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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"זלך לך  לפרשת

 זכות אבות לבנים, וזכות בנים לאבות
 

 מה הבעיה בשאלה זו? -במה אדע כי אירשנה 
ר הֹוֵצאִתיָך ה' ֲאִני : "אבינו הקב"ה אומר לאברהם ֲאשֶׁ

ִדים שְׂ ת ָהָא ,ֵמאּור כַּ ָך אֶׁ ת לְׂ ָתּהָלתֶׁ ִרשְׂ ֹזאת לְׂ ץ הַּ )בראשית " רֶׁ

ע ִכי ה' ֱאֹלִקים, ". אומר אברהם לקב"ה: (זטו,  ָמה ֵאדַּ בַּ
ָנה" , שאברהם )בפירוש שני( מסביר רש"יו , ח(שם) ?ִאיָרשֶׁ

אלא כוונתו  ,התכוין ח"ו להטיל ספק בקיום הבטחת ה'לא 

ותלשאול, רק היתה  כ ז ו  ז אי ץ  ב )רש"י יתקיימו בניו ָבָארֶׁ

 ,ךסתם כשאת א"י לא מקבלים  ,הוא מביןכי  .(, וםש
ותצריך  .בחינם כ צריך זכות ו ,בשביל לקבל את א"י ז

באיזו , הוא שואל . לכןמקבליה תשאר בידהארץ בשביל ש

ץ זכות יתקיימו  ,בידם הארץ, ובאיזה זכות תשאר בניו ָבָארֶׁ
ָחה קְׂ " אומר לו הקב"ה: .1ולא יגלו ממנה ולא יקחוה מידם

תִלי עֶׁ  שֶׁ לֶׁ שֻׁ ָלה מְׂ ת, וְׂ , גְׂ שֶׁ לֶׁ שֻׁ ֵעז מְׂ ָלש" וכו' יִ ַאוְׂ שֻׁ . )שם, ט(ל מְׂ
 .(רש"י שם, ו) כלומר: בזכות הקרבנות

מוסיף אברהם אבינו ושואל את ה': "תינח בזמן שבית 
המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא 

אמר לו: כבר תקנתי להם סדר קרבנות; בזמן  -עליהם? 
מעלה אני עליהם כאילו הקריבום  -בהן לפני  שקוראין

. )תענית כז, ב(לפני, ואני מוחל להם על כל עונותיהם" 
 כלומר: לימוד עניני קרבנות שקול כהקרבתם בפועל.

הנה, למרות שכוונתו של אברהם היתה רק לשאול ו
 ,בגמראדעה יש  בכל זאת ,באיזה זכות יתקיימו בניו בארץ

ָמה ֵאדַּ " תשאל בגללש ָנהבַּ של נגזרה על בניו  ,"ע ִכי ִאיָרשֶׁ
ץ ֹלא  - גלות ארבע מאות שנהאברהם  רֶׁ אֶׁ ֲעָך בְׂ רְׂ יֶׁה זַּ "ֵגר ִיהְׂ

ע ֵמאֹות ָשָנה" בַּ ִענּו ֹאָתם ַארְׂ ֲעָבדּום וְׂ ם, וַּ  .)בראשית טו, יג( ָלהֶׁ
יש דעה, שגלות מצרים נגזרה  .דעות אחרות בגמראגם יש 

סדום את הנפש שהציל בגלל שאברהם אבינו החזיר למלך 
ישיבה כג(-יד, כאשם ) הבמלחמ . במקום שיכניס אותם לַּ

מד אותם להיות ,שלו הוא מכניס אותם בעלי חסד,  ִוילַּ
ל"ישיבה" של מלך סדום, ששם לומדים את ההפך הגמור. 

ולפי דעה אחרת, הגזרה נגזרה מפני שגייס בחורי ישיבה 
ך לגייס . לא היה צרי)נדרים שם(למלחמה עם מלך סדום 

בחורי ישיבה למלחמה עם אמרפל וחבריו. שלוש דעות 
. עכ"פ, לפי דעה אחת, 2בחז"ל, למה נגזרה גלות מצרים

ָנה".אל, ששזה הגזרה באה על  ע ִכי ִאיָרשֶׁ ָמה ֵאדַּ  "בַּ
וכפי שרואים  - השאלה מוצדקת םא וצריך להבין:

