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  [ח]

  כו) ַוֲאִביֶמֶל ָהַל ֵאָליו ִמְּגָרר ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיֹכל ַׂשר ְצָבאוֹ:כו, (

 הרועים שהתרועעו עם יצחק, לפייסומרעהו לשון רועים. שהביא 

 ,לפייסו שרצה, יצחק אל שב כי 1יתכן. מרעהו ואחוזת) כוכו, (

  .יפייסוהו למען ,עמהם יצחק שנתרועע הרועים עם והלך

 

  [ט]

                                                 
[ח] מפרשי התורה נדחקו לפרש, מה פירוש המילים "מאחוזת מרעהו",  1

ועים, כלומר ומפרש המשך חכמה פירוש חדש, דמרעהו פירושו מלשון ר

מהרועים שלו. והיינו הרועים שיצחק היה  –אחוזה. מרעהו  –קבוצה 

  מתרועע עמהם, כדי שהם יפייסוהו.

  

ְּתִהי ָנא ָאָלה [ט] תוכן דבריו דבא ליישב: א. מהו אריכות הלשון בפסוק " 2

". ב. הרי ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמ"", והרי מספיק לכתוב ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנ

כבר כרת אברהם ברית עם אבימלך, והברית היה על בניו ובני ובניו כמפורש 

(כב) ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ּוִפיֹכל ַׂשר ְצָבאֹו ֶאל כז), "-שם (כא, כב

ִהים ִעְּמ ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעׂשֶ  (כג) ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי  ה:ַאְבָרָהם ֵלאֹמר ֱא

ִהים ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשֹקר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעְּמ ַּתֲעֶׂשה  ֵבא

(כה)  (כד) ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ִאָּׁשֵבַע: ִעָּמִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַּגְרָּתה ָּבּה:

:ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם אֶ   ת ֲאִביֶמֶל ַעל ֹאדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶל

א ִהַּגְדָּת ִּלי  א ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַגם ַאָּתה  (כו) ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל 

א ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום: ם ֹצאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶל (כז) ַוִּיַּקח ַאְבָרהָ  ְוַגם ָאֹנִכי 

". הנה מפורש שכבר כרת ברית, ומהי הברית הזו שכרת ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית

  שוב אבימלך עם אברהם.

ומבאר על פי שיטת הרמב"ם, שהנשבע לקיים מצות לא תעשה, אף על פי 

ועומד שלא חלה השבועה לענין חיוב קרבן או מלקות, כיון שהוא מושבע 

  מהר סיני, מכל מקום חלה השבועה לענין דין שמים, כפי שיבואר להלן.

ועל פי זה מבואר הכל היטב, דאבימלך בא להשבע על הברית שכבר כרת 

אברהם לזרוזי נפשיה לקיים הברית, שאף על פי שלא חלה לענין מלקות, 

ה ְּתִהי ָנא ָאלָ אבל היא חלה לענין איסור, ולכן האריך בלשונו ואמר "

", כלומר אין הברית לענין חיוב מלקות ואיסורים, אבל ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנ

כח) ַוֹּיאְמרּו ָראוֹ ָרִאינּו ִּכי ָהָיה ה' ִעָּמ ַוֹּנאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה כו, (

: ֵּבינוֵֹתינּו ֵּביֵנינּו   ּוֵביֶנ ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמ

אברהם כרת ברית לפניו, ואבימלך כרב שוב לתוספת חיוב בידי שמים. לכן אמר 

  'תהי נא אלה', דהנשבע לקיים לאו, חל חומר בידי שמים.

 שפסק כמו 2הוא. כו' וביניך בינינו בינותינו אלה נא תהי) כחכו, (

 לזרוזי ועשה בקום המצוות לקיים אדם דנשבע דכמו, 3ם"הרמב

 חומרש וזה, לעשותו האסור דבר לעשות שלא נשבע כן, נפשיה

 מאברהם ועומד מושבע הוי הלא, כאן לכן. שמים בידי רק הוא

היא לענין חומר דין שמים, ולכן נקט לשון אלה שהיא קללה, לענין חומר 

 הדין בידי שמים בלבד.
מה שכתב המשך חכמה שהרמב"ם סובר שיש מצוה להשבע לקיים לא  3

די שמים, שתי ענינים אלו אינם מפורשים תעשה, וכן סובר שזה חומר בי

ברמב"ם, אבל הוא משמע מתוך דבריו, כמבואר להלן. וכדי להבין כונת 

מנין שנשבעין ) "א ,חהמשך חכמה יש להאריך קצת, דהנה גרסינן בנדרים (

והלא  .שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך ,לקיים את המצוה

אלא הא קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי  ,מושבע ועומד מהר סיני הוא

