
 
 

 

 'די שנה                       

 

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

 

 
 ב( ולבכתה" )בראשית כג' לשרה לספוד אברהם "ויבא

, מדוע הפך אברהם כאן ברביםאת מתו  ספידך הוא מכר ואח עצמו לבין בינוהאבל בוכה  להיתחהיא שב העולם דרך
שבמקרה שלפנינו אברהם לא היה עם  ין ב"העמק דבר"'הנצי"ב מוואלוזאת הסדר, קודם הספיד ואחר כך בכה? מתרץ 

אברהם  זדרזכך ה משום, שרה סביב העם המון תקבצושרה בעת פטירתה והוא הגיע ממקום רחוק ובזמן הזה כבר ה
  .כדי לא לעכב את קבורתה ואחר כך התפנה לבכיו ברבים האת שר להספידקודם 

 

  (ב 'כג" )בראשית לספוד לשרה ולבכותה"ויבא אברהם 
למה כאן רמז ש "פנים יפות", לפי ה, נראה"לסופדה ולבכותהה על הכתוב לשמור על סגנון אחיד ולכתוב "לכאורה, הי

והבכי  , קדושההשהיה דבק בחיותו בנשמה ה שירד ממדרג ,ין ההספד הוא על גוף המתיענהקדוש שזוהר בשאמרו 
אבד לדורו אבד משל לאדם  צדיקחז"ל "סתלקה מהדור ועלתה למעלה, וכמו שאמרו ההוא על הנשמה הקדושה ש

 ואהלכך , אמנם הטעם .(מו"ק כה" )חכם שמת הכל כקרוביו"חז"ל מרו ועוד א  .(מגילה טו" )שאבדה לו מרגלית
 םבנים ויחויב בה יםזה התלמידים נקראהטעם הת דורו והם נאצלים מנשמתו, ומונשמאת כל החכם כוללת  שנשמת

 אחים הספידא"חז"ל מרו שא מה נראה שזה .לא יצדק בהן הקרבה ,ףשהוא מצד הגו ,האבל מצד הקרבה, אבל בהספד
כיון שהנשמה מתאבלת על הגוף,  כל מקוםלא שייך קרבה בהספד הגוף, משכאמור , .(גקנ שבת" )קאמינא דהתם

כל שהכלל אומר "מצד החיבור והקרבה שהיה לנשמה עם הגוף, כיון  (כב 'איוב יד" )ונפשו עליו תאבל"כדכתיב 
ה והיא מתאבלת על הגוף, הנשמ הכל קרובים אצלשכיון  :(, אזק כמו"" )עמו בפניו םמתאבלי ,עליו םשמתאבלי

נמצאת הנשמה שכיון  "קאמינא דהתם אחים הספידא"אמר לכן להתאבל עמה מצד הקרבה, אנו ממילא מחוייבים 
 .הנשמה שעלתה למעלהמצד  "ולבכותה" ,מצד הגוף "לספוד לשרה"אמר לכן , .ראוי לכולם להתאבל עמה ,שמה

 

  " )בראשית כד' א(וה' ברך את אברהם בכל"

מבוקשו כל בשביל הכלל, ויש צדיק אשר הוא יש צדיק אשר כל מבוקשו ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לו"אומר 
, "וה' ברך 'את' אברהםמבואר ממה שנאמר "על הכלל, וזהו הוא מבוקשו מסוג הצדיק שעל עצמו. אברהם היה הוא 

שרמזו מה  מבוקשו. וזהפי אותו בכל, כברך ' "בכל", ה, 'עםבמשמעות של 'א י'את' ההמילה כלומר עם אברהם, כי 
על  נאמרמו שדה כימשל הוא לשון  "בתון ש"(, כי:)ב"ב טז" ה לו לאברהם אבינו ובכל שמהתבת הי" בדבריהםז"ל ח

