
PARSHAT	CHAYEI	SARAH	2015	–	SOURCE	SHEET	
	

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

 םיִש ֹול רֶשֲא לָכְב לֵֹשמַה ֹותיֵב ןַקְז ֹוּדְבַע־לֶא םָהָרְבַא רֶמאֹיַו )ב( :לֹכַב םָהָרְבַא־תֶא ְךַרֵב קָוֹקיַו םיִמָיַב אָב ןֵקָז םָהָרְבַאְו )א(
 יִכֹנָא רֶשֲא יִנֲעַנְכַה תֹונְבִמ יִנְבִל הָשִא חַקִת־ֹאל רֶשֲא ץֶרָאָה יֵהֹלאֵו םִיַמָשַה יֵהֹלֱא קָוֹקיַב ָךֲעיִבְשַאְו )ג( :יִכֵרְי תַחַת ָךְדָי אָנ
 הָשִאָה הֶבאֹת־ֹאל יַלּוא דֶבֶעָה ויָלֵא רֶמאֹיַו )ה( :קָחְצִיְל יִנְבִל הָשִא ָתְחַקָלְו ְךֵלֵת יִתְדַלֹומ־לֶאְו יִצְרַא־לֶא יִכ )ד( :ֹוּבְרִקְב בֵשֹוי
־ןֶפ ָךְל רֶמָשִה םָהָרְבַא ויָלֵא רֶמאֹיַו )ו( :םָשִמ ָתאָצָי־רֶשֲא ץֶרָאָה־לֶא ָךְנִב־תֶא ביִשָא בֵשָהֶה תאֹזַה ץֶרָאָה־לֶא יַרֲחַא תֶכֶלָל
 ֹרמאֵל יִל־עַבְשִנ רֶשֲאַו יִל־רֶבִד רֶשֲאַו יִתְדַלֹומ ץֶרֶאֵמּו יִבָא תיֵבִמ יִנַחָקְל רֶשֲא םִיַמָשַה יֵהֹלֱא קָוֹקְי )ז( :הָמָש יִנְב־תֶא ביִשָת
 ָךיֶרֲחַא תֶכֶלָל הָשִאָה הֶבאֹת ֹאל־םִאְו )ח( :םָשִמ יִנְבִל הָשִא ָתְחַקָלְו ָךיֶנָפְל ֹוכָאְלַמ חַלְשִי אּוה תאֹזַה ץֶרָאָה־תֶא ןֵתֶא ָךֲעְרַזְל
 :הֶזַה רָבָדַה־לַע ֹול עַבָשִיַו ויָֹנדֲא םָהָרְבַא ְךֶרֶי תַחַת ֹודָי־תֶא דֶבֶעָה םֶשָיַו )ט( :הָמָש בֵשָת ֹאל יִנְב־תֶא קַר תֹאז יִתָעֻבְשִמ ָתיִקִנְו

	
2.	Abarbanel	–	how	can	you	be	‘Zaken	Ba	Bayamim’	at	99	and	140?	
	

 מ"ק ןב ותויהב בותכה וילע רמאי ךיאו ....מ"ק ןב ותויהב הז היה הנה "םימיב אב םהרבאו" ורמאב
 ,הרש רהתש םדוק , הנש ט"צ ןב ותויהב וילע רמאנש ומצע ןושל ותואב "םימיב אב ןקז םהרבאו" הנש
 אב וא םימי עבשו ןקז היהש ןאכ רמאיש יואר היהו ?"םימיב םיאב םינקז הרשו םהרבאו" רמאנש
 וניצמ רבכש יפל ,ךפהתי אלו "ןקז" םע רבוחמ קר "םימיב אב" בותכב וניצמ אל ,ל''יו ?.... דאמ םימיב
 "הנקז" דבלב ארקת הלחתההו .עצמאו ףוסו הלחתה הל שי הנקזהש אוה ןינעהו.....םימיב אב ילב ןקז
 ןיבש יעצמאה םנמא ."םימי עבשו ןקז" וא "םימי עבש" וא "שישי" ארקנ ףוסהו "ןקז" התוא אשונהו
 'ק ןב םהרבא תויהב ןכלו.....הנקזה ימיב סנכנ ל"ר ,םימיב אב ןקז רמאי ,דאמ בחר אוהו ,תווצקה ולא
 כ"ג רמאנ מ"ק ןב ותויהבו ,םימיב םיאב םינקז הרשו םהרבאו םהילע רמאנ 'צ תב הרשו הנש
 רתוי היה הנש האמ ןב ותויהב לבא הנקזהמ יעצמא ותואב ויה דימת יכ "םימיב אב ןקז םהרבאו"
 .הפוסל בורק היה יכ מ"ק ןב ותויהמ הלחתהל בורק

