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ה רָׂ י ש ָׂ י ַחּיֵּ נֵּ ְ ים ש  נִּ ָׂ ַבע ש  ֶ ה ְוש  נָׂ ָׂ ים ש  רִּ ה ְוֶעש ְ נָׂ ָׂ ה ש  אָׂ ה מֵּ רָׂ י ש ָׂ ְהיּו ַחּיֵּ  )כג,א( ַוּיִּ

ה" פירש י"רש רָׂ י ש ָׂ י ַחּיֵּ נֵּ ְ  י"רש רצה מה ל"זצ איגר עקיבא רבי הגאון הקשה". לטובה שוין כולן" –" ש 
 ה"קע חייתה לא אמנו שרה למה המפרשים שהקשו מה פי והסביר על, לטובה שוין שכולן בזה להשמיענו

 ,שנה ח"מ בגיל כשהיה שאברהם התגייר במדרש רבה )פרשה ל' אות ח'(: שמצינו ותירצו, אברהם כמו שנים
 חי לא כן ואם . שנולד כקטן שנתגייר שגר(: אמרו חז"ל א"ע ב"כ דף) במסכת יבמות (,בוראו את הכיר ואז

 איפה יוצא, ז"קכ נקבל ח"מ נוריד אבינו אם אברהם שחי שנים ה"שקע מאחר, משרה יותר ה"ע אבינו אברהם

ים" הכתוב שאמר וזהו ,שנה ז"קכ חיו ואברהם ששרה נִּ ָׂ ַבע ש  ֶ ה ְוש  נָׂ ָׂ ים ש  רִּ ה ְוֶעש ְ נָׂ ָׂ ה ש  אָׂ ה מֵּ רָׂ י ש ָׂ ְהיּו ַחּיֵּ  ".ַויִּּ
 

וא ֶחְברֹון ע הִּ ְרַית ַאְרּבַ קִּ ה ּבְ רָׂ ת ש ָׂ מָׂ  (כג,ב) ַוּתָׂ
ת אמרו רבותינו במדרש )איכה רבתי א'(: קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בית המקדש. זהו שאמר:  מָּ ָּ ַות 

ה רָּ שמיתת שרה היא חורבן כחורבן בית המקדש, לפי שהייתה צדקת. ואפשר  חורבן.אותיות:  – ֶחְברֹוןִהוא ... ש ָּ
ה יסודות: אש, רוח, מים, עפר. בחייו הם מחוברים יחד ובמותו לפרש עוד על פי הידוע שהאדם נברא מארבע

הם נפרדים, וישוב הכל לעפר. הנה הצדיקים הגדולים כאבותינו ואימותינו בוודאי שלא שלטה בהם רימה 

ה"ותולעה, וגם במותם ארבעת היסודות מחוברים יחד כמו שהיה בחייהם. זהו שאמר:  רָׂ ת ש ָׂ מָׂ ְרַית ,ַוּתָׂ קִּ  ּבְ

וא ֶחְברֹון ע הִּ  .(ר, שארבעת יסודותיה עודם מחוברים וצמודים כמו בחייהם ממש. )אילת אהביםכלומ – "ַאְרּבַ

 
ם  הָׂ ֹבא ַאְברָׂ ְספֹּ ַוּיָׂ ּה )כג,לִּ ְבּכֹתָׂ ה ְולִּ רָׂ  ב(ד ְלש ָׂ

א" ן ב ָּ א ?ֵמֵהיכָּ ה ב ָּ ֹוִרי ָּ א'מה פשר שאלת המדרש  (ה,נח שמות רבה) "ֵמַהר ַהמ  ן ב ָּ רבות  פעמיםוהלא  'ֵמֵהיכָּ

ֹבא' ולא התקשו חז"ל מהיכן בא? עוד יש להבין בלשון הפסוק, מדוע נאמר " הנאמר בתורה 'ַוי ָּ רָׂ ְסּפֹד ְלש ָׂ ", לִּ

הּ "ואחר כל  ְבּכֹתָׂ שתי השאלות הללו מתורצות  אומר ה"כסף נבחר": הלא בדרך כלל הבכי קודם למספד? ", לִּ
 האחת בחברתה. שאלה זו עצמה עמדה לפני חז"ל, מדוע הקדים הכתוב את ההספד לבכי, ולכן תירצו אותה 

של שרה היה שלושה ימים, בהסברם: "מהיכן בא? מהר המוריה". והמרחק מהר המוריה עד למקום פטירתה 
 ק. וכיוון שכבר חלפו להם ג' ימיםכשם שבהליכתו אל מקום העקידה הלך שלושה ימים, כנאמר בפסו

 ראשונים שהם לבכי )כדברי הגמרא במסכת מו"ק כז:(, לכן הקדים את ההספד לבכי.
 

