
ב  בס"ד  ר  א י ב נ י ה  פנ ה    –שד ה  בשד רש קי    –הפ סו בפ ת  ננו בו הת ך  רשת  מתו רה פ י ש  1 חי

 פניני באר בשדה 

 בשדה הפרשה 

 מתוך התבוננות בפסוקי 

 פרשת חיי שרה 

 

מאריכה   את  מאוד  התורה  לנו  ב לספר  פרטים  ופרטי  הפרטים  סיפור  כל 

 מה ולמה? על    –ה  ק ב השידוך של יצחק ור 

ל  הפרשה   20-מעבר  בתחילת  כג  פרק  של  מסופר    , הפסוקים  שבו 

השלום  עליה  אמנו  שרה  של  פטירתה  על  מערת    , בהרחבה  ורכישת 

עם  המכפלה   י יחד  על  אשר  המערה השדה  אמנו  ה  ורת וקב   , ד  שרה  של 

ל  ומעבר  אברהם,  ידי  על  ב ה   18–שם  כה  פרק  של  הפרשה פסוקים    , סוף 

ק הוספת  אודות    ר מסופ   ו שב  את  אברהם  והולדת    , לאשה לו  רה  ו ט לקיחת 

לאר צ הצא  ושילוחם  קדם אים ממנה  בני  אברהם   , ץ  פטירתו של  אבינו    ועל 

וקב  השלום  המכפ עליו  במערת  צא   , ה ל ורתו  בן וסיפור  ישמעאל  של    צאיו 

הפרשה הרי    –אברהם   פסוקי  כ   , שרוב  על  כד    , שבו   פסוקים ה   67ל  פרק 

התו מספרת   גדול לנו  בהרחבה  כלל  רה  של  הראשון  השידוך  על  ה 

ה וך  השיד   ... ראל יש  בעקבות  אל ת  ו שליח שיצא  אברהם  של  עבד  על  יעזר 

ה  את  למצוא  אברהם  עושה  אליעזר  ו   , בנו   ליצחק המתאים  שידוך  ידי  אכן 

לבן  ומשדך את רבקה  ובנאמנות  את השליחות בשלמות   בת בתואל אחות 

 אברהם. רבו  ו של  נ ב   , ליצחק הארמי  

זה   כך  שה עצם  כל  מאריכה  ש תורה  השידוך  אבינו בסיפור  יצחק    , ל 

פעמיים ו  כמעט  דבריה  את  את    , כופלת  אומר  ומפרטת  שאברהם  מה  כל 

שא  ומה  לאברהם ליעזר  לאליעזר  מכו השליחות  ש יך  וא   , עונה  אל    ח יצאה 

הדברים    , פועל ה  את  מספר שוב  ולאשת ואיך שאליעזר  לבתואל  לו    ו שקרו 

רבקה  של  אחיה  דרשינ כל    –  וללבן  אומר  כל  י זה  הגדולה  האריכות  מה   ?

בינה?  ללמדנו  בא  זה  מה  אמרו  ו   כך?  זה    מי חכ כבר  ן  י עני על  יפה  ' אמת 

 ... ' ן של עבדי האבות מתורתן של בנים ת שיח 

 

 השמחה הגדולה... 

כך  ש בוודאי    , בפשטות  על  עצומה  והתרגשות  גדולה  שמחה  כאן  יש 

להיבנות   בניין ה ש  מתחיל  ישראל  כלל  והנה  של  סוף   , נה ה ...  כל    , סוף 

בגיל   אברהם  לאבינו  נולד  שיצחק  בגיל    100אחרי  אמנו    ... 90ולשרה 
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ארבעים...   לגיל  קרוב  מגיע  כבר  שיצחק  המשך    נה ה ואחרי  שרשרת  הנה 

   ... הדורות מתחיל להימשך 

 

