
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) א' כגבראשית (" מאה שנה ועשרים שנה ושבע שניםויהיו חיי שרה "
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( ("""" לטובה לטובה לטובה לטובה����כול� שוויכול� שוויכול� שוויכול� שווי""""    
ידוע ששרה היתה עקרה א והל? על שרה שכל שנותיה היו שוי� לטובהלומר כיצד נת�  רבי זושא מאניפולירבי זושא מאניפולירבי זושא מאניפולירבי זושא מאניפולישואל  

י "על זה אומר רש, אבימל�ביד שבויה ביד פרעה והיא היתה , שרה סבלה שנות רעב וגלות ארוכי�, רוב שנותיה
ג� זו "ה חייבקשה מר על כל מאורע לוכל שנותיה התירו� הוא ששרה נהגה ב,  אלא? לטובה�שוויהיו כל שנותיה ש

, ומעול� לא ידעה רע מהמבחינתה היא ו,  על הטובה� כש� שמברכי'ברכה את השעברה היא על כל רעה ". לטובה
  . ה"קבמידו של המגיע הכל ידעה והבינה שכיו� שוזאת 

  

  )ד' בראשית כג("  ותושב אנכי עמכםגר"
מנהג  שבזמנ� היה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ? שוני�הלוא ה� שני דברי� " גר ותושב"לא ברור מדוע מציי� לבני חת שהוא 
כל את קברו ות נוס# שבו קברבית ו, "איש לבית אבותיו",  משלהת קברותיבשלכל משפחה מתושבי המקו� היה 

, צכ� מאבותי בית הקברות בארירשתילא לכ� מאר� אחרת ושבאתי אני גר אמנ� , מר לבני חתואבא ו אברה�. הגרי�
�קבר לי שדה שתהיה לי לאחוזת ולכ� תנו , לשבת באר� הזאתהוא  חפצי כי, כ�עתה אני תושב עמ, מצד שני, א

  . כאחד מכ�משפחתית
  

 )  א'דכבראשית ( "בכלאברהם ך את רב' ימים והבא בואברהם זקן "

" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה ?"ימי�בא ב"נאמר ג�  ו"זק�"מדוע נאמר ? בפסוקכפילת הלשו� לש� מה נדרשה 
דבר זה יכול ו, זקנההלשנות שהגיע טר� האד� נראה זק� עוד , כלומר, אד� קוד� זמנהאה הזקנה על הבלפעמי� ש

" י כי זק� שמואלהוי" על הפסוק ):תענית ה(ל "חזוכמו שאמרו , חיי�ביש לאד� דאגות ומקרי� רעי� לקרות כאשר 
חיי בות בסבות מעצירות ולא שצא,  שנההיו רק חמשי� ושתי�של שמואל שנותיו מני� פי שכל ל ע# א, )א' א ח שמואל(
, הזקנהע ב מצד ט"זק�" היהאברה�  שאמר כא� לכ� נ.ה קוד� זמנהזקנ שמואל ה עלהקפצה גרמו לכ� שמשפחה

אברה�  את �בר' ה"מפני שהיא  טבעית ההגיע לזקנלכ� שזכה ל הביוהס, דהיינו שהגיע מצד השני� לגיל הזקנה
 . בפסוקזה פשר הכפילותו,  כלו��בעוללו ולא חסר , "בכל

  

  ) ז' דכבראשית ( "ואשר דבר לי"
" כי ביצחק יקרא זרע: "אליו' למאמר ה, "אשר דבר לי: "שכוונת אברה� אבינו באמרו" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

ואשר נשבע לי לזרע� את� "ואליו הכוונה בשבועה , לא ישמעאלשל אברה� ו" זרעו"שיצחק נחשב  )יב' בראשית כא(
לומר ויתכ� . האר� הזאתליצחק את הבטיח ' הכי , "בני שמהאת לא תשב "ציווי וזו הסיבה ל, "את האר� הזאת

