "למה לא אמרה תורה בתחילה כי 
  "וילך אברם",, רק ללכת"

 
מכיוון ושם היה רק מושכל ראשון , אלא

ועוד לא יצא ללכת, ורק כשהגיע ללכת, 
                  יצא ללכת,                                            , אז דעתלבחינת 

 

             * * * * * * * 
 

 העולם ומה שבו נתיסדו ע''י 
 החכמה הבינה והדעה

 
 '(פרק ג)סוף  פרקי דרבי אליעזראיתא ב

 
 בעשרה מאמרות נברא העולם, ואלו הן 

 
 יהי אור,  אלוקיםויאמר 
 יהי רקיע,  אלוקיםויאמר 
 יקוו המים,  אלוקיםויאמר 
 ארץ, תדשא ה אלוקיםויאמר 
 יהי מארת,  אלוקיםויאמר 
 ישרצו המים,  אלוקיםויאמר 
 תוצא הארץ,  אלוקיםויאמר 
 נעשה אדם,  אלוקיםויאמר 
 הנה נתתי לכם,  אלוקיםויאמר 
 לא טוב היות האדם לבדו  אלוקיםויאמר 

 
  ,)נתייסדו( ללו,וובשלשה כ

 ובדעת,  ,ובתבונה ,ואלו הן, בחכמה
 

 יסוד הארץ 
 

ארץ  יסד בחכמהה' יט כ[  ]משלי ג, שנאמר
 תהומות נבקעו.  בדעתו בתבונהכונן שמים 

 
 יסוד המשכן

 
 ]שמות לא, ג[, שנאמר ובשלשתן נעשה המשכן

בחכמה ובתבונה  ,ואמלא אתו רוח אלוקים
 ,ובדעת

 
 יסוד בית מקדש

 
]מ"א , שנאמר ובשלשתן נעשה בית המקדש

 בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי  ז, יד[
 

 
את צרי חרש נחשת וימלא ואביו איש 

 החכמה ואת התבונה ואת הדעת. 
 

 יסוד הבית השלישי
 

]משלי כד, ג שנאמר , ובשלשתן עתיד להבנות
 ובדעתיתכונן  ובתבונהיבנה בית  בחכמה ד[

 חדרים ימלאו. 
 

 יסוד מתנות לישראל
 

ובשלשתן עתיד לתן שלש מתנות טובות 
, חכמהכי ה' יתן  ]שם ב, ו[, שנאמר לישראל

 . דעת ותבונהיו מפ
 

 יסוד המלך המשיח
 

שנאמר  ושלשתן כפולות נתנו למלך המשיח,
 חכמהונחה עליו רוח ה' רוח  ]ישעיה יא, ב[

ה', ויראת  דעתרוח עצה וגבורה רוח  ובינה
 עכ''ל פרקי דרבי אליעזר,

 

             * * * * * * * 
 

 איך אמר אברהם אבינו 
 למען ייטב לי שמטרתו 

 
 ,אמרי נא אחתי את, "ג(''ב י''ית י)בראש כתיב

  ,"בגללךוחיתה נפשי  ,בעבורךלמען ייטב לי 
 

, וכי אוהב מתנות היה והקשו המפרשים
אברהם שאמר למען ייטב לי, והלא אמר 

"אם מחוט ועד שרוך נעל"  )בראשית י''ד כ''ג(
 וכו', 

 
כי נראה מלשון הכתוב, כי בעת  ועוד קשה,

דואג לעצמו,  צרה היא לשרה, היה אאע''ה 
שייטב לו, וחיתה נפשו, ואין זו דרכו של בעל 

 מדת החסד,
 

 ביאור מה בין הלשון בעבורך ללשון בגללך
 

, בהקדם ביאור הבדלי הלשון בין ויש לבאר
, עפ''י ביאורו של בגללךלבין  בעבורך

ארורה  ,ז(''י ')בראשית גהמלבים עה''פ 
 משמעותו, בעבורך  דהלשון, בעבורך האדמה

 
, משמעותו, בגללךוהלשון רכך ולמענך, לצ

 לדבר, הסיבה הגורמת
 
 



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר

 

 ו

 

 
, דאברהם אבינו, וכך אפשר לבאר הענין

וגם להציל את שרה, מטרתו היתה בעיקר 
, וכך אמר, שכאשר תאמרי להחיות את עצמו

, יבואו לשאלני בכמה אתה אחותי את""
 , בעבורהנותן את אחותך, וכמה אתה רוצה 

 
שלא ף וזהב לרוב, כסבעבורך ואז אדרוש 

, וזה היתה כוונתו,  יוכל איש לעמוד בזה
כסף וזהב  בעבורךכשאדרוש למען ייטב לי 

לרוב, ובכך את תהיי הסיבה הגורמת שתחיה 
 , בגללךנפשי 

 
, כי גם והרגוניזאת,  אשתוכי אם יידעו כי 

אם יתן איש את כל הון ביתו, בוז יבוזו לו, 
יש אשה כי יקח אולא יעלה  אדם על דעתו, 

, וזו היתה תורתו של דואג, מבעלה בכסף
ולא ח''ו שהיה  שדאג איך להצילה מיד אויב,

 מבקש מתנות ויחיה,
 

 * * * * * * * 
 

 לשון בלמה נקט המדרש 
 עליו בעל הבירה "הציץ"

