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  צעיריםאנשים הל
 

אפשר לשאול אתכם שאלה? האם אברהם הוא 
אחד מאבותיכם? אם כן, חוברת זו עשויה לעניין 

אתכם. אולי אתם יודעים מעט או לא כלום על 
 ניםאך זו לא בעיה. גם אם אינכם מאמיאברהם, 

. כםיקסים אתשלכם הזה הקדמון באלוהים, האב 
  .ללמוד ממנו יש מהלדעתי 

 
  עתיד:ה גביסקרנים לאנשים צעירים תמיד 

איזה מקצוע אבחר? מי תהיה אשתי, מי יהיה 
בעלי? איזה תפקיד אקבל בצה"ל? מה אעשה 
אחרי הלימודים? האם אגלה את העולם לפני 

שאתחיל לחפש עבודה? או אם מעדיפים להעמיק: 
 – המהי המשמעות, המטרה של חיי? עבור מי אחי

עצמי את או שמא אקדיש  –עצמי בשביל רק 
  ?בתה של החברהלטו

 
ועצות התנ"ך, דבר האלוהים, מספק תשובות 

  .האלהלשאלות רבות 
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  ל"ט דברים ד':במופיעה עצה הראשונה ה
ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום וֲַהֵׁשֹבָת ֶאל־ְלָבֶב ִּכי ְיהוָה הּוא "

ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל־ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין  ָהֱא
ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ֻחָּקיו ְוֶאת־ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר מ' " ׃"עֹוד

ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב ְל ּוְלָבֶני ַאֲחֶרי 
ֶהי  ּוְלַמַען ַּתֲאִרי ָיִמים ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא

  ׃"ֹנֵתן ְל ָּכל־ַהָּיִמים
  

  י"ז, עשרת הדיברות)-א' כ': שמות(ראה 
 

ּוְזֹכר ֶאת־א' "ב:קהלת יב מופיעההעצה השנייה 
ְּבחּוֹרֶתי ַעד ֲאֶׁשר לֹא־ָיֹבאּו ְיֵמי ָהָרָעה ּבֹוְרֶאי ִּביֵמי 

  ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין־ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ׃
, שם החכמה משליהעצה השלישית מוזכרת ב

  הגבוהה ביותר (המשיח) אומרת:
  ֲאִני ֹאֲהֶביָה ֵאָהב ּוְמַׁשֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני זי" משלי ח':

  
 ֹמְצִאי ֹמְצֵאי ַחִּיים ַוָּיֶפק ָרצֹוןִּכי  ל"ה משלי ח':

 ֵמְיהָוה
 

בנושאים החשובים חוברת זו על אברהם עוסקת 
החיפוש יצחק, ובשם ביותר. לאברהם היה בן  כםל

הוא סיפור שניתן אשה אחר האיש הצעיר של 
הוא לא הלך ראוי לציין ש. ללמוד ממנו לא מעט
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שחיפש לאביו היה מישהו אחר  - לחפש בעצמו
  עבורו.

  
. יצחק התחיל לחפש את אלוהים ודבר נוסף קרה

 "ך, בתנאלוהים הבטיח , בדיוק כמו שומצא אותו
בחיפושיו אחר ). משלי ח':י"ז( .''ּוְמַׁשֲחַרי, ִיְמָצֻאְנִני

 ותאלוהים היה יצחק צייתן לאביו, כמו גם להורא
איך אנו יודעים זאת? ובכן, יצחק השלים עם  .השם

כקורבן לאלוהים.  אבין נדרש להקריבוכאשר  אתז
באותו זמן יצחק כבר לא היה ילד. אלוהים היה 

ראשונה העדיפות הגם ו ,ראשונה בחייוהעדיפות ה
עדיפות הבחייו של אברהם. אלוהים רוצה להיות 

בתור הבורא שלנו, ו ,כולנוראשונה בחיים של ה
  הוא זכאי לכך.

 
מאוחר יותר נאמר לאליעזר למצוא אישה עבור 

 –להתפלל  החלחק? הוא מה עשה יצו ,יצחק
אישה ששמעה על  מתאימה לו,שתפלל לאישה לה

 המע את תפילתו: רבקה הפכאלוהים. אלוהים ש
  להיות אשתו.

  
בואו נדבר על העתיד שלכם. המצב המדיני / צבאי 

ולא  ,בישראל חשוב. המדינה שלכם מוקפת אויבים
 הקרובה. אולי אחרי הלימודים או בסביבתהרק 
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השירות הצבאי, תחקרו את העולם ותגלו  אחרי
שיש הרבה עוינות כלפי העם היהודי. באופן נבואי, 

דברים לא , ופרק פ"ג תהיליםאנו קוראים על כך ב
הנביא זכריה, אלוהים  דרךהשתנו מאז. עם זאת, 

  מר שהוא יפסיק את העוינות:א
ְוַעָּתה לֹא ַכָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ֲאִני ' י"א זכריה ח':

  .ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות 'ֵאִרית ָהָעם ַהֶּזהִלְׁש 
   

ִּכי־ֶזַרע ַהָּׁשלֹום ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן י"ב '
ֶאת־ְיבּוָלּה ְוַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם ְוִהְנַחְלִּתי ֶאת־ְׁשֵאִרית 

  .ָהָעם ַהֶּזה ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה
ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְקָלָלה ַּבּגֹוִים ֵּבית ְיהּוָדה ּוֵבית י"ג 

ִיְׂשָרֵאל ֵּכן אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ִוְהִייֶתם ְּבָרָכה ַאל־ִּתיָראּו 
  'ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם׃ 

 
החלו.  כבר עליהם דיברהדברים שהנביא זכריה 

חלק מהאדמה נמצאת שוב ברשות ישראל. 
נותנים את יבולם. עם זאת, כל זה  והקרקעהגפנים 

יתממש במלואו רק כאשר המשיח יהיה מלך 
  ישראל.

 
  שלום! 
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  מבוא. 1 
 

  אברם מאמין בבואו של המשיח.
 

מי זה אברם? אברם הוא אחד מהאבות של העם 
  היהודי.

לאחר אדם  2123ועד  1948בין השנים  אברם חי
. עיר הולדתו, אור כשדים, הייתה בעיראק הראשון

של ימינו. לדברי ארכיאולוגים, אור הייתה עיר 
  סגדו לאלילים. שתושביהעשירה 

 
, וזהו התנ"ך מראה לנו כי אברם הלך עם אלוהים

נאמר זה מיוחד מאוד: הוא האדם השלישי ש משהו
והוא חי רק אלפיים שנה לאחר בריאת  –עליו 

העולם. אברם זה נקרא גם ידיד של אלוהים 
ואלוהים קורא לו הנביא שלו. משמעות הדבר היא 

כי לאברם היה קשר מיוחד עם אלוהים, בורא 
  השמיים והארץ.

 
כאשר אברם היה בן שבעים וחמש, אלוהים בחר 

אומה שדרכה  ,בו להיות אביה של אומה גדולה
אומה שממנה יבוא המשיח  ,ל העולםיתברך כ
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המובטח. אלוהים הבטיח לאדם את המשיח 
  ט"ו. ג': בראשיתב

אברם היה צריך לעזוב את אור עובדת האלילים 
עמים ארץ זו בולצאת לארץ שאלוהים הצביע עליה. 

לאלילים. הארץ  ושסגד ,הכנעניםאחרים, כגון 
היא  של ימינו, ולמעשההמובטחת היא ישראל 

הבטיח שהיא  אלוהים הייתה הרבה יותר גדולה.
מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר "תשתרע 

עמים הי"ח). הכנענים ו ט"ו: בראשית( "הפרת
אחרים חטאו כל כך הרבה, שאלוהים רצה לגרש ה

  אותם.
מיוחד כאן הוא שכאשר אלוהים התחיל מה ש

לברך את העולם כולו  ,לבצע את תוכניתו
באמצעות המשיח, הוא נתן לאברם תובנה כמעט 

  זה.התהליך על השלמה 
מאחר שאברם הוא נביא, יש לו גישה לתוכנית של 

  :אישר זאת אלוהים. הנביא עמוס
ִּכי לֹא ַיֲעֶׂשה ֲאֹדָני ְיהִוה ָּדָבר ִּכי ִאם־ָּגָלה  ז' עמוס ג':

  ֶאל־ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאיםסֹודֹו 
  

אסביר  כםכדי להבין את כל הסיפור הזה, ברשות
  באברם. שאתמקדמספר דברים לפני 
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מה קרה עם האנושות לאחר  1.1
  הבריאה?

 
  את פי אלוהים.אדם וחוה המרו 

  ה התעלתה מעל הבורא.יהברי
גאוותו של האדם גרמה לו להמרות את פי אלוהים. 

האדם רצה להיות כמו אלוהים. האדם הפך את 
אלוהים לשקרן והאמין לשטן. זה התחיל בגן העדן 

אחרים. בגירוש אנשים הוהמשיך להתקיים בכל ה
מגן עדן, האדם הפך לאויבו של אלוהים. כצאצא 

של אדם וחוה, האדם גם ירש את טבעם החוטא. 
לשאת את עונשו  חייבבדיוק כמו אדם וחוה, האדם 

  של אלוהים.
  

ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ב' תהילים י"ד:
ַהֹּכל ָסר ג'  ִהים׃ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל ֹּדֵרׁש ֶאת־ֱא

  ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם־ֶאָחד׃
 ֵהן־ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי ּוְבֵחְטא יֱֶחַמְתִני ז'"א:נתהילים 

  ִאִּמי׃
 

  כיצד מעניש אלוהים על חטא?
אלוהים הוא אלוהים קדוש, הוא לא יכול ש מכיוון

הופך הראשון האדם את העובדה שהיה לסבול 
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כל להיות לא מקודש וגירש את אדם וחוה מגן עדן. 
, אלא אדם לאחר מותו , אינו הולך מייד לגן עדן

אל השאול, ולאחר הוא מגיע בתקופה הראשונה 
מעונם העתידי שהוא פסק הדין הסופי לגיהינום, 

  שדים שלו.של השטן וה
 

  אלוהים יצר דרך להימלטות מעונש
חסד, הוא -אלוהים אוהב ורבשזאת, מאחר עם 

להימלט מעונש נצחי על החטא  לבני האדםאפשר 
אלוהים הבטיח נתיב בריחה זה (לדוגמא מוות). 

זה הוא  נתיב. .ט"ו ג': בראשית , בספרלאדם וחוה
 כדי לכפר על חטאיהם שלהמשיח, שנתן את חייו 

  .בני האדםכל 
  

ִמי־ֵאל ָּכמֹו ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל־ֶּפַׁשע  י"ח מיכה ז':
ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי־ָחֵפץ ֶחֶסד 

  הּוא׃
 

בתקופה שבין הבל  1.2
לאברהם, מהי משמעותה של 

  המנחה?
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ך שקין והבל הביאו קורבנות ”אנו קוראים בתנ
לאלוהים. קין הציע את פרי האדמה, והבל הציע 
שה מבכורי הצאן. למנחת הבל היה ניחוח מתוק 

. אלוהים לא שעה למנחת התקבליא ה, והלאלוהים
  קין מאחר שלא מצא בה ניחוח מתוק. למה לא?

 מוסבר), 11:4 איגרת אל העבריםבברית החדשה (
ה: אלוהים הביט מדוע מנחתו של הבל התקבל

בלבם של שני האחים. הבל האמין באלוהים, היה 
החליט לו קשר עימו. אני חושב שגם בגלל זה הבל 

להביא שה כמנחה. קין לא האמין באלוהים, לא 
היה לו כל קשר עימו. הבל ידע שהוא אשם לפני 

דם  שפיכתאלוהים, ולכן הביא שה כמנחה: ללא 
 איגרת אל העבריםי"א,  י"ז: ויקראאין כפרה (

 בשפיכת). מנחה מן האדמה אינה כרוכה 9:22
. אלוהיםלכן מנחה זו אינה מקובלת מלפני ודמים, 

 שמצאובדיוק כמו הפתרון  ,היה זה פתרון אנושי
הוריו כאשר הם נפלו לחטא. הם כיסו את עצמם 

החליף את הכיסוי  אלוהיםעם עלי תאנה. אבל 
אלץ ייזה שת בעלי חיים. הבל הבין שהוא בעורו
, לכן הבל השפיל עצמו מלפני האלוהים, למות

ה להתגשמות ציפהשתחווה לפניו, נכנע לאלוהים 
  ט"ו. ג': בראשיתהנאמר בשל 
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הבל, נח , שהללומנחות כמה ה משנה עדאין זה 
הן . קיבל אותן אלוהים– פשוטותהביאו, היו  ואברם

משה הקריב שלמות אך שונות מן המנחות שהיו 
גם במנחות  ולםאלוהים. א בהדרכתמאוחר יותר, 

פשוטות אלו, אנו רואים את אותם המרכיבים 
כבמנחות של משה, לדוגמה, פיוס, הכרת תודה 

  .לאדוניוניחוח מתוק 
 
 

מהי המשמעות של 'הליכה  1.3
  עם אלוהים'?

 
  אברם הלך עם אלוהים.

אנו קוראים על שני אנשים שהלכו  בראשיתבספר 
 בראשיתה':כ"ד) ונח ( בראשיתעם אלוהים: חנוך (

ט'). אין אזכור מפורש של אברם ככזה, אך אנו  ו':
יכולים להסיק מסיפורו של אברם שהוא בהחלט 

  עשה זאת.

? מרמז 'הולך עם אלוהים'הביטוי למה 
אדם, זה קורה הכאשר אלוהים הולך עם 

 יש"ך מלמד אותנו שאביוזמת אלוהים. התנ
לא מבקש את אלוהים מיוזמתו. כאשר 

 



16  
 

אדם, ישנה האלוהים מתחיל ללכת עם 
הרמוניה מושלמת בין השניים. אלוהים לא 

אויב שלו, ברייה חוטאת הילך לטייל עם 
שלא התפייסה עימו. הנביא עמוס אומר על 

כך בעמוס ג': ג' ֲהֵיְלכּו ְׁשַנִים יְַחָּדו ִּבְלִּתי 
 ִאם־נֹוָעדּו ׃

 
האם התנ"ך מראה לנו זאת? כן, לעתים קרובות 

מאוד. בברית החדשה, אנו קוראים על יהודים 
  ?באה לידי ביטוי ליכה זוהשהלכו עם המשיח. איך 

 
ה על כאעם ה התחילמהליכה עם אלוהים תמיד 

. אנשי הברית החדשה חזרה בתשובהחטא, עם 
למדו איך לחיות עם אלוהים בקרב אנשים רשעים 

ומנהיגים דתיים רשעים. נאמר להם שהמנחות 
בבית המקדש ייפסקו ושאלוהים בעצמו יקריב שה 

עבור כל האנשים  תספיקלעולה. מנחה זו 
על  מחולכדי ל ,שהתחילו להאמין במשיח

  .יהםחטא
ל פסק על הצרה הגדולה וע ,הם למדו על העתיד

הדין של אלוהים על הרשעים. על הממלכה 
העתידית של המשיח, פסק הדין על השטן ועל 

השדים שלו. על שמיים חדשים ועל ארץ חדשה, 
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, שמי שבנה המסדועל ירושלים החדשה, העיר עם 
 איגרת אל העבריםויצר אותה הוא אלוהים (

11:10.(  
היהודים האלה למדו לאהוב את אלוהים ואת 

  המשיח.
 

את הידע שהיהודים  היההאם לחנוך, נח ואברהם 
  קיבלו מהמשיח?