 שיחות ודיבורים... שידוכים ובשלום בית צריכים להרבות ב ב 

ח  אמרו  ש כבר  אמת  כאן גם  כמי  יש  הנ   , רמז  ל שבכל  השתדלות  וגע 

ה מ ל  וההגון   ידוך ש ציאת  להצ הטוב  גם  ובוודאי  השידוך  ח ל ,  המשך  ת 

השלום ב  ש   ... בית -השכנת  ל הרי  לא  אותנו  מלמדת  לדבר  הפ התורה  סיק 

ולדבר...  גם    ולדבר  לנו:  לאמור  השידוך  אודות  בדיבורים  מאריכה  התורה 

ישראל  אתם   הדורות  בני  כל  תת :  כולם בהמשך  כל  י אל  מלעשות  יאשו 

וה  לשיחו מאמץ  הנוגע  בכל  השד שתדלות  עם  ודיבורים  כל  ת  ועם  כנים 

הטוב    ך ו ציא מכוח אל הפועל את השיד ו עד שתצליחו לה   ... הנוגעים בדבר 

השלום שתצ   ועד   ... וההגון   י ו א ר ה  את  ביניכם  להשכין  בצורה  -ליחו  בית 

 . .. הטובה ביותר 

 

   להסתכל ולהתבונן כשמחפשים שידוך?   מה צריך על  

לב   לשום  מאתנו  דורשת  שהתורה  של  היטב  בוודאי  השליחות  פרטי  לכל 

ב   ר אליעז  גם  אברהם  ל עבד  בינה  ללמדנו  ה כדי  הב כל  היא  אים  דורות  מה 

לחפ  הולכים  כאשר  לחפש  צריך  ומה  אור  לשכון  השידוך  הדרך  את  ש 

וההגון  ה   ? הטוב  היא  הנכונה ומה  למציאת    דרך  שקשור  מה  בכל  והראויה 

ן ד שי ה   ? וך הטוב וההגו

עצות   לנו  ולדלות  לגלות  מאמץ  כל  עשו  הדורות  בכל  התורה  מפרשי 

 בין פסוקי פרשה זו.   ם פרטי העניינים המפוזרי ת הדרך מכל  והאר נכונות  

הברור   באופן  מראים  יצחק  בשביל  השידוך  חיפוש  של  הפרשה  פסוקי 

הנקודו ,  ביותר  הם  ש מה  העיקריות  לדור ת  לדעת  מה  צריכים  עולם  ות 

מקדש   האיש  לפרק  מגיעים  כאשר  לחפש  לעשייה  צריכים  נכנסים  כאשר 

. וג ה וה ודכת הראויה  ת המש צוא א ת למ יו מירב ההשתדלו   של   . נת.

הראויה  המשודכת  האשה  מציאת  על  כאן  מדברת  שהתורה  אבל    , נכון 

דו  הוא  חד -הכביש  רק  ולא  ש כמוב ו   , סיטרי -סיטרי  לבת  ן  גם  הקשור  בכל 

הב  גילה  בן  את  למצוא  ש ישראל  הרי  הנכון,  לעניי חור  גם    ך שצרי ן  מעבר 

הוא ה אם  ה לחפש   המשודך  ה תלמיד    בחור  מצו מ חכם  על  קלה  קפיד  ות 

ש ורה,  כבחמ  כל  הרי  גם  לכך  בבח דברים  ה אותם  מעבר  ורה  שמחפשים 

 צריכים לחפש ולמצוא גם בבחור המשודך... המשודכת  
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 ון במי שאמר והיה עולם ח ט אמונה ובי 

 לה ושוב תפלה ועוד פעם תפלה... תפ ו 

אברהם   אבינו  גם  כמה  עד  התורה  לנו  מדייקת  וראשון  מדייק  בראש 

א  הוא משביע  כאשר  ב בלשונו  אליעזר  הנאמן  עבדו  'וא ת  לו  שביעך  אומרו 

ואלוקי הארץ'  בד' אל  י כי אברה   -וקי השמים  ובוטח שהו ה אלוקי  " ם בטוח 

הוא   ' ישראל  הארץ גם  שהוא  בדיוק    ' אלוקי  השמים ' כפי  ו'הוא    '... אלוקי 

 .. . לפניך' מלאכו  משרי   ישלח  הוא  זה  וביטחונו  אמונתו  בעבדו  ואת  גם  ש 

אותו   הוא שולח  ליצחק  את השידוך המתא לשליחות מצי אליעזר כאשר  ים 

 בנו. 

