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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

 

 
 (טכג בראשית " )לאחוזת קבר... ולאשר המכפלה  תערמויתן לי את "

ומבקשים ממנו שימכור לאברהם את  עפרוןלים נהם הפו יהיוהקדוש שאברהם מבקש מבני חת ש" אלשיך"מבאר ה
הוא יענה לו שהוא מנוע מלמכור לו  עפרוןכיון שאברהם פחד שאם הוא יפנה ישירות ל, מערת המכפלה לאחוזת קבר

: ואומריםבני חת לפניך ומה שמודים , את השדה כיון שלפי כללי הנימוס אצלם אסור לו למכור אחוזת קבר לגר
. העיר יבוטחים בי שלא אעבור על חוקזה רק כלפי חוץ כיון שהם " מתך מקבר ממך יכלה לא קברו את ממנו איש"

 . תואנה יסכר פיו מלבקשאלו שמבקשים מעפרון כך שיהארץ יהיו  שגדוליהתחכם אברהם וביקש לכן 
 

 ( ח 'דכבראשית ) "י לא תשב שמהנרק את ב"

אן לא יתכן כל בא, שב לשם ר כךיצא משם ואח, במקום אחד היהלמי שמתייחס " ההשב"על ופהשימוש ב, לכאורה
מתרץ  ."היא שמברק את בני לא ת"מר לו הנכון יותר הי, במקום ההוא ועודמ השהרי יצחק לא הי, זההלשון ה
כול להיות במקום ההוא וי ההוא יהימשום ש, "ההשב"לשון להשתמש באליעזר שייך שביחס ל" תוספת ברכה"ה

וכמו כן מצאנו שנאמר על  .גם ביחס ליצחק "שבהה"לשון הכתוב אמר ליעזר א באגו, יצחקשירצה לחזור לשם עם 
פי שמעולם לא ל עף א, לבית לחם בהשרות  כלומר, (ו' ברות )" משדה מואבה עם נעמי ביא השה היבנערה מוא"רות 

 . בבית לחםנעמי שהיא כבר היתה אגב , "השב"ב בה הלשון וובכל זאת כת, בבית לחםרות היתה 
 

 (י 'כדבראשית ) "ב אדוניו בידוטוכל ו"
ודבר  ,תורה ב אלאטושאין , היא לתורה שלמד מאברהם ,"ב אדוניו בידוטוכל ו", שכוונת הכתוב" כלי יקר"מבאר ה

 . צמידים המרמזים על עשרת הדברותבנזם וזה בא לידי ביטוי ב
 

 (יב' בראשית כד) "אברהם אדני עם ועשה חסד היום לפני הקרה נא... ויאמר"
ישלח "ה "של אברהם תתקיים והקבשתפילתו ובטוח היה אליעזר להיה הקדוש מבהיר שברור " אור החיים"ה

שהמניעה יוצא כי לפעמים , הדבר על ידוה עשייששיהיה הוא ראוי ה "מה שמבקש כאן אליעזר מהקב, "מלאכו
מה שחשב לנסות את הנערה בעניין ". היום לפניהקרה נא " התפללכן ל, מצד האמצעיהיא לה ים דבר התפולקי

יתנו לו ו, אשה ליצחקחת מהם הוא מצווה לקששידעו לאחר , תטעה אותומשפחת אברהם החסד נבע מהחשש ש
שנותנת , ותרנותוהאליעזר ובחן את הנערה במידת תחכם כן הל, היא מזרעםבטענה שם שלה שפחותהמאחת  שפחה

 . היא מבית אברהםשבזה ידע ו, יותר ממה ששאל ממנה
 

 (בי 'כדבראשית ) "דחסעשה ו"
ובה ": שאמרד חתם אותה בחסגם ו ,"ועשה חסד", בחסד לתויתפאת תח פ, עבד אברהם, שאליעזר בחיי בינורמבאר 

