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 האדם הגדול בענקים 

ר  ", ככתוב:  מאברהםלא רק משרה, אלא גם  בפרשת חיי שרה אנחנו נפרדים    מים ראשונים:  ְוֵאלֶּה ְיֵמי ְשֵני ַחֵיי ַאְבָרָהם ֲאשֶּ

ים:  ים ָשָנה ְוָחֵמש ָשנִׁ ְבעִׁ ְגַוע ַוָיָמת ַאְבָרָהם ְבֵשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָשֵבעַ   ָחי ְמַאת ָשָנה ְושִׁ ל ַעָמיו  ַויִׁ ף אֶּ .  ח(- כה זבראשית  " )ַוֵיָאסֶּ

אברהם  אך    הגדול בענקים".שהצמיד לו המדרש "האדם    לתואר  , במעין דברי הספד ופרידה,בפרשה זולפיכך בחרנו להידרש  

עד ימינו וחלקים גדולים מהאנושות,  לדורותיו  לווה את עם ישראל  ממשיך ו"האדם הגדול בענקים" מכדמות וסמל לדורות  

 אנו.

ֵתן ֶאת ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶבן ְיפֶֻׁנה ְלַנֲחָלה: ַע ַויִּ י ְלנַ ן ְלָכֵלב ֶבן ְיפֻׁנֶ ה ֶחְברֹוַעל ֵכן ָהְיתָ   ַוְיָבְרֵכהּו ְיהֹושֻׁ זִּ ֲחָלה ַעד ַהיֹום ה ַהְקנִּ

לֵ  ְשָרֵאל:ַהֶזה ַיַען ֲאֶשר מִּ ְרַית אַ שֵ וְ   א ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵהי יִּ ים קִּ ים הּוא ְוָהָאֶרץ  ְרַבע ָהָאָדם ַהָגדֹול ָבעֲ ם ֶחְברֹון ְלָפנִּ ָנקִּ

ְלחָ  מִּ  1. (טו  –יג    יםיהושע פרק יד פסוק )  ָמה:ָשְקָטה מִּ

 הפסוקפשט  – רש"י יהושע פרק יד פסוק טו

ב וג' בנים  על שם הא. דבר אחר:  שמו  ה ארבע הי  -ן ששי ותלמי  אביהם של אחימ  -האדם הגדול בענקים הוא  

 2.די הענק שכן קורא אותם ילי

 הגדול בענקים האדם  – שבת פרק טז הלכה אשלמי ירו

ר. א"ר יהושע  השומעה אינו מקבל שכ  3רך בורשה מתד חלק. ההדא אגדתא הכותבה אין לו    :א"ר יהושע בן לוי

ם  מאה ושבעי  :בה  תכלית אשכחית כתובאלא חד זמן איס  4. סתכלית בספרא דאגדתאאנא מן יומוי לא אי  :בן לוי

  : גד שנותיו של אבינו אברהם דכתיב ]תהילים סח יט[ נכ   -ציווי    ,אמירה  ,דבר  :וב בתורהכת ש  וחמש פרשיות

  5. "האדם הגדול בענקים: "שע יד טו[. וכתיב ]יהו"ָלַקְחָת ַמָתנֹות ָבָאָדם"

 אדם הראשון הקשר עם  –שית פרשת בראיד ו  בראשית רבה

  "? גדול "קורא אותו    למה  .אברהםה  ז  -"  בענקים  האדם הגדול"  :א"ר לוי  .בזכותו של אברהם  -"  את האדם"

  . תיולתקן תח  אומי שיב  ואין   ,קלקלשמא י  :ה"הקבאלא אמר    .ראשוןבראות קודם לאדם הישהיה ראוי לה

בנוהג    :בא בר כהנאאמר רבי א  .וא אברהם ויתקן תחתי ויב  ,שאם יקלקל  ,להיאת האדם תחהרי אני בורא    אלא

סבול קורות שלפניה וקורות  לא באמצע טרקלין כדי שת  ,תנהנו  היכן הוא  6, אדם יש לו קורה שופעת  ,שבעולם

 
מעיד  עליה  רון לנחלה. היא העיר  שהוציאו את דיבת הארץ רעה, זוכה בעיר חב  למרגליםכלב בן יפונה שעמד בראש המתנגדים    1

גֶּ ַוַיֲעלּו: "כב  גי במדבר  ,  מרגליםשת הבפר  הכתוב יַמן ֵשַשי ְוַתְלמַ ַעד חֶּ ב ַוָיֹבא   ַבנֶּ ְברוֹ ְברֹון ְוָשם ֲאחִׁ יֵדי ָהֲעָנק ְוחֶּ ַבע    ןי ְילִׁ ְבְנָתה  שֶּ ים נִׁ ָשנִׁ
ְפֵני ֹצַען מִׁ  םלִׁ זו אולי הזדמנות טובה לאזכר גם את אברהם  עיר חברון.  המקרא מקצת מקורותיה של הבהזדמנות זו, מספר    ." ְצָריִׁ

