
  

  ד'התשע מרחשון                                       ד"בס

 ל"ז אריה יהודה בן אביצור מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור     

  ההבטחה לאברהם ולזרעו בראי ההפטרה
  לך -לפרשת לך

   

  :לך לך בהפטרת ישעיהו לנבואת הרקע. א

-מ ישעיהו (לך לך פרשת של ההפטרה את להבין כדי
 מתוארת , זה בפרק , ט"ל בפרק ונעיין נקדים) א"מ

 חזקיהו אל בבל מלך בלאדן מרודך ששלח משלחת
 וצבא סנחריב של הפלאית תבוסתם לאחר , המלך
 ממחלתו חזקיהו נרפא כי ששמע לאחר , אשור
 , בשמחה פניהם מקבל חזקיה. ומנחה ספרים ובידם

   .אוצרותיו את להם ומראה

                         :ט"ל ישעיהו.1

-ֶמֶלְך  ַּבְלֲאָדן-ֶּבן ַּבְלֲאָדן ְמרַֹדְך  ָׁשַלח ַהִהיא ָּבֵעת א  
 ָחָלה ִּכי, ַוִּיְׁשַמע; ִחְזִקָּיהּו-ֶאל-- ּוִמְנָחה ְסָפִרים, ָּבֶבל

 ֵּבית-ֶאת ַוַּיְרֵאם, ִחְזִקָּיהּו, ֲעֵליֶהם ַוִּיְׂשַמח ב  .ַוֶּיֱחָזק
 ְוֵאת ַהְּבָׂשִמים- ְוֶאת ַהָּזָהב-ְוֶאת ַהֶּכֶסף-ֶאת ְנכֹתֹה
 ִנְמָצא ֲאֶׁשר-ָּכל ְוֵאת, ֵּכָליו ֵּבית-ָּכל ְוֵאת ַהּטֹוב ַהֶּׁשֶמן

 ִחְזִקָּיהּו ֶהְרָאם- לֹא ֲאֶׁשר, ָדָבר ָהָיה- לֹא  :ְּבאְֹצרָֹתיו
, ַהָּנִביא ְיַׁשְעָיהּו ַוָּיבֹא ג  }ס { .ֶמְמַׁשְלּתֹו-ּוְבָכל--ְּבֵביתֹו

 ָהֲאָנִׁשים ָאְמרּו ָמה ֵאָליו ַוּיֹאֶמר; ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך - ֶאל
 ֵמֶאֶרץ, ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר, ֵאֶליךָ  ָיבֹאּו ּוֵמַאִין, ָהֵאֶּלה

; ְּבֵביֶתךָ  ָראּו ָמה, ַוּיֹאֶמר ד  .ִמָּבֶבל ֵאַלי ָּבאּו ְרחֹוָקה
 ָהָיה-לֹא--ָראּו ְּבֵביִתי ֲאֶׁשר-ָּכל ֵאת, ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר

                                                .ְּבאֹוְצרָֹתי, ִהְרִאיִתים-לֹא ֲאֶׁשר ָדָבר
 חורבן נבואת ישעיהו הנביא מנבא , זאת כשמוע

 , המלך על הדרוש הרושם את עושה לא אשר , גלותו
 שחשוב ומה , עתידית כנבואה אותה פוטר כשהוא

 ה                                                   :ההווה הוא
 ְיהָוה-ְּדַבר, ְׁשַמע   :ִחְזִקָּיהּו-ֶאל, ְיַׁשְעָיהּו ַוּיֹאֶמר
 ְּבֵביֶתךָ  ֲאֶׁשר-ָּכל ְוִנָּׂשא, ָּבִאים ָיִמים, ִהֵּנה ו   .ְצָבאֹות

 ִיָּוֵתר-לֹא  :ָּבֶבל, ַהֶּזה ַהּיֹום-ַעד ֲאבֶֹתיךָ  ָאְצרּו ַוֲאֶׁשר
 ֲאֶׁשר, ִמְּמךָ  ֵיְצאּו ֲאֶׁשר ּוִמָּבֶניךָ  ז  .ְיהָוה ָאַמר, ָּדָבר

