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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )א' בראשית כג(" חיי שרה ויהיו"

ויחי "הצדיקי� אצל שאר לא כסדר האמור ש "ויהיו"שינה הכתוב אצל שרה ואמר , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לפי ה
של שרה נגר� תה ול שמ"זומסביר זאת על פי מה שאמרו ח, אברה�אצל  האמור "אלה שני"או , "ויחי ש�", "אד�

הזה היתה שרה נשארת בחיי� וחיה המאורע כלומר לולא , שנודע לה שאברה� עקד את יצחקרעה הבשורה העל ידי 
 קצבנשהמקורת מהקצבה  ההויה חדשה שונהוא ללמדנו שנוצרה כא�  "ויהיו"הכתוב  אומרש המו, עוד שני� רבות
י� שנגרעו מחייה בא הכתוב א� תשאל מדוע יגרע מהצדיקה השכר על המצוות שיכלה לעשות בשנו, על שרה לחיות

לא , סיבה ידועהמשו� ימיו את כי כל צדיק שלא השלי� , לידידיוה "הקבשל החסד כדי להודיענו על " ויהיו"ואמר 
על השני� שלא  שכרואת שלי� לו ה מ"הקבו ,ותשלמבשניו את כל ימיו ומצדיק מה שהיה מרויח אילו חי ' יגרע ה

  . עסוק בתורה ומצוו ומעשי� טובי�ותי היתה לותאו י�חינשאר באילו הייתי "מר יכול הצדיק לוכי , פעל בה� דבר
  

   )ט' בראשית כג(" המכפלה מערתויתן לי את "
כי היא בקצה השדה  מכפלה בלבדהת מערשמה שבקש אברה� בס� הכל ההיה שעפרו� ימכור לו את  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

ג� את השדה וג� את שית� לו  מרמהבדר� מוסר או אילו עפרו� אמר לו מיוזמתו בדר� ו, לעפרו�תישאר והשדה 
, אחראד� היה לתשתהיה לו המערה לאחזת קבר והשדה אברה�  אד� נכבד כמושכי לא יתכ� , המערה אשר בו

  . עפרו�בדמי� שהזכיר שדה ואת המערה האת כ� וקנה על שמח  אברה�כמוב� שו
  

  )די 'כדבראשית ( "אותה הוכחת לעבדך ליצחק"
 ההיאחרי שאברה� ראה שעפרו� שבא משו� עפרו� יכות פרשת השידו� של יצחק לפרשת סמש" יקריקריקריקרכלי כלי כלי כלי "מבאר ה
האד� ניכר א� ז� וא� ישר של בכיסו . הכס� יענה את הכלאשר אצל� , התרחק מהכנעני�את אליעזר לציוה , רע עי�
מכוערות נשי� ראינו לוא וה, .)תענית כד(" יפות אי� כל גופה צרי� בדיקה הכלה שעיני: "ל"חזוכ� מה שאמרו , פעלו

יופי הלבדוק אחרי $ עיילהיא ל "חזכוונת הא� חו$ מזה ו ?מדוע שלא נבדוק את שאר הדברי� עיניי� יפותובעלות 
מידה זו , שהיא בעלת עי� יפה וגומלת חסדי�כלומר , יפות באנשי� הכלה שעיניל ללמדנו ש"כוונת חז, אלא? גופניה

  .  דיקהאינה צריכה יותר במספיקה ו
  

  )נ' בראשית כד( "דברה צאי 'מה"
ארבעי� יו� קוד�  " :ל"כמו שאמרו חזו ,נגזר מהשמי�של האד� שהזיווג ל "חזו דמכא� למש חייחייחייחייבבבברבינו רבינו רבינו רבינו מזכיר 