דרש וישלים  שה זאת. יבוא המאבל המקרא לא עושדה המכפלה שקנה אברהם,  ואת  ,  חברון היא קרית ארבע  י ופעל סביב העירשח
 ויבנה עליו 'קומה שניה'.  קראחסיר המהשאת 

"  רד"קפירוש    גםבדומה  ראו    2 כי    -שקטה ממלחמה    נק והוא האדם הגדול בענקים:ארבע הוא שם הע  -קרית ארבע  על הפסוק: 
מו ארבע והוא היה אדם הגדול ש  יהשהש  קרית אי  -בע  קרית אר: "מצודת דודש  רום פיכך ג.  "ריש הנשאריםהול  עצלו בני ישראלהת

לך    לח ת שפרשרמב"ן ב ווכך גם פירוש אלשיך ואחרים.    ,"הובה הקומלגדול וגגם למול ענקים היה נחשב  לומר:  וצה  בענקים ור
וזה האיש הוליד בן  קראת על שמו,  ל כן נע, והוא הבונה אותה עקים שהיה שמו ארב הוא האדם הגדול בענבמדבר יג כב מפרש: "

ומדרש אגדה  הפסוק: "על  ך המדרש  את דרומזכיר גם    רכו משלב פשט ודרשדכרש"י  ל  אב  ".ענק ועל שמו נקראו ענקים  וקרא שמו
  ר בשכר שכבדו שנתעכבו במדב  , הנהוא שגרם להם שהארץ שקטה ממלחמה ארבעים ש  .ינו אבבענקים הוא אברהם  האדם הגדול  

 ך המדרש וחז"ל נצעד. בדר ".נשיא אלהים אתה בתוכנו  :ארבע שאמרו לו בקרית את הזקן
 ויש שאומרים שאפילו מתנדה.   .(כאאלהים ומלך" )מלכים א  ברך נבות , "א(וב ות" )איכמו "ברך אלהים ומ  ,בלשון סגינהור לל מתק 3
זה    ןבעניי. יש לא מעט "בעד" ו"נגד"  בפני עצמו , הוא עניין שראוי לדיון  )הדרשה מהם(  והקריאה בהם  נושא כתיבת ספרי אגדתא  4

 בנושאים המיוחדים.  יבת ספרי אגדהכתרינו ראו דב  ם וטובים.כבר דנו בו רבי ש
  123,  קבשל אבינו יענגד שנותיו  כ  ( שהם150)בנוסח שבידינו הם    תהילים ים שב מורזמ המאה וארבעים ושבעה  משך על  עוד שם בה  5

 :ויל  בןאמר ר' יהושע  : "ובר( מזמור כבלים )שוחר טוב; ב תהמדרש  בדומה    ראו דרשה  .דעוו  תיו של אהרןשנוהללויה שהם כנגד  
פרשיות    , וראיתי בו מאה ושבעים וחמשהפר אגדמצאתי ספעם אחת  אלא    .מימיי  הדכלתי בספר אגסתא עלי כך וכך, אם נויב

באדם    -ם  ת באדלקחת מתנו ?  אבינו, מה טעם  ושבעים וחמש שנותיו של אברהם  כנגד מאהוציווי,  אמירה  בתורה ]דבור[ ושכתוב  
ישה  ממאה שבעים וחברהם לשל שנות אהקישור  ניחא  רשה מורכבת זו צריכה עיון.  ד.  "דול בענקיםהאדם הג  : מרברהם, שנאזה א
שלאזכ ואמירה  ורים  ציווי  או  של  ,  בתורה  דיבור  הקישור  מנין  באדם"אבל  מתנות  "לקחת  בענקים"   הפסוקים  הגדול  ו"האדם 

וממילא אל פם" לאברהםהגדול בענקי  ושר את "האדם שקזה המדרש  ך  לאברהם? א נפ, דרך שנות חייו,  טר אברהם  רשתנו בה 
 בפרשה זו.  ואברהם זקן בא בימיםינו ן ושבע". ראו דבר בה זקו"בשיבה ט

 ה וחזקה. רחב קורה 6

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%92%d7%93%d7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d#gsc.tab=0
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  . אחריווהדורות של  ורות שלפני שיסבול דוכדי    ?תמצע הדורואברהם בא  את  ה"הקבלמה ברא    ,כך  ? שלאחריה

 7ביתה של מתוקנת. אין מכניסין את המקולקלת לל מקולקלת, ומכניסין את המתוקנת לבית ש  :אמר רבי לוי

