
 

 

  
 היא שרה'' הלא ''חיי זו פרשה למה נקרא יש להעיר) כ''ג, א'ויהיו חיי שרה (

נאמר בתהלי�  –  וי''ל עפ''י דברי המדרש רבהחי'. ממיתת שרה ולא ממדברת 
(ל''ז, י''ח) יודע ה' ימי תמימי� ונחלת� לעול� תהי', כש� שה� תמימי� כ� 
שנות� תמימי�, זו שרה שהיתה בת כ' כבת ז' לנוי, בת ק' כבת עשרי� שנה 

הפרשה ''חיי שרה'' לרמז שכל רגע ורגע  תנקראשמטע� זה  ולפ''ז י''ל. לחטא
אוס האט  זי – ו� אחד י אפילו לה אבדנבעבודת ה', ולא  השל חיי' היא עסק

הש� ויראת שמי�  ורק חיי� של עבודת או! עבודת ה', גנוצט יעדער מניוט
היתה רק בשרה מעלה זו ששנותי' תמימי� שואיתא בזוה''ק ''חיי�'',  י�נחשב

  פרשה מיוחדת למנות שנותי'.  הנכתבבה אמנו, ולא בשו� אשה אחרת, ולכ� רק 
  

יד שנולד אד� מתחיל למות (עיי� ברמב''� דמ ,וי''ל עוד עפ''י דברי הכתב סופר
הצדיק  פ' בראשית, ב', י''ז) וכל זה במי שכל חייו ה� חיי עול� הזה, משא''כ

שתכליתו לבוא לעול� הבא, אדרבה כל זמ� שמוסי! ימי� בעול� הזה הוא 
) לא קי''ח, י''זכוונת הפסוק בתהלי� ( ולפ''ז י''לקרוב יותר לחיי עול� הבא. 

' ר''ל כל זמ� שאחי' לא אמות, כהמו� הע� בעול� הזה שמתי� אמות כי אחי
תמיד בכל עת ורגע, לא כ� אני בזמ� שאחי' לא אמות, ואספר מעשי קה, שאהי' 

, דרק מי שעוסק וזהו כדברינו הנ''ל עובד ה', ותמיד מתקרב לחיי עול� הבא.
תמיד בעבודת ה' וביראת שמי�, שיי� לומר שהוא חי, דעי''ז יזכה לחיי עול� 

    הבא, שהוא חיי� של נצחיות ולא כלי� לעול�. 
  

האי� שיי� שכל  ,שהקשה על המדרש הנ''ל ,החת� סופר דברי עפ''י וי''ל עוד
ב זה שאמר הכתו ותי' שנותי' שוי�, וכי יש זכות לקטנה בת שנה או שנתי�.

ותק� בעוד לילה ותת� טר! לביתה וחק  "ל אשת חיבבשבחה של שרה 
מאי אולמי' דנערותי' מטר!  ,וחק לנערותי' מיותר " לנערותי', דלכאורה האי

ולא נתנה  ,לכל ביתה, א� הכי קאמר שבשנותי' האחרוני� קמה בעוד לילה
  ה. והשלימה בה שנותי' של קטנות ,שינה לעי�

  
נאמר במשלי  – עפ''י דברי רבינו בחיי בהקדמה לפרשתינו  באופ� אחר, וי''ל

שלמה המל� ע''ה  – (ט''ו) אורח חיי� למעלה למשכיל, למע� סור משאול מטה 
כי המשכיל המכיר תכונת העול� הזה שהוא עול� ההפסד, הוא  ,הודיענו בכא�

וע''כ מסיר ומסלק עצמו יודע אורח חיי� למעלה בעול� העליו� הנצחי, 
העול� הזה ולא יעשה ממנו קבע, וזהו למע� סור משאול מטה, ומה מתאוות 

שהזכיר לשו� ''אורח'' ולא ''דר�'' לפי שהוא מלשו� אורח, לפי שהאד� בעול� 
וכאורח נטה ללו�, וכש� שהאורח הנכנס בפונדק ויודע  באר#, הזה כגר באזרח
לשוב למקומו ואר#  יו� מחר ודירתו ש� מעט, והוא נכס!עצמו שנסיעתו 

ויודע ומשיג שיש  ,גר ואורח בעול� הזהדתו, כ� המשכיל חושב עצמו מול
 ולפ''ז י''ללמעלה אורח חיי�, ונפשו נכספה לשוב לשרשה שהוא מקור החיי�. 

