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  [א]

ַוֵּיָעֶתר לוֹ ה' כא) ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלֹנַכח ִאְׁשּתוֹ ִּכי ֲעָקָרה ִהוא כה, (

  ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתוֹ:

  ביאור על פירוש הרשב"ם לנוכח אשתו

 בשביל אשתו 1פירוש .ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו(כה, כא) 

וכמו שאמר השם  ,כי הוא היה בטוח שיהיה לו זרע ,ם"רשב

יתברך לאברהם וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו 

כמו  - לכן התפלל ,רק יתכן שיוליד מאשה אחרת ,לזרעו אחריו

אך כיון  ,שכל מה שיוליד יהיה לו מצדקת הלז -שאיתא במדרש 

כי ההבטחה יכולה  ,פן יהרגוני ,ירא לאמר אשתי ,שהוליד הבנים

ומה שהיה מפחד אברהם ואמר לאבימלך  ,להתקיים בזרעו

ם בחיבורו "יתכן כמו שכתב הרמב ,והרגוני על דבר אשתי

ירוש המשנה [והובא לעיל יח יג] שהנאמר על פי נביא אינו ובפ

רק אם נאמר לנביא עצמו על עצמו יכול להשתנות  ,יכול להשתנות

שלו בעצמו  ,לכן אברהם ,שלא יהיה מזה הכחשה לדברי הנביא

אבל  ,יכול להשתנות ,נאמר אבל שרה אשתך יולדת בן וכו'

ואם כן אינו יכול  ,הרי נאמר לו מפי נביא ,אברהם שאמר ליצחק

  .ק"ודו ,להשתנות ביצחק כדי שלא יסתפק בנבואת אברהם אביו

                                                 
תוכן דבריו, דבא לבאר פירוש הרשב"ם שפירש לנוכח אשתו, בשביל  1

אשתו. וקשה, הא לעצמו גם צריך זרע, ולמה רק בשביל אשתו התפלל. 

הבטחה ששמע מפי הנביא אברהם אביו ומפרש, דעל עצמו היה ליצחק 

), ולא חשש בראשית פרק יז פסוק יטשהבטיחו ה' שיהיה ליצחק זרע (

שהחטא יגרום שלא תתקיים ההבטחה, כיון שנבואה לטובה מפי נביא אינה 

יסודי התורה יכולה להשתנות כדי שלא יסתפקו בנבואת הנביא (רמב"ם 

לכן ביקש רק עבור  ם ח"ב)ובפירוש המשנה בהקדמה לזרעי .פרק י הלכה ד

). אלא שלפי זה קשה, בראשית רבה סג, האשתו כדאיתא במדרש רבה (

מדוע חשש יצחק אצל אבימלך, שיהרגוהו על דבר אשתו (בראשית כו, ז), 

והא מובטח מפי אברהם שיהיה ברית עולם. ומבאר, דכשלוקחה רבקה 

ה' לאברהם.  לאבימלך כבר היה ליצחק זרע, ויכול להתקיים בזרעו הבטחת

אלא שלפי זה קשה מדוע חשש אברהם שאבימלך יהרגהו על דבר אשתו 

(בראשית כ, ב) והרי כבר הובטח לו מפי ה' שיהיה לו זרע ועדיין לא נולד. 

 

  [ב]

כא) ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלֹנַכח ִאְׁשּתוֹ ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לוֹ ה' כה, (

  ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתוֹ:

  מדוע כתיב עקרה הוא בוא"ו

ועל צד הרמז יש לומר דהיא  .2ו כתוב"בוא .כי עקרה היא(כה, כא) 

ובן ששים שנה  ,ובן ארבעים בקחתו את רבקה ,היתה בת ג' שנים

א שנה "צא מזה י .ג שנה כשילדה"הרי היתה בת כ ,בלדת אותם

ב "ואם כן לא היתה עקרה רק י ,]ב בשאינה יולדת [יבמות י

  .ק"ודו ,ב"א בגימטריא י"הו ,שנים

 

