
 י,:עןן:." זון-עת
 אבינו אברהם שלתולדותיו
- א)יב,  יח( כה, 

 ספר של העיקרי החלק את מהוות האומה אבות שלתולדותיהם
 מבין זה. עיקרי לחלק מבוא אלא אינו כה, עד שסופר מה כלבראשית.
 לך, )לך פרשיות שלוש אבינו אברהם תולדות תופשות האבותשלושת

 תולדות(, )פרשת אחת פרשה - אבינו יצחק תולדות שרה(, חייוירא,

 סוף ועד ויצא מפרשת דהיינו פרשיות, שש - ובניו יעקב שלותולדותיו
 החלק - האחד חלקים, לשני מתחלק הוא אף כשלעצמו והמבואהספר.

 עד המבול סיפור - והאחר בראשית, בפרשת המסופר המבול,שלפני
 עשרה שתים בראשית ספר מכיל הכל בסך נח. שבפרשת אבינו,אברהם
 עשר. העיקרי החלק תופש מהןפרשיות,
 ההשגחה מכוונת ה', מאת הגדול, ברובה פנתה, שהאנושותאחר
 באמצעות כולה, האנושות על הרעה התפשטות למנוע תחילההאלהית
 של יסודו להוות אברהם את לייעד באה היא מכן לאחר ; השפותבלבול
 האנושות, את אליו ויחזיר אדמות עלי ית' תוכניתו את יגשים אשרעם

 לעבור זו מסורת יכלה אימתי לקבוע, יהיה ביותר שקשה גם ומה הבבלים,מאת

 שכן בבל, גלות ליבד זו מסירה סועד לקבוע מקום אין העברים. אל הבבליםמידי

 )למשל טוענים לכן כן. לפני רב זמן סיפורנו חובר המקרא מבקרי לדעתאפילו

 ישראל בני של הגירתם לפני עוד כנען בארץ נפוצה בבל שתרבות 65( ע'גונקל,
 ישראל בני סגלו וכאשר השני, האלף באמצע תל-אמרנה, תקופת לפני עודלשם,
 הראשונים, המלכים או המאוחרים השופטים בזמן בערך כנען, תרבות אתלעצמם

 התרגולן מפני ישראל דת של סלידתה את נזכור אם אולם, אלה. אגדות גם הםקבלו

 בניהם את מונעים האומה אבות שכבר כך כדי עד לכת המרחיקההכנענית,
 .העורך" או ש"המחבר" להסביר, יהא קשה - זו ארץ תושבי עםמלהתחתן

 היה ובמדאי רבים. אלילים אלמנטים בעלת פגענית אגדה בו יכלול ספרנושל
 ידי על מתקבל היה אמנם אילו כנעני, מקום שם מזכיר נם המבולספור
 כנעני.תיתך
 בלבד, אגדות אלא היסטוריות אמיתות מכיל בראשית ספר שאין שטוען, מירק

 השונים התיאורים רבעון כאשר סבירים, וכלתי דחוקים תירוצים לחפש נאלץ הוארק
 שהראינו. כפי כך כל פשוט להסברניתן



רה ת י ש א רב

 לפני עוד זה לייעוד ראוי עצמו את הראה שאברהם ודאי ממנו.שסטתה
 שנימו וחמש שבעים בן כבר בהיותו הלה עליו הוטל הן עליו.שהוטל
 שאנחנו מה וכל אברהם, של נעוריו חיי על מאומה לנו מספרת התורהאין

- אלא אינו עליהםיודעים  כיצד נשאל, אם אך יותר. מאוחרות אגדות 
 אלא ה', ידי על אברהם דוקא נבחר מדוע כלל, רומזת התורה שאיןזה

 שם לאברהם ה' מבטיח שבהם המאורעות של לגופם מידמכניסתנו
 "נח כי תחילה לבשרנו כנראה, היה, נחוץ נח לגבי אשר בעודוברכה,
 שיש הרי תמיהה, תעורר לא המבול ממי שהצלתו כדי ו(, וגו' צדיק"איש
 ידועים היו אבינו אברהם של וגדולתו שמו - האחת בשתיים.לענות
 להכיר' צורך כל היה שלא עד כך, כל רבה במידה התורה מקבלילדור

 - והאחדת זכויותיו. או נעוריו ימי של תיאורים ידי על להםאותם
 בהם די הבאות, בפרשיות מתוארים שהם כפי אבינו אברהם שלמעשיו

