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 פרק כג 
  ]ד-א,כג [ ואברהם זקן בא בימים...ויהיו חיי שרה

 ָׁשִנים ְׁשנֵ י ַחּיֵ י ׂשָ ָרה  וְ ֶׁשַבע  ַחֵּיי ׂשָ רָ ה ֵמָאה ָׁשנָ ה  וְ ֶעְׂשרִ ים ָׁשנָ ה  ַוּיִ הְ יּו  א 

 'השאלה הא
ויהי ו  ' כי הנה מצאנו ביעקב שנאמר ,למה נכתב שנה בכל כלל וכלל ,י"רשהיא מה ששאל 

בן מאה ועשרים שנה אנכי 'ובמשה . 'עקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנהימי י

שני חיי  והוסיף לו מר . אלא שנה בכל כלל וכלל, לא נאמר כן, אם כן, ולמה  בשרה.'היום
 . 'שני חיי אברהם אשר חי' ובאברהם נאמר .שרה

 .דרך דרש הוא י"רשומה שהשיב  עליו 

 
 תשובה לשאלה א

 שהייתה בת מאה כבת עשרים ,ד הדרש"ה נכתב שנה בכל כלל וכלל ענתן טעם למ י"רש

 .  וכן  כתב בשני חיי אברהם.לחטא ובת עשרים כבת שבע ליופי

  ם שווי שהרי בשני חיי ישמעאל נאמר כשני חיי אברהם ולא היו ן”רמבוהקשה עליו ה

 . בחסידות

  חיי שרה שני לא דרשו אלא מפני שחזר ,בשרה ל"חזמה שהיו דור שים ועל דעתי 

 . שכללם והשוה אותם

 , שלא נאמר כמוהו בישמעאל,שגם באברהם לשון מיותר י"רש שיסבור , כתב עליון"הרו

  .'אשר חי' והוסי ף לומר ,כמו שאמר ואלה שני חיי אברהם

 

לוק י תמיד היה  הח,שעם היות שפ עמים רבות  באה מלת שנה בכל כלל וכלל ולי נראה

 ,  להודיע שהיו לשרה מאה שנה בבחרותה,ה כן הואומה שנאמר בשר. ההוא לסיבה מה

 והרי היא עד מאה שנה כאלו ,דלתויכי הנה לתשעים שנה ילדה והיניקה את יצחק וג

 ועשרים שנה שהיו לה אחר כך היו שנות הזקנה עם השארות .הייתה בחור ה במעשיה

ן אב זכר  ואלו הם גבולי חיי האדם אשר. ושבע שנים האחרונים היו ימי הישישות,הכוח
 לכן כלל אותם באומרו ,ולפי שכולם מהבחרות והזקנה ו הישישות הי ו  שנים בטובה. ינאס

 .  לא ימי הרעה והצער,חוד חייםי ימי הטובה הם אשר יקראו בי כי,שני חיי שרה

 

 שני חיי שרה אלא כולם היו , להגיד שלא נתקצרו ימיה, שאמר זה בשרהויש מפרשים

פ שנה היה "ל שק" וארז',אלה שני חיי אברהם אשר חי'מר  אמנם באברהם נא.כפי טבעה

שנים כדי שלא יראה עשו יוצא '  לפי שנתקצרו ימיו ה,ה" ולא חיה כי אם קע,לו לחיות

 .םה יושב וסופ ר שנות הצדיקי"שהקב ל"חז הו שאמרו וז.לתרבות רעה
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 . 'והותרה עם מה שאמרתי בזה השאלה הא
 

 'השאלה הב
 כי הנה אברהם הי ה  ... ויבוא אברהם, ארבע היא חברוןותמת שרה בקריתבאומרו 

 ואיך אם כן הייתה .'וישב אברהם בבאר שבע'כמו שנאמר בפרשה שלמעלה . בבאר שבע

 ם ולמה בחייהם ובמות. ושרה בארץ כנען, והיה אברהם בארץ פלשתים,שרה בחברון

 .לספוד לשרה ,י"רש כמו שכתב ,א מבאר שבעו לבם עד שהוצרך אברה,נפרדו

 'השאלה הג
 אם בא , ולא זכר מן יצחק דבראברהם לספוד לשרה ולבכותהפר הכתוב שבא יאיך ס

 כמו שבא , וראוי היה שי בוא לספוד לאמו ולבכותה . או אנה נשאר לבדו,עם אביו שמה

 .אביו

 

 ג-תשובה לשאלה ב
 באה שרה ,להגיד שעם היות אברהם בבאר שבע ,ותמת שרה בקרית ארבעוהנה אמר 

 כי היא . כדי שיבוא אברהם אחריה עם רכושו, לבקש מנוח אשר ייטב לה שמהלחברון

 והי י תה ביאתה  . וקפצה עליה שם המיתה,הלכה ראשונה לבקש בית ונחלה לצאן אברהם

 ולכן , ולא בארץ פלשתים, לפי שרצה אברהם לשבת בארץ כנען הקדושה,מבאר שבע

 . שלח שם אשתו ראשונה

 חשש שמא ימותו , שהוא ושרה היו זקנים באים בימיםוגם אחשוב שכאשר ראה אברהם

 ולפי שהיה .קבר חוץ ממנהי ולא רצה לה. ולא היה להם אחוזת קבר בארץ כנען,מהרה

 , שלח את שרה שמה לקנות את המערה,מקובל אצלו שהיו אדם וחוה נקברים במערה

 . כדי שלא יתגאה עפרון בראותו אברהם שואל אותה למכירה

 .לספוד לשרה ולבכותהא מבאר שבע ו והוצרך הוא לב,רון מתהוהיא בב ואה לחב
 

 . י"רש כמו שכתב ,וקרית ארבע היא שם מקום

ובעלי הצורה  שאמרו שמתה הצדקת מיתה טבעי ת מהפרדת בנין ה יסודות בה וכלי ו ן   

 רוצה לומר שמתה ,ותמת שרה בקרית ארבע ושזה נ רמז באומרו  ,רשייולחותה הש

 כמו שקראה , שהרכבתה היא קרית ארבע ועיר קטנה,תבהפרדת ארבע חלקי היסודו

 . החכם

 כי .ויבוא אברהם לכן  נאמר , כי לא נפרדה ממנו,ולפי שהי ה י צחק עם אמו בעת מותה

 . הוא לבדו בא מבאר שבע

 . 'והג' והותרו בזה השאלה הב
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 'השאלה הד
ה אשר ואם היה דעתו על מערת המכפל ,תנו לי אחוזת קברבדברי אברהם אל בני חת 

 והכסף , והיה ראוי שידבר עם עפרון לבדו ויתפשר עמו, מה לו עם בני חת,בשדה עפרון

 . וקהל בני חת מה להם ולצרה הזאת.יענה את הכל

 'השאלה הה
כי אם  ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת ,ועפרון יושב בתוך בני חתבאומרו 

באזני בני חת  ולמה אם כן אמר הכתוב ,זניהםו בידוע שדבר בא,היה עפרו ן ב תוך בני חת
 .שהוא כפל ומותר ,לכל באי שער עירו

 'השאלה הו
 לא פירש שהיה שואל ה קבר בכסף , בשאלה הראשונה ששאל אל בני חת,למה אברהם

 היה יותר קל , ואולי אם היה מפרש ראשונה. ולא פירש זה כי אם לעניין עפרון,מלא

 .תלהיעשו

 

 ו-ות דתשובה לשאל
אחשוב שכאשר מתה . ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמרואמרו 

 נתקבצו אנשי העיר ללוותו בעת הקבורה ולמנעו מההספד ,הצדקת ובא אברהם לבכותה

 , ואז קם אברהם מעל פני מתו שהוא מוטל על פני הצדקת. כדי לכבדו,והבכ י המופל ג

כי הייתה מיתת האשה הראשונה  ,ה ובוכ ה וצו עק על פרידת,עיניו על עיניה ופי ו על פיה
 ) ב"סנהדרין כ( ל"חז וכמו שאמרו . ככריתת עצם מעצמיו ובשר מבשרו,על האדם

אלכסנדרי אומר ' ר.  כאלו חרב בית המקדש בימיו,כל שמתה אשתו ראשונה בימיו

 . רבי אבהו או מר עצתו נופלת. רבי יוסי אומר פסיעותיו מתקצרות. עולם חשוך בעדו
 ָׁשב ָאנֹכִ י ִעָּמֶכם ְותֹו-ֵּגר ד

  :ֶקֶבר ִעּמָ ֶכם ְוֶאְקְּברָ ה ֵמִת י ִמְּלָפָני-ֲאֻחַּזת  ְּתנּו ִלי
  :ַאְברָ ָהם ֵלא מֹר לֹו-ֵחת ֶאת-ְבֵני ַוַּיֲענּו ה
  ֲאדִֹני ְנִׂשיא ֱאלֹ ִהים ַאָּתה ְּבתֹוֵכנּו ְׁשָמֵענּו ו

 ֵמֶתָך -ְקָבֵרינּו ְקבֹר אֶ ת ְּבִמבְ ַחר 
 :ִמְּקבֹר ֵמתֶ ָך ִמְּמךָ  ִיְכֶלה-ִקְברֹו לֹא -ת ִאיׁש ִמ ֶּמּנּו ֶא

 רוצה . גר ותושב אנכי עמכם,וידבר אל בני חתוזכר הכתוב  מאברהם שעצר ברוחו 

 ולכן אם תעשו עמי . כי דעתי לישב פה. תושב אני עמכם, עם היו תי גר מארץ אחרת,לומר

 .  כי שכנים אנחנו,נחת רוח אעשה אני עמכם חסד פעמים אחרות

 , הראה עצמו שהיה שואל אותו מפני דוחק השעה,חכם בשאלתו בשאלו דבר מועטונת

 כי היה מנהגם להיות להם קברות איש לבית ,ותנו לי אחוזת קבר עמכםוהוא אמרו 

ואמר שלא היה שואל . ק ש מהם שיתנו לו מקום קבר לאחוזת עולם כאחד מהםיוב. אבותיו

 .  אלא כדי לקבור את מתו מלפניו,זה

יען נשאך  ,כי נשיא אלהים אתה בתוכנו , אל תאמר שאתה גר ותושב,יבו הו והם הש

 בחר לך .במבחר קברינו קבור את מתיך לכן .האלהים והוא  עמך בכל אשר אתה עושה
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 כי איש ממנו לא יכלה ולא , ושם קבור מתך עם מתינו,מערת קברות היותר נבחרת שלנו

 . ימנע את קברו משתקבור את מתך שמה

 

 שנקברו אדם , שאברהם היה חפץ במערת המכפלה מפני הקבלה שהיי תה בידוואין ספק

 כן היה  ראוי שהוא ויצחק ויעק ב  , וראה שכמו שאותם האבות הראשונים נקברו שמה.וחוה

 .  שיהיו נקברים שמה יחד,לוו אבות האומה שנברא בכללה המין כ ,ונשיהם
 :ֵחת-ִלְבֵני  ָהָא ֶרץ -ַאְבָרָהם וַ ִּיְׁשַּתחּו ְלַעם  ַוָּיָקם ז
 ֵמִתי ִמְּלָפַני  -ַנְפְׁשֶכם ִלקְ ּבֹר אֶ ת-ֶאת  ֵיׁש -ִאָּתם ֵלא מֹר ִאם ַוְיַדֵּבר ח

 :צ ַֹחר-ֶּבן ְּבֶעְפרֹון  ִלי-ְׁשָמעּוִני ּוִפגְ עּו
 לֹו ֲאֶׁשר ִּבקְ ֵצה ָׂשדֵ הּו -אֲ ֶׁשר  ַהַּמְכּפֵ ָלה  ְמעָ ַרת-ִלי ֶאת-ְוִיֶּתן ט

  : ָקֶבר-תֹוֲכֶכם ַלֲאֻחַּזתְּב ִּלי ְּבֶכֶסף  ָמֵלא ִיְּתֶנּנָ ה

 , הו צרך לבקש את מערת המכפלה בדרך תחבולה,שעפרון  לא היה יודע דבר מזהולפי 

 וכאשר השיבו הו ב היות עפרון  בתוכם כמ ו   ,בשאלו ראשונה מאת בני חת אחוזת קבר

 אחרי שקם אברהם ,איש ממנו את קברו לא יכלה ממך שאמרו לו ,שהעיד הכתוב

 כדי שלא , לפי שהיו פו צרים בו שיק בור את שרה,על דבריהם הטוב ים וישתחו לעם הארץ 

 רוצה לומר  ,אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני אמר עליו ,ירבה בב כי ו בהספד

 רוצה לומר חלו פניו שיתן לי את ,פגעו לי בעפרון בן צוחר ,כמו שאתם אומרים שאעשה

 התבאר אצלי שלא ירצה ,ונכבד כי להיות עפרון ע שיר ,מערת המכפלה אשר בקצה שדהו

 כי אם , ואיני שואל אותה במתנה. ולכן צריך שתחלו פניו על זה,למכור נחלתו לשום אדם

 כלומר ולא , וכל זה כדי שיהיה  לי בתוככם לאחוזת קבר,שיתננה לי אחפוץ בכסף מלא

  . שיש לי שם קרקעות,אצטרך להוליך את המת לבאר שבע

 גם , כי לא תהיה תפארתו בזה,ור מתו בקבר אדם אחר שלא יחפוץ לקב,והודיעם בזה

 . שלא היה טוב בעיניו לקבור אשתו הצדקת סמוך לאנשי ארץ כנען המתועבים במעשיהם
 ֵחת -יֵׁשב ְּבת ֹוְך ְּבֵני ְוֶעְפרֹון י