 - , שהתייחס לשאלה וענה עליהמתשובתו של הקב"ה
 ?אברהם על שאלתו נענשלמה א"כ, 

ָמה "לא היה צריך לומר אברהם ש ,אפשר להסביר בַּ
ע ָנה ֵאדַּ שחסר  ,קצת משמעות לשון זושיש ב ;"ִכי ִאיָרשֶׁ

ע אברהםל י ד י הדברים. והרי הקב"ה אמר במפורש  תב
וא"כ איזה חסרון ידיעה יש כאן,  !שיתן לו את הארץ

מָ "ומר היה צריך ל אחרי דברי ה' המפורשים? ה בַּ
ָנה ", שאז המשמעות היתה ברורה, שהכוונה היא ִאיָרשֶׁ

ת "באיזולשאול  כו ָמה "אבל אירשנה".  ז עבַּ ִכי  ֵאדַּ
ָנה ע וחסר לשממנה משמע היא לשון ש, "ִאיָרשֶׁ י ד  תבי

שזהו בעצם חסרון באמונה בדברי ה', שהרי ה'  ,הדברים
הקב"ה מדקדק עם ש וכיוןאמר דברים מפורשים וברורים. 

רק אם יש אפילו לכן  ,)יבמות קכא, ב( יקיו כחוט השערהצד
 - אברהם מפקפק בהבטחת ה'כאילו  מאד קלהמשמעות 

 .הקב"ה מדקדק על זה
ת ,על אברהם אבינו ומרמותר לסבור שני ינא מ בא  ש

. אפילו בתוככי לבו ,דברי ה' עלהיה לו איזה פקפוק 
חהבעיה היא  ו ס י . מנוסח השאלה משמע, שאברהם בנ

דורות ה מספיק, כדי שבז ח"ו בקיום הבטחת ה'.מסתפק 
בעיה הרבה יותר קשה הבאים עלולה כבר לצמוח מכאן 

עד כדי עלולים להגיע חסרון הזה השמ ,ה' ידע. באמונה
ישכחו את כל עבודת ה' של  ממש. טעויות של כפירה

עשר יראו צריך ש. לכן, כדי לתקן את זה, אברהם אבינו
ואח"כ  ,וקריעת ים סוף ,םיציאת מצריו ,מכות מופלאות
עת ה' שהיתה ייגיעו שוב לידומזה , ימעמד הר סינ
לאברהם אבינו היתה הידיעה בלי כל  .לאברהם אבינו
שיצטרכו  ,עמדו במצב כזהיאבל ישראל  .הדברים האלה

וכל מה וקריעת ים סוף עשר מכות ויציאת מצרים לראות 
יַּ למצב , כדי לחזור לידיעת ה' ,שקרה שם  ה'ִמינּו בַּ אֲ של "וַּ

דוֹ  בְׂ ה עַּ ֹמשֶׁ היו  ,היו כך לםו. ודאי לא כ)שמות יד, לא(" ּובְׂ
נון ונחשון בן עמינדב, ן ושע בהצדיקים כמו אהרן הכהן וי

אבל היו כאלה שהתבוללו  ,אחרים ועוד הרבה צדיקים
ארבע חמישיות היו  ,במצרים, ואפילו אחרי תשע מכות

ו בשלשת ימי מתש [ויש אומרים עוד יותרמעם ישראל ]

יג, יח בסוף  ם)עי' רש"י ש כי לא היו ראויים לצאת ,אפלה

באותה מדרגה. כל השעבוד ישראל לא כל  .דבריו שם(
ןשמפני  ,באהזה הנורא  י ע ת  אי ר חסר קצת אצל היה  למ

הופך  ,אבותהל אצחסרון ו. באמונה בה'אברהם אבינו 
 טיל יםכמו שאם יור .אח"כ אצל הבנים לחסרון יותר גדול

אז  ,מטר בהכוונת הטיליותהיה סטיה של מיל ,לחלל

כך גם  - ק"מ פימאות אלבמטרתו א את ייחט טילבשמים ה
כל אצל האבות. האבות הם כן השילוח של עם ישראל. 

