
"ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו"

שמתגלה  לקב"ה,  אברהם  בין  מובן  והלא  הפתאומי  ובקשר  בה  שיש  ההתגלויות  בתיאורי  מרתקת  לך  לך  פרשת 
לאברהם בציווי "לך לך" ושולח אותו לארץ עלומה שתחשוף את עצמה כשיגיע אליה.

ויבן שם  יותר מאמירה של ה' לאברהם: "וירא ה' אל אברם...  אברהם מגיע לכנען וחווה התגלות נוספת, והפעם, 
מזבח ל-ה' הנראה אליו". אחרי ההתגלות והבטחת הארץ, בונה אברהם מזבח לציון ההתגלות )וגם ביצחק ויעקב 

מצינו שאחרי התגלות הם מקימים מזבח לציון המאורע(.

אברהם מדרים בארץ ויורד למצרים בעקבות הרעב. אחרי שהוא מביא נגעים על בית פרעה, נשלח אברהם חזרה 
לכנען, עולה לבית אל ונפרד מלוט בעקבות מריבת הרועים. ההתגלות השלישית מגיעה כבדרך אגב: "וה' אמר אל 
אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם..." בלי "ויאמר" ובלי מילות הקדמה אלא 
ישר "וה' אמר", כנבואה שמתפרצת בלי שליטה, ומפורש שכשהיה לוט עמו היה הדיבור פורש ממנו וישר כשנפרד 

ממנו - התפרצה ההתגלות החוצה.

אברהם מנצח במלחמת המלכים ואחריה מגיעה התגלות נוספת - "היה דבר ה' אל אברם במחזה", וכותב הרמב"ן 
שהפעם זכה להתגלות ביום בניגוד להתגלויות אחרות שהיו בלילה )ועם זאת הדברים תמוהים שהרי הקב"ה הוציא 
אותו לספור את הכוכבים(. לפי הרלב"ג כל ההתגלות המתוארת בפסוקים אלו היא מחזה נבואי בעיני רוחו בלבד 
- אברהם לא לקח עגלה משולשת, עז משולשת ואיל משולש באופן פיזי אלא עשה כן ברוחו. האברבנל מסייג את 
הדברים ומחלק את ההתגלות לשלושה חלקים: בחלק הראשון נגלה אליו ה' במחזה והדברים הם בעיני רוחו של 

אברהם. בחלק השני מקיץ אברהם ומבצע בפועל את ברית בין הבתרים. החלק השלישי, להלן, אף הוא במחזה.

ההתגלות הרביעית צמודה לקודמת ופותחת במילים "ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה 
וכאילו לקוח מהנבואות ה"קלאסיות", שמזעזעות את האדם עד עמקי  יותר  גדלה נפלת עליו". התיאור כאן מוכר 
נשמתו ומשאירות רושם עמוק וחזק )בניגוד לנבואות המוכרות שבתורה, בהן ה' מדבר עם משה פה אל פה(, כתיאור 
הרמב"ם לנבואה: "אבריהם מזדעזעים וכוח הגוף כושל ועשתונותיהם מטורפות". אכן, אברהם מקבל נבואה קשה 

וכואבת שהזעזוע יפה לה: גר יהיה זרעך, ועבדום ועינו אותם 400 שנה.

ההתגלות הבאה מסיימת את הפרשה והיא הארוכה ביותר, ובמהלכה מקבל אברהם הבטחה על זרעו, על הארץ, על 
הברית ועל שמותיהם שלו ושל שרי אשתו. גם כאן ההתגלות חזקה על אברהם: "ויפול אברם על פניו", ומפורש שלא 
יכל לעמוד כשרוח הקודש ניצבת עליו והוא לא נימול )לכאורה, אם כן, איך עמד בהתגלויות הקודמות ורק עכשיו נפל 
על פניו? הרי גם אז לא היה נימול! נראה ע"פ המלבי"ם ורש"ר הירש שלאחר כל מה שעבר הגיע למדרגה גבוהה 
יותר בנבואה ומכאן היה חייב למול בשביל להחזיק את הגוף בעוצמת הנבואה(.              שבת שלום!

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:30 הדלקת נרות 
16:40 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:25 ערבית  
17:24 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת לך לך  
בס"ד | שקיעה: 16:50 | צאת הכוכבים: 17:08 | יא מרחשון התשפ"ג | מוקדש לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

גולדויכט  שיעור מפי הרב מאיר 
יוניברסיטי(  בישיבה  ישיבה  )ראש 
 21:00 בשעה  שבת  בערב  יועבר 
נתתי  "לזרעך  הנושא:  בביה"כ. 

את הארץ הזאת - איך?"

יציבה   - האישה  אימון  סדנת 
שרעבי  ענת  ע"י  תועבר  ובריאות 
 12/11 וירא  פרשת  במוצ"ש 

בשעה 20:30.

יישר כוח  לכל המצטרפים לעלייה 
להר הבית! ניפגש בפעם הבאה.

הודעות


