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מברית לשבועה
שבועת ה’ לאבימלכ
טרמ פרשת עקידת יצחק ,טורחת התורה לציינ את הפרשייה הבאה :אבימלכ מלכ
פלישתימ ושר צבאו ,הולכימ יחד אל אברהמ אבינו ,ובפיהמ בקשה.

.Ã...ĕďüă ėø Ĝþ Ęø đă ĕĜĕü Ĝü Ęø đă ĕĘü Ĥāģĥø Ĉ Ħăü ęČü ,ĐĜăĀ Đý ęĕĐāü ĘąČčý ĕĘăü ĐĞĀ čø ĥĀ Ĉă Đü ĐĦăĀ Ğÿ đÃø

)בראשית כא ,כג(

אבימלכ מבקש מאברהמ להישבע לו ,שגמ הוא וגמ זרעו לא ייפגעו ולא ילחמו
באבימלכ וגמ לא בזרעו אחריו ,עד Cופ הדור השלישי.
.ÃĞÿ čý ĥĀ ă Ĉ Čü ĕėāü ĜČÃ
אברהמ נענה בחיוב ואומרĀ :
ואכנ ,בCופו של דבר כרתו שניהמ ברית שבועה על באר המריבה ,וקראו למקומ
באר שבע על שמ השבועה.
התורה אינה מגלה לנו את דעתה על מעשה אברהמ בצורה מפורשת .האמ מעשהו
של אברהמ היה ראוי בעיני ה’ ,אמ לאו?
אכ למרות שאינ התייחCות מפורשת ,יש כמה רמזימ.
מיד אחרי הפרשיה הזאת ,נפתחת פרשת ניCיונ העקידה במילימ האלו:

.ÃęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦČþ ĐĝĀă Ĝü ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ đø ĐĘă þ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ĥēÿ Čÿ ĕĐü ĕø đÃÿ

)בראשית כב ,א(

 ?ÃĐĘă þ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ĥēÿ ČÃהאמ הכוונה רק לCדר כרונולוגי של
מה משמעות ההדגשה ÿ
האירועימ?

כלל זה יהיה נקוט בידנו .בכל מקומ בו התורה משתמשת בניCוח ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ĥēÿ ČÃÿ
 ,ÃĐĘăþ Čý ĐĀכוונתה לומר ’בעקבות הדברימ האלה’ .כלומר ,אינ הכוונה רק לCדר זמני
האירועימ ,אלא לקשר Cיבתי ביניהמ .ללמד שהאירוע הראשונ הוא Cיבה לאירוע
הבא אחריו.

ַו ֵ ּי ָר א | מ ברי ת לשב ועה | 163

אמנמ ככ מצוינ במדרש ”תנא דבי

אליהו”:

ĘėĚ ĖĘ ĦĤĤč ďĕēĕ ęďČ !ęĘđĞ Ęĥ đĜđčĕĤ .ĐÃčģĐ ĕĜĠĘ ĦĤĥĐ ĕėČĘĚ đĤĚČÃ
ĕĦĦĜ ďĕēĕ ěč ,ęĐĘ ĤĚČ !?ęĘđĞĐ ĦđĚđČ ęĞ ĦĕĤč ĦĤđė ČđĐđ ,ĦđĚđČ ęĕĞčĥ
ęĦČ ĐĠĕ - đČĘ ęČđ ,čĔđĚ - đĐĘĞĕ ęČ .ĕĜĠĘ ĐĘđĞĘ đĐĘĞĐ đĘ ĤĚđČ ĕĜČđ đĘ
)תנא דבי אליהוA ,ופ פרשה ז(
.ÃęĕĤĚđČ
מנ המדרש הזה אנו למדימ ,כי לדעת חז”ל ,אברהמ אבינו שגה שגיאה חמורה
בכרתו ברית בשבועה עמ אבימלכ מלכ פלישתימ .התיקונ למעשהו ,הוא בניAיונ
העקידה.
עדיינ לא ברור מה משמעותה העמוקה של השגיאה הזאת ,ואיכ ניAיונ העקידה
מתקנ אותה.