שהעובדה " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מוסי# ה. שלא להטיל קנאה בי� הבני�שאברה� אמר זאת ברמז ולא בפירוש על מנת 
הב� אינו חייב לשמוע לכה שאומרת שראיה לה הוא לא צוה את יצחק בנו שלא ישא אשה מבנות הכנענישאברה� 

לא תקח אשה "יעקב את צוה יצחק אי� בכל זאת ו. אשה שהוא חפ�את ה תשאשר מנסה למנוע ממנו להאב א לובק
שהציווי של יצחק ליעקב לא היה מדי� כיבוד אב אלא היה זה " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר� ה, )א' בראשית כח(" מבנות הכנעני

" לאברה�לוקי� % אר� מגורי� אשר נת�את אלרשת�  ...וית� ל� ברכת אברה�" :לו אמרתנאי לקיו� הברכה שהרי 
 ברכת אברה� וחול עליכדי שת, מבנות הכנעניאשה קח ישלא ליעקב הוא אמר יצחק בעצ� מה ש ו.)ה' בראשית כח(

 . כי זהו תנאי לכ�האר�את לנחול 
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  )כ' בראשית כג( " השדה והמערה אשר בוויקם"
אנו לומדי� שלמרות מעלתו הגדולה של האד� וכל הזאת פרשה  לומד מוסר גדול מהפרשה ואומר שמהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

והראיה , אמות'  דבלבד שה� רק קברואלא אד� בעול� והיה העול� כולו שלו אי� לו א� תגדל מעלתעושרו ואפילו 
הנמצאת מערת המכפלה בכל זאת הדבר הראשו� שקנה אברה� היה את ו, כל האר� נתנה לו במתנהשאברה� היא מ

ש ונו שלאמצ, אר� במלחמותה רובכבשו את  לאר� �ישראל בכניסתבני וא# על פי ש. ברו�חבקרית ארבע היא 
והר גריזי� ,  חברו�: ואלו ה� מלאכס#ב � באו ליד� על ידי קנייתאשר, מקומות שהיו מעולי� מכל שאר המקומות

הר גריזי� . "רה�השדה אשר קנה אב"ב ווכת, "למקנהלאברה� "שכתוב כא� ממה חברו� . והר המוריה, והר עיבל
הר . )'בראשית לג(" ויק� את חלקת השדה: "וכתיב עליו, והר עיבל שש� כרתנו ברית וקבלנו עלינו התורה באלה

    ) כד'שמואל ב(" ויק� דוד את הגר�: "שכתובממה , המוריה
  

  )ב' כדבראשית (" המושל בכל אשר לו"
שולט עליו ולא של האד� מונו כ� הוא שממופועל יוצא , להוט אחר הממו�יות ההוא לאד� בדר� כלל טבעו של ה

 לטובתו תגדונמ היא שרא להאמי� שימלא שליחותלא נית� � כזה דלאש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבואר ב, על ממונושולט הוא 
שולט ממונו  שולט על ממונו ולאזה שהוא כלומר , שמח בחלקו ואינו להוט אחר הממו�אשר  אד� �א, הפרטית

מדוע פונה  "ויאמר אברה� אל עבדו" :שנאמר כא�מה וזה . ר להאמי� ולהטיל עליו שליחויותכזה אפשד� לא, עליו
,  לושמושל בכל אשר יאליעזר ,  כלומר,"מושל בכל אשר לו"אברה� ומטיל את השליחות על אליעזר משו� שהוא 

   . ומינה אותו לשליח אמונואת ולכ� נת� בו אברה� , דהיינו בממונו
  

  ) ז'כדבראשית ("  משם אשה לבניתקחול" 
וא� לא תאבה , תחילה תקדש אותה ש� ואל תגיד שאתה רוצה לקחתה:  את כוונת אברה� בדבריובבבב""""נצינצינצינציההההמבאר 
.  רק את בני לא תשב שמה,ל עלי�טכי אתה עשית את המו. אחרי שקידשת אותה ליצחק ונקית משבועתי. האשה

