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  בעז שפיגל

  
  מדוע לא הוזכר הרנ בנאומו האחרונ של יהושע? 

  הרנ בראי ה�פרות הרבנית 

בנאומו השני �קר יהושע  .בערוב ימיו א�פ יהושע את ישראל ונאמ בפניהמ פעמיימ
ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל במילימ הללו: "פתח את �קירתו את תולדות ישראל מימי קדמ ו

י ִיְשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמ ֶּתַרח ַאִבי ַאְבָרָהמ ֵה ֶאלֹ ה'ָהָעמ ּכֹה ָאַמר 
   1" (יהושע כ"ד, ב).ַוַאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו ֶאלִֹהימ ַאֵחִרימ

 
שהובילוני ללטש ולהבהיר על הערותיהמ החשובות  'מגדימ'מערכת חברי תודתי והערכתי ל  *

  ל�פר יהושע.הפניה �תמית למקרא במאמר זה מכוונת  .עניינימ מ�וימימ במאמר
: הנידונ במאמרנו הוא דבר ה' המופיע ביהושע כ"ד, ב (מצוטט בפנימ בפתיח ובפרק הערת הבהרה  

. עמ זאת, לאורכ המאמר לא נמנענו מלהתייח� לדברימ "ּכֹה ָאַמר ה'הראשונ) ונפתח במילימ "
�וק הנ משומ שיהושע הוא שאמרמ לישראל, כפי שמופיע בראש הפ – הללו (גמ) כדברי יהושע

", הנ משומ שלפי מ�ורת חז"ל הוא שהעלה אותמ על הכתב, ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל ָהָעמהזה: "
     כמובא בבבא בתרא יד ע"ב: "יהושע כתב �פרו".

כבר העירו מלומדימ וחוקרימ כי בתורה אינ התייח�ות מפורשת לעבודת אלילימ, ואינ היא נזכרת   .1
גֵנבת התרפימ  – צל אברהמ ומשפחתו אלא בשני עניינימ בלבדלא אצל אבותיו של אברהמ ולא א

ד). אכנ, כאנ בפי יהושע - לה) וקבורת אלוהי הנכר בשכמ (שמ ל"ה, א-של לבנ (בראשית ל"א, יט
אנו שומעימ לראשונה מפורשות שבמשפחת אברהמ עבדו אלוהימ אחרימ. עמדו על ככ רבימ 

(יהושע  יהושע וברית שכממשל: מ' ענבר, ב�פרות המחקרית הממוקדת על �פר יהושע; ראו ל
וה�פרות הנזכרת שמ. וכנ עמדו על ככ רבימ בהקשרימ  109-110, ירושלימ תשנ"ט, עמ' כח)- כד, א

 .Y;98א, ירושלימ תשנ"ז, מבוא, עמ'  בראשית �פרפירוש דעת מקרא לשונימ; ראו למשל: י' קיל, 
Zakovitch, ‘The Exodus from Ur of the Chaldeans: A Chapter in Literary Archaeology’, 
in: R. Chazan et al. (eds.), Ki Baruch Hu: Ancient Near Eastern, Biblical, and Judaic 

Studies in Honor of Baruch A. Levine, Winona Lake 1999, pp. 429-439  'י' זקוביצ וא ;
ברכת  – ; א' �ימונ, 'אברהמ המקראי137- 129, עמ' 2006, תל אביב לא ככ כתוב בתנ"כשנאנ, 

בראי ההגות  דמותו – ימאברהמ אבי המאמינ (עורכימ), הניגודימ', בתוכ: מ' חלמיש ואחרימ
שמ. גמ י' ליבוביצ כתב לשואליו: "שבכל �'  2והערה  42ירושלימ תש�"ב, עמ' - , רמת גנלדורותיה

) מאמינימ בה', וגמ הנכרימ בראשית אינ אדמ שאינו יודע את ה': גמ בית תרח (בתואל ולבנ
מכתבימ אל  – ליבוביצ...רציתי לשאול אותכ, פרופ' אבימלכ מלכ גרר ופרעה מלכ מצרימ"; ראו: 

עמ יהודי  ,יהדות; וביתר הרחבה: י' ליבוביצ, 202, עמ' 1999, ירושלימ ישעיהו ליבוביצ וממנו
וד שמ על המיוחד באברהמ. , ועיינו ע393- 392, ירושלימ ותל אביב תשל"ט, עמ' ומדינת ישראל

, שהדגיש כי האמונה באל 15- 7, תל אביב תשמ"ו, עמ' דמויות מנ המקראראו גמ: ר"ע שטיינזלצ, 
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על דברי יהושע הללו ולדונ בשאלה: מדוע התעלמ במאמר זה ברצוננו לעמוד 
תחילה נציע את השאלה, נלבנה ונחדדה  רנ?יהושע מנ העובדה שתרח היה גמ אבי ה

ג). לאחר מכנ נציע את התשובות המפורשות שנאמרו ב�פרות -(להלנ פרקימ א
הרבנית (פרק ד), ולב�ופ נצביע על תשובות נו�פות שאפשר להעלות מ�פרות זו (פרק 

נוגע הבנות ותובנות שונות ב נהובהרתו תעלינהה). מתוכ הדיונימ והתשובות 
ידונימ כאנ מ�פר יהושע, ובעיקר תואר דמותו של הרנ ויתבררו פרטימ פ�וקימ הנל
  חלקו בתולדות ישראל. לקורותיו ולצאצאיו, לייחו�ו, נוגע לב

  הקושי: מדוע התעלמ יהושע מככ שתרח היה גמ אבי הרנ?א. 

ח) מ�ופר על יהושע שא�פ את זקני ישראל, ראשי כד, "כ - ג"ב�ופ �פר יהושע (כ
טריו ונאמ בפניהמ פעמיימ. בנאומו הראשונ עורר על חשיבות העמ, שופטיו ושו

שמירת התורה ועשיית הכתוב בה, הזהיר שלא להתחתנ עמ גויי הארצ, להתרחק 
מאלוהיהמ ולהידבק בה' ובעבודתו בלבד. בנאומו השני, בשכמ, �קר יהושע את 

  : אלובמילימ . את נאומו זה פתח ימיותולדות עמ ישראל מימי קדמ ועד 

אֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל ָהָעמ ּכֹה ָאַמר ה' ֶאלֵֹהי ִיְשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמ ֶּתַרח ַוּיֹ
ָוֶאַּקח ֶאת ַאִביֶכמ ֶאת ַאְבָרָהמ ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר  .ַוַּיַעְבדּו ֶאלִֹהימ ַאֵחִרימַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור 

ָוֶאֵּתנ ְלִיְצָחק ֶאת  .ְרעֹו ָוֶאֶּתנ לֹו ֶאת ִיְצָחקֶאת זַ קרי] ָוַאְרֶּבה [ָכל ֶאֶרצ ְּכָנַענ וארב ָואֹוֵלְכ אֹותֹו ְּב 
  .ד)- (כ"ד, ב  ַיַעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִימַיַעקֹב ְוֶאת ֵעָשו ָוֶאֵּתנ ְלֵעָשו ֶאת ַהר ֵשִעיר ָלֶרֶשת אֹותֹו וְ 

ותו המיוחדת של ה' עבור ישראל מיציאת פר יהושע על מעורבי�בהמשכ נאומ זה 
ְוַעָּתה ְיראּו ֶאת ה' מצרימ עד אשר נתנ להמ את הארצ לנחלה, ולאחר מכנ אמר לעמ: "

ְוִעְבדּו אֹתֹו ְּבָתִמימ ּוֶבֶאֶמת ְוָהִ�ירּו ֶאת ֶאלִֹהימ ַאֶשר ָעְבדּו ַאבֹוֵתיֶכמ ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר 
. העמ בתגובה מקבל על עצמו את עבודת ה' ושב יד) (שמ, "ה' ּוְבִמְצַרִימ ְוִעְבדּו ֶאת

 ה'ַוּיֹאְמרּו ָהָעמ ֶאל ְיהֹוֻשַע ֶאת ומדגיש זאת בפני יהושע מ�פר פעמימ, וזו האחרונה: "
" כרת יהושע ברית עמ ַּבּיֹומ ַההּוא. ולב�ופ, "(שמ, כד) "ינּו ַנַעבֹד ּוְבקֹולֹו ִנְשָמעֵה ֶאלֹ

  .כח)-עמ איש לנחלתו (שמ, כההעמ על בחירתמ בה' ושילח את ה
, ב) ,(שמ והנה, אמ נשוב ונתבוננ בתחילת דברי יהושע, בפ�וק שבו מוזכר תרח

ַוְיִחי בבראשית מ�ופר: " שהרי ,אחד משלושת בניוהרנ, ט לעינ ח�רונו של ובלמהרה י
פ שיש מקומ לדונ . וא, כו)א"י( "ֶתַרח ִשְבִעימ ָשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְבָרמ ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרנ

 
אחד הייתה הראשונה בעולמ, וממנה התפתחו בשוגג ובטעות האמונות באלימ רבימ, כפי שעולה 

האמונה באל אחד, ב. ומכאנ שאברהמ אינו מחולל -גמ מנ הרמב"מ הלכות עבודה זרה פ"א הל' א
  אלא מי שעורר לשוב אליה ולחזור לדרכ האמת. 
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 ברור שהרנ הוא אחד מהמ, ואמ כנ 2אמ בני תרח נמנו כאנ לפי �דר הולדתמ אמ לאו,
  ? 'אבי הרנשתרח היה גמ 'מדוע לא ציינ יהושע בנאומו  – יש לתמוה
ד) - , בכ"ד, שלושת הפ�וקימ שצוטטו לעיל הפותחימ את נאומ יהושע (כידוע

שלוש וה שתימ עשרההמאות הוורמייזא (וכבר ר' אלעזר מ 3משולבימ בהגדה של פ�ח,
 בפירושו להגדה התייח� לפ�וק על תרח ובניו והקשה כנ בקצרה:, רוקחבעל ה ,)עשרה

  4."!"אבי הרנ לא נאמר

  בני אברהמ לא הוזכרו כולמאינ ליישב: גמ . ב

מ, מלא דקדק להזכיר את בני כולמ בשיהושע לכאורה אפשר היה ליישב ולומר כי 
 – בשמ אלא אחד מבניו בלבד לא הזכירזכיר את בני אברהמ, ה והראיה שגמ כאשר

 
ב�פרות המדרשית הקדומה הובהר שבני תרח נמנו כאנ לפי �דר הולדתמ. ככ ב�דר עולמ רבה   .2

 –שנה, כמה נחור גדול מהרנ  –כמה אברהמ גדול מנחור : "225פרק ב, מהד' מיליקוב�קי עמ' 

. 447; פרשה מה א, עמ' 364אלבק עמ' -יד, מהד' תיאודור", וכנ הוא בבראשית רבה פרשה לח שנה
אולמ ב�נהדרינ �ט ע"ב הועלתה אפשרות אחרת. לצד האפשרות הראשונה שהוזכרה שמ: 

", העלה ואברהמ גדול מנחור שנה, ונחור גדול מהרנ שנה, נמצא אברהמ גדול שתי שנימ מהרנ"
", , ודרכ חכמתנ קא חשיב להודלמא אברהמ זוטא דאחוה הוה�תמ התלמוד אפשרות אחרת: "

, בראשית י"א, כט, שכתב על אפשרות זו: "ולפי הפשט התורה והמצוהעיינו שמ (וראו: מלבי"מ, 
עמדה זו של �תמ  .נולד הרנ קודמ אברהמ, הגמ שנחשב אברהמ בראשונה בעבור חשיבותו")

, המ�פר כי הרנ היה בנו 62-64, מהד' י' דנ, ירושלימ תש�"ו, עמ' �פר הישרהבבלי מצויה גמ ב
הגדול של תרח, ואילו אברהמ היה הצעיר שבבניו ונולד כשלושימ ושתימ שנה אחרי הרנ (חוקרי 

התחבר במאה השש עשרה על ידי ר' יו�פ בנ שמואל הקטנ, שהגיע  �פר הישרזמננו �בורימ ש
ל�יכומ הנושא ות ולכלל הדע. 17- 7ממרוקו לאיטליה ושמ הדפי�ו; ראו במבוא של י' דנ, שמ, עמ' 

'חידת זהות מחבר "�פר הישר" וגלגולי ה�פר מפא� לאיטליה', בתוכ: מ' : כ' �רנגה, לאחרונהראו 
  .)118- 97, תל אביב תשע"ג, עמ' פא� וערימ אחרות במרוקובר אשר ואחרימ [עורכימ], 

מקיימימ  על הצורכ לומר פ�וקימ אלו בליל ה�דר כבר העמידנו האמורא רב. בפ�וקימ אלו אנו  .3
לדעתו את הנחיית המשנה בפ�חימ (פ"י מ"ד): "מתחיל בגנות"; ראו: פ�חימ קטז ע"א, ובעיקר: 
ירושלמי פ�חימ פ"י, לז ע"ד. ואכנ, פ�וקימ אלו מופיעימ בכל ההגדות הידועות לנו, הנ הבבליות 

ת הנ הארצ ישראליות. על אמירת פ�וקימ אלו, על מיקוממ בהגדה ועל המצוי בהגדות השונו
; ש' 19- 17, ירושלימ תשמ"ח, עמ' הגדה של פ�ח ותולדותיהבהקשר זה ראו: ד' גולדשמידט, 

. על הנחיית 50-51, 32, ירושלימ תשנ"ח, עמ' הגדת חז"ל –הגדה של פ�ח �פראי וז' �פראי, 
המשנה "מתחיל בגנות ומ�יימ בשבח", על אופני קיומה בימי התנאימ והאמוראימ ועל 

 מה נשתנה? ליל הפ�חעד להגדות שלנו ראו לאחרונה: ד' הנשקה, השתלשלות שיטותיהמ 
  . 457- 431, ירושלימ תשע"ו, עמ' בתלמודמ של חכמימ

, ר"מ הרשלר (מהדיר), ירושלימ תשמ"ד, עמ' הגדה של פ�ח ושיר השירימ עמ פירוש הרוקחראו:   .4
  . 1עג. על יישובו ראו להלנ, פרק ד, �עיפ א
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 ,טז)-ז, טו"זכיר את ישמעאל שנולד לאברהמ מהגר (בראשית ט. הוא לא ה"ֶאת ִיְצָחק"
  5ב).-ה, א"שנולדו לאברהמ בזקנותו (שמ כ קטורהאת בני  לאוגמ 

 
הוזכר ישמעאל בשמו לצד יצחק, כדרכ שנזכר אחר ככ (בפ�וק הבא)  עיקר הקושי הוא מדוע לא  .5

עשו לצד יעקב. לגבי בני קטורה, לעומת זאת, יש לומר שיהושע לא הזכירמ משני טעמימ: (א) המ 
היו שישה בנימ, ואינ כאנ המקומ להאריכ ולמנותמ בשממ. ואפשר שמשומ שלא הזכיר אותמ 

(ראו  "ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו"ל בשמו וה�תפק באזכור הכללי בשמותיהמ, לכנ גמ לא הזכיר את ישמעא
). (ב) אפ בתואר הכללי 'בני קטורה' לא הזכירמ יהושע, משומ שקטורה הייתה 6להלנ, הערה 

ת בני הפילגש, בני קטורה, ולכנ א ", כאמור בדה"א א', לב וכעולה מבראשית כ"ה, ו,ִּפיֶלֶגש ַאְבָרָהמ"
לא ראה יהושע צורכ להזכיר כאנ. לעומת זאת, הגר הייתה אשתו של אברהמ, ולכנ את ישמעאל 

  בנה היה מקומ להזכיר.
העולה מפשוטו של מקרא, שהגר הייתה אשת אברהמ ולא פילגשו (כקטורה), יש לה ביטוי  הבנה זו  

), ג, ז"ט( "ַוִּתֵּתנ אָֹתּה ְלַאְבָרמ ִאיָשּה לֹו ְלִאָּשה" בראשיתגמ ב�פרות חז"ל. ככ למשל, ביח� לאמור ב
 זוהר: "לאשה ולא לפילגש". גמ ב449אלבק עמ' - מובא בבראשית רבה פרשה מה ג, מהד' תיאודור

לאמור: הגר איננה פילגש ". שרה והגר ותרי פלגשימ(חיי שרה, קלג ע"ב) נאמר: "אברהמ בארבע: 
: 36, מהד' בובר עמ' ז ז"בראשית ט מדרש אגדהגמ: ראו ו כשרה. אלא נחשבת לאשת אברהמ

"שלא נעשית הגר אשה אלא לאברהמ, אבל לשרי נקראת שפחה". מכאנ שאפשר לראות בהגר 
 לאחרונה: י'ראו עניינ זה על קרא ככ. יהיא לא תשל שרה אישה, ועמ זאת, בהשוואה למעמדה 

, הכותב שכאשר ניתנה הגר 116-117מ' , תל אביב תשע"ה, ע�יפורו של מ�ע – אברהמגרו�מנ, 
שפחה רגילה למדרגת לאברהמ היא לא הגיעה למדרגת 'אשת האדונ', אבל היא עלתה ממדרגת 

ה, "מב"נ, בראשית כרד"ק ור(אולמ יש מנ הראשונימ  בהערות.יינו עוד שמ ועושל אברהמ,  'אשתו'
(ולשיטתמ הקושי הנידונ שתו , ודווקא קטורה הייתה אאברהמ לששהגר הייתה פילגש ה�בורימ ו) 

ומכל מקומ, בדברימ האמורימ להלנ  ;גע לבני קטורה יותר מאשר לישמעאלבתחילת הערה זו נו
   הנ לגבי בני קטורה הנ לגבי ישמעאל)., מתיישב קושי זה 3-ו 2בפנימ, �עיפימ 

בלת על שונות. הבנה זו מקו שהגר וקטורה הנ שתי נשימ ,לפי פשט הכתובימהאמור עד עתה הוא   
: תנחומא חיי כמו ביטוי מפורש במדרשימ ה, ויש ל322פרק יט יא, מהד' ורמנ עמ'  �פר היובלימ

(וכנ נקטו גמ רד"ק ורמב"נ הנזכרימ  ילמדנו על פי מדרשאיוב רמז תתקד  מעונישוט ילק; שרה ח
 ;הגרשקטורה זו , האומרת דעה אחרתגמ  עמ זאת, מצאנו ב�פרות חז"ל לעיל וראשונימ נו�פימ).

בי ; תנחומא חיי שרה ח; פרקי דר661אלבק עמ' - מהד' תיאודור, �א דפרשה בראשית רבה  ראו:
הבדל בינ נישואיו  היהמכל מקומ גמ לפי דעה זו, אפשר ש. , מהד' רד"ל �ח ע"בלפרק  ליעזרא

הראשונימ של אברהמ להגר לבינ נישואיו השניימ עמה (כקטורה), ורק בנישואיו השניימ לקחה 
, ואמ כנ מעמדו של ישמעאל שונה ו, בה�ברו הראשונ) ,ה"גש (ככ נקט רא"מ, בראשית ככפיל

עדיינ גמ אמ נאמר שהגר מתחילתה הייתה פילגש (כה�ברו השני של רא"מ), . ונעלה משאר אחיו
נתייחד ישמעאל מבני קטורה, ולו בעצמ העובדה שהיה בנו הראשונ של אברהמ, כמובא בבראשית 

(ביח� לבני קטורה). גמ  : "ישמעאל עיקר"663- 662אלבק עמ' -הד' תיאודורמ, �א ד פרשה רבה
מפשוטו של מקרא עולה שישמעאל היה נכבד וחשוב מכל בני קטורה, שהרי רק הוא (ולא אחד 

דברינו בראש  .מהמ) זכה לככ שהתורה מנתה את שנותיו והתייח�ה לפטירתו (בראשית כ"ה, יז)
שמעאל, מדוע לא הזכירו יהושע בשמו לצד יצחק, הולמימ אפוא ההערה, שעיקר הקושי הוא לגבי י

   גמ את דעת חז"ל זו.
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זכורמ א-אינו דומה לאיאזכורמ המלא של בני אברהמ -איש יראהעיונ נו�פ  אולמ
  יש ביניהמ שלושה הבדלימ בולטימ:. המלא של בני תרח

) אצל בני אברהמ נזכר רק יצחק בשמ, אבל לגבי בני תרח כבר הזכיר יהושע 1(
השלימ את הרשימה' עמ 'את אברהמ ואת נחור, ומפני מה לא  – שניימ מבניו בשמ

  הרנ? – הבנ השלישי
רו על כל פנימ באופנ כללי גמ אמ לא הוזכרו כולמ בשממ, נזכ ,בני אברהמ) 2(

בני תרח, וגמ לא נרמז כאנ בינ הרנ לא נזכר כלל ואילו  6",ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹובמילימ "
  למה זה ועל מה זה? !ושהוא אחד מבני

להזכיר רק את יצחק בשמו ולא את שאר  ה) לגבי בני אברהמ יש טעמ ו�בר3(
, כדברי ה' לאברהמ: 'זרע אברהמ'לנחשב טורה, לפי שיצחק לבדו ישמעאל ובני ק ,בניו

 8.וכפי שהעמידונו על ככ המפרשימ 7,, יב)א"בראשית כ( "ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָכ ָזַרע"
 

ה, ב). לדעתו, רק "ר"ע �פורנו (בראשית כ ליש לציינ גמ את שיטתו המיוחדת שבני קטורה בעניינ   
 ,ואילו בני קטורה לא היו בניו של אברהמ ', כח,א אדה"יצחק וישמעאל היו בני אברהמ, ככתוב ב

ליהושע כל �יבה  יתהמיוחדת זו, מובנ שלא היפי שיטה ורה גידלה אותמ בביתו. לאלא שקט
   להזכירמ.