 בשרו משאר נפרד הוא לה', מזבחות בונה הוא מקום בכל : לאפיינוכדי
 בכל עומד הוא למענו. נפשו מסכן גם והוא השלום את לקייםכרי

 וכל ית', מצוותיו כל את מקיים הוא אותו, מנסה ה' שבהםהנסיונות
 ומעשים שתכונות מי אחריו. לזרעו גם יראת-אלהים להנחיל היאשאיפתו
 שאכן מפורט, במבוא להוכיח, הוא לחלוטין מיותר עליו, מסופריםכאלה

 על תוכניתה להעמיד חפצה לא ית' השגחתו אולם, לייעודו. הואראוי
 בעוד בלבד, ביצחק ה' בוחר אברהם של זרעו מבין אחד. דור שלנסיונו
 זמנם. בני כשאר לחיות קטורה ולבני ישמעאל לבני להם מניהשהוא
 השלישי, בדור החל ורק אחד, אך מופרש אבינו יצחק של בניו משניוגם

 ה'. כנבחרי מצויינים כולם יעקב, בבניכלומר
 כאילו נראה ומאז, 2(, האחרון השכינה גילוי לנח לו היה המבולאחר
 ית' הוא אין הפלגה בדור שכן, העליונים, העולמות אל חורההשכינה
 רק ביצועה, בשעת ולא התערבותו מעשה לפני לא ודם, לבשרמתגלה

 במשך - בניו בקרב נמשכים והם 3(, השכינה גילויי חוזרים אברהםעם
 אלהיה התגלות עם אברהם תולדות סיפור מתחיל כך משום רבים.דורות

 - ואילך. ח ט,2(
 - וירא. לפריטת להלן, ראה לאברהם השכינה גילויי אופן על3(



 יבבראשיתרו

 המטיל הוא האנושות, של ומושיעה מחנכה ה', מבוא. או הקדמה ללאזו,
 כשהוא האדם בני של מורם לשמש : הכפול התפקיד את אברהםעל

 כולה. לאנושות ברכה ולהיות ממפדתו,רחוק

 כנען לארץ פלדתו מארץ אברם יציאתא(
 ט( - א)יסג

 מעבורת היתה נקיה יותר אברם של שמשפהות פי עלאף
 ולשמש מקרוביו להפרד עליו הוטל התקופה, בני שאר מאיטראלילים
 שניתן לציווי היחידה הסיבה היתה לא זו אולם, ית'. הבטחותיו נושאלבדו
 עליו, הוטלה מסויימת לארץ כניסה גם אלא ממולדתו יציאה רק לאלו.

 ולשמש שלו פעולתו מקום להיות ה' בחר בה אשר ארץ לאותהכניסה
 משכן לשמש ביותר מסוגלת להיות מצאה שה' זו ארץ לעמו. מושבמקום

 בדי אך אברהם. של פעולתו מקום להיות צריכה גם היאלמקדשו,
 משום אחריו לבניו מובטחת זו ארץ שאין מיד, לאברהם לושיתברר
- הראשון הנסיון עליו הוטל החומריים,יתרונותיה  לעזוב נאלץ להיות 

 שהארץ לו להראות בה. ששרר הרעב בשל הזאת החדשה מגוריו ארץאת
 התעלותם את לקדם מסוגלת שהיא משום אחד, טעם משום רקנבחרה

 בה. היושבים שלהמוסרית

 כפורצך לך-לך אל-אברם ה' ויארור א-ג. הפסואיס יב,5רק
 ואעשק אראך. אהדר אל-הכנרץ אביך, ומכיתוממולדתך

 הכשהכה בריה. והיה עימך, ואנדלה ואקרנך נדוללגוי
 האדכפ:. כמהסמקת כל בך תברכו 1פ9ק ומקללךמברכיך

 פסוקנו, תוכן סותר איננו *( כנען לארץ לעלות תרח של כוונתותיאור

 לאחר אלא זו תביעה באה לא שכן, זה, למסע לצאת מאברם ה' תובעבו

 - לא. ap יעלט



רז יבבראשית

 וראה ב, כב, להלן כמו ך, ל - ך ל - בחרן. להשתקע תרח ההליטשכבר

 "את - להלן לאמור בדומה הביטטים, גיבוב ך. צ ר א מ - ט.דש"י
 - ית'. שבתביעתו הקושי את להביע כדי בא 6(, וגו' יחידך" אתבנך
- "מולדתך" ז( מפרשים אחדים ך. ת ד ל 1 מ מ1  דהיינו הלידה, מקום 

