
           
 
 
 
 
 
 

             
                                                            

  חיי שרה
 
 
 

 ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא
 

א ַכָדּה ַוָתַעל:ו   }טז{ ַמלֵּ ָנה ַות  ֶרד ָהַעי  ָדָעּה ַותֵּ ִאיׁש לֹא י  תּוָלה ו  ֹאד ב  ֶאה מ   ַהַנֲעָר ֹטַבת ַמר 
ְך: ַוָיָרץ ָהֶעֶבד  }יז{ ַעט ַמִים ִמַכדֵּ ִמיִאיִני ָנא מ  ָראָתּה ַויֹאֶמר ַהג  ה ֲאֹדִני  }יח{ִלק  תֵּ ַותֹאֶמר ׁש 

ר ַוֹתֶרד ַכָדּה ַעל ָיָדּה ַמהֵּ הּו:  ַות  קֵּ ָאב ַעד ִאם  }יט{ַוַתׁש  ַמֶליָך ֶאׁש  ֹקתֹו ַותֹאֶמר ַגם ִלג  ַהׁש  ַכל ל  ַות 
ֹתת:  ַמָליו: }כ{ִכלּו ִלׁש  ָכל ג  ַאב ל  ֹאב ַוִתׁש  ר ִלׁש  אֵּ ַער ַכָדּה ֶאל ַהֹשֶקת ַוָתָרץ עֹוד ֶאל ַהב  ר ַות  ַמהֵּ  ַות 

 

ש  ... )פרשה ס אות ה( מדרש בראשית רבה ל ַהנָּ אּו כָּ רָּ ן שֶׁ יוָּ ן, ְוזֹו כֵּ ַעי  ן הָּ ים יֹוְרדֹות ּוְמַמְלאֹות מ 
לּו יָּד עָּ ם מ  ּה ַהַמי  א ַכָדּה ַוָתַעל  וזהו מה שנאמר בפסוק... אֹותָּ ַמלֵּ שלא היה צורך לשאוב,  .ַות 

ַותֹאֶמר ַגם אלא פשוט רק לקחת מהמים. אבל כאשר רוצה רבקה לעשות חסד עם אליעזר, 
ַמלֶ  ָאבִלג  ַמָליו, אז כבר צריך לעבוד קשה יותר, צריך לשאוב את המים, יָך ֶאׁש  ָכל ג  ַאב ל   .ַוִתׁש 

 

 ולמה לא עלו המים לקראת רבקה גם כאשר רצתה להשקות את הגמלים ?
 

התשובה היא משום שבהתחלה הלכה רבקה לשאוב מים בשבילה ובשביל משפחתה, ולכן 
ה אליעזר לשתות כבר הכד היה מלא במים ורק מזגה עלו המים לכבודה, וכאשר ביקש ממנ

 לו מן הכד.  
 

 ולמה ?אבל, כאשר רבקה רוצה לעשות מצווה והכד כבר התרוקן כעת צריך לעמול קשה, 
א:  פרק חמישי משנה כג, משנה באבותהעל זה אומרת  א ַאְגרָּ ר, ְלפּום ַצֲערָּ א אֹומֵּ א הֵּ ן הֵּ  בֶׁ

  פרק ג,ב אבות דרבי נתן,, ומוסיף על כך ול יותרגד לפי הצער על המצווה כך השכר שלה
   יפה דבר אחד בצער, יותר ממאה שלא בצער.                               
 ואומר "קשה להיות יהודי"  יהודי שנאנחניתן לפגוש הרבה פעמים                                
 שזה מה שמרחיק אותם אחינו הטועים . יש מר נכוןהרבה עבודה... והדב                               
 מעבודת השם, החיים גם ככה קשים אז להוסיף עוד מטלות ?!                                
 .כך ישאלו..לשנות את אורח החיים בעוד מטלות ?                                
 , שעומד בדרכינו , כל ניסיוןקושי ר שמאחורי כלזכועלינו תמיד ללכן                                
 קיימת סיבה. ומי שמתגבר ועומד בניסיון שכרו לאין ערוך. שהרי אין                                
  הקב"ה מקפח שכר של כל בריה ובריה..                                    

 

 

 
 

 הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל   ר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל                           5:24        4:26                    
                      

 יחיאל בן סעיד גהלי ז"ל           יורם בן יחיא ודעי ז"ל                                5:22         4:10                    
 

 נעמה בת סאלם זנדני  ז"ל         שלום בן יחיא ודעי ז"ל                                           5:22         4:18                    
 שרה בת יחיא ודעי ז"ל                             ציונה ימיני ז"ל                                                                                     

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                  
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 גשם בטבריה
 

 היישוב. הקודש-לארץ חבורתו בני עם בעלותו מהורודנקא נחמן רבי היה מופלג ישיש
 חיים רבי ק"הרה ידי על לכן קודם שנים וחמש כעשרים רק התחדש בטבריה היהודי

 .בעיר להתאקלם להם וסייעה יפות פנים בסבר אותם קיבלה הספרדית והעדה, אבולעפיה
 

 כל תהיהי, ישראל שונאי שהיו, אלעמר-דאוהר טבריה מושל בית מבאי כמה בעיני אך
 מרקדים שהיו החסידים חבורת כשהגיעה, עתה, לצנינים, היהודי הישוב התחדשות

 משונה קבוצה כי המושל בפני והלשינו הלכו. חמתם את הדבר עורר, בבוראם ושמחים
 .כנהוג, המושל מטעם הזמנה ללא, לעיר הגיעה

 

 על היהודים ונציג' מוכתר'כ ששימש הספרדית העדה ראש הוותיק ידידו את המושל שאל
 לאדם טובים חסידים כולם כי בשבחם סיפר המוכתר. החדשים המתיישבים של טיבם

 .נגדם סרה המדברים את והשתיק דבריו את קיבל והמושל, לשמיים צוייםור
 .זממם להפיק אחרת תואנה מצאו ישראל ושונאי רב זמן חלף לא אך

 

 כינס. ירדה לא גשם טיפת ואפילו עברו וכסליו חשוון חודשי, תהיהי בצורת שנת שנה אותה
 מקום כאן מצא יועציםה אחד. הרעב פני לקדם ובצעדים במצב לדון יועציו את המושל

 מכבר לא, הזאת הצרה עלינו התרגשה מי בשל אני יודע: "ואמר פתח, ליהודים להתנכל
 בין אף המה ומשונים זרים הליכותיהם כל אשר, חדשים יהודים מתיישבים לעירנו הגיעו

 לבצורת גרמו והם כשפים במעשי משתמשים שהם הנמנע מן לא, הוותיקים אחיהם
 !"האיומה

 

 לראות התפלא, הגיע וכשזה, היהודי' מוכתר'ל לקרוא שלח הוא, התלקחה המושל לש חמתו
 אותך אני מכיר: "המושל אליו פנה, ומקדם כמאז יפות פנים בסבר מקבלו אינו המושל כי

 המתיישבים על לך האמנתי אף, ידידותיך על פקפוק בלבי עלה לא ומעולם, אבותיך ואת
 דבר הלא, באו שאלו אחרי שבועות כמה הבצורת עתהופ אבל, ישרים אנשים שהם החדשים

 להביא מכם תובע אני, לכך אי. כשפים במעשי עוסקים הם כי הטוענים מיועציי ויש, הוא
 ״!איומה בצורת למנוע כדי, ימים שלושה עד הגשם את

 

 על וסוף קץ להביא הרשעים יועציו בעצת המושל מאת ונחרצה כלה כי המוכתר משראה
 ומסר מהורודנקא נחמן רבי בית אל פעמיו שם, תמשך והבצורת במידה בעיר היהודי היישוב

, תחת ואל תירא ״אל: לו ואמר הרגיעו נחמן רבי אבל. ואיומיו המושל גזירת את בדאגה לו
 ובחסדי, לו ניענה – לו זקוקים הארץ תושבי שכל הגשם על להתפלל ממנו מבקש המושל אם
 רבי למערת ללכת בדעתו כי למקורביו הודיע נחמן רבי" ידינו על יתברך שמו יתקדש ה׳

 העיר שופט כשהבחין". חורף בגדי עמכם קחו: "והוסיף, הגשם על להעתיר ובניו חייא
 ירדו ולא העירה תשובו אם: "גדול בקול עליהם לגלג, חורף בגדי עם העיר את בצאתם
 !"רגליי כפות תחת רבכם את ארמוס – גשמים

 

 האריך ארוכה ושעה בפנים נעמד, במקלו עוגה עג, ובניו חייא ביר במערת נעמד נחמן רבי
 החבורה בני הביטו, תפילתם כשגמרו.ידם על הגדול שמו ויתקדש שיתגדל' לה בתפילה