 ח  .ָּבֶבל ֶמֶלְך , ְּבֵהיַכל, ָסִריִסים, ְוָהיּו; ִיָּקחּו-- ּתֹוִליד
 ֲאֶׁשר ְיהָוה-ְּדַבר טֹוב, ְיַׁשְעָיהּו-ֶאל ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר
  }פ { .ְּבָיָמי ֶוֱאֶמת ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּכי, ַוּיֹאֶמר; ִּדַּבְרָּת 

  

 חכם עמוס הרב מבאר חזקיהו המלך דברי את. 2
   מקרא דעת בפירוש

 ואמת שלום יהיה כי : ואמר חזקיהו והוסיף"...
 ואמת שלום יהיה כי , הדבר טוב: שיעורו – בימי
 , בני בימי רק תבוא הנביא לי שחזה והרעה , בימי
 לאברהם ההבטחה מעין לי טובה הבטחה זו והרי

 תקבר בשלום אבותיך אל תבוא ואתה :" אבינו
  "...טובה בשיבה

 שניבא הנבואות שאר , זו קשה חורבן נבואות לאחר
 נבואות הן ברובן , הספר סוף ועד' מ מפרק , ישעיהו

 לה העתידית והגאולה מבבל הגאולה נחמת , נחמה
 בשבע פגשנו חלקן את כאשר. (מצפים אנו עדיין

   ,בהפטרה נעיין)   דנחמתא

  :א"מ -'מ ישעיה. 3

 ַדְרִּכי ִנְסְּתָרה ִיְׂשָרֵאל ּוְתַדֵּבר ַיֲעקֹב תֹאַמר ָלָּמה) כז(
 ִאם ָיַדְעָּת  ֲהלֹוא) כח: (ַיֲעבֹור ִמְׁשָּפִטי ּוֵמֱאלַֹהי ֵמְיהָוה

 לֹא ָהָאֶרץ ְקצֹות ּבֹוֵרא ְיהָוה עֹוָלם ֱאלֵֹהי ָׁשַמְעָּת  לֹא
 ּכֹחַ  ַלָּיֵעף נֵֹתן) כט: (ִלְתבּוָנתֹו ֵחֶקר ֵאין ִייָגע ְולֹא ִייַעף

 ְוִיָגעּו ְנָעִרים ְוִיֲעפּו) ל: (ַיְרֶּבה ָעְצָמה אֹוִנים ּוְלֵאין
 כֹחַ  ַיֲחִליפּו ְיהָוה ְוקֹויֵ ) לא: (ִיָּכֵׁשלּו ָּכׁשֹול ּוַבחּוִרים

: ִייָעפּו ְולֹא ֵיְלכּו ִייָגעּו ְולֹא ָירּוצּו ַּכְּנָׁשִרים ֵאֶבר ַיֲעלּו
 ִיְּגׁשּו כֹחַ  ַיֲחִליפּו ּוְלֻאִּמים ִאִּיים ֵאַלי ַהֲחִריׁשּו) א (מא
 ִמִּמְזָרח ֵהִעיר ִמי) ב: (ִנְקָרָבה ַלִּמְׁשָּפט ַיְחָּדו ְיַדֵּברּו ָאז
 ִיֵּתן ַיְרְּד  ּוְמָלִכים ּגֹוִים ְלָפָניו ִיֵּתן ְלַרְגלֹו ִיְקָרֵאהּו קֶצדֶ 

 ָׁשלֹום ַיֲעבֹור ִיְרְּדֵפם) ג: (ַקְׁשּתֹו ִנָּדף ְּכַקׁש ַחְרּבֹו ֶּכָעָפר
 ַהּדֹרֹות קֵֹרא ְוָעָׂשה ָפַעל ִמי) ד: (ָיבֹוא לֹא ְּבַרְגָליו אַֹרח

) ה: (הּוא ֲאִני ֲחרִֹניםַא ְוֶאת ִראׁשֹון ְיהָוה ֲאִני ֵמרֹאׁש
: ַוֶּיֱאָתיּון ָקְרבּו ֶיֱחָרדּו ָהָאֶרץ ְקצֹות ְוִייָראּו ִאִּיים ָראּו