הוא , היה חכם גדול בתורה ובחכמהואברהם של  ובביתגדל אליעזר שמסביר שכיון ו, "אדע כי עשית חסד עם אדני
  .מידה זוהתפלל בהתחכם לולכן , איש החסד, דתו של אברהםימהיא זו שדע י
 
 

 067 מס  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 זמני השבת

 61:62 61:82 61:61 כניסה 

 61:81 61:81 61:81 יציאה

 62:38 62:31 61:82 ת"ר

 

 "חיי שרה" פרשת
 "והמלך דוד" :הפטרה

 ט"עתש חשון' חי

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "יצחק ויזרע"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים באתרים ניתן להורדההעלון 
 

 :מתי ישראל ובכללםהעלון מוקדש לעילוי נשמת כל " נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (א 'כגבראשית ) "ויהיו חיי שרה"
  (י"רש" )ליופי' כבת ז' ובת כ ,בלא חטא' שהרי אינה בת עונשין אף בת ק חטאהלא ' מה בת כ ,לחטא' כבת כ' ק בת"

מדרגות  שתירמז על מי "רשש ,"נעם אלימלך"מבאר ה, ונראה ?ליופי' ולכאורה מה נפקא מינה שהיתה כבת ז
', ב". לא תעשה"ו "עשה"שלא יעבור על שום מצות  ,זהר מאוד מכל חטא ועוןילה, א: שמחויב האדם להתנהג בהם

דהיינו , שמיםשם ן בהם לולכוולהכניס אל הקדושה  שי ,כמו אכילה ושתיה ומלבושים ,דברים המותריםאת הגם ש
היה כוונתו תוכן בכל דבר . ךמלן הדיוקאת היה כוונתו לקשט ת, אדם שמלביש ומקשט את עצמו במלבושים יפים

שם אם אין כוונתו בכל ל ךא .חייו חייםשונמצא , פק במה שיש לו וישמח בהםתנהג כך אזי יסוכאשר ית, שמיםשם ל
שלא היה , "'כבת ך 'בת ק"רמז הוזה . חייו חייםשאין ונמצא  שמים אזי תמיד יחסר לו ולא יהיה לו די וסיפוק לעולם

ואינו כמו תינוק שמקשט עצמו ', רמז למדרגה ב, "ליופי' כבת ז' בת ך". "לא תעשה"ו "עשה"בה שום חטא ממצות 
שאז הוא עיקר התגברות לאדם לתאוות ליפות ' כך היתה שרה כשהיתה בת כ, יודע להתפאר ולהתקשט בקישוט יקר

 . שמיםשם פותה רק ליכל כוונתה בכל קישוטיה והתיתה שאר עניני עולם היבו. עצמו ולהתקשטאת 
 

 (טו' שית כדברא" )ילדה לבתואל בן מלכה אשר"
גם לנחור בנים  ושהישטעם הדבר הוא משום  ן"הרמבמסביר , "בן מלכה"מוזכרת אמו " בתואל"בכל מקום שמוזכר 

וגם . לומר שבתואל היה בן הגבירה, "בן מלכה בתואל", לכן מייחס הכתוב את בתואל למלכה לגשו ראומהימפ
אבל כאשר אליעזר משחזר בפני משפחתה את , "בת בתואל אנכי בן מלכה"רבקה כאשר הציגה את עצמה אמרה 

אשר ילדה " מראבל הוסיף וא, (מז' בראשית כד)בת בתואל בן נחור "המפגש הוא מתקן את הדבר ואומר שרבקה אמרה 
  . הוא בן הגבירההראות שבתואל ל, "לו מלכה

 

 ( יז 'כדבראשית ) "וירץ העבד לקראתה"
 (י"רש) "שראה שעלו המים לקראתה"