ְספֹּ  ם לִּ הָׂ ֹבא ַאְברָׂ ּה )כג,ַוּיָׂ ְבּכֹתָׂ ה ְולִּ רָׂ  ב(ד ְלש ָׂ
סמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה פרחה נשמתה ממנה ומתה. דרשו חז"ל, למה נ

קשה, כיצד ייתכן לומר על שרה אמנו שפרחה נשמתה בגלל העקידה, הלא כל מה שעשה אברהם אבינו היה 
ברצון ה' ועל פי ציוי ה', ומדוע פרחה נשמתה כששמעה על עקידת בנה, וכי יעלה על הדעת לומר שחלילה 

צטער ויקשה עליה לקיים את רצון ה'? מבאר בספר 'עבודת ישראל', ששרה אמנו לא נבהלה מעצם הרעיון ת
של עקידת בנה והעלאתו כקרבן, וברור שהייתה מוכנה למסור את גופה ונפשה למען רצון ה', בכך אין כל 

שלא היה ראוי ספק ופקפוק. אך כאשר שמעה שלבסוף לא נשחט יצחק, מכך פרחה נשמתה, סבורה הייתה 
בנה לשמש כקרבן, ולכן נדחתה הקרבתו לפני ה' מחמת חסרונו. כיון שכך מיד פרחה נשמתה מצער על שלא 

 .הצליחה לגדל ולהכשיר כראוי את בנה לעבודת ה'
 

ע ְרַית ַאְרּבַ קִּ ה ּבְ רָׂ ת ש ָׂ מָׂ  )כג,ב( ַוּתָׂ
המוסר כל  :( ,אבבא קמא צג ב.,טז מצאתי בשם גדול אחד, דאיתא בגמרא )ראש השנה :בילקוט גרשוני מובא

ֹט  ":(,הטז בראשית)(: כמו שאמרה שרה לאברהם) , הוא נענש תחילהעל חברודין  פ  ְׁ יִני ו ֵביֶניךָּ  ה'ִיש  ", ולבסוף ב ֵ

עהיא עצמה נפטרה ואברהם היה צריך לקוברה. וזהו מה שכתוב " ְרַית ַאְרּבַ קִּ ה ּבְ רָׂ ת ש ָׂ מָׂ ַית ", אל תקרי ַוּתָׂ ִקרְׁ ב ְׁ
ע ב ַ ֹט אלא "בקריאת ארבע", שבעבור ארבע המילים האלו " ַארְׁ פ  ְׁ יִני ו ֵביֶניךָּ  ה'ִיש   ...היא נענשה ומתה "ב ֵ
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ֶכם )כג, ּמָׂ י עִּ ֹנכִּ ב אָׂ ָׂ ר ְותֹוש   (דּגֵּ
רמפרשי המקרא שואלים על הסתירה כביכול בדברי אברהם, שהרי אם הוא ' באין הוא '' ּגֵּ ָׂ ואם הוא  ' תֹוש 

ב' ָׂ ר' אין הוא 'תֹוש  מצד האמת כבר ניתנה ארץ כנען לאברהם אבינו  :זיע"א המגיד מדובנאאומר על כך  '.ּגֵּ
ַרת : ")בראשית טו,יח( בברית בין הבתרים, כנאמר ָּ י ֹום ַההו א כ  י ֶאת  ה'ב ַ ַתת ִ ֲעךָּ נָּ ַזרְׁ ִרית ֵלאמֹר לְׁ ם ב ְׁ רָּ ֶאת ַאבְׁ

ֶרץ ַהז ֹ  אָּ אם כן הוא באמת הבעלים האמיתיים של הקרקע, אך היות שבפועל עדיין שלטו בה בני חת, ".., אתהָּ
היה עליו להזדקק לטובתם. לפיכך הוא לא יכול היה לומר להם שהוא ולא הם אדוני הארץ, ומאידך גם לא 

ת לשתי לכן השתמש אברהם בלשון המשתמע היה יכול להוציא שקר מפיו ולומר להם שהם אדוני הארץ.

ֶכםפנים: " ּמָׂ י עִּ ֹנכִּ ב אָׂ ָׂ ר ְותֹוש  רהם אבינו היתה שהוא ". הם פירשו שהוא ה'גר' והם ה'תושב', אך כוונתו של אבּגֵּ
 הארץ, ואילו הם ה'גרים' השולטים בארץ באופן זמני וארעי. ה'תושב' ולו

 