 בטחו ״בך בשיר .שלשום כתמול בהירים היו השמיים. היה לא לענן סימן כל אך, נכחם
 בישועת וביטחון אמונה מלא בובל, תפילתם את החבריא סיימו ותפלטמו״ בטחו אבותינו

 לנשוב החלה קלה ורוח האויר מזג לפתע השתנה, יורדים בעודם .ההר מן לרדת החלו', ה
 .לרדת הגשם החל הדרך למחצית הגיעו ובטרם

 

 על הרימוהו, נחמן רבי של לרגליו נפלו הם, ופמלייתו העיר מושל המתינו העיר בשער
 ורבי, ד׳ שם ונתקדש נתגדל זה מעשה בעקבות .גדול בכבוד העיר לתוך ונשאוהו כתפיהם

 עליית התקבלה, לו שרחשו ההערצה בזכות. אלוקים כאיש התפרסם מהורודנקא נחמן
, מקאליסק אברהם ורבי מויטבסק מנדל רבי בראשות, מכן שלאחר בשנים החסידים

 .טבריה יושבי ידי על רבה בהתלהבות
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 קבורת שרה

 

ה: }א{ רָׂ י ש ָׂ י ַחּיֵּ נֵּ ְ ים ש  נִּ ָׂ ַבע ש  ֶ ה ְוש  נָׂ ָׂ ים ש  רִּ ה ְוֶעש ְ נָׂ ָׂ ה ש  אָׂ ה מֵּ רָׂ י ש ָׂ ְהיּו ַחּיֵּ  ַוּיִּ

ם }ב{ הָׂ בֹא ַאְברָׂ ַען ַוּיָׂ נָׂ ֶאֶרץ ּכְ וא ֶחְברֹון ּבְ ע הִּ ְרַית ַאְרּבַ קִּ ה ּבְ רָׂ ת ש ָׂ מָׂ  ַוּתָׂ

ּה: ְבּכֹתָׂ ה ְולִּ רָׂ ְסּפֹד ְלש ָׂ  לִּ
 

אבינו, כולם ידוע שישנן דעות שונות בחז"ל מהם עשרת הניסיונות שבהם נתנסה אברהם 
 מסכימים שהיו עשרה ניסיונות, אבל חלוקים ברשימת העשרה.

 חלק מהדעות מחשיבים את קבורת שרה אמנו כניסיון עבור אברהם אבינו.   
 

 ,ויען השטן את ה' ויאמר? אי מזה תבא  ,ויאמר ה' אל השטן -בבא בתרא דף טז/א מסכת 
כל העולם ולא מצאתי כעבדך רבש''ע שטתי ב :אמר לפניו ומהתהלך בה.משוט בארץ 

ובשעה  ,קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה יז{-}בראשית יג אברהם שאמרת לו
 .צא מקום לקוברה ולא הרהר אחר מדותיךשבקש לקבור שרה לא מ

 השטן משבח את אברהם אבינו דווקא בעניין קבורת שרה.הנה מדברי הגמרא, 
 

חבל על דאבדין ולא משתכחין הרי  )למשה רבינו( אמר לו הקב''ה -מסכת סנהדרין קיא/א 
 כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב באל שדי ולא הרהרו על מדותי ולא אמרו לי

 ,קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה יז{-}בראשית יגאמרתי לאברהם  ,מה שמך
 .מאות שקל כסף ולא הרהר על מדותיולא מצא עד שקנה בד'  ,בקש מקום לקבור את שרה

 מדברי הגמרא הקב"ה משבח את אברהם אבינו בעניין קבורת שרה. 
 

 מה המיוחד בעניין קבורת שרה ?
 

ּה:כתוב  ְבּכֹתָׂ ה ְולִּ רָׂ ְסּפֹד ְלש ָׂ ם לִּ הָׂ בֹא ַאְברָׂ למה קודם לספוד ואח"כ לבכות ? הרי בדרך   ַוּיָׂ
 אנשים קודם בוכים ובהמשך מספידים.ה ,כלל הדבר הפוך הוא, עם היוודע דבר המוות

אלא ששרה אמנו הייתה כל כך צנועה במעשיה שהאנשים לא ידעו מהם מעלותיה, ורק 
לאחר שספד אברהם אבינו לשרה, הבינו האנשים מה היו מעלותיה, הבינו את האבדה 

 הגדולה ואז בכו.
 

 ארבע" "ותמת שרה בקרית בפרשה שפתי שניכותב בספרו  הרב יוסף שני שליט"א
 "נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה פירש"י 

וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה". ואפשר שזה חלק מניסיון העקדה שלאחר 
מוצא הוא את אשתו האהובה נפטרת "בגלל  "כי ברך אברכך",מעשה נפלא כזה וברכת ה' 

 רהר וקבל הדין באהבה.  העקדה", ואף על פי כן, לא ה
 

על שם המיתה הטבעית, פירוד ד' יסודות,  - קרית ארבע )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ( לי יקרהכ
על שם החיבור ומיתת נשיקה. ומיתת הצדקת  -חברוןכי האדם עיר קטנה וקרית ארבע. 

בלי שרה לא היתה מצד שני מינים הראשונים שיש בהם צד עון, אלא מצד שני המינים אשר 
עון ירוצון, לכך נאמר ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון לא הזכיר כי אם שני שמות אלו, 

 וחיבור כאמור. על ידי פירוד ארבע יסודות ובנשיקהלפי שמיתתה היתה ממינם דהיינו 
 

בשעת  .אמרו עליו על מלאך המות שכולו מלא עינים - במסכת עבודה זרה דף כ/בהגמרא 
כיון  .ד מעל מראשותיו וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בועומ ,פטירתו של חולה

ממנה  ,ממנה מסריח ,ממנה מת .וזורקה לתוך פיו ,מזדעזע ופותח פיו ,שחולה רואה אותו
שבמערת המכפלה נקברו, רק אלו שמתו במיתת  רבי יונתן אייבשיץאומר  .פניו מוריקות

 .מאירותאלא  נשיקה אין פניו מוריקות מיתתנשיקה, ומי שמת 
 

כאשר הגיע לחברון רצה לראות את פניה של שרה אמנו ולדעת  מה עשה אברהם אבינו ?
כיצד מתה, ולאחר שראה שמתה שרה אמנו במיתת נשיקה וראויה היא להיקבר במערת 

ם }ג{מיד נאמר.. המכפלה,  קָׂ אמֹר: ַוּיָׂ ת לֵּ י חֵּ נֵּ ר ֶאל ּבְ תֹו ַוְיַדּבֵּ י מֵּ נֵּ ַעל ּפְ ם מֵּ הָׂ   ַאְברָׂ
3  
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 מכירת מערת המכפלה
 

 :בהן מפורט סכום המכירה עסקאות נדל"ןלוש ופיעות רק שנ"ך מבת
 

דוד המלך את הגורן הוא הר הבית, לאחר שארונה הציע לכד,כד(  –שמואל ב )  :דוד המלך
יר ְולֹא ַאֲעֶלה עונה לו דוד המלך, ְמחִּ אֹוְתךָׂ ּבִּ נֹו ֶאְקֶנה מֵּ י קָׂ ה לֹא ּכִּ ֶלְך ֶאל ֲאַרְונָׂ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

ים:ה' לַ  ִּ ש ּ ים ֲחמִּ לִּ קָׂ ְ ֶכֶסף ש  ר ּבְ קָׂ ד ֶאת ַהּגֶֹרן ְוֶאת ַהּבָׂ וִּ ֶקן ּדָׂ ם ַוּיִּ ּנָׂ  ֱאלַֹהי עֹלֹות חִּ

י  - (פרק כא,כה –דברי הימים א )גרסה אחרת, ישנה לעומת זאת  ְקלֵּ ִּ קֹום ש  ּמָׂ ן ּבַ ְרנָׂ יד ְלאָׂ וִּ ן ּדָׂ ּתֵּ ַוּיִּ

אֹות: ש  מֵּ ֵּ ל ש  קָׂ ְ ש  ב מִּ הָׂ  שקלים ? 600שקלים לעומת  50 , איך יש הבדל בין המחירים   זָׂ
השבטים  12שקלים, אולם כל  600התשובה היא שהמחיר שבו נרכש הר הבית מארונה היה 

שקלים  50כישה כדי שלכל שבט יהיה חלק בביהמ"ק, ודוד המלך שילם רק השתתפו בר
 שזהו חלקו היחסי של שבט יהודה.

