על מנת למנוע טעויות יש לפתוח את המקורות מבפנים .אשמח לקבל הערות .מטרת ההסברים לעורר לבירור של המלמד בעצמו .כשלא מפורש ההסבר מרש"י.
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הסברי הפסוקים

פרשת חיי שרה
ת"ת יסדת עז ,כיתה א'
פטירת שרה אימנו .דגשים :צדקותה של שרה אימנו .היחס של כל הגויים לשרה אימנו .חשיבותה של מערת המכפלה' .ואגדלה שמך' – היחס של
הגויים לאברהם אבינו (שני דברים אלו מובאים ברמב"ן י"ט" :ונכתבה זאת הפרשה להודיע .)...ההבדל בין אברהם לעפרון (צדיקים
מדברים מעט ועושים הרבה ורשעים להיפך).

עֶש ִּרים שָׂ נָׂה וְ שֶ בַ ע שָׂ נִּ ים ְשנֵּי חַ יֵּי שָׂ ָׂרה
פרק כ"ג (א) וַיִּ ְהיּו 1חַ יֵּי שָׂ ָׂרה – השנים שחיה שרה אימנו .מֵּ אָׂ ה שָׂ נָׂה וְ ְ
– השנים שחיה שרה אימנו .חישבנו את זה שאם יצחק היה בן  73בעקידה יצחק ,וכשהוא נולד שרה היתה בת  ,09אז
יוצא שהיא נפטרה בדיוק אחרי עקידת יצחק .הזכרנו שבסוף הפרשה הקודמת למדנו על לידת רבקה וכעת ששרה נפטרה ,השמש זרחה לפני
שקיעת השמש (ספורנו).

(ב) וַתָׂ מָׂ ת שָׂ ָׂרה ְבקִּ ְריַת אַ ְרבַ ע ִּהוא חֶ ְברֹון – ולמה קוראים לה קרית ארבע?  7סיבות :א .היו שם  4ענקים – אחימן
ששי ותלמי ואבא שלהם .ב .לאבא שלהם קראו 'ארבע' (רשב"ם ,רש"י ביהושע) .ג .שעתידים היו להיקבר שם 4
זוגותְ 3.באֶ ֶרץ כְ נָׂעַ ן ַו ָׂיב ֹא אַ ְב ָׂרהָׂ ם – מאפה? אברהם אחרי עקדת יצחק היה בבאר שבע ,לפתע באו וסיפרו לו על
4
פטירת שרה ,ישר הוא הלך לחברון .לִּ ְספֹ ד לְ שָׂ ָׂרה – לספר על מעשיה הטובים  .ספדנו לשרה – על שלושת הדברים שהיו באוהלה
2

(שמזכירים את המשכן) ,ושהתבטלו ,על החסד שלה ,על התורה שלימדה ,על הנביאות שלה ,ותיארנו איך שבפטירתה הרבה דברים שהיו בעולם נפסקו.

וְ לִּ ְבכֹ תָׂ ּה – 5לבכות אותה ,כלומר לבכות עליה (אבע"ז).
(ג) ַויָׂקָׂ ם אַ ְב ָׂרהָׂ ם מֵּ עַ ל פְ נֵּי מֵּ תֹו – מלהיות ליד הגוף של המת (אבע"ז) 6.עד עכשיו היה אברהם אבינו ליד מיתתה של
שרה ,וכעת הוא קם והלך לבני חת על מנת למצוא לה קבר .וַיְ דַ בֵּ ר אֶ ל ְבנֵּי חֵּ ת לֵּאמֹ ר – באיזור חברון גרו הצאצאים
של חת .7אברהם רוצה דווקא את מערת המכפלה ,אך הוא לא אומר להם זאת ישר ,כפי שנראה.
(ד) גֵּר וְ תֹושָׂ ב אָׂ נֹ כִּ י עִּ מָׂ כֶם – אני אתכם כמו גר ,מישהו שבא לכאן מארץ אחרת ,ולכן אין לי מקום לקבור את המת
שלי (רשב"ם) .8אברהם לא אמר רק 'גר' ,אלא 'גר ותושב' ,תושב זה הפוך מגר .אברהם רומז להם – באמת אינני גר,
כי הארץ הזאת עתידה להיות של זרעיְ .תנּו לִּ י א ֻחזַת קֶ בֶ ר – קרקע בשביל קבר .עִּ מָׂ כֶם – נ"ל בשטח שלכם ,שהקרקע
הזאת תהיה יחד איתכם .וְ אֶ קְ ְב ָׂרה מֵּ ִּתי ִּמלְ פָׂ נָׂי – אקח אותה מלפני על מנת לקוברה (רשב"ם).
(ה) ַויַענּו ְבנֵּי חֵּ ת אֶ ת אַ ְב ָׂרהָׂ ם לֵּאמֹ ר לֹו – הם ענו תשובה על בקשתו.
ֹלהים אַ תָׂ ה ְבתֹוכֵּנּו – לא רק שאינך גר אלא (רשב"ם) אתה כמו מלך שלנו
(ו) ְשמָׂ עֵּ נּו – תשמע אותנו .אדֹ נִּ י 9נְ ִּשיא אֱ ִּ
(ע"פ רש"י שבת קה .).נזכרנו במה שאמרו המלכים לאברהם אחרי שניצח את ארבעת המלכים .ואם כן ,אינך צריך
לקנות קבר מכספךְ .ב ִּמ ְבחַ ר קְ בָׂ ֵּרינּו – בקברים הכי טובים שיש לנו .קְ בֹ ר אֶ ת מֵּ תֶ ָך ִּאיש ִּממֶ ּנּו – אף אחד ממנו אֶ ת
קִּ ְברֹו ל ֹא יִּ כְ לֶה ִּמ ְמָך – לא ימנע מלתת לךִּ .מקְ בֹ ר מֵּ תֶ ָך – בשביל לקבור את מתך .פלאי פלאות ,יש לכל אחד מבני חת
קבר ,שהוא כבר שמור לו ,במקום הכי טוב שהכי מתאים לו – והוא מוכן לתת את החלקה הזאת בשביל אברהם
אבינו .איזה ערך גדול הם היו מעריכים את אברהם אבינו .ברכת "ואגדלה שמך" מתקיימת (רמב"ן י"ט) .ואפילו שהם
 1הרחבה :כמה שנים חיה שרה אמנו?  .723כמה שנים היא באמת חיה?  !73מאז לידת יצחק' .ויהיו' גימטריא  .73בעה"ט בשם הזוהר.
 2הוספה :קראו לה קרית ארבע ,ועכשיו היא נקראת חברון .פשוטו של מקרא.
 3הרחבה :סיפרתי סיפורים משבת חי שרה בקרית ארבע .האירוח הנפלא.
 4ספורנו :בשביל שרה ולכבדה ,כי ההספד הוא כבוד המתים.
 5צ"ב למה יש כ' קטנה? בבעל הטורים שבגלל שהייתה זקנה לא בכה עליה הרבה .ואולי כדאי להסביר שאברהם בגדלותו ידע שהעיקר זה העולם הבא ולכן לא בכה
עליה הרבה.
 6תשע"ה :מלראות את הפנים של המת שלו – של שרה (ע"פ תיב"ע).
 7חידה :אפה מוזכרים החתים? בסוף פרק טו.
 8הרחבה:בימיהם היה לכל אחד חלקת קבר שמיועדת לנפטרים של משפחתו .בנוסף היה בית קברות שם היו קוברים גרים ,הבאים ממקום אחר שאין להם שם חלקת
אדמה .אף שאברהם אבינו היה גר הו א מבקש לא להיקבר בבית הקברות הכללי .בני חת מציעים לו להיקבר באחד מהחלקות השייכות לאחד מהמשפחות .אך גם זאת
אברהם לא רוצה – הוא רוצה את המקום המיוחד – מערת המכפלה ,מקום קדוש ,בו קבורים אדם וחוה .כ"ז מפשוטו של מקרא.
 9צ"ע למה לא כתוב אדונינו ,ובאב"ע "לשון המד בר" ,ולא הבנתי ,שהרי כל השאר מנוסח בלשון רבים? נראה כוונתו שהיה מדבר אחד ,שאין דרך שידברו כמה
יחד ,כמו שנראה כוונתו שם .ואות אחד אמר 'אדוני' ,ואיני מבין עדיין ,למה דווקא במילה הזאת – 'אדוני'.
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על מנת למנוע טעויות יש לפתוח את המקורות מבפנים .אשמח לקבל הערות .מטרת ההסברים לעורר לבירור של המלמד בעצמו .כשלא מפורש ההסבר מרש"י.
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כל כך העריכו אותו אברהם אבינו חשב על עצמו שהוא רק גר .בגלל שבני חת כל כך כבדו אותו אז הם זכו להירשם
פה כל כך הרבה פעמים ( 79פעמים ,)10תו"ש פ"ח.
(ז) ַויָׂקָׂ ם אַ ְב ָׂרהָׂ ם וַיִּ ְשתַ חּו – והוא השתחווה ,הוריד ראשו כלפי מטה (אבע"ז) .לְ עַ ם הָׂ אָׂ ֶרץ – לאנשים החשובים,
שהם הנציגים של כל העם שגר בארץ (ספורנו) .לִּ ְבנֵּי חֵּ ת – לשבח ולהודות להם (אבע"ז) ,כך היו נוהגים בימי קדם.
(ח) וַיְ דַ בֵּ ר ִּאתָׂ ם לֵּאמֹ ר ִּאם יֵּש אֶ ת נַפְ ְשכֶם – אם אתם רוצים .לִּ קְ בֹ ר אֶ ת מֵּ ִּתי ִּמלְ פָׂ נַי – שנמצא כעת לפניְ .11שמָׂ עּונִּ י
– תשמעו לבקשתיּ .ופִּ גְ עּו לִּ י – ותבקשו מְ ...בעֶפְ רֹון בֶ ן צֹ חַ ר – כי זה לא פשוט שאדם יסכים לתת חלקה כל כך
חשובה ,ולכן צריך לשכנע אותו (ע"פ הרמב"ן).
12
(ט) וְ יִּ תֶ ן לִּ י אֶ ת ְמעָׂ ַרת הַ מַ כְ פֵּ לָׂה – מערה מיוחדת שיש לה בית ועליה עליה ' .מכפלה' מלשון 'כפול' .אשֶ ר לֹו אשֶ ר
ִּבקְ צֵּ ה שָׂ דֵּ הּו – שמנו לב שאברהם מבקש רק את המערה ולא את השדהְ .בכֶסֶ ף מָׂ לֵּא – בכל הסכום .יִּ ְת ֶנּנָׂה לִּ י
ְבתֹוכְ כֶם – כשאתם רואים את המכר ,על מנת שלא יוכל להגיד אח"כ  -לא נתתי (רשב"ם) .לַא ֻחזַת קָׂ בֶ ר:
(י) וְ עֶ פְ רֹון יֹ שֵּ ב ְבתֹוְך ְבנֵּי חֵּ ת – הוא היה יחד איתם ,ושמע את דברי אברהם (ע"פ ראב"ם)ַ .ויַעַ ן עֶ פְ רֹון הַ ִּח ִּתי אֶ ת
אַ ְב ָׂרהָׂ ם ְבאָׂ ְזנֵּי ְבנֵּי חֵּ ת – כשהם שומעים .לְ כֹ ל בָׂ אֵּ י שַ עַ ר עִּ ירֹו לֵּאמֹ ר – לכל אלו שהגיעו מכל המקומות .כי לשמוע
13
את ההפסדים על שרה אימנו כולם סגרו את כל החנויות ובאו.
(יא) ל ֹא אדֹ נִּ י – לא כמו שאמרת – אתה לא צריך לשלםְ .שמָׂ עֵּ נִּ י – תשמע מה שאני אומר לך .הַ שָׂ דֶ ה נָׂתַ ִּתי לְָׂך – לא
רק את המערה ,אלא גם את השדה .14ולא בכסף אלא בחינם .וְ הַ ְמעָׂ ָׂרה אשֶ ר בֹו – שבקצה השדה .לְ ָך נְ תַ ִּתיהָׂ לְ עֵּ ינֵּי
ְבנֵּי עַ ִּמי נְ תַ ִּתיהָׂ לְָׂך – ואל תחשוש שאני אגיד שלא הבאתי לך ,שהרי כולם רואים שאני מביא לך (רמב"ן) .קְ בֹ ר מֵּ תֶ ָך
– בשביל לקבור (ספורנו) .אנו רואים פה שעפרון מכבד את אברהם ולכןו הוא נותן לו במתנה ,ולא רק את המערה
אלא גם את השדה .בהמשך נראה שזה לא בדיוק מכבודו של אברהם אלא דווקא מאהבת הכסף.
(יב) וַיִּ ְשתַ חּו אַ ְב ָׂרהָׂ ם – אברהם השתחווה לעפרון להודות לו (רשב"ם) .לִּ פְ נֵּי עַ ם הָׂ אָׂ ֶרץ – מול כל האנשים
החשובים.
(יג) וַיְ דַ בֵּ ר אֶ ל עֶ פְ רֹון ְבאָׂ ְזנֵּי עַ ם הָׂ אָׂ ֶרץ לֵּאמֹ ר – כשהם שומעים .אַ ְך ִּאם אַ תָׂ ה – אבל אם אתה רוצה לעשות לי טובה
(אונקלוס) .לּו ְשמָׂ עֵּ נִּ י – הלוואי שתשמע למה שאני אומר לך .נָׂתַ ִּתי – אני אתן לך כסף (אונקלוס) .כֶסֶ ף הַ שָׂ דֶ ה קַ ח
ִּממֶ ּנִּ י – אברהם שמח לקנות גם את השדה ,עוד חלקה בארץ ישראל ,אך בתשלום (רמב"ן ט') .וְ אֶ קְ ְב ָׂרה אֶ ת מֵּ ִּתי
שָׂ מָׂ ה:
(יד) ַויַעַ ן עֶ פְ רֹון אֶ ת אַ ְב ָׂרהָׂ ם לֵּאמֹ ר לֹו – התוכנית של עפרון הייתה לשכנע את אברהם לקבל גם את השדה ,להגיד לו
כאילו זה בחינם ,אך לרמוז לו שישלם על זה סכום גבוה מאוד .עכשיו ,אחרי שאברהם רוצה גם את השדה עפרון
אומר:
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(טו) אדֹ נִּ י ְשמָׂ עֵּ נִּ י אֶ ֶרץ – חלקת ארץ ששווה אַ ְרבַ ע מֵּ אֹ ת שֶ קֶ ל כֶסֶ ף בֵּ ינִּ י ּובֵּ ינְ ָך – בין שני אנשים אוהבים כמונו.
מַ ה ִּהוא – מה זה? זה ממש לא הרבה ,ועל אוהבים כמונו לוותר על סכום כזה .וְ אֶ ת מֵּ ְתָך קְ בֹ ר – אתה יכול לקבור את
מתך בלי לשלם .אם כן ,עפרון אומר שאברהם לא צריך לשלם לו .אך מה הוא רומז?
(טז) וַיִּ ְשמַ ע אַ ְב ָׂרהָׂ ם אֶ ל עֶ פְ רֹון – אברהם שמע למה שעפרון ביקש ושילם לו .והרי עפרון אמר שיקח בחינם?
אברהם שמע לרמז שרמז עפרון (רשב"ם) ,אברהם הבין מזה שעפרון הזכיר את המחיר של המקום ,שהוא רוצה
לקבל כסף .ביחוד שדה שבאמת לא שווה כל כך הרבה ,ועפרון החליט לנקוב בסכום גדול כל כך ,זהו רמז לכך
שרוצה שאברהם ישלם לו את כל הסכום .וַיִּ ְשקֹ ל אַ ְב ָׂרהָׂ ם לְ עֶ פְ רֹ ן אֶ ת הַ כֶסֶ ף אשֶ ר ִּדבֶ ר ְבאָׂ ְזנֵּי ְבנֵּי חֵּ ת – פעם השווי
 10מצאתי רק .0
 11וצריך כמה שיותר מהר לקבור אותו ,שזה לא מתאים שאדם מת איננו קבור (רמב"ן)
 12הרחבה :הבאתי את הגמרא בעירובין נג .הקראתי את המחלוקת והראתי את הציור שיש שם.
 13פתיחה :סיפרתי על מלך שרצה לראות מה המצב בעם שלו ,ובשעת הצהרים הלך למסעדה לאכול .הוא ביקש פרגית .בעל המסעדה התלהב שיוכל להוציא ממנו
הרבה כסף .הוא אמר לו – אביא לך חוץ מפרגית גם עוד דברים והכל בחינם (הוא יודע שהמלך ישלם) ,המלך אומר – אני מוכן ,אבל אשלם .אומר לו בעל המסעדה:
זה אמנם שווה 7999 ...שקל (אף שזה שווה  ,) 099אבל אני כל כך אוהב ומכבד אותך שאתן לך בחינם (הוא יודע שהמלך ישלם) – המלך מבין את הרמז והוא
משלם לו  7999שקל .אח"כ רשמנו על הלוח :אברהם ,עפרון ,אברהם עפרון – כל אחד מה הוא אמר.
 14הוספה :כי אין ראוי שתעבור בשדה אחרים כשתרצה לקבור ,חזקוני.
 15הרחבה :עפרן בגימטריה ( 499מוסף רש"י).
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של הכסף היה לפי המשקל שלו .אַ ְרבַ ע מֵּ אֹות שֶ קֶ ל כֶסֶ ף עֹ בֵּ ר לַסֹ חֵּ ר – שקלים מאוד משובחים ,שגם סוחר שעובר
ממקום למקום יוכל להשתמש עם השקלים האלו ,כי הם כל כך משובחים שהם טובים בכל מקום בעולם .האם באמת
זה המחיר של השדה והמערה? מסתבר שלא ,עפרון פשוט רצה לקבל הרבה כסף (ב"מ פז .מובא ברמב"ן ט"ו ע"ש).
עפרון כל כך רצה הרבה כסף ,שבתחילה הוא הסכים לתת גם את השדה ,אך הוא שיער שאברהם לא יסכים לקבל
בחינם ,וכך הוא יוכל לדרוש ממנו הרבה יותר כסף (אפשרות אחת ברמב"ן ט') .אנו רואים שעפרון מדבר הרבה
(דיבורים טובים) ועושה מעט ,ואילו בתחילת וירא למדנו על אברהם אבינו שאומר מעט ועושה הרבה.
(יז) ַויָׂקָׂ ם ְשדֵּ ה עֶ פְ רֹון אשֶ ר בַ מַ כְ פֵּ לָׂה – השדה שליד מערת המכפלה (גור אריה כ"ג:ט' )16אשֶ ר לִּ פְ נֵּי מַ ְמ ֵּרא – ליד
ממרא ,אפה שהיה גר אברהם (כנלע"ד) .הַ שָׂ דֶ ה וְ הַ ְמעָׂ ָׂרה אשֶ ר בֹו וְ כָׂל הָׂ עֵּ ץ אשֶ ר בַ שָׂ דֶ ה אשֶ ר ְבכָׂל גְ בֻלֹו סָׂ ִּביב –
מסביב למערה .כל המקום הזה קם ,כלומר – נהיה של אברהם על ידי הקניין.
(יח) הכל קם ...לְ אַ ְב ָׂרהָׂ ם לְ ִּמקְ נָׂה – לקניין .לְ עֵּ ינֵּי ְבנֵּי חֵּ ת – שכולם ראו זאתְ .בכֹ ל בָׂ אֵּ י שַ עַ ר עִּ ירֹו – וכולל כל
האנשים שהגיעו מחוץ לעיר (אבע"ז).
(יט) וְ אַ ח ֵּרי כֵּן – אחרי שאברהם קנה את המקום .קָׂ בַ ר אַ ְב ָׂרהָׂ ם אֶ ת שָׂ ָׂרה ִּא ְשתֹו אֶ ל ְמעָׂ ַרת – במערת (רד"ק)ְ .שדֵּ ה
הַ מַ כְ פֵּ לָׂה עַ ל פְ נֵּי מַ ְמ ֵּרא ִּהוא חֶ ְברֹון ְבאֶ ֶרץ כְ נָׂעַ ן – התורה מדגישה ששרה נקברה בארץ הקודש (רמב"ן).
(כ) ַויָׂקָׂ ם הַ שָׂ דֶ ה וְ הַ ְמעָׂ ָׂרה אשֶ ר בֹו – השדה והמערה נהייתה שייכת לְ אַ ְב ָׂרהָׂ ם ַלא ֻחזַת קָׂ בֶ ר מֵּ אֵּ ת ְבנֵּי חֵּ ת – שהם
הסכימו .שאלנו :למה אברהם אבינו בחר לקנות ולא לקבל במתנה? כדי שבטוח עפרון לא יחזור בו .שאלנו :והרי כל הארץ של אברהם אבינו ,ולמה הוא צריך
לקנות? אמרנו שהארץ עדיין לא לגמרי של אברהם אבינו .וגם כנראה שמקום כזה קדוש צריך לקנות אותו בכסף ,כך גם דוד המלך קנה את מקום בית המקדש ,וכך
גם קנה יעקב את מקום קבורת יוסף.
אברהם שולח את אליעזר לקחת אשה ליצחק .דגשים :הטוב שד' משפיע על אברהם .החשיבות באשה צדיקה .קדושתו של יצחק וקדושתה של הארץ שלא
יכול יצחק לצאת ממנה ,ההכרה שד' עוזר ויעזור לאברהם אבינו בכל.