סטיה עצומה בתוצאות. , גורמת לן השילוחכסטיה קטנה ב
 כמה וכמה.פי אח"כ בבני ישראל חסר  ,מה שחסר באבות
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 םמעשה אבות סימן לבני

י חטאו, לִ בני עֵ  .זה גם בדור מאוחר יותרענין רואים 
ָך ָכל לֵעלי: הנביא ובגלל זה אומר  ֵביתְׂ יֶׁה ָזֵקן בְׂ "ֹלא ִיהְׂ

ִבי רְׂ ָכל מַּ ָיִמים... וְׂ ָך ָימּותּו ֲאָנִשיםהַּ . )שמו"א ב, לב(" ת ֵביתְׂ
כך כאלף שנה אחר . )ר"ה יח, א(בני שמונה עשרה  -כלומר 

עוד מוצאים שהיתה  -יוחנן בן זכאי בתקופתו של רבי  -
רק מפני שהיו  ,בניה היו מתים צעירים מאדמשפחה ש
לדורות עולם בני עלי לא יכולים הרי ש .(שם)ר"ה מבית ֵעִלי 

ילות חסדים עוסקים בתורה ובגמהם אלא אם כן  ,להתקיים
. )ירו' שם פ"ב ה"ה(תפילה בולדעת הירושלמי גם , (שם)ר"ה 

הרוחניים  יםנִ גֶׁ בַּ  .יכולים להתקייםאבל בלי זה הם לא 
 .3הם לא יכולים להתקייםבגללו ש, שלהם יש משהו לקוי

כבר  ,מה שאנו חיים בזכות האבות :להפךכך גם ו

כות ש ,הסביר הגה"צ רבי א"א דסלר זצ"ל ואמר לא "זְׂ
ת, אלא "נה עלינויהיא שמגאבות"  כּו  ,אבות". כלומר זַּ

כּות הנפש של האבות הק מאהבת החסד דושים, משהו מזַּ
)בעקידה(  של אברהם, ממסירות הנפש של יצחק אבינו

מאהבת התורה של יעקב, עבר אלינו בירושה, ובזכות זה ו
)עי' מכתב מאליהו ח"א  4אנו מבקשים מהקב"ה לרחם עלינו

כּות אבותועל  .(14-8עמ'  בדרכי זו צריך לשמור. ללכת  ""זַּ
בות שקבלנו טפח בתוכנו את המידות הטוולאבותינו, 

מהם בירושה, ורק אז יש תקוה שזכות זו תעמוד לנו. אם 
חלילה לא נעשה כן, ולא נטפח בתוכנו את המידות 

כּות  -הטובות של אבותינו הקדושים  לא תשאר בידינו זַּ
כותם כות אבותינו 5אבותינו, וממילא גם לא זְׂ . אדרבה, זְׂ

כאותו גנב שהובא תהפוך לנו אז לרועץ ולמקטרג ח"ו, 
בפני שופט, ושאל אותו השופט: "מה יש לך לומר 
להגנתך"? אמר הגנב: "אבי היה אדם ישר"! אמר לו 
השופט: "אם כך, הרי שיש להחמיר בדינך עוד יותר! 
בשלמא אם אביך היה גנב, היה מקום להתחשב בך, שכן 
לא ראית מימיך דרך אחרת. אבל אם אביך היה אדם ישר, 

ר, למה נהיית גנב"?... וחינך גם אותך להיות אדם יש
"זכות אבות" הופכת א"כ להיות קטגור לאדם שאיננו 

 .6ממשיך ללכת בדרכים הטובות שהלכו בהן אבותיו
הוא עשו גם  .זכות אבותיו הלא מועיל לעשוובאמת, 

 .אבל הוא לא הולך בדרך שלהם ,בן של אברהם ויצחק

שכשאומרים  ,זצ"ל ]הגרש"ז אויערבאך[הרב ולכן אמר 
כי זוכר כל הנשכחות " של ראש השנה"זכרונות"  בברכת

, שיש ועקדת יצחק לזרעו היום תזכור"אתה הוא מעולם, 
, ש"זרעו" של יצחק הרי הוא כולל גם הפוסקים שכתבון מ

ואת  ש ע"ועקדת יצחק , ולכן יש לומר ע ר ללז  ו ש
ב ק ע , כדי שבקשתנו לא תכלול גם את היום תזכור" י

שו וזרעו יהנו מזכות , ונמצינו מתפללים שגם ע7עשו
ח בשם מהרי"ל, וט"ז שם סק"ג סי' תקצ"א סק"מג"א ) 8העקדה

מו"ר הגרש"ז אויערבאך זצ"ל אמר, אך , (בשם בעל הפרדס
תוספת הזו אפשר לבקש שגם לֵעָשו יזכור ו ,שאין צורך בַּ