 

בֹאֹו  }יח{ וישלח( –)בראשית לג  יעקב אבינו: ַנַען ּבְ ֶאֶרץ ּכְ ר ּבְ ֶ ֶכם ֲאש  ְ יר ש  ם עִּ לֵּ ָׂ בֹא ַיֲעקֹב ש  ַוּיָׂ

יר:  עִּ י הָׂ נֵּ ַחן ֶאת ּפְ ם ַוּיִּ ן ֲארָׂ ּדַ ּפַ ֶקן ֶאת  }יט{מִּ י ַוּיִּ נֵּ ד ּבְ ּיַ ֳהלֹו מִּ ם אָׂ ָׂ ה ש  טָׂ ר נָׂ ֶ ֶדה ֲאש  ָׂ ֶחְלַקת ַהש ּ

ה: יטָׂ ה ְקש ִּ אָׂ מֵּ ֶכם ּבְ ְ י ש   ֲחמֹור ֲאבִּ
 

  .והנה אצל אברהם אבינו קיים פירוט מלא
 פעמים בתורה ?  10מה זכו בני חת ששמם מופיע ול

 

ה ְדיֹות מ  : בבראשית רבה פרשה נח אות חהמדרש  ר ַכמָּ זָּ ְלעָּ י אֶׁ ה ָאַמר ַרב  ְשַתְפכֹות, ַכמָּ
גֶׁ  ה ְכנֶׁ רָּ ת, ֲעשָּ ת, ְבנֵּי חֵּ יב ְבנֵּי חֵּ ים ְכת  מ  ה ְפעָּ רָּ ת. ֲעשָּ ְכֹתב ְבנֵּי חֵּ י ל  ין, ְכדֵּ ְשַתְבר  ין מ  ד קּוְלמֹוס 

לּו ְמַקיֵּם עֲ  יק, ְכא  ל ַצד  ְקחֹו שֶׁ ר מ  רֵּ הּוא ְמבָּ י שֶׁ ל מ  כָּ ְדָך שֶׁ ְברֹות, ְלַלמֶׁ ת ַהד  רֶׁ ְברֹות. ֲעשֶׁ ת ַהד  רֶׁ   שֶׁ
 

אומר ששלושת המקומות שנרכשו בכסף מלא, מופיעים  )רבי משה סופר(החת"ם סופר 
במפורש בתנ"ך, כדי שלא יבואו אומות העולם להונות את בני ישראל ולומר להם גזולים הם 

 מה עם כל הארץ ? ולמה דווקא שלושת המקומות האלו בלבד ?אז כאן יש לשאול,  בידכם.
 

יסוד מעניין שבו שלושת המקומות האלו הם נגד שלושת  )רבי משה סופר(החת"ם סופר יא מב
 תורה, עבודה וגמילות חסדים. –היסודות של העם היהודי 

 

 קנה בשכם את הר גריזים והר עיבל, עליהם  "תתן אמת ליעקב",  יעקב אבינו = תורה:
 אלה ובשבועה.תהיה קבלת התורה ב                                  

 

 קנה את מקום בית המקדש הוא הסמל לעבודה, הן לעבודת הקורבנות,  המלך = עבודה: דדו
 והן לעבודת הלב היא התפילה ולימוד התורה.                                 

 

 "חסד לאברהם", קנה את מערת המכפלה שהיא מערת אברהם אבינו = גמילות חסדים:
 זהו חסד של אמת. –קבורה, וידוע שהעושה חסד עם המת                                  

 

  ידוע שאברהם אבינו ידע שאדם וחוה קבורים במערה אבל לא גילה זאת לבני חת,
ַרת  )בראשית כג,ט( בפסוק נאמרהאם אין בכך העלמת מידע ? אונאה ?  י ֶאת ְמעָׂ ן לִּ ּתֶ ְויִּ

ְקצֵּ  ר ּבִּ ֶ ר לֹו ֲאש  ֶ ה ֲאש  לָׂ ְכּפֵּ ֶבר:ַהּמַ ת קָׂ תֹוְכֶכם ַלֲאֻחּזַ י ּבְ ה לִּ ֶנּנָׂ ּתְ א יִּ לֵּ ֶכֶסף מָׂ הּו ּבְ דֵּ  ה ש ָׂ
 

: נראה מהכתוב שאברהם לא בפרשה שפתי שניבספרו  הרב יוסף שני שליט"אעונה על כך 
מעפרון ובני חת, ושילם תמורתה כסף  בקנין מתנהבקש לקנות המערה בקנין כסף, אלא 

ולא פנה ישר לעפרון כי רצה  ולא שימכרנה לו, שיתננה לומלא כדי לרצות את עפרון 
וקנה אברהם את השדה והמערה בקנין מתנה ולא בקנין שמתנה זו תנתן לעיני בני חת, 

 ".נתתיה לך מכר. וכמ"ש "לעיני בני עמי
 ולכן בקנין מעין זה לא היה חייב אברהם לגלות את סוד קבורת אדם וחוה לבני חת.
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 נוההספד על שרה אמ
 

 בכל יום שישי בערב משבחים בני ישראל את נשותיהם בשולחן השבת בשיר "אשת חיל".
אותו אמר שלמה המלך על אמו. על פי  )פרק לא(ידוע שפזמון זה מופיע בסוף ספר משלי 

 הסוד פזמון זה נאמר על השכינה הקדושה.
 

הספד שאמר ומגלה לנו שהפיוט "אשת חיל" הוא ה )סימן ד(בפרשה,  מדרש תנחומאבא 
 וזה לשונו: –אברהם אבינו על שרה 

 :וגו', התחיל אברהם לבכות עליה ולומר ותמת שרה
  

 אשת חיל מי ימצא, 
 בשעה שאמר לה: אמרי נא אחותי את  אימתי? .בטח בה לב בעלה

  גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה.

 ה. בין יצחק לישמעאל, שאמרה: גרש האמה הזאת ואת בנ דרשה צמר ופשתים,

 ותוקח האשה בית פרעה. ועוד, וישלח אבימלך.  הייתה כאניות סוחר,

 וישכם אברהם בבקר.  אימתי? ותקם בעוד לילה.

  .זממה ונטלה שדה המכפלה ושם נקברה זממה שדה ותקחהו,

 כשבאו המלאכים, שנאמר: וימהר אברהם האהלה אל שרה וגו'.  אימתי? חגרה בעוז מתניה

 או עליהם המלכים, דכתיב: ויחלק עליהם לילה. כשב טעמה כי טוב סחרה,

 שהייתה נותנת מאכל לעוברים ושבים.  ידיה שלחה בכשור,

 שהייתה נותנת צדקות ומלבשת ערומים.  כפה פרשה לעני,

 שבת ומילה.  כי כל ביתה לבוש שנים. שנים,למה? מגיהינום.  לא תירא לביתה משלג,

 אלו בגדי כהונה. , מרבדים עשתה לה

 נטעה כרם זה ישראל, שנאמר: )ישעיה ה( כי כרם ה' צבאות בית ישראל.  כפיה, מפרי

 כשבקש מבני חת תנו לי אחוזת קבר.  נודע בשערים בעלה,

 זו המילה, שנאמר: סוד ה' ליראיו )תהלים כה(.  סדין עשתה,

 אלו ענני כבוד שהיו מקיפין את האהל שלה. , עוז והדר לבושה

 שעה שאמרה לו בא נא אל שפחתי )בראשית טז(. ב אימתי?פיה פתחה בחכמה 

 שבכל יום הייתה מצפה אימתי יחזרו המלאכים שבישרוה שוב אשוב אליך.  ,צופיה הליכות ביתה

 ותאמר: מי מלל לאברהם.  קמו בניה ויאשרוה,

 אלו העובדי עבודה זרה.  ,רבות בנות עשו חיל

 הם אביכם ואל שרה תחוללכם. שנאמר: )ישעיה נא( הביטו אל אבר ואת עלית על כלנה,

 שנאמר: ויהיו חיי שרה. , תנו לה מפרי ידיה

 ואברהם זקן.   מה כתיב אחריו?וכיון שמתה קפצה זקנה על אברהם. 
 