ית ב": ג� כוונת הכתובוזו . ואפילו מעבר לי�, :)מועד קט� יח(" י לפלונינבת פלו תרזכיצירת הוולד בת קול יוצאת ומ
אי�  "אשה משכלת"אבל , � בתי� וממו�הניבשהאבות מנחילי� ל. )יד' טימשלי ( "אשה משכלת' ומה, אבותחלת נוהו� 
מבית "חשובה יותר מ "אשה משכלת"מכ� לומדי� אנו ש. 'האת אלא דבר זה מגיע מ, �בנילהנחיל להאבות  ביד
בוא ": שאומרתהלי� מביא את המדרש ו )י' משלי לא( "ורחוק מפניני� מכרה, אשת חיל מי ימצא: "וכמו שכתוב, "והו�

. י�בבתורה בנביאי� ובכתו, ה ייחד שכינתו על הזיווג בשלשה מקומות"ברי מצינו שהקהש, וראה כמה קשה הזיווג
 "היא' ואביו ואמו לא ידעו כי מה: "אצל שמשו� בנביאי� שנאמר ,)נ' בראשית כד( "יצא הדבר' מה": תורה שכתובב
 "הנשואי� מיני רח�: "ל על הפסוק"אמרו חז דועו, )יד' משלי יט( "אשה משכלת' מה" : נאמר בכתובי�. )ד 'יד שופטי�(
  .ברח� � נגזרי� משעת היצירהאיישונשה, )ג 'מו ישעיה(
  
  

  428מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי    ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר
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  )כג בבראשית (" פוד לשרה ולבכותהסויבוא אברהם ל"
 אינו יכולהוא אד� בוכה ר שאראשוני� לבכי ואחר כ� ימי ההספד משו� שכ ששלושה ימי� )זכמועד קט� ( אמרו חז%ל

תפארת תפארת תפארת תפארת """"יהונת� אייבשי$ בספרו יהונת� אייבשי$ בספרו יהונת� אייבשי$ בספרו יהונת� אייבשי$ בספרו     יייירברברברבמתר$  ?שבכהלפני את שרה אברה� הספיד נשאלת השאלה כיצד לדבר וא� כ� 
מקבורתו של אביו תרח  אמר רבי לוי? מהיכ� באשהמדרש שואל " ויבוא אברה�"המדרש על הפסוק  על פי """"יהונת�יהונת�יהונת�יהונת�

לכ� , בוכה על מיתת אביו תרחאברה� חושבי� שהרואי� ההספד היו  בוכה קוד�אברה� א� היה  ,א� כ� ,בא אברה�
  .ל תרח אביוולא ע בוכה על שרההוא שנו יבירואי� כדי שכל ה, כהולשרה ואחר כ� באברה� מספיד 

  

  )ט' בראשית כג(" לאחזת קבר בתוככם לי יתננה מלא בכסף שדהו בקצה אשר... המכפלה מערת"
כלומר ג� אחרי שעפרו� יית� לאברה�  "שדהו בקצה אשר"את כוונת אברה� שאומר על המערה " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

, "יתננה לי מלא בכס�", השדה את השדה ולא יוריד מערכה היות שהמערה נמצאת בקצהישחית לא זה , את המערה
כלומר זה שאברה� ביקש מבני חת להציע לעפרו� למכור את המערה לאברה� לא כדי שעפרו� יגרע מער� המערה 

איני מבקש זמ� לפרוע ו, דהיינו במזומ�, לכ�ובמעמד ככלומר התשלו� יהיה , "בתוככ�", של בני חת כבוד�משו� 
אברה� , "קבר לאחזת", חת בנילעיני ...וישקול אברה� לעפרו� את הכס�: "אמרשנעשה באמת  �וכ ,המעות תא

יבוא הוא אולי את המערה ימכור עפרו� שא� על פי שכדי , מדגיש שהמטרה של קניית המערה היא לש� אחוזת קבר
  . זת קברואחש� להיא רה ימכהשמצהיר לגבולו לכ� אני את מתי קרוב שלא אקבור ולומר ערער ל
  

  )ז' בראשית כד(" הוא ישלח מלאכו.... שמיםלוקי ה-א' ה"
א� מדוע לא אמר זאת אברה� , שהקב%ה ישלח מלאכו אתוכל ההקדמה של תחילת הפסוק היא כדי לומר לאליעזר 

