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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת לך לך תשע"ח

בהבראם", ודרשו )ב"ר יב-י(: "בהבראם - בה' בראם". 

היא רמז על חמשה חומשי תורה  ה'  והנה האות 

אברהם  שקיים  ידי  על  לכן  העולם,  נברא  שבה 

אבינו את כל חמשה חומשי תורה לפני שניתנה, 

הוסיף לו הקב"ה את האות ה' שבה נברא העולם, 

שנבראו  המזלות  כל  על  שולט  הוא  זה  ובזכות 

באות ה'. והנה דברי הזוהר בלשון קדשו:

דאתייהיבת  קודם  דעלמא,  בריין  כל  חזי  "תא 

ואפילו  במזלא,  תליין  הוו  לישראל  אורייתא 

אורייתא  דאתייהיבת  בתר  אבל  ומזוני,  חיי  בני 

ודא  ומזלי,  דכוכביא  מחיובא  לון  אפיק  לישראל, 

לקבלא  בנוי  עתידין  דהוו  בגין  מאברהם,  אוליפנא 

ה' מאברהם, דאיהי חמשה חומשי תורה, דאתמר 

)בראשית ב-ד( אלה תולדות השמים והארץ בה- בה 

ה'  האי  בגין  לאברהם,  אמר  בראם,  בה'   - בראם 

דאתוסף בשמך, השמים תחתיך וכל כוכביא ומזלי 

דנהירין בה'".

ובתרגום ללשון קודש:

שניתנה  קודם  העולם,  בריות  כל  וראה  "בא 

בנים  ואפילו  במזלות,  תלויים  היו  לישראל  תורה 

לישראל,  תורה  שניתנה  אחרי  אבל  ומזונות,  חיים 

הוציא אותם משליטת הכוכבים ומזלות, וזה למדנו 

מאברהם  ה'  לקבל  בניו  שעתידים  משום  מאברהם, 

שהוא חמשה חומשי תורה, שנאמר בה )בראשית ב-ד( 

אלה תולדות השמים והארץ בה-בראם - בה' בראם, 

אמר לאברהם בגלל אותו ה' שניתוסף בשמך, השמים 

תחתיך וכל כוכבים ומזלות שמאירים בה'".

אינו  "אברם  שבעה":  ב"עמודיה  מפרש  זה  לפי 

מוליד אברהם מוליד", כי כל זמן שנקרא "אברם" בלי 

אות ה' שזה מורה על העדר קיום ה' חומשי תורה, 

אינו מוליד כיון שהוא נמצא תחת שליטת הכוכבים 

בתוספת  "אברהם"  נקרא  כאשר  אבל  והמזלות, 

דבוק  הוא  הרי  תורה,  חומשי  ה'  שקיים  משום  ה' 

באותיות התורה שעל ידן נבראו המזלות, ושוב יוכל 

להוליד בנים כנגד הוראת הטבע והמזל.

מן  למעלה  והגביהו  עולם  של  "מחללו  אברהם: 

לו  להראות  דמיון  פועל  בבחינת  היה  הכוכבים", 

בכך, שהוא למעלה מהכוכבים והמזלות בשליטתו 

עליהם לשנותם כרצונו. והנה הוא מאמר המדרש 

אשר  האלה  הגוים  "כי  יח-יד(:  )דברים  הפסוק  על 

אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, 

ואתה לא כן נתן לך ה' אלקיך".

רואה  שהיה  באברהם  מדבר  כן,  לא  "ואתה 

אברם  שאין  לו  אומר  המזל  שהיה  באיסטרולוגין, 

ויוצא  הקב"ה...  להם  עשה  מה  מולידין,  שרי  ולא 

אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה, העלה אותו 

מן  צא  הקב"ה  לו  אמר  הרקיע...  מכיפת  למעלה 

המדה, אברם אינו מוליד אברהם מוליד, שרי אינה 

מולדת שרה מולדת.

ויוצא אותו החוצה, אמר לו ]הקב"ה[, הרי אתה 

שאתה  אתה,  לא  ממי  גדול  מי  המזל,  מן  למעלה 

שהוא  כאדם  השמימה...  נא  הבט  ממנו,  למעלה 

זרעך,  יהיה  כה  לו  ויאמר  מביט מלמעלה למטה... 

מה  ]לישראל[,  משה  להם  אמר  בה'.  והאמין  מיד 

אברהם הניח את המזל ולא היה עוסק בו, אף אתה 

לא כן נתן לך ה' אלקיך".

בין  שמקשר  במדרש  ברורים  דברים  לנו  הרי 

שני הפירושים, שהרים הקב"ה את אברהם למעלה 

מכיפת הרקיע שבו נמצאים י"ב המזלות, כדי להראות 

לו בכך שהוא שולט עליהם לשנותם כרצונם, ובזכות 

הוא יזכה להוליד בניגוד להוראת המזלות.