 פירוש נגד מוכיח "( חרן לגבי מולדת בביטוי השימוש אולם כשדים.חור
 9(. משפחה של במובן מולדת לפרש שיש ומשם,זה,

-  
 ך. א ר א ר ש א

 לאברם, לו ידועה היתה לא שעדיין משום בשמה, נקראת הארץ איןעדיין
 "על אל בדומה ית', הנחיתו פי על אליה להגיע צריך שהיהומשום
 10(. אליך" אמר  אשר  ההריםאחד

-  
 יהיו רבים כלומר ל, 1 ד ג י 1 ג ל

 רב של הכפולה במשמעות )"גדול" עליהם יוטל נעלה ותפקידצאצאיך,
 שמן/ ואגדלה -- הצאצאים על גם מוסב ואברכך ---וחשוף.

 בכל ממך יתפרסם כן ועל ומבורכת, נרחבת תהא פעילותךכלומר
 גם יתברכו שממנו הברכה למקור תהיה ה, כ ר ב ה י ה 1 -העולם.
 השווה ; למדי שכיהה היא ואיחולים ברכות לגבי הציווי צורתאחרים.
 אברהם, את שמברך מי ואברכה - תהזי(. w~hn את "אתתנולמשל

 לעומת יחד, במספר ך, ל ל ק מ ו - להתברך. ראוי יהיה הואהרי
 אשר רבים יהיו כי מניח, הקב"ה אין רבים. במספר שבא"מברביך"
 ויקללו, לכת ירחיק אשר כזה יימצא זאת בכל ואם ; אברהם אתיקללו'

- )המקור "אאר" - אזאו  רבים וגו'. ך ב 1 כ ר ב ונ - ארר(. 
 זאת היתה אילו אך ידיך. על יבורכו כלומר בסביל, זו צורהמבארים
 זה לענין באה 15( להלן ועוד, י הפועל לצורת מקום היה הכתותכוונת

 ה ה, וידוייה יג ב, דברים והשהה5(

 - ב. כב, להלן8(
 - )הנף(. הראב"ע למשל ר,ז(
 - ד. כד, להלן8(
 - ז. מג, להלן גם השהה9(
 - ב. כב, להלן10(



 יבכראשיתרה

 כאן לבאר שיש נראה לכן וגו'. בזרעך" "והתברכו - ההתפעלצורת
 ורוב רש"י של כפירושם 3י(, ההתפעל במשמעות הנפעל צורתאת

 את יברכו כלומר בכך, יתברכו הארץ גויי כל - החדשיםהפרשנים
 כב(. כס, וירמיה ; כ מח, להלן )השווה כמוך מאושרים להיותעצמם

 כ14שי 14ברם וילך ד-ה.הפסיקים
 אתר דילך ה' אליו רבך

 מחרו. בצאתו שנה ושבעים שנים בן-חכמם ואברםלוט,
 ואת-כל- בן-אהיו ואת-לוט אמנתו את-שרי אברםויקח

 ויצית בחרו; אשר-עשו ואת-הנפש רכשו אומררכושם
 כנען. ארצה ויבאו ענש ארצהללכת

 בפסוק במפורט המתבאר כללק משפט זה הרי וגה אברםוילך
 אלה הנפש, -- המטלטלו כימר ואת-כל-רכושנה --הבא4,
 יה  יה להלן השתה ; אברם  וי למשמעתו הסרים התלתם, ושארהעבדים

 - א.  לא, להלן השווה לרכושי ב.י., לזכות  במובן עשה שו. ע-
 ויבאו אתם... "ויצאו - לא יא, לעיל לאמור במקביל ה א ב י י ... 1 א צ יו
 עתה, חרן. עד רק הגיעו אז אך כנען, לארץ ללכת יצאו אז גם תרן".עד

 הארץ "אל צעדיהם כיוון ית' הוא כי הפצם, למחוז הגיעו זאת,לעומת
 15(. אראך"אשר

 אלון עד שכם מקום עד בארע אברם ויעניף 1.פסוק
 בארץ. אז והכנעניטורה,

 מתאימים יישוב מקומות בא למצוא להכירה, כדי בארץ מסייראברם

- Rdlexiv..י(  
 חלקו לפיהם במקרא. למדי שכיח שהנו זה, מסגנון מתעלמים המקרא מבקרי14(