י נֵּ ר ֶאל ּבְ תֹו ַוְיַדּבֵּ י מֵּ נֵּ ַעל ּפְ ם מֵּ הָׂ ם ַאְברָׂ קָׂ ת ַוּיָׂ  ג( ,)כג חֵּ
ל ֶ ה ש  כָּ רָּ ֵלאֹות ֵהן ַהדְׁ ית מְׁ ִ ֵראש  ל ֵסֶפר ב ְׁ ֶ ו  ש  י ֹות ֵאל  ִ ש  רָּ ָּ ם פ  ה. ג ַ כָּ רָּ יִנים ִהיא, ֵסֶפר ַהדְׁ ה, ֵסֶפר ד ִ ֹורָּ ים  ַהת  ֹוַרת ַחי ִ ת 

ֹון נַ  ב  ְׁ ב ֶחש  ֵ ַחש   ם לְׁ דָּ ב אָּ ַח"ל זיע"א, ַחי ָּ ַרמְׁ נו  הָּ ַתב ַרב ֵ ָּ ל יֹום, כ  כָּ יֹות. ב ְׁ יַצד ִלחְׁ ֵ ו  ֲאבֹות כ  ש  מֹו: "ֶמה עָּ ֹאל ַעצְׁ ְׁ ִלש  ֹו וְׁ ש  פְׁ
ם. כ ָּ ַדרְׁ ֶלֶכת ב ְׁ ל לָּ ד ֵ ַ ת  ְׁ ִהש  ה ו לְׁ ו בָּ ש  ֹצא ֶאת ַהת ְׁ ֹר ִלמְׁ ת  ֶהם ה'!". ַלחְׁ ק ב ָּ ַ ש  ךְׁ חָּ ָּ כ  ֶ ם, ש  עֹולָּ ם  הָּ הָּ רָּ ֵתנו : ַאבְׁ ָּ ש  רָּ ָּ ט ִמפ  רָּ ְׁ ה פ  ִהנ ֵ

ה,  רָּ ֹר ֶאת ש ָּ ב  ש  ִלקְׁ ַבק ֵ לֹום מְׁ ָּ יו ַהש   לָּ ִבינו  עָּ ל אָּ י. ֲאבָּ רֹון ַהִחת ִ ן ִעם ֶעפְׁ ָּ א ו ַמת  ָּ ַנֵהל ַמש   ִריךְׁ הו א לְׁ יו. צָּ נָּ פָּ ל לְׁ ָּ ֵמתֹו ֻמט 

ֵני ֵכן  ֵני ֵחת".  -ִלפְׁ ר ֶאל ב ְׁ ַדב ֵ ֵני ֵמתֹו, ַויְׁ ְׁ ם ֵמַעל פ  הָּ רָּ ם ַאבְׁ קָּ יר זצ"ל:"ַוי ָּ ּמִּ ם מִּ י ְירֹחָׂ אֹון ַרּבִּ יר ַהּגָׂ ְסּבִּ ם ֵמַעל  הִּ קָּ ַין "ַוי ָּ ִענְׁ
ֵני ֵמתוֹ  ְׁ ֵני ֵחת פ  ר ִעם ב ְׁ ַדב ֵ ַרךְׁ לְׁ ם ֻהצְׁ הָּ רָּ ר ַאבְׁ ֶ ֲאש  ַ כ  ֶ יו! ֲהֵרי  -" הו א, ש  נָּ פָּ ל לְׁ ָּ ה ֵמתֹו ֻמט  יָּ ו  לֹא הָּ ִאל  ה כ ְׁ יָּ הָּ ם", וְׁ קָּ ה "ַוי ָּ ִהנ ֵ

 ָּ ַחץ פ  יו, רָּ עֹותָּ מְׁ ל ד ִ יו כ ָּ לָּ ִרי ֹות ֵהִסיר ֵמעָּ בֹוד ַהב ְׁ ד כ ְׁ ם, ו ִמצ ַ דָּ ֵני אָּ ר ִעם ב ְׁ ַדב ֵ ִריךְׁ הו א לְׁ תֹו צָּ ֲאגָּ ַמן, ד ַ ֹו טָּ ִלב  ַצֲערֹו ב ְׁ יו, וְׁ נָּ
ע ִדמְׁ ם וְׁ ָּ ר ִאת  ַדב ֵ י ְׁ ֶ ם ש  בֹודָּ ֵאין כ ְׁ ר, וְׁ ַדב ֵ ם הו א מְׁ דָּ ֵני אָּ י ֲהלֹא ִעם ב ְׁ ה. כ ִ יָּ לֹא הָּ ה כ ְׁ יָּ הָּ ם, וְׁ ֹו ש ָּ ִלב  ר ב ְׁ ַדב ֵ יו, לְׁ יָּ חָּ יו ַעל לְׁ ֹותָּ

ַעל  מֹו וְׁ ַלט ַעל ַעצְׁ ָּ א ש  ָּ ב. ֶאל  ַיב ֵ הו א מְׁ ם וְׁ ָּ ַאף צֹוֲהלֹות ִאת  ירֹות וְׁ ב ִ יו ַמסְׁ נָּ ם ו פָּ ָּ ר ִאת  ב ֵ יו, ד ִ ֹותָּ ש  ִרי ֹות! -ִרגְׁ בֹוד ַהב ְׁ  ֶזהו  כ ְׁ
 