" מתייח�ות לשאר זרעו של אברהמ, וכפי ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹוככ על פי פשוטו של מקרא, שהמילימ "  .6
בני ישמעאל ו – וארבה את זרעו''שפירשו רבימ. ככ פירש ראב"נ (מגנצא, המאה השתימ עשרה): "

ירושלימ תשנ"ח, עמ' עג. ככ  ,עמ פירושי הראשונימ –הגדה של פ�ח תורת חיימ קטורה"; ראו: 
אוצר הראשונימ על הגדה של גמ בפירוש תלמיד ר' יצחק הכהנ (המאה השלוש עשרה), בתוכ: 

(על היח� בינ פירוש זה לפירוש ראב"נ ראו שמ,  198, ד' הולצר (מהדיר), [חמ"ד] תש�"ו, עמ' פ�ח
אוצר ). וככ פירש ר' שמ טוב אבנ שמ טוב (�פרד, המאה הארבע עשרה), בתוכ: 187- 186' עמ

, ראש פרק נד; ר"י גבורות ה'. ככ פירשו גמ כמה מנ האחרונימ: מהר"ל, 34, שמ, עמ' הראשונימ
א,  מערכי לב, ירושלימ תשכ"ט, עמ' ע; רר"י חזנ, מטיב נגנעמ פירוש הגדה של פ�ח עמדינ, 

, ורשה תרמ"ג, מדרש הגדהעמ באור הגדה של פ�ח "א, דרוש י, דפ כב ע"א; מלבי"מ, �לוניקי תקפ
" מו�ב על כל צאצאי אברהמ לרבות יצחק. ככ ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו. היו שהגדילו ופירשו ש"24עמ' 

בראשית מדרש עולה מדברי ר' שמואל ב"ר ני�ימ מ�נות (ארמ צובא, המאה השלוש עשרה), 
תשכ"ב, עמ' ק�ד, וככ נקט ר' אהרנ אבנ חיימ (המאות השש עשרה והשבע עשרה), , ירושלימ זוטא

ע"ד ("וארבה את זרעו הוא על כל הבנימ -, יהושע כ"ד, �ימנ �ב, ונציה ש�"ט, קיז ע"גלב אהרנ
אשר היו לו, ישמעאל ובני קטורה וגמ יצחק ע"ה"). כמובנ, גמ לפי הבנה זו בני אברהמ כולמ זכו 

מת בכתוב. אכנ, לצד ההבנות הללו יש ב�פרות הרבנית הבנות אחרות, שעל להתייח�ות מ�וי
" איננ מתייח�ות לכל בני אברהמ אלא רק לישמעאל, רק לבני ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹופיהנ המילימ "

קטורה או רק ליצחק (ויש גמ אפשרויות נו�פות), ומפאת ריבוי ההבנות הללו והיקפ האוחזימ בהנ 
  להפנות אליהנ במ�גרת הערה זו.נמנענו מלהציענ ו

א�ור בישראל ומותר באומות  – וככ שנינו בנדרימ פ"ג מי"א: "[הנודר:] 'שאיני נהנה לזרע אברהמ'  .7
'כי ביצחק יקרא לכ זרע'  – העולמ", ובבבלי נדרימ לא ע"א הו�יפו לה�ביר: "והאיכא ישמעאל?

  כתיב". הרי שרק יצחק נקרא 'זרע אברהמ'. 
ו הראשונימ בהתייח�מ לפ�וק מיהושע הדגישו עניינ זה שיצחק הוא הנחשב זרעו של כבר רבותינ  .8

אברהמ. אכנ, יש מהמ שכתבו כנ מבלי להתייח� במפורש להתעלמות מישמעאל ומבני קטורה; 
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וכי  שתנה הרנ משני אחיו, נחור ואברהמ?לגבי בני תרח יש מקומ לתהות: במה נ ילווא
  אינו זרעו של תרח כמותמ?

  מ ישראלחיזוק הקושי: להרנ היה חלק של ממש בע. ג

הזכרתו של הרנ מתחזק ומתעצמ לאור העולה מנ המקרא, שהיה להרנ -איבקושי ה
נמשכ עד אחרית וחלק שהתחיל בימי האבות  – חלק של ממש בתולדות ישראל

בהמשכ , ו, כז)א"ראשית י(ב "ְוָהָרנ הֹוִליד ֶאת לֹוט: "הרנ הכתוב מ�פר על הימימ!
ַוִּיַּקח ַאְבָרמ  .י ֶּתַרח ָאִביו ְּבֶאֶרצ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְשִּדימַוָּיָמת ָהָרנ ַעל ְּפנֵ מ�פר: "מו�יפ ו

ִמְלָּכה ַוַאִבי  ַאִבי ְוָנחֹור ָלֶהמ ָנִשימ ֵשמ ֵאֶשת ַאְבָרמ ָשָרי ְוֵשמ ֵאֶשת ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת ָהָרנ
  .כט)-(שמ, כח "ִיְ�ָּכה

ובככ בהדרגה,  – 9נ"רָ ת ָה ה ַּב ּכָ לְ בכתוב שנחור נשא לאישה את "ִמ אפוא מפורש 
ה", הרנ (אפ שכבר לא היה בינ החיימ), נעשה שותפ בהתהוות שלוש ּכָ לְ י ִמ ִב "ַא 

לנחור ומלכה נולדו שמונה בנימ, והבנ השמיני היה זאת משומ שמאימהות האומה. 
ָקה ָאח ּוְלִרְב (שמ, כג). כמו כנ, "" ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה"ב, כב), "בתואל (בראשית כ

" ּוְלָלָבנ ְשֵּתי ָבנֹות ֵשמ ַהְּגדָֹלה ֵלָאה ְוֵשמ ַהְּקַטָּנה ָרֵחל" ,ד, כט)"" (בראשית כּוְשמֹו ָלָבנ

 
), 6(לעיל, הערה  הגדה של פ�ח תורת חיימ, בתוכ: ארחות חיימראו למשל: ר"א הכהנ מלוניל, 

עמ' עג; ריטב"א, שמ; רשב"צ, שמ. ויש מהמ שכתבו זאת במפורש כנימוק להתעלמות מישמעאל 
ומשאר בני אברהמ; ראו למשל: רלב"ג, יהושע כ"ד, ג; ר"י אברבנאל, שמ. ראו גמ רמב"נ, בראשית 

  ָרָהמ".כ"ה, יט, בהתייח�ו לפ�וק בתורה "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבנ ַאְב 
לאחרונה התייח� לככ גרו�מנ וכתב: "נחור נשא לאישה את אחייניתו היתומה (נישואי אימוצ   .9

מעינ אלו היו מקובלימ בעולמ העתיק, ומשתקפימ גמ במקרא. ראו במיוחד יחזקאל ט"ז). אברמ 
נטל עמו את אחיינו היתומ לוט; ונותרה י�כה אחותמ ללא אימוצ משפחתי". אכנ, ביח� לדעת 

) הו�יפ גרו�מנ וכתב: "כשמ שנחור נשא את בת אחיו היתומה ככ 11חז"ל (להלנ בפנימ ובהערה 
נו כי , ועיינו עוד שמ ובהערותיו. יש שטע26), עמ' 5נהג גמ אברמ"; ראו: גרו�מנ (לעיל, הערה 

אברהמ הוא שיזמ תחילה את הנישואינ עמ שרה בת אחיו הרנ, והוא שהשיא עצה לנחור לנהוג 
, בראשית אגרא דכלהכמותו ולשאת את בתו השנייה של הרנ, ִמלכה; ראו: רצ"א שפירא מדינוב, 

, ויקרא ד', טו, אות רנ (שעמד התורה והמצוהי"א, כט, בני ברק תש�"ו, עמ' רנח; מלבי"מ, 
" [בראשית י"א, כט] ובפ�וקימ דומימ). וראו ַוִּיַּקח ַאְבָרמ ְוָנחֹורה על לשונ היחיד שבפ�וק "בהרחב

, בני ברק תש�"ו, עמ' לח, שאברהמ הוא שהתחיל במעשה ת שמונימבגבור�גמ בדורנו: ר"נ דיינ, 
"י הנישואינ לאחר שראה שהרנ מ�ר נפשו על קידוש ה' (יובא להלנ, פרק ד �עיפ א). מנגד, רנצ

, בראשית י"א, כט, ירושלימ תש�"ה) כתב "שאברמ לא נשא את שרה בשביל העמק דברברלינ (
שהיא בת הרנ המת, אלא ברוח הקודש, מה שאינ כנ נחור נשא את מלכה בשביל שהיא בת הרנ 

  המת", ועיינו עוד שמ. 
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ת ה ַּב ּכָ לְ כולנ היו צאצאיה של "ִמ  –נמצינו למדימ שרבקה, רחל ולאה  10ט, טז)."(שמ כ
  נ".רָ ָה 

רי שלפי אימהות, האמ לפי פשוטו של מקרא היה להרנ חלק בשלוש  זאת ועוד:
התלמוד והמדרש: "י�כה זו  ככ לימדונו חכמי שכנ חז"ל היה לו חלק בארבעתנ,

לקח , ואותה ז, טו)"י שמלאמור: שרי, שבשלב מאוחר יותר נקראה שרה ( 11שרה".
שלהרנ היה נמצא הייתה בתו של הרנ הנקראת גמ 'י�כה'. לפי חז"ל  ,אברהמ לאישה

  שרה. – תמהויחלק גמ בראשונה שבארבע הא
מהמ יצאו ו ,לח)- ט, לו"י שממבנו של הרנ, לוט, יצאו עמונ ומואב ( :אפ גמ זאת

 עז, ובנמ עובדשאה לבֹינרות  ,כידוע .יה ונעמה העמוניתיכעבור דורות רות המואב
 – נמצא שכל מלכות בית דוד עד מלכ המשיח , יז).'" (רות דהּוא ַאִבי ִיַשי ַאִבי ָדִוד"

גמ לנעמה העמונית היה חלק במלכות בית דוד, שהרי הייתה  12.שורשה ומוצאה מרות
, ב"ב י"ד, כא, לא; דה"א ישאר כל נשותיו, יצא רחבעמ (מל"וממנה, ולא מ ,אשת שלמה

על יח. לא בכדי היו שכתבו יג), שממנו המשיכה שושלת מלכי בית דוד עד מלכ המש
  13רות ועל נעמה: "אמהות של מלכות"!

אימהות ובמלכות בית דוד כבר העמיד בקצרה ר' ה על חלקו של הרנ בארבע
  : ), בעל של"ההשש עשרה והשבע עשרהמאות הישעיה הלוי הורוויצ (

 ,שהוציא כל הנשימ צדקניותועוד צריכ השקפה גדולה להתבוננ במעשה השמ יתברכ, 
 והוא כי שרה היתה בת הרנ, כמו שאמרו רבותינו ז"ל .מהרנ אבי לוט ,אמותינו הקדושות

שילדה לנחור את בתואל שהוליד את רבקה, וגמ  ,. והרנ היה אבי מלכה'כה היא שרה'י�

 
מהד' לפי חז"ל גמ בלהה וזלפה היו בנותיו של לבנ; ראו: בראשית רבה פרשה עד יג,   .10

("כולנ בנותיו היו"). בפרקי דרבי אליעזר פרק לו, מהד' רד"ל פג ע"ב  870עמ' אלבק -תיאודור
  נתבאר שבשונה מרחל ולאה הנ היו "מִּפלגשו" של לבנ.

�נהדרינ �ט ע"ב. וכבר  ;; מגילה יד ע"א225פרק ב, מהד' מיליקוב�קי עמ'  �דר עולמ רבהראו:   .11
: �17פר ראשונ ו ה, מהד' שליט עמ'  קדמוניות היהודימ כתב כנ יו�פ בנ מתתיהו בחיבורו

"ולאברהמ אחימ נחור והרנ. מהמ השאיר הרנ בנ ושמו לוט ובנות, שרה ומלכה... בנות האח נשאו: 
  מלכה לנחור ושרה לאברהמ".

עתידה מלכות בית דוד לצאת  :רמז רמז לה(על דברי בעז לרות): " ב"שבת קיג עכפי שדרשו בבבלי   .12
(וירא, קיא ע"א) אמרו על רות: "ואתקמ מנה כל הני מלכינ וכל עלויא דישראל",  זוהרב ".ממכ

 זוהרוהכוונה לנזכרימ לעיל שמ: "דוד מלכא ושלמה, וכל שאר מלכינ, ומלכא משיחא". וככ אמרו ב
ואתו מנייהו דוד  ,דמנייהו אתבני זרעא דיהודה ,תרינ נשינ הוו) על תמר ועל רות: "ב"קפח ע(וישב, 

  ". מלכא ושלמה מלכא ומלכא משיחא
 נאמר . ביטוי זה במקורו ב�פרות חז"ל33, ירושלימ תשנ"ב, עמ' אמה של מלכותר"י בכרכ,  ראו:  .13

, מהד' א א פרשה בבא בתרא צא ע"ב; רות זוטא ראו: ;"אמה של מלכות" – בלשונ יחיד על רות
  .39בובר עמ' 
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. וכנ רות המואביה שהיא אמ למלכות בית דוד הוליד את לבנ שרחל ולאה היו בנותיו
  14.ומשיח יצא[ה] מלוט בנ הרנ

ש"כל הנשימ צדקניות, אמותינו הקדושות, מהרנ", ואפ מלכות בית דוד  – אלו עובדות
מרבותינו האחרונימ  ואחרימ של"העוררו את בעל  – מיוצאי חלציו יצאוומשיח 

על ב�י� אולמ  15.גודל מעלתוולעמוד מתוכ ככ על  לשאול ולדונ במה זכה הרנ לכל זה
(שלאור דברי האחרונימ על גדולתו אותנ עובדות אנו יכולימ להעלות שאלה נו�פת 

אמ פונימ  נאומו את הרנ?: מדוע העלימ יהושע ב)אכ מתחזקת ומחריפה ,של הרנ
מ" שישבו בעבר הנהר, הרי גמ הרנ היה אחד יכֶ ֵת בֹולישראל ומציינימ בפניהמ את "ַא 

  מהמ, ואפ היה לו חלק נכבד ומיוחד בהמ!
בעמ ישראל גדול מחלקו של של הרנ קו דברימ אלו נמצא כי חללאור  יתר על כנ:

 רבקה נכדתו ורחל ולאה –בלבד  ותשהרי לנחור היה חלק בשלוש אימה, נחור אחיו
, ה" היא שרהּכָ ְ� י יִ ִב ואילו להרנ היה חלק בארבע אימהות, שהרי היה גמ "ַא  ,נינותיו

ממנו יצאו רות ונעמה. מעתה רבה התמיהה: אמ שאת לוט גמ הוליד ונו�פ על ככ 
שעולה עליו  ,יהושע ראה לנכונ להזכיר את נחור, על מה ולמה התעלמ מהרנ

  עמ ישראל?!בחשיבותו ובתרומתו ל
השש מאה האשר שאלנו כאנ בהרחבה כבר שאל בקצרה ר' שלמה הלוי אלקבצ (

  ) בפירושו להגדה של פ�ח:עשרה

אמ מפני כבודה של  – , יקשה למה לא זכר הרנ'תרח אבי אברהמ ואבי נחור'גמ אמרמ 
שרה שהיה אביה, ואמ לכבוד שתי המשפחות, עמונ ומואב, אשר בנו שתיהנ את בית 

  16ודע.ישראל כנ

אפשר להקהות קצת את חומרת השאלה ולומר שבימי יהושע עדיינ לא נודע  ,אמנמ
ומכל  17חלקו של לוט במלכות בית דוד, ולא ידעו על רות ונעמה העתידות לצאת ממנו.

 
, מ�כת פ�חימ, 'מצה עשירה', דרוש שלישי, של"ה)( שני לוחות הבריתראו: ר"י הלוי הורוויצ,   .14

ירושלימ תשנ"ג, ב, עמ' רנא. וראו דבריו שמ בעניינ מעלתו של הרנ, שהאמינ בה' שברא את 
  העולמ יש מאינ, אבל לא האמינ בהשגחת ה' על העולמ. וראו גמ את המובא בהערה הבאה.

פרשת נח, ירושלימ תשנ"ה, עמ' לד.  , �ופתורת משה השלמראו למשל: ר"מ �ופר (חת"מ �ופר),   .15
עיקר דבריו: "כי גדול מאוד הי[ה] הרנ, ואע"ג שלא הי[ה] כמו אאע"ה שהי[ה] מו�ר נפשו ע"מ שלא 
יעשה לו נ� וניצל, והרנ הי[ה] מו�ר נפשו ע"מ שיעשה לו נ� לכנ לא ניצל, אבל מ"מ נשרפ על 

(על מ�ירות נפשו של הרנ ראו להלנ,  קידוש השמ [כרש"י י"א, כח] ויצא ממנו כל קדושת ישראל"
, לכ לכ תרל"ז, אור עציונ תש"�, עמ' שפת אמתפרק ד �עיפ א). וראו גמ: ריא"ל אלתר מגור, 

"כי היה בזכות הרנ אביו",  – , שכתב כעינ זה כטעמ לככ שלוט זכה שיצאו ממנו דוד ומשיח85-86
. על דבריהמ יש להו�יפ כי לפי חז"ל 27ש"שריפתו היה בכלל קידוש השמ". ראו גמ להלנ, הערה 

  (להלנ, פרק ד, �עיפ א), הרנ היה הראשונ בהי�טוריה שמת על קידוש השמ.
על יישובו ראו להלנ, , פרק יט, לבוב תרכ"ג, לח ע"ב, ד"ה מתחלה. ברית הלויר"ש הלוי אלקבצ,   .16

  פרק ד, �עיפ ב.
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ואמ כנ עדיינ השאלה  18כבר ידעו הכול, ת הרננומלכה בוה נ של שרמקומ, על חלק
שהיה אביהנ של ארבע  – מקומו של הרנ קיימת ועומדת: מדוע בנאומ יהושע נפקד

  אימהות? 
אלא ייצמד לפשוטו  19,בתו של הרנ ששרה הייתהגמ מי שלא יאמצ את דעת חז"ל 

כדברי אברהמ לאבימלכ , מאישה אחרת 20יתה בתו של תרחישל מקרא ויאמר ששרה ה
"; או ַוְּתִהי ִלי ְלִאָּשה ְוַגמ ָאְמָנה ַאחִֹתי ַבת ָאִבי ִהוא ַאְכ לֹא ַבת ִאִּמי, יב): "'(בראשית כ

הוא הרי  – 21"בת בתו של תרח" הייתהשיאמר כדעת מקצת מנ המפרשימ, ששרה 
. אמ כנ, גמ יצאו שלוש אימהותממנה " שַאִבי ִמְלָּכהמודה למפורש בכתוב שהרנ היה "

לשניהמ  כנחלקו של הרנ בתולדות ישראל נופל מחלקו של נחור אחיו, שלשיטתו אינ 
לכה), ונמצא תנ שלוש אימהות (לנחור מצד עצמו, ולהרנ מצד בתו ִמ יש חלק באו

  22וזכר בנאומ יהושע?ההרנ ולא שמו של גרע נ: למה עומדת השאלה במקומהש

  יישובימ המפורשימ ב�פרות הרבנית. ד

 .לקושי הנידונ כאנ מצאנו מ�פר יישובימ ב�פרות הרבנית, בעיקר ב�פרות האחרונימ
לחלק לשלוש קבוצות עיקריות: אלו שהתב��ו על דברי  אפשראת היישובימ השונימ 

אמונה בה' (להלנ �עיפ א), אלו שה�תמכו עניינ ההמדרש בנוגע ל�פקותיו של הרנ ב
 

אמ נקבל כפשוטמ את דברי חז"ל, שה' הודיע למשה על רות ונעמה העתידות לצאת מעמונ אמנמ,   .17
ומואב ("אמר לו הקב"ה... שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהנ, רות המואביה ונעמה העמונית" 

בבא קמא לח ע"ב), מ�תבר שמשה �יפר על ככ ליהושע תלמידו, ומנ ה�תמ גמ לשאר זקני  –
  ייתכנ שהדבר לא נודע עדיינ לרוב ישראל. ישראל. ומכל מקומ

זאת בתנאי שזיהוי 'י�כה' עמ שרה הוא עובדה הי�טורית ידועה או מ�ורת מקובלת בפירוש   .18
, שגמ יו�פ בנ מתתיהו נקט כנ), ככ ש�ביר שעמ ישראל בימי יהושע 11הפ�וק (ראו לעיל, הערה 

  ל ייחו�ה זה של שרה. ידע ע
חמשה  –תורת חיימ ראו למשל: 'פירוש ראב"ע לתורה שיטה אחרת', בראשית י"א, כט, בתוכ:   .19

", ועיינו עוד שמ. וגמ י�כה איננה שרה, בראשית א, ירושלימ תש�"ה, עמ' שכה: "חומשי תורה
  , לא.ראב"ע שלל גמ את האפשרות ששרה הייתה בתו של תרח; ראו פירושו לבראשית י"א

: "...לקח לו אברמ אשה ושמה שרי בת אביו 272פרק יב ט, מהד' ורמנ עמ'  �פר היובלימבככ הוא   .20
  ותהי לו לאשה".

