חיי שרה תשע"ד
םָבכֹּל" (בראשית כ"ד)
תָא ְב ָרהָ ַ
ַ
אָבי ִָמיםַָָוה'ָ ֵב ַר ְךָאֶ
ןָב ַ
"וְ ַא ְב ָרהָָםָז ֵָק ָ
לאחר פטירת שרה אימנו ,מתחיל אברהם לדאוג ליצחק ולהמשך המורשת ,וממהר לשלוח
את ה'עבד' – הוא אליעזר על פי המדרש -לחפש אישה לבנו.
בין פרשת פטירת שרה לבין פרשת מציאת אישה ליצחק מופיע הפסוק לעיל ,המסכם את
גדולתו של אברהם עד עתה .המדרש מונה ציוני דרך משמעותיים בתולדותיו של אברהם,
ואולי דווקא בתפר הזה ,כדי לסמל מה אליעזר אמור לחפש עבור דור ההמשך.
ָ"יפיפית ָמבני ָאדם ָהוצק ָחן ָבשפתותיךָ ,על ָכן ָברכך ָאלוקים ָלעולם ָ(תהילים ָמ"ה)ָ.
נתייפיתָבעליוניםָָ-שנא'ָהןָאראלםָצעקוָחוצהָ,נתייפיתָבתחתוניםָָ-נשיאָא-להיםָאתהָ
בתוכנוָָ,עלָכןָברכךָא-להיםָלעולםָָ-וה'ָברךָאתָאברהםָבכלָ .
מיָיעלהָבהרָה'ָָ-זהָאברהםָ,עתהָידעתיָכיָיראָא-להיםָאתהָ.ומיָיקוםָבמקוםָקדשוָ-זהָ
אברהםָ ,עלָשםָשנאמרָוישכםָאברהםָבבוקרָאלָהמקוםָ .נקיָכפיםָוברָלבב ָָ -אםָמחוטָ
ועדָשרוךָנעלָ ,וברָלבב ָָ -חלילהָלךָמעשותָכדברָהזהָ .אשרָלאָנשאָלשואָנפשו ָָ -זהָ
נפשו ָשל ָנמרודָ ,ולא ָנשבע ָלמרמה ָָ -הרימותי ָידיָאל ָה' ָאל ָעליוןָ .ישא ָברכה ָמאת ָה'ָ
וצדקהָָ-ואברהםָזקןָוה'ָברךָאתָאברהםָ .
ָ
אברהם ָהיה ָמברך ָאת ָהכל ָשנאמר ָונברכו ָבךָ .מי ָברך ָאת ָאברהם? ָהקב"ה ָמברכוָ ,וה'ָ
ברךָאתָאברהםָבכלָ .
משהָ(עשה)ָניסןָשלָישראלָדכתיב ָלכלָהאותותָוהמופתיםָאשרָעשהָמשהָ .ומיָהואָניסוָ
שלָמשה?ָהקב"הָ,שנאמרָויבןָמשהָמזבחָויקראָשמוָה'ָנסיָ.
דודָרועןָשלָישראלָשנאמר ָאתהָתרעהָאתָעמיָישראלָ .מיָהואָרועהָשלָדוד? ָהקב"הָ,
שנאמרָ:ה'ָרועיָלאָאחסרָ.
ירושלים ָאורו ָשל ָעולם ָשנאמר ָוהלכו ָגוים ָלאורךָ .ומי ָהוא ָאורה ָשל ָירושלים? ָהקב"הָ,
דכתיבָוהיהָלךָה'ָלאורָעולם" (בראשית רבה ,פרשה נ"ט ,ה')

מה לשים לב בקריאת המדרש:
א.

ב.
ג.

ד.

המדרש מחולק לשני חלקים .חלק ראשון – גדולתו של אברהם במהלך חייו .חלק
שני – רשימה של אנשים ומקומות שקיבלו מהקב"ה 'כוח' מיוחד (היכולת לברך,
היכולת לעשות ניסים)...