. אולי לא כל פרט, אך בהחלט באופן ןכשאני חושב 
כללי. למה אני חושב כך? כי התנ"ך אומר שחנוך 

 לחזרה בתשובהנבואות משמעותן לקרוא ו ,ניבא
ואמונה באלוהים, ולהביא לתודעה את תוכניתו של 

  אלוהים ומטרתו.
) נאמר כי חנוך ניבא 1:14( איגרת יהודהב

-שבאחרית הימים יבוא אדוני (משיח) עם עשרת
אלפים מקדושיו (המאמינים) שישפטו את כל 

  האנשים חסרי האמונה.
 

מבול דיבר עם נח על ה, שנח גם הלך עם אלוהים
האדם נעשתה כה בני של  ם. רשעותהעתידי

גדולה, שאלוהים הצטער על בריאת האנושות. נח 
ומשפחתו יינצלו, כי הוא ירא את אלוהים והלך 
עימו. מסיבה זו היה על נח לבנות תיבה גדולה 

להצלת משפחתו ובעלי החיים השונים בעולם. 
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בעזרת שלושת בניו, נח עמל על בניית התיבה 
היה  שנים, הואה ןשנה. במשך כל אות 120במשך 

מושא ללעג ועלבון מצד אנשים שחטאו לאלוהים 
הדבר נוחות,  הינושמו של נוח פירוש אנושות. לו

מצביע על המשיח שהוא יהיה הנוחות המוחלטת 
, אלו שהיו בתיבהלעולם. באותו אופן שבו ניצלו רק 

רק מי שנמצא במשיח ניצל (ראה ראשון פיטר 
3.20-22.(  

והקריב עליו  לאדונילאחר המבול בנה נח מזבח 
  ח':כ'). בראשיתרבן (וק
 

השאלה שעולה בדעתי היא, באיזה מובן דומים 
ימינו לתקופתו של נח? זוהי שאלה מרכזית, מאחר 

שהמשיח אומר כי שובו יהיה בתקופה דומה 
  לתקופותיהם של נח ולוט.

ֵּכן ִיְהֶיה ִּביֵמי ֶבן־ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי נַח  17:26לוקס 
ֵהָּמה ָאְכלּו ְוָׁשתּו ָנְׂשאּו ָנִׁשים ְוָהיּו  27ָהָאָדם׃

ַלֲאָנִׁשים ַעד־ַהּיֹום ֲאֶׁשר־ָּבא נַח ֶאל־ַהֵּתָבה וַָּיבֹא 
ֵּכן ִיְהֶיה ַּבּיֹום (...)  30 ַהַּמּבּול ַוַּיְׁשֵחת ֶאת־ֻּכָּלם׃

  ֲאֶׁשר ִיָּגֶלה ֶּבן־ָהָאָדם׃
 
 

במובנים רבים, בארצות רבות, כולל ישראל, 
אם רק  –התקופה הנוכחית גרועה מזמנו של נח 
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רשעות שמסביבנו. בתקופתו של נח, לא נביט ב
, אמם ראינו מיליוני תינוקות נרצחים בעודם ברחם

לאדם עצמו, האליל הגדול ביותר של מנחה מתן כ
תועבה  ים,לא טבעי םכל אדם. אבל היו נישואי

בעיני אלוהים. סדר הבריאה של אלוהים הופר. היו 
מלחמות, אך לא מלחמות בהן אנשים הושמדו, 

נשק כימי וכלי  באמצעות, קנה מידה גדול כל כךב
 נשק נוראיים אחרים. לכן, כאשר הדברים הללו

  עשוי לחזור בכל רגע. , המשיחמתרחשים
 

אברם הלך עם אלוהים. הכתוב מראה לנו היבטים 
רבים יותר של ההליכה של אברם עם אלוהים 

מאשר הליכתם של חנוך או נח. על ידי הקריאה 
ובחירת אברהם, אלוהים למעשה התחיל לעבוד על 

' ֹאֲהִביתוכנית הישועה שלו. אלוהים קורא לאברם '
של אלוהים, אברם  ח'). וכחברו מ"א: ישעיהו(

מקבל למעשה תובנה מלאה על מהלך תוכנית 
ז').  כ': בראשיתהישועה. אלוהים קורא לו נביא (

נראה כיצד אלוהים מודיע לאברם על תוכנית  הבה
  הישועה שלו.
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. אלוהים מתגלה לאברם 2
  בבראשית י"ב

  אלוהים מדבר אל אברם.
 הראשון מבטיח לאדם אלוהיםט"ו,  ג': בראשיתב

  את בואו של מישהו אשר יכה בראשו של השטן. 
  אדם זה יציל את האנושות שנפלה אל תוך החטא.

ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנ ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין  ט"ו בראשית ג':
ַזְרֲע ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפ רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו 

  ָעֵקב׃
 

עדיין לא היה ברור איך כל זה יקרה. אך ניתנה 
טעימה: תחילת תוכניתו של אלוהים. לאחר מכן 

שיהיה לו  ,על ידי אלוהיםהאיש אברם נבחר 
אדם שנועד לברך את כל  –מישהו שייוולד מזרעו 

המשפחות שעל פני האדמה. אומה גדולה עתידה 
לצאת מאברם. אותו עם אמור להיות מבורך על ידי 

 אדוני .העולם לוהים, ולהיות כברכה לשאר אומותא
  אמר שיברך את מי שמברך את עמו של אברם.

־ְל "וַּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם  א' בראשית י"ב: ֶל
ֵמַאְרְצ ּוִמּמֹוַלְדְּת ּוִמֵּבית ָאִבי ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

  ַאְרֶאָּך׃
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ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול וֲַאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ב' 
  ְּבָרָכה׃

ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכי ּוְמַקֶּלְל ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְב ֹּכל  ג' 
  "ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה׃

ַוֵּיֶל ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ְיהָוה ַוֵּיֶל ִאּתֹו לֹוט ד 
 ֵמָחָרן׃ ְוַאְבָרם ֶּבן־ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו

  
 

בעבר,  ותלאברם ולצאצאיו היו נכונ אלוהבטחות 
. אבל רוב העולם, לבוא עתידלגם היום וגם  ותתקפ

שנקרא העולם הנוצרי, בקושי  ממנואפילו חלקים 
 בחשיבה. אבל גם אם בכללבחשבון, אותם לוקח 

ֲאֶׁשר  " 4: 9ברומים  ועל הברכות בעבר, אשר צוטט
ֵאל ְוָלֶהם ִמְׁשַּפט ַהָּבִנים ְוַהָּכבֹוד ֵהם ְּבֵני ִיְׂשרָ 

 5 ְוַהְּבִריתֹות ּוַמַּתן ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה ְוַהַהְבָטחֹות׃
ְוָלֶהם ָהָאבֹות ּוֵמֶהם יָָצא ַהָּמִׁשיַח ְלִפי ְבָׂשרֹו ֲאֶׁשר־

  ".הּוא ֱאלִהים ַעל־ַהּכל ְמֹבָר ְלעֹוָלִמים ָאֵמן׃
באמצעות העם היהודי (רק העולם עדיין מתברך 

חשבו על ההמצאות הרבות בתחומים השונים). 
אך ישראל חווה שנאה ועוינות רבה מהמדינות 

  המקיפות אותה ומרוב מדינות האו"ם.
עם הברכה באמצעות המשיח, כל העולם יתברך 

  .החשובה ביותר.
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  י"ב?בראשית מה מבטיח אלוהים לאברם ב
  ומתוך כך את צאצאיו.* אלוהים בוחר את אברם, 

  * אלוהים יראה לאברם את הארץ לחיות בה.
  * אלוהים יהפוך את אברם לאומה גדולה.

  * אלוהים יברך את אברם ויעשה את שמו גדול.
  * אברם יהיה ברכה.

  יתברך על ידי צאצאיו של אברם.כולו * העולם 
* אלוהים יברך את מי שמברך את אומתו של 

  אברם.
את מי שמקלל את אומתו של * אלוהים יקלל 

  אברם.
לא מספרים לנו איך אלוהים ואברם תקשרו 

  ביניהם.
 

  האם לאברם היה מידע על אלוהים?
האם לאברם היה מידע על אלוהים לפני שהוא 

י"ב, לעזוב את אור בראשית נקרא על ידי אלוהים ב
כשדים? התנ"ך אינו מספר לנו דבר על כך. אבל 

בתנ"ך אומר בנוגע בהסתמך על הדברים שהכתוב 
אשר כולם  –לידע הכללי של האדם על אלוהים 

אנו יכולים לשער כי לאברם  –מקבלים בעת הלידה 
הייתה רמה מסוימת של 'ידיעת אלוהים' ואמונה. 
הבל, חנוך ונח ידעו זאת. הדבר מראה כי מערכת 
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יחסים עם אלוהים וידיעה מסוימת עליו הועברו 
  הלאה לדורות הבאים.

 
ה, טוב לדעת כי אברם אולי דיבר עם אביו בהקשר ז

נח. נח חי כשישים עד שבעים שנה לאחר הולדת 
נולד מאה שנה לפני שאברם. שם, בנו של נח, 

המבול ולאחר מותו של אברהם, עדיין היה בחיים. 
מקראיים, אנו יכולים הנתונים הבהתבסס על 

לחשב את התאריכים והגילאים. עם זאת, חישובים 
  ים לתוצאות שונות.שונים מוביל

 
  מה זה אומר?

אדם שהלך  –אברם יכול היה לשמוע דרך נח עצמו 
איך זה ללכת עם אלוהים ואיך היו  –עם אלוהים 

לפני  ,חטאים ימלא ,החיים על פני האדמה
. אולי שמע איך אלוהים הציל את נח ואת .המבול

איך אחרי המבול הקריב נח קורבן משפחתו, 
גם שם ידע הרבה על הדברים הללו, אבל  .לאדוני

שהוא הלך עם על כך אין שום אזכור בתנ"ך 
  אלוהים.

 
מלבד זאת, אנו עשויים גם להניח כי בכל אדם יש 

מודעות מסוימת לאלוהים. הדבר מתבטא בתחושה 
ידי  של אשמה כלפי אלוהים, אשר אומתה על
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אל איגרת הקרבת מנחות שונות לאלילים (
  ).1:20,21 הרומיים

מן השיחות הראשונות שהיו לאלוהים עם אברם, 
ניתן להסיק שגם אברם היה מודע לעובדת היותו 

אלוהים פני חוטא. הוא כיבד ועמד ביראת כבוד ל
ל"ג). פעמים רבות, גם אברם -כ' י"ח: בראשית(

  הביא מנחה:
 וִַּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַהִּנְרֶאה ֵאָליו׃בראשית י"ב: ז' 

  ׃וִַּיֶבן־ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוה ' (...)ח
  

ֶאל־ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָׁשם  ד' בראשית י"ג:
י"ח (...)  ָּבִראֹׁשָנה ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם ְיהָוה׃

  ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון ַוִּיֶבן־ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה׃
  

ַוֵּיֶל ַאְבָרָהם וִַּיַּקח ֶאת־ָהַאִיל (...)  גי" כ"ב:בראשית 
  ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו׃

גם להניח כי אלוהים גילה דברים רבים  אפשר
 ,לאברם, ידידו, אשר הלך עימו כמו שחנוך ונח עשו

  ם בתנ"ך.לא מופיעידברים רבים ש
 

  . אברם כובש את אויביו3
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אברם היה איש שלום, נסיך של שלום. עם זאת 
הוא נלחם למען הצדק: הוא התנגד לעוול 

ולאלימות. כאשר אחיינו לוט נלקח בשבי על ידי 
לכים עוינים, אברם חימש את משרתיו ויצא מ

לקרב עם המלכים. אלוהים נתן את הניצחון 
לאברם, שהחזיר את אחיינו לוט ואת כל רכושו 

  לסדום.
ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ַוָּיֶרק  די" בראשית י"ד:

ׁש  ֵמאֹות ֶאת־ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁש
ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא וֲַעָבָדיו ט"ו  ַוִּיְרֹּדף ַעד־ָּדן׃

ט"ז  ַוַּיֵּכם ַוִּיְרְּדֵפם ַעד־חֹוָבה ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל ְלַדָּמֶׂשק׃
ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל־ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת־לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב 

 ְוַגם ֶאת־ַהָּנִׁשים ְוֶאת־ָהָעם׃
  
 

  המשיח כובש את אויביו.
אברם הוא סוג של ישוע, הנסיך שוב בסיפור זה, 

הגדול של השלום, אשר יכבוש, ישעבד או יהרוס 
  את כל אויביו בבואו.

ָחֵזה ֲהֵוית ְּבֶחְזֵוי ֵליְליָא ַוֲארּו ִעם־ֲעָנֵני " י"ג דניאל ז':
ְּכַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוה ְוַעד־ַעִּתיק יֹוַמָּיא ְמָטה  !ְׁשַמָּיא

ְוֵלּה ְיִהיב ָׁשְלָטן ִויָקר ּוַמְלכּו י"ד  ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי׃
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ְוֹכל ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ֵלּה ִיְפְלחּון ָׁשְלָטֵנּה ָׁשְלָטן 
 ׃"ַחַּבלָעַלם ִּדי־ָלא ֶיְעֵּדה ּוַמְלכּוֵתּה ִּדי־ָלא ִתְת 

 

 

  
ְוָאז ִיָּגֶלה  2:8האיגרת השנייה אל התסלוניקים 

ָהָרָׁשע ֲאֶׁשר ְיִמיֶתּנּו ָהָאדֹון ְּברּוַח ְׂשָפָתיו ְוַיְׁשִּביֶתּנּו 
  ְּבהֹוָפַעת ִּביָאתֹו׃
ְוַהַּמְלָא ַהְּׁשִביִעי ָּתַקע  11:15ספר ההתגלות 

ִהֵּנה "ַּבּׁשֹוָפר וְַיִהי קלֹות ְּגדֹוִלים ַּבָּׁשַמִים ַוּיאְמרּו 
ַמְמֶלֶכת ָהעֹוָלם ָהְיָתה ַלֲאדֵנינּו ְוִלְמִׁשיחֹו ְוהּוא ִיְמל 

  ׃"ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים
 

  רוח אחרת מקבל. אברם 4

 
  אצל אברם, אלוהים היה מעל הכול.

  היה במקום השני. –האגו שלו  –עצמו הוא 
כאשר אברם ואחיינו לוט הגיעו לארץ כנען, 

התעוררו בעיות בין רועי אברם לבין אלו של לוט: 
היו יותר מדי כבשים באותו האזור. על מנת לפתור 

את הסכסוך, הציע אברם ללוט להיפרד, כל אחד 
  מהם ילך לאזור אחר בארץ.
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הבחירה בידי  מה עשה אז אברם? הוא השאיר את
לוט, ובכך השאיר את כל ההשלכות לאלוהים. 

