
  

   

   
  :(וילנא, פרשה לט אות א)מפורסמת דרשת חז"ל בבראשית רבה 

, אמר רבי (תהלים מה, יא)בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך' 'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך'. ר' יצחק פתח: 'שמעי 

יצחק: משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת, אמר: תאמר שהבירה זו בלא מנהיג?! הציץ עליו 

ג?! הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו: אני הוא בעל הבירה! כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר: תאמר שהעולם הזה בלא מנהי

, 'ויתאו המלך יפיך', ליפותיך (שם, יב)הקדוש ברוך הוא ואמר לו: אני הוא בעל העולם! 'ויתאו המלך יפיך כי הוא אדוניך' 

  בעולם, 'והשתחוי לו', הוי 'ויאמר ה' אל אברם'.

"תאמר שהעולם  –לפי דברי המדרש, ציוויו של הקב"ה לאברהם "לך לך מארצך...", בא כמענה לתמיהתו של אברהם 
  הזה בלא מנהיג?!".

 שבעים וחמש, ומדוע בגיל )48(וי"א בגיל ויש לתמוה, שהרי כבר אמרו חכמינו "בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו" 
  התחיל לפתע לשאול האם יש מנהיג לעולם, עד שהוצרך הקב"ה להראות לו שאכן ישנו מנהיג שכזה?

  בעל העולם" בציוויו של הקב"ה לאברהם ללכת לארץ כנען?ועוד: היכן מונח המשפט המובא במדרש "אני הוא 

ר' יצחק מבסס את דרשתו על פסוקים במזמור מ"ה שבתהלים. במפרשים מצאנו דעות שונות בשאלה למי מופנה 
המזמור, אך המדרשים במספר מקומות דורשים פסוקים רבים ממזמור זה על אברהם אבינו. ואכן, הקורא את פסוקים 

טז דבריו של המשורר מופנים -במזמור, יוכל בנקל להבין את הקשר בינם ובין אברהם. אלא, שבפסוקים יא ח)י- (וכן יזי -ג
. (מקוצר מקום לא הובאו כאן הפסוקים, וכדאי לראותם בפנים)"שמעי בת...", ולכאורה לא מובן למי כוונתו  –כלשהי  בת לפתע אל

  נדרשו בחז"ל על אברהם. דוקא פסוקים אלו –אך כפי שראינו במדרש בו פתחנו 

  שבעים פנים לתורה, ונקווה שהדברים דלהלן שייכים לאחד מהם:

 ע"היתכן שהתפנית המפתיעה במזמור מבטאת את התפנית הגדולה בחיי אברהם המתוארת בתחילת פרשתנו. עד גיל 
ומפיץ את שמו בעולם.  חי אברהם בבית אביו, תחילה באור כשדים ואח"כ בחרן, ומהרגע שבו הכיר את בוראו הוא הולך

נגלה אליו הקב"ה לראשונה, מצווה אותו לעזוב את הכל וללכת  ע"המנתץ פסלים, עושה נפשות, וקורא בשם ה'. בגיל 
נודע, ומבטיח לו ששם הוא ייעשה לגוי גדול ויתגדל שמו בעולם. בארץ כנען אברהם ימשיך אמנם לקרוא בשם -אל הלא

הוא יצטרך להפנות את כוחותיו לבניית הבית הפרטי שלו, שממנו יבנה בית ישראל ה', אך לצד העיסוק בקירוב רחוקים 
  כולו.

די, להיותו איש - אברהם אבינו חווה מעבר מן הכלל אל הפרט, מהיותו אדם הפועל כל ימיו לתקן עולם במלכות ש
יטוי במזמור הנ"ל, משפחה העמל להשריש בביתו יסודות נאמנים של אמונה וצדק ועבודת ה'. מעבר זה בא לידי ב

בשינוי היחס אל אברהם ממלך גיבור ואיש מלחמה, לבת שנדרשת לעזוב את עמה ובית אביה ולבוא אל בית המלך, 
כאברהם המצווה להשאיר מאחור את חייו הקודמים, ולהיכנס אל היכל המלך, הלא היא ארץ ישראל. גם בארץ כנען 

  וכיוצא בזה, אך עיקר מגמתו כעת נתונה אל תוך הבית פנימה.הוא יאלץ לצאת כגיבור ולהלחם בארבעת המלכים, 

אלא שבאו חז"ל לבאר את משמעותו העמוקה של המפנה האמור שהתחולל בחייו של אברהם, ואת זאת בארו ע"י 
 –, ולכן סבר אברהם שאין הקב"ה מתגלה לבני האדם (ויש חולקים ואכמ"ל)הקב"ה לא נגלה לאברהם כלל  75משל. עד גיל 

"ה יושב על כסא כבודו ומשגיח על ברואיו, אך אין אפשרות של גילוי שכינה בעולמנו הגשמי. אפשר שזוהי תהייתו הקב
לא שאין מנהיג לעולם חלילה, אלא שהמנהיג מנהיג את העולם  –של אברהם "תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג?" 

  מבחוץ, ממרום מושבו בשחקים, ואיננו מגלה את שכינתו בתוכו.

זו הובילה אותו להבנה שלא שייך שתהיה אומה נבחרת בעולם הקרובה אל הבורא יותר משאר הנבראים, שהרי  תפיסה
לאף נברא אין יכולת לתקשר עם הבורא. לכן, פעילותו של אברהם בשנותיו אלו התמקדה בהפצת שם ה' בעולם לכלל 

  האומות.בני האדם. הוא כלל לא ראה צורך בהקמת "עם סגולה" שיהיה נעלה משאר 

המנהיג –כאן בא הקב"ה ומתגלה אל אברהם לראשונה. בעצם התגלות זו מראה ה' לאברהם ש"אני הוא בעל העולם" 
בריתו של -אכן נמצא בתוך העולם, ומלוא כל הארץ כבודו. ה' מנבא את בני האדם הראויים לכך ומתגלה אליהם, כבת

גיל. לפי זה יתכן שמה שנאמר בפס' בתהלים "שמעי בת המלך הנמצאת קרובה וקשורה אליו הרבה יותר מכל אזרח ר
וראי והטי אזנך", זוהי קריאה לאברהם שרואה ושומע לראשונה במראה הנבואה את דברי ה', ועצם חוויה זו מחייבת 
אותו לקיים את המשך הפסוק "ושכחי עמך ובית אביך", לשכוח מכל העבר הלאומי והמשפחתי שלו ולהתחיל משהו 

  חדש.