, שבועות ה". ופסק הר"ן (שם) דחל לענין בל יחל. והנה הרמב"ם (נפשיה

בין אכל  ,אבל אם נשבע שלא יאכל נבלה וטרפה וכיוצא בהןיא) פסק וז"ל "

" לא שבועת ביטוי ולא שבועת שוא ,בין לא אכל אין כאן חיוב שבועה כלל

שיאכל נבלה וטרפה וכיוצא בהן מאיסורי נשבע ע"כ. ובהלכה יב כתב "

" ע"כ. והנה הרי זה לוקה משום שבועת שוא בין אכל בין לא אכל ,תורה

הלכות אלו סותרות זו לזו, דמדוע אם נשבע שלא לעבור על לאו לא הוי 

שבועת שוא, ואם נשבע שיאכל דבר האסור לוקה משום שבועת שוא, והרי 

[וראיתי אחרונים שעמדו בזה].  בשניהם הוא מושבע ועומד מהר סיני,

ונראה בביאור שיטת הרמב"ם, דאם נשבע לבטל המצוה הוא שבועת שוא, 

שנשבע ללא כל תועלת, אבל נשבע לקיים ולא לעבור הלאו, הרי נשבע 

לתועלת, שנשבע לזרז את נפשו לקיימה. וכן כתב המשך חכמה באור שמח 

נדר אלא לזרז נ"ב תוספתא פרק ב' (ה"ב) שלא על הרמב"ם וז"ל "

  ". הנה מבואר ברמב"ם שיש מצוה להשבע לקיים לא תעשה.הראשונות

ונשאר לברר מנין שסובר הרמב"ם שיש חומר בידי שמים. והנה מצאנו 

לרמב"ם שסובר, שהנשבע לזרוזי נפשיה חלה השבועה וצריכה היתר, 

כמבואר בבית יוסף ביורה דעה (רלט, א), וכן הביאו המחבר שם וז"ל 

", ומפרש הש"ך (ס"ק י) י הרמב"ם נראה דשבועות זירוזין אסורותומדבר"
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 על חלה שבועה ואין), כג, כא בראשית( ולנכדו ולנינו לו שהשביעו

  .ק"ודו, אלה לשון אמר לכן, שמים בידי חומרו רק, שבועה

  

  [י]

א ְנַגֲענּו ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִעְּמ כו, ( כט) ִאם ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר 

  ַרק טוֹב ַוְּנַׁשֵּלֲח ְּבָׁשלוֹם ַאָּתה ַעָּתה ְּברּו ה':

בתחלה חשדוהו שהתעשר משלהם ואמרו עצמת ממנו ולאח"כ ראו שה' עמו לכן 

  ולא ממנועתה ברוך ה' מברכת ה' התעשרת  –עכשיו 

 אמרנו עמנו היית שכאשר, 4פירוש. ה ברוך עתה אתה) כטכו, (

 ומאתנו שלנו שלקחת היינו), טז פסוק לעיל( ממנו עצמת כי

, 'ה ברוך בעצמך שאתה אנחנו רואים כעת אבל ,נתעשרת

 מגבולי הנפרצה והברכה ההצלחה אליך באה יתברך ומהשגחתו

  .הטבע
 

  [יא]

ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיוֹם לג) ַוִּיְקָרא כו, (

  ַהֶּזה:

בכשכרת אברהם ברית וקראה באר שבע על שם השבועה הופסק שם זה כשהפר 

                                                 

דצריך התרה. הנה מצאנו ברמב"ם, שאף על פי שלא חלה השבועה, אבל 

  צריך היתר והוא חומר בידי שמים.

לפיכך בנשבע לבטל המצוה שמושבע ועומד הרי שבועתו היא ללא  

על לא  תועלת, לכן חייב משום שבועת שוא, אבל בנשבע שלא לעבור

תעשה, היא שבועה לתועלת, שנשבע לזרוזי נפשיה, וחלה השבועה לענין 

איסור, אפילו שכוונתו רק לזרוזי, ולכן אין זה שבועת שוא. והמשך חכמה 

נתכון לדברי הרמב"ם הללו שיש מצוה לזרז עצמו לקיים לא תעשה, וכן 

למה שכתב המחבר ששבועות זרוזין אסורות. זה הנראה בכונת המשך 

  כמה.ח

 

[י] מפרש, מהו הלשון "אתה עתה ברוך ה'", דמשמע שלפני כן לא היה  4

ברוך ה'. ועוד, מדוע לפני כן גירשוהו, ועכשיו באו לפייסו. ומבאר, 

שכשהיה יצחק אצל אבימלך, וראה אבימלך שנתעשר מאוד, אמרו שמהם 

שהוא ברוך ה', אם כן לקח את הכסף ונתעשרת ממנו, אבל כאשר ראו 

מהשגחתו יתברך הגיע לו ההצלחה הגדולה שלא בדרך הטבע, לכן עכשיו 

  עתה אתה ברוך ה'.