גילתה שרה את הסוד של שעטנז,  :דרשה צמר ופשתים -על האות ד , העץ יוסףמסביר 
 הבל. מקרבנות קין ו מהיכן דרשה זאת ? .איסור צמר ופשתים יחדיו

 

 קין, הביא פשתן משום שסופי אותיות של המילה קרבן במילוי אותיות זה פשתן 
  מבכורות צאנו זה צמר. ואילו הבל הביא. ן, נות, ביש, ריפקו

 

שרה אמנו, אם הקב"ה לא מרשה לחבר שני חוטים ביחד של צמר ופשתן, כי לא  דרשה
 חבר בין שני בני אדם,לכן קל וחומר שאסור ל ,זכאימחברים מנחת חוטא ומנחת 

 וירא( -)בראשית כא,ילכן אמרה לאברהם    יצחק.והשני זכאי =  ישמעאל,שהאחד חוטא = 
ם  י עִּ נִּ ם ּבְ ה ַהּזֹאת עִּ מָׂ אָׂ ן הָׂ יַרש  ּבֶ י לֹא יִּ ּה ּכִּ נָׂ ה ַהּזֹאת ְוֶאת ּבְ מָׂ אָׂ ש  הָׂ רֵּ ם ּגָׂ הָׂ ַוּתֹאֶמר ְלַאְברָׂ

ק: ְצחָׂ  שרה.ואברהם אבינו בסופו של דבר הסכים עם  יִּ
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 פטירת אברהם אבינו

 

י  }ז{ )בראשית כה(, בהמשך הפרשה מסופר על פטירת אברהם אבינו י ַחּיֵּ נֵּ ְ י ש  ה ְימֵּ ּלֶ ְואֵּ

ם אֲ  הָׂ ים: ַאְברָׂ נִּ ָׂ ש  ש  מֵּ ה ְוחָׂ נָׂ ָׂ ים ש  ְבעִּ ִּ ה ְוש  נָׂ ָׂ י ְמַאת ש  ר חָׂ ֶ ה  }ח{ש  יבָׂ ש ֵּ ם ּבְ הָׂ ת ַאְברָׂ מָׂ ְגַוע ַוּיָׂ ַוּיִּ

אָׂ  ַע ַוּיֵּ בֵּ ן ְוש ָׂ קֵּ ה זָׂ יו: טֹובָׂ ַרת  }ט{ֶסף ֶאל ַעּמָׂ יו ֶאל ְמעָׂ נָׂ אל ּבָׂ עֵּ מָׂ ְ ש  ק ְויִּ ְצחָׂ רּו אֹתֹו יִּ ְקּבְ ַוּיִּ

ּתִּ  ן צַֹחר ַהחִּ ה ֶעְפרֹן ּבֶ דֵּ ה ֶאל ש ְ לָׂ ְכּפֵּ א: ַהּמַ י ַמְמרֵּ נֵּ ר ַעל ּפְ ֶ ה  }י{י ֲאש  נָׂ ר קָׂ ֶ ֶדה ֲאש  ָׂ ַהש ּ

ּתֹו: ְ ש  ה אִּ רָׂ ם ְוש ָׂ הָׂ ר ַאְברָׂ ה ֻקּבַ ּמָׂ ָׂ ת ש  י חֵּ נֵּ ת ּבְ אֵּ ם מֵּ הָׂ  ַאְברָׂ
 

 "האדם הגדול בענקים"מוגדר אברהם אבינו בתואר  ( פרשה יד אות ו)בראשית רבה  במדרש
י   ו  י לֵּ דֹול :יד, טו()יהושע ָאַמר ַרב  א אֹותֹו גָּ ה קֹורֵּ מָּ ם. לָּ הָּ ים, זֶׁה ַאְברָּ ק  ֲענָּ דֹול בָּ ם ַהגָּ ָאדָּ  ? הָּ

י  ין מ  ל ְואֵּ א ְיַקְלקֵּ מָּ רּוְך הּוא, שֶׁ דֹוש בָּ א ָאַמר ַהקָּ לָּ אשֹון, אֶׁ ר  ם הָּ ם ְלָאדָּ ְראֹות ֹקדֶׁ בָּ אּוי ְלה  יָּה רָּ הָּ שֶׁ
י  א ֲהרֵּ לָּ יו, אֶׁ ן ַתְחתָּ יָּבֹוא ְלַתקֵּ ן שֶׁ יַתקֵּ ם ו  הָּ ל יָּבֹוא ַאְברָּ ם ְיַקְלקֵּ א  ה, שֶׁ לָּ ם ְתח  ָאדָּ ת הָּ א אֶׁ י בֹורֵּ ֲאנ 

יו.  מדברי המדרש מובן כי אברהם אבינו מתקן את חטא אדם הראשון. ַתְחתָּ
 

 במה תיקן אברהם אבינו את אדם הראשון ? 
 

ְמעֹון)דף קכח סוף א+ב(  בפרשה בזוהר הקדוש מובא י ש  ם בְ  ,ָאַמר ַרב  הָּ אל ַאְברָּ א ְדעָּ ַשְעתָּ
א  ְמַעְרתָּ ה)ב  רָׁ עָׁ ם ַלמ ְּ הָׁ רָׁ ַנס ַאבְּ כְּ נ ִּ ֶׁ ה ש  עָׁ ָׁ ש  ְּ ן, (ב  ה ַתמָּ רָּ יל שָּ ה) ְוָאע  רָׁ ת ש ָׁ ם אֶׁ ָׁ ש  יס לְּ נִּ כְּ ם  (וְּהִּ מּו ָאדָּ קָּ

ה ן, ,ְוַחּוָּ א ַתמָּ רָּ ְתְקבָּ ילּו ְלא  א ַקב  ם) ְולָּ ָׁ ֵבר ש  ָׁ ק  הִּ לו  לְּ ְּ ב  י ּוַמה ֲאנַ  - ָאְמרּו (וְֹּלא קִּ א ַקמֵּ ּסּופָּ ן ְבכ 
א יְך הּוא ְבַההּוא ַעְלמָּ א ְבר  ם) קּוְדשָּ עֹולָׁ אֹותֹו הָׁ ְּ רו ךְּ הו א ב  ָׁ דֹוש  ב  ָׁ ֵני ַהק  פְּ ה לִּ ָׁ בו ש  ְּ נו  ב  ה אָׁ ין  (ו מָׁ ְבג 

יְמנָּא  ר  א ְדגָּ נו)ַההּוא חֹובָּ ַרמְּ ָׁ ג  ֶׁ א ש  ו ם אֹותֹו ַהֵחטְּ ש   א ָא( מִּ ּסּופָּ ן כ  תֹוַסף לָּ א י  אְוַהְשתָּ ֵעת ) ֳחרָּ וְּכָׁ

ת רֶׁ ה ַאחֶׁ ָׁ ו ש  נו  ב  ֹוֵסף לָׁ ת  ִּ ְבכּו.  (ת  ין ד  ב  ין טָּ ד  י עֹובָּ ַקמֵּ ם?מ  כֶׁ ָׁ ב  ֶׁ ים ש  ים טֹובִּ ֲעש ִּ ַ ֵני ַהמ  ְּ פ  ם  מִּ הָּ  ,ָאַמר ַאְברָּ
ין ְלמ  יּה ְלעָּ יף ַקמֵּ ְכס  א ת  ְך ְדלָּ ינָּ יְך הּוא ְבג  א ְבר  י קּוְדשָּ ין ַקמֵּ א ֲאנָּא ַזמ  ז  ) הָּ י מְּ ֵני ֲהֵרינִּ פְּ ן לִּ ָׁ מ 

ים מִּ עֹולָׁ יו לְּ נָׁ פָׁ י ֵש  לְּ ַ ב  תְּ א תִּ ל ֹ ֶׁ ךְּ ש  רו ךְּ הו א ֲעבו רְּ ָׁ דֹוש  ב  ָׁ ה (ַהק  רָּ ת שָּ ם אֶׁ הָּ ַבר ַאְברָּ ן קָּ י כֵּ יָּד ְוַאֲחרֵּ . מ 
ן י כֵּ ְשתֹו, ַמאי ְוַאֲחרֵּ א.  ?  א  ה דָּ לָּ ם ֲעלֵּיּה מ  הָּ יל ַאְברָּ ַתר ְדַקב  ם )בָּ הָׁ רָׁ יו ַאבְּ לָׁ ל עָׁ ֵ ב  ִּ ק  ֶׁ ת ַאַחר ש  אֶׁ

ֶׁה ר ַהז  בָׁ  .(ַהד ָׁ
 

 בחטא אדם הראשון ניטעו שורש העבירות  של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
  

 בכך שאדם האמין לדברי הנחש שעץ הדעת קדם לקב"ה. ובכך כפר בקב"ה – עבודה זרה
  .מין היה ואמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון -בסנהדרין לח/ב וזהו  שנאמר                        

 

ישנאמר  – גילוי עריות יַאנִּ ִּ ש ּ ש  הִּ חָׂ ה ַהּנָׂ ָׂ ש ּ אִּ ל: )מלשון נישואים( ַוּתֹאֶמר הָׂ אֹכֵּ  מלמד שבא   וָׂ
 שיצר הרע הוא  זהו שורש העניין הנחש על חוה, והטיל בה את זוהמתו, ו                       
 בכל אדם..מובנה חלק                       

 

 שהרי בגלל חטא עץ הדעת נגזרה מיתה בעולם.  – שפיכות דמים
 

 באו שלושת האבות ותיקנו את חטאי אדם הראשון:
 

 , ששיבר את האלילים של אביו, והפיץ בכל העבודה זרהתיקן את חטא  – אברהם אבינו
 העולם את מלכותו של הקב"ה.                          

