
 

 

 

 
 

 דאיהו זעיר איהו רבמאן 
 רמזו  מהזהר הנעלם במדרש ויהיו חיי שרה.

 שוכני וענין, והנשמה הגוף ענין הפרשה בזאת
 יוצא מוסר תוכחת וכמה, התחיה וזמן עפר
 איהו זכאה, מהזהר תוספתא                .מזה
 רב הואי כמה, עלמא בהאי גרמיה דאזעיר מאן

, מתיבתא רב פתח והכי. עלמא בההוא ועלאה
 איהו רב דאיהו מאן, רב איהו זעיר דאיהו מאן
 דאיהו' מאה', 'וגו' שרה חיי ויהיו' דכתיב. זעיר

 חד דשנין זעירו', שנה' ביה כתיב רב חושבן
 ליה אסגי, זעיר חושבן דאיהו' שבע. 'ליה אזעיר

 הקדוש ה"של                      .'שנים' דכתיב ליה ורבי
 

 לנצל כל רגע של היום
 ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו

 ל"חז מאמר על, ל"זצ מ"הרי' החי בשם. שנים
 ביקש, להתנמנם התחילו ודורש יושב' הי ע"ר

 בתו בת תבוא. מדינה ז"קכ על למלוך אסתר ראתה מה אמר לעוררן
 להבין וצריך .מדינות ז"קכ על ותמלוך שנים ז"קכ שחיתה שרה של

. להם הודיע זה דדבר ק"הרה ואמר .משנתן עוררן הללו דברים היאך
 ז"קכ על אסתר מלכה זה משום שנה ז"קכ היתה ששרה משום דראינו
 יוכל חשבון ולפי. אחת מדינה שנה כל בעד הוא החשבון כ"א מדינות
' לשווי עולה אשר אחד כפר פ"עכ שעה ולכל אחת עיר שבוע לכל להיות

 כמה להפסיד יוכל מעט ישן אדם אשר בעת כ"א. אלפים מהוכ כמה
 קודש שרפי שיח                                    .והבן, משנתן נתעוררו זה משום. אלפים

 

 למלאות הימים כראוי
, הכתוב בביאור שלפנינו פרשה בסיום בדברינו עיין '.וגו שרה חיי ויהיו 

 תמימים ימי' ה יודע לכאן קראמ האי סמכו ל"חז כי לבארו נראה ועוד
 בכדי הוא הכל הארץ ימי הימים בריאת עיקר כל אשר ידוע כי והענין' וגו

 ואז ומצוות בתורה ויראה באהבה כראוי קונו עבודת בהם האדם שיעבוד
 לכל וחיות וברכה שפע בחינת כל ביומו יום בכל משפיע ה"הקב

 לו תן ויום יום בכל ל"חז ואמרו יום יום' ה ברוך נאמר זה ועל העולמות
 יום לכל וההשפעות הברכות להמשיך שתראה פירוש, ברכותיו מעין

 ומחסדיו והקדוש הגדול משמו אור שפע מתמלא הזה היום ואז, לו השייך
 היה ולזה, בו הנשפע' ה באור עצמו שמחיה יחיה חיה ועליהם המרובין
 נקרא זהו. מטובו הבריות להנהות יתברך שמו אור שפע שיקבל בריאתו

 וכולם יתברך אורו בחיות מתמלאים הימים שכל, אמלא ימיך מספר את
 לאור אלהים ויקרא נאמר זה ועל .לעד ונחמדים נאמנים וקיימים חיים

 בהיות אם כי יום נקרא ולא בו אורה להיות אם כי היום ברא לא כי, יום
 באר מים חיים                      עיי"ש באריכות., וברכה בשפע ושמחה אורה בו

 

 עצמו חזקשיחזיק את עצמו כעפר וגם י
 לעפרון אברהם וישקול' כו מאות ארבע ארץ שמעני אדוני' כו עפרון ויען

 אך. לכל כעפר האדם שיהיה השורש הוא האמת דהנה לפרש נראה '.כו
 צדיק הוא אם גם ושפלות לעצלות האדם את המושך הוא העפר היסוד

 עצמו את תיקן כבר כי עוד לעבוד צריך ושאינ אליו הרע היצר באומרו
 הבורא בעבודת לעצלות מביאו זה ידי ועל עפר במדרגת שהוא במה