ליעקב ומשמעות בקשה זו היא, ש ה.עקדההקב"ה את 

בותיהם, ואילו וזרעו יזכור הקב"ה שהם ממשיכים בדרך א

אלֵעָשו וזרעו יזכור הקב"ה שהם  ממשיכים בדרך  ל
אבותיהם. אותו דבר עצמו שהוא זכות בשבילנו, הוא 

אמנם לפי אלה שגורסים "היום  .9קטרוג בשבילם
ים מ ח ר תזכור" אי אפשר לכוין כפי שהציע הגרש"ז  ב

]בלי תיבת ר", ואם אומרים רק "היום תזכזצ"ל, אבל 
כוֹ שי"ברחמים"[, אז  שהוא "ר ליעקב יך באמת לכוין כך. זְׂ

" לבדו זרעו של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו הישרה
כור לעשו שהוא סטה ה"ז( י"מלכים פ 'רמב"ם הלכ) , וזְׂ

 לחלוטין מדרך האבות.
 .הולכים לאיבוד לאו ,משפיעים מעשי האבותהרי ש

הזכויות  כ"ש .לא הולך לאיבוד ,אפילו הדבר הכי קטן
אם יש איזה מכשול מאידך גיסא, ו .עשו תהגדולות שהאבו

להתגלות אצל הבנים הענינים האלו  אצל האבות, עלולים
אלא גם  ,היות וזה לא רק אצל האבות ,בתוצאה נוראה

שלא  ,כל אחד מאיתנו צריך לחשוב .10הבאים אצל הדורות
כדי שהוא בעצמו לא יענש, אלא גם כדי לא רק  ,יחטא

ו "וא לא יהיה סיבה חשה .שדורותיו לא יענשו בגללו
 רק מצוות ומעשים טובים. ויש לבנישיור .רות הבאיםולד

 מועילים לאבות -מעשה בנים 
בראש השנה ש בגמראמה שכתוב  ,אמר "חפץ חיים"ה

וספרי חיים וספרי מתים  ,יושב על כסא דיןהקב"ה "
"ספרי חיים וספרי מה פירוש  ,)ר"ה לב, ב(" פתוחין לפניו

וונה היא לספרים שבהם נכתב מי בפשטות הכ -מתים"? 

. אבל ה"חפץ חיים" לא 11בשנה הבאהימות יחיה ומי 
שספרי החיים הם הספרים פירש כך. ה"חפץ חיים" פירש, 

שבהם כתובים אלו שעדין חיים. וספרי מתים הם הספרים 
אלו שכבר מתו. מה יש לבדוק אצל מי  שבהם כתובים

ו מעשיו הימת? בשלמא מי שחי, צריך לראות מה כבר ש
. על השנה הבאה לדון את דינולפי זה ושעברה, בשנה 

לא מצוות ולא זו שנה במת, לא עשה כבר אבל מי ש
עבירות, וא"כ מה יש לחפש אצלו? על מה ולמה פותחים 

גם למת יש  - "חפץ חיים"את ספרו ביום הדין? אמר ה
יו בעוה"ז בנים ותלמידים ר"חשבון פתוח". אם השאיר אח

ה ובמצות, לומדים משניות, נותנים צדקה שעוסקים בתור

נוספות זכויות לחשבונו גם לאחר שמת. ואם השאיר  -
 -אחריו בנים ותלמידים שהולכים בדרך ההפוכה ח"ו 

. הרי לכן נהוג שבנים אחרי 12נוספות חובות לחשבונו
פטירת ההורים אומרים קדיש, עוברים לפני התיבה, 

אלו מועילים נותנים צדקה ולומדים משניות, כי כל 
להעלות את נשמת הנפטר. גם אצל המת יש א"כ לבדוק, 
מה נוסף לו במשך השנה שחלפה. האם נוספו לו זכויות 

 .13לחשבון, או שמא ח"ו להפך
ר כל אחד מאיתנו צריך להשתדל שהמאזן שישאי

יש  ,אם יעשה מצוות .אחריו יהיה חיובי עד כמה שאפשר
ח"ו להפך.  , אזלאאם ו .סיכוי שבניו יעשו עוד יותר מצוות
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צריך, לכן, . מאדוחשוב חינוך הבנים הוא דבר גדול 

ו זה .בני תורה םמתאימה לגדל בניהשה א לחפש ולשאת
 חשוב מאד. דבר

שבעצם ראוי שכל אחד  ,הרבה פעמים אמרתי בישיבה
לא כל אחד מוצא בת . אלא מה, שלמיד חכםישא בת ת