כ  יש  עצום  באות ן  א לימוד  נמצאים  ההורים  שידוכים  כאשר  של  פרק  ו 

וצאצאיהם  לילדיהם  ש   , הגונים  צ הרי  וראשון  לתל בראש  עיניים    ת ו ריכים 

ו  וביטחון למרום  אמונה  של  במחשבות  ב   , להרבות  השמים  ' לבטוח  אלוקי 

הארץ  ויסבב    ' ואלוקי  יגלגל  בוודאי  אל  סיב שהוא  מכוח  להוציא  לטובה  ות 

ו  ן   הראוי לכל אחד ואחד מהצאצאים. הפועל את השידוך הטוב ההגו

אברהם אצל  גם   עבד  ובעצמו,    , אליעזר  בכבודו  בתחילת  השדכן  מיד 

הוא תו ו שליח  איך  רואים  אנו  כל:    ,  אדון  לפני  ובתחנונים  ברחמים  פונה 

א  אלוקי  אדוני  'הוי"ה  עם  חסד  ועשה  היום  לפני  נא  הקרה  אברהם  דוני 

, גם אם הוא שדכן מפולפל  שהוא לבדו   יודע כשלעצמו  א  הו גם  ...  אברהם' 

להוצ   וממולח,  יכול  הטוב  אינו  השידוך  מציאת  את  הפועל  אל  מכוח  יא 

אברהם  בן  ליצחק  כל    , וההגון  אדון  לפני  ברחמים  פונה  ומתחנן  הוא 

 כאן... בא ל שהוא ינהל את העניין שלשמו הוא  ומבקש  

 

 בעלת גומלת חסדים... 

העיקרי יע אל  שעיקר  יודע  גם  ולבקש    שצריך ם  זר  השידוך  לחפש  במציאת 

וההגון  המשודכת   , הטוב  של  הלב  וטובת  החסד  במעשה  הוא    , זה  זה  ואת 

לקבל  כדך    מבקש  נא  הטי  אליה  אומר  אשר  הנערה  'והיה  שכאשר  כסימן 

ובה   ליצחק  לעבדך  הוכחת  אותה  אשקה  גמליך  וגם  שתה  ואמרה  ואשתה 

חס  עשית  כי  אדוני   ד אדע  היא  '   –'  עם  ג ראויה  שתהא  חסדים  לו,  ומלת 

... וכדאי היא להיכנס בב   יתו של אברהם'

 

 עות... יופי וצני 

ר ש ף  א ו  מיד  אליעזר עבד אברהם    –טובת מראה מאוד'  ש'הנערה  ואה בה 

ש ש הרי   לכך  חלק  אכן  מעבר  זה  אחרי  ו פ בחי מההשתדלויות  גם  שים 
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ה  והראויה המשודכת  הרי    , טובה  זה  כל  'טובת  ידוע  עם  בין  ההבדל  גם 