  [ג]

ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל כב) ַוִּיְתֹרֲצצּו כה, (

(כג) ַוֹּיאֶמר ה' ָלּה ְׁשֵני גיים גוִֹים ְּבִבְטֵנ ּוְׁשֵני  ִלְדֹרׁש ֶאת ה':

  ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי ִיָּפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר:

  התשובה "שני גויים בבטנך" ה' ומה את מדוע הלכה לדרוש

דשרה  ,3הענין .זה אנטונינוס ורבי .שני גויים בבטנך(כה, כב) 

ומבאר על פי דברי הרמב"ם (שם), דדוקא נבואה שמקבל מפי נביא אינה 

הנביא יכולה להשתנות כדי שלא יסתפקו בנבואת הנביא, אבל מה ששומע 

מפי ה' על עצמו יכול להשתנות, כי לא שייך שהנביא עצמו יסתפק אם הוא 

 נביא
בא לבאר מדוע כתיב עקרה היא בוא"ו, הוא. וכתב דבדרך רמז באה  2

התורה לרמז שהיתה עקרה י"ב שנים, כגימטריא של הו"א, ומוכיח שהיתה 

 עקרה י"ב שנה מהא דאינה מתעברת עד שנעשית בת י"א שנה כדמוכח

  ביבמות (יב, ב), וכיון שילדה כשהיא בת כ"ג, הרי שהיתה עקרה י"ב שנה.

  

תוכן דבריו, דקשה: א. מה כונת רבקה בשאלת "אם כן למה זה אנכי",  3

ואין לפרש שהרגישה שיש במעיה רק עובר אחד הפוסח על שני הסעיפים 

בנים אחד טוב ואחד רע, דלשון ונמשך לטוב ולרע, ולכן אמרו לה שהם שני 
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וכמו שאמרו עד יעקב  ,וחלק הרע נטלה הגר ,בררה חלק הטוב

וכיון שראתה שהבנים  ,]אבינו לא פסקה זוהמה [שבת

הרי  ,וכשהולכת לבית עבודה זרה עשו מפרכס לצאת ,מתרוצצים

 ,שלא כדרך שרה ולמה זה אנכי ,כאן האחד טוב והאחד רע

שלרבקה ניתן גם את הטוב וגם את הרע ולא ביררו לה הטוב 

הרי שבחלק הרע  ,זה אנטונינוס והשיבו לה שני גויים ,לעצמו

  .ולכן המה שניהם בבטנך ,שלך מעורבב גם הטוב

 

  [ד]

ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקוֹם ְלִאְׁשּתוֹ ַוֹּיאֶמר ֲאֹחִתי ִהוא ִּכי ָיֵרא  ז), (כו

ֵלאֹמר ִאְׁשִּתי ֶּפן ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהָּמקוֹם ַעל ִרְבָקה ִּכי טוַֹבת ַמְרֶאה 

  ִהוא:

                                                 

" לשון "אם כן" משמע ִאם ֵּכןְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר  ַהָּבִניםַוִּיְתֹרֲצצּו הכתוב "

שידעה ששני בנים מתרוצצים בקרבה ואחד טוב ואחד רע, ולמה הלכה 

לדרוש את ה'. ב. ויותר קשה כיון שידעה שהם שנים אחד טוב ואחד רע, 

) א ,עבודה זרה יאג. מה כונת חז"ל ( ה לפני כן.מה השיבו לה, הרי זה ידע

זה אנטונינוס ורבי שלא  ,אמר רב יהודה אמר רב אל תקרי גוים אלא גיים"

פסקו מעל שולחנם לא חזרת ולא קישות ולא צנון לא בימות החמה ולא 

קישות  ,חזרת מהפך מאכל ,צנון מחתך אוכל דאמר מר ,בימות הגשמים

עשירים גדולים, והיו מרבים בסעודות, והיו  ". כלומר שהיומרחיב מעיים

צריכים ירקות להקל עליהם העיכול. וצריך ביאור מה תשובה היא זו 

  לשאלת רבקה.