 : רִעירֹו ֵלאמֹ-חֵ ת ְלכֹל ָּבֵאי ַׁשעַ ר-ַאְברָ ָהם ְּבָאְזֵני ְבֵני-ֶאת  ַהִחִּתי ַוַּיַען ֶעְפרֹון
  ,ֲאדִֹני ְׁשמָ עֵ ִני-לֹא יא

 ָ ,ּבֹו ְלָך ְנַתִּתיה-ֲאֶׁשר  ְוַהְּמָערָ ה  ַהָּׂשדֶ ה ָנַתִּתי ָלְך
 :ֵמֶתָך ְקבֹר  ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּלְך-ְלֵעיֵני ְבֵני

 לא היה מוציא אותה מרשותו ,ואין ספק שאם היה יודע עפרון סוד המערה והנקברים בה

 היה ע פרון אומר ,ותה ממנו פנים  בפנים בראשונה ואם היה אברה ם שואל א.בשום צד

 ולא היה נותן  , היה אומר הלא דבר הוא, מדוע שואל זה את המערה הזא ת בפרט,בלבו

 ולדבר לעפרון אחרי התגלגלות ,ולכן התחכם הצדיק לשאול ראשונה מאת בני חת. אותה

איש  :ר אמר לו ולא יחזור מהדבר הכללי אש, כדי שיתבייש, ובפני כל עם הארץ,הדברים
  .ממנו את קברו לא יכלה ממך

רוצה לומר איני רוצה שיפגעו   ,לא אדוני שמעני , שעפרון יושב בתו ך בני חת אמר,וכן הי ה

רוצה לומר לא  ,ל א אדוני וזה . כי אחפוץ לעשותו בעבורך לא בעבורם,בי אנשי העיר

 הנה , כלומר.תתיה והמערה אשר בו לך נ,השדה נתתי לך :שמעני אבל ,ניויפגעו בי אד
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 ויהיה השדה , כי יהיה נזק לשדה,תה לבית הקברותיהמערה מבלתי השדה אין ראוי לת

 ,נתתיה לך ואמר . אבל השדה והמערה  אני רוצה לתת לך.כהפקר בה יו ת המערה שלך
 ולכן .תה לוי גמר בלבו לת, לומר שמעת שראהו שואל מבני חת אחוזת קבר,לשון עבר

 ,באזני בני חת לכל באי שער עירוואמר זה .  כי הכל שלו,מידשואל ממנו שיקבר מתו 
 . כי לא יחזור ממאמרו ולא יחל את דברו,לרמוז שיהיו  כולם עדים בדבר

 
 . 'והו' והה' והותרו בזה השאלות הד

 לפי שלא היה דעתו לקחת ,כי הנה השא לה הראשונה את בני חת לא אמר בכסף מלא

 היה כדי להביא את עפרון  ,ואם התחיל את בני חת. ו כי אם מעפרון ואליו אמר,מהם דבר

.  מפני שהיה מקו בל אצלו שהיו אדם וחוה קבורים שמה, ושאל מערת המכפלה.לדבר

או שהיו שתי מע רות זו על  ;י"רש כדברי , מפני שהי ה בית ועליה   על גביו,והנה נקראת כן

 . ע"ר אב כדברי ה,זו

 להגיד שלא חשש להם , באזני בני חתואמר הכתוב  הזה שענה עפרון החתי את אברהם

  . כי אם לנשוא פני אברהם,ולא להמונם

 

 'השאלה הט
 , אם אברהם היה שוא ל ממנו מערת המכפלה אשר בקצה שדהו בלבד,מה ראה עפרון

 . ומה הועיל בתת לו יותר ממה ששאל ממנו,לתת לו השדה והמערה אשר בו

 'השאלה הי
ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני   כי הנה אמר:בכפל שבא בפסוקי הקי ו ם

ויקם השדה  וחזר לומר שנית בסוף הפרשה ,'ממרא השדה והמערה אשר בו וגו
 .'והמערה אשר בו וגו

 

 י-טתשובה לשאלה 
 כי אם ,וה אליהםו אין פירושו שהשתח, וישתחו אברהם לפני עם הארץוהנה אמרו

וכאשר ראה .  לא לבני חת כי הוא אשר עשה עמו החסד,ה לעפרון לפניהםושהשתחו

 כלומר בפני כל ,באזני עם הארץ השיבו ,אברהם שעפרון נדר לתת לו השדה והמערה

 אם אתה , רוצה לומר,' וגו,אך אם אתה לו שמעני : כדי שיתבייש ולא יחזור אחור,העם

 כי אם אתה אמרת שכבר נתת לי השדה . לו שמעני, ולא בני חת,עושה עמי ה חסד הזה

 ולכן  . רוצה לומר גמרתי בלבי לתת את כסף השדה,נתתי כסף השדהאני  גם ,והמערה

ברה אלא עד שיהיה ה שדה שלי ו כי לא ארצה לק.אקברה את מתי שמה ו אז ,יקחהו ממנ

 . רעון שלםיבפ
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 ועד ין לא נתברר ,ולפי שראה עפרון שאברהם היה ר וצה לתת את הכסף קודם הקבורה

 . ואת מתך קבור,ף ביני ובינך מה היאארץ ארבע מאות שקל כס ע נהו ,כמה י היה
 גדול שבכל זמן לא תוכל ל כך כי אין הסכום כ, למה תמהר לתת לי את הכסף,כלומר

 או כפי  , אולי שקנה אותה בכך. שהוא ארבע מאות שקל כסף,תו ואני לא אקבלהוילת

 .  או שהרבה את ערכו בראותו את דוחקו,מנהג הארץ כך היה שווי ו

 כי אחר כך , רוצה לומר אל תתעכב בעבור הכסף,ואת מתך קבור והי ה תכלית דבריו

  .תתנהו

 

 ונתנו לו מיד ,נתו בעניין סכום הכסףו  ששמע אל עפרון והבי ן כו,אבל אברהם לא עשה כן

 ולפי שעפרון . שמפני זה לא חזר מדברו בהי ותו באו תו פומבי,כמו שדבר באזני בני חת

 נתן ,א יתעכבו לבדוק את הכסף ולשקול אותו וגם של,לא יתבייש ללקחו באותו פרסום

 כי ,עובר לסוחר והו א אמרו .תו לעפרוןי ולא הוצרך לת,וני העירואברהם את הכסף לחנ

השדה והמערה  ,בגב ולותיו ואז נתקיים שדה עפרון אשר במכפלה .וניוהסוחר הוא החנ
 .  בה שהם היו כולם עדיםלעיני בני חת ,לאברהם בדרך קניהוכל העץ אשר בשדה 

 

 באותה קבר אברהם את שרה אשתו , שכבר הייתה המערה של אברהם,ואחר זה

  .המערה הנזכ רת

 

  :וזכר שתי תכליות בקבורתה שמה

 .  ששם נקברו אדם וחוההיא חברון בארץ כנען באומרו האחת

 . ה שהיי תה בארץ כנען הקדושהוהשני
 :ֵחת-ָקֶבר מֵ ֵאת ְּבֵני-ַלאֲ ֻחּזַ ת ָהםּבֹו ְלַאְברָ -ַהָּׂשֶדה ְוהַ ְּמָעָרה  ֲאׁשֶ ר  ַוָּיָקם כ

 יש לפרש בעניינו שראשונה נתקיים השד ה  ,' וגוהכ שנית ויקם השד"ואמנם אמרו אח

 מפאת החזקה ,כ נתקיים שנית" ואח. מפאת הקניה והכסף  שנתן בעדו,והמערה מעפ רון

 ,האחרי כן קבר אברהם את שר ולכן נזכר הכתוב סמוך לו .שלקח אברהם בקבורת שרה
 . כי זה הי ה ה קיום השני מפאת החזקה

 שלא יוכל אדם לעשות מכרמו ו משדהו בית ,וגם נוכל לומר שהיה המנ הג בארץ ההיא

 הויקם השדה והמער ולכן נזכר כאן . מפני החזקה,קברות אם לא ברשות אנשי העיר
 כי היית ה  ,ולא אמר מאת בני עפרון ,אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת

  . שנתקיים ברשות אנשי העיר לאחוזת קברהכוונה

  . למה עפרון נתן המערה עם השדה,'והי' והותרה בזה השאלה הט
 .  ויקם השדהםפסוקיהמכפל ' וכן השאלה הי
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 ]מדוע יש לקבור את המתים[

.  בקבר מיוחד בפרטךרו ובצ,תר השאלה היה ראוי לדבר בצורך הקבורה בכלליואמנם בה

 ואם ,מפאת גופו ואם ,מפאת נפשוהכרחית וצריכה לאדם אם  שהיי תה הקבורה  ,ואומר

 . מפאת המורכב מגוף ונפש

 

 המ זג מכל שאר השוו כי כמו שהוא י ותר , לפי שגוף האדם יתעפש מהרה,אם מפאת גופו

 והוא כעניין   , ככה ביציאתו ההיא מהשו וי  יתרחק יותר מהשוו י מכל שאר החיים,םהמורכב י

 כשישימו דבר מועט בכף האחת יטו ויצאו מהשוו י יותר ,זו ןוים  באיו שהיותר ש,םהמאזני

 ויבאש , ולכן הי ה שגו ף האדם בעת מותו יתעפש יותר מה רה.יםומהמאזנים ה בלתי שו

  .ריחו יותר משאר בעלי חיים במותם

 

לא 'ותה התורה  בתלוי י צ,יר ויזי ק לבני אדםופושו  והפסדו יפסיד האויובעבור שלמהירות ע

 הנה אם כן מצד הגוף ומהיר ות .'ולא תטמא את אדמתך'ואמר . 'עץתלין נבלתו על ה

 .  הוצרכה הקבור ה כדי שלא יזיק  לבני אדם,פושו במ ות האדםיע

 

 לפי שהמיתה אינה רק השבת חלקי המורכב למקורות אשר חוצבו ,ואמנם מצד הנפש

 'וישוב  העפר אל הארץ כשהיה ו הרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה' כמו שאמרו ,מהם

מר וחהב הגוף  אל ו כי אם בש,ה שתשוב הנפש למקום מנוחתפשראי שרמז בזה  שא

 :ל"ארז) ב"שבת קכ( ולכן .לגמרי

  ,ב חדש גופו של אדם קיים ונשמתו של אדם עולה ויורדת"כל י

  .ב חדשים הגוף בטל והנשמה עולה ואינה יורדת"לאחר י

 באופן שהרוח  ,יבו אל עפרו כדי להתיך את הגוף ולהש,ומפני זה היי תה הקבורה צריכה

 . 'תשוב אל האלהים אשר נתנה'

 

 , ועניינו שבהיות האדם במחוגה אלה ית מתואר. הוא בבחינת כבו דו,ואמנם מצד המורכב

בוק  האלהי ושאר י  בעבור החכ מה והד, כמו  שזכר החבר למלך הכוזר,והוא מעון ל שכינה

 בהיותו מושלך ,וחרפה רצופה הנה אחרי מותו יקבל קלון מתמיד . אשר לו בחייםתהמעלו

 וכדי בזי ון וקצף לצלם אלהי אשר , טוב ממנו הכלב החי,ארצה כפגר מובס סחוב ו השלך

  .נוולטי ואיה חכמתו ואיה כבודו ואיה  ממשלתו וש.נברא בו

 

 אלא משה אחיו ,שיראה איש מבני ישראל את אהרן במותו' עד שמפני זה לא רצה ית
 ולא ידע איש את , שלא ראה אותו אדם במותו,מזהונתקדש זה יותר . ואלעזר בנו

  .קבורתו
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 הנה מפני זה הוצרכה הקבורה  , כדי שלא יתבזה בעיני רואיו במותו,לזאת הסיבה  בעצמה

 . פ ושוי כדי שלא יראה אותו אדם בסרחונו ובאשו וע,למת בבחינת כבודו

 . הלו לכל אדם כי ימות בא,בות כוללות לצורך הקבורה בכלליהרי לך בזה ס

 

 אין ספק שיש בו מהכ בוד והמעלה שיוכר ויודע , שיהיה לכל אדם,ואמנם לקבורה פרטית

 .  ויאמרו מה הציו ן  הלז,קבר הנכבד והמעולה

 לפי שירד ממלכותו וחזר , נקבר עם אבותיו,וכבר נכתב ששאול עם היותו מלך י שראל

וז הו שנאמר וישכב    . לא נקבר עם אבותיו,אבל דוד שנמשך מלכותו. להיות ככל אבותיו

 ולכן נקבר  . לפי שנפרד למלכות, כי לא נקבר עם אבותיו,דוד עם אבותיו ויקבר בעיר  דוד

וזה מורה על מעלת הקבורה .  כי שם ישבו בקבר יהם  כסאות לבית דוד,בציון עיר דו ד

 . המיוחדת

 

