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האבות בקברותיהם

האגדה :בבא בתרא נח
ַר ִּבי ְּבנָ ָאהֲ ,ה ָוה ָקא ְּמ ַצ ֵּיין ְּמ ַע ְּר ָתא.
יעזֶ ר ֶע ֶבד
ִּכי ָמ ָטא ִּל ְּמ ַע ְּר ָתא ְּד ַא ְּב ָר ָהםַ ,א ְּש ְּכ ֵּחיה ֶל ֱא ִּל ֶ
ַא ְּב ָר ָהם ְּד ָק ִּאי ַק ֵּמי ָב ָבא.
ָא ַמר ֵּליהַ :מאי ָק ָע ִּביד ַא ְּב ָר ָהם?
ישיה.
ָא ַמר ֵּליהַ :גאנִּ י ְּבכַ נְּ ָפה ְּד ָש ָרה ,ו ְּמ ַעיְּ נָ א ֵּליה ְּב ֵּר ֵּ
ימא ֵּליהְּ :בנָ ָאה ָק ִּאי ַא ָב ָבא.
ָא ַמר ֵּליה :זִּ יל ֵּא ָ
ר־ה ַרע ְּב ַהאי ָע ְּל ָמא
ָא ַמר ֵּליהֵּ :ליעוֹ ל; ֵּמ ַידע יָ ַדע ְּדיֵּ ֶצ ָ
יכא.
ֵּל ָ
ַעל ַע ֵּיין ְּונָ ַפק.
ִּכי ָמ ָטא ִּל ְּמ ַע ְּר ָתא ְּד ָא ָדם ָה ִּראשוֹ ן  ,יָ ְּצ ָתה ַבת־קוֹ ל
ְּו ָא ְּמ ָרה :נִּ ְּס ַת ַכ ְּל ָת ִּב ְּדמות ְּדיוֹ ְּקנִּ יִּ ,ב ְּדיוֹ ְּקנִּ י ַע ְּצ ָמה ַאל
ִּת ְּס ַת ֵּכל.
ְּו ָהא ָב ִּעי נָ א ְּל ִּציונֵּ י ְּמ ַע ְּר ָתא ? ְּכ ִּמ ַדת ַה ִּחי צוֹ נָ ה ָכךְּ
ימית.
ִּמ ַדת ַה ְּפנִּ ִּ
ו ְּל ַמאן ְּד ָא ַמר ְּ :שנֵּ י ָב ִּתים  ,זֶ ה ְּל ַמ ְּע ָלה ִּמ ֶזה ְּ ,כ ִּמ ַדת
ָה ֶע ְּליוֹ נָ ה ָכ ְּך ִּמ ַדת ַה ַת ְּחתוֹ נָ ה.
ָא ַמר ַר ִּבי ְּבנָ ָאה  :נִּ ְּס ַת ַכ ְּל ִּתי ִּב ְּשנֵּ י ֲע ֵּק ָביו ְּ ,ודוֹ ִּמי ם
ִּל ְּשנֵּ י ַג ְּל ַג ֵּלי ַח ָמה.
ַה ָכל ִּב ְּפנֵּ י ָש ָרה ְּ ,כקוֹ ף ִּב ְּפנֵּ י ָא ָדם ָ .ש ָרה ִּב ְּפנֵּ י ַח ָוה ,
ְּכקוֹ ף ִּב ְּפנֵּ י ָא ָדם ַ .ח ָוה ִּב ְּפנֵּ י ָא ָדםְּ ,כקוֹ ף ִּב ְּפנֵּ י ָא ָדם .
ָא ָדם ִּב ְּפנֵּ י ְּשכִּ ינָ הְּ ,כקוֹ ף ִּב ְּפנֵּ י ָא ָדם.
שו ְּפ ֵּרי ה ְּד ַרב ַכ ֲהנָ א ֵּ ,מ ֵּעי ן שו ְּפ ֵּרי ה ְּד ַר ִּבי ַא ָבה ו;
שו ְּפ ֵּריה ְּד ַר ִּבי ַא ָבהוֵּ ,מ ֵּעין שו ְּפ ֵּריה ְּדיַ ֲעקֹב ָא ִּבינו;
שו ְּפ ֵּרי ה ְּדיַ ֲעקֹב ָא ִּבי נ וֵּ ,מ ֵּעי ן שו ְּפ ֵּרי ה ְּד ָא ָדם
ָה ִּראשוֹ ן.
הגרסה המנוקדת  -מתוך אתר ”דעת”.