קמז), לאחר שהביא -, עמ' קמו19, לעיל, הערה תורת חיימככ הציע רד"ק, בראשית י"א, כט (בתוכ:   .21
אולי  – "אלא שיש לתמוה למה אמר 'בת הרנ' ולא אמר בנות הרנ? את דברי חז"ל שי�כה זו שרה:

  היתה שרה בת בתו של תרח, ואפ על פי שלא זכר לתרח בנות, אולי היו לו".
�יציליה, המאות הארבע עשרה והחמש עשרה) כתב בפירושו - ר' יצחק ב"ר שלמה אלאחדב (�פרד  .22

שהוא אב לרבקה ולרחל  – בי נחורשהוא אב ליצחק וליעקב, וא – להגדה: "תרח אבי אברהמ
ירושלימ תש"�, עמ' עד. דבריו אלו מחזקימ , פ�ח דורות הגדה של פ�חוללאה אמותינו"; ראו: 

את הב�י� לשאלה הנידונית כאנ: אמ מזכירימ את נחור שהוא אב לשלוש אימהות, מדוע לא 
בע אימהות לפי הוזכר הרנ שגמ הוא אב לאותנ שלוש אימהות לפי פשוטו של מקרא, ואפ לאר

  דברי חז"ל?
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על דברי רמב"נ בנוגע לארצ הולדתו (להלנ �עיפ ב), ואלו שהתייח�ו למ�ופר במקרא 
שהוא גמ �דר  ,זה על יישובימ אלו לפי �דרלהלנ נעמוד �עיפ ג). לגבי מות הרנ (להלנ 

הב�י� המשותפ ליישובימ המבאר את  מ נציע מבוא בראש כל �עיפוג 23,נ כתיבתמזמ
  אשר בו.

  בראשית רבה) ל פי(א) יישובימ המתב��ימ על �פקותיו של הרנ באמונה בה' (ע

היישובימ הבולטימ והרווחימ ביותר ב�פרות הרבנית מתב��ימ על מדרש בראשית 
יובנו לו אכדי שיישובימ  24.הרנ בעניינ האמונה בה'של  �פקותיוהמ�פר על  ,רבה

  ראוי שנציע תחילה את דברי המדרש. ,כהלכה על ההבדלימ שביניהמ
במדרש מ�ופר כי תרח "עובד צלמימ היה", ופעמ אחת "הושיב לאברהמ מוכר 
 .תחתיו", אלא שאברהמ הרחיק את הקונימ ואפ הגדיל לעשות ושיבר את הצלמימ

המדרש טענ אברהמ שהפ�ל הגדול הוא ששבר את חבריו. יו כאשר בא תרח אב
  : ממשיכ ומ�פר מה עשה תרח בעקבות מעשה זה

 .נ�גוד למייא דמטפינ לנורא :אמר ליה !נ�גוד לנורא :אמר ליה ,נ�תיה ומ�רתיה לנמרוד
אמר  !ונ�גוד לעננא :אמר ליה .נ�גוד לענני דטעני מיא :אמר ליה !ונ�גוד למיא :אמר ליה

נ�גוד לבר נשא  :אמר ליה !] ונ�גוד לרוחא:[אמר ליה .�גוד לרוחא דמובלי עננאנ :ליה
ויבוא  ,הריני משליככ בו ,רלא נ�גוד אלא לאּו ,מלינ את משתעי :אמר ליה .ד�ביל רוחא

אמ  ,מה נפשכ :אמר ,הוה תמנ הרנ קאימ פליג .יכ שאתה משתחוה לו ויצילכ ממנוקאל
כיונ  .אמר אנא מנמרוד אנא –א, אמ נצח נמרוד אנא אמר מנ דאברמ אנ –נצח אברהמ 

נטלוהו  !מנ דאברמ :אמר ליה ?מנ דמנ את :ליה 25'אמ ,שירד אברמ לכבשנ האש ונוצל
 'וימת הרנ על פני תרח אביו: 'הה"ד ,ויצא ומת על פני אביו ,והשליכוהו באש ונחמרו מעיו

  26.א, כח)"(בראשית י

 
כוונתנו לזמנ שבו נכתב כל אחד מנ היישובימ לראשונה, על פי הידוע לנו. כמובנ, היישובימ   .23

  השונימ חזרו ונאמרו בצורות שונות על ידי פרשנימ מדורות שונימ. 
על מקבילות שונות וחלקיות  .361-364עמ' אלבק -תיאודורלח יג, מהד'  פרשהבראשית רבה   .24

  �ופר בבראשית רבה ראו בהערות שמ.למ
(על פי כתב יד לונדונ) הגר�ה היא: "אמ' ליה... אמר ליה...", ולפי  364אלבק עמ' -תיאודורבמהד'   .25

שיח בינ נמרוד להרנ. אכ ברוב כתבי היד הגר�ה היא: - הוא קיצור של "אמר", ויש כאנ דו "זה "אמ'
אלבק -.." (ראו בחילופי הנו�ח במהד' תיאודור"אמרינ/אמרי/אמרונ/אמרו ליה... אמר להונ/לונ.

  שמ), ולפי זה חילופי הדברימ המ בינ הרנ לנוכחימ או לאנשי נמרוד.
מ�ורת זו שבבראשית רבה מכילה שני מרכיבימ עיקריימ: המאבק של אברהמ בעבודה זרה   .26

ימ יותר ובעובדיה ומ�ירות נפשו בכבשנ האש. על מרכיבימ אלו ועל הנמצא מהמ במקורות קדומ
על פי  31- 27); י' אזואלו�, 'משמעות השמ "אור כשדימ" בבראשית יא 1ראו: זקוביצ (לעיל, הערה 

. לשאלת היח� אל הנ� שנעשה 267-271מה, תש"�, עמ'  מקרא בית�פרות בית שני והמדרש', 
לרצ, 'השלכת אברהמ לכבשנ האש בכתביהמ של בכבשנ האש ב�פרות הראשונימ ראו: מ' �ק
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אברהמ למי יש להשתחוות ואת מי ראוי ו, בוויכוח שהתנהל בינ נמרוד המדרשלפי 
לפי מה שיארע יקבע את דעתו לא נקט הרנ עמדה, אלא החליט בלבו ש – לעבוד

 .לאברהמ אחיו. ואכנ, לאחר שניצל אברהמ מכבשנ האש אמר הרנ שהוא "מנ דאברמ"
להרנ לא נעשה נ�, אלא נחמרו מעיו באש הכבשנ והוא  ,אולמ בשונה מאברהמ שניצל

  27אביו.תרח  בחיימת 
לבטימ ("קאימ פליג"), במדרש בראשית רבה מלמד שהרנ היה ב�פקות ואמ כנ, 

רבימ תלו בנקודה זו את השמטתו של הרנ  28.ללא עמדה אמונית ברורה ונחרצת
מנאומ יהושע. להלנ נציע כמה יישובימ שהתב��ו על נקודה זו, מהראשונימ ועד 

  אחרוני זמננו.

 
. להיבטימ נו�פימ של 23-33ג, תשע"ב, עמ'  אורשתבינ פרשנות, שירה ודרשה',  – ראב"ע ורמב"נ

  .12- 5כב, תשמ"ה, עמ'  שמעתינאירוע זה ראו: ע' ברזונ, 'עיונימ בנ� אברהמ באור כשדימ', 
לא נעשה להרנ נ� כאברהמ, אכ גופו לא כבר העירו אחרונימ כי מלשונ המדרש נראה כי אמנמ   .27

נשרפ באש אלא רק מעיו נחמרו, והוא יצא מכבשנ האש כשהוא עדיינ בחיימ ומת מאוחר יותר 
(מפצעיו) על פני תרח אביו. זאת משומ שצידד באברהמ ואפ מ�ר נפשו על קידוש השמ. ראו 

ר תרכ"ג, טו ע"ד; רז"ו א, אזמי עיני העדהב�גנונות שונימ: ר"א הכהנ (המאה השמונה עשרה), 
מדרש רבה עמ פירוש איינהורנ, 'פירוש מהרז"ו' על בראשית רבה שמ, מהד' וילנה; רי"ז יאדלר, 

). יש שהו�יפו כי מעשהו של הרנ היה טוב מצד 15ב, עמ' קנב (וראו גמ לעיל, הערה  תפארת ציונ
�ר נפשו על קידוש השמ, אלא שהיה פגומ מצד פנימיותו, שכנ כוונתו לא חיצוניותו, שהרי מ

הייתה ראויה. לכנ רק "נחמרו מעיו" של הרנ, כלומר רק מעיו מבפנימ נשרפו, ואילו בשאר גופו 
המבארת כיצד נעשית מ"ב, מבחוצ לא שלטה האש. מיתה מעינ זו מתוארת במשנת �נהדרינ פ"ז 

ק את הפתילה וזורקה לתוכ פיו, ויורדת לתוכ מעיו וחומרת את בני פה: "ומדלישרֵ בית דינ במיתת 
. בבבלי שמ נב ע"א מבואר שמיתה זו היא "שריפת נשמה וגופ קיימ", כלומר שֵרפת הגופ מעיו"

א, ירושלימ תש�"ז,  מדרש משהתרפ"ט), - מבפנימ בלבד. ראו: רמ"מ מורגנשטרנ מפילוב (תרכ"ב
  .32, והערה 1מייזא להלנ בפנימ, פ�קה עמ' כה. ראו גמ את דברי ר"א מוור

מ�ורת זו על לבטיו של הרנ מופיעה גמ בתרגומ המיוח� ליונתנ, בראשית י"א, כח, אלא ששמ   .28
מופיע תיאור שונה של נ�יבות מותו של הרנ באש (לפי התרגומ, הנכרימ שראו את אברהמ ניצול 

אמרו בלבמ כי אחיו הרנ מלא ק�מימ וכשפימ, והוא שלחש על האש שלא תשרופ את מנ האש 
, לכ לכ, עז ע"ב). זוהראחיו, ואז נפלה אש משמי מרומ והמיתה את הרנ. נ�יבות אלו נזכרות גמ ב

, וב�פרות המדרשית המאוחרת מצאנו 272פרק יב יד, מהד' ורמנ עמ'  �פר היובלימאולמ ב
מותו של הרנ באש, ולא נזכר בהמ עניינ אופיו החצוי של הרנ. על  תיאורימ אחרימ לנ�יבות

, ירושלימ תשנ"ב, עמ' ב חומש תורה שלמההמ�ורות השונות בעניינ מות הרנ ראו: רמ"מ כשר, 
ב, ירושלימ תש�"ט, עמ'  אגדות היהודימצט ובהערות שמ; ל' גינצבורג, -תקכג, אותיות צח- תקכב

ובהערות שמ. להשלמת התמונה נאמר כי בשונה  22- 19); עמ' 40, הערה 157(ובעיקר עמ'  9-12
והוא רבנו נתנאל ב"ר , ונ�יבות מותורבה, יש שנקט עמדה אוהדת כלפי הרנ ממדרש בראשית 

עח, שכתב: "שהרנ היה , ירושלימ תשי"ז, עמ' מאור האפלה), הארבע עשרהמאה הישעיה (תימנ, 
  צדיק", עיינו שמ.
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 א יכול היה יהושע לשייכו לא לאברהמ ולא לנחור. דמותו של הרנ ממוצעת, ולכנ ל1

מרבותינו הראשונימ שעמד על הקושי הנידונ במאמרנו בנוגע להתעלמות יהושע אחד 
  , בפירושו להגדה של פ�ח, וזה לשונו: רוקחמהרנ היה ר' אלעזר מוורמייזא, בעל ה

לוהו של כי מיכאנ אמרו שהרנ היה פו�ע על שני ה�עיפימ, אמ לא אבי הרנ לא נאמר,
אברהמ לא יכול לומר, או לנחור יעבדו אלהימ אחרימ, והיה ממוצע, עד שיגיע לאברהמ 

  30לפי שלא הושלכ אלא על מנת שיעשה לו נ�. ?ולמה לא ניצל הוא 29.ונשלכ גמ הוא

דברי ר"א מוורמייזא באו בקצרה, ונראה כי שיעור דבריו ככ הוא: יהושע בנאומו תיאר 
התייח� לשני קטבימ מנוגדימ שהיו במשפחת ככ  ולשמאת בחירת ה' באברהמ 

אחיו, אשר עבדו עבודה זרה (ועליהמ אמר נחור בצד האחד היו תרח אביו ו – אברהמ
ה', בו בצד האחר היה אברהמ שעבד את ה' (ולכנ בחר אילו ), ו"ַוַּיַעְבדּו ֶאלִֹהימ ַאֵחִרימ"

לא האמינ  – חר שהרנ "היה ממוצע"מ"). מאָה רָ ְב ת ַאמ ֶא יכֶ ִב ת ַא ח ֶא ַּק ֶא "וָ  ועליו נאמר
 כנחור, אלא היה "פו�ע על שתי ה�עיפימ" בודה זרהבה' כאברהמ וגמ לא היה עובד ע

יהושע לא יכול היה לציינ לכנ אחד משני הצדדימ. אפשר היה לשייכו לאפ - אי –
  : "לא יכול לומר").(כלשונ פירושושתרח היה (גמ) "אבי הרנ" 

שו זה על דברי חז"ל, כפי שרמז במילותיו "מיכאנ ר"א מוורמייזא מתב�� בפירו
 מופיעהבהמשכ דבריו  31אמרו", וכאמור לעיל כוונתו למדרש בראשית רבה שלפנינו.

כאברהמ מכבשנ  תשובה לשאלה המתעוררת על דברי המדרש: מדוע לא ניצל הרנ
לפי  32עשה לו נ�"."על מנת שיֵ נכנ� לכבשנ האש לא ניצל כיונ שהרנ לדעתו,  ?האש
שניצל אברהמ מכבשנ האש אמר הרנ המ�פר שלאחר  ,המדרש בבראשית רבה, דבריו

מתוכ מ�ירות נפש מוחלטת על כנ שהרנ אמר אינו מתכוונ לומר שהוא "מנ דאברמ", 
אמר שכפי שהיה אצל אברהמ), אלא  – קדושת ה' וכבודו (בינ אמ יצילו ה' ובינ אמ לא

  לא ניצל. – על הנ�ומשומ ש�מכ  ,מתוכ תקווה ואמונה שיינצלכנ 

 
  .47או להלנ, הערה על משמעות דבריו אלו ר  .29
  ), עמ' עג. 4(לעיל, הערה  הגדה של פ�ח ושיר השירימ עמ פירוש הרוקח  .30
לדברי אזכורו של הרנ בנאומ יהושע הוא הב�י� - יתרה מככ, מהמילימ "מיכאנ אמרו" משמע שאי  .31

  המדרש, שהרנ היה מ�ופק ופו�ח על שתי ה�עיפימ.
כל ה, מהד' וויי� צט ע"ד: " ט פרק אמורי�וד זה (ללא התייח�ות להרנ) כבר מופיע בתורת כהנימ   .32

, ושלא לעשות לו נ� עושינ לו נ�", ועיינו עשות לו נ� אינ עושימ לו נ�ל המו�ר עצמו על מנת
"א מוורמייזא, שהרנ מ�ר עצמו על מנת שייעשה לו נ� ולכנ בדוגמות המובאות שמ. כדבריו של ר

ביאור המדרש רבה  –ואר יפה תלא נעשה לו נ�, כתבו גמ פרשני המדרש; ראו: ר"ש יפה אשכנזי, 
, בתוכ: מתנות כהונה, ר' יששכר בער כ"צ , ד"ה ונחמרו;פירדא תנ"ב, רלג ע"ב, ל�פר בראשית

, בתוכ: בראשית עצ יו�פע"ב; ר' חנוכ זונדל ב"ר יו�פ,  בראשית רבה פרשה לח יג, מהד' וילנה עח
  .27, 15רבה שמ, ירושלימ תש�"א, עמ' שפו. ראו גמ לעיל, הערות 
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מה טיבה של אותה פ�יחה על שני לא ברור לגמרי ר"א מוורמייזא בדברי 
שני עבד עבודה זרה וגמ לא עבד את ה', או שמא ע�ק בלא האמ  – הרנ שלה�עיפימ 

אפ שדברי ר"א . ולעתימ עבד את ה' בודה זרהלעתימ עבד עהדברימ במקביל, 
 'פו�ח על שתי ה�עיפימ'יטוי המקראי משמעיימ, בחירתו בב-מוורמייזא אינמ חד

   33בו בהרנ מזה ומזה. ומטה את הדעת לומר שהוא �בור כאופנ השני, שהי
אולמ יש מרבותינו האחרונימ שכתבו מפורשות שלא היה בו בהרנ לא מזה ולא 

  בפירושו ליהושע: )השש עשרהמאה הר' משה אלשיכ ( כתבמזה. ככ 

ימ ולא באלקי אברהמ, כמו שאמרו ז"ל שאמר ולהיות כי הרנ לא תפ� לא באלהימ אחר
מאנ דנצח דידיה אנא, על כנ לא הזכיר רק את נחור, כי הוא לבדו נמשכ אחר תרח, ויעבדו 

  34.הוא ואביו אלהימ אחרימ, ואקח את אביכמ אשר לא עבדמ

כיוונ שלא ניתנ יהושע לא הזכיר את הרנ שר"א מוורמייזא, ה�כימ לדברי ר"מ אלשיכ 
לא תפ� לא באלהימ אחרימ ולא באלקי כי " – לאחד משני הצדדימהיה לשייכו 

 
ה זרה, הוא ההולמ את הביטוי 'פו�ח על נראה כי האופנ השני, שהרנ גמ עבד את ה' וגמ עבד עבוד  .33

ַוִּיַּגש ֵאִלָּיהּו ֶאל ָּכל ָהָעמ ַוּיֹאֶמר ַעד ָמַתי ַאֶּתמ ּפְֹ�ִחימ שתי ה�עיפימ'. מקור הביטוי בדברי אליהו: "
ִעִּפימ ִאמ  ְּ " (מל"א אֹתֹו ָּדָברימ ְלכּו ַאַחָריו ְוִאמ ַהַּבַעל ְלכּו ַאַחָריו ְולֹא ָענּו ָהָעמ ִה ָהֶאלֹה' ַעל ְשֵּתי ַה

י"ח, כא). למילה '�עיפימ' הוצעו שתי משמעויות עיקריות: מחשבות (רש"י, ר"י קרא, רד"ק ורלב"ג 
שמ) או ענפימ (ר"י אבנ כ�פי שמ), אולמ מו�כמ שהמילה 'פו�חימ' הוראתה כאנ דילוג מצד לצד 

נ ופעמ כאנ. ראו גמ: (או הטיית הגופ או הישענותו) באופנ שהאדמ נמצא בשני הצדדימ, פעמ כא
א, ירושלימ תשנ"ד, עמ' ש�ז. וככ כתב ע' כהנ: "בינ אמ  פירוש דעת מקרא ל�פר מלכימי' קיל, 

תפורש המילה '�עיפימ' כמחשבות, שרעפימ, ובינ אמ נפרש אותה כענפי עצ דקימ, הרעיונ הוא 
ט. שאלה זו שפ�יחה משמעותה ִדלוג מאמונה לאמונה מתוכ חו�ר רצונ או חו�ר יכולת להחלי

 בית מקראמשמעית" ('חזרה כאמצעי הבעתי במל"א י"ח', - מאשימה את העמ בחו�ר עמדה חד
כהנ כרכ יחדיו את שני הפירושימ למילה '�עיפימ', שאחד מהמ הוא ענפי . 82- 81לה, תש"נ, עמ' 

וג מעשי, כדיל- לוג מאמונה לאמונה" משמעמ דילוג חיצוניעצ דקימ, ונראה אפוא כי דבריו על "דִ 
ככ עולה מפשוטו של  ,ואכנ). ולעתימ עבד את ה' בודה זרהמענפ לענפ, ומכאנ שלעתימ העמ עבד ע

 אנט, יח נאמר כי שבעת אלפימ מישראל לא כרעו לבעל ולא נשקוהו, ומכ"א יל"שכנ במ ,מקרא
ל ומאחר שאל העמ הזה פנה אליהו ואמר "ַעד ָמַתי ַאֶּתמ ּפְֹ�ִחימ ַע  בודה זרה,ששאר העמ עבד ע

ִעִּפימ", ברי שכוונתו  ְּ לעבוד את הבעל  ,באורח חיימ זה ימשיכ העמעד מתי לשאול ְשֵּתי ַה
אמור מעתה, מאחר שר"א מוורמייזא נקט בלשונו את הביטוי הזה,  את ה'. גמובמקביל לעבוד 

יש לצדד שלדעתו היו בו בהרנ מזה ומזה ל�ירוגינ. זאת  – 'פו�ח על שתי ה�עיפימ', ביח� להרנ
ניגוד לר"מ אלשיכ המובא למעלה, שלא השתמש בביטוי זה לגבי הרנ, וממילא יכול היה לפרש ב

) 3שהרנ היה פ�יבי ולא אחז לא בזה ולא בזה. לעומתו, רי"צ הלוי דינר (להלנ בפנימ, פ�קה 
השתמש בביטוי זה, ולכנ כתב ש"הרנ הוא שני פנימ, פעמ ככ ופעמ ככ". וראו גמ מה שכתבנו להלנ 

  עיונ נו�פ בבראשית רבה וב�פקותיו של הרנ. – האחרונה ב�עיפ זהבפ�קה 
, ראשונימ נביאימ –אלשיכ הקדוש �פרי רבינו הג, נדפ� בתוכ: ד, "יהושע כ, מראות הצובאות  .34

  ירושלימ תש�"ח.