יעי
דֹור ְר ִב ִ
בברית בינ הבתרימ ,מקבל אברהמ אבינו את ההודעה הנבואית הבאה:

.ÃĐĜăĀ Đý ďĞÿ ĕĤāü ĚČù ĐĀ ě āđĞú ęĘý ĥĀ Ĉ ČāĘ ĕėă ü ,ĐĜăĀ Đý đă čđă ĥĈ ĕĀ ĕĞĕü čü Ĥø Ĥ āđďđÃø

)בראשית טו ,טז(

אברהמ אבינו מבינ ,שעד דור רביעי לכנענימ ולפלישתימ יושבי הארצ )על פי פירוש

הרמב”נ( ,אינ רשות לבניו לעלות ולרשת את ארצ ישראל מידמ .ומדוע?
כיוונ שעדיינ לא שלמ עוונ האמורי ולא הגיע לנקודה הקריטית.
אמ זוהי ההבנה הנכונה של דבר ה’ ,הרי אינ כל מניעה מלכרות ברית ולהישבע
כבקשת אבימלכ ,שהתייח Aלבנו ולנכדו ,דהיינו שלושה דורות בלבד.
בכל זאת יש לשאול:
מה יקרה אמ האמורי ירשיע וחטאותיו תכבדנה ,ומהר יותר יגיע לנקודה הקריטית
שתחרוצ את גורלו? לכאורה על פי עיקרונ הבחירה החופשית ,בידו לעשות זאת.
האמ גמ אז צריכ להמתינ עד הדור הרביעי?
מכוח הקושי הזה נתבוננ שוב בפAוק האמור לעיל ונפרש אותו בצורה אחרת.
על פי כללי הלשונ ,המילה  ÃĕėÃמתפרשת בארבעה אופנימ.
 - 1אמ - 2 .אלא - 3 .אולי - 4 .שהרי) .גמרא ראש השנה ג(.
יעי
הקושי שהצגנו ,נובע מפירוש המילה  ÃĕėÃבפרשנות  .ÃĕĤĐĥÃכלומרְ ,ודֹור ְר ִב ִ
יָ שּובּו ֵהּנָ ה ,שהרי ֹלא ָשלֵ מ ַעוֹנ ָה ֶאמ ִֹרי ַעד ֵהּנָ ה.

 | 1 6 4ו תיש אנ י ר וח | בר אש י ת

אכ אמ נפרש את המילה  ÃĕėÃבפרשנות  ,ÃęČÃפירוש הפ3וק יהיה באופנ הבא:
יעי יָ שּובּו ֵהּנָ ה ,אמ ֹלא ָשלֵ מ ַעוֹנ ָה ֶאמ ִֹרי ַעד ֵהּנָ ה.
וְ דֹור ְר ִב ִ
כלומר :דור רביעי ישוב הנה ,אמ לא הושלמ קודמ לכנ עוונמ של תושבי הארצ.
כלומר ,בקצב הזה של עוונ האמורי ,תושלמ 3אתו בדור הרביעי .אכ אמ יושלמ
עוונ האמורי קודמ לכנ ,תותר שיבת בני ישראל לארצ ישראל ,ותותר מלחמתו
בכנעני!
על פי ההבנה הזאת ,שבועתו של אברהמ אבינו עלולה לגרומ נזק גדול ,בהיותה
חו3מת כל אפשרות הקדמת כיבוש הארצ לפני דור רביעי.
ואכנ ,ככ קרה בפועל.

עיכוב ירושת הארצ
כאשר יצאו בני ישראל ממצרימ לארצ ישראל ,היו שתי ברירות )אופציות( פתוחות
לפניהמ.
 .1דרכ קצרה ,היא דרכ ארצ פלישתימ.
 .2דרכ ארוכה ,ה3ובבת את המדבר.

ה’ בחר בדרכ הארוכה .מדוע?

ęēý ĜăĀ ĕü ěĠþ ă ęĕĐāü ĘąČù ĤĚÿ ČĀ ĕėă ü ,Čđă Đ č āđĤģĀ ĕėă ü ,ęĕĦăü ĥø Ĉ Ęü Ġø ă ġĤþ Čþ Ėø Ĥþ ďþă ęĕĐāü ĘąČù ęēĀ ĜĀ ČāĘđÃø
)שמות יג ,יז(
.ÃĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü đă čĥĀ Ĉ đø ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü ęĦāĀ ČĤø čă ü ęĞĀ ĐĀ
רש”י מפרש על פי פשוטו של מקרא .ה’ לא הוביל את ישראל בדרכ ארצ פלישתימ,
מפני שהיא קרובה למצרימ וקיימ חשש שהעמ יתחרט בראותו מלחמה וישוב
למצרימ.
לכאורה ,אמ זה הוא הנימוק היחיד ,הרי אפשר להתגבר עליו באמצעות ני3ימ
גלויימ ,כפי שנפלה חומת יריחו!
ועוד ,הרי 3ופ 3ופ ,גמ לפני נ 3קריעת ימ 3ופ ,החל חלק מהעמ להתחרט ואמר אל
משהă ü :
) .Ã!Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ đă ĜĦý ĚĂă Ěü ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ĦČþ ďāčĞú đă ĜĘĀ č āđĔ ĕėÃשמות יד ,יב( מה קרה אז? הופעל
נ 3קריעת ימ 3ופ לשניימ!

