
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
  
  )א, כג(                             " ויהיו חיי שרה"

, כי פרשה זו המדברת ממיתת שרה, ראוי לציין
וכן פרשה המדברת , "חיי שרה"קראת 

  ".ויחי"קראת , ממיתת יעקב
כי עיקר . שמות אלה כאילו מלמדים אותו

אשר אחרי , המה החיים הצחיים, החיים
) 'קהלת ז(וכן אמר . ףפירוד השמה מן הגו

". טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו"
                          ) אזים לתורה(                 .ש"ועיין שם בילק

  
  )א, כג(   "שי חיי שרה... ויהיו חיי שרה"

כיוצא בזה היה רבי זושא מפרש את הפסוק 
 הייו –" ברך את אברהם בכל' וה"בפרשתו 

זושא מפרש ' שהיה ר" כל"ה טובה זו של במיד
את הברכה שעשה לי כל צרכי כל מה שעושה 

ובהרגשה , הכל לטובה, ה לצרכי הוא"לי הקב
  .פלאה זו תברך אברהם אביו

  
  :אומר" שפת אמת"ר בעל "האדמו

 מעיד הכתוב שכל שות –" כולם שוין לטובה"
שלא היה קלקול , צלה לטובהחייה שוין היו א

עד שתצטרך לתקן , ופגם בשים הקודמות
אלא בכל יום עשתה את , בשים המאוחרות

  ...הראוי לאותו יום
  

  )ב, כג(      "                             ותמת שרה"
שזדמן בה לשחיטה , על ידי בשורת העקידה"

  )י"רש". (פרחה שמתה ומתה, וכמעט שלא שחט
, לשרה, שעמד בסיון העקידה, ן אברהםמה בי

  ?שפרחה שמתה רק מן השמועה על כך בלבד
ה לסיון אט "אלא שאת אברהם הכיס הקב

שלא לערבבו "כדי , והאריך אליו בדבורו, אט
 כלשון –" פתאום ותזוח דעתו עליו ותטרף

ובכח מידת ההסתגלות הטבועה , )ב, כב(י "רש
. ועמד בו, הוכן פשית לקראת הסיון, באדם

לא עמד , אבל שרה ששמעה זאת בפתע פתאום
  .לבה ומתה

ה ותן סיון "שעה שהקב, עוד אפשר לבאר
.  ותן לו יחד עמו את הכל לעמוד בו, לאדם

, אברהם אביו יתה לו העקידה כסיון עבורו
אבל שרה הגם . ויחד עמו גם כח העמידה בו

הרי כיון , שגדולה היתה מאברהם בבואה
ממילא לא היתה , ן לה הסיוןשלא ית

  )רבי חיים שמואלביץ(           .מסוגלת לעמוד בו
  
, ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון"

  "    ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה
  )  ב, כג(          

בילקוט מסיק  – ותמת שרה בקרית ארבע
 ממרא, אשכול, שהיו למקום ארבעה שמות

 
  
  
  

והיות ומקום זה הוקצה , חברון, קרית ארבע
לקבורה אפשר לדרוש ארבע שמות אלו לארבע 

אשכול מלשון , סיבות עיקריות למותו של אדם
כגון בים , זה המת בעוון אחרים, שכול

. היתפסים בעוון אביהם השאר שכול מהם
וממרא כמו זקן , גין עווותיוהמת ב, ממרא
, קרית ארבע זה שמת לעת זיקה. ממרא

חברון . שפרדים ממו ארבעת חלקי הגוף
ואצל . זה צדיק המת בשיקה, מלשון חיבור

. שרה זכרו שי הלשוות האחרוים בלבד
הקדים . ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה

הספד לבכי אף על כפי שבכל מקום קודם בכי 
וראה כי .  שלושה לבכי ושבעה להספד,להספד

בדרך כלל האבל הולך ומתמעט כי ברבות 
אבל כאן בכל יום ויום , הימים הכל שכח

לכן קדם , הרגישו יותר בחסרוה של שרה
  )כלי יקר(                                   .ההספד לבכי

 
להים אתה -שיא א, שמעו אדי"

 ) ו,כג(                    "בתוכו
שאם " שמעו אדוו"צריך היה להיות כתוב  

 שמע –הוא מדבר כשליח בי חת ואומר שמעו 
אלא שאין " אדוו"כן היה צריך לומר , אותו

זה מדרך המוסר שישים אחרים עמו בהכעתו 
  )אבן עזרא(                            .   לפי אדם זר

  
וידבר אתם לאמר אם יש את פשכם "

שמעוי ופיגעו לי , את מתי מלפילקבור 
  )ח,  כג("                               בעפרון בן צוחר

