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להפוך 
את הרע 

לטוב



ב"ה

הלימוד לרפואת
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חנה בת  ציפורה

שרה רבקה בת  אסתר



ב"הב"ה

הקדמה



ב"ה

בפרשות הקודמות מסופר שאברהם ויצחק נשבעו לאבימלך וכרתו איתו 
ברית לחיות בשלום. על שם השבועה קראו לאותו מקום באר שבע. 
בפרשתנו יעקב יוצא מבאר שבע לכיוון חרן ועל הליכתו לשם נאמר:

ֶלְך ָחָרָנה." )כח,י( ֵאר ָשַׁבע ַויֵּ ֵצא ַיֲעֹקב ִמבְּ " ַויֵּ

הקדמה



ב"ה

פירוש

המדרש בבראשית רבה מפרש: "מבאר שבע – מבארה של שבועה " 
 יעקב לא רצה להישבע לאבימלך כפי שעשו אברהם ויצחק 
כדי לא לעכב בדור אחד את כניסתם של בני ישראל לארץ.

 על ידי שבועת אברהם לאבימלך התעכבה כניסתם 
של בני ישראל לארץ 7 דורות.

] כי מאברהם עד כיבוש ארץ סיחון 
ועוג על ידי משה רבינו עברו ז' דורות [

בראשית רבה



ב"ה

פירוש

ועל ידי שבועת יצחק לאבימלך התעכבה כניסתם בעוד דור אחד. 
] כי מיצחק עד כיבוש הארץ על ידי יהושע עברו גם כן ז' דורות, 

  ונמצא שנתעכבה כניסתם בעוד דור אחד לאחרי הז' דורות מאברהם [.

בראשית רבה
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מה השאלה 
שעולה 

מפירוש המדרש ?
?



ב"ה

השאלה המרכזית ?

מדוע אברהם ויצחק כרתו ברית עם אבימלך 
ויעקב לא רצה בכך ?



ב"הב"ה

הביאור



ב"ה

הביאור

אברהם ויצחק - עבודתם הייתה לגרום לכך שהרע לא יפריע 
לעבודתם הקדושה. ולכן הם כרתו ברית עם אבימלך 

כדי שלא יפריע להם.
יעקב - עבודתו הייתה לברר את הרע. הוא לא היה יכול להשלים עם 

מציאות הרע בעולם, כפי שנראה בהליכתו לחרן. המטרה הפנימית 
לחרן הייתה כדי לברר את הרע שם. ולכן הוא לא כרת ברית עם 

אבימלך כי רצה לברר את הרע ולא להשלים איתו.



ב"ה

הביאור

אברהם ויצחק לא חששו להישבע לאבימלך כי באמת לא 
השבועה היא זו שגרמה לעיכוב בכניסת בני ישראל לארץ, 

אלא שמצד עבודתם נשארה עדיין מציאות הקליפה 
בתוקפה וישותה, וזה מה שמנע את הכניסה בפועל לארץ.



ב"ה

הביאור

דווקא לאחר גלותו של יעקב לחרן – "חרון אף של מקום" 
ועבודתו שם בבירור ענייני הקליפה והפיכתם לקדושה 

הייתה יכולה להיות כניסתם של בני ישראל לארץ.



ב"הב"ה

ההוראה
לחיים



ב"ה

 העבודה שלנו במשך הגלות דומה לעבודתו של יעקב – 
בירור וזיכוך העולם. להפוך את הרע שבעולם לטוב!
 על ידי העבודה הזו נזכה לבניין בית המקדש השלישי 

שהוא כנגד יעקב, בקרוב ממש!

ההוראה לחיים



ב"ה

לקבלת השיעור בכל שבוע בחינם
ולהקדשת שיעור לזכות, להצלחה, לעילוי נשמת

שולחים הודעה בווטסאפ
058-7708988

שולחים מייל לכתובת
EDU@ABITA.CO.IL

או
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"כל העניינים המסופרים בתורה 
)מלשון הוראה(, מכילים בתוכם 

הוראות נצחיות לכל יהודי ויהודי
בכל זמן, ובכל מקום."

ב"ה

)שיחת ויגש, תשנ"ב(
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