 לכל אחת , בעולם הרוחנית שכמו שהנשמו,תית בה היאיומלבד זה ה נה הסיבה  ה אמ

 כן ראוי שהגוף לכל אחד לעשות לו מדור בפני  ,ה לה מדור בפני עצמה כפי שלמו תםעושי

 כמו שלא יתחברו נפשותיהם  ,ואין ראוי שיהי ה גוף הצדיק סמוך לגוף הרשע. עצמו

 גם כי יש בא רץ מקומות י ו תר נאותים .במעלה אחת מהשכר או  מהעונש בעו לם הנשמות

 ,ותך בה הגוף י ותר מהרה מארץ אחרת שי, אם לטבע הארץ,לקבורה ממק ומות אחרים

 ואם , וכמו שאמרו וכפר אדמתו עמו,שהוא הצריך לשלמות הנפש ולכפרתה יותר מהרה

 ונשארה הארץ הה יא כתיק של ספר תורה בקדושה ,לקדושת אנשים שנקברו בה

 .  ובטהרה

 וילך ויגע ,הלא תראה מה שסופר שקברו איש במהיר ות מפני גדודי ארם בקבר אלישע

יתברך שיגע עצמות איש האלהים ’  כי לא רצה ה,מות אלישע ויחי ויקם על רגליובעצ

 . באדם הדיוט

 
 'השאלה הז

 והנה אחרי שאדם מת מה איכפת לו ,מה ראה אברהם לשאול קבורה מי וחדת לאשתו

 ומשה רבנו  , והנה בכל מקום ישוב העפר אל הארץ כשהיה.שיקבר פה או פה או לא יקבר

 . ש קבורה מיוחדתעליו השלום לא בק

 'השאלה הח
מה ראה אברהם לשאול המערה אשר בשדה עפרון יותר ממקום אחר מכל הארץ ההיא  

 . ובכל מקום מוקטר מוגש לשמה, והנה כל הארץ היא ארץ כנען.לקבורת אשתו

 

 ח-תשובה לשאלה ז



 חיי שרהאברבנאל לפרשת  קיצור     tanach/il-he/il.ac.daat.www://phtt    אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 
 
 
 

10

10

 לפי  שלא ימלט מהיותו מרגיש   , שאין לבקש לגוף המת קבורהוכתב אחד מחכמי האומות

ואם אינו .  אין צער גדול מזה ומוטב אם כן שלא יקבר,ואם היה מרגיש.  בלתי מרגישאו

 .  מה לו שיקבר פה או פה או יאכלוהו החיות,מרגיש

 

ברה בקבר אחד מאנשי ו ולא רצה לק,ולכן השתדל אברהם לתת קבורה לשרה אשתו

כמו  . במע שיהםם פן יתערבו עצמות הקדושה עם עצמות הכנעניים המתועבי,העיר

 וכמעשה ארץ כנען אשר אני  ,כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו'שאמרו 

קש קבורה מיו חדת לצדקת בארץ ישראל הקדושה יאבל ב. 'מביא אתכם שמה לא תעשו

 ,  וכן עשה יעקב.לקבורת אבות העולם ואמהותיהם' חדה האל יתיובמערה ה הי א שי

  .בצוותו את יוסף אל נא תקברני במצרים

 

 וכמה ראוי לאדם שישתדל  , ובפרט מערת המכפלה,שנלמד מעלת ארץ ישראלוכדי 
  .חד ליקבר במקום קדוש נכתב הסיפור הזה בתורהיבקבורת המת ולי
 .'וח' שאלות זוזו היא תשובת ה

 

 פרק כד 
  ]סז-א,כד [ ויוסף אברהם ויקח אשה...ואברהם זקן

24=perek&1=sefer?asp.perekT/hatanah_olam/daat/il.ac.daat.www://http 

 

  ]יד-א,כד [ ויאמר  הקר ה נא  לפני  היו ם...ואבר הם זקן
 

 'השאלה הא
כי הוא הוליד , מאה וארבעים כי הנה היה זה בהיותו בן , בא בימים זקןואברהםבאומרו 

 ואיך יאמר עליו  . ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה, שנהאת יצחק בן מאה

 באותו לשון עצמו שנאמר עליו , ואברהם זקן בא בימים,מ שנה"הכתוב בהי ו תו בן ק

 והי ה .'ואברהם ושרה ז קנים באים בי מים' שנאמר , קודם שתהר שרה,ט שנה" בהי ותו בן צ

 להבדילו מהג בול שהיה  , מאודבא בימים או ,זקן ושבע ימיםראוי שיאמר כאן שהיה 

 .מ" למה שהיה בן ק,ט"בזקנה וב יאתו בימים ב ן צ

 לא .בעושר וכבו ד וזרעשהיה לו לומ ר  ,ברך את אברהם בכל'  והויקשה גם כן  מה שאמר

 , ומהם אמרו שלא היי תה לו בת,כר ונם לברכהי עד שמזה באו  לדרוש חכמינו ז,בכל בלבד

 .ה שבת הייתה לו ובכל שמ:ומריםאש וי
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  אתשובה לשאלה
 לפי שכבר מצינו זקן בלי ב א  . ולא יתהפך,זקן רק מחובר עם בא בימי םולא מצינו בכתוב 

  .ורבים כן. 'והמלך דוד זקן' ',ויה י כי זקן יצחק' ',ואדני זקן' :בימים

 

 , וההתחלה תקרא בלבד זקנה.קנה יש לה התחלה וסוף ואמצעישהז ,והעניין  הוא
אמנם האמצעי . ף נקרא ישיש או שבע ימים או זקן ושבע ימים והסו.והנושא אותה זקן
 רוצה לומר נכנס בימי , יאמר זקן בא בימים, והוא רחב מאוד,שבין אלו הקצוות

  . ויש מי שנכנס הרבה, ויש מי שנכנס באותו אמצעי שהוא רחב מאוד.הזקנה

 

ושרה זקנים ואברהם ' נאמר עליהם ,תשעים ושרה בת , שנהמאהולכן בהי ות אברהם בן 

 כי תמיד ,ואברהם זקן בא בימים נאמר גם כן ,מאה וארבעים ובהיותו ב ן .'באים בימים

 היה יותר קרוב להתחלה מהיותו , אבל בהיו תו בן מאה שנה.היו באותו אמצעי מהזקנה

  .בא בימים וזה ו זה נקרא , כי היה קרוב לסופה,מאה וארבעיםבן 

 

 ונאמר ';כי נזיר אלהים יה יה  הנער' ,עובר במעי אמ ו על הנער נאמר שם :כן בי מי הנעו רים

ארבע  ונאמר עוד בהיותו בן ';הילדותפתח ותראהו את ' : חדשים שלשהגם כן על הילד בן

. ;'הנערקומי שאי את '. 'הנערוישמע אלהים את קול ' שנה כמו שנאמר בישמעאל עשרה

 ועל יהושע  ';ל עם אחיו יעוהנער' מרשנה שנאשלושים ונאמר נער על בנימן בהיו תו בן 

 לפי שהכתוב לא שער בחיי ,לוווהיה זה כ. 'נערויה ושע בן נון 'בהי ותו קרוב לששים שנה 

 כל עוד שהטבע מחליף מהמז ו ן   ,לו נחשב כאחדו שכ,האדם כי אם זמן  הנערות והבחרות

 . לתמורה מעט מההתכה

 כן ,בחרות בעמידה וה,דולי והילדות והנערות בג,וכמו שהבחרו ת יש בו מדרגות מהטפות

ואברהם זקן בא הנה אם כן אין קושי במה שאמר כאן . בזקנה יש מדרגות כמו שאמרתי
 כי בכל השנים ההם היה בגב ול האמצעי בי ן   ,שנה' כמו שנאמר בהיותו בן ק ,בימים

 .  ובכולם יקרא זקן בא בימים, ויש  ברחבה מדרגות,התחלת הזקנה וסופה

 

 ובכל אותם ,כ בא בימים" ואח,הם היה במה שעב ר זקן שאבר,ויה יה פירוש  הכתוב הז ה

 כי עם היות שבנערותו ובבחרותו בהי ותו באור , השנים מהזקנה וביאת הימים ברכו

 , ה שנים" הנה אחרי שנכנס בזקנה והוא בהיותו בן ע,כשדים מצאוהו צרות רבות ורעות

בוק   יוד  והד והיה ה עושר והכב,בכל אשר לו'  הייתה ברכת ה,שאז יצא מחרן והלאה

רוצה לומר בכל ימי הזקנה וביאת  ,ברך את אברהם בכל' וה ועל זה נאמר .האלהי לפניו

 .הימים אשר זכר

 . והותרה השאלה האחת
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 'השאלה הב
 , האם מפני שהיה אברהם זקן בא בימים,ווג יצחקי ההקדמה הזאת לזהחסיתיהאיך 

 ה נה באמת גם בהי ותו בן   ?ה שנארב עים לקח אשה לבנו בהיותו  בן ,עשיר ונכבד ומבורך

 והיה אם כן ראוי . שנהארבעים היה בנו נושא אשה בהיותו  בן , עני וחסר לחם,שבעים

 לא , כי היא הסיבה לזווג  הזה, שנהארבעים ויצחק  בן ,שיאמר ואברהם זקן בא בימים

 .זולתה

 'השאלה הג
וה יצ ח ק   יצ כמו ש,קח אשה מבנות כנעןיוה את יצחק בנו לא תימה ראה אברהם שלא צ

האם  .לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני : שהשביעו,וה  אותו לאליעזר עבדוי וצ,ליעקב

 ,  חכם וירא שמים היה, שנה היהארבעים והרי בן ,היה יצחק קטן בשנים או חסר דעת

ולא  , רק את בני לא תשב שמה,השמר לך פן תשיב את בני שמהולמה הזה יר לעבד 

 לא יאבה ,שכן שאף שירצה העבד להשיב את יצחק שמה כל .הזה יר על זה ליצחק עצמו

 ואיך תלה הדבר .קר הבית לא אליעזרי כי  הוא היה ע, וימחה בזה,ולא ישמע אליו אברהם

 . ולא בעצמו ולא בבנו,לו בווכ

 

 ג- בתשובה לשאלה
 להודיע הסיבה א שר בעבורה  השביע את ,ו וג יצחקיוהנה הקדים  הכתוב לזכ ור זה בעניי ן ז 

 ,ואה מחייםו לכן ראה לעשות צ, ולא ידע יום מותו, כי ראה עצמו זקן מאוד.ועבדו עלי

 בדעתו שיצחק , לפי שהיה זקן ביתו ומושל ומנהיג בכל אשר לו,ועשה אליעזר אפוטרופוס

 . ילך אחר עצתו

 והיותו טרוד מאוד בהנהגת נכסיו ורכושו שהיו  ,וגם כן להגיד שאברהם זקן בא בימים

 מפני חולשתו ,תון זהי לחםנהרייא היה יכול ללכת בעצמו אל ארם  ל,הרבה כברכ ת השם

 . כמ ו שאבאר, לעשותו ולהשביעו עליו, ולכן נצטרך לשלוח שם את אליעזר.ומפני טרדתו

 והשביע את אליעזר . כי לא היה רצונו שהוא ילך שמה,ואה זו ליצחקוולכן לא הייתה צ

 לא נתן עיניו בממון ו בנכסי האשה  , נו ביבנישואי ,גם כיון הכתוב לומ ר שאברהם. שילך

  .וחת הממונותו ולא היה חושש כלל לר, כי הוא היה זקן בא בימ ים,הבאה אל ביתו

 

קח מבנות יוה לאליעזר שלא יי ולכן צ, ולא היה חסר דבר,ברך אותו בכל ימי זקנתו' וה

  .לי כלום אלא שילך לארצו ולמולדתו לקחת שם אשה מב, אף על פי שיתנו לו מתנות,כנען

 .'והג' והותרו עם זה השאלה הב
אה וחדה השבוע ה והצו י אבל נתי, ושהי ה  מותרה ועומד  בו,לווואין ספק ידע  יצחק העניין  כ

 .  כדי שיעשה מעשיו באמת ובתמים לא ברמאות, בעבור שהוא ילך שמה,לעבד
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 'השאלה הד
עבד את ידו תחת  ונאמר בפועל וישם ה.שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך וגומרבאומרו 

   ?ומה עניין הירך עם השבועה. ירך אברהם אדוניו וישבע לו

 והמיל ה   . כאלו תאמר ספר תורה או תפילין,כתב שהשבועה ה יא בנקיטת חפץ י"רשו

 . וה ראשונה וחביב ה וה שביעווהייתה אצלו מצ

 כאלו תאמר על המעקה ,'שבע אדם על אחת מכל מצות היוהוא דעת רחוק מאוד כי לא י

 .  כל שכן להיות הנושא מגונה. כל שכן על המילה שהוא  גנאי,כה או על הלולבוו על הסא

 

 כתב שהיה ז ה מנהג בארץ הודו שישים העבד את ידו תחת ירך האדון כאלו ע"ראבוה

  .הוא ברשותו

קח לו י כי מנהגם הוא שהאדון ירכב על סוס והעבד אשר י,וחוץ מכבודו אין הדבר כן

 אבל . וזהו סי מן עב דותו, וירוץ  האדון  בסוסו ו העב ד רץ לפניו, רגלומחדש ישים ידו תחת

 .לא נהגו דבר בירך

 

 ' דתשובה לשאלה
’  לפי שאברהם נתייחד להנהגת ה.'ה ואשביעך ב,והנה אמר לו שים נא ידך תחת ירכי

אלהי '  ולפי שהוא היה עתיד להשביע את אליעזר בה,יתברך מעת שנכנס לברית מילה

 לא , שהוא למעלה מן השמים ונו טיהםה רוצה לומר בסיבה הראשונ,הארץהשמים ואלהי 

 , מבלי אלוה ראשון עליהם,כדעת הטועים שהשמש והירח והכ וכב י ם היו אלהות מוחלטים

  .את הארץ'  לא כדברי האומרים עזב ה, רוצה לומר משגיח בה,ושהיה גם כן אלהי הארץ

 

ומר זכור תזכור הברית מילה אשר קבלנו  רוצה ל,לכן אמר לעבדו שים נא ידך תחת ירכי

 והוא שם  ,' אשביעך בה לכן,' ואנו מיוחדים להנהגתו ית, וכיון שהעניי ן כן  הוא.אני ואתה

  , כי כדי להעירו על הברית והאמונה אמר לו כן.אלהי השמים ואלהי הארץהמיוחד שהו א 

 . 'והותרה בזה השאלה הד
 אלא שישים את ידו תחת הירך .רפה הי א לו כי ח,קח בידו  אבר המשגליהו שיולא שיצו

