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 ועמוד א'  מפתח נושאים פרשת חיי שרה תשע''
 

 עמוד ב'
לדף היומי סוטה ה', ביאור האר''י והמהרש''א, 

 שאחד משמונה בשמינית, הוא פחות מגס 
 

ביאור המהרש''א שלא יהא דעתו גס עליו עי''כ 
 אדם משונהיצדיק  

 
צדק תדברון מישרים תשפטו בני ביאור הכתוב 

 שלא יהא גס רוח אדם
 

 מוד ג'ע
ביאור הכתוב והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה 

 צדק, שהוא בדרך ענוה
 

 רמז בגימ' כי צדק ללא גס הוא ענוה
 

מה היו דברי ההספד שספד אברהם אבינו לשרה 
 אמנו

 
משנה, שבין  אברהם אבינו לבלעם הרשע, בביאור 

 ארבע מאות יש
 

 עמוד ד'
מבעל הכלי  מספר רשעיםהוא  מספר ארבע מאות

 יקר
 

בל''ז השנים שבא יצחק אל העקידה, ביקש  לכפר 
 על ל''ז שנות חטא

 
 עמוד ה'

 מאי נ''מ לו לאברהם מבנות הכנעני או ממשפחתו
 

דבר נפלא שנמצא יסוד מוסד בחיפוש אחר שידוך 
 בדרשות הר''ן ועוד

 
 עמוד ו'

 וכן בכלי יקר נמצא על אותו דרך  
 

 יש  להוכיח מדברי חז''ל לדברים הנ''ל
 

        שיבדוק באחיה  ר ה"כלי יקר" למה צריךביאו
 הדייקא ולא באחיותי      

 
 

 
 עמוד ז'

דיוק בהבדלי הלשון, בין לא תאבה האשה ולא 
 תלך האשה

 
ביאור הכתוב ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך 

 עתי בדרך צחות וונקית משב
 

 למה אמר הכתוב אשר לקחני במקום שאינו צריך
 

 עמוד ח'
 לבן לגבי שידוך מה למדנו מהתנהגותו של

 
ביאור דברי רבקה שענתה לשאלה שלא נשאלה 

 כלל
 

 עמוד ט'
 פשטההסבר הקושיות דלעיל בדרך 

 
האם אליעזר קודם נתן הצמידים או קודם בירור 

 שאל בת מי את
 

 אליעזרתפלל הבזכות מי 
 

 עמוד י'
 ופעם אליתירוץ הקושיה שאמר פעם אולי 

 
 הסבר החילוק בין שתי התירוצים של המהרש''א

 
 , שנתן עיניו בממוןסףכעל העין הם אותיות 

 
 עמוד י''א

 הרמזים בצחות שיש בכתוב ותפול מעל הגמל
 

 ביאור הכתוב כי רק תפילת עני הוא  כי יעטוף
 

 עמוד י''ב
 אבא פתח את העיניים מעשה שהיה
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האר''י לדף היומי סוטה ה', ביאור 

אחד משמונה ש ,והמהרש''א
  הוא פחות מגס בשמינית,

 
צריך שיהא בו ת"ח , '(א 'סוטה ה) איתא בגמרא

 , אחד משמונה בשמינית
 

 האר''י ז''ל פירוש
)מובא בענף יוסף בעין  רבינו האר''י ז''ל פירש,

שמינית שבשמינית הוא חלק כי , יעקב סוטה ה'(
שבגאוה, שאז לא יגיע לו עדיין חלק ( 64) ס''ד

)שהוא גדול מאחד חלקים שבגאוה,  ס''ג-אחד מ
רוח, לרמוז שעד חלק  גסשעל שם זה , (64י חלק

משבא לכלל אחד מס''ג אין בו משום יוהרא, ו
 עכ''ד האר''י, הוא אסור, גס

 
 פירוש המהרש''א

 ' ד''ה ת''ח צריך(א 'סוטה ה) מהרש"אכתב ה
ובדרך צחות שמעתי שמנה בשמינית שהוא 

שאז לא יגיע לו חלק אחד מג"ס  ,חלק ס"ד
 שהוא גס הרוח וק"ל:

 

* * * * * * * 
 

 ביאור המהרש''א שלא יהא דעתו גס
 משונה אדם יצדיק  ''כעי עליו

 
מעשה שבא רבי  '(א 'תענית כ) איתא בגמרא

שמעון ממגדל גדור מבית רבו,  אלעזר ברבי
והיה רכוב על חמור ומטייל על שפת נהר, ושמח 

מפני  דעתו גסה עליושמחה גדולה, והיתה 
  ,שלמד תורה הרבה

 
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר 

לו: לו: שלום עליך רבי! ולא החזיר לו. אמר 
ריקה, כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני 
עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא 
לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה 

 שעשית. 
 

כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור 
 -ונשתטח לפניו, ואמר לו: נעניתי לך, מחול לי! 

אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן 
 מור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. שעשאני וא

 
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני 
עירו לקראתו, והיו אומרים לו: שלום עליך רבי 
רבי, מורי מורי! אמר להם: למי אתם קורין 

אמרו לו: לזה שמטייל אחריך. אמר  -רבי רבי? 
 אל ירבו כמותו בישראל.   -להם: אם זה רבי 

 
אמר להם: כך וכך עשה  -? אמרו לו: מפני מה

אמרו לו: אף על פי כן, מחול לו, שאדם  -לי. 
גדול בתורה הוא. אמר להם: בשבילכם הריני 

 ,ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כןמוחל לו. 
 

ובלבד שלא יהא  ' ד''הב 'תענית כ)מהרש"א כתב ה
לכאורה הכי הל"ל ובלבד שלא , (רגיל לעשות
  ,רגיל שלא יהאכן אבל מלשון  יעשה עוד

י"ל דה"ק ובלבד  ,דלפעמים יעשה כן ,משמע
שלא יהא עושה דבר המרגיל אותו לעשות כן 

שהוא מרגילו  ,שלא יהא דעתו גסהדהיינו 
כמו שעשה  ,לעשות כן לספר בגנות בני אדם

 ואמר כמה מכוער כו' וק"ל:

 
* * * * * * * 

 
צדק תדברון מישרים ביאור הכתוב 

 וחשלא יהא גס ר תשפטו בני אדם
 

: יצחק רבי אמר, '(א ט''פ חולין) איתא בגמרא
 צדק אלם האמנם" )תהלים נ''ח ב'( דכתיב מאי

  – "אדם בני תשפטו מישרים תדברון
 

 עצמו ישים - הזה בעולם אדם של אומנותו מה
 , כאלם

 צדק: לומר תלמוד - תורה לדברי אף יכול
 , תדברון

 בני תשפטו מישרים: ל"ת - דעתו יגיס יכול
 .אדם

 
 ביאור המהרש''א צדק שלא יהא גס

  (דעתו יגיס יכול ' ד''הא ט''פ חולין) א"מהרשכתב ה
 בעובדא תענית' במס שאמרו מה פ"ע לפרש ל"נ