השפיע והוא , "בכל"ה תהישל אברהם דתו יכו(  כלומר מ ')מ"א ז "אלפים בת יכילגודל הכיור בית המקדש: "
 .על הכלבצדיקותו 

 

 )בראשית כד' סג(פנות ערב" ה לשוח בשדלצחק יצא י"ו
 ( :)ברכות כו" ערב ואין שיחה אלא תפלה לפנותלשוח בשדה  יצחק ויצאתקן תפלת מנחה שנאמר  יצחק"

יזהר אדם בתפלת המנחה שכן אליהו לא נענה כי אם לעולם "ז"ל חמכאן סמך למה שאמרו שיש  "כלי יקראומר ה"
לא בכל זאת ערבית, תפלת תפלת שחרית והם את שאברהם ויעקב תקנו גם ף על פי , וא(ברכות ו)" בתפלת המנחה

הצלחת התפלל על יצחק נו שיצחק נענה מיד, כי מסתמא א, אבל בתפלת מנחה מצלתפילתם מידתכף ונענו הם נו שאמצ
  (תהלים לב' ו)על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא, זו אשה" ואמרו חז"ל ", של יצחקיווג הזאליעזר במציאת 
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 (א 'כד" )בראשית ירכי תחת"שים נא ידך 
ובאה לו  ,מצוה ראשונה לו היתהוהמילה  ,כגון ספר תורה או תפילין ,של מצוהלפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ "
  " )רש"י(י צער והיתה חביבה עליו ונטלהל ידע
רואים שבע על מצות המילה ויו להילעהיה , כי אם כן על המילהשכוונת הכתוב "תחת ירכי" היא נראה " לא חזקוני"ל

שכל אדם שהיה כפוף  ,הימים םכך היה המשפט באות" שחזקוניומסביר ה"", ואשביעך בה'"כדכתיב ה' נשבע בשהוא 
מעיד שהנהגה זו ו ,לעשות רצונך רשותךהרי ידי תחת  ,ידו תחת ירכו לאות שהוא אדוניואת נותן , היה לאדם אחר

 .בארץ הודונוהגת עד היום 
 

 (' ככדבראשית ) "אב עד אם כלו לשתתשאליך ל להשקתו ותאמר גם לגמכות"
אדוני  התשכיון שאם רבקה היתה אומרת "דרך ארץ " הקדוש אומר שיש בדברי רבקה אלו הרבה חכמה ואלשיךה"

, "ותכל להשקותו לותהכהמתינה עד רבקה  ן, לכ" היה נראה שהיא משווה את אליעזר לגמליםוגם לגמליך אשאב
 .אשאב"גם לגמליך להשקותו", ורק אחר כך אמרה "

 

 )בראשית כד' כג( "אביך מקום לנו ללין לי היש בית הגידי נא מי את הגידי בת"
לכאורה אליעזר פזיז בשאלותיו, היה עליו לשאול בתחילה "בת מי את" ואם רבקה תענה שהיא ממשפחת אברהם, אז 

", מדוע שואל אליעזר את שתי השאלות ברצף? מתרץ אביך מקום לנו ללין הגידי נא לי היש ביתיש מקום לשאלה "
אם כי מבני משפחת אברהם, " הקדוש, שלאור השתלשלות העניינים, לאליעזר היה ברור שהנערה היא אור החייםה"

ה' שהאמין אליעזר , אלא שהגיע למקום הנכוןעד שידע  "היש מקוםמיד " לשאולצריך לא היה הוא  ,היה מסופקהוא 
הוא שאל קודם שתשיב אך , האבימה שם רצה לדעת הוא כיון ש "?בת מי אתאת הנערה "הצליח דרכו, ומה ששאל 

 בנוגע להמשך. ה דבר נשון שהתשובה לשאלה "בת מי את" לא ת, כי.."היש בית אביך"
 

 " )בראשית כד' נ(תואלבן ובויען ל"