 אב"הרם באו  ה' מו יד
בזכו  פמתה פומתי  ו"ה

שבעה"  ב"עמודיה  שביאר  מה  לצרף  נפלא 

אינו  "אברם  הנ"ל:  המדרש  ב(  סימן  אברהם  )עמוד 

בזוהר  המבואר  פי  על  מוליד",  אברהם  מוליד 

הקדוש )פרשת פנחס רטז:( שהסיף הקב"ה לאברהם 

שכתוב  כמו  העולם,  בה  שנברא  ה'  האות  את 

והארץ  השמים  תולדות  "אלה  ב-ד(:  )בראשית 

טוב,  מה  בעתו  דבר  לך-לך  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן על יסוד ראשית ההתהוות של זרע ישראל 

אבינו  אברהם  של  בתפלתו  הדורות,  כל  סוף  עד 

להקב"ה שיעניק לו זרע קודש )בראשית טו-ב(:

"ויאמר אברם ה' אלקים מה תתן לי ואנכי הולך 

ויאמר  אליעזר.  דמשק  הוא  ביתי  משק  ובן  ערירי 

אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אותי. 

והנה דבר ה' אליו לאמר, לא יירשך זה כי אם אשר 

יצא ממעיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה ויאמר 

הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור 

אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך".

אבינו  אברהם  של  בתפלתו  נתבונן  כאשר 

ככה  על  ראה  מה  נשגבה,  פליאה  בנו  מתעוררת 

דמשק  הוא  ביתי  משק  "ובן  בתפלתו:  להזכיר 

אליעזר". הן אמת כי רש"י מביא מה שדרשו בגמרא 

"דולה ומשקה מתורת  דמש"ק נוטריקון:  )יומא כח:( 

רבו לאחרים", אולם עדיין צריך ביאור ליישב הפלא 

שאליעזר  הדעת  על  יעלה  וכי  בתפלתו,  שהזכירו 

עבדו יכול לשמש תחליף לבן משלו.

 רהוציאו מפ  ו ת  שו ם
והגביהו  מש ה מן הכוכביםר

"ויוצא  רש"י:  שפירש  במה  יאיר  דברינו  פתח 

לחוץ  מאהלו  הוציאו  פשוטו  לפי  החוצה,  אותו 

]הקב"ה  לו  אמר  מדרשו  ולפי  הכוכבים.  לראות 

צא מאצטגנינות שלך שראית במזלות  לאברהם[, 

אבל  בן,  לו  אין  אברם  בן,  להעמיד  עתיד  שאינך 

שרה  אבל  תלד  לא  שרי  וכן  בן,  לו  יש  אברהם 

תלד, אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. דבר 

אחר הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן 

הכוכבים, וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה".

במדרש  הדברים  במקור  נתבונן  כאשר 

שני  כי  נראה  יא(,  אות  שופטים  )פרשת  תנחומא 

קשורים  המדרש  בשם  רש"י  שהביא  הפירושים 

זה בזה בקשר אמיץ, כי מה שהוציא הקב"ה את 

רויאמ"  ו כה יהיה ז"שךר

 הקברה ה"ים א  אב"הם  מש ה מנרה ה"קישים
תאחי ו מ אך מטרט אין  ו "תו   ש ו  בהם
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 אב"הם ה ח    ז"ש תהם
מצדיקי ה"בים ככוכבים

רחש לבי דבר טוב לבאר הנס הנפלא שעשה 

הקב"ה עם אברהם אבינו, כפי שמביא רש"י בשם 

המדרש: "הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה 

החיים"  ה"אור  שתמה  מה  נקדים  הכוכבים".  מן 

אברהם  שאמר  מה  על  )טו-ג(  בפרשתנו  הקדוש 

הקב"ה  שהרי  זרע",  נתתה  לא  לי  "הן  להקב"ה: 

כבר הבטיחו שיזכה לבנים כעפר הארץ )שם יג-טז(: 

"ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש 

למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה".

שיהיו  חשש  אברהם  כי  קדשו  בדברי  ומתרץ 

"עפר הארץ", לכן  לו בנים פשוטים שהם בבחינת 

"כוכבי  בבחינת  צדיקים  בנים  לו  שיהיו  התפלל 

השמים". וזהו שאמר: "הן לי לא נתתה זרע" - "לי" 

דייקא, הדומים לי. והנה הדברים בלשון קדשו:

שבהיות  הדרך,  זו  על  היא  הכתוב  כוונת  "אכן 

הארץ,  כעפר  אמר  ה'  לו  שאמר  הזרע  שבשורת 

בני אדם  כי הנמשלים לעפר הארץ הם  ידוע  ודבר 

על  קדושה,  נפש  בהם  שאין  והפחותים  הבזויים 

היא  היורדת  הבהמה  רוח  ג-כא(  )קהלת  אומרו  דרך 

כאלו  אדם  ובני  הארץ,  עמי  הנקראים  והם  לארץ, 

לא יתמלא רצון הצדיקים בהם, לזה אמר אברהם, 

הן לי וגו', פירוש, דבר השוה לי לא נתתה זרע, ולזה 

זרעך,  יהיה  לו, ספור הכוכבים כה  ואמר  ה'  השיבו 

והם הצדיקים המשולים לכוכבים דכתיב )דניאל יב-

ג( ומצדיקי הרבים ככוכבים, ובזה נחה דעתו".