 .  כאומר זכור הברית,הקרוב אליו

 

 'השאלה הה
 , האם מפני שהיו עובדי עבוד ת כוכבים,קח אשה מבנות הכנענייוה אב רהם שלא יילמה צ

 היה מפני  ,וה ליעקב כןי והנה אם יצחק צ? ו מה הועיל ב תקנתו,גם בעבר הנהר היו כן

 ומדוע ה רחיקם ולא .סה בזה אבר הםי ולא נ,וח לו ולרבקההניסיון שרא ה שהיו  מור ת ר
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 וכל שכן , שהיו רעים וחטאים מצד אמונותיהם כאנשי כנען,הרחיק את בנות בתואל ונחור

  .אשר אנכי יושב בקרבושאמר 
 , והם היו אנשים טובים ובע לי בריתו,דרשוהו על ענר אשכול וממראבראשית רבה וב

 .ולמה אסרם

 

 ' התשובה לשאלה
 והוא היה  , לפי שכנען הי ה ארור מפי  נח,קח אשה לבני מבנו ת הכנענייו הו ל א תיוהנה צ

גם . עם הזרע המקולל ההוא'  ולא רצה שיתערב בני זרע ברך ה.מבני חם הפושע

 .  ושיסחו רשעים בני כנען ממנה,ה יעד לתת את הארץ לזרעו שהיה מבני שם"שהקב

 .  ולכן אסרם עליו, ה יורשים את הארץ כנעניים היו,ואם היה יצחק נושא אשה מבנות כנען

 

רות אשר בתורה הם י כי המצות והע ב, בדרשותיו כתב בזה  עניין אחר ישר ונכון הואן"הרו

  : פניםשניעל 

  ,דות וכמעשיםי כמ,מהם שיעשו רושם בגוף ובנפש

 . ת כאמונו,ומהם אשר יעשו רושם בנפש בלבד

 םשומם אל הבנים המשתלשליי אשר יעשו ר הם,והנה אותם שיעשו רושם בגוף ו בנפש

 שהן יעשו רושם בנפש מהצד , והז ימ ה והכילות ודומיה ןת כשנאה והנקמה והאכזריו,מהם

כי  . דותי כמו שהליחות י עשו תכונה במ,דות יפעלו בליחותי ובגוף לפי ש המ, שהן עבירות

 .לבו רותחיעשה דם  - כן מי שיכעס , יהיה  האדם כעסן,כמו שכאשר יהי ה דם הלב רותח

 וזה רוע אנשי .ינם לבניםי ולזה ימשך ענ,דות יחייבו המ זגים  הגופייםיהנה אם כן אותן המ

 . כנען

 לא , עם היותן כ וז בות  ורעות, והם האמונות,אמנם הדברים שעושים רושם בנפש בלבד

 לא היה מחויי ב שיעבור , עם היו תם עובדי עבודת כוכבים,לבן ובתואללכן  .יתפשטו בבני ם

  . ולכן בחר בהם אברהם והרחיק בנות הכנעני,ומם לבניהםשיר

 

 עשירים , והם היו בעלי בר י תו,ובעבור שה י ה אברהם עומד בשכונת ענר אשכול וממרא

 חשש שמא אליעזר , וראה שאליעזר אוהב אותם מאוד ונפשו קשורה בנפשם,אדני הארץ

ית וידיח את יצחק בנו  יס, ומפני מתנות שיתנו לו,אחרי מותו של אברהם לאהבתו אותם

 . ואם כי בקרבם הוא י ושב ויצטרך לעזרתם,שרם שיתנו לוו אם לרוב ע,מהםילהתחתן ע

  .קח אשה לבנו מבנות כנעןילכן השביעו  בדרך כלל שלא י

 כמו שאמרו  , רומז לענר אשכול וממרא,אשר אנכי יושב בקרבו :ופרט אליהם עוד באומרו

 איני רוצה ,שר וכבוד ו והוא  גדול ממני בע,בקרבוכלומר אף על פי שאנכי יושב  ,ל"חז

ולקחת אשה  , ויותר אחפוץ שתלך אל ארצי ואל מולדתי ששם משפחתי,בכבודו  ומתנתו
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 כי הנה אף על פי שלא יתנו .רוצה לומר אשה בלי נכסים ובלי שיתנו לה דבר .לבני ליצחק

להיותה מבני שם לבני '   היא האשה אשר הוכיח ה, ותהיה נכריה מא רץ אחרת,לה כלל

 , שבעבור זה תדמה בטבעה ותכונתה לטבע בני ולתכונתו, או לפחות מארצי,ומשפחתי

  , רוצה לומר הסכמת האיש ואשתו בטבעם,ווגיוזו ה יא הצלחת הז

 ,ברך את אברהם בכל'  והרלת הספויכי לכן נאמר בתח. 'והותרה בזה השאלה הה
 אלא באשה רבת השלמות , רב לו כי עשרו,להגיד שלא היה חפץ באשה בעלת נכסים

 . כמו שביארתי
 

 'השאלה הו
 שהיה לו לומר אולי לא תאבה , והוא. אולי לא תאבה האשה ללכת אחריבמאמר העבד

ללכת  לא לומר אולי לא תאבה ,א אל הארץ הזאתו או לומר לב,האשה לצאת מארצה

 .אחרי

 

 'השאלה הז
כי . רק את בני לא תשב שמה. פן תשיב את בני שמה .ההשב אשיב את בנךבלשון 

 . אמר לשון שיבה במי שלא הלך שם לעולםיהנה לא י

 . קרי שהיה  משם שהוא הע,יבה כתב שאמר לשון ִשע"ראבו

 אבל . דורותה כמו שלא יצטרף לעשר, כי מהלך הבן  לא יצטרף אל האב,ואינו נכון

 .השיבה תאמר תמיד בבחינת אדם שהלך שם פעם אחרת

 

 'ז-' ותשובה לשאלה
 כפי מה , ולא הייתה כוונתו.' וגואולי לא תאבה האשה ללכת אחריוהנה העבד אמר לו 

 כי כבר היה י ודע  , לשאול אם ישיב את יצחק לדור בארץ ההיא בעב ור האשה,שאחשוב

 ,  ושהוא יצא מחרן במצות האלהים,אליעזר שארץ כנען קדושה וחבי בה ב עיני אברהם

 ויתרחק , ויצחק לא היה אפשר שיעזוב את אביו.שב שמ ה מבלי מצותויואיך יחזור להתי

 ,נשא ליצחקיגם לא יתכן שיחשוב העבד שלא ימצא שתרצה לה. ממנו בעבור  אשתו

 . להיותו בן אב רהם נשיא אלהים ויורש את כל נחלתו

 

 כי מי האשה של א ,נשא ליצחקי עם היות שתאבה האשה לה,אבל הייתה טענת העבד

 ולא ,שילך שם יצחק ללקחה ולהביאה מבית אביה אולי שתרצה ,נשא לויתחפוץ לה

אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל  ו לזה אמר .א עם העבד מפני כבודהותרצה לב
ההשיב אשיב .  משם עד הארץ הזאת,א עמי מב לי בעלהו רוצה לומר לב,הארץ הזאת

 א אליך ואשוב שמה ו אב,שואין ואקיימםי הנם רוצה לומר התרצה שאחרי שאסכי,את בנך
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 כי , כלומר לקחת את אשתו ולשוב אל ביתך,עם יצחק אל אותה הארץ אשר יצאת משם

 לפי שבבחינ ת אליעזר שישוב ללכת שם עם יצחק , השבה ו לכן אמר בזה  לשון .זהו  העיקר

  .היה מקום לו מר כן

 . 'והז' והותרה השאלה הו
 

 'השאלה הח
 ,י השמים ואלהי הארץאלה' ה וזה כי למעלה אמר .אשר לקחני מבית אבי' הבאומרו 

 . בלבדאלהי השמים וכאן אמר 

 לפי שלא היה , היה אלהי השמים ולא היה אלהי הארץ,כתב שבהיות אברהם בחרן י"רשו

 כבר היה אלהי ה שמים ואלהי  ,ואה הזאתו אבל בשעת הצ.ין שמו מו רגל בפי הבר יותיעד

 .  שהרגיל אברהם שמו בפי ה בריו ת,הארץ

 ובזמן שליחות המלאך . אלהי השמיםאמר בלבדשלח מלאכו לפניך יכי לעניין  ,ואינו נכון

 .  ולא נאמר כן לעניין  לקחני מבית אבי,כבר היה שמו  מורגל

 כי לא היה אלהי הארץ , כתב שבבחינת אשר לקחו מחרן לא קראו אלהי הארץן”רמבוה

ד כי לא ידעו משפט אלהי הארץ " ע, אבל בערך ארץ ישראל אמר אלהי הארץ,ההיא

 .'ל ישראל הדר בחוצה לארץ כו" ואז'ו ידברו  על אלהי השמים'תוב וכ

 .י"רשוכבר ישיגה ו הספק אשר כתבתי ל

 

 'השאלה הט
 והוא על מה זה הודיע אברהם לעבדו , ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן וגומרבאומרו

 האם ,ווג הזהי ומה היחס אשר לו עם הז,עתה מה שיעדו האל יתברך בירושת הארץ

 הרי כבר נאמר לו ,ההיה יצחק בנו מעכשיו יורש את הארץ ולכן לא יצא ממנחשב שי

 . ומה לו כאן אצל ירושת הארץ',ודור רביעי ישוב ו הנה'במעמד בין ה בתרים 

 

 'ט-' חתשובה לשאלה
 לא , רוצה לומר. לך פן תשיב את בני שמהרהישמ ואמר ,בל טענתויוהנה אברהם לא ק

שמר לך משתשיב עמך את בני י ולכן ה,וצה שילך בני שמהדש ימים איני רויום אחד ולא ח

ואין .  וטבע אנשיה טוב,וארץ חרן רעה.  כי היה  בעיניו ארץ כנען טובה ואנשים רעים.שמה

 אלא מפני שההשבה הייתה נופלת בעניין  .ספק שהיה ראוי לומר שתשוב עם בני שמה

 להישירישגיח ממכון שב תו יתברך ’ ונתן אברהם שתי טענות על שה.  אמר לו כן,אליעזר

  :לפניו דרכו ולהשלים מבוק שו

שלא ירצה שישוב שמ ה      והוא המורה,מאשר לקחהו מבית אביו ומא רץ מולדתו ,האחת

 . לא הוא ולא בנו אפילו שעה אחת
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 לאמור , רוצה לומר במעמד בין הבתרים,בר לו פעמים רבות ונשבע לוי מאשר ד,והשנית

 ואיך אם כן יצא .עד שמפני זה היה ב וחר לשבת תמיד בה ',לזרעך אתן את הארץ הזאת'

 לא היה יכול , והוא היה עולה תמימה,בנו יחידו ממנה כאיש אובד חזקתו ומואס אותה

 אין ראוי לעשות בשעה ,ומה שאין ראוי לעשות בשנים רבות. לצאת מארצו הקדושה

 .אחת

  

 ויעזרהו באופן   ,ני אליעזר שישלח מלאכו לפ,בו ת האלה התפלל הצדיק לאלהיויולשתי הס

ולא  ,אלהי השמים' ה והנה אמ ר בתפלתו זאת .קח אשה משם לבנו כאשר עם לבבוישי

 , לפי שהייתה  תפילתו זאת לעניין שליחות המלאך, כמו שאמרו למעלה,אמר אלהי הארץ

אלהי ' ה לכן מצד שליחות המלאך אמר בלבד . לא מן הארץ,ומן השמים י שלח מלאכו

  .השמים

 . 'והט' רו בזה השאלות החוהות
 

 

 'השאלה הי
לא תקח  האם היא , כי מה היא השבועה  שיהיה נקי ממנה.ונקית משבועתי זאתבאומרו 

. שכתב וקח לי מבנות ענר אשכול וממרא ,י"ר ש וכן הבינו ,אשה לבני מבנות הכנעני

הי ה   ויותר טוב , איך התיר יצחק לזווג עם בנות כנען הארור,הנה יקשה אם כן מאוד

ואם הייתה  השבו עה לקחת . ן”רמב וכמו שכתב ה ,שיתחתן עם בנות ישמעאל או לוט

 מבואר הוא שאם לא תאבה ,ולקחת אשה לבני משם כמו שאמר ,אשה לבנו ממולדתו

 .ם ואין אחר השתדלות אש, כי מה יוכל לעשות,האשה יהיה  העבד נקי

 

 ' יתשובה לשאלה
ונקית  כמו שאמרתי ,אשה ללכת אחריךאם לא תאבה הואמנם לטענות אליעזר השיב 

 ולקחת ,כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך : והשבועה  היא מה שאמ ר לו.משבועתי זאת
 אם האשה לא , כי אחרי שילך העבד בשליחותו ויעשה כל השתדלותו.אשה לבני ליצחק

 רק בין שתאבה . כ יון שכבר הל ך שמה, הרי הוא נקי מהשבועה,תאבה ללכת עם אליעזר

  . את בני לא תשב שמה,לא תאבהאו 

 . 'והותרה השאלה הי
 

 

 ,ו כדי להסיר חשש מלבו. וה ו אדוניויפר  הכתוב שעשה העבד שב ועתו כמו שצ יוהנה ס

 ,ולכן לקח לשעתו עשרה גמלים. וה עד מ ותוו ולא יק,השתדל מיד לעשות שליחותו בחיי ו
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וילך אל ארם  ,עליהם ומגדנות טען , וכלים מכ לים שוניםם תכשיטי,ניווומכל טוב אד
 . הארץ שהיו בה קרו בי אברהםנהרים 