לא נאמר קודם לשון ה שומ, (כ' בראשית כד)" ותשאב לכל הגמלים"אחר כך זאת ממה שאמר הכתוב דייק מ ן"הרמב
ב 'רבי לוי יצחק מברדיצמקשה . עלו המים לקראתהכיון ש לא הוצרכה לשאובהוא משום שקודם היא " שאיבה"
מצות "ל ש"פי דברי חזומתרץ ל? לא עלו המים לקראתה ,בהשקותה את הגמלים ,אחרי כןמדוע , "קדושת לוי"ב

בפעם , כןול. רצון הבוראאת א המחשבה שעושה בזה ית הומצוקיום הוהעיקר ב, (:פסחים קיד)" כוונה ותצריכ
כיון , עצמהאת שלא תטריח כדי , עלו המים לקראתה, לשאוב המים לצורכהשל רבקה בדעתה שהיה , ראשונהה

הגמלים של את להשקות , ה לגמול חסדתה שכוונתה היישניהמה שאין כן בפעם . שכוונתה היה לשאוב לצרכה
בעשותו כי , לעשות פעולהיותר ב וחש, אדם עושה מצוהאשר שככיון , לא עלו המים לקראתה, אליעזר עבד אברהם

 . פעולה לשם מצוה נחשב לו יותר למצוה
 

  (לט' כדבראשית " )תלך האשה אחריאלי לא "

 (י"רש) "וא עילה להשיאו בתושהיה אליעזר מחזר למצ ,חסר כתיב ,אלי"
 האשה תאבה לא אולי"י שאליעזר מתכוון לבתו ולא הביא זאת כשאמר "ידועה שאלת המפרשים מדוע מביא כאן רש

שבת  (דל' כדבראשית )" 'בא ברוך ה"על פי המובא בזוהר על הכתוב " פנים יפות"מתרץ ה? (ה' כדבראשית )" אחרי ללכת
לכן לא מוזכר הרמז בפעם , "ברוך"ונכנס לגדר " ארור"כלומר שאליעזר יצא מגדר " 'ברוך ה"היא זו שאמרה קול 

לאחר דברי , אבל כעת, "אין ארור מדבק בברוך"שהראשונה כי אליעזר מבין שהדבר לא יתקבל כיון שאברהם סובר 
 את בתו תקחאברהם יסכים לשה ממשפחתו יאליצחק אם לא ימצא שאליעזר סבר " 'ברוך ה"בת הקול שאמרה עליו 

 ". ארור"של אליעזר כיון שיצא מגדר 
 

 (נ' בראשית כד" )מה׳ יצא הדבר"

היה  שאברהםלרמוז , מאהיצחק ועוד , הכולל עם, גימטריאהוא ב" רבקה"שהשם  "פני דוד"א ב"רבינו החידומר א
 ,זדמןדבר מם והשמות אינ, מורה על כךשהשם של הילדה  ,"מה׳ יצא הדבר"שאמרו מה וזה , יצחק כשנולד מאהבן 

ּמֹות אשר שם"כמו שאמר הכתוב  ּמֹותאל תקרי "ז״ל חואמרו  ,(ט 'מו תהלים)" בארץ שַׁ מאלא  שַׁ ידוע ו. :(ברכות ז)" ֹותשֵׁ
 וכמו ייחסים לשמותם היו מתיוגם הגוי :(יומא פג)" בשמא דייק הוה מאיר ביר"ל "אמרו חזו, בשמות יש עיקר גדולש

 .(לו' בראשית כז)" הכי קרא שמו יעקב"שאמר עשו 
 

 (ב' בראשית כה" )לו את זמרן ותלד"

דלה אותם יגשאין כוונת הכתוב כפשוטו שהגר ילדה לאברהם את הילדים הללו אלא הגר רק " ספורנו"מבהיר ה
שאמר על דרך כ" ותלד"ואומר הכתוב , בלבד יצחק וישמעאל תהוליד א אברהםשכי מבואר בדברי הימים  בביתו

 . לא היו בניה כללהרי הם גדלה אותם שלמרות שרק חמשת בני מיכל אשר ילדה לעדריאל 
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