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1.

פרי צדיק - פרשת חיי שרה
דכמו שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם

יצחק ויעקב כן הנשים הכשרות חייבות לומר מתי יגיעו מעשי למעשי
אמהות?

2. The לך to find a wife

בראשית כד:ג-ח
י ִמְּבנֹו֙ת ח ִאָּׁש֙ה ִלְבנִ֔ ר ֽ�א־ִתַּק֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ י ָהָא֑ יִם ֵוֽא�ֵה֖ י ַהָּׁשַמ֔ יֲע֔� ַּבֽיהֹוָ֙ה ֱא�ֵה֣ וְַאְׁשִּב֣

ב ְּבִקְרּֽבֹו׃ י יֹוֵׁש֥ ר ָאנִֹכ֖ י ֲאֶׁש֥ ַהְּֽכנֲַענִ֔

and I will make you swear by the LORD, the God of heaven and
the God of the earth, that you will not take a wife for my son
from the daughters of the Canaanites among whom I dwell,

י ֶאל־ יִּכ֧ י וְֶאל־מֹוַלְדִּת֖ �ַאְרִצ֛ הוְָלַקְחָּתֵּ֥תֵל֑ ׃ִלְבִנ֥י ְליְִצָחֽקִאָּׁש֖

but will go to the land of my birth and get a wife for my son for
Isaac”.

ה ה ָהִֽאָּׁש֔ ֶבד אּוַל֙י �א־תֹאֶב֣ אֶמר ֵאָלי֙ו ָהֶע֔ ֹ֤ יוַּי ֶכת ַאֲחַר֖ אתָלֶל֥ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ֶאל־ָהָא֣
ם׃ אָת ִמָּׁשֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־יָָצ֥ ב ָאִׁשי֙ב ֶאת־ִּבנְ֔� ֶאל־ָהָא֖ ֶהָֽהֵׁש֤

And the servant said to him, “What if the woman does not
consent to follow me to this land, shall I then take your son back

to the land from which you came”?



ָּמה׃ י ָׁשֽ יב ֶאת־ְּבִנ֖ ֶמר ְל֔� ֶּפן־ָּתִׁש֥ ם ִהָּׁש֣ יו ַאְבָרָה֑ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ וַּי

Abraham answered him, “On no account must you take my son
back there!

ה  ר׀יְהָֹו֣ יִם ֲאֶׁש֨ י ַהָּׁשַמ֗ ִניֱא�ֵה֣ ֶרץ ֽמֹוַלְדִּת֒יְלָקַח֜ ית ָאִב֮י ּוֵמֶא֣ רִמֵּב֣ יוֲַאֶׁש֨ ִּדֶּבר־ִל֜
י� ח ַמְלָאכֹ֙ו ְלָפנֶ֔ את ֗הּוא יְִׁשַל֤ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ן ֶאת־ָהָא֣ ְרֲע֔� ֶאֵּת֖ ר ְלַז֨ ֹ֔ ר ִנְֽׁשַּבֽע־ִל֙י ֵלאמ וֲַאֶׁש֤

ם׃ י ִמָּׁשֽ ה ִלְבִנ֖ וְָלַקְחָּת֥ ִאָּׁש֛

The LORD, the God of heaven, who took me from my father’s
house and from my native land, who promised me on oath,
saying, ‘I will assign this land to your offspring’—He will send His
angel before you, and you will get a wife for my son from there.

הוְִאם־֨�א ֶכתָהִֽאָּׁש֙התֹאֶב֤ י�ָלֶל֣ יָתַאֲחֶר֔ יוְנִִּק֕ אתִמְּׁשֻבָעִת֖ ֹ֑ קז יַר֣ ֥�אֶאת־ְּבנִ֔
ב ָּמה׃ָתֵׁש֖ ָׁשֽ

And if the woman does not consent to follow you, you shall then
be clear of this oath to me; but do not take my son back there

3.

