
 טו, ויגש חנוכה בראשית מו ן"רמב

 

 בכניסתן שנולדה יוכבד זו אלא, ושתים שלשים אלא מוצא אתה אי ובפרטן - ושלש שלשים( טו)

 הורתה ואין במצרים לידתה, במצרים ללוי אותה ילדה אשר( נט כו במדבר) שנאמר, לעיר

 (:א יב סוטה) רבותינו שיטת היא זו, במצרים

 שהולידה עמה שנעשה הפלא הכתוב הזכיר לא למה כן אם, תימה זה כי ואמר השיב אברהם ורבי

 צריך אני, רבותינו דברי בסתירת בעיניו חכם יהיה פן והנה... שנה ושלשים מאה בת והיא משה

 יסוד שהם הנסתרים הנסים מן גדול פלא יוכבד בדבר יהיה פנים כל על כי, ואומר. אליו לענות

 כן שיתנבא נביא ידי על הנעשים הנסים כי, בתורה וברור אמת שהוא דבר לך אומר אבל... התורה

 להכרית או צדיק לעזור מאליהן והנעשים, הכתוב יזכירם השם במלאכות נגלה מלאך או מתחילה

 רבותינו על שהשיב ממה הזה החכם בפי יוצק רותח זהב וזהו, בנביאים או בתורה יזכירו לא רשע

 התורה יסודות כל, הכתוב יזכירם ולמה, הרבה במקומות וזולתו( יב כה במדבר) פינחס בענין

 כולם התורה יעודי שהרי, ומנהג טבע לא נסים רק ענינו בכל אין התורה ועם. הם נסתרים בנסים

 יהיו ולא, חלב האוכל או העריות מן אחת על הבא בטבע וימות יכרת לא כי, ומופתים אותות

 הצלחת וכל ההן בטובות התורה יעודי כל וכן, השביעית בשנה זרענו מפני בטבעם כברזל השמים

 שנוי בהם שאין אלא, ונפלאות נסים תפלותינו וכל מלכנו דוד תפלות וכל, בצדקתם הצדיקים

, ב ו שמות) השם בעזרת אפרשנו ועוד, (א יז לעיל) כבר זה הזכרתי כאשר עולם של בטבעו מפורסם

 (:יא כו ויקרא

 היה דוד אדונינו לדת עד לארץ ישראל בוא מעת כי, ידענו. שאמרתי מה על נאמן עד לך אתן והנה

 לכל ויגיע, וישי ועובד ובועז שלמון, דורות לארבעה יתחלקו והימים. שנה ושבעים מאות כשלש

 שלא מותו בשנת אחד כל מולידים והיו, לאברהם קרוב זקנים כלם והנה, שנה ג"צ מהם אחד

 יהיו, כמנהג בבחרותו מהם אחד הוליד ואם. שנה מאה בזמנם החיים אין כי, הארץ כל כדרך

 אברהם בדור האדם ימי כי, מאד יותר גדול הפלא בהם ויהי, מאברהם יותר מאד זקנים האחרים

 :למחציתם חזרו דוד ובשנות, ארוכים

 והם הקבלה אנשי נתנו ולכן, לארץ בבואם רבים ימים לשלמון שהיו אפשר כי, יותר חיו ואולי

 תחת לחסות הבאה הצדקת בן המלוכה לאבי נעשה נסתר נס והוא, רבים ימים לעובד אמת חכמי

 :רבים ימים ארך באמו יזכירו וכן. השכינה כנפי

 כי, המקרא מבעלי וזולתו הנזכר החכם יחשוב כאשר איננו באברהם הפלא כי פרשתי וכבר

, בימיו חלקים שני עליו עברו לא והנה, שנה וחמש שבעים מותו טרם יצחק את הוליד אברהם

 הרופאים יחשבו כאשר, ימותם חלקי שלשת עליהם עבור עד בהם הזקנה אין דור בכל והאנשים

 לו יחשבו לא שנה כשבעים בהם הימים אשר האלה ובדורות. והזקנה והאישות והבחרות הילדות

 הולידו שלא מפני, שם פירשתי כאשר ושרה באברהם התימה רק... ששים אחר עד זוקן הרופאים

 ... מזה זה הולידו ועתה בנעוריהם

 איננו, הנשים כמשפט לזקנתה קרוב עד הלחות בה ותתקיים, אביה כימי יוכבד ימי יהיו אם והנה

 האחים ידי על ישראל את לגאול האלהים שרצה מפני, רבותינו לה נתנו אשר בזמן תוליד אם פלא

 .דבר' מה יפלא ולא. אמם זקנה כי עד רבים ימים לידתם איחר, הקץ הגיע ולא האלה