 שלמד מפני עליו גסה דעתו שהיה ש"דראב
 כמה ש"ראב ל"א' א אדם לו נזדמן הרבה תורה

 האומן אצל לך לו והשיב האיש אותו מכוער
  שעשאני

 
 אלא ,כן לומר דעתו יגיס שלא אןכ הזהיר ז"וע

 אדם בני בריאת את בשכלך תשפוט מישרים
' וגו ישר האדם את עשה יםקוהאל' שנא כענין

 ,ל"וק
 

צדק תדברון מישרים תשפטו בני , כי מבואר
 רוח,  גס, הוא שלא יהא אדם

 

* * * * * * * 
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והדרך צלח רכב על דבר  ביאור הכתוב

 ה, שהוא בדרך ענואמת וענוה צדק
 

 ה'( ה''תהלים מ) כתיב '(ג א''שבת ס) איתא בגמרא
" והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק"

שני תלמידי חכמים המחדדין זה א''ר אלעזר, 
הקדוש ברוך הוא מצליח להם,  ,לזה בהלכה

שנאמר והדרך צלח, אל תקרי והדרך אלא 
וחדדך. ולא עוד אלא שעולין לגדולה, שנאמר 

 צלח רכב. 
תלמוד לומר על דבר  -לו שלא לשמה יכול אפי

 אמת. 
וענוה " תלמוד לומר -יכול אם הגיס דעתו 

 ",צדק
 

 ''א וענוה צדק הוא בדרך ענוהשביאור המהר
יכול אפילו ' ד''ה ג א''שבת ס) מהרש"אכתב ה

דהיינו שיחדד עצמו לקפח חבירו  ,(הגיס
בדרך ענוה ונחת  "וענוה צדק"ת"ל  ,בהלכות

 ל,, עכ''רוח עם חבירו
 

 ביאור אומרז''ל יהא גבר צדקן לגירסת הגמרא
דאיתיליד  האי מאן '(ו א''שבת קנ) איתא בגמרא

, אמר רב נחמן בר גבר צדקןיהי  "צדקבמזל "
 ,וצדקן במצותיצחק: 

 
 בין גרסת הגמרא שכתוב ,בשינוי יש לדייק

 ",וצדקן במצות"אמר רב נחמן בר יצחק: 
, וגם צדקןגבר  גם  בתוספת ו' כלומר שיהיה

 ,צדקן במצוות
 

צדקן אמר רנב''י  שכתב, גירסת רש''י ןלבי
, רנב''ידברי ו, ללא ו' (דקה לעניים)צ, במצות

 , צדקן במצוותנולד בצדק יהיה מי ששביאור, 
 

גם גבר  השיהי , מבואר לגרסת הגמראאך 
 צדקןצריך לפרש ו צדקן במצוות,, וגם צדקן

שהוא מצדיק בענותנותו כל מה שעושה 
 'ה,הקב'

 
ללא  ענוהכי צדק הוא  בדברי חז''ל ,מבואר

 רוח, גסות
 

 כי צדק ללא גס הוא ענוהבגימ' רמז 
בגימטריא  צדק עפ''י המבואר לעיל, יש לרמז,

שהם  גסאת המילה  194-,  כאשר נפחית מ 194
 ,ענוה,  שהם בגימטריא 131, ישאר 63
 

 .ענוההוא  גסללא  צדקכי ,  מבואר
 

* * * * * * * 

 
יו דברי ההספד שספד אברהם מה ה

 אבינו לשרה אמנו
 

לספד ויבא אברהם " ב'(ג ''כ בראשית) כתיב
 , "ולבכותה לשרה

 
ולו ברמז, , למה לא אמרה תורה, יש לבאר

בענין חשוב כל כך, מה היו דבריו של אברהם, 
משכיל שאול בן בהספידו את שרה אמנו, וכל 

 ישאל, מה הספיד אברהם אבינו את שרה אמנו,
 

)בראשית רבה מ''ח  עפ''י אומרם ז''ל, , לומר יש
מן בא,  מבאר שבע מנין בא ,ויבוא אברהם ה'(

  )בראשית כ''ב י''ט(כמו שאה''כ  ,בא העקידה
מו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם וויק

    ,לספוד לשרה, ומשם בא בבאר שבע
 

 מבואר מה היה ההספד שספד אברהם לשרה
 שספד אברהם ספדזה היה ההמר, שויש ל

שהוא בא   אמרא''א , אמנו לשרהאבינו 
בגיל שלושים ושבע, לחנך בן שכדי , ומהעקידה

 ,לעלות עולה להשי"תו למסור את נפשו ירצה
ולכך  ,נוהחינוך שקיבל משרה אמע"י בא זה 

, "ויבוא אברהם"וזהו,  חנכה אותו שרה אמנו, 
, בזה ויבוא אברהםבמילים , ש"לספוד לשרה"

 אברהם שאמר  ההספדהיה מה  ,ורהת רמזה
 ,על שרה

 

* * * * * * * 
 

בין  אברהם אבינו ש ,משנהבביאור 
  ארבע מאות שי, לבלעם הרשע

 
אדני שמעני ארץ " ו(''ג ט''בראשית  כ),  כתיב

 " וגו'ביני ובינך מה הוא וגו' ארבע מאת
 

כל מי  (ט''משנה י 'אבות פרק ה) משנהאיתא ב
הללו מתלמידיו של שיש בידו שלשה דברים 

ושלשה דברים אחרים  ,אברהם אבינו
עין טובה ורוח  ,מתלמידיו של בלעם הרשע

 ,נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו
עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של 

 אברהם אבינותלמידיו של מה בין  ,בלעם הרשע
 וכו' בלעם הרשעלתלמידיו של 

 
 317  בגימטריאאברהם אבינו, 
 717בגימטריא  בלעם הרשע,   

, בלעם הרשע לביןאברהם אבינו  הפרש שביןה
 , במספר 400הוא 
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 מה ביקש עפרון לרמוז לאברהם אבינו

בלעם ל מה בין אברהם אבינו, לבאראפשר 
כי בשעה שמתה שרה, שאמרה  ,הרשע

כי לא יירש בן האמה  )בראשית כ''א י'(לאברהם, 
כבר ממידותיהם,  הזאת, ושיש להתרחק מהם ו

, כי לאברהם אבינולומר  עפרון החתי בא  אז
אין לו  ,400שהוא  ,לבלעם ךההבדל שבינ

ביני ובינך מה  וגו'ארבע מאות "משמעות, 
ואין צריך להתרחק משום כך, ואפשר , "הוא

 , ערוך ביקורים הדדייםל
 

כדכתיב  ואברהם אבינו שהבין רמיזותיו,
 שהביןאברהם אל עפרון, כלומר  וישמע

וישקל אברהם אברהם את דברי  עפרון, מיד 
ובכך בא אברהם  ארבע מאות וגו',  וגו' לעפרן

אבינו  לומר לו, כי אינו מוכן לקבל את מה 
, אלא הפרד נא ביני ובינך מה הוא שאמר לו

 מעלי. 
 

 שרמז עפרון וא''א השיבורמז מבואר למה 
כי אברהם אבינו הבין  רמז נאה יש לכך

, שיש 400 -ל עפרון, שכוונתו אל הלרמיזותיו ש
 , בלעם הרשע לביןאברהם אבינו  הפרש בין

 
פעמים  חמש,  שמתחילת הפרשה כתיב דמצינו

  400שאינם שווים למספר עפרון בוי''ו, המילה 
וישקל  , ורק כאשר אמר הכתוב 406אלא 

 עפרןכתיב ארבע מאות וגו',  וגו' אברהם לעפרן
, ובכך רמז 400א  הוא בגימטרי עפרןו , ו'חסר 

א''א לעפרון שהוא מבין את כונתו, ואנא קח 
 את כספך, והפרד נא מעלי.

