
  ישראל הצעיר דמ"ש  עיונים בספר בראשית –פרקי האבות   לחמ"י עבשנת 

 

ז"ל  אברהם אבא ולאה דבורה, יששכר דב בן אהרן יוסף ומירללע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה, שפרה בת   

  
3

3
 

p
ag

e
   

   
   

  
 

re
by

itz
@

gm
ai

l.c
om

  

  אברהםזרע 

 עפר הארץ השמים, חול הים, כוכבי

Stars, Sand or Earth – Who Are the Children of Avraham?  
  

    ו - א ,  טו   בראשית  )1

ר׀   ָכְר (א) ַאַח֣ ְך ׂשְ ם ָאֹנִכי ָמֵג֣ן ָל֔ א ַאְבָר֗ יָר֣ ר ַאל־ּתִ ֲחֶז֖ה ֵלאֹמ֑ ּמַ ֽ ם ּבַ ה ָהָי֤ה ְדַבר־֙ה' ֶאל־ַאְבָר֔ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ד: ַהּדְ ֥ה ְמֹאֽ ן־        ָך֖ ַהְרּבֵ ּתֶ ם ֲאֹדָנ֤י ֙ה' ַמה־ּתִ אֶמר ַאְבָר֗ (ב) ַוֹּי֣

יִת֔  ק ּבֵ ׁשֶ י ּוֶבן־ֶמ֣ ְך ֲעִריִר֑ י הֹוֵל֣ י ְוָאֹנִכ֖ ׁש ֹאִתֽ ִל֔ י יֹוֵר֥ יִת֖ ֥ה ֶבן־ּבֵ ה ָזַ֑רע ְוִהּנֵ ּתָ א ָנַת֖ י לֹ֥ ן ִל֔ ם ֵה֣ אֶמר ַאְבָר֔ ֶזר: (ג) ַוֹּי֣ ק ֱאִליֶעֽ ׂשֶ ֥ ּמֶ     י: י ֖הּוא ּדַ

ָך:   ֽ יָך ֖הּוא ִיֽיָרׁשֶ ֶע֔ ר ֵיֵצ֣א ִמּמֵ ֣ י־ִאם ֲאׁשֶ ָך֖ ֶז֑ה ּכִ א ִיֽיָרׁשְ ר לֹ֥ ה ְדַבר־֤ה' ֵאָליו ֵלאֹמ֔ אֶמר  (ה) וַ (ד) ְוִהּנֵ֨ א ֹא֜תֹו ַה֗חּוָצה ַוֹּי֙ ּיֹוֵצ֨

ְיָמה   ַמ֗ ָ ט־ָנ֣א ַהׁשּ ה ִיְהֶי֖הַהּבֶ אֶמר ֔לֹו ּכֹ֥ ם ַוּיֹ֣ ר אָֹת֑ ים ִאם־ּתּוַכ֖ל ִלְסּפֹ֣ ֹוָכִב֔ ה: ַזְרֶעֽךָ   ּוְספֹר ַהּכ֣ ֹו ְצָדק ָה ּל֖ ֶב֥ ֑ה' ַוַּיְחׁשְ ֽ ן ּבַ   : (ו) ְוֶהֱאִמ֖

After these things the word of Hashem came to Avram in a vision, saying, “Do not be afraid, Avram. 

I am your shield, your exceedingly great reward.”  Avram said, “A-D-N-Y Hashem, what will you 

give me, since I go childless, and he who will inherit my estate is Eliezer of Damascus?” Avram said, 

“Behold, to me you have given no seed: and, behold, one born in my house is my heir.”  

Behold, the word of Hashem came to him, saying, “This man will not be 

your heir, but he who will come out of your own body will be your heir.” 

Hashem brought him outside, and said, “Look now toward the sky, and 

count the stars, if you are able to count them.” He said to Avram, “So shall 

your seed be.” He believed in Hashem; he reckoned it to Him for righteousness. 

   ג-א,  יב בראשית ) 2

ם ֶלְך־ְלָך֛ אֶמר ֙ה' ֶאל־ַאְבָר֔ ָך (א) ַוּיֹ֤ ֶעׂשְ : (ב) ְוֶאֽ ּךָ ר ַאְרֶאֽ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ יָך ֶאל־ָהָא֖ ית ָאִב֑ ֣ ָך֖ ּוִמּבֵ ֹוַלְדּתְ ֔דֹול ֵמַאְרְצָך֥ ּוִמּמֽ   ְל֣גֹוי ּגָ