 ַוְיַחֵּזק) ז: (ֲחָזק יֹאַמר ּוְלָאִחיו ַיְעזֹרּו ֵרֵעהּו ֶאת ִאיׁש) ו(
 אֵֹמר ָּפַעם הֹוֶלם ֶאת ַּפִּטיׁש ַמֲחִליק צֵֹרף ֶאת ָחָרׁש

) ח: (ִיּמֹוט לֹא ְבַמְסְמִרים ַוְיַחְּזֵקהּו הּוא טֹוב ַלֶּדֶבק
 ַאְבָרָהם ֶזַרע ְּבַחְרִּתיךָ  ֲאֶׁשר ַיֲעקֹב ַעְבִּדי ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה
 ּוֵמֲאִציֶליהָ  ָהָאֶרץ ִמְקצֹות ֶהֱחַזְקִּתיךָ  ֲאֶׁשר) ט: (אֲֹהִבי

: ְמַאְסִּתיךָ  ְולֹא ְּבַחְרִּתיךָ  ַאָּתה ַעְבִּדי ְלךָ  ָואַֹמר ְקָראִתיךָ 



 ֱאלֶֹהיךָ  ֲאִני ִּכי ִּתְׁשָּתע ַאל ָאִני ִעְּמךָ  ִּכי ִּתיָרא ַאל) י(
) יא: (ִצְדִקי ִּביִמין ְּתַמְכִּתיךָ  ַאף ֲעַזְרִּתיךָ  ַאף ִאַּמְצִּתיךָ 

 ְויֹאְבדּו ְכַאִין ִיְהיּו ָּבְך  ַהֶּנֱחִרים ּכֹל ְוִיָּכְלמּו ֵיבֹׁשּו ֵהן
 ַמֻּצֶתךָ  ַאְנֵׁשי ִתְמָצֵאם ְולֹא ְּתַבְקֵׁשם) יב: (ִריֶבךָ  ַאְנֵׁשי
 ְיהָוה ֲאִני ִּכי) יג: (ִמְלַחְמֶּתךָ  ַאְנֵׁשי ּוְכֶאֶפס ְכַאִין ִיְהיּו

 ֲאִני ִּתיָרא ַאל ְלךָ  ָהאֵֹמר ְיִמיֶנךָ  ַמֲחִזיק ֱאלֶֹהיךָ 
 ִיְׂשָרֵאל ְמֵתי ַיֲעקֹב ּתֹוַלַעת ִּתיְרִאי ַאל) יד: (ֲעַזְרִּתיךָ 

 ִהֵּנה) טו: (ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ְוגֲֹאֵלְך  ְיהָוה ְנֻאם ֲעַזְרִּתיְך  ֲאִני
 ָהִרים ָּתדּוׁש ִּפיִפּיֹות ַּבַעל ָחָדׁש ָחרּוץ ְלמֹוַרג ַׂשְמִּתיְך 

 ִּתָּׂשֵאם ְורּוחַ  ִּתְזֵרם) טז: (ָּתִׂשים ַּכּמֹץ ּוְגָבעֹות ְוָתדֹק
 ִיְׂשָרֵאל ִּבְקדֹוׁש ַּביהָוה ָּתִגיל ְוַאָּתה אֹוָתם ָּתִפיץ ּוְסָעָרה

  : ִּתְתַהָּלל

 איזו על היא מהכתובים העולה הראשונה השאלה
 במכללת מרצה, נתיב דוד הרב , הנביא מנבא תקופה
 איזו על להסביר אפשרויות שלש יש כי טוען, הרצוג

:                                                                                                                  ישעיהו הנביא מנבא תקופה
, ישעיהו לימי מכוונת שהנבואה אפשרות קיימת. א

, אשור ידי על ישראל מלכות וגלתה חרבה בהם
 לעודד הצורך. דומה באיום נמצאה יהודה ומלכות

 שהמשמעות ואפשר, ברור זאתה בעת האומה את
  . זו למציאות הופנתה אלה נבואות של הראשונית

-כ שקרה במה עוסקת זו שנבואה , שניה אפשרות. ב
, וגלותה יהודה מלכות חורבן: יותר מאוחר שנה 130

 הבית ימי ראשית -  נוספות שנים עשרות ולאחר
 הדורות קורא "של אמירה מהווה זו נבואה. השני

