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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (א 'כגבראשית ) "שרה חיי ניש"

 הודיע שהשטן, היתהשל שרה  מיתתה סיבת ,לפי המדרש ,שכוונת הכתוב ללמדנו שאמנם "ברכה תוספת"מבאר ה
 יבמות)" מת ונאי הינזמ בלא דאינש"ל "שאמרו חז אלא. שמתהנ פרחה חרדהה ךומתו, יצחק את שחט שאברהם לה

 ינש: "אמרו הכתובבא  זה על ?הנזמ בלא תמותשרה  החרדה שמפני אפשר איך זיא, [אדם אינו מת לפני זמנו] (:קיד
, יותר ולא לחיות השרל קצובים היוהוא מספר השנים , ושבע ועשרים מאה שניםה מספר, כלומר, "שרה חיי
תוספת "ה פרשמ ,"מת ונאי הזמני בלא שנאי", הזכרנול ש"על פי דברי חז. גורם המות רק היתה השטןה של הודעהו

 לגבי הוא בותאר מה לכאורהש, "ומקיים גוזר ךברו"ה "שהקב, "שאמר וךבר" בברכת אומרים שאנו מהאת  "ברכה
 תיכף יוליכוהו, לתפיסה או למיתה אחד את דן משפט בית, למשל, אם כי ?ומקיים גוזר םדושר ב ךמל גם והלא', ה

 אדם על שנעובדין  יגזורשר ודם ב ךשמל יתכן לפעמיםש, הוא הבאור אך .דינו פסקאת  ומקיימים המשפט מבית
 כל על אשר שיםנהא כל עם ביחד ,וחיילותיהם ארץ מלאכי כלו עמו ואתו ,ונוהו חילו כלו הואבכל זאת אפילו ו, דאח
 ולא - זהה אישה על ךהמל של יןדה פסקאת  הפועל אל להוציאו להשתדל כחם בכליאבו  כאחד כולם ,תבל ינפ
 שביתנניח  ?יקרה זהכיצד . הפועל אל שיצא אפשרותללא שום  מקויים בלתי לעולם שאריי הדין ופסק, כלווי

ה חשבמב האסורים לבית תיכף ואות יוליכו המשפט מבית םנאמ, יםנש שלש לש מאסרל חוטאה את וןדי המשפט
ן דיה פסקאת  לקיים אפשרות כל איןהרי ש, ימותה במשך שנה במאסר החוטא ישיב לאחר ךא, יםנש שלש שםשישב 

 ענין בשום ךהמל גזירת תתקיים לא וממילא. מת גוף שם יחזיקו לא כי, שנים שלש שם שישב, הקצוב כפי, מלואוכ
 שלש במשךאיש  יתברךאם  גם וכן, יםנש שלש ךבמש שנעו מין באיזה שנשיע איש על גזרנ' מה אם אבל .ואופן

. קצבנה הזמן מלוי קודם ימותאין חשש שהחוטא ו, זהה זמןכל  במשך, ברכתו או, עונשואת  ימלאש חובט אז, יםנש
 ."ומקיים גוזר ברוך" הלשון באור וזהו

 

 (ט' כגבראשית ) "לי ויתן"
, דמיהלמרות שבכוונתו לשלם את  ,"ויתן לי", מתנה לשוןבאת השדה בקש הקדוש שאברהם מ" אור החיים"ה קיידמ
, בתחכום רב ,אברהםכוון תהשל רכישת המערה זו דרך ב, "בתוככם"מקפיד שהנתינה תהיה  גםהוא , "מלא בכסף"

 לא מימיו שעפרון זוהרב ל"זכי אמרו ח, אופן שלא יוכל אחר כך לערער על המכירהבמעפרון  המערהאת  לקנות
ות בטענ אולב יכולהוא  המערהל שערכה הרב  עפרון על דלמיר שאכ ,ןכם וא, והבהלה החושך זולת במערה ראה