ר  ְלָך֖ ָאאֹ֑ יָך ּוְמַקּלֶ ְרֶכ֔ ֲרָכה ְמָב֣ ָרָכֽה: (ג) ַוֲאב ָך ֶוְהֵי֖ה ּבְ ֶמ֑ ָל֖ה ׁשְ ֶרְכָך֔ ַוֲאַגּדְ ה:ַוֲאָב֣ ת ָהֲאָדָמֽ חֹ֥ ּפְ ל ִמׁשְ   ְוִנְבְר֣כּו ְבָך֔ ּכֹ֖
  

  בראשית יב, ז   ) 3

אֶמר  ם ַוּיֹ֕ א ֙ה' ֶאל־ַאְבָר֔ ְרֲעָך֔ ַוֵּיָר֤ יו: ְלַז֨ ה ֵאָלֽ ְרֶא֥ ח ַל֖ה' ַהּנִ ם ִמְזּבֵ֔ את ַוִּיֶ֤בן ׁשָ ֶרץ ַהֹּז֑ ן ֶאת־ָהָא֣ ֖   ֶאּתֵ
  

  יח  -בראשית יג, יד ) 4

ם ַאֲח   ר ֶאל־ַאְבָר֗ ה (יד) ַוֽ֞ה' ָאַמ֣ ָנה ָוֶנְ֖גּבָ ם ָצפֹ֥ ֑ ה ׁשָ ֣ ר־ַאּתָ ֖קֹום ֲאׁשֶ ה ִמן־ַהּמָ יָך ּוְרֵא֔ א ָנ֤א ֵעיֶנ֙ ֣ ֹו ׂשָ ִעּמ֔ ֶרד־֣לֹוט ֵמֽ ֽ ֵרי ִהּפָ

ה: (טו)  ְדָמה ָוָיּֽמָ ֶרץָוֵק֥ ל־ָהָא֛ י ֶאת־ּכָ ֧ ה  ּכִ ֶנּ֑נָ ה ְלָך֣ ֶאּתְ ה רֶֹא֖ ֥ ר־ַאּתָ ְלַזְרֲעָך֖ ֲאׁשֶ י ַעד־עֹוָלֽם: (טז ּוֽ ֥ ְמּתִ ת־ַזְרֲעָך֖ ) ְוׂשַ ֲעַפ֣ר   ֶאֽ ּכַ

ֶרץ יׁש ִלְמנֹות  ָהָא֑ ר׀ ִאם־יּוַכ֣ל ִא֗ ֣ ֶרץֲאׁשֶ ֽם־ ֶאת־ֲעַפ֣ר ָהָא֔ ֶנֽה: (יז)  ַזְרֲעָך֖ ּגַ ֶרץ ִיּמָ ָא֔ ְך ּבָ ֣ י ְלָך֖ ֚קּום ִהְתַהּלֵ ֥ ּ֑ה ּכִ ּ֖ה ּוְלָרְחּבָ ְלָאְרּכָ

ם ַוָּיבֹ֛  ל ַאְבָר֗ ה: (יח) ַוֶּיֱאַה֣ ֶנּֽנָ ֽה': ֶאּתְ ח ַלֽ ֖ ם ִמְזּבֵ ֥ ֶחְב֑רֹון ַוִּיֶֽבן־ׁשָ ר ּבְ ֣ א ֲאׁשֶ ֵאלֵֹנ֥י ַמְמֵר֖ ב ּבְ   א ַוֵּיׁ֛שֶ

(14) Hashem said to Abram, after Lot was separated from him, “Now, lift up your eyes, and 

look from the place where you are, northward and southward and eastward and 

westward,(15) for all the land which you see, I will give to you, and to your offspring 

forever.(16) I will make your offspring as the dust of the earth, so that if a man can number 

the dust of the earth, then your seed may also be numbered.(17) Arise, walk through the land 

in its length and in its breadth; for I will give it to you.”(18) Abram moved his tent, and came 

and lived by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to Hashem. 
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  י  -בראשית יז, א  ) 5

ים ִע֥ ׁשְ ן־ּתִ ם ּבֶ י ַאְבָר֔ ְך ְלָפַנ֖י ֶוְהֵי֥ה ָת   (א) ַוְיִה֣ ֥ י ִהְתַהּלֵ ֔ ּדַ ל ׁשַ אֶמר ֵאָליו ֲאִני־ֵא֣ ם ַוּיֹ֤ א ֜ה' ֶאל־ַאְבָר֗ ִנ֑ים ַוֵּיָר֨ ע ׁשָ ׁשַ ָנ֖ה ְוֵת֣ ים:  ׁשָ ִמֽ

