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לצדיקים" המיתה  יתייחס  "לא 

אינו  הגוף  [מ"מ]  שימותו,  הגם  "הצדיקים  ב)  (כג  האוה"ח  כתב 
מושלל מהחיים, כי צדיקים במיתתם קרויים חיים כו'. והטעם הוא, כי 

לבחינת  שביסודות  החומר  בחינת  מהפכים  [הם]  הזה  בעולם  בהיותם 

התורה  והפלגת  טובים  מעשים  באמצעות  שבנפש,  הקדוש  הרוחניות 

שמשתדלים בעולם הזה. צא ולמד מה שכתב רמב"ם פרק ד מהלכות 

ויהפוך  ה, שישתנה היסוד ליסוד חבירו הקרוב אליו,  דין  יסודי התורה 

יתהפכו  בקונו  האדם  דבקות  שבאמצעות  ימצא  כן  וכמו  למים,  העפר 

והבן". הנשמה.  אש  ליסוד  האש  ויסוד  האש  ליסוד  כולם  היסודות 

את  מקדש  שהצדיק  הוא,  כללי  באופן  האוה"ח  דברי  הסבר  והנה 
החלק הגשמי שבו עד שהוא מהפך אותו להיות דבר רוחני וקדוש – 

אופן  א  א  (בראשית  וכמוש"כ האוה"ח  החיים  בחינת  אליו  שמתייחס 

 - רוחני  נעשה  הגשם  חלק  כי  חיים  נקראים  במיתתן  "שהצדיקים  כ) 

החיים". אל  המתייחס 

דהנה  כך.  הוא  מדוקדק  יותר  באופן  האוה"ח  דברי  הסבר  אמנם 
החומר  בחינת  "מהפכים  שהצדיקים  הוא,  האוה"ח  של  קדשו  לשון 

הוא,  הדברים  והסבר  שבנפש".  הקדוש  הרוחניות  לבחינת  שביסודות 

(אוה"ח  עפר"  מים,  רוח,  אש,  יסודות:  מארבעה  מורכב  "האדם  כי 

חלקים:  משני  מורכב  הללו,  יסודות  מהארבעה  אחד  וכל  ה).  ו  שם 

ב'  היסודות').  'נפש  (או  היסודית'  'נפש  הנקראת  הרוחני  החלק  א' 

א  חלק  קדושה  (שערי  שביסודות'  כה'חומר  המוגדרת  הגשמי  החלק 

א-ב). פרק 

את  ומעלים  מקדשים  שהצדיקים  הוא,  האוה"ח  כוונת  זה  ולפי 
מתהפך  שהוא  עד  שביסודות",  "חומר   - היסודות  של  הגשמי  החלק 

ובכח  היסודית".  כה"נפש  היסודות,  של  הרוחני  כהחלק  להיות 

מתעלה  שהוא  עד  אותו  לקדש  ממשיכים  הם  הקדושה  עבודתם 

מתעלה  הוא  מתחילה   – הקדוש  הנר"ן  של  הרוחני  כהחלק  להיות 

כחלק  להיות  מתהפך  הוא  כך  ואחר  שבנר"ן  ה'נפש'  כחלק  להיות 

הנר"ן.  של  ה'נשמה'  כחלק  להיות  מתעלה  שהוא  עד  שבנר"ן  ה'רוח' 

היטב. ודו"ק 

זיכך  אברהם   - בעוה"ז  כגרים  רק  הם  הצדיקים 
בית  להיות  ראויה  היתה  עד שהיא  גופו  את 

נשמתו של  העליון  חלק  מושבה של 

מלפני"  מתי  ואקברה  קבר  אחזת  לי  תנו  עמכם  אנכי  ותושב  "גר 
על  לומר  חש  כי  'גר',  אומרו  טעם  "עוד  האוה"ח  ומבאר  ד).  (כג 

הקדים  לזה  הצדיקים,  מידת  היפך  והוא  הזה  בעולם  'תושב'  עצמו 

גשמי,  עולם  הוא  הזה  לפי שהעולם  הוא,  והסבר הדברים  'גר'".  לומר 

בענינים הגשמיים  כוחם למעט את עסקם  בכל  והצדיקים משתדלים 

לימוד   - רוחניים  בענינים  הוא  העיקרי שלהם  עוה"ז, אלא העסק  של 

(עולם  העליון  העולם  אל  ביותר  השייכים  המצוות,  ועשיית  התורה 

מתוארת  הזה,  בעולם  הצדיק,  של  והגדרתו  מהותו  לפיכך  הנשמות). 

פרשת  ובריש  כ,  אופן  א  א  שם  אוה"ח  (עי'  'גר'  של  התואר  עם 

בהערה). להלן  וע"ע  האזינו. 

בן  "ותלד  כתיב  דהנה  כב).  (ב  שמות  בפרשת  האוה"ח  כתב  וכך 
ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה". וכתב האוה"ח 

יט)  קיט  (תהלים  אומרו  דרך  על  הייתי',  'גר  הדרך  זה  על  ירצה  "או 

שום  בלא  כגרים  אלא  הזה  בעולם  אינם  הצדיקים  כי  בארץ',  אנכי  'גר 

לצד  נכריה',  'בארץ  לי  ונוסף  מעודי  הייתי'  'גר  אומרו  והוא  יישוב. 

אביו". ומבית  מאחיו  חוץ  שהיה 

שאברהם  כיון  שהרי  ביאור,  טעונים  עדיין  הפסוק  דברי  [אולם 
דברי  יבוארו  איך  א"כ  בעוה"ז  'תושב'  שהוא  עצמו  על  לומר  רצה  לא 

האוה"ח  דברי  ומפשטות  עמכם'.  אנכי  ותושב  ['גר]  שאמר  אברהם 

משמע, שאע"פ שאברהם הוצרך לומר על עצמו (מאיזה טעם שיהי') 

עצמו  את  לתאר  "הקדים"  שהוא  בזה  מ"מ  בעוה"ז,  תושב  שהוא 

מהתואר  הנשמעת  השלילית  המשמעות  את  קצת  המעיט  הוא  כ'גר' 

של  להתואר  'גר'  של  התואר  הקדמת  שמשמעות  לפי  'תושב'.  של 

ואיננו  בעוה"ז  כגר  רק  הוא  אברהם  דבר  של  שבעיקרו  הוא,  'תושב', 

בה. תושב 

על  רק  הוא  הזה  שהביאור  (ואפשר  י"ל  אולי  יותר  עמוק  ובאופן 
כך: הגוף  ותושב אנכי עמכם' הוא  'גר  דרך דרש) שכוונת הפסוק של 

בחינת  של  'תושב'  גם  'ו'הוא  [-'עמכם']  הזה  בעולם  'גר'  הוא  שלי 

פי מה שכתב האוה"ח בפרשת אמור  על  הוא  והסבר הדברים  'אנכי'. 

אמור  בפרשת  דהנה  ד).  מו  (בראשית  ויגש  ובפרשת  יב)  כב  (ויקרא 

תיבת  של  כביאורו  להתבאר  יכולה  "תושב"  שתיבת  מבאר  האוה"ח 

הפסוק  [-וביאור  "מושב"  תיבת  בפסוק  כתוב  כאילו  דהיינו  "מושב", 

בפרשת אמור הוא שחלק ה'רוח' הוא ה"מושב" והכסא שעליו שוכנת 

שתיבת  האוה"ח  מבאר  ויגש  ובפרשת  ואכ"מ],  עיי"ש  ה'נשמה'  חלק 

העליונה. השכינה  בחינת  אל  רומזת  'אנכי' 

ולפי זה יש לומר שכיון שנשמות ישראל נובעים מבחינת השכינה 
אברהם  אמר  לפיכך  ועוד)  יג  כב  י,  כב  דברים  אוה"ח  (עי'  העליונה 

