
 

 

  
ויאמר אברה� אל עבדו וגו' כי א� אל ארצי ואל מולדתי תל ולקחת אשה לבני 

דהא פרש''י לעיל (כ''ב, כ') שאחר העקידה בישר הקב''ה מש� (כ''ד, ב', ד') צ''ע 
לאברה� שנולדה רבקה בת זוגו של יצחק, וא''כ למה לא שלח אברה� את אליעזר 

  מיד לבית בתואל לשד� רבקה ליצחק. 
  

שאברה� ידע שבתואל ולב� ה� רשעי�, וא� ישלח את אליעזר לבית�, בודאי  וי''ל
 �צד כא� שלא יסכימו להשידו�, שיאמרו שאברה� הוא צדיק ואנו רשעי�, ואי

השוה בינינו, ולכ� אמר אברה� לאליעזר רק שיל� לאר� מולדתו ולבקש ש� 
 �ר אמר לה� כל שאליעז ,הי' ליצחק, וע''י נס נעשה השידו�, וכ�ממשפחתו שידו

שהנערה אשר תאמר הטי נא כד� ואשתה וגו' ויהי הוא המעשה שנעשה, שאמר 
ורק בשביל זה הסכימו להשידו�, שאפילו  טר� כלה לדבר והנה רבקה יוצאת,

ויע� לב� ובתואל '' וזהו כוונת הפסוק מה' יצא הדבר''שרשעי� האלו ראו והכירו 
ע או טוב (כ''ד, נ') ר''ל דרק משו� לא נוכל דבר אלי� ר ,ויאמרו מה' יצא הדבר

מסכימי�  א זה בודאי לא היואנו מסכימי� להשידו�, אבל בל ,שמה' יצא הדבר
.�  להשידו

  
שטר מתנה כתב ליצחק על  !פרש''י ויקח העבד וגו' וכל טוב אדניו בידו (כ''ד, י')  ב)

האדמו''ר מרחמסטריווקא זצ''ל כל אשר לו, כדי שיקפצו לשלוח לו בת�. 
שיש ראי' מפסוק זה ששידוכי� באי� בדרכי� שה� למעלה  ,אמר לימירושלי�) (

לכאורה היה כבוד גדול לבתואל לעשות שידו� ע� אברה�, שהרי , שמדר� הטבע
ובתואל היה מפשוטי הע�, ואעפ''כ הוכרח אברה�  ,אברה� הי' אב המו� גוי�

  תד� עמו.לכתוב שטר מתנה ליצחק על כל אשר לו, כדי שבתואל יסכי� להש
  

שלא קיימו האבות התורה רק בא''י ולא  ,ע''פ שיטת הרמב''�וי''ל באופ� אחר, 
בחו''ל, ומטע� זה חש אברה� שמא לא ירצו להשתד� עמו, משו� שלא ירצו לסבול 

וירצו לגור באר� נהרי� שהוא בחו''ל.  ,עול המצוות הנוהגות יותר באר� ישראל
 (�  (תפארת יהונת

  
פרש''י שראה שעלו המי� לקראתה עכ''ד. בד לקראתה (כ''ד, י''ז) ג) ויר� הע

� ,ומקוד� לא נאמר שאיבה ,ותשאב לכל גמליודדייק כ� מדכתיב אח''כ  פי' הרמב''
  דעלו המי� לקראתה.  ,מכלל דמקוד� לא הוצרכה לשאוב

  
כמו שעלו מקוד�.  ,הגמלי� לא עלו המי� לקראתהלמה בהשקותה את  צ''עולפ''ז 
עלו המי�  ,דבפע� ראשונה דבדעתה הי' לשאוב המי� לצורכהתי'  ת לויהקדוש

כיו� שכוונתה הי' לשאוב לצורכה, משא''כ בפע� שני'  ,לקראתה שלא תטריח עצמה
לא עלו המי�  ,להשקות הגמלי� של אליעזר עבד אברה� ,שכוונתה הי' לגמול חסד

תו פעולה לש� לקראתה, שכשאד� עושה מצוה יותר נחשב לעשות פעולה, שבעשו
  מצוה נחשב לו יותר למצוה.

