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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

 

 
  (ב' כגבראשית " )לספוד לשרהויבא אברהם "
  .(ק צג"ב" )כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה"

, (ה' בראשית טז" )חמסי עליך"על שאמרה לו , דהידה כנגד מימ, ששרה מתה לפני אברהם" פנים יפות"מסביר ה
וצריך להבין את  ?עליגם לא התפללת מדוע  שיפקוד אותך בבן' פני ההתפללת לר שאכטענתה היתה שי "רשולפי 

 נאבבאה מחמת בעי" :(יבמות סה)ל "חזאלא שאמרו  ?שהיהאלא האיש מצווה על פריה ורביה והטענה הלוא 
זאת אומרת שהצורך של נשים בבנים נובע , ר אותהוקבכלומר מי שי "ומרא לקבורה", מזונותכלומר  "לידא חוטרא

שהרי בעלה חייב  ,ימות קודםבעל אם הזו נכונה רק טענה אך . אותן יקבורמי שמהרצון שיהיה מי שיפרנס אותן ו
היא ש "מדה כנגד מדה"יצדק בזה על כן , ימות בחייהאברהם ם ה היתה נכונה אטענתיוצא ש, במזונותיה ובקבורתה

 . ר אותהוקבזה שהיה צריך למתה בחייו והוא 
 

 (ו 'כגבראשית ) "אתה להים-א נשיא"

גם  ונקרא בחכמה המדינהאת היג מנש מנהיג' א. והנהגה גדולהסוגים של  שני ישש "העמק דבר"ב ב"הנצימסביר 
 בשני מצוין היה אבינו אברהם. "להים-א איש" קראנו ותהל-א נייבעני העולם אנשיאת  מנהיגשמנהיג ' ב. 'נשיא'

 שאבד לעולם אוי ואמרו בחבורה עליו עמדו אבינו אברהם שמת בשעהש .(צא בתרא בבא)מובא בגמרא כ. התארים
 שאין מה. טובות דותימ ושאר נהבומה תחכתואר הדורש  הוז העולם מנהיג. קברניטה שאבדה לספינה ואוי מנהיגו

 מאבידת יותר קשה העולם מנהיג תדיאב ןכם וא, חכמה ואינה ואומנות מלאכהזו ש ספינהה קברניטבתואר  כן
 כן שאין מה ,העולםדבר לחורבן יגרום ה לא העולם מנהיג מתר שאכה שוז, פךילה הואש אחדך יש דבר א. הקברניט

 בהנהגת, אבדותה מיני ינשכמו  שהיה אבינו אברהם על ואמרו. בסכנהתהיה  הספינה ,הספינה של הקברניט אבדיכש
 שאתה, בני חת לו אמרולכן . לספינה קברניט היה להים-א עבודת ובהנהגת, נעלה חכם מנהיג כמו היה המדינה

  ."להים-א נשיא" אלא ,לבד החכמה בכח לא אבל, ומדיני העולם מנהיג היינוד, נשיא
 

  (יט' כגבראשית " )חברון היא... המכפלה שדה מערת אל אשתו שרה את אברהם קבר כן ואחרי"
 לגור בא אשר בארץ להים-א נשיא שהיה ,אברהם עם' ה חסדית אראות להכדי  נכתבה זאתה הפרשה ן"הרמבלפי 
את קיים ה "שהקב גםלהראות ו, 'אצל ה וגדול שר שהיה להם אמרבלי שי, "אדוני" לו םקוראי היו העם וכל, שם

הכתוב  צהור ועוד. 'ה בנחלת נקברההיא  מתה אשתוכאשר ו, בחייו "ברכה והיה שמך ואגדלה"הבטחתו לאברהם 
 ב"ב)ל "לפי חזו. הקדושים אבותינו קבורת מקוםאת  לכבד חייבים אנחנושכיון  ,האבות קבורת מקוםאת  להודיענו

 ולא שרה אתבו  לקבור מקום בקשוהניסיון הוא שאברהם מ ,אברהםה את "ניסה הקבש סיונותינהיה אחד מה זה.( טז
 .אותונאלץ לקנות ש עד ,מצא

 

 (י' כדבראשית ) "וילך עשרה גמלים מגמלי אדוניו העבד ויקח"
מוסיף הכתוב  ,"בידו אדוניו טוב וכל", הגמלים את שהכין אחר ,ללכת מאדוניו רשות נטלשהעבד  "ספורנו"מפרש ה
 יוהדברים הללו ה כל כימאדוניו  רשות ליטול הוצרך לאעל כך הוא אך  ,ובגדים זהב וכלי כסף כלי עמו נטלשהעבד 

 .כרצונוהם ב לעשות בידו
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  (ה 'כדבראשית ) "אשיב את בנך ההשב"
שייך  אול ,הלוא יצחק מעולם לא היה בחרן? ל אליעזר את אברהם האם להשיב את יצחק לחרןאיך שוא, לכאורה

מאחר שאליעזר חרן אבל בהיה מעולם לא שיצחק ל פי ע ףאש" חזקוני"מתרץ ה. עולםו מבלמקום שלא היית  לשוב
י פל עף אש "ורות המואביה כלתה עמה נעמיותשב "כתוב כמו ש ,גבי יצחקגם ל "שיבה" אקרנר בלחרן הדישוב 

 . גמורה שיבהזה היה שלגבי נעמי ההולכת עמה משום  ,"שיבה"לשון בכתוב הדבר לא היתה שם רות שמעולם 
  

 (ג 'כדבראשית )" להי הארץ-להי השמים וא-א' ואשביעך בה"

הוא " לוהי הארץ-וא להי השמים-בא"את אליעזר  שביעאברהם מהטעם שש "צרור המור"רבי אברהם סבע במבאר 
אלא " בהבראם"אל תקרי , "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם"שנאמר . הסיבה לקיומםאברהם היה ם שמשו