 
* * * * * * * 

 
 כלי יקר  ,מספר רשעיםזה  ארבע מאות

 
  ט''ז(ג פסוק ''בראשית פרק כ) כלי יקרהכתב 

  ,חסר וי"ו ."וישקל אברהם לעפרן"
 

חסר  עפרןו ,רע עיןלפי שהיה  כתב בעל הטורים
. וטעמו של דבר לפי ר"ע עי"ןו עולה למספר וי"

כל הנותן פרוטה לעני  )ב"ב ט ע"ב(שאמרו רז"ל 
כו', וכל מי שרעה עינו  בשש ברכותמתברך 

באחיו האביון ואינו נותן לו כלום אינו מתברך 
 בשש ברכות אלו, 

 
על כן חסרה וי"ו דעפרן כי מצד שהיה רע עין 

 . חסרו ממנו ששה ברכות אלו
 

 
 

 
 הקרי והכתיב של יברך יבורךביאור 
אין נותנין כוס של  )סוטה לח ע"ב(ורז"ל אמרו 

ב וט" )משלי כב ט.(ברכה כי אם לטוב עין שנאמר 
 . יברךאלא  יבורךאל תקרי  "יבורךעין הוא 

 
ומכל מקום מראה שניהם אמת ר"ל הקרי 

כי מי שהוא טוב עין מברך לאחרים  ,והכתיב
בשש ברכות בעין יפה, על כן יבורך גם הוא 

, כהוראת וי"ו של יבורך כי הוא כתיב מלא
 עכ''ל הכלי יקר,

 
ותדע עוד. כי רע עין עולה , כתב עוד הכלי יקר

ע"כ מצינו בארבע מקומות  ,למספר ד' מאות
 אצל בעל עין רע. ד' מאות מספר 

 
בעפרן שהיה רע עין על כן לקח ד' מאות שקל א' 

 כסף. 
באחיהם אצל אחי יוסף שהיה עינם רעה ב' 

יוסף הצדיק ונתקנאו בו עבור כתונת הפסים 
שעליו עי"כ נתגלגל הדבר וירדו למצרים והיו ד' 

 מאות שנה בגירות ועינוי ועבדות. 
אצל עשו שרעה עינו באחיו יעקב ונתקנא בו  ג'

על הברכות אשר ברכו אביו כי על כן אמר יעקב 
ורוח תשימו בין עדר לעדר כדי למלאות עיניו 

שע על כן בא עשו וארבע מאות איש של אותו ר
 עמו. 

נבל הכרמלי היה איש כילי ורע עין כנודע, על  ד'
כן בא עליו דוד עם ארבע מאות איש לשלם לו 

 .הכלי יקרתו, עכ''ל כמד
 

* * * * * * * 
 

השנים שבא יצחק אל העקידה,  בל''ז
 ביקש  לכפר על ל''ז שנות חטא

 
שמואל בר  אמר רבי  '(ב ט''שבת  פ)איתא בגמרא 

)ישעיהו ס''  מאי דכתיב ,נחמני אמר רבי יונתן
 ,כי אברהם לא ידענו ,כי אתה אבינו" ט''ז(,

אתה ה' אבינו גואלנו  ,וישראל לא יכירנו
  ,"מעולם שמך

לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא 
רבונו של  ,אמר לפניו ,בניך חטאו לי ,לאברהם

  ,אמר ,עולם ימחו על קדושת שמך
דהוה ליה צער גידול בנים  ליעקביה אימר ל

 ,אמר ליה בניך חטאו ,אפשר דבעי רחמי עלייהו
אמר לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת 

 ,ולא בדרדקי עצה ,לא בסבי טעמא ,אמר ,שמך
 ,אמר לפניו ,בניך חטאו לי ,ליצחקאמר לו 

בשעה שהקדימו  ,בני ולא בניךרבונו של עולם 
 ,הם בני בכורילפניך נעשה לנשמע קראת ל

  ,בני ולא בניךעכשיו 



 ה
 פרפראות פאר                    פרשת חיי שרה

 

 

 
שבעים  ,כמה שנותיו של אדם ,כמה חטאו ,ועוד
פשו להו  ,דלא ענשת עלייהו עשריןדל  ,שנה

 לה פשו ,  דלילותא עשרין וחמשהדל  ,חמשין
 ,דצלויי ,תרתי סרי ופלגאדל  עשרין וחמשה

אם  ,תרתי סרי ופלגאפשו להו  עוד,ו ,ומיכל
פלגא עלי ואם לאו  ,מוטב את כולםאתה סובל 
הא  ,כולם עליואם תמצא לומר  ,ופלגא עליך

 ע''כ, )הקרבתי נפשי לפניך( קריבית נפשי קמך
 

 ביאור בדברי יצחק אבינו לקב''ה
ן , בדבריו של יצחק אבינו שאמר שזמיש להבין

לאחר ניכוי עשרים מתוך  ,לחטואלאדם  שיש
שנה, וביקש לנכות  חמישיםהם השבעים, 

 , שהם הלילות, שרים וחמשעמחצית שהם 
, שהם מחצית מעשרים וחמשועוד ביקש לנכות 

, זמן תפילהשתים עשרה וחצי, שהם,  זמן 
 , שבזמנים הללו אין האדם חוטא, ועוד אכילה

 
בזמנים אלו ש, וכי כך הם פני הדברים, וקשה

 , אין האדם יכול לחטוא
 

אם אתה סובל בלשונו שאמר " עוד יש להבין
אמר אם אתה סובל את שנים  , ולא"כולם את

 ,שנותר לחטוא בהםעשר וחצי השנים 
 

ואם תמצא  בלשונו שאמר,ועוד יש להבין, 
, קריבית נפשי קמךהא  ,כולם עלילומר 

אז אני צריך את  כולם עלידמשמע שרק אם 
, ורק אם קריבית נפשי קמךדזכות העקידה 

, קריבית נפשי קמךתשובתי היא  כולם עלי,
קריבית נפשי ב, אין לי צורך יכולם עלואם לא 

את זכות העקידה,  שאיני צריך , כלומרקמך
 כדי לכפר עליהם,

 
 ביאור בכונת מאמרז''ל בדחו''ר

אפשר  לפרש דבריו כך,  לולי דמיסתפינא,
 דלאחר שאמרו אברהם אבינו ויעקב אבינו,

, ביקש יצחק אבינו ימחו על קדושת שמך
להקטין את חומרת חטאותיהם של כלל 

אל, ע''י כך שרוב זמנם שהם שלושים ושבע ישר
בשינה ובצורך )וחצי( שנים, הם עסוקים 

ולפיכך אין לתפסם  להחיות את נפשם וגופם,
ל כך, ונשאר להם מזמנם רק שנים עשר וחצי ע

 שנים לחטוא, אבל הוא זמן מועט, 
 

, את כולם אם אתה סובל לקב''ה וזה שאמר
 שניםלכל השלושים ושבע וחצי אפשר הכונה, 

,  מוטבשהמלצתי להקל בהם מפני צרכיהם, 
השלושים ושבע שנים ואם אינך מקבל את כל 

אקח אני מחצית,  פלגא עלי ופלגא עליך, כולם
 ואתה תקח מחצית,

 