ם אֶמר יְהֹוָ֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ֹ֤ י�ֶל�־ְל֛� ֵמַאְרְצ֥�וַּי ית ָאִב֑ ֶרץּוִמּֽמֹוַלְדְּת֖� ּוִמֵּב֣ ֶאל־ָהָא֖
ָּך׃ ר ַאְרֶאֽ ֲאֶׁש֥

The LORD said to Abram, “Go forth from your native land and
from your father’s house to the land that I will show you.

ים ׁש ָׁשנִי֙ם וְִׁשְבִע֣ ם ֶּבן־ָחֵמ֤ ֶל� ִאּ֖תֹו ֑לֹוט וְַאְבָר֗ ה וֵַּי֥ ָ֔ ר ֵאָלי֙ו יְהֹו ר ִּדֶּב֤ ם ַּכֲאֶׁש֨ ֶל� ַאְבָר֗ וֵַּי֣
ן׃ ה ְּבֵצא֖תֹו ֵמָחָרֽ ָׁשנָ֔

Abram went forth as the LORD had commanded him, and Lot
went with him. Abram was seventy-five years old when he left
Haran.

ח י ִאְׁשּ֜תֹו וְֶאת־֣לֹוטוִַּיַּק֣ ׁשּוַאְבָר֩ם ֶאת־ָׂשַר֨ ר ָרָכ֔ יו וְֶאת־ׇּכל־ְרכּוָׁש֙ם ֲאֶׁש֣ ֶּבן־ָאִח֗



ן ֶפׁש ֲאֶׁשר־ָעׂ֣שּו ְבָחָר֑ ֶכ֙תוֵַּיְצ֗אּווְֶאת־ַהֶּנ֖ ְרָצהָלֶל֙ אּו ַא֥ ֹ֖ ַען וַּיָב ְרָצה ְּכנַ֔ ְּכָנַֽען׃ַא֣

Abram took his wife Sarai and his brother’s son Lot, and all the
wealth that they had amassed, and the persons that they had
acquired in Haran; and they set out for the land of Canaan

4. The הליכה of רבקה

בראשית כד:נא
י� ה ְלָפֶנ֖ �ִהֵּנֽה־ִרְבָק֥ ח וֵָל֑ יַק֣ ר יְהָֹוֽה׃ּוְתִה֤ ר ִּדֶּב֥ י� ַּכֲאֶׁש֖ ִאָּׁש֙ה ְלֶבן־ֲאדֹנֶ֔

Here is Rebekah before you; take her and go, and let her be a
wife to your master’s son, as the LORD has spoken”.

יָה יׁש ַהֶּז֑ה:נח- וַּיְִקְר֤אּו ְלִרְבָק֙ה וַּיֹאְמ֣רּו ֵאֶל֔ י ִעם־ָהִא֣ אֶמרֲהֵתְלִכ֖ ֹ֖ ׃ֵאֵלֽ�וַּת
They called Rebekah and said to her, “Will you go with this
man?” And she said, “I will go

ים וַ ְבנָ֙ה ַעל־ַהְּגַמִּל֔ יָה וִַּתְרַּכ֙ ה וְנֲַערֶֹת֗ ׇקם ִרְבָק֜ ְכָנה:סא-וַָּת֨ יׁשֵּתַל֖ י ָהִא֑ חַאֲחֵר֣ וִַּיַּק֥
ה וֵַּיַלֽ�׃ ֶבד ֶאת־ִרְבָק֖ ָהֶע֛

Then Rebekah and her maids arose, mounted the
camels, and followed the man. So the servant took Rebekah

and went his way.”.

with speed5חסד.

בראשית כד:יח-כ
הּו׃ “ ּה וַַּתְׁשֵקֽ ּה ַעל־יָָד֖ ֶרד ַּכָּד֛ ֹ֧ ר וַּת י וְַּתַמֵה֗ ה ֲאדִֹנ֑ אֶמר ְׁשֵת֣ ֹ֖ וַּת

Drink, my lord,” she said, and she quickly lowered her jar upon
her hand and let him drink.