י ּנִּ ּמֶ ֶדה ַקח מִּ ָׂ ֶסף ַהש ּ י ּכֶ ַתּתִּ  (כג,יג) נָׂ
 :את הפסוקבאר ע לפעמים חיי הנישואין לא עולים יפה, והאדם רוצה להתגרש מאשתו, ועל זה חשבתי ל"ל

ֶסף"אומר האדם לרבנות  י ּכֶ ַתּתִּ ֶדה' (באם אגרשנה שהתחייבתי לאשה בנידוניה)" נָׂ ָׂ כמובא )רמז לאישה   - 'ַהש ּ

ֶדה,: כותב על הפסוק (ב"ע דף לו)בראשית זוהר ב ָּ ש   ם ב ַ יֹותָּ הְׁ ִהי ב ִ ה ַויְׁ ָּ ִאש   ֶדה? זֹו הָּ ָּ ש   י", (ַמה ז ֶה ב ַ ּנִּ ּמֶ   ."ַקח מִּ
 

 :ש מה'וביק הוא עמד אבינו יצחק של זיווגו על אברהם עבד אליעזר כשהתפללג עסקינן, זיוובענייני ואם 

ה " םֶחֶסד ַוֲעש ֵ הָּ רָּ יתָּ " :הוא אמר תפילתו בסיום ואף , (כד,יב) "ִעם ֲאדִֹני ַאבְׁ ש ִ י עָּ ה  ֵאַדע כ ִ  "ִעם ֲאדִֹני ֶחֶסדו בָּ

 של נפשו מסירות את אליעזר יודע והלא ?ֶחֶסד אליעזר ומבקש מדגיש מדוע :א"זיע בחיי רבינו שואל (כד,יד)

 עבדו את 'ה שיצליח אברהם שראוי דאיובו, כן אם .כמוה שאין אהבה מתוך והכל לאלוקיו אברהם

 גדול חכם אליעזר :ץומתר ?"ֶחֶסד" הוא מבקש מדוע אז, מעלה בכל מושלמת כלה ליצחק ויביא ,בשליחותו
 ואף (ב"', עחדף  סוטה)ו עימ נוהגים כך נוהג שהאדם כמו כי הוא ידע אבינו לאברהם צמוד שהיה וכיון, היה
 בתפילתו הוא מדגיש ולכן (ב"ע קנא דף שבת) השמים מן עליו מרחמים הבריות על המרחם כל"ש הוא ידע

ֶסד ואף, כולם הבריות כל עם ֶחֶסד גומל אדוִני ואברהם הואיל !עולם של ריבונו" :ואומר חָּ ה וָּ קָּ דָּ  ראוי, רֵֹדף צְׁ

 הם כך. "יצחק לבנו הראויה אשה להביא בשליחותי אותי ותצליח ֶחֶסדה במידת עימו תתנהג אתה שאף הוא
 )הרב משה יזדי שליט"א( ."מידה כנגד מידה" בריותיו עם הוא מתנהג ,הוא ברוך הקדוש של מידותיו

 

ְתךָׂ ְקֹבר וא ְוֶאת מֵּ יְנךָׂ ַמה הִּ י וּבֵּ ינִּ ֶסף ּבֵּ ֶקל ּכֶ ֶ ֹאת ש  ע מֵּ י ֶאֶרץ ַאְרּבַ נִּ עֵּ מָׂ ְ י ש   )כג,טו( ֲאֹדנִּ
וא"עוד פעמיים כתובות המילים  בתנ"ך: הראשון בפרשה שלנו, השני כאשר נשלחו המרגלים לראות  "ַמה הִּ

ֶרץ : ")במדבר יג,יח( את הארץ אָּ ִאיֶתם ֶאת הָּ ", והשלישי שמבקש דוד המלך מהקב"ה שיגלה לו מתי ואַמה הִּ ו רְׁ

ַמי ימות: )המעשה מובא במסכת שבת ל,א(, על הנאמר בתהלים )לט,ה(: " ת יָּ י ו ִמד ַ יאהֹוִדיֵעִני ה' ִקצ ִ . "ַמה הִּ

כותבים לנו שדבר זה נועד ללמדנו מוסר השכל: כשאדם צעיר, בא אליו יצר הרע ואומר לו  מפרשי המוסר
מן ללמוד תורה אחרי החתונה. אבל כרגע שיהנה מהחיים ויראה עולם. אחרי החתונה בא אליו שיהיה לו ז