אמר רבי ) "א ,קמוומבאר המשך חכמה על פי מה שאמרו חז"ל בשבת (

אברהם הוליד  ,אבא בר כהנא עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו

יעקב הוליד שנים עשר שבטים שלא  ,את עשויצחק הוליד  ,את ישמעאל

" ע"כ. פירוש, זוהמה שבאה מתרח לא פסקה עד ג' היה בהן שום דופי

דורות, שאברהם היה לו זרע אחד פסול ואחד כשר, וכן ליצחק, אבל ביעקב 

  פסקה זוהמתן וכל זרעו היה כשר.

והנה, אף על פי שלא פסקה זוהמה מאברהם, מכל מקום, ראתה רבקה שלא 

צא מבטן אחד רע וטוב, אלא הטוב היה כולו טוב, ונולד משרה, והרע כולו י

רע ויצא מבטן הגר, שיצא ממנו ישמעאל, וכשראתה שבבטנה יש שני בנים 

אחד טוב ואחד רע הלכה לדרוש את ה' מדוע אינה כשרה שיצא ממנה רק 

טוב, וממנה יוצא גם רע, והשיבו לה שאין דומה הרע של ישמעאל לרע של 

יו, כי הרע של ישמעאל כולו רע, אין בו שום טוב, לכן יצא הרע אצל עש

הגר בנפרד שכולו רע ואין לו שייכות לטוב, אבל עשיו אע"פ שרע הוא, יש 

בו קצת טוב לכן בהכרח שיהיה ממנה מחמת הטוב שבו, וזה כונת חז"ל 

גאים זה אנטונינוס שהיה מאדום הוא עשיו, והיה טוב, וכן הרבה שיצאו 

יו היו טובים, לפיכך בהכרח שיצא ממנה מפני הטוב שבה ובזה מעש

  מיישב חסרון המילים "כי אמר"

 מלות כי אמר 4חסר .כי ירא לאמר אשתי פן יהרגוני וכו'(כו, ז) 

כיון  ,א בתשובה"דהקשה הרמ ,ובמכוון יש לומר .ע"ראב

למאן דאמר בן נח אסור  ,שהחזיק את עצמו שלושים יום לאחותו

והעיקר דבזה מועיל  .איך היה מותר להיות עמה ,באחותו

כאן הוא  ,אף על גב דבכל מקום אמרו מלקין על החזקות ,אמתלא

ודרך אנשי המקום למי שיודע יופי רבקה  ,אמתלא דמוכח

הוי  ,ודרך יצחק אשר למד מאברהם שעשה כן ,הפרוצים בעריות

 ,והענין ,אומדנא גלויה ומפורסמת שהענין הוא שקר רק מיראה

כי הדבר  ,כאילו אומר בעצמו פן יהרגוני לכל המתבונן ומעיין בזה

להורות שלא היה  ,לכן נשמט מלת כי אמר ,צווח ועומד פן יהרגוני

  .ק"ודו ,תצריך לאמר זא

לעניות דעתי להוסיף על פי דרכו של  ונראהמיושבים כל הדקדוקים לעיל. [

שלימדוה בבית מדרשו של שם ועבר מהו ההבדל בין יצחק  המשך חכמה,

וישמעאל לבין יעקב ועשיו, שישמעאל היה קרוב יותר לזוהמה, לכן היה 

 ,, מה שאין כן עשיו היה בו גם קצת טובשרה הוציאתו מביתה ולכן כולו רע

ולכן הרע שבו לא ישפיע לרעה על יעקב, כשם שהיה יכול להשפיע הרע 

, לכן בהכרח היה שיצחק וישמעאל ולכן רבקה לא הוציאתו מביתה על יצחק

יפרדו לחלוטין, מה שאין כן יעקב ועשיו נולדו בעיבור אחד, ודרו בבית 

ולולי דמיסתפינא אמינא שלכן רבקה העבירה את הברכות שנים רבות. 