בתחילת המדרש מוזכר אברהם כאדם גדול ומוערך (יפיפית ,הוצק חן) הן בשמים
והן בארץ ,ובזכות זה ברך אותו אלוקים בכל.
בהמשך מונה המדרש את אברהם בהר המוריה (מי יעלה) ,את המסירות בקיום
מצוות ("וישכם אברהם בבוקר") ,את מלחמת המלכים ,יציאת אברהם להציל ואת
ניקיון כפיו באי לקיחת דבר מהשלל (נקי כפיים) .את ניסיונו של אברהם להציל
את סדום ועמורה (בר לבב) את מאבקו כנגד העבודה זרה (הרג את נמרוד) ואת
יראת השמים של אברהם במפגש עם מלכיצדק מלך שלם (הרימותי ידי לאל
עליון) .בזכות כל אלה – "ישא ברכה מעת ה'".
במקבילות בחלק השני של המדרש מופיעים :אברהם כראשון המברכים ,משה
כראש עושי הניסים ,דוד המלך ראש למלכים (רועים) ובית המקדש\ירושלים
כמקום המרכזי ממנו יוצאת אורה לעולם.
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ה.

ו.
ז.

בכל אחד מאלה ,נשאלת השאלה 'ומי מברך את המברך'? וכדומה .והתשובה
המשותפת :הקב"ה .זאת לומד המדרש מפסוק המשייך את המתברך ישירות
לקב"ה (ה' ניסי ,ה' רועי)..
ניתן להסביר זאת הן כשאלה .כלומר ,אם אברהם נותן ברכה לכולם ,מה אתו? מי
ידאג לו?
או כהסבר .הקב"ה הוא הנותן כוח להעניק הלאה את הברכה ,האורה ,ההנהגה
והניסים.
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חלק א' במדרש :ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון
המדרש שלנו פותח בציטוט מתוך פרק מ"ה בתהילים .פרשני ספר תהילים מביאים
הסברים שונים על מי נאמר המזמור .הדרשן שלנו בוחר את אברהם כנשוא המדרש.
ילָשירָי ְִדידֹּתָ :
ִ
יםָל ְבנֵיָק ַֹּרחָמַ ְש ִכ
ֹּש ִנ ִ
"ל ְמנ ֵַצחַָָ ַעלָש ַ
ְ
רָמ ִהירָ :
יָעטָסוֹּ פֵ ָ
ָלשוֹּ נִ ֵ
יָלמֶ לֶ ך ְ
ש ְ
יָמעֲ ַ
רָאנִ ַ
יָדבָ רָטוֹּ בָאֹּמֵ ָ
ָל ִב ָ
ָרחַ ש ִ
ָ
ָ
יםָלעוֹּ לָ םָ :
ןָב ַר ְכךָאָ-ל ִֹּה ְ
