בס"ד
התפתחות אישית – הבזקים והתמדה הדרגתית
מ .נבון
שמות פרק ג
אַחר ַה ִמּ ְד ָבּר ַוָיּבֹא ֶאל ַהר ָה ֱאל ִֹהים
)א( וּמ ֶֹשׁה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת צֹאן יִ ְתרוֹ ח ְֹתנוֹ כּ ֵֹהן ִמ ְדיָן וַיִּ נְ ַהג ֶאת ַהצֹּאן ַ
ַרא וְ ִהנֵּה ַה ְסּנֶה בּ ֵֹער ָבּ ֵאשׁ וְ ַה ְסּנֶה ֵאינֶנּוּ ֻא ָכּל) :ג(
תּוֹך ַה ְסּנֶה ַויּ ְ
אַך יְ קֹוָק ֵא ָליו ְבּ ַל ַבּת ֵאשׁ ִמ ְ
ֵרא ַמ ְל ְ
ח ֵֹר ָבה) :ב( ַויּ ָ
ַרא יְ קֹוָק ִכּי ָסר ִל ְראוֹת
דּוּע לֹא יִ ְב ַער ַה ְסּנֶה) :ד( ַויּ ְ
אָס ָרה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ַה ַמּ ְר ֶאה ַה ָגּדֹל ַהזֶּה ַמ ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֻ
ַויּ ֶ
יך ֵמ ַעל
ֹאמר אַל ִתּ ְק ַרב ֲהלֹם ַשׁל נְ ָע ֶל ָ
ֹאמר ִהנֵּנִ י) :ה( ַויּ ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
תּוֹך ַה ְסּנֶה ַויּ ֶ
וַיִּ ְק ָרא ֵא ָליו ֱאל ִֹהים ִמ ְ
אַב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי
יך ֱאל ֵֹהי ְ
אָב ָ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ִ
אַד ַמת ק ֶֹדשׁ הוּא) :ו( ַויּ ֶ
עוֹמד ָע ָליו ְ
אַתּה ֵ
יך ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָ
ַרגְ ֶל ָ
יתי ֶאת עֳנִ י ַע ִמּי
ֹאמר יְ קֹוָק ָראֹה ָר ִא ִ
ָרא ֵמ ַה ִבּיט ֶאל ָה ֱאל ִֹהים) :ז( ַויּ ֶ
ַס ֵתּר מ ֶֹשׁה ָפּנָיו ִכּי י ֵ
יִ ְצ ָחק וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ַויּ ְ
ָד ְע ִתּי ֶאת ַמ ְכא ָֹביו:
ֲק ָתם ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ְפּנֵי נ ְֹג ָשׂיו ִכּי י ַ
ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ֶאת ַצע ָ
רבנו בחיי  -שמות פרק ג
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ישעיהו פרק כט פסוק כב
ֶחוָרוּ:
אַב ָר ָהם לֹא ַע ָתּה יֵבוֹשׁ ַי ֲעקֹב וְ לֹא ַע ָתּה ָפּנָיו י ֱ
אָמר יְ קֹוָק ֶאל ֵבּית ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר ָפּ ָדה ֶאת ְ
ָל ֵכן כֹּה ַ
ויקרא רבה )וילנא( פרשה לו :ד
ר' ברכיה ורבי לוי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר אברהם לא ניצול מכבשן האש אלא
בזכות יעקב ,משל לאחד שהיה עומד ונידון לפני שלטון ויצא דינו לפני שלטון לישרף צפה
אותה השלטון באצטרוגליס שלו וראה שעתיד להוליד בת שהיא נשאת למלך אמר כדי
הוא להנצל בזכות בתו שהוא עתיד להוליד כך אברהם יצא דינו מלפני נמרוד לשרף וצפה
הקב"ה שיעקב עתיד לצאת ממנו אמר כדאי הוא לינצל בזכות יעקב הה"ד )ישעיה כט(
"כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם ".ורבנן אמרין אברהם עצמו לא נברא
אלא בזכותו של יעקב הה"ד )בראשית יח( כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ואין צדקה ומשפט אלא ביעקב שנאמר
)תהלים צט( משפט וצדקה ביעקב אתה עשית.
בראשית פרק כה
...וְ ַי ֲעקֹב ִאישׁ ָתּם י ֵֹשׁב א ָֹה ִלים ]אהלו של שם ואהלו של עבר – רש"י[:
בראשית פרק כב
ֵר ֶאה:
ֵאָמר ַהיּוֹם ְבּ ַהר יְ קֹוָק י ָ
אַב ָר ָהם ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא יְ קֹוָק יִ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר י ֵ
)יד( וַיִּ ְק ָרא ְ
בראשית פרק יד
הוֹציא ֶל ֶחם ָויָיִ ן וְ הוּא כ ֵֹהן ְל ֵאל ֶע ְליוֹן:
וּמ ְל ִכּי ֶצ ֶדק ֶמ ֶל ְך ָשׁ ֵלם ִ
)יח( ַ
בראשית רבה )וילנא( פרשה נו י
 ...אברהם קרא אותו "יראה" שנאמר "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה" ,שם
קרא אותו "שלם" שנאמר )בראשית יד( "ומלכי צדק מלך שלם" .אמר הקב"ה אם קורא
אני אותו "יראה" כשם שקרא אותו אברהם ,שם  -אדם צדיק  -מתרעם ,ואם קורא אני
אותו "שלם" אברהם  -אדם צדיק  -מתרעם ,אלא הריני קורא אותו "ירושלים" כמו
שקראו שניהם יראה שלם :ירושלים .ר' ברכיה בשם רבי חלבו אמר עד שהוא שלם עשה
לו הקב"ה סוכה והיה מתפלל בתוכה שנאמר )תהלים עו( ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון,
ומה היה אומר יהי רצון שאראה בבנין ביתי ,ד"א מלמד שהראה לו הקב"ה בית המקדש
חרב ובנוי חרב ובנוי ,שנא' שם המקום ההוא ה' יראה הרי בנוי ,היך מה דאת אמר
)דברים טז( שלש פעמים בשנה יראה אשר יאמר היום בהר ה' ,הרי חרב ,שנאמר )איכה ה(
על הר ציון ששמם ,ה' יראה ,בנוי ומשוכלל לעתיד לבא ,כענין שנאמר )תהלים קב( כי בנה
ה' ציון נראה בכבודו.
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