די חכמים, תלמיד חכם. אין, לצערנו, כל כך הרבה תלמי
וממילא לא כל אחד יכול לשאת בת תלמיד חכם. אבל מה 

 לפחות שתהיה לו ,הוא לעשות שכן אפשרי לכל אדם
הרי למה יעצו חכמים לאדם לשאת  !תלמיד חכם אשת

מובטח לו שבניו  ,שאם מת או גולה" -בת תלמיד חכם? 
, כי אשתו תגדלם בדרך )פסחים מט, א(" תלמידי חכמים

ה. וא"כ, גם אשת תלמיד חכם יכולה שראתה בבית אבי
לראות , כל אחד יכול לעשות -להועיל לזה. ואת זה 

ע"י  ,כמובן ,וזה תלמיד חכם. אשתשתהיה לו 
יש לנו , ולומדים ממעשיהם. שמתקרבים לחכמי התורה

 םגדולישנהיה  ,עצמנוכלפי לא רק  בזה, אחריותבזה 
 םלדאוג שיהיו גדוליכלפי הבנים שלנו, גם אלא תורה, ב
, לשלוח למידי חכמיםלתשיתחברו להשתדל  .תורהב

בחינוך אותם לחנך ו למידי חכמים,ללמוד אצל תאותם 
 .הכי טוב

 וכל מעשיך יהיו לשם שמים
שהעבודה  ,לעבדך באמת" נּובֵ "וטהר לִ  ,אנו מתפללים

יש אדם  .נוה אמיתית לרצון ה', לא להנאת עצמשלנו תהי
א יהיה אם הוו ,לם מניחיםובישיבה כ שמניח תפילין כי

רק כדי שלא  ,מניחהוא  לכןבלי תפילין יצחקו עליו, 
שכר בתור עושה שלא קצת יקבל אחד כזה,  .יצחקו עליו

עבודת עצמו.  אלא ,עבודת ה' וזלמעשה אין אבל  ,לשמה
כל החבר'ה לובשים רק מפני שלובש ציצית וכך גם מי ש

בגלל יהיה נו עושים מה שא , שכלצריך להשתדל .ציצית
 .לם עושיםוככך לא בגלל ש ,רצון ה'

דשלא לעשות גם ודאי ו ג לם עושים ורצון ה' כי כ נ
מספרים על ה"דברי חיים" מצאנז זצ"ל, שבא אליו כך. 

פעם יהודי אחד וסיפר לו, "פלוני עשה כך וכך". אמר לו 
ה"דברי חיים": "לשון הרע! אסור לספר זאת"! אמר לו 

כולם אומרים"! אמר לו ה"דברי כך המספר: "אבל 

חיים": "הגיהנם מספיק גדול בשביל כולם"!... "כולם 
מה שכולם עושים צריך לבדוק אם עושים" איננו היתר. 

אבל גם  .סתם אחרי כולם אסור להסחף מותר.באמת 
להשתדל לעשות גם אז צריך  ,לם עושים דבר נכוןוכשכ
אלא כי  ,לם עושיםוכבגלל שכך לא רק אותו מעשה את 
 לעשות.ה'  והציכך 

שפעם הוזמן לאסיפה  ,מספרים על הסופר עגנון
. עגנון קם לצאת .וכמה מהנוכחים התחילו לעשן ,בשבת

נא לא " :נוכחיםאל הואמר  ,היו"ר שלא יצא ביקש ממנו

עגנון קם  .החבר עגנון לא סובל את העישון"לעשן! 
בל הקב"ה לא סו ."החבר עגנון סובל את העישון :ואמר

לא מפני  ,רצון ה' ולעשות את הדברים מפני שזה .אותו"
המידה  זו ,בנו לעבדך באמת"ל לם עושים. "וטהרוככך ש

יֲַּעֹקב" -אבינו  של יעקב ת לְׂ לפעמים . )מיכה ז, כ(" ִתֵתן ֱאמֶׁ
לא שלהשתדל גם צריך אבל  ,אדם צריך לעשות נגד הכלל

נות מתי מותר לש ,צריך הרבה שיקול דעת .לפגוע בכלל
על  צריך בזה הכרעה תורנית. כמה לעשותממנהג הציבור. 