שעיקר לרמז  ,שרה חיי תזו שמדברת ממיתת שרה נקרא שהשמטע� זה פר
ה בעול� הבא, וכמ''ש חז''ל (אבות) יפאלא  ,של האד� אינו בעול� הזה חיות

 שעה אחת של קורת רוח בעול� הבא יותר מכל חיי עול� הזה. 
  

שנאמר ויהיו חיי  ,ונחלת� לעול� תהי' –  וי''ל עוד עפ''י דברי המדרש רבה
שרה, מה צור� לומר שני חיי שרה באחרונה, לומר ל� שחביב חייה� של 

שהפסוק בא  המתנות כהונה פי'צדיקי� לפני המקו� בעול� הזה ולעול� הבא. 
שמטע� זה  ולפ''ז י''ללרמז לשני מיני חיי�, חיי עול� הזה, וחיי עול� הבא. 

בעול� הזה כלי�, ימי' בעול� הבא  '' שאע''פ שימי'ת הפרשה ''חיי שרהאנקר
  , ואי� ל� חיות גדול מזה!אינ� כלי� אלא קיימי� לעול�

  
� ,י אמר רבאמר רב חייא בר אש ברכות (ס''ד) מס' וי''ל עוד עפ''י הגמ' בסו

ולא בעול� הבא, שנאמר ילכו  ,לא בעול� הזה ,תלמידי חכמי� אי� לה� מנוחה
� הלימוד ינעול� הבא כולו מנוחה, מ''מ בעדא! ש העי� יעקב פי'מחיל אל חיל. 
 תשפרשה זו שמדבר ולפ''ז י''לה של תורה, בישיבה של מעלה. תקאמר, במלחמ
הנפש , שפש בעול� הבא''חיי שרה'' לרמז על חיות הנ תנקרא ממיתת שרה

, וזהו כוונת תמיד במלחמתה של תורה, ואי� ל� חיות גדול מזה ש� תעוסק
חז''ל צדיקי� במיתת� נקראי� חיי�, שג� ש� בעול� הבא יתוס! לה� חיי� 

  . להבי� נסתרות התורה ע ש�גישמ , בשביל העמל והטורחושני�
  

כתיב לעיל מיני' (כ''ב, כ''ג)  –  עפ''י דברי הבעל הטורי� באופ� אחר, וי''ל
עד שלא שקעה שמשה של שרה זרחה שמשה של  – ובתואל ילד את רבקה 

נה ר''ת שמש, וזהו (קהלת, א', ה') וזרח השמש ובא שאת מרה שרבקה, וזהו 
כיו�  שמתה, ה, לא נחשבשאע''פ ששרה נפטרת מעול� הזה ולפ''ז י''להשמש. 
 – ויביאה האהלה שרה אמו  – רבקה ממלא מקומה, וכמ''ש אצל רבקה  שהניחה

) ותמת שרה כ''ג, ב'כוונת הפסוק ( ולפ''ז י''לפרש''י שנעשית דוגמת שרה אמו. 
בקרית ארבע, דהיינו דוקא ש� מתה, אבל במקו� שהיתה רבקה ממלאת 

  מקומה לא מתה.  
  

, שאיתא במדרש שבשבעה ימי וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הישמח משה זצ''ל
לא שמשו המזלות, ולא זרחה השמש, והטע� כתבו  ,משותלחאבלו של 

ושוקעת במערב,  ,המפרשי� ע''פ מה שאמרו חז''ל למה חמה יוצאת במזרח
 צ''ע , ואבל אסור בשאילת שלו�, וא''כ לכאורההוא כדי לית� שלו� לקונה

כי אז  ,כשח''ו איזה צדיק נפטר מהעול� אמאי זורח השמש, אבל התירו# הוא
ח לא הניח דוגמתו למלא מקומו, אבל עתה שלא שקעה שמשו של בימי משותל

הו''ל כאילו הצדיק עודנו חי, כי המניח ממלא זרחה שמשו של זה, זה עד ש
     , ולכ� אי� כא� אבילות. מקומו כאילו לא מת