ללכת לארץ ישראל, המקום שבו  –טיל הקב"ה על אברהם את המשימה החדשה, שהיא משימת חייו מעתה בזאת מ
השכינה אכן שורה יותר מבשאר העולם, ושם להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. כעת אברהם גם מבין שזה הכיוון שבו 

הית, יש להקים עם נבחר שיהיה ל-עליו לצעוד, שכן אם יש אפשרות לבשר ודם להגיע לדרגה של נבואה והתגלות א
  ראוי לדרגה זו ועל ידה יוכל לרומם את העולם כולו. שנזכה.
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ידועים דברי הגאון מוילנא שכאשר אתה רוצה לעמוד על נושא מסוים 1

בתורה, על שורשו ומהותו, עליך להסתכל על הפעם הראשונה בה הוא 

מופיע בתורה, והנה כשנתבונן נראה שהשורש ח.נ.כ מופיע שלש פעמים 

חנו יכולים בשלש הפרשיות הראשונות בתורה ואולי מהתבוננות בהם אנ

  חינוכי הראוי.הלעמוד על שורשו של הדגם 

(בראשית לאחר שקין הרג את הבל הוא נענש ביד ה' "נע ונד תהיה בארץ" 

להיות  פירושונע  - "נע" "לנד" הוא ההבדל בן :מסביר האלשיך. ד, יב)

לא תהיה " לקין: אומר ה' .ממקום למקום וזה היאזותדת, בתנועה מתמ

ואילו קללת "נד" כוונתה  .לטל ממקום למקום"טימנוחה, תמיד ת ךל

מנם בפועל א 2.שאפילו באותו מקום שיהיה לא תהיה לו שלוות הנפש

נאמר על קין מיד לאחר מכן "וידע קין את  .קין מנסה לברוח מהגזירה

אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך" 

דבר הגורם לקיבוץ אנשים  - א בונה עירכלומר קין דווק. (בראשית ד, יז)

ולא עוד אלא שקין קורא  .פך הגזירה שיהיה נע ונדיה, במקום מסוים

כלומר הדגם החינוכי שמשאיר קין לבנו ולדורות  - לעיר על שם בנו חנוך

כאשר  ,הפיתוח החיצוני, הייצור, הבנייה היאהבאים הוא שהעיקר 

ן הוא פועל באופן מובהק שהרי כא, היים פחות חשוביםל-הערכים הא

  3.נגד רצון ה'

הם בנו מגדל כדי  .המשך ישיר לדגם זה אנחנו רואים אצל דור הפלגה

והסבירו חלק מהפרשנים שהם שמו  (על פי בראשית יא, ד)לעשות להם שם 

האדם מטבעו הוא ארעי  היצירה.את  ,להם כתכלית בחיים את הבנייה

לפתח  ,לבנות – ות להם שם"והם רצו "לעש, קבועבעולם הוא קטן ולא 

אך הם כל כך היו להוטים אחר זה עד שאיבדו  .ליצור כדי שייזכרו לנצחו

"ומה היו  -את הערכים והתעסקו רק בבניית החומר כלשון המדרש 

ש עד שבנו אותו היו מלבנים לבנים ושורפים אותם כיוצר חר ן?עושי

ן ממזרחו, ואלו אלו שהיו מעלין לבנים היו עולי... גבוה כשבעה מילין

שהיו יורדין היו יורדין ממערבו, ואם נפל אדם ומת לא היו שמים לבם 

עליו, ואם נפלה לבנה היו יושבין ובוכין ואומרין מתי תעלה אחרת 

  .(פרקי דרבי אליעזר)תחתיה" 

שצאצאיו כולם נמחו  ,האנושות המשיכה מזרע שת ולא מקין ,כידוע

המייצג דגם נוסף בחינוך, , רע שתמז ,אחר 'חנוך'כנראה נפגוש . במבול

סבא רבה של  ,בנו של ירד - ואכן אנו מוצאים בזרעו של שת חנוך נוסף

-להים ואיננו כי לקח אותו א-נח, ועליו נאמר "ויתהלך חנוך את הא

הרי  ,4להים"-נשאלת השאלה מדוע "לקח אותו א (בראשית ה, כב)להים" 

אשון שנאמר עליו הוא היה צדיק גדול, ויותר מזה חנוך היה הר

להים", מדוע לא נבחר להיות השורש של עם ישראל, -ש"התהלך את הא

מצינו שאמרו על חנוך שהתעלה כל כך מהחומר עד שנתחבר לחלק 

השכל שלו ונזדכך כאחד המלאכים מה שלא מצאו אצל אברהם, אך 

כנראה שדווקא בגלל זה לא זכה חנוך להיות "אב" החתם סופר מסביר 

  ן אברהם לחנוך: את ההבדל בי

מי לנו גדול מחנוך אשר מעוצם תשוקתו ודביקותו בה', נתעלה להיות 

כאחד מצבא מרום העומדים את פני המלך לשרתו ולא מצינו באברהם 

אך לא מצד פחיתות וחסרון נפשו לא הגיע אל  -שנזדכך עפרירותו כל כך

י המעלה הזו, כי אם אברהם היה עושה כאשר חנוך להתבודד מחברת בנ

ואשר לא עשה כן כי התבונן כי אדם התעלה גם הוא להיות ממלאכי אל, 

לא באלה חפץ ה' שישלים האדם את נפשו בלבד ואת אנשי דורו ישאיר 

כמקרה אשר קרה לחנוך ודור המבול,  אחריו תרבות אנשים חטאים

כי טוב לאדם למעט בהשלמת הניסיון הזה לימד אותו (את אברהם) 

 את מורדיו ולהרבות עבדיו ויראיו ה' למעט נפשו למען רבות כבוד

  .יורה דעה, פיתוי חותם) ק(הקדמה לחל

                                                      
  הדברים מבוססים על דברים ששמעתי בעבר מהרב ערן טמיר. 1
 זו הסיבה ש"נדנדה" נקראת נדנדה ולא "נענעה", כיון שהיא זזה באותו מקום. 2
אמנם ישנם הסברים אחרים בדבר בניית העיר שאינם רואים במעשה זה הליכה נגד  3

  גזירת ה'.
  עיין שם מה שביאר רש"י. 4

אתה  :ה' כביכול אומר לו .הים"ל-על פי זה נבין מדוע "לקח אותו א

רוצה להיות מלאך, אתה מתעסק רק בהזדככות החומר אז אני לוקח 

אותך לעולם המלאכים, אך זה לא הייעוד של האדם בעולם, הייעוד הוא 

  ווקא לחיות ולהשפיע בין בני האדם.ד

תבנה את עצמך תתעלה,  :הדגם החינוכי שמשאיר חנוך הוא, אם כן

יותר חשוב לבנות עולמך הפנימי  .והדאגה לחברה פחות חשובה ך,תזדכ

נם התהלך מאשהרי חנוך , עם ישראלגם דגם זה לא מתאים ל 5והאישי.