	
3.	Chizkuni	–	why	mention	‘ba	bayamim’	here?	
	

.ודבע חלש ךכיפל אבלו תאצל דוע לכוי אל ןקז םהרבאו  
	
4.	Ibn	Ezra	(Ramban)	–	what	does	‘bakol’	mean?	
	

 /)ארזע ןבא( םדאה תדמח לכ תאזו 'םינבו םימי ךרוא דובכו םיסכנו רשועב :לכב םהרבא תא ךרב
 ותלעמ ולחניש ונבל םינב האריש יתלוז רבד רסח אל 'לכב םלש היה יכ רמאל הז בותכה ריכזהו
 :הזל הואתה ןכלו 'ודובכו

	
what	does	‘bakol’	mean?	–	Talmud	Bava	Batra	16b.	5	

 
 םירחא .תב ול התיהש :רמוא הדוהי יבר .תב ול התיה אלש :רמוא ריאמ יבר ?לכב יאמ .לכב םהרבא תא ךרב 'הו

 יכלמ לכש ,וניבא םהרבא לש ובלב התיה תונינגטציא :רמוא יעדומה א"ר .המש לכבו םהרבאל ול התיה תב :םירמוא
 הלוח לכש ,וניבא םהרבא לש וראוצב היולת התיה הבוט ןבא :רמוא יחוי ןב ןועמש יבר .וחתפל ןימיכשמ ברעמו חרזמ
 השלש :ר"ת  .המח לגלגב אוה ךורב שודקה האלת םלועה ןמ וניבא םהרבא רטפנש העשבו ,אפרתמ דימ ותוא האורה
 ביתכד ,קחצי ;לכב  :היב ביתכד ,םהרבא .בקעיו קחצי ,םהרבא :ןה ולא ,אבה םלועה ןיעמ הזה םלועב ה"בקה ןמיעטה
  .לכ  :היב ביתכד ,בקעי ;לכמ :היב



 
did	Avraham	Avinu	have	a	daughter?	–.	Ramban	6 

  
 רמוא הדוהי יבר 'תב ול התיה אלש רמוא ריאמ יבר '"לכב םהרבא תא ךרב wהו" )ב'זט ב"ב( ורמא
 'םהרבאל תב ול התיה אלש ריאמ יבר שרד /המש לכבו ול התיה תב םירמוא םירחא 'ול התיה תב
 דובעת ןכ םג וצראל הנחלשי םאו 'םירוראה ןענכ ינבל קר האישהל לוכי היה אל יכ הכרבל ול וזו
 הרֹשמ רשכה וערז אציש ץופחי אל םהרבאו 'הלעב תושרב השאה יכ 'םתומכ הרז הדובע םש
 אל אתרב וליפאד 'ול התיה תב יכ שרד הדוהי יברו /הרז הדובע דובעי יכ ףאו 'ץראל הצוח ותשא
 םירחא ואבו /רבד רסח אל םישנאה ודמחי רשא "לכ" ול היה יכ 'לכב הכרבה איהו 'אנמחר הירסח
 /תבה םש וריכזהו
 
 תאזה תבה םש ונתוא עידוהל הדוהי יבר םע םהל תקולחמהו םירחאל הנווכה ןיאש תמאבו
 'הרותה תודוסמ דוס הזב ושרדו דאמ קומע ןינע הזה בותכה שוריפב ושדח םירחא לבא /////דבלב
 'לכה דוסי איהש ינפמ '"לכ" ארקת הדמ ה"בקהל שיש אוהו 'לודג ןינע לע זומרת "לכב" יכ ורמאו
 תרחא הדמו 'תודמ ג"ימ תינימשה הדמה איהו/////"לכ" השוע wה יכנא )דכ דמ היעשי( רמאנ הבו
 אוה יכ 'תבכ םהרבאל התיה תאזה הדמהו /////לכה תא גיהנמ אוה הבו 'הנממ תלצאנ "תב" ארקת
 דילוהש לע תזמור "לכב" ךרבתנש תאזה הכרבה ןיא יכ םירחא ורמא ךכלו 'וזב גהנתיו דסחה שיא
 תדמ ךותב איהש הדמב ותוא ךרבש לודג ןינע תזמור איה לבא 'דילוה אלש וא 'ותשא הרשמ תב
 /////לכה
 

7.	Rashi	–	why	did	Eliezer	need	to	put	his	hand	under	Avraham’s	thigh?		
	

 הוצמ התיה הלימהו ,ןיליפת וא הרות רפס ןוגכ ,הוצמ לש ץפח ודיב לוטיש ךירצ עבשנהש יפל
 :הלטנו וילע הביבח התיהו רעצ ידי לע ול האבו ול הנושאר