 
השלושים ושבע אבל אם תרצה שיהיו כל 

שלושים ושבע שנות , הרי יש לי את שנים עלי
באתי אל שבהם  קריבית נפשי קמךד חיי,

 השלושים ושבע שנים,והם כנגד , העקידה
 ובשלושים ושבע שנותישבהם אפשר לחטוא, 

שלושים שבאתי אל העקידה, אכפר להם על 
 , שאקח את כולםשאמרת  ושבע השנים

 
* * * * * * * 

 
מאי נ''מ לו לאברהם מבנות הכנעני או 

 ממשפחתו
 
 אלקי ה'ואשביעך ב" ,('ד ג'')בראשית כיב תכ

א תקח אשה לבני להארץ אשר  אלקיהשמים ו
כי אל  ,אשר אנכי יושב בקרבומבנות הכנעני 

ולקחת אשה לבני  ארצי ואל מולדתי תלך
  ,"ליצחק

 
ליה לאברהם אבינו,  מינה מאי נפקא יש להבין,

מבנות  ליצחק, בתו של רשעאשה  אם יקח
שאמר לו , רשעה לבןבתו של  או  הכנעני,

לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני  ,לאליעזר
ארצי ואל כי אל  ,אנכי יושב בקרבואשר 

 וביאור הדבר כדלקמן. .מולדתי תלך
 

* * * * * * * 
 

 יסוד מוסד בחיפוש אחר שידוך  
 דבר נפלא שנמצא בדרשות הר''ן ועוד

 
יסוד מוסד בענין  הוא, עפ''י ביאור העניין

  דרשות הר"ןבשמצינו ,  החיפוש אחר השידוך
  ,הדרוש החמישי

 
ם היות לבן אבי רחל ולאה וע ,שון הר''ןלה ז

, יותר להתחתן בו, בחר יצחק עובד עבודה זרה
הכנות . כי יהיו לאדם בנות כנעןעם  ןמשיתחת

מדות טובות או לקצת  נמשכות אחר המזג
נמשכות  תכונות נפשיותואלו  רעות,

מפני שהם טבעיות מאבות לבנים,  ומשתלשלות
נמשכות אחר המזג לתת הכנה, וגם אם לא 

  יכריחו.
 

בתכונות מאשר היו בנות כנען מוטבעים ולזה, 
להתרחק , היו בוחרים האבות הקדושים רעות

מוטבע באותן ולהתדבק במי שאינו  מהם,
 , עובד עבודה זרהגם אם היה  התכונות הרעות

 



 ו
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מתעברות לפי שאותן התכונות שבטבעו 

והם כמו חולי הגוף נקראים  ונמשכות בזרעם,
והם עברות,  ים.חלאים ירושי בספרי הרפואה

 ,כשנאהשיש להם מבוא בתכונות נפשיות, 
כי אלו  ודומיהם, ,ורכילות ,והאכזריות ,וקנאה

 מצד שהם עברה ותכונה  רושם רע בנפש,יעשו 
 

הבנים נמשך שוקד על  וברוב יהיה טבערעה, 
היה  אנשי כנעןולכן רוע תכונות  טבע האבות,

  לבניהם אחריהם.מתחייב שיהא נמשך 
 

 כן בעובדי ע''ז מה שאין
לא יתחייב  עובד עבודה זרה, ועם היות לבן

. כי שיהיה טבע צאצאיו נמשך אחריו כלל
הדבר היותר ראוי להשמר ממנו הוא מה שיש 

ובהתפעליות , בתכונות הנפשיותלו מבוא 
המיוחסות לרוח הלביי, להיות התחלה ושרש 

 . הר''ן  עכ''ל מדות האדם,וכמבוע ומקור לרוב 
 

 * * * ** * * 
 

 על אותו דרך  וכן בכלי יקר נמצא 
 

לא תקח  )בראשית  כ''ד ג'(וכך כתב הכלי יקר, 
אשר אנכי יושב  הכנעניאשה לבני מבנות 

שטבע  ,והוא ,בקרבו. אמנם יש חששא אחרת
, וזה דווקא באותן לבניםנמשך גם  האבות

כאכילה וכילות , החומרעבירות הבאים מפאת 
, בחומרתלין הנ המדות הרעותוכל  וקנאה

, מתפשטים מהאבות לבניםנגעים אלו 
 , ותולדותיהן כיוצא בהם

 
אינו  ,של אדם בשכלודבר התלוי  ,הע"ג אבל

היא  האמונהוגם  מתפשט מאבות לבנים,
כי הרי הקב"ה נותן בו  ,תלויה בשכלו של אדם

  מאבות לבנים, למה יתפשט זה ,נשמה ושכל
 

מה שהיו שטופי זי מרחיק הכנעניםע"כ היה 
, זולת בחומר האדםוכמה מיני עבירות הנתלים 

שלא היה בהם כי  ,ולא הרחיק לבן ובתואלע"ג, 
 עכ''ל,, פחיתת הע"ג לבדאם 

 
 מבואר כי בחיפוש אחר שידוך, 

נפש  ותכונות טובות מדותיש להקפיד אחר 
 בשכלוברים התלוים ד, דהמוטבעים בירושה

, לומד האמונה ויראת שמיםשל אדם, כגון 
מלהפך מדות ותכונות יותר בקלות,  האדם

  שאינן טובות שקיבל בירושה מאבותיו,
 

* * * * * * * 

 
 להוכיח מדברי חז''ל לדברים הנ''ל יש 

 
ומה היו אומרות  ,(בע'' ו''כתענית ) איתא בגמרא

אל  ,בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך
 )משלי ל''א  ,תן עיניך במשפחה ,תתן עיניך בנוי

 
 

אשה יראת ה' היא שקר החן והבל היופי " ל'(
 ע''כ, ,"ללתתה

 
 הקושיה שיש להקשות בדבריהם

שקר חז''ל הכתוב  ה שהביאוזדויש להקשות, 
אל הוא הוכחה למה שאמרו  החן והבל היופי,

  ושקר החן והבל היופי,, מכיון ך בנוייתתן עינ
 

, אינו אשה יראת ה' היא תתהללהפסוק  ,אך
, א''כ תן עיניך במשפחה ,מוכיח על מה שאמרו

אשה יראת ה'  להוכחה כי למה הביא הכתוב
 ,היא תתהלל

 
מה שיש לברר במשפחה הם התכונות המולדות ולא 

 יראת שמים
אשה "דמה שאמר הכתוב , אפשר לפרש ולומר

תן  הוא נותן טעם למה ,"יראת ה', היא תתהלל
 "היא", כך הוא כונת הכתובו  ,עיניך במשפחה

, כלומר, שיראת ה' שבה, אפשר , דייקאתתהלל
תתהלל,  אבל  "היא"שלמדה מעצמה, ולכן 

המושרשות  ,הנפשיות המדות והתכונותרור ילב
על זה אמרה  בירושה בטבע האדם מצד הוריו,

הן  ומידות ותכונות, מכיוון תן עיניך במשפחה
 הן הדברים הנקנים בירושה מהמשפחה, 

 
תן שאמרה  שמה, פירוש מאמרם ז''ל וכך הוא

פירוש, שיש לברר את  ,עיניך במשפחה
וע''ז אמר,  התכונות המולדות שבמשפחה, 

שאת התכונות לא תוכל ללמוד מיראת שמים 
, , תתהלל"היא"אשה יראת ה', ו שבה, מכיוון 

''כ עוזה בא מעצמה, ולא מהתכונות המולדות, 
תן עיניך בשביל לדעת את המדות המושרשות, 

 .במשפחה
 

* * * * * * * 
 

צריך שיבדוק ביאור ה"כלי יקר" למה 
 באחיה דייקא ולא באחיותיה

 
הנושא אשה  (,אע'' י''בבא בתרא ק) איתא בגמרא

  ה,צריך שיבדוק באחי
 
)חלק שלישי , עוללות אפרים, בספרו כלי יקרה

 ונראה כתב,  עמוד י''א, אות שפ''ב פרשת וארא(,



 ז
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ולא  ,באחיה יבדוק , למה דווקאליתן טעם
עפ''י דרכו שהבאנו  הדבר מבארכך ו ,באחיותיה

 לעיל, ואלו תו''ד, דבריו 
 

לומדת  והבת, ואצל רבו ,למד אצל אביו דהבן
, הבןאצל אמה, כי הבנות שכיחות אצל אמם, 

, הוא ואצל רבו אביושלמד אצל עיקר לימודו 
, משא''כ מדות והנהגותופחות  תורה ומצוות,

שלומדת אצל אמה, עיקר לימודה הוא  הבת
 , ות טובות והנהגותמד

 
דהלימוד שהאם מלמדת את בתה, אינו  ואפשר

, אלא על פי רצון המדות הטבעיות שבאםמצד 
הבורא, לחנכה למידות טובות, ויש לחשוש 

, ולא לימודהשמא, התנהגות הבת היא מצד 
 , טבעהמצד 

 
, תורה ומצוותדעיקר לימודו הוא  הבןאך 

עפ''י  יםמדותיו והתנהגותו נשארממילא 
, באחיותיהולא  באחיהולכן יש לבדוק  טבעו,

את טבע האב , אפשר יותר לדעת הבניםשאצל 
 עכ''ד, ודפח''ח,בא לישא אשה,  ר, כאשוהאם

 

* * * * * * * 
 

לא תאבה בין דיוק בהבדלי הלשון, 
 האשה ולא תלך האשה

 
ויאמר אליו העבד אולי , ('ד ה'')בראשית כ כתיב

בראשית )לן  ולה , ללכת אחרי תאבה האשהלא 
תלך ואמר אל אדני אלי לא  כתיב  ט(''לכ''ד 

 , אחרי האשה
 

דבתחילה אמר  ויש לדייק בשינוי הלשון,
האשה, ולבסוף אמר הכתוב,  תאבההכתוב לא 

 ,  תאבהלא , ולא אמר לא תלך האשהאולי 
 

, דבתחילה קודם שראה את רבקה, ויש לומר
ללכת, אך  תאבהאמר אפשר שהיא עצמה לא 

אותה הוכיח שראה את רבקה וראה כי לאחר 
ידע שמצידה לא יהיה עיכוב, ולא אמר יותר  ה'

 , אלא אמרללכת אחרי תאבה האשהלא  אולי
 לא תלך,מא ,   שאחרי תלך האשהלי לא וא

 משום שאחרים יעכבו על ידה.
 

* * * * * * * 
 

 
 

 
ואם לא תאבה האשה ביאור הכתוב 

בדרך  ללכת אחריך ונקית משבעתי
  צחות

 
ויאמר אליו העבד אולי "  ,('ד ה'')בראשית כ כתיב

ואם לא תאבה , לא תאבה האשה ללכת אחרי
 ,"ונקית משבעתי זאת ,אחריךהאשה ללכת 

 
עם ולא ישא בת  )פסחים מ''ט(, איתא בגמרא

 , הארץ
 

  , עירובין י''ח ע''ב(אע'' א''ברכות ס) איתא בגמרא,
וילך דכתיב , היה עם הארץמנוח  ,אמר רב נחמן

אשתו, נמצינו למדים כי דרכו של  מנוח אחרי
, והאיש לפניםעם הארץ, שהאשה הולכת 

 , אחריה
 

ששאל אליעזר את  ואפשר לומר בדרך צחות,
 ,אולי לא תאבה האשה ללכתאברהם אבינו, 

, אלא תרצה ללכת כדרך עמי הארץ, אחרי
ואם לא תאבה  , על זה אמר לו א''א,מלפני

 ,לפניךתרצה ללכת , אלא אחריךהאשה ללכת 
 , ונקית משבעתי זאת

 
, משום דאמרו חז''ל, ולכן תהיה נקי משבועתי

, ובסופו של עם הארץ שתנהג כבת ולא ישא בת
  .האיש אחריותלך  דבר התורה מעידה,

 

* * * * * * * 
 

שר לקחני במקום אלמה אמר הכתוב 
 שאינו צריך

 
אשר השמים  אלקי ה'" (ז'ד ''כ בראשית) כתיב

ואשר דבר לי  ,מבית אבי ומארץ מולדתי לקחני
לזרעך אתן את הארץ  ,ואשר נשבע לי לאמר

הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה 
  ,"לבני משם

 
אשר לקחני מבית אבי  אמר,  למה לשאוליש 

לא די באומרו, אשר דיבר לי , וומארץ מולדתי
לזרעך אתן את הארץ  ,לאמר ואשר נשבע לי

ר לקחני מבית אבי אש ומה שאמר  ,הזאת
 , לכאורה אינו צריך,ומארץ מולדתי

 
שרצה לומר, משום שאליעזר  ,לבארואפשר 

ההשב  שאל אם לא תאבה האשה ללכת אחרי
 איך יעלה על   וע''ז אמר לו א''א, את בנך,
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ההשב אשיב את בנך שמה, דעתך לשאול 

והוציאני  לקחני מבית אבי,כאשר הקב''ה 
אשר לקחני מבית אבי  משם, ולכן אמר הכתוב

 ,ומארץ מולדתי
 

* * * * * * * 
 

י בלגותו של לבן גמה למדנו מהתנה
 שידוך

 
ויען לבן ובתואל "  ,(נ''ו-'נ''ד בראשית כ)  כתיב

לא נוכל דבר אליך רע  ,יצא הדבר ה'מ ,ויאמרו 
כאשר דבר  ,קח ולךנה רבקה לפניך , האו טוב

 ,  )שגזר בת פלוני לפלוני, ספורנו( ,"ה'
 

ויאמר אחיה ואמה ")בראשית כ''ד נ''ה(  ,כתיב
, ימים או עשור אחר תלך אתנו התשב הנער

הצליח דרכי  ה'ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ו
 )ואם יש איחור בדבר ה', אין זו הצלחה, רשב''ם(