 

 שהקריב את עצמו בעקידה. , בכךשפיכות הדמיםתיקן את חטא  – יצחק אבינו
 

 השבטים, 12תיקן את חטא גילוי עריות, שהייתה מיטתו שלמה ויצאו ממנו  – יעקב אבינו
 ויחי(-)בראשית מט,גועוד העיד כי מעולם לא ראה קרי בימיו שנאמר                       

י יֶ                   ית אֹונִּ ִּ אש  י ְורֵּ ה ּכֹחִּ י ַאּתָׂ כֹרִּ ן ּבְ ז:ְראּובֵּ ת ְוֶיֶתר עָׂ אֵּ  ֶתר ש ְ
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 ָהָאָדם ַהָגדֹול ָבֲעָנִקים

 

 גדול ? האדם הגדול ? –ומה המשמעות של המילה 
 מי זוכה לתואר שכזה ?

 

טּובֹו    -בברכת המזון אנו מברכים את הקב"ה ואומרים ַאל  ַהָגדֹולּוב  ָתִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ו 
עֹולָ  ַסר ָלנּו ָמזֹון ל  מֹו ַהָגדֹולם ָוֶעד, ַבֲעבּור ֶיח  ס ַלֹכל   )והסיבה היא..( , ׁש  נֵּ ַפר  ל ָזן ּומ  ִכי הּוא אֵּ

ִריֹוָתיו ֲאֶׁשר ָבָרא ָכל ב  ִכין ָמזֹון ל  ִטיב ַלֹכל ּומֵּ  ּומֵּ
 

שנותן לאחרים ממה שיש לו, הקב"ה משפיע עלינו ומפרנס כלומר התואר גדול מגיע לאדם 
שאברהם אבינו הוא  ָהָאָדם ַהָגדֹול ָבֲעָנִקים  -אבינו נקרא בשם  אותנו, ולכן גם אברהם

 אהבת חסד. –מידת  מידת החסד, ברמה הגבוה ביותר שהיא
 

 היא שמפשיעה מאורה על הירח.  – המאור הגדול –נקראת  השמש מכאן נבין מדוע

ם, ְצאּו ּו )אבות ב,ט(שאחת מאמרותיו היא   – רבי אליעזר הגדול הֶׁ ְך ָאַמר לָּ רֶׁ י דֶׁ יזֹוה  ְראּו אֵּ

ם ָאדָּ ּה הָּ ְדַבק בָּ י  ה שֶׁ רָּ ה ְישָּ ן טֹובָּ ר, ַעי  ר אֹומֵּ זֶׁ יעֶׁ י ֱאל   .ַרב 
 

 מסופר שהבית של איוב היה פתוח לרווחה לקבלת אורחים, וכל מי שביקש משהו קיבל,
 קיבל !  –הגיע אדם רצה לישון, ביקש ארוחת ערב חלבית או בשרית 

 חסד. מידת –רודף אחרי אורחים הוא היה מחכה שהם יבואו אבל איוב עצמו לא היה 
 

אברהם אבינו לעומתו, היה רודף אחרי אורחים גם כשהוא נימול ביום השלישי הכי קשה 
למילתו , האורחים מבקשים ארוחה "רגילה" אבל אברהם אבינו מכין להם "ארוחת 

 אהבת החסד.זוהי מידת  –גורמה" שלוש לשונות בחרדל 
 

 ,בראשית –סיפור מן ההפטרה מביא בספרו,  ב"ר נסים שו"ב שליט''א הרב שלמה

התורה מעידה על אברהם אבינו עליו השלום שבא )בראשית כד א(.  ''ואברהם זקן בא בימים''
בימים, בא עם כל הימים שלו, דהיינו שניצל כל רגע בחייו לעבודתו יתברך. רוב האנשים 

ת ההוה אלא חושבים על העתיד מה ילד יום, טרודים במחשבות על המחר, אינם חיים א
ן, ואז אין לו ימים, כי הוא טרוד  וכך מאבד את ההוה שאינו מנצל אותו, וגם העתיד ַאי 
בשאלות החיים של העתיד, ולא חושב על חייו בהוה, וכל אדם וטרדותיו הוא, וכי מי 

מין שמי שיתן לו הבטיח לו שיחיה מחר, ואם הוא מאמין שיחיה מחר, אז צריך גם כן להא
מי שברא  )תענית ח:(.מחר חיים יתן לו מחר את פרנסת המחר. ''מאן דיהיב חיי יהיב מזוני'' 
ן העתיד עדין דאגה -יום ברא פרנסתו של אותו יום. רצוי מאוד לאמץ את הפתגם ''העבר  ַאי 

 מניין''. 
ים -, והתורה מציינת שאברהם אבינו 175אברהם אבינו נפטר בגיל  מִּ ּיָׂ א ּבַ , ללמדנו שכל ּבָׂ

 ה' יתברך.  יום ויום של אברהם אבינו היה מתוקן ומנוצל לעבודת
 

, כתב בהתחלה ברוח שלמה המלך ע"הכידוע נק' ההשקפה על החיים משתנה מגיל לגיל, גם 
סודות אהבה בין הקב"ה לכנסת ישראל , לאחר מכן את "שיר השירים" הקודש  את 

 שם נאמר "קהלת"  שהוא אוצר משלים ופתגמים לחיים נכונים, ולבסוף את "משלי"

ים )קהלת א,ב( לִּ ל ֲהבָׂ ֶבל:  ֲהבֵּ ים ַהּכֹל הָׂ לִּ ל ֲהבָׂ ַמר קֶֹהֶלת ֲהבֵּ  אָׂ
 

דמיינו שאנחנו טסים במסוק מעל לכביש מהיר, והנה מלמעלה אנחנו רואים רכב יוקרתי 
 בווליום רצחני, והאמת שהנהג נראה מאוד מאושר..ומפואר דוהר בכביש, גג פתוח, מוסיקה 

גשר שהתמוטט !!! הכביש  אבל אנחנו מגובה התעופה מזהים שבעוד קילומטרים בודדים יש
והנהג, הוא  הכי מבסוט שבעולם, לא מחליף את הרגע  נגמר !!! תהום פעורה בסופו !!! 

בשום הון שבעולם.. "היי"  אנחנו צועקים לו "תאט, תעצור, בקצב הזה אתה מיד נופל 
  לתהום..."

 

שהוא קורא לראות  ום, לבדוק את הנתיב שלו,המסר של הפסוק, אדם צריך בכל יום ויזהו 
אף אחד לא יודע באמת מה מחכה לו נכון את המציאות... וביננו, כמה שזה לא נעים לאוזן,  

 בהמשך. . כמה אנשים "הופתעו" ?     
 

אז מה התכלית ?    הוא שהם נגמרים באיזה שהוא שלב .. –שבטוח בחיים  דבר היחידה
כדי שבסופו של דבר באותו יום שנסתכל  ללמוד מאברהם אבינו, לנצל כל יום מחדש נכון..

ולספר לסובבים אותנו... "אני זקן בא בימים, אני לא   נוכל לחייך חיוך קטן,אחורה, 
 בזבזתי את הזמן" 
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 אליעזר עבד אברהם

 
א  }א{ ן ּבָׂ קֵּ ם זָׂ הָׂ ים וַ ְוַאְברָׂ מִּ ּיָׂ ּכֹל:  ה'ּבַ ם ּבַ הָׂ ַרְך ֶאת ַאְברָׂ ם ֶאל ַעְבּדֹו  }ב{ּבֵּ הָׂ ַוּיֹאֶמר ַאְברָׂ

ְדךָׂ  א יָׂ ים נָׂ ר לֹו ש ִּ ֶ ל ֲאש  כָׂ ל ּבְ ֵּ יתֹו ַהּמֹש  י:  ְזַקן ּבֵּ כִּ ַחת ְירֵּ יֲעךָׂ בַּ  }ג{ּתַ ּבִּ ְ ם  ה'ְוַאש  ַמיִּ ָׂ י ַהש ּ ֱאלֹהֵּ

 ֶ י ֲאש  ַנֲענִּ נֹות ַהּכְ ּבְ י מִּ ְבנִּ ה לִּ ָׂ ש ּ ח אִּ ּקַ ר לֹא תִּ ֶ ֶרץ ֲאש  אָׂ י הָׂ אלֹהֵּ ְרּבֹו: וֵּ קִּ ב ּבְ ֵּ י יֹוש  נֹכִּ י  }ד{ר אָׂ ּכִּ

ק: ְצחָׂ י ְליִּ ְבנִּ ה לִּ ָׂ ש ּ ַקְחּתָׂ אִּ ְך ְולָׂ לֵּ י ּתֵּ י ְוֶאל מֹוַלְדּתִּ  ֶאל ַאְרצִּ
 

 עזר עבדו לשליחות החשובה של מציאת אישה ליצחק בנו.שולח את אליאברהם  אבינו 
 מהן התכונות הנדרשות להיות אשת יצחק ? 