 
ויאמר ה' אל " '(,ט  א''רבה ל) מדרשאיתא ב

  ,וגו' "אברם לך לך מארצך
 

מעי בת וראי ש"ה( '')תהלים מ ,ר' יצחק פתח
אמר רבי  ",והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך

משל לאחד שהיה עובר ממקום  ,יצחק
 ,אמר ,למקום וראה בירה אחת דולקת

  ,תאמר שהבירה זו בלא מנהיג
 

אני הוא בעל  ,אמר לו ,הציץ עליו בעל הבירה
 ,לפי שהיה אבינו אברהם אומר ,כך ,הבירה

יו הציץ על ,תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג
  ,אני הוא בעל העולם ,ואמר לו ,הקב"ה

 
 יש להבין דברי חכמים וחידותם, 

 
, ולא אמר ראה שנקט בלשון הציץ עליו

 , או הסתכל עליו, בעל הבירה אותו
 

שבת ) דאיתא בגמראעפ''י מה  אפשר לבאר,
קל , למדנו דאיסור הסח דעת, (א ע'' ב''דף י

שאין בו אלא אזכרה  ציץמה  ,מציץוחומר 
והיה על " )שמות כ''ח ל''ח( אמרה תורה אחת

 , יסיח דעתו ממנושלא  "מצחו תמיד
 
 

 
, כי מאז שהכיר וכאן בא המדרש לרמז ולומר

 הסיח דעתואברהם אבינו את בוראו, לא 
יסיח דעתו שלא , בציץכמו שנאמר  ממנו
עליו בעל  הציץולכן נקט בלשון  ,ממנו

 נמצא עליו תמיד. שהציץהבירה. וברמז, 
 

* *  * * * * * 
 

ראו מי ראו מי ברא אלה ר''ת  אברם 
 אברהם ר''תברא אלה המוציא 

 
 ,שאו מרום עיניכם" ו(''כ 'ישעיה  מ) כתיב

המוציא במספר צבאם  ,וראו מי ברא אלה
  "יקראם לכלם בש

 
בראשית רבה פרשת לך לך פרשה ) איתא במדרש

משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, , (לט
ולקת אמר תאמר וראה בירה אחת ד

שהבירה זו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל 
הבירה, אמר לו אני הוא בעל הבירה, כך לפי 
שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם 
הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא 

 ואמר לו אני הוא בעל העולם,
 

נושא עיניו היה  כי אברהם אבינו,מבואר, 
ה מי ברא ורא , וראה בירה דולקת,למרום
רא ב'י מ'או אבר''ם, ר'ראשי תיבות אלה, 

 להא'
 

 ראו מי ברא אלה המוציא ר''ת אברהם
 

אתו החוצה  ויוצא, "'(ו ה''בראשית ט) כתיב
  "וספר הכוכביםויאמר הבט נא השמימה 

 
מאצטגנינות  צא, '(ו ה''בראשית ט) רש"יכתב 

שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד 
, יש לו בן ם''אברהבן אבל  אין לו ם''אברבן, 
 ע''כ

 
ולא יקרא עוד , (בראשית פרק יז פסוק ה) כתיב

כי אב  אברהםוהיה שמך  אברםאת שמך 
 המון גוים נתתיך:

 
כי בשעה שהיה נושא למרום עיניו מבואר, 

 או'ר" , שהם ראשי תיבותאבר''םהיה שמו 
 לו בן, קודם שהיה היהו", לה'א רא'בי 'מ
 

פור הכוכבים, קרא לו לס ואח''כ כשהוציאו
י 'מ או'ר, שהם ראשי תיבות, "אברהםה' 

 מוציא"ה'  לה'א רא'ב



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר

 

 ז

 

 
שאו מרום " ו(''כ 'ישעיה  מ) וזה הרמז  בפסוק,

  אבר''םזה ", ראו מי ברא אלה" ,עיניכם
 
 לאברה''םמרמז  "במספר צבאםהמוציא "

 הקב''ה לספור הכוכבים,  כשהוציאואבינו, 
 

  * * * * * * * 
 

  ר''ת אמ''ת מראש אמנהתשורי 
 

פסקה  'רבה שיר השירים פרשה ד) איתא במדרש
מראש  תשורי"  '(שיר השירים  ד)  כתיב, ( 'כ

 )בראשית ט''ו ו'(שכתוב בו  ,אברהםזה  "אמנה
 בה",והאמין "