 אחד מאלף מצאתי אדם  – ק נת )בובר( פר יבראש אגדת 

שיעמדו    ברהםעמוד אהיה עד שלא יאלא צפוי    8? רהם, והאיךזה אב  -קהלת ז כח(  " )אחד מאלף מצאתי ם  אד"

ט(. וכיון    ים קה)תהל  "דבר צוה לאלף דור אשר כרת את אברהם "  :וכן דוד אומר  9. אלף דור, ואח"כ אברהם

כך  ח"כ ברא לאברהם, לוא  10הם עשרים דור, והעבירן מקפל אותן  ם,  שראה שאין מהם הנייה, אלא כולם רשעי

  11.טו()יהושע יד   "ם הואהאדם הגדול בענקי"מצא את  -" אדם אחד מאלף מצאתי" :מרנא

 את אברהם שכבדו  הכנעניםכר ש  –חרי מות פרשה ח סוף פרק יב ספרא א

ארץ  כנען כמעשה   ה ארץומעש  ,ץ כנעןאחר שהכתוב שוקל מעשה ארץ מצרים כמעשה אר  :י הגלילי אומרר' יוס 

ברון שבע שנים נבנתה לפני  וח"  : שנאמר  , שנים  מפני מה זכו הכנענים לישב בארצם ארבעים ושבע  -  12מצרים

)בצוען מצרים כב "  יג  את  13?(מדבר  לואב  אלא בשביל שכר שכבדו  נשיא  "  :רהם אבינו שאמרו  שמענו אדוני 

רבן שמעון בן    ע וארבעים שנה.כו לישב בארצם שבברהם אבינו זבני אדם שכבדו את א  -"  בתוכינואלהים אתה  

"  קים הוא והארץ שקטה ממלחמהבענהאדם הגדול  "  :הרי הוא אומר  :גמליאל אומר משום ר' יהודה בן לקיש

  14ליהם את הארץ.ט עבני אדם שכבדו את הצדיק זכו שתשקו -

 
ולמה קורא    .הוא האדם הגדול בענקים    :שנאמר  ,לה יהבראות תחראוי היה אברהם ל  ...: "  פרשה ג  בהת רקהלו גם בראו דרשה ז  7

אלא הרי   .תקן יו ויא אחרומי יב  שאם יקלקל אין   ,להיותו תחי בורא אאם אנ  :ה"הקבא אמר  אל  .לה ישהיה ראוי להבראות תח  ?ולגד
גאות אדם תשפילנו )משלי : " 80רבתי עמוד    שיתבראמדרש  ". וביוריקלקל יבא אברהם ויתקן אח  ואם   ,תחלהשון  י בורא אדם הראאנ
ושפל  ן עדן.  ה וגרשו מג"בקפילו ההש  . תגאה מלעשות תשובהל ונ ואכ  צוויובר  על המקום ועשנתגאה  ם הראשון  זה היה אד  -  ג(ט ככ

זה גדול מן    -  דול בענקיםם הגהאד  :ה"הקבולכך קראו    .ואפר  י עפר ואנכ  :חו ואמרזה אברהם שהשפיל רו  -  ד )שם(ח יתמוך כבורו
קהלת רבה  וכל זאת, כנגד דרשה ידועה ב.  יהי המקריב ו  - פיסקא ז  פסיקתא רבתי )איש שלום(  ". ראו דרשה זו גם באשוןהאדם הר

ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן    :ו על כל אילני גן עדן ואמר לווהחזיר נטלו    ,אשון את אדם הרב"ה  שעה שברא הק: "בפרשה ז
ו כאן, אברהם  ". ואילקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריךקלראתי, תן דעתך שלא תשבראתי בשבילך ב  וכל מה

ותפקידו  הראשון  דורות לאחר אדם  קלקוליו.  נברא עשרים  את  הזדמנות    נקהוא האדם העאברהם    הוא לתקן  לעולם  שמעניק 
טע במדרש שמביע  לשים לב לקואגב, יש  .ות הזמן( הקורה הענקית שמחזיקה את שאר הקורות )קורות הבית וקור א הו – מחודשת

".  תיולתקן תח  אומי שיב   יןוא  ,קלקלשמא י  :ה"הקבאלא אמר   .ראשון בראות קודם לאדם הישהיה ראוי להאברהם: "חשש גם לגבי  
יק  )ז כ(: "קהלת    כמו שאמר י ָאָדם ֵאין ַצדִׁ ה ּטֹוב ְוֹלא יֱֶּחָטאכִׁ ר ַיֲעשֶּ ץ ֲאשֶּ איננו צדיק שלא ב לאדם שבפסוק(. אברהם  " )שימו לָבָארֶּ

 . לתקן הם הוא צדיק שיודע, אברולחטוא לקלעשוי לק
 הכיצד? מדוע?  8
 ". וכו'  ורמדו אלף שנות ד צפוי היה שיעמוד אברהם עד שיע "אלא  : כך  משפט זה הנראה להגי 9