היצר ואומר לו שיהיה לו זמן ללמוד, כשהוא יזדקן ולא יוכל לעבוד. אבל עכשיו צריך ללכת לעבוד ולפרנס 
קח אותו. ובכך דקן גם אם ירצה כבר, לא יהיו לו כוחות עד שמלאך המוות יזוממילא אין זמן ללמוד. וכשי

וא" -היצר הרע תפס לו את כל החיים. מוסר זה רמוז בעניין שלנו שה " של המרגלים כנגד היצר הרע ַמה הִּ
שבא לאדם בצעירותו ואומר לו להנות, כמו שהמרגלים הלכו לראות את הארץ כך היצר ממליץ לצעיר 

וא"-לראות את העולם ולהנות מהחיים. וה גד היצר שבא לאדם לאחר החתונה, אבינו כנ םשל אברה ",ַמה הִּ
כמו שאברהם אבינו התבקש לתת כסף לעפרון, ככה היצר מסיט את האדם לצאת לעבוד ולפרנס במקום 
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וא" -ללמוד תורה. וה של דוד המלך זה כבר האדם בזיקנתו שרק מחכה לקיצו, ובכך היצר תופס את  ",ַמה הִּ
 האדם בכל חייו.

 

וא יְנךָׂ ַמה הִּ י ּובֵּ ינִּ ֶסף ּבֵּ ֶקל ּכֶ ֶ ֹאת ש  ע מֵּ  (כג,טו) ַאְרּבַ
מאיר  םהגה"צ רבי חיי שאל -לכאורה קשה ."םחשובה לכלו -יאכמונו מה ה םשני אוהבי ןבי: "י"רשמפרש 

שכך י "יש לפרש את דברי רש :הרבי ץתיר אלא זה את זה? םהיו אוהבי ןועפרו םוכי מאימתי אברה :ץמו'יזני
ע ֵמֹאת שעד , אני אוהב כסףדבר אחר, אולם כל אחד מאיתנו אוהב שנינו אוהבים, : אמר עפרון לאברהם ב ַ ַארְׁ

ֶסף ֶ ֶקל כ  ֶ שגם בעיניך , עד כדי לקיימןממון רב ומוכן לפזר אוהב מצוות ואילו אתה  כלום,לנחשב בעיני לא  ש 

ֶסףל ייחסים חשיבות אינינו מנמצא ששנינו  ..אינם חשובים.ארבע מאות כסף  ֶקל ּכֶ ֶ ֹאת ש  ע מֵּ  !ַאְרּבַ
 

ּכֹלַוה' ּבֵּ  ם ּבַ הָׂ  א( כד,) ַרְך ֶאת ַאְברָׂ
רָּ  ל ַאבְׁ ֶ ארֹו ש  ַצו ָּ ה ב ְׁ תָּ יְׁ ה הָּ ִלית טֹובָּ ג ָּ עֹוִני: "ַמרְׁ מְׁ ִ קו ט ש  ַילְׁ א ב ְׁ א מו בָּ ב ָּ ֶ ל חֹוֶלה ש  כָּ ִבינו , וְׁ ם אָּ ה  -הָּ עָּ ָּ ש  א. ב ְׁ ֵ ַרפ  ד ִנתְׁ ִמי ָּ

פ ַ  "א ִמסְׁ ב ָּ ְׁ ַרש  ֹוֵאל הָּ ה". ש  ָּ ל ַהַחמ  ג ַ ַגלְׁ ה ב ְׁ אָּ לָּ רו ךְׁ הו א ו תְׁ דֹוש  ב ָּ ה  ַהק ָּ חָּ קָּ ִבינו , לְׁ ם אָּ הָּ רָּ ַטר ַאבְׁ פְׁ נ ִ ֶ ַאל ש  ְׁ ִנש  ֵאלֹות, וְׁ ְׁ ר ש 

נו   ָּ ל  ֶ נֹון ש  גְׁ ס ִ ן ב ַ ַמר  -אֹותָּ י:אָׂ יְנְסקִּ לִּ י ַיֲעֹקב ּגָׂ ִטית  ַרּבִּ רָּ ְׁ ת חֹוִלים" פ  ַ ִזיק "ֻקפ  ַהחְׁ ִבינו  לְׁ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְׁ רֹוד לְׁ ה ִנמְׁ ָּ ש  ֵאיךְׁ ִהרְׁ
ִלית ג ָּ תו ב: "ַמרְׁ ִני, כ ָּ ֵ ר ש  בָּ ה? ד ָּ ָּ פ  א"? ַהֵאין זֹו ֻחצְׁ ֵ ַרפ  ד ִנתְׁ א ִמי ָּ ב ָּ ֶ ל חֹוֶלה ש  כָּ ה  חֹוִלים, "וְׁ א ב ָּ ֵ ַרפ  ה ת ְׁ  ו לְׁ תָּ יְׁ ה הָּ ה טֹובָּ לו יָּ