פרק כ"ד (א) וְ אַ ְב ָׂרהָׂ ם זָׂקֵּ ן בָׂ א בַ י ִָּׂמים – הוא חי כבר הרבה מאוד ימים ,הגיע לימים רבים (אבע"ז י"ח:י"א).17
וַה' בֵּ ַרְך אֶ ת אַ ְב ָׂרהָׂ ם בַ כֹ ל – בכל הדברים – עושר ,כבוד ,אריכות ימים וגם בבן (אבע"ז) [כפי שאליעזר פירט בפסוק
ל"ה] .אך יותר מכל זכה אברהם בבן (בכל = בן בגימטריה) .18כיון שאברהם כבר כל כך זקן ,הוא רוצה שיצחק
יתחתן לפני שהוא ימות ,והוא רצה לדאוג ליצחק לכלה צדיקה ,שהרי ממנה יהיה עם ישראל ,לכן הוא קורא לאליעזר
לחפש אשה לבנו (ספורנו ורמב"ן) יכול להיות שהתורה אומרת שאברהם זקן ,גם בגלל שלולי כן היה אברהם הולך
בעצמו (חזקוני).
19
(ב) ַוי ֹאמֶ ר אַ ְב ָׂרהָׂ ם אֶ ל עַ ְבדֹו – אליעזר (תיב"ע) .זְקַ ן בֵּ יתֹו – העבד הכי חשוב בבית שלו ,לפעמים זקן הוא ביטוי
של חשיבות ,ולאו דווקא של גיל (ע"פ פשוטו של מקרא) .הַ מֹ שֵּ ל ְבכָׂל אשֶ ר לֹו – שמחליט על כל הדברים שיש
לאברהם .אברהם לא התעסק בכל העניינים החומריים ,זה היה תפקידו של אליעזר ,מי זה המושל בכל ביתו של
אברהם? ראינו בפרק ט"ו פסוק ב' שזה היה אליעזרִּ .שים נָׂא י ְָׂדָך תַ חַ ת יְ ֵּרכִּ י – שים בבקשה את היד שלך מתחת
לירך שלי .זו לא שבועה רגילה ,זו שבועה הרבה יותר חמורה ,שמי שעובר עליה יש לו עונש חמור (רש"י גיטין
20
לה).
(ג) וְ אַ ְש ִּביעָך בַ ה' אֱ ֹלהֵּ י הַ שָׂ מַ יִּ ם וֵּאֹלהֵּ י הָׂ אָׂ ֶרץ – שבועה בשם ד' היא שבועה חמורה .אשֶ ר  -ש ...ל ֹא ִּתקַ ח ִּאשָׂ ה
לִּ ְבנִּ י ִּמ ְבנֹות הַ כְ נַענִּ י אשֶ ר אָׂ נֹ כִּ י יֹושֵּ ב ְבקִּ ְרבֹו – גר בתוכו .היו הרבה נשים שרצו להתחתן עם יצחק בגלל העושר
הגדול שהיה לאברהם (רשב"ם) .יכול להיות שהיו גם נשים שבאו לאליעזר ואמרו לו – אם תחתן את יצחק איתנו
 16אמנם הרשב"ם ועוד מסבירים שהיה כל המקום נקרא מכפלה ,אך לפירוש רש"י שהמכפלה זה שם מיוחד למערה נראה כפי שפירשתי.
 17הסבר נוסף :בא עם כל הימים שלו ולא הפסיד אף יום מתורה ומעשים טובים.
 18הרחבה :אברהם אמר "מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי" ,וכמו שביאר שם תיב"ע – כל הברכות לא שוות בלי בן ,א"כ הבן זאת הברכה הכי חשובה .ראינו בברכת
המזון את "הרחמן ...בכל מכל כל"[ .כ"ז מחוברות מורשה].
 19הרחבה :שאלתי את התלמידים :מי זה העבד? אני לא מגלה! כולם הצביעו .אמרתי להם – אני מוכן שמישהו יענה ,רק שיוכיח לי למה זה הוא .כתוב על העבד
שהוא מושל בכל אשר לו" ,על מי למדנו שהיה מחליט על כל הדברים של אברהם?
 20הסבר נוסף – דרך שבועת העבדים (אבע"ז ,רשב"ם חזקוני) .צ"ע מה להעדיף.
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ניתן לך המון כסף (שוחד) .כדי שאליעזר לא יתפתה לקחת שוחד ,היה צריך אברהם אבינו להשביע אותו שלא יקח
אשה כנענית (ספורנו א').
(ד) כִּ י – אלא (אונקלוס) .אֶ ל אַ ְר ִּצי – אל הארץ שבה גרתי – חרן .וְ אֶ ל מֹול ְַד ִּתי – ואל המשפחה שבה נולדתי (רמב"ן
ז' ,רשב"ם ותיב"ע) .תֵּ לְֵּך וְ לָׂקַ ְחתָׂ ִּאשָׂ ה לִּ ְבנִּ י לְ יִּ ְצחָׂ ק – למה אברהם לא רוצה אשה מבנות כנען? כיוון שלאנשי כנען
היו מידות רעות (רלב"ג) ,ולמה דווקא הוא רוצה ממשפחתו? כי כמו שיצאו מהם אברהם ושרה ,יכול להיות שיהיו
עוד נשים צדיקות ,וביחוד שמהשושלת הזאת יצאו כל הצדיקים – נח ,שם ,עבר וכו'( .חוברות מורשה ,ע"פ הרלב"ג).
(ה) ַוי ֹאמֶ ר אֵּ לָׂיו הָׂ עֶ בֶ ד אּולַי ל ֹא ת ֹאבֶ ה – תסכים הָׂ ִּאשָׂ ה – שתיבחרָׂ .ל ֶלכֶת אַ ח ַרי אֶ ל הָׂ אָׂ ֶרץ הַ ז ֹאת – שהרי למדנו
כבר בתחילת לך לך כמה לא קל לעזוב מקום מגורים .הֶ הָׂ שֵּ ב אָׂ ִּשיב – ה' השאלה – האם אחזיר אֶ ת ִּבנְ ָך אֶ ל הָׂ אָׂ ֶרץ
אשֶ ר יָׂצָׂ אתָׂ ִּמשָׂ ם – שיצחק ילך לגור בחרן.
שיב אֶ ת ְבנִּ י שָׂ מָׂ ה[ :ליצחק לא מתאים לצאת מא"י ,הרי יצחק הוא כמו 'עולה
(ו) ַוי ֹאמֶ ר אֵּ לָׂיו אַ ְב ָׂרהָׂ ם ִּהשָׂ מֶ ר לְ ָך פֶ ן – תזהר שלא תָׂ ִּ
תמימה' ,הוא הגיע לדרגה כזאת גבוהה בעקידת יצחק וכלל לא מתא ים שהוא יצא מא"י .נראה גם בהמשך כשהיה רעב ויצחק חשב לעשות כמו אברהם אביו ולצאת
למצרים ,ד' אמר לו – לך לא מתאים לצאת ממצרים "גור בארץ הזאת"].21
(ז) ה' אֱ ֹלהֵּ י הַ שָׂ מַ יִּ ם – למה אברהם לא אומר "אלוקי הארץ" כמו לפני כן? מסביר רש"י שאברהם אבינו רומז ,שבאותו זמן אנשים לא ידעו שד' הוא
אלוקי הארץ וחשבו שהוא רק בשמים ,ולא מעניין אותו מה קורה בארץ ,רק אחרי שאברהם אבינו התחיל לקרוא בשם ד' אפשר כבר להגיד "ד' אלוקי השמים