כפשוטו, לוט בחר באדמה טובה יותר והותיר 
לאברם אדמה פורייה פחות. הדבר מראה כי חלק 

נכבד מעצמיותו של אברם מת ושהוא נכנע 
לחלוטין להנחיותיו של אלוהים. זוהי התייחסות 

מאמינים בישוע מתים עם הלברית החדשה, שבה 
ובאמצעות כוחה של רוח הקודש, מתעוררים  ישוע,

  לחיים חדשים איתו.
ַאל־ָנא ְתִהי "ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־לֹוט  ח' בראשית י"ג:

ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶני ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעי ִּכי־ֲאָנִׁשים 
ֲהלֹא ָכל־ָהָאֶרץ ְלָפֶני ִהָּפֶרד ָנא ט'  ַאִחים ֲאָנְחנּו׃

 ׃"ם־ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם־ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלהֵמָעָלי ִא 
וִַּיָּׂשא־לֹוט ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת־ָּכל־ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי י' 

ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ְיהָוה ֶאת־ְסֹדם ְוֶאת־ֲעֹמָרה 
ַוִּיְבַחר־לֹו י"א  ְּכַגן־ְיהָוה ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה ֹצַער ׃

לֹוט ֵאת ָּכל־ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש 
ֵני (...) י"ח  ֵמַעל ָאִחיו׃ ַוֶּיֱאַהל ַאְבָרם ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ְּבֵא

 ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון ַוִּיֶבן־ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה׃
 
 

. המשיח מתגלה לאברם 5
  צדק-כמלכי
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על הפגישה כ"א -י"ד: י"ח קראנו בספר בראשית
כהן של אברם עם מלכיצדק מלך סאלם (שלום), 

  לאל עליון.
ּוַמְלִּכי־ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא  חי" י"ד: בראשית

ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹאַמר י"ט  ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון׃
ּוָברּו כ'  ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים וָָאֶרץ׃ָּברּו ַאְבָרם ְלֵאל "

 ַוִּיֶּתן־לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל׃ "ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר־ִמֵּגן ָצֶרי ְּביֶָד
 

, 7:1-11 םאל העבריאיגרת צדק? ב-מי הוא מלכי
  :זה צדק-מספר לנו עליו יותר. מלכי וסולאהשליח פ

 
  נסיך השלום –מלך השלום  –היה מלך שלם • 
  היה הכהן הגדול ביותר של אלוהים• 
  היה מלך הצדק (שמו מתורגם)• 
  ללא גנאלוגיה, ללא התחלה וסוף של החיים• 
  נוצר כמו בנו של אלוהים• 
  נשאר כהן נצחי• 
  הוציא 'לחם ויין' לאברם• 
  היה נביא נשגב של אלוהים• 
  

יכול היה לדעת יותר ממה שנכתב  אולוסאיך פ
  אומר ב: עצמו אולוסי"ד? פ בראשיתב
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ִּכי ַאף לא ֵמָאָדם ִקַּבְלִּתיָה  1:12גלטיים איגרת אל ה
  ְולא־ְמֻלֶּמֶדת ִהיא ִלי ִּכי ִאם־ְּבֶחְזיֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃

 
צדק -נתונים נוספים אלו מצביעים על כך שמלכי

התגלות  –היה התגלות אלוקית של ישוע בתנ"ך 
אלוקית של אדוני, בנו הנצחי, נסיך השלום, הכהן 
הגדול והנביא הנצחי, שנתן את חייו לעמו כ'לחם 

  ויין'. ראה גם:
  

ַאָּתה־ֹכֵהן "ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם  תהילים ק"י: ד'
 ׃"ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק

 
ט', החכמה הגבוהה ביותר (המשיח)  משליב

  אומרת,
ְלכּו ה' " ִמי־ֶפִתי ָיֻסר ֵהָּנה ֲחַסר־ֵלב ָאְמָרה ּלֹו׃(...) ד' 

  ִי׃"ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו ְּביִַין ָמָסְכּת
 

על הכהונה  עודבברית החדשה, אנו קוראים 
  העליונה של המשיח, ועל לחם ויין:

 
   כ"ד האיגרת הראשונה אל הקורינתיים י"א:

ְקחּו ִאְכלּו ֶזה גּוִפי ַהִּנְבָצע "ַוְיָבֶר וִַּיְבַצע וַּיאַמר 
ּוְכמֹו־ֵכן ֶאת־ַהּכֹוס ." כ"ה ַּבַעְדֶכם ֲעׂשֹוֹו־זאת ְלִזְכִרי

ַהּכֹוס ַהּזאת ִהיא ַהְּבִרית "ַאַחר ַהְּסעּוָדה ַוּיאַמר 
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" ַהֲחָדָׁשה ְּבָדִמי ֲעׂשֹוֹו־זאת ְלִזְכִרי ְּבָכל־ְזַמן ֶׁשִּתְׁשּתּו
  )28-26:26(מתיו 

  
ְוֵכן ַהָּמִּׁשיַח לא־ִכֵּבד ֶאת־ 5:5 איגרת אל העברים

ְּבִני "ַנְפׁשֹו ִלְהיֹות ּכֵהן ָּגדֹול ִּכי ִאם־ִמי ֶׁשָאַמר ֵאָליו 
ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַּגם־ְּבָמקֹום  6 ׃"ֹום ְיִלְדִּתיַאָּתה ֲאִני ַהּי

 ׃"ַאָּתה־כֵהן ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק"ַאֵחר 
  (תהילים ב': ז'; תהילים ק"י: ד')

  
ֲאֶׁשר־ָּבא ָׁשָּמה ַּבֲעֵדנּו  6:20איגרת אל העברים 

ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ֵיׁשּוַע ָהעֵבר ְלָפֵנינּו ַוְיִהי־כֵהן ָּגדֹול 
  .ַמְלִּכי־ֶצֶדק

  
ְועֹוד יֹוֵתר ָּברּור הּוא ִאם־ 7:15איגרת אל העברים 

ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו  16 יּוַקם ְּבִדְמיֹון ַמְלִּכי־ֶצֶדק ּכֵהן ַאֵחר׃
ַעל־ִּפי ֻחַּקת ָּבָׂשר וָָדם ֶאָּלא ַעל־ִּפי ּכַח ַחִּיים ֶׁשֵאין 

ַאָּתה־כֵהן ְלעֹוָלם "ִּכי־ֵהִעיד ָעָליו  17 ָלֶהם ֶהְפֵסק׃
  ׃"ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק

 
המשיח סיים את תפקידו ככהן גדול בתקופה שבה 

לישראל כבר לא היה כהן גדול. זמן קצר לפני כן, 
קיפא הכהן הגדול קרע את בגדיו, סימן המראה 

י';  כ"א: ויקראשהוא כבר אינו מכהן ככהן גדול. (
  )19:30 יוחנן ,26:65 מתיו
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? וסולאהאם אברם ראה וחווה זאת בדיוק כמו פ

אנו לא שומעים את אברם אומר זאת. עם זאת, זה 
מתברר מדברי ישוע המשיח, כי אברם חזה את 

  צדק.-המשיח הבא ישוע במלכי
 

 6:33יוחנן 
   

ִהים הּוא ַהֹּיֵרד ִמן־ַהָּׁשָמִים ְוַהּנֹוֵתן ַחִּיים  "ִּכי־ֶלֶחם ֱא
ָלעֹוָלם"׃ 34 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו "ֲאֹדֵנינּו ְּתָנה־ָּלנּו ֶאת־

ַהֶּלֶחם ַהֶּזה ָּתִמיד"׃ 35 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע "ָאֹנִכי 
הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים ָּכל־ַהָּבא ֵאַלי לֹא ִיְרָעב ְוָכל־ַהַּמֲאִמין 

 ִּבי לֹא ִיְצָמא עֹוד ְלעֹוָלם". (...)

 "ָאִבינּו הּוא ַאְבָרָהם"ַויֲַענּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו   8:39יוחנן 
לּו ֱהִייֶתם ְּבֵני ַאְבָרָהם ְּכַמֲעֵׂשי "ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע 

ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם " 51." (...) ַאְבָרָהם ֲעִׂשיֶתם
". ִאם ִיְׁשֹמר ִאיׁש ֶאת־ְּדָבִרי לֹא ִיְרֶאה־ָּמוֶת ְלעֹוָלם

ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ִהְתַעֵּלס ִלְראֹות ֶאת־יֹוִמי " 56(...) 
ֵאיְנ עֹוד "ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהְּיהּוִדים  57". ַוַּיְרא ַוִּיְׂשַמח

ַוּיֹאֶמר  58" ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְוֶאת־ַאְבָרָהם ָרִאיתָ 
ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ֲאִני ָהִייִתי עֹוד "ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע 

 ׃"ַעד לֹא־ָהָיה ַאְבָרָהם
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  צדק-. אברם נותן מעשר למלכי6

צדק. למה? -אברם נותן מעשר מהשלל שלו למלכי
לא היה שום צורך לעשות זאת. אנו לא קוראים על 
שום חוק בנושא זה מוקדם יותר בתנ"ך. עם זאת, 

צדק -אברם עומד לפני האיש האלוקי. האם מלכי
. ולא, כאיש אלוקי, הוא אינו זקוק לזקוק למעשר? 

 לומר כי אברם שומר את נבואת הברית אפשראבל 
  החדשה, עם אלוהים עצמו כמארח.

של  במנחתו מהרהריםבחגיגת הברית החדשה 
גופו (לחם) שנשבר, ודמו (יין) שנשפך  –המשיח 

  על חטא. הכותכדי ל
צדק היה מלך שלם. שלם בעברית פירושו גם -מלכי

. אז ות/מלאמלאוזה גם אומר שלום 'תשלום'. 
המשיח שילם את המחיר המלא על חטאינו כדי 

  .אלוהיםלנו שלום / פיוס עם שיהיה 
ט"ו, לשלם על  ג': בראשיתהמשיח, הבטיח ב

אדם. ועל בני החטאינו, כהתפייסות בין אלוהים ל
ידי מתן מעשר, אברם, כנביא, הראה את הכרת 
התודה שלו על המנחה העתידית של המשיח. 

 ויקראמאוחר יותר, עיקרון זה בוסס על ידי משה (
. בברית החדשה, חוק זה הקורבנותל') בחוקי  כ"ז:
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לפי הכתוב הוא הוחלף שחר אינו תקף עוד, מא
  :12אל הרומיים  איגרתב
ְוַעָּתה ִהְנִני ְמעֹוֵרר ֶאְתֶכם ַאַחי ְּבַרֲחֵמי ֱאלִהים  1

ֲאֶׁשר ַּתִּגיׁשּו ֶאת־ְּגִוּיֹוֵתיֶכם ָקְרָּבן ַחי ְוָקדֹוׁש ְוִנְרֶצה 
ְוַאל־ 2 ְתֶכם ַהִׂשְכִלית׃ֵלאלִהים ְוָהְיָתה ּזאת ֲעבֹודַ 

ִּתַּדּמּו ָלעֹוָלם ַהֶּזה ִּכי ִאם־ִהְתַחְּלפּו ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלב 
ָחָדׁש ִלְבחן ַמה־הּוא ְרצֹון ָהֱאלִהים ַהּטֹוב ְוַהֶּנְחָמד 

  ְוַהָּׁשֵלם׃
  
 

בבראשית ט"ו, אברם מקבל  .7
  אדוניחיזיון מ

 
נגלה לאברם בחיזיון. אלוהים  אדוניט"ו,  בראשיתב

נתן הבטחות לאברם הקשורות לצאצאיו, אך 
  הבעיה של אברם הייתה שלא היו לו ילדים.

ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר־א'  בראשית ט"ו:
ַאל־ִּתיָרא ַאְבָרם "ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאֹמר 

וַּיֹאֶּמר ַאְבָרם ". ב' ֹאדָאֹנִכי ָמֵגן ָל ְׂשָכְר ַהְרֵּבה מְ 
ֲאֹדָני יֱהִוה ַמה־ִּתֶּתן־ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵל ֲעִריִרי ּוֶבן־ֶמֶׁשק "

ֵהן ִלי "ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ". ג' ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר
  ". ד' לֹא ָנַתָּתה ָזַרע ְוִהֵּנה ֶבן־ֵּביִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי
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לֹא ִייָרְׁש ֶזה ִּכי־ִאם "ְוִהֵּנה ְדַבר־ְיהָוה ֵאָליו ֵלאֹמר 
ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ". ה' ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעי הּוא ִייָרֶׁש

ַהֶּבט־ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם־"ַוּיֹאֶמר 
". ו' ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶע"ַוּיֹאֶמר לֹו  "ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם

  ְוֶהֱאִמן ַּביהָוה ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה׃
 

אלוהים מבין ומרגיע את אברם. אפילו יותר מכך: 
אלוהים מתחיל לעודד את אברם, מתוך כך שאומר 

לא קורא  אדוני לו שיהיה מגן, מקלט, עבורו.
לברכות המובטחות לאברם פרס. לא, אלוהים 

שלו. פרס גדול יותר אינו מתקבל  עצמו הוא הפרס
על הדעת, מלבד העובדה שאברם לא עשה אף 

  עבודה שתזכה אותו בפרס: זה הכול חסד.
 

  ט"ו? בראשיתמה מבטיח אלוהים לאברם ב
  אלוהים הוא המגן שלו.• 
  אלוהים הוא הפרס שלו.• 
  יהיו לו שפע צאצאים כמו כוכבי השמיים.• 
 

  ומה עם אברם?
  באלוהים ובטח בו.אברם האמין • 
בשל אמונה זו, אלוהים החשיב את אברם • 

  כצדיק.
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  כריתת הברית בבראשית ט"ו 7.1
 

  צדדית.-זוהי ברית חד
  

ֲאִני ְיהָוה ֲאֶׁשר "ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ט"ו: ז' בראשית 
הֹוֵצאִתי ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְל ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת 

ֲאֹדָני יֱהִוה ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי "ַוּיֹאַמר ". ח' ְלִרְׁשָּתּה
ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת "ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ". ט' ִאיָרֶׁשָּנה

ַוִּיַּקח־לֹו ֶאת־". י' ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזל
ַראת ָּכל־ֵאֶּלה וְַיַבֵּתר ֹאָתם ַּבָּתוֶ ַוִּיֵּתן ִאיׁש־ִּבְתרֹו ִלְק 

ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל־י"א  ֵרֵעהּו ְוֶאת ַהִצֹּפר לֹא ָבָתר׃
ַהְּפָגִרים וַַּיֵּׁשב ֹאָתם ַאְבָרם׃ י"ב ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא 

ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל־ַאְבָרם ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגֹדָלה 
  ֹנֶפֶלת ָעָליו׃

  
 כריתת הברית בדבר הארץ המובטחת

  אלוהים קובע את גבולותיו.
ַוֲעָלָטה ָהָיה ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ט"ו: י"ז בראשית 

ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים 
ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ְיהָוה ֶאת־ַאְבָרם ְּבִרית י"ח  ָהֵאֶּלה׃
ְלַזְרֲע ָנַתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים "ֵלאֹמר 

ֶאת־ַהֵּקיִני ְוֶאת־ י"ט ַעד־ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר־ְּפָרת׃
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ְוֶאת־ַהִחִּתי ְוֶאת־ַהְּפִרִּזי כ'  ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ַהַּקְדֹמִני ׃
ְוֶאת־ָהֱאֹמִרי ְוֶאת־ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת־כ"א  ְוֶאת־ָהְרָפִאים ׃

  ׃"ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת־ַהְיבּוִסי
 

  שנים במצרים 400
הנבואה טומנת בחובה את השהות של העם 

  שנה. 400במצרים במשך היהודי 
מאות שנה לתקן את -לעמים בארץ כנען יהיו ארבע

  דרכיהם ולהתרחק מרשעותם.
ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי־ֵגר "ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם י"ג בראשית ט"ו: 

ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע 
ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַגם ֶאת־ַהּגֹוי י"ד  ֵמאֹות ָׁשָנה׃

ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל־ט"ו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול׃
ְודֹור ְרִביִעי ט"ז  ֲאֹבֶתי ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה׃

 ׃"ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי לֹא־ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד־ֵהָּנה
 
 

  בטיח אלוהים לאברם בברית זו?מה מ
היה תהאדום ועד נהר פרת,  כנען, מהים ארץ• 

לזרעך, דהיינו שטח גדול יותר באופן משמעותי 
אז זוהי הבטחה של ארץ  משטחה של ישראל כיום.

  צאצאים פיזיים.ופיזית 
צאצאיו יחיו זמנית בארץ זרה (מצרים), במשך • 

  שנה. 400
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המובטחת ברכוש רב, ברגע צאצאיו יחזרו לארץ • 
  שעוונות האמוריים יושלמו.

