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 "מגן אברהם" - ךל לך פרשת
 

ֵיה ְשֶמָך ַוֲאַגְדָלה ַוֲאָבֶרְכָך ָגדֹול ְלגֹוי ְוֶאֶעְשָך: "הייעוד שלועל בפרשת השבוע מסופר על בחירתו של אברהם אבינו ו  ֶוְה

ָרָכה  חותמין בך - ברכה והיה: "קשרו את הפסוק לעולם התפילות -י בעקבותיהם "ורש -ל "חז(. ב, ב"בראשית י)" בְּ

 שלנו הפינה במסגרת". מגן אברהם"שחותמת במילים  ,עמידהתפילת הברכת האבות בובכך התכוונו ל, "בהם ולא

 .תפילת העמידהבסיפורי אברהם בתורה ובהשתקפותם בברכת האבות של נעיין " התפילות אוצר"

 

י צדק מלך שלם ובסופה מלכ  , אברהם משחרר את לוט בן אחיו במלחמתו עם המלכים

ֵכהּו: "ומברך אותו, יוצא לקראתו בלחם ויין ָברְּ  קֵֹנה ֶעְליֹון ל-ְלאֵ  ַאְבָרם ָברּוְך ַויֹאַמר ַויְּ

ֵגן ֲאֶשר ֶעְליֹון ל-ֵא  ּוָברּוְך :ָוָאֶרץ ָשַמי ם ֶתן ָךְבָיֶד  ָצֶריָך מ  כֹל ַמֲעֵשר לוֹ  ַוי  -יט, ד"בראשית י" )מ 

 ַוֲאָבֲרָכה ... ְבָרָכה ֶוְהֵיה: "שמופיעה בתחילת הפרשה' בכך מתגשמת למעשה ברכת ה(. כ

ְבְרכּו ָאֹאר ּוְמַקֶלְלָך ְמָבְרֶכיָך ְפֹחת כֹל ְבָך ְונ  ְש הברכה (. ג-ב, ב"בראשית י" )ָהֲאָדָמה מ 

 –בבחינת , דהיינו מירושלים, י צדק מלך שלםמלכ  מאליו דווקא  הראשונה לאברהם באה

ָך" ָבֶרכְּ יֹון עֵֹשה' ה יְּ צ   (. ה, ח"ראה גם קכ; ג, ד"תהלים קל" )ָוָאֶרץ ָשַמי ם מ 

 

 

נצחונו הצבאי ן ֲאֶשר ֶעְליֹון ל-ֵא  ּוָברּוְך: "מלכי צדק מברך את אברהם על  " ִמֵגן"; (כ, ד"י תבראשי..." ) ְבָיֶדָך ָצֶריָך ִמגֵ

. שאברהם הצליח לשחרר את לוט בן אחיו מהשביהיא לכך והכוונה  1,הסגיר את האויבים בידי אברהם' פירוש שה

מברך את אברהם בניסוח מאוד ה "אף הקב –בעקבות ברכתו של מלכי צדק מלך שלם את אברהם ש ,מעניין לראות

ברך את מלכי צדק  (.י"ג מ"משנה אבות פ" )הימנו נוחה המקום חרו - הימנו נוחה הבריות שרוח כל: "בבחינת ,דומה

ים ַאַחר" :אך במשמעות שונה, משתמש בביטוי דומה מאודה מצידו "הקבו, "ְבָיֶדָך ָצֶריָך ִמגֵן ֲאֶשר"ה "הקב  ַהְדָבר 

ַםֲחֶזה ַאְבָרם ֶאל' ה ְדַבר ָהָיה ָהֵאֶלה יָרא ַאל ֵלאֹמר ַב י ַאְבָרם ת  , שינוי זה .(א, טו בראשית" )ְמֹאד ַהְרֵבה ְשָכְרָך ָלְך גֵןָמ  ָאנֹכ 

 וברכה זו, מבטיח לאברהם הגנה ושמירה בהמשך דרכו' ה: ה"של הקבכפולה הבטחה מקפל בתוכו , "ָמגֵן"ל" ִמגֵן"מ

   2.הבטחת הזרע לדורות רביםהן את הבטחת ארץ ישראל ו ת הן אתכולל

 

