
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  

   )ט י'דכבראשית (" כלו לשתת ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם" 
� דישצרי� אד� להק )טו' דברי� יא( " ואכלת ושבעתשב בשד� לבהמת�ונתתי ע": לכאורה הגמרא אומרת על הפסוק

: מדוע נאמר, שאלה נוספת?  ואי� שתה אליעזר לפני הגמלי�.)'ברכות מ(. עצמויאכל ב �כר ואח   לבהמתו�לתת מזו
י� שצרומסביר שהכלל שאומר ,  הקדוש""""אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"""" שואל הכ�? "ויכל לשתות: "ומרלרי� היה צ" ותכל להשקותו"
,רסכנה או צענמצא המצב של  ו�האדאי� כאשר דוקא לפני שהוא אוכל הוא נכו�   לבהמתו�� לתת מזודיאד� להקה

, כ�ול. תובהמדאוג ל ל�כר אחרק ושל האדו� קוד� יש לחוש לצערו , שיש צערכבסכנה או כאשר האדו� נמצא אבל 
, "שתה"אמרה לו כ� ל, ר� לו צער גדולגוצמא למי� ה שהרבקשה ח, " מי� מעטנאהגמיאיני " ביקש אליעזרכש

ותכל להשקותו ותאמר ": ורק אחר כ�, צער הצמאכמות מוגבלת של מי� שרק תעביר את הסכנה ותסיר את ונתנה לו 
,פנתה להשקות את הגמלי�, מצטערשל דר גבאשר הבינה שחלפה הסכנה ואליעזר כבר לו כ, "ג� לגמלי� אשאב

   .ללא הגבלה" עד א� כלו לשתות"אות� השקתה ו
  

   ) לב'כדבראשית ("  ומספואן תבןמלים ויתגויפתח ה"
�לב� דאג ג� למי� , "לגמלי�תב� ומספוא וית� ", והאכיל� והשק�הגמלי� את מוסרות  פתח התורה מספרת לנו שלב

� ויוש: "� בנוגע לאוכל כתובא. "ומי� לרחו# רגליו ורגלי האנשי� אשר אתו", לשטיפת רגלי� לאליעזר ואנשיו
מאכילת � שבבית אברה� נזהריידע לב�  מסביר ש""""מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה""""ה. ולא מצוי� מי הוא זה שדאג לאוכל" לפניו לאכול

משו�  , לפניה�תע מה לתדלא יהוא עצמו לא למד את ההלכות וו, מאכלות אסורי� ומקפידי� על אכילת אוכל כשר
שאנשיו הוא  "ויוש� לפניו לאכול: "כתובמכא� שהסבר ה.  אליעזרו שלאנשיהשאיר את מלאכת הכנת האוכל ל כ�

  . דומהיקה ואיסור בשר בחלב וכדשחיטה ובלאחר , אברה�נהוג בבית המאכלי� כפי שו את שמו לפנישל אליעזר 

  

 ) לו' בראשית כד( "ברידויאמר לא אוכל עד אם דברתי 

ת כללי הנימוס המקובלי� נוגד א, שלכאורה, דבר, אליעזר עבד אברה� מסרב לאכול לפני שהוא נושא את דבריו
חייבי� לומר שלאליעזר היתה סיבה ,  לכ�.במהלכה הוא אומר את דברובסעודה ו האורח מכבדי� אתהרי קוד� ש

 מסביר שאליעזר הבי� לאור מה """"תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה""""ה. מיוחדת לחריגה מהנוהג המקובל ולהתעקש לדבר לפני הסעודה
כמו שסבבו , ה שדחוהו בכמה דחיותקרכאשר באמת , ליצחק מת� לקחת את רבקהכלא בנקל תעלה לו הסש, שראה

:  כפי שבקשוזמ�אצל� עוד ברצונ� לעכבה  וא, "נקרא לנערה ונשאלה את פיה: " באמר�ה הנעראותו בשאלת פי
ועל כ� לא יוכלו , "יצא הדבר' מה"היות שהכרחית יא הסכמת� הבאמר� שוכ� , "תשב הנערה אתנו ימי� או עשור"
את הסכמת� לשלוח  רצה העבד להבטיח ,ועל כ�, ושלא בחשק נמר# נענו ל, כל זה מורהש, "ד רעלדבר מטוב וע"