 כי , להגיד שהלך שמה בעבור שהיה נחור דר באותו מקום,אל עיר נחורוהוצרך עוד לומר 

 , ושהבריך הגמלים מחוץ לעיר סמוך לבאר המים.תמיד היה רצון אברהם להתחתן בזרעו

שהנשים השואבות מים לא  ואמר זה לפי .ת שהוא עת צאת השואבו,ושהיה ז ה לעת ערב

 גם שיהיה לנשים ,דו כי הם אז מתחממים מא,ישאבום כאשר השמש זרחה על המים

קר ו ולכן ישאבו המים אם בב.טורח גדול ללכת עם משא המים בהיו ת השמש בגבורתו

 .  או לעת ערב אחרי שקיעתו,קודם שהשמש יצא על הארץ

 ,רהם נענתה על באר המים לפי שראה שהגר שפחת אב,והנה הבריך שמה הגמלים

 ולכן נתעכב אליעזר סמוך לבאר המים לעשות שם ,ואברהם נטע אשל בבאר שבע

 .בחינתו

 

  ]כז-יב,כד [ ותרץ הנערה ותגד...אלהי אדוני אברהם' ויאמר ה

 
 א "השאלה הי

 כי אם סמך זה העני י ן   .אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היוםלת אליעזר יבתפ

 והם , איך הלך לפניו בקרי ו י חסו להזדמן ולמקרה,תפלל לפניו ולכן ה,להשגחת השם

 מה שהו א בדרך השגחה אינו מקרה ולא הזדמן  וכבר י ורה ש הלך בז ה   :דרכים מתחלפים

  ,לקראת נחשים

 : ל"רזמרו וא

 .כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול אינו נחש

 
 א"תשובה לשאלה י

 ה הכוונ,אליעזר עבד אברהם וכיונתן ב ן  שאול אינו נחשכל ניחוש שאינו כ ו ובמה שאמר

 , מותר-  כמו שהיו אלו סמוכים בדבר,סמך עליו האדםיחושים שלא ייבזה שכל נחש מהנ

  . אסור– ואינו נחוש

 לפי שכל . ואינו מכלל לא תנחשו,חוש הזה שעשה אליעזר אינו מדרכי האמורייוהנה הנ

 אין ה כי מה שיגזור ה אדם מדרך הסבר,רה עליו הוא במה שהשכל אינו מו,חוש האסורינ

 .אם ימטיר למחר אזרע אדמתי ואין זה אלא כאומר .בו נחש

 

 .פול בגורלוי ובפרט האשה אשר ת,והנה אליעזר היה י ודע שכל מעשי יצחק היו מושגחים 

 ובמה י ודע  . ליצחקהדות היא הראויי אשר תהיה יותר שלימת המהולכן אמר וגזר שהאש

 ,  ושתצא לשאוב מים שהוא דבר זר וקשה, נערה בלתי רבת השניםה שתהי אם לא,זה
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 עד ,ל כך כתדוי ושעם כל זה יגבר עליה שלמות המ, קטנההלתת עמל וטורח כזה לנער

 זה באמת מורה תכלית שלימות . להיט י ב לאיש לא ידעהה ויקל בעיני,שלא תחוש לעמלה

 . לנוח על גורל הצדיקיםה שהי א ראויהדותיימ

 ההי א  ה אלא לקח הבחינ, בלבדהכן שלא עשה מעשהו העבד נסמך על אותה בחינכל ש

 עניינו משפט ישר ןכם  והיה  א.ה בת מי היא ומה  מעשיהניכ חקר ודרש בעני" ואח,לסימן

  . לא ניחושהכפי הסבר

 

מרם כל ניחוש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן ו בא,ניחוש אשר כזה ל"חזולכן התירו 

 אלא , לא להיותם מנחשים גמורים, כי הנה זכרו שני הצדיקים האלו.נו נחשבן שאול אי

 .  כאליעזרה ונהגו כפי הסברא הישר,שלקחו הם סימן למעשיהם 

 וגם לעבור מקום  , לה כות עם נערו עם רבה עצומהוכן העני ין ב י הונתן שבקש לעשות גבור

 ה  הגדולהעשות הגבור לה כמו שהעיד הכתוב שהיה עולה על ידיו ועל רגליו וכשרצ,צר

 לא נסה ,בורי םי כי אם היה אמיץ  לבם בג. בקש לדעת אם הם אמיצי לב או פחדנים,ההיא

 ה  וכאשר ישמעו תרוע, רוצה לומר שידע שהם בטבעם פחדנים, ואם ימצא שיפחדו.עצמו

 כי , וזה באמת לא היה בכלל נחוש לו. ועשה והצליח, חשב שיפלו זה ב זה  כמו שהי ה,ינוסו

 . ומנהגו של עולם היה,פט שכליאם במש

 
 ב "השאלה הי

 ורוב הנשים עושות כן ,כי מה הבחינה הזאת .הנה אנכי נצב על עין המיםבאומרו 

 כמונם ינתנם הטבע ח ,המורה כמו שכתב הרב , כי המים,שנותנות מים לכל עובר ושב

  .אויר

רך הגמלים מחוץ ויב והלא כתיב ,צב על עין המי םיועוד כי מה  צורך לומר הנה אנכי נ
 והוא כפל ,צב על עין המיםיהנה אנכי נ ולמה חזר אם כן לומר ,לעיר אל באר המים

 .מבואר

 

 ג "השאלה הי
 כי מה הבחינ ה   . ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני,אותה הוכחת לעבדך ליצחקבאומרו 

  ? ושעשה חסד לאברהם, שהי יתה אשה נבחרת ליצחקה ששפט מאות קטן כז,הזאת

 .כנס בביתו של אברהםיכתב ראויה היא שה יא גומלת חסדים וראויה היא לה י"רשו

שאר השאלה איך עשה יסוד  י גם שתמיד ת, שאינו נקשר יפהן”רמבוכבר כתב עליו ה

 .'יוקח נא מעט מים'מוסד לזה מ

 
 ג"י-ב"תשובה לשאלות י
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 שהדברים המקריים לא תקיף ,טעות גדול במה שכתב בספרו במלחמות ג"רלבטעה ה

בו ת מוגבלות י לפי שאין להם ס,פול בהם הידיעה לנביאי ולא ת,בהם הידיעה  האלהית

 . ד ש מעידים הרבה על שקרות דעתוו והנה כתבי הק.מסודרות

 לפי  , שכבר יקרה דבר אחד מקרי בערך האדם אשר יקרה וי זדמן אליו,ולכן ראוי שנאמר

 עם היות ,על ההשגחה ושהוא  באמת מפו ,בו תיו ולא יחכה לוישלא ידע ממנו ולא מס

 כי הנה העבד  ,והכתוב  מעיד על אמיתת זה. שהאדם לא ידעהו אבל יחשוב מקרה ה וא

 להיותו , ואמנם בערכו. שישגיח בעניינו ויצליח דרכו,אלהי אדוני אברהם' ה :התפלל

 , כי לפניו ובערכו  היה מקר ה.הקרה נא לפני היום אמר  ,בותיויבלתי יודע ה משך הדבר ו ס

 . על רצוני מסודרוהיה השגחה ופ -ר ך ובערכו יתב

על האל ו ולהיותו מפ, כי לפניו היה מקרה',אלהיך לפני' כי הקרה ה'וכמו הו בדברי עשו 

וכבר . הי ת והגדה לנביא טרם היו תוופול בו הי דיעה האלי ומאותו צד ת. היה השגחה

 . ביארתי הדרוש הזה במקו ם אחר

 

 ,אלהי השמים ואלהי הארץ' החד ולומר והנה העבד לא מלאו לבו לזכור את השם המיו

אלהי אדוני  אבל אמר , כרוו לפי שהרגיש ב עצמו שאינו ראוי לז,וכמו שאמרו  אדוניו
 ,לתו שיזמין לו ו יזבד הו בי ום הה ו א זבד טובי וה ייתה  תפ,נויויכי הוא היודע כ  ,אברהם

 המ ה   ומה,נשאיכלומר שלא יצטרך לחפש בפתחי שערים בעיר מי ו מי שיש לו בנות לה

 ושיהי ה דבר שבו י עשה חסד , אלא שהיום ה הוא יז מין לו ו יקרה  לפניו מה שראוי לו.אלה

  . יעשה חסד בלי ספק עמו,היא תתהלל'  בהיותה אשה יראת ה,עם אדניו אברהם

 

 ועניין הב חינה הוא . וגומרצב על עין המיםיהנה אנכי נוהנה עשה בחינתו באומ רו 

 והיו   . נקל אצלו לכפוף קומתו ולשתות לשבעה במעין היה,צ ב על עין המיםישבהיותו נ

 . שיוכלו להשקות את הגמלים',ורגלי האנשים אשר אתו' וכמו שאמרו ,אנשים רבים עמו

  

א תמיד נערה ו כי אין ספק שלא יקוו למצ.מהם כלי להשקותם בויוממנהגם היה להביא ע

 ,ריך למי שישקני מים ואיני צ,צב על עין המיםיהנה אנכי נ ולכן אמר .שתשקה אותם

 והיה הנערה אשר , ואינני מכיר אחת מהנה,שמהובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים 
 והיא לא ,הטי נא כדך ואשתה , רוצה לומר שאבחר בה בדרך הזדמן,אומר אליה

שתה וגם  אבל תאמר , ולמה תצטרך לכדי, שתה משם,צב על עין המיםי הנך נ,תשיבני
 באמת זה מוכיח על רוב זריזותה   , אנשים וכלים להשקותם בהיות לי,גמליך אשקה

 אם , שחשבה והתב וננה שלאיזו סיבה שאלתי לה זה: וגם כן על טוב שכלה,הוחריצות

 או ,סינו ללכת באלה לשתות מי באר ולהשקות את הגמליםילהיותנו אנשים נכבדים ולא נ

 כי .יבות לבה וטוב  תכונתה וגם יו רה על נד. או סיבה אחרת שנמנענו ממנו,שיש לנו חולי
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 כמו שיור ה  , יורה על תכונת הנדיבו ת אשר בו,מי שיה יה נדיב בדבר מ ו עט שיש בידו

ה  רוצה לומר להיות,אותה הוכחת לעבדך ליצחק ולזה אמר .לעשיר מתנה רבה שיתן

 . קוו ולתת לכל דבר ח,ינהיריזה וחרי פ ה בענז

 

אם היא צנועה וכשרה או אשת מדנים או  ו,ן לא היה יודע מאיזו משפחה תהיהיולפי שעדי

 אחרי שאעשה בחינה , רוצה לומר.ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני לכן אמר עוד ,זונה

 . ני ואם היא ראויה לבנו אם לאו עמה ובה אדע כי עשית חסד עם אדר אדב,זאת

ת  ולכן ב היו,גם אמר זה לפי שאברהם  כל ימיו  הי ה  מכניס אורחים ומאכילם ו משקה אותם

 יהיה  חסד גדול לאברהם שלא תהיה לו מריבה בב ית ו  ,כלתו אשת בנו נדיבת רוח כמוהו

 .  עם כלתו בעבור האורחים שיבואו שמה

שיתחברו בה עם זה שאר התנאים שחפץ אברהם . להי שהוא תפובה אדע ,פירש י"רשו

 . היא תתהלל,' שהם היותם ממשפחתו צנועה יראת ה,בהם

 . ג"היב ו"והותרו בזה השאלות הי
 

 ד "השאלה הי
 והיא גם ',אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור'יחוס רב קה נאמר י בסיפור התור ה ב

 והיה ראוי שיאמר בת ,בת בתואל בן מלכה אשר ילדה לנחורהיא אמרה שהייתה 

 . לא שיהיה מי חס אותה תמיד לאמה הראשונה,תייחוס האמי כי הוא הי,בתואל בן נחור

 

 ד" יתשובה לשאלה
 והנה  ,לה העבד לדבר הבחינה הזאתי שטרם כ,יתברך’ פר הכתוב  שהיה מהשגחת היוס

אשר  והנה אמר הכתוב . כי לא יצאו נשים אחרות שתשתבש בהם הבחינה.רבקה יוצאת
 בעבור שהיו  בנים לנחור מפילגשו .ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם

כי  ,ותאמר בת בתואל בן נחוראמר  אבל העבד .לכהיחס בתואל למי לכן י,ושמה ראומה 

  . להגיד שהיא בת הגבירה,אשר ילדה לו מלכה ואמר גם כן ,קן הדיבור  בדרך מוסרית

 . ד"והותרה בזה השאלה הי
 

 ו "השאלה הט
 ואם היא פנויה או ,למה נתן אליעזר לרבקה הנזם והצמיד ים קודם שידע בת מי היא

ל שאליעזר שאל שלא "זמרו פני זה א עד שמ, ואם תאבה ללכת אחריו ואם לא,נשואה

נה י למה בספרו הע ניין לאחיה ולאביה ש, ואם היה שעשה ז ה כהוגן.תן לו  כהוגןיכהוגן ונ

 .ואשים הנזם על אפהכ אמר "ואח ,ואשאל אותה ואומר בת מי אתהעניין ואמר ראשונה 
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 ו" טתשובה לשאלה
 ה ושלא נתעכב,א ידעה בתולה ואיש ל,פר הכתוב  שהייתה רב קה טובת מראה מאודיוס

 . לשאובת כמשפט הבנות היוצאו, עם שאר הנשיםה אל העין בדברי שחוק ובטלהבבוא

 הוצרך העבד , כללה ולפי שלא התמהמה,ותמלא כדה ותעל לעין מיד ירדה האבל בהגיע

 יראה שהעבד היה יושב  בין העיר ,ה ולא אחריהלקראת ומאשר אמר .הלרוץ לקראת

 ויאמר הגמיאיני נא מעט מים  והוא רץ לקראתה,ין ללכת אל העיר וה יא יצאה מהע,והעין
 או לשאול אותה ממני ,ועם היות שהיה לה לומר ולמה לא הלכת אל העין לשתות .מכדך

 אבל אמרה בכבוד  . לא דברה לו מזה כ לל,א עד כאן ולשוב לעיןושמה ולא אצטרך לב

שהוא טורח  ,ורד כדה על ידהות אבל ,ה ולא נתנה את כדה בידו שישת.שתה אדוניגדול 

 ובעבור  .לגמליך אשאב כי ה אמרה מעצמ,לתה להשקותוי וכאשר כ.ותשקהו ,יותר גדול

 כי לא חששה לא על העמל ולא ,לו לשתותיעד אם כ אמרה ,שהגמלים שותים מים הרבה

 . כוביאל הע

 גם אלא , לא אמרה כןה וחכמתה והיא בדעת,וגם לגמליך אשקהוהתבונן שהע בד אמר 
 ישתו , אבל אני אשאב להם מים, רוצה לומר איני יודעת אם ישתו אם לא.לגמליך אשאב

ואליעזר .  ובמה ירות גדולה שבה לבאר ותשאב לכל גמליוה שבמרוצ, וכן עשתה.אם ירצו

 ה ודעתה רוצה לומר שהיה נבהל מחריצות, מחריש לדעת וגומר, להההיה משתא

 ויהיה  ז ה   .דרכו אם לא' לדעת ההצליח ה ,וה יה מחריש שלא אמר לה כלום, הונדיבות

 .  וגם היא אמרה.האם תשאב לכל הגמלים כאשר הייתה הבחינ

 

  . לקח האיש נזם זהב ושני צמידים על ידיה,לתה להשקותםיוכאשר כ

 והיה זה לפי שרצה העבד לתת לה ,בת מי את הנתנם לה קודם ששאל י"רשולפי דעת 

קח לה י ת, ליצחקה אינה הגונה ומעשיה וכאשר ידע שכפי משפחת.השכר עבודת

  . לעשותההמתנות האלה בעבור מה  שהטיב

 ולכן לא .כ נתנה לה" ואח,בת מי את שאל ה ראשונ, והוא היותר נכון,ע"ר אבאבל כפי ה

רוצה לומר  ,ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים על ידיה אלא ,ויתן להאמר הכתוב  

  .ה לעניין הלינה כאלו היה שואל,תבת מי א ה ושאל,ים להיו ת על ידיהיהראו

 

גם  : ועל אחרון אחרון.כמו שביארתי ,בת בתואל אנכי :והיא השיבתו  על ראשון ראשון
 אתן לך גם , רוצה לומר כמו שנתתי לך המים.תבן גם מספא רב עמנו גם מקום ללון

  .א וגם מקום ללוןותבן גם מספ

  .ן”רמב כמו שכתב ה,ואז נתן לה מתנות

 .'ואשים הנזם'כ "ואח' ואשאל אותה בת מי את'רו המעשה ּפבַסוכן כתב 

 .ו" בזה השאלה הטהוהותר
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 ולא הלך בבית אחר ולא נכשל ,א בית אחי אדוניווי יען הנחהו לב" לשהונתן העבד הודא

  .בדבריו בלקחו אשה אחרת

 

  ]מט-כח,כד [ ויען לבן ובתואל...ותרץ הנערה ותגד

 . כמו שהבנות תדברנה לאמותיהן יו תר מאביהן,מהזכר שרבקה רצה והגידה לבית א

 וגם כן מה  , אחשוב שהגידה כל מה  שקרה לה עם אליעזר,כדב רים האלהובאמרה 

 ה  ידעה שהיהשמז' בית אחי אדוני' אנכי בדרך נחני ה'ששמעה שאליעזר שהיה מתפלל 

  . ולכן לבן אחיה רץ לקראת האיש אל העין. אם בנו ואם משרתו- מבית אברהם

 

  : שהם שתים,בות אשר הניעוהו לרוץ אליויפר הכתוב  הסיסו

  ; חמדת המתנות שראה לאחותואחת

 שהדברים היו מה  ,בשמעו את דברי רבקה אחותו לאמור כה דבר אלי האיש והשנית

 האיש  הזה מב ית  ה שהבין לבן מזה שהי,בית אחי אדוני' אנכי בדרך נחני השאמר 

' בא ברוך ה ואמר , ולכן בא אליו במרוצה.תו אם בנו ואם משר,אברהם כמו שאמרתי
 מוכיחים שהי ה כבר יודע שהוא היה  איש מבית  הוהדברים האללמה תעמוד בחוץ 

   . כלומר ראוי היה שתלך אל ביתנו מפני הקורבה, ולכן הוכיח ו למה תעמוד בחוץ,אברהם

 

 כי הוא , רומז ללבן,ויפתח הגמליםואומרו .  רומז לאליעזר,האיש הביתהוכן ה יה שבא  

  אליעזר נותן ה כי רחוק שיהי ,א לג מלים ומים ל רחוץ רגלי האנשיםואשר נתן תבן ומספ

ויפתח  . הוא אליעזר,ויבוא האיש הביתה : הוא חלוק, אם כן, הפסוק.לרחוץ רגליהם
 '  ויעברו אנשים מדינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור '  וכמוהו .הוא לבן, הגמלים

 . ן”רמב וכמו שכתב ה,ינים שזכרילים היו  אחיו לא המדשהממשיכים  והמע

 

 .שואיןי עד שהסכים הנ, לא רצה לאכול ממה שלהם, כאשר שמו לפניו לאכול,והנה העבד

לא אוכל  והוא אמרו . ולא יאכל לחם רשע, יצא מביתם פתאום,כדי שאם לא יסכימו  בדבר
 וממנ ו ,י אליעזר וסיפורו ו התבונן בדב ר.דבר וגדול הבית השיבו ,עד אם דברתי דברי

 שהנה היה זה להראות חכמת אליעזר וטוב דעתו ,תדע למה נכתב הסיפור כפול בתורה

  .נה מדברים אשר קרו ממה שספר להםיבדברים אשר ש

 

 שהרי כמה גופי   ,"יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים" :והוא אמרם במדרש

 שנכפלה אותה  ,שרצו בזה. ה ומכופלת ואלו פרשת אליעזר כפול,תורה ניתנו ברמיז ה

 אם במה ששינה  , להראות העמים והשרים יופ י שיחתו של אליעזר עבד אברהם,פרשה
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 שהכל , ואם בחילוף הדברים שקרו בינו לבינה,בדבר אדוניו והסתיר קצתם כפי הצורך

 .  ולא היה אפשר לדעתו אלא בהכפל אלו הפרשיות, וב דעתהתו בחכמי עשה יפה בע

 

  ז"הט השאלה
והיה די  , מה תועלת בהכפלו,  בספרו אותו לבתואל ולבן,למה נכתב סיפור אליעזר כפול

  .לא יותר מזה. וכל אשר קרהו עם רבקה, ויספר העבד את כל אשר ציוהו אדוניושיאמר 

ולמה שינה אליעזר בסיפור השבועה שהשביעו  . על זה כמו שיתבאר ל"חזוכבר התעוררו 

אל בית אבי תלך  אמר הוא ללבן ,'אל ארצי ואל מולדתי תלך'יעו  כי במקום שהשב,אדוניו
וגם שינה שבעת ', רק את בני לא תשב שמה' ואם שלא זכר אליהם .ואל משפחתי

 , ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני,אותה הוכחת לעבדך ליצחקשאמר בעת הבחינה 
אחרים שיבואו וכן שנויים . לבן אדוני' היא האשה אשר הוכיח ה, סיפר ממנו בלבד

 . בפסוקים

 

 ז"תשובה לשאלה ט
כלומר אל תחשבו שאני בנו או קרובו מ בנ י   ,עבד אברהם אנכיוהי יתה התחלת דבריו 

 והוא , וממני תראו כמה גדולה היא שיש לו עבד אשר כמוני. כי אני איני אלא עבדו,לוט

ותלד שרה אשת ר  אמ,וכדי ליקר מאוד ולהגדיל עניין יצחק .'ברך את אדוני וגו' והאמרו 
 להיותו רך ויחיד לפני , והודיע גם כן שנתן לו כל אשר לו.אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה

 ושלכן ראוי שכל אשה ,ודע מעלת יצחק מפאת אביו ומפאת נכסיוי ובז ה ת,אמו ולפני אביו

  .נשא לויתתרצה לה

 

 לא תקח  ני דעו כי אדני השביע, למה לא נשא אשה עד עתה באשר הוא שםאמרותם וא
 בתופים ובמחולו ת היו נותנים לו האשה , שאם הוא היה רוצה.אשה לבני מבנות הכנעני

  .אל בית אבי תלך ואל משפחתי אבל הוא השבי עני .היותר נבחרת שבארץ
אל ארצי ואל מולדתי  שבמקום שאמר לו אברהם ,נוי הראשון שעשה אליעזריוזהו הש

 אברהם חפץ ה כדי שיחשבו שהי,ואל משפחתיאל בית אבי תלך  שינה העבד ואמר ,תלך

 .מאוד בקרבתם

 

אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ' ה שבמקום שאמר לו אברהם ,נוי שנייוכן עשה ש
 פן יהיה לה ם לחרפה שלקחו השם ,הוא לא זכר דבר מזה. 'ואשר נשבע לי וגו' וגו

 אבל .עוד ירושת הארץ וגם שלא היה ראוי לגלות להם י.ו רעה בעיני אדוניהמארצם להיות

  .'אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו וגו' האמר להם בלבד 
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 ,רק את בני לא תשב שמהוהוא שלא זכר מה שאמר לו אברהם  ,נוי שלישייגם עשה ש
והיית נקי  ולכן אמר בלבד .רע בעיניהם האיבה שהייתה לו עם הארץ אשר גר בהיפן י

  .מאלתי

 

  .פר להם עוד מה שקרהו עם רבקהי ס,בריוואחר שספר להם מצות אדניו וד

ובה אדע  אותה הוכחת כי במקום שאמר שמה אחר .שינה גם כן דבריםובדברי בחינ תה 
 אשר הוכיח ההיא האש אלא בלבד , לא אמר העבד דבר מזה,כי עשית חסד עם אדני

 .  עניין אשת בנו חסד אליוהכי מפני כבודו של אברהם לא רצה שיהי .לבן אדוני' ה

 

 לפי שלא הייתה גם לגמליך  אשאב שבמקום שאמרה רבקה  ,נוי חמישייוגם עשה ש

 .  לפי שבפועל שתוהוגם לגמליך אשק אמר ,יודעת אם ישתו אם לא כמו שפירשתי

 

בת בתואל אנכי בן  -  בת מי אתה כששאלה אמרה שבמקום שרבק,נוי ששייוכן עשה ש
  .בת בתואל בן נחורוד  אמר אליעזר בשמה מפני הכבמלכה אשר ילדה לנחור

 

גם  תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום  ה שעם היה שרבק ה אמרנוי שביעייוכן עשה ש
 .  פן יאמ רו שהייתה דברנית מספרת מה שבבית, לא זכר אליעזר דבר מזה,ללון

 

היה זה    ,י"רש כדעת ,כ שאלה בת מי את"ואם היה שנתן הנזם והצ מידים ראשונה ואח

ואשים כ " ואח,ואשאל אותה ואומר בת מי אתהסדור באומרו שהחליף נוי שמיני יש
  .'הנזם וגו

 

אלהי ' ברו ך הלתו בעת הבחינה  והניסיו ן י שבמקום שהי י תה תפ,תשיעינוי יגם עשה ש
 כי חשש , לא זכר מזה בסיפורו'אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני וגו

 .  שביארתי כב וד אברהם תלוי באשת בנו כמוהשלא יחשבו שהי

 

 ,בית אחי אדני' אנכי בדרך נחני ה שבמקום שבתפלתו אמר ,נוי עשירייועוד עשה ש
כי לא רוצה לומר  .אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנואמר בסיפורו 

 יצא -  ואם לא ירצו.ה אלא לקחת משם האש, הח סד והאמת להתאכסן בבי תםהלו שהי

 . משם ולא יאכל פת לחם משלהם

 .  אליעזר בסיפורו נכפל בתורהה שעשה האלםהנה מפני עשרת שנויי
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אשר עשה  ולא אמר בלשון חיוב ,ה בלשון שלילאשר לא עזב חסדו ואמתוואמנם אמר 

 ,  לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך:ה אמ ר לאברהם" לפי שהקב,חסד ואמת עם אדני

 ועתה בבקשו  מהם אשה . מהם אלא שיתפרד,כי לא רצה שיתחבר עם קרוביו ו בית אביו

 עמו חסד ת ולכן יעזוב מלעשו,ותוולבנו היה אפשר שלא יבחר השם בו להיותו כנגד מצ

לולו אל השם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם יולכן הייתה ה ו דאת אליעזר וה. ואמת כזה

ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת  , והיה  סוף דבריו אל בתואל ולבן.אברהם בפועל הזה
 ו הוא אמת ,ויו וחפצוו כי הוא חסד כפי מא, רוצה לומר חסד של אמת.ני הגידו ליאת אד

 ואם לא תגידו לי גם ,הגידו לי , אם הדבר כן אצלכם.בערככם כפי הצריך לכם ולכבודכם
 .כן ואפנה על ימין או על שמאל

