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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )א' בראשית כג("  חיי שרהויהיו"

, "ויחי אד�" : לפני כ�אמר בכל הצדיקי�פי שכ" ותחי שרה" ולא אמר "ויהיו"כא� הכתוב מר ואהבי� מדוע צרי� ל
הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? אברה�אצל  האמור פיכ" חיי שרהאלה שני "מר כול היה הכתוב לואו י, "ויחי ש�"

מהמדרש . על פי המדרש שאומר שמותה של שרה נגר� בעקבות הבשורה הרעה ששמעה שאברה� עקד את יצחק
. והיא היתה ממשיכה לחיות עוד מספר שני�, מוב� שאילולא המאורע של עקידת יצחק הרי ששרה לא היתה מתה

דהיינו , מעשה הנזכרהועל ידי , ה לשרהקצבנ מהקצבה שהשונו הויה חדשה וושפירש" ויהיו"רעיו� זה רמוז במילה 
של עקידת די סיבת הבשורה מבואר שעל יהא� למרות . ס� האמור בעני�כחייה ס� כל היו נגר� מותה ו, עקידת יצחק

ר שאל צדיק כש, ע� ברואיו' רואי� אנו את חסד ה,  מוקצבי� להחייה פחות ממה שהיוס� כל עלו יצחק מתה שרה ו
ויח ומה שהיה מראת צדיק המ' לא יגרע ההרי שמשו� כ� , המוקצבי� לו ומת בטר� הגיע עתוימיו את לא השלי� 
שהרי יכול לטעו� ,  על השני� שלא פעל בה� דברשכרוצדיק את שלי� לה מ"הקבו, ותשלמבשניו את אילו חי 
"שני חיי שרה: "לכ� אמר הכתוב, שי� טובי�ה ממשי� לחיות היה מסגל עוד מצוות ומעאילו הישמר הצדיק ולו

  . שהיו חיי� ממנה והאירו מכבודהשהכוונה ג� לשני� שחסרו ממה שהוקצב לה 
  

  )ב' בראשית כג( " אברהם לספוד לשרה ולבכותהויבא"
: ואילו מובא בגמרא בדיני אבלות" בכי"ואחר כ� " הספד"קוד� , אנו רואי� שסדר הדברי� בפסוק הפו� מהרגיל

" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר זאת ה? "הספד"ואחר כ� ה "בכי"קוד� הכלומר  )כז ט�קעד מו(" ושה ימי� לבכי ושבעה להספדשל"
מבאר הפסוק  לכ� )סנהדרי� כב("  אשתו ראשונה כאילו חרב בית המקדש בימיושמתהכל מי " :ל"זחאמרו לפי מה ש

ה כי ידע  שרלא בכה על� אברה� א, משו� כבודהלספוד לשרה אברה� תחילה בא שב"  אברה� לספוד לשרהויבא"
שמה  ,"ולבכותה: "ר כ� מציי� הכתוב אח.באר#בחייה מאשר היתה יותר  למרו� למקו� יקר ונכבד עלתהשרה ש

לפי הסבר זה מוב� ג� מדוע הכניס הכתוב את . כלשו� הגמרא ,בימיו שנחרב דשהמקית על בזה היה בכה שאברה� 
רק ההספד היה לשרה א� הבכי היה על חורב� כי "  ולבכותה,,,,לשרהלשרהלשרהלשרהלספוד  ",בי� ההספד ובי� הבכי" לשרה"המילה 

ודבר זה מרמז על בית , היא זעירא" ותהככככלב"$ שבמילה "שלפי המסורה האות כ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי$ ה. בית המקדש
  . מאה אמה ונעשו קטני��וכאילו נתמעטו אות, $"כמניי� כ ,מהאנחרב בימיו שהיה גבהו מאה המקדש ש

  

  )ג' בראשית כד( "א תקח אשה לבני מבנות הכנעני לאשר"
וזאת , שה לבנו מבנות כנע�ישלא יקח א את אליעזר בשבועה זהיר שאברה� נוהג באופ� חריג ומרבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחייאומר 

 את ת לא הגונה להטושהיאמצאנו שיש בכוח לפי ש, משו� שבחירת אישה ראויה זו משימה חשובה מאוד לאד�
עיד עליה� מנשי� נכריות שהמל� שנשא שלמה פי שראינו אצל וכ,  א� כל חי, חוההעשתשי פכמדר� הישר האד� 
פרשת , זוהפרשה את המנהג לקרוא הקבע בישראל זו הסיבה ג� שנו, ) יא'מלכי� א(" נשיו הטו את לבבו" :הכתוב