לָכ ֵ
ָע ֵ
ןָב ִש ְפתוֹּ ֶתיך ַ
ֵיָא ָדםָהוצַ קָחֵ ְ
ָמ ְבנ ָ
ית ִ
י ְָפי ִָפ ָ
ָ
ָ
ְ
ָ
חֲגוֹּ רָחַ ְר ְבךָעַָלָי ֵָרך ִָגבוֹּ רָהוֹּ ְדךָ ַוה ֲָד ֶרךָ :
ָ
ָ
לָדבַ רָאמֶ תָוְ ַענְ וָהָצֶ ֶדקָוְ תוֹּ ְרךָנוֹּ ָראוֹּ תָי ְִמינֶךָ :
בָע ְ
חָרכַ ַ
ָצלַ ְ
ַוה ֲָד ְר ָך ְ
יםָת ְח ֶת ָ
ִח ֶצ ָ
ָבלֵ בָאוֹּ יְבֵ יָהַ ֶמלֶ ְךָ :
יךָי ְִפלו ְ
יםָע ִמ ַ
ַ
ָשנונִ
יך ְ
ֹּרָשבֶ טָ ַמ ְלכו ֶת ָךָ :
טָמיש ֵ
דָשבֶ ִ
ִכ ְסאֲ ָךָאָ-ל ִֹּהיםָעוֹּ לָ םָו ֶָע ֵ
ֲךָאָ-ל ִֹּהיםָאָ-לֹּהֶ ָ
ןָמ ָשח ָ
ןָששוֹּ ןָמֵ חֲבֵ ֶר ָךָ :
ָשמֶ ָ
יך ֶ
לָכ ְ
עָע ֵ
ש ַ
ָאָר ַ
ָצ ֶדקָו ִַת ְשנ ֶ
ָאהַ ְב ָת ֶ
ָ
ָ
ך"ָ ָ
יָש ְמחו ָ
ןָמ ִנ ִ
יָש ִ
יכלֵ ֵ
ָמןָהֵָ ְ
לָבגְ ד ֶֹּתיך ִ
תָכ ִ
תָק ִציעוֹּ ָ
מֹּרָוַאֲ הָ לוֹּ ְ
(תהילים מ"ה)
המזמור שלנו הוא 'שיר ידידות' .אותו שרים בני קורח על אברהם אבינו ה'שושן' (כמו
'היפה בשושנים') וידיד ה' .שיר ידידות בין אברהם לבין הקב"ה .התיאורים במזמור
מתארים את גדולתו של אברהם כפי שמופיע במדרש.
בניגוד למדרש תחילה רמוזה גבורתו של אברהם במאבק מול המלכים וכנגד נמרוד ,אח"כ
מידת האמת החסד והאמת שבאברהם ,כפי שהתגלה בניסיון לימוד הסנגוריה על אנשי
סדום ורק לבסוף רמוז המקדש .שם 'כסאו של הקב"ה' ושם מתגלה מלכותו .במדרש
הסדר הפוך – הר ה' והמקדש מופיעים בתחילה ,זאת כיוון שהמדרש מתאר את 'אברהם
כשהוא זקן' ,אז הוא הגיע לשיא יפיפיותו.
ניתן להבין את הקשרו של מזמור זה ,הן לאברהם והן למקדש ,מתוך מזמור אחר של 'בני
קורח' מן המשוררים שעמדו על הדוכן בבית המקדש:
ָמזְמוֹּ רָ :מַ ה ָי ְִדידוֹּ ת ָ ִמ ְש ְכנוֹּ ֶת ָ
ָכ ְל ָתהָ
יך ָה' ָ ְצבָ אוֹּ תָ :נִ ְכ ְספָ ה ָוְ גַם ָ
ָל ְבנֵי ָק ַֹּרח ִ
ָעל ָהַ ִג ִתית ִ
"לַ ְמנ ֵַצחַ ַ
יםָב ִציוֹּ ןָ..
