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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 )בראשית כד' כט( "העין האיש החוצה אל אח ושמו לבן וירץ לבן אל ולרבקה"
חז"ל במדרש שכאשר מזכירים במקרא צדיקים אזי כותבים את שמם אחרי הזכרת המילה "שמו" כמו אמרו כאורה, ל

כותבים את שמם כאשר מזכירים רשעים (, אבל ב א')רות " אלימלך האישושם או " )רות ב א(" ושמו בועז" שכתוב
", ושמו לבןם כך, מדוע כאן כתוב שמו של לבן הרשע, ")ש"א כה כה(, א" נבל שמולפני המילה "שמו" כמו שכתוב "

" הקדוש אור החיים" הקדוש ועל מנת לתרץ את השאלה שואל ה"אור החייםכמו אצל הצדיקים? שאלה זאת שואל ה"
נתן ... לפי שראה הנזםלבן רץ? אמנם אמרו חז"ל במדרש " שאלה נוספת על הכתוב "וירץ לבן" והשאלה היא מדוע

 הצמדים על הנזם ואת ויהי כראת אתאת הפסוק "להקדים לומר י לפי זה היה הכתוב כ ,עדיין קשהאך , "בממון עיניו
 " העין הגמלים על האיש והנה עמד על דבר אלי האיש ויבא אל דברי רבקה אחתו לאמר כה ידי אחתו וכשמעו את

שהאיש הזר דבר עם לבן חרד לקראת האיש ביודעו לבן". ומתרץ שוירץ אחר כך לכתוב את הפסוק "ו (לכד' ית בראש)
מכיון ו .לפגוע בו בקנאתו את קנאת אחותועל מנת לבש קנאה ורץ לקראתו כן קרוב דעת, ולשדורשים רבקה דברים 

כי מעשה צדיקים  ",ושמו לבן"אמר הצדיקים וייחס הכתוב את לבן עם  ,של צדיקיםו מעשה זה ,מעשההבחינת שמ
את כראות " רה לפניקלומר שהכל  "כראותויהי " אמרלכן אחר הכתוב ו .בריהכל עשה בזה ואין הקב"ה מקפח שכר 

כראת אחרי "אבל  .מכוערדבר שעשה אליעזר ב חשדלכן , "אחותורבקה דברי את שמעו ", ולפני "הצמידיםהנזם ואת 
אבל , ואף על פי כן מודיע הכתוב שיצא לקראת האיש מאליעזר שב אפו "כה דבר אלי האיש. ..וכשמעו .. הנזםאת 

 . ולהחזיק לו טובהה ינאכסזמינו לאלא אדרבה לה להרעלא הפעם זה 
 

 ( ' לבכד" )בראשית הגמלים ויפתח האיש הביתה ויבא"

 ( ש"י)ר ", התיר זמם שלהם שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בדרך בשדות אחריםויפתח"
ת ירמיה א ורבירב הונא חולק על דברי רש"י מהמדרש, ומביא לצורך חיזוק דבריו מדרש נוסף שבו שואלים  הרמב"ן

שבאה שאלה "? זוהי לא היו גמליו של אברהם אבינו דומים לחמורו של רבי פנחס בן יאיר"וכי רבי חייא ברבי אבא, 
היה החסידות בביתו של רבי פנחס בן יאיר תם, כי אי אפשר שאת דברי המדרש שדיבר על הצורך בפתיחת הזמ לסתור

דברים אכילת מ הרימששל רבי פנחס בן יאיר איננו צריך  חמורו םביתו של אברהם אבינו, ואמהחסידות ביותר  הגדול
רך לזממם, כי לא וצ איןלכן ו, שאינם צריכים שמירה האסורים לבעליו להאכילו, כל שכן גמליו של אברהם אבינו

 . אונה לצדיק כל אוןי
" הגמלים ויפתח" מתייחסת לאליעזר, אבל כוונת הכתוב "האיש הביתה ויבאשכוונת הכתוב " הרמב"ןומבאר 

