
  

  ד'התשע מרחשון                                       ד"בס

 ל"ז אריה יהודה בן אביצור מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור     

  ההבטחה לאברהם ולזרעו בראי ההפטרה
  לך -לפרשת לך

  

  : ט"ל ישעיהו.1

-ֶמֶלְך  ַּבְלֲאָדן-ֶּבן ַּבְלֲאָדן ְמרַֹדְך  ָׁשַלח ַהִהיא ָּבֵעת א 
 ָחָלה ִּכי, ַוִּיְׁשַמע; ִחְזִקָּיהּו-ֶאל-- ּוִמְנָחה ְסָפִרים, ָּבֶבל

 ֵּבית-ֶאת ַוַּיְרֵאם, ִחְזִקָּיהּו, ֲעֵליֶהם ַוִּיְׂשַמח ב  .ַוֶּיֱחָזק
 ְוֵאת ַהְּבָׂשִמים-ְוֶאת ַהָּזָהב-ְוֶאת ַהֶּכֶסף-ֶאת ְנכֹתֹה
 ֲאֶׁשר-ָּכל ְוֵאת, ֵּכָליו ֵּבית-ָּכל ְוֵאת ַהּטֹוב ַהֶּׁשֶמן
 ֶהְרָאם-לֹא ֲאֶׁשר, ָדָבר ָהָיה- לֹא  :ְּבאְֹצרָֹתיו ִנְמָצא

 ַוָּיבֹא ג  }ס { .ֶמְמַׁשְלּתֹו-ּוְבָכל--ְּבֵביתֹו ִחְזִקָּיהּו
 ֵאָליו ַוּיֹאֶמר; ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך -ֶאל, ַהָּנִביא ְיַׁשְעָיהּו

, ֵאֶליךָ  ָיבֹאּו ּוֵמַאִין, ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ָאְמרּו ָמה
 ד  .ִמָּבֶבל ֵאַלי ָּבאּו ְרחֹוָקה ֵמֶאֶרץ, ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר
-ָּכל ֵאת, ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר; ְּבֵביֶתךָ  ָראּו ָמה, ַוּיֹאֶמר

-לֹא ֲאֶׁשר ָדָבר ָהָיה-לֹא--ָראּו ְּבֵביִתי רֲאֶׁש 
                                              .ְּבאֹוְצרָֹתי,ִהְרִאיִתים

 ְיהָוה- ְּדַבר, ְׁשַמע   :ִחְזִקָּיהּו-ֶאל, ְיַׁשְעָיהּו ַוּיֹאֶמר ה
 ְּבֵביֶתךָ  ֲאֶׁשר-ָּכל ְוִנָּׂשא, ָּבִאים ָיִמים, ִהֵּנה ו   .ְצָבאֹות

 ִיָּוֵתר- לֹא  :ָּבֶבל, ַהֶּזה ַהּיֹום-ַעד ֲאבֶֹתיךָ  ָאְצרּו ַוֲאֶׁשר
 ֲאֶׁשר, ִמְּמךָ  ֵיְצאּו ֲאֶׁשר ּוִמָּבֶניךָ  ז  .ְיהָוה ָאַמר, ָּדָבר

 ח  .ָּבֶבל ֶמֶלְך , ְּבֵהיַכל, ָסִריִסים, ְוָהיּו; ִיָּקחּו-- ּתֹוִליד
 ֲאֶׁשר ְיהָוה-ְּדַבר טֹוב, ְיַׁשְעָיהּו-ֶאל ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר
  }פ { .ְּבָיָמי ֶוֱאֶמת ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּכי, ַוּיֹאֶמר; ִּדַּבְרָּת 

   :מקרא דעת: חכם עמוס הרב. 2

 ואמת שלום יהיה כי : ואמר חזקיהו והוסיף"...
 ואמת שלום יהיה כי , הדבר טוב: שיעורו – בימי
 , בני בימי רק תבוא הנביא לי שחזה והרעה , בימי
 לאברהם ההבטחה מעין לי טובה הבטחה זו והרי

 תקבר בשלום אבותיך אל תבוא ואתה :" אבינו
  "...טובה בשיבה

  :א"מ -'מ ישעיה , ההפטרה : 3

 ַדְרִּכי ִנְסְּתָרה ִיְׂשָרֵאל ּוְתַדֵּבר ַיֲעקֹב תֹאַמר ָלָּמה) כז(
 ִאם ָיַדְעָּת  ֲהלֹוא) כח: (ַיֲעבֹור ִמְׁשָּפִטי ּוֵמֱאלַֹהי ֵמְיהָוה

 לֹא ָהָאֶרץ ְקצֹות ּבֹוֵרא ְיהָוה עֹוָלם ֱאלֵֹהי ָׁשַמְעָּת  לֹא
 ַלָּיֵעף נֵֹתן) כט: (ִלְתבּוָנתֹו ֵחֶקר ֵאין ִייָגע ְולֹא ִייַעף

