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לי  תנו  עמכם  אנכי  ותושב  "גר 
אחזת קבר עמכם ואקברה מתי 

)בראשית כ"ג, ד'(.מלפני"

פרש"י, ומדרש אגדה אם תרצו הריני 
מן  ואטלנה  תושב  אהיה  לאו  ואם  גר 
הדין שאמר לי הקב"ה לזרעך אתן את 

הארץ הזאת.

קושיית המזרחי מפרש"י 
בפרשת לך לך

א( הנה הרא"ם הקשה במה שטען אברהם 
אבינו שהוא בעלים על מערת המכפלה, 
לך  בפרשת  והרי  הדין.  מן  ליטלה  שיכול 
לך, בויכוח בין רועי אברהם עם רועי לוט, 
הגזל,  על  אותם  מוכיחים  אברהם  שרועי 
והם אומרים שהארץ נתנה לאברהם ואין 
גזל,  זה  ואין  יורשו  הוא  ולוט  יורש,  לו 
והכתוב אומר והכנעני אז בארץ ולא זכה 
בה אברהם עדיין. וכדאיתא במדרש רבה 
)פרשה מ"א פיסקא ה'(. - וכדכתיב: "ויהי ריב 

בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט 
והכנעני והפריזי אז יושב בארץ" )בראשית 
י"ג, ז(. ופרש"י: "ויהי ריב. לפי שהיו רועיו 

של לוט רשעים, ומרעים בהמתם בשדות 
על  אותם  מוכיחים  אברם  ורועי  אחרים, 
הגזל, והם אומרים נתנה הארץ לאברהם 
גזל,  זה  ואין  יורשו,  ולוט  יורש,  אין  ולו 
בארץ,  יושב  אז  והכנעני  אומר  והכתוב 

ולא זכה בה אברהם עדיין". עכ"ל.

תירוץ ה"משנה למלך" 
בספר "פרשת דרכים"

ב( ובספר "פרשת דרכים" לבעל ה"משנה 
תירץ,  תשיעי(  דרוש  הקודש,  )דרך  למלך" 
"קום  הפסוק  בפירוש  מבואר  )ק'.(  דבב"ב 
ך  ל ה ת ה

בארץ לאורכה ולרוחבה" )בראשית י"ג, י"ז(, 
שאברהם אבינו עשה קנין בארץ ישראל. 
אברהם  בה  זכה  זו  בחזקה  שקנאה  וכיון 
עבור  מיד  בה  וזכה  שלו,  ונעשית  אבינו 

זרעו לאחר זמן.

בדעת התוס' בר"ה י"ג ע"א

בד"ה  )י"ג.(  בר"ה  התוס'  כתבו  ומאידך 
ונטעו  זרעו  שהגויים  שהיבול  כו',  ולא 
]דבגמ'  הגויים.  של  הוא  ישראל  בארץ 
שם מבואר שבני ישראל לא יכלו להקריב 
עומר בכניסתן לארץ מהיבול של הגויים, 
שנאמר קצירכם ולא קציר גויים. והקשו 
מאבותינו,  לנו  ירושה  הארץ  הרי  התוס' 
ותירצו  ישראל.  של  הוא  הקציר  כן  ואם 
דמכל מקום היבול הוא של הגויים כל זמן 
התוס':  וז"ל  וכבשוה.  לארץ  נכנסו  שלא 
"ואף על גב דירושה היא להם מאבותיהם, 
)נ"ג:(  ישמעאל  רבי  פרק  בע"ז  כדאיתא 
באש  תשרפון  ואשריהם  רחמנא  דאמר 
ואין  מאבותיהם  להם  היא  ירושה  מכדי 
מקום  מכל  שלו.  שאינו  דבר  אוסר  אדם 

יש לו במה שזרע"[.

ביאור ה"פרשת דרכים" שהקב"ה 
השאיר להם זכויות בקרקע

למדין  דנמצינו  דרכים",  ה"פרשת  וביאר 
ניתנה  הארץ  שגוף  התוספות  מדברי 
ישראל  בה  וזכו  שעה  מאותה  לאברהם 
עממים,  שבעה  שיעקרו  קודם  אפילו 
דירושה היא להם מאבותיהם. אך  משום 
אף על פי כן יש לגוי במה שזרע, שהשאיר 
שיעקרו  עד  שיזרעו  זכות  השי"ת  להם 

ממנה שבעה עממים.

ביאור ה"פרשת דרכים" 
פרש"י בפרשת לך לך

דרכים"  ה"פרשת  תירץ  זה  פי  על  והנה 
לעיל  שפירש  ממה  כאן,  רש"י  שיטת 
בפרשת לך לך, וז"ל: "ובזה אתו כל דברי 
רש"י כפשטן, דבפרשת לך לך שהיו רועיו 
אחרים  בשדות  בהמתם  מרעים  לוט  של 
לגוי במה שזרע  לומר דאין  והיו סבורים 
משום  לאברהם,  הארץ  שנתנה  משעה 
הכי כינה אותם הכתוב ואמר והכנעני אז 
הז'  נעקרו  שלא  זמן  דכל  כלומר  בארץ, 
מה  כן  ואם  שרע,  במה  לגוי  יש  עממים 
בשדות  בהמתם  לוט  רועי  מרעים  שהיו 
אברהם  גבי  אך  בידם.  הוא  גזל  אחרים 
שרצה לזכות בקרקע לאחוזת קבר שפיר 
הדין,  מן  ואטלנה  תושב  הריני  קאמר 

משום דמשעה שנתה לו זכה בה". עכ"ד.