את רגלי אליעזר ואת תבן ומספוא ונתן מים לרחוץ  להםתן נגמליהם, את פתח מתייחסת אל לבן שכיבד את אורחיו, 
ראינו על הכתוב ורגלי אנשיו. וכן  רגליוהנותן מים לרחוץ  שאליעזר הואלא מסתבר רגלי האנשים אשר אתו. כי 

מתייחס אל "וימשכו" שהביטוי כח(,  'לזבראשית ) "ויעברו אנשים מדינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור"
" היא םהגמלי ויפתחיש עוד דוגמאות נוספות. ולכן כוונת הכתוב ". ו, ולא לסוחריםזכרים בפסוק הראשוןמוה ם,אחיה

להוליכם קשורים, או שהיו הולכים חגורים במושב המרכבה אשר עליהם, היה  המנהגכי  ,מוסרי צוארםאת פתח שלבן 
 )ישעיה נב ב(:  "מוסרי צוארך התפתחיאו ")מ"א כ יא(,  "אל יתהלל חוגר כמפתחהכתוב "כלשון 
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 (יא' כגבראשית ) "שמעני אדוני לא"
בראשית ) "... ופגעו לי בעפרן בן צחרחת לאמר בני וידבר אל" שעפרון מגיב לאברהם על הנאמר "ספורנומבאר ה"

 בלתי אתה, "שמעני, "אלא הנועדים העם ראשי בי שיפגעו ךרוצ אין , "לא אדוני", כלומראברהםואומר ל (ג, ח' כג
 שתעבור ראויזה מן ה שאיןן כיו, "בו אשר והמערה, "שדברת מאזכבר  במחשבתי, "לך נתתי השדהתיווך, " אמצעי שום

 נותן שאני אומר אני לעיניהם, "מתך קבור לך נתתיה עמי בני לעיניך, "תמאת  לקבור תרצהר שאכ אחריםשל  בשדה
 ". קבר לאחזת" באמרך ששאלת כמו מתך שם לקבור שתוכל ל מנתע לך

  

  (וט 'כגבראשית ) "כסף שקל מאות ארבע"

 מאמראת  לומר אפשר, "כסף שקל מאות ארבע"" שעל דרישתו של עפרון עבור מערת המכפלה, תוספת ברכהמבאר ה"
 באמת אשר, שפתים ניב או מאמר זהאי כונה כל בלא מפיהם שמוציאים יש, כלומר", ניבא מה יודע ואינו ניבא" ל"חז

 . ים זאתדעוי לא הםלמרות ש, הגיוני משפט איזה בו וןוכל אפשר
ויקרא ) בחקתית פרשהמובא ב פיל ע, המערה עבור כסף" שקל מאות ארבעשל " הדרישהסביר את לה אפשר כאןגם 
 פלהכהמ מערתש וידוע. "סףכ שקל חמשים ערכך והיה" כסף שקל חמשים הוא גופו את בהעריכו איש כל ערךש (ג 'כז

יוצא כסף" שקל  םיחמש" פעמים ושמונה, ולאה יעקב, ורבקה יצחק, ושרה אברהם, וחוה םדא, אנשים שמונה נקברו
, ביותר גדולה בערך שלו שאינו בקרקע רבמלהק עצמואת  פדה שם מהנקברים אחד כלכאילו , כסף" שקל מאות ארבע"
ארבע מאות  המספראת  זרק עפרוןו, "חמשים על יתר יןכנער איןש" (:ז רכיןעגמרא )ב כמבואר, כסף" שקל חמשים"
 אםבל א, נשים עבאר ורבנק מערהבו, בלבד שקל שלשים הוא הנשים רךע. אמנם בפרשת בחקתי מובא שדעת לאב

 . בידן הרשות ריםבגשל  ךעראת עצמן ב להעריך רוצותהנשים 
 

 (בראשית כג' טז" )ר לסחרובע"

המרכיבות את המילה ״סחר״ הם אותיות שלפני האותיות של המילה  אותיותשה רבינו החיד"א ב"חומת אנך" ראמב
, "נזק"רע עין היה לו  היהשעפרון  ,ןאוכ. "עובר לעשייתן"כמו , קודםהיא במשמעות של  "עובר"כי המילה . ״נזק״