 
 היתכן שבירה כזו ללא מנהיג

 
ויאמר "  '(,ט  א''ל )בראשית רבה מדרשאיתא ב

  ,ו'וג "לך לך מארצךה' אל אברם 
 
 

 "שמעי בת וראי"ה( '')תהלים מ ,ר' יצחק פתח
משל לאחד שהיה עובר  ,אמר רבי יצחק וגו',

 ,בירה אחת דולקתממקום למקום וראה 
  ,תאמר שהבירה זו בלא מנהיג ,אמר

 
אני הוא  ,אמר לו ,הציץ עליו בעל הבירה

לפי שהיה אבינו אברהם  ,כך ,בעל הבירה
הציץ  ,גתאמר שהעולם הזה בלא מנהי ,אומר

, אני הוא בעל העולם ,ואמר לו ,עליו הקב"ה
 ע''כ,

 
, האמתכי אברהם אבינו חיפש את  מבואר

וכאשר גילה את האמת האמין בה' והיה 
 מפרסם אלקותו בעולם,
 

 הרמז בכתוב תשורי מראש אמנה
 

 הם ראשי תיבות, מנהא' ראשמ' שורית'
 שכאשר הגיע א''א אלאמ''ת, א''כ מבואר, 

 והאמין בה'. נאמר עליו האמת, 
 

* * * * * * * 
 

בשתי דרכים מבאר המהרש''א איך 
 לא קיים א''א אסור לאדם לקדש 

 
ויהי כאשר הקריב " ,יא( בראשית פרק יב) כתיב

לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא 
 "ידעתי כי אשה יפת מראה את

 
אמר , (בתרא דף טז עמוד א) איתא בגמרא

דאיוב, איהו באחרניתא,  רבא: עפרא לפומיה
אברהם אפילו בדידיה לא איסתכל. דכתיב: 
הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את, מכלל 

 דמעיקרא לא הוה ידע לה.
 

ויש לדקדק היאך לא היה  ,מהרש"אכתב ה
מסתכל אברהם בשרה מעולם כדקאמר הכא 
מדכתיב הנה נא עתה ידעתי וגו' והרי אמרו 

דש אשה עד בפ"ב דקדושין אסור לאדם שיק
שיראנה שמא יראה בה כו' ואברהם אבינו 
קיים מילי דרבנן ואפי' ע"ת כדאמרינן ביומא 
וי"ל דודאי ראה אותה בנעוריה קודם 
שנשאה מדרב יהודה שמא תתגנה כו' אלא 
דאחר שהיתה נשואה לו לא ראה אותה 
מתוך צניעותה והוא חשב כי לא עמדה ביפיה 

תובים בזקנתה כי היתה בעת הזאת לפי הכ
יותר מס' שנה ולפי שע"י מעשה הסתכל בה 
עתה כדאיתא בתנחומא וראה שעמדה ביפיה 
מהפלא שנעשה בה בת כ' כבת ז' ליופי כו' 
וע"כ אמר עתה לפני זמן זקנותך ידעתי כי 

  ,יפת מראה את
 
)יבמות ק' ע''ב  לפי מה שפרשנו, עוד יש לפרשו

דלא קיים אברהם כל התורה  ד''ה אלא מעתה(
לק"מ דכשנשא שרה  ,עד אחר שנימולאלא 

לא קיים כל התורה לא היה חש להא דרב 
 עכ''ל המהרש''א.יהודה 

 

 * * * * * * * 
 

 וירדף עד דןביאור הכתוב 
 

וישמע אברם כי ", ד(''ד י'')בראשית י כתיב
 ,וירק את חניכיו ילידי ביתו ,נשבה אחיו

  ויחלק , וירדף עד דן ,שמנה עשר ושלש מאות
 וכו'  "ילהעליהם ל

 
שנחלק  "ויחלק" דרש אגדה,ממ, רש''י בכת

וחציו  ,ובחציו הראשון נעשה לו נס ,הלילה
  ,לחצות לילה של מצריםהשני נשמר ובא לו 

 
 ההבטחה לא''א בברית בין הבתרים

 
וגם את הגוי ", הוא אומר, (ד''ו י''ט)להלן 

ש וברכ ,ואחרי כן יצאו ,דן אנכידו ואשר יעב
כאשר נהרג כל  בחצי הלילה, וזה היה "גדול

 תהלים)בכור, ובנ''י יצאו ממצרים, כמ''ש, 
למכה מצרים בבכוריהם ויוצא  ('ו י''קל

 ,ישראל מתוכם



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר

 

 ח

 

 
 ביאור הלשון "דן" מלשון דן אנוכי

 
, דן ,וירדף עד ,הפסוק לפרש אפשרוכך 

, שרדף, עד שעה וכו'ויחלק עליהם לילה 
 וגם את  שהקב''ה קיים הבטחתו שאמר,

 
את המצרים  ודן, אנכידן י אשר יעבדו הגו

 , בחצי הלילה
 

 ,וכו'ויחלק עליהם לילה  מדרש,הוכמ''ש 
לחצות לילה של חציו השני נשמר ובא לו ש

הקב''ה את מצרים, וזהו  דןשאז  ,מצרים
את  שדןכלומר עד שהגיע הזמן  ,דן וירדף עד
 .המצריים