  
לא הי' הוכחה כ''כ  ,דא� המי� עלו לקראתה בשאיבתה בשביל הגמלי�וי''ל עוד 

שמוכ� שהיא בעלת חסד, דכל אחד מוכ� לעשות חסד כל זמ� שהוא בנקל, דרק אד� 
  הוא הוכחה ברורה שהוא בעל חסד.   ,לעשות חסד בקושי

  
הסידורו של שבת (שורש א' ענ" ד') שאליעזר העמיד נסיונו עפ''י דברי וי''ל עוד 

והוא כראות בעל החסד  ,לראות א� יש לרבקה המעלה הגדולה של עשית החסד
אומר בלבו א"  ,ומבקשו להעניק לו מטוב ברכותיו ,אשר העני מפיל תחנוניו לפניו

א� אמלא משאלותיו לא אקיי� בזה כי א� מדת המרח�, לא מדת החסד, ומה 
הול� ומוסי" לו על שאלתו לית� לו מה שלא שאל מאתו, כדי שיהי' בבחינת  –ושה ע

גומל חסד שרוד" בתר הדל להשפיע לו מטוב חסדו, ולכ� העמיד נסיונו באופ� זה 
 �''א� אומר אלי' הגמיאיני נא מעט מי� מכד�'' ותאמר מעצמה ''שתה וג� גמלי

  דוקא לגמול חסד מעצמה. אשקה'' ויתראה מזה גודל מדת החסד שבה, שרצונה
  

וי''ל עוד ע''פ מה שאמר אבי מורי זצ''ל (בשבת האחרו� קוד� פטירתו פר' בלק) 
והצנע  ,ואהבת חסד ,כי א� עשות משפט ומה ה' דורש ממ�, !הפסוק בהפטרה על 

הלשו� ואהבת חסד, הא הוי יותר שלכאורה צ''ע ). ', ח'לכת ע� אלקי� (מיכה ו
דא''א לעשות חסד רק אד� כזה שהוא אוהב חסד,  ותי'. מדויק לכתוב ועשות חסד

דמי שאינו אוהב חסד בכל פע� שהוא צרי� לעשות מעשה חסד ימצא אמתלא למה 
וכ היה דרכו של אבי מורי זצ''ל שאהב לעשות חסד אינו יכול לעשות אותו עכשיו. 

  ועשה כל מה שבידו לעשות כדי לעזור את חבירו.
  

דכשהאד� עושה  פי'ע� אדני (כ''ד, י''ד) הקדושת לוי  ד) ובה אדע כי עשית חסד
חסד, הוא מעורר חסד על כל העול�, שכול� חפצי� לעשות חסד, וכ� הוא בכל 
המצוות, והנה אברה� כל מצותיו היו במדת החסד, והי' מעורר חסד על כל העול�, 

רבקה אע''פ שהיתה קטנה עשתה חסד ע''י  באמתשכול� רצו לעשות חסד, והנה 
, ומי הוא ובה אדע כי עשית חסדאברה� שמעורר החסד על כל הברואי�, וזהו 

  מה שאדוני עושה חסד, הוא המעורר זה החסד.  – ע� אדני –הגור� זה החסד 
  

�שאד� עושה חסד ע� אחרי�, שלא רק שהוא מהנה  שעי''ז ,דבר גדול נראה מכא
, כמו שאנו רואי� כא�, דעי''ז שאברה� את האחרי�, אלא ג� מהנה את עצמו

  .יצחק בנוליעשה חסד, ועי''ז נעשית אשתו עושה חסד הוא מעורר שג� רבקה 
  

התרגו� א� לא (כ''ד, כ''א)  ה' דרכו לה מחריש לדעת ההצליחמשתאה ה) והאיש 
 הנצי''ב (העמק דבר) פי'אונקלוס פי' שתיק למידע האצלח ה' אורחי' א� לא. 

אע''פ שהי' לו לדבר עמה כדי להכיר שכלה, אבל הי' מחריש כדי לדעת ההצליח וגו', 
שפירש''י וי''ל עוד כי בשעת דיבור א''א להתבונ� על כל תנועה כמו בהיותו מחריש. 

שהי' משתומ� ומתבהל לדעת א� היא ממשפחת אברה�. לכ� הי' מחריש  !משתאה 
הי' שותק, דבעת בהלה יותר טוב לשתוק שתק. דהיינו כיו� שהי' במצב של בהלה  –

  מלדבר. 
  