 ישים שנה. ולפי זה, דור הוא חמ 10
זה בין  דמיון    –"  אלקנה דומים לאברהםמעשיו של  ק יחידי בכל דורו, וכל  נמצא צדיוהמשך הדרשה שם היא בשבח אלקנה ש:"  11

ראל  יה מדריך את יששהא ה: ")בובר(    שמואלמדרש  ב  , ראו שבחו של אלקנההם הוא נושא מעניין לעצמו לפעם אחרתאלקנה לאבר
בשביל  ה היה עולה בדרך אחרת,  יה עולה בשנה הזאת היה עולה בשנה אחרת, אלא בכל שנה ושנלשילה, לא בדרך שה  ומעלה אותן

רשות  לעניינינו, מדרש זה ממשיך את הדמפיץ את בשורת האמונה.    לאברהם שהיהבדומה    –"  ע את ישראל להעלותן לשילה לשמ
כל עניינו  אברהם הוא אדם שעומד בניסיונות.  , אברהם נמצא.  אדם הראשון נברא   ".יה "אדם הראשוןודמות מדוע אברהם לא ההק

יבואו  מאיר( לדורות ש  ש מגדלור )ענקשמלאת קלקולי הדורות שלפניו ו  לתקן  –העניק לעולם הזדמנות נוספת  ל  של אברהם הוא
ובאין    יןלפניו שכל הדורות היו מכעיסרך אפים  ודיע כמה אעשרה דורות מאדם עד נח לה: "במסכת אבות פרק ה משנה  ראו    אחריו.

  רהם להודיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד אבעשרה דורות מנח עד    .עד שהביא עליהם את מי המבול
 ".בל עליו שכר כולם שבא אברהם וק

ץ מִׁ : "רי מותפרשת אחיח ג ויקרא ב כוונתו לפסוק  12 רֶּ ם אֲ ְכַמֲעֵשה אֶּ ם ָבּה ֹלא ַתֲעשּו ְצַריִׁ ר ְיַשְבתֶּ יא   שֶּ י ֵמבִׁ ר ֲאנִׁ ץ ְכַנַען ֲאשֶּ רֶּ ּוְכַמֲעֵשה אֶּ
תְ  ם ֹלא ֵתֵלכּוכֶּ אֶּ , מה נדרש מעם  אחרי מות בפרשת    כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען ראו דברינו    ". ם ָשָמה ֹלא ַתֲעשּו ּוְבֻחֹקֵתיהֶּ

 . כשושנה בין החוחים""להיות  – אלהמקולקלות ל בין שתי תרבויות ישרא
 ! פחותות מהםינן  , א לום מתועבות אנשי כנען, שהרי תועבות מצרים לשם גן לומר שבני יעקב ירדו למצרים על מנת להרחיקאיש  13

נען( הקדימה את צען מצרים + ארבעים שנות נדודי  שבע השנים שחברון )ארץ כשנים נראה שהוא מורכב מ  47ולגבי החשבון של  
חטא בגין  רק  לא    –  מורי עד הנה"א"כי לא שלם עוון ה:  בעים שנות הנדודים במדברלאר  שנותן הסבר נוסףמה    –ל במדבר  בני ישרא
 שנות השעבוד במצרים? נוסף. למה למשל הוא לא כולל את כל ן דורש עיוחשבון זה . המרגלים

לאברהם    (ים )בני חת, היבוסיםנלקו הכנעשחמכפלה. בזכות הכבוד  מערת ושדה הקניית    –פרשת חיי שרה  מצוי קשר נוסף לכאן    14
ספרא אחרי  ב זה גם בטיראו מו  . שקט ורגיעה ואברהם וצאצאיו לא מיד נחלו את הארץשנות  מספר  לזכו    –"  בענקים  "האדם הגדול

יא  י נששמענו אדנ  :ותו הצדיקמפני שכיבדו את א  ?רענותונה לפלמה קדמו מצרים לכנעניים במ' ש: "חשה ח פרק יג אות  מות פר
  בראשית רבתי עמוד גם במדרש  נה הנ"ל. כך  הש  40להסביר את  אגב  שעשוי  מה    –"  נקים הואדול בעהאדם הג  : ים וגו' ואומראלה
ם שלוה  חסד עמו נתן לה  ד לשרה. ולפי שכבדו לאברהם וגמלוחס   ו כל דלתותיהם ובאו לגמולער עירו. מלמד שנעלכל באי ש ל: "101

בחברון,  שהיו  אברהם שהיה גדול בעיני הענקים  זה  -ים הוא נקהאדם הגדול בעים קרית ארבע ושם חברון לפנ. זהו שכתוב: גדולה
אברהם  שכבדו את  "שבזכות    טו  אשיר השירים )בובר( שיר השירים    -טא  מדרש זובוכך גם    ."טה ממלחמהשק  ובזכות כך והארץ