לֹּק ְ
הָאלָאָָ -
ִלָאלָחָ יִלָי ֵָר ֶא ֶ
יָלחַ ְצרוֹּ תָה'ָ ִל ִביָו ְבשָָ ִריָי ְַר ְננוָאֶ לָאֵ לָחָ יָ...י ְֵלכוָמֵ חַ י ֶ
נ ְַפ ִש ְ
ָ
יָשמֶ ש ָו ָמגֵןָ
שעִ ָ ...כ ֶ
יָר ַ
רָב ָאהֳלֵ ֶ
יָמדו ְ
ףָבבֵ יתָאָ-לֹּהַ ִ
יָה ְסתוֹּ פֵ ְ
ףָבחַ ְר ִת ִ
םָבחֲצֵ ֶריך ָמֵ ָאלֶ ָ
ִכיָטוֹּ בָיוֹּ ַ
יםָב ָת ִמים"ָ ָ
ה'ָאָ-ל ִֹּהיםָחֵ ןָוְ כָ בוֹּ דָי ִֵתןָה'ָלֹּאָי ְִמנַעָטוֹּ בָלַ ה ְֹּל ִכ ְ
(תהילים פ"ד)
גם כאן מוזכרת הידידות והפעם בהקשר של המקדש .בסוף הפסוקים המצוטטים מובטח
שמי ש'הולכים תמים' לפני ה' ,לא ימנע מהם ה' כל טוב ('והיה ברכה') וכן שהקב"ה ייתן
לו 'חן וכבוד' ('יפיפית מבני אדם ,הוצק חן בשפתותיך') .ומי כאברהם ש'התהלך לפני ה'
והיה תמים' .בעומק בדברים ניתן להבין שכל מהלכו של אברהם היה לקיים את 'מי יעלה
בהר ה' ומי יקום במקום קדשו' .בשתי הקריאות 'לך לך' – הן לך לך מארצך ,והן לך לך אל
ארץ המוריה ,שאיפתו הייתה להגיע למקום שבו יוכל להסתופף בחצריך .כל מהלכיו היו
רק הדרך ,המאבק במלכים ,לימוד הזכות על סדום וכדומה ,הכול היה ללכת מחיל אל
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חיל ,כדי להראות אל אלוקים בציון" .אשר ָיאמר ָהיוםָ ,בהר ָה' ָיראה" .השיא .ה' נראה
היום ויראה בעתיד.
בסוף המזמור מושח הקב"ה את אברהם ב'שמן ששון' .דבר המרמז לשמן המשחה ,שבו
מושחים מלכים וכוהנים .אך במקום אחר בו מופיע 'שמן ששון' ,נראה שכל אחד יכול
להתפאר בשמן זה.
הָתחַ תָ
הָת ִה ָל ַ
תָאבֶ לַ ָ ,מעֲ טֵ ְ
ֵ
ןָתחַ
ןָששוֹּ ַ
שמֶ ָ
רָתחַ תָאֵ פֶ רֶָ ָ,
םָפ ֵא ַ
יָציוֹּ ןָלָ ֵתתָלָ הֶ ְ
"לָ שוםָלַ אֲ בֵ לֵ ִ
ָמ ַטע ָה' ָ ְלהִָ ְת ָפ ֵארָ :ובָ נו ָחָ ְרבוֹּ ת ָעוֹּ לָ ם ָש ְֹּממוֹּ ת ִָראשֹּנִ יםָ
ָאילֵ י ָהַ ֶצ ֶדק ַ
ָכהָ הָ ,וְ ק ָֹּרא ָלָ הֶ ם ֵ
רוחַ ֵ
ָערֵָיָח ֶֹּרבָש ְֹּממוֹּ תָדוֹּ רָוָדוֹּ ר" (ישעיה ס"א)
יְקוֹּ מֵ מוָוְ ִח ְדשו ָ
'מעשהָאבותָ-סימןָלבנים' .למרות שמזמורים אלו נדרשו על אברהם אבינו ,כולנו יכולים
ואף מצווים ללכת בדרכיו .להתקדם 'אל ָארץ ָהמוריה' ,ללכת מחיל אל חיל עד שנזכה
לראות את פני ה' בציון .הקריאה 'מי ָיעלה ָבהר ָה'?' מכוונת אל כולנו .אל 'אבלי ָציון'
המבכים את המקדש .ואם נזכה לקום במקום קדשו ,נזכה לפאר תחת אפר החורבן,
ולעטות שמן ששון ,מור ואהלות.