  אבל הוא לא "אבינו" ולא "רבינו". ,להים-את הא

שבוע הבפרשת  -פעם השלישית שאנו מוצאים את השורש ח.נ.כ ב

ואז נאמר "וישמע אברם כי נשבה  ,אברהם אבינו שומע כי נשבה אחיו

שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן"  וירק את חניכיו ילידי ביתואחיו 

רש"י מביא את מדרש חז"ל שהכתיב הוא "חנכו" ביחיד ולא  .(יד, יד)

איש, אך  318א לרמוז שהכוונה אליעזר השקול כנגד חניכיו ברבים, וזה ב

וכי ייתכן  ,הרי כלל גדול בידינו "אין סומכים על הנס" -נשאלת השאלה 

, עם עוד אדם 'מלחמת העולם הראשונה'שאברהם יצא למלחמה זו, 

  אחד בלבד צדיק ככל שיהיה? 

המסביר שגם רש"י לא התכוון לומר  'כלי יקר'מסתברים דבריו של ה

שהרי מפורש שאברהם ביקש ממלך סדום  ,אליעזר יצא למלחמהשרק 

אלא רש"י מציין שהזכות של הניצחון  ,אשר איתולנערים לתת חלק 

  . וז"ל:נזקף לאליעזר

שגם רש"י מודה שלקח עמו שלוש מאות  ,והקרוב אלי לומר בזה

ושמונה עשרה אנשים ממש כי חייב כל אדם לעשות בדרך הטבע כל 

עשות ומה שיחסר הטבע ישלים הנס. אך שקשה אשר ימצא בכוחו ל

למה לקח אברם דוקא מספר שלוש מאות ושמונה עשרה ומה הגיד לנו 

בזה הכתוב. אלא להורות שהיתה המלחמה כל כך חזקה עליו עד שלא 

היה שום אפשרי בדרך הטבע לנצחם ומכל מקום הלך אברהם למלחמה 

מו אנשים כמספר והסימן הוא כי לקח עכי סמך שאלהיו יהיה בעזרו 

אליעזר להורות כי אליעזר לבדו היה שם כי לא נעשה הנצחון ההוא 

  .בשום פעולה אנושית כי אם בעזר אלהי לבד

ודאי שאברהם לקח אנשים מיומנים היודעים להילחם, שהרי  ,כלומר

יוצא למלחמה קשה וארוכה אלא יש כאן מסר שבלי הפנימיות 

  לח.המלחמה לא תצ -והצדיקות של אליעזר 

מצד אחד חניכיו של  :אברהם משאיר לנו דגם חינוכי שלישי ,אם כן

אברהם הם כאלה יודעים שהניצחון וההצלחה הוא בזכות העולם 

, המידות הערכים שמוצגים על ידי אליעזר אך מצד הצדיקותהפנימי, 

שני חניכיו של אברהם הם גם אנשים שפועלים בחברה יודעים להילחם, 

  .ולא מסתפקים בעולמם הפנימי בלבד יודעים לבנות ולפתח

אחת הדרכים להסביר את מהות חנוכה הוא  .הדברים מתקשרים לחנוכה

החיה שדניאל רואה כמסמלת את מלכות יוון . בהתבוננות בספר דניאל

היא הנמר וכדי להילחם בו צריך לשים נמר נגדי, נמר יהודי, מהי תכונת 

ה סתירה האם עזות זו במקורות חז"ל מצאנו לכאור ."העזות" ?הנמר

 פרק א) ,(מסכת כלהמדה טובה או רעה מצד אחד נאמר "עז פנים לגיהנם" 

וכן לגבי מידת הביישנות  (פרקי אבות)ומצד שני נאמר "הוי עז כנמר" 

ומצד שני (מסכת כלה, שם) מצאנו סתירה כעין זו "בושת פנים לגן עדן" 

ק, אם נדייק נראה . אלא, אומר הרב קו(פרקי אבות)"לא הביישן למד" 

" פניםשפעם מוצמדת למידה המילה "פנים" ופעם לא. כאשר הוא "עז 

זו לא תכונה טובה. משמעות פנים היא שהעזות חדרה לפנים, הפכה 

להיות חלק ממנו, מעצמותו, וזה ודאי לא טוב. אבל כאשר העזות היא 

שה זה דבר מבורך. ואילו בתכונת הבו –רק בעשייה, בפעולה  –כלפי חוץ 

כאשר הבושת בפנים בעצמיות  –לגן עדן"  פניםהדברים הפוכים: "בושת 

שלך זה מבורך, אבל כלפי חוץ צריך לשאול לעשות ולפעול ושם 

הביישנות היא דווקא מגרעת, אם כן מול העזות היוונית צריך לחנך 
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  חינוך, חנוך וחנוכה

  הרב יצחק ג'מאל



 
לאנשים שהם ביישנים מבפנים אך עזים ופועלים בחוץ, כעין הדגם 

  שהוריש לנו אברהם.

עמק המלך, –בסופה של אותה מלחמה כתוב שכולם הגיעו, לעמק שוה 

ואמרו חכמים "שהושוו שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם 

להים מבפנים אך שיודע להיות קצין -להים ולקצין" נשיא א-לנשיא א

מבחוץ.

  

  

  

  

  