ולפי מה  ליעקב, כי למדה משם ועבר עומק המושג של יעקב ועשיו,

  ] כי ראוי יותר שיהיו הברכות ליעקב ולא לעשיו ,הבינה שלימדוה,

 

 ,צריכים ביאור ַיַהְרֻגִניֶּפן ֵלאֹמר ִאְׁשִּתי ִּכי ָיֵרא [ד] תוכן דבריו, דהמילים  4

דפתח בלשון נסתר "כי ירא", ומסיים בגוף ראשון "פן יהרגני", והיה לכתוב 

לפני המילים "פן יהרגני" את המילים "כי אמר", אז מתאים הלשון פן 

יהרגני. והאבן עזרא כתב שהפסוק נכתב בלשון מקוצר. והמשך חכמה 

וכיח הרמ"א בתשובה פירש דבכונה לא כתיב "כי אמר", על פי מה שמ

אע"פ שארכו הימים (פסוק  -(סימן ב), מהא דהא דיצחק היה מותר ברבקה 

 –ח) מאז שאמר שהיא אחותו, ושלושים חזקה היא, ובן נח אסור באחותו 

שהאמתלא דמוכח מבטלת החזקה. ולפי זה בדקדוק לא כתיב "כי אמר", 

פן יהרגוני, לומר, שהדבר מפורסם שמה שאומר אחותי היא, מפני שאומר 

ואין צריך ליצחק לומר זאת, כי הוא מפורסם שזה כונתו. וכונת התורה לבאר 

  מדוע היה מותר באשתו.
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  [ה] 

ַוְיִהי לוֹ ִמְקֵנה ֹצאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ַוְיַקְנאּו ֹאתוֹ ) כו, יד(

  ְּפִלְׁשִּתים:

אין מעשרין ממקנה בקר ללמד שהפריש מעשר בהמה, וכתוב שני פעמים "מקנה", 

  . אבל בצאן, והייינו כבשים ועיזים, מעשרין מזה על זהלכן הפרידן לצאן

 פעמים ישנ כתוב 5הנה. וכו בקר ומקנה צאן מקנה לו ויהי) ידכו, (

 ם"הרמב שכתב כמו ,מעשר מצות חידש שיצחק מפני, מקנה

, בקר על מצאן מתעשר אינו בהמה ומעשר, )ט, א( מלכים בהלכות

בכורות נג, א. רמב"ם ( זה על מזה מתעשרים ועזים וכבשים

 בפני בקר ומקנה ,עצמו בפני צאן מקנה לו היה ולכן. )בכורות ז, ד

 ועזים וכבשים ,ואחד אחד מכל מעשר להפריש כדי, עצמו

 פרק ריש ועיין. צאן במקנה להו כייל לכן .זה על זה מתעשרים

                                                 
תוכן דבריו, דבא ליישב מדוע לא כתוב 'מקנה צאן ובקר' וכתוב פעמיים  5

מקנה. ומיישב על פי מה שכתב הרמב"ם (מלכים ט, א), שיצחק הפריש 

שר. ומחדש המשך חכמה דהיינו נמי מעשר בהמה, לפיכך כתיב פעמיים מע

מקנה, שהפריד בין מקנה צאן למקנה בקר, דאין מפרישין מעשר בהמה 

ממקנה צאן על מקנה בקר, אבל מעשרים הצאן זה על זה, דהיינו כבשים 

. ומצינו כעין זה (בכורות נג, א. רמב"ם בכורות ז, ד)ועיזים שנקראים צאן 

ֹּכל ) "יב, במדבר יח(בכורות נג, ב) שלמדו מדכתיב פעמיים חלב ( בחז"ל

", שבא ִּתירֹוׁש ְוָדָגן ֵראִׁשיָתם ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ַלה' ְל ְנַתִּתים ֵחֶלבִיְצָהר ְוָכל  ֵחֶלב