4

חיי שרה תשע"ד
חלק ב' במדרש :אברהם ידיד ה'
על פי המזמורים לעיל ,אברהם נקרא ידיד ה' .ידיד במובן של אהוב' ,אברהםָאוהבי' .לכן
יך' ,ממש כמו שהרעיה מתבשמת ומבשמת את בגדיה בשיר
לָבגְ ד ֶֹּת ָָ
תָכ ִ
תָק ִציעוֹּ ָ
'מֹּרָוַאֲ הָ לוֹּ ְָ
השירים(.ואגב ,שם משבח הדוד את 'הנרד ָהכרכוםָ ,קינמון ָולבונהָ ,מור ָואהלות' –
המוכרים מסממני הקטורת ,וכן את 'ריחָשמניך' המזכירים את שמן הששון ושמן המשחה
שהזכרנו לעיל).
על פי ההבנה ,שהמקדש הוא מקום המפגש בין ה' לאוהביו – 'ידידותָמשכנותיך'  -מתאר
המדרש את כל ידידי ה' והקשר שלהם לבית המקדש.
ָשלָי ִָדידָ,וְ י ְִת ַכ ְפרו ָבוֹּ ָי ְִד ִידים""ָ.יָבוֹּ אָי ִָדיד"ָָ-
ידָבחֶ ְלקוֹּ ֶ
ידָלי ִָד ְ
ָד ְ
ידָבןָי ִָדידָ,וְ י ְִבנֶהָי ִָ
ֶ
"יָבוֹּ אָי ִָד
ְ
ָבעֲ בורָ
ָשמוֹּ ָי ְִד ְידיָה ַ
ָאת ְ
ָביַד ָנ ָָתן ָהַ נ ִָביא ָוַי ְִק ָרא ֶ
ִשלַ ח ְ
ָשלֹּמֹּה ָהַ ֶמלֶ ךִָ ,ד ְכ ִתיב(ָ,ש"ב ָיב) ָ"וַי ְ
זֶה ְ
ֶהָביתָ
יתי""ָ.וְ י ְִבנֶהָי ִָדיד"ָָ-ז ֵ
יָבבֵ ִ
הָל ִיד ִיד ְ
םָ,ד ְכ ִתיב(ָ,ירמיהָיא)ָ"מֶ ִ
ֶהָא ְב ָרהָ ִ
"בןָי ִָדיד"ָָ-ז ַ
ה'"ֶ ָ,
ָ
ָ"לי ִָדיד" ָָ -זֶה ָהַ ָקדוֹּ שָ
ָצבָָ-אוֹּ ת"ְ .
ָמ ְש ְכנוֹּ ֶתיך ָה' ְ
הַ ִמ ְק ָדשִָ ,ד ְכ ִתיב(ָ ,תהלים ָפד) ָ"מַ ה ָי ְִדידוֹּ ת ִ
יןָ,ד ְכ ִתיבָ,
ֶהָבנְ י ִָמ ִ
שלָי ִָדיד"ָָ -ז ִ
י""ָ.בחֶ ְלקוָֹּ ָ ֶ
ְ
ָאָל ִיד ִיד
"א ִש ָירהָנ ִ
אָ,ד ְכ ִתיב(ָ,ישעיהָה) ָ ָ
ָברו ְך ָהו ִ
לָ,ד ְכ ִתיב(ָ,ירמיהָיב)ָ
ִש ָר ֵא ִ
יןָא ַמרָי ְִדידָה'""ָ.וְ י ְִת ַכ ְפרוָבוֹּ ָי ְִד ִידים"ֵָ ָ-אלוָי ְ
"ל ִבנְ י ִָמ ָ
(דבריםָלג)ָ ְ
איְבֶ יהָ " (מנחות נ"ג)
יָבכַ ףָ ֹּ
יָאתָי ְִדידותָנ ְַפ ִש ְ
"נ ַָת ִת ֶ
המדרש פותח ב'כתב חידה' :יבוא ידיד בן ידיד ,ויבנה ידיד בחלקו של ידיד ,ויתכפרו בו
ידידים.