בהיבט ההיסטורי של עמנו הדגישו חז"ל חזור ושנה את ארבע הגלויות 

. לאורך ספרי התנ"ך חז"ל 1השיטות המה בבל, מדי, יוון ואדוםשלרוב 

מסבירים רבים מן המשלים הנבואיים כנבואות על ארבע הגלויות תוך 

נגיעה במהותו של כל עם. הראשון להתבשר במהלך ההיסטורי הזה הינו 

 - נופלת" גדולה חשכה אימה אבי האומה בברית בין הבתרים ""והנה

 ואחר, אימה בנפשו הנביא מצא כי, גליות רבעא לשעבוד רמז בו דרשו

 היא כאלו הרגיש כך ואחר, החשכה גדלה כך ואחר, בחשכה בא כך

. בבל זו אימה )יז מד, ר"ב( אמרו. ממנו תכבד כבד כמשא, עליו נופלת

 זו גדולה, ובתענית בצום ישראל של עיניהם שהחשיכה, מדי זו חשכה

  .בראשית טו, יב) ן"רמב(" אדום זו עליו נופלת, סואנטיוכ מלכות

אך מה נעשה ואנו רואים בחוש כי אין הדבר כלה בהללו בלבד וכבר 

מאות בשנים רבצה עלינו יד הישמעאלים. וכדברי הרמב"ם באיגרת תימן 

, זו אומה בתוך עונותינו במהמרות הפילנו הוא ברוך שהקדוש לכם "ידוע

 להרע מתחכמים והם, עלינו חזקה שרעתם, ישמעאל אומת שהיא

 ולא ממנה אויבת יותר אומה ישראל על תעמוד אותנו... ושלא ולמאוס

 ולמאוס אותנו ולהקטין אותנו לדלדל הרעה בתכלית שהרעה אומה

 כל הקודש ברוח כשראה השלום עליו המלך דוד שאפילו, כמוהם אותנו

 בני מרעת האומה בלשון ולקונן לצעוק התחיל לישראל העתידות הצרות

 אהלי עם שכנתי משך גרתי כי לי אויה: ")ה קכ, תהלים( ואמר ישמעאל

 מבני הוא שהמשוגע לפי, ישמעאל בני משאר קדר זכר איך וראו", קדר

קדר". והלב אינו מבין, שהרי אנו היינו מובטחים לכאורה כי גלות אדום 

תהיה האחרונה לפני ביאת המשיח ומדוע לא הזכירו רבותינו הקדמונים 

ד עם מלכות אדום לא נתנה מנוס לכף רגלינו, את מלכות ישמעאל שיח

ואף לאחר שחנן אותנו אלוקינו והשיבנו לאדמתנו לא חדלו מלהרשיע 

  בנו מכאובים.למלא ערינו דמים ולִ  להיות צנינים בעינינו

אכן נמצא את בני  2מעניין לראות כי במעט מן החיבורים הקדמונים

מים שבאופן ישמעאל ואת העתידיות אשר צופים להם באחרית הי

 עשר חמשה אומר ישמעאל' מסתורי דווקא קשורים לארץ ישראל: "ר

 ימודו, הן ואלו, הימים באחרית בארץ לעשות ישמעאל בני עתידין דברים

אכן כך עשו ( אשפתות צאן למרבץ הקברות בית ויעשו, בחבלים הארץ

 ותרבה מישראל חק וירחק האמת וייגנז השקר וירבה ... בהר הזיתים)

 גנות ויטעו הדרכים ויפנו החרבות הערים ההרים בישראל... ויבנו תעונו

שמא הכוונה לבניית חומת ( המקדש בית חומות פרוצות ויגדרו ופרדסים

 כיפת הסלע)...( בהיכל בניין ויבנו העיר העתיקה או לחיזוק הר הבית)

 לשמוע שעתיד ישמעאל שמו נקרא דוד... ולמה בן צמח יעמד ובימיהן

 באחרית בארץ לעשות ישמעאל בני שעתידין ממה העם קתה באנ"הקב

  .לא)-פרקי דרבי אליעזר ל( ישמעאל" שמו נקרא לפיכך הימים
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  ישמעאל
מחמת דברי נבואה אלו שאנו חוזים בעיננו שהתממשו במהלך ההיסטוריה החליטו  2

החוקרים שהכתבים מאוחרים ולא באמת מיוחסים כאשר נטען במסורת לתקופת 
למניינם, ועדיין ידינו על העליונה  9-אע"פ שהכל מודים שלא יאוחרו מהמאה ה התנאים,

שהרי ניתן לראות תיאורים שוודאי והתרחשו לאחר מכן, כעין חומות ירושלים ובניין 
  הארץ.

מוזכר תיאור מפחיד על אחרית הימים  ע"א) (וארא לב גם בזוהר הקדוש

) והחידוש הגדול בו שלבני 3רצוי לעיין במקור( של בני ישמעאל בארץ

שראל ותולים הסיבה בפרשה שלנו, ישמעאל תהיה אחיזה זמנית בארץ י

והיא זכות המילה אשר נימול ישמעאל ועמדה לזרעו. ולכאורה עתה 

הדבר תמוה כפליים, מה לישמעאל ולמהלך ארבע גלויות ומדוע לא נזכר 

  ברוב דברי חז"ל אם אכן חלקו כה מרכזי בגאולה?!

ר שליט"א] כי כל ארבע [כן היה דורש הרב קלמן ב אלא שעלינו להבין

הגלויות נתייחדו שכולן עובדי ע"ז היו ועליהן נתנבאו ישראל שיאלצו 

 -ואבן" עץ אדם ידי מעשה אלהים שם לסבול תחת שיעבודם ""ועבדתם

רש"י ( להם" עובדים אתם כאלו לעובדיהם עובדים משאתם כתרגומו

מה שלא ידמו להם הישמעאלים אשר בשם אלוקים אחד  כח), ד דברים

רבותינו הקדישו את תיאוריהם על הגלות כדי לתת יקראו ובשמו ישבעו. 

לנו את הכלים לשרוד מול מהותו האלילית של כל שיעבוד כשהתפקיד 

ל מול אמונתו הפגאנית של העם השולט. -שלנו הוא לדבוק בייחוד הא

המוסלמים, ממשיכי ישמעאל, אינם בקטגוריה זו ועל כן לא נמנים עם 

  שאר הגלויות.

כי בעבור המילה התקיימה  ,הזוהר הקדוש שהזכרנוזהו אולי פתרון סוד 

מלכות ישמעאל, כי ודאי דוחק לומר שבגלל מעשה יחידי שנכפה על 

 ,יזכה זרעו לגדולה לאחר ארבעת אלפים שנה. אלא יש לומר 13ילד בן 

שמשמעות המילה שמל ישמעאל עדיין עומדת בפיהם ובלבבם של 

ואילו ( שופרו בעולם. ל אחד וחושבים כי הם-ממשיכיו שמאמינים בא

רק יצחק היה מל היה מוכח לכל כי לא בישמעאל חפץ ה' אך משמל 

ישמעאל הלא גם לו יש חלק בביטוי ה' בעולם). וכן חיבר על זה ראב"ע 

"ראה לגברת אמת שפחה נואמת, לא כי בנך  -בפיוטו "צמאה נפשי" 

. אמנם המילים לקוחות ממשפט שלמה אך שם לא המת ובני החי"

תה גברת מול שפחה, לכן צריך לדעת שהדברים מכוונים אל המאבק היי

'שפחה נואמת') כאשר האחרונה טוענת ( 'גברת אמת') להגר( בין שרה

'לא כי בנך ( כי לא יצחק הוא ממשיכו של אברהם בייעוד זרעו בעולם

'ובִני החי'). בכך ביטא ראב"ע ( המת') אלא ישמעאל בנה הוא הממשיך

  במאבק בין זרע יצחק לממשיכי ישמעאל. את הקריאה לישועה

נראה שתפקידנו בארבע גלויות במלחמה על המונותאיזם אכן תם 

משחזרנו למקור חוצבנו והותרנו עולם מאמין ברובו בייחוד ה' או קרוב 

לכך. עתה מתחיל המבחן האחרון שנולד בפרשתנו. עלינו להתחזק 

ים כנגד פרא האדם באמונתנו כי אנו ודרכנו הם הנבחרים ולעמוד איתנ

. ובעזרת 4אשר באמונתו שלו שולח ידו בכל וכבר מובטח לנו שיד כל בו

אשר יראה לגברת אמת נזכה לגאולה המושלמת ומושיע צדק לנו יזמן 

  במהרה עוד בימינו אמן.