שיש לו מערה  – רחופיגעו לי בעפרון בן צו
, בקצה שדהו ואיה לו בית קברות אבותיו

לו ' עפרון עשיר וכבד ולא יהי' וכיון שהי
כעין בות , לכבוד למכור מחלת אבותיו

הלך אברהם להרבות לו לכן לא , היזרעאלי
מחיר השדה אלא ביקש מאשי העיר שיפגעו 

  )ן"רמב(                     .דרך כבוד, בעבורו בעפרון

  
ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר "

בכסף מלא יתה לי . בקצה שדהו
  )  ט, כג("                     בתוככם לאחוזת קבר

 את ויתן לי – ויתן לי את מערת המכפלה
אברהם ראה וידע מה שיש . מערת המכפלה

שאין הדבר , במערה ועפרון לא ראה מאומה
וחיכה אברהם . מיתגלה אלא לאדוו האמתי

כדי שלא , עם קיית המערה עד מותה של שרה
יביו שהמערה חשובה מאד בעייו ואולי לא 

  )זהר(                                           . ירצו למכרה

  

מערת המכפלה  – את מערת המכפלה אשר לו
מקום המקדש , יתה תחילה לעפרון החתי

ארץ ישראל , יתן תחילה לארוה היבוסי
יתה תחילה לכעי ובת שבע יתה תחילה 

וכולם במשקל אחד הם וחטאו , החתי' לאורי
  )יות אלם(    .של אדם הראשון הוא שגרם לזה

 
  )  יב, כג("  וישתחו אברהם לפי עם הארץ"

וכגד שתי  – וישתחו אברהם לפי עם הארץ
ה לפי בי "ההישתחוויות של אברהם אביו ע

, חת עתידין כל האומות להישתחוות לפי ביו
דכתיב וישתחוו לך כל , אחת בימי שלמה

אפיים ארץ , ואחת לעתיד לבוא, מלכים
  )ג"מדה(                          .                 ישתחוו לך

 
ארץ ארבע מאות שקל כסף ביי וביך "

  )טו, כג(               "מה היא
 בין שי אוהבים כמוו מה היא –" ביי וביך"

  )י"רש. (חשובה לכלום
מאימתי חשבו אברהם ועפרון אוהבים זה 

  ?לזה
חיים מאיר ' פירש הרבי ר, אלא הכווה

וכך . שיו אוהב משהושכל אחד מ, יץ'מויז
ולא , אי חומד ממון: אמר עפרון לאברהם

אוהב כסף לא , מסתפק בארבע מאות שקל
  הך מוכן לפזר , ואתה אוהב מצוות; ישבע כסף

מצא שגם , כל הון שבעולם בכדי לקיים מצוה
אי גם אתה איו מייחסים ערך רב לארבע 

  ....מאות השקלים שאי דורש
 
  )טו, כג("           'ל וגוארץ ארבע מאות שק"

 ארבע מאה ארעה שווא "–בתרגום אוקלוס ' ופי
  .ש"ע' סלעין וכדו

היה , שארבע מאות שקל כסף, באמת ראה
שהרי . מחיר גבוה ומופרז מאד באותו זמן

, יעקב אביו קה חלקת השדה במאה קשיטה
' לקמן לג(ל "י ז"כדפירש, הייו במאה מעה

ובשקל יש , ו" כה דף"וכדאמרין בר) 'יט
 מצא דמאה – הייו עשרים מעה –עשרים גרה 

ועפרון שדרש , קשיטה הם חמשת שקלים
, הוא פי שמוים יותר, ארבע מאות שקלים

כי (, ה"ממחיר השדה ששילם יעקב אביו ע
היה לו איזה , מסתברא ששדה האמור סתם

כ שדה עפרון ושדה העיר "וא. גבול מסוים
דתן לא רחוקים היו במ, ה"שקה יעקב אע

  )ברכת פרץ(                                   ).ז"זמ

  
  )טז, כג(                            " עבר לסחר"

הם " סחר"דקודם אותיות , אפשר לרמוז
כמו , לשון קודם " עובר"ו, "זק"אותיות 

וכן לעפרון שהיה :) פסחים ז" (עובר לעשייתן"
  ) 'ז' ח' ר פ"ב(ל "וכמו שרז, רע עין היה לו זק
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ולא ידע ) "'כב' משלי כח(דרשו עליו הכתוב 
עשה " סחר"דאותיות , "כי חסר יבואו

  ".חסר"
, שישים גד עייו, וזו תוכחת מוסר לכל סוחר

דיש כמה . זק ואותיות חסר, כי לפי סחר
לא " "לא תוו", "לא תגובו. "לאוין

ואם ". לא תשקרו", "לא תגזול". "תעשוק
ומבקש רצון , אז יהיה סוחר טוב,  בכליזהר

  .זק לפיו גם חסר, ואם יעבור', מה
מלח :) ו"כתובות ס (ל"משזועוד יש לרמוז 

יהיה , אם חסר לצדקה, וזה רמז, ממון חסר
  .ועוד יש לצדד ברמזים אלו, סוחר ויצליח

  )חומת אך(            

 
אלקי השמים ואלקי ' ואשביעך בד"