דלכנעני  הנ"ל,  המשל"מ  דברי  וביאור 
לא היה זכות בקרקע, אלא רק היה להם 
היתר שימוש בקרקע לזריעה. ולכן ניחא 
טענת אברהם אבינו על מערת המכפלה, 
במערת  שרה  שבקבורת  פי  על  דאף 
המכפלה היה מונע מעפרון את השימוש 
באותו מקום, מכל מקום אין בזה הפקעת 
ולכנענים  לעפרון  שאין  מכיון  זכויות, 
היתר  רק  אלא  ישראל,  בארץ  אחיזה 

לזריעה ולנטיעה.

ביאור ה"באר יצחק" להמשל"מ

ל'(  סימן  )יו"ד  יצחק"  "באר  בשו"ת  אכן  ג( 
דרכים"  ב"פרשת  המשל"מ  דברי  ביאר 
"ובדרושי  וז"ל:   – אחר.  באופן  הנ"ל, 
דינן  דהיה  די"ל  ביאור,  ביתר  זה  בארתי 
בזכות הארץ כמו מקבל מתנה מהיום את 
נקנה  דהגוף  הפירות,  מיתה  ולאחר  הגוף 
לישראל מיד, והפירות נשארו לז' עממין 
ישראל  לארץ  ישראל[  ]בני  שיכנסו  עד 
כו'. וכ"ש דיש לומר דזכות של הז' עממין 
שדה  בלוקח  כמו  הוי 

בעלות אברהם אביו בארץ ישראל

חקרי משפט
עמותה לחקר המשפט היהודי )ע"ר(

שיעורי מורינו הגאון רבי אליעזר רוט שליט"א
פרשת חיי שרה תשע"ח * מס' 5



פרשת חיי שרה תשע"ח

2

נועם אליעזר

ס"ז(  רי"ב  )סימן  בחו"מ  דמבואר  לפירות 
דעדיפא זכותו משוכר". עכ"ד.

ביישוב קושיית ה"שער המלך"

שיישב  יצחק"  "באר  בתשו'  ויעויי"ש 
קנה  לא  אמאי  המלך"  ה"שער  קושיית 
 – חצר.  בקנין  הפירות  את  אבינו  אברהם 
וע"ז תירץ שזכות הפירות היה של הגויים, 
ולכן לא יכל אברהם אבינו לקנותן בקנין 

חצר.

בקנין שבעה עממין 
בא"י כקנין פירות

בארץ  עממין  שבעה  של  הקנין  ויסוד 
היה  אם  אפילו  הוא  פירות,  כקנין  ישראל 
להם באותה שעה גם קנין הגוף מכל מקום 
של  שקניינם  מכיון  פירות,  קנין  חשיב 
שבעה עממין הוא רק לזמן עד שיורשום 
בני ישראל בכניסתם לארץ, שפיר נחשב 
כקנין פירות בלבד. וכדמצינו בר"ן בנדרים 
שכתב  הרשב"א  בשם  כו'  אמר  ד"ה  )כ"ט.( 

קנין  עולמית  שאינו  קנין  "דכל  בזה"ל: 
הפירות  קנין  אך  עכ"ל.  בלחוד.  פירות 
פירות  קנין  רק  להם  שיש  גרע,  שלהם 

לחודא, או כלוקח שדה לפירות.

הערה היאך יש להם קנין פירות

יש לשבעה עממין  דאם  אכתי קשה,  אכן 
קנין פירות כמו גוף מהיום ופירות לאחר 
מיתה, אם כן יש להם זכות בכל השימושים 
של הקרקע, כמו בכל צוואה מחיים שנותן 
לאחר  ופירות  מהיום  גוף  בריא  במתנת 
מיתה, שכל הזכויות והשימושים בנכסים 
שייכים רק למצווה עד יום מותו. וה"נ כל 
הזכויות והשימושים בארץ ישראל שייכים 
היה  יכול  היאך  כן  ואם  עממין.  לשבעה 
המכפלה  במערת  לקבור  אבינו  אברהם 
לומר  ודוחק  כרחם.  בעל  אמנו  שרה  את 

שיש להם קנין פירות רק לענין היבול.

בדברי הזוה"ק ח"א קכ"ח

החיים"  ב"אור  שכתוב  מה  לפי  איברא 
)ח"א  הזוה"ק  דברי  פי  על  ט'(  כ"ג,  )בראשית 

להכנס  ניסה  שעפרון  פעם  שבכל  קכ"ח( 

למערה הוא לא יכל, מפני שהיתה נראית 

ורק  שם.  ניזוק  והיה  ואפילה,  חושך  לו 
פתחו  שזהו  האור,  נגלה  אבינו  לאברהם 
שלעפרון  דמכיון  י"ל  ממילא  עדן.  גן  של 
נמצא  במערה,  שימוש  אפשרות  היה  לא 
שקבורת שרה אמנו במערת המכפלה לא 
לו  שאין  עפרון,  של  זכויותיו  את  מגרעת 
אפשרות שימוש זו. ובכהאי גוונא אברהם 
אבינו הוא בעליו של קנין הגוף לממש את 
הקנין  בעל  שעפרון  פי  על  אף  בעלותו, 

הגוף מתנגד.