".  ול בענקיםהאדם הגד  :רנאמבזכות אברהם, שהכל    רחב וכל ביתה, מהם הלכו לאפריקי, אף פלטו במלחמה,  ה מהם פלטהנותר
כיבוש ירושלים עד ימי דוד.   וויתר על, אלא גם  שקט   אברהם את גויי הארץ בכך וכך שנות  אגב, בקניית מערת המכפלה לא רק זיכה

יר  ראל יורשים את עש"שאין ייבוסים  רהם לבע אבשדה המכפלה נשמכירת  תמורת הסכמתם לש לו  פרק  פרקי דרבי אליעזר  ראו  
 . בפרשה זו  המכפלהקניית מערת  דברינוראו  –בוס"  יבוס, אלא ברצונם של בני י

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%9c%d7%94#gsc.tab=0
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    מנהיגוקברניט  – מסכת בבא בתרא דף צא עמוד א

ם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה  ב: אותו היום שנפטר אברהרבר רבא אמר  אמר רב חנן  

 15א. מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברינטָ   מרו: אוי לו לעולם שאבדוא

 עם איוב  השוואה – ש"י איוב פרק א פסוק גר

שהרי    ,אינו כן  םאבל מאברה  .(יא  ת)בראשי  "םויהי בנסעם מקד"  :מדור הפלגה דכתיב  -  "דםל בני קגדול מכ"

  .)יהושע יד("  ושם חברון לפנים קרית ארבע האדם הגדול בענקים הוא"  :שנאמר  ", הגדול"באברהם כתיב בו  

ר נסיונות לפיכך  אלא רמז שהוא אדם גדול שעמד בעש  "?האדם הגדול "ולמה כתב    ' אדם גדול'היה לו לכתוב  

ירא אלהים" )איוב  תם וישר ו"  :שנאמר  ,באחתא עמד אלא  ל  "ל גדו" ואיוב שנאמר בו    .כותבין אותו שני ההי"ן

 16. מכל אותו הדור שלא נתפס על אותו עון -א א( 

 האדם הגדול בענקיםבניו של  – מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור מט

  האדם הגדול "  :דכתיב ביהאלו בני אברהם    ?"גם בני אדם"מהו    17. " )תהלים מט ג(דם גם בני אישני אגם ב"

  איש צדיק "  :בני נח, דכתיב ביה  - "  בני איש"  18ני ישמעאל ובני קטורה. לרבות ב  -  "גם. " יד טו(ע  )יהוש  " בענקים

 19)בראשית ו ט(. היה בדורותיו"

 אברהם מתנת התורה בזכות  - פרשת יתרו א חכ ות רבהמש 

יו, ומשה  דינה על בני המ  אין עין דינה נוטל דבר ששבעולם הנכנס למ  בנוהג  -  "עלית למרום שבית שבי"דבר אחר:  

מפני ששבה    יכול  ."ביעלית למרום שבית ש"  :הוי  ,טל את התורה שהיו הכל נושאין עיניהם עליהעלה למרום ונ

נתנה לו  -"  לקחת מתנות באדםלמוד לומר: "ת  ? םניאותה נטלה ח  לו דמים   .בלקיחה  ?  יכול יהא חייב ליתן 

  תר קלס  הקב"העשה    .שרת לפגוע במשהלאכי הה בקשו מבאותה שע  .תנה נתנה לומ ב  - "  מתנותמר: "ותלמוד ל

לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם    !? הימנו  םשיאי אתם מתביי  :הקב"האמר להם    .פניו של משה דומה לאברהם 

ואין    ".םדלקחת מתנות בא"  : שנאמר  ,לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם  :למשה  הקב"האמר    ?! בתוך ביתו

אברהם  "אדם" אלא  כאן  הג "  :מרנאש  ,האמור  בענ האדם  יד"  קיםדול  אל  "  :הוי  .(טו   )יהושע  עלה  ומשה 

 20". האלהים 

 
בית  ' ית קברות  אולי מקור טוב לכינוי ב וזה  )  המקל' ליצחק ורבקה  רשת פטירת אברהם ושרה ו'העברתפרשת חיי שרה היא גם פ  15

כך במותו  . לעולם שהיה מנהיג וקברניט בפני "האדם הגדול"ת העולם ומרכינים ראש ולי אומו. בפטירת אברהם עומדים גד('החיים
אשית רבה מב ה: "מלך אתה  על אברהם בברבני סדום  רעיפים  מהכבוד שראו  של אברהם כששוב אינו יכול לענות. אבל בחייו,  