ללמד, שנותן מכל מין ומין בנפרד, והוא הדין יש לפרש הכא, דכתיב מקנה 

  רד.פעמיים, ללמד שהפריש מכל מקנה בנפ

, פירשו כל ויצחק הפריש מעשר) א ,מלכים ט[ודע, דמה שכתב הרמב"ם (

יב) נושאי כליו דכונתו על מעשר דגן, והביאו מקור לדבריו מדכתיב (לעיל, 

", ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה'"

רש"י רש רבה , סד, ו) דהיינו למעשרות, וכן פופירשו במדרשי אגדה (מד

". ועל פי רבותינו אמרו אומד זה למעשרות היהכו'  –מאה שערים (שם) "

זה מחדש המשך חכמה (ולא מצאתי עוד מפרש שכתב כן) שיצחק הפריש 

גם מעשר בהמה. ולולי דמיסתפינא אמינא מלתא חדתא, דהנה הראב"ד 

שיצחק חידש המעשרות, והרי כבר (שם) הקשה על הרמב"ם, מדוע כתב 

". ַוִּיֶּתן לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל, כ) "בראשית ידאברהם הפריש לפני יצחק, כדכתיב (

 ,ואפשר לומר לדעת רבינו(שם) מיישב שיטת הרמב"ם, וז"ל "כסף משנה וה

והתם דוקא עישר השלל הבא לידו  ,דבאברהם לא אשכחן שעישר ממונו

 ,בדו מלכי צדק בהוצאת לחם ויין וברכואלא לפי שכ ,ולא בתורת מעשר

אבל יצחק הוא הראשון שעישר ממונו לשם  ,ורצה לתת לו מעשר השלל

כפי דרשת חכמים ז"ל בויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא מאה  ,מעשר

" עכ"ל. וכן תירצו שאר נושאי הכלים. אבל באמת דברי הראב"ד שערים

 חלב דכל קרא גוונא האי כי דדריש )בכורות נג, ב( בהמה מעשר

  .ק"ודו, 'וכו לזה וחלב לזה חלב תן )במדבר יח, יב' (וכו

 

  [ו]

ֵהי ַאְבָרָהם  )כה-כדכו, ( ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ֱא

ָאִבי ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּת ָאֹנִכי ּוֵבַרְכִּתי ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲע ַּבֲעבּור 

ִּיְכרּו ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה' ַוֶּיט ָׁשם ָאֳהלוֹ וַ  ַאְבָרָהם ַעְבִּדי:

  ָׁשם ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר:

מפני שקרא לאברהם "עבדי", הבין יצחק שעבודת הקרבנות שהיה אברהם רגיל בה 

  חשובה לפני ה', לכן מיד בנה מזבח, ולא לאחר מראה הראשונה לעיל.

 בעבור זרעך את והרביתי כו' אנכי אתך כי תירא אל) כדכו, (

 ראשונה במראה וכן, יאוהב קראו 7בחייו 6הנה. עבדי אברהם

ויתן לו ) וז"ל "כ ,פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית ידמפורשים ב

מעשר מכל. בזכות ויתן לו מעשר מכל, וה' ברך את אברהם בכל (בראשית 

כד א). וביצחק כתיב ואוכל מכל (שם כז לג), וביעקב כתיב כי חנני אלהים 

על שהורם מעשר  אברהם התחיל במעשרותוכי יש לי כל (שם לג יא). 