 המביאו הרע היצר דברי את בשמעו אז נגדו להתחזק האדם וצריך יתברך
 וזהו כלום עדיין עשה לא כאלו מחדש הבורא בעבודת להתחיל לעצלות

 רוצה נפשי תרדוף ךובמצותי תהיה לכל כעפר ונפשי מתפללין שאנו
 אדרבה אלא חלילה מצותיך לבטל לעצלות היצר יביאנו שלא לומר

 רמז אברהם כי כאן כן גם הכתוב רמז אפשר לזה נפשי תרדוף במצותיך
' כו עפרון ויען וזהו ל"כנ עפר מדרגות של הרע ליצר רמז ועפרון לצדיק
 הרע היצר לו אומר שלהצדיק פירוש' כו מאות ארבע ארץ שמעני אדוני

' ד רמז וזה הכל תיקן שכבר שמו יתברך עבודתו בדבר אדון שהוא
 לו אומר לתקן צריך שהצדיק דכסופין עלמין' ת הם כסף שקל מאות
 להתחזק הצדיק וצריך. ובינך ביני זה ומה הכל תקנת כבר הרע היצר
 בעבודתו' ה הדרך לשקול שצריך לומר רוצה אברהם וישקול וזהו נגדו

 עובר וזהו ל"כנ' כו עלמין' ת הם כסף שקל מאות ארבע לתקן מחדש
  ל."וק מחדש דרכו את לסבב שצריך לכרמא סחור סחור מלשון לסוחר

 אלימלך נועם
 

 העיקר הוא התורה ומצוות ושאר העולם הזה טפל
 למה להבין צריך. 'וגו לו אשר בכל המושל ביתו זקן' וגו אברהם ויאמר 

 נפקא מה לו אשר בכל ומושל ביתו זקן עבדו סימני כל הכתוב פרט
 מגיד הכתוב ואמנם', וגו נא שים עבדו אל ויאמר לומר די והיה מזה מינה
 עשה' ה ממצוות אחת לעשות בהגיעו אשר' ה ידיד אברהם צדקת בזה

 לעשותו המחשבות בכל וחשב התחבולות בכל
 מני אחת על ורעד ופחד, טוב היותר צד על

 כל עשה ולכן, תקלה דבר לו יארע אולי אלף
 האופנים בכל לראות יכולתו בכל המעשים

 יתקלקל שלא בשלימות המצוה נעשה שיהיה
 חיים מים באר       ו. עיי"ש באריכות."ח
 

 שכר המצוות לפי ההתאמצות
 שראה י"רש פירש. 'כו לקראתה העבד וירץ

 ל"ז ן"הרמב ופירש. לקראתה המים שעלו
 לכל ותשאב כתיב כך דאחר מחמת כן דדייק
 שאיבה לשון נאמר לא ומקודם, יםהגמל
 דעלו לשאוב הוצרכה לא דמקודם מכלל
 היא תקשי דברינו דלפי אפס. לקראתה המים
 הגמלים את בהשקותה כן אחרי למה גופא

 בסייעתא ונראה. לקראתה המים עלו לא
 צריכין דמצות ל"ז חכמינו דאמרו דשמיא

 ולהכי. אהבור רצון בזה שעושה המחשבה הוא במצות והעיקר, כוונה
 המים עלו כן גלל לצורכה המים לשאוב היה דבדעתה ראשונה בפעם

 מה ,לצרכה לשאוב היה שכוונתה כיון, עצמה תטריח שלא לקראתה
 של הגמלים להשקות חסד לגמול היה שכוונתה שניה בפעם כן שאין

 יותר מצוה עושה שכשאדם, לקראתה המים עלו לא אברהם עבד אליעזר
 למצוה יותר לו נחשב מצוה לשם פעולה בעשותוש פעולה לעשות נחשב
 לוי קדושת                                        והבן.

 

 העיקר הוא מידות טובות  ולא מופתים 
וכו', ופירש"י לפי  וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמאיני נא מעט מים

שראה שעלו המים לקראתה עיי"ש, ולכאורה יש לתמוה כיון שראה 
פת הגדול הזה שעלו המים לקראתה אין לך הוכחה גדולה ממנה המו

מזו, ולמה עשה עוד הסימן עם הגמאיני נא מעט מים ללא צורך כמובן, 
אלא העיקר ראי' הוא ממדות טובות ולא ממופתים )עי' רמב"ם פ"ח 

 דברי ישראל                    מהל' יסודי התורה, והבן(.
 