מגדולי התורה שהתפרס� מאוחר יותר כגאונה של פולי�, בצעירותו רצה אחד 
כמנהג המקו�  זצ''ל לשוחח בלימוד ולפלפל בתורה,להכנס להגאו� מאוסטרובצא 

שלח מקוד� שליח אחד ממקורביו ליכנס לקודש פנימה, ולצייר לפניו מי שרוצה 
י בש''ס בבלי, ירושלמי ספרא ספרי ראשוני� ואחרוני�, הגאו� זצ''ל לבקר כבק

הגאו� זצ''ל הרגיש כפי הנראה מעט התנשאות  ואמר להשליח שיכנס, הקשיב
כשנכנס אל הגאו� נת� לו  זה, ובואוסטרובצא לא אהבו את זאת,מצד הגאו� ה

י�, אחרי ואמר לו אספר לכ� סיפור, בצעירותי נתמניתי לרבה של סקערניב ,שלו�
שכבר כיהנתי זמ� מה ברבנות ש�, יצאו עלי עוררי� מכמה תקיפי העיר, והוכרחתי 

'ל, קמתי ונסעתי ע� לקבל ''סמיכה'' מחדש, מהגאו� ר' יהושע מקוטנא זצ'
לפני שהגענו לביתו ביקש המשמש שלי להכנס לרבה של  משמשי לקוטנא,

ו, ולתאר לפניו שזה אבר קוטנא, ולתאר לפניו מי הוא הבא לבקש ''סמיכה'' ממנ
בקי בבבלי וירושלמי ספרא וספרי ראשוני� ואחרוני�, אמרתי לו הרי רבה של 
קוטנא איננו סנדלר, כשאכנס אליו הוא ידע ע� מי יש לו עני�, אלא מה אתה דואג 

בלשונו  אליו, חמש דקות צרי אד� להתאפק, על אות� חמש דקות עד שאכנס
ט, ער איז נישט קיי� שוסטער, אז אי וועל האב אי איה� געזאג –הקדוש 

 ,�אריינקומע� צו איה�, וועט ער דא שוי� וויסע� מיט וועהמע� ער האט צו טאע
ר" זי א אלא מאי, די פינ" מינוט ביז אי וועל אריינגיי� צו איה�, פינ" מינוט דא

,�אתו בזאת נפרד הגאו� זצ''ל מהרב הנ''ל בלי לשוחח  מענטש קענע� איינהאלטע
    . בדברי תורה

  
ו) ויקח האיש נז� זהב בקע משקלו ושני צמידי� על ידי' וגו' ויאמר בת מי את 

לאחר שנת� לה שאלה, לפי שהיה בטוח בזכותו של אברה� פרש''י (כ''ד, כ''ב, כ''ג) 
ואי� מעשיו כמעשה  ,בטח בזכותו של אברה�דנהי ש צ''ע. שהצליח הקב''ה דרכו

השוטה שמאבד את ממונו, מ''מ צריכי� טע� למה עשה מעשיו בדר� זה, ולא שאל 
ובנקל היה יכול לשאול  ,דהא רבקה עומדת לפניו ,את רבקה מתחלה בת מי את

  אותה. 
  
שאליעזר ראה שרבקה היתה גומלת חסד, נת� לה שני כיו� תי'  )גור ארי'מהר''ל (ה

רה והעבודה, והשתא תהא לה שלשה דברי� שעל שלשת� צמידי� לרמז עמודי התו
ש לה עמוד אחד העול� עומד התורה והעבודה וגמילות חסדי�, ורמז לה מאחר שי

,�ולכ� כאשר ראה שהיתה עת ראוי' והשעה מצלחת מיד עשה  שיהי' לה כל שלשת
  שאז הי' מבטל הכוונה. ,הרמז שלא להפסיק בדבור כלל

 
אבל העיקר מעלה בהשידו� הי'  ,הי' תנאי בהשידו�שיחוסה שאע''פ  וי''ל עוד

נת� לה  מעשי' א� היא בעלת חסד, ולכ� מיד אחרי שראה שהיא עושה מעשה החסד
 ,ר זצ''לעגאר' גרשו� ה הרה''ק וי''ל עפ''י דברי זקניהמתנות לרמז את זה. 