ואלוקי הארץ" אשֶ ר לְ קָׂ חַ נִּ י – שלקח אותיִּ .מבֵּ ית אָׂ ִּבי ּומֵּ אֶ ֶרץ מֹול ְַד ִּתי – ממשפחתי ומארצי .22וַאשֶ ר ִּדבֶ ר לִּ י – אמר
בשבילי .23וַאשֶ ר נִּ ְשבַ ע לִּ י – 24גם אמר וגם נשבע לֵּאמֹ ר לְ ז ְַרעָך אֶ תֵּ ן אֶ ת הָׂ אָׂ ֶרץ הַ ז ֹאת – כמה ד' דאג לי ,ובודאי
בעז"ה הוא גם יעזור לי הלאה (רשב"ם .)25הּוא יִּ ְשלַח מַ לְ אָׂ כֹו – את המלאך שלו – שליח מיוחד של ד' (בעל
הטורים) .לְ פָׂ נֶיָך – שיעזור לך .וְ לָׂקַ ְחתָׂ ִּאשָׂ ה לִּ ְבנִּ י ִּמשָׂ ם:
(ח) 26וְ ִּאם ל ֹא ת ֹאבֶ ה – תסכים הָׂ ִּאשָׂ ה ָׂל ֶלכֶת אַ ח ֶריָך וְ נִּ קִּ יתָׂ ִּמ ְשבֻעָׂ ִּתי ז ֹאת – אתה פטור מהשבועה הזאת – מאיזה
שבועה? שלא תקח מבנות הכנעני ,אך השבועה שלא תשב את בני עדיין קיימת[ .לא דננו בשאלה ממי הוא יקח אשה].
ַרק אֶ ת ְבנִּ י ל ֹא תָׂ שֵּ ב שָׂ מָׂ ה – הדבר הזה הוא הדבר החמור ביותר בעיני אברהם אבינו.
(ט) ַויָׂשֶ ם הָׂ עֶ בֶ ד אֶ ת יָׂדֹו תַ חַ ת י ֶֶרְך אַ ְב ָׂרהָׂ ם אדֹ נָׂיו וַיִּ שָׂ בַ ע לֹו עַ ל הַ דָׂ בָׂ ר הַ זֶה – על איזה דבר .א .שלא יקח אשה
כנענית .ב .שיקח אשה ממשפחתו .ג .שלא יקח את יצחק לחרן (אף שזה לא מפורש כשבועה בלשון הפסוק.)27
מעשה החסד של רבקה .דגשים :כוחה של תפילה .מידת החסד המופלאה של רבקה שעוזרת למי שאינו מוכר ועושה זאת מכל הלב ומוכנה להתאמץ
הרבה בשביל כך.

(י) וַיִּ קַ ח הָׂ עֶ בֶ ד עשָׂ ָׂרה גְ מַ לִּ ים – למה עשרה גמלים? על הגמלים היו כל מיני דברים טובים (ספורנו על 'וכל טוב'),
שמטרתם לשכנע את המשפחה של האשה לשלוח אותה לא"י (אוה"ח על 'וכל טוב')ִּ .מגְ מַ לֵּי אדֹ נָׂיו – שרואים עליהם
שהם של אדוניו .כיצד? רק להם יש זמםַ .ו ֵּילְֶך וְ כָׂל טּוב אדֹ נָׂיו ְביָׂדֹו – הוא החזיק ביד שלו את כל הדברים הטובים
שיש לאברהם .איך אפשר להחזיק ביד הכל?! הכוונה לשטר שרשום בו שכל מה שיש לאברהם עתיד לעבור ליצחק.
אליעזר רצה להראות את זה למשפחה של האשה המתאימה על מנת לשכנע אותם לשלוח את האשה לא"יַ .ויָׂקָׂ ם ַו ֵּילְֶך
אֶ ל א ַרם נַה ַריִּ ם אל ארץ ארם שנמצאת בין שתי נהרות :נהר פרת (תיב"ע) ,ואני לא יודע מהו הנהר השני .אֶ ל עִּ יר
נָׂחֹור – אל חרן העיר של נחור 28אבא של אברהם .הארץ היא ארם והעיר היא חרן (כנלענ"ד).
 21הרחבה :סיפרתי על אבא של בנימין דיין שמאז שעלה לא"י מצרפת לא עזב את הארץ אפילו פעם אחת.
 22לא דקדקנו כאן ,כי הסברו של רש"י קשה כאן .ואולי עדיף להסביר הכל כמו הרמב"ן .וצע"ב.
 23צ"ע :הרב יהודה מסביר שרש"י מתכוון שבירך אותי בהרבה דברים טובים .וצ"ע.
 24חידה :אפה ד' נשבע? אחרי העקידה .ורש"י צ"ע.
 25צ"ע :הספורנו והאבע"ז מסבירים שיש כאן תפילה .החלק הארשון הוא שבח ואח"כ תפילה .אך הדבר קשה להסבר לתלמידים ,לכן הסברתי כמו רשב"ם .אלא
שגם על זה יש לשאול – איך הוא בטוח ,אך נראה שאפשר להסביר שמסתבר שכך יהיה.
 26תשע"ה :וְ ִאם ל ֹא ת ֹאבֶ ה – תסכים הָ ִאשָ ה ָל ֶלכֶת אַ ח ֲֶריָך וְ נִ קִ יתָ ִמ ְש ֻב ָע ִתי ז ֹאת – אתה פטור מהשבועה הזאת – מאיזה שבועה? שתקח אישה משם .אבל עדיין נשארה
השבועה שהשבעתי אותך לא לקחת מבנות הכנעני (אוה"ח) ַרק אֶ ת בְ נִ י ל ֹא תָ שֵׁ ב שָ מָ ה – אל תחזיר אותו לשם ,אפילו אם הוא יפסיד אשה ממשפחתי.
 27לכן אומר האוה"ח שזה לא שבועה ,אך נראה לי שלרש"י זה כן שבועה ,שהרי לדעת רש"י "וניקת משבועתי זאת" זה אומר שיקח אשה מבנות הכנעני (לפחות
להבנת הרמב"ן) ,וא"כ מאי 'שבועתי זאת'? לכן נראה שיש עוד שבועה – שלא ישיב את יצחק.
 28נחור וחרן אותם אותיות.
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(יא) ַוי ְַב ֵּרְך הַ גְ מַ לִּ ים – הוא הושיב אותם על הברכיים .לגמל יש שני ברכיים בכל רגל (רשב"ם) .הרחבנו קצת על
הגמל( 29הסברנו בין השאר שהדבשת זה לא כד מים שהגמל שותה ממנו) ִּמחּוץ לָׂעִּ יר אֶ ל – ליד ְבאֵּ ר הַ מָׂ יִּ ם – 30באר
המים נמצאת בדרך כלל מחוץ לעיר ,ומידי ערב מגיעים לשאוב מים מן הבאר להשתמש בהם במהלך כל יום המחרת.
לְ עֵּ ת עֶ ֶרב – לזמן שמגיע הערב ,הכוונה קצת לפני שקיעת החמה .31לְ עֵּ ת צֵּ את הַ שֹ אבֹ ת – בזמן שיוצאות השואבות
לשאוב מים .כנראה פעם דווקא הבנות היו שואבות מים ,ואליעזר חשב שזאת דרך טובה לחפש ככה אשה ליצחק.
(יב) ַוי ֹאמַ ר – למה יש שלשלת? כי הוא הרבה בתפילה ,כמו ויתמהמה שהתמהמה הרבה .ה' אֱ ֹלהֵּ י אדֹ נִּ י אַ ְב ָׂרהָׂ ם –
האלוקים של אברהם שדואג לו בכל דבר (נלענ"ד) .הַ קְ ֵּרה נָׂא – בבקשה לְ פָׂ נַי הַ יֹום – תמציא לי היום את האשה
המתאימה ליצחק .וַעשֵּ ה חֶ סֶ ד עִּ ם אדֹ נִּ י אַ ְב ָׂרהָׂ ם – ובכך תעשה חסד עם אברהם.
ּובנֹות אַ נְ שֵּ י הָׂ עִּ יר יֹ ְצאֹ ת לִּ ְשאֹ ב מָׂ יִּ ם:
(יג) ִּהּנֵּה אָׂ נֹ כִּ י נִּ צָׂ ב – עומד עַ ל עֵּ ין הַ מָׂ יִּ ם – ליד המעייןְ .
(יד) וְ הָׂ יָׂה הַ ּנַע ָׂר אשֶ ר אֹ מַ ר אֵּ לֶיהָׂ הַ ִּטי – תורידי (ע"פ אונקלוס) נָׂא כַדֵּ ְך – כד זה חמת גדול (פירוש יונתן על
תיב"ע) ,זה היה יותר גדול ממה שלקחה הגר לדרכה .וְ אֶ ְשתֶ ה וְ אָׂ ְמ ָׂרה ְשתֵּ ה וְ גַם גְ מַ לֶיָך אַ ְשקֶ ה – שזה מראה על
גמילות חסד שלה .אֹ תָׂ ּה הֹ כ ְַחתָׂ  32לְ עַ ְב ְדָך לְ יִּ ְצחָׂ ק – זה הוכחה שהיא מתאימה להיות אשה ליצחק .כי אם יש לה מידת
גמילות חסד ,ודאי כל המידות הטובות יש בה (כל"י) .ואני מתפלל שּ ..ובָׂ ּה אֵּ דַ ע כִּ י – בנערה הזאת אדע ש ..עָׂ ִּשיתָׂ
חֶ סֶ ד עִּ ם אדֹ נִּ י – אליעזר מתפלל שהאשה הזאת – גומלת החסד  -תהיה האשה המתאימה .וכיצד ידע? אם היא
מהמשפחה של אברהם אז היא בטוח מתאימה ,וזה מה שהוא מתפלל כאן – שבאשה הזאת הוא ידע שד' עשה את
החסד עם אברהם – כי האשה הזאת תהיה ממשפחת אברהם .יש לשאול :למה אליעזר הולך לבאר המים ולא הולך ישר לבית אברהם ולחפש
שם ממפחתו ש ל אברהם (יש להעיר שהמשפחה זו המשפחה המורחבת ,כך ראיתי פעם באחד מהפרשנים)? אומר הרמב"ן – כי יכול להיות שהיו עובדים עליו
ונותנים לו שפחה שלהם בטענה שהיא מהמשפחה ,וכל זה בשביל לקבל את המתנות של אליעזר.