]13[



    בעז שפיגל

44 

כי הפירוש המוצע בפ�קה זו יש לו קיומ ועמידה לשני האופנימ מכאנ ". ואברהמ
  שהועלו כאנ לאמונתו המ�ופקת של הרנ.

בדרכמ של ר"א מוורמייזא ור"מ אלשיכ, המתב��ימ על מדרש בראשית רבה 
אלא שרבימ מהמ  36עד אחרוני זמננו, 35נו�פימ בעניינ לבטיו של הרנ, נקטו חכמימ

אמ לדעתמ הרנ מנע עצמו גמ מעבודת ה'  �חו את דבריהמ באופנ שקשה להכריעינ
  37וגמ מעבודה זרה או שע�ק לעתימ בזה ולעתימ בזה.

לבטיו של הרנ במעמד  את יש לציינ כי מדרש בראשית רבה לפי פשוטו מתאר רק
למעשיו ולתפי�תו של הרנ ו התייח�ות מפורשת הוויכוח בינ נמרוד לאברהמ, ואינ ב

נחור ממתרח אביו,  ניתנ לשער שקודמ לכנ לא היה הרנ שונהמ�ברה לפני מעמד זה. 
אולמ מדברי הפרשנימ עבד עבודה זרה כמותמ. אפ הוא שאר �ביבתו, ומאחיו ו

שהוזכרו נראה כי לדעתמ דברי המדרש משקפימ את עולמו האמוני של הרנ באופנ 
"קאימ פליג" (כלשונ המדרש),  –ולא רק �ביב האירוע הנזכר. כזה היה הרנ כללי, 

בטרמ הגיעו למעמד גמ לאורכ חייו,  , וככ היהמ�ופק ומהו�� בתפי�תו האמונית
  כבשנ האש! 

ללבטיו של הרנ כאמור, פרשנימ אלו נחלקו כנראה בנוגע לביטוי המעשי שהיה 
ה כאחד, או שמא משכ ידיו מזה ומזה, , האמ ע�ק בעבודת ה' ובעבודה זרבמהלכ חייו

גמ לדעתמ ברי הדבר שהרנ התנהל  ומכל מקומ ,ויש שלא נקטו עמדה ברורה בעניינ זה
כי תיאורו של הרנ במדרש לא בא ללמד באחד משני אופנימ אלו, שהרי גמ המ �בורימ 

 
, ירושלימ תש�"ב, הגדה של פ�ח מרבה ל�פרככ כתב למשל רי"ט ווייל (המאה השמונה עשרה),   .35

"ולא הזכיר הרנ  :)השמונה עשרה והתשע עשרהמאות ה( חיי אדמר"א דנציג, בעל  תבכעמ' לו, וכנ 
כי אינ רצונו להזכיר רק במה שבחר באברהמ לטוב בחירתו, והרחיק את נחור עבור רוע בחירתו, 

ואי נחור  ,מה שאינ כנ הרנ שלא היה לו בחירה בפני עצמו, כי אמר אי אברהמ נצח אנא מדיליה
תש�"ד, , ירושלימ הגדה של פ�ח עמ ביאור תולדות אדמ(כדאיתא במדרש"  ,נצח אנא מדיליה

). לדבריו, יהושע בא להדגיש את 1ב �עיפלהלנ, ראו על פירושו השני  ;עמ' נו, בפירושו הראשונ
בחירת ה' באברהמ לעומת הרחקת האישימ האחרימ. לפיככ, את נחור הזכיר יהושע לפי שבחר 

להרחיקו. הרנ, לעומתו, לא בחר בשומ דבר, לא באמונת אברהמ  בעבודה זרה, והיה צורכ – ברע
  כזה לא הזקיק התייח�ות ולא היה צורכ להרחיקו.כולא בזו של נחור, ו

בי אהרנ מאוצר כתביו, שיחותיו ואמרותיו של ר – חמדתי הגדה של פ�ח בצלו ראו לאחרונה:  .36
  ירושלימ תשע"ו, עמ' קיט., רי"ל ישראלזונ ורי"י פוזנ (עורכימ), שטיינמנ יהודה ליב

כאשר אנו שואלימ אמ הרנ ע�ק לעתימ בעבודת ה' לצד העבודה הזרה, כוונתנו לביטויימ   .37
בנה מזבח לה' והקריב המעשיימ שהיו לעבודת ה' באותו הזמנ. ככ למשל, המקרא מ�פר על נח ש

מר עליו: "ִּכי , יז), וכנ נא'כ שמעל אברהמ מ�ופר שהתפלל אל ה' ( ,, כ)'קרבנות (בראשית ח
ח, "י שמְיַדְעִּתיו ְלַמַענ ַאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאַחָריו ְוָשְמרּו ֶּדֶרְכ ה' ַלַעשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָּפט" (

ויש ה�בורימ אפ יותר  ,(�נהדרינ נו ע"א) י"ט). זאת ועוד, לפי חז"ל "שבע מצוות נצטוו בני נח"
ה מענייני הנ חובקות ומקיפות הרב ,שרוב המצוות הללו הנ מצוות לא תעשהמככ (עיינו שמ), ואפ 

  החיימ.
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ל שאישיותו של הרנ ו שלאלא בא ל�רטט תמונה כללית  ,על אירוע נקודתי בלבד
  לאורכ חייו.  אופיו

): כל 1-3הבהרה זו נוגעת לכלל הפירושימ המובאימ ב�עיפ זה (פ�קאות 
הפרשנימ התולימ בדברי המדרש את השמטתו של הרנ מדברי יהושע, רואימ כנראה 

רכ חייו, ולא רק את מחשבותיו את דברי המדרש כמאפיינימ את דמותו של הרנ לאו
ו. וראו עוד להלנ, בחתימת ה�עיפ הזה האירוע הבודד של כבשנ האש ב�ופ ימי �ביב

  ).'עיונ נו�פ בבראשית רבה'(

  . דמותו של הרנ שולית, ולכנ לא הוצרכ יהושע להזכירו2

בדברי המדרש בעניינ  התעלמות יהושע מהרנשתלו אפ המ את יש מאחרוני זמננו 
לבטיו ו�פקותיו, אלא שביארו את הדבר באופנ שונה מעט, המבו�� על קריאה שונה 

הכתוב  ,לדעת כמה מפרשימכי  אחד האחרונימ ציינככ למשל, ט של הפ�וקימ. מע
נחור אביו ותרח טה את לב אברהמ מדרכמ של יביהושע בא ללמד על ח�די ה', שה

מאחר שהרנ היה פו�ח על שתי שהציע ולאור דבריהמ  38אחיו ולקח אותו מביניהמ.
חשש שאברהמ ימשכ  ה][, "לא היעבודה זרהה�עיפימ אמ לעבוד את ה' או לעבוד 

  39נטה אחריו, לככ לא נזכר בפ�וק". ח�ד שלא [ה]אחריו, ולא הי
ויש שפירש שהכתוב ביהושע בא ללמד על מעלת אברהמ, שפרש מאלו שעבדו 

"ועל כנ כשבא הכתוב ללמד שבחו של אברהמ, שפירש ממשפחתו ומבית  ,עבודה זרה
ופירש אברהמ מהמ והלכ בדרכ  ,אביו, הזכיר רק את תרח ונחור אשר היו אדוקימ בע"ז

אחרת. אבל את הרנ לא היה לו להזכיר, שהרי לא היה אברהמ מתקשה לפרוש הימנו, 
  40מאחר שלא היה אדוק בע"ז".

המשותפ לה�ברימ הללו היא העובדה (העולה מבראשית רבה) שלא הייתה להרנ 
משומ ככ  .נוכחות משמעותית בחיי אברהמ, וזאת בשל עולמו האמוני החיוור והפושר

  כרה אצל יהושע.לא בא זִ , ולכנ גמ הנ לאחר מותונדחקה דמותו והתמ�מ�ה, הנ בחייו 

 
  ג.- , שמ, במצודת דודד; ר"ד אלטשולר, - ראו: רלב"ג, יהושע כ"ד, ב  .38
(תיאורו של הרנ שמ  עה- , ירושלימ תש�"ט, עמ' עדשל פ�ח רנת יצחק הגדהרא"י �ורוצקינ,   .39

  אולמ דברי רש"י מקורמ במדרש בראשית רבה הנזכר).מבו�� אמנמ על רש"י, בראשית י"א, כח, 
 רז"ל קליינ, בדומה לככ כתב גמ, ירושלימ תש�"ח, עמ' שעט. על התורה שמועה טובהר"ש גפנ,   .40

, ביתר תשע"א, עמ' קכה, בפירושו הראשונ (ושמ החמיא אפ יותר להרנ; הגדה של פ�ח בנ אשר
  ).2פירושו השני יובא להלנ, �עיפ ג
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  נ לא רצה יהושע להזכירו. דמותו של הרנ שלילית, ולכ3

פנ  – אכ הדגישו פנ אחר בהתעלמות יהושע מהרנמדרש אותו יש שהתב��ו על 
תש�"ז), אשר התייח� -גחינוכי. ככ הטעימ זאת בדורנו ר' יו�פ צבי הלוי דינר (תרע"

  לשיבוצ נאומ יהושע בהגדה של פ�ח:

הרי ליל ה�דר הוא לילה של חינוכ, ומי שפו�ח על שתי ה�עיפימ  – בעל ההגדה מרמז לנו
יודעימ אנו מהו, ואינ  .אינ אנו מזכירימ אותו. נחור הוא רשע, ואינ אנו מתפעלימ ממנו

מ ככ ופעמ ככ, לכנ אינ מזכירימ אותו, חשש שישפיע עלינו. אבל הרנ הוא עמ שני פנימ, פע
  41משומ שיש חשש שילמדו ממנו.

  ועוד כתב וה�ביר בעניינ זה:

המ המ�וכנימ  – אותמ אשר התנהגותמ אינה אחידה אלא מלאה ב�תירות פנימיות
אל תו ואמר לה: 'והגרועימ ביותר, וכפי שמצינו שהזהיר ינאי המלכ את אשתו לפני פטיר

לא ממי שאיננ פרושינ, אלא מנ הצבועינ שדומינ לפרושינ, ו, תתיראי מנ הפרושינ
. הרי לנו כי ה�כנה הגדולה (�וטה כב ע"ב) 'ומבקשימ שכר כפנח� ,שמעשיהנ כמעשה זמרי

  42הינה מצידה של הצביעות, מצד הני�יונ לפ�וח על שני ה�עיפימ. ביותר

ה, פעמ ככ ופעמ רי"צ הלוי דינר �בור כי היה בו בהרנ שילוב של עבודת ה' ועבודה זר
לא תפ� לא באלהימ שכתב "כי הרנ  ,)1פ�קה זאת בשונה מר"מ אלשיכ (לעיל,  43ככ.

בשל  ,לפי ר"א מוורמייזא ור"מ אלשיכ". בנו�פ, בעוד שאחרימ ולא באלקי אברהמ
היה יהושע להזכירו, הרי שלפי רי"צ הלוי  יכולהיות הרנ חריג ושונה מאביו ומאחיו לא 

 מאחר שהרנ היה :יהושע להזכירו. יותר מככ רצהחריג ושונה לא  של היות הרנב ,נרדי
נחשב לדעתו הוא "עמ שני פנימ, פעמ ככ ופעמ ככ",  – "פו�ח על שתי ה�עיפימ"

לכנ לא רצה . עבודה זרהלאישיות הגרועה מכולמ, גרועה יותר מנחור אחיו שהיה עובד 
  חינוכית.-לפי שהוא דמות אנטי – יהושע להזכירו

 
�ה, תש�"ח, עמ' קמח, וביתר הרחבה:  קול התורהנר, 'לקט מאמרימ על הגדה של פ�ח', רי"צ די  .41

דרכי יו�פ מו. ראו גמ: רי"א הלוי דינר, -, ז' דינר (עורכ), בני ברק תש�"ט, עמ' מהמקדש הלויהנ"ל, 
, ברוקלינ תשע"ג, הגדה של פ�ח ליקוטי אבקיב; ר"א הכהנ ברינ, -, בני ברק תש�"ט, עמ' קיאצבי

, רעננה דרשות לימימ נוראימ ולמועדימ –ימ פני אפרמ' קכ. ב�גנונ אחר כתב ר"א �וקולובר, ע
תשכ"ו, עמ' שמו: "בנ כזה! 'הפו�ח על שתי ה�עיפימ' איננו כבוד אפילו לאביו כמו תרח, ולא 

  כדאי בכלל להזכירו. אפילו אביו מתבייש בו, ובפרט בעל ההגדה".
  ) עמ' מו, ועיינו עוד שמ.41(לעיל, הערה  מקדש הלוי  .42
ב�גנונ דומה נקטו כבר לפניו: "שלשה בני תרח אלה הי[ו] רחוקימ זמ"ז בדיעותיהמ: אברמ הי[ה]   .43

כולו טוב כידוע, נחור הי[ה] כולו רע, שהי[ה] עובד ע"ז ורחוק הי[ה] מלהאמינ במציאותו ית"ש... 
א, זיטומיר תר�"ז, יט  ישועת יעקבמעורב טוב עמ רע, הפכפכ היה" (ר"י �ולווייצ'יק,  והרנ הי[ה]

  ע"ב, על פי מדרש בראשית רבה הנזכר).
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שיש  – פי רי"צ הלוי דינר, המ�ר החינוכיללככ שיש לשימ לב  ,רימבשולי הדב
עולה דווקא  – ו שהתנהגותמ אינה אחידה ומלאה �תירות כהרנללהיזהר מא

 השילוב של דברי המורגשת) של יהושע מהרנ. ואפ זאת:מההתעלמות (הבולטת ו
עניק הגדה של פ�ח, הנאמרת מדי שנה בליל ה�דר, מחזק את המ�ר הזה ומיהושע ב

  י "ליל ה�דר הוא לילה של חינוכ"!לו משנה תוקפ, כ
  

 – : לכלל היישובימ שהובאו ב�עיפ הזה יש ב�י� משותפנוכל אפוא ל�כמ ולומר

�פקותיו באמונה. אולמ על הב�י� הזה יש מקומ על המ�ופר בבראשית רבה על הרנ ו
עשה לגרוע וכי בשל �פקותיו אלו נ לתהות ולהקשות: מדוע בשל ככ לא יוזכר הרנ?

, בלבד מתרח אביו או מנחור אחיו שעבדו עבודה זרה ונטו אחרי אלוהימ אחרימ
של הרנ,  שונותוובתשובה לשאלה הזו, בהבהרת  ולמרות זאת הזכירמ יהושע בנאומו?

זה הוא שהוליד והצריכ ההתפלגו היישובימ שהובאו כאנ לעיל. מנגד, אפשר שהקושי 
ג), שלא התייח�ו למ�ופר בבראשית -�עיפימ ב (להלנ התירוצימ האחרימ לקושיהאת 

  רבה על הרנ ולא תמכו יתדותיהמ עליו.

  עיונ נו�פ בבראשית רבה וב�פקותיו של הרנ 

מצבו האמוני לה כי יש ב�פרות הרבנית שתי תפי�ות שונות לגבי ומנ האמור עד כה ע
א תפ� "ל – ל מדרכי האמונהול וכוהרנ: (א) יש ה�בורימ שהרנ הפקיע עצמו מכשל 

). (ב) ויש 1פ�קה  ,כדברי ר"מ אלשיכ (לעיל ,לא באלהימ אחרימ ולא באלקי אברהמ"
"עמ שני פנימ, פעמ ככ ופעמ ככ"  – ה�בורימ שהיה בו בהרנ מזה ומזה, כי היה הפכפכ

  ).3פ�קה  ,כדברי רי"צ דינר (לעיל
עשויות להתקשר לשאלה פרשנית אחרת המתעוררת למקרא שתי התפי�ות הללו 

נוכח העימות בינ אברהמ ונמרוד  המדרש מ�פר על הרנ העומד 44המדרש. דברי
אמר  – אנא אמר מנ דאברמ אנא, אמ נצח נמרוד – ואומר: "אמ נצח אברהמומ�תפק 

אמ כל מה שרצה הרנ  :זו טעונ בירור אנא מנמרוד אנא". ואולמ גופה של אמירה
א מנמרוד אנא" והיו רק להישאר בחיימ, ברי שהיה עליו לומר "אנ היה באותה שעה

אפוא פשרמ של לבטי הרנ באותה שעה ומה עמד  ומה .מניחימ אותו לנפשו
  ריהמ? ומאח

לדברי הרנ נותנת טעמ ברור מפורשת הב�פרות הרבנית לא מצאנו התייח�ות 
אולמ מתוכ המובא ב�פרות זו עולימ ומשתמעימ שני אופנימ  ,"מנ דאברמ אנא"

  . שונימ להבנת דבריו אלו ולמניעיו
 

וגמ מייח�ימ אותו לשתי התפי�ות ולאו דווקא אנו מציעימ קישור זה בזהירות ועל דרכ האפשר,   .44
כמימ אלו בשאלה שנזכיר כאנ שכנ לא נתברר די הצורכ מהי דעתמ של ח לחכמימ שהציעו אותנ,

  מיד. 
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"מנ דאברמ אנא" נבעה משיקולימ  (א) אפשר לפרש שהנכונות של הרנ לומר
י אברהמ ולטובות שהוא האישיימ, מתוכ תקווה שבאמירתו זו יזכה לברכת אלו

שפה ולחוצ בלבד, נ הלשונ אחר: דברי הרנ אלו נאמרו מ 45משפיע על המאמינימ בו.
בלבו (ובהמשכ לומר נאות  ולא שיקפו רצונ כנ ואִמתי לבחור בדרכ חיימ חדשה. הוא

יו, לא כי התכוונ לחולל מהפכ אמוני בחייו, ולא הבפיו) שהוא מצדד באברהמ ובאלו
מתוכ רצונ לשלב ביטויימ מעשיימ מרובימ לאמירה זו אמ בכלל, אלא מתוכ שיקולי 

  46החליט כעת שהדבר כדאי ומשתלמ לו.כיוונ שרווח ותועלת בלבד, 
תית. הוא היה מעוניינ לדעת יתה התלבטות אמפשר לפרש שלהרנ הי(ב) מנגד, א

עמ מי הצדק, עמ אברהמ או עמ נמרוד, וביקש הכרעה אמונית בחייו. נכונותו של הרנ 
לומר "מנ דאברמ אנא" נבעה מתוכ �ערה אמונית שהתחוללה בו באותה העת, ובאמת 

כאשר ניצל אברהמ  47בשלה בקרבו מוכנות של ממש לקבל עליו עול מלכות שמימ.
 