שהתורה מורה לנו עצה טובה בנימוסי דרכי העול�, דהנה יש  ,מזבאלטוב אדמו''רה
כמה בני אד� שעוסקי� בעניני צדקה וחסד לש� גאוה, לקנות לה� ש�, וג� בעניני 
צניעות ויראת שמי�, ואנשי� כאלו אינ� בעלי צדקה ויראי שמי� אמיתיי�, וע''כ 
לא שאל אותה מתחלה מי היא, למע� יודע לו על בירור על מדותי' הטובי�, ובא� 

  תעשה לש� כבוד.ר, כי שמא היה שואל אותה מתחלה מי היא אי� הבירור גמו
  

  

  
  פרשת 

  שרה יחי
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

שמעשה אבות סימ� לבני�, וג� מעשיו בשעה , דכיו� שאליעזר ידע וי''ל באופ� אחר
שהמתנות שנת� לה מרמזות על העתידות, דהיינו  ,הזאת ה� בכלל כמבואר ברש''י

נתינת הלוחות ועשרת הדברות לבני ישראל, לפיכ� רצה להטיל בה� רמז שמבלי 
שהתורה מדגישה הבטחו� של  וי''ל עוד וכלו להתקיי�.האמונה והבטחו� לא י

כמ''ש שהי' משתאה לה לדעת הא� ההצליח ה'  ,אליעזר בזכותו של אברה� אבינו
ופרש''י שהי' משתומ� ומתבהל לדעת א� היא ממשפחת אברה�, ואעפ''כ לא  ,דרכו

  אלא נת� לה המתנות מיד.  ,שאלה כלו�
  

לרמז לשקלי ישראל  !  ת� לה נז� זהב בקע משקלושנ(כ''ד, כ''ב) שפרש''י  וי''ל עוד
לרמז לשני לוחות מצומדות. עשרה זהב  –בקע לגלגלת. ושני צמידי� על ידי' 

הא בודאי  ,למה עשה רמזי� הללו צ''עלרמז לעשרת הדברות שבה�.  –משקל� 
שבפירוש אמר לה כ�, שהוא נות� לה דברי�  הימי� יוס" תי'רבקה לא הבינו אות�. 

אלו לרמז ולסימ� לבני', לכ� כאשר שמע לב� דברי� אלו מפי רבקה היינו רמזי� 
אחר שהי' לו ידיעה שהוא  ,ואנכי פניתי הבית מע''זר� לקראת האיש ואמר לו  ,הנ''ל

�, אלהי� אחרי לא יהי' ל�  ,מקפיד על ע''ז, כי רמז לה עשרת הדברות שבה� חקוק
� הצמידי� והנז� הזהב, והנה לב� אינו מתפעל מרמזי� הללו, רק העיקר אצלו עצ

ועל מה ר�, לא תימא על העני� הנשגב שרמז לה, רק נת� עיניו  ,רש''י מה ר�וזהו שפ
  בממו� דוקא. 

  
) שנת� דברי� אלו שמרמזי� על עשרת פרשי המדרשמהיפה תואר (מוכעי� זה כתב 

, וא� היא הזיווג הוא לעבודת ה' ולא להנאה גופנית שתכליתהדברות וכו' לרמז 
  אינה מבינה אותו מהו התכלית של הרמז.   

  
ולא היו  ,שאליעזר ידע שלב� ובתואל היו רשעי�, י''ל באופ� אחר דברינוול

מסכימי� כ''כ לשלוח רבקה עמו, לכ� נת� לה המתנות מיד להראות לה גודל בטחונו 
  ה חשק לבוא לבית של אד� קדוש כזה. כדי לית� ל ,בזכותו של אברה�

  
אעפ''כ עשה הרמזי�  ,שאע''פ שרבקה לא הבינה הרמזי� הנ''ל באופ� אחר,וי''ל 

האלו כדי להשפיע קדושה על רבקה, דהיינו עי''ז שהיא מקבלת מתנות כאלו 
שמרמזי� על הלוחות ועשרת הדברות, משפיע קדושה עלי',  וקדושה זו תת� לה 

וי''ל עוד עפ''י דברי הש�  החיזוק ליל� ע� אליעזר כנגד רצו� אבי' ואחי'.
רצו ואמרו מה' יצא הדבר, ואח''כ נתהפ� שלכאורה צ''ע מדוע תחלה נת  ,משמואל

דעת� ואמרו תשב הנערה אתנו ימי� או עשור, בתחילה מאי קסבר ולבסו" מאי 
והיו  ,שכל זמ� שרבקה הי' ביניה� היתה צדקות שלה מקשקשת ביניה� ותי'קסבר. 