(טו) וַיְ ִּהי הּוא – אליעזר .טֶ ֶרם – עוד לפני שהוא כִּ לָׂה לְ דַ בֵּ ר – סיים את התפילה שלו ,תוך כדי שהוא אמר את
המילים האחרונות "עם אדוני" (אוה"ח) .וְ ִּהּנֵּה ִּר ְבקָׂ ה יֹ צֵּ את – לכיוון הבאר .ומי היתה רבקה? אשֶ ר יֻלְ דָׂ ה – נולדה
לִּ ְבתּואֵּ ל בֶ ן ִּמלְ כָׂה אֵּ שֶ ת נָׂחֹור – ולא ראומה אשת נחור ,בתואל נולד מהאשה העיקרית של נחור (ספורנו) .א ִּחי
אַ ְב ָׂרהָׂ ם – רבקה היא נכדה של אח של אברהם .וְ כַדָׂ ּה עַ ל ִּשכְ מָׂ ּה – על הכתף.
(טז) וְ הַ ּנַע ָׂר 33טֹ בַ ת מַ ְראֶ ה ְמאֹ ד – נזכרנו באסתר שגם לה היה יופי מיוחד שאינו רגיל ,והוא יופי שבא מהמידות
הטובות וגמילות החסדְ .בתּולָׂה – רווקה .וְ ִּאיש ל ֹא יְ דָׂ עָׂ ּה – אף אחד לא התחתן איתה (כמו "וידע אדם" – שהסברנו
שאדם הכיר ,התחתן עם חוה) .וַתֵּ ֶרד הָׂ עַ יְ נָׂה – אל המעיין (כמו "ההרה") ו ְַתמַ לֵּא כַדָׂ ּה וַתָׂ עַ ל – ואז היא עלתה חזרה
למעלה .אליעזר כבר רואה על הפנים שלה שהיא אשה מיוחדת ,לכן הוא מחליט לפנות דווקא אליה (מלבי"ם).34
יאינִּ י – תתני לי ללגום נָׂא – בבקשה ְמעַ ט מַ יִּ ם ִּמכַדֵּ ְך – מהכד שלך.
(יז) ַוי ָָׂׂרץ הָׂ עֶ בֶ ד לִּ קְ ָׂראתָׂ ּה – אליהַ .וי ֹאמֶ ר הַ גְ ִּמ ִּ
אליעזר מבקש לשתות ממש קצת.
(יח) ַות ֹאמֶ ר ְשתֵּ ה אדֹ נִּ י – 35תשתה כמה שאתה רוצה ,ולא רק לגימה (אוה"ח) .ו ְַתמַ הֵּ ר – משמחת המצווה עשתה
זאת מהר .וַתֹ ֶרד כַדָׂ ּה עַ ל יָׂדָׂ ּה – אל היד שלה ,היא הורידה את הכד מהכתף ליד שלה ,על מנת לסחוב אותו ,שלא
יצטרך אליעזר להרים אותו .וַתַ ְשקֵּ הּו – והיא השקתה אותו בעצמה .מגיע לרבקה איש לא מוכר ,אדם מבוגר ,ומבקש
לשתות .היא יכלה לומר לו – אתה גדול ואתה יכול להסתדר לבד ,אך היא מחליטה לעזור לו ,ולא רק זה ,ראינו כמה
 29הרחבה :הגמל יכול לחיות שבועיים במדבר בלי מים .במדבר קר מאוד בלילה וחם מאוד ביום ,איך הגמל מסתדר? לגמל יש רגליים מאוד ארוכות (ואולי לצורך
הגמישות לרגלים כאלו ארוכות הוא זקוק לשני ברכיים) ,הגוף שלו נמצא בגובה של יותר מחצי מטר ,החום במדבר הוא בא מהחול החם ,גופו של הגמל גבוה מן
החול ,ולכן פחות חם לו .יש לו פרווה מיוחדת שמשמשת מגן מפני החום והקור ,וכך הגוף שלו לא מתחמם .גם אם הגוף מתחמם בכמה מעלות זה לא מפריע לגמל.
הדבשת היא גם מגינה מפני החום .הדבשת מלאה שומן ,הגמל מפריש שומן מהדבשת אל גופו ובכך מסתדר זמן רב יותר בלי אוכל .יש עוד כל מיני דברים שנועדו
לכך שהגמל יסתדר בלי שתיה ,לכן הוא נקרא ספינת המדבר .מה רבו מעשיך ד'.
 30הוספה :באר מים זה נקרא מעין ,כיוו ן שזהו באר שבא ממעיין שנמצא לצידו ,בנוסף יש באר מים שחופרים עד שמגיעים למי תהום( .פשוטו של מקרא).
 31הוספה :אז נעים יותר לצאת לשאוב (פשוטו של מקרא).
 32הוספה :הספורנו והרשב"ם מסבירים – אותה שהוכחת .אך נראה שרש"י לא פירש כן.
 33הרחבה :דיברנו על קרי וכתיב .ד' א מר למשה לכתוב בלי ה' בסוף המילה ,אך אמר לו :תלמד שיקראו את זה עם 'ה' ,ד' אמר איזה ניקוד ואיזה טעמים .זה נקרא
תושבע"פ .יותר נכון להעלות את זה בהמשך ,כי עכשיו הדגש זה על החסד של רבקה.
 34הרחבה :המדרש מלמד אותנו שאליעזר גם ראה נס שקרה לה – כשהיא באה עם הכד לבאר  -המים עלו לקראתה ,כדי להקל עליה .הוא הבין שהיא אשה מיוחדת
מאוד ,ולכן הוא החליט לנסות דווקא אותה .לכן כתוב "ותמלא" ולא "ותשאב" ,כי היא לא הייתה צריכה לשאוב (רמב"ן ,והוסיף שבהמשך ,כשהשקתה את הגמלים
היתה צריכה לשאוב ,כפי שמפורש בפסוקים) .ונראה לי שעדיף לו להזכיר זאת.
 35הוספה :רש"י לקמן אומר שנתנה גם לאנשים שאיתה ,אך נראה לי שלא כדאי להעמיס ולהוסיף את זה פה.
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דברים נפלאים שהיא עשתה :א .מיהרה .ב .נתנה לו לשתות יותר ממה שהוא ביקש .ג .הורידה את הכד מהכתף ולא
השקתה אותו כשהכד על הכתף (הכד הוא מאוד כבד ,הוא צריך להספיק לכל המשפחה ליום שלם) .ד .היא לא הביאה
לו את הכד אלא השקתה אותו בעצמה( .רוב הדברים מהאוה"ח) .ה .קראה לו אדוני (רד"ק ,מדרש הגדול ,תו"ש
צ"ט).36
(יט) ו ְַתכַל לְ הַ ְשקֹ תֹו – והיא גמרה להשקות אותו .היא כל כך שמחה בהזדמנות שיש לה לעזור למישהו שצריך עזרה,
אז היא חיפשה אולי הוא צריך עוד עזרה ,ואכן היא רואה שיש לו גמלים .אמנם אליעזר ודאי היה חזק ובריא ויכל
להסתדר בעצמו ,בכל זאת – אמרה רבקה לעצמה – בטח הוא עייף מהדרך .והיא מחליטה מעצמה להציע את הרעיון
שהיא תשקה את הגמליםַ .ות ֹאמֶ ר גַם לִּ גְ מַ לֶיָך אֶ ְשאָׂ ב עַ ד ִּאם – ש ...כִּ לּו לִּ ְשתֹ ת – יסיימו לשתות .עד שישארו מים
בשוקת והם כבר לא ירצו לשתות מהם (אוה"ח) .למה לא אמרה רבקה מלכתחילה "שתה וגם לגמליך אשקה" ,כמו שהתפלל אליעזר? אומר
האוה"ח – כי חששה שאם תאמר כך הוא יזדרז לשתות כדי לא לעכב אותה ,לכן היא לא גילתה לו בתחילה שהיא רוצה להשקות גם את הגמלים.

(כ) ו ְַתמַ הֵּ ר ו ְַתעַ ר כַדָׂ ּה – ותשפוך את הכד עם המים .אֶ ל הַ שֹ קֶ ת – בריכה ממנה שותים הגמלים (ונקרא 'שוקת' כי בו
משקים את הצאן ,רשב"ם) .וַתָׂ ָׂרץ עֹוד אֶ ל הַ ְבאֵּ ר לִּ ְשאֹ ב ו ִַּת ְשאַ ב לְ כָׂל גְ מַ לָׂיו – רבקה עבדה עבודה מאוד קשה ,כי
צריך לערות הרבה כדים אל השוקת .הכל היא עשתה בחריצות רבה ,כי היא כל כך אוהבת ושמחה לעזור לאנשים.
37
איזה מידות מיוחדות.
(כא) וְ הָׂ ִּאיש ִּמ ְשתָׂ אֵּ ה לָּׂה – אליעזר מתפלא על הזריזות הגדולה שלה לעשות חסד .כמה היא אוהבת לעשות חסד
(ספורנו) .38מַ ח ִּריש – שותק .מחכה בשקט .אף שאליעזר מאוד היה רוצה לעזור לה שלא תטרח לבד הוא חיכה
בשקט ,כי היה לו חשוב לראות את רמת גמילות החסד שלה (ספורנו) .ולמה? לָׂדַ עַ ת הַ ִּה ְצלִּ יחַ – האם הצליח .ה' דַ ְרכֹו
ִּאם ל ֹא – אליעזר כל כך מתרגש ממעשה החסד שלה ,וא ממש היה רוצה כבר לשאול אם היא ממשפחת אברהם
(אוה"ח ,בפירוש 'משתאה') ,אך הוא ממתין בסבלנות לראות אם היא באמת תשקה את כל גמליו ,ואם היא לא תבקש
על זה תשלום (ספורנו) ,ואם היא באמת ממשפחת אברהם .רק אז הוא יוכל להיות בטוח שד' הצליח את דרכו.
אליעזר מגיע לבית רבקה .דגשים :הרצון הגדול של רבקה להכניס אורחים .הודאת אליעזר לד' על קבלת התפילה :ערך התפילה ,ואהבת ד' את
אברהם .הבדל בין הכנסת אורחים של צדיקים להכנסת אורחים של רשעים.