  
 המשמעות של בריתזה מעניין וחשוב להבין את 

זו, משמעות המעבר בין חלקי  בברית .הבתרים
אי פעם שמי  אשרהחיות היתה הכרזת הצדדים, 

בהסכם / ברית מוכן למות כמו יקיים את חלקו לא 
, . היתה זו ברית חזקה, אולטימטיביתהללוהחיות 

שינה עמוקה על  אלוהים הפילללא מוצא. אבל 
המיוצגים על  הבתריםלבד, בין והתהלך אברהם 

 אלוהים". ברית זו של ולפיד אש, עשןידי "תנור 
. יותר מכך, על באלוהיםאינה מותנית ותלויה רק 

הליכה וגם העמוקה על אברהם הפלת השינה הידי 
אברהם),  שמייצגאברהם (וצאצאיו  במקוםשם 

את עצמו,  להקריבמצהיר שהוא יהיה מוכן  אלוהים
 לגשיםי אפילו למות, במקום אברהם וצאצאיו כד

יש לו עבורם. כאשר שזאת ואת ההבטחות ברית 
מאוחר יותר אנו קוראים כי עם ישראל הולכים 

אלו במדבר עם עמוד האש ועמוד עשן, שני 
על ברית  מצביעיםגם  אךעצמו,  אלוהיםמייצגים 

את עם ישראל ממצרים, מתוך  מוציא אלוהיםזו. 
שעבוד ועבדות, בגלל הברית שלו עם אברהם. 

. אלוהים עבר בין להפר אותה יוכללא שדבר ברית 
, את עצמו יקריב אלוהים, דרך המוות. הבתרים
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זאת אברהם וצאצאיו על מנת שברית תחת 
לברך את  ותוכניתו אלוהיםתתממש ותכליתו של 

  .יתממשו ,הכל משפחות האדמ
  סיכום האמור לעיל:

  
הוא הצהרה שכל אחד מהם  הבתריםהמעבר בין • 

. זו ברית מאוד הללומוכן למות כמו בעלי החיים 
 .אותה לשבור יוכלדבר לא שאולטימטיבית 

אינה מותנית ותלויה רק  אלוהיםברית זו של • 
 באלוהים.

עשן ולפיד על ידי "תנור אלוהים מייצג את עצמו  •
 .אש"

מייצגים את עמוד האש ועמוד העשן במדבר • 
 על ברית זו. ים, אך גם מצביעאלוהים

מתייחסת  ט"וההקרבה בספר בראשית • 
 המשיח.להקרבה של 

 
 היסטוריה זאת.מהיבטים אחרים שניתן להסיק 

 
מסמלים את גזר הדין של  העשן ולפיד האשתנור • 

דרך , המשיח עבר בדומהעל החטא.  אלוהים
 של אלוהים תחתינו.משפט זה 

אברהם היה צריך להרחיק ציפורי טרף מן • 
אלה הן תמונה של שדים הקורבן. בתנ"ך, ציפורים 
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, במקרה זה, למנוע את ההקרבה. גם שרצונם היה
 למשיח היו הרבה צרות מכוחות דמוניים.

 של זוועותה גרם לאברהם לחוות פיסה קטנה -יהו
נטש את המשיח ה -יהוהמשיח. זוועה וחושך גדול. 

  בחושך של שלוש שעות.
 

. המשיח מתגלה לאברם 8
  (בראשית י"ז) כמלאך אדוני

 
  אלוהים מאשר את הבטחתו לאברם.

ברית נצחית עם אברם וצאצאיו: הוא  כורתאלוהים 
  יהיה אלוהים לאברהם ולצאצאיו.

 
וְַיִהי ַאְבָרם ֶּבן־ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע א'  בראשית י"ז:

ֲאִני־ֵאל ַׁשַּדי "ָׁשִנים ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
ֵּביִני  ְוֶאְּתָנה ְבִריִתיב'  ִהְתַהֵּל ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים׃

ַוִּיֹּפל ַאְבָרם ַעל־ג'  ׃"ּוֵביֶנ ְוַאְרֶּבה אֹוְת ִּבְמֹאד ְמֹאד
ִהים ֵלאֹמר׃ ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ד' " ָּפָניו ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ֱא

ְולֹא־ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת־ה'  ִאָּת ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים׃
ַאְבָרָהם ִּכי ַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים ִׁשְמ ַאְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמ 

׃ ְוִהְפֵרִתי ֹאְת ִּבְמֹאד ְמֹאד ּוְנַתִּתי ְלגֹוִים ו'  ְנַתִּתי
וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ ז'  ּוְמָלִכים ִמְּמ ֵיֵצאּו׃
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ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְל 
ִהים  ׃ֵלא  ְוָנַתִּתי ְל ּוְלַזְרֲע ח' ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי

ַלֲאֻחַּזת  ְּכַנַען ֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ַאֲחֶרי ֵאת ֶאֶרץ ְמגֶֻרי
ִהים עֹוָלם ְוָהִייִתי ."ָלֶהם ֵלא

  
  י"ז? בראשיתמה מבטיח אלוהים לאברם ב

  אני אכרות ברית נצחית איתך ועם צאצאיך.• 
  אני ארבה את זרעך.• 
  אתה תהיה אב להמון גויים.• 
  שמך יהיה אברהם.• 
  יצאו מצאצאיך (דוד, שלמה, ישוע)מלכים • 
  אני אהיה אלוהים לך ולצאצאיך.• 
  אני אתן לכם את כל ארץ כנען, כבבעלות נצחית.• 
כסימן לברית זו, כל זכר ימול ביום השמיני • 

  אחריך.שלכל הדורות  מנהג קבועלהיוולדו. זהו 
  

אברם כבר ידע כי מצאצאיו ייוולד המשיח. הוא 
הבטחתו של אלוהים אליו הבין זאת בשל 

  צדק.-י"ב ובמפגשו עם מלכי בראשיתב
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סימן הברית של ברית  8.1
  המילה

 
י"ז, אלוהים עיבד את ההבטחה  בראשיתבספר 

 צדדית עם אברם. סימן (ברית-שלו לכדי ברית חד
מילה) היה קשור לברית זו, כמו גם ההבטחה כי 

ארץ כנען תהיה בחזקת צאצאיו לנצח. אברם קיבל 
  גם שם חדש: אברהם.

ארץ כנען המובטחת שנויים גם סימן המילה וגם 
במחלוקת בעולם. אבל הבטחותיו של אלוהים 
מתגשמות תמיד, למרות העוינות של העולם. 

דית הדבר ניכר בבירור בהקמת המדינה היהו
  .1948בשנת 

 
לצאצאי לזכרים אלוהים ייסד את ברית המילה 

  אברהם.
אנשים רבים מעמידים בספק אם סימן זה של 

המילה עדיין שריר. אבל אלוהים מאוד ברור בעניין 
בני זה: זוהי ברית נצחית אשר לא תופר על ידי 

מאמין ובין הוא האדם. סימן זה חל על יהודי בין אם 
אם לא. רבנים יהודים מצייתים לצו אלוקי זה במשך 

ודים יה-שנה. כיום, אנשים לא 3,700-יותר מ
סבורים שעליהם להתערב במילה זו על ידי קביעת 
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תנאים שונים לביצועה. זוהי צורה אחרת של 
אנטישמיות. ולא זאת בלבד: הם מתנגדים למצוות 

של העם היהודי. במסגרת התיאולוגיה  של אלוהים
טוענות  המשיחיותהחלופית, חלק מהקהילות 

שהטבלת התינוק החליפה את המילה. זה לעולם 
ול לחול על הצאצאים של אברהם, שכן ברית לא יכ

 ק"ה: תהיליםהמילה היא סימן של ברית נצחית (
 שאלוהיםסימן פיזי. הוא מצביע על כך  וזה ח', ט').

בחר באומה פיזית ספציפית למטרותיו, 
  שבאמצעותן יברך את כל העמים.

  
ִהים ֶאל־ַאְבָרָהם בראשית י"ז: ט':  ְוַאָּתה "ַוּיֹאֶמר ֱא

י'  ֶאת־ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ְוַזְרֲע ַאֲחֶרי ְלֹדֹרָתם׃
זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע 

ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר י"א  ַאֲחֶרי ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל־ָזָכר׃
ּוֶבן־י"ב  ָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם׃ָעְרַלְתֶכם וְ 

ְׁשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל־ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם ְיִליד ָּבִית 
י"ג  ּוִמְקַנת־ֶּכֶסף ִמֹּכל ֶּבן־ֵנָכר ֲאֶׁשר לֹא ִמַּזְרֲע הּוא׃

יִתי ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ֵּביְת ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפ ְוָהְיָתה ְבִר 
ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר לֹא־ִיּמֹול  י"ד ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם׃

ֶאת־ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה ֶאת־
 ׃"ְּבִריִתי ֵהַפר
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התגלות מיוחדת וביטוי של  8.2
  אלוהים

 
  הצהרת לידתו של יצחק.

  יצחק, לא ישמעאל, יהפוך ליורש.
  ישמעאל יהיה גם מבורך ויהפוך לאומה גדולה.

  ברית נצחית עם יצחק. יכרותאבל אלוהים 
 

כבוד במגיב ש אלוהים מופיע בדמות אדם לאברהם
  .להיכנסומזמין אותו  אדוניהראוי, קד לפני 

לא יכול לראות את אלוהים ולחיות,  ישמאחר שא
היה זה ודאי בן אלוהים: מלאך אדוני, אם כי 

חדת. מלאך אדוני הוא התגלות בהתגלות מיו
  אלוקית של ישוע המשיח בתנ"ך.
. מעתה אדוניכמו כן, שרי מקבלת שם חדש מ

  שרה (מלכה). הואואילך שמה 
 

ִהים ֶאל־ַאְבָרָהם  ו ט" בראשית י"ז: ָׂשַרי "ַּיֹאֶמר ֱא
ט"ז  ִאְׁשְּת לֹא־ִתְקָרא ֶאת־ְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה׃
ּוֵבַרְכִּתי ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְל ֵּבן ּוֵבַרְכִּתיָה 

וִַּיֹּפל י"ז  ׃"ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו
ַהְּלֶבן ֵמָאה־"ַאְבָרָהם ַעל־ָּפָניו וִַּיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו 

י"ח  ׃"ָנה ֵּתֵלדָׁשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם־ָׂשָרה ֲהַבת־ִּתְׁשִעים ׁשָ 
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ִהים  לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחיֶה "ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ָהֱא
ִהים י"ט  ׃"ְלָפֶני ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּת ֹיֶלֶדת "ַוּיֹאֶמר ֱא

ְל ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת־ְׁשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי 
ּוְלִיְׁשָמֵעאל  כ' ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו׃

ְׁשַמְעִּתי ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵּביִתי 
ֹאתֹו ִּבְמֹאד ְמֹאד ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו 

ְוֶאת־ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק ֲאֶׁשר  כ"א ְלגֹוי ָּגדֹול׃
  ׃"ָּׁשָנה ָהַאֶחֶרתֵּתֵלד ְל ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ּבַ 

 
 

אברהם רואה את עלייתו של  8.3
  אלוהיםמלאך 

  
ִהים ֵמַעל ב כ" בראשית י"ז: וְַיַכל ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוַּיַעל ֱא

  :ַאְבָרָהם
 

בתחילת השיחה המוזכרת כאן, אלוהים נגלה 
  לאברהם.

לאחר השיחה, אברהם רואה את אלוהים עולה 
בדומה לתלמידים שראו מאוחר יותר את  –לשמיים 

המשיח עולה לשמיים. זהו היבט נוסף של ישוע 
  המשיח שאלוהים הציג לאברהם.
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  :ב המשיח אומר

יוחנן 8:56  "ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ִהְתַעֵּלס ִלְראֹות 
 ֶאת־יֹוִמי וַַּיְרא ַוִּיְׂשַמח"׃

 
אני מאמין שבטקסט זה מצביע המשיח על 

י"ב, י"ד, ט"ו, י"ז, י"ח,  בראשיתהמאורעות שב
כ"ב. בפרקים אלו, בדרכים שונות, אברהם זוכה 

לתובנה על תוכנית הישועה של אלוהים, 
באמצעות בנו, המשיח המובטח. האם אברהם ידע 

שיופיע משיח שיציל את העם מחטאיו? כן, אני 
חושב שאלוהים הבהיר זאת לאברהם. אברהם היה 

רת, המשיח נביאו. אברהם הלך עם אלוהים. אח
לא יכול היה לומר כי אברהם שמח לראות את יומו. 

  ראה זאת ושמח.
 

ברורה עוד יותר, לוכדי להפוך את תוכנית הישועה 
אברהם ידע כי אלוהים, האב, יקריב בעצמו מנחה 

לפייס על החטאים. זה קרה כאשר אלוהים, על כדי 
מנת לבדוק את אברהם, ביקש ממנו לוותר על בנו 

  למען אדוני, על ידי הקרבתו.יצחק 
עצמו יספק את השה  אדוניאבל אברהם גם ידע כי 

לעולה. מנחתו של יצחק לא תוכל לעמוד בדרישות 
אברהם ידע כי  אלוהים כמנחה לחטאי העולם.
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יכול להביא את יצחק בחזרה מן המתים,  אלוהים
  ).11:17-19 העברים(

 
 

. בספר בראשית י"ח, המשיח 9
ם כמלאך מתגלה שוב לאברה

  אדוני

 
  שוב לאברהם בממרה. נגלהאלוהים 

, המלווה בשני מלאכים, נגלה אדוניי"ח,  בראשיתב
לאברהם. מן הסיפור של מפגש זה, אנו עשויים 

. בפרק י"ז, אורחיולהסיק כי אברהם ידע מי היו 
  .אדונינראה לו כמלאך  אדוני

ֵני ַמְמֵרא ְוהּוא וֵַּיָרא ֵאָליו ְיהָוה א'  י"ח: בראשית ְּבֵא
ׁשֹוב "ַוּיֹאֶמר . (...) י' ֹיֵׁשב ֶּפַתח־ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום

 "ָאׁשּוב ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה־ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּת
.) י"א ְוָׂשָרה ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא ַאֲחָריו(

ים ָחַדל ִלְהיֹות ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמ 
וִַּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר י"ב  ְלָׂשָרה ֹאַרח ַּכָּנִׁשים׃

ִתי ָהְיָתה־ִּלי ֶעְדָנה ַואֹדִני ָזֵקן" וַּיֹאֶמר י"ג  ׃"ַאֲחֵרי ְב
ַהַאף 'ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאֹמר "ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרָהם 

ֲהִיָּפֵלא ֵמְיהָוה ָּדָבר "ד י ׃'ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי
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ט"ו  ׃"ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן
ִּכי ָיֵרָאה ַוּיֹאֶמר  "לֹא ָצַחְקִּתי"ַוְּתַכֵחׁש ָׂשָרה ֵלאֹמר 

  ׃"לֹא ִּכי ָצָחְקְּת "
י"ח מספר לנו על גילוי מיוחד והתגלות  ראשיתב

בהנחה שהטקסט של  –זה מדהים . אלוהיםשל 
כי  –עצמו  אדוניהוכתב למשה על ידי  בראשית

בהיסטוריה זו משתמעת כאדוני.  ה-יהוהמילה 
  למה?