בדרך קרובה לפשט יש לפרש כוונתו לפי המדרש 

הנ"ל, שהקב"ה הרים את אברהם מעל כיפת הרקיע 

כדי להראות לו שהוא למעלה מן המזלות, ולפי מה 

לו,  שניתוספה  ה'  האות  בזכות  לכך  זכה  שנתבאר 

כשקיבל עליו לקיים חמשה חומשי תורה. לפי זה יש 

לומר כי על כך התפלל שזרעו לא יהיו "כעפר הארץ" 

הנתונים תחת המזלות, אלא יהיו דומים לו למעלה מן 

המזלות בזכות שיקבלו את התורה. לכן הרים הקב"ה 

את אברהם למעלה מכיפת הרקיע, ואמר לו: "כה יהיה 

זרעך", שגם הם יהיו למעלה מן המזלות, כמו שלמדו 

בגמרא )שבת קנו.( מכאן: "אין מזל לישראל".

ש יי  ה ח ו    קנרה "קישים

לבאר  נלך  הקדוש  החיים"  ה"אור  של  בדרכו 

לי לא נתתה  "הן  מה שאמר אברהם לפני הקב"ה: 

זרע" - "לי" בדומה לי. זאת ועוד, מה שהרים הקב"ה 

את אברהם מעל כיפת הרקיע והבטיח לו: "כה יהיה 

זרעך", על פי הקדמה יקרה בתורתו של ה"מעשה 

רוקח" )פרשת ואתחנן(, לפרש הפסוק בפרשת האזינו 

)דברים לב-לט(: "ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים 

עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי 

מציל". וצריך ביאור להבין מה שאמר: "ראו עתה", 

מה היה אפשר לראות אז מה שלא ראו מקודם.

וביאר הענין על פי המבואר במדרש )דב"ר יא-ח(: 

"בשעה שהגיעו ימי משה ליפטר מן העולם... אמר 

ממך  מבקש  אני  אחד  דבר  עולם  של  רבונו  משה, 

לפני מותי, שאכנס ויבקעו כל השערים שבשמים 

איפה  ביאור  וצריך  זולתך".  שאין  ויראו  ותהומות 

של  לבקשתו  נענה  שהקב"ה  בתורה,  רמז  מצינו 

משה לבקוע כל שערי שמים.

קדשו:  בלשון  רוקח"  ה"מעשה  כך  על  אומר 

"והקרה ה' לפני דבר נפלא בזה", על פי מה שכתב 

אברהם  רבי  האלקי  למקובל  בוכים"  "קול  בספר 

הראשונים,  המקובלים  בשם  ב-כא(  )איכה  גלאנטי 

שישנם תתקנ"ה רקיעים כמספר השמי"ם, כאשר 

נחשוב את האות ם' סתומה לשש מאות.

באותיות  מיוחד  סדר  לפי  היא  זו  ]גימטריא 

האל"ף בי"ת, כאשר מסדרים ה' אותיות הסופיות 

ת'  שהאות  ומאחר  ת',  האות  אחרי  ץ'  ף'  ן'  ם'  ך' 

חמש  היא  ך'  האות  הרי  מאות,  ארבע  בגימטריא 

מאות, האות ם' שש מאות, האות ן' שבע מאות, 

האות ף' שמונה מאות, והאות ץ' תשע מאות, ולפי 

זה תיבת השמי"ם עולה בגימטריא תתקנ"ה[.

תפלות  כל  את  מעלה  מט"ט  המלאך  והנה 

אין  אולם  הללו,  רקיעים  תתקנ"ה  דרך  ישראל 

רקיעים,  תת"ק  רק  התפלות  עם  לעלות  רשות  לו 

להיכנס,  יכול  אינו  העליונים  רקיעים  בנ"ה  אבל 

מלאך  שום  בלי  לבדן  משם  עולות  התפלות  אלא 

עד לפני הקב"ה, ועל זה נאמר )דברים י-יד(: "הן לה' 

אלקיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה". 

כלומר מתוך כל תתקנ"ה רקיעים כמספר השמי"ם 

]עם ם' סתומה[, ה"ן רקיעים הם רק לה' אלקיך, כי 

אין לשום מלאך ושרף רשות לעלות שם.