(כב) וַיְ ִּהי כַאשֶ ר כִּ לּו – כשסיימו הַ גְ מַ לִּ ים לִּ ְשתֹות – ואכן היא לא ביקשה שום תשלום (ספורנו )39וַיִּ קַ ח הָׂ ִּאיש ֶנזֶם
זָׂהָׂ ב – עגיל עשוי זהב באף( .40האבע"ז מסביר שהיה משתלשל בחוט מן המצח אל האף) .בֶ קַ ע ִּמ ְשקָׂ לֹו – חצי שקל
ידים עַ ל יָׂדֶ יהָׂ – שמתאימים בדיוק לידים שלה (ספורנו) עשָׂ ָׂרה זָׂהָׂ ב ִּמ ְשקָׂ לָׂם
ּושנֵּי ְצ ִּמ ִּ
משקלו ,כמו מחצית השקלְ .41
– עשרה שקלים מזהב .שאלנו אם משקל כל אחד או שניהם יחד ,ונראה לי מרש"י שמשקל שניהם יחד היה עשרה
זהב .אליעזר מרגיש ממש שהיא מהמשפחה של אברהם ,הוא כבר מכין את התכשיטים בכדי לתת לה ברגע שיוודע
שהיא אכן ממשפחת אברהם (רמב"ן ,רד"ק ,חזקוני).42
ידי נָׂא לִּ י היֵּש – האם יש ב ...בֵּ ית
(כג) ַוי ֹאמֶ ר – שאלה ראשונה [הכי חשובה!]  -בַ ת ִּמי אַ ְת – שאלה שניה  -הַ גִּ ִּ
אָׂ ִּביְך מָׂ קֹום לָׂנּו – לי ולעבדי .43לָׂלִּ ין – שנוכל לישון בו? למה הוא שאל אם יכול לישון אצלם עוד לפני שידע אם היא
ממשפחתו? אליעזר כל כך הופתע מהמהירות בה התקבלה תפילתו ,היה ברור לו שד' עוזר לו ,ומכאן היה ברור
שכנראה האשה הזאת היא ממשפחת אברהם ,לכן כבר שאל גם את השאלה השניה (אוה"ח).
 36הרחבה :גם על אברהם אבינו ראינו שדאג למי שהוא לא מכיר ועשה הכל במהירות.
 37הרחבה :רבקה אוהבת גמילות חסד ,לכן היא משקה גמלים מלשון גמילות חסד(כלי יקר)
 38תשע"ה :מחכה (אונקלוס) .אך רש"י כספורנו.
 39הוספה :הספורנו מוסיף שגם אחר שסיימה לשאוב חיכה לראות אולי היא תבקש כסף .ורק כשהגמלים סיימו לשתות והיא לא בקשה דבר ידע שאכן היא אוהבת
דבר אחד – לגמול חסד.
 40הרחבה :פעם היו נוהגים ללכת כך ,היום זהו דבר שאינו צנוע.
 41הרחבה' :בקע' כמו "ויבקעו המים" בקריעת ים סוף – דבר חצוי לשנים (רשב"ם .וכמו "ויבקע עצי עולה"..
 42צ"ע :שיטת רש"י שהיה לו ברור שהיא ממשפחת אברהם ונתן לה .אך צ"ע האם נכון להסביר כך לילדים ,דבר שעלול לגרום לחשוב שכל פעם שקורה משהו לפי
התוכנ ית שלנו ברור שזה מד' ,ובטוח שזה הנכון .אפשרות נוספת שאמר לי הרב יהודה ולא מצאתי את המקור לזה :אליעזר רצה לתת לה גם אם היא לא ממשפחת
אברהם בשביל לשלם על מה שהיא עשתה למענו ,הוא כבר יודע שהיא לא ביקשה תשלום ,עכשיו הוא רוצה לשלם לה מצידו .ויותר קל להסביר כך ,כי זה יותר
פשוט בפסוקים.
 43חידה :למה כתוב לנו ולא לי? התלמידים לא הצליחו לענות על התשובה ,אז אמרתי שיש רמז בפסוק ל"ב.
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(כד) ַות ֹאמֶ ר אֵּ לָׂיו – ענתה על ראשון ראשון  -בַ ת ְבתּואֵּ ל אָׂ נֹ כִּ י בֶ ן ִּמלְ כָׂה אשֶ ר יָׂלְ דָׂ ה לְ נָׂחֹור – הבן של מלכה
ונחור .44אורו עיניו של אליעזר ,ראה שתפילתו התקיימה! איזה חסד ד' עושה לאברהם! ברוך ד' שתפילת אליעזר
נענתה!!
(כה) וַת ֹאמֶ ר אֵּ לָׂיו – לא רק שתוכלו לישון אצלינו אלא( ...רשב"ם) .גַם תֶ בֶ ן גַם ִּמ ְספֹוא – אוכל לגמליםַ .45רב עִּ מָׂ נּו
– יש לנו הרבה .גַם מָׂ קֹום לָׂלּון – כמה ניכר שאשה זו ממשפחת אברהם שכה אוהבת להכניס אורחים ,הנה היא
מכניסה את אליעזר והאנשים אשר איתו בלי להכיר אותם בכלל ,ומרבה בדברים כדי לשכנע אותם לבוא אליה ,כי יש
לה כל מה שצריך.
(כו) וַיִּ קֹ ד הָׂ ִּאיש – הרכין ראשו (קודקוד – ראש) .וַיִּ ְשתַ חּו לַה' – והוא השתחווה עם כל הגוף על הארץ להודות
לד' .46דיברנו ועל כך שלא תמיד תפילה מתקבלת ישר ,ופה ישר היא התקבלה .47בשלב הזה מסתבר שרבקה עוד לא
מבינה מה קורה פה ,למה הוא כל כך מתרגש.
48
(כז) ַוי ֹאמֶ ר בָׂ רּוְך ה' אֱֹלהֵּ י אדֹ נִּ י אַ ְב ָׂרהָׂ ם – שאוהב אותו ומשגיח עליו באופן מיוחד .אשֶ ר ל ֹא עָׂ זַב חַ ְסדֹו וַא ִּמתֹו
מֵּ עִּ ם אדֹ נִּ י – שלא הפסיק את החסד מאברהם .ד' תמיד עשה חסד עם אברהם וגם עכשיו .אָׂ נֹ כִּ י בַ דֶ ֶרְך נָׂחַ נִּ י ה' – ד'
הוביל אותי בדרך המתאימה ,בדיוק ל ..בֵּ ית אחֵּ י אדֹ נִּ י – לבית של אח של אברהם .49ישנם אולי אלפי משפחות בחרן,
ובדיוק למשפחת אברהם הגעתי .איזה חסד!!
(כח) לפני שרבקה מזמינה את אליעזר היא צריכה לקבל אישור ממשפחתה ,לכן היא רצה לבקש מהם .וַתָׂ ָׂרץ הַ ּנַע ָׂר –
רבקה ממשיכה לרוץ .אהבת גמילות החסד והכסת האורחים בוערת בקרבה .וַתַ גֵּד לְ בֵּ ית ִּאמָׂ ּה – והיא סיפרה לאמא
שלה .50כ ְַדבָׂ ִּרים הָׂ אֵּ לֶה – את כל הדברים שקרו עם אליעזר.
ּושמֹו לָׂבָׂ ן ַוי ָָׂׂרץ לָׂבָׂ ן אֶ ל הָׂ ִּאיש הַ חּוצָׂ ה אֶ ל הָׂ עָׂ יִּ ן – אל המעיין .ולמה? מסבירה התורה בפסוק
(כט) ּולְ ִּר ְבקָׂ ה אָׂ ח ְ
הבא .לבן רואה את התכשיטים ,ומבין שמדובר באדם עשיר ,אדם כזה שווה להכניס אותו לבית ,אולי הוא יביא לי
כסף.51
(ל) וַיְ ִּהי כִּ ְראֹ ת – כשהוא ראה אֶ ת הַ ֶּנזֶם וְ אֶ ת הַ ְצ ִּמ ִּדים עַ ל יְ דֵּ י אחֹ תֹו ּוכְ שָׂ ְמעֹו אֶ ת ִּד ְב ֵּרי ִּר ְבקָׂ ה אחֹ תֹו לֵּאמֹ ר כֹ ה ִּדבֶ ר
אֵּ לַי הָׂ ִּאיש – שהוא שאל מאיזה משפחה את וביקש לבוא לישון אצלינוַ .52ו ָׂיב ֹא אֶ ל הָׂ ִּאיש וְ ִּהּנֵּה עֹ מֵּ ד עַ ל הַ גְ מַ לִּ ים –
ליד הגמלים .עַ ל הָׂ עָׂ יִּ ן – ליד המעיין .אליעזר שומר על הגמלים.
(לא) ַוי ֹאמֶ ר בֹוא ְברּוְך ה' – למה הוא קורא לו ברוך ד'? אולי הוא ראה את העושר שיש לו והוא הבין שזה מישהו
שד' מברך אותו (ע"פ הרד"ק) .לָׂמָׂ ה תַ עמֹ ד בַ חּוץ – למה עדיין לא באת? אולי אתה חושש שלא נרצה לארח אותך?!
יתי הַ בַ יִּ ת – ממה הוא פינה? לבן התכוון שהוא הוציא את כל
אין לך מה לדאוג (פשוטו של מקרא) .וְ אָׂ נֹ כִּ י – ואני פִּ ּנִּ ִּ
העבודה זרה מהבית ,אחרת אליעזר לא היה מסכים להיכנסּ .ומָׂ קֹום לַגְ מַ לִּ ים – וגם פיניתי מקום לגמלים.
(לב) ַו ָׂיב ֹא הָׂ ִּאיש הַ בַ יְ תָׂ ה – אל הבית .וַיְ פַ תַ ח – לבן (רמב"ן) הַ גְ מַ לִּ ים – הוא התיר את הקשר של הזמם .וַיִּ תֵּ ן – לבן.
ּומ ְספֹוא לַגְ מַ לִּ ים ּומַ יִּ ם לִּ ְרחֹ ץ ַרגְ לָׂיו וְ ַרגְ לֵּי הָׂ אנ ִָּׂשים אשֶ ר ִּאתֹו – העבדים שבאו עם אליעזר ,שהרי אליעזר לבד
תֶ בֶ ן ִּ
לא יכול להסתדר עם שרה גמלים( .ולכן בפסוק כ"ג אליעזר מבקש "מקום לנו ללין" בלשון רבים).
דבר אליעזר .דגשים :הבנת אליעזר שהוא שליח של ד' .החסד הגדול של ד' לאברהם אבינו.