, אלוהי  ה-באנגלית של יהוהוא התרגום  ה-יהו
הברית, או אלוהים האב. השם האחר המשמש 

  חס אל בן אלוהים.כאן, אדוני, מתיי
אף אחד לא ש מאחר. אלוהיםאברהם דיבר עם 

האב ולחיות. זה חייב  אלוהיםיכול לראות את 
האלוהים שבני האדם להיות המשיח, התגלות 

אנו  40.10ישעיהו ב. (יוכלו לראות ולהמשיך לחיות
  משיח).למתייחס ש ה-יהוקוראים 

 
(אבא)  האדונימלאך אדוני מתגלה כמו אלוהים 

בזעם שלו על חטאי סדום ועמורה. הוא מתגלה 
בתור אלוהים הבן (אדוני) כדי להציל את החוטאים. 
לוט, האחיין של אברהם, היה צריך להינצל. ומכיוון 
שישוע המשיח הוא גם מושיע וגם שופט, הוא גם 

  מתגלה כאן כשופט על תושבי סדום ועמורה.
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אותו פרק, אלוהים גם מראה כי באמצעות כוחה ב
מתוך רחמה  ייוולדילד ש יוודאשל רוח הקודש הוא 

של שרה (אם זה דרך אברהם), למרות העובדה כי 
  באופן טבעי ילד. לייצרהרחם שלה כבר לא יכול 

 י"דבעית. בפסוק ט-אם כן הינה עללידה זו היתה 
 אלוהיםלאברהם כי אין דבר אשר  אלוהיםאומר 

קשה מדי יש דבר שהוא אינו יכול לעשות (האם 
בטקסט המקורי בעברית), ומראה כי 'היפלא' (

. פלא החיים אלוהיםזאת דרשה פלא על ידי לידה 
שרה היה "מת", לא יכול  מה שלמן המתים, כי רח

  ).50-1-2יש. היה לייצר חיים חדשים (ראה גם 
היוולד כתוצאה מכוחה של ישוע המשיח אמור ל

רוח הקודש שבאה על מרים הבתולה. בגלל זה, 
  בכל אופן, אדוני לא צריך זרע של גבר.

 
 

אלוהים מאשר את בחירתו  9.1
  של אברהם

 
אלוהים מסביר מדוע הוא מגיש את תוכניותיו 

  לאברהם לחוות דעת.
בסיפור זה  אדונימן האמור לעיל, כבר קבענו כי 

מגיש את תוכנית הישועה, עבור ישראל והאומות, 
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אומר  אדונילאברהם לבדיקה. בפסוק י"ז, 
ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני  במפורש: "

גם קובע את הסיבות לכך: כי כל  אדוני?" וֹעֶׂשה
  אומות הארץ תתברכנה בו.

 
ַהְמַכֶּסה ֲאִני "וַיהָוה ָאָמר י"ז  בראשית י"ח:

ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה י"ח  ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה׃
ִּכי י"ט  ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ֹּכל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ׃

ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ֵּביתֹו ַאֲחָריו 
ת ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר ְיהָוה ַלֲעׂשֹו

"ְיהָוה ַעל־ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ָעָליו׃

  
ישוע המשיח מאשר את ההבטחה שאביו נתן 

שכל אומות העולם תתברכנה  –לאברהם 
באברהם. אחרי עלייתו של ישוע וירידתה של רוח 

לעולם כדי להכריז  יצאוהקודש, השליחים היהודים 
על בשורת החזרה בתשובה, האמונה 

וההתחדשות. אומות רבות קיבלו זאת ולפיכך 
אך היא , טחהזוהי התגשמות ההב אומנם התברכו.

לעתיד לבוא יהיה . אינה ברכה שלמה ומלאה
), כאשר ישראל 11.12,15 רומאנס( הרבה יותר
שלהם אלוהים ותממש את הקריאה תחזור אל 

בממלכה המשיחית  כוהניםלהיות אומה של 
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בוא. בנקודה זו נתמקד במלאכת הנבואה עתיד לל
  הזאת בישוע המשיח והשליחים.

ֲאָבל ִּתְׂשאּו ְגבּוָרה ְּבבֹוא " 1:8מעשי השליחים 
ֲעֵליֶכם רּוַח ַהּקֶדׁש ִוְהִייֶתם ֵעַדי ִּבירּוָׁשַלִים ּוְבָכל 

 ׃"ְיהּוָדה ּוְבׁשֹוְמרֹון ְוַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ
  
 

. אברהם מתפלל עבור 10
  האנשים החיים בסדום

 
  הצהרה על חורבן סדום ועמורה

האחרים אברהם מתווך עבור לוט וכל הצדיקים 
  אשר עשויים לחיות שם.

חטאי סדום ועמורה כה גדולים ומתועבים בעיניו 
של אלוהים, שהוא מחליט להרוס את שתי הערים 

על יושביהן. עם זאת, יש בעיה: לוט, אחיינו של 
  אברהם, גר שם.

אברהם מתפלל על אחיינו. זו הפעם השנייה שהוא 
בפעם הראשונה  – מנסה להציל את חייו של לוט

א הציל את לוט מידי אויביו. אברהם לא מתפלל הו
 רק על לוט, אלא גם על תושבי סדום. אין ספק

אברהם ידע על חטאי סדום ועמורה ולא רצה ש
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לגור שם. עם זאת, הוא מרחם על חוטאים בסכנת 
י"א). אברהם יודע כי אלוהים,  ל"ג: יחזקאלאובדן (
שופט של העולם, לא יהרוג צדיקים עם בתור ה
. מרגש לראות את המידה בה אברהם מעז רשעים

ומשתדל, וכיצד הוא מתקרב לאלוהים ומתחנן 
שאינו ראוי. לכך בכנות אך בכבוד, ובמודעות מלאה 

  לוט. ומציל אתאלוהים נענה לתפילתו 
ַזֲעַקת ְסֹדם וֲַעֹמָרה "ַוּיֹאֶמר ְיהָוה כ'  בראשית י"ח:

ֵאֲרָדה־ָּנא כ"א  ְמֹאד׃ִּכי־ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה 
ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה ְוִאם־לֹא 

וִַּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים וֵַּיְלכּו ְסֹדָמה כ"ב  ׃"ֵאָדָעה
ַאל־"ַוּיֹאֶמר . (...) ל' ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני ְיהָוה

ִׁשיםָנא ִיַחר ַלאֹדָני וֲַאַדֵּבָרה אּו  "ַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ְׁש
ִׁשים"ַוּיֹאֶמר  ל"א  ׃"לֹא ֶאֱעֶׂשה ִאם־ֶאְמָצא ָׁשם ְׁש
ִהֵּנה־ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל־ֲאֹדָני אּוַלי ִיָּמְצאּון "ַוּיֹאֶמר 

 ׃"לֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֶעְׂשִרים"ַוּיֹאֶמר  "ָׁשם ֶעְׂשִרים
־ַהַּפַעם ַאל־ָנא ִיחַ "ַוּיֹאֶמר ל"ב  ר ַלאֹדָני וֲַאַדְּבָרה ַא

לֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור "ַוּיֹאֶמר  "אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה
ַוֵּיֶל ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל־". ל"ג ָהֲעָׂשָרה

  ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמֹו׃
 

אם כבר מדברים על סדום, ישוע המשיח אמר כי 
להאמין בו כמשיח ישראל הוא גרוע יותר סירוב 

מאשר החטאים שבוצעו בסדום. אם כך, האם 
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חטאי סדום לא היו כה נוראים? כן, הם היו רעים 
מאוד, אבל ניתן לסלוח להם. בחירה לא להאמין 

במשיח ישוע היא בחירה נגד חיי נצח ומוות נצחי. 
ספר איכה מזכיר כי ברגע מסוים חטאי ישראל יהיו 

משל סדום. הם הקריבו ילדים קטנים גדולים 
לאלילים, כשם שילדים כיום בעולם נהרגים ברחם 

לאגו של האדם  רבןואמם (באמצעות הפלה), כק
  עצמו.

האם אין זה מוזר שכאשר נער או נערה מתגייסים 
לצה"ל, הוא או היא מקבלים עותק של התנ"ך 

ואותו צה"ל מציע למתגייסות אפשרות לעבור שתי 
  נם?הפלות בחי

 
ַוִּיְגַּדל ֲעֹון ַּבת־ַעִּמי ֵמַחַּטאת ְסֹדם ו'  איכה ד':

  .!ַהֲהפּוָכה ְכמֹו־ָרַגע ְולֹא־ָחלּו ָבּה ָיָדִים
  

ָאז ֵהֵחל ְלהֹוִכיַח ֶהָעִרים ֲאֶׁשר־רב  20 :11מתיו 
אֹוי ָל ּכֹוָרִזין " 21 ְּגבּורֹוָתיו ַנֲעׂשֹוֹו ְבתֹוָכן ְולא ָׁשבּו׃

ַנֲעׂשֹוֹו ְבִקְרְּבֶכן אֹוי ָל ֵּבית־ַצְיָדה ִּכי ַהְּגבּורֹות ֲאֶׁשר 
 לּו ְּבצֹור ּוְבִצידֹון ַנֲעׂשֹוֹו ֲהלא־ְכָבר ָׁשבּו ְּבַׂשק וֵָאֶפר׃

ֲאָבל ֲאִני אֵמר ָלֶכם ִּכי ְּביֹום ַהִּדין ֵיַקל ְלצֹור ְוִצידֹון  22
ְוַאְּת ְּכַפר־ַנחּום ַהְמרֹוָמָמה ַעד־ַהָׁשַמִים  23 ִמֶּכם׃

בּורֹות ֲאֶׁשר ַנֲעׂשֹוֹו ְבתֹוֵכ לּו ַעד־ְׁשאֹול ּתּוָרִדי ִּכי ַהּגְ 
ִבְסדֹום ַנֲעׂשֹוֹו ִּכי ַעָּתה ָעְמָדה ַעל־ִּתָּלּה ַעד־ַהּיֹום 

ֲאָבל ֲאִני אֵמר ָלֶכם ִּכי ְּביֹום ַהִּדין יֵַקל  24 ַהֶּזה׃
  ׃"ְלַאְדַמת ְסדֹום ִמֵּמ
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ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי לֹוט ָאכל ְוָׁשתה " 28 :17לוקס 
ַוְיִהי ַבּיֹום ֲאֶׁשר־ָיָצא לֹוט  29 ּוָמכר ָנטע ּוָבנה׃ ָקנה

ִמְּסדֹום ַוַּיְמֵטר ֵאׁש ְוָגְפִרית ִמן־ַהָּׁשַמִים ַוַּיְׁשֵחת ֶאת־
  ׃"ֵּכן ִיְהֶיה ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ִיָּגֶלה ֶּבן־ָהָאָדם 30 ֻּכָּלם׃

  
ְוזאת ִהיא  11: 5האיגרת הראשונה ליוחנן השליח 

ַחֵּיי עֹוָלם ָנַתן ָלנּו ָהֱאלִהים ְוַהַחִּיים ָהֵאֶּלה ָהֵעדּות ִּכי 
ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו ַהֵּבן ֶיׁש־לֹו ַהַחִּיים ַוֲאֶׁשר  12 ִּבְבנֹו ֵהָּמה׃

ְויַָדְענּו ִּכי  20. (...) ֵאין־לֹו ֶּבן־ָהֱאלִהים ֵאין לֹו ַהַחִּיים
ִּתי ָבא ֶּבן־ֱאלִהים ַוִּיֶּתן־ָלנּו ִביָנה ָלַדַעת ֶאת־ָהֲאמִ 

ּוָבֲאִמִּתי ֲאַנְחנּו ִּבְבנֹו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶזה הּוא ָהֵאל 
  .ָהֲאִמִּתי ְוַחֵּיי ָהעֹוָלִמים

  
 

את  אדוני. אברהם מקבל מ11
ההוכחות הגלויות הראשונות של 

  הבטחות אלוהים

 
  "ובזרעך יתברכו כל משפחות הארץ"

 
  אברהם כנסיך השלום 11.1

 
אלוהים לא חיכה רגע כדי למלא הבטחה שופעת 

זו. אברם היה נסיך אמיתי של שלום, וזה עושה 
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אותו טיפוס של המשיח. אברהם הציל את אחיינו 
לוט מידי אויביו. הוא הפסיק את המריבות בין רועי 

הוא גם  .לוט לבין רועיו על ידי ויתור על זכויותיו
הפסיק את המריבות בין רועיו לבין רועי אבימלך, 

  ועשה שלום עם אבימלך, מלך פלשתים.
 

  הנביא ישעיהו אמר:
ִּכי־ֶיֶלד יַֻּלד־ָלנּו ֵּבן ִנַּתן־ָלנּו ַוְּתִהי ה' ט': וישעיה

ַהִּמְׂשָרה ַעל־ִׁשְכמֹו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור 
  ׃לֹוםַׂשר־ׁשָ ֲאִביַעד 

  
  ישוע אמר:

ָׁשלֹום ֲאִני ַמִּניַח ָלֶכם ֶאת־ְׁשלֹוִמי ֲאִני " 14:27יוחנן 
  ".ֹנֵתן ָלֶכם לֹא ַכַאֶׁשר ִיֵּתן ָהעֹוָלם ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם

 

אברהם, ברכה למלך  11.2
  פלשתים

 
אבימלך היה המלך המבורך הראשון מבין כל 

 דרךהאומות. אלוהים דיבר עם אבימלך בחלום. 
אברהם, אלוהים התוודע לאבימלך. בהתחלה, 

אברהם שיחק תפקיד מפוקפק באירוע זה, כאשר 
אמר לאבימלך ששרה היא אחותו, שהיא חצי 
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אמת. זה גרם לאבימלך להרחיק את שרה 
ו לקחת אותה מאברהם ולהוסיף אותה להרמון א

  לאשה.
 

עם זאת, אלוהים התערב והסביר בבירור לאבימלך 
בחלום כי שרה היא אשתו של אברהם. אלוהים גם 
שמר על אבימלך מלגעת בה ולחטוא: אבימלך לא 

ימות אם יחזיר את שרה. אברהם היה נביא, 
ואלוהים הבטיח לאבימלך כי אברהם יתפלל עליו 

ם אשם כל עוד הוא חי. אבימלך חשב שאברה
בחטא שהוא כמעט ביצע, אך לאחר נימוקים 

הגיוניים שקיבל מאברהם, אבימלך מחל. אברהם 
התפלל לאלוהים לרפואתם של אבימלך, אשתו 

ושפחותיו, כי אלוהים סגר את רחמן. ברור שבמצב 
  זה אברהם היה המגשר.