בביאור התוס' בר"ה י"ג ע"א

ד( ובעיקר הביאור בדברי התוס' בר"ה )י"ג.( 
כו', דמייתי ה"פרשת  ד"ה ולא קציר נכרי 
דרכים" הנ"ל, הנה אין כוונתם שלאברהם 
היה  ולהכנענים  הגוף  קנין  רק  היה  אבינו 
פירות  דהקנין  נקטו  שהרי  פירות,  קנין 
הכנענים  זכו  ולא  לאברהם,  שייך  כן  גם 
אלא רק זכות שעל ידי זריעתם יזכו במה 
שכתב  כמו  והיינו   – מזריעתם.  שצומח 
בספר חידושי רבינו חיים הלוי על הרמב"ם 
הירושלמי  דברי  פי  על  ה"א(  ממלוה  )פכ"א 

)פ"א ממעשרות ה"א( וכדקיי"ל ברמב"ם )פ"ב 

מתרומות הי"א(, דכל שאין בעלות הבעלים 

מעכבת, יש בעבודת חבירו בשדהו מעשה 
קנין  וזהו  בשדה.  עבודתו  בפרי  המזכהו 
יצירה. ולכן לא היתה בעלותו של אברהם 
בפירות  מלזכות  הכנענים  מעכבת  אבינו 

שצמחו מחמת זריעתם.

בסוגיא דב"ב ק' ע"א

שהלך  דבזמן  )ק'.(  בב"ב  דאיתא  ובהא  ה( 
ארץ  של  ולרחבה  לארכה  אבינו  אברהם 
ישראל זכה בה, כתב הריטב"א בחידושיו 
אליעזר  דרבי  דחכמים  אליבא  דגם  שם 

זכה אברהם אבינו בזכייתו בארץ ישראל.

בדרשת המדרש רבה

)פרשה מ"א פיסקא  הן אמנם דבמדרש רבה 
אבינו  לאברהם  שנאמר  דמה  מבואר  ו'( 
בפרשת לך לך )בראשית י"ב, ד( "ולזרעך אתן 
את הארץ הזאת", זהו רק הבטחה לעתיד. 
הבתרים  בין  בברית  שנאמר  מה  אבל 
הפירוש  י"ח(,  ט"ו,  )בראשית  נתני"  "לזרעך 

נתנה  שכבר  הוא 

"ומאמרו  התם:  ודרשינן  אבינו.  לאברהם 
דדוקא  הרי   – מעשה".  הוא  הקב"ה  של 
בזמן ברית בין הבתרים זכה אברהם אבינו 
קושיית  קשה  לא  ולפ"ז  ישראל.  בארץ 
עם  אברהם  רועי  ריב  בזמן  דהא  הרא"ם, 
וכדדרשינן  בה.  זכה  לא  עדיין  לוט,  רועי 
לזרעך  לו  אמרתי  "כך  שם:  רבה  במדרש 
הרד"ל(  )בתמיה,  הזאת  הארץ  את  נתתי 
מתוכה  עממין  ז'  לכשיתעקרו  אימתי 
הבטחה  אלא  לו  היה  לא  דאז  והיינו  כו'". 
עד  יתקיים  שלא  כך  אחר  של  הזמן  על 
לאחר שכבשו שבעה עממין. מה שאין כן 
בזמן שבא אברהם אבינו לקבור את שרה 
זה  ולפי   – הבתרים.  בין  בברית  זכה  כבר 
שהלך  דבזמן  )ק'.(  בב"ב  דאיתא  דהא  י"ל 
ארץ  של  ולרחבה  לארכה  אבינו  אברהם 
אליעזר,  דרבי  אליבא  רק  אתיא  ישראל, 
זמן בזמן  אבל לחכמים זכה בה. רק אחר 

ברית בין הבתרים.

בשיטת רש"י בע"ז נ"ג ע"ב

ואשריהן  )נ"ג:( פירש רש"י בד"ה  ובע"ז  ו( 
לישראל  היא  "ירושה  בזה"ל:  כו', 
לך  כי  נאמר  לאברהם  שהרי  מאבותיהם 
דכבר  משמע  י"ז(.  י"ג,  )בראשית  אתננה". 
אברהם  זכה  הבתרים  בין  ברית  לפני 
כוונת  דאין  וצ"ל   – ישראל.  בארץ  אבינו 
רש"י לפרש הפסוק "כי לך אתננה", לבאר 
דזמן  י"ל  דשפיר  שעה,  באותה  לו  שנתן 
הנתינה בפועל היה רק אחר כך בברית בין 
הבתרים, ואתננה לשון עתיד. והא דמייתי 
רש"י שזכה בה אברהם אבינו אתיא מהא 
דאמר לו הקב"ה כי לך אתננה. דאפילו אם 
נתקיימה  בהכרח  אבל  מיד,  נתקיים  לא 
זו, באברהם עצמו, כדכתיב "לך"  הבטחה 

אתננה.