  
עפ''י דברי הבעה''ט על הפסוק (כ''ג, ב') ויבוא אברה� לספד , וי''ל באופ� אחר

ואולי י''ל  שלא בכה אלא מעט מפני שזקנה היתה. ,הכ! קטנה – תה כלשרה ולב
לכ� לא בכה וששרה אמנו נפטרת מבשורת העקידה, עפ''י פרש''י , שובדר� חיד

מעשה  אברה� הרבה על מיתתה, כדי שלא יאמרו ח''ו שהוא מתחרט על
אמרה על שרה אמנו הי'  אבינו עקידה, והנה אמרו חז''ל שההספד שאברה�ה

והנה פסוקי� אלו איירי מהמעלות של  , ל''א)אשת חיל (משלי הפסוקי� של
וזהו כדברינו  בחסד ובעבודת ה'.כל ימי חיי'  העסק , האי� היאשרה אמנו

עול�, רק , דהיינו ע''ז שהיא נפטרת מ, שאברה� לא הספיד על חסרונההנ''ל
כל ימי חיי', כדי שלא יאמרו ח''ו שהוא מתחרט על  הממעלותי' האי� היא נהג

ההספד  שזה מרמז עלהפרשה ''חיי שרה''  תעקידה, ומטע� זה נקראמעשה ה
  אמרה עלי'.  אבינו שאברה�

  
ב) ויק� שדה עפרו� אשר במכפלה אשר לפני ממרא וגו' ואחרי כ� קבר אברה� 
את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברו� באר  כנע� 

על פני ממרא, מלת ''אשר'' למה מתחלה נאמר  י''ט) יש להעיר – (כ''ג, י''ז 
(הרה''ק ר' צבי אלימל� מדינוב  האגרא דכלה''אשר''.  מלת ולבסו! לא נאמר

זכו האבות למערת עצתו שהנה ממרא נת� העצה על המילה, וע''י  תי' זצ''ל)
המכפלה, שהנה מבואר בזוה''ק שמקו� המערה נתגלה לאברה� אחר המילה 

אשר על פני ממרא ר''ל  – בעת ביאת המלאכי�, ע''כ נאמר בקבורת האבות 
שלכ� לא נאמר בקבורת שרה  ולפ''ז י''להאושר ההוא זיכה לה� ממרא בעצתו. 

''י מצות מילה, ובאשה למערת המכפילה רק ע נויזכשאנו מלת ''אשר'', לרמז 
  מצוה. שיי� אותה לא 
  

אברה� אבינו אינו מניח ליכנס לגיהנ� מי  )עירובי�, י''ט(וי''ל עוד עפ''י הגמ' 
שהוא נימול, חו# מישראל הבא על הכנענית, ומוש� בערלתו (שדומה לו כאילו 

 כשנפטרי� מעול� הזה, , שכל ישראלולפ''ז י''ל בדר� חידושלא נימול). 
מניח , וש� יושב אברה� אבינו, ואינו לעול� הבא המכפלהמערת דר� הולכי� 

וכ� איתא בזוה''ק (קכ''ז, א') שנפתח לאברה�  ליכנס לגיהנ� מי שהוא נימול,
נכנסי� לג�  להדע''י מערת המכפ ,כדברינו הנ''לוזהו  .אבינו פתח ג� עד� ש�

שר הזה זהו כוונת הפסוק אשר על פני ממרא ר''ל דהיינו האוש ולפ''ז י''ל. עד�
על  מהשכר שממרא זכה חו#זיכה לה� בעצת ממרא, נמצא  הלשל מערת המכפ

שאברה� אבינו יושב זכה  אבינו בחלקו, הוא שהקב''ה נגלה לאברה� ,עצתו
    לעשות המילה.  י ששמע לעצתומ ליכנס לגיהנ� , ואינו מניחמערת המכפלהב
  
מהו הכוונה  צ''ע) כ''ד, א'ואברה� זק� בא בימי� וה' בר� את אברה� בכל (ג) 

שהיתה לו בת  " במדרש איתאוש''י ''בכל'' עולה בגמטריא ב�. פרהנה  "''בכל'' 
 ולפ''ז פירש זקני הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל (כליל תפארת)שמה.  ''בכל''ו