 44הרחבה :שאלתי מה הקשר בינהם לבין אברהם? מילכה אחות של שרה ,מילכה אחיינית של אברהם ,נחור אח של אברהם .נין לצייר על הלוח את המשפחולוגיה.
 45תבן זהו קש יבש ודק ,משארית קני השיבולים של התבואה ,ומספוא זה תערובת מינים שונים (עשבי בר ,שעורים ,שיבולת שועל) .פשוטו של מקרא.
 46צ"ע :האם סתם השתחוויה זה על הרצפה ,או רק אפה שכתוב וישתחוו אפים ארצה? וברש"י מג:כח כותב שהשתחוויה זה משתטח לארץ.
 47סיפור :בשנת בצורת התכנסו כל העיר לתפילה .עלה ר' אליעזר להתפלל ותפילתו לא נענתה ,עלה תלמידו ר"ע וישר תהחילו גשמים .התפלאו האנשים איך גדול
התלמיד מרבו ,אמר להם (לא יודע מי) :לא שר"ע גדול יותר ,אלא שכיוון שהוא כל הזמן רוצה לעשות רצון ד' – ד' מקבל את התפילות שלו .הנה אנו אורים
שפעמים ד' מקבל תפילה ישר ,ופעמים לאחר זמן.
 48שהוא נאמן לעשות את החסד (פשוטו של מקרא).
 49הוספה :ואמר אחי לשון רבים ,כי גם נחור וגם מילכה הם אחים של אברהם אבינו (רד"ק).
 50צ"ע :מהו בית אימה?! וברש"י – אין הבת מגדת אלא לאימה .ואולי סרס את המקרא – ותרץ הנערה לבית אימה ,כלומר – לבית של אמא שלה ,ותגיד ...ואחר
העיון זה מפורש ברש"י ,שבית אימה זה הבית של אמא שלה ,וא"כ צ"ל שצריך לסרס כדברינו.
 51כך נראה ברש"י ,אך הספורנו כותב – "לראות אורח עשיר שבא לעיר לא להכניסו לביתו".
 52והרד"ק מבאר – שאולי מכאן נלמד שאליעזר אמר שהוא בא למצוא אשה לבן אדונו.
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(לג) וַיּושַ ם לְ פָׂ נָׂיו לֶאֱ כֹ ל – העבדים שבבית שמו לפניו לאכול (רד"ק)ַ .וי ֹאמֶ ר ל ֹא אֹ כַל עַ ד ִּאם ִּדבַ ְר ִּתי ְדבָׂ ָׂרי –
שאדבר מה שאני רוצה לומרַ .וי ֹאמֶ ר דַ בֵּ ר – אליעזר רואה כמה ד' עוזר לו ,הוא מרגיש כמה הוא שליח של ד' ,הוא
אינו יכול לעסוק עכשיו באכילה ושתיה (ע"פ רשב"ם).
(לד) ַוי ֹאמַ ר עֶ בֶ ד אַ ְב ָׂרהָׂ ם אָׂ נֹ כִּ י – ואף שיש עוד עבדים ,אני העבד החשוב ,ואתם יכולים לסמוך על מה שאומר לכם
(ע"פ מלבי"ם).
ּושפָׂ חֹת
(לה) וַה' בֵּ ַרְך אֶ ת אדֹ נִּ י ְמאֹ ד וַיִּ גְ דָׂ ל – ואדוני גדל והתרבה בעושר .וַיִּ תֶ ן לֹו צ ֹאן ּובָׂ קָׂ ר וְ כֶסֶ ף וְ זָׂהָׂ ב וַעבָׂ ִּדם ְ
ּוגְ מַ לִּ ים וַחמֹ ִּרים – כפי שרואים אצל אליעזר ,שיש לו הרבה גמלים ועושר .נראה שאליעזר אומר זאת על מנת לשכנע
אותם להסכים שרבקה תלך איתו לאברהם.
(לו) וַתֵּ לֶד שָׂ ָׂרה אֵּ שֶ ת אדֹ נִּ י בֵּ ן לַאדֹ נִּ י אַ ח ֵּרי זִּקְ נָׂתָׂ ּה וַיִּ תֶ ן לֹו אֶ ת כָׂל אשֶ ר לֹו – נתן לו שטר בו כתוב שהוא עתיד
לקבל הכל( .יכול להיות שאליעזר הראה לבם עכשיו את השטר)
(לז) ַוי ְַש ִּבעֵּ נִּ י - 53השביע אותי .אדֹ נִּ י לֵּאמֹ ר ל ֹא ִּתקַ ח ִּאשָׂ ה לִּ ְבנִּ י ִּמ ְבנֹות הַ כְ נַענִּ י אשֶ ר אָׂ נֹ כִּ י יֹ שֵּ ב ְבאַ ְרצֹו:
(לח) ִּאם ל ֹא אֶ ל בֵּ ית אָׂ ִּבי תֵּ לְֵּך וְ אֶ ל ִּמ ְשפַ ְח ִּתי וְ לָׂקַ ְחתָׂ ִּאשָׂ ה לִּ ְבנִּ י – אם לא תלך תעבור על השבועה.54
(לט) וָׂאֹ מַ ר אֶ ל אדֹ נִּ י אֻ לַי ל ֹא תֵּ לְֵּך הָׂ ִּאשָׂ ה אַ ח ָׂרי:
(מ) ַוי ֹאמֶ ר אֵּ לָׂי ה' אשֶ ר ִּה ְתהַ לַכְ ִּתי לְ פָׂ נָׂיו – שאני הולך בדרך שהוא מלמד (כמו שיהה כתוב על נח ,חנוך ואברהם).
ּומבֵּ ית אָׂ ִּבי:
יִּ ְשלַח מַ לְ אָׂ כֹו ִּאתָׂ ְך וְ ִּה ְצלִּ יחַ דַ ְרכֶָך וְ לָׂקַ ְחתָׂ ִּאשָׂ ה לִּ ְבנִּ י ִּמ ִּמ ְשפַ ְח ִּתי ִּ
(מא) אָׂ ז ִּתּנָׂקֶ ה מֵּ אָׂ ל ִָּׂתי  -בדבר הזה תהיה פטור מהשבועה שלי :כִּ י  -כש ..תָׂ בֹוא אֶ ל ִּמ ְשפַ ְח ִּתי וְ ִּאם ל ֹא יִּ ְתנּו לְָׂך – אז
וְ הָׂ יִּ יתָׂ נָׂקִּ י מֵּ אָׂ ל ִָּׂתי – א"כ ,על מנת להיפטר מהשבועה צריך אליעזר לנסות למצוא אשה ממשפחת אברהם.
(מב) וָׂאָׂ ב ֹא הַ יֹום אֶ ל הָׂ עָׂ יִּ ן וָׂאֹ מַ ר ה' אֱ ֹלהֵּ י אדֹ נִּ י אַ ְב ָׂרהָׂ ם ִּאם י ְֶשָך – אם אתה כן (ישך = יש אתה .ההפך מ'אינך'.)55
ּנָׂא מַ ְצלִּ יחַ דַ ְרכִּ י אשֶ ר אָׂ נֹכִּ י הֹ לְֵּך עָׂ לֶיהָׂ :
(מג) ִּהּנֵּה אָׂ נֹ כִּ י נִּ צָׂ ב עַ ל עֵּ ין הַ מָׂ יִּ ם וְ הָׂ יָׂה הָׂ עַ לְ מָׂ ה – הנערה .הַ יֹ צֵּ את לִּ ְשאֹ ב וְ אָׂ מַ ְר ִּתי אֵּ לֶיהָׂ הַ ְשקִּ ינִּ י נָׂא ְמעַ ט מַ יִּ ם
ִּמכַדֵּ ְך:
(מד) וְ אָׂ ְמ ָׂרה אֵּ לַי גַם אַ תָׂ ה ְשתֵּ ה וְ גַם לִּ גְ מַ לֶיָך אֶ ְשאָׂ ב ִּהוא הָׂ ִּאשָׂ ה אשֶ ר הֹ כִּ יחַ ה' לְ בֶ ן אדֹ נִּ י:
(מה) אנִּ י טֶ ֶרם א ַכ ֶלה – עוד לפני שסיימתי לְ דַ בֵּ ר אֶ ל לִּ ִּבי – כי התפלל בשקט (ובודאי לא שמעה רבקה את תפילתו,
ובגלל זה עשתה את מעשיה ,אוה"ח) .וְ ִּהּנֵּה ִּר ְבקָׂ ה יֹ צֵּ את וְ כַדָׂ ּה עַ ל ִּשכְ מָׂ ּה וַתֵּ ֶרד הָׂ עַ יְ נָׂה ו ִַּת ְשאָׂ ב וָׂאֹ מַ ר אֵּ לֶיהָׂ הַ ְשקִּ ינִּי
נָׂא:
ַתֹורד כַדָׂ ּה מֵּ עָׂ לֶיהָׂ ַות ֹאמֶ ר ְשתֵּ ה וְ גַם גְ מַ לֶיָך אַ ְשקֶ ה וָׂאֵּ ְש ְת וְ גַם הַ גְ מַ לִּ ים ִּה ְשקָׂ תָׂ ה:
(מו) ו ְַתמַ הֵּ ר ו ֶ
(מז) וָׂאֶ ְשאַ ל אֹ תָׂ ּה וָׂאֹ מַ ר בַ ת ִּמי אַ ְת ַות ֹאמֶ ר בַ ת ְבתּואֵּ ל בֶ ן נָׂחֹור אשֶ ר יָׂלְ דָׂ ה לֹו ִּמלְ כָׂה וָׂאָׂ ִּשם הַ ֶּנזֶם עַ ל אַ פָׂ ּה
ידים עַ ל יָׂדֶ יהָׂ :
וְ הַ ְצ ִּמ ִּ
(מח) וָׂאֶ קֹ ד וָׂאֶ ְשתַ חוֶה לַה' וָׂאבָׂ ֵּרְך אֶ ת ה' אֱ ֹלהֵּ י אדֹ נִּ י אַ ְב ָׂרהָׂ ם אשֶ ר ִּהנְ חַ נִּ י ְבדֶ ֶרְך אֱ מֶ ת לָׂקַ חַ ת אֶ ת בַ ת א ִּחי אדֹ נִּ י לִּ ְבנֹו
– אליעזר מספר את הסיפור בהרחבה בכדי שיראו כמה הדבר מאת ד' (רשב"ם מ"ב).
(מט) וְ עַ תָׂ ה ִּאם י ְֶשכֶם – יש אתם .אם אתם כן (ההיפך מ'אם אנכם') .עֹ ִּשים חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת אֶ ת – עם אדֹ נִּ י – חסד עם
אברהם אבינו שאתם מוכנים לתת לו את הבת שלכם .אבל זה גם אמת – כי גם בשביל הבת שלכם זה הכי טוב
(ספורנו) .הַ גִּ ידּו לִּ י וְ ִּאם ל ֹא – ואם אתם לא מוכנים לתת אותה .הַ גִּ ידּו לִּ י וְ אֶ פְ נֶה עַ ל י ִָּׂמין אֹו עַ ל ְשמ ֹאל – ואני אלך
למקומות אחרים ,לקרובים אחרים ,אולי להם יש אשה המתאימה ליצחק (רשב"ם).

 53הפעלה :כיוון שזו חזרה אז נעזרנו בלוח :רשמנו על כל פסוק מי עשה אותו רשמנו כך :אברהם ,ציור של פה – לז-לח .אח"כ אליעזר .אח"כ אברהם .אח"כ
אליעזר עם ציור של ידים לשמים .אח"כ רבקה עם ציור של יד – כי היא עושה וכו' .אח"כ התחלקנו ל 7קבוצות :קבוצת אברהם אליעזר ושרה ,וכל אחד שינן את
חלקו .כל זה הכנה טובה לדף העבודה שעניינו לחזק את חלוקת הפסוקים לנושאים.
 54אמנם לרש"י שסובר שאם לא ימצא אשה שם יוכל לקחת מבנות הכנעני אפשר להסביר :אם לא תנסה אתה עובר על השבועה ,אבל אם ניסית אינך עובר על
השבועה .אך קל יותר להסביר כפי שכתבנו וכ"ז מובא בפשוטו של מקרא.
 55ובפשוטו של מקרא :יש בך .אם יש בך רצון לעשות כן.
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_________________________________________________________________________________
שליחת רבקה .דגשים :ההכרה של הרשעים בחסד ובהשגחת ד' .הרצון של אליעזר לא לעכב את רצון ד' כלל .השמחה והרצון הגדול של רבקה
להיות חלק מיצירת עם ישראל.