 

[יא] תוכן דבריו ליישב: א. הרי כבר קרא אברהם שם המקום באר שבע  5

  אבימלך הברית וחזר יצחק וקראה באר שבע ולא היה הפסקה בברית עד היום הזה.

 יוםה עד שבע באר העיר שם כן על, שבעה אותה ויקרא) לגכו, (

 וכרתו ואברהם אבימלך כשנשבע ,וירא שבפרשת, 5הכוונה. הזה

 כך אחר אבל. (כא, לא) שבע באר למקום קרא, ברית שניהם

 השבועה ובטלה, שניהם בין הברית הופר, יצחק את כשגירשו

 בכלל אברהם בני אין תו, בריתו הפר שאבימלך שכיון, שנשבעו

 שוב, לזה זה ונשבעו שלום עמו ועשו ליצחק באו כי אבל. השבועה

 היום עד שבע באר המקום שם שנית ונקרא השבועה נתקיים

  .ונכון, הזה היום עד שבע באר העיר שם כן על שאמר וזה. הזה

 

  [יב]

ַוֹּיאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְוֹאְכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכ ַנְפִׁשי ַוַּיֶּגׁש (כז, כה) 

  לוֹ ַיִין ַוֵּיְׁשְּת: לוֹ ַוֹּיאַכל ַוָּיֵבא

מרכא כופלה במילה יין. ע"פ סוד, ללמד שגם למד תורה שנמשלה ליין. ועל פי 

  פשט, ששתה בשני פעמים

 פרשת הקדוש זוהר 6יעויין, כפולה מרכא. יין לו ויבא) כהכז, (

ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע "לא) , כאכדכתיב לעיל (

" ומדוע קרא יצחק שוב למקום באר שבע. ב. מדוע לעיל לא כתוב ְׁשֵניֶהם

שעל כן נקרא המקום באר שבע עד היום הזה וביצחק כתוב שעד היום הזה 

  נקרא באר שבע

ומחדש דהנה השם באר שבע הוא על שם השבועה כמפורש בקרא והיינו 

לימלך וכשהפר אבימלך ברית ההתחייבות של בני אברהם לברית עם א

שכראת עמו אברהם כבר בטלה השבועה ולא היו בני אברהם בכלל 

השבועה שהרי אבימלך הפר הברית לפיכך כבר לא קראו למקום באר שבע 

כי בטלה השבועה אבל כשחזר אלימלך וחידש ברית חזר יצחק וקרא 

 למקום באר שבע על שם השבועה ולכן מפורש בכתוב שנקראת עד היום

הזה שלא הופסקה הברית ולא כמו הפעם הראשונה שנקראת באר שבע 

  והופסק שמה להיות באר שבע.

  

[יב] תוכן דבריו לפרש מדוע כתוב מרכא כפולה. ומפרש על פי סוד,  6

אמר ההוא ינוקא, הכא " וז"ל: ]אעמוד  ט,זוהר פרשת בלק [דף קפדאיתא ב

 דתרי תנועיועל דא ארחיק מלה ומשיך לה במשיכו  אתכליל עילא ותתא,

והיינו לו, ליה לתתא ליה לעילא (בתרין סטרין אחיד) חנוך מטטרון אמר 

ויבא לו יין דארמי מיא בההוא יין ואי לאו דארמי ביה מים לא יכיל למסבל 

דהא בתרין  בתרי טעמיושפיר אמר חנוך מטטרון ובגין כך אמשיך לו 
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 הרי אחת בבת כוסו דהשותה ,ופשוט .הינוקא בשם קמט דף בלק

 והוא, הפסיק לכן). ב, פו פסחים( ארץ דרך, שניים, גרגרן זה

  .ופשוט, פעמים בשתי ששתה ,פעמים שתי הכוס לו הביא

 

  [יג]

) ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק לוֹ ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוֹּיאֶמר ְרֵאה , כז(כז

  ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכוֹ ה':

שקראו יצחק שדה. ודוקא כשהריח קטורת שאין "ריח שדה" הוא בית המקדש, 

 בבמה, אבל ולא כשאכל בשר לחם ויין שיש בבמה קטנה.