    .  בדבר חילול הש�השיסרב לבוא יהישלא תפרש בשעת קידושי� על מנת שיצחק יבוא לש� נמצא כ
  

  )יב' בראשית כד( "נא לפני היוםהקרה "
הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה? ה"בתפילתו אל הקב" לפני"לאיזה צור� ראה אליעזר עבד אברה� להוסי# את המילה 

 תתקבל ) ז'בראשית כד("  לפני�הוא ישלח מלאכו: "אמראשר של אברה� שתפילתו שאליעזר היה משוכנע לחלוטי� 
יהיה , דהיינו אליעזר, הואאלא שתפילתו של אליעזר היתה ש, ה ישלח מלא� לקיי� את דבר אברה�"ואכ� הקב
 כ�ל, שליחדברי התפלה מצד האת שתהיה מניעה לקיי� נמצא כי לפעמי� , על ידויעשה הדבר כ� שראוי למספיק 
  .א על ידי מישהו אחר וללפניודווקא " לפנילפנילפנילפניהקרה נא "י אדונו וקל%לאאליעזר  התפלל

  

 )  יז' דכבראשית (" קראתהלוירץ העבד "

כל התהלי� של בחינת רבקה וההחלטה שהיא ראויה להיות אשתו של יצחק נעשה במהירות ובזריזות , לפי הכתוב 
? לש� מה הבהילות הזו, "דותר� עו... ותמהר ותער כדה", "ותמהר ותורד כדה", "קראתהלויר� העבד ": שנאמר
תקיימה השלדעת אז יווכח ו, "היו�היו�היו�היו�פני להקרה נא "יעזר שאמר לאשהדבר נבע ממשאלתו של     ז מבריסקז מבריסקז מבריסקז מבריסק""""גריגריגריגריההההמתר� 
 ט קטועוד מע" לעת ערב"לחר� הגיע אליעזר ומאחר ש, "ישלח מלאכו את� והצליח דרכ�הוא "� אברהשל  וברכת

  .�יגמר העני� בו ביו בכדי ש,"ויר� העבד לקראתה", � חייב היה לעשות הכל בזריזות לכ,�יעבור היו
  

  ) לג-  לב'כדבראשית ( "ויושם לפניו לאכל, ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו" 
המצוה את � יקירצונ� ליש המזמיני� אורח לבית� מחמת : שיש שתי מידות במכניסי אורחי�" חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"אומר ה

אורח זכות ההכבוד שמתכבדי� בליהנות מהמזמיני� אורח על מנת יש ו. גמילות חסדי�של של הכנסת אורחי� ו
ג� את המלווי� של י� זמיא� , המארחו של כוונתזהות את אפשר לו. טובת הנאה אחרתבגלל או , חשובהנכבד וה

זמי� רק את יאבל א� , מלווי� שייכת המצוהבשהרי ג� , המצוהקיו� שמחשבתו היא עבור הדבר ניכר , האורח
לב�  נת� "מי� לרחו�"בנוגע לראה אליעזר שר שאכ, לכ�  , וכבודווא עבור עצמניכר שכל מחשבתו הי, האורח הנכבד

דהיינו לאליעזר בלבד נית� האוכל  , "ויש� לפניו לאכול": ואילו בנוגע למאכל נאמר, ואתלאנשי� אשר לו וג� ג� 
לשד� את היא לב� ולמשפחתו שמטרת מסעו וסיפר ל, "לא אוכל עד א� דברתי"לכ� אמר , הוא רע עי�הבי� שלב� 

בעי� את רבקה יתנו כדי ש,  של אברה�את עושרו וכבודו הגדולבאריכות ואז סיפר . בת� ע� אברה� נשיא האר�
   " ויאכלו וישתו הוא והאנשי� אשר עמו" :נאמרר כ� ובאמת אח, יפה

  
  

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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