נכנעי� להקדושה, ע''כ אמרו מה' יצא הדבר, א� אחר דכתיב ויוצא העבד כלי כס" 
ואיתא בספרי� שזה הי' כס" קידושי�, ועני� קידושי� הוא  ,וית� לרבקהוכלי זהב 

כמ''ש בקידושי� (ב') דאסר לה אכ''ע כהקדש, לכ� אחר שנפרדה  ,להפרידה מזולתו
 רבקה מה� נעשו מקולקלי�.   

 
'י פרש' – (כ''ד, ל''א) ברו ה' למה תעמוד בחו�, ואנכי פניתי הבית ואז) ויאמר ב

כדכתיב ויקוד  ,לשמצאו עדיי� עומד ומתפל דו''ז הפני� יפות פי'מעבודת אלילי�. 
 ל לשו�פמדויק מה שאמר בכ ולפ''זדהשתחוי' לשו� תפלה.  ''לזכשחהאיש וישתחו, ו

אי� ברו� ה', למה תעמוד בחו�, שאיתא בשו''ע (סו" סי' צ''ד) שאע''ג שבוא  –
, מצוה � כמו שדה, מ''מ א� לא מצא אכסניא פנוי מגילולי�להתפלל במקו� פרו

דהבית כיו�  –ולמה תעמוד בחו�  מע''ז. ה, והיינו דאמר פניתי הביתלהתפלל בשד
 –יותר מדויק לומר (יש להעיר על דבריו, שלפ''ז פנוי מע''ז מצוה להתפלל בבית. 

   למה תעמוד בחו�.)ואנכי פניתי הבית,  ,ברו� ה'בוא 
  

עיר ל אל אר� נהרי� ,ע� עשרה גמלי�הל� כשאליעזר שבודאי , אחרבאופ�  וי''ל 
הכפל לשו� בוא  ולפ''ז י''ל. י לסייעוכד של אברה� לקח עמו שאר עבדי� ,נחור

ברו� ה', בוא  –אליעזר אמר לב� ע�  כשמדברהיינו ברו� ה' למה תעמוד בחו�, ד
, עפ''י דברי הרבינו בחייוי''ל עוד  תעמוד בחו�.למה  –שאר עבדיו אמר וכשמדבר ל
ישלח מלאכו הוא  ')(כ''ד, זכמ''ש אברה� ומסייע אליעזר בשליחותו, הי' שמלא� ה' 

ויש� העבד, ויקח העבד, כמ''ש בש� עבד,  הכתוב וומטע� זה מתחלה קרא לפניו,
וכמ''ש  ,על ש� המלא� שהי' עמו שנקרא איש ,ויר� העבד, ומכא� ואיל� נקרא איש

יזכירנו הכתוב בש� האיש, כמ''ש ויקח  זה ומטע�(דניאל ט') והאיש גבריאל, 
 �האיש, ויקוד האיש, כה דבר אלי האיש, ויבא האיש הביתה, וכאשר הרשו אותו לב

רבקה, ואמרו הנה רבקה לפני� קח ול�, שהוא גמר השליחות  ובתואל לקחת את
והזכירו הכתוב בלשו� עבד  ,ימת הצלחת הדר�, חזר העבד לקדמותותוח

הוא שנאמר ויוצא העבד כלי כס" וכלי זהב, ויקח העבד את רבקה וכמבראשונה, 
, הכפל לשו� ולפ''ז י''לויל�, ותאמר אל העבד, ויאמר העבד, ויספר העבד ליצחק. 