 שייכים ה והפסוק ד פסוק של הסיפא ואילו ן, לנוסח שייך ד פסוק שלהראשון
 את "מוכיח" ה' . השם - שמחד משום גם כך לטעון נאלצים שהם כמובן 11.לנוסח

 סגנונו ולפי לשונו לפי מתאים השאר אשר בעוד ן, ידי על הקטע שלחיבורו

 - בראשית. ספר של לאחידותו הוכחה דוקא זוהי שלדעתנו אלא )4לנוסח
 - )הכי(. ספורנו השווה15(



רט יבבראשית

 שכם, העיר לשכון עתידה שבו המקום ם, כ ש ם ו ק מ - ולעדריו.לו

 והוקמה וספסינוס מלחמת בימי נחרבה העיר אפרים. בהרי הארץ,במרכז
 ן, ו ל א - נאבלוס. נקראת היא כיום Neapolis .Elavia בשםמחדש
 :: אילן השווה . 17( אחר עץ מציין חלון השם אשר בעוד 18(, השלה עץהוא

 ץ. ר א ב ז א י נ ע נ כ ה ו - הזה. העץ שם שזהו מסתבך הי ר ך מ -עו
 לפרש רוצים אין אם כמוס, סוד אלה במלים שרואה ראב"ע,השווה
 מקום שאין סוד אחר", מיד כנען תפשה - כנען שארץ "יתכןכפשוטו
 להדגיש, הכתוב שכוונת 19( העירו כבר אך 18(. ידום" "והמשכיללגלותו,

 בהבטחתו צורך היה כך משום וכי כנען, בידי כבר אז היתה הארץכי
 אחריו. לבניו - כנען בני בידי עתה שנמצאת הארץ, את שיתןית'

 היתה כנראה למדי. מאוחרת בתקופה לארץ הגרו כנען שבנימכאן,
 לאט לסגת נאלצו אשר שמיים, שבטים ידי על בתחילה מיושבתהארץ
 zo). כנען בני מפנילאט

 את-ר,יניץ אתן לגרעך ויאמר אל-אברם ה' וירא ז.פשק
 אליו. הנראה לה' שכה שם ויכןהזאת,

 הוא דבר כבר אמנם תמותה. לבן נראה שהי הראשונה הפעםזוהי
 ואילו להם, להיראות מבלי זה היה אך נח, ועם אדם עם אנשים, עםית/

 הכתוב שאין אלא לו, נראתה ית' תפארתו לה היה נבואי מראה -אגרם

)16Tberebinte -  
 - Eiche.ז2(
 מות אחר בראשית סמר חובר שאכן מבאן, להוכיח מנסים המקרא מבקרי18(

 הערה מהארץ, גוררם שהכנעני אחר שהוערה מחבר הערת זוהי לדעתם שכן,משה,

 לא אך בה. היה עודנו הכנעני זו, לארץ אברהם בוא בשעת שאז, לצתן,שכינתה
 אברהם שבירך לכול,  ידוע  היה לא כאילו -  זה ביאור של איולתו על לעמודקשה

 - הכנענים. את ישראל בני גירשו לחעור
 - )המ'(. והכנעני ד"ה רש"י19(
- Geschichte ,Kurts השווה"(  



 יבבראשיתרי

 אלהי והמושיע, העוזר כה', לו נראה ית' הוא זה. מראה של טיבומפרט
 שבארץ לאברם, לו מתברר עתה זו. הבטחה לו מבטיח בחסדו אשרההסד
 עליו הוטל מדוע מבין, גם והוא ה'. לו שהועיד בארץ נמצא, הואהנכונה
 להועידה בה, דוקא בחר שהי מקרה, זה היה לא כי זו. לארץ דוקאלבוא
 גם משכן להיות ביותר מסוגל שנמצא המקום זהו שכן, לעמו,משכן

 העולם של היבשות שלוש בין מקומה זו, ארץ אדמות. עלי ית'לתפארתו
- אז ידועשהיה  אותה לראות היה שאפשר כך ואפריקה, אסיה אירופה, 
 במלים הכוזרי שאומר כפי איפוא, היה זו ארץ של עמו לכולן.כשייכת
 דם להכין צריך היה שבהם העמים, של ולב סגולה ג2(, כך כליפות

 המרכזי מיקומה אף על והנה, כולה. האנושות בשביל ובריא חדשתמצית
 המדבר - גבולה ובמזרח בדרום זה. כאי העולם משאר הארץמסוגרת