הרי הכתוב ש, שה לש� יופייושלא יקח א, ושואייהע� שיזהר בנאת המו� להזכיר על מנת  לחת� ,"ואברה� זק�"
ולא , "כי הממו� עשה יעשה לו כנפי� כנשר יעו$ השמי�", ולא לש� ממו�, )'משלי לא(" היופישקר הח� והבל " :אומר

לפי שהוא נכשל ונענש בכל אחת ואחת משלש ,  בה� ויוכל להשתררנעזרלש� שררת הקרובי� ובני משפחות שיהיה 
לפי שהבני� נמשכי� ,  במשפחה הגונהושידבקשמי� לש� בנישואי� � שתהיה כוונתו י צראאל, כוונות אלו

  .  אשר עמד בתוכוהכלייי� להיות טעמו נמש� אחר הטבע ש מוכ, דותיה� בטבע אחר משפחת הא�יבמ
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  "יד יצחק"פילין ח ת"גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ב'גכבראשית (" הבכותד לשרה ולספול"
, אברה�גיע השלפני ש הנודע ביהודההנודע ביהודההנודע ביהודההנודע ביהודה#  מתר?"דה ולבכותהפולס"היה לכתוב ודי  מיותרת "שרה"לכאורה המילה ל
עת בא כה ועלותימל אבל לא הספידו אותה ע,  ובתור אשת חבר,אברה�של  ושהיתה אשתעל הספידו את שרה 

  . ה בתור עצמה ומעלותיה שלה ולא רק בגלל היותה אשת חבר אותאברה� וספד
  

   ) ו' כגבראשית ( " את מתךבמבחר קברינו קבור"
שהיהודי� , היהודי�ל כמ ונמאס ל ש יהונת� אייבשי# יהונת� אייבשי# יהונת� אייבשי# יהונת� אייבשי#ביביביבילרלרלרלראמר � ואת סלידתו מפני היהודיאנטישמי פע� הביע גוי 

 ביענה לו ר  . יהודי�בולמצוא מקו� שאי� בכדי של� ממו� רב  והוא מוכ� לכל האר#את  י�מלאמומאוד מתרבי� 
בבית ",  בפליאה האנטישמיהגוי שאל? "זהמקו�  �היכו. " יהודי אחדפילומקו� שאי� ש� א שהוא מכיר יהונת�

  .  יהונת�ביענה לו ר , "הקברות שלכ�
  

   ) טז'גכבראשית (" עבר לסחרארבע מאות שקל כסף "
" עובר"מה שכתוב ו, "'ק'ז'נ"ה� אותיות " 'ר'ח'ס"אותיות שהאותיות שבאות לפני ה, "חומת אנ�" באאאא""""החידהחידהחידהחידאומר 

עפרו�  ללמדנו שרמז זה בא ו:)פסחי� ז(" עובר לעשיית�": ל"לשו� חזכ,  דהיינו לפני,קוד�הוא במשמעות לשו� של 
 "ולא ידע כי חסר יבואנונבהל להו� איש רע עי� ": את הפסוקל "זדרשו עליו ח שיפוכ, היה לו נזקולכ� היה רע עי� 

 "סחר"כי לפני , שישי� נגד עיניו, וסר לכל סוחרמ לימודו הוז". חסר"הפכות לנ" סחר"אותיות כ� שה, ) כב'משלי כח(
 "לא תונו", "לא תגנובו ":לאוי�צרי� הסוחר להיזהר מלעבור על מספר ו. "חסר"אותיות � גה� " סחר" ו,"נזק"יגיע 

וא� , 'הומבקש רצו� , אז יהיה סוחר טוב, אלוהלאוי� ה וא� יזהר בכל". לא תשקרו", "לא תגזול ","לא תעשוק"
  . "חסר" לפניו ג� "נזק"יהיה ,  על לאוי� אלויעבורחלילה 

  

   )ט' בראשית כג( "לו אשר בקצה שדהו מערת המכפלה אשר לי את ויתן"
למכור לו מעפרו� בקש לא העלה בדעתו לרכוש את כל השדה והוא , בצניעותו הרבה , אבינואברה� מבאר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ג� את לו מכור שיאמר  מרמהדר� א� עפרו� ב, לעפרו�יישאר השדה שאר אילו בקצה השדה ואשר המערה רק את 
 כמו וחשוב לא יתכ� לאד� נכבדטענת עפרו� היתה ש, וג� דרש על כ� מחיר מופרז, המערה אשר בוג� את השדה ו
מעפרו� את  שמח בכ� וקנה אברה�אכ� ו, אחראד� השדה יהיה לאילו זת קבר וו שתהיה לו המערה לאח,אברה�
  . עפרו�  דרששהיקרי� בדמי� , ג� השדה וג� המערה, הכל