ּובתּואֵּ ל – למה התורה כתבה קודם את לבן? היה צריך לכתוב קודם את אביו? אלא לבן התחיל לענות
(נ) ַויַעַ ן לָׂבָׂ ן ְ
ֹאמרּו מֵּ ה' יָׂצָׂ א הַ דָׂ בָׂ ר – רואים מהסיפור שלך שיש כאן משהו
ראשון ,לפני אבא שלו .איזה חוסר כיבוד הורים .וַי ְ
שהוא מד' שהרי אף פעם רבקה לא יוצאת ובדיוק היום יצאה ,ובדיוק ובדיוק ובדיוק( ...שפ"ח) .אפילו שעד כה הם
לא האמינו בהשגחת ד' ,כשהם שמעו את הסיפור של אליעזר הם ראו שד' משגיח .ל ֹא נּוכַל דַ בֵּ ר אֵּ לֶיָך – למצוא לך
תירוצים שאנחנו לא רוציםַ .רע אֹו טֹוב – לא תירוצים רעים ואפילו לא תירוצים טובים – גם אם יש לנו סיבות
טובות למה לא לתת לך את רבקה לא נוכל לומר אותם ,כי ניכר הדבר שזה מד'.56
ּות ִּהי ִּאשָׂ ה לְ בֶ ן אדֹ נֶיָך כַאשֶ ר ִּדבֶ ר ה' – כמו שד' התכוון ,כך אנו יודעים על פי
(נא) ִּהּנֵּה ִּר ְבקָׂ ה לְ פָׂ נֶיָך קַ ח ָׂולְֵּך ְ
הנהגתו.
(נב) וַיְ ִּהי כַאשֶ ר שָׂ מַ ע עֶ בֶ ד אַ ְב ָׂרהָׂ ם אֶ ת ִּד ְב ֵּריהֶ ם – שהסכימו .וַיִּ ְשתַ חּו אַ ְרצָׂ ה לַה' – להודות לד' .שמנו לב שזו
השתחוואה שניה לד' .ושמנו לב שבדיוק אז נגמר "שלישי ורביעי" .כי יש ניגון מיוחד בסוף עליה ,ורוצים לסיים
בדבר טוב ומיוחד.57
ּומגְ דָׂ נֹת – פירות של
ּובג ִָּׂדים וַיִּ תֵּ ן לְ ִּר ְבקָׂ ה ִּ
(נג) וַיֹוצֵּ א הָׂ עֶ בֶ ד כְ לֵּי כֶסֶ ף ּוכְ לֵּי זָׂהָׂ ב – תכשיטי כסף וזהב (רשב"ם)ְ .
59
ארץ ישראל .נָׂתַ ן לְ אָׂ ִּחיהָׂ ּולְ ִּאמָׂ ּה - 58תלמיד מתוק שאל מה עם האבא? תלמידים ענו שבלעם מת .
(נד) ַוי ֹאכְ לּו וַיִּ ְשתּו הּוא וְ הָׂ אנ ִָּׂשים אשֶ ר עִּ מֹו – מכאן שלא רק אליעזר לא אכל ,אלא גם האנשים אשר איתו לא
אכלו( .ואולי ממש אף אחד לא אכל ,תיב"ע נ"ה)ַ .ויָׂלִּ ינּו ַויָׂקּומּו בַ בֹ קֶ ר וַי ֹאמֶ ר שַ לְ חֻנִּ י לַאדֹ נִּ י:
(נה) ַוי ֹאמֶ ר אָׂ ִּחיהָׂ וְ ִּאמָׂ ּה תֵּ שֵּ ב הַ ּנַע ָׂר ִּאתָׂ נּו י ִָּׂמים – שנה אֹו עָׂ שֹור – או עשרה חודשים .כי קשה לעזוב ביום אחד את
הארץ שלה (ספורנו) וגם צריך להתקשט לקראת החתונה (רשב"ם נ"ח) .אַ חַ ר תֵּ לְֵּך – ולאחר מכן תלך .שכחו את מה
שאמרו לו אתמול (מדרש ,תו"ש ר"ד).
(נו) ַוי ֹאמֶ ר אלֵּהֶ ם אַ ל ְתאַ חרּו אֹ ִּתי – אל תעכבו אותי (תיב"ע) .וַה' ִּה ְצלִּ יחַ דַ ְרכִּ י – וזה שד' הצליח דרכי זה הוכחה
שאין הוא רוצה שהעניין יתעכב (ע"פ רשב"ם) .שַ לְ חּונִּ י וְ אֵּ לְ כָׂה לַאדֹ נִּ י:
ֹאמרּו נִּ קְ ָׂרא ַלּנַע ָׂר וְ נִּ ְשאלָׂה אֶ ת פִּ יהָׂ – מה שהפה שלה יחליט .האם לצאת עכשיו או להמתין שנה ולבוא עם
(נז) ַוי ְ
מישהו אחר.
ֹאמרּו אֵּ לֶיהָׂ התֵּ לְ כִּ י – האם תלכי עִּ ם הָׂ ִּאיש הַ זֶה וַת ֹאמֶ ר אֵּ לְֵּך – בודאי שאלך (ע"פ רש"י)!
(נח) וַיִּ קְ ְראּו לְ ִּר ְבקָׂ ה ַוי ְ
רבקה ויתרה על ה כנת הקישוטים וכו' לחתונה ,רבקה הסכימה ברגע אחד לעזוב את משפחתה ועמה ,כי היא כל כך
רצתה להתחבר עם הצדיק הגדול[ .אומר רש"י – אלך גם אם לא תסכימו].
(נט) וַיְ שַ לְ חּו אֶ ת ִּר ְבקָׂ ה אחֹ תָׂ ם וְ אֶ ת מֵּ נִּ קְ תָׂ ּה – זו שהניקה אותה חלב כשהיא הייתה קטנה ,וגם עכשיו היא דואגת לה
ומגדלת אותה (תיב"ע ,רס"ג ,רד"ק) .וְ אֶ ת עֶ בֶ ד אַ ְב ָׂרהָׂ ם וְ אֶ ת אנָׂשָׂ יו:
ֹאמרּו לָּׂה
(ס) וַיְ בָׂ ְרכּו אֶ ת ִּר ְבקָׂ ה – כל מי שליווה אותה לדרכה .היו שם הרבה מבני העיר (תו"ש ר"ה ,רט"ו)ַ .וי ְ
אחֹ תֵּ נּו – נראה שאין זה האחים שלה ,אלא כולם קראו לה בלשון חיבה (רד"ק) .אַ ְת – דווקא את ,ולא אשה אחרת.
היִּ י – תהיי לְ אַ לְ פֵּ י ְרבָׂ בָׂ ה – לאלפים ולרבבות (עשרות אלפים) .הברכה שד' ברך את אברהם שיצא ממנו עם גדול –
תהיה דווקא ממך! וְ יִּ ַירש ז ְַרעֵּ ְך אֵּ ת שַ עַ ר שֹנְ אָׂ יו – הזרע שיצא ממך ינצח את כל השונאים שלך ,גם את אלו שבערים
המוקפות חומה שיש להם שערים .נזכרנו שכך המלאך ברך את אברהם בעקידת יצחק – הם מברכים אותה שהברכות
שחלו על אברהם יחולו עליה ועל זרעה (ספורנו).
 56כך מסבר רש"י ..ויותר קל להבנה הסבר הספורנו והרשב"ם – לא תלוי בנו התשובה גן הסירוב וגם ההסכמה..
 57הרחבה :דיברתי על תקנת משה לקרוא בתורה ועל ההבד ל בין בא"י לבבל ,ועל התימנים שעד היום כולם יודעים לקרוא ,ואולי גם כאן יהיו ילדים שידעו ,ועל
החלוקה שנקראה אח"כ פרשות ,והחלוקה ל 3עולים .ושבדר"ך העולים הם בסיום נושא ,ושכאן זה לא ככה.
 58צ"ע :למה לא נתן גם לבתואל? ולפי רש"י אפשר שכבר בשלב זה הרגו המלאך ,אך לפירוש תיב"ע שרק בערב אכל סם המוות קשה .ובאבע"ז אומר שאכן בתואל
לא קיבל מתנות ,אך לא מסביר למה.
 59המדרש מביא שחזר בתואל בדעתו וביקש למנוע מלתת את רבקה ביות ובא מלאך והמיתו (ב"ר פרשה ס' סימן י"ב) .ולולי התלמידים מזכירים זאת הייתי נמנע
מללמד זה שאינו מפורש בפסוקים.
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_________________________________________________________________________________
מפגש יצחק ורבקה .דגשים :חשיבותה של תפילה ,שיצחק עסוק כל הזמן הזה בתפילות להצלחת השליחות .צניעותה הגדולה של רבקה .הצידקות
הגדולה של רבה שדומה לשרה.

(סא) וַתָׂ קָׂ ם ִּר ְבקָׂ ה וְ נַערֹ תֶ יהָׂ ו ִַּת ְרכ ְַבנָׂה עַ ל הַ גְ מַ לִּ ים – של אליעזר .וַתֵּ לַכְ נָׂה אַ ח ֵּרי הָׂ ִּאיש – אליעזר הוביל את השיירה.
וַיִּ קַ ח הָׂ עֶ בֶ ד אֶ ת ִּר ְבקָׂ ה ַו ֵּילְַך – מה זה בא להוסיף? הרי כתוב שהם הלכו אחרי אליעזר? מסביר הרמב"ן שהיא היתה
צמודה אליו ,ובכך הוא שמר עליה שלא תפגע מכל הדברים שיש במדבר.
(סב) וְ יִּ ְצחָׂ ק בָׂ א ִּמבֹוא – יצחק חזר מהבאר' .בא מבוא' הכוונה שהוא בא לבאר ,והוא חזר מלבוא לבאר (רמב"ן).
ְבאֵּ ר לַחַ י רֹ ִּאי – כך קראה לבאר הגר (כי שם ראה ד' שהוא חי את הצרות שלה) .יצחק היה מגיע לבאר הזאת כדי
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להתפלל לד' (ספורנו ורמב"ן) .וְ הּוא – יצחק יֹושֵּ ב ְבאֶ ֶרץ הַ ֶּנגֶב – גר בחברון שהיא בארץ הנגב (פשוטו של מקרא)
(סג) ַויֵּצֵּ א יִּ ְצחָׂ ק – יצחק שחזר מבאר לחי רואי יוצא לשדה על מנת להתפלל (רמב"ן) .לָׂשּוחַ בַ שָׂ דֶ ה – להתפלל
בשדה( .כמו "תפילה לעני ...ישפוך שיחו") .ובודאי התפלל שד' יצליח את דרכו של אליעזר (כלי יקר) .לִּ פְ נֹות עָׂ ֶרב –
לקראת ערב .יצחק תיקן תפילת מנחה .וַיִּ שָׂ א עֵּ ינָׂיו – הוא הרים את עיניו ַוי ְַרא וְ ִּהּנֵּה גְ מַ לִּ ים בָׂ ִּאים – יצחק עדיין לא
עומד להתפלל ,אלא הוא הולך לכיוון מקום התפילה או לגמלים (כ"נ ברמב"ן).
(סד) ו ִַּתשָׂ א ִּר ְבקָׂ ה אֶ ת עֵּ ינֶיהָׂ וַתֵּ ֶרא אֶ ת יִּ ְצחָׂ ק – ראתה מישהו עם פנים קדושות ,אך עדיין לא ידעה שזה יצחק.61
ו ִַּתפֹ ל מֵּ עַ ל הַ גָׂמָׂ ל – הפילה את הגוף שלה לכיוון מטה ,אך לא ממש נפלה .רבקה הסתתרה מאחורי צוואר הגמל,
לצניעות( .רמב"ן).
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(סה) ַות ֹאמֶ ר אֶ ל הָׂ עֶ בֶ ד ִּמי הָׂ ִּאיש הַ ָׂלזֶה – הזה  .הַ הֹ לְֵּך בַ שָׂ דֶ ה לִּ קְ ָׂראתֵּ נּו – לכיוון שלנו .היא ראתה שהוא איש
מיוחד מאוד ,וגם היה נראה לה שהוא הולך בדיוק לכיוון שלה (רשב"ם וספורנו) ,לכן היא שאלה מי זהַ .וי ֹאמֶ ר הָׂ עֶ בֶ ד
הּוא אדֹ נִּ י – האדון שלי יצחק ,כי גם יצחק נחשב האדון של אליעזר .ו ִַּתקַ ח הַ צָׂ עִּ יף ו ִַּת ְתכָׂס – רבקה כיסתה את הפנים
שלה ,מצד השמירה על הצניעות.63
(סו) וַיְ סַ פֵּ ר הָׂ עֶ בֶ ד לְ יִּ ְצחָׂ ק אֵּ ת כָׂל הַ ְדבָׂ ִּרים אשֶ ר עָׂ שָׂ ה – את הניסים שהיו לו ,שמראים כמה ד' רוצה בזיווג הזה .ואת
מעשיה הטובים של רבקה (העמ"ד)
(סז) וַיְ ִּבאֶ הָׂ יִּ ְצחָׂ ק הָׂ אֹ ֱהלָׂה שָׂ ָׂרה ִּאמֹו – אל האוהל של שרה אימו .וַיִּ קַ ח אֶ ת ִּר ְבקָׂ ה ו ְַת ִּהי לֹו לְ ִּאשָׂ ה ַויֶאֱ הָׂ בֶ הָׂ וַיִּ ָּׂנחֵּ ם
יִּ ְצחָׂ ק אַ ח ֵּרי ִּאמֹו – אחרי פטירת אימו .יצחק חזר לשמוח .אחרי ששרה נפטרה היו שלושה דברים שנפסקו :ענן על
האוהל ,נר דולק משבת לשבת וברכה בעיסה .אלו ביטויים של הקדושה שהיתה ,של המידות הטובות הכנסת האורחים
ואה בת ויראת ד' כל זה פסק .זה ודאי גרם צער מאוד גדול ליצחק .כל פעם שהיה מגיע לאוהל של שרה אימו היה
בוכה ,כי היה מרגיש בחסרון הגול .עכשיו אחרי החתונה ,כל שלושת הדברים האלו חזרו ,והאוהל שוב נתמלא
באורחים ובכל הדברים הנפלאים שהיו בימי שרה אמינו .מעתה חזר יצחק לשמוח .הייתה לו נחמה.
בני קטורה ,פטירת אברהם ובני ישמעאל .דגשים :הדגש שמיצחק יקרא לך זרע .קיום ההבטחות שד' הבטיח (אברהם נקבר בשיבה טובה .לישמעאל 21
נשיאים) .ברכת אברהם עוברת ליצחק.

טּורה – 64אברהם לקח אישה צדיקה ,שתעזור לו לבשל וכו'.
ּושמָׂ ּה קְ ָׂ
פרק כ"ה (א) וַיֹ סֶ ף אַ ְב ָׂרהָׂ ם וַיִּ קַ ח ִּאשָׂ ה ְ
וגם עכשיו אחרי שהוא כבר יכול ללדת אז הוא התחתן שיהיו לו עוד ילדים .אמנם כבר לפני  7שנים שרה נפטרה ,אך
 60צ"ע אפה זה ארץ הנגב? הפשט שזה באר שבע ,אך קשה שהרי אברהם אבינו גר עכשיו בחברון ומסתבר שגם יצחק גר שם .ובפשוטו של מקרא מסבירים :והוא
יושב בחברון הנמצאת בנגב .ונראה יותר פשט .הספורנו ורמב"ן מסבירים שהוא בא מהבאר לכיוון מקום מגוריו שהיו דרומית לבאר .ותימה..
 61תשע"ה :יצחק היה באמצע התפילה ,ידיו פרוסות בתפילה (ב"ר) ,לבוש ציצית ונראה כמו מלאך אלוקים (מדרש תהילים צ') ,היא ראתה את הקדושה הגדולה
שעליו .אך שיניתי את ההסבר בגלל שקשה כך להסביר את הפסוקים.
 62צ"ע :במוסף רש"י כותב שהלזה זה לא כמו הזה ,וכ"כ רשב"ם ולא הבנתי דברהם.
 63הוספנו שחתן וכלה לפני החתונה צריכים לשמור על צניעות זה מזו .בפשוטו של מקרא" :ותעמוד לפניו כמנהג כלות ישראל המכסות את פניהן בהינומה של כבוד,
דרך בושה וצניעות וענוה".
 64הוספה :בילקוט שמעוני איוב רמז תתק"ד :שרה בת שם ,קטורה בת יפת ,הגר בת חם .ובפשוטו של מקרא מביא דיום אם מחוייבים בברית מילה :רש"י – רק
הבנים ולא צאצאיהם .רא"ש – גם הצאצאים עד מתן תורה .רמב"ם (מלכים י':ז',ח') – בני ישמעאל פטורים ,ובני קטורה חייבים ,וכיוון שנתערבו בהם חייבים כולם
ביום השמיני.