 שהביא הדברים כי יראה 7המתבונן. בגדיו ריח את וירח) כזכז, (

, קיוהאל לשפע ומעון לנבואה מוכן ולהיותו נפשו לשמח, ליצחק

 הן האבות) ו. וישלח פב, ו, מז , לך לךרבה בראשית( שאמרו כמו

 בזה (בראשית כה, לד ד"ה ויבז). ן"רמב ויעויין ,המרכבה הן

 ל"רז אמרו מזו וגדולה. ולחם בשר וזה, קרבנות נגד לו הביא

(כתובות קה,  ביכורים מקריב כאילו חכם לתלמיד דורון המביא

(יומא  נסכים הקריב כאילו חכמים תלמידי של גרונם הממלא, ב)

                                                 

סטרין אחיד וההוא יין אזיל מדרגא לדרגא וכלהו טעמין ביה עד דיוסף 

  " ע"כ.צדיקא טעים ליה דאיהו דוד נאמן

ואחרי כן מפרש בדרך הפשט, שכתוב מרכא כפולה ללמד שהפסיק בשתיה, 

 ,פסחים פוושתה בשני פעמים, דדרך ארץ שלא לשתות בבת אחת. דתניא (

שלשה מגסי  ,שנים דרך ארץ ,אחת הרי זה גרגרן תניא השותה כוסו בבת) "ב

  ".הרוח

  

[יג] תוכן דבריו, דהנה יצחק ביקש מעשיו שיביא לו ציד, ויעשה לו  7

מטעמים. ויעקב הביא לו גם לחם ויין, וצריך טעם לזה. ובעיקר בא ליישב: 

". ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה'ְרֵאה ֵריַח ְּבִני א. מה נתכון יצחק בדבריו שאמר "

ב. מדוע אמר זה דוקא על הריח, ולא כשהביא לו המטעמים. ג. מהו לשון 

  שדה.

ויעל מעליו אלהים, , ו) "וישלח פב(בראשית רבה ומבאר על פי דברי חז"ל ב

אמר ר"ל האבות הן הן המרכבה שנא' (בראשית יז) ויעל אלהים מעל 

" ע"כ. ועל ידי המטעמים יושפע בראשית כח)אברהם ויעל מעליו אלהים (

 ,בראשית כהלעיל (רמב"ן בשפע אלוקי ויהיה מרכבה לשכינה. וכן כתב ה

שהיה יודע כו' ומה שאמר לברך אותו אחר עשות לו המטעמים ) וז"ל: "לד

בנפשו כי אחר האכילה היתה מתענגת ושמחה ויחול עליה רוח הקודש, 

" גן המנגן ותהי עליו יד ה' (מ"ב ג טו)כענין ועתה קחו לי מנגן והיה כנ

 בבמה קרב ולחם בשר לכן. הקדושים האבות שכן כל ',וכו עא, א)

 לחמים אבל, בבמה תודה לחמי תרומת אין דאמרו כמו, קטנה

 קרבים דאין גב על אף, נסכים וכן]. ב, קיט זבחים יעויין[ איכא

 רק לכן. עקיבא רבי וכדברי, באים הזבח עם אבל עצמם בפני

 ,קטנה בבמה קטורת שאין, קטורת נגד שזה בגדיו ריח בהריחו

 שקראו המקדש בית זה 'כו השדה כריח בני ריח ראה אמר לכן

 על , כג]ה[ס" רבה במדרש דריש וכן. (פסחים פח, א) שדה יצחק

  .והבן, אותו שראה המקדש בית

  

 

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  עכ"ל. 

ולכן הביא לו קרבנות כי הוא מרכבה לה', והיינו בשר לחם ויין כנגד זבחים 

 חכם לתלמיד דורון המביא רז"ל אמרו מזו וגדולהלחמי תודה ונסכים. "

 חכמים תלמידי של גרונם הממלא, ביכורים (כתובות קה, ב) מקריב כאילו

  ".הקדושים האבות שכן כל וכו', נסכים (יומא עא, א) הקריב כאילו

והנה קרבנות יש בבמה קטנה. וכן לחמי תודה (זבחים קיט, ב) [אבל מנחות 

אין בבמה (זבחים קיב, ב)], ונסכים לפי רבי עקיבא (זבחים קיא, א). לכן 

כשהביא לו דברים הקרבים בבמה קטנה, לא אמר לו שהוא כמקום המקדש, 

ריח בגדיו שהיה זה נגד הקטורת, ואין קטורת בבמה, לכן  אבל כשהריח את

אז אמר שמריח ריח בית המקדש. ויצחק קרא לבית המקדש שדה (פסחים 

) שראה בית המקדש כג, תולדות סה(ראשית רבה פח, א). וכן מבואר בב

מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא בית המקדש " בשעה זו. וז"ל המדרש

, (במדבר כח יינו מה דאת אמרה ,הרי בנוי ,ח בניראה רי .בנוי וחרב ובנוי

) , יב(מיכה ג מה דאת אמרכ ,הרי חרב ,כריח שדה .) ריח ניחוחי תשמרוב

כענין שנאמר  ,אשר ברכו ה', בנוי ומשוכלל לעתיד לבא .ציון שדה תחרש

" ע"כ. ובזה ) כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם, ג(תהלים קלג

  מיושב כל הדקדוקים.

  