"האדם הגדול    ".ואל יחסר העולם אלוהו  ולם מלכוברהם עונה להם: "אל יחסר העאלוה אתה עלינו" וא  עלינו, נשיא אתה עלינו,
 בפרשה זו.  קברניטראו דברינו  קברניטו של העולם.בענקים" מזכיר לעולם מי הוא "בעל הבירה", מי הוא מלכו, אלוהו ו

,  אברהם בימי  היה  ב  שאיושם    , בפרט השיטהמה לאיוב בפרשת השבוע מה עושה כאן איוב? ראו דברינו  חטא דור הפלגה.  וא עוון  ה  16
קיבל עליו את הייסורים שאברהם חשש מהם לאחר העקדה.  , ו העקדה ברשימת משפחת נחור מיד לאחר סיפור ץ" שנזכר ו"ע הוא ו

י שנראה להלן(, אבל "האדם הגדול" בשני  ם גדולים היו ויהיו )צאצאיו של אברהם עצמו כפאד  שבני  ,נו מדרשה זו שרש"י מביא ולמד
עשרה ניסיונות נתנסה  , יש רק אחד. הוא אברהם שעמד בעשרה ניסיונות. ראו דברינו  10עולים לחשבון מספר    עה שביחדה"א הידי

, אלא קניית  בסוף פרשת וירא   יסיון האחרון לא היה העקידההנשיטת ר' יונה בפירושו למשנה שבפרט    –  בפרשה זו  אברהם אבינו
 . פרשתנו, בראש ת המכפלה מער

ְזמֹור:ְבֵני ֹקרַ ֵצַח לִׁ ַלְמנַ "ראו הפסוקים הפותחים את הפרק:    17 ים ַהֲאזִׁ   ח מִׁ ְמעּו ֹזאת ָכל ָהַעמִׁ ד:ינּו כָ שִׁ יש    ל ֹיְשֵבי ָחלֶּ ַגם ְבֵני ָאָדם ַגם ְבֵני אִׁ
ְביֹון:ַיַחד ָעשִׁ  י ְיַדבֵ   יר ְואֶּ בִׁ פִׁ ה    :י ְתבּונֹותר ָחְכמֹות ְוָהגּות לִׁ יַאּטֶּ יָדתִׁ נֹור חִׁ ְפַתח ְבכִׁ י אֶּ ה והחכמה )והמשל והחידה(  . התבונ "ְלָמָשל ָאְזנִׁ

 סופם כיליון. ראו המשך הפרק שם שאנחנו אומרים בבית האבל. בעולם ש הם ההכרה וההשלמה בזמניות חיי האדם
י מות שרה. ראו  שה אחר, שאברהם חוזר לקחתה לאהגר עפ"י המדרשהיא    –רה  לפרשת השבוע דרך דמותה של קטו  קשרשוב    18

ודין בת חורין יש    .הדרךכי הגר לא קבלה הדין וחשבה שעברו עליה את    -ענה שרי, ותברח  ותה: "  טזאור החיים בראשית  פירוש  
גדול הוא   ". מי שנדבק באדםה לחירותהם אבינו עליו השלום ודאי יצתלצד שגבירתה נתנה אותה לבן חורין האדם הגדול אבר ,לה

 כבר הקדשנו דף מיוחד בפרשה זו.  קטורהול בן חורין.
בני ישמעאל ובני    -ול בענקים  דם הגדי אברהם שנקרא האבנ  -בני אדם  גם  בפירושו לפרק זה בתהלים מביא מדרש זה: "רש"י  ו  19

היה אבי  י  ינו שהואי)הקודם לאדם הראשון  היבראות  י ראוי לאברהם היה אול יק".  נח שנקרא איש צדבני    –י איש  גם בנ  טורה:ק
בדרכו האמונית  להיות  יכולים  ול בני אנוש צריכים  אולי בין השאר עקב הרעיון שלא כ  ,אבל נקבע מה שנקבע  ,האנושות כולה(

...(. אבל  י היה יהודיסה שכולה שאור )מה היינו עושים אם כל העולם  ע ואין –עיסה  . אברהם הוא השאור שבמיוחדת של אברהםה
'וויתור'   )ויצחק(, ותחת "בני אדם"    בה מזו שלזה, עדיין אברהם הוא מוטת כנפיים רחלצד  בתהלים, כלולים כל בפסוק  שיעקב 

אר  וש   בפרשת לך לך.   אב המון גויים לדברינו  זה  מדרש  יש לצרף  וצאצאיהם. נראה שהם    – ישמעאל ובני קטורה    אברהם, גם  צאצאי 
 ק". בני נח שנקרא "איש צדיהם   –בני איש" " דרשה עלבפרק זה בהמשך ה בני האדם נכללים גם הם 