 
יקר מפז מהמגיד בספר  וכך מצאתי

או יאמר  שת לך לךהפטרת פר מקוז'ניץ
 ז(ט דבראשית י)"י שר שכפירו וירדוף עד דן

נעשה  שונה עליהם לילה בחצות רא ויחלק
נשמר עד חצות  שניוחצות ה ,נס לאברהם

הגיע זמן חצות שרדוף עד ויוזהו  ,דמצרים
 ו''ט)נאמר עליו שם ש ,מר למצריםשנשלילה 

 נכי,א דן (די''
 

* * *  * * * * 
 

  למה היה צריך הקב''ה
 לקנות שמים וארץ

 
אמר ברוך ויברכהו וי"ט( ''ד י'')בראשית י כתיב

פירש ו ,"קונה שמים וארץ ,ל עליוןקאברם ל
  .קנאן להיות שלוע"י עשייתן  רש"י,

 
 שמים וארץעשה קנין בלמה בירור הדבר 

 
למה היה צריך שם בן נח לשבח  ויש להבין,

שמים וארץ, והרי  קונהבכך שהוא   לקב''ה
ם כולו של הקב''ה, והוא עשאו, כל העול

 שמים וארץ, ואיזה שבח  בוראוהיה לו לומר 
ומעלה מצא כאן שראה לשבח בו את 

  בקונה שמים וארץ.  .קב''הה
 

 באיזה סוג קנין קנאו, הגבהה משיכה, ועוד,
 , ממי היה לו לקנות שמים וארץ,וגם

 
 ביאור הדבר עפ''י נוהג שבעולם

 
עולם, כאשר , דהנה בנוהג שבלבארואפשר 

קבלן בונה בית ומסיימו, ומוכר את הדירות, 
 שוב אינו יכול לעשות שינוי בבית, שהרי אינו 

 

 
שקנה את הבית הוא זה  הקונהשלו, ורק 

 שיכול לשנותו או להגדילו כרצונו. 
 

וזהו  מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא,
 ,בקונה שמים וארץלשבח לה',  שבא כאן

שבנה הבית ושוב אין לו שאיננו כאותו קבלן 
 קניןשייכות אליו, אלא הקב"ה עשה 

פעולתו ש ,קונה שמים וארץבעולמו, והוא 
השגחתו עליו בתמידות, ובכך יכול להרחיב ו

 ישראל. בולהגדיל את בית 
 

 בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
 

)זמירות זאת בדברי הפייטן  לרמוז וגם אפשר
 השלם ,דייקאבקנין בורא עולם  למוצש"ק(

שמים וארץ  קונהזה הבנין, כי ע"י שהוא 
 הבנין. להשליםהוא זה שיכול 

 

* * *  * * * *  
  

מאברהם אבינו למדנו שהשבת 
 מכפר על עבודה זרה

 
אמר רבי חייא  (קי"ח ע"ב שבת) איתא בגמרא,

כל המשמר שבת  ,בר אבא אמר רבי יוחנן
עובד עבודה זרה כדור אפילו  ,כהלכתו

 )ישעיה נ''ו ב'(שנאמר  ,לו מוחלין "אנוש"
ובו אדם יחזיק בה  יעשה זאת אנושאשרי "

אלא  מחללואל תקרי  ",מחללו שומר שבת
  ,מחול לו

  
 ביאור הדבר מנין למדו זאת

 
פסקה  ט ''פרשה לרבה  בראשית)מדרש איתא ב

לפי  ,"ילדותך טללך "  לך לךכתיב,   '(,ח
תאמר  ,שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר

 עבודת כוכביםשהייתי עובד  ,ןודי עושיש בי
 )תהלים ק''י ג'( ,א"ל הקב"ה ,כל השנים הללו

זה פורח אף עונותיך  טלמה  ,לך טל ילדותך
 ורחים, ע''כ,פ
 

  לך ט''ל הם רמז לל''ט מלאכות
 
 

 ואז עבודה זרה,ל םבזמנו של א''א היו עובדי
 באנוש, כמש''נ אנוש,של דור היה ע''ז 

וכו' ,  "אז הוחל לקרוא" )בראשית ד' כ''ו(
פירוש, ילדותך,  טלאמר לו הקב''ה, לך ו

שע''י שמירתן  ט''ל מלאכות שבת,שאתן לך 
 ,אנושחל על ע''ז של דור ומני א
 



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר

 

 ט

 