של  מושבה    – 'תושב'  כן]  גם  והוא  בעוה"ז  ['גר'  הוי  שגופו  אבינו, 

בחינת 'אנכי', דהיינו שגופו הוא הכסא והמושב שעליו שוכנת בחינת 

לדרגת  עד  ונתעלה  מגשמיותה  נתבטל  גופו  [כי  הקדושה,  נשמתו 

וכמו  לענין שרה,  ב,  כג  (וכמש"כ האוה"ח  הרוחניות שבו  בחינת חלק 

ראוייה  נעשית  היא  ועי"ז  ודו"ק.)  הנ"ל.  הראשון  בהקטע  שנתבאר 

ודו"ק  הקדושה.  נשמתו  של  העליון  החלק  של  מושבה  בית  להיות 

ואכמ"ל]. היטב. 

באמצעות  ל'ברוך'  מ'ארור'  להתהפך  יכולים  הכנענים  היו  האם 
האדמה' כל משפחות  בך  'ונברכו  של  הזאת  הברכה 

לא תקח אשה  הארץ אשר  ואלקי  אלקי השמים  בד'  "ואשביעך 
לזה  והטעם  ג).  (כד  בקרבו"  יושב  אנכי  אשר  הכנעני  מבנות  לבני 

לאליעזר   - אברהם  לו  "אמר  המדרש)  בשם  לט  (שם  רש"י  פירש 

ביאור  וצריך  בברוך".  מדבק  ארור  ואין  'ארור'  ואתה  'ברוך'  בני   -

גם  הרי  כן  ואם  כל משפחות האדמה'  בך  'ונברכו  יג)  (יב  כתיב  שהרי 

ברכה'  'והי'  ב)  (שם  כתיב  הרי  לזה  ובנוסף  'ברוך'.  בכלל  הכנענים הם 

כן  ואם  מבורכת".  תהי'  בתוכה  אברהם  שיהי'  משפחה  "שכל  דהיינו 

אברהם  של  ביתו  בן  היה  שהוא  זה  מצד  גם  למבורך  נחשב  אליעזר 



אבינו. ואם כן למה לא רצה אברהם שיצחק ישא אשה את בתו של 

הכנעני. בנות  את אחת משאר  או  אליעזר 

אברהם  דעתו  גילה  בקרבו.  יושב  אנכי  "אשר  האוה"ח  ומתרץ 
כי  ארור.  והוא  ברוך  שזה  טעם  הועיל  ולא  להשביעו  שהוצרך  טעם 

יצא  כבר  הוא]  [מ"מ  ארור  שכנען  שהגם  מחשבות,  חשב  העבד 

משפחה  שכל  פירוש   – ברכה'  'והי'  הכתוב  שאמר  מטעם  מארור, 

לזה  וגו'.  בך'  'ונברכו  אומרו  גם  מבורכת.  תהי'  בתוכה  אברהם  שיהי' 

בו,  ונברכו   - בקרבו  יושב  שאני  הגם  פירוש,  וגו',  אנכי'  'אשר  אמר 

מקללתו". ארור  לך  מוציא  זה  דבר  אין  זה  כל  עם 

אנכי  'אשר  לומר  אברהם  הוסיף  למה  להבין  שצריך  דהיינו, 
(כד  רש"י  [והנה  בזה.  להוסיף  אברהם  בא  מה   – בקרבו'  יושב 

מהרז"ו)  פירוש  עם  ג  נט  ובב"ר  ומנח"י,  גו"א,  ברא"ם,  עיי"ש  ח 

וממרא  אשכול  ענר  בנות  את  אפילו  לאסור  נתכוין  שאברהם  מבאר 

הכללי  בהאיסור  נכללו  לא  הם  טעם  מאיזה  הנ"ל  במפרשים  (עי' 

האשה  תאבה  לא  שאם  (שם)  פרש"י  ולכן  כנען).  בנות  שאר  של 

או  לוט  [לבנות  יצחק  את  להשיא  לו  מותר  יהא  אליעזר,  עם  ללכת 

איתו  ללכת  ירצו  לא  הם  גם  ואם  גו"א),  מט,  כד  (רש"י  ישמעאל 

היו  שהם  לפי  וממרא,  אשכול  ענר  מבנות  גם]  לקחת  יוכל  הוא  אז 

כנענים. היו  הם  שגם  אע"פ   – כנען  בנות  עדיפים משאר 

וממרא  אשכול  ענר  שבנות  ח)  (כד  סובר  שהאוה"ח  לפי  אולם 
ליצחק,  אסורים  וכולם   – כנען  בנות  משאר  יותר  טובים  היו  לא 

אנכי  'אשר  לומר  אברהם  הוסיף  צורך  לאיזה  האוה"ח,  שואל  לפיכך 

אלו  תיבות  כוונת  את  לפרש  יכול  לא  האוה"ח  שהרי  בקרבו'.  יושב 

לפי  וממרא,  אשכול  ענר  בנות  את  גם  לאסור  מוסיף  שזה  כפרש"י, 

נכללים  כבר  הם  כי  נוסף  חידוש  שום  בזה  אין  האוה"ח  שלשיטת 

הכנעני']. מבנות  לבני  'לא תקח אשה  האיסור של  בכלל 

 – הנ"ל  השאלה  את  לתרץ  בא  שאברהם  האוה"ח  מבאר  ולכן 
בסביבות  הדרים  והכנענים  שאליעזר  ולומר  לטעון  מקום  שהיה 

בסביבתו  נמצאו  שהם  כיון  'ברוך'  של  להתאר  כן  גם  זכו  אברהם 

משפחות  כל  בך  'ונברכו  לו  הבטיח  הרי  והקב"ה  אבינו,  אברהם  של 

בקרבו',  יושב  אנכי  'אשר  ואמר  אברהם  הוסיף  לפיכך  האדמה'. 

אסורים  הם  גם  מ"מ  בקרבו  דרים  הם  אשר  הנשים  שאפילו  דהיינו 

כי  'ברוך'.  בכלל  ואינם  'ארור'  בכלל  נכללים  עדיין  שהם  כיון  ליצחק 

יזכו להתברך בכל טוב ע"י אברהם אבינו מ"מ השפעת  אע"פ שהם 

האדמה',  משפחות  כל  בך  ונברכו   - ברכה  'והי'  של  הזאת  הברכה 

'ארור'.  מכלל  אותם  מוציאה  איננה 

[הערה: מש"כ השם משמואל (תרע"ב) לבאר בתיבות אלו אשר 
'אנכי יושב בקרבו', אציין שבאוה"ח (כח ה) מפורש דלא כדבריו, כי 

לפי האוה"ח לא היה בכנען שום נצוצות דקדושה כבר מלפני לידתו 

ואכמ"ל]. עיי"ש  אבינו  אברהם  של 

אליעזר שהוא  את  אברהם  השביע  האם 
ישראל מארץ  יצחק  את  יוציא  לא 

"ויאמר אברהם אל עבדו כו'. ואשביעך כו' אשר לא תקח אשה 

ואל מולדתי תלך ולקחת אשה  כו'. כי אל ארצי  לבני מבנות הכנעני 

ללכת אחרי  לא תאבה האשה  אולי  אליו העבד  ויאמר  ליצחק.  לבני 

יצאת משם.  אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר 

לא  ואם  כו'.  בני שמה  את  תשיב  פן  לך  אברהם השמר  אליו  ויאמר 

לא  בני  את  רק  זאת  משבעתי  ונקית  אחריך  ללכת  האשה  תאבה 

ב-ח). (כד  תשב שמה" 

ומבואר מהפסוקים הללו שאברהם השביע את אליעזר על דבר 
קיחת אשה ליצחק, והזהירו שהוא לא יוציא את יצחק מארץ ישראל. 