וכן הביא רש"י ". מעשרה דורות שלפניו, לפיכך זכו בניו לתרומת מעשר

(שם) שנתן לו מעשר כיון שהיה כהן. וצריך לדחוק, שמכל מקום אין זה 

מעשר ממש, רק שכיבדו במעשר והוא כעין מעשרות. והוא דוחק, דמדברי 

חז"ל מוכח שדין מעשר היה אצל אברהם והוא התחיל במעשרות, ואיך 

תולה הרמב"ם הדבר ביצחק. אבל המשך חכמה יש לו שיטה מחודשת 

יטת הרמב"ם, דאין כונת הרמב"ם למעשר דגן, דזה כבר עשה אברהם, בש

אבל יצחק חידש מעשר בהמה מדכתיב מקנה צאן ומקנה בקר, וזה לא 

מצאנו באברהם, ולזה נתכון הרמב"ם, ולא קשה מידי תמיהת הראב"ד. אלא 

  שקצת קשה לפי זה, מדוע לא כתב הרמב"ם שאברהם התחיל במעשרות]

 

ה), -תוכן דבריו דבא ליישב: א. מדוע במראה הראשונה לעיל (פסוקים ב 6

לא בנה יצחק מזבח אחרי כן, וכאן בנה מזבח. ב. מדוע לא קרא ה' לאברהם 

עבדי רק כאן, אבל קראו אוהבי, או סתם אברהם (לעיל כו, ה). ומיישב, 

ח) -יל (יב, זדאברהם היה מקריב קרבנות, ועשה כמה מזבחות, כדכתיב לע

דבנה מזבח באלוני ממרא ובבית אל, אבל ביצחק לא מצאנו שעשה מזבח 

עד כעכשיו, ולא עבד את ה' בהקרבת קרבנות, לפיכך קרא לאברהם עבדי, 

לרמז ליצחק שעבודת אברהם בקרבנות היא עבודה חשובה לפניו, ובעבור 

זה שקרא זה נקרא עבדי, שאין עבודה אלא קרבנות, לפיכך מיד לאחר מראה 

 לאברהם עבדי, בנה יצחק מזבח.
דברי המשך חכמה צריכים ביאור. מדוע דקדק לפרש בחייו, ומאי נפקא  7



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 וכאן), ה, כו לעיל( בקולי אברהם שמע אשר עקב אמר ליצחק

, קרבנות עבודת עבד ואבי אברהם כי להראות הוא, עבדי קראו

 והוא), ז, שם( ממרא באלוני), ח, יב לעיל( אל בבית מזבחות שבנה

. קרבנות אלא עבודה שאין, ה"להקב עובד ואינו מזבח עושה אינו

 מזבח שם ויבן, הוא ברוך הקדוש לו שהעיר מה יצחק הבין לכן

  .והבן), כה פסוק(

  [ז]

ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה' ַוֶּיט ָׁשם ָאֳהלוֹ ַוִּיְכרּו ָׁשם (כו, כה) 

  ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר:

ולא רצה  ,ניית מזבח היא לפרסום הנבואהבכיון ש ,מראה הראשון לא בנה מזבחב

  יירש את כל הארץ ויקנאו בום שאמר לו ה' שלפרס

 לפרסם היה המזבח בנין ענין 8הנה. מזבח שם ויבן) כהכו, (

 ה המזבח שם קראו וכן. המזבח בנה זה על אשר, הנס או הנבואה

 והנה. בזה וכיוצא) כד, ו שופטים( שלם 'ה) טו, יז שמות( נסי

 כל וזרעו הוא שיירש היתה הנבואה אשר הראשון במחזה

 מפני מפחד היה כי, אותם פרסם לא ,)ד פסוק( האל הארצות

 כי, ועוד. מימיו נלחם לא ויצחק, בו קנאתם חרהי פן הארץ יושב

והוא , אתו הם שלמים, הארץ אנשי אשר המוסר דרכי נגד היה

 לא. מזבח בנה ולא הזו המראה פרסם לא לכן. ארצם לנחול יביט

                                                 

