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לצדיק  שייך  איך   - זמנה  לפני  מתה שרה  האם 
מיתתו לאחר  ומעש"ט  מצות  "בעצמו"  להוסיף 

חיי  שני  שנים  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה  חיי  "ויהיו 
שבגלל  ולבכתה)  לשרה  לספד  ד"ה  ב  (כג  ופרש"י  א).  (כג  שרה" 
בשורת  ידי  "שעל   - אמנו  שרה  ומתה  נפטרה  העקידה  מעשה 

ומתה". ממנה  נשמתה  פרחה  כו'  לשחיטה  בנה  שנזדמן  העקידה 

וקוצב לו את כמות השנים  גוזר  ד'  והנה לפני שנולד האדם הרי 
העקידה  של  המעשה  האם  לשאול  יש  ולכן  לחיות  עתיד  שהוא 
קצוב  שהי'  הזמן  את  השלימה  שהיא  לפני  למות  לשרה  לה  גרם 
רק  הי'  העקידה  של  המעשה  שמא  או  הזה  בעולם  לחיות  לה 
הגיע  כבר  זה  בלא  שגם  בוודאי  אבל  שרה  מתה  ידו  שעל  האופן 
ע"י  יהא  שזה  מיתתה  את  סיבב  שד'  ורק  העולם  מן  להפטר  זמנה 

העקידה. המעשה של 

מפרש  ולכן  זה  בדבר  מסתפק  א)  (כג  שהאוה"ח  נראה  ובאמת 
כותב האוה"ח  באופן אחד  אופנים,  הנ"ל בשני  האוה"ח את הפסוק 
ובאופן השני כותב האוה"ח  ששרה מתה לפני הזמן שהי' קצוב לה 
הקצובים  חייה  שנות  לסוף  שרה  כשהגיע  רק  אירעה  שרה  שמיתת 

לה.

בזה,  ד'  דרכי  את  להבין  מה  עד  יודע  אתנו  שאין  אע"פ  והנה 
שהם  לפני  העולם  מן  מסוימים  צדיקים  ד'  מסלק  טעם  מאיזה 
הוא  לשאול  שיש  מה  מ"מ  להם  הקצובים  שנותם  את  השלימו 

עדן. בגן  הללו  לצדיקים  ד'  שנותן  השכר  כמות  לענין 

קצוב  שהי'  הזמן  סוף  עד  חיים  היו  הללו  הצדיקים  אם  דהנה 
לעוה"ב  שכר  הרבה  עוד  לעצמם  וקונים  זוכים  היו  שהם  הרי  להם 
לעוה"ב  חלקם  יגרע  למה  וא"כ  שלהם  הקודש  עבודת  באמצעות 

זמנם. קודם  ומתו  נפטרו  שהם  עי"ז 

שנפטרו   - הללו  הצדיקים  שאין  (שם)  האוה"ח  מבאר  ולכן 
קודם  נפטרו  שהם  זה  ידי  על  וכלל  כלל  מפסידים  זמנם,  קודם 
שכרם  את  להם  משלם  וחסדו  טובו  ברוב  יתברך  שד'  משום  זמנם, 
האוה"ח  ז"ל  דהנה  חייהם,  ימי  כל  את  השלימו  הם  כאילו  בעוה"ב 
לידידיו  הקב"ה  ישפוט  אשר  החסד  משפט  להודיע  [הפסוק]  "יכוון 
כי כל צדיק שלא השלים ימיו לסבה ידועה [פ' ידועה ליודעי חן או 
אילו  מרוויח  שהי'  מה  מ[ה]צדיק  ד'  יגרע  לא  להקב"ה]  רק  ידועה 
השנים  על  שכרו  לו  וישלים  שלמים  שניו  [את]  חי  הצדיק]  [הי' 