רֹ  ארֹו ִאם ב ְׁ ַצו ָּ ה, ִאם ב ְׁ לו יָּ ה ת ְׁ תָּ יְׁ ִלית הָּ ג ָּ רְׁ ַ ן ַהמ  נו  ֵהיכָּ ת לָּ ַ פ  ה ִאכְׁ ִבינו ". מָּ ם אָּ הָּ רָּ ל ַאבְׁ ֶ ארֹו ש  ל ַעל ַצו ָּ לָּ כְׁ ב ִ ֶ ֹו אֹו ש  אש 
ב ָּ  ְׁ ַרש  ֶרת. עֹוֶנה הָּ ֶ ֻית  ה מְׁ ָּ ִרים ִמל  ן?... ַוֲהֵרי ֲחַז"ל לֹא אֹומְׁ חָּ לְׁ ֻ ַחת ַעל ַהש   ה ֻמנ ַ תָּ יְׁ ִלית הָּ ג ָּ ה ַמרְׁ תָּ יְׁ ִבינו  "הָּ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְׁ "א: לְׁ

ארֹו"  ַצו ָּ ל חֹוֶלה  -ב ְׁ כָּ ה. וְׁ ה ֵמִפיק ֱאמו נָּ ֶ רֹונֹו, פ  ִפיו ו ִבגְׁ נו ַע ב ְׁ כְׁ ִ ַֹח ש  ה לֹו כ  יָּ ִנית  -הָּ רו חָּ ֹו הָּ ש  ַנפְׁ ם  -ב ְׁ דָּ א! אָּ ֵ ַרפ  ד ִנתְׁ ִמי ָּ
 ַ זֹו ַהמ  ן הו א. וְׁ ָּ ֻסכ  ה, ֲהֵרי חֹוֶלה מְׁ לֹא ֱאמו נָּ נו , לְׁ ַהיְׁ א ֶאת ַהחֹוִלים. ד ְׁ ֵ ה  ִרפ  ארֹו, ו בָּ ַצו ָּ ה ב ְׁ לו יָּ ה ת ְׁ תָּ יְׁ הָּ ֶ ה ש  ֹובָּ ִלית ַהט  ג ָּ רְׁ

ה ֱאמו נָּ ֶהם ֶאת הָּ ִהיר לָּ ם ִהבְׁ הָּ רָּ  .ַאבְׁ
 

ים מִּ ּיָׂ א ּבַ ן ּבָׂ קֵּ ם זָׂ הָׂ  (כד,א) ְוַאְברָׂ

קֵ " ִמי אב ָּ  ןזָּ י ָּ   (:א,רכות מזב)ל "חזבזכות עניית אמן מאריכים ימים, כמאמר רמז ש'אמן'.  סופי תיבות "םב ַ

את משמעות ההבטחה 'מאריכים לו ימיו . (תוספות השלם) באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו"."כל המאריך 

לו ימיו', שיש כאן בעצם שתי ברכות, הראשונה 'מאריכין  (בספרו 'בן יהוידע')חי' ושנותיו' מבאר ה'בן איש 
להתעלות בו יותר מן הרגיל, השנייה 'מאריכין ך, שכך יספיק הוא שכביכול כל יום ויום יהיה בשבילו יותר ארו

 .רבותלו שנותיו', שיזכה לחיות שנים 
 

ים מִּ ּיָׂ א ּבַ ן ּבָׂ קֵּ ם זָׂ הָׂ  (כד,א) ְוַאְברָׂ
ן" קֵּ ם זָׂ הָׂ "אין זקן  כמו שנאמר בקידושין )לב,ב(: -אברהם שהיה צדיק מושלם, הנקרא זקן כדברי חז"ל – "ְוַאְברָׂ

ים"אלא מי שקנה חכמה".  מִּ ּיָׂ א ּבַ בא לפני הקב"ה בחשבון כל הימים שלו, שכל יום הוא ניצל לעבודת  - "ּבָׂ

ים'השם. ניתן לבאר  מִּ יָּׂ א ּבַ קניני  מ"חשעות, כמניין  84שהם  -ב' ימיםבא עם שאברהם אבינו ע"ה  - 'ּבָׂ
-משנה ה'(. )פניני הבן איש חי התורה שבהם קונה האדם את החכמה האלוקית, כמבואר במסכת אבות )פו,

 חיי שרה(

 
ים מִּ ּיָׂ א ּבַ ן ּבָׂ קֵּ ם זָׂ הָׂ  (כד,א) ְוַאְברָׂ

י" (:עא,ט)בתהילים  ה"ע דוד המלךאומר  נִּ ַעְזבֵּ י ַאל ּתַ ְכלֹות ּכֹחִּ ה ּכִּ ְקנָׂ ת זִּ י ְלעֵּ נִּ יכֵּ לִּ ְ ש   ."ַאל ּתַ
ה" ה"מהקב על כך ביאור נפלא, שמבקש דוד המלךשמעתי  נָּ ֵעת ִזקְׁ ִליֵכִני לְׁ ְׁ ש  ַ הכוונה, שיש ימים בעבודת  "ַאל ת 