  

   ) א'כדבראשית ( " בכלם את אברהך בר'הו"
        :):):):)ב טזב טזב טזב טז""""בבבב((((    """" היתה לו לאברה� ובכל שמה היתה לו לאברה� ובכל שמה היתה לו לאברה� ובכל שמה היתה לו לאברה� ובכל שמהבתבתבתבת""""

היות ש" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"אומר ה, אלא ?בתאברה� שהיתה למדוע מוצאת התורה לנכו� דווקא כעת להודיע לנו 
כלומר אברה� קיי� כבר את , שכוונת אברה� היתה לדאוג ולהשיא את יצחק לכ� מציינת התורה שהיתה לאברה� בת

משו� ,  לנישואי�הוא קוד� לבנוהרי ש ה ורביהיההלכה היא שא� האב לא קיי� מצות פרשהלא , מצוות פריה ורביה
שה יהשיא תחילה אדאג ל לכ� ה ורביהמצות פריאברה� קיי� כבר בזה ו, "לאברה�היתה לו בת "של " חז דרשוכ�

  .  לעצמושהיאחר כ� נשא הוא ארק ויצחק לבנו 
  

   )ט כ'כדבראשית ("  אל האישבןוירץ ל"
עזב חסדו  אברה� אשר לאוני דלקי א%א' ה �ובר" :שאמרבאומרה את דברי אליעזר ה ר שמע לב� את רבקשכא

היה סבור לב� שבא אליעזר לקחת אותו לחת�  )כז' בראשית כד(" ונידבית אחי א 'ואמתו מע� אדני אנכי בדר� נחני ה
 " שמהובכללאברה� בת היתה לו ""  את אברה� בכל�בר' הו ": על הפסוק ל"זחרשו שהרי ד, של אברה�עבור בתו 

כה : " את רבקה אומרתשמעאשר י� וכדאת הנז� והצמיה  ורא�התבונש אחרי אול�.  אל אליעזר ולכ� ר#:)ב טז"ב(
, יצחקעבור לכלה בלבד רבקה קחת את לובעצ� אליעזר בא , לבדבה י אל�ברי� מכוונידהבי� שה " האישאליאליאליאליבר ד

  )מש� חכמה(                     . ולא כר# במרוצה ובחיפזו�,)ל' בראשית כד(" האיש ויבא אל", אליעזר אל "בא"משו� כ� לב� רק 
  

   )לט' בראשית כד(" תלך האשה אחרי אדני אלי לא ואמר אל"
 בתו אמר לו  בתו אמר לו  בתו אמר לו  בתו אמר לו להשיאולהשיאולהשיאולהשיאו בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברה� לפנות אליו  בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברה� לפנות אליו  בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברה� לפנות אליו  בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברה� לפנות אליו ,,,,אלי כתיבאלי כתיבאלי כתיבאלי כתיב""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (אברה� בני ברו� ואתה ארור ואי� ארור מתדבק בברו�אברה� בני ברו� ואתה ארור ואי� ארור מתדבק בברו�אברה� בני ברו� ואתה ארור ואי� ארור מתדבק בברו�אברה� בני ברו� ואתה ארור ואי� ארור מתדבק בברו�
, "אי� ארור מתדבק בברו�: "ולא כפי שאמר "דבק בארורתמ  אי� ברו�: "לאליעזרומר � לאברה הלכאורה צרי� הי

הרי , לאישהלאברה� להיות  ההיתה ראויהשפחה המצרית שא� הגר סבר שאליעזר , "פני� יפותפני� יפותפני� יפותפני� יפות"באר ומב, אלא
ה מבני כנע� את, "אתה ארור" : אברה�ו לנהועל זה עו,  ליצחק היא ומתאימה להיות אישההראויודאי בתו שלו ש
 של נח "הארור"אי� כ� ש, ללוהגר המצרית היא מבנות ח� שלא קאילו ו, "ארור כנע�",  על ידי נח בארורללושק
   . ה את נח ובניו" שביר� הקב"בברו�"דבק תמ

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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