  . הזה בשבר העם את לחזק כדי, "מראש
 שמכלול העובדה מן נובעת השלישית האפשרות. ג

 מומשו לא המתוארת הגאולה של המרכיבים
 מובטחים שאנו כיון. השני הבית בימי במלואם

 אנו, "ריקם, ישוב לא אחור מדבריך אחד דבר"ש
" גאולתנו צמיחת ראשית"ש ומקווים מאמינים

 מרכיבי כל של המלא לקיום בסיס תהיה בימינו
  . ישעיהו בנבואות המתוארים הגאולה

 שלושת של האיתן הבסיס כי נתיב הרב טוען
 יעקב עבדי "הוא ישראל עם כי, מניח האפשרויות

 והברית, "אוהבי אברהם זרע, בו בחרתי אשר
 תעמוד, אברהם אבינו עם השבוע בפרשת שנכרתה

  . כולם הדורות כל לאורך

   :להפטרה הפרשה בין הקשר. ב

 בספר המרכזי החלק את פותחת' לך לך 'פרשת
.                       האומה אבות את המתאר, בראשית

 הקורא, אבינו אברהם של בפעולותיו עוסקים אנו
 פעיל אברהם. ברית עמו וכורת אליו הנגלה', ה בשם

 מלכי ומול בכנען, במצרים: רבה בעשייה ומעורב
 מצד רבה להערכה זכה הוא. והחידקל הפרת ארצות

 ומביא" גויים המון אב "הוא. וסדום ירושלים מלכי

 מגלמים, ישראל עם, בניו בני גם כך. אליהם' ה דבר
  . האומה אבי, אברהם דרך את

' ה עם ברית של זה פן ביטוי לידי בא בהפטרה
 אלפי צועד זה שעם אף. עולמים לזרע וההבטחה

: במרוצתו ימשיך הוא, ההיסטוריה במת על שנים
                            ".      ייעפו ולא ילכו, יגעו ולא ירוצו"

 באים ישראל לעם הנביא שהשמיע העידוד דברי
 ישראל שעם מלמדת ההפטרה. קשה בשעה לחזקו
 עם מאבק תוך, "הארץ בקצות "-בגלות נמצא

 מצב, "מלחמתך אנשי","ריבך אנשי "- אויבים
, "אתה עבדי", "תירא אל"-  מתמיד עידוד המצריך

  ". מאסתיך לא"

 ההפטרה בפסוקי רמז יש , הרעיוני לקשר בנוסף. 4
 ארבעת עם אברהם מלחמת לגבי הפרשה לתיאור, 

   המלכים

 באלוני שוכן והוא, העברי לאברם ויגד הפליט ויבוא
 ברית בעלי והם ענר ואחי אשכול אחי האמורי ממרא
 חניכיו את וירק, אחיו נשבה כי אברם וישמע: אברם
: דן עד וירדוף מאות ושלש עשר שמונה ביתו ילידי

 עד וירדפם: ויכם ועבדיו הוא לילה עליהם ויחלק
  :לדמשק משמאל אשר חובה

   :  ד-ג  בפסוקים זו מלחמה מתארים בהפטרה

 גויים לפניו יתן, לרגלו יקראהו צדק ממזרח העיר מי
 ירדפם: קשתו נדף כקש חרבו כעפר יתן ירד ומלכים

      : יבוא לא ברגליו אורח, שלום יעבור

 אולם בשמו אברהם את מזכיר אינו אמנם הפסוק
 והתגבר ממזרח שבא הצדק איש מיהו - עליו מרמז

, בראשית בספר האמור פי על?  מלכים ועל גויים על
 והתגבר כשדים מאור מסעו את שהחל אברהם זהו
 את אוספת ההפטרה. המלכים ארבעת על

 לעם לתת כדי לך-לך פרשת אירועי של המשמעויות
 הם אברהם של ניסיונותיו. ואמונה ביטחון ישראל

 על הנביא מדבר בנבואה. ישראל עם של למצבו משל
 מאברהם שבאו ישראל סגולת ועל ישראל גאולת
. לבניו סימן זהו אבינו לאברהם שאירע מה כל. אבינו