   קנרה חסוקים כנגד
  קנרה "קישים

מוסיף על כך ה"מעשה רוקח" מה שמצינו בגמרא 

)חגיגה טו.(, כי כשנכנס אלישע בן אבויה בפרדס קיצץ 

שראה  משום  רשויות,  שתי  שיש  לומר  בנטיעות 

את המלאך מט"ט שניתנה לו רשות לשבת ולכתוב 

זכויותיהם של ישראל, אמר שמא חס ושלום יש שתי 

רשויות. נמצא לפי זה כי בתת"ק רקיעים שיש למלאך 

מט"ט רשות ללכת, יש חשש שמא יטעה אדם ח"ו 

לו  שאין  עליונים  רקיעים  בנ"ה  אבל  רשויות,  בשתי 

רשות לעלות, משם מתגלה אחדות ה' בבחינת: "הן 

לה' אלקיך השמים ושמי השמים".

זה  מטעם  כי  נפלא,  גילוי  מחדש  הוא  זה  לפי 

אמר משה רבינו ספר דברים שיש בכל הספר בדיוק 

החומשים  בכל  שנדפס  ]כמו  פסוקים  תתקנ"ה 

שאמר  פסוק  בכל  כי  הברכה[,  וזאת  פרשת  בסוף 

בספר דברים נתכוון לבקוע בו רקיע אחד, לכן אמר 

בדיוק תתקנ"ה פסוקים כדי לבקוע את כל תתקנ"ה 

הרקיעים, למען יראו כל ישראל שה' אלקי ישראל 

אחד ואין זולתו, ובכך נתמלאה תפלתו לפני הקב"ה, 

שיזכה לבקוע כל שערי שמים, כדי שיראו ישראל 

שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד ואין זולתו.

פסוק:  אותו  שעד  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

"ראו עתה כי אני אני הוא" וגו', ישנם בדיוק תת"ק 

פסוקים כנגד תת"ק רקיעים, ומאותו פסוק ואילך 

נ"ה רקיעים  נ"ה פסוקים כנגד  עד גמר התורה יש 

לפעמים  נקרא  מט"ט  מלאך  כי  וידוע  עליונים, 

בתואר אלקים. הנה כי כן זהו פירוש הפסוק: "ראו 

עתה", כלומר בפסוק זה שהוא הראשון מכל נ"ה 

רקיעים העליונים תוכלו לראות, "כי אני אני הוא" 

אפילו  עמדי",  אלקים  "ואין  אלו,  ברקיעים  לבד 

לו רשות להיות  מלאך מט"ט שנקרא אלקים אין 

עמדי ברקיעים הללו עכדה"ק.

 רהן שם  בדד יתכוןר
גם בנרה "קישים ש יונים

ונראה לתת טעם לשבח על מה שבחר הקב"ה 

דוקא במספר של נ"ה רקיעים, שאין רשות לשום 

מלאך אפילו מלאך מט"ט ללכת בהם, על פי מה 

לכם(  הזה  החודש  ד"ה  טו-ז  )שמו"ר  במדרש  שדרשו 

מקרא שכתוב )במדבר כג-ט(:

 יתוב הח יאה:  תם מה הזכי" אב"הם אבינו ב ח  ו ש  ז"ש,
כי בן מתק בי ו הוא דמתק א ישז" 

 "בי אב"הם ג אנטי: מ וך   קנרה "קישים
ית  מ אך מטרט "תו   הש ו   ח ו  ית"א  "ק ב  רק "קישים

 בנרה "קישים ש יונים אין  תום מ אך "תו   ש ו ,
א א כ   ח ו  ית"א  שו ו  תם  בד  שמוד  חני ה'

 ג יא "זיא: א ישז" שבד אב"הם הוא ג גו  "ופו ת  פנוך
תנשתה מ אך מטרט   קן מה ת א נימו 
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האותיות  כל  הן,  מהו  ישכון,  לבדד  עם  "הן 

י',  כיצד א"ט הרי  מזדווגין חוץ מב' אותיות הללו, 

ב"ח הרי י', ג"ז הרי י', ד"ו הרי י', נמצא ה' לעצמה, 

וכן האות הנ' אין לה זוג, י"צ הרי ק', כ"פ הרי ק', ל"ע 

הרי ק', מ"ס הרי ק', נמצא נ' לעצמה. אמר הקב"ה 

כשם ששני אותיות הללו ]הן[, אינן יכולין להזדווג 

עם כל האותיות אלא לעצמן, כך ישראל אינן יכולין 

להידבק עם כל העובדי כוכבים ומזלות הקדמונים 

אלא לעצמן מפורשים".