חומרות שהציבור לא  .עצמו חומרות שהציבור לא נוהג
וה ופגיעה זו גא ,אם עושה אותן בפרהסיא ,אותן נוהג

הזהר באחרים שלא נוהגים את החומרות האלה. צריך ל
 אבל לעשות מה שההלכה מאד בהנהגה של חומרות.

לם עושים ובין ום כאבין  .יך לעשותזה ודאי צר - תמחייב
 קיים את ההלכה צריך.ל .אם לא עושים
ונמשיך בדרך  ,שתהיה לנו באמת זכות אבותיהי רצון 

במידת  ,יראת שמיםב ,חסדבשל אברהם יצחק ויעקב, 
מוסיפים זכויות הרי אנו  .שתתן אמת ליעקב ,אמתה

ו וה שאנכל מצ .לאברהם יצחק ויעקב ולמשה רבינו
למשה רבינו שלימד אותנו את  וסיפה זכותמ ,עושים
ל החכמים שלימדו אותנו את לכמוסיפה זכות גם ה, והמצו

ללמוד אותה,  ,להשתדל לקיים את התורה .המצוות
 היזו ,מסכת שבת בישיבהכעת להרבות בתורה, לומדים 

ת זו מצוַּ  ,מילה של תורה שיהודי לומדכל  .מעלה גדולה
מסכת שבת, הרי כשלומדים ו .של תלמוד תורה עשה

שֹו"מקיימים גם מצות עשה  דְׂ קַּ ָבת לְׂ שַּ ת יֹום הַּ  של "ָזכֹור אֶׁ
הלכות שבת בשבת עם 'אגלי  יםואם לומד .)שמות כ, ח(
ת "עונג שבת"מיטל', מקיי הרי ה'אגלי טל' ! ם גם מצוַּ

איך הוא בונה את  תבונניםכשמו ,מלא בסברות נפלאות
לא רק יות ומביא ראהסברות שלו בענין המלאכות, 

וממסכת כלים  ,ממסכת שבת, אלא גם ממסכת בבא קמא
הרי זה דבר נפלא! זוהי הגדלות של אדם גדול,  -ועוקצין 
 .)תוספתא סנה' פ"ז ה"ה(ענין אחד"  -"כל התורה שאצלו 

מסכת יכול ללמוד הלכות שבת מתוך מסכת כלים ו
מתוך מסכת שבת ומסכת ואהלות הלכות כלים אהלות, ו

הכל שזור וארוג  .ענין אחד" -י "כל התורה כבבא קמא. 

 .14זה בזה
 אמן. ,שנזכה כולנו ליום שכולו שבת במהרה בימינו

 
 
 
 

 
 

                                                           
לא  , דזהח"ו ובפירוש ראשון פירש רש"י, שאברהם אכן פקפק בהבטחת ה' על ירושת הארץ. אך לא מחמת שלא האמין לדברי ה'. 1

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 יש לתלות בעורך בלבד.וכל טעות או חסרון 
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"?! )לשון הרמב"ן( אלא הפקפוק היה איך לא יאמין בבשורה טובה ,ושאר הנסיונות ,מי שהאמין לשחוט את בנו היחיד האהוביתכן, כי "

מחמת שהבטחת ה' לא היתה מוחלטת, והיה משמע ממנה שהיא תלויה במעשיו של אברהם. לכן חשש אברהם, שמא יגרום החטא, 
א זרעו למנעה טְׂ או חֵ  אוֹ טְׂ ולא יגרום חֶׁ  ,שידע ידיעה אמיתית שיירשנההיינו, " -ארץ. ולכן ביקש מה' אות ולבסוף לא יזכו בניו לרשת את ה

" )לשון הרמב"ן(, והיא ברית בין הבתרים, שזו היתה האות שיירש את הארץ כרת עמו ברית שיירשנה על כל פנים]אכן[  ב"הוהק ...מהם
שני פירש רש"י, שלאברהם לא היה כל פקפוק בהתקיימות הבטחת ה', ורק רצה לדעת באיזו על כל פנים, גם אם ח"ו יחטאו. אבל בפירוש 

 זכות תתקיים הארץ ביד זרעו.
מכוונות כנגד ג' מיני  "מפני מה נענש אברהם אבינו, ונשתעבדו בניו למצרים"וכתב ה"קרן אורה", ששלש הדעות שנאמרו בגמרא . 2