 לפני יעמדו הם שגם, לבנים סימן אבות מעשה
  . שיגאלו וסופם אויביהם

   לבנים סימן אבות מעשה. ג

   : מלמדת' ה באבות המשנה. 5

, בכלם ועמד אבינו אברהם נתנסה נסיונות עשרה"
 הרבה      "אבינו אברהם של חיבתו כמה להודיע

 כנען בארץ התרחשה, הראשונה העולם מלחמת לפני
 מלכים חמישה : ממש של עולם מלחמת העתיקה

 נגרר אבינו אברהם גם דבר של ובסופו, ארבעה נגד



.           המלח ים באיזור שנערכה, זו מלחמה לתוך
 בין הראשון: שלבים בשני נערכה המלחמה

 קואליציית מול מלכים חמישה בת קואליציה
                                              השניה. מלכים ארבעה

  .אבינו אברהם ובין המנצחים בין

 מלך ברשע, סדום מלך ברע : המלכים חמשת
 ומלך צבוים מלך שמאבר, אדמה מלך שנאב, עמורה

). במקרא מוזכר לא ששמו (בלע בשם קטנה עיר
 צדיקים היו לא אלו מלכים כי מציין המדרש
. הרעים מעשיהם על מרמזים ושמותיהם, גדולים

 ורע לשמים רע "שהיה שם על שמו את קיבל ברע
 שונא "היה שנאב, "ברשעו נתעלה "ברשע, "לבריות

 לקפוץ) כנף (אבר שם "ושמאבר" שבשמים אביו
  ."הוא ברוך בקדוש ולמרוד

 המלכים מארבעת הורכבה השניה הקואליציה
 ולצידו, בראש שעמד עילם מלך כדרלעומר: הבאים
 מלך ותדעל אלסר מלך אריוך, שנער מלך אמרפל

. נמרוד : נוסף בשם במקרא מופיע אמרפל.  (גוים
 לתוך פול לאברהם שאמר שם על כך נקרא הוא

).                                                                             אחד בבורא אמונתו על כעונש, האש כבשן
, מלחמתי במסע הצפון מן הגיעו וחבריו כדרלעומר

 המורדים סדום ֶחֶבל מלכי חמשת את להכניע שנועד
 ארץ ענקי כל את והשמידו גברו, זה במסע. בו

, עמים של ארוכה רשימה עורכת התורה. ישראל
   : בידיהם קשות והוכו הובסו אשר

   ז- ה, יד בראשית. 6

 ֶאת ַוַּיּכּו ִאּתֹו ֲאֶׁשר ְוַהְּמָלִכים ְכָדְרָלעֶֹמר ָּבא"... 
 ְוֵאת ְּבָהם ַהּזּוִזים ְוֶאת ַקְרַנִים ְּבַעְׁשְּתרֹת ְרָפִאים

... ֵׂשִעיר ְּבַהְרָרם ַהחִֹרי ְוֶאת. ִקְרָיָתִים ְּבָׁשֵוה ָהֵאיִמים
 ַהּיֵֹׁשב ָהֱאמִֹרי ֶאת ְוַגם ָהֲעָמֵלִקי ְׂשֵדה ָּכל ֶאת ַוַּיּכּו

   ". ָּתָמר ְּבַחְצצֹן

 תושבי על חיתתם את הטילו, האלו הענקים עמים
 דברים בספר מציינת שהתורה כפי, ישראל ארץ

    :יב- י, ב דברים.7

. ָּכֲעָנִקים ָוָרם ְוַרב ָּגדֹול ַעם ָבּה ָיְׁשבּו ְלָפִנים ָהֵאִמים"
 ָיְׁשבּו ּוְבֵׂשִעיר... ָּכֲעָנִקים ֵהם ַאף ֵיָחְׁשבּו ְרָפִאים
:                            הראשונה המלחמה            ...". ְלָפִנים ַהחִֹרים
, כדרלעומר את המלכים חמשת עבדו שנה 12 במשך

 גייס 14- ה בשנה. שנה 13 שנמשך מרד שקראו עד
 ויצא נוספים מלכים שלושה כדרלעומר לעזרתו

 באיזור נערך הקרב. המורדים את להביס כדי לקרב
 ניצחון המלכים ארבעת נחלו ובסופו, המלח ים