ת׃ ֹֽ ד ִאם־ִּכּ֖לּו ִלְׁשּת ב ַע֥ ם ִלְגַמֶּל֙י֙� ֶאְׁשָא֔ אֶמר ַּג֤ ֹ֗ ל ְלַהְׁשקֹ֑תֹו וַּת וְַּתַכ֖



When she had let him drink his fill, she said, “I will also draw for
your camels, until they finish drinking”.

יו׃ ב ְלׇכל־ְּגַמָּלֽ ב וִַּתְׁשַא֖ ֹ֑ ר ִלְׁשא רץ ֛עֹוד ֶאֽל־ַהְּבֵא֖ ֶקת וַָּת֥ ֹ֔ ר ַּכָּדּ֙ה ֶאל־ַהּׁש ר וְַּתַע֤ וְַּתַמֵה֗

Quickly emptying her jar into the trough, she ran back to the well
to draw, and she drew for all his camels
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בראשית יח:ו-ז
אֶמרוַיְַמֵה֧ר ֹ֗ ה וַּי ֱהָלה ֶאל־ָׂשָר֑ ֹ֖ ם ָהא ֶלת ֖לּוִׁשיַאְבָרָה֛ ֹ֔ ַמח ס י ְׁש֤�ׁש ְסִאי֙ם ֶק֣ ַמֲהִר֞

י ֻעֽגֹות׃ וֲַעִׂש֥
Abraham hastened into the tent to Sarah, and said, “Quick,

three seahs of choice flour! Knead and make cakes”!

ר ץוְֶאל־ַהָּבָק֖ רָר֣ ח ֶּבן־ָּבָק֜ ם וַּיִַּק֨ ר ַלֲעׂ֥שֹותַאְבָרָה֑ ַער וַיְַמֵה֖ ן ֶאל־ַהּנַ֔ � וָטֹו֙ב וַּיִֵּת֣ ַר֤
אֹֽתֹו׃

Then Abraham ran to the herd, took a calf, tender and choice,
and gave it to a servant-boy, who hastened to prepare it
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בראשית כד:סז
ם ָה וַּיִּנֵָח֥ ה וַּיֱֶאָהֶב֑ ה וְַּתִהי־֥לֹו ְלִאָּׁש֖ ח ֶאת־ִרְבָק֛ ה ִאּ֔מֹו וַּיִַּק֧ ֱהָל֙ה ָׂשָר֣ ֹ֙ ק ָהא ָה יְִצָח֗ וַיְִבֶא֣

י ִאּֽמֹו׃ ק ַאֲחֵר֥ יְִצָח֖
Isaac then brought her into the tent of his mother Sarah, and he

took Rebekah as his wife. Isaac loved her, and thus found
comfort after his mother’s death.
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ֻּדְגַמת ָׂשָרה ִאּמֹו, ְּכלֹוַמרוַיְִביֶאָה ָהאֱֹהָלה וְנֲַעֵׂשיתהאהלה שרה אמו.-רש"י
וֲַהֵרי ִהיא ָׂשָרה ִאּמֹו, ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשָּׂשָרה ַקּיֶֶמת ָהיָה נֵר ָּדלּוק ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְלֶעֶרב
ַׁשָּבת ּוְבָרָכה ְמצּויָה ָּבִעָּסה וְָענָן ָקׁשּור ַעל ָהאֶֹהל, ּוִמֶּׁשֵּמָתה ָּפְסקּו, ּוְכֶׁשָּבאת

ִרְבָקה ָחְזרּו (בראשית רבה):

He brought her into the tent and she became exactly like his
mother Sarah — that is to say, the words signify as much as,
[And he brought her into the tent] and, behold, she was Sarah,
his mother). For whilst Sarah was living, a light had been
burning in the tent from one Sabbath eve to the next, there was
always a blessing in the dough and a cloud was always hanging
over the tent, but since her death all these had stopped.
However, when Rebecca came, they reappeared” (Genesis
Rabbah 60:16)
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בראשית רבה ס:טז
וַיְִבֶאָה יְִצָחק ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו (בראשית כד, סז), ָּכל יִָמים ֶׁשָהיְָתה ָׂשָרה