כל יהודי שניגש לעמוד לפני בוראו פותח בברכת : ברכת האבות בתפילת העמידההבסיס של  ,לדעתי ,סיפור זה הוא

את אברהם ' אנחנו מתבססים על נוסח ברכת ה ,כלומר ."ַאְבָרָהם ָמֵגן' ָברּוְך ַאָתה ה: "אשר חותמת בלשון ,האבות

יָרא ַאל: "בפרשתנו י ַאְבָרם ת   :בתחילת דרכו' אברהם נתברך מהשבהמשך למה  זאת ."ְמֹאד ַהְרֵבה ְשָכְרָך ָלְך ָמגֵן ָאנֹכ 

 ". בהם ולא חותמין בך - ברכה והיה"

בֹור ְוַהמֹוָרא -ָהֵא : "מסיפור אברהם בפרשתוהלקוח  ,נוסף ברכת אבות יש ניסוח בולטב ל ַהג  יוֹן-אֵ ל ַהָגדֹו הניסוח  ."ל ֶעלְּ

יוֹן ל-אֵ  ּוָברּוְך: "כי צדק מברך את אברהםשמלבעת : פעמיים ,סיפור שלנובאך ורק מופיע במקרא " ל עליון-א"  ֶעלְּ

ֵגן ֲאֶשר י ְסדֹם ֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרם ַויֹאֶמר: "אברהםתשובתו של וב, (כ, ד"י ראשיתב..." ) ְבָיֶדָך ָצֶריָך מ  יֹמת  י ֲהר   ל-אֵ  'ה ֶאל ָיד 

יוֹן ֵנה ֶעלְּ ם קֹ בו , ת מופיע נוסח מקוצר של תפילת העמידהבסוף תפילת מעריב של ליל שב, יתרה מזאת". ָוָאֶרץ ָשַמי 

, ֹלֵהי ַאְבָרָהם-א   ,ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו-ֵוא  ּוֹלֵהינ-א  ' ָברּוְך ַאָתה ה: "הנוסח מצטט באופן מילולי את דברי אברהם למלכי צדק

ֵא  ,ֹלֵהי ַיֲעקֹב-ֹלֵהי י ְצָחק ֵוא-א   בֹור ְוַהמֹוָרא -ָה ל ַהג  יוֹן-אֵ ל ַהָגדֹו ה ָשַמִים ָוָאֶרץק. ל ֶעלְּ ן ָאבוֹת, וֹנֵ ְדָברוֹ  ָמגֵ ים . ב  ְמַחֵיה ֵמת 

 ...". ְבַמֲאָמרֹו 

 

                                                                 
1

ְשָרֵאל  ַָמֶגנְּךאֲ : "ח ,א"י הושעי מסתמך על "רש     ".י 
2

 שרוח כל: "בבחינת -ה מברך את אברהם בניסוח מאוד דומה "אף הקב –ברכתו של מלכי צדק מלך שלם את אברהם  בעקבות   

 ָצֶריָך ִמֵגן ֲאֶשר"משתמש כביכול בברכתו של מלכי צדק ' ה; (י"ג מ"משנה אבות פ" )הימנו נוחה המקום רוח - הימנו נוחה הבריות

י: "ה להבטחה נוספתאך משנה את המשמעות של המיל, "ְבָיֶדָך  ".ָלְך ָמֵגן ָאנֹכ 
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אנו ניגשים בתפילתנו כש .בכל תפילהנגד עינינו לת ועומד ,ת בפרשתנווהמתואר ,התנהגותו וצדקתו של אברהם אבינו

ְבנֵי ְבֵניֶהם ְלַמַען ְשמוֹ , ְסֵדי ָאבֹותְוזֹוֵכר חַ : "הרי אנו מבקשים מפורשות בברכת אבות, ועומדים בפניו' לה יא גֹוֵאל ל  ּוֵמב 

את לוט מידי המלכים ומפגשו מאמציו להציל , דש שם שמים בעולםיקשהדוגמא האישית של אברהם אבינו ". ְבַאֲהָבה

 .היסוד של ברכת אבותכל אלו מהווים את  –עם מלכי צדק מלך שלם 

 

 

 


