
 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                                             הפקולטה למדעי היהדות 
 

 ד ף  ש ב ו ע י
 ה"תשס ,חיי שרהפרשת                     מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

 573 מספר                 ול שולמן                                                     ש הלנה ופא"ע        

 
 

 "החוק הטבעי"עסקת מערת המכפלה ו
 

כדי לרכוש , ולעפרון בפרט, לאחר פטירת שרה חיפש אברהם מקום קבורה הולם עבורה ופנה לבני חת
ואברהם חפץ באחוזת קבר נבדלת , משפחתיתבימים ההם הייתה נהוגה קבורה . מהם את מערת המכפלה

התורה מאריכה בתיאור מפורט של בחירת . שבה ייקברו בבוא היום גם הוא וצאצאיו ממשיכי דרכו
בין היתר יש לשאול מדוע . ורבים מהמפרשים תוהים על כך, המקום והליכי המשא ומתן לרכישת החלקה

תמוה . למרות שברור היה שהמדובר במכר, הכאילו מדובר במתנ, השתמשו שני הצדדים בלשון נתינה
 .קודם פטירתה של שרה, גם כיצד לא דאג אברהם להכין אחוזת קבר מראש

 : )על אתר ( שכתב1"אור החיים"מענה לשאלות אלו ואחרות יש בספר 
ג מהלכות זכיה "ם בפ"על פי מה שכתב רמב,  טעם טענתו גר ותושב,)ד:כג' בר('' גר ותושב וגו'

גר ' )לה:ה כ'ויק( יכול ליתן מתנת חנם לגר תושב שאתה מצווה להחיותו דכתיב :ל"ומתנה וז
 .           כ" ע'ותושב וחי עמך

גר "מדוע בפנייתו לבני חת הגדיר אברהם את עצמו כ, כוונת הדברים לתרץ בין היתר את הקושיה
. מעמד אזרחי שונהשכן בשעתו נחשבו הגר והתושב כבעלי , כפילות שיש בה סתירה פנימית, "ותושב

אברהם טען . נראה שלדעתו רצה אברהם במעמד תושב בשל מגבלות שהוטלו על הגר ברכישת קרקע
 .אך כבר קיים את התנאים המזכים אותו במעמד של תושב, שאמנם מוצאו זר
  :)א"ג הי" פהלכות זכיה ומתנה ( במלואםם"רמבלהלן דברי ה

לגר אשר בשעריך ': שנאמר, ותן הוא לגר תושבאבל נ, ם מתנת חנם"אסור לישראל ליתן לעכו
אבל לגר תושב בין במכירה בין ,  במכירה ולא במתנה-) כא:יד' דב(' תתננה ואכלה או מכֹר לנכרי

 . )לה:ה כ'ויק(' גר ותושב וחי עמך'מפני שאתה מצווה להחיותו שנאמר , בנתינה
, והותר הדבר בגר תושב, תנת חינם מ- זר מוחלט -ם "פירוש הדבר שאסור על איש מישראל לתת לעכו

עטר מניח כי גם לבני -ח בן" נראה שר).ו"י ה"ם פ"עכו' ם הל"רמב(מי שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח 
הקשר בין . ם קשיים נוספים בפרשה זו"ובהמשך הוא מתרץ לפי הרמב, חת היו חוקי אזרחות דומים

אור ("רציונליסטי -ח בן עטר בנימוק היסטורי"י ר"ם לבין חוקי החתים מתורץ ע"ההלכות שבדברי הרמב
 :)שם" החיים

 וכמו שאנו .ויש לך לדעת כי כל תורתנו הקדושה היא שכליית ובפרט בענייני ההנהגה הארצית
 כמו כן יתחייב שכליות יושבי הארץ להנהיג ביניהם להחיות אדם ,מתנהגים בגר היושב עמנו

' תנו ליעמכם ותושב אנכי  גר' :יא טענת אברהם וה.שהוא גר ותושב עמהם ולתת לו מתנת חנם

                                                 
מפורסם ביותר פירושו ;  חיבר ספרים רבים בהלכה ובקבלה)1743 ירושלים - 1696 סאלי מרוקו(עטר -  רבי חיים בן 1

 .במיוחד אצל  החסידים, ט העריכו ביותר והוא פופולרי מאוד"שהבעש, "אור החיים"לתורה 
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 אף , שהגם שאני גר ואיני מכם:המכוון לומר,  ולא הספיק לומר תושבגר ודקדק לומר ).ד:כג' בר(
 !        על פי כן הריני תושב

בענייני ההנהגה "חוקיה , למרות שהתקבלה בהתגלות אלוקית במעמד הר סיני, כוונתו שהתורה
 2,"החוק הטבעי"הם שכליים ותואמים את מה שמכונה , ינים שבין אדם לחברוכלומר ד, "הארצית

אם , עטר-ח בן"ייתכן שלדעת ר. ולפיכך הגיוני היה שאברהם ישער שגם בני חת שבכנען נוהגים לפיהם
" שכליים"מטרת הפרשה ללמדנו באמצעות דוגמה מוחשית שחוקי התורה אכן , כי לא כתב כך במפורש