שיטת ה"כפתור ופרח"

ז( והנה בספר "כפתור ופרח" )בפרק העשירי( 
כתב דלא זכה אברהם אבינו בארץ ישראל 
שעה  דבאותה  הבתרים,  בין  בברית  אלא 
טו,  )בראשית  הגדול"  "נהר  פרת  נהר  נקרא 
)בראשית  גדול"  לגוי  "דואעשך  וקרא  י"ח(, 



מענין הספד שרה הוא מהיכן אברהם בא להספידה

)בראשית כ"ג, ב'(."ויבא אברהם לספד לשרה וגו'"

ברמב"ן עה"ת כאן כתב: ויבא אברהם. לשון רש"י, מבאר שבע כו'. ולשון רבותינו 
וכן הוא לפי המדרש  ה'( מהר המוריה בא.  נ"ח פיסקא  )בראשית רבה פרשה 
)רש"י כאן( כי שמעה בעקדה ופרחה נשמתה. – והנראה בעקידה  שכתבו הרב 
שהיתה הצואה בה בבאר שבע, כי שם היה דר ושם חזר כו'. אבל לפי המדרש 
צריכין אנו לומר כי אברהם ושרה בזמן העקדה היו דרים בחברון ושם נצטוה. ומה 
שאמר ביום השלישי וישא אברהם את עיניו )בראשית כ"ב, ד'(, כי לא נגלה לו 
ההר חמד אלהים עד היום השלישי, והיה בשני הימים הולך בסביבי ירושלים, ולא 
היה הרצון להראות לו. ואברהם אחר העקדה לא שב למקומו לחברון, אבל הלך 
תחלה אל באר שבע מקום האשל שלו לתת הודאה על נסו, ושם שמע במיתת 
שרה ובא. ומי שאמר מהר המוריה בא ומי שאמר מבאר שבע בא הכל טעם אחד". 

עכ"ל.

מהחינוך של שרה אמנו למסירות נפש הגיע יצחק אבינו לעקידה על הר 
המוריה

א. ונראה לפרש, כי הביאור במה שמפורש לנו מהיכן בא אברהם, הוא 
יצחק למסור  והיינו לאשמעינן דמהיכן התחנך  מענין ההספד לשרה, 

נפשו לעקידה, שזהו מהחינוך של שרה אמו.

הקדושה שנעשתה ע"י העקידה

ב. ונראה לבאר בזה, שהרי קדושת ההר נעשית ע"י אברהם, כדאיתא 
בפסחים )פ"ח.( על הפסוק )בישעיהו ב'( והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה 
אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וגו', אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק, 
אלא  שדה,  בו  שכתוב  כיצחק  ולא  הר,  בו  שכתוב  כאברהם  לא  אלא 

כיעקב שקראו בית.

קדושת הר המוריה ע"י אברהם והעזרה ע"י יצחק והבית ע"י יעקב

ג. וכתב ב"קרית ספר" )פ"ה מהלכות בית הבחירה( בזה"ל: "ונראה דקדושת הר 
הבית שוי לה אברהם אבינו, שקראה הר. וקדושת העזרה יצחק אבינו 
כשדה  היא  והעזרה  בשדה,  לשוח  יצחק  ויצא  דכתיב  שדה,  שקראה 
שאינה מכוסה. וקדושת הבית עצמו יעקב אבינו שקראו בית, דכתיב 

אין זה כי אם בית אלהים". עכ"ד.

הר המוריה נעקר ממקומו בשעת מתן תורה להר סיני

על  היה  סיני  הר  שמעמד  ס"ח(  )מזמור  תהלים  במדרש  מפורש  והנה  ד. 
הר המוריה, שנעקר הר המוריה ממקומו והגיע להר סיני, ושם ניתנה 
"סיני  וכדאיתא התם:   – יצחק.  זכותו של  הזכרת  לצורך  והוא  התורה. 
ממקום  מעיסה,  כחלה  נתלש  המוריה  מהר  יוסי  רבי  אמר  בא,  מהיכן 
שנעקד יצחק אבינו, אמר הקב"ה הואיל ויצחק נעקד עליו נאה לבניו 
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והוכיח  עתיד.  בלשון  נאמר  ב'(  י"ב, 

הכנעני  שזה  להוכיח  לוט  דרועי  מקראי 
ישראל,  ארץ  בכיבוש  וחסר  בארץ"  "אז 
החילוק  ויסוד   – בבעלות.  חסרון  דהוא 
לענין  בעלות  ובין  הגוף,  בעלות  בין  הוא 
הגוף  ובעלות  מהארץ.  היוצאים  פירות 

התחילה מזמן ברית בית הבתרים.

