
 

 

 

 

 

 

 פרשת חיי שרה -עיון בפרשה

 

 "ויצא יצחק לשוח בשדה"

  :יֹוֵשב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב ְוִיְצָחק ָבא ִמבֹוא ְבֵאר ַלַחי ֹרִאי ְוהּוא סב

  :ְגַמִלים ָבִאים ָלׂשּוַח ַבָשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַוִיָשא ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ָחקַוֵיֵצא ִיצְ  סג

  :ִיְצָחק ַוִתֹפל ֵמַעל ַהָגָמל-ַוֵתֶרא ֶאת ֵעיֶניהָ -ַוִתָשא ִרְבָקה ֶאת סד
ַוֹיאֶמר ָהֶעֶבד הּוא ֲאֹדִני ַוִתַקח  ָהִאיש ַהָלֶזה ַהֹהֵלְך ַבָשֶדה ִלְקָראֵתנּו-ָהֶעֶבד ִמי-ַוֹתאֶמר ֶאל סה

 :ַהָצִעיף ַוִתְתָכס

 ם"רשב

  - ויצא יצחק לשוח בשדה

גמלים באים  לטעת אילנות ולראות ענייני פועליו ואז בהיותו בשדה ראה: כלומר שיח השדה וכל :כדכתיב

 .והלך לקראתם לראות אם הם גמלי אביו שהוליך העבד

 אבן עזרא

 .ן השיחיםללכת בי-לשוח 

 י"רש

 :ישפוך שיחו( תהילים קב א)כמו  ,לשון תפילה -לשוח 

 כתבו את שלושת הפרושים למילים לשוח בשדה. 1

 ________________________________________________________. א

 ________________________________________________________. ב

 ________________________________________________________. ג

שנאמר , ואין שיחה אלא תפילה' ויצא יצחק לשוח בשדה'יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר "
 :(. ברכות כו" )' שיחוישפוך ' יעטוף ולפני ה לעני כי תפילה'

כשאדם טרוד , זו התפילה היחידה של אמצע היום. ומשום כך תיקן יצחק את תפילת המנחה דווקא

המועדת , תפילה זו. לשם מה טורח ועמל, דווקא אז עליו לזכור את ייעודו. במלאכתובעסקיו ו

. או את אלילי כספו וזהבו' אם עובד הוא את ה, היא היא המבחן האמיתי של האדם, ביותר לשכחה

עד מתי אתם פוסחים : בשעה זו שאל אליהו את שאלתו. לכן לא נענה אליהו אלא בשעת המנחה

 ! הוא האלהים' ה: באותה שעה כרע כל העם על ברכיו וקרא בקול? על שתי הסעיפים

 



 

 

 

 

 

כי יחד אתו מתפללים גם כל , התפילה בשדה מעלה ומרוממת אותו, כיצחק, מי שהגיע למדרגה זו

 .הכל אומר עמו שירה, העשבים

 (מתוך מאהלי תורה)

 ___? ____________________________________מה הקושי הגדול שיש בתפילת מנחה. 2

 ? _________________________________מדוע תפילה זו היא המבחן האמיתי של האדם. 3

___________________________________________________________________ 

 :ב"וכך מסביר הנצי
 

.. שהוא היה מתפלל מנחהל "כבר פירשו חז –ויצא יצחק לשוח בשדה 

 .את אשתו לפניו באותה שעה' והזמין ה

בעודו עומד ומתפלל והיה אז  –ותרא את יצחק ' ותשא רבקה וגו

ברבה שראתה ידיו (בבראשית רבה)ומבואר . כמלאך אלוקים נורא מאד

 .כ נבעתה מאד"עשטוחות בתפילה 

 ? _________________________לפי המדרש ודברי הנציב מדוע נפלה רבקה מעל הגמל. 4

________________________________________________________________ 

 

 :וכך כותב הרב הנזיר כאשר נפגש בפעם הראשונה בתפילתו של הרב קוק

 והנה בוקר השכם ואשמע קול צעדים הנה והנה על משכבי לא שכב ליבי גורל חיי היו על כפות המאזניים'

אקשיב והנה נהפכתי והייתי לאיש ו... , בשיר וניגון עליון משמי שמי קדם, בברכות השחר תפילת העקדה

 .'אחרי התפילה מיהרתי לבשר במכתב כי יותר מאשר פללתי מצאתי מצאתי לי רב. אחר

 ? __________________________מה השפיע על הרב הנזיר להפוך את הרב קוק לרבו.  א.5

 ? ____________________________________________________________מדוע. ב

 התפילה האישית שלך -דדותהתבו

 (:מסכת יומא) ה "והנה דברי השל

היינו שבהיותם לבדם מפרישים מדעתם , ההתבודדות והפרישות והדביקות היו נוהגין בה חסידי ישראל"

ולפי כח ויכולת ', שזה מועיל לנפש וכו, ל''וכך לימד האריז. ענייני העולם ומקשרים מחשבותם עם אדון הכל

ולא יפחות , או יום אחד בחודש, דד יום אחד מן השבוע או יום אחד בחמשה עשר יוםהאדם יפרוש ויתבו

 ". מזה

 



 

 

 

 

 

 

 תורה כה  -ב "ן ח"ליקוטי מוהר

 ִהְתּבֹוְדדּות הּוא ַמֲעָלה ֶעְליֹונָה ּוְגדֹוָלה ִמן ַהּכלה  

יְּנּו  ה   ִלְקּבַע לֹו ַעל ָּכל ָפנִים ָשָעה אֹו יֹוֵתרדְּ

 ֵאיזֶה ֶחֶדר אֹו ַּבָשֶדהְלִהְתּבֹוֵדד ְלַבּדֹו ּבְ 

 ּוְלָפֵרש ִשיָחתֹו ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ִּבְטָענֹות וֲַאַמְתָלאֹות ְּבִדְבֵרי ֵחן וְִרּצּוי ּוִפּיּוס

 .ֶשְּיָקְרבֹו ֵאָליו ַלֲעבֹוָדתֹו ֶּבֱאֶמת, ְלַבֵקש ּוְלִהְתַחנֵן ִמְלָפנָיו יְִתָּבַרך

 

 ָלה ְּבַמֲעָלה ְמאד ְמאדַהנְָהָגה זֹו ִהיא ְגדֹווְּ 

 וְהּוא ֶּדֶרך וְֵעָצה טֹוָבה ְמאד ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו יְִתָּבַרך

 ִּכי זאת ִהיא ֵעָצה ְּכָלִלית ֶשּכֹוֵלל ַהּכל

 ַעל ָּכל ַמה ֶשֶּיְחַסר לֹו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵשםכִּי 

 ? זה מועיל לנפש' מדוע לפי דעתכם כאשר אדם נמצא לבד ומדבר עם ה. 6

____________________________________________________________________ 

 ? ________________________________נחמן מה צריך לעשות בזמן ההתבודדות' לפי ר. 7

____________________________________________________________________ 

 

 