ל'  מראה'  מראה'  הירש( וע ) יפה  הרש"ר  בדברי  ין  ועי י כו ,  'טובת  קר  ונת 

הפנימי  מראה'   היופי  על  בקלסתר  והמו הרוחני  סובב  המשתקף  סרי 

י  ר ח א וש  פ עיקר החי כי כאמור    ופי... א הוא הוא החן המראה על ה ו הפנים  

מי  על  היא  והראויה  המופלג המשודכת הטובה  וצניעותה    ת דותיה הנעלות 

 מיוחדים... ה   ה ש טבעי נפ ו 

ואיש  גם  התורה   'בתולה  לאמור  מדייקת  ידעה' מיד  הצניעות    ... לא  כי 

והפנימית  העמוקה  שגרם    האמיתית  זאת  היא  רבקה  על  נסוך  שהיה 

ראש ' ש  וקלות  חיבה  מתוך  אליה  להתקרב  מעודו  העיז  לא  גבר  כי    , שום 

לה  ותואר  לה  הדר  באמת  הצנועה  ההופעה    , האשה  מדעתה  שלא  וגם 

ו בנוכ   וגם הקל שבפרחחים לא   , עושה רושם שלה     , חותה יעיז לנבל את פי

חמדנית'... קל   עין  בה  לתלות  יהין  בדברי הרש"ר    וחומר שלא  היטב  )עיין 

 הירש(. 

 

 ... וזריזות   , מידות טובות של חסד 

והתבונן  ב  וראה  של  וא  מידותיו  אחרי  להיות  צריך  החיפוש  עיקר  כמה  עד 

חסד...   בעל  להיותו  נא ' האדם,  הגמאיני  ותאמר    ויאמר  מכדך  מים  מעט 

אדוני  השק '   –  ' שתה  לה  מכדך ואמרתי  מים  מעט  נא  גם    יני  לי  ואמרה 

... יח ד' לבן אדוני היא האשה אשר הוכ   אתה שתה וגם לגמלך אשאב  ' 

כן ו  ב   , כמו  נסוכה  הזריזות  ..    ה מידת  כן. ותמהר  ' גם  אדוני  שתה  ותאמר 

ותשקהו  ידה  על  כדה  אשא   ותורד  לגמלך  גם  ותאמר  להשקותו  עד  ותכל  ב 

לשתות  כילו  ותרץ   אם  השוקת  אל  כדה  ותער  הבאר    ותמהר  אל  עוד 

ו '   -'  לשאוב ותשאב לכל גמליו  ותורד כדה מעליה  וגם  ותמהר  תאמר שתה 

 גמלך אשקה'... 

 

 ... בריאות הגוף 

 ... ה פ בגו   ה ובוודאי שהוא גם בריא 

 השקות את עשרת גמליו? אליעזר ועבדיו לא נוקפים אצבע לעזור לה בל 

 ?!... וזה, לכאורה, תמוה ביותר 

עושה גם  ש נראה  כ אבל   שהוא  מהבדיקות  חלק  בריאות  את  לבדוק    ... זה 

גמלים    ה היות את    , גופה  עשרה  גם  וביעילות  בזריזות  להשקות  מסוגלת 

 בזה אחר זה... 
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 ... י ההשקפה שלה נ י ר מעני החשובים יות   טבעי הנפש הראויים 

שה  טבוע י ובוודאי  גם  טובות    עם   ה בטבע   ה א  הרי    ... תרומיות ו מידות  כי 

לבנו   אשה  לקחת  אליעזר  את  שלח  ומ מ דווקא  אברהם  ו  משפחת ארצו 

אביו  ש ובית  של   טבע ב ,  טבו הנפש  ונכונות בהם    ים ע הם  טובות    , מידות 

אבינו  לאברהם  אברה   . כידוע  ידע  להיות  כי  שיכול  אף  שעל  אבינו  ם 

ומשפחתו  יהם  ת שהשקפו  וארצו  עירו  אנשי  נכונות של  את    , אינם  אבל 

ב  לשנות  אפשר  טוב ההשקפה  רעות   ... חינוך  מידות  כמו    , חלילה   , אבל 

בקרב  יושב  שהוא  האנשים  ,   אנשי   , ם אלו  ביותר    כנען שקשה  דבר  זה 

אתם... ל  אשה    התמודד  לקחת  יעיז  שלא  הנאמן  עבדו  את  הזהיר  זה  ועל 

 שר הוא יושב בקרבם. א נות הכנענים  ב לבנו יצחק מ 

 

 להיות מחושב לא בפזרנות... 