 בארות לאזור נמלטו ועמורה סדום מלכי. מוחץ
.                ההרים לעבר נמלטו המלכים ושאר, חימר

 ובזזו ועמורה סדום לערים נכנסו המלכים ארבעת

 של אחיינו, לוט גם בתוכם והנפש הרכוש כל את
  .ורכושו הוא, אברהם

 חניכיו "318- ב שנעזר,  אברהם: השניה המלחמה
'  חובה 'ל עד המלכים ארבעת אחרי רדפו" ביתו ילידי

 את שיחרר, המלכים את ניצח,  לדמשק בסמיכות
 שבזזו הרכוש את עמו ולקח, השבויים ושאר לוט

 האלוקים כוהן, כששב. ועמורה מסדום המלכים
 לעשות כנהוג, ויין לחם לקראתו הוציא מלכיצדק
 כי מפרש ן"הרמב          .        במלחמה למנצחים

 עם בין לבוא העתידה למלחמה רמז היא זו מלחמה
 המלכים מארבעת אחד כל  -העולם ואומות ישראל
, בבל – ישראל עם בתולדות אחרת תקופה מייצג

 כל את ניצח אבינו שאברהם וכשם – ואדום יוון, מדי
 עליו שקם מי כל על יתגבר ישראל עם כן, המלכים

  .חלילה, להכחידו ומנסה

   :עליה לצורך ירידה. ד

   אברהם אל' ה דבר מופיע, המלחמה תום עם

                     :'א ו"ט בראשית .8

 ַּבַּמֲחֶזה ַאְבָרם ֶאל' ה ְדַבר ָיהָה  ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר "
 ַהְרֵּבה ְׂשָכְרךָ  ָלְך  ָמֵגן ָאנִֹכי ַאְבָרם ִּתיָרא ַאל ֵלאמֹר
                                    ".ְמאֹד

 הארץ כיבוש המשך לפקודת אברהם את מכין' ה
 ומחזקם מגדלם יפחד שלא אותו ומחזק. וירושתה

 מזכיר זה דבר. ישראל בארץ ששלטו הכנענים של
 אותם המכין, ישראל לבני משה של נאומו את

 לבל ידם את ומחזק ישראל ארץ ירושת למלחמת
  .      ייראו

                      :א"כ' א דברים. 9

 ֲעֵלה ֵרׁש, לֶֹהיָך ְלָפֶניָך ֶאת ָהָאֶרץ-אֱ ' ְרֵאה ָנַתן ה"
                                        " ְוַאל ֵּתָחת ַאל ִּתיָראלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך -אֱ ' ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

, השמים ככוכבי יהיה שזרעו לו מבטיח' שה לאחר
           לאברהם' ה ומבטיח מוסיף

    :'ז ו"ט בראשית. 10

 ַּכְׂשִּדים ֵמאּור הֹוֵצאִתיךָ  ֲאֶׁשר' ה ֲאִני, ֵאָליו ַוּיֹאֶמר"
    ".ְלִרְׁשָּתּה ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ְלךָ  ָלֶתת

, "ְלִרְׁשָּתּה "הפקודה שמופיעה הראשונה הפעם זו
 לאברהם ירוק אור נותן' ה. הארץ את לרשת כלומר

 מהות וזו הארץ כל את ולרשת להילחם להמשיך
 נענה אברהם האם. ישראל לארץ ביאתו מטרת
?           הלאומית שליחותו שהיא, הזה הגדול לאתגר
 על המזהיר הניצחון לאחר במיוחד אברהם תגובת



                            מפתיעה היא המלכים ארבעת
  "?ִאיָרֶׁשָּנה ִּכי ֵאַדע ַּבָּמה, אלוקים' ה ַוּיֹאַמר"

 שיצליח' ה מאת אות מבקש אברהם , וקשה
 מאשר יותר גדולים ומופת אות יש האם.  במשימתו

 ארבעת על אברהם של והפלאי הניסי הניצחון עצם
 צריך מה לשם? טבעי הסבר שום לו שאין, המלכים

  ?מופת או אות עוד

 את בוחנים אנו כאשר יותר קשה הופכת השאלה
:                                                       'ה מאת אבינו אברהם ששואל השאלות שתי