	
8.	Abarbanel	–	a	question	on	Rashi,	and	a	possible	answer	
	

 וא הכוסה לע רמאת ולאכ 'ה תוצמ לכמ תחא לע םדא עבשי אל יכ דאמ קוחר תעד אוה י''שר שוריפ
 דבעה םישיש ודוה ץראב גהנמ הז היהש בתכ ע"בארהו ..... יאנג אוהש הלימה לע ןכש לכ בלולה לע
 לע בכרי ןודאהש אוה םגהנמ יכ ןכ רבדה ןיא ודובכמ ץוחו ותושרב אוה ולאכ ןודאה ךרי תחת ודי תא
 ןמיס והזו וינפל ץר דבעהו וסוסב ןודאה ץוריו ולגר תחת ודי םישי שדחמ ול חקי רשא דבעהו סוס
 .ְךֶֶריב רבד וגהנ אל לבא ותודבע
 
 סנכנש תעמ י"שה תגהנהל דחיתנ םהרבאש יפל ,'הב ךעיבשאו יכרי תחת ךדי אנ םיש ול רמא הנהו
 הבסב ל"ר ץראה יהלאו םימשה יהלא 'הב רזעילא תא עיבשהל דיתע היה אוהש יפלו ,הלימ תירבל
 םיטלחומ תוהלא ויה םיבכוכהו חריהו שמשהש םיעוטה תעדכ אל םימשה ןמ הלעמל 'הש הנושארה
 ןכל .ץראה תא 'ה בזע םירמואה ירבדכ אל הב חיגשמ ל"ר ץראה יהלא כ"גו .םהילע ןושאר הולא ילבמ
 ןכ ןינעהש ןויכו התאו ינא ונלבק רשא הלימ תירבה רוכזת רוכז ל"ר ,יכרי תחת ךדי אנ םיש ודבעל רמא
 יכ ץראה יהלאו םימשה יהלא אוהש דחוימה םש אוהו 'הב ךעיבשא ןכל 'תי ותגהנהל םידחוימ ונאו אוה
 אלא ,ול איה הפרח יכ לגשמה רבא ודיב חקיש והוציש אל ,ןכ ול רמא הנומאהו תירבה לע וריעהל ידכ
  .תירבה רוכז רמואכ וילא בורקה ךריה תחת ודי תא םישיש
 

	



	
	
	
9.	Meshech	Chochma	–	why	didn’t	Avraham	just	tell	Yitzchak	to	go	to	Haran?	
	

 וניא ןבהד//// ינענכה תונבמ השא אשי אלש ונב קחצי תא הוצ אלד המ /ינבל השא חקת אל רשא
 השא חקת אל" בקעיל קחצי הוצד המו /ץפח אוהש השא אשילמ וב החומ םא באהל עומשל בייח
 ןתנ רשא ךירוגמ ץרא תא/// םהרבא תכרב תא ךל ןתיו"/// ול רמאש ינפמ אוה/// "ינענכה תונבמ
 אל םאש ////"בקעי תא קחצי ךרב יכ ושע אריו" ////רמא הז םושמו //////יאנת אוה //////"םהרבאל םיקלא
/תמייק הכרבה ןיא הזב וילא עמשי  

 

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

 י"ע אלא הצור יניא ךכיפל ,ץראל אוה סנכנ הנתמו השורי י"ע ילע ורמאי ןפ .ינענכה תונבמ
.הקזחב יל הננתיש ה"בקה 	

	
11.	Ohr	Hachaim	–	why	is	the	family	in	Haran	any	better	than	Bnot	Canaan?	
	

 ל"יו ?ז"ע ידבוע םלוכ ויה אלהו ותחפשמב האר המ המית .יתדלומ לאו יצרא לא )םא( יכ
.םימש תארי הדימל התייה ולצא תברקמ התייה םאש עדוי היהד  

	
12.	Haketav	Vehakabbala	–	an	ingrained	culture	is	worse	than	superficial	behavior	
	

 ףוגב םשור ושעי הלאו 'תשבושמ הנומאב 'םישעמבו תודמב םיער ויה םינענכה יכ /ינענכה תונבמ
 הלא 'המודכו המיחו תוירזכא המיקנו האנשכ 'םהמ ולשלתשי יכ םינבה לא םמושר ורבעיו 'שפנבו
 רובעיש ביוחמה ןמ ןיא םילילא ידבוע םתויה םע לאותבו ןבל םנמא ///// ףוגבו שפנב םשור ושעי
 ורחב ןכל 'םינבב טשפתי אלו שפנב קר םשור השעת אל תבזוכה הנומא יכ 'םהינבל םמושר
/ןבלו לאותב תונבב תובאה  

 
 
 