בי מבות הארץ אשר לא תיקח אשה ל
  )  ב, כד(  "  הכעי אשר אכי יושב בקרבו

 – ות הכעיבאשר לא תיקח אשה לבי מ
אלא שהכעים , ז"וכי בות חרן לא עבדו ע
מה שאין כן בות , היו מושחתים גם במידות

מה שאין כן , ות בירושהרוהמידות עוב. חרן
  .דעות כוזבות

 
לקי -לקי השמים וא- א' ואשביעך בה"

  )ג, כד(                            "'גוהארץ ו
לקי -לקי השמים וא-מהי ההדגשה של א

  ?הארץ
, מבאר האבן עזרא כיון שהושא הוא זיווגים

אשר עליהם אמר שבת קול יוצאת מן 
כ "א" בת פלוי לפלוי"השמים ואומרת 

צריך היה להשביעו שיבה את השתדלותו 
  ".לקי השמים-א"לפי המקור של הבת קול 

  )אבן עזרא(                        
  
  )ג, כד(            "ויען לבן ובתואל"

  . רשע היה וקפץ להשיב לפי אביו-י "פירש
לקמן (והלא גם בבי יעקב כתיב , יש מקשים

  .'ויעו בי יעקב את שכם וגו) "יג, לד
אפשר , דשם בבי יעקב, ואין כאן קושיא

כ "שאמ, שלא היה מעה בפי יעקב בעת ההוא
הרי שאף בפי , "ויען לבן ובתואל"כאן דכתיב 

אלא שלבן , בתואל היה מעה בעת ההוא
  )דברי דוד(                   .הקדימו מפי רשעתו

  
ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה "

, האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת
ההשב אשיב את בך אל הארץ אשר 

  )  ה, כד(     "                              יצאת משם
אמר לו אברהם לאליעזר  – אלי כתיב. אולי

אתה ארור ובי ברוך ואין ארור מידבק 
לומר אין ברוך ' לכאורה צריך הי. בברוך

בדרך צחות אומרים לארור (מידבק בארור 
אלא שאליעזר חשב שאם ) אין השידוך אה
' לאברהם בתו שלו ראוי' הגר היתה ראוי

, ם אתה ארורועל זה עהו אברה, ליצחק
והגר המצרית היא , אתה מבי כען שתקלל
שאין הארור של ח , מבות חם שלא תקלל

, ה את ח וביו"מידבק בברוך שבירך הקב
  . ולכן קילל רק את כען ולא את יתר בי חם

  )פים יפות(
 
ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדויו "

ויקם וילך אל . וילך וכל טוב  אדויו בידו
  )י, כד(              " הרים אל עיר חורארם

 להרכיב עליהם עשרה אשים – עשרה גמלים
  )חזקוי(           . לברך ברכת אירוסין וישואין

  
 זה הזם והצמידים – וכל טוב אדויו בידו

שאין טוב אלא , המרמזים על עשרת הדברות
  )כלי יקר(.                                               תורה

 שטר מתה כתב – וכל טוב אדויו בידו
כתוב ' וצריך לומר שבשטר הי. י"רש. ליצחק

, שלא תחול המתה אלא אחר הקידושין
שלפי כן אמר עבד אברהם אכי ואחר כך 

הוא , כששאלה מי האיש הלזה. אמר לרבקה
כל רכושו של ' שאחרי הקידושין הי, אדוי 

גם ' אברהם רכושו של יצחק וממילא הי
אליעזר עבדו של יצחק ולכן אמר על יצחק 

  )פים יפות(.                                     הוא אדוי
  
ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר "

  "לעת ערב לעת צאת השואבות. המים
  )  יא, כד(        

, לעת מחה תפילתו של יצחק – לעת ערב
לעת . ובזכות תפילתו הגיעה רבקה לאליעזר

. באלף הששי בערב שבת זמן סיום הכל. ערב
אלו תלמידי חכמים . לעת צאת  השואבות

שהוא עת לצאת , של תורה' השואבים מימי
מדבר בתחית המתים . ולהתער מן העפר

שתלמידי חכמים הם הראשוים הקמים 
כשמת אדם שואלים אותו קבעת . 'לתחי

איו דין ' וכשמקים לתחי, עצמם לתורה
  )זהר(.                                  להקימם בתחילה

  
אלקי אדוי אברהם הקרה א ' ויאמר ד"

לפי היום ועשה חסד עם אדוי 
  )  יב, כד("                                       אברהם

הקרה לפי ערה שאף  – הקרה א לפי היום
ולכן שאל בת . פעם לא יצאה ורק היום יצאה

כי , את הבות האחרות' מי את ולא שאל עלי
  )כלי יקר (                     .           איש לא ידעה