בהמשך המדרש מונה את ה'ידידים' :שלמה – בונה המקדש ,יחד עם אברהם – חוזה
המקדש ,יחד עם בנימין – שנבנה המקדש בחלקו .בנוסף אף הקב"ה נקרא 'ידיד' שהרי
במקדש הוא משרה את שכינתו ,וכל ישראל העולים אל המקדש – אל 'הידיד' ,נקראים אף
הם ידידים.
אברהם אבינו הוא הראשון שקורא בהר ה' שכאן יבנה המקדש" :אברהםָיצחקָויעקבָהיוָ
אוהביו ָשל ָהקדוש ָברוך ָהוא ָ .אברהם ָקרא ָלבית ָהמקדש ָהר ָשנאמר ָבהר ָה' ָיראהָ"...
(פסיקתא רבתי פרשה לט)

אך המדרש בוחר דווקא פעם אחרת שאברהם אבינו מגיע אל המקדש לאחר חורבנו ואז
שואלו הקב"ה' :מה לידידי בביתי' .כפי שמתואר במדרש אחר:
"א"ר ָשמואל ָבר ָנחמן ָבשעה ָשחרב ָבית ָהמקדשָ ,בא ָאברהם ָלפני ָהקב"ה ָבוכה ָוממרטָ
זקנוָותולשָשערותָראשוָומכהָאתָפניוָוקורעָאתָבגדיוָואפרָעלָראשוָוהיהָמהלךָבביתָ
המקדשָוסופדָוצועקָ .אמרָלפני ָהקב"הָ :מפניָמהָנשתניתיָמכלָאומהָולשוןָשבאתיָלידיָ
בושהָוכלימהָזאת? ָ
אמר ָ :מיוםָשנפטר ָאוהביָמלפני ָלבית ָעולמו ָלא ָבא ָלביתיָ ,ועכשיו ָ'מה ָלידידי ָבביתי?'ָ.
אמר ָאברהם ָלפניָהקב"הָ :רבונו ָשל ָעולם ָמפניָמהָהגלית ָאת ָבני ָומסרתן ָבידי ָהאומותָ
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חיי שרה תשע"ד
והרגוםָבכלָמיתותָמשונותָוהחרבתָאתָביתָהמקדש( "....מדרש רבה איכה הקדמה פסקה
כד)
המדרש מתאר מציאות קשה של חורבן ואבלות על המקדש .כשאברהם בא לעורר רחמים
על עם ישראל ועל המקדש ,שואלו הקב"ה מדוע הגיע עכשיו .היכן היה כשבית המקדש
היה בנוי? מדוע הוא מגיע אל המקדש דווקא בעת חורבנו?
לפני שנבין את תשובת אברהם ,נוכל לראות דבר מעניין ,אברהם אבינו מחפש את הקב"ה
בבית המקדש! והרי הוא נחרב?? אלא שגם בחורבנו ,עדיין שורה שכינה במקום המקדש.