 להשתוקק לעשות רצון ה'
 מה אצלו' זכי' שהי אנכי אברהם עבד אליעזר דברי ראש שבחמ ק"בזוה

 ארור מכלל יצא באמונה צ"א ששרת מתוך ל"ואמרז לשמשו שזכה
 אותו ומשבח ה"הקב רצון לעשות ומשתוקק שחפץ מי גם כן. לברוך
 שאין שמאמין זו אמונה ידי על כ"ג יוכל. מצותיו לעשות שזכה על תמיד

 ולהתדבק ארור מכלל לצאת יוכל ז"עי'. ית רצונו מלעשות למעלה
 ללמוד שיש. עליו דורש אדוניו ועבד אב יכבד בן ובמדרש. ת"בהשי

 [ב"תרל]אמת שפת          .אמיתי דרך משליחותו
 

 בזכות מעשה טוב אחד זכה ללשון הנאמר בצדיקים
 קודם שמם הצדיקים כי שאמרו ל"ז לדבריהם' וגו לבן ושמו אח ולרבקה

 קודמים הם הרשעים אבל, אלימלך האיש ושם, זבוע ושמו דכתיב להם
 בלבן הצדיקים סדר הכתוב לקח למה כ"א', וגו שמו נבל דכתיב לשמם
, רץ למה" וירץ" אומרו בכתוב להעיר יש לדבר טעם ולתת . הרשע

 קשה ועדיין בממון עיניו נתן' וגו הנזם שראה לפי אמרו ל"ז ורבותינו
 היה לא בזה גם', וגו וירץ' וגו כראות ויהי לומר להקדים לו היה כ"א

 אכן . העין אל האיש אל החוצה האיש אל פעמים' ב לכתוב צריך
 בינו שעבר מה ביודעו האיש לקראת חרד לבן האיש זה כי היא הכוונה

 דברים כי מגיד זה הרי נכרי איש והוא הדעת ומקרוב מהדברים רבקה ובין
, אחותו קנאת את ובקנאת בו לפגוע לקראתו ורץ קנאה לבש ולזה, בגו

 לבן ושמו ואמר צדיקים של ייחוסין אותו' ה ייחס זה מעשה בחינת ולצד
 אור החיים           .בריה שכר מקפח ה"הקב ואין בזה עשה צדיקים מעשה כי

 
 ע"י פסוקי דזמרה ושירות ותשבחות מבטלין הדינין

 מדת הוא יצחק של שמדתו ידוע דזה ל"י. 'וגו בשדה לשוח יצחק ויצא
 לתקן רצה הצדיק ויצחק. הדינין מדת כ"ג הוא וערב. והגבורה הפחד

 יצחק ויצא וזהו. בניו ישראל מעל הקשים הדינים ולפנות ולסלק בחינתו
 ציון הבית בחורבן וכשהסתכל. שדה קראו יצחק ד"ע. בשדה לשוח
 בחקל להתפלל בשדה לשוח וזהו. זה דבר על התפלל. תחרש שדה

 הכנסת מעל הדינים כל לסלק ל"ר, הערב ולפנות. קדישין תפוחין
 וירא. העמים בין ומפורד מפוזר שהם בעת ובפרט ותתא לעילא ישראל

 ישראל לזרע מזה שיצמח הטוב הגמול ראה ל"ר. באים גמלים והנה
 וסבלו עצמם על שקבלו והיסורין הצרות ורבות גודל עבור לבא לעתיד

 והמצות התורה םושומרי י"הש את עובדים היו כ"ואעפ הגלות בעת
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 קט מספרמלו

 טעמו וראו כי טוב ה'

 
 נערך ע"י הרה"ג 

 ר' יוסף נחמיה הירשלער 
 שליט"א

 

     חיי שרה     
 

 

 



 

 ותשא, הדבר על והסכים בזה דעתיה נח אז הטוב הגמול זה וכשראה
 את כ"ג כשראתה ל"ר. יצחק את ותרא עיניה את. השכינה היא, רבקה

 מאוד רחמיה ונכמרו הגלות בעת ישראל על שיעברו והיסורין הצרות
 הטוב הגמול מעל שנפלה ל"ר, הגמל מעל ותפול. בניה על מעיה והמו