לכנ פירשו חז”ל במכילתא דרבי ישמעאל ,כי באמרה ă ü
 ,ÃČđă Đ č āđĤģĀ ĕėÃמתכוונת
התורה לרמוז על מניעות נו3פות המעכבות את ההגעה לארצ ישראל.

ַו ֵ ּי ָר א | מ ברי ת לשב ועה | 165

ăü
đďėĜ ěĕĕďĞđ ,ĖĘĚĕčČĘ đĜĕčČ ęĐĤčČ ĞčĥĜĥ ĐĞđčĥ ĐčđĤģ - Čđă Đ č āđĤģĀ ĕėÃ
)מכילתא בשלח(
)של אבימלכ( .Ãęĕĕģ
כלומר ,באמת בפועל הושלמ עוונ האמורי ,אכ עדיינ אי אפשר להילחמ בפלישתימ
כדי לא לחלל את שבועת אברהמ מול נכדו של אבימלכ.
מה קרה בגינ העיכוב הזה?

מברית לשבועה
ישראל יוצאימ ממצרימ ועומדימ לפני קבלת תורה .ה’ כורת אתמ ברית ,מוריד את
מֹועד ונופל בחטא כבד של עבודה זרה  -עגל הזהב.
התורה מנ השמימ ועמ ישראל ֵ
.Ã!ęďĕý Ěü ĥø Ĉ Čÿ đø ĕĜă ü Ěþă Ěü ğĤþ ĐÃ
ה’ מודיע למשהþ :

)דברימ ט ,יד(

כאנ מקבלת השבועה הקדומה את צידוקה .משה רבנו עומד ומתחננ ומזכיר את
שבועת ה’.

:ęĐþ Ęý Čú Ĥčă ý ďÿ Ħăø đÿ ,Ėø čă Ā ęĐþ ĘĀ ĦăĀ Ğø čă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ęø đă ģēĀ Ģø ĕü Ęø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ĤāėĒÃø
ęėþ Ğú Ĥø Ēÿ Ęø ěĦăý Čþ ,ĕĦăü Ĥø Ěÿ ČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘėĀ đø ,ęĕü ĚĀ ĥĀ Ĉă Đÿ ĕčý ėø āđėėă ø ęėþ Ğú Ĥø Ēÿ ĦČþ Đčă þ Ĥø Čÿ
)שמות לב ,יג-יד(
.Ã āđĚă Ğÿ Ęø Ħ āđĉĥĞú Ęÿ Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ ĤĀ ĐĀ ĘĞÿ ÅĐ ęēþ ĜăĀ ĕă ü đÿ .ęĘāĀ ĞĘø đă Ęēú ĜĀ đø
משה רבנו מזכירה בתפילתו ,כי שבועת ה’ ,על ריבוי זרע אברהמ ועל ירושת ארצ
ישראל ,היא מוחלטת ללא תלות במעשיהמ או במחדליהמ של בני ישראל .טענה
זו של משה ,נתקבלה.
היכנ נשבע ה’ על ריבוי זרע אברהמ ועל ירושת ארצ ישראל? התשובה היא :בMופ
ניMיונ העקידה.

ăü
ĦČý ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ ĥĈ Ĥÿ ĕü đø ...ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ ĦČþ Đčă þ Ĥø Čÿ Đčă Ā Ĥø Đÿ đø ĖĀ ėø Ĥþ čĀ Čú Ėø Ĥý čĀ ĕėă ü ...ÅĐ ęČĂ Ĝø ĕĦăü Ğø čă ÿ ĥø Ĉ Ĝü ĕčÃ
)בראשית כב ,טז-יז(
.ÃđĕčĀ ĕāø Č ĤĞÿ ĥÿ Ĉ
מה הוביל לשבועת ה’?