היא   הטובות  מהמידות  הרי  גם  וחלק  כי  הפזרנות,  ולא  ההסתפקות  מידת 

ברבקה  אברהם  עבד  אליעזר  ראה  זה  מדייק   , גם  לאמור:  והתורה  ת 

לכ  ותשאב  לשאוב  הבאר  אל  עוד  ותרץ  השוקת  אל  כדה  ותער  ל  'ותמהר 

'ת   ... יכולה  גמליו' בכד,  שנותרו  המים  את  השוקת  אל  מערה  היא  חילה 

בכד או לשפוך אותם על הארץ. אולם ממידותיו של    תה להשאיר אותם י י ה 

הכל  את  רואה  הוא  כי  וממון,  כוח  על  חס  להיות  חסד  את  גומל  גם   ,

בע  למצו הפחות  כמכשיר  אותו  גם  רואה  הוא  קדוש  ו רכו,  הכל  הרי  ה, 

יכלה  לא  חסד האמיתי  יבזבז ,  כוחותיו מ   כוח שום  לריק    בעיניו, הבעל    ולא 

... ) ללא צור   עיין היטב בדברי הרש"ר הירש(. ך גם טיפת מים'

 

 לא סתם פטפטנית... א  י ה ו 

 ... לא מרבה בדיבורים לפני העשייה   היא גם 

ה  ממעשי י תחילה  חלק  עושה  הטובים א  ל   , ה  מוסיפה  כך  אחר  ר  ו מ א ורק 

 לעשות עוד מעשים טובים... ו 

ו  ותמהר  אדוני  שתה  להשקותו  'ותאמר  ותכל  ותשקהו  ידה  על  כדה  תורד 

לאשת  הוא  ימן מובהק  'ס   -  שאב עד אם כילו לשתות' ותאמר גם לגמליך א 

הייתה   בסוף,  לעשות  שבדעתה  מה  מיד  אמרה  אילו  בישראל,  החיל 

קה טובה לעצמה על החסדים שבדעתה  המחזי ה  מתגלית כפטפטנית בטל 

 ... ' לעשות 

 



ב  בס"ד  ר  א י ב נ י ה  פנ ה    –שד ה  בשד רש קי    –הפ סו בפ ת  ננו בו הת ך  רשת  מתו רה פ י ש  6 חי

 ענווה ולא מחפשת את הכבוד... 

לה'  מ גם  התורה   מחריש  משתהה  'והאיש  לאמור:  לפעמים  כי    –דייקת 

ע  החסד  גמול בעל  תשלום  לקבל  בכדי  פעולותיו  כל  את  ואם  ושה   ,

ש  הרי  ממש  בכסף  לא  הוא  גמול  לתשלום  ת  ו לפח התשלום  מצפה  הוא 

.. ה תשומת  ת  צעו באמ גמול    לב ודיבורים טובים ומוערכים כלפיו.

 בודק גם את זה... אליעזר  

הוא   לה מ ו שותק  ולכן  בודק חריש  הוא  שינו   ...  יש  שהוא    י האם  כל 

מ  אינו  הוא  כאשר  לא  ח במעשיה  גם  על מעשיה  גמול  תשלום  לה שום  זיר 

ה ו   . כה ותשומת לב.. ר בהע  היא בשלה ממשיכה בכל העת  וא רואה ש הנה 

וח  צדקה  בדי לעשות  לא  גם  תגמול...  שום  לקבל  לצפות  מבלי  בורי  סד 

 כבוד והערכה... 