� יחד שהקב%ה ישלח מלאישירות לאליעזר מר אברה� ואשלו היה  הקדוש" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"מתר$ ה? מיד ללא כל ההקדמה
א� : "בהדרגהאת הדבר אמר כ� נהג אברה� בחכמה ול. � אתולה בעצמו י"שהקביה אליעזר מקשה ודורש ה, אתו

: הבנה של הפסוקהו וז. "יד שלוחו א� בלכת שלוחי יהיה על, עושה על ידי עצמו הייתי הול� אני בעצמי היה הקב%ה
כדי רתיו אחד ממשאת ח ושלל היהיכול , אות שבה� כל משרתי עליו�'י הצבקל'אוא הלומר כ "י השמי�קל'ה& א"

זאת  עשהאלא  משרתיועל ידי אחד מעשה זאת וא� על פי כ� לא  ,ש�" בית אבי ומאר$ מולדתימ"לקחת אותי 
  ". מלאכו לפני� חשלי הוא"אלא לא כ� ? יל� עמ� "הוא"יעלה על דעת� ש א� עתה, "אבי תיבלקחני מ"בעצמו 

  

   )לג' בראשית כד(" לא אוכל עד אם דברתי דברי"
 אליעזר ידעש """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמתר$ ? לפני שיאמר את דברולאכול אליעזר לא רצה  מדוע

לא "אמר כ� ול). תרגו� יונת�(היה באמת ש פיוכ, ועלה על דעתו בוודאי שיטילו ס� במאכל, רשעי�שיש לו עסק ע� 
ו אמרפי שכ, "דברי תורה"בבחינת שה� את דבריו � יסישיה כוונתו בזה שלאחר תוהי, "אוכל עד א� דברתי דברי

, וכ� היה. ל מהסכנהכות דברי תורה אלו הוא ינצבזו, "יפה שיחת� של עבדי אבות מתורת� של בני�"במדרש ל "חז
 �  . לבתואלכ� שהס� הגיע הקערה את שבא המלא� והפ

  

   )נה' בראשית כד(" ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים או עשור"
        . . . . ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הוא רצה לעכב ובא מלא� והמיתוהוא רצה לעכב ובא מלא� והמיתוהוא רצה לעכב ובא מלא� והמיתוהוא רצה לעכב ובא מלא� והמיתו    ????ובתואל היכ� היהובתואל היכ� היהובתואל היכ� היהובתואל היכ� היה""""

. א היתה בטובת�רבקה להליכתה של בתואל כיו� שאת בכוונה הרגו לב� ואמו " חנוכת התורה"לפי רבי העשיל ב
למא� יכולה רבקה שהדי� הוא ש, קטנה שהשיאוה אחיה ואמה"בכ� שהרגו את בתואל היה לרבקה די� של ו

ל ויכה וז. קטנה שהשיאוה אחיה ואמה יכולה למא� כשתגדלהדי� הוא שי� וקטנה בעת הנישואהיתה כי . כשתגדל
  . לכ� הרגו אותו. עבורהבהקידושי� כס� קבל האבא מישיאוה אחיה ואמה אבל לא כאשר א� להיות רק 

  

  )נו' בראשית כד(" הצליח דרכי 'האל תאחרו אותי ו"

שאליעזר אומר לבתואל  """"חדרי בט�חדרי בט�חדרי בט�חדרי בט�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמתר$ , לכאורה לא ברור מה הקשר בי� תחילת הפסוק לסופו
היו� "ל "ודרשו חז "ואבא היו� אל העי�"כמו שנאמר  הדר�לי  עיניכ� הרואות שקפצה, משפחתה של רבקה, ולב�

ה& "מכיו� ש, "אל תאחרו אותי" אלכ� אנו, זרז את עניי� השידו�ל ה& רוצהרואי� מכא� שוא� כ� , "יצאתי והיו� באתי
   .וקפצה לי האר$ "ידרכ הצליח
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