אברהם אולי לא היה ללא רבב בסיפור הזה, אבל 
לאבימלך, אלוהים השתמש באירוע להתגלות 

לפלשתים, ולאשתו ומשרתיו. אבימלך היה הלא 
יהודי הראשון שהורשה לשתף את ברכת כל 

  העמים.
וִַּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהֶּנֶגב בראשית כ': א' 

ַוֵּיֶׁשב ֵּבין־ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור ַוָּיָגר ִּבְגָרר׃ ב' ַוּיֹאֶמר 
י ִהוא" ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאל־ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו "ֲאֹחִת 

  ֲאִביֶמֶל ֶמֶל ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת־ָׂשָרה׃ 
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ִהים ֶאל־ֲאִביֶמֶל ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו  ג' ַוָּיבֹא ֱא
"ִהְּנ ֵמת ַעל־ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ָלַקְחָּת ְוִהוא ְּבֻעַלת 

ֲאֹדָני ֲהגֹוי ָּבַעל"׃ ד' ַוֲאִביֶמֶל לֹא ָקַרב ֵאֶליָה וַּיֹאַמר 
ַּגם־ַצִּדיק ַּתֲהֹרג׃ ה' ֲהלֹא הּוא ָאַמר־ִלי 'ֲאֹחִתי ִהוא' 
ְוִהיא־ַגם־ִהוא ָאְמָרה 'ָאִחי הּוא' ְּבָתם־ְלָבִבי ּוְבִנְקֹין 
ם  ִהים ַּבֲח ַּכַּפי ָעִׂשיִתי זֹאת"׃ ו' וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱא

יָת ּזֹאת וֶָאְחׂשֹ "ַּגם ָאֹנִכי יַָדְעִּתי ִּכי ְבָתם־ְלָבְב ָעִׂש 
ַּגם־ָאֹנִכי אֹוְת ֵמֲחטֹו־ִלי ַעל־ֵּכן לֹא־ְנַתִּתי ִלְנֹּגַע 

ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת־ָהִאיׁש ִּכי־ָנִביא הּוא  ֵאֶליָה׃ ז'
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְד וְֶחֵיה ְוִאם־ֵאיְנ ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי־מֹות 

" (...)ָּתמּות ַאָּתה  ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל־ ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָל
ִהים ֶאת־ֲאִביֶמֶל ְוֶאת־ִאְׁשּתֹו  ִהים ַוִּיְרָּפא ֱא ָהֱא

 ְוַאְמֹהָתיו ַוֵּיֵלדּו׃
 

אברהם מקבל את החלקה  11.3
  הראשונה בארץ המובטחת

 
כ"א קראנו ששרה הביאה בן לעולם,  בראשיתב

ותר בפרק זה, אנו . מאוחר יהבטיח אלוהיםכשם ש
קוראים על ברית שכרת אברהם עם אבימלך, 

המלך הפלשתי הנ"ל, לאחר שהתווכחו על באר 
שאברהם חפר. הם הסכימו כי הבאר היא רכושו 

  בברית. נחתמהשל אברהם, והעסקה 
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וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל ֶאל־ַאְבָרָהם כ"ט  בראשית כ"א:
". ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנהָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת "

ִּכי ֶאת־ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור "ַוּיֹאֶמר ל' 
ל"א  ׃"ִּתְהֶיה־ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת־ַהְּבֵאר ַהּזֹאת

ַעל־ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו 
ְׁשֵניֶהם׃

  
אברהם נתן שבע כבשים לאבימלך, כהוכחה לכך 

. האם גם הכבשים היו הוכחה זושהוא חפר באר
לאבימלך? "אתה תיקח את שבעת הכבשים האלה 

מהיד שלי". שבעת הכבשים הללו היו מתנות 
מיוחדות שנתן אברהם לאבימלך כבקשת רחמים, 
וכפיצוי על אובדן הגישה אל הבאר. אברהם הבין 

את זכויות הבעלות שלו, אך הוא לא היה חמדן. 
ימלך הכיר שבעת הכבשים, אב בכך שקיבל את

בכך שאברהם חפר את הבאר הזו והיא הייתה 
  שלו.

 
את שלמות וקדושת  ותשבעת הכבשים מסמל

הברית. אלוהים מסתכל, אלוהים נוכח במסקנה 
האמונים. אבימלך ידע  בשבועתשל הברית, 

שאברהם הוא נביא של אלוהים; אלוהים סיפר לו 
  זאת בחלום.
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את  קנהכבשים, אברהם לא ה תשבע ןעם אות
על הבאר כרכושו כנגד כל טענה  הגןהבאר, אלא 

, ןקיבל אותאבימלך בכך שחדשה מצד הפלשתים. 
למעשה הכיר באופן רשמי ברכושו של הוא 

  אברהם.
תוכנית הישועה של אלוהים הפכה לפעילה, עם 

הסימן הטוב הזה. באר שבע, העיר שבה התרחש 
האירוע, פירושה: "מקור ההשבעה בשבועה", אבל 

  השבעה". גם "מקור
 

  מקור מים
  

הבאר היא הנכס הראשון של אברהם בארץ 
המובטחת. אני מאמין שאברהם ראה בכך עידוד 

ואישור להבטחתו של אלוהים שהוא אכן נותן את 
  הארץ הזאת לצאצאיו.

אבל למה באר היא המתנה הראשונה של אלוהים 
  לאברהם?

מים הם משאב טבעי וצורך עיקרי של החיים. מים 
ור הדימוי של המשיח עצמו (הוא מקהם גם 

  מר:החיים) ואת רוח הקודש. ישוע א
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יוחנן 4:13 ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה "ָּכל־ַהֹּׁשֶתה 
ִמן־ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ִיְצָמא עֹוד׃ 14 ְוָכל־ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה 

ִמן־ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן לֹו לֹא ִיְצָמא ְלעֹוָלם ִּכי 
ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִיְהיּו בֹו ִלְמקֹור ַמִים ֹנְבִעים 

 ְלַחֵּיי עֹוָלם"׃

יוחנן 37:7 וְַיִהי ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ַהָּגדֹול ֶּבָחג ַוַּיֲעֹמד 
ֵיׁשּוַע ַוִּיְקָרא "הֹוי ָּכל־ָצֵמא ְלכּו ֵאַלי ּוְׁשתּו׃ 38 

ַהַּמֲאִמין ִּבי ִּכְדַבר ַהָּכתּוב ִמִּקְרּבֹו ִיְּזלּו ַנֲחֵלי ַמִים 
ַחִּיים"׃ 39 ָּכזֹאת ִּדֶּבר ַעל־ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָּתַנח ַעל־

ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹו ִּכי עֹוד לֹא־ִנְׁשַּפ רּוַח ַהֹּקֶדׁש 
 ְּבֶטֶרם ֻלַּקח ֵיׁשּוַע ַאַחר ָכבֹוד׃

 
אנחנו לא יודעים אם אברהם, כנביא של אלוהים, 
הבין את שתי המשמעויות הללו של הבאר. זה לא 

סביר, אברהם קיבל חזיונות רוחניים מן אלוהים. 
כעת יודעים יותר: בברית החדשה,  אנואבל 

  אלוהים גילה לעמו את מה שהיה מוסתר בעבר.
 
 

. אברהם נוטע עץ אשל בבאר 12
  1 -שבע 

  ושה מעשה של אמונה!אברהם ע 12.1
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ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע וִַּיְקָרא־ל"ג  בראשית כ"א:

  ָׁשם ְּבֵׁשם ְיהָוה ֵאל עֹוָלם׃
 

אברהם נטע עץ אשל בבאר שבע. מדוע החליט 
אשל, ולא עץ מסוג אחר? הבה נבחן  ץלטעת שם ע

את המשמעות. ידוע כי עצי אשל מאריכים ימים 
וצומחים לאט מאוד. רק מעטים מהם גדלים 

בשממה או במדבר. במקום שבו נטע אברהם את 
קרקעי: רק לאחרונה -עץ האשל היה מאגר מים תת

  חפר אברהם שם באר.
 בדואי או יהודי אינו נוטע עץ אשל לעצמו. הוא נוטע

אותו לדורות הבאים. הסיפור של אברהם מלמד 
אותנו: "אני נוטע את העץ הזה לדורות הבאים, 

ים. כשקרובי יהיו כאן. הצל שלו יהיה לדורות הבא
" אברהם מאמין אני עצמי לא אחיה להשתמש בו.

בארץ המובטחת מאת אלוהים: יום אחד צאצאיו 
  ינוחו בצל העץ הזה.

 
בחיינו אנו עושים רק כמה דברים שאנו עושים 

בשביל עצמנו? אני חושב שדי הרבה. בדרך כלל 
אושר ברכוש שלנו, במקדים ברווחה שלנו, אנו מת

שלנו. האם אי פעם נשתול זרעים לדורות הבאים 
ובכך נברך אותם? האם כעת אתם מעורבים 
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במשהו שיישאר אחריכם ויעזור לאנשים אחרים? 
מותו של המדבר של באר שבע המשיך לדבר אחרי 

  אברהם.
 

אברהם נוטע עץ אשל  12.2
  2 –בבאר שבע 

 
נטיעת עצים זו עשויה להיות בעלת משמעות 

  סמלית נוספת.
בתנ"ך, ישנם מספר עצים עם משמעות מיוחדת. 

ג' אנו קוראים על עץ  בראשיתלדוגמה, בספר 
 –החיים, ועל עץ הדעת טוב ורע. הזוג הראשון 

ים, אך לא מעץ הורשו לאכול מעץ החי –אדם וחוה 
הדעת טוב ורע. כאשר השניים המרו את פיו של 

אלוהים ואכלו מן העץ הזה, הם גורשו מגן עדן ולא 
הורשו עוד לאכול מעץ החיים, כדי שלא יחיו לנצח 

  ויישארו במצב החטא.
  

ִהים כ"ב  בראשית ג': ֵהן ָהָאָדם "ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱא
ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ֶּפן־ִיְׁשַלח ָידֹו ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו 

כ"ג  –". ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל וַָחי ְלֹעָלם
ִהים ִמַּגן־ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה  ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָוה ֱא

ַוְיָגֶרׁש ֶאת־ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן כ"ד  ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם׃
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ן ֶאת־ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ִמֶּקֶדם ְלַגן־ֵעדֶ 
 ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשֹמר ֶאת־ֶּדֶר ֵעץ ַהַחִּיים׃

  
  

מתי יכול אדם לאכול שוב מעץ החיים? רק לאחר 
הדבר מתואר באופן יפה  שהתפייס עם אלוהים.

  :חזון יוחנןב
  

ֶאת־ַׂשְלמֵתיֶהם ַאְׁשֵרי ַהְמַכְּבִסים  22:14חזון יוחנן 
ְלַמַען ִיְהֶיה ָלֶהם ִרְׁשיֹון ְּבֵעץ ַהַחִּיים ּוָבאּו ָהִעיָרה ֶּדֶר 

  ַהְּׁשָעִרים׃
 

רק אלו שבגדיהם נשטפו בדם השה, שנרצחו על 
חטאי האדם, יכולים לאכול שוב מעץ החיים. ומי זה 

עץ החיים הזה? כן, המשיח. אדם וחוה לא הורשו 
לאכול ממנו בגן עדן, כי המשיח עדיין לא מת 

  בעבור חטאי העולם.
  

 ִמי ֲאֶׁשר־אֶזן לֹו ִיְׁשַמע ֵאת ֲאֶׁשר"  2:7חזון יוחנן 
ָהרּוַח אֵמר ַלְּקִהּלֹות ַהְמַנֵּצַח ֶאֶּתן־לֹו ֶלֱאכל ֵמֵעץ 

 ׃"ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ְּבתֹו ַּגן־ֱאלִהים
 

ומי יתגבר? אלה, כמו אברהם, הבוטחים באלוהים 
  ומאמינים במשיח שמת על חטאיהם.



63  
 

  
)  22:1חזון יוחנן  ַוַּיְרֵאִני ַנַחל ֶׁשל־ַמִים ַחִּיים (ַז

 2 ַמְבִהיק ְּכֵעין ַהָּקַרח יֵצא ִמִּכֵּסא ָהֱאלִהים ְוַהֶׂשה׃
ּוְבתֹו ְרחֹוב ָהִעיר ְוֶאל־ְׂשַפת ַהַּנַחל ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵעץ 

ַחִּיים עֶׂשה ְּפִרי ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִּכי ִמֵּדי חֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו 
ְוָכל־ֵחֶרם  3 ִיֵּתן ֶאת־ִּפְריֹו וֲַעֵלה ָהֵעץ ִלְתרּוַפת ַהּגֹוִים׃

 לא ִיְהֶיה־עֹוד ְוִכֵּסא ָהֱאלִהים ְוַהֶׂשה ִיְהיֶה־ָּבּה ַוֲעָבָדיו
  מ"ז: י"ב.) יחזקאל(ראה גם  ְיָׁשֲרֻתהּו׃

 
החדשה. שם , ירושלים המסדאברהם חיכה לעיר 

יראה נוף של שמיים חדשים וארץ חדשה. זה גם 
: נהר (מים) ועץ החיים, 22 חזון יוחנןמה שנאמר ב

אשר עלוותו מהווה ריפוי עבור הכופרים 
  י"ד: ט"ז) זכריהפ"ו: ט';  תהילים(האלילים). (

 
מה היא אם כן הסמליות של העץ שאברהם נטע, 

  ביחס לעץ החיים?
שיהווה ברכה עבור כנביא, אברהם נטע עץ 

במדבר של העולם  –צאצאיו. אבל אומות אחרות 
עשויות להיות מבורכות על ידי זה, על ידי  –הזה 

חיפוש מחסה, תחת עלוותו, מן השמש הלוהטת. 
המשיח, עץ החיים, הוא ברכה הן לעם היהודי והן 
ללא יהודים. כל אשר יאכל מן העץ הזה, יקבל חיי 

  נצח.
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  אדוני.רהם על שם ולאחר מכן, נקרא אב

 

עקידת  –. הקורבן של אברהם 13
  יצחק

  אלוהים יספק שה לעולה בעצמו!
אברהם הועמד למבחן על ידי אלוהים. למה? 

אלוהים רצה לבחון את אהבתו של אברהם 
עדיפות הוצייתנותו אליו. האם אלוהים היה 

ראשונה בחייו של אברהם? זו הייתה המטרה ה
תוך הסיפור של העיקרית של בדיקה זו. אבל מ

אירוע זה, אנו למדים כי אלוהים הראה לאברהם 
  בבהירות רבה יותר כי הוא עצמו יספק שה לעולה:

  
וְַיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה א'  בראשית כ"ב:

ִהים ִנָּסה ֶאת־ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו   "ַאְבָרָהם"ְוָהֱא
ַקח־ָנא ֶאת־ִּבְנ ֶאת־ְיִחיְד "ַוּיֹאֶמר ב'  ׃"ִהֵּנִני"ַוּיֹאֶמר 

־ְל ֶאל־ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה  ֲאֶׁשר־ָאַהְבָּת ֶאת־ִיְצָחק ְוֶל
ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלֹעָלה 

ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיַחֹבׁש ֶאת־ֲחֹמרֹו ג'  ׃"ֵאֶלי
ַוִּיַּקח ֶאת־ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו וְַיַבַּקע ֲעֵצי 
ִהים׃  ֹעָלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶל ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָאַמר־לֹו ָהֱא



65  
 

ַהְּׁשִליִׁשי וִַּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו וַַּיְרא ֶאת־ ַּבּיֹוםד' 
 ַהָּמקֹום ֵמָרֹחק׃

  
המילים שאברהם אמר לבנו מוכחות כי הוא סומך 

על כך שאלוהים יהיה מסוגל להקימו מהמתים 
  ).11:18-19 איגרת אל העברים(

  
ְׁשבּו־"ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו ה'  בראשית כ"ב:

ָלֶכם ֹּפה ִעם־ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד־ֹּכה 
ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת־ֲעֵצי ו'  ׃"ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם

ָהֹעָלה ַוָּיֶׂשם ַעל־ִיְצָחק ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת־ָהֵאׁש ְוֶאת־
ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ז'  ת ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם יְַחָּדו׃ַהַּמֲאֶכלֶ 

ַוּיֹאֶמר  "ִהֶּנִּני ְבִני"ַוּיֹאֶמר  "ָאִבי"ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר 
 ׃"ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלֹעָלה"
  

יצחק עצמו נשא את העץ שעליו יוקרב אל מקום 
ההקרבה. בדומה, המשיח ישוע עצמו נשא את 

להיות מוקרב, לגולגולתא, עליו העץ שעליו היה 
בסביבת הר המוריה. העובדה שיצחק היה צריך 

לשאת ערימת עצים במשך שלושה ימים, גורמת 
, אלא סביר 14לנו להניח כי יצחק לא היה ילד בן 

גבר בוגר. ישנם פרשנים הסבורים כי יותר שהיה 
יצחק היה בערך באותו גיל של ישוע המשיח כאשר 

  נעקד.
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אברהם היה נביא של אלוהים; בפסוק ח', אברהם 
מנבא, 'אלוהים יספק לעצמו את השה לעולה'. 
השה הזה ייתר את כל הקורבנות האחרים, כי 

הכול יושלם בישוע. אלוהים היה צריך לתת את בנו 
להיות מסוגל לסלוח על חטאי האנושות שלו כדי 
  ולפייסם.