 . "חסרו "נעש "סחר"אותיות שה, (כב 'כח משלי" )יבואנוולא ידע כי חסר "הכתוב את ז״ל חעליו דרשו וכמו ש
יש ש. ״חסר״"סחר" הן גם אותיות  ואותיות ,״נזק״מופיע נגד עיניו כי לפני ״סחר״  ישיםשחר ווזו תוכחת מוסר לכל ס

ואם . "לא תשקרו". "לא תגזול". "לא תעשוק" ."לא תונו". "לא תגנובשצריך להיזהר שמא יעבור עליהם "כמה לאוין 
 ."חסר"גם ו, לפניו "נזק", עליהם יעבור ואם. 'רצון האת אז יהיה סוחר טוב ומבקש שאלא בכל  יזהר

 

   " )בראשית כד' כא(לא דרכו אם 'והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה"

זאת האשה וש שלאחר שאליעזר שמע את תשובת רבקה שמתאימה לתנאי שהציב, הוא הבין ש" הקדאלשיךמבאר ה"
הצמידים ולשאול את הנזם ולה את ריש מלתת מח אך מה שהיה. "משתאה לה"היה לכן ו, לבן אדוניו אשר הוכיח ה׳

 עצמוביעשה ' שכיון שאליעזר בקש מאת ה. דרכו"ההצליח ה׳ יה מפני שאליעזר רצה "לדעת ה, את"מי  בת"ה אות
עדיין היה מסתפק , תשובת רבקה אליואת ובראותו , לפני היום" הקרה נאאדוני אברהם להי -ה׳ א"את שאלתו באומרו 

לדעת בכתוב " אומרמה ש וזה. על ידי אחד ממלאכיועשה זאת עצמו או ב הדבראת  הו ועשאות חשיב' האם הה
לפי חז"ל היה ש "כלו הגמלים לשתות כאשרבל "א. ל ידי מלאךאלא ע ",אם לא" ,ה׳ בעצמודהיינו  ",ההצליח ה׳ דרכו

ידי מלאך שנשלח  כי אילו היה על, יצא הדבר 'האליעזר שמהכיר  אז. נס ופלאעל ידי היה ו ,שאיבה אחת על ידיזה 
שביע עשרה תשאיבה אחת שעל ידי  ,לא היה המלאך ההוא עושה גם את זאת ,האלה הדבריםאת לשים בפי רבקה 

 . אין מלאך אחד עושה שתי שליחות כי, גמלים
 

 (ה 'כהבראשית ) "ליצחק לו אשר כל את אברהם ויתן"

 הזאת עם כי לא יירש בן האמה"אמרה שרצתה שרה שי פנחלה מכל בניו כאת ההעביר " שאברהם כלי יקרמבאר ה"
בקולה כי ביצחק יקרא כל אשר תאמר אליך שרה שמע "ואמר אתה הסכים " )בראשית כא' י( וגם הקב"ה יצחק בני עם
 " )בראשית כא' יב(. לך זרע

מה הרכוש שהיה לאברהם מכח כל " הכוונה היא לכל אשר לו" ואומר שמה שמדגיש הכתוב ואומר "כלי יקרמוסיף ה"
 נתןזה את כל ", לו" יםהמיוחדאלו הדברים  ,ובא לו בזיעת אפו וביגיעת כפובו  ועמל טרחבעצמו כל מה ששהשתדל 

" אחותי היא, כשאמר "שרהבגלל מתנות שקבל מהמצריים האותן את נתן , דהיינו בני הגר ,בני הפלגשיםאבל ל. ליצחק
  קורן. למ וחזרו ,שממקום שבאו שם הם שבים ללכת ,מתנות נתן לבני הגר המצריתהאותן את  ,ואז נתנו לו מתנות

 
 

 :פ"תבית כנסת "שבת אחים" נווה גן מרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: ו לבירור פרטים

 

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

 רפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם: ל
 , רונן בן איווטפורטונה בת סימונה, יצחק בן אילנה
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