הרנ לאישי המקרא שחיו בתקופתו ואחריו, שחפצו ביח�י רעות ושלומ עמ אבות בככ דומה   45
כדי לזכות בברכת ה' עליהמ. ככ נהגו אבימלכ ופיכל שר צבאו  –האומה והיו מעוניינימ בקרבתמ 

" (בראשית ְּבכֹל ַאֶשר ַאָּתה עֶֹשהימ ִעְּמָכ ִה ֶאלֹ" :כאשר באו לכרות ברית עמ אברהמ ופתחו ואמרו
ִעָּמְכ ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ה' ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה " :עמ יצחק כאשר הכריזו גמאבימלכ ופיכל כ"א, כב). ככ נהגו 

יה שה ,לבננהג " (שמ כ"ו, כח). ובדומה להמ ָנא ָאָלה ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנָכ ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמכְ 
לגבי כאנ , כז). אפ '" (שמ לִּבְגָלֶלכָ  ה'ִנַחְשִּתי ַוְיָבַרֵכִני "לו: אמר ומעוניינ שיעקב יישאר עוד בביתו 

ש�בור היה שיתברכ ויצליח אפשר שלא היה חפצו בה' ובעבודתו באמת אלא בטובתו שלו,  ,הרנ
  חייו בשל יח�ו החיובי אל ה'. ב

הוא שייעשה לו נ� להינצל מכבשנ האש. "הרנ לא היה ראוי  אחרוני זמננו:ככ עולה מדברי כמה מ  .46
', כדאמרי אינשי, לראות איזו דרכ בטוחה יותר. הוא היה מוכנ לפנות לדרכו של התיישב על הגדר'

 (ר"מ נמרוד, אמ חייו יהיו ב�כנה. כגונ זה איננו קטנ אמנה, כגונ זה אינו מאמינ כלל ועיקר"
שיחות ל�פר ). ראו גמ: ר"א הלוי נבנצל, 65תש"ל, עמ'  ל אביב, תורה לאור התקופההתרוזנבוימ, 
, ר"י אליהו (עורכ), ירושלימ תש�"ה, עמ' רצג. ויש שדקדקו בלשונ המדרש, "אמ נצח בראשית
, שדברי הרנ לא נאמרו אלא מנ השפה ולחוצ, והוא לא "מנ דאברמ אנא וכו' אנא אמראברהמ, 

יפוא שמעולמ לא השתייכ הרנ לשומ צד, והשתייכ רק "ונמצא א – התכוונ באמת לשנות את דרכו
ללכת היכנ שמשתלמ יותר! היכנ שמרוויחימ יותר!... ולא היה שלמ באמת עמ  – לעצמו ולשיטתו

, בראשית, ברוקלינ תשע"ד, עמ' קצה משה על התורהאהל אפ צד... ולככ נשרפ" (רמ"י שיינרמנ, 
, ירושלימ תשע"א, מגילת רות – האיר ממזרח (בשמ ר"ש שבדרונ). בדומה לככ ראו: ר"ד אברהמ,

קמב (המחבר שמ הדגיש כי בנקודה זו היה מנשה שונה מהרנ, שכנ אצל מנשה הייתה -עמ' קמ
  נכונות להשתנות ולעבוד את ה' ולכנ ניצל, עיינו שמ).

), שהעמידו על מעלתו של הרנ. 14-15של"ה וחת"מ �ופר (לעיל, הערות ככ כמדומה עולה מדברי   .47
, ה�בורימ כי בשל בחירתו של הרנ באלוהי 32ככ נראה גמ מדברי האחרונימ שהוזכרו לעיל, הערה 

ר"א ש אלא רק נחמרו מעיו. דומה שככ �בר גמ רפ גופו באלא נש אברהמ ומ�ירות נפשו
. מדבריו "והיה ממוצע, עד שיגיע לאברהמ ונשלכ גמ הוא"בכתבו:  )1פ�קה  ,מוורמייזא (לעיל

נראה שהרנ אחז בתחילה בעמדה 'ממוצעת', אולמ כאשר הגיע לאברהמ במעמד כבשנ האש 
וורמייזא (בפירושו שמ) . מעתה מובנ יפה מדוע המשיכ ר"א מי אברהמהנתחזקה אמונתו באלו

ושאל מדוע לא ניצל הרנ מכבשנ האש. מאחר שמעמד כבשנ האש הביא את הרנ להאמינ באמת 
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מינ הרנ בה' בלב שלמ והיה נכונ לעבדו, אלא שלא זכה יו מכבשנ האש, אכנ האאח
  48לככ!

שיש מקומ לתלות את שתי האפשרויות הללו בשתי התפי�ות שהעלינו כמדומה 
לעיל בנוגע למצבו האמוני של הרנ לאורכ חייו, גמ בטרמ הגיעו למעמד כבשנ האש. 

האמונה, מ�תבר שגמ בזמנ  לפי תפי�ה א, האומרת שהרנ לא התע�ק כלל בדרכי
והוא פעל משיקולימ  ,הוויכוח בינ אברהמ ונמרוד לא חל שינוי ומפנה בהשקפותיו

שהרנ גילה עניינ בשאלה את מי ראוי מנגד, לפי תפי�ה ב, האומרת אישיימ בלבד. 
י אברהמ ומאלוהי נחור, מ�תבר לומר שבראותו הלעבוד ובחר שלא להניח ידו מאלו

  49ו אברהמ, הותרו �פקותיו ונטה לבו אחרי ה'.את הנ� שנעשה לאחי
ולומר שגמ אמ עד כה הרנ משכ ידיו מזה ומזה, יכול בעל דינ לחלוק עמ זאת, 

ההבדל לפי זה עדיינ ייתכנ שהתעורר להאמינ בה' ולעבדו לאור הנ� שנעשה לאברהמ. 
אופי חייו האמוניימ עד למעמד כבשנ לעברו של הרנ ולבינ שתי התפי�ות מצטמצמ 

מהפכות האש, אבל באשר לפרק חייו האחרונ שתי התפי�ות הללו 'מיישרות קו' ו
  יחדיו בזכותו של הרנ.

ככ או ככ, דומה שגמ בנ זמננו, המעיינ בדברי המדרש על הרנ ואשר מודע לשתי 
עומד ומ�תפק להיכנ  –הקריאות השונות הללו, מוצא את עצמו כהרנ, "קאימ פליג" 

 
בה' ולמ�ור את נפשו על אמונה זו, ממילא מתעוררת השאלה מדוע אפוא לא ניצל. כזכור, 

  ."על מנת שיעשה לו נ�אלא הושלכ תשובתו של ר"א מוורמייזא היא שהרנ לא ניצל "לפי שלא 
לשאלה מדוע לא זכה הרנ להינצל מכבשנ האש כאברהמ לפי פירוש זה, ראו דברי ר"א מוורמייזא   .48

  .32), וראו גמ לעיל, הערה 1בהערה הקודמת (ולעיל ב�עיפ זה, פ�קה 
ככ היה אצל יתרו, שלפי חז"ל  דומה.של עבר כבר מצאנו יותר מדוגמה אחת למפנה אמוני על רקע   .49

" (מכילתא דרשב"י יתרו י"ח יא, מהד' עבודה זרה בעולמ שלא עבדה ...מתחלה לא הניח"
; וכעינ זה במכילתא דרבי ישמעאל מ�כתא דעמלק בשלח פרשה א, מהד' 131מלמד עמ' -אפשטיינ
שמות תגייר (ולב�ופ לאחר ששמע על הנ�ימ שעשה ה' לישראל בא וה), 194רבינ, עמ' - הורוביצ
אפ שקודמ לכנ עבדו  –במעמד אליהו בהר הכרמל אירע גמ  יב; זבחימ קטז ע"א). ככ-י"ח, א

נפלו על פניהמ שראו, שירדה אש מנ השמימ, בעקבות הנ� הרי שגמ את הבעל וגמ את ה', ישראל 
אמונית פעילות חיימ שיש בהמ שעל רקע נראה אפוא . (מל"א י"ח, לט) "ימִה הּוא ָהֶאלֹואמרו "ה' 

, אפ זו המשלבת עבודה זרה עמ עבודת ה', יש יותר נכונות ובשלות להאמינ בה' ולקבל את מעשית
עול מלכותו, כאשר האדמ רואה את יד ה' וחווה את מעורבותו בעולמ באופנ גלוי ונ�י. כדברימ 

האדמ הללו כתב ר"ז �ורוצקינ: "כי לא רק 'הנ�' הוא הקובע את ההגבה עליו, אלא גמ ההכנה של 
, ירושלימ תש�"ה, שמות י"ח, א, עמ' אזנימ לתורה חמשה חומשי תורה עמ פרושלקליטתו" (

ק�; ועיינו עוד שמ, שבזאת ה�ביר את ההבדל בינ יתרו, ששמע על נ�י יציאת מצרימ ובא -קנט
כי יתרו  –להתגייר, לבינ שאר העמימ, ששמעו אפ המ על נ�ימ אלו ולמרות זאת נשארו כשהיו 

ו "ממחפשי אלהי אמת"). לפיככ כתבנו בפנימ שלתפי�ה השנייה, שהרנ היה בעברו פעיל היה בעבר
, מעמד כבשנ האשלומר כי לאור הנ� שראה במ�תבר יותר מבחינה אמונית וביקש לעצמו ֵאל, 
  , והייתה זו אצלו הכרה אמתית ומחייבת. "ימִה הּוא ָהֶאלֹ "ה' התעורר והתנער מ�פקותיו והכריז 
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לטובת עצמו או  –כבשנ האש  ה נתונה דעתו במעמדנטה לבו של הרנ ולמי היית
  לכבוד קונו?!

  רמב"נ)ל פי (ב) יישובימ המתב��ימ על ארצ הולדתו של הרנ (ע

ישנה היישובימ המתב��ימ על דברי המדרש לגבי לבטיו האמוניימ של הרנ, לצד 
 ארצ הולדתו של הרנ.בעניינ מב"נ רמתב��ימ על דברי הובימ קבוצה אחרת של ייש

   .רמב"נו של הדברימ נקדימ ונ�ביר את דברינת להב
הבולטימ שבהמ המ ראב"ע ורמב"נ, נחלקו בשאלת מיקומה שהראשונימ, כמה מנ 

באור כשדימ או בחרנ. לדעת  – בשאלה היכנ נולד אברהמכמו גמ  50,של אור כשדימ
לעומת  52משתמע שהיא בכלל עבר הנהר.מדבריו ו 51ראב"ע אברהמ נולד באור כשדימ,

 
מ נחלקו בשאלת מיקומה של אור כשדימ. רבימ זיהו אותה עמ העיר השומרית העתיקה גמ החוקרי  .50

'אור', הנמצאת בחלק הדרומי של הפרת וממערב לו, מדרומ לבבל, קרוב לשפכי הפרת והחידקל אל 
המפרצ הפר�י. מנגד, יש ה�בורימ שהיא נמצאת בחלק הצפוני של הפרת וממזרח לו, במרחק 

שמ, 'למקומה של -הדעות השונות והשיקולימ השונימ ב�וגיה זו ראו: י' בנ מ�וימ מנ העיר חרנ. על
עולמ ; י' קליינ, 86-91, ירושלימ תשכ"ד, עמ' קבצ מחקרימ בתנ"כ – עז לדודאור כשדימ', בתוכ: 

שג. - ), בראשית י"א, כח, עמ' שב1; קיל (לעיל, הערה 89, תל אביב תשמ"ג, עמ' בראשית – התנ"כ
 J.M. Miller, ‘Ur of the Chaldeans and Interdisciplinaryראו גמ (עמ הפניות ל�פרות נו�פת): 

Research’, in: T.J. Sandoval and C. Mandolfo (eds.), Relating to the Text: 

Interdisciplinary and Form-Critical Insights on the Bible, London-New York 2003, pp. 
307-320.  

מאור כשדימ". וככ  – מחרנ, 'ומארצ מולדתי' – ית אבי'מב'ככ כתב רש"י, בראשית כ"ד, ז: "  .51
הדגיש ראב"ע, שמ י"א, כו: "ואברמ נולד במקומ נקרא אור כשדימ". ככ נקט גמ ר' זכריה בנ שלמה 

' קיז, ד"ה וממולדתכ (על הרנ , ירושלימ תשנ"א, עממדרש החפצהרופא (המאה החמש עשרה), 
  ואברהמ): "ששניהמ נולדו באור כשדימ".

נאמר לאברהמ בעודו נמצא באור כשדימ, וככ  "ֶלְכ ְלכָ "לדברי ראב"ע, בראשית י"ב, א, הציווי   .52
: 55בראשית י"א כח, מהד' בובר עמ'  לקח טוב במדרשפירשו רד"ק ורלב"ג שמ. ככ מופיע גמ 

יה הדבור אל אברהמ לכ לכ". וככ עולה כבר מפרקי דרבי אליעזר פרק "בעוד תרח באור כשדימ ה
ָוֶאַּקח כו, מהד' רד"ל �א ע"א (וראו ביאור רד"ל שמ). לפי שיטה זו עלינו לומר כי דברי יהושע, "

וכו'), מתייח�ימ  "ֶלְכ ְלכָ "" (שמשמעמ: ואצווה את אברהמ ֶאת ַאִביֶכמ ֶאת ַאְבָרָהמ ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר
ככ כתב ר' אליהו מזרחי  ירע באור כשדימ, ונמצא שאור כשדימ בכלל 'עבר הנהר'!למה שא

ֻּכלמ נקראימ בשמ  –(רא"מ), בראשית י"ב, ב: "כי אור כשדימ וכותה וחרנ וארמ נהרימ בכללה 
' ר"מ פיליפ, פתח , מהדהרא"מ חומשעבר הנהר, להיותמ משפת נהר פרת והלאה לפאת מזרח" (

ועיינו עוד שמ שהאריכ לב�� את שיטת ראב"ע). וכבר כתב כנ ר"נ: "ולפי  תקוה תשנ"ד, עמ' קעה,
פירוש על  (ר"נ), רבנו נ�ימ בנ ראובנ גירונדיהקרוב אצלי, כי אור כשדימ מכלל עבר הנהר"; ראו: 

, עמ' קנג (ואולמ לדעתו, אפ שמוצא אברהמ רל"א פלדמנ (מהדיר), ירושלימ תשכ"ח ,התורה
נאמר בחרנ, עיינו שמ). על העדפת דעת ראב"ע שהציווי  "ֶלְכ ְלכָ "יווי ומשפחתו באור כשדימ, הצ

לאברהמ נאמר באור כשדימ, על העצירה בחרנ ומשמעותה ועל היבטימ �פרותיימ במ�עמ של 
  . 29-35), עמ' 5תרח ואברהמ ראו לאחרונה: גרו�מנ (לעיל, הערה 
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 שאיננה נמצאת בעבר הנהר ,באור כשדימ לדעת רמב"נ אברהמ נולד בחרנ ולא זאת,
  בפירושו לתורה: להלנ מקצת מדברי רמב"נ  53.לדעתו

והנה תרח הוליד בניו הגדולימ אברהמ ונחור בעבר הנהר ארצ אבותיו, והלכ לו עמ אברהמ 
 ...הנהר בעיר חרנונשאר נחור בנו בעבר  .ושמ נולד לו בנו הקטנ הרנ ,בנו אל ארצ כשדימ

 ...כי שמ מולדתו של הרנ לבדו – (בראשית י"א, כח) 'בארצ מולדתו באור כשדימ'וזה טעמ 
ותרח אביו ואברהמ היה בלבמ מנ  ...במקומ ההוא בארצ כשדימ נעשה נ� לאברהמ אבינו

וזהו טעמ ... צל שילכו אל ארצ כנענ להתרחק מארצ כשדימ מפחד המלכהיומ ההוא שנִ 
, אשר שמ (שמ, לא) 'או עד חרנמ מאור כשדימ ללכת ארצה כנענ ויבֹתויצאו ִא '

משפחותיהמ ואבותיהמ מעולמ, וישבו ביניהמ ונתעכבו שמ ימימ רבימ. ושמ נצטוה 
אברהמ לעשות מה שעלה בדעתו ללכת ארצה כנענ ועזב את אביו, ומת שמ בחרנ ארצו, 

ואקח את אביכמ את 'כתוב והוא הלכ עמ אשתו ולוט בנ אחיו ארצה כנענ. וזהו שאמר ה
כי בעבר הנהר נצטוה  – ג) ,ד"(יהושע כ 'אברהמ מעבר הנהר ואולכ אותו בכל ארצ כנענ

  54.א, כח)"(בראשית י   בזה, ומשמ לקחו והוליכו בכל ארצ כנענ

, שבו נמצאת העיר חרנ, לבינ אזור 'עבר הנהר', יש להבחינ בינ האזור הנקרא ולדברי
באור ומת בעוד שהרנ נולד  55שבו נמצאת אור כשדימ., 'ארצ הכשדימ'אחר הנקרא 

א, כח), שני אחיו הגדולימ, אברהמ "(בראשית יכשדימ, כפי שנאמר בפירוש בכתוב 
משפחת  חזרהלאחר מות הרנ באור כשדימ לדעת רמב"נ, נולדו בעבר הנהר.  – ונחור
 

", ועיינו עוד שמ, וראו אברהמ אבינו לא נולד בארצ כשדימנ, בראשית י"א, כח: ""ב רמבככ כת  .53
המצוטט להלנ בפנימ. גמ בפירושו לבראשית י"ב, א דחה רמב"נ את דעת ראב"ע ושב הדגיש לגבי 

כח), כי חרנ היא ארצו, "א, לפני זה (יאבל העיקר כבר ידעת אותו ממה שכתבנו ב�דר שאברהמ: "
נ "". על שורשי המחלוקת בינ רמבו, והיא ארצ אבותיו מעולמ, ושמ נצטוה לעזוב אותמושמ מולדת

פניה השונות של מחלוקת פרשנית',  – וראב"ע ראו: א' טויטו, 'ארצ מוצאו של אברהמ אבינו
מנחות ידידות והוקרה  – א�ופת מאמרימ :מנחת �פירבתוכ: י' רוזנ�ונ וי' שפנייר (עורכימ), 

נ שאברהמ נולד ". על העדפת דעת רמב81-90רחובות תשע"ג, עמ' -, אלקנהלכבוד יצחק �פיר
 ,S. Spero, ‘Was Abram Born in Ur of the Chaldees?’, Jewish Bible Quarterly 24בחרנ ראו: 

1996, pp. 156-159  ,'?דפ שבועי (ובקיצור: הנ"ל, 'האמ אברהמ אכנ נולד באור כשדימ– 
, עיונימ במקרא), ולאחרונה: י' פלור�היימ, 3-4רשת נח תש�"ט, עמ' , פ781 אילנ- אוניבר�יטת בר

  .15-16 ירושלימ תשע"ה, עמ'
נ שילב בו מ�פר הו�פות, "פירושו של רמב"נ לבראשית י"א, כח הוא נרחב ומורכב, ומתברר כי רמב  .54

י' והפירוש שלפנינו כיומ הוא בעצמ מהדורה בתרא. על ההו�פות שבפירוש זה ועל טיבנ ראו: 
, ירושלימ תשע"ג, עמ' תו�פות רמב"נ לפירושו לתורה שנכתבו בארצ ישראלעופר וי' יעקב�, 

. על כל פנימ, המצוטט עתה בפנימ אינו אלא חלק מדבריו, ובו אינ ביטוי להו�פות הללו. 121-130
  וראו גמ ההערה הבאה.

מ התוודע לאחר הגיעו נ מידע ממ�פר מקורות, שלחלק"מתברר כי בעניינימ גאוגרפיימ שאב רמב  .55
לארצ ישראל. על העניינ כולו ראו: ד' שניאור, 'תו�פות ותיקוני נו�ח גיאוגרפיימ בפירוש רמב"נ 

. בנוגע לארמ נהריימ ואור 263-277כג, תשע"ד, עמ'  שנתונ לחקר המקרא והמזרח הקדומלתורה', 
  . 267- 266נ בפירושו המובא כאנ, ראו שמ, עמ' "כשדימ, שאליהמ התייח� רמב
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ואמר  ימימ רבימ ציווה ה' את אברהמ לחרנ, ולאחר ישיבתמ בחרנלעבר הנהר, תרח 
ָוֶאַּקח ֶאת ַאִביֶכמ על הציווי הזה אמר יהושע "" וכו' (שמ י"ב, א). ֶלְכ ְלָכ ֵמַאְרְצכָ לו: "

  (כ"ד, ג). "ֶאת ַאְבָרָהמ ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר
יש מרבותינו האחרונימ שתלו את השמטת הרנ מדברי יהושע בדברימ אלו של 

לאור השמטה זו, כפי רמב"נ, אלא שנראה שנחלקו כיצד יש לפרש את דברי יהושע 
  שנראה להלנ.

עשוי לה�ביר פרט זה כשלעצמו רנ מעולמ לא ישב בעבר הנהר. לדברי רמב"נ, ה
ו) הרי יהושע בתחילת נאומו (ויהיו שיקוליו אשר יהיש תעלמות יהושע ממנו,האת 

 –, ב) (כ"ד "ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמ" –התייח� לישיבה בעבר הנהר בלבד 
  ובהקשר זה אינ מה להזכיר את הרנ, שמעולמ לא היה בעבר הנהר.

(המאות השמונה עשרה והתשע  חיי אדמבקיצור ר' אברהמ דנציג, בעל  כתב ככ
  בפירושו להגדה של פ�ח: 56עשרה),

א, כח) שהרנ לא נולד מעבר הנהר, רק באור "ולפי מה שכתב הרמב"נ בפ' נח (בראשית י
  57, ממילא לא קשיא מידי שלככ לא הזכיר הרנ.כשדימ שהיא ארצ שנער

הרי יהושע  כ שהרנ לא נולד בעבר הנהר?אולמ עדיינ יש לתהות על פירוש זה: ומה בכ
אינו מתייח� כאנ להרנ עצמו אלא לתרח אביו, ולכאורה כשמ שאמר על תרח שהוא 

ומה לי אמ נולד הרנ  ,'אבי הרנ'ככ היה יכול לומר עליו שהוא  ,"ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור"
  !במקומ אחראו בעבר הנהר 

ר"א דנציג קיצר בלשונו ולא עמד על עניינ זה, וברי שיש להבינ את פירושו תוכ 
ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמ ֶּתַרח ַאִבי " –התבוננות בדברי יהושע בשלמותמ 

" (כ"ד, ב). לאור הפ�וק המלא, דומה שיש ַאֵחִרימ ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו ֶאלִֹהימ
  י אפשרויות להבנת דברי ר"א דנציג:מקומ להציע שת

", ובכלל ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמאפשר שהוא מפרש את הפ�וק ככ: "
הפכ כאשר  שכנ", ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹורכל עוד היה " 58",ֶּתַרח"אבותיכמ אלו היה גמ 

 
בחרנו להקדימ את היישוב של ר"א דנציג על פני היישוב של ר"ש הלוי אלקבצ, אפ ש�דרמ   .56

הכרונולוגי הפוכ, כי בככ לדעתנו יוצגו היישובימ באופנ ברור יותר, וגמ יובהר יפה חידושו של ר"ש 
  אלקבצ בהבנת דברי יהושע.