                                                      

חלק מהתיאורים המרתקים שם מדברים על עיכוב קיבוץ גלויות בארץ בגלל זכותם של 3 
אימפריה העותומאנית?) וכן על כיבוש זמני של בני בני ישמעאל שקיבלו בה אחיזה (ה

אדום בארץ מידי בני ישמעאל (הבריטים?) ומלחמה גדולה שפרצה לאחר מכן עם אומה 
אחרת (גרמניה?) בה מתואר כי בהתחלה יפסידו לאומה זו עד שיגיעו עוד בני אדום 

לבסוף  מארצות אחרות (ארה"ב?) וביחד ינצחו אותם בגלל נקמת ה' (על השואה?).
ימים?) שבסופה רק צבא  6מתואר כי תהיה מלחמה של ישראל ובני ישמעאל (עצמאות?

  ישראל יישאר בארץ ישראל.
  שינוצח לבסוף כדברי הראב"ע שם. 4

  

  ישיתישמעאל, המלכות החמ

  דביר קאץ (ד')



   

  

 
 

החל מהגיליון הבא ייכתב במדור זה מדי שבוע רעיון מתורתו של בעל 

  .פירושווסקירה על  מתולדות חייומה, נביא ה'כלי יקר'. השבוע, כהקד

* * *  

נולד )ז' באדר ב' ה'שע"ט - לערך שה'רבי שלמה אפרים מלונטשיץ (

ן. בתחילה נקרא שמו אפרים בלבד, אהררבי לאביו  ,, פוליןץבלונטשי

, בעקבות מחלה קשה לעת זקנתו, בשנת ה'שס"אוהשם שלמה נוסף לו 

הנה כעת בשנת כפי שמספר בהקדמתו לספרו 'כלי יקר' על התורה: "

שס"א לפ"ק קודם ימי הפורים נפלתי למשכב בחולי מסוכן כמה 

  ".עד שהוסיפו לי שם שלמה ,שבועות

שמכנהו כפי , שלמה לוריא (מהרש"ל)רבי למד מפי  בצעירותוכנראה ש

"מורי מנוחתו  בספרו 'עיר גיבורים' שחיבר בצעירותו (בשנת ה'ש"ל)

ושם התפרסם בכח דרשותיו, עד  בובעבר לל בשנת ה'שמ"א". כבוד

) החליף את 1604ומשנת שס"ד ( שהיה "ראש המדברים בכל מקום".

) כרבה של פראג וכראש (בשנות זקנותו האחרונות מפראג מהר"ל

 עוד יחד עם רבי ישעיהו הלוי הורוויץ, השל"ה הקדוש. הישיבה שם

רבי מרדכי יפה בעל מהרש"א,  ,מהר"ם מלובלין: בני דורוגדולי מ

  .ה'לבושים', ועוד

; רבי יום טוב ליפמן רבי שפטיל הורוויץ, בן השל"הים: תלמידיו נמנ בין

אברהם ראובן  לרבינכדו, בן בתו שנישאה  הלר, בעל 'תוספות יום טוב';

  ועוד. 'ילקוט ראובני'מחבר  ,כהן סופרה

במיוחד כדרשן והיה סוחף את לבבות השומעים בדרשותיו  הצטיין

וחיבוריו הרבים שרובם עוסקים בענייני מוסר. הוא היה רגיש לשאלות 

החברתיות והמעמדיות והתמקד במיוחד בתיקון ההנהגה הציבורית. 

  הדבר מתבטא גם בפירושו לתורה, בו הכניס ענייני מוסר.

  מלבד הספר 'כלי יקר' חיבר רבינו ספרים נוספים: 

ספר הקדמה, בו מסביר המחבר את מטרותיו בכתיבת  - שפתי דעת •

חיבוריו השונים: "בכל החיבורים אשר חיברתי מעודי, היו עיני וליבי 

על דרכי בני עמינו ולפרסם את החנפים, לפעמים מתוך הכתב, 

נכתב לעת הספר  ופעמים בעל פה בבתי כנסיות במדינת פולין..."

  זקנתו.

  דרשות על התורה ובנושאי מוסר. - עיר גיבורים •

דרשות על מועדי השנה, ודרשות לשמחות כגון  - עוללות אפרים •

  ברית מילה וחופה וקידושין.

  דרשות לראש השנה, יום הכיפורים ולפסח. - ארח לחיים •

דרשות ופשטים אשר בתחילה נכתבו באורך שישה  - עמודי שש •

  עמודים.

, והוא מנמק זאת בהקדמה לא נדפסהלכה. בענייני  – רבבות אפרים •

ל'כלי יקר': "ורוב עסקי היה בחיבור רבבות אפרים, אשר לגודל 

  כמותו אין בידי די השיב אותו למלאכת הדפוס מחמת חסרון כיס".

גולת הכותרת בחיבוריו והמפורסם שבהם הוא פירוש 'כלי יקר' על 

, כפי שכותב זהחבר את ספרו בעקבות מחלתו התעורר רבינו להתורה. 

כיום הזה  כה לחיות אותי.ובחמלת ה' הוציאני מתוך ההפבהקדמתו: "

". לכבוד ה' ותורתו ולגלות מצפוניונדרתי לה' ואשלמה לחבר חיבור זה 

להים, -מטרת הספר היא להוציא לאור עולם את "מה שחנן אותי א

ש להבדיל צוין כי י[להוציא היין המשומר בענביו מכרם אשר היה לשלמה". 

- שחיבר רבי שמואל לניאדו מארם, נביאים ראשוניםבין פירוש זה לבין 'כלי יקר' על 

  ].דידן 'א, חי כמה עשרות שנים אחרי ה'כלי יקרבצו

על שם פסוקים הקשורים לשני שמותיו. שמו  'כלי יקר' קראנשם הספר 

, (ירמיהו לא, יט) "ִלי ֶאְפַרִים ַיִּקירֲהֵבן נזכר בפסוק: "העיקרי 'אפרים' ה

ושמו השני 'שלמה' שנתוסף לו בעקבות מחלתו הקשה, נרמז בפסוק 

 מדורנו[בחכמתו  שאמרו שלמה המלך ,כ, טו)משלי ( "ִׂשְפֵתי ָדַעת ְיָקר ּוְכִלי"

   ]".ְוָרב ְּפִניִניםֵיׁש ָזָהב " -תחילת הפסוק  על שםנקרא 

הקדמת הספר 'כלי יקר' קובעת מקום לעצמה, ומאלף לקרוא אותה. 