ַמה ִּתֶּתן ":            אברהם מקשה הזרע הבטחת על
ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק 

 ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ָזַרע ְוִהֵּנה ֶבן  :ֱאִליֶעֶזר
‘ ְוִהֵּנה ְדַבר ה": עונה לו' וה"            ֵּביִתי יֹוֵרׁש אִֹתי

ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיָך ֵאָליו ֵלאמֹר לֹא ִייָרְׁשָך ֶזה ִּכי 
: וכאן מסכם הכתוב כי אברהם , "הּוא ִייָרֶׁשךָ 

  . "ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה‘ ְוֶהֱאִמן ַּבה"

מדוע לעומת זאת ביחס להבטחת הארץ הוא אינו 
  "?ִאיָרֶׁשָּנה ִּכי ֵאַדע ַּבָּמה ":מאמין אלא דורש הוכחה 

 שזהו חטאו של אברהם לימד שמואל, על כך בדיוק
  :אבינו

  ,:ב"בגמרא נדרים ל. 11

 ה"הקב של מידותיו על שהפריז מפני אמר ושמואל"
  ".?ִאיָרֶׁשָּנה ִּכי ֵאַדע ַּבָּמה: "שנאמר

.  בתשובות גם וממילא בשאלות גדול הבדל יש
: ההבדל בין ההבטחה הראשונה לשניה נעוץ בתוכנן 

הבטחת הזרע היא הבטחה שתתחיל בפועל בחיי 
אולם ביחס , אברהם אבינו ועל כן אין בה כל הרהור

להבטחת הארץ הרי מדובר על דבר עתידי שיוגשם 
מי אמר שהדור הרביעי יהיה : רק בעוד מאות שנים

  ?ראוי לירושת הארץ

בטחון רב שעם ישראל שיש , מסביר לאברהם ' ה
לדורותיו ימשיך את דרכו של אברהם אבינו עמוד 

שם , זרע אברהם ירד אל תוך הגלות הקשה. החסד
וכך יזכור לעולמים את , יחוש טעמה של עבדות

כשרגליו יעמדו .  הצורך בבניית חברה מתוקנת יותר
לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל : "על הר סיני ישמע ויפנים את הקולות

ה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך ְמָלאָכה ַאָּת 
ְוָכל ְּבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדָך 

 ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים  :ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוךָ 
ה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ַעל ֵּכן אלקיָך ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָק ‘ ַוּיִֹצֲאָך ה

). דברים ה" (אלקיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת‘ ִצְּוָך ה
אין כאן ענישה על חטא אלא חינוך של עם שלם 

כי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר : "לדרכו של אברהם אבינו

ׂשֹות ַלעֲ ‘ ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ה
  )בראשית פרק יח פסוק יט" (ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט 

, שהוא זרע יעקב, כעת צריך להמתין לדור הרביעי
שיגיע ויכבוש את הארץ מידי שבעת העמים 

דור הזה צריך לגדול ולהתפתח במקום . היושבים בה
הוא יצטרך לעבור את כור . בארץ לא להם, אחר

ם הגדל שעַ , ברור מאליו. הברזל ששם יותך ויתעצב
כדי שלא , ידוכא ויושפל על ידו, בתוך עם אחר

בינתיים עד שיבשיל הדור שיירש את ארץ .יתפתח
תיגדל במקביל סאת עוונם של יושבי הארץ , ישראל

 כפי. גורלם ייחרץ שבה ,עד שתגיע לנקודה הקריטית
   שנאמר

   ז"ט בפסוק.12

ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי לֹא ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד "
  ".ֵהָּנה

 מהי, הפסוק מפשט לומד  ז, בראשית טו ק"הרד. 13
  : אברהם שאלת מהות

 לא הוא כי, אדע במה ופירש... בני יירשוה כי פירוש"
', בה והאמין אמר שהרי בניו יירשוה אם לו נסתפק

 יחטאו אולי כי, לעולם יירשוה אם לו נסתפק אלא
 של בלשון משתמש אינו שהפסוק ובדה ,"ממנה ויגלו

 גם בניו אם שנסתפק מלמדת ,ירושה של אלא קבלה
 נבעה לא אברהם ששאלת מסביר ן"הרמב. לכך יזכו