 , "ואלכה לאדני ,שלחוני
 

וקשה, לאחר שאמר מה' יצא הדבר, קח ולך, איך אמר 
 תשב הנערה 

 
 ,התורהמן   (,בע'' ח''ימועד קטן  ) ,אאיתא בגמר

 ,מה' אשה לאיש ,הכתוביםומן  ,הנביאיםומן 
מה' מן התורה דכתיב ויען לבן ובתואל ויאמרו 

 , יצא הדבר
 

הוא זה  הרמאי,  , וכי לבן הארמיויש לשאול
, ומה ראו כי מה' אשה לאיששיבוא ללמדנו 

 מלבן הארמי,חכמינו ז''ל ללמוד דבר זה 
 הרמאי, 

 
, את דרך השידוך, כי לא ללמדך ולומר לךא

בסימנים כי זהו ברצון הלב ולאחר שרואים 
השידוך מאת ה', יש להזדרז ולגמור השידוך, 

ולא  וה' הצליח דרכי, מה' יצא הדבר,ולדעת כי 
ללמוד מדרכו של לבן הארמי הרמאי, שאומר 

, ולכן למדו תשב הנערהואומר , מה' יצא הדבר
שנדע כי לאחר שרואים  לבן,רמאותו של זאת מ

ן, שזה שמה' יצא הדבר, אין לדחות ולהמתי
 הוא מעשה לבן הארמי הרמאי.

 
* * * * * * * 

 
 
 

 

 
ביאור דברי רבקה שענתה לשאלה 

 שלא נשאלה כלל
 

הגידי  בת מי אתויאמר " (כ''גד '')בראשית כ כתיב
ותאמר  ,מקום לנו לליןנא לי היש בית אביך 

כה אשר ילדה בן מל בת בתואל אנכיאליו 
רב עמנו גם תבן גם מספוא ותאמר אליו , לנחור

  ,"מקום ללוןגם 
 

 למה ענתה שלש תשובות על שתי שאלות
שתי דאליעזר שאל אותה  יש להקשות,

  היש מקום, ועוד בת מי את, האחד, שאלות
 

גם  בת בתואל,, שלש תשובותוהיא השיבתו 
  מקום ללון,, גם תבן גם מספוא

 
ראשון השיבתו על רש''י, כתב  ,קשה ועוד

ולפי תשובתה שאמרה  ,אחרון אחרוןועל  ראשון
, תשובה זו אינה עונה לא על גם תבן גם מספוא

ראשון ולא על אחרון, משום שהיא לא נשאלה 
 על כך,

 
 ביאור הדבר שענתה על השאלות שנשאלה

אצל אנשי  (בע'' ט''סנהדרין ק) איתא בגמרא
 דהוו מגני )מיטה( הויא להו פורייתאסדום, 

 ,כי מאריך גייזי ליה ,ה אורחיןיעל )שהיו ישנים(
 )אם היה ארוך קיצרו את האיש, ,כי גוץ מתחין ליה

 אליעזר עבד אברהם, ואם היה נמוך מתחו  אותו(
קום  ) ,אמרו ליה קום גני אפוריא ,אקלע להתם

נדרא נדרי מן יומא  ,אמר להון שכב על המיטה(
)מיום שמתה אמי  ,דמיתת אמא לא גנינא אפוריא

  אינני ישן במיטה(
 

, דכששאל אליעזר אם יש אפשר לתרץלפי''ז 
 ואינך ישן במיטה,מקום ללין, אמרה לו מכיוון 

נדרא נדרי מן יומא דמיתת אמא " כפי שאמרת,
 ישן בריצפה,, אלא אתה "לא גנינא אפוריא

שתוכל לישון ברצפה,  ,גם תבן גם מספוא , א''כ
, על גם תבן גם מספוא ,לפי''ז היתה התשובה

ואין כאן תשובה  מקום ללין.השאלה אם יש 
וגם יש סדר מסודר של, ראשון ראשון  מיותרת.

ואחרון אחרון, מכיון והתשובה של גם תבן 
  שייכת לשאלה היש מקום לנו ללון.

שהתורה אמרה  מפני, וביותר נראין הדברים
ם, פעם אחת לפני תשובתה ייפעמ ותאמר אליו

  שתי התשובותופעם שניה לפני , הראשונה
 

גם תבן גם האחרות, וזה אומר כי התשובה של 
  ., כלולה בתשובה השניהמספוא

 

* * * * * * * 
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 פשטההסבר הקושיות דלעיל בדרך 

 
 הקושיות דלעיל,  

שלש , והיא ענתה שתי שאלותאליעזר שאל א. 
 , תשובות

 אשון, ראשון רשאין כאן על  ב.
 

היש  דאליעזר שאל, ,בדרך פשטאפשר לתרץ 
, )רש''י(לינה אחת,  ,ללין ,בית אביך מקום לנו

, כמה לינות אתה יכול ללון ללוןוהיא אמרה לו. 
 אצלנו, 

 
הגמל משמר מאכלו שלשה ימים, וכך  וכידוע

אמרה לו, אם כוונתך ללין לינה אחת, מפני 
יים שרצונך לשוב בתוך שלשה ימים, לפני שיסת

מאכלו של הגמל, אין צורך בכך, שגם תבן גם 
מספוא רב עמנו, ויש די מאכל לגמלים, לפי''ז 

היתה תשובה  גם מספוא,תבן גם  המה שהוסיפ
  ,ללין ,היש בית אביך מקום לנועל שאלתו,   

 

* * * * * * * 
 

האם אליעזר קודם נתן הצמידים בירור 
 או קודם שאל בת מי את

 
 תן הצמידים ואח''כ שאלמבואר בפ' שקודם נ

 ויקח האיש נזם זהב"  )בראשית כ''ד כ''ג(, כתיב
ויאמר בת , בקע משקלו ושני צמידים על ידיה

  "מי את
 

 הצמידים מבואר בפ' שקודם שאל ואח''כ נתן
, בת מי אתואמר  ואשאל אתה  )כ''ד מ''ז(, כתיב

 וכו',  ואשים הנזם על ידה
 

קודם לה, והפסוקים סותרים זה את זה, דבתחי
שקודם שאל ב י, ולאחמ''כ כתנתן ואח''כ שאל

 , ורק אח''ז נתן
 

יש בדבר זה שתי שיטות, שיטת רש''י, ושיטת תוס', 
 מה היה קודם, הנתינה או השאלה

 
וכך  )בראשית כ''ד כ''ג(, הוא בחומש, שיטת רש''י

לפי שהיה בטוח  ,שאלה ,לאחר שנתן לה כתב
 , וכדי רכובזכותו של אברהם שהצליח הקב"ה ד

 
ואשאל  )כ''ד מ''ז(שלא יקשה מהפסוק שאמר 

, ואשים הנזם על ידה ואמר בת מי את אתה
 רש''י, כתב, שקודם שאל ואח''כ נתןוכו', 

 תחלה נתן ואח"כ שהרי הוא  ,נה הסדריש
 
 

 
ויאמרו  ,יתפשוהו בדבריואלא שלא  ,שאל

 , היאך נתת לה ועדיין אינך יודע מי היא
 
 

הא על  ע''ב( ה''חולין צ) , הוא בגמראשיטת תוס'
אמר רב כל נחש שאינו , גמראב דאיתא

וכיונתן בן שאול אינו  כאליעזר עבד אברהם
 . נחש
ואם תאמר   ,ע''ב( ה''חולין צ) תוס'ה וכתב