י"שקוראים להם השם,  ְקנָׂה  ְימֵּ הוא בהם לאדם אין כח וחשק להתפלל, ללמוד תורה ולעשות מצוות, ימים  – "זִּ
ֵבִני" ה"מהקב מבקש דוד המלךולכן מרגיש עייף.  ַעזְׁ ַ , תעזור לי תמיד שיהיה לי סעייתא דשמייא לרצות "ַאל ת 

 ובים. ולעשות מצוות ומעשים ט
 

ם יִּ ין ַהּמָׂ ב ַעל עֵּ ּצָׂ י נִּ ֹנכִּ  ()כד,יג אָׂ
י" ֹנכִּ י")שמות כ,ב(:  רמז לפסוק  - "אָׂ ֹנכִּ ב'להיות  אדםה צריך , שכדי לקיים פסוק זה, "ֱאלֶֹהיךָׂ  ה' אָׂ ּצָׂ ַעל  'נִּ

ם" יִּ ין ַהּמָׂ על זה  ,ל צעד ושעלבכאת הדור יים' של הדור, אשר מנחים תלמידי החכמים והרבנים הם ה'עינ, "עֵּ

י'"לקיים את בכדי הפסוק:  מזור ֹנכִּ ב'להיות האדם צריך  ,"ֱאלֶֹהיךָּ  ה' 'אָׂ ּצָׂ בדעתו לקיים דברי חכמים שהם  'נִּ

ם' יִּ ין ַהּמָׂ  העיניים של תורתנו הקדושה.היינו  -'עֵּ
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ם יִּ ין ַהּמָׂ ב ַעל עֵּ ּצָׂ י נִּ ֹנכִּ  ()כד,יג אָׂ
י"כדי לבטל את : המשילו את התורה למים, ולאחר הקדמה זו נסביר את הפסוק (תענית ז,א)ל "חז ֹנכִּ  - "אָׂ

ם"להיות  מידת יך האדםכלומר את מידת האנוכיות, צר יִּ ין ַהּמָׂ ב ַעל עֵּ ּצָׂ כלומר על האדם תמיד לחקור מה  – "נִּ
ענווה הגיע למידת הלדרך התורה הקדושה, אדם זוכה כי אני צריך לנהוג על פי התורה, אומרת התורה, ואיך 

  .להכיר במיעוט ערכוו
 

ךְ  ּדֵּ ּכַ ם מִּ א ְמַעט ַמיִּ י נָׂ ינִּ יאִּ ּה ַוּיֹאֶמר ַהְגמִּ אתָׂ ְקרָׂ ֶעֶבד לִּ ץ הָׂ רָׂ  (כד,יז) ַוּיָׂ
רבי זלמה אפרים קא? מסביר זאת ודו 'גמילות חסדים'מדוע בדק אליעזר את רבקה במידת  :שואלים חז"ל

(. 'כלה ו; 'כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה' )'תענית' כדחז"ל אמר :בפירושו 'כלי יקר' מלונצ'ק
כלה הנוהגת עם הבריות בעין יפה וגומלת  :שעיניה יפות' אפשר לפרש במשמעות של מידת החסד. כלומר

חסדים עם הזולת. משום כך בדק אליעזר את רבקה במידת גמילות חסדים ומתוך דבקותה במידה זו עמד גם 
 .יה הטובותעל שאר מידות

 

ם לָׂ קָׂ ְ ש  ב מִּ הָׂ ה זָׂ רָׂ ֶדיהָׂ ֲעש ָׂ ים ַעל יָׂ ידִּ י ְצמִּ נֵּ ְ לֹו ּוש  קָׂ ְ ש  ַקע מִּ ב ּבֶ הָׂ יש  ֶנֶזם זָׂ אִּ ח הָׂ ּקַ  )כד,כב( ַוּיִּ
מה היה . רמז לעשרת הדברות שבהן" )רש"י( –זהב משקלם רמז לשני לוחות מצומדות. עשרה  –"ושני צמידים 

 אומר האדמו"ר רבי יששכר דב מבעלז: ין של אליעזר לרמוז לרבקה על מתן תורה ועשרת הדברות?יהענ

רח את שלושת ישא אברהםפסח כנגד  כתב הטור )או"ח סי' תיז( כי ג' הרגלים הם כנגד שלושת האבות:

שנעקד על גבי המזבח ואיל הוקרב תמורתו, ובשבועות חג מתן  יצחקהפסח. שבועות כנגד  המלאכים בחג

על כך רמז לה  ."שכתוב בו "ולמקנהו עשה ֻסֹכתיעקב סוכות כנגד  יצחק.תורה שמענו קול שופר אילו של 

שהוא כאמור כנגד 'שבועות' יש הכנה לשתי הלוחות ולעשרת  ביצחקאליעזר מעלת המדובר עבורה, כי 
  הדברות שיקבלו ישראל בשבועות.