 

 ... עבודת השדכן להרבות בכבוד שני הצדדים 

לשון   יי  שינו כמה  על  ומספרת  מדייקת  את  התורה  מספר  אליעזר  כאשר 

ה  רבקה   , דות ב עו סיפור  את  בפוגשו  לו  פרטי  אליעזר    . שקרה  כמה  משנה 

כ  מספ עובדות  הוא  אותם אשר  ו ל  בתוא מול    ר  ?  הכלה אח  לבן  ואשתו 

כ  מדייקים  התורה  עבד  מפרשי  אליעזר  כמה  עד  והארות  הערות  וכמה  מה 

אברהם עובד כשדכן ממולח ומרבה בכבודו של אברהם ובכבודו של יצחק  

רבקה  בכדי   של  משפחתה  את  ורגיש  גם  והוא  להלהיב  לומר  עירני  לא 

רב דברים ש  )עי יכולים להפחיד את משפחתה של  או למעט בכבודם  ן  קה  י

ב  יי לשונות  פרטי הדברים א היטב  דברי הרש"ר הירש  ב גם  ללו  ה ודות שינו

 (. לתורה בדברי המאזניים  גם  ו 

 

 אוהבים כי מתחתנים... 

לסיים   מדייקת  אבינו  התורה  יצחק  של  השידוך  מציאת  של  סיפורו  את 

רבקה   'ויקח באומרה:   ויאהבה'    את  לאשה  לו  , אשר  תכונה   זו אף  '   –ותהי 

ב  נטשטשה  לא  ד'  שהוסיפה  ברוך  ככל  ורבקה,  יצחק  ושרה  אברהם  זרע 

של   אלה  נישואין  כדוגמת  אליה!  אהבתו  גדלה  כן  אשתו  היהודי  להיות 

ומת  נוסדים  כך  בישראל...  הנישואי נהגים  הראשון,  ה ן  ן  רוב  נישואי

לא  הם  אל   בישראל  התשוקה,  יסוד  הורים    א על  התבונה...  שיקול  פי  על 

הצעי  האם  בעצמם,  נמלכים  אכן וקרובים  ומשום  מתאימי   רים  לזה,  זה  ם 

הא כ  גוברת  גם  זה  ה ך  כך  אחר  להתוודע  מרבים  שהם  ככל  ביניהם  בה 

ה  רוב  אך  נגמרים נ לזה...  יהודי  הלא  בעולם  פי    ישואים  שהם  מה  על 

לנו  ק  ואין   ... 'אהבה' להציץ  וראים  ב החיים  בהמשך  אלא  כדי  שלהם 



ב  בס"ד  ר  א י ב נ י ה  פנ ה    –שד ה  בשד רש קי    –הפ סו בפ ת  ננו בו הת ך  רשת  מתו רה פ י ש  7 חי

ה  שם  רבה  מה  מיד  לבין ת להיווכח  הנישואין  שקודם  ה'אהבה'  בין  זו    הום 

ה  כן  לא  טעם...  וחסר  תפל  כך  אחר  הכל  איך  ישואים  נ שלאחריה... 

שעליהם   ויאהבה'  בישראל,  לאשה  לו  ותהי  רבקה  את  'ויקח  אומר:    –הוא 

הפר   אצלנו  שיא  לא  היא  היטב  החתונה  )עיין  לאהבה!'  השורש  אלא  יחה, 

הירש   הרש"ר  כן  בדברי  של  כמו  וואלי  בדבריהם  ההפלאה  הרמ"ד  ובעל 

 ורבי עקיבא אייגר(. 

 

כל הקשור  הפרשה ב לימוד פסוקי  ת ב ההתעמקו ויהי רצון שבכוח  

בני ובנות    יושפע שפע רב וברכה מרובה לכל   , לשידוך הראשון בישראל 

בקלות  צוא את מבוקשם מהר ו למ   , כים למצוא את זיווגיהם י ר צ ה   ישראל 

שרים מלאים באהבה אחווה  ו ולחיות חיים טובים ומא   , כדת של תורה 

 עות ושלום גדול י ור 