  3.ם האומות נוהגות כך שג-והראיה , הם
ויש היגיון המשותף לה " שכלית"עטר מייסד את פירושו זה על העיקרון שהתורה היא -ח בן"ר
ם הדין הוא שזר המקבל עליו את שבע מצוות "לפי הרמב. במה שנוגע לחוקי האזרחות" חוק הטבעי"ול

, מקום מקנה זכויות אזרחח בן עטר העיקרון שקבלת חוקי ה"לדעת ר". גר תושב"בני נוח עולה לדרגת 
 . כולל בני חת שבכנען, עיקרון זה דומה גם באומות אחרות

על בני חת , "גר"התבססה טענת אברהם שאף שמוצאו זר והוא , "אור החיים"לדעת , אך על מה
גם אם אמנם החוק , ועוד? ולכן זכאי לאחוזת קבר, שמעמדו קרוב לזה של אזרח" תושב"להכיר בו כ
אף כי בעבר התגורר אברהם בחברון עשרים ? דוע ציפה אברהם שבני חת ינהגו לפיומ, הטבעי לצדו
. )לד:כא' י בר"רש(וכשנפטרה שרה התגורר בבאר שבע , הרי עברו מאז עשרים ושש שנה, וחמש שנה

 ? ולכן לא דאג מראש לרכוש אחוזת קבר, האמנם סמך על נדיבותם וטוב לבם של שכניו עובדי האלילים
היטיב עם תושביו ואף , קיימם בפועל, אברהם אכן קיבל על עצמו את חוקי המקוםש, התשובה היא

היכה , הוא הסתכן ונלחם בארבעת המלכים. פרק יד' כל זה מתואר בבר. נהג עמם לפנים משורת הדין
תן לי הנפש "ובניגוד להצעת מלך סדום , צדק-נתן מעשר למלכי, שחרר את תושבי סדום משביים, אותם

, )כג:יד' בר" (מחוט ועד שרוך נעל" לא נטל לעצמו - כנראה מנהג המקום -) כא:יד' בר" (קח לךוהרֻכש 
לא . שעל כך לא הוסמך לוותר, עמו) כד:יד' בר" (אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו"לבד מ

ת וזכאי לרכוש א" גר ותושב"גם הכרת הטוב והתועלת ההדדית תמכו בטענת אברהם שהוא , רק החוק
 .  מערת המכפלה לאחוזת קבר

 המביא תירוצים לעוד קשיים בפרשה 4,"בעלי ברית אברם"גישה עקרונית דומה מופיעה גם בספר 
 רצונם של הצדדים -התירוץ שלו הוא הלכתי . כמו השימוש בלשון מתנה בעסקת מכר ברורה, זו

 שכני עפרון לבטל את שלא יוכלו, מצרא-להחשיב את המכר כמתנה כדי שלא יחולו עליו דיני בר
הנחה היא שגם דין ה. הרכישה של אברהם בטענה שהם בעלי זכות קדימה ולרכוש את המערה לעצמם

 .  כשם שנפסק להלכה בתלמוד,  הוא הגיוני ולכן אוניברסלי ונכלל גם בחוקי החתים5מצרא-בר
 .  הדריןמעניין ששני מקובלים מובהקים נוקטים בעמדה שעל פניה נראית רציונליסטית למ
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מתגלה החוק , לפי הגדרה שהייתה מקובלת כבר ביוון העתיקה. רו לבעיית טעמי המצוות  עניין החוק הטבעי קשור בטבו 2

שכלליו נחשבים לאוניברסליים ותקפים בכל זמן ובכל " חוק על"הטבעי בעזרת תבונת אנוש ונתפס בהגות המשפטית ל
עי בסיס לגישות מזמן הרנסנס שימשה תורת החוק הטב. ולכן הוא גובר על החוק הפוזיטיבי של המדינה, מקום

יש בהגות היהודית , היות שהיהדות מבוססת על התגלות. ומגמה זו התגברה לאחרונה ביתר שאת, פוליטיות ליברליות
ם עצמו נוקט בעמדה מורכבת " הרמב.ח בן עטר מאמץ אותו"וקצת מפתיע שדווקא מקובל כר, השוללים מושג זה

: למשל יוסף פאור' ע )מ" פב" חמורה הנבוכים( "ן הטבעי יש לה מבוא בעניטבעיתפ שאינה "שהתורה אע"וכותב 
 . ועוד65-61' ע, ירושלים, מוסד הרב קוק, "ספר המדע, ם"עיונים במשנה תורה לרמב"

בדברים אלה מקופלת גם ההנחה שחוקי ההתנהגות האנושית היסודיים לא השתנו מימי קדם עד ימינו למרות השינויים    3
 .אך חוקרים רבים סבורים שהנחה זו תקפה, גם עניין זה שנוי במחלוקת. רח החייםהמופלגים בטכנולוגיה ובאו

פירושו לתורה ולכמה . א"ומאבות אבותיו של החיד, היה מקובל) 1643 חברון - 1570מרוקו , פאס(רבי אברהם אזולאי    4
 .קבלהמבוסס ברובו על ה, ב"ירושלים תשמ, בהוצאת אהבת שלום, בעלי ברים אברם, ך"מספרי נ

 Eleutheria Papgianni: "Protimesis (Preemption) in'מצרא בחוקי העמים ע- על מקבילות לדינא דבר 5
Byzantium", pp. 1071-1082 in The Economic History of Byzantium, Angeliki E. Laiou, ed., 2002 
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