  
,  הכל צריכים לחסד– עם אדוי אברהם

ואפילו אברהם שהחסד בעולם מיתגלגל 
  )רבה(.                צרך לחסד) בזכותו(בשבילו 

  
הה אכי יצב על עין המים ובות "

  )  יג, כד(  "אשי העיר יוצאות לשאוב מים
הרוצה לישא  –הה אכי יצב על עין המים 

אשה צריך לבדוק האם היא יפה ומיוחסת 
יופי אי יכול . ועימה בדעתה עם הבריות

יחוס אי יכול לבדוק , לראות בעיי
אבל  העימות אי אפשר לדעת ', בקרובותי

ולא ' בביתה שמא תעשה מפי שיצוו עלי
לכן . עותושמא לא תעשה מחמת צי, מדעתה

, אתעכב כאן ומה שתעשה מדעתה תעשה
  )בכור שור(.                   ואמה עמה' שאין אבי

  
הטי א ' הערה אשר אומר אלי' והי"

 כדך ואשתה ואמרה שתה וגם לגמליך
אותה הוכחה לעבדך ליצחק ובה , אשקה

  )  יד, כד("      אדע כי עשית חסד עם אדוי
וכיצד זה   -אותה הוכחת לעבדך ליצחק 

אלא שלא אסר . יחש אליעזר עבד אברהם
כגון . היחוש רק במה שאין השכל מורה עליו

אבל מה שהשכל מורה עליו אין זה , פתו פלה
 ואליעזר כיון שידע. חש אלא מהגו של עולם

ובפרט , שכל מעשי בן אדוו היו בהשגחה
גזר שבעלת מידות , האשה אשר תיפול בגורלו

 שאיה  ערה 'שתהי. צחקלי' שלימות ראוי
יושבת בית אך עוסקת במלאכת טורח ועמל 

שלימות המידות  עד ' ועם כל זה יגבר עלי
להיטיב ' שלא תחוס על כל עמלה וייקל בעיי

זה באמת יורה על , למי שאיה מכירה
מצא . ליצחק' והיא הראוי' שלימות מידותי

  .          שאיו חש אלא עיון שכלי עמוק
  )ן"דרשות הר(             

  
 סמך פרשה זו לפרשת עפרון –לעבדך ליצחק 

ועל כן ציוה התרחק מן , רע עין' שהי
בכיסו . כי הכסף יעה את הכל, הכעים

וכן מה , האדם יכר אם זך ואם ישר פעלו
יפות אין כל גופה צריך ' שאמרו כלה שעיי

, והרי ראיו מכוערות עם עייים יפות, בדיקה
ל רצו לתת עצה לבדוק אחרי "וכן האם חז

, יפות באשים' כלה שעיי, אלא, יופי גופי
איה , שהיא בעלת עין יפה וגומלת חסדים

  )כלי יקר(                         . צריכה יותר בדיקה
  
  
   )טז, כד(      "  ותרד העיה ותמלא כדה"

שעלו המים ) 'ה' ד ס"ב(ל דרשו "חז
קו ממה שלא שדקד, ן"פירש הרמב, לקראתה

סימן שלא היתה צריכה , "ותשאב"אמר 
  .מפי שעלו המים לקראתה, לשאב

שהס הזה עשה לה רק , ן"והוסיף הרמב
כ כאשר השקתה את "כי אח', פעם א
ולא פירש מדוע , "ותשאב"אמר , הגמלים

  .עשה לה הס רק פעם אחת
שבפעם , ושמעתי דבר אה ומתקבל

, לביתההלכה רבקה לשאב מים , הראשוה
, עלו המים לקראתה, ומכיון שהיתה צדקת

כ שאבה מים "אבל אח, שלא תטרח בשאיבה
) כג, אבות ה(ל "וקיי, "גמילות חסד"לשם 

ולפיכך לא עלו אז , "לפום צערא אגרא"
. ויהיה שכרה כפול, כדי שתטרח יותר, המים

  )אזים לתורה(                    
                                        

  "ותכל להשקותו"
  . ויכל לשתות, ל"היה צ

בפסוק .) 'ברכות מ(ל "ד אומרם ז"יתבאר ע
ותתי עשב בשדך לבהמתך ) "טו, דברים יא(

שצריך אדם להקדים לתת מזון ', וגו
  .כ את עצמו"ואח, לבהמתו

כי דוקא דאין כאן סכה או , ויש לך לדעת
קודם יש , אבל בסכה או כשיש צער, צער

  .כ לבהמתו"לחוש לצערו ואח
, "מעט.. הגמיעיי"ולזה כששאל האיש 

הרגישה הצדקת כי צמא למים היה ומצטער 
וכשתה לו , "שתה"לזה אמרה לו , היה

שיעור ששיערה כי ודאי אין  כאן חשש לצער 
ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך ", הצמא
אותם , יך מצטערכי בגדר זה שא, "אשאב

ותכל "והוא שסמך ל. צריך להקדים
  .' ותאמר גם לגמליך וגו- להשקותו 

  )אור החיים הקדוש(                         
  
ותמהר ותער כדה אל השוקת ותרץ עוד "

 "אל הבאר לשאוב ותשאב לכל גמליו
  )כ, כד(                      

ברבקה ' ראה והתבון בחכמת המוסר שהי
כי מתחלה שתה ,  בוד הבריותלהוג כ

ולא ידעה רבקה , אליעזר ושארו מים בכדה
אם תתן אלו המים הותרים , מה לעשות

יהיה ראה כאילו היא משוה , לגמלים
ואם , הבהמה לאדם להשקותם מכלי אחד

כ העדר "הוא ג, תשפוך המים הותרים לחוץ 
כבוד להיות מים הותרים משתיתו ידוין 

ומכח ,  ה ותרץ להשקותותחכמ, כשופכין
הריצה הגדולה עשתה כאילו פל הכד מאליו 

ובזה , והיתה ממלאה בו מים, מידיה ושפך
  )ה הקדוש"של(            .שאר אליעזר בכבודו

  
שכוה  (החורבה"פעם באה אשה אחת אל 

, לשאוב מים מהבור" בעיר העתיקׂהׂ◌ׂ◌ׂ◌ׂ◌
, אב המים ולא מצאתוותחפש אחרי שו

ותפגע ברבי זודל שחשבתו על פי תלבשתו 
אשר יאבה להשתכר בשאיבת , לזקן פשוט

התשאב לי חמשה פחים : ותאמר לו, המים
, ז" עה הגר- " כן"? מים בעשיריה אחת

, ככלותו לשאב, וימהר וישאב לה את המים
שעכשיו אין לו צורך בשכר , אמר לזקה



 

  

אחרי ,  השכרולכן יקח ממה את, השאיבה
  .שישאב לה מים פעם שית

חקרה הזקה אחרי שואב , אחרי שבוע ימים
ודע לה , המים לשלם לו את העשיריה

, "המורה הוראה רבי זודל"שהשואב היה 
ז צחק "והגרי, ותתפל לפיו לבקש סליחתו

שעל ידך זדמן לי , יישר כוחך: ואמר לה
  ! לעשות גמילות חסד בגופי כזה

  )ס"תולדות הצריז(             
  
ויצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים "

  )כג, כד(                                 "ויתן לרבקה
כלי כסף וכלי : שאל הרבי שלום רוקח מבעלז

אך מדוע היה , מתות יקרות הן, זהב יחא
אלא שאברהם עמד על , צורך להביא בגדים

כך שרבקה תשאיר את בגדיה הקודמים 
אביה שלא תביא את האופה של ארם בבית 

ולכן שלח לה , הריים לבית אברהם ויצחק
בגדים המתאימים בציעותם לאמותיו 

 )הרבי מבעלז(.                                  הקדושות

  
ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים "

  )ג, כד(                  "            ויתן לרבקה
בקה כלים יקרים של כסף אליעזר תן לר

, אבל בבגדים לא אמר שהיו יקרים, וזהב
שאשה תתבלט , שאין זה דרך התורה

  .להראות עושרה
שבימיו שים מבזבזות , וזהו מוסר השכל

לקות בגדים מפוארים ויקרים לפי , כסף רב
שלבוש בות , והדבר וגד דרכיו, רוח הרחוב

ורר ועוד יש בזה לע. ישראל הוא פשוט וצוע
, עין הרע של בי אדם וכוחה להזיק רב מאד

  )טעם ודעת(.והציעות מצילה אותו מעין רעה

  
) פרק יג" (מסילת ישרים"וכך כותב 

לא הזהירה התורה , המלבושים והקשוטים
אלא שלא יהיה בהם , על יפים או על תביתם

ואז כולם , ויהיה בהם ציצית, כלאים
  .מותרים

, שמלבישת הפאר והרקמהמי לא ידע , אמם
מלבד , וגם הזות יגבל בה, תמשך הגאוה

הקאה והתאוה והעושק המשכים מכל מה 
ל "וכבר אמרו ז. שהוא יקר על אדם להשיגו

ר אדם "כיון שרואה היצה) 'ו' ר כב"ב(
ממשמש בבגדיו ומסלסל , שתולה בעקבו

  .זה שלי, אומר, בשערו
  
     )לג, כד(            "וכיעבד אברהם א"

החפץ חיים הג לסוע בעיירות בלי לגלות 
אך כאשר הוזמן להתארח היה , את זהותו

חושף את זהותו והביא לכך ראיה מאליעזר 
? וכל זאת למה" עבד אברהם אוכי"שהכריז 

כדי שידעו שהוא מקפיד כאברהם בכל דיי 
  . כשרות

מו ומכאן למד החפץ חיים שעליו לומר את ש
כדי שיקפידו המארחים בהלכות כשרות 

  )חפץ חיים(     .ולא יבוא לכלל מכשול, כראוי

  
מדוע , ובאותו עין שואל רביו מאיר שמחה

, ויבוא האיש הבית ויפתח הגמלים"אמר 
  ובפסוק שאחריו, "ויתן תבן ומספוא לגמלים

כתוב ולא , "ויושם לפיו לאכול"כתוב 
והוא מתרץ שלבן יכול ". ויתן"או " וישים"

היה לתת תבן ומספוא לגמלים אך אוכל 
? וכי יודע הוא דיי כשרות, לאשים כיצד יתן

י עבדי אברהם שהיו "אלא שהאוכל הושם ע
 )משך חכמה(                          .בקיאים בכך

 

ויהי כאשר שמע עבד אברהם את "
  )ב, כד(      " 'דבריהם ויקוד וישתחו לה

לבלתי החזיק טובה ללבן , למדו דעת
אשר תן כזאת , כי אליו יתברך, ובתואל

  )אלשיך הקדוש  (               .בלבם להשיב לו

  
  )ז, כד(  " קרא לערה ושאלה את פיה"

ל "ומה ת, ל ושאל אותה"דהול, יש לדקדק
  "את פיה"

ורצו לקסום מה , ואפשר דהיו מעוים
וכפי , ואותם הדברים שתאמר, פיהשיבוא ל

ולהבדיל מעין דוגמא אמרו , חש שלהם יעשו
ה "ומשו', אם שגורה תפלתי וכו:) ברכות לד(

ורבקה שהיתה . תלו הדבר בפיה ולא בדעתה
תחכמה לומר תיבה , חכמה וידעה רשעתם
שלא , ותו לא". אלך"אחת לבד מבוררת 

, וכשמעם בטלה דעתם. תהיה להם אחיזה
וישלחו את ", דבק לשום, ם"שוימת חו

  )חל קדומים(        .ק"ודו, ולא פצו פה" רבקה

 
על פי כל ' אלה הם בי ישמעאל וגו"

  )יח, כה(           "             אחיו פל
במילים אלו מסתיימת הפרשה ואילו הפרשה 

ואלה תולדות "הבאה מתחילה במילים 
ו מקשרת בייהם ודרש בעל "הוא, "יצחק
לומר כשיפול ישמעאל : ל"ים וזהטור

באחרית הימים אזי יצמח בן דוד שהוא 
 )בעל הטורים (                  .   מתולדות יצחק

 

  עיי שידוכין
  מקור לזה שאין הכלה פוגשת ארוסה

ותשא רבקה את עייה ותרא את יצחק "
" ותפל מעל הגמל ותקח הצעיף ותתכס

כיון שראתה רבקה ) סה-סד, בראשית כד(
, השמיטה את עצמה מעל הגמל, את יצחק

, ולקחה צעיפה וכיסתה פיה, ופלה לארץ
בספור הזה לימדה תורה דרך , אחר כך עמדה
שראוי לאשה להתבייש , ארץ ציעות

  . ושלא תתראה אליו עד שתישא לו, מארוסה
  )ק על התורה"רד(                                     

  
  להישא מה שיותר מהר

מורה לכל החתים , ל"מ שך זצ"הגראמרן 
שיש  לעשות , שכסים אצלו אחרי התאים
והוסיף מרן , את הישואין מה שיותר מהר

שפעם היו צריכים לתפור את הכרים , ל"זצ
והכסתות וכל המלבושים וכל זה לקח הרבה 

  .אבל בימיו ביום אחד קוים הכל, זמן
א מאמי מרן "הרב רפאל וואלף שליט(

  )א"שליט

 

 הליכות והלכות
  מדיני הדלקת נרות שבת 

מצות חכמים להדליק רות בערב שבת לכבוד 
  :וטעמי המצוה, שבת קודש

 כשיש אור בבית קיים שלום –שלום בית . א
  .ולא כשיש חושך

  .כדי שלא יכשל באיזה דבר בחושך ויפול. ב
ולכן אף שמדליקים אור על שולחן האוכל 

) ליתואפילו חשמ(צריך שתהיה תאורה 
) שלא יכשל(בחדרי השיה כיון שהטעם השי 

המצוה מוטלת בעיקר . קיים גם בחדרי שיה
על האשה כיון שהיא מצויה בבית וכל צרכי 

 האשה כיבתה רו –טעם וסף . הבית עליה
 תתקן בהדלקת –) אדם הראשון(של עולם 

ולכן , אולם חיוב זה מוטל על כל בית. הרות
ק הגרים לבד בחורה רווקה או בחור רוו

  . ברות שבתחייבים
ויש ,  מדליקים סמוך לשקיעהזמן ההדלקה

 דקות 18או ,  דקות לפי השקיעה20שוהגים 
אבל מן הדין ) ב"זמן המודפס בלוחות בארה(

אפשר להדליק החל מפלג המחה שזה שעה 
בלוחות רשום הזמן (ורבע לפי הלילה 

יש ולכן בקיץ . ולפי כן אין להדליק) המדויק
!  מן הזמן ההואלא להקדים להקפיד להזהר

אף על פי שמכיסים שבת מוקדם , כלומר(
בימי הקיץ בכל זאת צריך להקפיד להדליק 

  ). זמן פלג המחהלאחררק 
הרות צריכים להשאר דולקים עד סוף 

ויש מחמירים להשאירם עד שילכו , הארוחה
ומכל מקום רווקים או משפחות , לישון

וישים בביתם שאוכלים במקום אחר 
צריכים להזהר שישארו הרות דולקים עד 

אחרת תהיה ברכתם לבטלה . שיחזרו לביתם
  ).ט"ק כ"ג ס"רס' ב ס"לשון המ(

ויש , יש והגים לברך ולאחר מכן מדליקים
, כ מכסה עייה ומברכת"מדליקים ורק אח

, וכן מהגי האשכזים וחלק מן הספרדים
 וכל ,וישם ספרדים שהגו כמהג הראשון

ודעת  חזון עובדיה  .אחד ימשיך במהגו
  .לברך לפי ההדלקה

מן הדין מספיק ר אחד אולם הגו להדליק 
, ואחד כגד שמור, אחד כגד זכור, שי רות

ויש מוסיפים יותר לפי בי הבית או כגד 
מכל מקום אישה שהגה , מספר ימי השבוע

להוסיף אסור לה לרדת ממספר הרות 
וכאשר מתארחת אצל , קשרגילה להדלי

אחרות יכולה להדליק שי רות בלבד 
  ).שמירת שבת כהלכתה פרק מג סעיף ג(

מצוה מן המובחר להדליק רות משמן זית 
  .אך כל ר שמאיר יפה כשר למצוה

יש , לגבי רות חשמל חלקו הפוסקים
ואם אדם אין לו רות , מתירים ויש אוסרים

אור "אלא רק חשמל ידליק החשמל לדעת ה
ל ולא יברך ויש מתירים לברך "זצ" לציון

אולם כתבו ). ג סעיף ד"כ פרק מ"ועיין שש(
אור "וכן בעל ה, ל"ז אוירבעך זצ"בשם הגרש

 שמצבר או פס מותר גם לברך ל"זצ" לציון
  .כיון שיש בהם את כל הארגיה הדרושה

שכל הדיון הזה " תורת היולדת"והעיר בעל 
ורסט שזה על מורת חשמל אבל לא על פל

  .ודאי לא חשב לר
  

  קבלת שבת בהדלקה
לפי משמעות השולחן ערוך דעת הספרדים 

אולם כתב , שלא מקבלים שבת בהדלקה
שראוי שאשה תקבל שבת " באור לציון"

ורק בשעת צורך גדול תעשה , בהדלקת הרות
תאי שהיא לא מקבלת שבת ודעת 
האשכזים אישה מקבלת שבת בהדלקת 

 אחרי ההדלקה לא תכבה הרות ולכן מיד
וגם לא , את הגפרור שבו הדליקה הרות

, תאכל ולא תשתה מכיון  שהתחייבה בקידוש
ואם . וכן לא תתפלל מחה כיון שקיבלה שבת

 לפי שמדליקה שלא מקבלת תאיעושה 
  .עד לפי השקיעה  בת בהדלקה מותרש

ויש מהפוסקים שכתבו שאם מדליקה מזמן 
פי השקיעה חייבת פלג מחה ועד חצי שעה ל

לקבל שבת בהדלקה ואיה יכולה לעשות 
  ).אור לציון(תאי 

גבר לא מקבל שבת בהדלקה ולכן מותר לו 
לאחר הדלקת הרות כמובן לפי ' לסוע וכדו

 לעשות תאי פעם ויש מחמירים. השקיעה
  .בשה שלא מקבל שבת בהדלקה
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וגם בזה אם מדליק מוקדם מחצי שעה יש 
שפסקו שלא יוכל להתות שלא מקבל שבת 

  ).כ"וכן משמע בשש, אור לציון(
לפי (אשה שקבלה שבת בהדלקה מותר לה 

 לבקש מאחר שלא קיבל שבת) השקיעה
שיעשה מלאכה בשבילה כגון להדליק או 

 .לכבות אור וכדומה
  
  

  מעשה חכמים
  חסידים מספרים
  חסידים מספרים

  ל"זצ" שדה חמד"בעל ה
, בבית העלמין שבחברון טמון רבה של העיר

הודע , ל" רבי חיים חזקיהו מדיי זצהגאון
על שם יצירת העק בת העק בת עשרת 

כל ימיו זהר שלא ". שדה חמד"הכרכים 
והתפרס ממשכורתו הזעומה , ליהות מאדם

פעם בא לפיו אדם וביקש , וממכירת ספריו
משסירב  .להעיק לו ארק גדוש דירי זהב

ואיש , רביו חשוך בים אי: "אמר, ליטלו
יבה התגלה לי בחלומי ואמר שאעלה ש

או אז דרתי סכום  .לחברון ואוושע מפי הרב
  !"זה לצדקה
קופת הישיבה וקופת " הרי לפיך: "עהו הרב

וגם אכי , מתן בסתר ובזכות הצדקה תוושע
  !"אעתיר בעדך

וקרא חיים , לתקופת השה ולד לו בן
  .חזקיהו על שם הרב הערץ

שה וחצי לאחר כ. ה"הגאון פטר בשת תרס
, ל לחברון"מכן הזדמן רבי משה בלוי זצ

. העיר רעשה וגעשה: ובספר זכרוותיו סיפור
פורעים ערבים פרקו את המצבה ויסו 

החלו למשוך . להוציא את הגאון מקברו
אך כאשר וכחו שהגוף שלם כביום , ברגליו

  הקבורה והתכריכים וצצים כשלג
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

וכל . בהלו וברחו, אין עליהם כל כתם
התושבים מער ועד זקן יצאו לבית העלמין 

וראו הכל כי . וגם אי בתוכם, לחזות בפלא
  ' שם ד

והיתה , קרא על הצדיק ולא שלטה בו רימה
  .התעוררות רבה

וכל ,  במערת המכפלה–וזכות ישי חברון 
 תגן על בי –ה לדורותם 'ה וקדושי'גאוי

ועל עם , המקום ועל כל יושבי ארץ הקודש
  )חיי שרה סיפורים(.                       ל כולוישרא

  

  גדולים צדיקים במיתתם
, "ז"הט"שודע בכיויו , יד הלוהגאון רבי דו

שחיבר לארבעת חלקי " טורי זהב"על ספרו 
ודע בילדותו כעילוי מופלג , השולחן ערוך

, מספרים עליו. וכבעל מוח חריף ביותר
 שבהיותו בן שבע הפליא את חכמי עירו

) בפלך ווהלין שבאוקראיה(לודמיר 
בבקיאות רבה בשלוש הבבות של סדר 

בבא מציעא ובבא , בבא קמא" (זיקין"
  ).בתרא

באותו זמן כיהן ברבות בעיר בריסק דליטא 
על , "ח"הב"שודע בכיויו (רבי יואל סירקיס 

, ")טורים"שחיבר על ה" בית חדש"ספרו 
ית והוא בחר את רבי דויד כחתן לבתו הלמד

  .רבקה
ה 'ורבי דויד שא עלי, לימים פטרה האישה

שילב , וכיד גאותו המופלגת; הספד גדול
בדברי ההספד עייי הלכה ואגדה וחידש 

שעוררו התפעלות בלבב , כמה וכמה חידושים
  .השומעים

בתום שת האבל פה רבי דויד לחותו 
, שיתן לו לאישה את בתו השייה, בבקשה

יעתר לבקשת חתו ח סירב לה"אולם הב
בעל המסוגל להתרכז : הדגול וכה אמר

ולחבר הספד כמה פלא בבקיאות ובעמקות 
אין , בשעה שהמת מוטל לפיו, על מות אשתו

  ...אי יכול לתת לו בשייה את בתי לאישה
  עם זאת השתוקק רבי דויד בכל מאודו לבל

  
  
  
  
  
  
  
  
  

, ח"ייתק קשר החיתון ביו ובין משפחת הב
 לאישה את אלמת גיסו ובסופו של דבר שא

  .ח"בו של הב, רבי שמואל צרי הירץ
בסוף ימיו כיהן רבי דויד בעיר לבוב 

  . ושם מוחתו כבוד, ה המזרחית'שבגאליצי

  
רבי יוסף שאול תזון רבה של לבוב במאה 

מספר שבימיו פתח בדרך מקרה קברו , ט"הי
הו בגופו כאילו והכורים מצאו, ז"של הט

מאז פטירתו של רבי דויד עד . קבר זה עתה
; לאותו יום שחשף קברו עברו כמאתים שה

, ה לשיחה בקרב בי הקהילה'והדבר הי
שלא , שהשתאו על הפלא המיוחד במיו

שלטה רימה ותולעה בגופו של אותו צדיק 
  .וגדול

  
 

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"וקזצישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

   
 

 