הרקע בגמרא
המשנה עוסקת בדיני צניעות בחצר הפרטית  ,והגמרא
מרחיבה זאת לעיסוק כללי בענייני צניעות.

תרגום וביאור
רבי בנאה היה מציין מערות ( כדי שידעו לזהות אותן
לענייני טומאה וטהרה).
כשהגיע למערת אברהם ,מצא את אליעזר עבד אברהם
עומד בפתח .שאל רבי בנאה :מה עושה אברהם? השיב
אליעזר :שוכב בחיקה של שרה ומעיינת בראשו (לבדוק
אותו מכינים  ,תולעים וכדומה ) .אמר לו  :לך אמור לו
שרבי בנאה עומד בפתח  .השיב לו  :כנס  ,אין יצר הרע
בעולם זה .נכנס רבי בנאה ,הסתכל ויצא.
כשהגיע למערת אדם הראשון  ,יצאה בת קול ואמרה :
הסתכלת באדם הדומה לדיוקני ( אברהם )  ,אל תסתכל
בדיוקני עצמו (אדם הראשון הנברא בצלם אלוקים).
שאל רבי בנאה  :והרי עליי לציין את המערה ? השיבה
בת הקול :היא כמידת המערה של אברהם.
אמר רבי בנאה :הסתכלתי רק בשני עקביו של אדם ,וכל
אחד דומה לשמש.
כל האנשים לעומת שרה הם כקוף לעומת אדם  ,וכן
שרה לעומת חווה  ,חווה לעומת אדם ואדם לעומת
השכינה.
יופיו של רב כהנא מעין יופיו של רבי אבהו  ,יופיו של
רבי אבהו מעין יופיו של יעקב אבינו  ,יופיו של יעקב
מעין יופיו של אדם הראשון.

שאלות הכוונה ללימוד עצמי
היכן מתרחש המפגש באגדה? בקבר? בגן עדן?
מדוע זה מה שעושים אברהם ושרה בקברם?
מדוע נמדדת מעלתם של האבות ביופיים?
אגדה היום מציע מענה למעוניינים להרחיב מעט בלימוד עולמם הרעיוני של חז”ל דרך אגדות התלמוד  ,בעזרת עלון וירטואלי ודף פייסבוק .מותאם
לקצב הדף היומי ,אך אינו מחייב לימוד מקדים .עורך :חיים אקשטיין .להצטרפות לרשימת התפוצה ולתגובותagada.hayom@gmail.com :
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לעיון נוסף

תקוותו של הגוף העמקה בסוגיה

ספק אם נצליח לעשות את מה שרבי בנאה עשה באגדה זו  .הוא נכנס
לעומק עולמם של האבות  ,כדי למדוד את מקומם במדויק ; אנחנו לא
עוד מאגדות השבוע:
ָא ַמר " ַויִ ָשא ִב ְל ָעם ֶאת ֵעינָ יוַ ,ויַ ְרא נתיימר להיכנס פנימה  ,ולא נבאר את כל פרטיה של אגדה עמוקה זו .
המעט שננסה הוא להתבונן בה מבחוץ ,במבט כללי.

ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ש ֵֹׁכן ִל ְש ָב ָטי ו " ָ .מה
יהם
ָר ָאה ? ָר ָאה ֶש ֵאין ִפ ְת ֵחי ֳא ָה ֵל ֶ
היכן מתרחש הסיפור המופלא הזה ? לכאורה במיקום גיאוגרפי מדויק ,
ְמ ֻכ ָונִ ין זֶ ה ָלזֶ הָ ,א ַמרְ :ראויִ ין ַה ָללו במערת המכפלה  .הכוונה למערה המוחשית ולא למקום שנמצא רק
יהן ְש ִכינָ ה( .ס א)
ֶש ִת ְש ֶרה ֲע ֵל ֶ
בממד המיסטי ,שהרי לרבי בנאה יש משימה מעשית מוגדרת – לציין את

הקברות .מצד שני ,אברהם ושרה כבר נחים בקברם  ,ואם מתואר שהם
מפרשנות האגדה:
חיים – התיאור כנראה לקוח מגן עדן .אז היכן נמצא רבי בנאה?
משך
(
מדווינסק
רבי מאיר שמחה
במבט ראשון ,כמו בהרבה אגדות חז"ל אחרות ,מתבקש לומר שההקשר
ח כ מ ה ) מ ס ב י ר א ת מ ש מ ע ו ת הפרקטי -הלכתי הוא רק המעטפת החיצונית של הסיפור  ,ולמעשה רבי
ב ד י ק ת ה ש ל ש ר ה ב ר א ש ו ש ל בנאה מתעלה ברוחו אל ממד על -מציאותי  ,שבו אפשר להיפגש עם
אברהם :תפקידה של שרה לברר את האבות .אלא שבדרך כלל ממדים על-מציאותיים נראים הרבה יותר טוב.
היוצא מאברהם .מידתו של אברהם באגדות אחרות ,חז"ל מתארים את נשמותיהם של אבות האומה כפעילות.
כוללת הן את ישמעאל והן את צדיקים יושבים בגן עדן ,נהנים מזיו השכינה ,אולי מתפללים על ישראל
יצחק ; שרה עושה את הבירור בין מלמעלה ,אבל לא ישנים ולא מוציאים כינים מהשיער .המציאות שאליה
הטוב לרע  ,מולידה את הבן הטוב מגיע רבי בנאה אינה גן עדן  ,אלא
ודוחה את הרע  .יעויין בפירושו מקום שבו ישנים ,או עוסקים בשאר גם אם אנו רחוקים ממדרגה זו  ,עצם
קיומה מלמד אותנו על הגוף שבו אנו
צרכים גופניים.
לתורה (בראשית כא יב).
דבר אחד אנו יודעים על המקום חיים – יש לו זכות קיום  ,הוא אינו
חייב להתפורר ברגע שהרוח נלקחת
הזה  :אין בו יצר הרע  .כך אומר
ממנו,
אליעזר עבד אברהם לרבי בנאה
במפורש .מצד אחד אין זה עולם נשגב של נשמות וזיו השכינה ,ומצד שני
גם לא עולם חומרי שיצר הרע שולט בו  .עולם זה יכול להתבאר על פי
אגדה אחרת  ,שחלפנו על פניה מוקדם יותר בבבא בתרא  ,ולפיה
באברהם  ,יצחק ויעקב לא שלט מלאך המוות  .גם לא שלטו בהם רימה
ותולעה .הם כבר אינם פועלים בעולם הזה ,ונשמתם כבר בעולם אחר ,
אבל אין זה מונע מהגוף שלהם להמשיך ולהתקיים  .כשיודעים איך לשמור עליו במהלך החיים  ,כשלא
מטמאים אותו ולא משקעים אותו בחטאים ,יש לו קיום עצמאי והוא אינו צריך להירקב .אין לו מה לעשות בלי
נשמה ,ולכן הוא בקבר ,אבל הוא ממתין בסבלנות .שוכב ,מתחזק את עצמו ,עד שתשוב אליו רוחו .גם אם
אנו רחוקים ממדרגה זו ,עצם קיומה מלמד אותנו על הגוף שבו אנו חיים – יש לו זכות קיום ,הוא אינו חייב
להתפורר ברגע שהרוח נלקחת ממנו ,הוא מסוגל להרבה יותר ממה שאנו חושבים בדרך כלל.
ועוד נקודה אפשר ללמוד מגופם הישן של אברהם ושרה  :גם כשהם אינם פועלים בעולם  ,אברהם ישן
בחיקה של שרה ,ושרה שומרת על גופו של אברהם .מי שמטביע בגופו את החסד והאהבה – הם אינם
נפרדים ממנו לעולם ,בחייו ובמותו.