 לא ולזה. בזאת דעתה נתקררה ולא לבא לעתיד מזה ישראל לזרע שיצמח
 הגם. לשער אין כ"כ ויסורין צרות להם שיהיה היינו ז"ע להסכים רצתה
 ולא הן לא ד"ע .וגבול שיעור בלי והצלחתם טובתם שכרן יוכפל כ"שאח
 מדת מדתו על מורה שיצחק' כו הלזה האיש מי העבד אל ותאמר שכרן
 רצתה לא שהיא לנו התנגדות שהוא היינו, ינולקראת וזהו. הדין

. גבורה מדת שהוא יצחק מדת זה אדוני הוא ויאמר. זה בדבר להסכים
 ישראל שהכנסת כביכול רואה כשהשכינה היינו, ותתכס הצעיף ותקח

 עמהם ומשתתפת לבושין בכמה כ"ג מתלבשת היא אז וגלות בצרה הם
 עצמה ותפשוט' ה דכבו יגלה אז הגאולה וזמן בעת ה"ואי, בצרתם

 . מוריך את רואות עיניך והיו כ"כמש. עלינו מלכותו ויתגלה מהלבושין
 ה"ע אמנו רבקה הצדקת שהועילה היינו, רנה גימטריא הצעיף עוד

 ביראה שלימה בכוונה דזמרה פסוקי של וזמרה הרנה י"שע בתפלתה
 גם. בעדם מעליהם ולהגן לבטלם וגם מהדינין להתכסות יוכלו ואהבה

 ואהבה ויראה באימה הזמירות י"שע היינו. עריצים זמיר לשון הוא מירותז
 כל ולבטל והמקטריגים המסטינים כל ולהכרית לזמר יוכל ותמים באמת
 ובזה. בשורשם ולהמתיקם היסורין וכל מעליהם הדינים
  ישראל אוהב                            .והבן א"כיר טוב כל להם יושפע

 

 ' מביא טובות וברכות לישראלה תפילת מנחהב
 והנה וירא ערב לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא, יאמר או

, מנחה בלשון נקרא כך שמפני יאמר או .באים גמלים
. רחמים ויעקב גבורה ויצחק חסד הוא אברהם דהנה
 צונו אשר ככל ועושים הבורא את עובדים אנו אם והנה

 רואים אנחנו ורחמים חסדים לנו נותן הוא ברוך הקדוש
 הקדוש שעושה הטובות לפי שוים אנו שאין פי על שאף
 עת בכל הטובות כל לנו נותן כן פי על אף עמנו הוא ברוך
 מנחה תפלת מתפללים אנו לכך גדולה מתנה וזהו ורגע

 לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא הכתוב שאמר וזהו. מתנה לשון שהוא
 תפילת מתפלל אדםכש היינו, באים גמלים והנה וירא עיניו וישא ערב

 בוודאי, באים גמלים והנה. יתברך השם שעשה הטובות על מנחה
           .אמן ישראל על וברכות לישראל טובים חסדים גומל הוא ברוך הקדוש

 לוי קדושת
 

  על ידי שויתי ה' בא ליראה
 שאיתא דרך על רמז בדרך לפרש יש. רואי לחי באר מבוא בא ויצחק
' וכו בתורה גדול כלל זה תמיד לנגדי' ה שויתי ח"או ערוך שלחן בריש

 ת"והשי כבודו הארץ כל מלא כי המלך לפני יושב כאילו האדם ויחשוב
 כאן  מרומז  שזה  ומרל  ויש, שם עיין יראה ימלא ומזה' וכו במעשיו רואה

 

 להחשיב כל יום ויום
 לראות האדם שצריך, גדול מוסר מזה יוצא'. בימים בא זקן ואברהם'

 חיות מציאות יש ואז, רע ולא טוב בו שהיע חייו מימי ויום יום שבכל
 בו יש ויום יום שכל, כלומר', ימים תוסיף[ היא' ]ה יראת'ו. היום לזה

 רשעים שנות' אבל. בהם שנעשה הטוב מעשה מחמת חיות
 מאחר, כמת בחייו נחשב, שחיה רבות שנים אפלו, כלומר ,'תקצרנה

 בו היה יוםו יום בכל', בימים בא זקן ואברהם. 'טוב בהם פעל שלא
 שצריך, במקומו מוסר בתוכחת במאד והארכתי, זקן ונעשה חיות
 הקדוש ה"השל             .מעשיו ולתקן ויום יום בכל תשובה לעשות אדם