דבר". בהם  פעל  שלא 

שאחרי  ההם  בשנים  ד'  את  עבד  לא  שהצדיק  שאע"פ  דהיינו 
כיון  ומצות מ"מ  ולא הוסיף הצדיק לעשות בהם שום תורה  מיתתו 
את  עובד  הי'  שהוא  בוודאי  הרי  ההם  בשנים  חי  הצדיק  הי'  שאילו 
ד'  מתחסד  ולפיכך  שם]  האוה"ח  שביאר  [וכמו  ההוא  בזמן  גם  ד' 
של  [בגדר  עשאו  כבר  הוא  כאילו  הזה  הדבר  את  לו  ומחשיב  עמו 
מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. כן נראה מבואר מתוך דברי 
דבר  עוד מה שכתב האוה"ח לחדש  ועי"ש  ה).  כא  (שמות  האוה"ח 

הדרך]. זה  על  נפלא 

השנים  שאר  שגם  שרה"  חיי  "שני  ואמר  הפסוק  חזר  ולפיכך 
לה  נחשב  מ"מ  בחיים  עוד  שרה  היתה  לא  כבר  שבהם  שרה  של 
ושעי"ז  ומעש"ט,  ופעלה בהם מצות  בחיים  היתה  היא  כאילו  הדבר 
ימיהם"  את  מחיים  הצדיקים  "כי  חיים  שפע  בהם  השפיעה  היא 
בפסוק  הביאור  וזהו  הטובים,  מעשיהם  מכח  האוה"ח)]  [(לשון 
[היינו  השאר  אל  הפסוק]  נתכוון  [פ'  כוון  שרה,  חיי  "שני  שאומר 
שכל  לפי]  לה,  קצוב  שהי'  מהזמן  לחיות  לה  שנשארו  השנים  אל 

האוה"ח). (לשון  מכבודה"  והאירו  ממנה  חיים  היו  שנותיה 

ומבואר מדברי האוה"ח שכוונת הפסוק באומרו "שני חיי שרה" 
הפסוק  מ"מ  ההם  בשנים  בחיים  היתה  לא  ששרה  שאע"פ  הוא, 
משום  אמנו  שרה  מצד  נבע  ההם  השנים  של  שהחיות  לנו  מחדש 
במשך  גם  ומעש"ט  מצות  עשתה  היא  כאילו  הדבר  לה  שנחשב 
קדושת  אור  מכח  "חיים"  הללו  שנותיה  היו  ועי"ז  ההם  השנים 

הטובים. ומעשיה  נשמתה 

הרע ליצר  לו  יש  כמה שמות 
שבעה  ריב"ל  ואיתמא  עוירא  ר'  "דרש  אמרו  נב.)  (סוכה  בגמ' 
כו'  ערל  קראו  משה  כו'  רע  קראו  הקב"ה  ליצה"ר,  לו  יש  שמות 
כו'  ישעיה קראו מכשול  כו'  כו' שלמה קראו שונא  דוד קראו טמא 

כו'". צפוני  קראו  יואל  כו'  אבן  קראו  יחזקאל 

ליצה"ר  שיש  לומר  הגמ'  כוונת  שאין  ב)  (כג  האוה"ח  ומבאר 
[והביאור  שמות  עוד  לו  יש  דבוודאי  יותר  ולא  שמות  שבעה  "רק" 
במפרשים  בזה  עיין  יותר  ולא  שמות"  "שבעה  הגמ'  שאמרה  בזה 
נקרא  גם  שהיצה"ר  פ.)  (ח"א  בזוה"ק  שאמרו  וכמו  ובספה"ק] 

לזה]. הטעם  [עיי"ש  "כנעני" 

ובספר ויקרא (יד לז) כותב האוה"ח שהיצה"ר גם נקרא "ארור", 
וכן בספר דברים (כו ה) מבאר האוה"ח שהתורה מגדירה את היצה"ר 
עם התואר הזה של "ארמי" כיון שהיצה"ר הוא רמאי גדול שמרמה 
זה אנו  ד' יתברך, ומכל  את הבריות בכדי להטות את לבם מעבודת 
שמות  מהשבעה  חוץ  ותוארים  שמות  עוד  ליצה"ר  שיש  למידים 