ַקּיֶֶמת ָהיָה ָענָן ָקׁשּור ַעל ֶּפַתח ָאֳהָלּה, ֵּכיוָן ֶׁשֵּמָתה ָּפַסק אֹותֹו ָענָן, וְֵכיוָן ֶׁשָּבאת
ָׂשָרה ַקֶּיֶמת ָהיּו ְּדָלתֹות ְּפתּוחֹותָּכל יִָמים ֶׁשָהיְָתהִרְבָקה ָחַזר אֹותֹו ָענָן.

ִלְרוָָחה, וְֵכיוָן ֶׁשֵּמָתה ָׂשָרה ָּפְסָקה אֹוָתּה ָהְרוָָחה, וְֵכיוָן ֶׁשָּבאת ִרְבָקה ָחְזָרה
ַקּיֶֶמת ָהיָה ְּבָרָכה ְמֻׁשַּלַחת ָּבִעָּסה, וְֵכיוָן. וְָכל יִָמים ֶׁשָהיְָתה ָׂשָרהאֹוָתּה ָהְרוָָחה

ֶׁשֵּמָתה ָׂשָרה ָּפְסָקה אֹוָתּה ַהְּבָרָכה, ֵּכיוָן ֶׁשָּבאת ִרְבָקה ָחְזָרה. ָּכל יִָמים ֶׁשָהיְָתה
ָׂשָרה ַקּיֶֶמת ָהיָה נֵר ּדֹוֵלק ִמֵּליֵלי ַׁשָּבת וְַעד ֵליֵלי ַׁשָּבת, וְֵכיוָן ֶׁשֵּמָתה ָּפַסק אֹותֹו
ַהּנֵר, וְֵכיוָן ֶׁשָּבאת ִרְבָקה ָחַזר. וְֵכיוָן ֶׁשָרָאה אֹוָתּה ֶׁשִהיא עֹוָׂשה ְּכַמֲעֵׂשה ִאּמֹו,

קֹוָצה ַחָּלָתּה ְּבָטֳהָרה וְקֹוָצה ִעָּסָתּה ְּבָטֳהָרה, ִמּיָד וַּיְִבֶאָה יְִצָחק ָהאֱֹהָלה. ָאַמר
יָאן ִמְּתִחָּלה ִֹ ַרִּבי יּוָדן ִלְמָדְת� ּתֹוָרה ֶׁשִאם יְִהיֶה ָלָאָדם ָּבנִים ְּגדֹוִלים יְִהיֶה ַמּׂש



וְַאַחר ָּכ� הּוא נֹוֵׂשא לֹו ִאָּׁשה, ִמִּמי ַאָּתה ָלֵמד ֵמַאְבָרָהם, ַּבְּתִחָּלה וַיְִבֶאָה יְִצָחק
ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו, וְַאַחר ָּכ� (בראשית כה, א): וַּיֶֹסף ַאְבָרָהם וַּיִַּקח ִאָּׁשה. "

And Isaac brought her into the tent of Sarah, his mother-" All the
days that Sarah was alive, a cloud was connected (lit. tied) to
the entrance of her tent. When she died, the cloud stopped
[resting at her tent.] And when Rebecca came, the cloud
returned. All the days that Sarah was alive, the doors were
open wide. When she died, the wideness stopped. And
when Rebecca came, the wideness returned. And all the
days that Sarah was alive, there was a blessing in her dough,
and when Sarah died, that blessing ended. When Rebecca
came, [the blessing] returned. All the days that Sarah was alive,
there was a candle that would burn from Sabbath Eve to [the
next] Sabbath Eve, and when she died, the candle stopped
[burning for so long]. And when Rebecca came, [the week-long
flame of the candle] returned. And as soon as [Isaac] saw her,
that she did the deeds of his mother, separating her challah in
purity and separating her dough in purity, he brought her into the
tent. Rabbi Yudan said, "The Torah teaches you, that if a man
has grown-up sons, he should marry them off first and then he
should marry. Who do you learn [this teaching] from? From
Abraham: first, "And Isaac brought her into the tent of Sarah his
mother," and afterwards, "And Abraham took another wife, and
her name was Keturah
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גור אריה כד:סז
נגד חלה. ונר דלוק -. נגד ג' מצות; ברכה מצויה -כל זמן ששרה קיימת וכו'