(על פי בן איש חי' בספרו 'בן יהוידע' חלק ד' עמוד ר"ה) .מעבר לכך ,אברהם אבינו מתרץ
שכל עוד בית המקדש היה קיים זכות המקדש ועבודתו עמדה להם .אך עתה ,תמהה
אברהם ,בזכות מה יתקיימו? זאת בדומה לשאלה ששאל אברהם בברית בין הבתרים:
ָעגְ לָ הָ
ָלי ֶ
ָ"קחָ ה ִ
ָא ַמר ָלוֹּ (ָ ,שם) ְ
שנָה? ָ
ָא ָיר ֶ
יענִ י ָבַ ֶמה ִ
ָשל ָעוֹּ לָ םָ ,הוֹּ ִד ֵ
ָלפָ נָיוִָ ,רבוֹּ נוֹּ ֶ
" ָאמַ ר ְ
ָקיָםָ,
ָש ֵבית ָהַ ִמ ְק ָדש ַ
ָבז ְָמן ֶ
ָתינַח ִ
ָשל ָעוֹּ לָ םִ ,
ָלפָ נָיוִָ ,רבוֹּ נוֹּ ֶ
שת" ָ(=יקריבו ָקרבנות) ָ ָאמַ ר ְ
ְמשו ֶל ֶ
ָת ַקנְ ִתי ָלָ הֶ ם ָסֵ ֶדרָ
ָכבָ ר ִ
ָבנִָיְ ,
ָא ַמר ָלוֹּ ְ ,
ָתהֶ א ָעֲ לֵ יהֶָם? ָ
ָמ ָה ְ
ָקיָםָ ,
ָבית ָהַ ִמ ְק ָדש ַ
ָשאֵ ין ֵ
ִבז ְָמן ֶ
םָלפָ נַי" (תענית כ"ז):
ָה ְק ִריבו ְ
םָכ ִאילו ִ
םָלפָ נַיָ,מַ עֲ לֶ הָאֲ נִ יָעֲ לֵָיהֶ ְ
יןָבהֶ ְ
ןָשקוֹּ ִר ָ
תָ,בז ְָמ ֶ
ִ
ָק ְר ָבנוֹּ
גם כאן' ,מעשהָאבותָסימןָלבנים' .אברהם ידע שכל עוד המקדש עומד -יהיה בסדר .אך
עם החורבן הגיעה כל ה'בושה וכלימה' .מה יהיה על הבנים? והתירוץ :כל עוד יעסקו
במקדש ,ינצלו!
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חלק ג' במדרש :המתברך יברך
מתוך ההבנה שהגענו אליה עד עתה ,נוכל להבין את הקשר בין שני חלקי המדרש.
בקריאה ראשונית של המדרש נראה שיש כאן תיאור על 'הישגיו' של אברהם בחלק
הראשון ,ועל גדולתם של אחרים בחלק השני.
אך כפי שלמדנו מאברהם ,איש החסד ,שלא דאג רק לעצמו (אפילו לאחר מותו ,)...כך גם
האחרים סגולתם דווקא ביכולת לתת לאחרים ובמיוחד לעם ישראל.
אברהם אבינו -ברכה ,חסד ולימוד זכות .משה רבינו – ניסים לעם ישראל ,דוד המלך –
הנהגה ובית המקדש -אורו של עולם .שכינה וקדושה לעולם כולו.
המדרש שואל בכל אחד ' :ומי ָבירך ָאת ָאברהםָ ,ומי ָניסו ָשל ָמשהָ ,מי ָרעה ָאת ָדוד ָומיָ
אורה ָשל ָירושלים?' אנו נתנו לעיל שני הסברים לשאלות אלו .האחת :אם אברהם נותן
ברכה לכולם ,מה אתו? מי ידאג לו? והתשובה :הקב"ה בכבודו ובעצמו דואג לאברהם
וכו'.
הבנה שניה :הקב"ה הוא הנותן כח להעניק הלאה את הברכה ,האורה ,ההנהגה והניסים.