 "קונה שמים וארץ"אברהם שהוא  לעשחוזר . "ל עליון קונה שמים וארץ-ברוך אברם לא" נאמרוכמו ש. "באברהם"
אם לא "מה שנאמר וזהו . מילה שקבל בראשונההברית זכות מצות ובפרט ב, מעשיוזכות וכל זה ב. אותם עמידמו

שמים הקיום ה לביסהשהוא כיון ו .מילה של אברהםהא ברית ישה. "בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי
 . הזו הזכותאת יזכור לו  'שהכדי . להי השמים והארץ-להשביעו באאברהם רצה , ארץהו

 

  (יח' כדבראשית )  "שתה ותאמר"

 ין הכוונהאו, "כחפצך שתה, מעט גמיאה שאמרת כנגד"לאליעזר  הקדוש את דברי רבקה" אור החיים"ה שרפמ
הוא יצטרך ש כדי, "ידה על כדה ותורד ותמהר", למים צמאאדם ה להשקות והובמצ תטרח היאבעצמו אלא  שישתה

 טורחת היתהאלא היא , הכד לשאת טרח לאשלא רק ש ופירושש" ותשקהו" מראנו, לשתות הכדאת  שאתלו חוטרל
 . אליו הכליאת  להטות אפילו יצטרך לאהוא ש המיםאת  לפיו לקרב

 היתהרבקה  שאםהקדוש " אור החיים"ומתרץ ה ?"גם לגמליך אשאב", אך מדוע אין היא מוסיפה ואומרת כבר כעת
מעליה את  להקללשתות על מנת  למהרד היה מקום לעב, ישתההעבד שלפני " אשקה לגמליך גם"ה לומר מימקד

 הטורח כל זה הואולכן חשב העבד ש ,שלא הודיעה לו ,ןכן ישא המ, הגמלים טרחתאת  עודיש לה ש כיון רחהטה
 .אשאב לגמליך גם" אמרה תיכף ששתה אחררק ו, לאט לאט כחפצו שתהו

  

 (כ' כדבראשית ) "לכל גמליו בותשא בהבאר לשא ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל"

. ה עם רבקה"בא להראות את החסד שעשה הקבהכתוב שהקדוש " אלשיך"מסביר ה, מיותרת" עוד"המילה , לכאורה
ה עשרלסיפוק שיהיה די כ, שאיבותדבר מחייב הרבה שההרי , "אשאב עד אם כלו לשתות לגמליך"היא אמרה ון שכי

 פעם אחתיותר מלשאוב אל הבאר ללכת ה דאג שרבקה לא תצטרך "אבל הקב. וצמאיםעייפים הדרך מו אבשגמלים 
ולא פעמים  ,השאיבה הקודמתפת על נוסריצה אחת לומר כ "ותרץ עוד"מה שאמר הכתוב  וזה. שתספיק לכל הגמלים

 . לכל גמליוו המים שהספיק ברכה במעשה ידיה הלחונש. רבות
 

  (הל' כדבראשית ) "ותחושפ עבריםו וזהב ףסוכ ובקר צאן לו ויתן דוניא את ךבר' וה"

 הקדים ,כאןאילו ו .עולםאחר כך את כל חפצי הו, "וזהב כסף"הוא מציג  עשירותאדם הרוצה להציג  העולם ךמדר
 רוצהה" (:פד חולין)ל "חז שאמרו מהעל פי  "תוספת ברכה"המתרץ ? ובקר בצאן אברהם של עשרו את לתאר העבד

 מאליפות צאננו" (גי 'קמד תהלים) הוא על פי מה שכתוב טעםהו, צאן יינוהד ,"דקה מההבב יעסוק שיתעשר
 (גי' זדברים ) בתורה הלז רמזמצאו  ל"וחז. ברכתן היא וזו, ולרבבות לאלפים היאהצאן  תרבותהש, "מרובבות

וכאן העבד רוצה לספר את . ןהתרבותב, בעליהן את רותישמעש, 'עשתרות' שמו קראנ הלמ ואמרו, "ךצאנ ועשתרות"
 ומהן, בהן ךתברהו, בעליהן את רותיהמעש ,בקרהו הצאןמ הברכהאת  תפסשאברהם . םהאבר של עשירותל היסוד

 . זהבו כסף ידו השיגה
 

 (ס' בראשית כד" )יי לאלפי רבבהאחותנו את ה"
בקש לעקור  לבןש"נו אועוד מצ, שהיא אחותולבן הזכיר דוע מ שדקדק, הלל אשכנזי ברא מביא בשם ה"רבינו החיד

ו היתה וז ,רוב הבנים הולכים אחרי אחי האםעל פי הידוע שופירש ? ך אותה כעתא מברואיך האם כן , "את הכל
מבאר ו. "תהיי לאלפי רבבה" אז, ברשע ובניך ילכו אחר הרוב וידמו לנו כמונו אם תהיי, "אחותנו", שעויברוונתו כ

רשעים  ,והיא וזרעה כמותם ,ברכתם עשתה פירותש לא יאמרוכדי שעקרה רבקה היתה כך משום ש א"רבינו החיד
ה וגם זרע, והיא צדקת תקיימה ברכתםהשלא ל הדבר לכעקרה נודע רבקה כשהיתה אבל , וברכתם עשתה פירות
 דאזל ,יעקבאת הולידה כיון שוידע שרבקה צדקת כאשר ראה לבן יעקב לכן ו. ממנה זרע קדש נאמר בו כי טוב ויצא

 . ביקש לעקור את הכל אזשיעקב אינו דומה לו ראה , בתר מיעוטא דאין הבנים דומים לאחי האם
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