דברי ה"כפתור ופרח"

בין  במעמד  "וכן  שכתב:  דיעויי"ש 
הבתרים, ביום ההוא כרת ה' את אברהם 
ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת 
מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, 
וכל  ע"ה  אברהם  בה  זכה  שעה  ומאותה 
אמר  הנורא  מעמד  באותו  שהרי  זרעו, 
לו ה' יתברך ידוע תדע כי גר יהיה זרעך 
ישובו  רביעי  ודור  וגו',  להם  לא  בארץ 
הנה, אם כן בעודם בעוני ובעבדות אותם 
ארבע מאות שנה זאת הארץ, כלומר ארץ 
לא  מצרים  וארץ  שלהם  היא  האמורי 

להם", עכ"ל.

הוה  מתנותיה  חיוב  "האמנם  שם:  וכתב 
רק משעת כבוש לבד, ובזה הוה ריב בין 
נתנה  אומרים  שהיו  ואברהם,  לוט  רועי 
הארץ לאברהם אבינו ואין לו יורש אלא 
לוט ואין זה גזילה והכתוב אומר והכנעני 
אז בארץ, לא זכה בה אברהם עדיין, וכמו 
שאינם  למצות  אבל  ז"ל.  רש"י  שכתב 
יש  השדה  כתנובת  גופה  בארץ  תלויים 
נאמר  ולזה אמרו שלא  לה קדושה מאז. 
לו ואעשך לגוי גדול )בראשית י"ב, ב( כי אם 
בארץ ישראל, וכן מהיום נקרא פרת נהר 
גדול )בראשית טו, י"ח( ולא נקרא גדול אלא 

 .משום ארץ ישראל וכלעיל. עכ"ל

המשך בעמוד הבא



וכן   – התורה".  את  עליו  לקבל 
)פרשת  ראובני  בילקוט  איתא 
במדרש  מובא  וכן  ג'(.  אות  יתרו 

תלפיות )אות א'(.

בדברי הרמב"ן שקדושת המשכן 
היה כקדושת הר סיני

פרשת  התורה  על  והרמב"ן  ה. 
תרומה )שמות כ"ה, א'( ובהקדמתו 
א'(  א',  )במדבר  במדבר  לחומש 
המשכן  קדושת  דגדר  כתב 
שבמדבר היה כקדושת הר סיני. 
דקדושת  זה  לפי  ומתבאר   –
המסירות  מתורת  הוא  המקום 
המוריה.  בהר  שנעשה  נפש 
שרה,  על  ההספד  מהות  ולכן 
שנעשתה  נפש  המסירות  הוא 
שורש  שמשם  המוריה,  בהר 
להשראת  המקום  לקדושת 

השכינה בכל הדורות.

שהיה  המשכן  קדושת  בגדר 
כקודש הקדשים

ו. ויעוי' בספורנו בפרשת אמור 
דהעבודה  שביאר  ג'(  כ"ד,  )ויקרא 

ידי אהרן  על  רק  היתה  במשכן 
הכהן הגדול. והיינו דאף על פי 
לעבודה  כשר  הדיוט  כהן  דגם 
בעלמא, מכל מקום היה למשכן 
שאין  הקדשים  קודש  כמו  דין 
גדול.  כהן  אלא  לשם  נכנס 
ה"אבן  בפירוש  משמע  ]וכיו"ב 
בהעלותך  פרשת  ריש  עזרא" 
אל  "דבר  שכתב:  א'(  ח',  )במדבר 

במצות  חייב  הוא  כי  אהרן, 
והיינו  עכ"ל.  הנר".  הדלקת 
מצוותו  היה  במשכן  דדוקא 
כקדש  דהוי  מפני  גדול,  בכהן 

קדשים[.

פרשת חיי שרה תשע"ח

4

נועם אליעזר
באיסור לומר ה' אמר לי כך

"הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי 
אשה לבן אדוניך כאשר דבר ה'"
)בראשית כ"ד, נ"א(.

למאן  אליך.  דבר  נוכל  לא  פרש"י, 
דבר  תשובת  ידי  על  לא  הזה,  בדבר 
רע ולא על ידי תשובת דבר הגון, לפי 
דבריך  לפי  הדבר  יצא  שמה'  שניכר 

שזימנה לך.

איסור לומר כך אמר ה'

ט',  )מצוה  חכמים"  "משנת  בספר  הנה  א( 
צפנת פענח ס"ק י"ב( כתב דאיסור נביא שקר 

שכך  דבריו  על  שאומר  אדם  כל  על  הוא 
ולא  בנביא,  הוחזק  לא  ואפילו  ה'.  דיבר 

אומרו בדרך נבואה.

מקור הדין מהגהות 
מיימוני פ"ה מע"ז

)פ"ה  מיימוני  בהגהות  מבואר  הדין  ויסוד 
רבי  בשם  א'(  אות  ח',  הלכה  זרה  מעבודה 

סימן  השלם  יראים  )בספר  ממיץ  אליעזר 
רמ"א(, דאיסור נביא שקר להתנבאות אינו 

מוזהר  אדם  כל  אלא  שקר,  בנביא  דוקא 
בזה.