 מהווה בצפון ואילו התיכון, הים - במערב המורי, והמדברהערבי
 לעבור מאד שקשה חומה המזרחי, למדבר ועד הים מחוף הנמשךהלבנון,
 הרוחניות ההשפעות מפני תושביה על לשמור מסוגל זה הסגראותה.
 תורת פי על והטהור העצמאי החיים אורח את לעודד ובכוחוהזרות

 ישראל. דת לשמירת נוח הארץ של הפנימי המבנה ואפילוהאלהים.
 תחת שהם כזאת, והתמדה בבהירות לתושביה יוזכר בה אשר ארץאין

- ה' של הישירההשגחתו  כי טוענים ז"ל הכמינו ואם ישראל. כארץ 
 אקלימה שגם לזה, להוסיף נוכל הרי 22(, מחכים" ישראל דארץ"אוירא

 הבורא של מציאותו את לתושביה להם מזכיר תדיר הקודש ארץשל
 ברכה הזאת בארץ שכן, המידות. שחיתות מפני עליהם ומגןוהשגחתו
 שדברי עד הדרגה, כל ללא זו, ליד זו קרובות כה מועמדותוקללה
 מרחפים תמיד '2(, וקללה" ברכה היום לפניכם נתן אנכי =ראההתורה
 הם הקודש ארץ של וקרקע אקלים טבע, ואחד. אחד כל עינילנגד

 כאשר הנמרצת. הקללה את כמו הברכה שפע את לקבל ביותרממוגלים

- הזאת הארץ הרי בה, ה'עיני  ברכתו מונע הוא כאשר אך היא, עדן גן 

 - )המ'(. יב ב, הכוזרי מ!:(
 - )הנו(. ע"ב קנח, בחרא בבא21(
 - כו. כא, דברים':(



דא עבראשית

 עושות ומגפות מחלות בצורת, הרי להענח?ה עליה ידו הטה אוממנה
 משכו הנוח הגיאוגרפי ומצבה הארץ של עושרה בלבד. זו ולא שמות.בה

 שבט לשמש היו נכונים תמיד אשר זרים, כובשים קרובות לעתיםאליהם
 מכל מסוגלת, שהארץ מכאן, מדרכו. סר שהעם אימת כל ית',אפו

 תושביה את ולחנך אליה ולכוח האחד-היחיד של דהו את לטפחהבחינות,
- מקודש. חייםלאורח  אברם בונה שם ה', לו נראה שבו במקום ן. ב י ו 
 24( אחריו יעקב גם עושה וכך לו, הוא קדוש זה מקום באשדמזבח,

 25( יהושע של בימיו גם מקודש למקום שכם את חשבו כך שמשוםוייתכן

 ויט לבית-אל מקדם ההרה כמטם ויעתק ח-ס.הפסוקים
 לחי מזבה ויתן-שם מקם והעי מים בית-אל4ם?לה,

 הנגבה. זגסוע הלוך אברם ויסע הי. בשםויקרא

 כח: כו, להלן השווה ; משם עבר הוא כלומר ק, ת ע יו
- 

 מ, ד ק מ

 - ועוד. ח ב, לעיל כמו ; בית-אל של למזרחה לבית-אל,מזרחית
 לוז, העיר שם היה עה4 או אחת. מלה המסורה בעלי לפי ת-אל.לבי
 העתיד שם על כאן נקראת והיא 28(, בית-אל גשם אותה כינה יעקבורק
 א ר ק י 1 -- מזבח. אברהם בתה 28( וגם גם ם. ש ן ב י 1 -- זק.לבוא
 טבל הנגב ה, ב ג נ ה -- כה ה לעיל דבריה הטתה זה לענק ה'. ם שב

 - יד. שם, ; ז לה, ; יח כח, להלז24(
 - א. בז, יהושע25(
(SGיט. כח, להלן - 
 מילין שני לווכם, דרומית מילין המישה בית-אל של מקוסם רובינסון לפי37(
 פיתון העם בפי שנקראות סקרומ, שבקרבת החורבות עם זהה לירושלם.צפונית
 ס6(. וע' ~rw אצל גם וכן אל(, =)און

 חורבות ממצה, שעתיים כמהלך ביה-אל, של במזרחה מצאו ושטדאוס קרפט28(

 וכן ; הקדומה עי שזוהי סוברים והם גאי, מדינת הערבים בפי היום עודשנקראות
- 56(. )ע' שפרץגם  