כלומר גם 'משה ניסם של ישראל' ,אין זה בא מכוחו ,אלא הוא כביכול ידו הארוכה של
הקב"ה .זאת כפי שאנו למדים מברכת הכהנים .שאין הם המברכים ,אלא הם שליחי
הקב"ה:
" לפיָשאינוָדומהָמוריקָמכליָמלאָוגדושָלמוריקָמכליָחסרָכדרךָשמצינוָבברכתָכהניםָ
(במדברָוָכג)ָכהָתברכוָאתָבניָישראלָאמורָלהםָ.שהשליחָציבורָאומרָתחלהָאלָהכהןָ
יברכךָה'ָכיָהש"ץָהואָסרסורָביןָהקב"הָוביןָהכהניםָוהואָאומרָתחלהָאלָהכהןָיברכךָה'ָ
ומורידָעליוָהשפעָדרךָהצנורותָכדיָשיהיהָהכהןָכליָמלאָברכתָה'ָואח"כָיוריקָהכהןָמןָ
כלי ָמלא ָעל ָישראל ָ ָ .כי ָאז ָחלה ָהברכה ָביותר ָכשהמשפיע ָנמצא ָבו ָהברכה ָבעצםָ
וראשונהָ ,כי ָאיך ָיברך ָמי ָשאינו ָמבורך ָבעצמוָ .על ָכן ָנאמר ָואברכה ָמברכך ָשקודםָ
שיברכךָאניָאברכוָתחלהָכדיָשיהיהָכליָמלאָברכתָה'ָויוריקָעליךָמןָכליָמלאָוגדוש"
(כלי יקר ,בראשית י"ב ,ג')
אך ישנה הבנה שלישית :המדרש שואל ,כל עוד משה קיים ,אברהם ודוד המלך ,אזי תהיה
הנהגה ,ברכה וניסים בעולם .אך מה יהיה בהעדרם .כך גם במקדש .כל עוד ירושלים
עומד ,אז ירושלים היא אורו של עולם .כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים .אך מה
יהיה כשבית המקדש יחרב?
מתרץ המדרש :הכל בא מן הקב"ה .בכל דור ודור יש את אברהם ,משה ודוד .בכל דור
ודור יכול להמצא המקדש .תפקידנו לחפש את ירושלים בנרות .האור קיים ,רק צריך
לפתוח את החלון כדי שהאור יכנס.
ה'שפת אמת' מלמד אותנו ,דרך אברהם כיצד ניתן לעשות זאת:
" במדרש ָואברהם ָזקן ָבא ָבימים ָוה' ָברך ָאת ָאברהם ָבכלָ .מי ָיעלה ָכו' ָמי ָיקום ָבמקוםָ
קדשוָזהָאברהםָכו'ָ.דאיתאָבספרי םָעלָפסוקָומיָיקוםָכיָהעלי'ָשישָלאדםָצריכיןָלראותָ
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שיהי' ָדבר ָשל ָקיימאָ .לא ָלעלות ָולחזור ָלירידה ָכו'ָ .וז"ש ָוישכם ָאברהם ָכו' ָאל ָהמקוםָ
אשר ָעמד ָשםָ .שכל ָמה ָשתיקן ָבכל ָיום ָהיה ָדבר ָשל ָקיימאָ .וביום ָהשני ָהלך ָלמדריגהָ
אחרתָ.לכןָבאָבימיםָשלאָאבדָאפילוָיוםָאחדָ.וז"שָשנותיהם ָתמימיםָכולןָשויןָלטובהָ.
ואזָהואָכליָמחזיקָברכהָ.ונקראָשלוםָ.תמיםָ.שאיןָהפסקָביןָכלָעליותיוָשבכלָיוםָויום"ָ
(שפת אמת ,חיי שרה ,שנת תרנ"ב)
השפת אמת מבאר את המושג 'בא בימים' .בכל יום היה אברהם עולה עוד מדרגה ועוד
מדרגה .ובכל מדרגה שעלה 'היה דבר של קיימא' .הוא הצליח תמיד לעלות ולא לסגת.
הוא תמיד הצליח לחזור אל 'המקום אשר עמד שם' .ולכן נקרא בא בימים .כל יום היה
משמעותי .בכל יום היתה עלייה והתקדמות .עד שזכה לעלות בהר ה' .ולכן הוא נקרא
'תמים' -שלם.
אם נזכה בכל יום להתקדם עוד קצת למען השאיפות הגדולות של עם ישראל ,לקראת
העליה בהר ה' ,נזכה להתגשמות הנבואות:
" ירושליםָאורוָשלָעולם ָשנאמרָוהלכוָגויםָלאורךָומלכיםָלנגהָזרחךָ.ומי ָהואָאורוָשלָ
ירושליםָהקב"הָשנאמרָוהיהָה'ָלךָלאורָעולם"

שבת שלום
מרדכי פרסוף
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