11

על מנת למנוע טעויות יש לפתוח את המקורות מבפנים .אשמח לקבל הערות .מטרת ההסברים לעורר לבירור של המלמד בעצמו .כשלא מפורש ההסבר מרש"י.

_________________________________________________________________________________

כל עוד לבנו אין אשה הוא לא דואג לעצמו (חיזקוני ,ב"ר) .כיוון שמהילדים האלו לא יצא עם ישראל ,הסכים אברהם
אבינו לקחת גם אשה כנענית או מצרית ,ורק ליצחק דאג אברהם שלא תהיה מבנות כנען (רמב"ן פסוק ו').
ּובנֵּי
(ב) וַתֵּ לֶד לֹו אֶ ת ז ְִּמ ָׂרן וְ אֶ ת יָׂקְ שָׂ ן וְ אֶ ת ְמדָׂ ן וְ אֶ ת ִּמ ְדיָׂן וְ אֶ ת יִּ ְשבָׂ ק וְ אֶ ת שּוחַ ( :ג) וְ יָׂקְ שָׂ ן ָׂילַד אֶ ת ְשבָׂ א וְ אֶ ת ְדדָׂ ן ְ
טּורה – אלו
ּובנֵּי ִּמ ְדיָׂן עֵּ יפָׂ ה ָׂועֵּ פֶ ר וַחנֹ ְך וַא ִּבידָׂ ע וְ אֶ לְ דָׂ עָׂ ה כָׂל אֵּ לֶה ְבנֵּי קְ ָׂ
טּושים ּולְ אֻ ִּמים( :ד) ְ
שּורם ּולְ ִּ
ְדדָׂ ן הָׂ יּו אַ ִּ
שנהיו מהם עמים ,כמובן שמכל אחד מהילדים של קטורה נולדו ילדים ,אך התורה כתבה רק את אלו שיצא מהם עם
(כמו שראינו בפרשת נח).65
(ה) וַיִּ תֵּ ן אַ ְב ָׂרהָׂ ם אֶ ת כָׂל אשֶ ר לֹו לְ יִּ ְצחָׂ ק – חשבנו מה יש לאברהם – לא רק כסף וזהב ,אלא את ארץ ישראל ,את כל
הברכות שד' בירך אותו – את כל זה הוא הביא ליצחק (ע"פ רש"י).
(ו) וְ לִּ ְבנֵּי הַ פִּ ילַגְ ִּשים – הבנים של הנשים שאינם חשובות ,כי רק שרה שממנה נולד יצחק נחשבת באמת אשתו של
אברהם (רמב"ן) .אשֶ ר לְ אַ ְב ָׂרהָׂ ם – לבן של הגר ולבנים של קטורה .נָׂתַ ן אַ ְב ָׂרהָׂ ם מַ תָׂ נֹ ת – את כל המתנות שהוא קיבל
הוא העביר להם – מה שאברהם קיבל מפרעה ומשאר נותני המתנות .כי אברהם רצה שיצחק יקבל רק את מה שהוא
טרח ויגע והשיג בעצמו (כלי יקר) .וַיְ שַ לְ חֵּ ם 66מֵּ עַ ל יִּ ְצחָׂ ק ְבנֹו ְבעֹודֶ ּנּו חַ י – בזמן שאברהם עדיין חי .קֵּ ְדמָׂ ה – לכיוון
מזרח .אֶ ל אֶ ֶרץ קֶ דֶ ם – 67בגלל שהארץ היא מזרחית לא"י היא נקראת ארץ קדם .אברהם דאג לכך שעוד לפני פטירתו
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הם יגורו רחוק ,על מנת שלא ידרשו את הארץ (רד"ק) .
(ז) וְ אֵּ לֶה יְ מֵּ י ְש נֵּי חַ יֵּי אַ ְב ָׂרהָׂ ם אשֶ ר חָׂ י ְמאַ ת שָׂ נָׂה וְ ִּש ְבעִּ ים שָׂ נָׂה וְ חָׂ מֵּ ש שָׂ נִּ ים – שמנו לב שזה  0שנים יותר מאביו
תרח.
(ח) וַיִּ גְ וַע ַויָׂמָׂ ת – לשון התורה לפטירת צדיקים הוא "ויגוע" (ב"ב טז( ).כי זאת מיתה ברגע אחד בלי סבל ,אבע"ז
ודר"ק) .אַ ְב ָׂרהָׂ ם ְבשֵּ יבָׂ ה טֹובָׂ ה – שעשיו לא חטא בימיו ,וישמעאל חזר בתשובה (רש"י פסוק ט') .נזכרנו שכך בירך
אותו ד' בפרק ט"ו פסוק ט"ו .זָׂקֵּ ן וְ שָׂ בֵּ עַ  -שבע מדברים טובים שהיו לו .הרשעים כל הזמן רוצים עוד ועוד ,והם אף
פעם לא שבעים ,אברהם הודה לד' על כל דבר שהיה לו ,ולכן הוא נפטר שבע ,עם הרגשה שיש לו כל מה שהוא צריך.
ַויֵּאָׂ סֶ ף אֶ ל עַ מָׂ יו – הוא הצטרף לכל הצדיקים שנפטרו .בגלל שאברהם צדיק והם צדיקים הם נחשבים כמו ה'עם' שלו.
"אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם ,עמדו על גדולי אומות העולם בשורה ואמרו אוי לו לעולם שאבד
מנהיגו ,אוי לה לספינה שאבדה קברניטה" (ב"ב צא):
(ט) וַיִּ קְ ְברּו אֹ תֹו יִּ ְצחָׂ ק וְ יִּ ְשמָׂ עֵּ אל בָׂ נָׂיו – אף שישמעאל היה גדול יותר יצחק נכתב ראשון ,כי הוא היה החשוב יותר.
מכאן למדו חז"ל שישמעאל חזר בתשובה ,שהרי הוא הקדים את יצחק ,כי הוא כבר יודע שיצחק הוא החשוב .אפה
בני קטורה? בארץ קדם .אֶ ל ְמעָׂ ַרת הַ מַ כְ פֵּ לָׂה אֶ ל ְשדֵּ ה עֶ פְ רֹ ן בֶ ן צֹ חַ ר הַ ִּח ִּתי אשֶ ר עַ ל פְ נֵּי מַ ְמ ֵּרא – ליד ממרא.
(י) הַ שָׂ דֶ ה אשֶ ר קָׂ נָׂה אַ ְב ָׂרהָׂ ם מֵּ אֵּ ת ְבנֵּי חֵּ ת – במעמד כל בני חת .שָׂ מָׂ ה קֻ בַ ר – נקבר אַ ְב ָׂרהָׂ ם וְ שָׂ ָׂרה ִּא ְשתֹו:
ֹלהים אֶ ת יִּ ְצחָׂ ק ְבנֹו – העביר את כל הברכות הנפלאות של אברהם ליצחק,
(יא) וַיְ ִּהי אַ ח ֵּרי מֹות אַ ְב ָׂרהָׂ ם וַיְ בָׂ ֶרְך אֱ ִּ
שהרי הוא הממשיך של אברהם אבינוַ .ויֵּשֶ ב יִּ ְצחָׂ ק עִּ ם ְבאֵּ ר לַחַ י רֹ ִּאי – ליד באר לחי רואי (רמב"ן) .רואים שהבאר
הזאת הייתה חשובה מאוד ליצחק אבינו ,ובה היה מרבה להתפלל ,ולכן הלך לגור קרוב אליה.
(יב) וְ אֵּ לֶה תֹ לְ דֹ ת יִּ ְשמָׂ עֵּ אל בֶ ן אַ ְב ָׂרהָׂ ם אשֶ ר יָׂלְ דָׂ ה הָׂ גָׂר הַ ִּמ ְצ ִּרית ִּשפְ חַ ת שָׂ ָׂרה לְ אַ ְב ָׂרהָׂ ם – התורה מדגישה שהוא לא
"הבן של אברהם" ,אלא בן אברהם מהשפחה (רשב"ם) (לעומת יצחק שכתוב בתחילת 'תולדות'" :ואלה תולדות יצחק
בן אברהם אברהם הוליד את יצחק").
(יג) וְ אֵּ לֶה ְשמֹות ְבנֵּי יִּ ְשמָׂ עֵּ אל ִּב ְשמֹ תָׂ ם לְ תֹולְ דֹ תָׂ ם – לפי סדר ההולדה שלהם ,מהגדול לקטןְ .בכֹ ר יִּ ְשמָׂ עֵּ אל נְ בָׂ יֹ ת
ּומ ְשמָׂ ע וְ דּומָׂ ה ּומַ שָׂ א( :טו) חדַ ד וְ תֵּ ימָׂ א יְ טּור נָׂפִּ יש וָׂקֵּ ְדמָׂ ה:
ּומ ְבשָׂ ם( :יד) ִּ
וְ קֵּ דָׂ ר וְ אַ ְד ְבאֵּ ל ִּ

 65אך הרד"ק כותב :אלו שראתה קטורה בחייה.
 66רס"ג :ויגרשם.
 67הרב נחום מביא העמ"ד מזרחית לארץ קדם .וקשה לי לראות זאת בפשט .וצ"ע.
 68הוספה :ולמה שלחם דווקא לשם? רד"ק – כי שם יש לו קרובים ממשפחתו ,וידאגו לבני קטורה .רשב"ם – אולי אף יש לו שם נחלה שיקבלו הם.
 69צ"ע :מלשון 'בני הפילגשים' ולא 'בני הפילגש' משמע ששלח גם את ישמעאל .ולפי זה יש לשאול למה דווקא ישמעאל בא לקבור את אברהם ,ולא הגיעו בני
קטורה?
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על מנת למנוע טעויות יש לפתוח את המקורות מבפנים .אשמח לקבל הערות .מטרת ההסברים לעורר לבירור של המלמד בעצמו .כשלא מפורש ההסבר מרש"י.

_________________________________________________________________________________

ּוב ִּטירֹ תָׂ ם – במגורים בתוך אוהלים .ישנם שני סוגי אהלים:
(טז) אֵּ לֶה הֵּ ם ְבנֵּי יִּ ְשמָׂ עֵּ אל וְ אֵּ לֶה ְשמֹ תָׂ ם ְבחַ ְצ ֵּריהֶ ם ְ
חצרות – אוהלים ללא היקף חומה ,ו'טירות' – מחנות אוהלים המוקפות גדר אבנים ,ובתוך המחנה ישנו ארמון מבוצר
לנשיא האומה .בכך התקיימה ההבטחה "והוא יהיה פרא אדם" ,הם חיים כמו חיות ,ולא בערים מסודרות (כ"ז בפשוטו
יאם לְ אֻ מֹ תָׂ ם – כל האומות – העמים  -היו שנים עשר .למדנו
של מקרא ,ע"פ דברי הימים א':ה':י"ט)ְ .שנֵּים עָׂ שָׂ ר נְ ִּש ִּ
כבר שהמלאך בירך אותו שיהיו לו  72נשיאים ,זה כמו  72השבטים ,רק שזה בקדושה וזה לא .גם בני נחור היו .72
ֹלשים שָׂ נָׂה וְ שֶ בַ ע שָׂ נִּ ים וַיִּ גְ וַע ַויָׂמָׂ ת ַויֵּאָׂ סֶ ף אֶ ל עַ מָׂ יו – בגלל שישמעאל
ּוש ִּ
(יז) וְ אֵּ לֶה ְשנֵּי חַ יֵּי יִּ ְשמָׂ עֵּ אל ְמאַ ת שָׂ נָׂה ְ
חזר בתשובה נאמר בו "ויגוע" ,כמו בצדיקים.
שּורה – לכיוון אשור .עַ ל
(יח) וַיִּ ְשכְ נּו – והם גרו .מֵּ חוִּ ילָׂה עַ ד שּור אשֶ ר עַ ל פְ נֵּי ִּמ ְצ ַריִּ ם – שליד מצרים .בֹ אכָׂה אַ ָׂ
פְ נֵּי כָׂל אֶ חָׂ יו נָׂפָׂ ל – גר .ישמעאל גדל כל כך שהעם שיצא ממנו גר בכל הארצות של השכנים שלו ,כלומר בארצות
הקרובות לארץ שלו' .אחיו' זה שכיניו (כך הבנתי ברש"י בפרק ט"ז פסוק י"ב ,ע"ש) .ראינו שכל הברכות שבירך
המלאך את הגר התקיימו.
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