
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              

 

 

 
 

ה', ובוודאי אין זה מקרה שתואר -אבינו הוא האישיות האחת והיחידה הזוכה להקרא אוהב-מכל האישים הגדולים בכל המקרא כולו, אברהם

ֵאל ַעְבדִ ישראל וקורא באזניו: "-זה מופיע בהפטרה לסדרת "וירא". הנביא ישעיהו פונה לעם ה ִיְשרָּ ם ְוַאתָּ הָּ ר ְבַחְרִתיָך זֶַׁרע ַאְברָּ י ַיֲעֹקב ֲאשֶׁ

" )מא, ח(. על כך קוראים אנו ב"מישנה תורה", בפרק האחרון מ'הלכות תשובה', בו מסביר הרמב"ם מה משמעות המושג הגדול של ֹאֲהִבי

יבות החוכמה, לא מפני דבר ה', וזו לשון הרמב"ם במקור שנכתב בעברית: 'העובד מאהבה, עוסק בתורה ובמיצוות, והולך בנת-אהבת

בעולם, לא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהיא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה; ומעלה זו היא מעלה 

מעלה הוא 'אוהבי', לפי שלא עבד אלא מאהבה, והיא ה-אבינו, שקראו הקדוש ברוך-גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם

ַהְבתָּ ֵאת ה' אלוהיךידי משה, שנאמר: "-שצוונו בה הקב"ה על " )דברים ו, ה(, ובזמן שיאהב אדם את ה' אהבה הראויה, מיד יעשה כל ְואָּ

 (ליבוביץ ישעיהו)                                                                                                                                      .המיצוות מאהבה'
 

יו ַוֵיֵלדּו" ת־ִאְשתֹו ְוַאְמֹהתָּ ְך ְואֶׁ לֶׁ ת־ֲאִבימֶׁ א ֱאֹלִהים אֶׁ ֱאֹלִהים; ַוִיְרפָּ ל־הָּ ם אֶׁ הָּ ה ואינו מוחל לו שהוא ; 'מניין שהמבקש מחברו מחיל"ַוִיְתַפֵלל ַאְברָּ

צריך להבין: איך אפשר לדייק ממאמר זה שאכן סלח אברהם אבינו לאבימלך? שמא כל שנאמר: ויתפלל אברהם אל האלקים".  אכזרי?

ִאיש ִכי־נִָּביא תפילתו היתה בגלל ציווי השי"ת, כי נודע לו לאברהם בנבואה מה שאמר ה' בחלום אבימלך " ת־הָּ ֵשב ֵאשֶׁ ה הָּ ל הּוא ְוַעתָּ לֵּ ְוִיְתפַּ

ְדָך עַּ ח אברהם להתפלל כדי לקיים את דבר ה'? אולם עדיין יתכן, כי אין כאן לא מחילה ולא סליחה! אך נראה, כי חכמינו ר" ולפיכך הוכבַּ

כלל ע"י שלא נאמר דבר  -אבימלך, אשתו, אמהותיו  -בני ביתו  כלז"ל דייקו זאת מתוך תוכן תפילתו של אברהם, שהיה מתפלל על רפואת 

. מהנהגה זו, אשר הוסיף אברהם מדעתו להתפלל גם על אשת אבימלך ואמהותיו ", לא יותר מכךבעדךה', שרק זאת אמר בחלום: "ויתפלל 

למדונו חז"ל את גדולת הנהגתו של אברהם, שגם אחרי פגיעה כה חמורה ומתועבת, אכן  -ששגו בזה שלא מיחו בעדו, ולכן גם הן נענשו  -

 (בן יהוידע)                                                                                           .שלם, עד שאף התפלל על החוטאים כנגדו מחל להם בלב
 

ות האופיינית לו לכל אורך הדרך הוא רק פונה אל אברהם ואומר: הלב, שומע את נאומו של אברהם ואיננו משיב. בעדינ-אבימלך, תם

ְך" לֶׁ ר ֲאִבימֶׁ נֶׁיָך ַבּטֹוב ְבֵעינֶׁיָך ֵשב ַויֹאמֶׁ ם : "את הפרשה " האם קיבל אברהם את ההצעה? הבה נשוב לפסוק שפתחִהֵנה ַאְרִצי ְלפָּ ַוִיַסע ִמשָּ

ב ֵבין ב ַוֵישֶׁ גֶׁ ה ַהנֶׁ ם ַאְרצָּ הָּ ר-ַאְברָּ ר ִבְגרָּ ֵדש ּוֵבין שּור ַויָּגָּ " כמה מסורבל נראה הפסוק. הוא מציין שגרר נמצאת בין קדש ובין שור, אבל מה קָּ

יודעים אנו כי קיים הבדל גדול  ?חשיבות יש לנקודת הציון המדויקת הזאת )אפילו ירושלים לא זכתה לנקודת ציון כה מדויקת במקרא(

. עותושב קבבלשון התורה בין 'לשבת' ובין 'לגור'. 'לגור' פירושו להיות גר, שהוראתו: ישיבה ארעית. בניגוד ל'לשבת' שפירושו להיות 

גרפית בה קבוע במדינתו של אבימלך. הוא תושב בנקודה הגאו תושבבה. הוא אינו חש  יושב" לגרר. אבל איננו משםמגיע " אברהם

ִהֵנה ַאְרִצי . עתה מובן מה מבקש אבימלך מאברהם. הוא מבקש ממנו רק זאת: "גרגרר, אבל בגרר המדינה הוא רק  -ממוקמת המדינה 

נֶׁיָך ַבּטֹוב ְבֵעינֶׁיָך  בְלפָּ ". אך אברהם אינו מגיב. כשתשוב התורה ותתאר את קשריו הטובים עם אותו מקום ובמיוחד עם המלך, ורק שֵּ

אכרת ביניהם הברית בבאר שבע, תינתן התשובה לבקשת אבימלך: "שת ַבע ַוִיְקרָּ ל ִבְבֵאר שָּ שֶׁ ם ַוִיַּטע אֶׁ ם  'ְבֵשם ה שָּ רֵאל עֹולָּ יָּגָּ ם  וַּ הָּ ַאְברָּ

ץ ְפִלְשִתים יִָּמים ַרִבים רֶׁ ובה ביותר להמשיך בממלכתו של אבימלך מצא אברהם את הקרקע הט לעולם לא. -" וישבכן. " -" ויגר"; "ְבאֶׁ

שם  יגורל עולם. תחת הנהגתו הוא מצא את המקום הטוב ביותר לגדל את בנו, את יצחק. הוא -בשם ה' א שםולמלא את יעודו ולקרוא 

עם אבימלך. וחז"ל אשר כה פארו את פנייתו של אבימלך לאברהם "בטוב בעיניך שב", עד שכינוהו  ישבימים רבים, אבל לעולם לא 

בעצת רשעים ובדרך  הלךות, הם גם אלו שפארו כל כך את אברהם על סירובו לקבל את ההצעה: "אשרי האיש אשר לא כחסיד שבאומ

אשר לא הלך בעצת רשעים' זה אברהם אבינו שלא הלך  כי אם בתורת ה' חפצו": 'אשרי האיש ישבובמושב לצים לא  עמדחטאים לא 

עמידת סדום; 'ובמושב לצים לא ישב' שלא ישב במושב אנשי פלשתים מפני בעצת דור הפלגה; 'ובדרך חטאים לא עמד' שלא עמד ב

 (אלון )הרב מרדכי                                                      "אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו".  -שלצנים היו; 'כי אם בתורת ה' חפצו' 
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