 

אליעזר עבד אברהם, הוא בנו של נמרוד, ולמרות ייחסו בחר להיות לצד אברהם ושירת 
דולה ומשקה מתורת רבו אברהם  –אותו בנאמנות ונקרא שמו דמשק אליעזר מלשון 

י  }ב{ )בראשית טו(ר אברהם אבינו לקב"ה לאחרים. בפרשת לך לך אומ ם ֲאדֹנָׂ  ה'ַוּיֹאֶמר ַאְברָׂ

ש ֶ  ּמֶ י הּוא ּדַ יתִּ ק ּבֵּ ֶ י ּוֶבן ֶמש  ירִּ ְך ֲערִּ י הֹולֵּ נֹכִּ י ְואָׂ ן לִּ ּתֶ יֶעֶזר: ַמה ּתִּ ן  }ג{ק ֱאלִּ ם הֵּ ַוּיֹאֶמר ַאְברָׂ

י: ש  אֹתִּ י יֹורֵּ יתִּ ה ֶבן ּבֵּ ּנֵּ ַרע ְוהִּ ה זָׂ ַתּתָׂ י לֹא נָׂ מעמדו של אליעזר אצל אברהם אבינו כל כך  לִּ
 יהיה היורש.עד שאברהם אבינו אומר לקב"ה, שאם הוא לא יזכה לילדים, אליעזר  גבוה

 

ר לוֹ מפרשת את הפסוק  )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ( לי יקרהכ ֶ ל ֲאש  כָׂ ל ּבְ ֵּ כי ראה אותו , ַהּמֹש 

נאמן בכל ביתו הוא, על כן האמינו שלא יקח שוחד וישא לבנו אשה שאינה הגונה לו, כי למה 
 נו ראוי לו והלא הוא מושל בכל אשר לו.יקח מה שאי

 

 מדוע יש צורך להשביע את אליעזר ? האם הוא כבר לא רכש את אמון אברהם ? אם כך, 
 

 כנעני, וכנען נתקלל ע"י נח אליעזר היה  )רבי חיים בן משה אבן עטר( הקדוש אור החייםמתרץ 

ַען ֶעֶבד ֲעבָׂ  )בראשית ט,כה ( שנאמר נָׂ רּור ּכְ יו:ַוּיֹאֶמר אָׂ ְהֶיה ְלֶאחָׂ ים יִּ לעומת אברהם אבינו   דִּ

ה  )בראשית יב,ב(שהרי ברכו הקב"ה , היה בכלל ברוךזאת  לָׂ ֶרְכךָׂ ַוֲאַגּדְ דֹול ַוֲאבָׂ ךָׂ ְלגֹוי ּגָׂ ְוֶאֶעש ְ

ה: כָׂ רָׂ ֶמךָׂ ֶוְהיֵּה ּבְ ְ היה לחתן אותה עם יצחק, וידוע שאין כנעני  רצונוולאליעזר הייתה בת ש ש 
 ואת זה אליעזר ידע, אלא  להתחתן עם יצחק שהוא בכלל ברוךשהוא בכלל ארור, יכול 

ה:  -שאליעזר חשב שכאשר אברהם נתברך בפסוק  מָׂ ֲאדָׂ חֹת הָׂ ּפְ ְ ש  ְבְרכּו ְבךָׂ ּכֹל מִּ אז גם   ְונִּ
, לכן בא אברהם אבינו והשביעו והודיעו ויצא מכלל ארור לברוךמברכת אברהם הוא נתברך 

יֲעךָׂ בַּ  )בראשית כד,ג(שהוא עדיין בכלל ארור וזהו שנאמר  ּבִּ ְ י  ה'ְוַאש  אלֹהֵּ ם וֵּ ַמיִּ ָׂ י ַהש ּ ֱאלֹהֵּ

ְרּבֹו: קִּ ב ּבְ ֵּ י יֹוש  נֹכִּ ר אָׂ ֶ י ֲאש  ַנֲענִּ נֹות ַהּכְ ּבְ י מִּ ְבנִּ ה לִּ ָׂ ש ּ ח אִּ ּקַ ר לֹא תִּ ֶ ֶרץ ֲאש  אָׂ הבהיר אברהם  הָׂ
 הברכה. אותה מלהתברך לאליעזר למרות שהוא יושב בקרב הכנענים, לא זכו הכנענים 

 

 מציין סיבה נוספת להשבעת אליעזר והיא שישנם באדם כוחות נעלמים   אליהו כי טוב הרב
שהוא עצמו אפילו אינו מודע להם, ובשעה שהוא צריך להתמודד מול שבועה או מול תאווה 

ועבירה, כוחות אלו מתעוררים בקרבו ונעשה האדם מסוגל להתגבר על מעצוריו בדרך של 
 למעלה מטבעו.

 

ידע ששליחות כזו חשובה, להביא את אשת יצחק בנו, את מי שתלד את זרעו אברהם אבינו 
של עם ישראל, בוודאי שיהיו לה מתקוממים וכל כוחות הסטרא אחרא ירצו לעצור בעד 

זיווג זה, וינסו להערים על אליעזר עבד אברהם תקלות שונות ומשונות. לכן, השביע אברהם 
לו בכל ביתו, ונתחייב אליעזר לאברהם אפילו  אבינו את אליעזר עבדו למרות שהיה נאמן

 באונסין, ובזכות אותה שבועה לבש אליעזר עוז וגבורה לעמוד בשליחותו.  
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 השליחות
 

אליעזר עבד אברהם יוצא בשליחות לחרן שבארם נהריים, ובאותם הזמנים מסע מבאר שבע 
הם לקפיצת דרך, ועוד לחרן היה מהלך של שבעה עשר יום. והנה זוכה אליעזר עבד אבר

י  }י{ )בראשית כד(באותו היום בשעות הערב מגיע לחרן.  ַמּלֵּ ּגְ ים מִּ ה ְגַמּלִּ רָׂ ֶעֶבד ֲעש ָׂ ח הָׂ ּקַ ַוּיִּ

ל ֶלְך ְוכָׂ יו ַוּיֵּ חֹור:  ֲאדֹנָׂ יר נָׂ ם ֶאל עִּ ֶלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַריִּ ם ַוּיֵּ קָׂ דֹו ַוּיָׂ יָׂ יו ּבְ ְך  }יא{טּוב ֲאדֹנָׂ ְברֵּ ַוּיַ

יִּ  ר ַהּמָׂ אֵּ יר ֶאל ּבְ עִּ חּוץ לָׂ ים מִּ ַמּלִּ ֲֹאבֹת:ַהּגְ את ַהש ּ ת צֵּ ת ֶעֶרב ְלעֵּ    ם ְלעֵּ
 

י ֲאדֹ  ה'ַוּיֹאַמר  }יב{  -והנה מתפלל אליעזר לקב"ה ומבקש  ַני ֱאלֹהֵּ א ְלפָׂ ה נָׂ ם ַהְקרֵּ הָׂ י ַאְברָׂ נִּ

ם:  הָׂ י ַאְברָׂ ם ֲאדֹנִּ ה ֶחֶסד עִּ ֵּ  }יג{ַהּיֹום ַוֲעש ֵּ ם ּוְבנֹות ַאְנש  יִּ ין ַהּמָׂ ב ַעל עֵּ ּצָׂ י נִּ נֹכִּ ה אָׂ ּנֵּ יר הִּ עִּ י הָׂ

ם:  יִּ אֹב מָׂ ְ ש  ה  }יד{יְֹצאֹת לִּ תֵּ ְ ה ש  ְמרָׂ ה ְואָׂ ּתֶ ְ ְך ְוֶאש  א ַכּדֵּ י נָׂ ֶליהָׂ ַהּטִּ ר אַֹמר אֵּ ֶ ֲערָׂ ֲאש  ה ַהּנַ יָׂ ְוהָׂ

י ַמּלֶ י:ְוַגם ּגְ ם ֲאדֹנִּ יתָׂ ֶחֶסד עִּ ש ִּ י עָׂ ַדע ּכִּ ּה אֵּ ק ּובָׂ ְצחָׂ ךָׂ ְליִּ ּה הַֹכְחּתָׂ ְלַעְבּדְ ֶקה אֹתָׂ ְ   ךָׂ ַאש 
 

 מס' שאלות ותמיהות על בקשתו של אליעזר:
 

 אליעזר, אתה בן אדם גדול וחזק, למה אתה מצפה שמישהי בכלל תציע לך לשתות ?
 ול לשאוב לעצמך ?  קח לבד.. ועוד לגמליך תשאב ?! מה אתה נכה ? לא יכ

זֹב  )שמות כג,ה(התורה מצווה  ֲעזֹב לֹו עָׂ ַדְלּתָׂ מֵּ אֹו ְוחָׂ ָׂ ַחת ַמש ּ ץ ּתַ ַֹנֲאךָׂ רֹבֵּ ְרֶאה ֲחמֹור ש  י תִּ ּכִּ

ּמֹו: ֲעזֹב עִּ נו שאם בעל החמור יושב בצד ולא עוזר לחמור שלו, אין אתה חייב ילמדנו חכמ  ּתַ

ּמֹו:עָׂ לפרוק לבד את הסחורה מעל החמור, וזהו שנאמר  ֲעזֹב עִּ ּמוֹ   זֹב ּתַ עם בעל הבית.  =  עִּ
 אז איך אתה אליעזר מצפה שהנערה תעזור לך בזמן שאתה יושב ומסתכל ?