 
לפי שהיה אבינו אברהם  וזה הפירוש,

 ,ןותאמר שיש בידי עו ,מתפחד ואומר
כל השנים  עבודת כוכביםשהייתי עובד 

לך טל  י ג'()תהלים ק'' ,א"ל הקב"ה ,הללו
זה פורח אף עונותיך  טלמה  ,ילדותך

מלאכות של שבת הט''ל  ששמירת ורחים,פ
 אנוש. הן הן שמכפרים  על ע''ז של דור

כל  אמר רבי חייאמכאן ואפשר לומר ש
עובד עבודה אפילו  ,המשמר שבת כהלכתו

 ,מוחלין לו "אנוש"זרה כדור 
 

 * * * * * * * 
 

 הם ר''ת  חת''םצאצאיו ו
 חופה מעשים תורה 

 
המל  (שבת דף קלז עמוד ב) איתא בגמרא

אשר קדשנו במצותיו וצונו על  אומר:
המילה. אבי הבן אומר: אשר קדשנו 
במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם 

 אבינו. 
 

כשם שנכנס לברית  אומרים: שם העומדים
 עשים טובים. 'מופה ול'חורה ל'תכך יכנס ל

 
ידיד מבטן, חוק אשר קידש  והמברך אומר:

באות ברית קדש. חתם בשארו שם, וצאצאיו 
ל חי חלקנו, צוה להציל קעל כן בשכר זאת, 

ידידות שארינו משחת, למען בריתו אשר שם 
 בבשרנו ברוך אתה ה' כורת הברית.

 
וצאצאיו כי כונת המברך שאומר "יש לבאר, 

", הכונה, לברכה באות ברית קדשם ''חת
שנכנס לברית  כשם" ,שברכו העומדים שם

  ."עשים טובים'מופה ול'חורה ל'תכך יכנס ל
 

ורה 'ת , הם חת''םמכיון וראשי התיבות 
 .עשים טובים'מופה 'ח

 

* * *  * * * * 
 

 ידיד  ארבעה דרכים בפירוש 
 אינם חלוקיםשיטות הד' וי''ל כי 

 
המברך אומר,  )שבת קל"ז ע"ב(,, איתא בגמרא

 מבטן וכו',  ידידאשר קידש 
 
 
 

 
הכוונה  ידידכי  מפרש, ,מבטן בד''ה ש"יר

  נתיחדאבינו, , דקודם שנולד יצחק,  ליצחק
 

אבל שרה  )בראשית י''ז י''ט(למצוה זו, דכתיב 
וגו' והקמותי את בריתי אתו  יולדת אשתך
 .מילההיינו 

 
הכוונה  ידידמפרש, כי  ידידבד''ה  תוס'

 חז''לכדרשת  ,ידידאבינו שנקרא  לאברהם
מה " )ירמיה י''א ט''ו(שנאמר  ע"ב( )מנחות נ''ג

  זה אברהם, ,"בביתי לידידי
 

 מפרש )מובא בערוך ערך ידיד( תשובת הגאונים
אבינו , כי  ליעקב,  כי הכוונה שרירא גאוןרב 

יעקב אבינו הוא היחיד שכבר במעי אמו 
 ,ועוד ,התורה מעידה עליו שהוא קדוש

לא  ,קודשצאצאיו באות ברית  כל שחתימת
ה לא באברהם ולא ביצחק אלא תמצא ז

 ,  ביעקב
 

אשר בד''ה  (שבת דף קלז עמוד ב) מהרש''א
אמר  דאכלל ישראל  מפרש קדש ידיד כו'.

כדכתיב  ידידשקראן הכתוב  ,ידידאשר קדש 
 ,בביתי וגו' לידידימה  )ירמיה י''א ט''ו(

 -ידידי , בספר ירמיה לפי פשוטוכפירש"י 
 ,עם סגולתי

  
אינם  "ידיד"ונות במילה הדעות השכי ביאור 

 חלוקים
 

כי אלה הדיעות אינם חלוקים,  ,אפשר לומר
אלא כל אחד מסביר את אחד משלשת 

שהמברך   ,מבטן ,ידיד ,קידש המילים,
 ,ואין מחלוקת בדבר אומר,

 
 תשובת הגאונים מבאר המילה קידש

 
פירש המילה,  בתשובת הגאוניםקידש, 

 לעיל,כמבואר  אבינו, ליעקב, שהכוונה קידש
 

 ידיד עפ''י מדרשומבאר המילה  תוספות 
 

, שזה ידידהמילה,  מפרש תוספות, ידיד
חז''ל, שדרשו  מדרשהעפ''י אבינו,  אברהם

 "מה לידידי בביתי",על הפסוק 
 
 

 ידיד עפ''י פשוטומבאר המילה  מהרש''א
 

 שהםידיד, מפרש המילה, , המהרש''א ידיד
 של הכתוב "מה פשוטו, עפ''י כלל ישראל

 שהם עם סגולתי, בביתי", לידידי



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר

 

 י

 