 

ְר  ּבַ ם ּדִּ יו ֶלֱאֹכל ַוּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל ַעד אִּ נָׂ ם ְלפָׂ ּבֵּ ַוּיוּש ָׂ י ַויֹּאֶמר ּדַ רָׂ בָׂ י ּדְ  (כד,לג)ר ּתִּ
בעל אכסניה הוא, והזמין  -החתן אבי  ,א"עהמגיד מדובנא זיפעם אחת באו שני מחותנים לדין תורה לפני 

השידוך ביניהם. כאשר באו משפחת הכלה, נתן להם האכסנאי סעודה אליו את משפחת הכלה כדי לסכם את 
 טען אבי -במזל טוב. אולם פרטי השידוך, והסתיים הדבר  המלך, ולאחר מכן ישבו וסכמו ביניהם אתכיד 

אכלו! שהרי בזמן הסעודה עדיין לא היינו מחותנים, ואם כן הסבו חייבים הם לי את דמי הסעודה אשר  -החתן 
כאשר אני שומע את טענתך  -אמר המגיד שולחני כאורחים רגילים, וחייבים הם לשלם לי דמי סעודתם... על 

לֹא "ואומר: בא אליעזר לבית בתואל, נתנו לפניו אוכל, אולם אליעזר אינו אוכל, לי קושיה! כאשר מתורצת  -

ְר  ּבַ ם ּדִּ יֹאַכל ַעד אִּ רָׂ בָׂ י ּדְ וודאי ראה אליעזר  -סיים המגיד  -תחילה? אלא , מדוע לא רצה אליעזר לאכול "ּתִּ
שישלם את תן לתבוע כי אם יאכל קודם, ורק אחר כך יאמר את דברו, עלול המחומי הוא מחותנו, וחשש, 

 .מחיר סעודתו, שהרי בשעת הסעודה עדיין לא היו מחותנים
 

י ֹנכִּ ם אָׂ הָׂ  )כד,לד( ַוּיֹאַמר ֶעֶבד ַאְברָׂ
בפינה והחל ללמוד. איש לא  ןלחו. נכנס אל בית הכנסת וישב אל שםחיי ץהחפלעיירה אחת  ןאחת נזדמ םפע

יר, שבע םהוא לא סיפר לאיש מי הוא. בשבת לאחר תפילת ערבית ניגש אליו אחד מבעלי הבתי ף�הכירו וא
נבהל  -רבי  ...םחיי ץרבי ישראל ואמר בפשטות: אני החפ םאותו אל ביתו לסעודת שבת. ק ןוביקש  להזמי

עד עכשיו לא הייתה כל סיבה לגלות  החפץ חיים:?! ענה האחד מי את �ףמדוע לא גילית עד עכשיו לא -האיש
 את ןהזמי ןכאשר לב: םחיי ץהחפהשיב . תמה האיש? ץמדוע הדבר נחו  .הדבר ץזאת, ואילו עכשיו נחו

יאליעזר לאכול, השיב אליעזר:  ֹנכִּ ם אָׂ הָׂ שאני נזהר מאוד בכשרות  ךלומר, דע ל ןהתכוו ך, ובכֶעֶבד ַאְברָׂ
אותי  םכאשר מזמינים , אולםאני נזהר ומונע את עצמי מפרסו ןכל הזמ -ץ חייםהחפ םסיי –אני כך גםמזוני...  

   ...םפקפוק בדבר כשרות םשיש בה םכדי שלא אכשל חלילה במאכלילסעודה מוכרח אני לגלות את זהותי, 
 
 

 
 
 
 

 

אמיר וענבל  לשגיא בן מרים, עוז בן מרים, לירון,בע"ה זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: 
אירנה, הדר בת ויויאן,  בני פנינה, הדר בת נילי, הילה בת אסתר, מורן בת רותי, אלכסי בן
לציפורה בת מורוור,  רוית בת אורלי, גיא בן חוה, חמוטל בת ויקטוריה. רפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת  רחל, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן
יוסי בן ציפורה, יוסף בן  מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,

ציפורה. לעילוי נשמת: הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצוק"ל, הרב יוסף שלום בן אברהם 
וילי בן רפאל ז"ל, אלישיב זצוק"ל, הרב ניסים טולדנו זצוק"ל, ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלש

 ז"ל, משה בן שושנה ז"ל. מזולה ןדוד אמנו בחנה בת שמחה ז"ל, 
 