 מבאר לאדם בא יצחק בחינת שהוא יראה בחינת היינו ויצחק בפסוק
 הוא עולמים יח שלפני תמיד מסתכל שהוא רואי לחי נביעו מאותו היינו
 הנביעו מזה ועסקיו ומעשיו תנועותיו כל על עליו ומשגיח ורואה עומד
 אפרים מחנה דגל                  והבן. עיי"ש באריכות. ל"כנ והכנעה יראה לו נובע

 
 התענוג שיש מתורה ומצות

 אמר נהרי אפרסמון ג"י ליה אחזי אבהו' ר דמיך כד זו בפרשה במדרש
 יגעתי לריק אמרתי ואני דאבהו אילין אמר, דידך ל"א, דמאן אילין להון

 הדברים והנה. ל"עכ, י"י את משפטי אכן כליתי כחי והבל לתוהו
 ה"קוב חשיד ומי לריק יהיה שיגיעתו אבהו' ר שפט מהיכן מתמיהים

 אם, ונכון וראוי כדת ומצות תורה שעשה בדעתו נראה היה לא ואם', וכו
 רעיא ש"מ ידוע דהנה והנראה, געתיי לריק אמר והאיך יגע לא כן

 כברא לעבוד מחוייב באמת ת"השי דהעובד, ק"בזוה מהימנא
 בו ופירשו, מגרמיה יתיר לון דרחים ואימיה אבוי בתר דאישתדל

 מכל יותר ועבודה מתורה מאד שמתענג אהבה לבחינת זכה שאפילו
 ושאמר מה והוא, הבא עולם מבחינת השכינה זיו מעין והיא, התענוגים

 שלא, להשליך מחוייב התענוג זה גם הנה, בחייך תראה עולמך ל"ז
 דאישתדל כברא רק, י"לי הצמאה נפשו לרוות ומצות התורה יעשה

 יעשה מה, ישראל קדוש לרבם ט"בעש תלמידי שאלו והנה     '. וכו
 כן ואם, ושמח שש ולבו תורה מדברי תענוג לו שיש האדם

 בעצמה ההתור מסגולת שזהו והשיב. מהתורה נהנה
 שאין פי על אף, האדם נפש ומשישה משמחת שהיא
 כ"אעפי', ית להבורא רוח נחת לעשות רק האדם כוונת
 מוכרח הוא כן ואם, בהכרח הנפלא התענוג לו בא בטבע
 בריותיו עם בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש ואין, בדבר
 דברי יובן ז"ועפי. התורה מכבוד נהנית למה להאדם לומר

 עולמו שראה מחמת יגע שלריק שחשב ואבה' ר הקדוש
 כן ואם, הבא עולם מעין ומצות מתורה מתענג והיה, בחייו

 אמרתי ואני ש"וז, יגיעתו שלריק וחשב מהתורה נהנה היה
 בטרוניא בא שאינו י"י את משפטי אכן', וכו יגעתי לריק

 דכלה אגרא                                   והבן., ל"וכנ בריותיו עם

 
 ומתקן כל התיקונים פורענותמונע ' הנהגת ה תקבל

ואגיד לך את הרשום בכתב אמת אדמו"ר מקוברין זי"ע אמר 
לאדמו"ר הס"ק מסלונים זי"ע, בינו לבינו, "א איד אז ער איז מקבל 
ווי השי"ת פירט מיט איהם, ואין מהרהר אחרי מדותיו, פארשפארט 
ער אלע סיגופים מיט אלע תעניתים", ופעם אחד אמר בשולחן 

תיקונים של פגם ברי"ק רח"ל, שאם יקבל אדם הקדוש לענין ה
הנהגת השי"ת עמו בכל מדה שהוא מודד לו וכו', דבר זה הוא תיקון 
מעולה מכל התיקונים, ואדמו"ר זי"ע הרעיש את העולם בדיבור זה 
שאמר ויהיו חיי שרה מאה וכו' ופירש"י כולן שווין לטובה, 'עס איז 

דבר זה חביב מאוד לפני איהר שטענדיק גיווען גוט', הרי לך כי 
 הקב"ה, והבא ליטהר מסייעין אותו.