  " )רש"י(היה וקפץ להשיב לפני אביו רשע"
בני יעקב לשכם  ענוכאשר הבן קופץ ועונה לפני אביו הוא נחשב לרשע כיצד אם  רבינו החיד"א ב"פני דוד"שואל 

ומביא את התירוץ של  " )בראשית לד' יג(?חמור אביו שכם ואת יעקב את ויענו בנים שנאמר "לפני אביהאביו  חמורלו
והם לא הסכימו לכך מהטעם נה לאשה ת לשכם בן חמור את דילתשל יעקב היא שדעתו רבינו ישעיה שהאחים ראו 

היא . ונראה שכונתו את שכם להורגוהם רצו דבריו הסכימו לכי לא יעשה את אחותנו" )בראשית לד' לא( הכזונה של "
נבלה עשה וכאן נאמר ש" " )ברכות יט:(כבוד לרב םמקום שיש חילול ה׳ אין חולקיכל ״ה שאמרו חז"ל דרך מ על

 בידעו שיעקתירוץ נוסף מביא רבינו החיד"א ואומר שבמקרה הזה, הבנים  .הבנים לפני יעקב ענוכך ומשום  "בישראל
לענות, תכוון לא ה יעקבשראו ם ה עתכדעתם. וגם את החשיב  שיעקבמשום החריש עד בואם כמו שאמר הכתוב 

שפתיו את פתח בתואל רוצה לענות, ובעוד שאביו לבן שראה והרגיש שבתואל אצל שאין כן  ענו. מהכך הם ומשום 
בדיני שידוע שעוד יש לומר . רגעאת אביו ב םהקדילבן ש ,"ויען לבן ובתואל"שנאמר מה , וזה לענות ענה לבן לפניו

לפני לדבר הבנים כדין הקדימו  ולכן "לא תענה על רב"משום , דהיינו מהדיינים הזוטרים מהצד םנפשות מתחילי
אכן ו ,לפני אביהם גילו דעתם כןדעתם, ול את דעתו ויבטל יגלההוא אביהם  ישאם לא ישרו דבריהם בעינאביהם, 

  שתיקה כהודאה. ,קאביהם הסכים עמם ושת
 

 " )בראשית כד' ס(ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה"
של מלאכו לפניו את שלח שברכת לבן ואמו לרבקה ממחישה לנו שהקב"ה  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 

הקודש וברכו אותה נצנצה בהם רוח ונראה ששם הדברים בפיהם. אליעזר כפי שהבטיח לו אברהם ואותו המלאך 
" )בראשית כבי השמיםוהרבה ארבה את זרעך ככ"נאמר שם אברהם בשעת העקידה.  תבברכה עצמה שבירך מלאך ה' א

ויירש ". וכאן נאמר "ויירש זרעך את שער אויביו"אמר בעקידה נ. "אחותנו את היי לאלפי רבבה"אמר נ. וכאן כב' יז(
 . "זרעך את שער שונאיו

 

  " )בראשית כה' א(אשה ושמה קטורה ויסף אברהם ויקח"

 ואאו הפלשתי  החוי"ויקח אשה קטורה בת פלוני  שהכתוב לא מפרט את ייחוסה של קטורה ולא אומר הרמב"ןאומר 
היתה שמה בלבד כי היא את זכיר אלא הכתוב מלד(  'כובראשית נשי עשו )אצל אמר מו שהמצרי מארץ פלונית" כ

אפשרות אחרת היא קפיד בייחוס שלהן. מבמקומות רבים כשלא הכתוב שה ועך וכ ,שלה יחוסיב קצרהכתוב וכנענית 
ייחוס ייחוסה, כי אין דרך הכתוב להזכיר הכתוב את זכיר הלא לכן ושקטורה היתה אחת משפחותיו של אברהם, 

 .ובלההזלפה שנאמר אצל ן ישמן כעניאלא מזכיר רק את באמהות 
 

 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30 בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 מרסדס.חמו בר אשר בן 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