הקדושה. בגמ'  לנו  הנ"ל שנתבארו 

מים לו  בשעה שרבקה שאבה  אליעזר  הרגיש  איך 
ותכל  ותשקהו,  ידה  על  כדה  ותרד  ותמהר  אדני  שתה  "ותאמר 
(כד  לשתות"  כלו  אם  עד  אשאב  לגמליך  גם  ותאמר  להשקותו 
הוא  לשתות  אליעזר  שגמר  אחרי  שרק  בפסוקים  ומבואר  יח-יט). 
שאמרה לו רבקה "גם לגמליך אשאב" ודבר זה צריך הסבר דמאיזה 
ותשקה  מים  תשאב  שהיא  מיד  לו  לומר  רבקה  הקדימה  לא  טעם 

שלו. הגמלים  את  גם 

וגו',  לגמליך  גם  ומיד  תכף  אמרה  שלא  "וטעם  האוה"ח  ומבאר 
מקדמת  היתה  שאם  [משום]  הצדקת  נתכונה  ותרנות  לתוספת 
[את  למהר  לו  מקום  יש  הוא,  שישתה  קודם  וגו'  לגמליך  גם  לומר 
משא"כ  הגמלים  טרחת  לה  שעוד  כיון  טרחה  להקל  כדי]  שתייתו, 
לאט  כחפצו  וישתה  הטרח  כל  זה  הוא  כי  יחשב  שתודיעהו  קודם 

וגו'". לגמליך  גם  אמרה  תכף  ואחר ששתה  לאט 

נתכוונה  שרבקה  הוא,  האוה"ח  של  הקדושים  דבריו  והסבר 
ולפיכך  ששייך,  מושלם  הכי  באופן  הזה  החסד  מעשה  את  לעשות 
מתכוונת  שהיא  דבריה,  בתחילת  מיד   - לאליעזר  אמרה  לא  היא 
מיד  זה  את  לו  אומרת  היתה  היא  אם  כי  גמליו,  את  גם  להשקות 
הדעת  הרחבת  עם  המים  את  שותה  אליעזר  הי'  לא  אז  בהתחלה 
כדי  שתייתו  את  ממהר  אליעזר  הי'  אלא  לו  הנצטרכת  ובכמות 
להקל קצת את הטרחה של רבקה, כיון שהוא הי' יודע שהיא עדיין 

גמליו. כל  את  להשקות  צריכה 

להשקות  מתכוונת  שהיא  לאליעזר  רבקה  הודיעה  לא  ולפיכך 
יכול  אליעזר  והי'  שתייתו  את  אליעזר  מיהר  לא  ועי"ז  גמליו  את 
היתה  וגם  לו  הנצרכת  בכמות  [פ'  "כחפצו  המים  את  לשתות 
שתייתו נעשית] לאט לאט", ורק אחרי שאליעזר שתה את כל צרכו 
במצב של הרחבת הדעת אז הוא שאמרה לו רבקה והודיעה לו "גם 

לגמליך אשאב".
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ולכן  המפורש  את שם  הזכיר  אליעזר 
ד'" ברוך  "בוא  לו  לומר  לבן  הקדים 

ד'  ברוך  בוא  ויאמר  כו'  העין  אל  החוצה  האיש  אל  לבן  "וירץ 
הקדים  למה  האוה"ח  ושואל  לא).  כט,  (כד  בחוץ"  תעמוד  למה 
ורק אח"כ אמר לבן "למה תעמוד בחוץ"  ד'"  "בוא ברוך  לבן לומר 
והרי לכאורה הי' לו ללבן להקדים ולומר "למה תעמוד בחוץ" ורק 
להכנס  אליעזר  את  ולהזמין  ד'"  ברוך  "בוא  לומר  לו  הי'  כך  אחר 

ביתו. לתוך 

ברוך  "בוא  באומרו  לבן  כוונת  היתה  שלא  האוה"ח  מתרץ  ולכן 
אחרת  כוונה  אלא  ביתו  לתוך  להכנס  אליעזר  את  להזמין  ד'" 
היתה לו וכמו שיתבאר. דהנה במדרש מבואר שבשעה שלבן יצא 
מביתו ורץ אל אליעזר הרי שאליעזר הבחין מתוך מרוצתו של לבן 
המפורש  שם  את  אליעזר  הזכיר  ולפיכך  לו  להרע  מתכוון  שלבן 
שלבן  כדי  באויר  למעלה  גמליו  ואת  עצמו  את  העלה  הוא  ועי"ז 

לו. להרע  יכול  יהא  לא 

לו  אמר  שהוא  לפני  ד'"  ברוך  "בוא  לו  לומר  לבן  הקדים  ולכן 
ד'"  ברוך  "בוא  באומרו  לבן  שכוונת  משום  בחוץ"  תעמוד  "למה 
עכשיו  בו  נמצא  שאתה  הזה  הגבוה  מהמקום  אלינו  בוא  היתה, 
לפיכך  באויר  למעלה  עצמו  את  העלה  שאליעזר  לפי  דהיינו 
ואחרי  הזה,  הגבוה  מהמקום  אליעזר  שירד  לו  לומר  לבן  הקדים 
שירד אליעזר לארץ אז הוא שהזמינו לבן להכנס לתוך ביתו ואמר 

בחוץ". "למה תעמוד  לו 

בנותיו ולאה  רחל  ואת  אחותו  רבקה  את  אהב  לבן  האם 
בנותיו  ואת  אחותו  את  אהב  הארמי  לבן  האם  לשאול  יש  הנה 
הי'  שלבן  שאע"פ  לומר  יש  אחד  מצד  שהרי  לא,  או  הצדקניות 
רשע והבנות שלו היו צדקניות מ"מ כיון שסוף סוף הם היו הבנות 
לומר  יש  שמא  או  אותם  אהב  הוא  זה  בגלל  לכן  שלו  והאחות 
אחותו  את  שונא  לבן  הי'  ולכן  הצדיק  את  שונא  תמיד  שהרשע 

הצדקניות. בנותיו  ואת 

ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי  "ויברכו את רבקה  הנה כתיב 
הי'  הזה  ומהפסוק  ס).  (כד  שונאיו"  שער  את  זרעך  ויירש  רבבה 
את  שבירך  הללו  מהמברכים  אחד  [שהי'  שלבן  מבואר  נראה 
אותה  לבן  בירך  ולכן  אחותו  רבקה  את  אוהב  הי'  באמת  רבקה] 

רבבה". לאלפי  היי  "את  ואמר 

הי'  שבאמת  הזה  הפסוק  מדברי  מדייק  (שם)  האוה"ח  אולם 
בלשון  כמבואר  בנותיו  ולאה  רחל  [ואת  רבקה  את  שונא  לבן 
היי  את  אחתנו  לה  "ויאמרו  אומר  הפסוק  דהנה  הקדוש]  האוה"ח 
הזאת של  התיבה  לבן את  האוה"ח, מאיזה טעם אמר  ושואל  כו'" 
שום  אין  שוב  א"כ  "אחתנו"  לה  אמר  כבר  שלבן  כיון  והרי  "את" 
ללבן  לו  הי'  אלא  "את"  של  הזאת  התיבה  את  ולומר  לחזור  צורך 

רבבה. לאלפי  היי  אחתנו  לומר 

ולפיכך מדייק האוה"ח מזה שבאמת לבן לא נתן לרבקה שום 
את  בירך  כבר  שד'  שכיון  היתה  לבן  כוונת  אלא  עצמו  מצד  ברכה 
"אלפי  בנו  מיצחק  לזה שיצאו  יזכה  לו שהוא  ואמר  אבינו  אברהם 
נתברך  כבר  שיצחק  שכיון  רבקה  אל  לבן  אמר  לפיכך  רבבה" 
הזאת  שהברכה  רצון  יהי  א"כ  רבבה  לאלפי  יזכה  שהוא  זו  בברכה 

אחרת. על אשה  ולא  עלייך  תחול 

לאלפי  היי  "את"  לומר  הוסיף  שהוא  בזה  לבן  כוונת  היתה  וזה 
אבל  ברכה  לך שום  נותן  לא  אני  לרבקה  דהיינו שלבן אמר  רבבה, 
עליך  יחול  הזאת  שהברכה  רצון  יהי  א"כ  יצחק  נתברך  שכבר  כיון 
ולא על אשה אחרת, אבל אילו לא בירך ד' את אברהם ואת יצחק 
אז לא הי' לבן נותן לרבקה שום ברכה כיון שהוא הי' שונא אותה.