מינא בזה בין בחייו או לאחר מותו. ועוד, דלא מצאנו שקראו בחייו אוהבי, 

ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ַיֲעֹקב "ח) , ישעיהו מאורק במקום אחד כתיב אוהבי (

", וזה לא היה בחיי אברהם. אבל מצאנו ְרִּתי ֶזַרע ַאְבָרָהם ֹאֲהִביֲאֶׁשר ְּבחַ 

ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ) "יט ,בראשית יחכעין לשון אהובי לעיל (

לשון חיבה, כמו (רות ב א)  -כי ידעתיו "רש"י " ופָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו

  לא מובן מדוע מדקדק לומר בחייו. וצ"ע.". אבל מכל מקום, מודע לאישה

  

ה) לא -[ז] תוכן דבריו, דקשה: א. מדוע לאחר המראה הראשון לעיל (ב 8

בנה מזבח, וכאן בנה מזבח. ב. מדוע לאחר שבנה המזבח באו אליו אבימלך 

שראו ושר צבאו ורצו לעשות עמו ברית, כי 'ראו ראינו שה' עמך', והיינו 

שגדל מאוד בממון, אם כן מדוע לא באו רק לאחר שבנה המזבח במראה 

השני. [ואף על פי שיש מפרשים שכשהלך מהם ראו שלא נתברכו אלא 

בגללו, מכל מקום, מדוע הסמיכה תורה דבר זה לאחר בניית המזבח, ואין 

לו שייכות לזה]. ומבאר המשך חכמה, שבניית המזבח לאחר מראה נבואה 

אינו הודאה של הנביא לה' בלבד, אלא היה בזה ענין לפרסם הנבואה או נס, 

  והמראה שראה, או הנס שנעשה לנביא.

ובזה מבואר מדוע קראו למזבח בשם, כמו שקרא משה למזבח ה' נסי (יז, 

טו), והיה זה אחר מלחמת עמלק שנעשה לישראל נס ונצחו את עמלק. וכן 

 תירא אל שאמר רק, הארץ לו הזכיר לא אשר השניה במראה כן

 כי ראינוראו  הנה אמרו לכן. המראה ופרסם מזבח בנה, וברכתיך

  .והבן, אליו ה כבוד התגלות על זה ,)כח פסוק( עמך 'ה היה

  

 

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה

מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

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

  זבח וקראו ה' שלם (ו, כד).גדעון שראה מראה שה' ברכו בשלום, בנה מ

כמו כן כל בניית המזבחות שעשו האבות היה על דרך פרסום הנבואה, או 

הנס, ולכן במראה הראשון שה' הבטיח לו שירש את הארץ לא רצה לפרסם 

המראה הזה, כדי שלא יקנאו בו יושבי הארץ וילחמו בו. [ואף על פי 

ז) , בראשית יבכתיב (שאברהם בנה מזבח על נבואה שה' יתן לו הארץ, כד

ַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' 

], יצחק לא היה רגיל במלחמות כאברהם אביו שנלחם באור ַהִּנְרֶאה ֵאָליו

כשדים, ואחרי כן בסדום, אבל יצחק לא היה איש מלחמות. ועוד, שיצחק 

נולד בארץ כנען והיה שלם עמם, אבל אברהם בא מאור כשדים, ולא דר בין 

יושבי הארץ, אבל יצחק היו העם שלמים עמו, ולא מדרך המוסר לפרסם 

במראה השני שה' אמר לו וברכתיך, ולא אמר לו על שיירש אותם. אבל 

  ירושת הארץ, בנה מזבח ופרסם המראה. 

ובזה מיושב מדוע באו לאחר בניית המזבח באו אבימלך ושר צבאו לעשות 

עמו ברית, כיון שהתפרסם הנבואה על ידי בניית המזבח, והתפרסם שה' 

מך, הינו מחמת ברכו, לכן באו לעשות ברית עמו, ואמרו ראו ראינו שה' ע

  פרסום בניית המזבח.

  