בחג   שבית שביום עלית למר ים, בדברינו  מיד המלאכ ם ושבה את התורהבמדרש זה ודומיו על משה שעלה למרו ון ר הרחבנו לדכב 20
שנאמר  של אברהם אבי האומה, זה  בזכותו    –בזכות האבות  משה ועם ישראל זכו בתורה  ד בדרוש לעניינינו.  השבועות. כאן נתמק

ְש עליו: " ְשַמְרתִׁ ַויִׁ ְצוֹ ֹמר מִׁ   ושניתנה במתנה )רא  התורההיא    המתנהא האדם שלקח את  מי הו .  בראשית כו ה(" )ַתי ֻחקֹוַתי ְותֹוֹרָתיי מִׁ
ות האומה במתן  לשלב את אב של המדרש  מגמה ברורה  אברהם! נראה שיש כאן  הוא    – (  ר איתואל משה ככלותו לדב  ויתןדברינו  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%98#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D6%B8%D7%9C%D6%B4%D7%99%D7%AA%D6%B8-%D7%9C%D6%B7%D7%9E%D6%BC%D6%B8%D7%A8%D7%95%D6%B9%D7%9D-%D7%A9%D7%81%D6%B8%D7%91%D6%B4%D7%99%D7%AA%D6%B8-%D7%A9%D6%BC%D7%81%D6%B6%D7%91%D6%B4%D7%99#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%951#gsc.tab=0
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 ואר כנסת ישראל שבצוהענק  – ט ים פרק ד פסוקרש"י שיר השיר 

  21ם: ירהם הנקרא ענק האדם הגדול בענקהוא אחד היה מיוחד וזה אב ,באחד מאבותיך  -באחד ענק 

 הוא אברהם לכפרכדאי  –ר אמושת פרכט ח  ויקרא רבה

שישראל   םוכזבי  םכל הבלי :א"ר יוחנן( ... יסב  תהלים וכו' " )  ב ְבֵני ִאיׁש ְבמֹאְזַנִים ַלֲעלֹותֵני ָאָדם ָכזָ ַאְך ֶהֶבל בְ "

  טו(.   )יהושע יד  "גדול בענקים הואהאדם ה? "י אברהם אבינו לכפר על כולן. מאי טעמיהדַ כְ   22, זהעושין בעולם ה

 23אזנים. שמזלו מר להם? בחודש  פאימתי מתכ

 יעקב ק ו יצחממשיכה אצל הגדולה   –  טוא ובר( שיר השירים )ב - וטאמדרש ז

א  -"  האדם"  ".קיםול בענהאדם הגד" גדולים  -"  הגדול " דם הראשון,  זה  ויעקב שנקראו  יצחק    : זה אברהם 

ך  הלו  ויגדל האיש וילך " :בק כתיביצח  24ה(. ד ל)בראשית כ  וכו' " וה' ברך את אדני מאד ויגדל"  : אברהם כתיבב

 25.(כה כז )שם "ו הנעריםגדלוי " :(, ביעקב כתיבגו יכ )שם "וגדול 

 בת שלום וגשמים בעיתם ש 

 המים קי  מחל 

בעים  קומתו כנגד ש  שהיה גבוה, התיאור של אברהם כענק פיסי "א פרק א  ים הוספהמסכת סופרראו    מים אחרונים:

עוג הוא אליעזר, ופרסות  "עוד שם על  ".  , וכוחו כן יםנשנגד שבעים וארבעה אנשים, ואכילתו ושתייתו כך היה, כרבעה אוא

  אדם הראשון גודלו הפיסי של  יסיים ענקיים אלה, מזכירים את  גודל פ  ממדי ".  ומנו בכף ידוהיה, ט  הם אבינוו של אבררגלי 

חשבתו  ". ולא זכינו לירד לסוף מאדם הראשון גולם בראו והיה מוטל מסוף העולם ועד סופוח א: " בראשית רבה  כמתואר ב

 רש בתיאורים קיצוניים אלה.דשל המ

 
. משה הוא ללא ספק מי שהתורה קשורה בו )"זכרו  במקרא(  דגש הרבהה לשילוב הברור שלהם ביציאת מצרים שמומ)בדותורה  

קיימו האבות  באבות האומה. ראו דברינו  ני ישראל" ועוד(, אבל הכל התחיל כברה אשר שם משה לפני בוזאת התור" תורת משה",
הכללית  מבצבצת האמירה    המדרשרות(  )שון שיטות  . ונראה שביבפרשת לך לך   יינמצוות טרום סוכן    ת תולדותבפרש   את התורה

 ם הוא הענק שעליו עומד משה. ם". אברה תפי ענקי"על כ
י  ט: "ק במשלי ד  דרשות רבות נדרשו על הפסו  21 נִׁ ַבְבתִׁ י ַכָלה לִׁ י ֲאֹחתִׁ נִׁ ַבְבתִׁ ְךְבַאחַ לִׁ ַצְּוֹרָניִׁ ְך ְבַאַחד ֲעָנק מִׁ המדרשים  ם מיברב.  "ת ֵמֵעיַניִׁ