 ְוִיָגעּו ְנָעִרים ְוִיֲעפּו) ל: (ַיְרֶּבה ָעְצָמה אֹוִנים ּוְלֵאין ּכֹחַ 
 כַֹח  ַיֲחִליפּו ְיהָוה ְוקֹויֵ ) לא: (ִיָּכֵׁשלּו ָּכׁשֹול ּוַבחּוִרים

: ִייָעפּו ְולֹא ֵיְלכּו ִייָגעּו ְולֹא ָירּוצּו ַּכְּנָׁשִרים ֵאֶבר ַיֲעלּו
 ִיְּגׁשּו כַֹח  ַיֲחִליפּו ּוְלֻאִּמים ִאִּיים ֵאַלי ַהֲחִריׁשּו) א (מא
 חִמִּמְזרָ  ֵהִעיר ִמי) ב: (ִנְקָרָבה ַלִּמְׁשָּפט ַיְחָּדו ְיַדֵּברּו ָאז

 ִיֵּתן ַיְרְּד  ּוְמָלִכים ּגֹוִים ְלָפָניו ִיֵּתן ְלַרְגלֹו ִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק
 ָׁשלֹום ַיֲעבֹור ִיְרְּדֵפם) ג: (ַקְׁשּתֹו ִנָּדף ְּכַקׁש ַחְרּבֹו ֶּכָעָפר
 קֵֹרא ְוָעָׂשה ָפַעל ִמי) ד: (ָיבֹוא לֹא ְּבַרְגָליו אַֹרח

 ֲאִני ַאֲחרִֹנים ְוֶאת ִראׁשֹון ְיהָוה ֲאִני ֵמרֹאׁש ַהּדֹרֹות
 ָקְרבּו ֶיֱחָרדּו ָהָאֶרץ ְקצֹות ְוִייָראּו ִאִּיים ָראּו) ה: (הּוא

 יֹאַמר ּוְלָאִחיו ַיְעזֹרּו ֵרֵעהּו ֶאת ִאיׁש) ו: (ַוֶּיֱאָתיּון
 ֶאת ַּפִּטיׁש ַמֲחִליק צֵֹרף ֶאת ָחָרׁש ַוְיַחֵּזק) ז: (ֲחָזק

 ְבַמְסְמִרים ַוְיַחְּזֵקהּו הּוא טֹוב ַלֶּדֶבק אֵֹמר ָּפַעם הֹוֶלם
 ֲאֶׁשר ַיֲעקֹב ַעְבִּדי ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה) ח: (ִיּמֹוט לֹא

 ֶהֱחַזְקִּתיךָ  ֲאֶׁשר) ט: (אֲֹהִבי ַאְבָרָהם ֶזַרע ְּבַחְרִּתיךָ 
 ַעְבִּדי ְלךָ  ָואַֹמר ְקָראִתיךָ  ּוֵמֲאִציֶליהָ  ָהָאֶרץ ִמְקצֹות

 ִעְּמךָ  ִּכי ִּתיָרא ַאל) י: (ְמַאְסִּתיךָ  ְולֹא ְּבַחְרִּתיךָ  ַאָּתה
 ֲעַזְרִּתיךָ  ַאף ִאַּמְצִּתיךָ  ֱאלֶֹהיךָ  ֲאִני ִּכי ִּתְׁשָּתע ַאל ָאִני
 ּכֹל ְוִיָּכְלמּו ֵיבֹׁשּו ֵהן) יא: (ִצְדִקי ִּביִמין ְּתַמְכִּתיךָ  ַאף

) יב: (ִריֶבךָ  ַאְנֵׁשי ְויֹאְבדּו ְכַאִין ִיְהיּו ָּבְך  ַהֶּנֱחִרים
 ְכַאִין ִיְהיּו ַמֻּצֶתךָ  ַאְנֵׁשי ִתְמָצֵאם ְולֹא ְּתַבְקֵׁשם

 ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ֲאִני ִּכי) יג: (ִמְלַחְמֶּתךָ  ַאְנֵׁשי ּוְכֶאֶפס
) יד: (ֲעַזְרִּתיךָ  ֲאִני ִּתיָרא ַאל ְלךָ  ָהאֵֹמר ְיִמיֶנךָ  ַמֲחִזיק

 ֲעַזְרִּתיְך  ֲאִני ִיְׂשָרֵאל ְמֵתי ַיֲעקֹב ּתֹוַלַעת ִּתיְרִאי ַאל
 ַׂשְמִּתיְך  ִהֵּנה) טו: (ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ְוגֲֹאֵלְך  ְיהָוה ְנֻאם

 ְוָתדֹק ָהִרים ָּתדּוׁש ִּפיִפּיֹות ַּבַעל ָחָדׁש ָחרּוץ ְלמֹוַרג
 ּוְסָעָרה ִּתָּׂשֵאם ְורּוַח  ִּתְזֵרם) טז: (ָּתִׂשים ַּכּמֹץ ּוְגָבעֹות

 ִיְׂשָרֵאל ִּבְקדֹוׁש ַּביהָוה ָּתִגיל ְוַאָּתה אֹוָתם ָּתִפיץ
  : ִּתְתַהָּלל

  :המלכים 4 מלחמת .4

 שוכן והוא, העברי לאברם ויגד הפליט ויבוא
 והם ענר ואחי אשכול אחי האמורי ממרא באלוני