למ"ד בפ' ארבעה מיתות  ,אליעזר היאך ניחש
בן נח  ,כל האמור בפרשת מכשף ,ו('')סנהדרין  נ

  ,מוזהר עליו
שלא נתן לה הצמידים ר וי"ל דההוא תנא סב

 ד'')כואע"ג דכתיב  ,עד שהגידה לו בת מי היא
ויאמר נזם זהב וגו' והדר כתיב  ויקח האיש (כג'

  ע''כ, ,אין מוקדם ומאוחר בתורה ,את בת מי
 

 במה נחלקו רש''י ותוס'
 

 בכך, אפשר לבאר מחלוקת רש''י ותוס', 
היה בטוח כי אליעזר עבד אברהם  סברש''י ר

, דרכואברהם שהצליח הקב"ה  בזכותו של
שיתן  ,שלו דרכוהאמין שזכות א''א תגן גם על ו

קודם ואח''כ ישאל בת מי את, אע''פ שלא היה 
 סמך על זכותו של א''א,צריך לעשות כן, בכ''ז 

 
מכיון ולא היה צריך קודם ליתן  והתוס' סברו,

ואח''כ לשאול, היה אליעזר עבד אברהם חושש 
ליו זכותו של א''א, שמא בדבר זה לא תגן ע

ויאמרו היאך נתת לה  ,יתפשוהו בדבריו ואח''כ
 ,ועדיין אינך יודע מי היא

 
דלפי ועוד אפשר לבאר מחלוקת רש''י ותוס', 

רש''י היה צריך העבד לשנות בדיבורו שסיפר 
 ללבן את סדר הדברים, שלא יתפשוהו, 

ס' סברו כי לא רצה העבד להצטרך לשנות ווהת
 קודם שאל ואח''כ נתן. בדיבורו, ולפיכך

 

* * * * * * * 
 

 אליעזרתפלל הבזכות מי 
 

 התפילה בזכות אברהם אבינו
אדני  אלקי ה'ויאמר  ב(''ד י'')בראשית ככתיב 

עם אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד 
  ,אדני אברהם
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 התפילה שהתפלל בזכות עצמו

מצליח אם ישך נא , )בראשית כ''ד מ''ב( כתיב
, ומלשון הכתוב שר אנכי הלך עליהא דרכי

, בזכותו של אברהםמשמע, כי בתחילה ביקש 
, ובשעת סיפור עם אדניועשה חסד  כדכתיב,

, שהיה מצליח דרכיאם ישך נא  המעשה אמר,
  בזכות עצמו,מתפלל 

 
 

 תפילת אליעזר תירוץ הקושיות בענין
מה  האחד בכך אפשר לתרץ את שתי קושיות,

ילה שהקשינו לעיל מסתירת הפסוקים, שבתח
, ובסיפורו ללבן  שקודם נתן ואח''כ שאלכתב 

  שקודם שאל ואח''כ נתן,סיפר, 
 

בזכותו של שבתחילה ביקש  ולפי''ז אפשר לומר
, עם אדני אברהםועשה חסד  , כמ''שאברהם
משום שהיה בטוח  למה נתן קודם,ומובן 

 וכמו שפירש רש''י,  בזכותו של אברהם,
צליח מ אם ישך נא אך בסיפור המעשה שאמר

, לא סמך על זכותו, ולכן בזכותושהתפלל  דרכי
שלא יראה  שקודם שאל ואח''כ נתן,אמר 

 שסמך על זכות עצמו,
 

 הקושיה שאמר פעם אולי  ץתירו
 ופעם אלי

קושיא שהקשו המפרשים, ה אפשר לתרץ
לא תאבה  אוליכתיב  )בראשית כ''ד ה'(דבתחילה 

 , אולי בו''והאשה, 
 

לא תלך,  אליכתיב,  ()בראשית כ''ד ל''טולבסוף 
כתיב בת היתה לו לאליעזר  אליופירש רש''י, 

והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם 
)ראה אור  ,והקשו, לפנות אליו להשיאו בתו

למה לא סיפרה תורה בתחילה על כך  ,החיים(
שרצה אליעזר שיקח אברהם את בתו, רק 

 , אליכדכתיב  ,בסיפור המעשה רמזה תורה לכך
 

בסיפור המעשה רק , דדברנו מובן היטיבולפי 
דרכי , פירוש מצליח דרכיאם ישך נא  כתיב,

, וכשדיבר על דרכו שלו, רמז ללבן שהיה שלי
 מבקש ליקח את יצחק לחתן לו,

 

* * * * * * * 
הסבר החילוק בין שתי התירוצים של 

 המהרש''א
 

אמר רבי שמואל  ,(א' ע''תענית ד) איתא בגמרא
שלשה שאלו שלא  ,י יונתןבר נחמני אמר רב

 לאחד השיבוהו  ,כהוגן םלשנים השיבו ,כהוגן
 

 
 ,אליעזר עבד אברהם ,ואלו הן ,שלא כהוגן

אליעזר עבד  ,ויפתח הגלעדי ,ושאול בן קיש
והיה הנערה  )בראשית כ''ד י''ד( דכתיב ,אברהם

אפילו יכול  ,אשר אמר אליה הטי נא כדך וגו'
דמנה לו ונזהשיבו כהוגן  חיגרת אפילו סומא

 ,רבקה
 

 קושית המהרש''א
אך  וז''ל,   ,(א' ע''תענית ד)מהרש"א כתב ה

 ,ששאל שלא כהוגןאמאי לא קאמר  ,קשה
והוא אמר  ,ממשפחת אברהםלא תהיה ש דיכול

ליה אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת 
  ,אשה לבני משם

 
שנאמר  התחנן בתפלהדעל זה  ,וי"ל תירוץ א',

ע לי בה כי עשית יהוד ,ובה אדע לשון תחנה
 ,כפרש"י בחומש ,חסד אם תהיה ממשפחתו

 
עד שלא נתן הצמידים על ידיה  ,ועי"ל תירוץ ב',

שלא סמך עצמו על  ,שהגידה לו בת מי היא
ואע"ג   ,הניחוש שא"ל השקיני מעט מים מכדך

ויקח האיש נזם וגו' ובתר הכי כתיב דכתיב 
 שאל()פירוש שקודם נתן ואח''כ  ויאמר בת מי את

וכן מוכח מתוך  ,אין מוקדם ומאוחר בתורה
 ואשאל וגו' בת מי אתספורו של אליעזר דכתיב 

דודאי לא סמך  ואשים הנזם על אפהואח"כ 
עכ''ל , אליעזר על ניחושו וכ"כ התוס' בפ' ג"ה

  המהרש''א,
 

האחד לשיטת רש''י  תרוצים של המהרש''אהשתי 
 ,והשני לשיטת התוס'

 רוצים של המהרש''א,התיי נדש ואפשר לומר
 לשיטת תוס'והשני  לשיטת רש''י,הם האחד 

דעל זה  שהבאנו לעיל, דבתירוצו הראשון כתב,
דקודם , וזה כמו שאומר רש''י, התחנן בתפלה

לפי שהתפלל, כמש''נ,  נתן ואח''כ שאל,
אדני אברהם  אלקי ה'ויאמר  ב(''ד י''בראשית כ)

הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני 
בטוח בזכותו של אברהם , והיה הםאבר

, ותירוץ זה הוא לשיטת שהצליח הקב"ה דרכו
 רש''י, 

עד שלא נתן הצמידים על ידיה  והתירוץ השני
הם דברי התוס' בחולין , שהגידה לו בת מי היא

 צ''ה.
 