 .�  שהתורה בא לרמז על שניה�, אליעזר והמלא
  

 אליעזר אשיבוהוא כוונת לב�  א� עיקר ,על דברי הפני� יפות הנ''ל להעיריש ח) 
הלא די לומר  לשמר�, –ומקו� לגמלי�  !  מסיי� , למהש� להתפלל כדי וביתל

והסר כל דברי  ! רמב''�אגרת ה''ל עפ''י דברי ויאלילי�. מעבודת  –ופניתי הבית 
 ,ב�של ל ליל� לביתו לאליעזרקשה שודאי הי'  ולפ''ז י''להעול� מלב� בעת התפלה. 

לכ� לב� אמר לו שיש לו מקו� משומר  ,בחו� ונשאר , א� גמליוכראוי ש� ולהתפלל
  לגמליו. 

  
 ,מתפללעדיי� עומד ו הי' שאליעזר ,על דברי הפני� יפות הנ''ל עוד יש להעירו

תפלתו  אחרמיד ש נענה על תפלתו, כברהוא הלא  על מה התפלל,שלכאורה צ''ע 
אמרה לו שהיא , וג� כמו שביקש שתותמי� ל גמליוונת� לו ול ,יצאה רבקה

, ו בדברשהתפלל שלב� ובתואל לא יעכב ע''פ פשטות י''ל אברה�. תחממשפ
  יתו. ב, ובא המלא� והמככפרש''י שבתואל רצה לעו
  

ויצא  ,רבותינו נעשה חפשיאמרו  –ברו� ה'  !  עפ''י דברי החזקוני ,וי''ל באופ� אחר
על ש ולפ''ז י''לל ארור לכלל ברו�, ע''י ששימש את אברה� הצדיק באמונה. מכל
ברו�  אובכמ''ש  ,מיד נענהג� ע''ז ו ברו�,מכלל ארור לצא ויהוא ש ,התפללגופא  זה
  ה'. 
  

מכלל ארור לברו�,  הוציאושאברה� אבינו לא הי' יכול לשלכאורה צ''ע  וי''ל עוד
� עי''ז, רק הוציאו שודאי לב� לאוי''ל . בוא ברו� ה'רמי הוציאו כשאמר הא ולב
הכס" חז''ל שזה הי' מבואר בכו ,נתקיי� שליחותו ת� הצמידי� לרבקהונהוא ש

 ,�צא מכלל וכה ליוז ולכ� את אברה� באמונה, ימששנתברר שהוא ואז קידושי
�   . , וע''ז נאמר בוא ברו� ה'ארור לברו

  
אלי פרש''י  !  אלי לא תל האשה אחרי (כ''ד, ל''ט) עפ''י הפסוק וי''ל באופ� אחר,

לו אברה� לפנות שיאמר  ,והיה מחזר למצוא עילה ,בת היתה לו לאליעזר ,כתיב
שה שליחותו ועש ש כזה,שרק ע''י מעשה מסירות נפ ולפ''ז י''ל. אליו להשיאו לבתו

  ברו�.ל מכלל ארור צאויל זכה ,בתו בשביל אע''פ שרוצה יצחק ,באמונה
  

צא ויהוא נתברר ללב� שז א, צמידי�בה המקדשעזר יל, דכיו� שאוי''ל באופ� אחר
,�ולכ� אמר לו בוא  ,שחררואברה�  ע''כו, אי� עבד נעשה שליח לקדשד לכלל ברו
א� יביא רק שבתנאי,  המקדשהוא נכי, שאברה� אעבד  – אליעזר השיבו ברו� ה',

דאי� עבד נעשה  ,ב� חורי� נעשה והוא ,אז הוא כס" קידושי� ,ליצחק את האשה
  נשאר עבד. הוא ומתנה, בתורת  הצמידי� יהי' ,יבוא א� לאשליח לקדש, אבל 

  
אל האיש  ''ויר� לב� (כ''ד, כ''ט) על הפסוק ,עפ''י דברי המש חכמהעוד וי''ל 

 ''�ר למה ר�, ועל מה ר�, אלא ויהי כראות את הנז� אמ שפרש''יהחוצה אל העי
ויהי כראות וגו' דא''כ הי' לו להקדי� לומר  צ''ע .יר הוא זה, ונת� עיניו בממו�עש

לחת� עבור בתו של אברה� שלב� סבור שאליעזר בא לקחת אותו  ותי' ואח''כ ויר�.
בת היתה לו ובכל  –כמו שדרשו חז''ל ''וה' בר� את אברה� בכל'' ו ,אשר נולדה לו