 

 האם מותר להתנות את הדבר במעשה ? האין זה בגדר של "לא תנחשו ולא תעוננו" ?  ו
 

 'ו..עקומה משה'היא  ...מה יהיה אם תבוא מישהי שאכן תשקה אותך ואת גמליך, אבלו
 יצחק ?אשה לתתחייב לקחתה לגם אז האם  -'לא בדיוק מציאה..' 

 

 התשובה היא ההבדל בין קבלת האורחים של אברהם אבינו לקבלת האורחים של איוב.
מתאר זאת שלאיוב היה בית פתוח לאורחים עם שלט גדול מקדימה,  הרב ברוך רוזנבלום

ורח כמובן מצטנע ואומר "אם אפשר וכל מי שהיה נכנס היו שואלים אותו מה תאכל ? והא
 תודה",  "אין בעיה" עונים לו, "כבר מגישים לך את הארוחה".  –סלט וחביתה 

 

אצל אברהם אבינו הכנסת האורחים קצת שונה. אברהם יושב בפתח הבית ורודף אחרי 
האורחים, הוא לא מחכה שמצוות החסד תגיע אליו הוא רודף אחריה.. וכאשר אברהם 

 ורח, אומר לו האורח "תודה, אני אוכל סלט וחביתה", ואברהם עונה לו,מביא את הא
"סלט וחביתה תאכל בבית, אצלי האורחים אוכלים רק ארוחות גורמה... לשון בחרדל 

 סטנדרט !!!כל טעמת פעם ? כבר מכין לך..." זהו אברהם אבינו מידת החסד מעל ומעבר ל
 

רק אישה שתראה אותי, האיש  -ואומר תנה את זה יודע עבדו הנאמן אליעזר, ולכן הוא מ
לו כשהוא יושב ולא מתאמץ,  בומבקש ממנה לשאובכל זאת החזק שיכול לשאוב לעצמו 

ועוד תציע לשאוב גם לגמליו, זו האישה בעלת מידת החסד הרבה מעבר לסטנדרט והיא זו 
 שמתאימה לבית של חסד ברמה כמו של אברהם אבינו.

 

ךְ  -לכן התנה אליעזר ואמר  א ַכּדֵּ י נָׂ ֶליהָׂ ַהּטִּ ר אַֹמר אֵּ ֶ ֲערָׂ ֲאש  ה ַהּנַ יָׂ , כלומר נערה שתסכים ְוהָׂ
להטות את הכד, ולא תבקש ממנו לשתות מתוך כלי / כוס, אלא שבהטיית הכד חלק מהמים 

 נשפכים החוצה ויהיה צורך לשאוב שוב מחדש..  ובכל זאת היא תסכים.
 

כאשר מזדמן לו לעשות מעשה חסד אז הוא יש אדם ש .אהבת חסד-, לחסדוזהו ההבדל בין 
עושה אותו בשמחה, אבל יש אדם שהוא כל כך אוהב לעשות חסד, לכן הוא ישאל ויחקור, 

 איפה והיכן ניתן לעשות מעשה של חסד עם עוד יהודי... 
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ה  }טו{והנה..  ְלּכָׂ ן מִּ ל ּבֶ ְבתּואֵּ ה לִּ דָׂ ר ֻיּלְ ֶ את ֲאש  ה יֹצֵּ ְבקָׂ ה רִּ ּנֵּ ר ְוהִּ ה ְלַדּבֵּ ּלָׂ י הּוא ֶטֶרם ּכִּ ַוְיהִּ

ּה:  ְכמָׂ ִּ ּה ַעל ש  ם ְוַכּדָׂ הָׂ י ַאְברָׂ חֹור ֲאחִּ ת נָׂ ֶ ש  יש   }טז{אֵּ ה ְואִּ תּולָׂ ֲערָׂ טַֹבת ַמְרֶאה ְמאֹד ּבְ ְוַהּנַ

ַעל:  ּה ַוּתָׂ א ַכּדָׂ ַמּלֵּ ה ַוּתְ ַעְינָׂ ֶרד הָׂ ּה ַוּתֵּ עָׂ א  }יז{לֹא ְידָׂ י נָׂ ינִּ יאִּ ּה ַוּיֹאֶמר ַהְגמִּ אתָׂ ְקרָׂ ֶעֶבד לִּ ץ הָׂ רָׂ ַוּיָׂ

ְך:  ּדֵּ ּכַ ם מִּ ה  }יח{ְמַעט ַמיִּ תֵּ ְ הּו: ַוּתֹאֶמר ש  קֵּ ְ ש  ּה ַוּתַ דָׂ ּה ַעל יָׂ ּדָׂ ר ַוּתֶֹרד ּכַ ַמהֵּ י ַוּתְ ֲאדֹנִּ

ּלוּ  }יט{ ם ּכִּ ב ַעד אִּ אָׂ ְ יךָׂ ֶאש  ְגַמּלֶ ם לִּ קֹתֹו ַוּתֹאֶמר ּגַ ְ ַכל ְלַהש  ּתֹת:  ַוּתְ ְ ש  ַער  }כ{לִּ ר ַוּתְ ַמהֵּ ַוּתְ

יו:  ַמּלָׂ ל ּגְ ַאב ְלכָׂ ְ ש  אֹב ַוּתִּ ְ ש  ר לִּ אֵּ ץ עֹוד ֶאל ַהּבְ רָׂ ֶֹקת ַוּתָׂ ּה ֶאל ַהש ּ ּדָׂ ה  }כא{ּכַ אֵּ ּתָׂ ְ ש  יש  מִּ אִּ ְוהָׂ

יַח  ְצלִּ ַדַעת ַההִּ יש  לָׂ ּה ַמֲחרִּ ם לֹא: ה'לָׂ ְרּכֹו אִּ  ּדַ
 

ורה, ומקיימת יפיפייה, טה בת כמה הייתה רבקה באותו היום(דעות שונות )יש והנה מגיעה נערה 
 את כל תנאי אליעזר, ועוד שהיא משפחת אברהם, רק שאליעזר עדיין לא יודע זאת.  

 

 ויש לשאול, מה עושה רבקה הצדיקה על עין המים ? ועוד לפני שכל השואבות הגיעו ?
, שאביה בתואל הנהיג 'חוק' בעירו, שכל בחורה שהגיעה לפרקה רב אליהו כי טובהמבאר 

ואחר כך הוא מוסר אותה למי שעתיד להיות  ...גיעה אליו בפעם הראשונהויכולה להינשא, מ
בעלה, לכן נקרא שמו בתואל בפי אנשי עירו.  ותמיד אנשי עירו חיכו לרגע בו רבקה תגיע 

 לפרקה כדי לראות האם ינהג בביתו כמו שנהג בבנותיהם ?!  לכן בא הכתוב וציין במפורש
ֲערָׂ טַֹבת ַמְרֶאה ְמאֹד בְּ וְ  הּ ַהּנַ עָׂ יש  לֹא ְידָׂ ה ְואִּ ובאותו היום ברחה רבקה מפני אביה .  תּולָׂ

  אל באר המים ושאבה משם מים.ולכן הגיעה מוקדם 
 

הּ  אתָׂ ְקרָׂ ֶעֶבד לִּ ץ הָׂ רָׂ הלא הנערה עלולה מה קרה שאליעזר ראה צורך לרוץ אליה ? .. ַוּיָׂ
 לחשוש ולברוח.. כשתראה שאדם גדול רץ לקראתה.  