 תורת אבות מכתבי קודש מהגה"צ ר"מ מידנר זצ"ל
 

ויש להוסיף שהתיבות "כולם שוין לטובה" ר"ת שכל, כי מי שיש 
יודע לומר שהכל שוה לטובה מאת ה'. ועוד י"ל בדרך  שכל בקדקדו

מרגיל השזה שהגמטרי' של "שכל" עם האותיות, הוא שמח"ה, 
תמיד הוא הרי עצמו לחיות עם ענין זה של "כולם שוין לטובה", 

  המו"ל              שמח וטוב לב.
  

 • פניני רש"י• 
 רבי אמר. .. - היום ואבא
 עבדי של שיחתן יפה אחא
 מתורתן המקום לפני אבות

 של פרשה שהרי בנים של
 בתורה ולהכפ אליעזר
 נתנו לא תורה גופי והרבה

 :ברמיזה אלא

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 

 הבקשהכונה בעת הנה לא פחות מיבעת ההודאה תהיכוונה ה
נך וכו' שהוא כתוב בספה"ק רמז על מה שכ' רש"י על מנין שנות חיי שרה בת ק' כבת כ', דיש לרמז בזה על פרקי תהילים, דפרק כ' הוא המזמור יע

תו כולו בקשות, ופרק ק' הוא מזמור לתורה שהוא ענין התודה להשי"ת, וזה הרמז בת ק' כבת כ' דיש לאדם לומר פרק ק' דהיינו ענין הודאה, באו
 דברי ישראל              נו הבקשות.יכמו שאומר פרק כ' דהי והכונה ררותוהתע

 

  ע"י שהאדם מודה להשי"ת יכול לקוות על התמדת הטובה
בסיפור שאמר אליעזר עבד אברהם לבתואל ולבן שהיה עם רבקה כתוב בסוף הסיפור ואקוד ואשתחוה לה',  לכאו' יש לבאר מאי נפק"מ להם מה 

פירוש אודך על הטובה שעשית  ,אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיךואפשר לומר עפמ"ש ברבנו יונה                השתחוה לה'.ש
עכ"ל, הרי דאם האדם מודה להשי"ת אזי יכול לקוות על התמדת הטובה, וכ"כ המפרשים על הפסוק מהולל  עמדי, ובעבור זה אקוה להתמדת טובתך

ה' כשקורא כבר מהולל ועי"ז ומן אויבי אושע.  וי"ל דזה מה שאמר אליעזר לבתואל שכבר הודה להשי"ת על זה, וא"כ כבר ודאי שהדבר נגמר  אקרא
 המו"ל                                                               .  , כיון שכבר הודה להשי"תואין לערער אחריו, לפיכך ויענו לבן ובתואל מה' יצא הדבר לא נוכל לדבר רע או טוב

 
 



 

 

 

 פרשת

 חיי שרה

       ור החייםא
        

 .הצדיקים מחיים ימיהם    ויהיו חיי שרה
 .צדיקים במיתתם נקראו חיים   ותמת שרה בקרית ארבע

 שלה"ק
 

 .מאן דהו זעיר איהו רב   במדרש הנעלם
 .להחשיב כל יום ויום   ואברהם זקן בא בימים 

  מאור עינים
 .ורה בא כל הרפואותע"י הת   ויהיו חיי שרה 

 

 נועם אלימלך
 להכניס הכל להקדושה   ויהיו חיי שרה ]קטע א' ב'[ 
 שיחזיק א"ע כעפר וגם יתחזק    ויען עפרון 

 

 קדושת לוי
 שכר המצוות לפי התאמצות   וירץ העבד לקראתה

 אסור לאכול קודם קידושין   לא אוכל עד אשר דברתי
 לת תפילת מנחהמע  א"י ויצא יצחק לשוח ]קטע א' ב'[ 

 

 עבודת ישראל
 להתחזק בתשובה מעתה    ויהיו חיי שרה

 

 אוהב ישראל
 מעלת פסוקי דזמרה   ויצא יצחק לשוח

 

  באר מים חיים
 למלאות הימים כראוי    ויהיו חיי שרה

 העיקר תורה ומצוות ושאר עוה"ז טפל   ויאמר אברהם אל זקן ביתו
 

 דגל מחנה אפרים
 שלא לפתות מהיצה"ר   מיםא"י ואברהם זקן בא בי 

 ע"י שויתי הוי' לנגדי תמיד בא ליראה   ויצחק בא מבוא באר לחי רואי
 

 אהבת שלום
 להמשיך חיות להימים    ויהיו חיי שרה

 הימים הם לבושים להאדם  ואברהם זקן בא בימים קטע ב'
 שיחה הוא תפילה   במדרש יפה שיחתן וכו' 