 יוש ב לשמאלו של ה ועל שמאל מבנות לוט שהי,פירש על ימין מבנות ישמעאל י"רשו

 . הואבראשית רבה ומ. םאברה

 להגיד שיצא מיד מביתם ויתאכסן , שאמר על ימין או על שמאל,ואני אחשוב כפי הפשט

 כי זה . ויעזוב אותם, מפה ומפה לקחת אשה מכל בנות העירה ויפנ,בבית אחר מן העיר

 . ממה שיעיר לבם עוד לעשותו

 .ו" בזה השאלה היההנה התבארו הפסוקים האלו והותר
 

 ]סז-נ,כד [ ויוסף אברהם ויקח אשה... ובתואלויען לבן

 

 ז "השאלה הי
 ?יצא הדבר'  שבמה ראו כי מה.יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב' מהמרם ובא

הנה רבקה  ומה עניין ?  לרצון האלהים למה לא יוכלו לדבר טוב להסכימ,וגם שיהיה כן 
 .תי מדוקדקת סוף דבר שתשובתם בל?בר זהי ומתי ד,'לפניך כאשר דבר ה

 

 ז"תשובה לשאלה י
 יותר חכם ה אולי שהי, וזכר ראשונה לבן.פר הכתוב  שלבן ובתואל אביו ענו לאליעזריס

.  מן הצדםל דיני נפשות מתחילי" כמו שאמרו ז,ה הכ בוד למדבר באחרונה או שהי,מאביו

 רוצה לומר אם היה הדבר  . לא נוכל דבר אליך רע או טוב,יצא הדבר' מהואמרו 

 הראנ אבל הדבר כפי ה. אם רע במיאון או טוב ברצוי, והיה הדבר בידינו,ירתנובבח

 ולכן לא יאות לנו , בבחירתנוןכם  ואינו א,והוא גזור לפניו .יצא' מה ,מהניסיו ן שעשית

 .' ותהי אשה לבן אדוניך כאשר דבר ה, רבקה לפניך קח ולך עמההשהנלהשיבך אלא 
  .ץ ומ י יפרוהדיב ור הוא גזרתו בדבר כי הוא יע

  .ז" היה בזה השאלהוהותר
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 ח "השאלה הי
אל תאחרו  ואליעזר אמר תשב הנערה אתנו ימים או עשור אחר תלךאם הם אמרו 

למה לא שאלו תרצי לשבת עמנו  .נקרא לנערה ונשאלה את פיה ועל זה אמרו .אותי

כאלו היו  .התלכי עם האיש הזה ולא , כי הוא היה  מקו ם המחלוקת,ימים או עשו ר או לא

  .נשא עם יצחק אם לאישואלים אותה אם היא רוצה לה

הנה  והלא כבר אמרו לו .שכתב אין משיאין את האשה אלא לדעתה י"רש וכן הב ינו 
וכבר נתן העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים   . ותהי אשה לבן אדוניך,רבקה לפניך קח ולך

יה מחדש אם היה דעתה  איך היו עתה שואלים פ, נתן לאחיה ולאמהתלרבקה ומגדנו

  .נשא לזהילה

 

 ח"תשובה לשאלה י
 ונתן לרבקה ,הים שממנו יצא הדברווה לאלו השתח, בשמעו דבריהם והסכמתם,והעבד

 .  נתן מגדנותה ולאמה ואמנם לאחי.כלי כסף וכלי זהב ו בגדים

 והעניין שנתן להם פירות מובחרים שהיה מב יא ,פרי מגדיםוהמפרשים כ י הוא נגזר מ

  .ק ומארץ ישראלמדמש

 

 לפי שלכבודו לא נתן לו כלום וגם לא אדם ,ה ולא זכר אבי,והנה זכר מכאן אחיה ואמה

 אתנו ימים או התשב הנער ואמה שאמרו למחרת ה בכלל אחיה ולכן לא הי,נחםיהוא לה
 בעבור שלא נתן להם מתנות כי אם פרי , כי לא יצא זה מבתואל אלא מלבן ומאמו,עשור

 .  הזאת כדי להוציא מאליעזר כסף או זהבהטענ עשו ה,מגדים

 .  ובא מלאך והמיתו,שואיןיאמרו שבתואל היה מעכב בנ ל"חזו

 הרוצה לומר שנה אחת או עשר , אתנו ימים או עשורהתשב הנערוהי יתה הטענה 

 ששה חדשים בשמן המור וששה חדשים :םלהתקשט בתכשיטי ,י"רשחדשים כדברי 

 .  כי אנחנו נוליך אותה שמה,הר תלך היא מעצמ אח,בבשמים ובת מרוקי הנשים

 ואם . רוצה לומר הנה אני לא אלך מכאן אלא עמה,אל תאחרו אותיואליעזר השיבם 

הצלי ח  '  ובמה יודע איפה כ י ה, הנה יה יה איחו ר גדול,תאמרו שאתעכב פה עד אותו זמן

 . אדוני לה ועל כן שלחוני ואלכ, גם שאדוני יצטרך ממני,כוב הה ואידרכי עם הע

 

 אם הייתה רוצה   ה לדעתי לא שאלו ממנ.נ קרא לנערה ונשאלה את פיהוהם אמרו 

 , כלומר.התלכי עם האיש הזהמרם ו אבל העירו ספק בלבה בא,נשא עם בן אברהםילה

 או תרצי שאחר ימים נוליך אותך לכבוד , מבלתי אחיך ואמך,האם תרצי ללכת עמו בלבד

 בזולת כל , לא עם אליעזר לבדו,ר ללכת בחברתם כי חשבו שבזה תחפוץ יות.ולתפארת

   .קרוביה
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וישלחו  ואז . ולא אצטרך לחברה אחרת, רוצה לומר עמו בלבד אלך,אלךוהיא השיב ה  
 אלא מניקתה , בעבור תשובתה, ולא רצה אחד מהם ללכת עמה ללוותה.את רבקה

 .שהלכה עמה כפי מנהגם

 . ח"והותרה השאלה הי
 

 אחותנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את  שאמרו לה,אאמנם נתנו לה ברכה מעלי
  : דבריםשני כי הנה ברכו ה ב.שער שונאיו

  .את היי לאלפי רבבה ,בוי  הזרעי ברחדהא

  .ויירש זרעך את שער שונאיו וזהו , בכבודו ומעלתושניוה

 כי בזה הלשון  עצמו נאמר ,ונראים הדברים שהם דברי אל חי ששם אותם בפיהם

  .ויירש זרעך את שער שונאיו :שעת העקדהלאברהם ב

 , שהיא מעצמה קדמה וקראה את נערותיה,פר הכתו ב מזרי זות  רבקה וחריצו תהיוס

 . ותרכבנה על הגמלים שהביא אליעזר ותלכנה אחריו

  . ויקח העבד את רבקה וילך והוא אמרו,האמנם העבד לא נסב את רבקה מאצלו

 

 אכן מאשר , היינו חושבים שהיה דר שמה.רואיויזכ ור הכתוב  שיצחק בא מבא באר לחי 

 , מורה שהוא הולך שמה לראות את שלום הצאן או לצורך אחר, ויצחק בא מבאאמר

 שבא ושב מההליכה שהלך ,ויצחק בא מבא באר לחי רואי והוא אמרו .א משםווחזר לב

  וידמה שהיה שם האשל אשר. וחזר לעירו,יושב בארץ הנגב כי הוא ,שמה לצורך שעה

 . ויצחק הלך שם, ושהיה שם בית תפלה לאברהם,היה בבאר שבע

 וזהו  לדעת מי שאמר קטורה ,אמרו שהלך שם להביא את הגר להשיאה לאברהם ל"חזו

 .  ואין פשט הכתוב כן  כמו שאבאר,זו הגר

 

 שלשוח הוא , והוא האמת,ל" וכבר ארז,א י צחק יצא לשוח בשדה לפנות ערבווהנה בב

 .להילשון תפ

 

  לבאר למה היה יוצא להתפלל לפנות ערבוראוי
 ויעקב תפלת , ויצחק תפלת מנחה, שאברהם תקן תפלת שחרית:ל"חזעד שקבלו 

 . ערבית

 אין ,ה י עולםושבם שהכוכ בים היו אלו שהקדמונים היה טעותם ו אמונתם בח, בז ההב יוהס

מו ת  לפי שפעולותיו בזה העולם השפל הם מפורס, והשמש הוא האלוה הגדול,עוד לבדם

י " ולכן בחרו האבות הקדושים להתפלל לש. ואחריו הירח ושאר הכוכבים,תכלית הפרסום

באותם העתים שיתבאר לאנשים שהשמש הוא מתנועע ונעתק העתק גלוי ומפורסם  
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 יתבאר תכלית הביאור שה שמש הוא , וזה כי  בעת העריבה והשקיעה  והזריח ה,מאד

 ולז ה  . וכן העניין בשק יעה,ריחתו ביום שני כי הוא זורח ביו ם אחד זולת מקום ז,מתנועע

 ויתחייב שיהיה לו   ,הוא מבואר  שזריחת השמש ושקיעתו תורה על שהשמש מתנועע

 .מניע

להודות לאל מניע הגלגל בתנועתו היומית  המחייבת   ,קן תפלת השחריאברהם תולכן 

 . זריחת השמש בכל יום
 והוא ממה שיורה   .חווחלש כי לפי שאז י, בעת שקיעת השמשקן תפלת המנחהיויצחק ת

 ולכן היה מתפלל לאל ,חלש פעםי כי לא יתכן באלוה שיחזק פעם וי,שאין השמש אלוה

  .המשקיע אותו בהנעתו

 

ויפגע במקום וילן  שם כי בא ' כמו שאמרו ,ויעקב בחר להתפלל אחר שקיעת החמה

חד מהם  וזה ממה שיורה שאין א, והשמש נסתר, לפי שאז יראו כוכבים רבים',השמש

 כי ההנהגה   .ות רביםי כי לא יתכן שתשלם הנהגת העולם האחד במספר אלה,הותואל

 ולזה יתחייב שיהי ו  .בדבר אחד במספר יחויי ב שתהיה מסודרת מאלוה אחד במספר

 .לה אחתיהכוכ בים עלולים מע

 .  ג בזה המקום" בתועלת הי,בפ י רושו לתורהג "רלבוכבר זכר זה  ה

 

 ולפנות , שהיה הזמ ן קיץ,צא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבוי ,וכפי הפשט י תכן לפרש

בי י וי וצאים בני אדם מבתיהם לשדה לדבר זה עם זה ולראות בא,ירוערב יתקרר האו

  .'אשיחה ותתעטף רוחי' מלשון ,וכן יצא הוא וחבריו לדבר ולהשתעשע שם. הנחל

 אליעזר ולא את  כי להיות המר חק רב לא הכיר את,וירא והנה גמלים באיםונשא עיניו 

 ורבקה מאשר ראתה את יצחק שהיה . אבל בלבד ראה הגמלים והלך לקראתם,האשה

א ו ולקרם ידעה כי הוא בא לראות, וירט הדרך לנגדם בלכתו בשדה לעומתם,בא לקראתם

 .  ותפול מעל הגמל ולכן, או להכניסם לביתו ללון,להם לשלום
 .  לא נוטה מעליו, הייתה נופלת ממשןכם  שא,י"רשואין פירושו ש השמיטה עצמה לארץ כ

 .   שעשאו מלשון הטיה'הטי נא כדך' כמו שתרגם , תרגם ואיתרכינתואונקלוס

 להסתיר , שהטתה עצמה לצד אחד מעל הגמל אשר היא רוכבת עליואבל פירוש הכתוב

  .פניה מנכחו בדרך צנעה

 רק שאין עניינו .'לוםויראה ו נעמן רץ אחריו ויפול מעל המרכבה לקראתו ויאמר ש'וכמו הו 

כאשר הפך איש 'וכן אמר אלישע לגחזי . אלא שהשפיל עצמו במרכבה לשאול לו לשלום

 . 'מעל מרכבתו לקראתך

וכבר כת ב  .  על פניה להסתירםה שנפל,על הגמל כמו  מעל הגמלאו יהי ה דעת אונקלוס 

  .מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו ולכן שאלה את העבד .ן”רמבזה ה
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 וראה שהסכים השתדלות אליעזר עם טוב ,פר העבד ליצחק את כל אשר קרהויר סוכאש

 הביאה אל אהל שרה , וגם כן עם עוצם ההשגחה מצורף שהכיר בה ממעלותיה,ההזדמן

  .אמו

 .הל הגבירהו כי אמרו לא תבוא אשה אחרת בא,הלהוראה שמעת שמתה לא נטו עוד איוי

 , מפני צדקתה וכשרון מעשיה, של שרהוכאשר באתה רבקה הבי אה יצחק לאותו אהל

  . ולכן אהבה והתנחם בה והכניסה לאוהלה,נדמה בעיניו שהיא שרה אמו

  . ויאהבהומפני זה הוצרך הכתוב לומר

 

 פרק כה 
  ]יח-,כה [ עד סוף הסדר...ויוסף אברהם ויקח אשה

  :ראיתי לחקור על הפרשה הזאת דברים זרים שראיתי בה

 

 ]שא אברהם אשה לעת זקנתומדוע נ: דרוש ראשון[
 , בהיות אברהם ישיש ושבע ימים,דולת הדעת דבר זר מאי הוא שכבר יראה בתחחדהא