 

זו הבין אליעזר למה בנק' . לפי שראה שעלו המים לקראתה שלמה יצחקי()רבי  – רש"ימבאר 
התכוון אברהם אבינו שאין ארור מדבק בברוך. עד נק' זו עוד היה תמיד לאליעזר פתח של 

תקווה לחשוב שאולי לא תמצא כלה מתאימה ליצחק והוא יחזור ריקם, ואז אולי יהיה בכל 
  רע עין. –עד זמן זה נחשב אליעזר לכנען בגדר  זאת סיכוי לחתן את יצחק עם ביתו, ולכן

, והבין כמה רחוקה אבל כאשר ראה שהמים עולים לקראת רבקה, הבין את גודל צדקותה
  שמיד לאחר מכן.. , וזו הסיבה טוב עין –ביתו ממעלה שכזו ולכן מיד הפך להיות בגדר 

ים ַעל  }כב{ ידִּ י ְצמִּ נֵּ ְ לֹו ּוש  קָׂ ְ ש  ַקע מִּ ב ּבֶ הָׂ יש  ֶנֶזם זָׂ אִּ ח הָׂ ּקַ ּתֹות ַוּיִּ ְ ש  ים לִּ ַמּלִּ ּלּו ַהּגְ ר ּכִּ ֶ ֲאש  י ּכַ ַוְיהִּ

ם: לָׂ קָׂ ְ ש  ב מִּ הָׂ ה זָׂ רָׂ ֶדיהָׂ ֲעש ָׂ   ..נאמר  אח"כ וכל זאת עוד לפני שיד מיהי בכלל שהרי רק יָׂ

ין: }כג{ לִּ נּו לָׂ קֹום לָׂ יְך מָׂ בִּ ית אָׂ י ֲהיֵּש  ּבֵּ א לִּ י נָׂ ידִּ י ַאּתְ ַהּגִּ ת מִּ  ַוּיֹאֶמר ּבַ
 

ה:  }כח{המפגש עם אליעזר  רחלא ּלֶ אֵּ ים הָׂ רִּ בָׂ ּדְ ּה ּכַ ּמָׂ ית אִּ ד ְלבֵּ ּגֵּ ֲערָׂ ַוּתַ ץ ַהּנַ רָׂ  רצה רבקהַוּתָׂ
 רבקה לאחיה על אליעזרלבית אימה ולא לבית אביה שהרי ברחה ממנו. שם מספרת 

ן: }כט{ יִּ עָׂ ה ֶאל הָׂ יש  ַהחּוצָׂ אִּ ן ֶאל הָׂ בָׂ ץ לָׂ רָׂ ן ַוּיָׂ בָׂ מֹו לָׂ ְ ח ּוש  ה אָׂ ְבקָׂ רץ ולבן הנוכל והרמאי   ּוְלרִּ

ְמעֹו ֶאת  }ל{.. אל האיש רק בגלל ש ָׂ י ֲאחֹתֹו ּוְכש  ים ַעל ְידֵּ דִּ מִּ ֶזם ְוֶאת ַהּצְ ְראֹת ֶאת ַהּנֶ י ּכִּ ַוְיהִּ

יש   אִּ ַלי הָׂ ר אֵּ ּבֶ אמֹר ּכֹה דִּ ה ֲאחֹתֹו לֵּ ְבקָׂ י רִּ ְברֵּ בֹא ֶאל הָׂ , ּדִּ יש  ַוּיָׂ כוונתו שואליעזר שהבין  ,אִּ
היא להזיק לו ולקחת ממנו את השלל, אמר אליעזר שם קדוש ומיד עלה עם גמליו של לבן 

ן: –באוויר, וזהו כוונת המשך הפסוק  יִּ עָׂ ים ַעל הָׂ ַמּלִּ ד ַעל ַהּגְ ה עֹמֵּ ּנֵּ    ְוהִּ
 

רּוְך  }לא{ אליעזר מוזמן לבית בתואל על ידי לבן האומר .. ה ַתֲעמֹד  ה'ַוּיֹאֶמר ּבֹוא ּבְ ּמָׂ לָׂ

ים: ַמּלִּ קֹום ַלּגְ ת ּומָׂ יִּ י ַהּבַ יתִּ ּנִּ י ּפִּ נֹכִּ חּוץ ְואָׂ  בספרו  )רבי מנחם עזריה( הרמ"ע מפאנומבאר  ּבַ
ן נתנה רוח הקודש מילים בפיו של לבן שחשב שאליעזר הוא אברהם  ,שכאגלגולי נשמות

רּוְך  –ואמר   , וכאן זכה אליעזר לצאת מכלל ארור והיה לכלל ברוך.ה'ּבֹוא ּבְ
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 המשמעות האמיתית שמאחורי הדברים 
 

לפעמים אנו יכולים לדבר עם אדם מסוים ולשמוע מפיו שבחים וברכות, ולתהות האם הוא 
 צריך עיון בדבר...אמת ובתמים התכוון לכך, או שהוא משחק אותה עלינו ? ב
 

בפרשתנו לאחר שאליעזר מספר לבתואל ולבן "שני הצדיקים" של חרן על כל התהליך של 
ל ַוּיֹאְמרּו מֵּ  )בראשית כד,נ(הפגישה עם רבקה, עונים השניים,  ן ּוְבתּואֵּ בָׂ ַען לָׂ ר  ה'ַוּיַ בָׂ א ַהּדָׂ צָׂ יָׂ

ֶליךָׂ ַרע אֹו טֹוב:לֹא נּוַכל  ר אֵּ ּבֵּ    ּדַ
 

מניין בדיוק   "כתב סופר, את שאלת ה"ומתוק האורמביא בספרו  הרב שלמה לווינשטיין
ְדקּות של לבן ובתואל ? האם הם חזרו בתשובה ?   צצה הצִּ

"תבין ומתרץ, שלבן ובתואל חששו שאליעזר יבקש שכר טרחה על השידוך, לכן אמרו לו, 
 תחשוב אפילו לבקש שכר טרחה"... אלוך הזה מהקב"ה, יעני, לא אתה השדכן, השיד

לשידוך מיד הסכימו הם חשבו שזה מאת ה' הרי הם ובכל זאת יש לשאול, אולי באמת 
ךְ  (א)בראשית כד,נואמרו  לֵּ ֶניךָׂ ַקח וָׂ ה ְלפָׂ ְבקָׂ ה רִּ ּנֵּ ר  ...הדגישוו, הִּ ֶ ֲאש  ה ְלֶבן ֲאדֶֹניךָׂ ּכַ ָׂ ש ּ י אִּ ּוְתהִּ

ר  ּבֶ  :ה'ּדִּ
 

 שלמעשה לאחר שלבן ובתואל שמעו את הסיפור של רבקה, ואליעזר אומר להם,  ומתרץ
"איך זכיתם לבת כזו צדיקה בעלת לב זהב ? נתנה לנו לשתות בלי הגבלה.. היכן 

  גדלתם אותה ? איפה היא למדה ?"
 , "והיא נתנה לך הכל בחינם ?!" לבן ובתואל המומים מהסיפור ושואלים

 אי, יש לבת שלכם לב של זהב""בוודעונה להם אליעזר, 
 שאלו לבן ובתואל. "ומה היה בהמשך ?"

"לא רק שאמרה לי כן, אלא אף עונה אליעזר,  "ששאלתי אם יש לכם מקום ללון"
 והכל בחינם" -הציעה לי תבן ומספוא לגמלים 

 

"מה נעשה עם לבן ובתואל שכמעט התעלפו למשמע רוחב הלב של רבקה, אמרו לעצמם 
 "...היא תרוקן לנו את כל הביתבקצב הזה הילדה הזו ? 

 

ה ְלֶבן ֲאדֶֹניךָׂ  -לכן מיד קראו לאליעזר ואמרו לו  ָׂ ש ּ י אִּ ְך ּוְתהִּ לֵּ ֶניךָׂ ַקח וָׂ ה ְלפָׂ ְבקָׂ ה רִּ ּנֵּ  הִּ

ר   שתבזבז את הכסף של אדונך לא את שלנו, ודע לך שהכל..( -)ובליבם חשבו  ּבֶ ר ּדִּ ֶ ֲאש  ּכַ

 ן אפשרות לבקש שכר טרחה..(לך איגם כלומר הכל מאת ה', ו) :ה'
 

 צא ולמד, לא כל מה שאנחנו שומעים זו האמת, יש פעמים שבה השקר עטוף באמת,
תקופתנו אנו דור עקבתא דמשיחא, אחת כמה וכמה ב ועלינו לדעת לזהות היכן האמת.. ועל

 .והאמת תהא נעדרת )סוף מסכת סוטה מט/ב(אומרת הגמרא  
 

 ישראל.  , דרך תורתללכת בדרך האמתזכנו הקב"ה שנזכה י
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