שהדי� הוא שא� האב  אליעזר, קשר ע� שליחותשהיתה לו בת ב סמיכות העני�
ו, אבל א� האב קיי� כבר מצות פרי' אשה, האב קוד� לבנצרי� צרי� אשה ובנו 

 – אז הב� קוד� לאב, לזה אומר הכתוב  – היינו לבית הלל שיש לו ב� ובת  ,ורבי'

  

  
  פרשת 
  חיי שרה
  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

קיי� מצות פרו ורבו, א''כ בנו , וכבר שהיתה לו בת –וה' בר� את אברה� בכל 
    לכ� ויאמר אברה� לעבדו וגו'.  קוד�,

  
בר� , שאברה� אבינו נתבאופ� אחר טשוב זצ''ל פירשדזקני הרה''ק מזי

בכל  – ביאור הדברובכל מאד�.   ,בכל נפש�היינו בכל לבב�,  –לה של בכל וגבס
במה שאמר א�  – בכל מאד�שאברה� מסר גופו להשר! בכבש� האש.  – נפש�

על זה  – ובכל לבב�אקח מכל אשר ל�, ולא תאמר אני העשרתי את אברה�. 
  י�. ומצאת את לבבו נאמ� לפנ –שנאמר באברה� 

  
, עפ''י דברי הרמב''� זקני הייטב לב (האדמו''ר מסיגעט זצ''ל) פי' באופ� אחר

אי� לו מנוחה בו, ואשרי  ,כ� בזה העול� השפלוסדע בני כי האד� מ –מ''ש לבנו 
כוונת הפסוק ואברה� זק� בא בימי� ר''ל  ולפ''ז י''ללמי שחתמו ימיו מהרה. 

תו בימי� שעברו, ועכ''ז בא לזקנה ואריכות ימי�, וע''כ ושכבר בא לשלימ
וה' בר� את אברה� בכל ר''ל שה' ברכו באריכות ימי� ושני� בשביל  –הטע� 

  ''כל'' היינו כדי להשפיע על אחרי�. 
  

לא  )קי''ח, י''זתהלי� (על הפסוק ב עפ''י דברי המהר''ל (גבורות ה') וי''ל עוד
שלכאורה צ''ע כפל הלשו�, לא אמות, וכי  –אמות כי אחי' ואספר מעשי קה 

שהפסוק בא לפרש הטע� שחפ# שלא ימות, לא בשביל שחפ# בחיי�,  ותי'אחי'. 
, הטע� שאברה� זכה לאריכות וזהו כדברינו הנ''לרק כדי לספר מעשי קא. 

עברו, כדי להשפיע על אחרי� תו בימי� שוימי�, אע''פ שכבר בא לשלימ
  שמרומז במלת ''בכל''. 

  
שלכאורה צ''ע למה צרי� השי''ת לבר� אברה� עתה עוד הפע�, הלא  וי''ל עוד

(ומטע� זה פרש''י  והי' ברכה "ל� ל�  –כבר ביר� אותו בנסיו� הראשו� 
ה� שהפסוק בא לפרש הטע� שאבר ולדברינו י''ל. נתבר� בב�)שהוא  נההכווש

  להשפיע על אחרי�.  דהיינו ''כל''בשביל  ימי� ושני�, והואזכה לאריכות 
  

, שמלת ''כל'' קאי על מדת הסתפקות, דהיינו שהקב''ה בר� וי''ל באופ� אחר
פוק פקות, כדרכ� של צדיקי� למצוא סיתבמדת ההס –את אברה� אבינו בכל 

שמח בחלקו. וכ� מצינו ביעקב אבינו שעשו אמר הבמה שיש לה�, ואיזהו עשיר 
לו (בראשית, ל''ג, י''א) אחי יש לי רב ר''ל א� לא הכל, שמי שיש לו מנה רוצה 
מאתיי�, והרי הוא חי תמיד בהרגשה שעדיי� לא השיג את הכל, ויש לו עוד מה 

 ,דבר, והי' שמח בחלקו אבל יעקב אמר יש לי כל ר''ל לא חסר לילרכוש, 
  והסתפק במה שיש לו.

  
ומשביע לכל  )קמ''ה, ט''זבתהלי� ( דזה שנאמר ,הצל''חדברי עפ''י עוד וי''ל 

וד מדבר כלפי מי שמזונותיו הוא לרמז על מדת ההסתפקות, שד ,חי רצו�
  י� בדוחק ובעוני, שהקב''ה נות� לו דעה לשמוח בחלקו.מצומצמ

  
שמח נפש  )פ''ו, ג'יהודה על הפסוק בתהלי� (וי''ל עוד עפ''י דברי אפיקי 

נפשי אשא ר''ל שהשי''ת הטביע באד� כח המתאוה שיתאוה  עבד� כי אלי� ה'
וישתוקק ליותר ממה שיש לו, ולא יסתפק במה שהשיג, שעי''ז יבקש לעלות 

א יאמר במעלות בדרכי התורה והמצות, ומה שהשיג יחשב לו למעט מזעיר, ול
ו גדר רדי מה שלמדתי ומה שעשיתי, אול� לא כ� הוא בעניני עול� הזה, שגד

גדול ואמרו איזהו עשיר השמח בחלקו, כלומר מסתפק במעט שלפניו ולא 
יתאוה יותר, וזה מלאכה קשה להשתמש בשני הפכי�, לזה ביקש דוד המל� 

עבד� ע''ה שמח נפש עבד� אתה ה', שימה נא מדת השמחה והסתפקות בנפש 
משתדל בזה בעצמו, כי אלי� ה' ר''ל  ובעסקי הגו!, ואמר כמתנצל הטע� שאינ

יותר ממה והנוגע לעבודת� נפשי אשא בכח המתאוה בנשיאות ראש יותר 
  שמח נפש עבד�.  –שבידי, וה� שני הפכי� ע''כ אני מבקש 

  
כ''ח, אשית, ברהפסוק (ולפ''ז פי' זקני הייטב לב (האדמו''ר מסיגעט זצ''ל) 

 סול� מוצב ארצה ר''ל שבעניני ארצית מוצב אד� במקומו לבלי והנה) י''ב
מגיע השמימה ר''ל בעניני שמימי' ראשו  פנות אל מי שלמעלה ממנו. וראשו

) כ''ח, י''במגיע למעלה למעלה לדבק בו ית' ביתר שאת ויתר עז, והוא שנאמר (

יני והנה מלאכי אלקי� עולי� ר''ל ה� הצדיקי� לפעמי� עולי� היינו בענ
כי נפש האד� יפנה לפעמי� למעלה  ,השמימי'. ויורדי� בו ר''ל בעניני ארצית

ממנו בעניני עבודה, ולפעמי� יפנה אל מי שלמטה ממנו, היינו להסתפק בעניני 
 –אשא עיני אל ההרי�  –עול� הזה. וזהו כוונת המדרש בריש פרשת ויצא 

עיני ולבי לומר מתי ה� האבות, כי בעניני עבודה אשא  –למלפניי ולמעבדניי 
ממי  –מאי� יבוא עזרי  –יגיעו מעשי למעשה אבותי, אבל בעניני עול� הזה 

שאי� בידו מאומה וביתו ריק� יבא עזרי, שאני מביט אל מי שלמטה ממנו, ע''כ 
אני מסתפק במעט שלפני, וכיו� שעני� זה הוא שני הפכי�, צרי� לזה עזר 

  עזרי מע� ה'.  –נפש עבד�, וע''ז אמר אלקי�, כמו שביקש דוד המל� ע''ה שמח 
     
גמליו  – ) ויקח העבד עשרה גמלי� מגמלי אדניו (כ''ד, י') איתא במדרש רבהד

, והנה להל� של אברה� היו נכרי�, בכל מקו� שהיו יוצאי� יוצאי� זמומי�
מיה�, ר' התיר זמ –איתא במדרש רבה  –בפסוק (כ''ד, ל''ב) ויבא האיש הביתה 

הונא ור' ירמי' שאל לר' חייא בר רבה, לא היו גמליו של אברה� אבינו דומי� 
והנה  ורי�,מלאכול דברי� האס עצמה הרלחמורו של ר' פנחס ב� יאיר שנשמ