 
 תפארת שלמה

  פלל על השנילהת    ויהיו חיי שרה
 מעלת הנהנה משולחנם של ת"ח   ויאמר לא אוכל

 להכיר בשפלות תדיר   עבד אברהם אנכי
 סיפור מעלת הצדיקים חשוב כד"ת   ואבוא היום אל העין

 

 חתם סופר
 שיצתה נפשו ע"י דביקות בהשי"ת   ויהיו חיי שרה קטע ג'  
 עיקר התורה תלוי בהתחדשות   ואבוא היום אל העין 

 

 אהרןבית 
 מעלת התפילה בציבור   ויוסף אברהם ויקח אשה 

 

 חידושי הרי"ם
 לנצל כל רגע של היום   אי' במדרש ר"ע היה דורש 

 להזהר מנגיעות עצמית  בענין אליעזר כשסיפר לפניהם
 

 

כל המקבל דין שמים 
באהבה חוסך את כל 
 התעניות והסיגופים

 
ואגיד לך את הרשום בכתב אמת 

י"ע אמר לאדמו"ר אדמו"ר מקוברין ז

"א איד הס"ק מסלונים זי"ע, בינו לבינו, 

אז ער איז מקבל ווי השי"ת פירט 

מיט איהם, ואין מהרהר אחרי 
מדותיו, פארשפארט ער אלע 

ופעם סיגופים מיט אלע תעניתים", 

אחד אמר בשולחן הקדוש לענין 
התיקונים של פגם ברי"ק רח"ל שאם 
יקבל אדם הנהגת השי"ת עמו בכל 

שהוא מודד לו וכו', דבר זה הוא מדה 
תיקון מעולה מכל התיקונים, ואדמו"ר 
זי"ע הרעיש את העולם בדיבור זה 
שאמר ויהי חיי שרה מאה וכו' ופירש"י 

'עם איז איהר כולן שווין לטובה, 
, הרי לך כי דבר זה שטענדיק גיווען גוט'

חביב מאוד לפני הקב"ה, והבא ליטהר 
 מסייעין אותו, 

 תורת אבות
 מכתבי קודש מהגה"צ ר"מ מינדר זצ"ל

 



 
 

 חיי שרהחומש רש"י פ' 
 לע"נ הבה"ח יחזקאל פייוויל ז"ל בן הר"ר אברהם שלום שליט"א ענגלענדער

 
 

 ? מהו הפשט בקרית ארבע (א

 ? למה כתיב עפרן חסר ויו (ב

 ? למה כתיב מגמלי אדוניו (ג

 ? למה רץ אליעזר לקראתה (ד

 ? מהו הפשט והאיש משתאה (ה

 ? למה נתן לה נזם זהב בקע, ושני צמידים, עשרה זהב (ו

 ? למה כתיב "אלי" חסר ויו (ז

 ? הבא ראיה שהיה לאליעזר קפיצת הדרך (ח

 ? איך לומדין שיפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן (ט

 ? איך יודעין שלבן היה רשע (י

 ? מה סיפר אליעזר ליצחק (יא

 ? באיזה דברים היה רבקה דומה לשרה  (יב

 ? למה נקרא קטורה (יג

 ? איזה מתנות נתן אברהם לפילגשים (יד

 ? ך ה' ליצחקאיזה ברכה בר (טו

 

 בהצלחה!

 
 

 
 

 

 

 

 ____השם: ____________

 ק'המבעלז זי"ע שמי שיסיים כל החורש"י כל שבוע יזכה להיכנס להיכל רש"י  מהר"שבשם 

 

 אפשר להסתכל בספרים את התשובות,
 % 08 -בין המשיבים שידעו מ

 ומעלה יוגרלו
 כל חודש

 ספרים חשובים.

כתב ברור ולציין את התשובות נא לכתוב על דף ב
 שם וטלפון, 

ולהחזיר או לשלוח בדואר למשפחת הירשלער רח' 
 ירושלים ]ולהכניס רק בתיבת דואר[ 62אבן האזל 

 תולדותפ' ישי עד יום חמ 
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