תנא  ", או  שאיחה להקב"ה כל באי עולם  זה אברהםי אחותי  לבבתינעל הפסוק: "ילקוט שמעוני  , כגון  "לבבתיני" נדרש על אברהם 
לבבתיני באחת מעיניך, זה אברהם  "  יג ב:מדרש הגדול במדבר  וב   , "שבא אברהם היה לבי על עולמיכיון  ":  ו  פרשהרבה  דבי אליהו  

  וניך, זהענק מצורבאחד  על הפסוק: "שיר השירים רבה  כמו ב  " הוא משה,עיניך)אחת( מ  "אחדילו  ". ואאששמסר עצמו לכבשן ה
, להיותו כענק של מרגליות בצוארי כל  קראו ענק מצורוניךו: "אלשיך  פירושו  ... המעולה בשבטים",   משה המיוחד והגבור שבשבטיך 

ודור, כי ממנו הכל שכולם   וכל תלמיד חכם שבכל דור  פאר בו כל ישראלשראל, הוא משה, כי כל מרגליות התורה בו להתקשט ולהתי
צווארה של  את הענק שב עיל מעניק  ". אבל רש"י לו באחד ענק כי לענק מרגליות יחשב בצורוניךדיו. וזהידי תלמיתלמידיו ותלמ

, נוכל לפשר  שמות רבה הקודם  מדרש לאור    מצאנו מקור לרש"י זה, האם זו דרשה שלו?(.הרעיה היא כנסת ישראל לאברהם )ולא  
היא שרשרת התיקון    משה,  –אברהם    –האם אדם    .לושקדם    נק אברהם העתולדותיו של  על  הוא ענק שניצב על גבו ו שה  ולומר שמ

 בעולם? 
 ובנוסחאות אחרות "שבני אברהם אבינו עושים".  22
יוצרת כמובן פרשת העקידה שעפ"י רוב  , כאשר את הקשר לראש השנה  ראש השנה  -פיסקא כג  הנא  תא דרב כיק פסוכך גם ב  23

רת  , ושם הבאנו את הדעה שהזכבדברינו בפרשת בחוקותי   זכות אבותכבר הארכנו לדון במוטיב  אחד בתשרי.  המסורות, הייתה ב
כויותיהם של האבות עד  מבקש ליהנות מזיש שטר אינסופי ושהוא  עם ישראל  ל( אין פירושה שזכות האבות )יש גם הבטחת האבות

תן לבנות ולפיכך גם  א לומר לפני הקב"ה שאנחנו 'ממשפחה טובה', יש לנו יסודות טובים שעליהם ני באלא   .סוף הדורות
הכוונה כאן: לא שאברהם יכפר תמיד על כל משוגותינו וחטאינו, אלא    . אולי זו גםלסלוח ולתת לנו הזדמנות חדשה

 אברהם. ומה עם יצחק ויעקב?צאצאי    –שאנחנו "מבית טוב"    תן לנו הזדמנות לכפרה משוםשתינ 
 בנאום אליעזר לפני בתואל ולבן. וגם זה בפרשה.  24
אחרי  גם  לפני ומי שבאו  " לאת "האדם הגדול בענקים ה לא רק יצחק ויעקב, אלא גם חזרה אל אדם הראשון. דרשה זו מרחיבה  נה  25

איננו רק אברהם, אלא גם  "הגדול"    ילו . וא(לעילבאיוב פרק א  או רש"י  ר)  אדם הראשוןהוא  א הידיעה  בה"  –"האדם"    אברהם. 
ם כאן יש  ג  ."ני ישמעאל ובני קטורהלרבות ב  -  גם":  שראינו לעיל  מזמור מטים  להת  עשו! ובמדרשגם    –  צאצאיו: יצחק ויעקב

ת  שמאחד   בשני מישורים: כדמות אוניברסלית   היא  תו וענקותו של אברהםדלושג  , ונראהבפרשת לך לך  אב המון גוייםלדברינו  חיבור  
אדם הגדול בענקים"  דמות הראשונה, אברהם הוא "הבישראל.  עם    – את כל המאמינים באל אחד, וכדמות מכוננת של בני יעקב  

בדמות השנייה, אברהם  שבא לתקן את קילקולי הדורות שקדמו לו למן אדם הראשון. אברהם מקבל שכר כולם ומונע מבול שני.  
. בדמות הראשונה הוא "אב  דולה מתמשכת אצל כל מי שהולך בדרכו של אברהם חריו. הגמוריש את "האדם הגדול" לדורות שא

 .ושל כל הגרים הבאים לחסות תחת כנפי השכינה ראלית שהוא אבי האומה הי המון גויים". בדמות השנייה
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