וננו ''וכראות את הנז� והצמידי� וכשמעו וגו' כה שמה ולכ� ר�, אול� אחרי התב
דבר אלי האיש'' ר''ל דברי� הנראי� שמכווני� אלי' לבד, אז התבונ� כי רק לרבקה 

אז ''בא אל האיש'' ולא כר� במרוצה ובחפזו�.  ,כיוו� לקחת אותה לכלה ליצחק
 דהיינו כיו� אתהה', ברו� בוא   –אליעזר ל לב� אמר אמר שמטע� זה ולפ''ז י''ל

בשבילי,  רק שאתה בא הואברו�, א''כ יצחק יכול לינשא בת�, וזה לכלל יוצא  כבר
אברה� עבד  –, וע''ז אמר לו אליעזר בתו של אברה� אותי לחת� עבוריינו לקחת דה

�, ועיקר שליחותי הוא ליצחק א� יביא את האשהרק  ,אנכי, ואיני יוצא לכלל ברו
  . רק בעבור יצחק ורבקה

  
  
  

  
ורווי� זצ''ל אב''ד דק''ק לובלי�. שמו נודע למשגב בכינוי ''ראש הברזל'' דער ''אייזערנער קאפ''. לזכר נשמת מורינו ורבינו הגאו� הגדול ר' עזריאל הלוי ב� מו''ה דוב ה

הרמ''א. וג� הי' סמו  רבינו נלב''ע ביו� שבת קודש כ''ב חשו� תקע''ט, הי' ב� ס''ב שני�. קברו סמו לקברו של גאו� הגאוני� רבי שלו� שכנא מלובלי� חותנו של
ל זצ''ל בעל זה מלובלי�. בלוייתו הספידו גדולי הדור וביניה� הגאו� ר' יעקב מליסא זצ''ל בעל חוות דעת ונתיבות המשפט, וג� הגאו� ר' יהודה ליב עדלקברו של זקני החו

כשרבינו הי' רק ב� עשרי� שנה נזדמ� ע� אחד מזקני דורו הגאו� רבי שלמה מחעלמא זצ''ל בעל ''מרכבת המשנה'' על הרמב''�, ובתו ריתחא מי נפתוח ומי� טהורי�. 
 או� בעני� פסיק רישא, ואחרי המו''מ בזה הודה הגאו� הנ''ל לדברי רבינו וקרא לפניו ''אבר'' אב בחכמה ור בשני�. יהי זכרו ברו.דאורייתא השיג רבינו על דברי הג

 

בוקר  –הי' מהל ברחוב, ופגעו בו ג' משכילי�, שדרכ� ללגלג על תלמידי חכמי�, נענו שלושת� ואמרו בזה אחר זה דר ללצנות  זצ''ל  פע� הבית הלוי – ברו ה' ואב
קב, שאול ב� קיש אני, שיצא לחפש ג' אתונות, והנה היא בידכ�, לא אברה� אני, לא יצחק, ולא יעטעות  –טוב ר' יעקב בוקר  –טוב ר' יצחק בוקר  –טוב ר' אברה� 

 .�  אמנ� מצא אות
  

דוע לו מקו� בטוח אצל שדה התעופה ''קענעדי'' לעזוב פע� א' אחר תפלת מנחה בא אחד ממתפללי בית המדרש לאבי זצ''ל ושאלו הא� י ! א� ישכ� עושי� חסד ואמת 
הקאר מחירו רב חושש על הפסדו. אבי זצ''ל לא המתי� רגע וענה לו מיד הנח הקאר , ובעבור שש� את הקאר שלו כי אחד ממשפחתו חלה רח''ל וזקוק מיד ליל אצלו

הטיב לחבירו. בעד אחר לא היה לו גבול ובכל עת ובכל שעה היה מוכ� לעזוב את שלו ולשל במקומו ואני אולי אות לשדה התעופה, וכ עשה. אהבתו לעשות חסד 
   כבוד התורה להולי אותו לשדה התעופה אמר לי אי� ל כבוד התורה גדול מזה לעזור לאחרי�.  וכששאלתי אותו א� הוא
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