 אונאתש הירושלמי לסברתחשש  אברהםאבל  לקרקעות אונאהדין  שאיןל "אמנם אמרו חז ,ולחזור בו מהמכירה
 . יש בקרקעות דמיהם חצית אונאאבל  להם אין שתות

 

 (כט' כדבראשית )" החוצה אל העיןאל האיש ן בוירץ ל"

 (רש״י)" עיניו בממון נתן"
פסיעה גסה נוטלת "ל ש"על פי מה שאמרו חזז״ל  מהר״א הכהןאת ביאורו של  "בטן חדרי"מביא ב א"החידרבינו 

ואנו רואים כאן שלבן רץ , כלומר אדם שפוסע פסיעה גסה מחליש את מאור עיניו, "עיניו אחת מחמש מאות ממאור
י "רשאמר שמה וזה , לממון חמדתורוב מאת מאור עיניו ש תרצה להחליההוא בגלל הממון שהיה לאליעזר כלומר 

 . כלומר הקריב את מאור עיניו לטובת הממון, "נתן עיני״ו בממון"
 
 

 492מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה
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 (טו' כגבראשית ) "ואת מתך קבור היא מה"
את  לך להקנותו נביני הדבור מספיקלכן  ,הכסף לא משמעותי ביני ובינך הלאאומר עפרון לאברהם  "ספורנו"לפי ה

 .המעותעדיין את  נתת שלא פי על אף ,שלך בתוךאת מתך כ רובקרשאי ל שתהיה באופן מעכשיוהשדה כבר 
 

 (א' כדבראשית ) "ואברהם זקן בא בימים"
 .לא איבד יום אחד מחייו לריקכלומר הוא , אברהם בא לזקנתו עם הימיםש" שפת אמת"האומר 

 

 ( יב 'כדבראשית )" אברהם אדוני עם חסד ועשה היום לפני אנ הקרה אברהם אדוני לקי-א' ה ויאמר"

 לא פעם שאף נערה ולפני קרהה י"היא שהקב "היום לפני אנ הקרה"שכוונת אליעזר בבקשתו " יקר כלי"אומר ה
כיון שזו  כי, האחרות הבנות את העלי שאל ולא "את מי בת"אותה אליעזר  שאל ולכן. יצאה היום ורקמביתה  יצאה

  . הכירה לא אישהפעם הראשונה שיצאה הרי ש
 

 (טז' כדבראשית ) "ותעל כדה ותמלא העינה ותרד"

 "גמליו לכל ותשאב" היישנה בפעם שאמר כשם" ותשאב" אמר ולא" ותמלא כדה"שהכתוב אומר  בחיי רבינומעיר 
 לה אמר. לקראתה עלוהם  המים אותה שראו כיוון וזו העין מן וממלאות יורדות הנשים כלש ל"זח דרשו מכאן
היו על ידי  הצורמ יםמת ההוצאו הים קריעת כי, לקראתם הבאר ושיעלה הים להם יקרעש ךיבנל סימןזהו  ה"הקב

 . אותיות ב"ע שםבו  חקוק היהש השמשל  המטה
 

  (יז 'כדבראשית ) "וירץ העבד לקראתה"

ואילו כעת  "אליעזר"קורא לו הכתוב  פרשהך הלכל אור, הקדוש לשינוי הלשון" שיךאל"אומר ה, ראוי לשים לב
לפי , שינוי נובע מכך שכאן עשה אליעזרשה מתרץו? וצריך להבין מדוע, "וירץ העבד", "עבד"קורא לו הכתוב 

רוץ יאיש חשוב שוכן לא יעשה , ההנער לקראת הריצהד הוא אחדבר . שלא כדרך אנשים חשובים שני דברים, הכתוב
 ,רתיחת יצרושהריצה נובעת מחמת יאמרו הבריות כי , אם הנערה לו יפהאפילו ו, נערה יפה מאד לדבר אליה לקראת