דברי הגה"מ בשם היראים

דהנה יעויי"ש שכתב בזה"ל: "כתב רא"מ 
אפילו  יאמר  שלא  אדם  יזהר  הילכך 
כך,  לי  אמר  הקב"ה  ושחוק  בדחנות  דרך 
ואין  כך  אומרים  אדם  בני  שראיתי  ולפי 

מרגישים בעון הדבר כתבתיו". עכ"ל.

בעובדא דמוהר"ז בספר 
"תולדות אדם"

להגר"ז  אדם"  "תולדות  ובספר  ב( 
א'  )חלק  מוולאז'ין  מוהר"ח  אחי  מוולאז'ין 
פרק ו'(, מובא שחכם אחד מארצות המזרח 

רבי  הגאון  לפני  מפיו  ונפלט  פעם  נכשל 
זה  היה  "רצוני  הזה:  בלשון  זצ"ל  זלמן 
בשובע  ולחזות  לוילנא  לנסוע  מכבר 

פניך,  את  שמחות 

וכוונתו  תעבור".  לא  אלי  אמר  ה'  אולם 
אותו  עכבו  השמים  שמן  לרמז  היתה 
 – ההיא.  בעת  שהיה  והצינה  הקור  מפני 
זלמן נשתומם,  וכששמע זאת הגאון רבי 
הנ"ל  מיימוניות  ההגהות  דברי  לו  ואמר 
בשם הרא"ם. – ואמר שהרא"ם הוא אחד 
מבעלי  הקדמונים  הגדולים  מרבותינו 
על  בביאוריו  והמהרש"ל   – התוספות. 
דברי  העתיק  ל"ה(  תעשה  לא  )מצות  הסמ"ג 
כתמונתם  האלה  מיימוניות  הגהות 
האלה:  כדברים  כתב  כך  ואחר  וכצלמם, 
"וגם אני הגבר ראיתי המכשלה הזאת על 
הגר"ז  והוסיף   – עכ"ל.  פה".  כתבתיו  כן 
"ראה  לו:  ואמר  הקדושים,  בדבריו  זצ"ל 
והתבונן על דברים האלה שדברת, תראה 
מה  המתנבא  נביא  מעון  נובלות  שהם 
עצמה  חטאת  פרי  אולי  או  שמע  שלא 
חס ושלום אשר עונשה חנק, ואיני רואה 
כאן  עד  הלשון".  לצחות  נחשבו  שאצלך 

לשונו הטהור.

בחשש איסור נביא שקר

ומבואר כמה חשש המהרש"ל לדינו של 
הגר"ז  כך  על  שהקפיד  וכמו  היראים, 

מוולאז'ין לאיסור נביא שקר.

בחידוש האחרונים דדוקא 
כשהוחזק לנביא שקר נענש

תקי"ז  )מצוה  חינוך"  ה"מנחת  אמנם  ג( 
סק"ד( חידש, דאיסור נביא שקר אינו אלא 

בהדיוט  אבל  אמת,  לנביא  כבר  בהוחזק 
בלבד פטור. – וז"ל המנ"ח: "ולכאורה לא 
שייך נביא שקר רק אם הולך בדרך נביא 
אם  אמת,  נבואת  על  בו  להאמין  שראוי 
אם  אבל  שקר.  נביא  זה  הרי  משקר  הוא 
לשחוק  זה  הרי  ומתנבא  הדיוט  איזה  בא 
וללעג, ומי יאמין לו, ואינו בכלל זה. ועיין 
תנאי  שכתב  ה"ז(  התורה  מיסודי  )פ"ז  בר"מ 
הוא  ואם  בו,  להאמין  שמחוייבים  הנביא 
משקר הוי ליה נביא שקר, אבל אם אינו 
כן  שקר,  נביא  כלל  שייך  לא  הזה  בגדר 



בזכות 

הסכמת רבקה ללכת 
עם אליעזר גלגל הקב"ה 

יציאת מצרים

ויאמרו אליה  ויקרא לרבקה 
הזה  האיש  עם  התלכי 

ותאמר אלך
)בראשית כ"ד, נ"ח(.

פרש"י, ותאמר אלך, אלך, מעצמי, 
ואף אם אינכם רוצים.

בניסיון של רבקה

של  דהנסיון  בזה,  מבואר  א. 
להמתין  האם  היה  רבקה 
והקיום  נישואה,  את  ולעכב 
בין  בברית  הקב"ה  הבטחת  של 
ארץ  את  זרעו  שירשו  הבתרים 

ישראל.

יחידים  מושיב  הפסוק  בדרשת 
ביתה מוציא אסירים בכושרות

אליהו  דבי  תנא  ובמדרש  ב. 
)רבא, פרק כ"ז פיסקא י"א( דרשינן על 

יחידים  מושיב  "אלהים  הפסוק 
שבזכות  ס"ח(,  )תהלים  ביתה" 
יחידותם  את  שמסרו  האמהות 
גלגל  והכניסו צרותיהם לביתה, 
ישראל  את  והוציא  הקב"ה 
מצינו  רבקה  ואצל  ממצרים. 
להנשא  לילך  נפשה  שמסרה 
רצון  כנגד  אפילו  ליצחק 
וכן איתא בילקוט   – משפחתה. 