ושזורה במאמרי בצורה נפלאה, ם מן התנ"ך כולה מלאה בצירופי פסוקי

כל . ניתן לשים לב כי רבינו החיד"א וזולתו, דוגמת כתבי חז"ל לרוב

פיסקה פותחת בפסוק שהמילה הראשונה בו היא מהשורש י.ק.ר, 

  ."שלמה"במילה "אפרים" או  ,לסירוגין יים,המסבפסוק  וחותמת

כתוב של דרשות ִש  עמים רבות הפירוש הואפלדברי רבינו בהקדמתו, 

יקר' ניתן  בפירוש ה'כלי בדרשותיו השבועיות.ורעיונות אותם נשא 

  :התורה פרד"סלמצוא מכל חלקי 

ט, "וכל דברי קרובים לפשוטו עיקר פירושו על התורה הוא על דרך הפש

והוא מזכיר בפירושו רבים מהפרשנים שקדמו לו.  ,(מתוך הקדמתו)מאד" 

כרבותינו הפשטנים עוסק רבינו בשאלות של סגנון הכתוב, סדר המילים, 

ברכיך ומקללך ואברכה מ'" –כפילות לשון וכיו"ב. לדוגמה, בפרשתנו 

 ..."'מה שלא נאמר 'ואאר מקללך' כדרך שנאמר 'ואברכה מברכיך '.אאר

  "...ואוררך אאור''ר 'ומקללך אקלל, או היה לו לומוכן בהמשך: "

מבארם, וכן עוסק ביחס שבין בנוסף, הרב מביא מדרשי חז"ל רבים ו

כיצד המדרש פותר קשיים בכתוב, ובמקומות שהמדרש , הפשט לדרש

  סותר את פשוטו של מקרא הוא מנסה ליישב את הדברים.

בענין המשכן וכליו למשל  – (הקדמה)"ולפעמים יש בהם גם קצת רמז" 

 פירושיו על דרך מפרש הוא על דרך הרמז בעקבות שאר המפרשים.

  ם מהווים דברי תוכחה ומוסר.הרמז בעיקר

בבראשית יז, למשל  –לעתים נדירות מסביר רבינו דברים על דרך הסוד 

טו: "ולדעת חכמי הקבלה". וכן שם יח, יד: "וכן יש מפרשים על דרך 

  ה... והמשכיל יבין".הקבל

בהקדמתו מציין הרב כי הפסיק להוכיח את הציבור, "כי לא אבו שמוע", 

מוסר לאוהבי התוכחה אך בפירושו לתורה הוא בא גם "לכלול דברי 

ת כי הוא מוקיע תופעות ומוסר כלימות". במקומות רבים ניתן לראו

שונות אשר רווחו בזמנו, כגון מינוי דיינים ורבנים שלא על פי גדלותם 

, וגם על (ויקרא יט, ז), חנופה (שמות כב, כד), צרות העין (דברים טז, יח)בתורה 

, (שמות כ, ז)עבירות שבין אדם למקום, כמו הזכרת שם שמים לבטלה 

, ותוכחה על שהעם אינו (במדבר י, לג)קיום תורה ומצוות שלא לשמן 

  .(בראשית מז, כח)דורש ומייחל לשוב לארצו 

כמו בהקדמתו, כך פירושו כולו כתוב בשפה ברורה, בסגנון מיוחד 

זכה ה'כלי יקר' ובצדק להיות  עשירה בביטויים ומליצות מהתנ"ך.ובלשון 

ל איש אשכולות, שהכל ספר ש אחד מעמודי התווך של פרשנות התורה,

חיד"א ב'שם הגדולים': "ספר כלי יקר, ספר יים בדברי הרב הבו, ונס

  נחמד וחשוב לאִמתה של תורה".

    

 רבינו בעל ה'כלי יקר'

 העורך

 רב פנינים
 ה'כלי יקר'מפניני 



 

  

  

  

  

  

  

  

  שטיפת חסה בשבת

לשטפה מער"ש, ליבשה ולשמרה במקרר עטופה במגבת.  -עצה  ת,ראשי

תשמר יפה מס' ימים, אא"כ איכותה מלכתחילה היתה גרועה, אז 

  תכמוש במקרר.

כשמפריד  א. כמה בעיות בדבר: –טפה או לשרותה והמעונין בשבת לש

ויזרקם הרי זה  את העלים לעתים ישנם מעופשים, ואם יקחם מהטובים

(משנ"ב שיט, ז וסקט"ו) בורר
יש מעט חול על החסה ובשטיפה בוררו  ב.. 1

מעליה(וזו דרך בררה כפי שפסק שו"ע שיט, ט). ג. לעתים ישנם חרקים 

(תלוי בטיב הגידול) ובוררם. ד. בשריה מציף מים על החרקים  על העלים

  והורגם, כך עובר על נטילת נשמה. 

בר מער"ש לפחות לבדוק אם יש עלים שהינם ראשית, רצוי מאוד כ

מעופשים ולהוציאם, כך נמנעים אנו מהבעיה הראשונה. אם לא הוציאם 

מער"ש, בשבת עצמה יכול להוציא את הטובים מתוך המעופשים, הוי 

בורר אוכל מפסולת לאלתר וביד. אם העלים עדיין מחוברים לקלח 

ו שמותר לקלוף תפוז והחיצוניים מעופשים ניתן להוציאם ולזורקם כמ

 .(ביאוה"ל שיט, א ד"ה מן העלין) דאין זו דרך בררה

את הבעיה של החול המצוי בעלים ניתן לפתור בכך שהפעולה הראשונה 

תהא שטיפת החסה תחת זרם מים חזק. הדבר נחשב כניקיון החסה ולא 

(שש"כ ג, הערה נב. אג"מ או"ח קכה. חזו"ע שבת  כברירת החול ממנה ולכן מותר

 (במשך כל השנה) ארגוני הכשרות אומרים לשרות . לאחר מכןד, עמ' ריז)

) את החסה במי סבון ולשטפה. לאחר השטיפה 2(לפחות פעם אחת

הראשונה תחת זרם מים, ניתן לשרות את החסה במי סבון, ולא הוי 

בורר. זאת משום שבגידול מבוקר רוב הסיכויים שאין חרקים על העלים. 

"מ אין כוונתו להציף ולברור את החרקים מהעלה, גם אם יתכן ויש, מ

אלא מי הסבון גורמים לניתוק אחיזת החרקים בעלה בלבד, כך 

שהשטיפה הבאה תחת זרם מים תסירם מהעלה. בחסה מגידול שאינו 

מבוקר אין להשתמש כל ימות השנה(מפאת בעיית חרקים), ובפרט 

  בורר וגם מחשש הריגה כשמציפם במים .גם מחשש  –בשבת עצמה 

השטיפה הראשונה תחת זרם מים, השריה  -חשוב: כל תהליך זה 

  . 3והשטיפה השניה צריכות להיות סמוכות לסעודה 'לאלתר'

  4הצמדת מצקת/מכסה אל דופן הסיר

. מלאכת בורר שייכת דוקא כשיש אראשית, יש להבהיר שני ענינים: 

מה נראה  –מאכלים תלויה בעיני הבריות תערובת. הגדרת תערובת בשני 

. בדומה, בתערובת של נוזל עד. ואכמ"ל)-(חוט שני ח"ב, כה, עמ' עג כמעורב

 (דומני ע"פ שביתת השבת) (כמרק ירקות), הורה רא"י מלכה ומוצק בתוכו

שמאכלים שגודלם יותר מגודל אגוז אינם נחשבים כמעורבים בנוזל. 

ר של ביצים קשות או מקופסת שמורים לפ"ז, ניתן לערות המים מתוך סי

                                                      
אמנם אם המעופשים הם החיצוניים בקלח, מותר להפרידם כקליפת תפוז דא"א בענין  11

  (ביאוה"ל שיט, א ד"ה מן העלין).אחר, ועוד שזו דרך האכילה הרגילה, ולא דרך בררה 
 כדאי להתעדכן אצל כושרות. –תלוי בגידול ובחברה  2
מהו לאלתר? כמה דעות יש, וראוי לחוש לדעת האג"מ (או"ח ד, עד, בורר אות יג)  3

שיברור כמה שיותר סמוך לסעודה, היינו כזמן שלוקח לברור (ובנידוננו לשטוף, לשרות 
  ושוב לשטוף).

את הירקות בלבד או המרק בלבד מתוך הסיר. כ"כ שייך בסלט מלפפונים ע"מ להוציא  4
 ומעוניין במלפפונים בלבד ללא הרוטב שסביבם. 

. כ"כ, מרק עם חתיכות גדולות של ירקות ועופות. 5של מלפפון חמוץ

בעיית הבורר שייכת במרק עם אטריות או חתיכות קטנות של ירקות,  

אם קו  ב.בקופסת שמורים המלאה בטונה, בגרגירי חומוס, תירס וכדו'. 

רקות לא נחשב המרק שבסיר גבוה מעל הירקות, המרק שמעל הי

לכן אם אינו חפץ בו יכול לשפכו. כ"כ, גם אם מעוניין  -כמעורב איתם 

 מפלס(עד  בו לאחר זמן יכול להוציאו. מאידך, המרק שסביב הירקות

  מועט מעליהם) נחשב כמעורב ויש ליזהר מלבוררו.

ולגוף השאלה האם מותר להצמיד מצקת/מכסה אל דופן הסיר ע"מ 

  :להוציא את שרוצה

לכאורה הדבר יאסר כיון שהופך את המצקת  -בררה בכלי  מצד  .א

(וכן הביא ארחות שבת ח"א, עמ'  והמכסה לכלי המשמש לבררה ואסור

. מ"מ, יש שהתירו משום שבררת קנט בשם שביתת השבת והגריש"א)

הירקות מהמרק היתה יכולה להעשות גם ע"י ידו של האדם, א"כ 

לא רק משמשים נמצא שהמצקת והמכסה אינם כלים לבררה א

(שם בשם הגר"ש למנוע לכלוך או כוייה מידו של האדם להתלכלך 

ך)ארבעאוי
. כ"כ, נראית דעת הגר"ע יוסף להתיר, דאין זה כלי 6

 .7המשמש לברירה, ואף לא מדרבנן

נחלקו האחרונים גבי אדם שאוחז בידו  –מצד בורר פסולת מאוכל   .ב

, כגון פתח קופסת כלי ובו חתיכות מאכל וממנו מערה נוזלים וכדו'

טונה ומעוניין לשפוך את השמן. נחלקו מה נחשב שהוא בורר ממה 

האם הדבר הנברר הוא הנוזל היוצא וא"כ בקופסת טונה שאינו  –

(מג"א, משנ"ב שיט,  מעוניין בשמן יהא אסור מצד בורר פסולת מאוכל

 . (גר"ז בסידורו) , או שמה שנשאר בידו הוא הנברר ולכן יהא מותרנה)

א"כ העצה  –הנהגה, בספקות של תורה ראוי להחמיר לשתי השיטות כ

ליקח את המין שרוצה עם מעט מהמין השני, א"כ לא עשה הפרדה 

. לדוגמה,  המעוניין (שיט, ד ד"ה הבורר) גמורה ומותר, זאת ע"פ ביאוה"ל

  .8רק בירקות שבמרק, יכול ליקח את הירקות עם מעט מרק

  ן אחרים שעל המפה הפרדת חתיכות לחם משיירי מזו

ידוע שלא רצוי לאבד אף פרורי לחם שאין בהם כזית, כיון שהדבר קשה 

, א"כ חתיכות לחם שמעורבות עם שאר דברים על (שו"ע קפ, ד) לעניות

מפת הנילון האם מותר לקחתן ע"מ שלא תזרקנה? וי"ל שמותר ע"פ 

תמש שאם אינו מתכוון להש (שיט, ג ד"ה היו לפניו) המבואר בביאוה"ל

בשני הדברים הנבררים אין איסור בורר כלל. א"כ, ה"ה הכא כל שיירי 

  המזון שעל המפה הולכים לפח, ואין חשש בברירתם.

                                                      
על אף שמוציא את הפסולת מהאוכל, מ"מ אין ע"ז שם בורר כלל כיון שהמוצק גדול  5

 ולא נחשב כמעורב בנוזל.
ב בסי' שיט (סקס"ב האחרונים העידו על סתירה בדברי המשנ" - לביאור הענין  666

וסקס"ו) האם מותר להשתמש בכף או במזלג רגילים ע"מ לברור או שנחשב ככלי 
אם ניתן לעשות את אותה  –המיוחד לבררה. חילק האג"מ (או"ח ח"א, קכד) ואמר 

ברירה ביד, רק משתמש בכלי ע"מ שלא ילכלך ידיו, אין זה נידון כבררה בכלי, משא"כ 
ררה, ובלעדיה יקשה לברור ביד. א"כ, ה"ה הכא המכסה במקרה שהכף מסייעת ממש לב

 הצמוד לדופן ה"ה תחליף ליד בלבד.  
מקל הוא יותר מדברי האג"מ בהערה הקודמת, וסובר שאף אם הכף/המזלג מסייעים  7

לבררה, בכ"מ מותר (חזו"ע שבת ד, עמ' קעג). נראה שה"ה בנידו"ד שמצמיד המצקת 
 אין נחשב כבורר בכלי. 