 
 מבטןמבאר המילה  רש'י

 
, שהכוונה מבטןרש''י מבאר המילה,  מבטן,
 אבינו, כמובא לעיל. ליצחק

 
 הדבר מכוון בעיון בד''ה של רש''י ושל תוס'

 
 ", ומסביר כנ"ל,ידידמתחיל הדיבור "תוס' 
 ", ומסביר כנ"ל,מבטןמתחיל הדיבור " רש"י

ת הדגש על המילה שם א תשובת הגאונים
 .", ומסביר כנ"לקידש"

 

 * * * * * * * 
 

איך אפשר לבקש שכר על קיום 
 ת מילהמצו

 
 ,המברך אומר ('ז  ב''שבת דף קל) איתא בגמרא

אשר קידש ידיד מבטן, חוק בשארו שם, 
על כן בשכר באות ברית קדש.  וצאצאיו חתם

 ,למען בריתו אשר שם בבשרנו ,וכו' זאת
 

ן לבקש שכר על עשית מצוה, , כיצד ניתוקשה
)קידושין ל''ט הא אמרינן  ,בשכר זאתולומר 

 שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ע''ב(
 

 תירוץ בעל משך חכמה
 

רבה ) במשך חכמה מתרץ,  איתא במדרש
 י''ג( דברים פרק ז) עה''פ, (דברים פרשה ג פסקה ה

מה פרי ", וברך פרי בטנך ופרי אדמתך"
י בטנך צריכים אף פר עישוראדמתך צריכים 

 ,המילהוזו  עישור
 

מכיון  (דברים כח פסוק ד) משך חכמההכתב 
כמו  ולבקש שכרשרי לנסויי  במעשרד

עיין פ"ק דתענית דף ט(, )שאמרו בחנוני נא, 
לבקש שכר  המילהלכן תקנו בברכה על 

 . עכ''ל.עליה
 

 יש לבאר ע''ד המהרש''א
 

 ז''שבת  קל) המהרש''אעפ''י דברי  ויש לומר,
 וה יצ ,"בשכר זאת על כן"שמבאר,  ('ב
 

 ,הקב"ה לאברהם להציל ידידות שאריתנו
 , הגיהנםדהוא  ,דהיינו גופינו משחת

שאברהם )עירובין י''ט ע''א(  כדאיתא בגמרא
 יושב על פתחו של גיהנם ומסיק משם למי 

 

 
אשר  למען בריתווהיינו  ,שאין בו דבר עבירה

 ,שם כו' ודו"ק
 
 

אלא  קשת שכר בעולם הזה,אין כאן ב לפי''ז
 לאחר מיתה,

 
 עוד יש לתרץ ע''ד יסוד המהרש''א

 
דרש רבי , (סוטה דף יד עמוד א) איתא בגמרא

שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס 
לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או 

 לשבוע מטובה הוא צריך? 
 

הרבה מצות נצטוו  אלא כך אמר משה:
לא בא"י, אכנס אני ישראל ואין מתקיימין א

 לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי; 
 

כלום אתה מבקש אמר לו הקדוש ברוך הוא: 
מעלה אני עליך כאילו  אלא לקבל שכר,

לכן אחלק " )ישעיהו נ''ג י''ב( עשיתם, שנאמר
לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר 
הערה למות נפשו ואת פושעים נמנה והוא 

 ע''כ,, "ים יפגיעחטא רבים נשא ולפושע
 

ד''ה א''ל  אע'' ד''סוטה י) מהרש"אכתב ה
דהיאך קאמר שהיה  ומיהו קשה, הקב''ה(

מבקש לקיים המצות כדי לקבל שכר עליהן 
אל  ע''א( י''ט עבודה זרה)אבות פ''א הא אמרינן 

ע"מ לקבל תהיו כעבדים המשמשים את הרב 
  ,פרס

 
אבל  ,דהיינו במצוה שנתחייב בה כבר וי"ל
שעדיין לא בא לא"י ששם חיובה  הכא

שפיר מצי והקב"ה לא רצה שיהיה חייב בהו 
, עכ''ל ודו"ק לבקש משום קבול שכרן

 המהרש''א,
 

כי על מה שעדיין לא נתחייב שפיר  מבואר
 אפשר לבקש שכר,

 
 נתחייב אהעתיד שלא''ל כי בקשת השכר הוא על 

 
 העומדים (שבת דף קלז עמוד ב) איתא בגמרא

 יכנסכשם שנכנס לברית כך  אומרים: שם
 עשים טובים. 'מופה ול'חורה ל'תל
 

אשר קידש ידיד מבטן, חוק  והמברך אומר:
באות ברית קדש. חתם בשארו שם, וצאצאיו 

 ל חי חלקנו, צוה להציל ק על כן בשכר זאת,
 



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר

 

 יא

 

 
ידידות שארינו משחת, למען בריתו אשר שם 

 בבשרנו ברוך אתה ה' כורת הברית.
 