שמעוני )תהלים רמז תשצ"ה(.

במדרש תנא דבי אליהו

"ד"א  דגרסינן:  דיעויי"ש  ג. 
ביתה  יחידים  מושיב  אלהים 
והוציא  הקב"ה  גלגל  לא  וגו', 
אלא  ממצרים,  ישראל  את 
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נראה לי. שוב ראיתי בספר משנת חכמים 
כן  גם  שדעתו  י"ב(  ס"ק  פענח  צפנת  ל'  )סימן 

כן, אך מביא בשם גדולים דכל אדם אסור 
עי"ש.  בלאו.  ועובר  הקב"ה  בשם  לומר 
ובודאי איסור יש, אך זה נראה ברור דאינו 
חייב מיתה דלא נקרא נביא שקר כלל, כיון 
ברור.  נראה  כן  כלל,  להאמינו  ראוי  דאין 
ובכלל זה מתנבא מה שנאמר לחבירו ולא 
לו וחייב גם כן, כן נראה לי". עכ"ד המנ"ח.

לספר  פירושו  הגרי"פ  כתב  כיו"ב  והנה 
וכבר   – ב"ו(.  ס"ה  )עונשין  להרס"ג  המצוות 
שאלה"  "העמק  בספרו  הנצי"ב  כן  כתב 
)דברים י"ח, כ'( לדקדק מלשון הרמב"ם )פ"ט 

שייך  שקר  נביא  דדין  ה"ב(  התורה  מיסודי 

ונתחזק  מופת  או  אות  שיעשה  אחר  רק 
לנביא. – ויעויין עוד בלשון הרמב"ם )פ"ה 
מעבודה זרה ה"ט( שכתב: "כל המונע עצמו 

שהרי  מעלתו  מפני  השקר  נביא  מהריגת 
הולך בדרכי הנבואה כו'". עכ"ל.

דעת החזו"א דאיסורו במיתה 
אפילו לא הוחזק לנביא אמת

כתב  סק"ב(  כ"א  סימן  )סנהדרין  ובחזו"א  ד( 
דדין נביא שקר במיתה הוא אפילו אם לא 
הוחזק כבר לנביא אמת. – וע"ש שהוכיח 
כן מהא דאמרינן בסנהדרין )פ"ט.( דצדקיה 
בן כנענה היה נביא שקר, אף על גב דלא 

מצינו שהיה נביא אמת.

הערה מהפסוק באליעזר עבד אברהם

)כאן(  דכתיב  מהא  להעיר  יש  והנה  ה( 
לבן  אשה  "ותהי  אברהם,  עבד  באליעזר 
שמותר  ומוכח  ה'".  דבר  כאשר  אדוניך 
שאינו  כל  ה',  מפי  דבר  שנצטווה  לומר 
דברי  על  וקשה   – נבואה.  דרך  אומר 
כן  לומר  שאסרו  ודעמי'  הנ"ל  היראים 

אפילו דרך חוכא וצחוק.

תירוץ האו"ש

עמד  ה"ח(  מע"ז  )פ"ה  שמח"  "אור  ובספר 
בזה, ותירץ דאולין אין למדין מקודם מתן 
בדרך  אמרו  דלא  לתרץ  ]והוסיף  תורה. 

לחשוש  אין  דלדינא  כתב  אך   – נבואה[. 
לאיסור בכך.

דברי ה"אור שמח"

דברי  על  שכתב  שמח"  ב"אור  דיעויי"ש 
היראים  בשם  הנ"ל  מיימוניות  הגהות 
דיזהר אדם שלא יאמר דרך חוכא הקב"ה 
אמר לי, בזה"ל: "והנה מצאנו שאמרו על 
עבד  באליעזר  וסיבות  בניחוש  דברים 
אברהם ותהי אשה לבן אדוניך כאשר דבר 
ד', יעוין רש"י שם, ואולי אין למדין מקודם 
 - מו"ק.  סוף  ירושלמי  יעוי'  תורה,  מתן 
ד' אמר  "כי  י"א(  )י'  ב' ט"ז  אמנם בשמואל 
לו קלל את דוד כו', ויקלל כי אמר לו ד'". 
דרך  אמר  שלא  כיון  לזה,  לחוש  אין  ולכן 

נבואה". עכ"ד.

הערה ע"ד האו"ש

אמנם לענ"ד לכאורה אין התחלת קושיא 
היתה,  רבקה  אחי  דכוונת  זה,  מפסוק 
יצא  שמה'  להם  אמר  שאליעזר  דלאחר 
כאשר  הוא  שכן  כדבריו  השיבוהו  הדבר, 
לומר  כוונתם  היתה  לא  אבל  ה',  דיבר 
שזהו שדיבר להם ה', אלא ענו לו כפי מה 
שפתח בדיבורו. – והאו"ש תירץ באופ"א, 

שלא אמרו בדרך נבואה.