"טעם אומרו "את" פירוש אחר שנתבשר אברהם  וז"ל האוה"ח 
טוב  הי'  ויותר  ממך,  שיצאו  רצון  יהי  מיצחק  יצאו  רבבה  שאלפי 
חלק  ישנא  הרע  חלק  כל  כי  והבן,  יקום,  ולא  הדבר  יהי'  להם שלא 

ובתו". בנו  יהי'  ולו  הטוב 

ברכה  שום  לרבקה  נתן  לא  הרשע  שלבן  הוא,  הדברים  ביאור 
מצד עצמו משום שבאמת לא רצה לבן הרשע שאחותו הצדקנית 
לבטל  אפשר  ואי  אברהם  את  בירך  כבר  שד'  שכיון  אלא  תתברך 
הברכה  שתחול  רצון  יהי  לבן  לה  אמר  לפיכך  הזאת  הברכה  את 

עלייך. הזאת 

א"כ  רבקה  את  שונא  הי'  שלבן  שכיון  זה  על  להקשות  [ויש 
לאברהם,  ד'  ברכת  שתחול  רצון  יהי  לבן  לה  אמר  טעם  מאיזה 
וכמו שמצינו  כוונתו היתה לרעה  יש לומר שפנימיות  ואולי  עלייך, 
אצל בלעם ולפיכך השתדל לבן להטות את הברכה שנתן ד' לזרע 
זו של לבן גרמה  וכן מבואר בחז"ל שברכה  אברהם ולהפכו לרעה, 

ויצחק.] לרבקה  רעה  רק 

את  ישנא  הרע  חלק  כל  "כי  שכתב  האוה"ח  מלשון  ומבואר 
ולאה  רחל  את  גם  שונא  הי'  שלבן  ובתו"  בנו  יהי'  ולו  הטוב  חלק 
של  ההגדה  בעל  ומדברי  ויצא  פרשת  מסוף  משמע  [וכן  בנותיו 
ד'  השגחת  ע"י  ורק  הכל",  את  לעקור  ביקש  "ולבן  שכותב  פסח 

ישראל]. כלל  ניצלו  יתברך 

ישראל כלל  של  העבדים  הם  וזרעו  ישמעאל 

אשר  הפילגשים  ולבני  ליצחק.  לו  אשר  כל  את  אברהם  "ויתן 
(שם)  האוה"ח  ושואל  ה-ו).  (כה  מתנות"  אברהם  נתן  לאברהם 
אברהם  נתן  שאותן  הדברים  את  הפסוק  לנו  ביאר  לא  למה 

בנו. לישמעאל 

בזה הוא, משום  יג) שההסבר  ה, כח  ומתרץ האוה"ח (שם, טז 
הוא  לזאת  והסיבה  בנו,  לישמעאל  כלום  נתן  לא  באמת  שאברהם 
שישמעאל  דהיינו  אברהם  של  כספו"  "קנין  הי'  שישמעאל  משום 
כיון  אבינו  אברהם  של  רכושו  הי'  הוא  אלא  חורין  בן  הי'  לא 
בנה  ישמעאל  גם  לפיכך  שרה  של  השפחה  היתה  הגר,   - שאמו 
הוא הרכוש של אברהם [או של שרה ע' באוה"ח (טז ה) שהאריך 

בזה].

"ויתן  באומרו  הפסוק  שכוונת  ה)  (טז  האוה"ח  מבאר  ולכן 
אברהם את כל אשר לו ליצחק" הוא, שאברהם נתן במתנה ליצחק 
גם את ישמעאל עבדו כי ישמעאל הוא חלק מהרכוש של אברהם 

מותו. לפני  בנו  ליצחק  אבינו  אברהם  נתן  שאותו 

את  מגדירה  רק  שהתורה  שאע"פ  האוה"ח  מדברי  מבואר  הרי 
כנען וזרעו עם התואר הזה של "עבד" מ"מ גם ישמעאל וזרעו הם 

עולם. לדורות  ישראל  כלל  העבדים של 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ אברהם מיכאל בן אליעזר ז"ל
הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל


