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החפצים בזיכוי הרבים ינהגו בנו 
טובת עין וישלחו הקלטות שיש 
 בידיהם של שיעורי מו"ר שליט"א

  חיי שרהפ'  ,קזגליון 
 מרחשון ה'תשע"ז כה

 השרון -רמת 

 

 בס"ד חשון תשע"ז, יום ב' לפ' חיי שרה

 "ולם הערכיםס"

בימים ההם, בסוס ועגלה, יצא  ויהי בנסוע,
שראל סלנטר ז"ל, ובדרך עמדו לפוש הגה"צ ר' י

 בפונדק דרכים.

יהודיה כפרית, לא ידעה כלל מי הוא  הפונדקית,
ה"עובר אורח", ותגש אליו ותאמר, הנה לי בזה 
תרנגול, אנא תואיל נא לשחטו עבורי. האורח 
שתק, ואח"כ אמר, הנה נא, אני צריך להמשיך 
בדרכי, אנא, תני לי בהלוואה כך וכך רובלים 

בל" הוא שם מטבע רוסי כמו דולרים בחו"ל( )"רו
עד אשר אשובה אליך ואשלם. ותען, איך אוכל 
לתת כספי למי שאינני מכירו. ויען האורח, ואיך 
יכלת לתת לשחוט למי שאינך מכירה. על כסף 

 –שהוא עוה"ז חולף, דואגת, ועל עוה"ב וגיהנם 
 לא?

המכונית עוצרת ע"י מטעי  ועתה, בואו חשבון.
י בדרכה לכבוד רשב"י, או לבניאס ביום עצי פר

חופש, ואוכלים העוצרים פרות עסיסיים, באמרם 
בלבם כי כולם עושים כך, או מסתמא בעה"ב אינו 
מקפיד. והיצ"ט מזדעזע, האם תירוצים אלו נכונים 

 להלכה!?, הרי האמת היא ההיפך ממש.

הגר"ח מבריסק. אברהם מסר לאליעזר  וכך אמר
ות היהלומים והפנינים, מפתחות של כל אוצר

ככתוב: "המושל בכל אשר לו" )בראשית כ"ד, ב'( 
ואילו על שליחות המצוה של אשה ליצחק, שהוא 
והיא עמו, יבנו את עם ישראל, ויבוא בזכותם 
המשיח הגואל, אינו סומך עליו עד שנשבע 
בשבועה חמורה בה' אלקי השמים. ועתה בואו 

רכים, חשבון, ונסדר בראש ובלב את סולם הע
איזהו בראש הסולם ואלו ערכים מתחתיו מוצבים. 

אין  –והקב"ה יביא בקרוב את היום שיכירו כולם 
 .כערכך ה' אלקינו בעוה"ז, אמן וכן יה"ר

 

 בעזהשי"ת 

 
    

  

 שיחתן של 

 עבדי אבות
 במדרשה הפ' חיי שרמו"ר שליט"א  ]

 [ במדרשה ,תשע"גה

  
פ' חיי שרה. אנחנו נתעכב על החלק  פ' השבוע

העיקרי והארוך ביותר של הפרשה, כשאברהם 
שולח את אליעזר לארץ חרן למצוא אשה ליצחק. 
התורה מספרת באריכות, את הסיפור כיצד אברהם 
משביע את אליעזר ואומר לו ללכת לחרן ואת 

מגיע אל המעין השיחה ביניהם. ואח"כ, שאליעזר 
הוא מתפלל אל השם ומבקש מהשם שיצליח 
בשליחותו ועושה לעצמו סימן, לדעת מי האשה 
שאברהם אמר לו שילך לבית אביו למשפחתו 
ומשם יקח אשה. ושם שואבות מים הרבה בנות 
והוא מספר איך שהוא ראה ממש שמשמים 
הסתובב שהוא נתן סימן שיגיד לאחת הבנות 

ן לשתות ותאמר בעצמה השקיני מים, והיא תת
אשקה גם לגמלים, סימן שהיא האשה. ואח"כ 
שאל אותה מי היא והיא הייתה אחת השואבות 
שהוא לא הכיר מראש, ובדיוק יצא שהיא נכדה של 
אחי אברהם. אח"כ התורה מספרת באריכות 
שכשאליעזר הגיע לבית הנערה הזו, אליעזר מספר 

 את כל הסיפור מחדש.

ותו לבית ונתנו לו לאכול, הכניסו א בפסוק ל'ד
ובששה עשר פסוקים הוא חוזר שוב על כל הסיפור 
שאברהם השביע אותו ושהוא נתן את כל הסימנים 
ה ִאם ֶיְשֶכם ֹעִשים  וכו', עד לפסוק האחרון, "ְוַעתָּ
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת ֲאֹדִני ַהִגידּו ִלי ְוִאם ֹלא ַהִגידּו ִלי 

 כך הוא מסיים.  - אְשֹמאל" ְוֶאְפֶנה ַעל יִָּמין אֹו ַעל

היה עם יעקב שרבקה ויצחק שלחו  סיפור דומה
אותו לקחת אשה מבית לבן, ושם הגמרא מספרת 
שיעקב ראה אבן על הבאר, וכל הסיפור הארוך, 
ַמע  ן ֶאת שֵׁ בָּ בסוף יש רבע פסוק, "ַוְיִהי ִכְשֹמַע לָּ

ִרים ל ַהְדבָּ ת כָּ ן אֵׁ בָּ ר ְללָּ ֶלה" ַיֲעֹקב וכו' "ַוְיַספֵׁ אֵׁ . בהָּ
אפי' לא פסוק שלם. בפ' ויצא מספיק שהתורה 
ֶלה",  אֵׁ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ת כָּ מספרת שהוא סיפר ללבן "אֵׁ
ומה הם הדברים האלה? הכל כתוב, והכל כבר 
מסופר בתורה. אז גם כאן צריך היה לכתוב, 'ויספר 
ללבן ובתואל את כל הדברים האלה'. ויגיד את 

 ם אתם רוצים או לא. הפסוק האחרון הגידו לי א

'אמר רבי אחא,  -בפסוק מ"ב  על זה אומר רש"י
יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. דברי 

                                                           
 כד, מט בראשית א
 כט, יג בראשית ב

החולין שמדבר עבד של האבות יותר חשובים 
מדיבורים של בנים שלומדים תורה. לומדים את 
העניין מכך שהפרשה של אליעזר כתובה בכפילות 

י תורה, הלכות ובאריכות, ולעומת זאת הרבה גופ
חשובות כתובים ברמיזה ובקיצור. המאמר הזה 

וזה לכם "מופיע במדרש רבה ומביא כדוגמא, 
, ישנם שמונה ג"הטמא בשרץ השורץ על הארץ

שרצים שבשרם טמא והנוגע בהם נטמא, טומאת 
נבלה היא רק בבהמות וחיות, מי שנוגע בנחש מת 
לא נטמא, וכן ובעקרבים ודבורים וכו', אבל יש ח' 

עכבר, לטאה צב וכו' שמי שנוגע בהם  ;שרצים
כשהם מתים נטמא ואסור לו לאכול תרומה וכו'. 
שואלת הגמרא מה הדין האם דם שרץ הוא גם אב 

כן, ומאיפה לומדים?  -הטומאה, והגמ' משיבה 
מהמילה 'וזה' זה ריבוי, א"כ הלכה יסודית כתובה 
ברמיזה. )חכמי הדרוש שואלים גם למה המדרש 

 קא את הדוגמא הזו...(הביא דוו

כ"כ שיחתן של עבדי אבות?  א"כ למה חשובה
אומרים המפרשים שהשיחה עצמה היא תורה. כל 
פרט מהשיחה יש בזה לימודים. אבל שאלה היא 
למה הכפילות הזאת, יש דברים שכתובים באופן 
כפול, על זה אומר ר' שמחה זיסל מקלם, שמצאנו 

שיאים של עוד מקום שהתורה כופלת, בקרבנות הנ
חנוכת המשכן, כל הנשיאים הביאו קרבנות 
לחנוכת המזבח, וכולם הביאו את אותם הדברים, 
קערת כסף אחת וכו' מזרק אחד, פרים שנים אילים 
חמשה וכו' התורה הייתה יכולה לכתוב על הנשיא 
הראשון כך וכך היה קרבנו, והיתה כותבת, כשם 

ת שהקריב נחשון כך הקריבו כולם. התורה מפרט
על כל אחד ואחד את כל הרשימה. הרמב"ן מביא 
את המדרש, שאמנם מבחינה חמרית את הפר, 
כבש, קטורת, סולת, הנשיאים הביאו הכל שווה 
בשוה, וידוע שעיקר החשיבות של קרבן, היא 

, דבכוונה שבו. כל הקרבנות שנשחטו שלא לשמן
חטאת ואשם, חלק מהם  -חלק מהם פסול לגמרי 
. אם בחלק מהעבודות, לא עלה לשם חובה

בשחיטה או בזריקה, הייתה מחשבה אחרת, אז 
כבר מוכרחים להביא קרבן אחר. רואים 
שהמחשבה היא המרכיב החשוב ביותר בקרבנות, 
כי המחשבה היא המובילה לפעול מה שהקרבן 
צריך לפעול, שמביא ברכה לכל העולם ולאדם 
המקריב, לתת לו שלמות רוחנית בחלק מחלקי 

לו. והיות ויש י"ב שבטים שלכל אחד הנשמה ש
חלק בבניין עמ"י, ולכל אחד כיוון משלו בעבודת 
השם )אמנם כולם רוצים לעשות רצון השם אבל 
כל אחד ואחד כמו יששכר במידת הסבלנות כמו 
חמור גרם וזבולון ע"י הצדקה שמחזיק את יששכר 
ויהודה על ידי הגבורה במלחמות וכל אחד ע"י 

"כ כל נשיא הכניס ע"י הקרבנות התכונות שלו(, א

                                                           
 יא, כט ויקרא ג
 ב' ע"א זבחים ד

שלו מחשבות אחרות ופעל לתיקונים אחרים. 
מופיע תיאור באריכות שכל מספר כנגד  הבמדרש

משהו אחר, כנגד שבעים זקנים או כנגד ימי דוד 
המלך או שבעים שמות שיש לעמ"י. כל מספר יש 

 לו י"ב כוונות נפרדות. 
הסבא מקלם, שהחזרה על  אומר ר' שמחה זיסל,

ל דבר בסיפור הדברים של אליעזר, שהוא מזכיר כ
את הנזם והצמידים המקום ללון והגמלים, כשהוא 
דיבר את כל זה, מטרתו הייתה לעשות דבר חשוב 
מאוד, נאמנות לשליחות שאברהם שלח אותו. מי 
שהוא שליח, עבודת השם שלו זה לדייק ולהצליח 
בשליחות ולכן אמר את זה עם הכוונה הזאת. והוא 

פר שכדי שאצליח, הוא מקדים תפילה, ואיך סי

                                                           
 נשא פ' י"ד מד"ר ה
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 "חסד שבהוד"

עם הגה"צ ר' ארי'ה פומרנצ'יק ע"ה שלמד בכולל  מעשה
, ושהי' חתנו של הגה"צ ר' ישראל זיסל כלב דבורץ תבפ"

ר' ארי' אמרו, הנה הכין לנו הקב"ה "חזון  ע"ה. ומכיריו של
איש" של הדור הבא, והנה בעוצם פריחתו, שקד כרגיל 
בלימודו בלילה, ולמחרת על משכבו, ואיננו כי לקח אותו 

 א'לקים, ונשארה אלמנה ויתומים.

באו חברים שלו מהכולל לרמת השרון, וסיפרו  או אז
מנה, לאאמו"ר את התכנית שלהם לסדר מקור פרנסה לאל

והוא לקנות עבורה מכונת תפירה ואביזרייהו, )למען הידיעה, 
באותו זמן הייתה מכונת תפירה מוצר יקר מאוד( והם 
מתרימים לזה. אאמו"ר נחלץ חושים, וגייס מאנשים טובים 

 ברמה"ש סכום ניכר למטרה זו. 

 )תהלים פ"ט( 'כי אמרתי עולם חסד יבנה'

 

ם  הָּ י ֲאֹדִני ַאְברָּ הקדים תפילה. "ַוֹיאַמר השם ֱאֹלקֵׁ
ם".  הָּ ה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְברָּ ַני ַהיֹום ַוֲעשֵׁ ה נָּא ְלפָּ ַהְקרֵׁ

ים מפרשים למי אנו מדברים ולפני שמתפלל
כיצד גם אנו מתחילים תפילת י"ח, זו  .בתפילה

ברוך  ,ברים אל הקב"ההתפילה המיוחדת שמד
אתה השם אלקינו ואלקי אבותינו, אלקי אברהם, 
בזמנו עוד לא היה אלקי יצחק ויעקב, לכן אמר את 
שם הו'יה כמו שאומרים בתפילה, ואמר אלקי 
אברהם, כך הוא פתח את הבקשה שלו. אחרי 
שהתפילה התקבלה וזו ששאבה את המים אומרת 

 -ליעזר שהיא בת בתואל בן מלכה ונחור, מיד א
'ויקוד האיש וישתחו להשם' )פסוק כ"ו(, ומה אנו 
אומרים בתפילה, 'מודים אנחנו לך' ומשתחווים, 

'ויקוד  -מתכופפים במודים, כך גם אליעזר 
וישתחווה' ואמר ברכת הודאה. 'ברוך )אתה( השם 

 אלקי אברהם ואמר בא'י ... לך נאה להודות. 
ה כל פרט ופרט וכל הסיפור הז התורה מספרת

לימוד לנו איך נראית צורת יהודי שהוא עובד השם 
באמת. לקח גמלים מגמלי אדוניו, בשביל מה צריך 
היה לכתוב, וכי הוא הלך לגנוב גמלים או לקחת 
אחרים, אומר רש"י שגמלי אברהם נכרים. כשעובר 
גמל של אברהם דרך שדות אחרים יש לו זמם על 

ונן הפה. ומדוע דוקא עשרה גמלים? כי הוא מתכ
לקחת אשה ליצחק ולכן אולי יצטרכו לברך ברכת 
נישואין וצריכים עשרה, לכן הכין מניין שיוכל 

לכל גמל, אדם שהולך  לברך ברכת חתנים בעשרה.
 איתו. 

התורה , את זה אומר ר' שמחה זיסל מקלם
, לנהוג שליח נאמןמלמדת אותנו כאן איך צריך 

יהיה  וגם מלמדת אותנו שכל דבר בחיים שלנו
. הסיפור שמספר אח"כ יש לו בתפילה מלווה

 מטרה אחרת, להראות להם איך שהדבר התגלגל
כדי שיסכימו לתת לו את רבקה, כמו שבסוף כולם 
אמרו אחרי שסיפר את הסיפור, ויען לבן ובתואל 
... מהשם יצא הדבר. סתמת לנו את הדרך להתנגד 
אנו רואים מהסיפור שהדבר מהשם, הוא השיג את 
המטרה ולכן היה צריך לספר להם את כל הפרטים 
האלה. והמטרה של אברהם אבינו להפיץ בקרב 

די האלילים את האמונה. ולכן הייתה מטרה עוב
להראות להם איך שהכל מהשם. ממילא השליחות 
שלו הצליחה. ולכן סיפר להם את הסיפור שוב עם 
הכוונות האלה, כמו שאמרנו בקרבנות הנשיאים, 
וכמו שאומר הרמב"ן שהכוונות הן העיקר, שבכל 
פעם היו כוונות אחרות. לכן אומר המדרש יפה 

בדי אבות... ללמדנו שני לימודים שיחתן של ע
 אלה.

, בסיפור שהתורה מספרת אומר אוה"ח הקדוש
את דברי אליעזר, כתוב שהוא טרם כלה לדבר 
והנה רבקה יוצאת, לפני שסיים לדבר היא יוצאת 
וכדה על שכמה. כשהוא מספר את הסיפור ללבן 

גם שם, אני  טרםובתואל הוא אומר כך, המילה 
בי, הוא הוסיף שתי מלים טרם אכלה לדבר אל לי

' אמר האוה"ח הקדוש, הוסיף כדי אל לבי'לדבר 
שלא יחשדו בו, שאילו היה מדבר בקול רם יתכן 
שמישהו היה שומע והיה רץ לומר שיש עשיר 
גדול עם עשרה גמלים ומי שתגיד אשקה לגמליך 
תהיה לאשה ליצחק. אולי היא שמעה ממישהו את 

אליעזר ללבן  כל הסימן שאמר אליעזר. לכן אמר
 ובתואל שהוא דיבר רק לליבו ואף אחד לא שמע. 

שכתוב בנוסח כזה שמדבר  והיכן יש עוד מקום
אל ליבו, אצל חנה, בתפילת חנה כתוב 
כשהתפללה במשכן בשילה, היא מדברת אל ליבה 
רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע, דיבור כזה שרק 
שפתיה נעות. לכן אמר להם את זה אליעזר שיראו 

 שיש השגחה פרטית ואיך שמשמיים הכל מזדמן.
כתוב, "ַוְיַפַתח ַהְגַמִלים",  גם כשהגיע לבית לבן

פתח להם את הפה. הגישו להם לאכול. התורה 
מספרת פעמיים על גמלי אדוניו שהם מיוחדים 

להם  והולכים עם פה סגור. ושם כשנותנים
בהסכמה וברשות הוא פותח את פיהם, כדי לספר 

 לנו כמה הזהירות של אליעזר בממון של אחרים. 
שהיה נוסע הרבה מאוד  מספרים על החפץ חיים

נסיעות, להפיץ את הספרים ולומר שיחות מוסר 
בעיקר על לה"ר ועל השבת. עגלון אחד שאל את 
הח"ח למה יש לי צרות, הפרנסה קשה ולעתים סוס 

ועד שאני שוב אוסף כסף קשה לי, לעתים אני  מת
נופל בדרך הרגליים כואבות שבוע שלם וכו'. אמר 
לו הח"ח האם אתה חשוב שזה לחינם? האם אדם 
יכול לומר שהוא צדיק גמור. למשל עגלון 
שמזמינים אותו לעשות נסיעה, הוא פוסק שהמחיר 
כך וכך, הוא עולה על העגלה והסוס לא זז, זה לא 

כנראה שהסוס מרגיש שצריך להוסיף עוד  לחינם,
 כמה קופיקות, עוד כמה רובלים. 

ובדרך עושים עצירה למנוחה,  או שעגלון נוסע,
והוא רואה שיש בשדה ערימות של תבן וקש, עם 
השעורה ביחד. הוא רואה שאין אף אחד ושם על 
העגלה כמה חבילות. לכן אדם צריך לשמוח שיש 

לשמוח ולעשות לו כפרה על העבירות, צריך 
תשובה על זה. אמר העגלון רבי רבי, אתה לא גונב 
מאף אחד ואתה לא עגלון, אז למה גנבו ממך את 
המעיל ברכבת וברחו, מדוע מגיע לך כך? אמר לו 
הח"ח האם אתה חושב שאני נקי? אני מחבר 
ספרים, כורכים אותם ואני מוכר, לפני שאני מסכים 

ומדפדף בספר  שימכרו את הספר, אני אישית בודק
 לראות אם חסרים דפים בספר. 

ראיתי את הספרים יעקב בהגרצ"י  אני עצמי
האלה אשר הח"ח כתב בהם בכתב ידו 'מוגה', 
שאלתי את אבא מה זה "מוגה", ואמר לי שמוגה 
הפירוש שהספר בדוק אם הכורך כרך בדיוק ולא 
הכניס דף הפוך. אמר הח"ח לעתים אני עובד מהר, 

אך ולעתים נשאר דף אחד לא אדם הוא לא מל
מוצלח בתוך הכריכה, וכל אחד משלם עבור ספר 
מתוקן ויש אנשים שמתביישים לומר לי, הם 
חושבים שאני אדם מכובד, לפעמים בשביל ספר 

כזה מגיע לי עונש ולכן מגיע לי שאת 
 המעיל לקחו כדי שתהיה לי כפרה.

שפעם אחת  סיפר בנו של הח"ח
לאחר אשתו של הח"ח קנתה דג. 

שקנתה ראתה שהוא גדול מדי, שם 
לא היו מקררים ואם לא גומרים אותו 
היום הדג יתקלקל, זה היה בקיץ. 
בדיוק היא ראתה את השכנה, 
כשקנתה שאלה את השכנה שמאחר 
וקנתה דג גדול אולי יחלקו בו, השכנה 
הסכימה. גם היא צריכה חצי דג. 
אשתו של הח"ח אמרה אני קניתי ולכן 

ת הקשקשים וכשתבואי אני אנקה א
אחתוך לך חצי. השכנה לא הגיעה. 
עברה שעה ועשתה אשתו של הח"ח 
חשבון שאם היא לא תגיע לא יהיה 
לח"ח מה לאכול. חצתה את הדג, 

לקחה לעצמה את החלק הקטן יותר ובישלה לח"ח 
 והגישה לו. 
שכנראה היה שם, הח"ח אוכל את  מספר הבן

דג נשאר מונח הלחם, טובל במלח, אוכל גם ירק וה
על השולחן. אשתו אמרה, הגשתי לך דג והוא אמר 
לה, ראיתי. וכך ממשיך לאכול אבל את הדג לא 
אכל. כך סיים את הארוחה. הבן היה סקרן ושאל 
את האמא מאיפה יש לך את הדג, והיא סיפרה לו 
את כל הסיפור. אמר הבן, כעת אני רואה שהאבא 

רוחניים. הח"ח יש לו חוש הריח להרגיש דברים 
ישנה הלכה ששותפים מתחלקים אסור לשותף 
לעשות חלוקה שלא בנוכחות חבירו, אלא בפני 
שלושה אנשים שיראו את השומה שתהיה צודקת. 
אם כן היא התחלקה שלא בנוכחות ג' אנשים, וכל 
פירור בדג שייך גם לשכנה והח"ח הרגיש שזה לא 
שלנו. רואים את הצדיק הזה שכ"כ מפותחת אצלו 

 הירות בממון לכן הוא הרגיש.הז
אצל הרב מבריסק, הרב וולוולה.  היה סיפור כזה

הוא נהג שאוכל שהיה תחת מיטה שאדם ישן 
עליה, שורה עליו רוח רעה ולא אוכלים אותו. 
כתוב גם שאם אחד אוכל ולא ידע הדבר לא יזיק 
לו, אבל הבריסקר רב הקפיד בזה מאוד. בתחילת 

צנע, ותפוחים היו קום המדינה הייתה תקופת ה
דבר נדיר, רק הערבים גידלו תפוחים. והרופאים 
אמרו לרב מבריסק שהוא חייב לאכול תפוחים. 
הגיע מבלגיה באותו הזמן משלוח תפוחים, ואז 
בתו של הרב מבריסק התגוררה בתל אביב. היא 
נסעה באוטובוס מתל אביב לירושלים ושמה את 

ים את התפוחים בתרמיל, היא החזיקה על הברכי
התרמיל, ונרדמה באוטובוס ושכבה בתרדמה על 
השקית. היא החליטה שלא לספר לו, כי ההלכה 
שאם לא יודעים אין זה מזיק. וכן אולי זו שינה 
באוטובוס ולא שינה על מיטה, ואולי אין שום 

 בעיה בזה. 
הביאה לו את התפוח והוא  כשהגיעה לירושלים

ה לו על שמח ואמר איזה תפוח גדול ועסיסי, שמ
השולחן וביקשה שיאכל. חיכתה וחיכתה והוא לא 
רצה לטעום מהתפוח. אז הבינה את הקדושה של 
אבא שלה. שאע"פ שלא סיפרה לו כלום, בעצמו 
הרגיש ולא אכל ממנו. רואים את הצדיקים בעלי 
הדרגה כיצד החוש שלהם מפותח. אנו רואים 
בפרשת השבוע שכשמדייקים נמצא כ"כ הרבה 

ה שאפשר ללמוד מהם. כך אומר רש"י דברים כאל
'שיחתן של עבדי אבות', הסיפור של אליעזר  –

עבד אברהם, כ"כ הרבה הנהגות לומדים מכאן, 
ואם נרגיל את עצמנו באיזה דבר טוב, זה יהפך 
אצלנו לטבע, ולא נוכל לנהוג אחרת, כן יה"ר 

 ונאמר אמן.