, נענשו להיות גרים כי אירשנה במה אדע אמרמפני ש ...וענו אותם , ג'(ועבדום , ב'(לא להם גר יהיה זרעך בארץשעבוד שהיו שם: א'( 
 -)בנפש( . וענו אותם למידי חכמיםמפני שעשה אנגריא ועבודה בת -)בגוף( . ועבדום ]כאילו באמת לא ירשו את הארץ[ בארץ לא להם

 .ד"ה מפני מה( א ,נדרים לב "רן אורהק)" עינוי נפששהוא מפני שהפריש בני אדם מתחת כנפי השכינה, 
זכות התורה וגמילות חסדים שעסקו אך והיו אמורים משום כך למות צעירים מאד,  ,אביי ורבא היו מבית ֵעִליובגמרא מסופר, שגם . 3

 .(ר"ה יח, א)אלא בגיל מבוגר יותר  ,בהם הצילה אותם שלא ימותו בגיל צעיר מאד
דזהו שאנו אומרים "מה יפה ירושתנו", והיינו דנשאר לנו בירושה מעט מהמידות  ,שת וירא(. ובארוכן באר ה"בית הלוי" )סוף פר. 4

 הטובות של אבותינו הקדושים.
 .. וצ"ע לפ"ז מה שכתב רש"י, שלעמלק יש זכות אבות )עי' רש"י תהלים פ, יד(5
ת בְׂ ש . וכמו6 ִתי אֶׁ רְׂ ָזכַּ ָחק וכו' )ויקרא כו, מב(. כתב השל"ה )תורה שבכתב, סוף פר' בחוקותי(: "וְׂ ִריִתי ִיצְׂ ת בְׂ ַאף אֶׁ קשה: וִריִתי יֲַּעקֹוב וְׂ

זה הפסוק הוא של נחמה, ועדין לא גמר הקללות, ואיך הפסיק בפסוק של נחמה בתוך הקללות? וקבלתי, כי אף זה הפסוק הוא הרי 
עונשו מרובה, שראה אביו מתנהג בחסידות והוא  כי הרשע בן צדיק .לרשע בן צדיק ,כי אינו דומה רשע בן רשע החוטא .מתוכחת מוסר

אין מנהג אבותיו בידיו... על זה אמר אני אזכור לך אלו הדברים לכף חובה, שאתה מזרע אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, וגם 
ֹכר" )שם(, כי נתתי לך ארץ ישראל שאוירא דא"י מחכים, ועל כל זאת לא הלכת בדרך ישר". זְׂ ץ אֶׁ ָהָארֶׁ "ל. ועי' בגמ' )מנחות נג, א(, עכ "וְׂ

שרב פרידא קילל את מי שהוא בר אבהן ולא בר אוריין )כלומר, שאבותיו תלמידי חכמים גדולים, והוא לא(, מפני שהיה לו ממי ללמוד, 
 בר אבהן ואינו לומד )עי' מהרש"א שם(. שאינוולא למד, וזה חמור יותר ממי 

ֵעָשו הופקע מלהקרא זרעו של . ד7 עבְׂ ִכי שהרי הקב"ה אמר לאברהם: " - אברהםהגם שֶׁ ָך ָזרַּ ָחק ִיָקֵרא לְׂ , יב(, בראשית כא" )ִיצְׂ
אך עדין לא נאמרה כאן הפקעה שעשו אינו  -יצחק" ולא כל יצחק )נדרים לא, א(, ובא להוציא את עשו מלהקרא זרעו של אברהם ב"

 )כן דעת מהרי"ל(. יצחקנחשב זרעו של 
ת ָכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל"מר רחמנא ליצחק מדקאהמג"א נקט, ד אבל. 8 ֵתן אֶׁ ֲעָך אֶׁ רְׂ זַּ ָך ּולְׂ מע ש - מהן כלום ולעשו לא נתן)בראשית כו, ג(  "ִכי לְׂ

לא כולל את עשו )הובא  יצחק, וממילא א"צ לומר "לזרעו של יעקב", דגם זרעו של יצחקהופקע גם מלהקרא זרעו של עשו ש מינה
"צ שם סק"ח(. ואחרים כתבו, דאף אם ננקוט כהמהרי"ל, דעשו הופקע רק מלהקרא זרעו של במשנ"ב סי' תקצ"א ס"ק י"ב ובשעה

, מ"מ א"צ לומר בתפלה "לזרעו של יעקב", כיון שמה שאנו אומרים "ועקדת יצחק יצחקאך לא הופקע מלהקרא זרעו של  אברהם
דברת הברכה )"וזכור לנו ה' אלקינו... את השבועה אשר לזרעו היום תזכור" אין הכונה לזרעו של יצחק, אלא לזרעו של אברהם, שעליו מ

נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, ותראה לפניך עקדה שעקד אברהם... וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם"(, וא"כ אין עשו בכלל, 
 שהרי הופקע מלהקרא זרעו של אברהם, וכנ"ל.