כעת יש להבי� כיצד סירוב זה מבטיח את הסכמת� . מר דבריואאשר י סרב לאכול את� עדעמו את רבקה משו� כ� 
מה דו בתחלה ? האר#ה תלמיד חכ� דומה בפני ע�ָמְל: "ל שהבינו את נפש האד� אמרו"אלא שחז. של לב� ובתואל

זאת אומרת שע� האר# מערי� ומכבד את . ):סנהדרי� נב( " של חרסו�תיליו לקעדומה , אכל עמו, של זהבו� תיעליו לק
עבד אליעזר ש, וידוע. כבר מעריכ� ומכבד� פחות, א� לאחר שנהנו ממנו, חכמי� כל זמ� שלא נהנו ממנוהתלמידי 

בגדר  ההי, כלומר, ):יומא כח( " לאחרי�)אברה�( ומשקה מתורת רבו שדולה"משו� ש" דמשק אליעזר"אברה� נקרא 
בנפש� להשיבו עזו ואז לא י, "תו� של זהביכק" חשוב ומכובד אצל� ה כל זמ� שלא אכל עמ� הי,ולכ�. תלמיד חכ�

רד מדרגת חשיבותו תשיאכל עמ� � א� יאמר את דבריו לאחר א,  ליצחקריק� מבלי למלאות שאלתו לתת את רבקה
יגמור אשר ולכ� לא רצה לאכול עמ� עד , בקשתואת להשיב ריק� אז בקלות יוכלו ו, "תו� של חרסילק", צל�א

 . אבד חשיבותו אצל� וימלאו שאלתותכדי שלא , דבריו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ר תפילין רשברשותינו מבח

   )ט ל'דכבראשית ("  האשה אחריךואמר אל אדוני אלי לא תל"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((    """"ברה� להשיאו בתוברה� להשיאו בתוברה� להשיאו בתוברה� להשיאו בתולי כתיב בת היתה לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אלי כתיב בת היתה לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אלי כתיב בת היתה לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אלי כתיב בת היתה לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אאֵאֵאֵֵא""""

דמשק "עבד אברה� בנסיו� לתחבל תחבולות את אדונו אברה� הלוא אליעזר נקרא אליעזר מדוע חשוד בעינינו 
, המקראית,  שבשפה העבריתהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאמסביר , אלא. "שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרי�"על ש� " אליעזר

שהוא נאמר לרוב בדבר " אולי" שהוא� שני הביטויי� ההבדל בי". �ֶ)"ו" אולי"ספק המביעי� ביטויי� ישנ� שני 
הביטוי ולעומת זאת ". אולי ישא פני", "אולי אבנה ממנה": כגו�,  הדברתקיי�שיהוא מדבר  אבל רצונו של הפקס
"� יהיה דבר ע� לבב� פ�", "פ� יפתה לבבכ� ":כגו�, �יתקייהמדבר שנו של נאמר לרוב בדבר ספק שאי� רצו" פ

� ייקת שרצונו של אליעזר היה שהדבר יות הדבר היאמשמע, "אולי"היות שאליעזר ביטא את הספק בלשו� ו". יעלבל
   . אחריושהאשה לא תאבה ללכתו
  

   ) א'כהבראשית ( "ויוסף אברהם ויקח אשה"
, ניו הרעיו�שכנראה לא מצא ח� בעי, סיפר לו בנו, רביעיתבפע� ה, גלה דעתו שברצונו להתחת�חיי� מצאנז ' רכאשר 

. אלא התחת� ע� התורה,  ע� אשהתחת� יותריאמר שלא הוא פע� ראשונה ב אייזיק מזדיצוב התאלמ� בירשכאשר 
  . "אאל# לקחת אשה אחרתלכ� , אשת אישהרי התורה כבר , א� כ�: "ענו לו אביו

  

   )ו' בראשית כה("  הפילגשים אשר לאברהםלבני"
 לבני אשהתקח  אשר לא" אשה מבנות כנע� והשביע את אליעזר עבדו רואי� אנו שאברה� הקפיד שיצחק לא יקח