  ), עמ' נו, בפירושו השני.35(לעיל, הערה  תולדות אדמ ביאורהגדה של פ�ח עמ ראו:   .57
), ואפ לנחור 60לפי פשוטו של מקרא אינ מניעה לקרוא לתרח בתואר 'אבותינו' (וראו הערה   .58

אפשר לקרוא ככ, שהרי שלוש אימהות האומה יצאו ממנו (כמבואר לעיל, פרק ג). אולמ יש שתמהו 
יש שיישבו . כ, ובפרט לאור דברי הבבלי (ברכות טז ע"ב): "אינ קורינ אבות אלא לשלושה!"על כ

שבדברי שבח אינ קורינ אבות אלא לשלושה, אבל בדברי גנאי "לא איכפת לנ דקרי להו אבות, 
, רי"ש הגדה של פ�ח חקת הפ�חואפי[לו] לתרח"; ראו: ר"מ פיזאנטי (המאה השש עשרה), 

ד תשנ"ח, עמ' צז. ויש שיישבו כי לפני מתנ תורה גמ תרח ואבותיו, ולמעלה שפיגל (מהדיר), לו
מהמ עד נח, נקראו 'אבותינו', אולמ לאחר מתנ תורה אינ ישראל מתייח�ימ אלא מאברהמ ואילכ 
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" אלא באור כשדימ. לשונ אחר: תרח ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר"שב כבר לא י – תרח גמ 'אבי הרנ'
אבי 'אפשר לומר על תרח שהיה -הוא אמנמ הנושא כאנ, והרנ הוא כמובנ בנו, אבל אי

  ."ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר"כאשר ישב  'הרנ
 "ְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמְּבֵעֶבר ַהָּנָהר יָ "אפשר שהוא מפרש את הפ�וק ככ: לחלופינ, 

פי פירוש ". לֶּתַרח ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור" –ואבותיכמ אלו המ הנזכרימ כאנ בשמ  –
עתה  מו�בת לא רק כלפי תרח אלא גמ כלפי אברהמ ונחור בניו. "ַאבֹוֵתיֶכמ"זה, תיבת 

אות בהרנ אחד גמ אמ אפשר לרשכנ , 'אבי הרנ'מובנ מדוע יהושע לא ציינ שתרח היה 
מאבותינו אשר שהיה אחד לומר  אפשר- אי(כמבואר לעיל, פרק ג), הרי  מ'אבותינו'

  ! "ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר"ישבו 
כבר הוצעו על ידי רבותינו  "ַאבֹוֵתיֶכמ"למילה שני הפירושימ הללו יש לציינ ש

מהמ שאמרו שהכוונה לתרח ו 59 בניו,ללתרח וה מהמ שאמרו שכוונת –הראשונימ 
, אפ הפירושימ הללו שנילכנ קרוב בעינינו לומר שר"א דנציג �בר כאחד מ 60 .בותיואלו

  שלא כתב כנ בפירוש.
ה�ביר  אפיש מנ האחרונימ שהתב�� על דברי רמב"נ בעניינ הולדת הרנ, ו

שבפ�וק הזה, אלא שהציע  "ַאבֹוֵתיֶכמ"מפורשות שהשמטת הרנ באמת קשורה לתיבת 
ר' שלמה הלוי אלקבצ (המאה השש  כתב. ככ זו הלתיב, שלישית, הבנה מחודשת

  עשרה), בפירושו להגדה של פ�ח: 

 
, בראשית, ירושלימ תש�"ט, עמ' קלו. רבימ אהל יעקבבלבד; ראו: ר"י קראנצ (המגיד מדובנה), 

באברהמ מתייח�ימ ישראל לאברהמ בלבד, ולא ייח� אותנו הכתוב לתרח  יישבו כי מאז בחירת ה'
על  – בית יעקבאלא בזמנ שקדמ לבחירה באברהמ; ראו למשל ב�גנונות שונימ: רי"א ינוב�קי, 

הגדה ע"ג (בשמ "מורי מפרשי�חא"); ר"א ליכטשטיינ, - , פיוטרקוב תר"�, יח ע"בהתורה ומועדי ה'
הגדת  –הגדה של פ�ח בילגוריי תרצ"ה, טז ע"א; רא"ג זאק�, , אשל ברמהעמ פירוש של פ�ח 
  עט.- יורק תש�"ח, עמ' עח , ניוהגרשוני

עבודה זרה; עבדו שתרח ונחור המ אכנ, נחלקו המפרשימ מי מהמ עבד עבודה זרה. רבימ פירשו ש  .59
), עמ' עא; ר"מ אלשיכ 6(לעיל, הערה  הגדה של פ�ח תורת חיימראו למשל: ריטב"א, בתוכ: 

אלא עבדו עבודה זרה  פירשו שלא רק תרח ונחורמנגד, רבימ  .1המצוטט לעיל בפרק זה, �עיפ א
, ), עמ' עג; רשב"צ4; ראו למשל: ר"א מוורמייזא (לעיל, הערה עד אשר האמינ בה' ,גמ אברהמ

יש עוד רבימ ב�פרות הרבנית שנקטו אחת משתי . עג- עמ' עא ,הגדה של פ�ח תורת חיימבתוכ: 
  הדעות, ומהמ שהרחיבו עוד בעניינ אברהמ, והדבר חורג ממ�גרת הערה זו.

, ")בימי תרח ומלפניושבתחלה היו אבותינו ככ עולה מדברי הרמב"מ הלכות חמצ ומצה פ"ז ה"ד ("  .60
" מתייח�ת לתרח מַאבֹוֵתיכֶ , חלק ג פרק כט. ויש שכתבו מפורשות שמילת "מורה נבוכימוראו גמ: 

לפי שמאז היציאה מנ התיבה, שמ וכל תולדותיו ישבו  ולאבותיו ואפ לאבות אבותיו עד שמ בנ נח,
י אברבנאל, ); ר"6ר' שמ טוב אבנ שמ טוב (לעיל, הערה בעבר הנהר עד ימי תרח ואברהמ; ראו: 

ואולמ , רי"מ פר�ר (מהדיר), ירושלימ תש�"ז, עמ' קלו (הגדה של פ�ח עמ פירוש זבח פ�ח
" אינו מתייח� לשמ ולדורות הראשונימ שהיו ַוַּיַעְבדּו ֶאלִֹהימ ַאֵחִרימשניהמ הדגישו כי התיאור "
  צדיקימ אלא לתרח ולנחור).
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 על אברהמ ולא על תרח אביו, ונה לא, ואינ הכו'בעבר הנהר ישבו אבותיכמ מעולמ'ואמר 
רק על כל אבותיהמ משמ והלאה, כי כולמ היו מעבר הנהר, נחור אביו של תרח, ושרוג 

עליהמ ו ,כולמ היו מעבר הנהר –ופלג אביו של רעו אביו של נחור, ורעו אביו של שרוג, 
  אמר 'ישבו אבותיכמ מעולמ'...

מפני שעד העת ההיא  הטעמ אצלי – ולא הזכיר להרנומה שהזכיר אבי אברהמ ואבי נחור 
היה תרח מעבר הנהר, ומשמ ואילכ לא היה עוד במקומ ההוא, וכמ"ש הרב הגדול הרמב"נ 

ולכנ הנה שאברהמ ונחור נולדו בעבר הנהר ולא הרנ, ל]... [כפי שהובא לעיזצ"ל ב�ופ פ' נח 
ל�ימנ שהיו אבותיהמ מעבר הנהר, וזה שאמר  ,והזכיר לנחור ל�יבה שקדמה. לא הזכירו

אברהמ ואבי נחור שגמ  והראיה ע"ז תרח בהיותו אבי ',בעבר הנהר ישבו אבותיכמ מעולמ'
  משמ.  הוא הי[ה]

על הדרכ] הנ"ל, לא שיכוינ  אבותיכמ עה"ד [=מו�ב ל 'ויעבדו אלהימ אחרימ'ומעתה 
ואינ אומרימ לו זכור  61לאברהמ ואפ לא לתרח, כי המ ז"ל קיימו וקבלו שחזר בתשובה,

להורות  'ואקח את אביכמ מעבר הנהר'ולכנ אמר  62מעשיכ הראשונימ ואפ כי אחרי מותו.
מ אליו אינמ כי והקודמי ,מדוקדקת, כי אברהמ הוא אבינו בעצמ 'אבותיכמ'כי אינ תיבת 
כי  והכל הוא דרכ גנות, ולכנ חזר ואמ[ר] 'ואקח את אביכ[מ] את אברה[מ]',אמ במקרה... 

  63.[ת]הוא אבינו באמ

 
ולא נא�פ אבינו ): "9, עמ' שמות טו ]וברב[בתנחומא  נ זהככ מובא בתנחומא שמות יח (וכעי  .61

' ואתה תבוא אל אבותיכ בשלומ' :שנאמר ,אברהמ עד שנתבשר שעשה תרח אביו תשובה
מתי עשה תרח תשובה, ונראה כי נחלקו  שמ. אכנ, לא נתברר עיינו עוד שמ", ו(בראשית ט"ו, טו)

שעשה תשובה בשעת מיתה, א, לב, כתב: "ואולי כוונתמ ", בראשית ינ"רמבבככ ב�פרות הרבנית. 
, בראשית גור אריהמלשונ מהר"ל,  ,. מנגדעיינו עוד שמלמ ברשע והיה קרוי מת", ואבל ימיו היו ּכֻ 

, ירושלימ [מהדיר] , רי"ד הרטמנא חומש גור אריה השלמשמ, ד"ה שהרשעימ קרויימ מתימ (
גיש: "והרמב"נ פירש עמ' רז), עולה שתרח הקדימ לשוב לפני כנ. ואולמ ב�ופ דבריו הד, תשמ"ט

ירושלימ תשמ"ב, עמ' א,  תו�פות השלמ, (עורכ) ר"י גלי� ראו:שב�ופ ימיו עשה תשובה". ו
נימ שהיה בחרנ ש, אות ח; רא"מ, בראשית שמ, שייתכנ שמדבריהמ משתמע שתרח שב בש-רצט

  לאחר שאברהמ עזבו.
לו זכור מעשיכ  לא יאמר ,אמ היה בעל תשובהככ נאמר במשנה בבא מציעא פ"ד מ"י: "  .62

, חושנ משפט, �ימנ רכח טור", וככ נפ�ק להלכה; ראו: רמב"מ הלכות מכירה פי"ד הי"ג; הראשונימ
, שמ. ר"ש הלוי אלקבצ מו�יפ כאנ שיש להימנע מככ גמ לאחר מות האדמ, ומשומ שולחנ ערוכד; 

מעניינ  תו.ככ לדעתו נמנע יהושע מלדבר בגנותו של תרח, אפ שכבר חלפו מאות שנימ מאז פטיר
לציינ כי מצאנו עוד חכמ, בנ זמנו ומקומו של ר"ש הלוי אלקבצ (צפת, המאה השש עשרה), שכתב 
אפ הוא, בהקשר אחר וב�גנונ שונה, שאינ לדבר בגנות בעל תשובה אפ לאחר מותו; ראו: ר' מנחמ 

שאפ  , עשינ נט, פרמישלא תרמ"ח, יב ע"ב. אולמ יש שכתב להפכ,טעמי מצותב"ר משה הבבלי, 
שתרח עשה תשובה, "מאחר שתרח עשה עבירות עד �ופ ימיו ומת בתשובה, היא הנותנת המצוה 
ל�פר בגנותו, כי ב�פור ההוא מקילינ לו העונש ויהיה לו כפרה"; ראו: רא"נ פואה (איטליה, המאה 

 �קוויר תש"ע, עמ' לג, ועיינו עוד שמ-, ניוהגדה של פ�ח עמ פירוש מדרש בחידושהשבע עשרה), 
  שהוכיח ממקורות נו�פימ שיש כפרה ב�יפור הגנות לאחר המיתה. 

  ע"ג, ועיינו עוד שמ מה שהרחיב על דברי יהושע. - ), לח ע"ב16(לעיל, הערה  ברית הלוי  .63
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 ," (כ"ד, ב)ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמ" ,צ, יהושע בדבריולדברי ר"ש הלוי אלקב
ד. יהושע דיבר בגנותמ, ורק לתרח או לבניו אלא לאבותיו של תרח בלבהתייח� לא 

כדי להבהיר שהוא מתייח� דווקא לאבות הללו ". ַוַּיַעְבדּו ֶאלִֹהימ ַאֵחִרימ: "עליהמ אמר
מ, עוד בטרמ אמר עליהמ שעבדו אלוהימ אחרימ, את תלאחר הזכר הו�יפ יהושע מיד

אבי ' :תבקשבכוונה את ההמשכ המהשמיט ", וֶּתַרח ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹורהמילימ: "
שישבו בעבר הנהר  שתרח (וממילא גמ בניו) אינו בכלל האבות הללו הבהירבככ  '.הרנ

, "ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹורתמיד), שהרי הוא ישב בעבר הנהר רק בעודו " " (=ֵמעֹוָלמ"
ובשלב מ�וימ יצא משמ והלכ לאור כשדימ, ושמ נעשה 'אבי הרנ'. זאת בניגוד 

כל ימיהמ, ורק עליהמ אמר יהושע ", כלומר ֵמעֹוָלמ"עבר הנהר לאבותיו שישבו ב
  שעבדו אלוהימ אחרימ.

ימי  עד "ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמ", ככ מתפרש הפ�וק: זה לפי פירוש
אלו  אבותיכמ, – "ַוַּיַעְבדּו ֶאלִֹהימ ַאֵחִרימ"ועד אז  64,"ֶּתַרח ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור"

, למעט תרח, שלא ישב בעבר הנהר כל חייו, אלא רק בעודו שישבו בעבר הנהר תמיד
  אבי אברהמ ונחור בלבד.

שעשה לייח� לתרח עבודה זרה כיוונ ר"ש הלוי מו�יפ כי יהושע לא רצה 
" ָוֶאַּקח ֶאת ַאִביֶכמ ֶאת ַאְבָרָהמ ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר" :אבל ראה צורכ להו�יפ ולומר 65תשובה,

שעבדו עבודה זרה אינמ אבות של  הלהדגיש כי 'אבותינו' אלוזאת כדי  –, ג) (כ"ד
  ' באמת ובו בחר ה'.אבינו'אברהמ הוא ורק ממש, 

תולימ את השמטת הרנ ר"א דנציג הנ ר"ש הלוי אלקבצ הנ כי מכלל הדברימ עלה 
שפרט זה לבדו אינו דברי רמב"נ שהרנ לא נולד בעבר הנהר, אלא מדברי יהושע ב

 
(וראו: י' קויפמנ,  "ַוַאִבי ָנחֹורֶּתַרח ַאִבי ַאְבָרָהמ לפי פירושו כמו ח�רה המילה 'עד' לפני המילימ "  .64

, שכתב בקצרה: "המשמעות היא: עד דורו של תרח"). ראוי 251, עמ' 1970, ירושלימ �פר יהושע
" ֶּתַרח ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹורלהו�יפ כי חוקרימ ומלומדימ רבימ התחבטו בפשר המילימ "

ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו את הרצפ בינ הפתיח: "ובשילובנ בפ�וק הזה, שכנ על פניו הנ נראות כקוטעות 
", וגמ איננ נותנות מענה ברור לזיהוי ַוַּיַעְבדּו ֶאלִֹהימ ַאֵחִרימ" ובינ ההמשכ: "ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמ

" הנזכרימ בפ�וק. מתוכ ככ ה�יקו: "יש כאנ תחיבה שמטרתה להבהיר שאברהמ עצמו ַאבֹוֵתיֶכמ"
 R.G. Boling, Joshua (The. ראו גמ:44), עמ' 1: ענבר (לעיל, הערה לא היה עובד אלילימ"; ראו

Anchor Bible), New York 1982, p. 534, note 2; H.N. Rosel, Joshua (Historical 
Commentary on the Old Testament), Leuven 2011, pp. 365-366. ירושו של ר"ש ולמ לפי פא

, ובאופנ שהפ�וק אינו מתאר את מעשי תרח אלא את הלוי אלקבצ הפ�וק כולו מבואר אל נכונ
  מעשי אבותיו!

כלומר, גמ תרח עבד עבודה זרה בעבר הנהר ורק בשלב מאוחר יותר חזר בתשובה (ראו לעיל,   .65
ש הלוי אלקבצ, מאחר שתרח חזר בתשובה נמנע יהושע מלהתייח� ), אכ לדברי ר"61הערה 

). 62לחטאיו הראשונימ, לפי שאינ אומרימ לאדמ ששב 'זכור מעשיכ הראשונימ' (ראו לעיל, הערה 
לעומתו, אבותיו של תרח עבדו עבודה זרה ונשארו בה כל ימיהמ, ולכנ אליהמ, ורק אליהמ, 

  יהושע. התייח�
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לא עמד על ככ והותיר ר"א דנציג מ�פיק לבאר את השמטת הרנ, כפי שביארנו לעיל. 
שבדברי יהושע.  "ַאבֹוֵתיֶכמ"מ שהוצעו לתיבת בינ שני פירושי הראשונילנו להתלבט 

לעומתו, נראה שר"ש הלוי אלקבצ חש בקושי הזה, והוא אכנ הו�יפ וה�ביר כיצד יש 
הבנה חדשה ושונה מנ  "ַאבֹוֵתיֶכמ"לבאר את דברי יהושע במלואמ, ואפ הציע לתיבת 

  המקובל.

  המתב��ימ על העיתוי של מות הרנ(ג) יישובימ 

אחרת של יישובימ מ�תמכת על עיתוי מותו של הרנ ועל מה שאירע לאחר  קבוצה
  מותו, כפי שמ�ופר כבר במקרא עצמו:

ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרמ ְּבנֹו ְוֶאת  ...ַוָּיָמת ָהָרנ ַעל ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו ְּבֶאֶרצ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְשִּדימ
ָשַרי ַּכָּלתֹו ֵאֶשת ַאְבָרמ ְּבנֹו ַוֵּיְצאּו ִאָּתמ ֵמאּור ַּכְשִּדימ ָלֶלֶכת ַאְרָצה לֹוט ֶּבנ ָהָרנ ֶּבנ ְּבנֹו ְוֵאת 

ֶאל ַאְבָרמ ֶלְכ ְלָכ ֵמַאְרְצָכ  ה'ַוּיֹאֶמר  .ַוָּיָמת ֶּתַרח ְּבָחָרנ ...ְּכַנַענ ַוָּיבֹאּו ַעד ָחָרנ ַוֵּיְשבּו ָשמ
  . י"ב, א) -(בראשית י"א, לא   ָאֶרצ ַאֶשר ַאְרֶאּכָ ּוִמּמֹוַלְדְּתָכ ּוִמֵּבית ָאִביָכ ֶאל ָה 

משמשימ ב�י� לשתי דרכימ נו�פות לביאור השמטתו של הרנ מדברי  פ�וקימ אלו
  יהושע, כפי שנראה להלנ.

 . הרנ מת לפני בחירת ה' באברהמ1

ואמר  ", והמשיכְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמיהושע פתח את נאומו במילימ "
. מאחר "ָואֹוֵלְכ אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרצ ְּכָנַענ ָוֶאַּקח ֶאת ַאִביֶכמ ֶאת ַאְבָרָהמ ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר"

לארצ כנענ,  ציווהו ללכתאברהמ מעבר הנהר והזמנ שבו ה' לקח את שיהושע דיבר על 
 –אבי הרנ ולא ציינ שהיה  "ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור"אפשר להבינ מדוע הציג את תרח כ

  הרי בעת התרחשות מאורעות אלו הרנ כבר לא היה בינ החיימ!
המאה ארדו (איטליה, ר' יעקב פבדבריו של  במילימ �פורות נזכריישוב זה 
   :)השמונה עשרה

והרנ לא הוזכר שמו שהיה פו�ח על שתי ה�עיפימ, כאז"ל שלזה נהרג ע"פ תרח אביו. ולזה 
  66אור כשדימ מת.שקודמ צאת אברהמ מ ,אינו נחשב

אזכורו של הרנ -שני טעמימ לאיטעמ אחד או קשה לדעת אמ ר"י פארדו מנה כאנ 
, בדומה ליישובימ שהרנ היה פו�ח על שתי ה�עיפימ נימוקבנאומ יהושע: האמ פתח ב

המבו�� על מועד מותו של הרנ;  , ולאחר מכנ הציע נימוק שנישהוצעו ב�עיפ א לעיל
, אלא שהקדימ תחילה בלבד הנוגע לעיתוי מותו של הרנעמ אחד טאו שמא מנה כאנ 

יש לפרש כפי  פי המדרש) מה הביא למותו. ומכל מקומ את �ופ דבריול לה�ביר (ע

 
  , ונציה תקמ"ד, כה ע"א.קהלת יעקבר"י פארדו,   .66
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התרחשו כאשר היה תרח  שהוצע כאנ, שבחירת ה' באברהמ והיציאה אל ארצ כנענ
   של נחור בלבד.אביהמ של אברהמ ו

יש מאחרוני זמננו שנקט דרכ זו בני�וח נרחב יותר וגמ הדגיש את עניינ בחירת ה' 
  ר' משולמ דוד הלוי �ולוביצ'יק בהתייח�ו לפ�וקי יהושע:  כתבבאברהמ ועיתויה. ככ 

אל. ונראה דזהו מ"ש ...דכל אלו הכתובימ מדברימ מענינ הבחירה והברית של עמ ישר
 'האתה [הוא] ', שכאנ היתה הבחירה באברהמ, וכמו שכתוב 'ואקח את אביכמ את אברהמ'

, והנה כתיב שמ (נחמיה ט', ז) וגו' 'אשר בחרת באברמ והוצאתו מאור כשדימ [להימ]הא
, וא"כ נמצא דבשעה ' (בראשית י"א, כח)וימת הרנ על פני תרח אביו וגו' באור כשדימ'

ואתי שפיר] מה שלא הוזכר  ב"ה את אברהמ ובחר בו כבר מת הרנ, וא"ש [=שלקח הק
  67כיונ דבחירת אברהמ לא שייכא גביה כלל. ,שהיה בנו של תרח

מבני תרח לככ היחיד שהיה ראוי ו ,'איש כלבבולו 'ביקש ה' יהושע בא לומר שלאמור: 
"). בהקשר זה יש טעמ ָרָהמַּקח ֶאת ַאִביֶכמ ֶאת ַאְב ָוֶא "( , ולפיככ בחר בו ה'היה אברהמ

להזכיר את נחור שהיה אז בחיימ, ואילולא עבד עבודה זרה כתרח אביו אולי היה 
אבל אינ שומ טעמ להזכיר את הרנ, שלא היה בחיימ באותה העת,  –ר בו מקומ לבחו

  וממילא לא הייתה אפשרות מעשית לבחור בו.

 מאז התעלמו ממנו. הרנ מת בצעירותו ו2

אברהמ ונחור זכו גמ באופנ אחר.  אזכורו-איל הרנ עשוי לבאר את מותו המוקדמ ש
רנ מת בהיותו , ואילו הלהתפר�מ כאבות המשפחה, הנ בחייהמ הנ לאחר פטירתמ

, ואולי משומ ככ לא זכה להתפר�מ כאב משפחתו, ו"ָאִביוַעל ְּפֵני ֶּתַרח צעיר לימימ, "
  ינ:נקט בימינו ר' זליג לייב קלי . ככהזכירו יהושעלא 

ומה שלא נזכר הרנ בזה... גמ מת על פני אביו ולא נתפר�מ כל ככ כאבי המשפחה, ועכ"פ 
�ופ ויצא 'אלהי  חור עמדו תמיד כאבות המשפחה, ועי[ינ]ראינו שבינ אברהמ ובינ נ

גמ 'ויאמר להמ הידעתמ את לבנ  (בראשית ל"א, נג), וגו' 'אברהמ ואלהי נחור ישפטו בינינו
, הגמ דלא היה בנו ממש... וכנראה משומ שהיה ה) ,(שמ כ"ט נו'בנ נחור ויאמרו ידע

 
ב, ר"מ הוכברגר (עורכ), ירושלימ תש�"א,  מבית ברי�ק – מאורי המועדימרמ"ד הלוי �ולוביצ'יק,   .67

עמ' מח, ועיינו עוד שמ. עיקר הרעיונ המוצע להלנ בפנימ, כי בפ�וקי יהושע מודגש עניינ הבחירה 
ראשונימ ואחרונימ (בלא להתייח� להתעלמות מהרנ); ראו למשל: באבות האומה, כבר אמרוהו 

, פרק נד. ב�גנונות שונימ המ גבורות ה'קלח; מהר"ל, -), עמ' קלז60ר"י אברבנאל (לעיל, הערה 
בחר ה' ביצחק,  בחר ה' באברהמ; מבינ בניו של אברהמ – כתבו כי מבינ בני תרח, נחור ואברהמ

  בחר ה' ביעקב. – ולא בישמעאל ובבני קטורה; ומבינ בני יצחק, יעקב ועשו
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ותמ מפור�מימ מאבותיהמ וא"כ א 68מפור�מ לאבי המשפחה, לא כנ הרנ שמת בצעירותו,
  69הזכיר.

בני  באותה העתיהושע בנאומו התייח� לזמנ שלאחר מות הרנ, ומאחר שלדבריו, 
כפי שנהגו  ,ב המשפחההמשפחה עצממ לא התייח�ו להרנ ולא הורגלו לקרוא לו א

גמ יהושע המשיכ בדרכ זו, וכאשר  – לקרוא לאברהמ ולנחור (כעולה מפ�וקי התורה)
  לא ראה צורכ להזכירו. ,נקב בשמות אבות האומה

, אלא ו המוקדמת של הרנשני היישובימ שהוצעו ב�עיפ זה מתב��ימ על מיתת
היישוב ברהמ, ואילו העובדה שהרנ מת לפני בחירת ה' באשהיישוב הקודמ מדגיש את 

מתמקד בעצמ העובדה שהרנ מת בגיל צעיר ולא נתפ� כאחד מאבות שלפנינו 
  המשפחה כשני אחיו.

  
נקודה כלשהי שטענו  כל היישובימ שהובאו בשלושת ה�עיפימ שבפרק זה ל�יכומ:

של יהושע הביאה אותו להשמיט את הרנ מנאומו. המחלוקת ביניהמ בתוכנ הנאומ 
האמ חו�ר ההתאמה שלו לנאומ יהושע: גרמ למאפיינ של הרנ  נוגעת לשאלה איזה

הייתה זו אמונתו המ�ופקת של הרנ (�עיפ א), ארצ הולדתו השונה (�עיפ ב) או 
העיתוי המוקדמ של מיתתו (�עיפ ג). גמ בתוכ המ�גרת המשותפת שבכל �עיפ הוצעו 

  י זמננו.די חכמי הדורות עד אחרונעל י ה�ברימ שונימ והודגשו היבטימ אחרימ

 
" נראה ַעל ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביוגילו של הרנ במותו לא נתפרש בכתוב, ומכל מקומ מנ התיאור שהרנ מת "  .68

כי מת בצעירותו. אכנ, ב�פרות הרבנית הועלו הצעות ממוקדות יותר בעניינ גילו של הרנ, שנקשרו 
ל ח,  פרשה גילו של אברהמ באותה העת. ככ למשל, אמ נניח שהאמור בבראשית רבה בשאלת

"בנ מ"ח שנה ש ,מ)במדרשימ נו�פיו �703ד ד, עמ' פרשה שמ וכנ ( 274עמ'  אלבק- מהד' תיאודור
אז (במותו) בנ מ"ו נמצא שהרנ היה מתייח� לזמנ המעשה בכבשנ האש,  ,הכיר אברהמ את בוראו"

למשל: ר"מ ראו ) "אברהמ גדול שתי שנימ מהרנ". 2הערה  ,ז"ל (לעילשהרי לפי ח – ימשנ
אכנ, . עיינו עוד שמ לאפשרויות אחרותלה, ו-תש"ע, עמ' לג בני ברק, פרפרת התורהרובינשטיינ, 

בהיותו  את שרהמ נשא אברהשכנ יש שדייקו מדברי חז"ל כי  אפשר שהרנ היה צעיר יותר במותו,
לכ לכ רמז  , בתוכ: ילקוט שמעוניזית רעננ), השבע עשרהמאה הרא"א גומבינר ( ראו: ;כ"ה שנימ בנ

ומאחר שנישואי אברהמ ושרה היו לאחר מות הרנ באור כשדימ  ירושלימ תש�"ב, עמ' רלה.עח, 
תיימ מאברהמ) (שהיה צעיר בשנ כט), נמצא שהרנ- א, כח"(כעולה מפשוטו של מקרא, בראשית י

אמנמ, לא הכול אוחזימ בדעה שהרנ מת בצעירותו, ויש  בנ כ"ג שנה.לכל היותר במותו היה 
), ולפי 2(לעיל, הערה  �פר הישרה�בורימ שהרנ היה מבוגר מאברהמ, ואפ בשנימ רבות. ככ נקט 

  מ שנה ושתימ שנה במותו באור כשדימ!".): "והרנ בנ שמוני81דרכו כתב (עמ' 
קכו (בפירושו השני), ושמ הובא הכול בתוכ - ), עמ' קכה40(לעיל, הערה  הגדה של פ�ח בנ אשר  .69

  �וגריימ והשמטנומ.
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  נו�פימ לאור פירושי הראשונימריימ אפשיישובימ . ה

יישובימ לדעתנו להציע אפשר לצד היישובימ המפורשימ שמצאנו ב�פרות הרבנית, 
מתב��ימ על פירושי רבותינו הראשונימ. בפירושימ אלו לא התייח�ו ה נו�פימ

נראה כי  , ובכל זאתהראשונימ לפ�וקי יהושע ולא עמדו על שאלת ההתעלמות מהרנ
  . מדוברליישב את הקושי ה כדידבריהמ יש ב

 (א) תרח לא היה אבי הרנ

מבעלי ר' יצחק ב"ר יהודה הלוי (הרנ היה בנו של תרח, פשוטו של מקרא לפי אפ ש
  כתב כדברימ הבאימ: פענח רזא) בחיבורו השלוש עשרהאה מהתו�פות, ה

ח� את לוט אחר תרח לומר למה יי –ידוע כי י�כה זו שרה, וא"כ שרה גמ היא בת הרנ 
 , ולא אמר עלי[ה]"ואת לוט בנ הרנ בנ בנו", ובשרה אמר "ואת שרי כלתו אשת אברמ בנו"

בנו של  דהרנ לא הי[ה] יש מפרשימ] [=י"מ  – בת בנו, ליח�ה במה שהיא תולדות תרח?
 צדיק . לכנ אצל לוט, אשר גמ הוא לא הי[ה], רק בנו חורגו, ואעפ"כ קרא לו בנתרח ממש

כמו תרח, יח�ו הכתוב לבנ בנו של תרח, ע"ש הקריאה שקרא לו להרנ בנ לבד, אפ שלא 
היה בנ באמת. אבל שרה הצדקת לא רצה הכתוב לייח�ה אחריו, מכיונ שאינה באמת בת 

  70בנו...

מובנ וככ  71של תרח אלא בנ חורג, הרנ לא היה באמת בנו), 'יש מפרשימ'לפי דעה זו (
, לפי דעה זו כמובנבת בנו. אינה באמת רנ אחר תרח, שהרי שרה בת ה יוח�המדוע לא 

משומ שלא היה  –בנאומ יהושע  מדוע לא הוזכר הרנ כבנו של תרחגמ  ובנ יפהמ
 ,"ֶּתַרח ַאִבי ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור" ,בנו. מעתה אפשר גמ לראות בדברי יהושעבאמת 

מ דברי יהושע הושמא  היה בנו של תרח, "רק בנו חורגו",א�מכתא לדעה שהרנ לא 
  .מיוחדת וחריגה זו דעההב�י� ל

  (ב) "שני הרנ היו"

זיהוי  "י�כה זו שרה". אולמקבעו כי חכמי התלמוד והמדרש כפי שראינו לעיל (פרק ג), 
"אברהמ גדול שקביעה נו�פת של חכמי התלמוד והמדרש, זה עומד לכאורה ב�תירה ל

אברהמ היה  ,ז, יז)"ורה (בראשית ילפי המפורש בת. זאת משומ ש72שתי שנימ מהרנ"
 –בשנתיימ  מאברהמ, ככ שלאור דברי חז"ל שהרנ היה צעיר גדול משרה בעשר שנימ

 
א (לעיל,  השלמ תו�פות�ו, הובא גמ ב-, בראשית י"א, כט, ברוקלינ תשנ"ח, עמ' �הפענח רזא  .70

  ), עמ' רצו, אות ו.61הערה 
יש לומר  ,(בראשית י"א, כו) "ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְבָרמ ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרנאפ שבתורה נאמר על תרח "ו  .71

הדרינ יט ע"ב, שלשונ לדעה זו שלגבי הרנ "ַוּיֹוֶלד" משמעו שתרח גידלו וכלכלו, וכפי שהו�בר ב�נ
  לידה במקרא ייאמר גמ על מי שלא ילד אלא גידל! 

  . הציטוט בפנימ הוא מבבלי �נהדרינ �ט ע"ב.2ראו דברי הבבלי והמדרשימ שהובאו לעיל, הערה   .72
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מבחינה קשה נראה דבר זה   נמצא שהרנ היה גדול משרה בתו בשמונה שנימ בלבד!
ועוד  ,מלכההוליד הרנ את לפני שנולדה שרה עוד כפי הנראה,  ה מככ:יתרמציאותית. 

נמצא שהרנ הוליד  –ואמ נניח שחלפה כשנה בינ לידה ללידה וליד את לוט, לפני כנ ה
  מ�תבר. ואינונראה רחוק מנ המציאות  כל זה שש שנימ! כבנאת לוט בהיותו 

על הקושי הזה כבר עמדו חכמי התלמוד והמדרש עצממ ואמרו: "כי אולדה הרנ 
את  הולידאכנ רנ שה �ברו. לאמור: חז"ל (�נהדרינ �ט ע"ב) לשרה בתמני הולידה"

 ה בגיל צעיר מאוד. וככ מובא בקיצור בירושלמי: "אחז הוליד בנ תשע והרנ בנ שש"שר
(על פי החשבונ  הרנ היה בנ שש כאשר הוליד את לוטכלומר,  73.)נט ע"ג ,קידושינ פ"א(

בדורות נו�פימ מנ ה�וגיה בבבלי �נהדרינ שמ עולה כי היו אישימ  74.)תבאר לעילשה
ו איננה ככ שהיות הרנ צעיר במיוחד בלידותי 75ידו בגיל צעיר במיוחד,הראשונימ שהול

  מנ הנמנעות אליבא דחז"ל.
בלו את דברי י"י�כה זו שרה", ואפ קשבלו את דברי חז"ל יראשונימ קכמה מנ ה

שהרנ  ,"אברהמ גדול שתי שנימ מהרנ", אבל לא נחה דעתמ ביישוב התלמודשחז"ל 
לכנ הציעו יישוב אחר ומיוחד משלהמ: "שני הרנ . הוליד את ילדיו בגיל צעיר כל ככ

  בפירושי רבותינו בעלי התו�פות על התורה: למשל ככ מובא  ."!היו

 
): "הרנ 447ושמ פרשה מה א, עמ' ( 364אלבק עמ' -וכנ בבראשית רבה פרשה לח יד, מהד' תיאודור  .73

לר' טוביה ב"ר אליעזר, המאה ( במדרש לקח טובמוליד לשש", ועיינו שמ. וב�גנונ מפורש יותר 
ואברהמ גדול מהרנ שתי שנימ, וגדול משרה : "112האחת עשרה) בראשית כ"ד מד, מהד' בובר עמ' 

מ. ככ כתב גמ ר' מנחמ ב"ר שלמה ", ועיינו עוד שעשר שנימ, נמצא הרנ הוליד את י�כה בנ ח' שנימ
כי הרנ הוליד את : "79ראשית כ"ד יד, מהד' בובר עמ' מדרש שכל טוב ב(המאה השתימ עשרה), 

  ". מלכה לז' שנימ, ואת שרה לח' שנימ
(בהערה  מדרש שכל טובעל חשבונ השנימ ועל הבנת דברי חז"ל כפי שהצענו כאנ ראו בקצרה:   .74

, מהד' ח' טויטו, ירושלימ תשע"ב, מנחת יהודה ר (מבעלי התו�פות),הקודמת); רבי יהודה בנ אלעז
אות א; ר"י חלאווה (�פרד, ), עמ' רצו, 61א (לעיל הערה  תו�פות השלמעמ' מא; בני�וח דומה: 

המאה השמונה עשרה), , ירושלימ תשנ"ג, עמ' צו; ר"י היילפרינ (אמרי שפרהמאה החמש עשרה), 
א, בני ברק תש�"ג, עמ' כב (בהתייח�ו לבראשית רבה). ראו גמ: ר"י עטלינגר (המאה  �דר הדורות

, �נהדרינ שמ, ד"ה כי אולדה הרנ לשרה, שהדגיש שהשנימ שנמנו ערוכ לנרהתשע עשרה), 
לא דק, ב�פרות חז"ל הנ מעוגלות, שהרי ההיריונ הוא כתשעה חודשימ, "אלא מדרוב שנה הוא 

, �נהדרינ שמ הגהות וחדושי רש"שושנה קרי[א] לי[ה]". כעינ זה כתב גמ ר' שמואל שטראשונ, 
  , מהד' וילנה, ב�ופ המ�כת).תלמוד בבלי(בתוכ: 

, �נהדרינ שמ, הציע שני אופנימ בהבנת העניינ: האחד, "דדורות יד רמהר"מ הלוי אבולעפיה,   .75
ציאות רווחת בדורות ההמ, שאנשימ הולידו בגיל צעיר הראשונימ הוו בריאי טפי", והייתה זו מ

מאוד. והשני, "ההיא �ייעתא דשמיא הואי". כלומר, האישימ שנזכרימ ב�וגיה שהולידו בגיל צעיר 
  היו חריגימ ואינמ משקפימ את המציאות הרווחת בעת העתיקה.
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, שהרי הרבה אנשימ נולדו שלא הזכירו ששני הרנ היוכול להיות ר' משה, שי [ב]הר [רצ]ותי
כה ואבי הזכיר הכתוב בהרנ אבי מל 76. ולא'ויולד בנימ ובנות'שמותמ, כמו שאמר הכתוב 

  77י�כה.

א, כז), ועליו אמרו חז"ל "מתפרש ככ: הרנ בנ תרח הוליד את לוט (בראשית י זה יישוב
לא היה בנו ש ,לצדו היה אדמ אחר בשמ הרנו, שאברהמ אחיו היה גדול ממנו בשנתיימ

ועל פי קביעת חז"ל  ,כט) ,שמאבי מלכה ואבי י�כה ( . הרנ זה השני היהשל תרח
אביה של שרה. אינ אנו יודעימ פרטימ על גילו של אותו הרנ היה  ,שי�כה היא שרה

  �ביר ומציאותי.הרנ זה בעת לידת בנותיו, ומנ ה�תמ היה זה בגיל 
 ,)"שיכול להיות ששני הרנ היו"(דרכ אפשר הציעו פירוש זה בבעלי התו�פות 

כדבר  הציע פירוש זה) בפירושו לתורה החמש עשרהמאה הר' יצחק אברבנאל ( אולמ
  ט וברור:פשו

ושמ אשת נחור מלכה בת  ,שמ אשת אברמ שרי ,שאברמ ונחור לקחו להמ נשימ...שבהיות 
כי הוא לא הוליד רק  – וביאר הכתוב מיד שלא היה אותו הרנ בנ תרח ואחי אברהמ .הרנ
  78.אבי מלכה ואבי י�כה ,היה הרנ אחראבל  – לוט

אופנ שונה מנ המקובל הבנה מחודשת זו של בעלי התו�פות ור"י אברבנאל מאירה ב
  את הפ�וקימ המתארימ את הרנ ואת צאצאיו. ככ מ�פרת התורה: 

ַוִּיַּקח ַאְבָרמ  .ַוָּיָמת ָהָרנ ַעל ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו ְּבֶאֶרצ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְשִּדימ .ְוָהָרנ הֹוִליד ֶאת לֹוט...
  ֵשמ ֵאֶשת ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת ָהָרנ ַאִבי ִמְלָּכה ַוַאִבי ִיְ�ָּכהְוָנחֹור ָלֶהמ ָנִשימ ֵשמ ֵאֶשת ַאְבָרמ ָשָרי וְ 

  .כט)-, כזא"בראשית י(  

של  לעומת ההבנה הרווחת כי מ�ופר כאנ על אדמ אחד ששמו הרנ, הרי שלפי דרכמ
כח) מתארימ את הרנ בנ תרח אשר הוליד - , שני הפ�וקימ הראשונימ (כזראשונימ אלו

ואילו הפ�וק השלישי (כט) מתייח�  ת על פני תרח אביו),בלבד (והוא שמאת לוט 
  חר, אשר הוליד את מלכה ואת י�כה.להרנ א

 
טו, על פי כת"י ששונ. , בראשית י"א, כט, לונדונ תשי"ט, עמ' זקנימ על התורהמושב ככ הנו�ח ב  .76

לפי נו�ח זה משפט זה מכוונ להרנ הראשונ, בנו של תרח, וכוונתו לומר שהכתוב לא הזכיר שהרנ 
א  תו�פות השלמזה היה אבי מלכה ואבי י�כה, שכנ אביהנ היה אדמ אחר בשמ הרנ. אולמ ב

הזכיר הכתוב". לפי נו�ח זה הדברימ אמורימ  ולכנאות ז, הנו�ח הוא "), עמ' רצז, 61(לעיל, הערה 
", כדי ַאִבי ִמְלָּכה ַוַאִבי ִיְ�ָּכהכלפי הרנ השני, וכוונתמ לומר שהכתוב הקפיד להדגיש שהרנ זה היה "

שנדע שאינ הכוונה להרנ הראשונ, בנו של תרח ואביו של לוט, אלא לאדמ אחר ששמו זהה. ומכל 
  ששני הרנ היו. – י הנו�חימ עיקר העניינ אחדמקומ לפי שנ

, שמ (וראו בהערה הקודמת בעניינ חילופי תו�פות השלמ, שמ, מובא גמ במושב זקנימ על התורה  .77
  הנו�ח).