ר יֲַּעֹקב. וכעין זה 9 ֹיאמֶׁ ָחק ֱאֹלקֵ  :אמרו במדרש: "וַּ ָרָהם ֵואֹלֵקי ָאִבי ִיצְׂ ד ֵעָשו וכו' י ָאִבי ַאבְׂ ד ָאִחי ִמיַּ ִציֵלִני ָנא ִמיַּ . (יב-)בראשית לב, יוכו' הַּ
 -מי שאינו בוחר בדרכיהם ואינו עושה כמעשיהם ]אבל[ אני מתקיים עליו.  -הא לעשו לא?! אלא הבוחר בדרכיהם והעושה כמעשיהם 

, המדרש מקשה, איך מתפלל יעקב להנצל ֵמֵעָשו בזכות אברהם ויצחק אבותיו? והרי גם לעשו כלומר. איני מתקיים עליו" )ב"ר עו, ד(
עומדת זכות זו, שהרי אברהם ויצחק הם גם אבותיו! ומתרץ המדרש, שאין זכות האבות עומדת אלא למי שבוחר בדרכיהם ועושה 

]אלא שבדברי הגרשז"א המובאים כאן  זכות האבות עומדת לו. אין -כמעשיהם, אבל מי שאינו בוחר בדרכיהם ולא עושה כמעשיהם 
היא עומדת לו לרועץ. ועי'  -מבואר חידוש גדול יותר, שלא רק שזכות האבות אינה מועילה למי שאינו הולך בדרכיהם, אלא יותר מכך 

 [.שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.מקור לכך לעיל בהערה 
מעשה חריג בהחלט שעשה בעת שהיה עוד תינוק בבטן אמו, ללא  -, שבשליחת ידו של זרח בן יהודה )בראשית לח, כח( . וכן מצינו10

ראו חז"ל כח שלילי לשלוח את ידו שלא במקום הראוי, עד שלבסוף יצא מזה עכן, ששלח ידו  -שום כוונה מיוחדת לא לרעה ולא לטובה 
 בחרם ארבע פעמים )עי' רש"י שם, ל(.

 כן פירשו המהרש"א )ערכין י, ב( וה"משך חכמה" )ויקרא כג, כד(.. 11
. ועי' משנ"ב )סי' תרכ"א ס"ק י"ח(, דיוה"כ נקרא "יום הכפורים" בלשון רבים, כיון שיש בו כפרה גם לחיים וגם למתים )כמבואר 12

 ברמ"א שם(. הרי שגם בדבריו מבואר, שגם המתים נידונים ביוה"כ.
ם, דלכן אמרו במשנה: "בראש השנה כל (טז, אר"ה )ועי' "בניהו" . 13 ל ו ע י  א (, ולא אמרו בלשון שםעוברין לפני כבני מרון" ) ב

 .עוברות לפני כבני מרון". דרצו לכלול בלשון "באי עולם" את כל מי שהיה פעם בעולם, הגם שכבר מת הבריותרגיל, "כל 
פוחת מספר הפרטים שמהם הוא מורכב. למשל, כשלומדים הלכות כלל ידוע הוא, שככל שדבר הוא נעלה ועמוק יותר, כך הולך ו. 14

כל הלכה נראית כענין בפני עצמו, וחושבים שאין קשר בין ההלכות. אבל כשיודעים את  -ב"קיצור שלחן ערוך" מבלי לדעת את טעמיהן 
ל שמבינים את הטעם ואת מגלים שכמה וכמה הלכות נובעות מאותה סברה. כך גם לגבי ידיעת הטעמים עצמם: ככ -ההלכה  טעם

הסברא בצורה עמוקה יותר, כך הדברים הולכים ומתרכזים יותר, וניכר שכמה וכמה סברות שונות נובעות בעצם מנקודה אחת כללית. 
מגלים שהחלוקה  -כלומר: החלוקה לפרטים רבים קיימת רק כשמבינים את הענינים ברמה שטחית, אך כשחודרים לפנימיות הענינים 

ן אחדמת, אינה קיי י ענ  .והכל 
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