* * * * * * * 
 

 
 
 



 יא
 פרפראות פאר                    פרשת חיי שרה

 

 

 
שנתן עיניו  סףכהעין הם אותיות ל ע

 בממון
 

והנה ויבא אל האיש " ט(''ד כ''בראשית  כ) כתיב
  ,"העיןעל הגמלים על עמד 

נתן עיניו  ,למה רץ ועל מה רץכתב רש''י, 
לשמרן,  -הגמלים  על ,רש"י עוד כתב  ,בממון
, והוא עומד עליהם, לשמשם )לעיל יח ח(כמו 

העין  "על"וביארו במדרשים ובראשונים הלשון 
 שאינו מובן, 

 
  בלשון הכתוב יש לדייק

היה  ,העין "אל"לאחר שאמר הכתוב,  שרץ 
העין, ולמה שינה הכתוב אצל צ''ל, שעומד 

  ,העין "על"בלשונו ואמר שעומד 
 

  רמז בדרך יש לומר
האותיות שהם , שנתן עיניו בממוןלמה שדרשו 

נמצאת  האות  ע'על האות , עי''ן אותיותהעל 
נמצאת  ן'האות  על, כ'האות  י'על האות פ', 

 , כ'ס'ף', שהם אותיות ס'האות 
 

לרמז ולומר  על העין,הכתוב אמר כך ל רמזול
 , העי''ן עלשהוא  בכסףשנתן עיניו, 

 

* * * * * * * 
 
בכתוב ותפול מעל  שישבצחות  רמזיםה

 הגמל
 

ותשא רבקה את "(, ד ''ד ס''כ)בראשית  כתיב
  ,"ותפול מעל הגמלעיניה ותרא את יצחק 

 
למה זה חרדה רבקה כאשר ראתה  ויש להבין,
 את יצחק, 

 
 הדין, משום דיצחק הוא מדת ויש לומר,

איך תוכל להמשיך  פחדהו, החסדורבקה מדת 
 במדת החסד שבה, 

 
 האותיות גמל הם דיניםמעל 

 
ותפול מעל  כתיב,, ודבר זה מרומז בפסוק

ישנם האותיות  ג'מ'ל', מעל האותיות הגמל
 מ'מעל האות ד',   האותג' ', מעל האות ד'נ'ם

שהם   ם'האות ל' ומעל האות  נ',האות  
  מעל הגמל, ומזה חרדה רבקה, דנםהאותיות 

 
 
 

 
ואיך  דיניםפירוש מהאותיות שעל הגמל, שהם 

 של יצחק, הדיניםתסתדר עם 
 

כלומר,  מעל הגמל,ל וותפ ועוד מרומז בכתוב
 וכך הרמז,  ,מתחת לגמלאל  שנפלה 

 
ומתחת לגמל  ,שבעים ושלושבגימטריא   ל"גמ

שהם גימטריא של  72הם  73 כלומר מתחת ל
במדת ובכך ידעה שתוכל להמשיך  חסדהמילה 

 החסד שבה.

* * * * * * * 
כי  הוא  עני תי רק תפילכב הכתויאור ב

 יעטוף
 

יצחק תקן תפלת  , (ברכות כ''ו ע''ב) איתא בגמרא
ויצא יצחק  )בראשית כ''ד ס''ג(מנחה שנאמר 

 אלא תפלה  שיחהואין , לפנות ערב לשוח בשדה
 

 תפלה לעני כי יעטף )תהלים ק''ב א'( שנאמר
שמעה תפלתי ושועתי  ה', שיחוולפני ה' ישפוך 

 ע''כ, וגו' אל תסתר פניך ממני, אליך תבוא
  

)מובא  (א' ע''רלה דף וירושלמי ע)איתא בגמרא 
 ,אמר רבי יודן בר חנין ל''ו ע''ב( בתוס' קידושין

, הדאכיל מן חבריה בהית מסתכל ביסימנא 
מי שאוכל משל אחר אינו רוצה , פירוש

 ,להסתכל בפניו של הנותן
 

 מתבייש להסתכל בפני הנותןהעני 
תפלה " )תהלים ק''ב א'(,לפי''ז פירשנו הפסוק

כאשר מתפללים תפלת  ,, פירוש"לעני כי יעטף
את מה שאינו מגיעו, אז הוא שמקבל  עני

מתבייש להסתכל בפני  שהעני, מפני מתעטף
 , "יעטף"תפלה לעני כי  , וזהוהנותן

 
, ואינך מתבייש ממני, אך אתה ה' שאתה הנותן

  ,"אל תסתר פניך ממני"אתה 
 דלפיכך למדו חז''לאפשר לומר, לפי פירוש זה 

מהפסוק תפילה לעני כי  את תפילת יצחק
ותקח  ,מה שעשתה רבקה , משום שזהיעטוף

 .הצעיף ותתכס
 

 קרא הרא''ם חולשת התירוץ שתירצו בגמראלמה 
דן באריכות גדולה  )בראשית כ''ד ס''ג(ברא''ם 

ובדברי התוס'  )כ''ו ע''ב(בדברי התוס' בברכות 
למה למדו מפסוק זה,  )ז' ע''ב(,בעבודה זרה 

ונראה שהרגישו בחולשת ומסיים הרא''ם, 
התירוץ שתרצו בפרק קמא דעבודה זרה, 

 עיי'ש, ,והניחו הענין בתיקו

* *  * * * *



 
 יב

 חיי שרה           פרפראות פאר

 
 מעשה שהיה

 
 אבא פתח את העיניים

 
ניתוח להשתלת כליה, לאחר הניתוחאמר הרופא כי עבר ב.ס.  אלהבימים 

 הניתוח הצליח, וממתינים שהחולה יתעורר,
 

ן חולף והחולה לא מתעורר, הרופאים שנכנסו ללחץ, הזמ שעתיים שעה
 48עורר, אבל אם זה יעבור את אמרו למשפחה, כי עד יומיים יש סיכוי שית

 שסופה מי ישורנו,עמוקה  החולה נכנס לתרדמתהשעות, מסתבר כי 
 

 שהוא בעל תשובה, הגיע אחד מבניו שבוע שהחולה לא התעורר,לאחר 
, כי האבא לא היה מניח תפילין, אבל מריו, ואוסיפורו בפ "מכון פאר"ל

המצב הנוכחי שאבא לא מתעורר, רצוני לרכוש תפילין עבורו, ואולי ירחם 
 המרחם,

 
למחלקה לטיפול נמרץ, וברגע שהניח את התפילין  הגיע עם התפיליןהבן 

 במיטתו, פתח החולה את העינים, ולאט לאט התחיל לתקשר,
 

החולה השתחרר מבית החולים, לא לפני שקיבל על עצמו  מספר ימיםבתוך 
 להניח תפילין יום יום, ולשמור תורה ומצוות
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