ăü
.ÃĖĀ ďĕþ ēü ĕø ĦČþ ĖĀ Ĝø čă ü ĦČþ ĦăĀ ėø ĥ
ĉ ÿ ēĀ ČāĘđø ĐĒă þ Đÿ ĤčĀ ďĀă Đÿ ĦČþ ĦĕĀ ĥ
ĉ ü ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ěĞÿ ĕÿ ĕėÃ

)שמ(

כלומר ,רק מעשה הקרבה גדול מאינ כמוהו ,כאברהמ שנותנ בלב שלמ את כל אשר
יש לו בעולמ לה’ אלוקיו ,יכול ליצור את שבועת ה’ .יצחק בנו הוא כל עולמו של
אברהמ ,לכנ רק מעשה בלתי הפיכ כזה מוביל לשבועה שאינה תלויה בשומ תנאי.
כלומר ,ניMיונ העקידה בנה את שבועת ה’.
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קודמ השבועה ,הייתה התחייבות ה’ לאברהמ במדרגת ברית )ברית בינ הבתרימ

וברית המילה( .קודמ הברית ,הייתה זו רק הבטחה כוללת ,וקודמ ההבטחה ,הייתה
זו אמירה לא מחייבת.
עליית מדרגות ההתחייבות האלוקית לאברהמ ,תיראה ב>דר הזה:
 .1אמירה  -בתחילת בואו של אברמ לארצ )בראשית יב ,ז(.
 .2הבטחה  -אחרי היפרדות אברמ מלוט )בראשית יג ,יד(.
 .3ברית  -אחרי מלחמת המלכימ בברית בינ הבתרימ )בראשית טו ,יח(.
 .4שבועה  -עמ תומ פרשת עקידת יצחק )בראשית כב ,טז(.

כאנ לא המקומ לפרט את הפ>וקימ המאמתימ את ארבעת השלבימ האלה .אכנ,
הרמב”נ בפירושו לתורה )בראשית טו ,יח( ,מצביע על עליית דרגת המחויבות האלוקית
לאברהמ מדרגה לדרגה עד לשיא ,שהיא השבועה ב>ופ ני>יונ העקידה.
מכאנ יוצא שני>יונ העקידה העלה את המחויבות של ה’ לאברהמ מדרגת ברית
לדרגת שבועה.
במה מתבטאת עליית מדרגה זו?
בברית ,אמ אחד הצדדימ מפר את ברית ,גמ הצד השני אינו מחויב לה .שבועה
לעומת זאת היא חד צדדית ,והנשבע מחויב לשבועתו עד עולמ.
השדרוג הזה מברית לשבועה היה חיוני ,לאור שבועתו של אברהמ לאבימלכ .זה
מ>ביר את מדרש תנא דבי אליהו הקושר את שבועת אברהמ לני>יונ העקידה
 ÃĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ĥēÿ ČÃכאמור לעיל.
ומ>תמכ על הביטוי ÿ
זה גמ מ>ביר מדוע אחרי העקידה חוזר אברהמ לבאר שבע ,שהרי אחרי שבועת
ה’ אינ חשש לחזור אל המקומ ששמ אברהמ נשבע לאבימלכ.
נ>כמ ונאמר.
שבועת אברהמ לאבימלכ גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר ,במקומ להיכנ> מיידית
לארצ ישראל .העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב ,שבעטיו היה יכול להיגזר עונש
כליה על בני ישראל .תפילת משה שהזכירה את שבועת ה’ לאבות ,היא שהצילה
את העמ .שבועת ה’ התאפשרה רק אחר ני>יונ העקידה.
זה מ>ביר מדוע מיהר ה’ לנ>ות את אברהמ מיד אחרי שבועתו הבעייתית
לאבימלכ.
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ַא ְב ָר ָהמ ַא ְב ָר ָהמ
חז”ל קבעו )מדרש רבה( ,שבכל מקומ שבו נזכרת קריאת שמ כפולה ,רומז הדבר ללשונ
חיבה וזירוז .הדוגמאות המ רבות .יעקב יעקב ,משה משה ,שמואל שמואל .גמ כאנ
אחרי שאברהמ עמד בניGיונ בהצלחה ,פונה מלאכ ה’ אל אברהמ ואומרęĐĀ ĤĀ čø ČÃÿ :
) .ÃĕĜü Ĝă ý Đü ĤĚČāבראשית כב ,יא( לשונ חיבה וזירוז .על פי ההבנה הזאת נוכל
þ ĕă đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ
להGביר מדוע לפני ניGיונ העקידה פונה ה’ לאברהמ ואינו כופל בשמו.

) ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ĥēÿ Čÿ ĕĐü ĕø đÃÿשבועת אברהמ לאבימלכ( ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦČþ ĐĝĀă Ĝü ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ đø
.ÃĕĜü Ĝăý Đü ĤĚČā
þ ĕă đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ đĕĘĀ Čý ĤĚČā
þ ĕă đÿ
אינ זה לשונ חיבה אלא רמז לנזיפה על שבועת אברהמ לאבימלכ .ראיה לככ ,נמצא
בנזיפה שה’ נזפ באהרנ ומרימ אשר דברו על משה שנאמר:
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