 עבראשיתרב

 שאברם נראה, מכאן מכל-מקום, בחלקה רק פורה והוא יהודהבמדבר
 הדרום. ועד הצפון מן כולה, הארץ בכלסייר

 למצרים אברם הגירתב(
 כ( - י)ינק

 שעזב אחר קשה. בנסיון לעמוד אברם על היה לארץ כניסתו עםמיד
 לעזוב נאלז הוא המובטחת, לארץ להגיע כדי אביו, בית ואת מולדתואת

 לארץ להגר כדי במהרה, ובקרבנות, ביסורין קנה אותה זו, בארץמושבו
 בהיתו. של הטוב ולשמה עצמו לו חמורות סכנות יארבו שבו למקוםזרה,

 מצד שבה, נוח הבלתי הצד מן איפוא היתה הארץ את הכרתותחילת
 נגד כלל מתמרמר אברם אין כן, פי על ואף נקנית. היא שבההיסורין
 זהירות באמצעי נוקט שהוא לאחר עליו לנגזר נכנע אלאההשגחה,
 שומר גם אלא שמצילהו רק ולא עבדו, את עוזב ה' אין ואמנם,מסויימים.

 אומתו. אם של טהרתהעל
 לביתם נלקחו כי האומה, אבות נשי על עליהן מסופר פעמיםשלוש

 מלך אבימלך של לביתו שרי לקיחת כך אחר כאן, : זרים מלכיםשל
 אלה סיפורים הם מאד ושונים 39(. ואבימלך רבקה ענין ולבסוף 29(גרר
 אין השלישי בסיפור 3%(. בהם שמתבונן מי כל בשביל ביסודם מזהזה

 אבימלך אלא ית', מצדו ישירה התערבות ידי על הצלה משוםאפילו
 הראשון הסיפור ברבקה. לרעה לגעת מרשה ואינו האמת על בעצמועומד
 - בו המעורבת האישיות ידי ועל האירוע מקום ידי על השאר מןנבדל
 על הגידו שהאברת העובדה שבשלושתם, המשותף ואילו מצרים.מלך

 נלקחו ממנה ושכתוצאה המלכות, אימת מחמת להם, הן שאחיותנשיהם,
 כדי עד התקופה, ובמוסר בנסיבות יסודה זו עובדה המלכים, לבתיהללו
 בנדודיהם אחת פעם רק זה מעין קורה היה אילו היה, שמפליאכך,

 - ואילך. כ כ, להלן29(
 - ואילך. ז כו, להלן30(
 נוסחים שלושה אלא כאן שאין למסקנה, הבנקרא מבקרי הגיעו כן פי על אף81(

 הדמין על מכוססת זו מסקנתם כבס; עד יראה, ביותר קל עיון אחד. סיפורשל
 - המפוארים. המאורעות של בלבדהחיצוני



רינ יבבראשית

 מסעותיו בתחילת שעוד לאבימלך, אברם מודה ואכן האבות. שלהרבים
 י8(. 9 היא אחותו כי מקום בכל שתאמר אשתו, עםהתנה

 ברמתו יפה להתבונן לנו מאפשרים הללו הסיפורים שלושת מקום,מכל
 שגדולי העובדה כך כל מפתיעה לא ואולי דאז. העולם שלהמוסרית
 גאווה, ברגל הזולת של המקודשות הזכויות את לרמוס נמנעו לאעולם

 במה בקביעות להחזיק ניסו שבה המחוכמת, הרשעות שמפתיעהכמו
 יתבע פן הבעל, את שונות בדרכים לסלק - הפשע ידי על לעצמםשקנו
 הכתוב אין אמנם, הזרוע. בכח ממנו שנלקחה אשתו על זכותו את פעםאי

 צריך היה שתמיד לדעת, הוא די אך כאלה, פשעים נעשו שאכןמספר
 לנו מתבהר ובכך להיעשות. עלולים כאלה מעשים אמנם כילחשוב,
 ייתכן, גם וייתכן השאר. מן ובהבדלתם האבות בבחירת הצורך יותרעוד

 אלה, מאורעות שלושת על לנו לספר לנחוץ התורה מצאה זושלמטרה

 להוציא מיוחדת בדאגה ה' דואג כיצד לנו, מראה היא מהם בשניםכאיטר
 פגע. ובלי פגם בלי הסכנות מן האמהותאת