  
וַּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַאְבָרָהם ָאִביו בראשית כ"ב: ז' 

ַוּיֹאֶמר "ָאִבי" ַוּיֹאֶמר "ִהֶּנִּני ְבִני" ַוּיֹאֶמר "ִהֵּנה ָהֵאׁש 
ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלֹעָלה"׃ ח' ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם 

ִהים  ִיְרֶאה־ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני" ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם "ֱא
ִהים  ַיְחָּדו׃ ט' ַוָּיֹבאּו ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר־לֹו ָהֱא

ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיֲעֹר ֶאת־ָהֵעִצים 
ַעל ַוַּיֲעֹקד ֶאת־ִיְצָחק ְּבנֹו וַָּיֶׂשם ֹאתֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ִמּמַ 

ָלֵעִצים׃ י' וִַּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת־ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת־
ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת־ְּבנֹו׃ י"א ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַא 

ְיהָוה ִמן־ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר "ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם" ַוּיֹאֶמר 
 ַאל־ִּתְׁשַלח ָיְד ֶאל־ַהַּנַער""ב ַוּיֹאֶמר 66"ִהֵּנִני"׃ י

ִהים  ְוַאל־ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ִּכי ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי־ְיֵרא ֱא
 ׃"ַאָּתה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת־ִּבְנ ֶאת־ְיִחיְד ִמֶּמִּני

  
ברצון וללא מחאה, יצחק נשלח לעקידה. בזה הוא 

סוג של ישוע, מי מרצונו החופשי יגיש עצמו 
  לקורבן, מתוך ציות לאביו.
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ז'  וַיהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּו׃ (...)ן'  "ג:נישעיהו 

ִנַּגׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה ְולֹא ִיְפַּתח־ִּפיו ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל 
  ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַּתח ִּפיו׃

 
ברהם שיעלה איל לאנתן על הר המוריה, אלוהים 

כקורבן במקום יצחק. זו הייתה התערבות נבואית. 
צלב,  הוצבעל אותו ההר, שנים רבות לאחר מכן, 

ומוסמר אליו השה לעולה שאלוהים עצמו אמור 
את מקומם של החוטאים,  שתפסהיה לספק, 

יל את האנושות מן המוות הנצחי שמגיע לנו והצ
 ). השה6:23 אל הרומייםאיגרת בגלל חטאינו (

  רך את כל אומות העולם.יוקרב לעולה בהש
  

ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיְרא בראשית כ"ב: י"ג 
ְוִהֵּנה־ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַב ְּבַקְרָניו ַוֵּיֶל ַאְבָרָהם 

ַוִּיַּקח ֶאת־ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו׃ י"ד וִַּיְקָרא 
ַאְבָרָהם ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ְיהָוה ִיְרֶאה ֲאֶׁשר יֵָאֵמר 

  ַהּיֹום ב"ְַּהר ְיהָוה ֵיָרֶאה"׃
ט"ו וִַּיְקָרא ַמְלַא ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן־

ַהָּׁשָמִים׃ ט"ז ַוּיֹאֶמר "ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם־ְיהָוה ִּכי יַַען 
ה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת־ִּבְנ ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת־ַהָּדָבר ַהּזֶ 

׃  י"ז ִּכי־ָבֵר ֲאָבֶרְכ ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת־ –ֶאת־ְיִחיֶד
ַזְרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת ַהָּים 
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ְוִיַרׁש ַזְרֲע ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו׃ י"ח ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל 
 ׃"ץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִליּגֹוֵיי ָהָארֶ 

  
ָּבֱאמּוָנה ָהָיה ַמֲעֶלה  1711איגרת אל העברים 

ֶׁשר נָֻּסה ְוֶאת־ְיִחידֹו ַיְקִריב ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְצָחק ַּכאֲ 
ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר־לֹו ִּכי  18 ַהְמַקֵּבל ֶאת־ַהַהְבָטחֹות׃

וַַּיֲחׁשב ְּבִלּבֹו ִּכי יָכֹול  19 ׃"ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע"
ֱאלִהים ְלַהֲחיֹות ַּגם ֶאת־ַהֵּמִתים ַעל־ֵּכן ַּגם־הּוַׁשב 

  ֵאָליו ִלְהיֹות ְלָמָׁשל׃
  

  מבטיח אלוהים לאברהם בבראשית כ"ב?מה 
  אברהם יהיה מבורך בשפע.• 
ייצאו צאצאים רבים  –שתש כוחו  –מאדם אחד • 

  ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים.
צאצאיו יקבלו לרשותם את ערי אויביהם. • 

  ב':ח' מתייחס למשיח. תהיליםבהקשר זה, 
ישוע  –כל בני העמים יתברכו על ידי צאצאיו • 

  שיח.המ
בתחילת התוכנית של אלוהים של הישועה 

לחוטאים, שבה לעם ישראל יהיה מקום מיוחד, 
אלוהים למעשה, מראה לאברהם כמעט את כל 
תוכנית הישועה במלואה. אין זה פלא שאברהם 

  שמח בהתגלות זו של ישוע המשיח.
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אנו קוראים כי אברהם  11 איגרת אל העבריםב
עודכן על תוכניתו של אלוהים עבור שמיים חדשים 

בשמיים, אשר הבונה  מסדעיר עם  –וארץ חדשה 
והיוצר שלה הוא אלוהים. החיים על פני האדמה 

זמניים בלבד. החיים עם אלוהים בשמיים הם 
ים וארץ חדשה. נצחיים. למרות שיהיו שמיים חדש

כי אברהם  16:19-31 לוקסישוע המשיח מראה ב
  כבר עם אדוני.

 
אברהם ושרה לא היו עדים להגשמת הבטחותיו 

  של אלוהים על פני האדמה.
אבל הם כן ראו זאת מרחוק, הם קיבלו אותן והריעו 

להן. הם חיו באוהלים והודו כי הם זרים על פני 
האדמה. הם חיפשו מולדת, ארץ שמימית טובה 

באו.  יותר. הם חדלו מלהתגעגע לארץ שממנה
  אלוהים הכין להם עיר.

 
  
  
  
 

. מה רצה אלוהים ללמד את 14
  אברהם?
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אברהם קיבל כמעט תובנה מלאה לתוכניתו של 
אלוהים להצלת האנושות מהרס נצחי. הוא גם 

ט"ו אמור  ג': בראשיתלמד שהמשיח שהובטח ב
להיות ישוע המשיח. ואברהם האמין באלוהים. מה 

  ראה אברהם? הוא ראה:
 

שאלוהים, האב ובנו, המשיח, הם אחד. • 
ל"ג, אברהם פגש גם את -ל"א י"ח: בראשיתב

אלוהים האב ואת אלוהים הבן במלאך אדוני. אנו 
  רואים זאת בשימוש במילים (אדוני);

 
כי המשיח, בכוחו של אלוהים, ייוולד מרוח • 

הקודש. באמצעות כוחה של רוח הקודש, שרה 
י"ט). כמו כן, -"זט י"ז: בראשיתתלד בן בזקנתה (

המשיח ייוולד באמצעות כוחה של רוח הקודש 
  );1 לוקסאשר באה על מרים (

 
שאלוהים יספק לעצמו שה לעולה, ישוע • 

המשיח. השה לעולה לא יכול להיות בנו של 
אברהם, יצחק. אברהם ידע זאת, בהתחשב 

איגרת ח';  כ"ב: בראשיתבתשובתו לבנו הצעיר (
  );11:17 אל העברים
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צדק הביא לחם ויין. הטקסט המקורי -שמלכי• 
מציין 'החוצה'. מאיפה? מארמונו, ממקדשו, 

מהשמיים? זה היה דימוי של לחם שבור (גוף) ויין 
(שפיכת דם) של ישוע הכהן הגדול, אשר הקריב 

על חטאי האנושות. המשיח הוא  רבןואת גופו כק
  גדול לפי סדר גבוה יותר, הסדר שלכהן 
  צדק;-מלכי

 
י ישוע המשיח יקום לתחייה לאחר מותו. כ• 

אברהם האמין כי לאלוהים היה הכוח להקים 
לתחייה את בנו יצחק, אם יהיה עליו להקריב אותו 

  );11:18-19 איגרת אל העברים(
 
כי ישוע המשיח יעלה שוב לגן עדן לאחר עבודתו • 

על פני האדמה. כמו כן, אדוני עלה מאברהם 
כ"ב). אברהם ראה את -י"ז בראשיתלשמיים (

  עלייתו של מלאך אדוני;
 
כי אנשים רבים יתברכו על ידי ישוע המשיח • 
  י"ח); י"ח: בראשית(

כי ישוע המשיח יהיה גם השופט. אדוני הוא • 
ל"ב; -ב' י"ח: בראשיתהשופט של סדום ועמורה (

  );20:12-15 חזון יוחנן
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, אנו קוראים כי אברהם 11 באיגרת אל העברים
כה לשמיים חדשים וארץ חדשה, עבור עיר אשר חי

 חזון יוחנן, 11:10 איגרת אל העבריםלה יסודות (
21:1,2.(  

כאשר אנו בוחנים את האמור לעיל, כל מה שנוכל 
לומר הוא כי בתחילת תוכנית הישועה שלו גילה 

אלוהים כמעט את כל התוכנית לאברהם. הוא אמר 
ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ַויהָוה י"ח:י"ז: " בראשיתב

 ?" זו הסיבה שישוע ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה׃
המשיח יכול לומר כי אברהם שמח לראות את 

  היום שלו, וכשראה זאת, הוא שמח.
 

. אברהם שולח את המשרת 15
הוותיק שלו לקחת כלה עבור בנו 

  יצחק
 

  יצחק הוא סוג של המשיח
בסיפור זה, אבא מחפש כלה לבנו. אברהם נתן 
למשרתו הוראות ברורות לחיפוש זה. ההנחיה 
החשובה ביותר היא כי הכלה לא תהיה מאחד 

העמים עובדי האלילים. לא, זו חייבת להיות אישה 
אשר שמעה על אלוהים, אישה מקרובי משפחתו. 
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למרות שבמשפחתו היו גם עובדי אלילים, יהושע 
רת לא הולך לבדו. לא, אלוהים שולח ב'. המש כ"ד:

את המלאך שלו יחד איתו, אפילו לפניו. אנו קוראים 
  כ"ד: בראשיתעל כך ב

ֵהי ַהָּׁשַמִים "–ג'  בראשית כ"ד: ְוַאְׁשִּביֲע ַּביהָוה ֱא
ֵהי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא־ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות  ֵוא

ִּכי ֶאל־ַאְרִצי ְוֶאל־ד'  ב ְּבִקְרּבֹו׃ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֹוׁשֵ 
" (...) ז' מֹוַלְדִּתי ֵּתֵל ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק

ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ " ְיהָוה ֱא
מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר־ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע־ִלי ֵלאֹמר ְלַזְרֲע 

ן ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני ֶאּתֵ 
ַוֵּיֵצא ִיְצָחק (...) ס"ג  ׃"ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם

ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב וִַּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה 
א וִַּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת־ֵעיֶניָה וֵַּתרֶ ס"ד  ְגַמִּלים ָּבִאים׃

 ֶאת־ִיְצָחק ַוִּתֹּפל ֵמַעל ַהָּגָמל׃
 

ים אברהם האב ומשרתו אינם היחידים שמחפש
כלה ליצחק. יצחק עצמו גם מתפלל לכך. בקבלת 

  הכלה, יצחק מתגלה כסוג של משיח:
אלוהים האב ישיג כלה לבנו, המשיח. האם ישראל 

היא הכלה? לא, בתנ"ך ישראל נקראת אשתו של 
אלוהים. כלתו של המשיח תכיל יהודים ולא 

יהודים. אלוהים משתמש ברוח הקודש כדי להשיג 
הכלה היא מתנת האב לבנו. את כלתו של המשיח. 
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והמשיח? הוא מקבל את כל מי שאלוהים ייתן לו. 
והמשיח מסייע להולכים אחריו בחיפושם ונמצא 

  איתם עד סוף הימים.
 

ְוִהֵּנה ָאנִכי ִאְּתֶכם ָּכל־ַהָּיִמים ַעד־"(...)  28:20מתיו 
  "ֵקץ ָהעֹוָלם ָאֵמן

יוחנן 17:6  "הֹוַדְעִּתי ֶאת־ִׁשְמ ַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר 
ֹאָתם ָנַתָּתה־ִּלי ִמן־ָהעֹוָלם ְל ָהיּו ְוַאָּתה ְנַתָּתם 

 ִלי ְוֵהם ִאְמָרְת ִיְנֹצרּו"׃

כפי שיצחק התפלל עבור כלתו, כך המשיח 
מתפלל עבור כלתו, הכנסייה של יהודים ולא 

  יהודים:
  

יוחנן 17:9  "ַוֲאִני ַּבֲעָדם ַמְפִּגיַע לֹא ְבַעד ָהעֹוָלם 
ֶאְפַּגע ְּב ִּכי ִאם־ְּבַעד ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ִּכי־

 ְל ֵהָּמה"׃

 
יצחק ולהתפלל לבעל או מוטב לנו ללכת בדרכו של 

  לאשה מאמינים.
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ַאל־ִּתְהיּו מְׁשִכים ְּבעל ִעם־ַחְסֵרי ֱאמּוָנה ִּכי ֵאי־זה 
׃  ֶחְבָרה ַלְּצָדָקה ִעם־ָהַעְוָלה ּוַמה־ָּלאֹור ֶאת־ַהחֶׁש

    6:14האיגרת השנייה אל הקורינתים 
 
 

  . אברהם בשמיים16
 
, ישוע המשיח מספר לנו את הסיפור 16 לוקסב

של העשיר והקבצן המסכן, שנקרא אלעזר 
(לזרוס). לעתים קרובות אנשים חושבים שזהו 

משל, אבל זה לא. הדבר ניכר מן השמות. לדעתי, 
הסיפור הזה אינו זקוק להסבר, שכן כוונתו של 

ישוע ברורה. הן החוק, התורה, הנביאים והכתובים 
המשיח. בזמנו ראה אותו האב מצביעים על ישוע 

אברהם, האמין בו ושמח בבואו. וכיוון שהמשיח 
היה כאן, הוא נדחה על ידי מנהיגי ישראל, צאצאי 

אברהם. הם רצו להיות חכמים יותר מאברהם. 
ישוע, לעומת זאת, הצביע על ההשלכות החמורות 

של דחייה זו, המשיח שניתן על ידי אלוהים כדי 
אים. אם הוא נדחה, אין עוד לפייס בין אנשים חוט

קורבן לחטא, והאדם יאבד לנצח. וזה חל על יהודים 
  וגם על לא יהודים.
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"ִאיׁש ָעִׁשיר ָהָיה ְוהּוא ָלבּוׁש ַאְרָּגָמן   16:19לוקס 
ְוִאיׁש ֶאְביֹון ּוְׁשמֹו  20ָוֵׁשׁש ַוִּיְתַעֵּנג ַוִּיְׂשַמח יֹום יֹום׃ 

יתֹו ְוהּוא ָמֵלא ֲאַבְעֻּבעֹות׃ ַלְעָזר ֻמְׁשָּכב ֶּפַתח ַׁשַער ּבֵ 
וִַּיְתָאו ִלְׂשֹּבַע ִמן־ַהֵּפרּוִרים ַהּנְפִלים ֵמַעל ֻׁשְלַחן  21