נגד הדלקה. וענן קשור על האהל - כי הענן הכבוד הוא שכינת הכבוד יתברך,
וזהו לכבוד הקדושה והטהרה, כי הטהרה מביא לידי רוח הקודש כדאמרינן

במסכת ע"ז, ולפיכך שרה שהיתה שומרת הטהרה מן הנדות - זכתה שיהיה
ענן הכבוד שורה על האהל.



אמנם בב"ר (ס, טז) אמרו עוד אחד, והוא שאמרו 'כל זמן ששרה היתה חיה
היה ביתה פתוח לרווחה'. וד' דברים זכרו רז"ל במדרש, ורש"י השמיט אחד
וקיצר דבריהם, ואולי עשה זה מפני כי לשלשה שזכר יש טעם כמו שנתבאר

למעלה, אבל 'כל זמן שהיתה שרה חיה היה ביתה פתוחה לרווחה' אין טעם:

אמנם מי שרוצה לעמוד על דברי רז"ל יש לו לדעת כי אלו הדברים נפלאים
מורה על מעלת שרה, שהיתה מתברכת בכל הברכות. ...

*** בראשית יב:ב
� וְֶהֵי֖ה ְּבָרָכֽה׃ ה ְׁשֶמ֑ ֶרְכ֔� וֲַאַגְּדָל֖ וְֶאֶֽעְׂש֙� ְל֣גֹוי ָּג֔דֹול וֲַאָב֣

I will make of you a great nation
And I will bless you;

I will make your name great,
And you shall be a blessing.

ואם אתה רוצה לומר כי הוא נגד ארבעה דברים שאמר הקב"ה לאברהם -
נתקיים כל זמן ששרה היתה חיה, להודיע כי עמה יזכה. כי "ואעשך לגוי

גדול" (לעיל יב, ב) - כבר נתבאר למעלה (גו"א שם אות ד) כי מפני שהוא
לגוי גדול - הקב"ה מיחד שמו עליו כמו על אומה שלימה, לכך היה הענן של

שכינה על האוהל, שזהו יחוד שמו עליו, כי ענן הכבוד היה על האוהל, אם כן
השכינה על האוהל.

וכנגד "ואברכך" (שם) ברכה מצויה בעיסה.

וכנגד "ואגדלה שמך" דלתותיה היו פתוחות לרווחה לכל העולם, ובשביל כך
היה שמו מתגדל בשביל הבאים בביתו, והיה יוצא טבעו בכל העולם (ראה

רש"י שם פסוק א).



ברכה בנר מערב שבת לערב שבת, ולא היה פוסק ברכתו עד ערב שבת אחר
- נגד "והיה ברכה" (שם, שם ב), שרוצה לומר שהיה ברכה עד שיהיה מברך

אחרים (רש"י שם), ומי שבירך את אחר - הוא עצמו ברכה שאינו פוסק.

אמרתי זה להגיד לך שאין ראוי לחסר מכוונת רז"ל (ב"ר ס, טז), כי כל
דבריהם בחכמה ובשיעור, לא הוסיפו ולא גרעו. והנה רש"י רצה לחסר

מדברי רז"ל, כי הם אמרו ד' והוא הביא רק ג', והנה זה חסרון מן הכוונה
אשר רצו רז"ל:

11. Other parallels in the מעשים of אברהם and רבקה

Infertility

Not sharing news about (upcoming) pregnancy with spouse

1 child “in” and 1 child “out”