 שם לגור מצרימה אברם וירד באמץ, רעב ויהי י.9ס1ק
 בארץ. הרעבכי-כבד

 ארץ היא למצרים, הרים, ארץ היא כנען, מארץ המסע לציון ד. ר י1
 בא ההפוך בכיוון המסע לצית ואילו יהה הביטם בא הנילוס,שפלת
 בר סיפק רעב שבעתות האסם תמיד היתה מצרים עלה39(.הביטוי
 אברם ד. ב כ - י כ - ישראל. לארץ גם וביניהן לה, הסמוכותלארצות

 בכנען. הרעב שכבד עד למצרים ירדלא

 ויאמר מצרימה, לבוא הקריב כאיטר ויהי יא-'נ.הפתקים
 את. יפת-מיאה אשה כי ידעתי דגה"נא 1BWNאליפטי

 - יג. כ, להלן*1י(
 - ד. בע, 1 בג-כד מד, לעלו32(



 עבראשיתרד

 נמו שיו 1 הטצחם %4ך וץ"חטוהש
 זא~

 מרט

 יטב-4 לבשן את; אתתי 8צורנא התש ואתךאתי
 בגללך. :פשי וחיתהבעבורך

 חששותיו להבין קשה ולכאורה זמן, באותו שרי היתה וחמש ששיםבת
 השיבו כבר אך aa), מצרים מלך של תשוקתו תעורר שאשתו אברם,של
 מאשר יותר היה האדם של הממוצע הגיל כאשר האבות, בתקופת כך.על

 לשלוטים מקבילות שנים וחמש ששים הרי היום, השכיח זה של שנייםפי
 אברם כי טענו34(, גם מתמיה. כאן המסופר איפוא ואין בערך,שנה
 טענה כי לנו, נראה אולם לחייו. פחד מתוך אשתו כבוד את הפקיראבינו
 ודאי ברם, מבוסס. פחדו היה אלמלא מוצדקת, אמנם היתה אברם כנגדזו

 שלפניו, הסכנה את אל-נכון להעריך לימדהו כבר אברם של הרבשנסיונו

 יחד. גם אשתו ואת עצמו את להקריב תהיה, היחידה האחרת הדרךוכי
 את להציל לקוות מקום שהיה משום זה הרי בחר, שבה בדרך בחרואם

 בהיים, הוא יישאר אמנם אם הזרוע, בכוח ואם בערמה אם אשתו,חיי
 ייתכן מזו, יתרה בגינה. יומת אם בהחלט אבודה תהא שרי אשרבעוד
 ויתנו ישאו כלומר דבר, לכל שרי של כאחיה אליו יתיחסו כי שקיווה,גם
 סיכוי על וישמור זמן שירוויח כך ממנה שיקוווה לפני תחילה,עמו

 כאן הפגין לא שאברם בחיוב, דוקא להעריך יש כי נראה, לכןלהצילה.
 יותר הרבה יוצא שלבם רבים מפגינים אותו העיוור, חלב אומץאת

 באמת יש כאשר 35(. ממש של מוסריים להישגים מאשר עצמילפרסום
 הוא ועיקר. כלל לב כמוג מתנהג אברם אין אכן וגבורה, לאומץמקום
 מאות שלוש רק כשלרשותו וצבאותיהם, מלכים עם למלחמה לצאתמעיז

- sst). אחיו בן את להציל כדי - חניכים-עבדים עשרושמונה  ב י ר ק ה 

(asהוא. בדוי זה שסיפור כך מתוך מקרא מבקרי מסיקת יאכן - 
 גדול חטא חטא אבינו אברהם "כי : ח לפסוק הרמב"ן גם כן הטוענים בין54(

- ובו/ יהרמהו" פן פחדו מפני עון במכשול הצדקת אשתו שהביאבשגגה  
 אותו שיציל בה' לבטוח לו והיה "... : רמב"ן בם השהה אך רשר"ה, השיה85(

 - )ה"מ(. וכו' אשתו"ואת
 - יד. יד, להלן*35(



רמו יבבראשית

 כלומר סמיכות, צורת זוהי ה. א ר מ - ת פ י - התקרב. כלומר א, 1 בל
 על לאבימלך מספר אברם כאשר וגו'. א נ - י ר מ א - למראה.יפה

 שמתכוון מאד ייתכן 36(, אתי" התעו =כאשר שרי עם זה הסכמואודות
 הדבר יהיה זה 1. י ח י ך ת א ו - אביה מבית לצאתו סמוך זו,לתקופה