שהוא  אליעזר,  את  השביע  שאברהם  מפורש,  הנ"ל  בפסוקים  והנה 

מפשטות  מתבאר  לא  אולם  הכנעני.  מבנות  ליצחק  אשה  יקח  לא 

גם "השביע" את אליעזר שלא להוציא  דברי הפסוקים, אם אברהם 

אברהם  השביע  האם  להסתפק  יש  ולכן  ישראל.  מארץ  יצחק  את 

על  אליעזר  לא השביע אברהם את  או שמא  זה  על  גם  אליעזר  את 

פן  לך  "השמך  לו  ואמר  זה  על  "הזהירו"  רק  הוא  אלא  הזה,  הענין 

תשב שמה". לא  בני  את  רק  כו'  בני שמה  את  תשיב 

את  השביע  לא  שאברהם  הפסוקים  מדברי  האוה"ח  ומדייק 
אלא  לארץ,  לחוץ  יצחק  את  יקח  לא  שהוא   – זה  ענין  על  אליעזר 

יקח ליצחק אשה מבנות  הוא רק השביע את אליעזר: א' שהוא לא 

(כד  אוה"ח  לשון  וזה  מולדתו.  מארץ  אשה  לו  יקח  שהוא  ב'  כנען. 

תשובה  אלא  זה  ואין  זה,  דבר  על  השביעו  לא  וגו'.  בני  את  "רק  ח) 

וגו'". אשיב'  'ההשב  לאומרו 

לפעמים   – אליעזר  של  תפלתו  ביאור 
האמצעי מצד  הטוב  תתעכב השפעת 

מבית  לקחני  אשר  השמים  אלקי  ד'  כו',  אברהם  אליו  "ויאמר 
לזרעך  לאמר  לי  נשבע  ואשר  לי  דבר  ואשר  מולדתי  ומארץ  אבי 

לבני  אשה  ולקחת  לפניך  מלאכו  ישלח  הוא  הזאת  הארץ  את  אתן 

ועשה  היום  לפני  נא  הקרה  אברהם  אדני  אלקי  ד'  ויאמר,  כו'.  משם 

לא  שאליעזר  האוה"ח  ומבאר  יב).  ו-ז,  (כד  אברהם"  אדני  עם  חסד 

בטוח  הי'  שהוא  כיון  ליצחק,  הזיווג  מציאת  ענין  עיקר  על  התפלל 

שד' יקבל את תפילתו של אברהם על זה, אלא תפלתו של אליעזר 

יקויים  יזכה להיות האמצעי שדרכו  נא לפני' – שהוא  'הקרה  היתה 

של  זוגו  בת  את  למצוא  מקרהו  ד'  ויקר  יצחק  של  זיווגו  מציאת 

יצחק. 

הי'  בטוח  וגו'.  הקרה  וגו'  ד'  "ויאמר  יב)  (שם  האוה"ח  לשון  וזה 
ישלח מלאכו'  'הוא  אליעזר באדונו שתפילתו מקובלת אשר התפלל 

וגו'. ו[לכן] הוסיף הוא להתפלל [רק] שיהי' הוא ראוי ליעשות הדבר 

יימצא לפעמים שתהי' המניעה לקיים דברי התפלה מצד  כי  ידו.  על 

לפניו".  שיקרה  אדונו  לאלקי  התפלל  לזה  האמצעי, 

תפלת  שתקובל  אע"פ  שלפעמים,  האוה"ח,  מדברי  ומבואר 
מצד  אליו  מלרדת  תתעכב  הטובה  ההשפעה  מ"מ  המתפלל 

הימצאותו של איזה שום אדם באמצע, שבגללו תתעכב ההשפעה. 

מציאת  תתעכב  שלא   – הזה  הענין  על  ד'  אל  התפלל  אליעזר  ולכן 

תבוא  כי  בפרשת  האוה"ח  כתב  [וכעי"ז  בגללו.  יצחק  של  זיווגו 

עיי"ש]. 'והשיגוך'  תיבת  בבאור  א)  כח  (דברים 
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הגליון הזה נתנדב לע"נ איש נעים הליכות, שריד לדור ישן
הרה"ג ר' אלחנן בן הרב פרץ זצ"ל, נפטר שב"ק כ"ג סיון תשע"ז
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