  .325, בראשית, מהד' ר"י שביב, ירושלימ תש�"ז, עמ' פירוש אברבנאל על התורה  .78
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 ,"ה ַּבת ָהָרנִמְלּכָ " עמאת נישואי נחור בהזכירו לפי פירושמ מובנ מדוע הכתוב 
שהרי היו שני הרנ, וכדי שנדע מי  – 79"ַאִבי ִמְלָּכה ַוַאִבי ִיְ�ָּכהראה צורכ להו�יפ ולומר "

ַאִבי ִמְלָּכה ַוַאִבי וא הרנ הנזכר כאנ (פ�' כט), הדגיש הכתוב ואמר שהרנ זה הוא "ה
  80".ִיְ�ָּכה

עולה ממילא יישוב נו�פ  הבנה זו של בעלי התו�פות ור"י אברבנאלאכנ, מ
 הוליד את לוטזה אבי הרנ, אבל הרנ אמנמ להתעלמות יהושע מהרנ בנאומו. תרח היה 

בנותיו של י�כה, מאימהות שבאו ממלכה והכות לארבע שייכל לו לא הייתה ו ,בלבד
ולכנ לא  ,לא היה אפוא כל חלק בראשית האומה ובהתהוותההרנ השני. להרנ הראשונ 

הזכירו יהושע בנאומ שבו �קר את תולדות ישראל מימי קדמ. ואמנמ מלוט בנ הרנ בנ 
בימי יהושע  אבל יה ונעמה העמונית,ייצאו רות המואב תרח יצאו עמונ ומואב, שמהמ

, הרנלא ידע עליהנ, ולכנ לא היה מקומ להתייח� לעמ ישראל נ עדיינ לא באו לעולמ וה
  ).�ופ פרק ג(עיל לכפי שהרחבנו 

  "הרנ מאמ אחרת היה"(ג) 

יש מרבותינו הראשונימ שכתבו כי הרנ נולד לתרח מאישה אחרת. תובנה זו מתב��ת 
ְמָנה ַאֹחִתי ַבת ָאִבי ִהוא ַאְכ לֹא ַבת ִאִּמי ְוַגמ ָא: "בנוגע לשרה על דברי אברהמ לאבימלכ

הכי הבבלי: "כפי שהתפרשו (להבנתמ) בתלמוד , יב), '(בראשית כ "ַוְּתִהי ִלי ְלִאָּשה
 .(�נהדרינ נח ע"ב) "אית לי בהדה, מאבא ולא מאמא 81קאמר ליה: קורבא דאחות

 
בימ אחרימ לקושי הזה. ככ למשל, היו שפירשו לפי ההבנה המקובלת, שהיה הרנ אחד, הוצעו יישו  .79

ולאחר שגדלה מלכה ונישאה, נתכבד הרנ  ,לאחר שגדלה שרה ונתפר�מה ביופייה ובמעלותיהכי 
ובפרט  ",ַאִבי ִמְלָּכה ַוַאִבי ִיְ�ָּכהואמר עליו " אליהנותו אלכנ שב הכתוב וייח� , ואלו בבנותיו

 פנימ יפותבקיצור: ר"פ הלוי הורוויצ, ראו  ;ימהותאהארבע  לששורש הי�וד וה היושבנותיו אלו 
הכתב ), התשע עשרהמאה ה: רי"צ מקלנבורג (ראו עודו ,קיז-, ירושלימ תש�"ח, עמ' קטזא

עמ'  תש�"ד, בני ברק, ברכת יעקב), התשע עשרהמאה הא, כט; רי"ק קרוי� (", בראשית יוהקבלה
את שרי הצעירה ולא את מלכה  ויש שפירש שהכתוב בא לה�ביר מדוע נשא אברהמרי. -רט

". לאמור: מלכה היא אמנמ הגדולה, ַאִבי ִמְלָּכה ַוַאִבי ִיְ�ָּכההגדולה ממנה, ולכנ שב ואמר על הרנ "
פאר אבל שרי היא י�כה, ש�כתה ברוח הקודש, ולכנ בה בחר אברהמ; ראו: ר' מרדכי ב"ר נחמיה, 

  .21-22, ורשה תרע"ה, עמ' מרדכי
ַוִּיְשַלח ִיְצָחק ֶאת ַיַעקֹב לבנ. על הפ�וק " – צאנו ה�בר דומה גמ לגבי נינו של הרנמעניינ לציינ שמ  .80

, מובא ה), ח"בראשית כ" (ַוֵּיֶלְכ ַּפֶּדָנה ַאָרמ ֶאל ָלָבנ ֶּבנ ְּבתּוֵאל ָהַאַרִּמי ַאִחי ִרְבָקה ֵאמ ַיַעקֹב ְוֵעָשו
" אמר אדמ לבנ אחר היהישלא  ,הרנבא ליח�ו על  – אחי רבקה אמ יעקב ועשו: "במדרש שכל טוב

). לאמור: התורה האריכה ודייקה בייחו�ו 119(מדרש שכל טוב בראשית כ"ח ה, מהד' בובר עמ' 
  של לבנ, כדי שלא נטעה בו ונחשוב שהוא לבנ אחר.

ככ בדפו� וילנה, והכוונה לִקרבה של אחות. בכת"י פלורנצ, מינכנ וקרל�רוה, וכנ ברש"י לפנינו   .81
, הנו�ח הוא: "קורבא דאחוה", ובכת"י יד הרב הרצוג: "קורבא 84המובא בהערה  ובמהר"ל

 

]32[



 מדוע לא הוזכר הרנ בנאומו האחרונ של יהושע?  

63 

 חז"ל הייתה בת שלדעת, מ התכוונ לומר כי שרהביאר שאברה רש"י בפירושו לבבלי
גמ רש"י וככ כתב  82, לא הייתה קרובה אליו מצד אמו אלא מצד אביו בלבד.הרנאחיו 

כתב  . ככ, יב)'(בראשית כ "הרנ מאמ אחרת היה –אכ לא בת אמי בפירושו לתורה: "
 כוכ 83כי הרנ היה לתרח מאשה אחרת", –גמ רד"ק בפירושו לתורה: "אכ לא בת אמי 

  84.נו�פימ נקטו ראשונימ
אכנ, מאחר שהרנ לא היה מאב אחר אלא היה בנ תרח כאברהמ ונחור, לכאורה 

  השמטתו.אינ �יבה שלא יוזכר על ידי יהושע כבנו של תרח, ואינ כאנ ה�בר ל

 
אברהמ ציינ שיש לו  – דאחווה", ולפי נו�ח זה הכוונה לִקרבה של אח. ומכל מקומ העניינ אחד

   אלא שִקרבה זו "מאבא ולא מאמא". –הוא אחיה והיא אחותו  –ִקרבה של אח לשרה 
ראו: רש"י שמ, ד"ה אלא התמ הכי. לפי פירושו נמצא כי אברהמ בתשובתו לאבימלכ הבהיר שני   82

. תחילה הבהיר אברהמ שלא הוציא דבר שרה היא בת אחי –חִֹתי ַבת ָאִבי ִהוא" ַא ) "1(עניינימ: 
מ שקר מפיו, אלא שדבריו נאמרו בני�וח קצר ועמומ, ומשומ ככ הובנו שלא כהלכה. לאמור: אברה

לא התכוונ לומר ששרה היא אחותו ממש (כפי שהבינ אבימלכ), אלא התכוונ לומר שהיא בת אחיו, 
כלומר,  כי "בני בנימ הרי המ כבנימ". –שכנ אדמ יכול לקרוא לבת אחיו: 'אחותי' או 'בת אבי' 

ה�בתא נחשבימ כמו אבא ואימא לנכדיהמ, וממילא נכדיהמ יכולימ להיקרא בניהמ. לכנ וה�בא 
אבי אברהמ, �ביה של שרה, יכול להיקרא גמ אבי שרה, ושרה יכולה להיקרא בתו. ממילא  תרח

) 2( אברהמ ושרה נחשבימ שניהמ 'בני תרח', ואברהמ יכול היה לקרוא לשרה "ַאחִֹתי" ו"ַבת ָאִבי".
 . מאחר שכבר התייח� אברהמ לקשר בינוֵאמ אחי זה, אבי שרה, איננה אמי –"ַאְכ לֹא ַבת ִאִּמי" 

"משומ קושטא דמילתא", וציינ בפני אבימלכ  –לשרה, הו�יפ והשלימ את פרטי התמונה המדויקת 
כי "קורבא דאחוה אית לי בהדה, מאבא ולא מאמא". לאמור: ִקרבתי לשרה כאח היא מאבי ולא 
מאמי. תרח אבי הוא אמנמ 'האבא' של שרה (היינו ה�בא שלה), אבל אמי איננה 'האימא' של 

יש לציינ  ה�בתא שלה), שכנ לתרח הייתה אישה אחרת שממנה נולד לו הרנ אבי שרה.שרה (היינו 
, אולמ פשוט שמ ב�וגיה וגמ לא בפירוש רש"י שמשמו של אחי אברהמ שהוא אבי שרה לא נזכר ש

הבבלי  קבעהדבר שהכוונה להרנ, שכנ במקומות אחרימ (�נהדרינ �ט ע"ב; מגילה יד ע"א) 
    וא אבי שרה.במפורש או במשתמע שהרנ ה

  ), בראשית שמ.21רד"ק (לעיל, הערה   .83
ב, ירושלימ תשמ"ג, עמ' קעט, אות ז, מכת"י  תו�פות השלמראו למשל: ר"י גלי� (עורכ),   .84

  כי הרנ מאשה אחרת היה, כמו שפירש המורה". – : "אכ לא בת אמי970בודלי -אוק�פורד
ו את פירושו של רש"י, והיו שהציעו הבנה אחרת לדברי הבבלי; ראו: מהר"ל, אולמ לא הכול קיבלו  

במה שדנ  יינו עוד שמעושמג, - , עמ' שמבכ', יב, בראשית )61(לעיל, הערה  חומש גור אריה השלמ
"מ ור' יו�פ ר' יו�פ קרא, רשבפירוש דומה לדברי מהר"ל הציעו בפירוש רש"י לתורה ולתלמוד. 

, אלא שהמ כתבו כנ בפירושמ לתורה ג)- , שמ, עמ' קעח, אותיות אתו�פות השלמבכור שור (ראו: 
ַאְכ מדברי כל המפרשימ האלו נראה שדברי אברהמ, "ולא התייח�ו באופנ מפורש לדברי התלמוד. 

רש"י, אלא מי ", לא באו ללמד מי הייתה �בתּה של שרה, כלומר אמו של הרנ, כדברי לֹא ַבת ִאִּמי
הייתה אמּה של שרה (שלא הייתה אמו של אברהמ, וממילא שרה לא הייתה אחותו ממש); עיינו 

  שמ.
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ַאִביֶכמ ֶאת ַאְבָרָהמ ֵמֵעֶבר  ָוֶאַּקח ֶאתעל דברי יהושע בנאומ הנידונ כאנ: "אולמ 
ד, ג), יש מחכמי תימנ הקדומימ "" (יהושע כנ לֹו ֶאת ִיְצָחקָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֶּת  ...ַהָּנָהר

  שכתב: 

  85ולא הזכיר את ישמעאל, כי הוא מאמ אחרת והיא הגר. – ואתנ לו את יצחק

ֶּתַרח ַאִבי " :ולומר שגמ בפ�וק שלפני כנ 86מעתה אפשר ללכת בדרכו של פירוש זה
"כי הוא  –את הרנ מאותה �יבה בדיוק  " (כ"ד, ב), לא הזכיר יהושעַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור

מאמ אחרת"! ככ ניתנ לומר לפי רש"י ורד"ק, ונמצא כי פירושמ מ�פק ב�י� לתשובה 
  .חדשה לשאלה הנידונית כאנ

  �יכומ. ו

ַאִבי מאמרנו פתח בשאלה: מדוע כאשר ציינ יהושע בנאומו האחרונ שתרח היה "
? (פרק א). ואמנמ גמ כאשר 'אבי הרנ'גמ ", לא הזכיר שתרח היה ַאְבָרָהמ ַוַאִבי ָנחֹור

לא הזכיר את כל בניו, אבל אפשר הוא יהושע לבני אברהמ בהמשכ נאומו,  התייח�
אזכורו -בינ איאזכורמ של כל בני אברהמ ו-להצביע על שלושה הבדלימ בולטימ בינ אי

  , ועדיינ לא הותר הקושי (פרק ב).של הרנ כאחד מבני תרח
חלקו החשוב של הרנ בעמ ישראל: תחזק ומתגבר לאור נו, מיקושי זה, ככ הרא

שלוש מאימהות האומה: רבקה, רחל ולאה, היו צאצאיה של ִמלכה בתו, ולפי דרשת 
מבנו  :זאת ועודנמצא שגמ האמ הרביעית יצאה ממנו.  –חז"ל, שבתו י�כה היא שרה 

היה לו ש, ונמצא תה ונעמה העמוניייצאו רות המואבי שמהמלוט יצאו עמונ ומואב, 
  חלק אפ במלכות בית דוד (פרק ג). 

ב�פרות חז"ל אינ התייח�ות מפורשת לקושי זה, אבל ב�פרות הרבנית, בעיקר 
ב�פרות האחרונימ, מצאנו מגוונ של יישובימ שאפשר לחלק אותמ לשלוש קבוצות, 

  ולככ הוקדש פרק ד: 

 
, בני ברק תשע"ד, עמ' צח, הפירוש הקדומ (לחכמ תימני לא אגדתא דפ�חא אוצרות תימנראו:   .85

נודע. פירוש זה הועתק מתכלאל שנכתב ב�ופ המאה החמש עשרה ותורגמ מערבית ללשונ 
  הקודש; ראו שמ במבוא, עמ' ח).

ולא זכר את ישמעאל, כי בנ אמה היה" (יהושע כ"ד, ג),  – כבר רד"ק כתב: "ואתנ לו את יצחק  .86
ועיינו עוד שמ. ראו גמ את התרגומ המיוח� ליונתנ, בראשית כ"א, יב ("ודינ בר אמתא לא מתיח� 

אולמ ורה... רק המ בני האמה"). רמב"נ, בראשית כ"ה, יט ("שלא ימנה ישמעאל ובני קטבתרכ"); 
רד"ק הדגיש את מעמדה הנחות של הגר שהייתה אמה, ואילו הפירוש שלפנינו לא התייח� 
למעמדה של הגר, אלא רק ציינ שישמעאל, בשונה מיצחק, היה מאמ אחרת (ואפשר שלדעתו הגר 

, על מעמדה של הגר). לכנ דווקא פירוש זה יכול לשמש 5נחשבה לאשת אברהמ, וראו לעיל, הערה 
, ללא תלות בשאלת ב�י� להצעה התולה את השמטת הרנ מדברי יהושע בככ שהיה מאמ אחרת

  מעמדה של אמ זו (אמ היה נחות ממעמדה של אמ אברהמ ונחור אמ לאו).
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רנ מדרש בראשית רבה, המתאר את הרבימ התב��ו על  – (�עיפ א) קבוצה א
 ו יישובימ שונימ:עעל ב�י� זה הוצ .הרנ השמטתאת בככ ו�פקותיו באמונה בה', ותלו 

הוא לא האמינ בה' כאברהמ ואפ לא  :) יש שאמרו שדמותו של הרנ הייתה ממוצעת1(
שיהושע לא יש שאמרו ) 2(כנחור, ולכנ לא יכול היה יהושע להזכירו.  עבודה זרהעבד 

יש שאמרו ו) 3(משמעותית.  ו הייתה שולית ולאשדמותראה צורכ בהזכרתו, כיוונ 
לכל חינוכית, ולכנ לא רצה יהושע להזכירו. -שדמותו של הרנ הייתה שלילית ואנטי

התובנה, שדברי המדרש על הרנ אינמ מ�פרימ את כנראה היישובימ הללו משותפת 
  נ.לדמותו ולאופיו לפני כ –�יפור מותו בלבד, אלא יש בהמ גמ בבואה ל�יפור חייו 

באור כשדימ, שכתב שהרנ נולד  נ"רמביש שה�תייעו בדברי  – (�עיפ ב) קבוצה ב
המיישבימ בדרכ זו נחלקו בשאלה כפי שראינו, בניגוד לשני אחיו שנולדו בעבר הנהר. 

ַוַּיַעְבדּו "ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ַאבֹוֵתיֶכמ ֵמעֹוָלמ...  מרולו אבות התכוונ יהושע באילא
גוונימ שונימ  עולימקריאות בפ�וק הזה, ומתוכנ מ�פר  תיתכנהככ ש ,ִרימ"ֶאלִֹהימ ַאֵח 

  של ה�ברימ (הנתלימ כולמ בדברי רמב"נ) להשמטת הרנ ממנו.
יש שה�תמכו על המ�ופר במקרא בעניינ מותו של הרנ  – (�עיפ ג) קבוצה ג

ואמר חיימ כאשר בחר ה' באברהמ ינ ההרנ כבר לא היה ביש שה�ביר כי  )1ועיתויו. (
הוא לא  –ומאחר שיהושע בנאומו התייח� לבחירת ה' באברהמ  ",ֶלְכ ְלָכ ֵמַאְרְצכָ לו "

", ָאִביוַעל ְּפֵני ֶּתַרח " ,הרנ מת בצעירותוויש שה�ביר כי ) 2ראה טעמ להזכיר את הרנ. (
ומשומ ככ לא זכה להתפר�מ כאב משפחתו. כשמ שהתעלמו ממנו בני משפחתו ובני 

  ככ גמ כעבור מאות שנימ התעלמ ממנו יהושע.  דורו מאז ואילכ,
מאמר (פרק ד), תוכ העל כל היישובימ הללו עמדנו בהרחבה בחלקו המרכזי של 

דימ על השווה כני היישובימ הללו וגמ מעמיושאנו מבררימ פרטימ ופרטי פרטימ בת
  ועל השונה שביניהמ.

נו�פימ ו על שלושה יישובימ בחלקו האחרונ של מאמרנו (פרק ה) הצבענ
) יש מבעלי 1אפשריימ, העולימ מפירושי הראשונימ בהקשרימ שונימ בעניינ הרנ. (

) יש מהמ שכתבו שהיו שני אישימ בשמ 2התו�פות שכתבו שתרח לא היה אבי הרנ. (
) ורש"י ורד"ק כתבו שהרנ נולד מאמ אחרת 3הרנ, והרנ בנ תרח הוליד את לוט בלבד. (

י הראשונימ הללו נותנימ פתח למענימ נו�פימ מ של אברהמ ונחור. פירושמולא מא
להתעלמות יהושע מהרנ, כפי שהובהר והו�בר בגופ המאמר. אולמ פירושימ אלו 

  מ המייצגימ עמדות חריגות במיוחד.שנויימ במחלוקת, ויש מה
: בכל המקרא לא נזכר הרנ, בנו של תרח, אלא ב�פר בראשית בלבד, נחתומ ונאמר

נוגע מותו ובללידתו ולמ מופיע שמו שש פעמימ בקשר וזאת ברצפ של פ�וקימ שבה
הוא על הרנ במקרא  מידעכט, לא). ה- כו ,א"בנותיו מלכה וי�כה (בראשית ילבנו לוט ול

, דווקא באמצעות הכתוב ביהושע שלא זה עמ זאת, במאמרנואפוא דל ומועט ביותר. 
נו פרטימ יוהעלחשפנו  – הוזכר בו הרנ, ומתוכ עיונ ב�פרות חז"ל וב�פרות הרבנית
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ו, על חייו וקורותיו ועל ותעל דמותו ואישי – הרנל בנוגענו�פימ והיבטימ שונימ 
  לקו בעמ ישראל.משפחתו וחייחו�ו, 
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