 העקיף בדיבור ת. א י ת ח א - לאי-כבוד. לחיות - לשרי ביותרהגרוע
 הזאת וההצהרה יד. יד, במדבר ; סו מא, להלן השווה ; כי מלת וחסרהיש

 השתקת משום בה שהיה אלא יב(, כ, להלן )השווה היתה נכונהכשלעצמה

 - ורשר"ה רו"ה ראה ך, ל ל ג ב ך... ר י ב ע ב - שביניהם. הנשואיןיחסי
 הגורם. הסיבה, את - בסלל ואילו התכלית, את כלל בדרך מביעבעבור

 המצרים ויראו מצרימה, אברם כהוא ויהי יד-טז.הפסוקים
 פרעה שרי אתה וירסן מאת. דכא כי-יפהאת-האשה
 ולאברם מרעה. בית האשה ותקה אל-פרעה; אתהויהללו
 ועבדים והמדיש צאי-ויקר ויהי-לו בעבורה,הישיב

 וגמלים. ואתנתושפחת

 ה. ע ר פ - בפניו. אותה הללו כלומר פרעה, לקראת ה, ע ר פ - לא
 ההברה ו (ouro.-וק פרעה-המלך המלה את באר מתתיהו"( בןיוסף
 את "( אגיפפולוגים זיהו לאחרונה ואילו במצרית(, היזיעה והיא =וע

 ת י -ב החרטומים(. שבכתב pher-80 או (per~-~aa הגדל ב-הביתהמלה
 0*( בית-אביך" אלמנה "שבי ae), פתח-האהל" ישב "והוא השווה ה, ע רפ

 פסוקנו. של הרישא של נושאו הוא פרעה שכן ; פרעה ב, י ט י ה -ועוד.

 הבהמות, בין ושפחות עבדים מונה שהכתוב הוא תמוה וגו'. 1 ל - י ה י 1-

 מצינו לכך דומה ומדר ולאחריהם, לפניהם מוזכרות כשהבהמותכלומר

 - י4 כ, להלן36(
 - ב. ו, ח' עתוקות37(
(asע 263 השתה. Mosest 8. 8. ט .ם. Aegypten .Ebers - 
 - א. יום להלן89(
 - יא. לח, להלן40(



 יבבראשיתרמז

 נגמלים. -- נ לב להלן כן לא אך 1". מג ל תם לה בד, להלןגם
 בצערים כלל מציתם לא אך 442 במצרים מצרים היו 'כגמליםמצינו

 ייתכן גם אך למדי, נדירים שהיו איפוא ייתכן העתיקים.המצריים
 במהנות כנען, לארץ שובו אחר יותר, מאוחר גמליו את קנהשאברם
 בעוד - סופם. שום על אותם גם מזכיר והכתוב פרעה, מאתשקיבל
 כאן מקבל הוא 43(, מדום ממלך דבר שום לקבל מוכן אברם איןאשר
 החעחע יתעורר פן זה, במקרה כך לנהוג נאלץ שהיה מסתבר לרוב.מתנות
 שרי. של אחיה הואשאין

 ואת-ביתו, נדלים ננעים פרעה את 1 ה' וינגע 'ז.פסוק
 אברם. אשת שריעל-דבר

 אל התפללו שרי או שאברם כך על מספר הכתוב אין וגו'. ע ג נ י1
 לעשות מפליא היה לא שהי הוא, מאליו מובן אולם הצלתם. עלה'

 אילולא להנצל, זכאים היו לא וודאי להנצל. זכאים היו אלמלאלהצלתם,
 דומים, וממקומות מכאן ברור פנים כל על צרתם. בעת ית' אליופנו

 לקרוא לנו מניחה אך למאד, עד תיאוריה את התורה מקצרת לעתיםכי

 ביתו. בני כלומר ו, ת י ב - ת א 1 - השורות.בין

 עשית מה-זאת והעמר לאברם פרעה ויקרא יח-כ.הפסקים
 אחתי אמרת למה הוא. אמותך כי לי לא-הגדת למהלי,
 דלך. קח אמנתך הנה  ועתה לארוה, לי אתה ואקחהוא
 ואת- וחטי-אמותו אתו ו-כלחו אנשינו פרעה עליוויצו

פל-אהמר-לה

 לו נודע כיצד הכתוב, מפגינו מעלים ושוב וגף. ה ע ר פ א ר ק יו

 - כאן. שכתוב הסדר את לשנות שרוצים המבקרים כנגד ראיה ומשם41(
 - ג. ט, שמות2*(
 - כג. יי, להלןצ4(