, אחיו נשבה כי אברם וישמע: אברם ברית בעלי
 ושלש עשר שמונה ביתו ילידי חניכיו את וירק

 הוא לילה עליהם ויחלק: דן עד וירדוף מאות



 משמאל אשר חובה עד וירדפם: ויכם ועבדיו
  :לדמשק

  : 'ג' ה באבות המשנה. 5

, בכלם ועמד אבינו אברהם נתנסה נסיונות עשרה"
 "      אבינו אברהם של חיבתו כמה להודיע

                        ז- ה, יד בראשית. 6

 ֶאת ַוַּיּכּו ִאּתֹו ֲאֶׁשר ְוַהְּמָלִכים ְכָדְרָלעֶֹמר ָּבא"... 
 ְוֵאת ְּבָהם ַהּזּוִזים ְוֶאת ַקְרַנִים ְּבַעְׁשְּתרֹת ְרָפִאים

... ֵׂשִעיר ְּבַהְרָרם ַהחִֹרי ְוֶאת. ִקְרָיָתִים ְּבָׁשֵוה ָהֵאיִמים
 ַהּיֵֹׁשב ָהֱאמִֹרי ֶאת ְוַגם ָהֲעָמֵלִקי ְׂשֵדה ָּכל ֶאת ַוַּיּכּו

   ". ָּתָמר ְּבַחְצצֹן

                   :יב- י, ב דברים. 7

. ָּכֲעָנִקים ָוָרם ְוַרב ָּגדֹול ַעם ָבּה ָיְׁשבּו ְלָפִנים ָהֵאִמים"
 ָיְׁשבּו ּוְבֵׂשִעיר... ָּכֲעָנִקים ֵהם ַאף ֵיָחְׁשבּו ְרָפִאים
 ...".                ְלָפִנים ַהחִֹרים

                     :'א ו"ט בראשית. 8

 ַאְבָרם ֶאל' ה ְדַבר ָהָיה ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר "
 ְׂשָכְרךָ  ָלְך  ָמֵגן ָאנִֹכי ַאְבָרם ִּתיָרא ַאל ֵלאמֹר ַּבַּמֲחֶזה

  ".                                       ְמאֹד ַהְרֵּבה

                      :א"כ' א דברים. 9

 ֲעֵלה ֵרׁש, לֶֹהיָך ְלָפֶניָך ֶאת ָהָאֶרץ-אֱ ' ְרֵאה ָנַתן ה"
ְוַאל  ַאל ִּתיָראלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך -אֱ ' ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

                                         " ֵּתָחת

                 :'ז ו"ט בראשית. 10

 ַּכְׂשִּדים ֵמאּור הֹוֵצאִתיךָ  ֲאֶׁשר' ה ֲאִני, ֵאָליו ַוּיֹאֶמר" 
 ַּבָּמה, ַוּיֹאַמר  ְלִרְׁשָּתּה ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ְלךָ  ָלֶתת
  "?ִאיָרֶׁשָּנה ִּכי ֵאַדע

                           :ב"נדרים ל. 11

 של מידותיו על שהפריז מפני אמר ושמואל"
  ".?ִאיָרֶׁשָּנה ִּכי ֵאַדע ַּבָּמה: "שנאמר ה"הקב

     ז"ט פסוק. 12

ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי לֹא ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד 
  ".ֵהָּנה

       ז, בראשית טו ק"הרד. 13

 הוא כי, אדע במה ופירש... בני יירשוה כי פירוש"
 והאמין אמר שהרי בניו יירשוה אם לו נסתפק לא

 אולי כי, לעולם יירשוה אם לו נסתפק אלא', בה
         ,"ממנה ויגלו יחטאו

     

      :ן"הרמב. 14

 שיירשנה אמיתית ידיעה שידע אברהם בקש אבל
                                     ". מהם  למנעה זרעו חטא או חטאו יגרום ולא

 כל על שיירשנה ברית עמו כרת הוא ברוך והקדוש
  ". פנים

 זרעכם ואת אתכם בריתי את מקים הנני ואני’ .15
 כל יכרת ולא אתכם בריתי את והקמתי...אחריכם

 לשחת מבול עוד יהיה ולא המבול ממי עוד בשר
 אני אשר הברית אות זאת אלקים ויאמר: הארץ

 אתכם אשר חיה נפש כל ובין וביניכם ביני נתן
  .  'עולם לדרת

   .פח שבת במסכת  הגמרא: 16

 שכפה מלמד: חסא בר חמא בר אבדימי רב אמר "
 ואמר, כגיגית ההר את עליהם הוא ברוך הקדוש

 לאו ואם, מוטב - התורה מקבלים אתם אם: להם
  ".קבורתכם תהא שם -

  :  על התורה  פסוק יזבחיי רבינו .17

 שלא, עולם אחזת לישראל הארץ שתהיה באר"
 יגלו אולי ואם, הם רק יושיבוה ושלא יירשוה

 לא להם היא עולם אחזת כי אליה ישובו ממנה
  ". גילולים לעובדי