 ואילו )ד(ג' בראשית כד("  ליצחקלבנימולדתי תל� ולקחת אשה  ארצי ואל כי אל. מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו
, תבכל זא, מצרית או מאר# פלשתי�האשה א� תאמר שהיתה ג� ו, לו אשה מבנות כנע�על עצמו לא הקפיד ולקח 

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבזאת שואל ? בנולטובת  עשה כאשרשלח אל ארצו ואל מולדתו מדוע לא ���ומתר# שהקפדתו היתרה של , 
לוקית ולכ� חשוב היה לאברה� לשמור על (אברה� על יצחק נובעת מהעובדה שע� זרעו של יצחק נכרתה הברית הא

  .לא הקפידכבר לגביו ולגבי שאר בניו א�  ,טוהר צאצאיו של יצחק
  

  )יא' בראשית כה( " את יצחק בנויםקל- אויברך"
י� את קל( אויבר�: "ה את יצחק בחיי אביו אלא המתי� עד לאחר מותו של אברה� ורק אז כתוב"מדוע לא בר� הקב

והיה "ה לאברה� "שכבר אמר הקבמשו� בחיי אברה� � את יצחק לא רצה לברה " שהקב""""כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר""""אומר ה ?"יצחק
לכ� המתי� עד  ?שכבר נת� לו אברה� דבר ה מיד" יקח הקבואי� אברה�ו של מסורות בידכלומר הברכות  "ברכה

לא בר� את יצחק עצמו אברה� מה שו. קבל בחזרה את הבעלות על הברכות, כביכול, לאחר מותו של אברה� שאז
  .נובע מזה שלא רצה לכלול את עשו בכלל הברכה, יייי""""רשרשרשרשמובא ג� ב, בחייו

  

   ) כ'דכבראשית ( " ר לשאוב ותשאב לכל גמליובאה אל וד ערץר כדה אל השוקת ותתעותמהר ו"
רב ע� כבוד ב הנהגוש ברבקה התשהיוהרגישות חכמת המוסר נות במעשיה של רבקה מלמדת על ה והתבונירא
המי� מא� תת� , מצד אחד, ולא ידעה רבקה מה לעשות, שתה אליעזר נשארו מי� בכדלאחר שתחלה בכי , בריותה

א� , מצד שני, אילו ו,דות� מכלי אחומשקה אהבהמה לאד� את ה ו כאילו היא משויהיה נראה, מלי�גהנותרי� ל
� שופכימי  כ�נידוניו מי� הנותרי� משתיתשמראה שההעדר כבוד � גיש בזה , רצפההמי� הנותרי� לאת � ותשפ

יו דולה עשתה כאילו נפל הכד מאלגומכח הריצה ה, "עוד אל הבארותר# "רבקה תחכמה לכ� ה, הנזרקי� לאר#
   )ה"של(               .אליעזרכבודו של ר מנש ובזה ,  חדשי�מי�שוב  ומלאה בו ,�מידיה ונשפ

  

   )ג כ'דכבראשית ("  לרבקהתןדים ויבגויצא העבד כלי כסף וכלי זהב ו" 
של  ))))ההההדָדָדָָדמ*מ*מ*מ*((((    האופנההאופנההאופנההאופנה שרבקה תשאיר את בגדיה בבית אביה שלא תביא את רצהאברה� ? בגדי�היה צור� להביא מדוע 

   )מבלעזשלו� רוקח רבי (  .ת הקדושותהודי� המתאימי� בצניעות� לאמגולכ� שלח לה ב ,ת אברה� ויצחקאר� נהריי� לבי
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            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     33330000::::20202020    שששש""""מוצמוצמוצמוצ    ה יוס2 ב� חמוה יוס2 ב� חמוה יוס2 ב� חמוה יוס2 ב� חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם

  ו"משה טויטו בר אסתר הי            א"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"הרה

  שירת בקשות בנוסח מרוקו -" שיר ידידות"
  ו "בני ברק בהדרכת בן חמו יוסף הי" מאיר השחר"חברת הבקשות 

 20:30 בעיר בשעה מקיימת שירת בקשות מידי ערב שבת בבתי כנסת
  054-6447141: אבי  052-3268315: יוסף -לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם


