
PARSHAT	CHAYEI	SARAH	2016	–	SOURCE	SHEET	
	

1.	Bereishit	24:1-9	–	Avraham	dispatches	Eliezer	on	a	mission	
	

 לֹו ִשים ֲאֶשר (ב) ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ַעְבּדֹו ְזַקן ֵביתֹו ַהמֵֹשל ְבָכל (א) ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָיִמים ַויֹקָוק ֵבַרְך ֶאת־ַאְבָרָהם ַבֹכל:
ָשה ִלְבִני ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני ֲאֶשר ָאֹנִכי (ג) ְוַאְשִביֲעָך ַביֹקָוק ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ ֲאֶשר לֹא־ִתַקח אִ  ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי:

(ה) ַויֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי לֹא־ֹתאֶבה ָהִאָשה  (ד) ִכי ֶאל־ַאְרִצי ְוֶאל־מֹוַלְדִתי ֵתֵלְך ְוָלַקְחָת ִאָשה ִלְבִני ְלִיְצָחק: יֹוֵשב ְבִקְרּבֹו:
(ו) ַויֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָשֶמר ְלָך ֶפן־ ָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ָיָצאָת ִמָשם:ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל־ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶהָהֵשב ָאִשיב ֶאת־ִבנְ 

(ז) ְיֹקָוק ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ֲאֶשר ְלָקַחִני ִמֵבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִתי ַוֲאֶשר ִדֶבר־ִלי ַוֲאֶשר ִנְשַבע־ִלי ֵלאמֹר  ָתִשיב ֶאת־ְבִני ָשָמה:
(ח) ְוִאם־לֹא ֹתאֶבה ָהִאָשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך  ֶרץ ַהזֹאת הּוא ִיְשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלַקְחָת ִאָשה ִלְבִני ִמָשם:ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת־ָהאָ 

ַעל־ַהָדָבר ַהֶזה:(ט) ַוָיֶשם ָהֶעֶבד ֶאת־ָידֹו ַתַחת ֶיֶרְך ַאְבָרָהם ֲאדָֹניו ַוִיָשַבע לֹו  ְוִנִקיָת ִמְשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאת־ְבִני לֹא ָתֵשב ָשָמה:  
	
2.	Meshech	Chochma	–	why	didn’t	Avraham	just	tell	Yitzchak	to	go	to	Haran? 
	

אשר לא תקח אשה לבני/ מה דלא צוה את יצחק בנו שלא ישא אשה מבנות הכנעני ////דהבן אינו חייב לשמוע 

ה מבנות הכנעני" ///הוא להאב אם מוחה בו מלישא אשה שהוא חפץ/ ומה דצוה יצחק ליעקב "לא תקח אש

מפני שאמר לו ///"ויתן לך את ברכת אברהם ///את ארץ מגוריך אשר נתן אלקים לאברהם"////// הוא תנאי////// 
 ומשום זה אמר//// "וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב"//// שאם לא ישמע אליו בזה אין הברכה קיימת/

 
3.	Chizkuni	–	why	was	Avraham	concerned	about	Bnot	HaKenaani?	

 
  .מבנות הכנעני. פן יאמרו עלי ע"י ירושה ומתנה נכנס הוא לארץ

	לפיכך איני רוצה אלא ע"י הקב"ה שיתננה לי בחזקה.
	
4.	Ohr	Hachaim	–	why	is	the	family	in	Haran	any	better	than	Bnot	Canaan?	
	

והלא היו כולם עובדי ע"ז?  ?מה ראה במשפחתו  
 וי"ל דהיה יודע שאם הייתה מקרבת אצלו הייתה למידה יראת שמים.

	
5.	Rabeinu	Bachya	–	ensuring	a	peaceful	relationship	is	paramount	
	
יש בפרשה זו אזהרה לאדם שישא אשה מבנות משפחתו ושידבק בקרובותיו, כי כן עשה אברהם שנאמר: כי אל 

ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק . . . כי כשהבריות מזדווגות כל אחד ואחד אל מינו השלום 
גיע לו קלון. גם אם ישאנה מתקיים ומתרבה בעולם. ואם אולי ישא אשה למטה ממדרגתו יהיה לבו גס עליה וי

 למעלה ממדרגתו תתגאה עליו וכל ימיהם יעמדו בקטטה ומריבה. 
	
6.	Haketav	Vehakabbala	–	an	ingrained	culture	is	worse	than	superficial	behavior	
	

ואלה יעשו רושם בגוף ובנפש' ויעברו / מבנות הכנעני/ כי הכנענים היו רעים במדות ובמעשים' באמונה משובשת

רשומם אל הבנים כי ישתלשלו מהם' כשנאה ונקימה אכזריות וחימה וכדומה' אלה יעשו רושם בנפש ובגוף ///// 
ומם לבניהם' כי אמונה הכוזבת לא אמנם לבן ובתואל עם היותם עובדי אלילים אין מן המחויב שיעבור רש

 תעשה רושם רק בנפש ולא יתפשט בבנים' לכן בחרו האבות בבנות בתואל ולבן/



 
7.	Kli	Yakar	–	Avraham	was	thinking	strategically	
	

לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו. וכי עדיין לא ידענו שהוא יושב בקרבו? אלא שבא 
לתרץ בזה קושיא, וזה כי מסתמא צוה שלא יתחתן בבנות הכנעני פן ילמד ממעשיהם, כדרך שנאמר בתורה 

רויח אם ישא אשה מבנות לבן ובתואל כי גם המה עובדי עבודה (דברים ז ג) ולא תתחתן בם וגו' . . . ואם כן מה י
זרה כמו הכנעני? על כן אמר "אשר אנכי יושב בקרבו", ואמר "פן תשיב את בני שמה", כי אמר פשיטא אם ישא 

ְּבנִי אשה מבנות הכנעני מאחר שאנכי יושב בקרבו, מסתמא גם בני יגור אצלם. ואז יש לחוש שמא ילמוד 
ישא מבנות לבן ובתואל וידור אצלם, אז יש גם כן לחוש שמא ילמוד ממעשיהם. אבל כשישא ממעשיהם. ואם 

אשה משם וידור כאן אז ממה נפשך אין כאן בית מיחוש. כי מן לבן ובתואל לא ילמוד שהרי לא ידור אצלם. ומן 
חתן בם.הכנעני לא ילמוד כי לא יהיה לו התערבות עמהם. ואדרבה ישטמו אותו על אשר לא רצה להת 	

	
8.	Kedushat	Levi	–	why	the	test?	How	come	Rivka	was	such	a	great	soul?	
	

דעו בחכמה עליונה, מבואר בזוהר הקדוש (ח"א צב, ב; ח"ג קעא, א) כי בימי רבי שמעון בר יוחאי אפילו תינוקות י
כי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה היה עובד ה' בחכמה ובהשכל, עד שהשפיע מדתו בכל העולם שאפילו תינוקות 

יודעים בחכמה עליונה. וכמו כן כל צדיק וצדיק במדתו שעובד משפיע בכל העולם המדה שעובד בה, והשם יתברך 
"ה מדתו היה מדת החסד, והשפיע מדתו בכל העולם משפיע המדה שלו בכל העולם. והנה באמת אברהם אבינו ע

שכל העולם כולו יעשה חסד. וזהו הרמז 'ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני'. כלומר שאדוני הוא הגורם החסד אשר 
בעולם, מחמת שאדוני עובד במדת החסד ומשפיע ממך חסד. וזהו 'כי עשית חסד', מה שאתה עושה חסד בעולם, 

ן אחד עושה עם חבירו, הוא 'אדוני', אדוני הוא הגורם לזה החסד.הוא מה שבעולם התחתו 	
	

ובזה יובן הפסוק (להלן פסוק טו) 'אשר ילדה לבתואל כו' אחי אברהם'. כי מה לשון 'ילדה' לבתואל? כי לשון 
'ילדה' משמע שנולדה מעצמה? אך באמת לפי מה שמבואר לעיל שהצדיק במדתו משפיע לכל העולם, זה באמת רק 

שיש לו נשמה גדולה או איזה ניצוץ קדוש, לזה נאחזת מדת הצדיק שעובד בה להשם יתברך וכו'. ובאמת  למי
רבקה הצדיקת היתה גדולה וקדושה, ואחזה במדת הצדיק אברהם אבינו לעשות חסד. ובאמת זה הנשמה לא היה 

לה, רק מאברהם היה לה זה הנשמה וזה המדה.  	
	

לו נולדה מעצמה, וזהו לשון 'ילדה'. וזה שאמר, ממי בא לה זה הנשמה וזה וזה שאמר 'אשר ילדה', כלומר כאי
המדה לעשות חסד, מחמת 'אחי אברהם', שמאברהם בא לה זה הנשמה. 	

	
 