מעתה יש לומר כי מטעם זה בחר הקב"ה במספר 

מלאך  לשום  רשות  אין  שבהם  רקיעים,  נ"ה  של 

להיכנס כי אם תפלתן של ישראל, ללמדנו שהקב"ה 

נ"ה רקיעים הללו,  ישראל לבדם בתוך  מתייחד עם 

שאינם  בזכות  זוג,  בת  להן  שאין  ה"ן  אותיות  כנגד 

של  יחידו  הקב"ה  עם  אם  כי  הגוים,  עם  מתחברים 

עם  רק  מתייחד  הקב"ה  מדה  כנגד  מדה  לכן  עולם, 

ישראל לקבל תפלתם שלא על ידי שום מלאך, ועל 

זה נאמר: "הן עם לבדד ישכון", רק הם יש להם מהלך 

בנ"ה רקיעים עליונים, "ובגוים לא יתחשב"

ויש להוסיף תבלין לבאר מה שהגדיר הקב"ה 

לבדד  עם  "הן   - ה"ן  באותיות  ישראל  של  שבחם 

ישראל  שזכו  מה  כי  שנתבאר  מה  פי  על  ישכון", 

שאינם  והמזלות  הכוכבים  כל  מעל  להתעלות 

נתונים תחת שליטתם, אלא אדרבה הם שולטים 

בזכות שקיבלו  הוא  רצונם,  לפי  במזלות לשנותם 

את התורה שבה נברא כל העולם וכל המזלות.

והנה כאשר נתבונן נראה כי תורה שבכתב ותורה 

שבעל פה רמוזות באותיות ה"ן, כי האות ה' היא רמז 

תורה,  חומשי  מחמשה  הכלולה  שבכתב  תורה  על 

מנ'  הכלולה  פה  שבעל  תורה  על  רמז  היא  ן'  ואות 

שערי בינה, כמו ששנינו בגמרא )ר"ה כא:(: "חמישים 

כל  מתבארים  שבהם  בעולם".  נבראו  בינה  שערי 

ב"לקוטי  ]ראה  שבכתב  בתורה  והגנזים  הטעמים 

פשוטה  ן'  כי  תרומה(,  )פרשת  האריז"ל  לרבינו  תורה" 

היא רמז על שער הנו"ן של נ' שערי בינה, שמתפשט 

ויורד למטה לתוך הקליפה בלי פחד[.

של  הנפלא  היחוד  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

מעלת ישראל שהם בבחינת אותיות ה"ן שאין להן 

זוג, ללמדנו בכך כי בזכות שקיבלו ישראל את התורה 

כאשר כל אומות העולם סירבו לקבלה, זכו להיבדל 

"הן עם לבדד ישכון ובגוים לא  מן העולם בבחינת: 

גם  השמימה  עולה  תפלתם  זה  ומטעם  יתחשב". 

לעלות  רשות  מט"ט  למלאך  שאין  רקיעים  בנ"ה 

והתורה  שבכתב  התורה  את  שקיבלו  משום  בהם, 

שבעל פה הרמוזות באותיות ה"ן.

)שמות  תורה  במתן  שכתוב  מה  לצרף  יומתק 

"ויחן שם ישראל נגד ההר". ופירש ב"אמרי  יט-ב(: 

ישרא"ל  ש"ם  ויח"ן  ט(  אות  במדבר  )פרשת  נועם" 

לישראל  שנפתחו  רקיעים  תתקנ"ה  בגימטריא 

כי  בזה,  הרמז  דברינו  ולפי  תורה.  מתן  בשעת 

זכו  סיני,  בהר  התורה  את  ישראל  שקיבלו  בזכות 

שתפלתם עולה דרך כל הרקיעים עד לפני הקב"ה, 

ועל ידי זה הם מתעלים על כל הכוכבים והמזלות 

לשנותם כרצונם.

 רהן  י  א נ  ה ז"שר התו טים
בנרה "קישים ש יונים

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

לא  לי  "הן  הקב"ה:  לפני  אבינו  אברהם  שהתפלל 

כדי  ה"ן  מילת  תחילה  בכוונה  הזכיר  זרע",  נתתה 

לרמז בכך, שהוא משתוקק להוליד זרע עם קודש 

שיזכו בקדושתם שתפלתם תעלה גם באותם ה"ן 

אלקיך  לה'  "הן  כתוב:  שעליהם  עליונים,  רקיעים 

השמים ושמי השמים".

החיים"  ה"אור  דברי  להבין  לנו  ירווח  זה  לפי 

לאברהם:  הקב"ה  הבטיח  שכבר  אף  כי  הקדוש, 

מהקב"ה  ביקש  הארץ",  כעפר  זרעך  את  "ושמתי 

הארץ",  "כעפר  נמוכות  נפשות  רק  לו  יתן  שלא 

יהיו  אלא  השמים,  מזלות  שליטת  תחת  הנתונות 

שיוכלו  לי,  בדומה   - לי"  "הן  בבחינת:  כאברהם 

לעלות בתפלתם גם בנ"ה רקיעים עליונים, לשנות 

את הנהגת המזלות בזכות תפלתם כפי שנשתנה 

המזל לאברהם. 