מעלה כי איש , הדבר השני הוא הדרך שבה ביקש מהנערה לשתות. אטול נערהה אליותר שילך ראוי היה כן ל
. וות צמאונורעד  ישקהו מיםשלשאול מחשוב או חשובה כמוהו טבעי יראה לו  ,להיותו יקר בעיני עצמו ,חשיבותו

י נועל ש. ונפשאת להשיב  מיםהו שצריך לבקש בתחינה שישקו, או אשה חשוביםאיש המבקש ממה שאין כן עבד 
על שאמר . ב. כבודהשלא חס על העדר , על הריצה. א. "וירץ העבד"הכתוב התנהג כעבד אמר אליעזר שדברים אלו 

 . עבדביחס אליו שהיה חשיבותה בכי הכיר  ,בקשהשל לשון  "נא"וגם אמר , כדי גמיעה ,"הגמיאני"
 

  (כז 'כדבראשית ) "בית אחי אדוני' אנכי בדרך נחני ה"
  (י"רש) "מדבר הוא באיזו וניכר מבורר שהוא או אחר במקום כבר שנזכר הפשוט בדבר מדבר ח"בפתנקוד  ,דרךב  

בית אחי ' נחני ה"ידעתי שכבר על ידי הדרך ש צה לומרורשאליעזר  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר 
למקום הזה  דברגע אחו תוביא אה' הדהיינו ש, ת הארץקפיצאליעזר ה לתשהיבמדרש ל "זאמרו ח? כיצד, "אדוני

שמע  ,ה שאגיע הנה"רצונו של הקבשראיתי ש, "בית אחי אדוני"על ידי הדרך ידעתי שכאן הוא , לכן, שלא מדעתו
 . משפחת אדונישאליו רציתי להגיע דהיינו בית כאן הוא המקום שמיניה 

 

  (מב' כדבראשית ) "ואבוא היום אל העין"

 (י"רש" )שקפצה לו הארץ היום יצאתי והיום באתי מכאן"
ע פי תרץ מו? ומהיכן היה לו ראיה על זה ?יאמינו לושלמה , על דברי אליעזר "חנוכת התורה"רבי העשיל בשואל 

שעל אם כן יש לומר . מתנההשטר שאליעזר הראה להם את  "ויתן לו את כל אשר לו" :על הפסוק י"מה שפירש רש
 . היה כתוב התאריך שבו הוא נכתב והיה זה באותו היוםשטר מתנה 

 

 (ח' כהבראשית )" ושבע זקן טובה בשיבה אברהם וימת"

 כלמ שבעהיה ו לבו משאלות כלבהתגשמות  ראהאברהם שהיא לומר " זקן ושבע: "שכוונת הכתוב ן"רמבהמבאר 
 הימים בו שיחדשו הותאוה ולא, בימים פשונ ששבעה, (כט 'לה בראשית) "ימים ושבע"זו כוונת מה שנאמר גם ו, הטו

 חסדאנו לומדים כאן על ה. (כח 'כט א"דהי) "וכבוד ועושר ימים שבע טובה בשיבה וימת" בדוד שנאמר ןיוכעני, דבר
 לבו תאות" בהם שנאמרפי כ, במותרות יםאוומת לאהם ש בהםהטבועה  טובהה דהימהעל ו, צדיקיםה םע' השעושה 

 איןמדרש שב ואמרו, (ט 'ה קהלת) "כסף ישבע לא כסף אוהב" האנשים בשאר שנאמר כמו ולא, (ג 'כא תהלים) "לו נתת
 ארבע לעשות והומתא למאתים ידו השיגה, מאתיםל והומתא מנה בידו יש, בידו תאוותיו וחצי העולם מן יוצא אדם
 ". כסף ישבע לא כסף אוהב" שנאמר, מאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 502-6238620: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