למדנו כי על מה  רש''אמיסודו של המה
 שעדיין לא נתחייב אפשר לבקש שכר, 

 
ובברכת העומדים שם אמרינן כן יכנס בלשון 
עתיד לתורה חופה ומעשים טובים שעדיין 

 על כן אינו מחוייב בהם, וע''ז אומר המברך 
 

כלומר בשכר שיקיים המצוות  בשכר זאת,
 לכשיתחייב, וע''ז אפשר לבקש שכר,

 

* * *  * * * *  
 

ומעשה  כשם שנכנס לבריתביאור 
 שהיה בראש ממשלת ישראל

 
הסמיכות במ''ש אלוקינו ואלוקי  יש לבאר
לאביו ולאמו, אל   קיים הילד הזהאבותינו 

כשם , ויקרא שמו בישראלמה שאומרים 
שנכנס לברית כן ייכנס לתורה ולחופה 

 ולמעשים טובים, 
 

כאשר אדם ר''ל נחלה יש ומוסיפים שכידוע 
וכשמבריא השתנה  על שמו הקיים,לו שם 

 שמו,
 

שנכנס לברית,  שכשם ,ועל זה אנו מיחלים
שקיבל בזמן הברית  שבאותו שםכלומר, 

באותו שם יישאר לתמיד, ושלא יצטרכו ח''ו 
כשם שנכנס לברית כן "להוסיף לו שם, וזהו 
 "ייכנס לתורה ולחופה

 
הסמיכות במ''ש אלוקינו  ובכך יש לבאר

לאביו  יים הילד הזהקואלוקי אבותינו 
ויקרא שמו ולאמו, אל  מה שאומרים 

, פירוש, שמתפללים שיתקיים הילד בישראל
לתמיד, בשמו שעכשיו נותנים בבריאות הזה 

קיים הילד הזה, ויקרא לו, וזהו הסמיכות, 
 ,שמו בישראל, וכשם שנכנס לברית

 
   ומעשה שהיה בראש ממשלת ישראל

 
'ב חתן הרה''ח יו''ט ק. היה בשנת תשכ'

וכשבאו לקבל הפרס בבית הנשיא  התנ''ך,
ישב ליד הרה''ח ראש הממשלה דוד בן 
גוריון, ושאל את חתן התנ''ך לשמו, 

שאל אותו מדוע אינו משנה את  ,וכשהשיב
 שמו ליותר ישראלי, השיב לו הרה''ח, כי 

 
בדת ישראל ידוע שמשנים שם ומוסיפים רק 

 ובכך פטרו, לאדם חולה מסוכן,
 

 * * * * * * * 
 

מה שפרע מיל''ה מרומז  ר''תב
 לישראל הקב''ה 

 
זאת " (ד''פסיקתא רבתי פרשה י) איתא במדרש
כך פתח ר' תנחומא בר  ,וגו' "חקת התורה

מתהלך בתומו " ,)משלי כ' ז'( כתיב ,אבא
  ,זה היה אברהם", צדיק

 
 התהלך לפני והיה" ,)בראשית י"ז א'( ,שנאמר

כל מה  ,ימןא"ר אלעזר בשם ר' ס ,"תמים
פרע הקב"ה  ,למלאכים שעשה אברהם

  ,לבניו
 ירידת המן

 
 ,לחם ואקחה פת ,)בראשית י"ח ה'(  הוא אמר

 ,)שמות ט"ז ד'( ,ופרע הקדוש ברוך הוא לבניו
  ,לחם הנני ממטיר לכם

 
 ישיבה בסוכה

 
 ,תחת העץ והשענו ,)בראשית שם ד'( הוא אמר

 כי  ,)ויקרא כ"ג מ"ג( פרע הקב"ה לבניו
  וכות הושבתיבס

 
 ליוה לבני ישראל

 
 ,)בראשית שם ט"ז( ,למלאכים ליוה הוא

והקדוש ברוך  ,ואברהם הולך עמם לשלחם
וה' הולך   ,)שמות י"ג כ"א( ,לבניו ליוההוא 

 ,יומם לפניהם
 

 הזאת מי טהרה
 

שנאמר  ,מים הביא לפני המלאכים הוא
ורחצו  מים יוקח נא מעט ,)בראשית שם ד'(

אמר לו  ,ואל הבקר רץ אברהם   וכן ,רגליכם
יהיו נותנים  ,טהרתם של בניךהיא  ,הקב"ה

, ומזים ומטהרים ,המים לתוךאפר פרה מן 
 עכ''ל הפסיקתא,

 
 מרומז במילה מיל''ה דברים האלוה לכ

 
זאת המים, הם ה'יווי, ל'שיבת סוכה, י'ן, מ'

 מיל''ה,ר''ת 

* * * * * * * 



 
 תשע''חפרשת לך לך                                           אות פארפרפר

 

 יב

 

 
כיוון  שנולד נח  אומרם ז''ללהבין 

 ול חזר העולם לישובומה
 

סימן  תנחומא פרשת בראשית) מדרשאיתא ב
ויחי למך שתים " )בראשית ה' כ''ח( כתיב י''א(

שממנו  "ושמונים שנה ומאת שנה ויולד בן
  נברא העולם.