 נתינת הייתה לא' ה של תשובתו לכן, אמונה מחסרון
 או אף לחרון ביטוי בפסוק אין ולכן. מופת או אות

  . שאלתו על לכעס

     :ן"הרמב. 14

 שיירשנה אמיתית ידיעה שידע אברהם בקש אבל"
                                     ". מהם  למנעה זרעו חטא או חטאו יגרום ולא

 והקדוש           :ן"ממשיך הרמב'? , ומה תשובת ה
  ". פנים כל על שיירשנה ברית עמו כרת הוא ברוך

, משתנה שאינה מציאות, נצחית הבטחה היא ברית
  : בנח שראינו כפי

 זרעכם ואת אתכם בריתי את מקים הנני ואני  ’.15
 כל יכרת ולא אתכם בריתי את והקמתי...אחריכם

 לשחת מבול עוד יהיה ולא המבול ממי עוד בשר
 נתן אני אשר הברית אות זאת אלקים ויאמר: הארץ

 לדרת אתכם אשר חיה נפש כל ובין וביניכם ביני
  .  'עולם

 הפסוק על . לתורה ביחס גם אנו רואים בדומה
   ,תורה במתן' ההר בתחתית ויתיצבו’

  



   פח שבת במסכת  הגמרא אומרת. 16

 שכפה מלמד: חסא בר חמא בר אבדימי רב אמר "
 ואמר, כגיגית ההר את עליהם הוא ברוך הקדוש

 - לאו ואם, מוטב - התורה מקבלים אתם אם: להם
  ".קבורתכם תהא שם

 הרי, כגיגית ההר את עליהם ה"הקב כפה מה לשם
 נעשה' ה דבר אשר כל ויאמרו’: העם אמרו כבר

 ל"המהר מסביר? בכפיה הצורך מה' , ונשמע
, כגיגית ההר כפית שאילולא) לב (ישראל בתפארת

 לבטל שאפשר, וחלילה חס, לומר ישראל יכולים היו
, מרצונם אותה קבלו הם שהרי התורה קבלת את
 כיון, כגיגית הר עליהם כפה לפיכך, הכרח מתוך ולא

  . ביטול בו שייך אין, נצחי הוא מוכרח שהוא שדבר

 את לאברהם' ה מבטיח בה שהברית ,כן אם ראינו
   שמסביר כפי, נצחית היא הארץ

   על התורה  פסוק יז בחיי רבינו. 71

 שלא, עולם אחזת לישראל הארץ שתהיה באר"
 ממנה יגלו אולי ואם, הם רק יושיבוה ושלא יירשוה

 לעובדי לא להם היא עולם אחזת כי אליה ישובו
  ". גילולים

 כמודל אברהם את מביאה ההפטרה , לסיכום
 הצבאית תעוזתו – סיבות משתי וזאת, לישראל
 וכעפר השמים ככוכבי לצאצאים יזכה שעוד ואמונתו

 .הארץ

 עם לגבי מסקנות מספר להסיק אולי ניתן מכאן
 בימי כמו.                                          כיום ישראל
 אומה אנו כי בישראל ההרגשה שוררת, ישעיהו

 אברהם של האזכור.     בסכנה ששרידותה, קטנה
 היא ישראל. ישראל את לעודד בא ובפרשה בהפטרה

. לאברהם ההבטחות עם עצמה הקושרת אומה
 אם הכוכבים וספר השמימה נא הבט" של ההבטחה

). 6 טו(" זרעך יהיה כה לו ויאמר, אתם לספור תוכל
 מתמטית מבחינה ברורה כה אינה זו ציורית הבטחה

' ה", ישראל לעם משה של לתקוותו בדומה, 
 השמים ככוכבי היום והנכם אתכם הרבה אלוקיכם

 אבותיכם אלוקי' ה : משלימה ברכה יש אך .לרֹב
 כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככם עליכם יֹוסף
  ).10-11 א דברים(" לכם דבר

 אלו הבטחה דברי בקרוב בנו שיתקיימו רצון יהי
 הנביא ידי על והודגשו , אברהם בהם שנתברך
 .הארץ והבטחת הזרע הבטחת , בהפטרה ישעיהו

 