פירוש הספורנו

כ"ד,  )בראשית  הספורנו  בפירוש  והנה  ו( 
נ"א( כתב לבאר: "כאשר דבר ה', שגזר בת 

פלוני לפלוני )סנהדרין כ"ב.(, שהרי נתן אות 
קשה  לא  זה  ולפי  עכ"ל.  בזה".  רצונו  על 
על  דכוונתם  שמח",  ה"אור  קושיית  כלל 
שנתן  במה  זה,  שידוך  לעשות  ה'  ציווי 
גזירתו  ונתקיים  זה,  בשידוך  לרצות  לנו 
פלוני  שבת  ההריון  בשעת  קודם  שגזר 
לפלוני. ואין כוונתם לומר "כאשר דבר ה'" 
לעשות כך, אלא דזהו גילוי לרצון ה' שגזר 

.בשעתו



ולאה.  רחל  רבקה  שרה  בשביל 
הגר,  את  שרה  שתפסה  בשכר 
של  למטתו  אותה  והעלתה 
לה  שאמרו  ובשכר  אברהם, 
התלכי  כ"ד(  )בראשית  לרבקה 
אלך,  ותאמר  הזה  האיש  עם 
הקב"ה.  על  בטחונה  ונתנה 
את  רחל  שתפסה  ובשכר 
של  למטתו  והעלתה  בלהה, 
לאה  שתפסה  ובשכר  יעקב, 
זלפה והעלתה למטתו של  את 
יעקב. לכך נאמר אליהם מושיב 
אסירים  מוציא  ביתה,  יחידים 

בכושרות".

בביאור הדרשא

דמכח  בזה,  הביאור  ונראה  ד. 
נפשם  מסרו  שהאמהות 
שבטי  הולדת  את  להקדים 
צרותיהם  שהכניסו  ישראל, 
מיהרה  ורבקה  לביתם, 
כבקשת  המתינה  ולא  להנשא, 
הקדים  זה  בזכות  משפחתה. 
את  להוציא  וגלגל  הקב"ה 
מידה  זה   – ממצרים.  ישראל 
כנגד מידה, שהם גרמו להקדים 
זרעו  הבאת  של  הקיום  את 
גלגל  הקב"ה  כך  אברהם,  של 
הגאולה ממצרים בהקדם הזמן 
שהיה ראוי בברית בין הבתרים.

בדין ברכת אירוסין ע"י שליח

)בראשית כ"ד, ס'(."ויברכו את רבקה"

)ז':( ד"ה שנאמר כו', הוכיחו מכאן דמברכים גם כשמקדשים  התוס' בכתובות 
אשה ע"י שליח, דהא אליעזר היה שליח.

דברי השו"ע אהע"ז סי' ל"ד ס"א

)אהע"ז סי' ל"ד סעיף א'( כתב: "כל המקדש אשה בין ע"י עצמו בין ע"י שליח  א( בשו"ע 
מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות ואסר לנו הארוסות כו'". והבית שמואל 
שם )סק"א( הביא דברי התוס' הנ"ל, דילפינן להך דינא דברכת אירוסין היא גם ע"י שליח, 

מקרא דהכא.

קושיית ה"עצי ארזים"

ב( ויעויי"ש בספר "עצי ארזים" )סק"א( שהקשה, דאין צריך ילפותא מן ויברכו את רבקה, 
דהא גם במילה הוא כן, שאחר מל את הבן ומברך.

תירוץ ה"ראש פינה"

ג( ובספר "ראש פינה" )עקבי הבית סק"א( יישב קושיתו, דאחר לאו בתורת שליחות הוא, 
מצווים  כולם  למולו,  יכול  האב  אין  אם  דהלא   – בעצמו.  המצוה  כעושה  חשיב  אלא 

למולו, בהכרח דהאחר חשיב כעושה המצוה בעצמו, ולא בתורת שליחות הוי.

דברי המג"א סי' תל"ב סק"ו

וכבר כתב כן ה"דגול מרבבה" ע"ד המג"א )בסי' תל"ב סק"ו(. – דיעויי"ש במג"א בהא דאיתא 
בשו"ע או"ח )שם סעיף ב'( לענין ברכה על בדיקת חמץ, דבברכה אחת יכול לבדוק כמה 
ויתפזרו לבדוק  ביתו אצלו בשעה שהוא מברך  יעמיד מבני  רוצה  ואם בעה"ב  בתים, 
איש במקומו על סמך ברכה שבירך בעל הבית. – וכתב המג"א לבאר הך דינא, דעשרה 
שעושין מצוה אחת ברכה אחת לכולם. ודקדק המג"א, דמשמע דאם בעל הבית אינו 
בודק אלא רק מצוה לאחר לבדוק, אותו אחר מברך. – והקשה המג"א דצ"ע היאך מברך, 
והרי אין המצוה מוטלת עליו לבדוק. – ותירץ המג"א: "וצ"ל דמ"מ מצוה קעביד דומיא 
דמילה שהמצוה על אבי הבן, ומ"מ אם אחר מל, אותו אחר מברך. ועיין בטור יו"ד סימן 

רס"ה". עכ"ד.

דברי הדגו"מ

ויעויי"ש בדגו"מ שכתב ע"ד המג"א הנ"ל: "ממצות מילה אין ראיה, ששם אם אין האב 
מל חייבים ב"ד לממהליה, ולכך כל אחד יכול לברך". עכ"ד.
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