אותו  "ויוצא  לתפלתו:  הקב"ה  נענה  והנה 

רש"י  ופירש  השמימה",  נא  הבט  ויאמר  החוצה 

בשם המדרש שני הפירושים, אשר כפי המבואר 

מכיפת  למעלה  אותו  "העלה  יחד:  מצטרפים  הם 

אברם  המדה  מן  צא  הקב"ה,  לו  אמר  הרקיע... 

אינו מוליד אברהם מוליד, שרי אינה מולדת שרה 

מולדת. ויוצא אותו החוצה, אמר לו ]הקב"ה[, הרי 

אתה למעלה מן המזל".

ולפי המבואר יש לומר שהעלה אותו למעלה 

שהוא  בכך  לו  לרמז  עליונים,  רקיעים  מנ"ה  גם 

יזכו למעמד מיוחד, שבכח קדושתם תעלה  ובניו 

זה  ידי  ועל  עליונים,  רקיעים  בנ"ה  לבד  תפלתם 

כפי  המזלות  הנהגת  את  לשנות  בכוחם  יהיה 

"הן עם לבדד  שנשתנה לאברהם, שעל כך נאמר: 

בתפלתם  המזלות  לשנות  בכוחם  שיש  ישכון", 

"ובגוים לא יתחשב", כי  שעולה גם בנ"ה רקיעים, 

הגוים נתונים תחת המזלות.

לכך,  סימוכין  להביא  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שאברהם זכה לשנות את המזל ולהוליד את יצחק, 

בנ"ה רקיעים עליונים,  גם  בזכות תפלתו שעלתה 

שרה  חיי  בפרשת  שכתוב  מה  לבאר  בהקדם 

)בראשית כד-א(: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את 

"בכל עולה בגימטריא  אברהם בכל". ופירש רש"י: 

בן היה צריך להשיאו אשה".  לו  בן, ומאחר שהיה 

ויש לתמוה הפלא ופלא, לשם מה צריך גימטריא 

שאמר  בכתוב  מפורש  הלא  בן,  לאברהם  שהיה 

לאליעזר עבדו שיחפש אשה ליצחק בנו.

שכתב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

נפלא  רמז  יג(  אות  שרה  חיי  )פרשת  נועם"  ב"אמרי 

בכ"ל"  אברה"ם  א"ת  בר"ך  "והוי"ה  זה:  בפסוק 

תבלין  להוסיף  ויש  רקיעים.  תתקנ"ה  בגימטריא 

לדבריו הקדושים, כי בכך רמז לנו הכתוב איך זכה 

אברהם אבינו להוליד בן שלא כדרך הטבע, משום 

שתפלתו עלתה בכל תתקנ"ה רקיעים. וזהו הרמז: 

"וה' ברך את אברהם בכל" - בכל עולה בגימטריא 

בן,  להוליד  המזל  את  לשנות  שזכה  ללמדנו  בן", 

בזכות תתקנ"ה רקיעים הרמוזים במילים הללו. 

 א ישז" שבד אב"הם
הוא ג גו  פנוך מ אך מטרט

מה  הפליאה,  ליישב  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שהזכיר אברהם אבינו בתפלתו שיזכה לזרע משלו 

את אליעזר עבדו: "ובן משק ביתי דמשק אליעזר". 

לך  לך  )פרשת  ראובני"  ב"ילקוט  שהביא  מה  נקדים 

)דף  האריז"ל  מגורי  רזיא"  "גליא  בשם  קעח(  אות 

אברהם  עבד  אליעזר  כי  נחזור(,  ועתה  ד"ה  ג  טור  יז 

כמו  מט"ט,  מלאך  שנעשה  חנוך  של  גלגולו  היה 

שמבואר בתרגום יונתן על הפסוק )בראשית ה-כד(: 

 אמ"י נושם: והוירה ב"רך אר  אב"הרם בכר  - בגימט"יא   קנרה,
 "מז ת ח  ו ש  ה בכ    קנרה "קישים

 אב"הם אבינו ה ח  : רהן  י  א נ  ה ז"שר.
אני "וצה ז"ש ית"א  ת ח  ם  ש ה גם בהרן "קישים

 אב"הם אבינו הזכי" ב ח  ו א  א ישז" ג גו  פנוך
תנשתה מ אך מטרט תאינו יכו   ש ו  בנרה "קישים

 רויוצא או ו הפוצהר, הקברה ה"ים א  אב"הם מש  כ    קנרה "קישים
 "מז ת ח  ו בוקש  כ  ה"קישים
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הוא מט"ט ששמו כשם רבו כי מטטרו"ן בגימטריא 

שד"י. ועל זה כתב הקדוש רבי שמשון:

נקראים  חוטאין  שישראל  זמן  שכל  "ודע 

שפילים ונבזים, עבדים מסטרא דמט"ט שר הפנים 

ביתו,  זקן  עבדו  כד-ב(  )בראשית  בסוד  עבד,  שנקרא 

אותיותיו  ו'  עם  אליעז"ר  אברהם,  עבד  אליעזר 

גימטריא  כן  גם  אברה"ם  עב"ד  שכ"ד,  גימטריא 

שכ"ד מנין מיטטרו"ן שהוא גם כן שכ"ד".

 פנוך נ ג ג  בא ישז"
  קן מה ת א קי"ב אפ"ים

הטעם  ורחימו  בדחילו  לבאר  דרכי  חשבתי 

פי  על  אברהם,  עבד  באליעזר  חנוך  שנתגלגל 

של  הטהורה  במשנתו  גדול  יסוד  שמצינו  מה 

חנוך  אצל  שכתוב  מקרא  על  סופר"  ה"חתם  מרן 

כי  האלקים",  את  חנוך  "ויתהלך  ה-כד(:  )בראשית 

חנוך פרש עצמו מכל בני אדם כדי שלא יתקלקל 

עליונים  ביחודים  הקב"ה  עם  והתבודד  מהם, 

לשמים  חי  שנתעלה  זכה  לכן  ובטהרה,  בקדושה 

ונעשה מלאך מט"ט. והנה אצל אברהם אבינו לא 

מצינו שנתעלה חי לשמים ונעשה מלאך, כי הוא 

לא פרש עצמו מבני אדם להתבודד רק עם הקב"ה 

ביחודים עליונים כל היום, אלא אדרבה יצא מביתו 

והתחבר עמהם כדי לקרבם לה'.

אברהם  כי  בזה,  הענין  סופר"  ה"חתם  ומבאר 

אבינו השכיל להבין שאין זו תכלית בריאת האדם 

שיהפוך למלאך חי בשמים, כי כבר יש לו להקב"ה 

בשמים רבבי רבבות מלאכים ושרפים, ואם הקב"ה 

ברא אדם הרי זה כדי שיעבוד את ה' בבחינת אדם, 

על ידי שיתחבר עם בני אדם לקרבם לה' ולתורתו, 

ואם הוא ממלא חובתו בשלימות כי אז הוא זוכה 

השרת,  ממלאכי  יותר  גדול  להיות  מיתתו  אחרי 

והנה הדברים בלשון קדשו:

"ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי לקח אותו 

אלקים. פירש רש"י לגנאי, שלא היה בטוח בו שלא 

יחטא, על כן לקחו אלקים קודם זמנו שלא יחטא. 

נתהפך  כי  לשבח  ההיפך  מפורסם  רבותינו  ובדברי 

לאש  שנהפך  מט"ט  שהוא  ומפורסם  למלאך, 

מבשר, כמו שכתבו תוספות פרק אלו טרפות )חולין 

ס. ד"ה פסוק(.

התהלך  חנוך  כי  דעתי  עניות  לפי  והנראה 

העולם  מדרכי  ופירש  חדרים  בחדרי  והתבודד 

אלא  השי"ת,  חפץ  זה  אין  אך  מלאך,  שנעשה  עד 

להתערב בין הבריות ולהשיב רבים מעון כאברהם 

אבינו ע"ה, כי לא ברא הקב"ה העולם הזה למלאכי 

מלאכתם  גמר  אחר  ואז  אדם,  לבני  אם  כי  השרת 

ותיקונם אזי נשמתם למעלה ממלאכי השרת.

חנוך  את  הקב"ה  שהעלה  במקום  ראוי  והיה 

יותר שישלחהו הקב"ה  היה טוב  למדריגת מלאך, 

שאמר  כדרך  או  הנביאים,  כדרך  אדם  בני  להוכיח 

מארצך,  לך  לך  יב-א(  )בראשית  ע"ה  אבינו  לאברהם 

כי שם ישמעו אליך ותשיב רבים מעון, אך לא היה 

הקב"ה בטוח בחנוך, לכשיתערב עם אנשי דורו ולא 

יתבודד, היה חששא שיחזור לדרכיהם ולא יעמוד 

בנסיון כאברהם אבינו ע"ה, על כן אחר שכבר גמר 

תיקונו מה שהיה בכוחו להגיע על ידי התבודדותו 

להגיע למדריגת מלאך, לקחו אלקים ונעשה מט"ט 

ולא הגיע למדריגת אברהם אבינו ע"ה, כן נראה לפי 

עניות דעתי". 

חנוך  נתגלגל  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

שיסייע  תיקונו  זהו  כי  אברהם,  עבד  באליעזר 

את  לקרב  בקודש  בעבודתו  אבינו  לאברהם 

הבריות למקום, ובכך תיקן את נשמת חנוך אשר 

מטעם  כי  לומר  ויש  בזה.  עסק  לא  המבואר  כפי 

זה נקרא אליעזר בתואר "דמשק אליעזר", ופירש 

רבו  "דולה ומשקה מתורת  נוטריקון:  רש"י שהוא 

ללמד  מהותו  כל  היה  שזה  ללמדנו  לאחרים", 

מתורת רבו לאחרים, כדי לתקן בכך מה שלא לימד 

חנוך תורה לאחרים.