 האם נאמר מפני שראה יצחק מצחק את רבקה .לקח אשה והוליד ממנה ששה בנים

 ויצחק לא ? ולקח גם הוא אשה כבנו והוליד ממנה, עבר עליו רוח קנאה,אשתו כשלקחה

  !חר שלקחההוליד מעשרים שנה א

 ובדין  . פועל מגונה ובלתי מסכים אל שלמותו,'הנה זה בא מת יהיה לאברהם קדוש ה

  . כי היה ז ה תוספת ומותר,ויוסף אברהםנאמר עליו 

 מפני שהיי תה מקוטרה ,  ושהיא עצמה קטורה,אמרו שחזר לקחת את הגר ל"חזו

 .י"רש וכמ ו שכתב ,במעשיה
 אבל חזר , שלא לקח אשה מחדש,ל הזהואחשוב שהביאם לזה להמעיט בזרו ת הפוע

 . לקחת את הגר שכבר הוליד ממנה את ישמעאל

ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם  רוש והנה הכתוב אומר בפי,אבל מה נעשה
אמרו פלגשם  ל"חז עם היות ש.ה הגר וקטו ר:לגשים רבות היוי וזה מורה שפמתנות

 . הפר הבין אמיתת הדבר בנקוד אין ספק שעזרא הסו,לגש אחתי שהייתה פ,כתיב

 

  :בותי לס,יתברך העיר את רוח אברהם לעשות כן’  שה,אבל אחשוב אני בדבר הזה

 וזה יוכיח שהי ו   .'כי אב המון גוים  נתתיך' 'ונתתיך לגוים' לקיים דברו אשר אמר ראשונה

 ,ה ולכך הו צרך לקחת את קטור. מתחלפות זו מזותם שונים ואומוי לצאת ממנו גויםעתידי

 משום  , אף על פי שהיה זקן, לקיים היעוד האלהי,כדי להוליד ממנה את האומות אשר זכר

 .'בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידיך'שנאמר 
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 כי ',הלבן מאה שנה יולד' אמר , להודיע שעם היות שאברהם קודם שנימולוסיבה שנית

 ,אבר כנשריםח העלה ולה החליף כיהנה אחרי מצות המ. דוקו מאוהיה דבר זר בח

 . חויחליפו כ'  להודיע שקווי ה,ובזקנתו וישי שותו לקח אשה והוליד בנים רבים

 

 והגר אמו הייתה  , מפני שישמעאל היה מתנשא לאמור שגם הוא היה בן אברהםושלישית

 ולכך רצה השם שאחרי מות שרה יקח אשה . ולכן יהיה י ורש בנכסיו כיצחק,אשתו כשרה

 להיותם כולם בני ,ר פיו של ישמעאלכסי כי בזה י,שה בניםינה ש ויוליד ממ, קטורה,אחרת

 אחרי שלקחה אחרי מות ,ואמם היה יותר ראוי שתחשב לאשת אברהם. אברהם כמוהו

  .הגר שהייתה בחי י ה ושפחתהמ ,שרה

 רוצה לומר בתורת מתנה לא ,ולכן בראות ישמעאל שנתן אברהם לבני קטורה מתנות

 .  יקבל הוא עצמו את הדין להיותו כאחד מהם,צחק בנו וישלחם מעל י,בתורת ירושה

 

 כי הנה .ווג הש נייו ו ג הראשון אל הזי להודיע כמה מהה פרש יש מהזוסיבה רביעית

 ,ו ו ג ראשוןי להיותו ז,ווג יצחק ב נוי וכן בז. אברהם בבחרותו לקח אשה ממשפחתו בת אחיו

. ו לקחת אשה לבנו אבל שלח אל משפחתו ואל בית אבי,לא לקח אשה מבנות הכנעני

 כי הנה לקח אשה ושמה  , לא חשש לדבר מזה, שעשה אברהם לעצמו,ווג השנייאמנם בז

 ולא הייתה  , או הייתה מצריתת או פלשתי, ואין ספק שהייתה מבנות הכ נעני,קטורה

 ,ווג הראשון שלו ושל יצחק בנוי  לפי שלא חשש בזה כי אם בז,ממשפחתו ולא מארצו

 .  שעשה לעצמושניווג היבז לא ,שעליו כרת הברית

 

 כדי להראות את יצחק בנו , כי הנה רצה אברהם להוליד בנים בזקנתו,שיתיוסיבה חמ

  .שבו  יקרא לו זרע לא בבן אחר'  ושהאמין בה,שאהבת עולם אהבו

 כל שכן בהיות   ,כי הנה עם היות שבני הזקונים יאהבם אדם יותר משאר הבנים הראשונים

 , אלא ליצחק,א היה בן  מבני ה זקוני ם שנתן לו כל אשר לו הנה לאברהם ל,אמם מתה

ולבני הפלגשים נתן אברהם מתנות  .קר זרעו ויורש הבטחותיויקר ביתו ועילהיותו ע
 באופן שלשעת מותו לא נשאר לנגד עיניו וליורש ביתו  ,וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי

 . כי אם יצחק

 

 אבל , מאוד שלא תהיה קטטה בין בניווהיא שצריך לאדם שישתדל ,שיתיוהסיבה הש

 ואין ספק שישמעאל .פול ביניהם לא קנאה ולא תחרותי באופן ש לא תםבענייני הישתוו 

 גם להיותו בן שרה אשר . מפני שבעבורו גורש מביתו,הייתה לו שנאה רבה עם יצחק

  .רשה אותו מהסתפח בנחלת אביויג
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  גורשיגרשם מביתו מארצו כאשר כדי ש,ומפני זה רצ ה אברהם להוליד בנים אחרים

 ,רושו לא היה מלבד מ פאת שרהי ויחשוב שג, כי בזה תסתלק חמת ישמעאל,ישמעאל

  .רש אותה הוא ולא אחריקר הבית ויישאר יצחק עי שי,הייתה זא ת' אלא שמאת ה

ולבני הפלגש ים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו ולזה נאמר 
  . ארץ קדםבעודנו חי קדמה אל

 

 ולכן נשארו יצחק .לגשיםי כי הוא מכ לל בני הפ,ואין ספק אצלי שגם לישמעאל נתן מתנות

שהוא עם יצחק קברו את כ , ונתכבד ישמעאל יותר מבני קטורה.וישמעאל אחים ורעים

  ,  וגם בזה הייתה מיתת אברהם בשיבה טובה. מה שלא זכו בני קטורה לעשותו,אברהם

 . ק שלמים ומוסכמים באהבה  רבהשראה את ישמעאל ויצח

 

 כי , לא מפני שמת בזה הפרק קודם שהוליד יצחק את בניו,פר ב זה מיתת אברהםיוהנה ס

 .  ויזכיר אחר כך סיפור יצחק לעצמו, אבל נזכר כאן כדי להשלים סיפורו.הנה אחר זה מת
 

 ]מיתה ואסיפה, פירוש הביטויים גוויעה: דרוש שני[
 : שהכתוב זכר במית ת אברהם שלוש לשונות,במקום הז ה הוא שנחקור בו והדרוש השני

ויגוע  ' וכן ביעקב  אמר ', ויאסף וימתויגוע : וכן במיתת יצחק. ויאסף אל עמיו, וימת,ויגוע

אסף י'נאמר ' וכן באהרן קדוש ה. ' בקברימתהנה אנכי ' והוא עצמו אמר .'ויאסף אל עמיו

ואמנם במשה אדונינו כתב  . ' אהרןגועה כי ויראו כל העד' ', אהרןוימת' ',אהרן אל עמיו

 אל והאסף בה ר אשר אתה עולה שמה ומות' שנאמר ,הכתוב לשון אסיפה ולשון  מיתה

  . לא נאמר בו כללגויעה אבל 'עמך

 

 כי רחוק  .שת הלשונות האלו גויעה ומיתה ואסיפה אל עמיוווראוי שנדע על מה יורו של

 כי למה  לא נסתפק הכתוב באח ת או שתים ,שת הלשונות שמות נרדפיםוהוא שיהי ו ש ל

 . שתםו וזכר של,מהם

 למה נאמרו שלשתם בישמעאל כמו ,שת הלשונות למעלת וקדושת המתוואם באו כל של

 .שעשה תשובה ל"חזמרו  ואולי בעבור זה א.שנאמרו באברהם

. ה עניינו לעניין אברהם וי צחק ויעקב הקדושיםו איך השו,שאר הספקיאבל על כל זה י

 ולא , מיתה ואסיפה: לא נאמרו אלא שנים מהם, שהיה גדול מכולם,מה במשה  אדונינוול

 . נאמר בו לשון גויעה

 

 -מרי וחלק נפשיו חלק ח, שלהיות האדם מורכב משני חלקים,ואשר אחשבהו בזה ה וא

 : רוצה לומר,שת הלשונות האלוו באו בעניינו של,שכלי
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  , כנגד הגוףההגוויע 

 והאסיפה כנגד הנפש 

 . והמיתה כנגד המורכב מש ניהם

 ,ותו המת המחי יב ו תבוי שהנה במיתת האדם והפסד הרכבתו יקד ם בהכרח הס,וביאור ז ה

 באופן , והשתנות מזג גופו הכללי,בוי חומ ו הט בעיי וכ,רשיוכאלו תאמר התכת לחותו הש

 . הגוויע נקראת , שהוא בערך הגוף, והעניין הז ה.פרד משם בהכרחישהצורה והנ פש ת

וישוב  העפ ר אל הארץ כשהיה ו הרוח  תשוב אל ' , היא הפרדת חלקי המורכב המיתהנם אמ

  ה הגוויע  ,הוגוו יע  ומפני זה י בוא  תמיד כשיזכור בכתוב  מיתה .'האלהים אשר נתנה

בות  י  היא הכנת ה גוף אל ההפ סד והסההגו ויע כי .  וימתעויגוו : והמות אחריה,ראשונה

  .סד עצמו וההפרדה שבאה בסוף והמיתה היא  ההפ,המחיי בות אותו בהכרח

 

 אמר וכן אמרו כל מי שנ, אלא בצדיקיםהגוויעל אין "רזמרו  וא.ם ב זקניהגוויעולכן נאמרה 

 לפי שהיא תאמר בעצם וראשונה על המיתה הט ב עית הבאה ,ים י מת  מחולי מעהגוו יעבו 

 כ י  .ברתבוא בכלח אלי ק) ב"כ' איוב  ה( כ מו שאמרו . שהצדיקים זכו אליה,באחרית החלד

 . ם המביא אל המותי ועל החולי החזק כחולי מעי. ולא כרתיית,לא תבואם מיתה מקרית

 

 ואחר המיתה הנפש , תבוא המיתהההגוויע שאחרי , הוא בערך אל הנפשהאסיפהואמנם 

 . אשר כגילהת הוא שתדבק בעולם הרוחני בנפשו,אל עמיה ועניין .אסף אל עמיהית

 

 לפי שבכולם מפני  ,באברהם יצחק ויעקב ואהרןאלה שת הלשונות הוולכן נאמרו של

 . בות המב י אות אליה בגופותיהםי היא ההכנה  אל המות והס,ו יעהוהגקנתם קדמה יז

 אל עמם לעניין נפשם שנאספה ונתדבקה  והאסיפה , שהי א הפרדת הרכבתםוהמיתה

 .  לשאר הנפשות צדיקי ישראל וחסידיהם,בעולם הרוחני

 

ואמנם . ' וימ תעויגוו' נאמר בו גם כן ,זקן ושבע. מיתה טבעית לפי שמת ,ואמנם ישמעאל

 כלומר עם נפשות המצרים והאנשים אשר כגילו 'ויאסף אל עמיו'בעניין נפשו  נאמר 

 . באמונותיו ומ עשיו

 ונאמר , לפי שנפרדו חלקי הרכבתו, עליו השלום נזכרה בו לשון מיתהואמנם במשה רבנו

בורים אשר מעולם י בנפשות האבות הקדושים הג לפי שנאספה נפשו,בו לשון אסיפה

 לפי שלא נפסד מזגו ולא ,הגוויע אבל לא נאמר בו לשון , שהם היו עמיו באמת,אנשי השם

 כי לא נתחדשו בו ',לא כהתה עינו ולא נס ליחו' וכמו שהתורה העידה עליו , גופוךנית

 .  אבל מיתתו הייתה ברצון בו ראו,בות מחייב ו ת המותיס
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 :ם שבקדושים האלה מפני מעלתם זכרה התורה בהם  שלשת הלשונות ההומזה תדע

 כי , מהם וימתחד זכר בכל א,ואמנם בשאר הדורות הראשונים. ויגוע וימת ו יאסף אל עמיו

 וכלל הכל ,   והאסי פה וה מיתההמהגוויע לספר בה ם כל החלוקות האלה בלא רצה הכתו

 .  באומרו וימת

 

ירש את י להגיד כי הוא  , אלהים את יצחק בנופר הכתוב  שאחרי מות אברהם ברךיוס

 . עם היות שאברהם לא רצה לברך את יצחק לפני מותו כמנהג שאר האבות,ברכותיו

 כי הנה עם היות שלא ,ואמנם הסיבה בזה תתבאר בסדר תולדות יצחק אצל הברכות

 .יתברך ברכו והשפ יע בו כל ברכות אביו אברהם’  ה נה ה,ברכו אביו

 לפי שבדין שיצחק יתברך במקום אבי ו   , ולא זכר השם המיוחד,יםויברך אלהואמר 

 .  וזכר שישב עם באר לחי רואי,לשלמותו

 

 ושהיו שנים , הקדים תולדות ישמעאל,ובעבור שרצה הכתוב לספר עניני יצחק ותולדותיו

 וכן תולדות ,וזכר גם כן בפרשה הזאת תולדות בני קטורה. עשר נשיאים ולא מלכים

 . להרחיב בהם תהאלוהי כי לא הייתה הכוו נה ,ר גדולישמעאל בקוצ

  

 .והתחיל בתולדות יצחק והסתעפות זרעו כמו שיתבאר

 

 .ובזה נשלם מה שראיתי לבארו מהסדר הזה

 

 