ָך  י ּוֵביֶנ֑ יִנ֣ י ּבֵ ָנ֥ה ְבִריִת֖ ד:(ב) ְוֶאּתְ ד ְמאֹֽ ְמאֹ֥ ֥ה אֹוְתָך֖ ּבִ ָנ֑יו  ְוַאְרּבֶ ם ַעל־ּפָ ל ַאְבָר֖ י  (ג) ַוִּיּפֹ֥ ר: (ד) ֲאִנ֕ ים ֵלאמֹֽ ֹו ֱאלִֹה֖ ר ִאּת֛ ֥ ַוְיַדּבֵ

ְך  ֑ י ִאּתָ ֥ה ְבִריִת֖ ב ֲה֥מֹון ּגֹוִיֽםִהּנֵ יָת ְלַא֖ ם ְוָהִי֕ ְמָך ַאְבָרָה֔ ם ְוָהָי֤ה ׁשִ ְמָך֖ ַאְבָר֑ א עֹ֛וד ֶאת־ׁשִ ֵר֥ י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם  : (ה) ְולֹא־ִיּקָ ֛ ּכִ

יָך: ֽ ִרי  ְנַתּתִ י ֶאת־ּבְ ָך֥ ֵיֵצֽאּו: (ז) ַוֲהִקמִֹת֨ ים ִמּמְ יָך ְלגֹוִי֑ם ּוְמָלִכ֖ ֖ ד ּוְנַתּתִ ד ְמאֹ֔ ְמאֹ֣ ְתָך ּבִ י אֹֽ ין  (ו) ְוִהְפֵרִת֤ ָך ּוֵב֨ י ּוֵביֶנ֗ יִנ֣ י ּבֵ ֧ ִת֜  ַזְרֲעָך

ים  ית עֹוָל֑ם ִלְה֤יֹות ְלָך ֵלֽאלִֹה֔ ם ִלְבִר֣ יָך ְלדֹרָֹת֖ ְלַזְרֲעָך֖ ַאֲחֶר֛ ָך ַאֲח  ּוֽ י ְל ֣ יָך: (ח) ְוָנַתּתִ יָך   ּוְלַזְרֲעָך֨ ֶרֽ ֶרץ ְמֻגֶר֗ ת׀ ֶא֣ יָך ֵא֣ ַאֲחֶר֜

 ֖ ם ְוַאּתָ אֶמר ֱאלִֹהים ֶאל־ַאְבָרָה֔ ים: (ט) ַוּיֹ֤ ַען ַלֲאֻחַּז֖ת עֹוָל֑ם ְוָהִי֥יִתי ָלֶה֖ם ֵלאלִֹהֽ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ל־ֶא֣ ת ּכָ ר ֵא֚ מֹ֑ י ִתׁשְ ִריִת֣ ה ֶאת־ּבְ

ה  ֛ ֲח  ְוַזְרֲעָךַ֥אּתָ ין ַאֽ ם ּוֵב֥ יֵניֶכ֔ יִני ּוֵב֣ ְמ֗רּו ּבֵ ׁשְ ר ּתִ ֣ י ֲאׁשֶ ִריִת֞ את ּבְ ם: (י) זֹ֣ יָך ְלדֹרָֹתֽ ר: ַזְרֲעָך֖ ֶר֖ ל־ָזָכֽ ֹול ָלֶכ֖ם ּכָ יָך ִהּמ֥   ַאֲחֶר֑
  

  יח  -בראשית כב, טז ) 6

ר  ָב֣ יָת ֶאת־ַהּדָ ֤ר ָעׂשִ֙ ַען ֲאׁשֶ י ַי֚ י ְנֻאם־֑ה' ּכִ֗ ְעּתִ ֖ ּבַ י ִנׁשְ ֥ אֶמר ּבִ ְך  (טז) ַוּיֹ֕ י־ָבֵר֣ ֽ ָך: (יז) ּכִ ְנָך֥ ֶאת־ ְיִחיֶדֽ ְכּתָ ֶאת־ּבִ ֖ א ָחׂשַ ה ְולֹ֥ ַהֶּז֔

֤ה  ה ַאְרּבֶ ת־ַזְרֲעָך֙ ֲאָבֶרְכָך֗ ְוַהְרּבָ֨ ִים ֶאֽ ַמ֔ ָ י ַהׁשּ כֹוְכֵב֣ ַפ֣ת ַהָּי֑ם ּכְ ר ַעל־ׂשְ ֖ ׁש  ְוַכ֕חֹול ֲאׁשֶ יו:  ַזְרֲעָך֔ ְוִיַר֣ ַער אְֹיָבֽ ֥ ת ׁשַ                        ֵא֖