אברהם  שהזכיר  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

אברם  "ויאמר  בתפלתו:  עבדו  אליעזר  את  אבינו 

ובן משק  ה' אלקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי 

משק  בן  הלא  כלומר  אליעזר".  דמשק  הוא  ביתי 

ביתי הוא אליעזר גלגולו של חנוך שנעשה מלאך 

מט"ט, שאין לו רשות לעלות רק בתת"ק רקיעים, 

"ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע", שיוכלו לעלות 

בן  "והנה  ה"ן,  כמספר  עליונים  רקיעים  בנ"ה  גם 

בנ"ה  לעלות  רשות  לו  שאין  אותי",  יורש  ביתי 

רקיעים הללו. 

"והנה דבר ה' אליו לאמר, לא יירשך זה כי אם 

החוצה  אותו  ויוצא  יירשך.  הוא  ממעיך  יצא  אשר 

ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל 

שהעלה  זרעך".  יהיה  כה  לו  ויאמר  אותם  לספור 

רקיעים,  תתקנ"ה  מכל  למעלה  הקב"ה  אותו 

והבטיח לו כה יהיה זרעך שגם הם יזכו שתפלתם 

תעלה בכל הרקיעים הללו. 
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אותו  לקח  כי  ואיננו  האלקים  את  חנוך  "ויתהלך 

וקרא  ה'  קדם  במימר  לרקיעא  וסליק   - אלקים 

שמיה מיטטרון ספרא רבא". ולכאורה תמוה איך 

אפשר שמלאך מט"ט שכבר היה בשמים נתגלגל 

למטה בגוף אדם.

רבינו  מדברי  כך  על  הביאור  ללמוד  ונראה 

לא(,  הקדמה  )סוף  הגלגולים"  ב"שער  האריז"ל 

פי  על  מט"ט  מלאך  שנעשה  חנוך  ענין  שמבאר 

המבואר בזוהר הקדוש )פרשת נח נט:( שכל צדיק יש 

ורוח אחת  הזה  רוח אחת בעולם  רוחות,  לו שתי 

למעלה  חנוך  של  רוחו  כן  כי  הנה  העליון.  בעולם 

העולם  שר  שהוא  מט"ט,  מלאך  הוא  בשמים 

שכבר נברא בששת ימי בראשית, ואילו חנוך הוא 

רוחו של מט"ט למטה שנולד בעולם בזמן שנולד, 

וכשהגיע זמן פטירתו מן העולם הזה, סילק הקב"ה 

את רוחו של חנוך מלמטה, וחיברה עם רוחו של 

יחד  ומשתיהן  מט"ט,  מלאך  שהוא  למעלה  חנוך 

נעשה מלאך מט"ט.

היא  למטה  חנוך  של  רוחו  כי  נראה  זה  לפי 

שנתגלגלה באליעזר עבד אברהם, ומצד שחנוך הוא 

הרוח של מלאך מט"ט למטה, נמצא כי אליעזר הוא 

בבחינת מלאך מט"ט. והוסיף ה"גליא רזיא" לבאר 

משום  באליעזר  להתגלגל  חנוך  שהוצרך  הטעם 

שלא היה נימול, והנה מעט מלשון קדשו:

"ויש לשאול כיון שחנוך נתגלגל, והפסוק מעיד 

נתגלגל  למה  השם...  בדרכי  הולך  שהיה  דא  על 

חלוקו,  השלים  לא  שעדיין  לומר  ויש  באליעזר. 

עם  בנשמתו  ודבוק  קונו  עם  חסיד  שהיה  אפילו 

הנורא  המלך  בהיכל  ליכנס  יכול  היה  לא  השכינה, 

עד  שימתין  הוצרך  ולכן  מהול.  היה  שלא  בשביל 

המצוה,  לזאת  וראשון  אב  שהיה  אברהם  שבא 

וקוב"ה צוה לו שימול בשר ערלתו, הדא הוא דכתיב 

יליד ביתך ומקנת כספך,  ימול  המול  יז-יג(  )בראשית 

"ומקנת  שכתב  מה  פירוש,  לאליעזר".  רמיז  דא 

כספך", רומז על אליעזר עבדו שקנהו בכספו.

שמשון  רבי  הקדוש  האלקי  המקובל  כתב  וכן 

מאוסטרופאלי זצ"ל הי"ד ב"דן ידין" )מאמר א אות ד( 

לפרש מה שכתוב )שמות כג-כ(: "הנה אנכי שולח מלאך 

לפניך לשמרך בדרך... השמר מפניו ושמע בקולו אל 

תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו". ופירש 

וישלח  לחטוא,  שעתידים  ישראל  שנתבשרו  רש"י 

הקב"ה במקומו מלאך לשמור על ישראל, ומלאך זה 
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