(סי' נג) מחמיר ונוקט שאין היתר להוציא עם מעט מרק (כיון שעדין מתקן את  החזו"א 8
המין שמעוניין בו), ולשיטתו יש להוציא עם כל המרק שמסביב לירקות, באופן שלא 

  יראה כנטילת פסולת מן האוכל אלא כחלוקת התערובת (ארחות שבת ח"א, עמ' קנד). 

 הלכות בורר 

 ר' איתן גרתי
 אורח חיים

 בהכוונת הרב רובינשטיין

 



 

  9הוצאת שקית תה מהכוס

יש האוסרים להשהות את השקית מעל הכוס וכ"ש שלא לנערה משום 

(שש"כ ג, הערה  איסור בורר, כיון שהופך את השקית לכלי המיוחד לסינון

                                                      
או במקרה שהכין תמצית מער"ש  באופנים שמותר לעשות בהם תה, למי שמתיר. 9

, א"כ העצה לשלפה בכף בשם הגרשז"א. ארחות שבת ח"א עמ' קסא) קצב

(כך טיפות לא תיטופנה) או להוציאה ביד ולהקפיד שלא משהה  מהכוס

  .שיט, ח)מ"ש בסי' (ובכה"ג מותר כ מעל הכוס בזמן שמוציאה

                                                                                               

 ומעוניין להוציא השקיות משם.

    

  

  

  

הבטחה קדמונית כפולה, הטומנת ברכה נעלה, על זרע ועל ארץ 

  –יש לשאול בחילה  מעולה,

ל נורא עלילה; אחרי הפרד לוט בתחילה, -מדוע שוב נכפלה, ע"י א

ואחר המלחמה הגדולה
1

?  

  

עוד נמצא במדרשים, ואחריהם רבותינו הקדושים, אשר סתירה 

  מקשים, בין פסוקים מפורשים: 

את אמונתו באופן מרשים, תחילה אנו פוגשים, ובסוף אנו חשים, 

טחון נהיו קלושיםישהאמון והב
2
!  

  

הביאור בזה, שדבר ה' במחזה, היה מחשש אברהם החוזה,  רשויופ

  ששכרו ניתן בעולם הזה,

שלא ירד שכרו מזה, ומחמת המלחמה לא    לכן אמר ה' כזֹה וכזה, 

  זה תורף הביאור הלזה.יתבזה, 

  

                                                      
אחרי הפרד לוט מעמו הבורא מבטיח לו את הארץ , טז-בפרק יג פסוקים טו ,בתחילה 1

ואומר לו שיתן אותה לזרעו ושזרעו ירבה כחול הים, וההבטחות חוזרות על עצמם לאחר 
ע עצמם. אמנה, ידעתי מלחמת המלכים בפרק טו פסוק ה ופסוק יח ההבטחות חוזרות 

גם ידעתי שהמדרש מתייחס לשאלה זו (עיין למשל בפסיקתא ובתרגום ירושלמי), אף אנו 
  נביא את דבריו בהמשך.

בפרק טו פסוק ו התורה אומרת שהאמן בה' במה שהבטיח לו שיהיה לו זרע, אך שני  2
אדע כי  במה –ל שהוא יתן לו את הארץ הוא שואל - פסוקים אחר כך כאשר אמר לו הא

 אירשנה, ולהיכן נעלמה האמונה? גם לשאלה זו התייחסו הפרשנים באורך.

ועל פי זה נאמר במרץ: אברם שואל משוכן שמי ערץ, שמא השכר 

  הוא הארץ, אך זרעו יהיה לכלה וחרץ,

' חוזר וחורץ, שזרעו ירבה ויפרוץ פרץ, ויהיה רב וישרוץ על כן ה

  כשרץ, וכך את חששו יישב ותירץ.

  

 אזאו אז הבורא אמר לידידו, שהוא אשר העלהו לעובדו, והבטיח 

  לתת לו לבדו, את הארץ ברוב חסדו.  

אך אברהם עודהו בדידו, ושואל מאשר על הארץ הודו, מה יהא בזה 

ל מאודוסהדו, שמאמר זה בתקפו בכ
3
.  

  

לכן יוצר היצורים, כורת ברית בין הבתרים, ושם אומר דברים ברורים, 

  שהארץ לאברהם לדור דורים.

מדוע כפל המאמרים, כדי להרבות  –ואם כן הדברים מאירים 

 בביאורים, הן על הארץ והן על זרע ישרים.

                                                      
לאחר שאמר ה' לאברהם שלא ירא פן תמו זכויותיו ושכרו הרבה אברהם רוצה לברר  3

לגבי אלו מההבטחות אומר כך ה'. אז תחילה הוא אומר שאין לו זרע והבורא מבטיח לו 
  זרע כחול הים וכו'.

ר שהעלהו מאור כשדים ע"מ לתת לו את הארץ, שואל אברהם מנין לי כאשר ה' מזכי ,ואז
אולי מה שהעלת אותי מאור כשדים פעם כדי שאני יירש את  –שגם רצון זה עדיין בתוקף 

  הארץ כבר השתנה כי לגבי זה הזכויות שלי כבר לא מועילות!

גם  –הארץ לכן ה' עונה בברית בין הבתרים ששם כורת איתו ברית שיתן לו ולזרעו את 
  שיהיה לו זרע וגם שהארץ תינתן לו, והמלחמה לא גרעה מזכויותיו מאום.

  

  

  

  .אברהם אומר למלך סדום "ולא תאמר אני העשרתי את אברם"  .א

לא יקבל ממנו מצד שהוא השליח של ה' להעשיר את אברהם שהרי הוא בכלל לא הביא לו את הכסף אלא אברהם לקחו מהמלכים.  למה ,וקשה

אלא  ועוד שהוא בעצמו מסכים שכסף זה שייך לאברהם. ומה עוד, שאצל פרעה ואבימלך אברהם לא אמר "ולא תאמרו אני העשרתי את אברם",

 .לקחם את כספם

 שמו של מלך בלע לא מופיע? ורק ,כל המלכים מופיעיםשמותיהם של  מדוע  .ב

 ה' אומר לאברהם "שכרך הרבה מאוד" ואברהם אומר: "הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי".   .ג

וזה  - הרי יש לו עוה"ב? ברהם שאין מי שיירש אותו בעוה"זלו: יש לך עולם הבא, גן עדן וכו', ומהי תשובתו של א מבטיחוהדבר תמוה, שה' 

  !המטרה העיקר, זו

 במה אדע

 יעב"ץ
 השירה הזאת

 שאלות על הפרשה

 ר' דניאל בוחבוט
 נפשי בשאלתי