ֲר֣כּו (יח י:  ְבַזְרֲעָך֔ ) ְוִהְתּבָ קִֹלֽ ְעּתָ ּבְ ַמ֖ ר ׁשָ ֥ ֶקב ֲאׁשֶ ֶרץ ֵע֕ ל ּגֹוֵי֣י ָהָא֑   ּכֹ֖

  
    יד- יג, כח  בראשית ) 7

ה) יג( ֣ב' ֜ה  ְוִהּנֵ֨ י ַוּיֹאַמ֒ר  ָעָליו֘  ִנּצָ יךָ  ַאְבָרָה֣ם ֱאלֵֹהי ' ֗ה  ֲאִנ֣ י ָאִב֔ ק  ֵואלֵֹה֖ ֶרץ ִיְצָח֑ ֤ר ָהָא֗ ה  ֲאׁשֶ יָה  ׁשֵֹכ֣ב ַאּתָ ה  ְלָך֥ ָעֶל֔ ֶנּ֖נָ   ֶאּתְ

ָך  ֲעַפ֣ר ַזְרֲעָך֙  ְוָהָי֤ה) יד: (ּוְלַזְרֶעֽ ֶרץ ּכַ ֛  ָהָא֔ ה ּוָפַרְצּתָ ְדָמה ָיּ֥מָ ָנה ָוֵק֖ ה  ְוָצפֹ֣ ת ְבָך֛ ְוִנְבֲר֥כוּ  ָוֶנְ֑גּבָ חֹ֥ ּפְ ל־ִמׁשְ ה  ּכָ ָך  ָהֲאָדָמ֖   :ּוְבַזְרֶעֽ

  
    ד, יא יהושע ) 8

ם ַוֵּיְצ֣אוּ  ֲחֵניֶהם  ֵה֗ ם ְוָכל־ַמֽ ב ִעּמָ֔ ֛חֹול ַעם־ָר֕ ר ּכַ ֥ ַפת־ַהָּי֖ם ֲאׁשֶ ב ַעל־ׂשְ ֶכב ְו֥סּוס ָלרֹ֑ ד ָוֶר֖   :ַרב־ְמאֹֽ
  

    יג , לב בראשית ) 9

ה ֣ ְרּתָ  ְוַאּתָ ב ָאַמ֔ יב ֵהיֵט֥ ְך   ֵאיִט֖ ֑ י ִעּמָ ֤ ְמּתִ ת־ַזְרֲעָך֙  ְוׂשַ ֣חֹול ֶאֽ ם ּכְ ר ַהָּי֔ ֥ ֵפ֖ר ֲאׁשֶ ב לֹא־ִיּסָ   :ֵמרֹֽ
  

    יב, ז  שופטים ) 10

ן ֶדם  ַוֲעָמֵל֤ק ּוִמְדָי֨ ֵני־ֶק֙ ים ְוָכל־ּבְ ֶמק ֹנְפִל֣ ֵע֔ ה ּבָ ֖ ַאְרּבֶ ב ּכָ יֶהם  ָלרֹ֑ ין ְוִלְגַמּלֵ ר ֵא֣ ֛חֹול ִמְסּפָ֔ ַעל־ ּכַ ַפ֥ת ׁשֶ ב ַהָּי֖ם  ׂשְ   :ָלרֹֽ
  

    ה, יג  א  שמואל ) 11

ים ּתִ֞ ם  ֶנֶאְס֣פּו׀  ּוְפִלׁשְ ֵח֣ ל  ְלִהּלָ ָרֵא֗ ים  ִעם־ִיׂשְ לֹׁשִ֨ ֶכב   ֶאֶ֤לף  ׁשְ ת  ֶר֙ ׁ֤שֶ ים  ֲאָלִפים   ְוׁשֵ ָרׁשִ֔ ם  ּפָ ֛חֹול  ְוָע֕ ר  ּכַ ֥ ַפֽת־ַהָּי֖ם  ֲאׁשֶ ב   ַעל־ׂשְ   ָלרֹ֑

 ַּיֲעלּו ׂש  ַוַּיֲח֣נוּ  ַוֽ ת  ְבִמְכָמ֔ ית  ִקְדַמ֖ ֥ ֶון ּבֵ   :ָאֽ
  

    א, ב הושע ) 12

ָהָיה ֤ר ְוֽ ָרֵאל  ִמְסּפַ ֵנֽי־ִיׂשְ ֣חֹול ּבְ ם ּכְ ר ַהָּי֔ ֥ ד ֲאׁשֶ ֖ א־ִיּמַ א לֹֽ ֵפ֑ר ְולֹ֣     ִיּסָ
  