ַוְיִהי  22ֶהָעִׁשיר ְוַגם ַהְּכָלִבים ָּבאּו ַוָּילּקּו ֲאַבְעֻּבעֹוָתיו׃ 
ַּכֲאֶׁשר ֵמת ָהֶאְביֹון ַוִּיָׂשאּוהּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל־ֵחיק 

וְַיִהי ִבְׁשאֹול  23־ֶהָעִׁשיר ֵמת ַוִּיָּקַבר׃ ַאְבָרָהם ְוַגם
ּוְכֵאבֹו ָּגדֹול ְמאד ַוִּיָׂשא ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת־ַאְבָרָהם 

ָאִבי 'וִַּיְצַעק וַּיאֶמר  24ֵמָרחֹוק ְוֶאת־ַלְעָזר ְּבֵחיקֹו׃ 
ַאְבָרָהם ָחֵּנִני ּוְׁשַלח־ָנא ֶאת־ַלְעָזר ְוִיְטֹּבל ֶאת־ראׁש 
ֶאְצָּבעֹו ַּבַּמִים ְלָקֵרר ֶאת־ְלׁשֹוִני ִּכי ֶנֱעַצְבִּתי ַּבּמֹוֵקד 

ְּבִני ְזכר ִּכי־ַאָּתה ָלַקְחָּת 'ַוּיאֶמר ַאְבָרָהם  25׃ 'ַהֶּזה
טּוְב ְּבַחֶּיי ְוַלְעָזר ָלַקח ֶאת־ָהָרעֹות ְוַעָּתה הּוא 

יא ָגדֹול ֶׁשּגֵ  ְולא עֹוד ֶאָּלא 26ְינַֻחם ְוַאָּתה ְבַמֲעֵצָבה׃ 
יד ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ֲאֶׁשר לא־יּוְכלּו ַלֲעבֹור ַהֲחֵפִצים  ַמְפִ

 27ּ׃ ר'ָלֶלֶכת ִמּפה ֲאֵליֶכם ְוַגם לא ַיַעְברּו ִמָּׁשם ֵאֵלינו
ִאם־ֵּכן ָאִבי ׁשֵאל ֲאִני ֵמִאְּת ִלְׁשלַח אתֹו ֶאל־'ַוּיאֶמר 

יֵָעד ָּבֶהם ֶּפן־יָֹבאּו ִּכי ֲחִמָּׁשה ַאִחים ִלי וְ  28 ֵּבית ָאִבי׃ 
ַוּיאֶמר  29 ׃'ַגם־ֵהם ֶאל־ְמקֹום ַהַּמֲעֵצָבה ַהֶּזה

 ׃'ֵיׁש ָלֶהם מֶׁשה ְוַהְּנִביִאים ֲאֵליֶהם ִיְׁשָמעּון'ַאְבָרָהם 
לא־ֵכן ַאְבָרָהם ָאִבי ִּכי ִאם־ָיבֹא ֲאֵליֶהם 'ַוּיאֶמר  30

ִאם־לא 'יו ַוּיאֶמר ֵאלָ  31 ׃'ֶאָחד ִמן־ַהֵּמִתים ָאז ָיׁשּובּו
ִיְׁשְמעּו ֶאל־מֶׁשה ְוֶאל־ַהְּנִביִאים ַּגם ִּכי־ָיקּום ֶאָחד ִמן־

  ׃'"ַהֵּמִתים לא יֲַאִמינּו
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ַוֲאִני אֵמר ָלֶכם ַרִּבים יָֹבאּו ִמִּמְזָרח " 8:11מתיו 
ּוִמַּמֲעָרב ְוָיֵסּבּו ִעם־ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוַיֲעקב ְּבַמְלכּות 

ֲאָבל ְּבֵני ַהַּמְלכּות ֵהָּמה ְיגֲרׂשּו ֶאל־ 12 ַהָׁשָמִים׃
  ׃"ַהחֶׁש ַהִחיצֹון ָׁשם ִּתְהֶיה ַהְיָלָלה ַוֲחרֹוק ַהִׁשָּנִים

  

יוחנן 8:39 וַַיֲענּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו "ָאִבינּו הּוא 
ַאְבָרָהם" ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע "לּו ֱהִייֶתם ְּבֵני 

ַאְבָרָהם ְּכַמֲעֵׂשי ַאְבָרָהם ֲעִׂשיֶתם (...) 57 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהְּיהּוִדים "ֵאיְנ עֹוד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים 
ָׁשָנה ְוֶאת־ַאְבָרָהם ָרִאיתָ "׃ 58 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם 

ֵיׁשּוַע "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ֲאִני ָהִייִתי עֹוד ַעד 
לֹא־ָהָיה ַאְבָרָהם"׃ 59 ַוִּיְׂשאּו ֲאָבִנים ִלְרֹּגם ֹאתֹו 

ַא ֵיׁשּוַע ִהְסַּתֵּתר ֵמֵעיֵניֶהם ַוֵּיֵצא ִמן־ַהִּמְקָּדׁש 
׃  ַוַּיֲעֹבר ְּבֹתָכם ַוֵּיֶל ָהלֹו

 

 

 
מילים התגשמו כפי שנאמרו ה 8:57-58 יוחנןב
  :א' ג': מלאכיב
ִהְנִני ֹׁשֵלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנה־ֶדֶר ְלָפָני ּוִפְתֹאם ָיבֹוא "

ֶאל־ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ּוַמְלַא 
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ָאַמר ְיהָוה  "ַהְּבִרית ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ֲחֵפִצים ִהֵּנה־ָבא
ּוִמי ְמַכְלֵּכל ֶאת־יֹום ּבֹואֹו ּוִמי ָהֹעֵמד ב' " ְצָבאֹות׃

 ."ְּבֵהָראֹותֹו ִּכי־הּוא ְּכֵאׁש ְמָצֵרף ּוְכֹבִרית ְמַכְּבִסים

  
  יש דרך להימלט מזעמו ועונשו של אלוהים.

רך זו קיימת עבור כל אדם, מאחר שאלוהים רוצה ד
 היא זוהדרך הונש נצחי. ל בני האדם יינצלו מעשכ

). האדם יכול להימלט 14:6 יוחנןישוע המשיח (
מעונשו של אלוהים על ידי כך שהוא יאמין ויבטח 

במשיח ישוע, החל בהקרבתו בגולגולתא, דרך 
הווידוי על חטאיו, בחרטה ובלידה מחדש. עם זאת, 

אלוהים ימשיך לזעום על אדם אשר ממשיך 
  הדרך לישועה. להתנגד אליו; האדם שדוחה את

 
  התנ"ך בעניין המשיח.

מאות פסוקים -בתנ"ך אנו מוצאים יותר משלוש
בעניין המשיח.  –במישרין או בעקיפין  –העוסקים 

אני אצטט מספר מהפסוקים האלה, כלומר, אלה 
  הנוגעים לבוא המשיח וההקרבה.

  :הביאה שלו
ִהֵּנה ָלֵכן ִיֵּתן ֲאֹדָני הּוא ָלֶכם אֹות " י"ד ישעיהו ז':

  ׃"ָהַעְלָמה ָהָרה ְוֹיֶלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל
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ְוַאָּתה ֵּבית־ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות "ב'  מיכה ה':
ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה ִמְּמ ִלי יֵֵצא ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל 

  ׃"ּומֹוָצֹאָתיו ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹוָלם

 
  שלו:ה ההקרב
ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא  ה' "ג:נישעיהו 

ו'  ֵמֲעֹוֹנֵתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא־ָלנּו׃
ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו ַויהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו 

  ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּו׃
 

  הברית החדשה בעניין המשיח.
 

  :שלו הביאה
ַאל־ִּתיָראּו ִּכי "ַוּיאֶמר ֲאֵליֶהם ַהַּמְלָא  2:10 לוקס

ִהְנִני ְמַבֵּׂשר ֶאְתֶכם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ֲאֶׁשר ִּתְהיֶה ְלָכל־
ֲאֶׁשר הּוא ִּכי ַהּיֹום יַֻּלד ָלֶכם מֹוִׂשיַע  11 ָהָעם׃

וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָעלּו  15". (...) ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון ְּבִעיר ָּדִוד
ֵמֲעֵליֶהם ַהַּמְלָאִכים ַהָּׁשָמְיָמה ַוּיאְמרּו ָהרִעים ִאיׁש 

ַנְעְּבָרה־ָּנא ַעד ֵּבית־ֶלֶחם ְוִנְרֶאה ַהַּמֲעֶׂשה "ֶאל־ֵרֵעהּו 
  ."ַהֶּזה ֲאֶׁשר הֹוִדיָענּו ְיהָֹוה

 
  

  בה שלו:ההקר
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ַוְיִהי ַּכָּׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית ְוִהֵּנה־חֶׁש ַעל־ 23:44לוקס 
ַוֶּיְחַׁש ַהָּׁשֶמׁש  45 ָּכל־ָהָאֶרץ ַעד ַהָּׁשָעה ַהְּתִׁשיִעית׃

וִַּיְקָרא  46 ּוָפרֶכת ַהֵהיָכל ִנְקְרָעה ִלְׁשַנִים ְקָרִעים׃
ַוְיִהי  "ָאִבי ְּבָיְד ַאְפִקיד רּוִחי"ֵיׁשּוַע ְּבקֹול ָּגדֹול וַּיאֶמר 

  ְּכַכּלֹותֹו ְלַדֵּבר ַוִּיַּפח ַנְפׁשֹו׃
  

ְוַׂשר־ַהֵּמָאה ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו  27:54מתיו 
ַהׁשְמִרים ֶאת־ֵיׁשּוַע ִּכְראֹוָתם ֶאת־ָהַרַעׁש ְוֶאת־ֲאֶׁשר 

ָאֵכן ֶזה ָהָיה ֶבן־"ִנְבֲהלּו ְמאד ַוּיאְמרּו  ִנְהְיָתה
  ׃"ֱאלִהים

 
  !התגשםהכתוב 

  
ְֶהֱאִמן "וִַּיָּמֵלא ַהָּכתּוב ָהאֵמר  2:23יעקב איגרת 

ַוִּיָּקֵרא אֵהב  "ַאְבָרָהם ַּביהָֹוה ַוֵּתָחֶׁשב־לֹו ִלְצָדָקה
  ְיהָֹוה׃

וימלא הכתוב האמר והאמן אברהם ביהוה ותחשב 
  לו לצדקה ויקרא אהב יהוה׃

יוחנן 17:3 "ּוַמה ַחֵּיי עֹוָלם ֲאֶׁשר ֵיְדעּו ֹאְת ִּכי 
ַאָּתה ְלַבְּד ֶאל־ֱאֶמת ְוֶאת־ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר 

 ָׁשָלְחּתָ "׃

 



81  
 

אלפים -רי שישוע המשיח עלה לשמיים, חמשתאח
יהודים המירו את דתם והאמינו במשיח ישוע בחג 

-עשרה ימים לאחר מכן. בין חמשת –השבועות 
אלפים אלו, היו גם כוהנים יהודים, אך מנהיגי 

 ישראל התעקשו שלא להאמין. 
ַהָּמִׁשיַח ָּפָדנּו ִמִּקְלַלת  3:13גלטיים איגרת אל ה

ִקְלַלת "ַּכָּכתּוב (ַהּתֹוָרה ִּבְהיֹותֹו ִלְקָלָלה ַּבֲעֵדנּו 
ַאְבָרָהם ְלַמַען ֲאֶׁשר ָּתבֹא ִּבְרַּכת  14 ׃")ֱאלִהים ָּתלּוי

ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ַעל־ַהּגֹוִים ְלַמַען ֲאֶׁשר ִנַּקח ֶאת־
  ַהְבָטַחת ָהרּוַח ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה׃

 
, אברהם אומר לעשיר כי לעם  16:29 לוקסב

היהודי יש את משה והנביאים. אם הם רוצים 
להינצל ולא להיאבד, עליהם לקרוא ולחקור אותם. 

  ר לתלמידיו:ישוע המשיח לימד את הדב
ַאֶּתם ֹּדְרִׁשים ֵמַעל־ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש ִּכי ָּבֶהם ַאֶּתם "

 ׃"ֹאְמִרים ַחֵּיי עֹוָלם ָלֶכם ְוֵהם ֵהָּמה ַהְּמִעיִדים ָעָלי
 )5:39יוחנן (
  
ֲהלא ַעל־ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ִלְסֹּבל ֶאת־ָּכל־זאת ּוְלִהָּכֵנס "

ַוָּיֶחל ִמּמֶׁשה ּוִמָּכל־ַהְּנִביִאים ַוְיַבֵאר ָלֶהם  ִּבְכבֹודֹו׃
24:26-(לוקס  ׃"ֶאת־ָּכל־ַהְּכתּוִבים ַהֶּנֱאָמִרים ָעָליו

27( 
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על מנת שזה יקרה, יש להיפתח לרעיונות 
ולהתייעץ עם כתבי הקודש, להסביר, לפרש 

  ולהאמין.
 

  אברהם האמין באלוהים והאמין בישוע המשיח.
בסך הכול תשע התגלויות / שיחות לאברהם היו 

עשרה פעמים -עם אלוהים. אברהם נבחן אחת
באמונתו, בחייו. מתוך חסדו של אלוהים, אברהם 

  דבק באמונה.
 

בשיחה עם המנהיגים היהודים של הימים דאז, 
אמרו המנהיגים לישוע: 'אברהם הוא אבינו.' ועל 

כך ענה ישוע, 'אילו הייתם בני אברהם, הייתם 
ת עבודתו של אברהם'. במילים אחרות, עושים א

למה אתם לא מאמינים בדברים שאברהם האמין 
  בהם? שאלה זו עדיין קיימת כיום.

 
 The Messiah Revealed in the Holyבספר

Scriptures  (המשיח מתגלה בכתבי הקודש)
אפשר לגלות כיצד כתבי הקודש מעידים על 

 המשיח. ניתן לעיין בספר באתר:
www.boazworldwordproject.com,  שם ניתן

  להורידו או להזמינו חינם.
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לבסוף, עצה אקטואלית מאוד של הנביאים הושע 
ויואל בתקופה זו של מתקפת אויב ממדינות 

סובבות, הפסקת אש שהופרה ו"טרור העפיפונים" 
  שעדיין לא ניתן להילחם בו:

  
ַאּׁשּור לֹא יֹוִׁשיֵענּו ַעל־סּוס לֹא ִנְרָּכב " ד הושע י"ד:

ֵהינּו ְלַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ֲאֶׁשר־ְּב ְיֻרַחם  ְולֹא־נֹאַמר עֹוד ֱא
ֶאְרָּפא ְמׁשּוָבָתם ֹאֲהֵבם ְנָדָבה ִּכי ָׁשב ַאִּפי ה  ָיתֹום׃
ְוֵיָדֵעם ִּכי־ִמי ָחָכם ְוָיֵבן ֵאֶּלה ָנבֹון (...) י  ׃"ִמֶּמּנּו

ְיָׁשִרים ַּדְרֵכי ְיהָוה ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם ּוֹפְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו 
  ָבם׃

  
ֻׁשבּו ָעַדי ְּבָכל־"ְנֻאם־ְיהָוה  "ְַגם־ַעָּתה"י"ב  יואל ב':

ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם י"ג ׃ "ְלַבְבֶכם ּוְבצֹום ּוְבְבִכי ּוְבִמְסֵּפד
ֵהיֶכם ִּכי־ַחּנּון ְוַרחּום  ְוַאל־ִּבְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל־ְיהָוה ֱא

  הּוא ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל־ָהָרָעה׃
 