 
 זה ינחמנוויקרא את שמו נח לאמר "

ידינו מן האדמה אשר ומעצבון ממעשינו 
  ','האררה 

 
וכי נביא היה,  נומנין היה יודע לומר זה ינחמ

שבשעה שא"ל  ,למודין היו ,אר"ש בן יהוצדק
ארורה האדמה הקדוש ברוך הוא לאדם 

אמר בעצבון תאכלנה כל ימי חייך  בעבורך
שיולד אדם , א"ל עד אדם רבש"ע עד מתי

  מהול.
 

ודאי מיד ידע למך ואמר  כיון שנולד נח מהול
 ומהו ממעשינו ומעצבוןוגו'.  זה ינחמנו

לא כשהיו זורעין היו ם שנולד נח קוד ,ידינו
אלא היו זורעין חטים וקוצרים  קוצרין

חזר העולם קוצים ודרדרים כיון שנולד נח 
זורעין חיטין  קצרו מה שזרעו לישובו.

 ין חטים, שעורים וקוצרין שעורים,וקוצר
אלא עד שלא נולד נח עושין מלאכה  ולא עוד
. נולד נח ומעצבון ידינולכך כתיב  ,בידיהם

תקין להם מחרשות ומגלות וקרדומות וכל ה
 ''ל המדרש,עכ כלי מלאכה.

 
 יש להבין דברי חכמים וחידותם

 
, היה ממעשינו ומעצבון ידינוכפל הלשון,  א.

, וגם רש''י פירש רק מעצבון ידינודי שיאמר 
, וכלל בו מעצבון ידינו ולא פירש ממעשינו

, וגם מה לא כשהיו זורעין היו קוצריןגם 
שין מלאכה בידים, א''כ מהו הלשון שהיו עו

 הנראה כמיותר, ממעשינו
 

 מה יש בו בסימן שנתן לו כי העולם יחזורב. 
 ע''י שיוולד אדם מהול, לישובו

 
 ביאור הענין עפ''י מדרש תנחומא בפ' תזריע

 
 ז'(סימן  תנחומא  פרשת תזריע) מדרשאיתא ב

 שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא
של הקדוש ברוך הוא או נאים  מעשיםאיזה 

 של בשר ודם, א"ל של בשר ודם נאים, 
 
 

 
א"ל אף אני הייתי  א"ל למה אתם מולים,

יודע שאתה עתיד לומר לי כן, לכך הקדמתי 
ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים משל 

הביאו לי שבולים הקדוש ברוך הוא, 
אלו מעשה הקדוש ברוך אמר לו  וגלוסקאות,

 אין אלו נאים,  ,ודםואלו מעשה בשר  ,הוא
 

 הוא חפץ במילה,וא"ל טורנוסרופוס הואיל 
יוצא מהול ממעי אמו, א"ל  ן הוולדלמה אי

למה אינו יוצא מהול, לפי שלא  ,ר' עקיבא
נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות 
אלא כדי לצרף בהן, לכך אמר דוד אמרת 

עכ''ל  )תהלים יח לא(.צרופה וגו'   קאלו
 המדרש,

 
 כפתור ופרחים התמיהות מבואר לפי'ז

 
למה עשה ה'  דלכאורה יש להאדם לתמוה,

ככה, שיצטרך האדם למעשה ידיו לעשות 
מחיטים גלוסקאות, ועוד להביא ראיה מכך 
שמעשי בני אדם נאים משל הקב''ה, וכי אין 
בידו של הקב''ה להוציא גלוסקאות נאים 

 כלל, מעשינומה הם  םמשל ב''ו, א''כ לש
 

דברי חכמתו של בה לכך נמצאת אך התשוב
רבי עקיבא שהשיב לטורנוסרופוס על 

ן למה אי הוא חפץ במילהוהואיל  שאלתו,
והשיבו רבי  יוצא מהול ממעי אמו, הוולד

עקיבא, דבוודאי יכול הקב''ה להוציא הוולד 
, אלא רצה הקב''ה את מעשה ידיו של מהול

האדם כדי לצרף בהן את ישראל במצוות, 
 פץ במעשינו,ולפיכך הוא ח

 
שלאחר שיצא אדם מהול, והבין  לפי''ז מובן

האדם שיכול הקב''ה להוציאו מהול, רק 
לצרפנו במצוות, ואז  למעשה ידינוהוא חפץ 

ניחם האדם גם על כך שהבין מהו 
", שלא הבין למה הוא צריך את "ממעשינו

זה כמבואר, וזהו,  מעצבון ידינומעשינו, וגם 
 .מעצבון ידינום ממעשינו, וג , גם ינחמנו

 

* * * * * * * 
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