    ט, ה א מלכים ) 13

 ן ים ַוִּיּתֵ ה ָחְכָמ֧ה ֱאלִֹה֨ לֹמֹ֛ ה ּוְתבּוָנ֖ה ִלׁשְ ֣ ד ַהְרּבֵ ַחב ְמאֹ֑ ב ְורֹ֣ ֕חֹול ֵל֔ ר ּכַ ֖ ַפ֥ת ֲאׁשֶ   :ַהָּיֽם ַעל־ׂשְ
  

    מט ,  מא בראשית ) 14

ר ף ַוִּיְצּבֹ֨ ר יֹוֵס֥ ֛ ֥חֹול ּבָ ֣ה ַהָּי֖ם ּכְ ד ַהְרּבֵ ד ְמאֹ֑ ל ַע֛ י־ָחַד֥ ר ּכִ ין ִלְסּפֹ֖ י־ֵא֥ ֽר  ּכִ   : ִמְסּפָ
  

    טז.מגילה  ) 15

שתי נפילות הללו למה אמרו לו אומה זו משולה לעפר   דרש רבי יהודה בר אלעאיכי נפל תפול לפניו 
  ומשולה לכוכבים כשהן יורדין יורדין עד עפר וכשהן עולין עולין עד לכוכבים



  ישראל הצעיר דמ"ש  עיונים בספר בראשית –פרקי האבות   לחמ"י עבשנת 

 

ז"ל  אברהם אבא ולאה דבורה, יששכר דב בן אהרן יוסף ומירללע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה, שפרה בת   
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  "ויוצא אותו החוצה" 
  

  רשב"ם ) 16

  אין  אלא .  יום   שהיה   למדנו ,  לבא   השמש   ויהי   לפנינו '  כתו  והא '  ותימ.  לילה   שהוא   משמע   –   הכוכבים   וספור

  .בתורה   ומאוחר   מוקדם 

  
  ר"י בכור שור ) 17

: כאן  אומר   שהוא   כמו ,  יום   היה   עדיין   כי ,  בחלום   כמו ,  במחזה , ביום   הכוכבים   לו   והראה   –   החוצה  אותו  ויוצא 

  לבוא   השמש   ויהי 

  
  רד"ק ) 18

  וכן , הכוכבים את  לראות  לחוץ  הנבואה  במראה  מאהלו  והוציאו  הנבואה  לו  באה  באהלו  –  החוצה  אתו  ויוצא 

 לו אמר  ועכשיו  הארץ  כעפר  שיהיו  לו  אמר  ומתחלה ') ג': ח יחזקאל(  אלהים  במראת ירושלימה  אתי  ותבא 

  בסוף  כי  לו  שרמז  עוד  לומר  ויש . הדרש  כתבנו  וגם , שכתבנו  כמו , הפלגה  דרך  והכל  השמים  ככוכבי  שיהיו 

  ויוצא ,  ר "ובב .  לעולם   באורם   ויהיו ,  עוד   אדם   יד   בהם   תשלט   שלא   השמים   ככוכבי   יהיו   המשיח   ימי   כשיהיו 

 ל" ר , יולדה  שרה  יולדה  אינה  שרי , מוליד  אברהם  מוליד אינו  אברם , שלך  מאצטגנינות  צא  לו  אמר , אותו 

  . היה   וכן . תולידו   שמכם   שאשנה   מעת 

  
  חזקוני ) 19

  . חוצה   אותו   הוציאו   כאילו   בחלום   לו   נראה   כך   –   אותו  ויוצא 
  

  רלב"ג ) 20

 ואמר ,  בשמים  להביט   הנבואה   במראה   החוצה   אותו   והוציא ,  שיירשנו   זרע   לו   יתן   שכבר   לאמר   אליו   ' ה   דבר   והנה 

 מספר  והנה . ִיָּסְפרּו  שלא  מהריבוי  באופן  יהיה  זרעו  כן  -  לריבוים  הכוכבים  לספור יוכל  שלא  שכמו  אליו 

  הריבוי  למשל , הכוכבים  ריבוי  ענין  הנבואה  בעת  המדמה  הראהו  ולזה , אברם  בימי  נודע  היה  לא  הכוכבים 

 לגלגלים  שיהיה   הנבואה   בעת  יחזקאל   שראה   תמצא   וכזה .  בזרעו   שיהיה   יתעלה '  ה   אותו   ייעד   אשר  המופלג 

 הדעות  כל   הנביא   אצל   שיהיו   יחוייב   לא   כי ,  המורה   הרב   שזכר   כמו ,  הענין   מזה   מאמין   שהיה   מה   מצד ,  קולות 

  .המציאות   סודות   בענין   האמיתיות 

  
 