שלא חש ר' חייא  הע  יוס� (ממפרשי המדרש) כתב# כלו�. המדרש לא תיר
זיקא ייכא דקביע הכי יש כמה תשובות בדבר כמ''ש הרא''�, שה ,להשיבו

הפירוש מהרז''ו בעוברו בי� השדות לא שיי� הא, אי נמי אי� סומכי� על הנס. 
כב עליו בודאי הי' כחמורו של ר' ר , שהחמור שאברה� אבינותי' באופ� פשוט

ובאמת הרמב''� כתב שהוא פנחס ב� יאיר, א� שאר בהמותיו הי' צור� לזממ�. 
שאומר שיצאו זמומי�, שא''כ יהי' החסידות  , ובא לסתור דברי מיתמי' קיימת

יותר גדול בבית ר' פנחס מביתו של אברה�, ודעתו שלא הי' לה� זמ� כלל, 
 והאי דכתיב ויפתח קאי על קשרי האוכ!. 

  
, שהנה תי' באופ� אחר (הרה''ק ר' צבי אלימל� מדינוב זצ''ל) האגרא דכלה

דהיינו א� תרצו הריני י עמכ�, גר ותושב אנכ –אברה� אבינו אמר לבני חת 
ואטלנה מ� הדי� שאמר לי הקב''ה וכו', והנה נראה  ''תושב''ובא� לאו  ''גר''

מדבריו שכבר זכה באר#, ומה שהיו מריבי� רועי אברה� ע� רועי לוט שהיו 
מרעי� בשדות אחרי�, כיו� שאברה� לא זכה עדיי� באר#, כמשארז''ל ש� 

#, ועדיי� לא זכה בה אברה�, ע''כ זה והכנעני והפריזי אז יושב באר –בפסוק 
, וכעני� שביקש מבני חת א� שאברה� החמיר על עצמו ''ממדת חסידות''הי' 

שאע''פ  ולפ''ז י''ל, אבל מ� הדי� היתה שלו מעת ההבטחה. ''גר''תרצו הריני 
ל שאברה� אבינו לא רצה ליהנות מצד מדת חסידות, אבל לא הי' בטוח ע

 –ביתר ביאור מירו לעצמ� במדת חסידות. יח מי יבטיח שגמליוגמליו, ש
  .הגמלי� לא היו חסידי�

  
) ותמהר ותער כדה אל כ''ד, כ'על הפסוק (, וי''ל עוד עפ''י דברי רבינו זצ''ל

מה משמיענו שהריקה הכד (ותער)  יש להעיר –השקת וגו' ותשאב לכל גמליו 
שדר� אר# עשתה, שלא החזקוני תי' . מתחילה, ואח''כ רצתה לשאב לגמלי�

 עפ''יהאגרא דכלה תי' באופ� אחר, הערתה תו� המעי� מה שהותיר אליעזר. 
א� ביר� על צלוחית מי� ונשאר מי� בכלי, לא – מה שנאמר בספר חסידי�

ית� ממנו לגוי ולבהמה, דכיו� שהזכיר ש� שמי� על הדבר, אינו מהראוי לית� 
שהנה מבואר  ולפ''ז י''ל. ר� עלי'יבשכבר  , כשה� באותו כליממנו לבהמה

ה מתורת רבו בודאי ביר� על קש� בכא� שהעבד הנאמ� הזה שדלה וההעני
ש� שמי�, אמרה אי�  המי�, והזכיר ש� שמי�, וכששמע רבקה שהזכיר

ג� לגמלי� אשאב מחדש,  –זה להגמלי�, ע''כ אמרה אל העבד וי לית� כמהרא
ותמהר ותער כדה, דהיינו הוריקה מקוד� את  " ובנוגע להמי� הנשארי� בכלי 

וזהו כדברינו ר לשאוב. , ואח''כ ותר# אל הבאאל השקת המי� ששתה העבד
 המי�מלה�  ותנתבמדת חסידות, לכ� א� רבקה הי' נ ונהג, שהגמלי� לא 'להנ'

אותה, אבל רבקה נהג במדת  בודאי ה� ישתו ,ששתה אליעזר באותה כלי
ששתה העבד, ואח''כ  ממה ו בכלישנשאר , לכ� מתחלה הוריקה המי�חסידות

    מי� מחדש.    תשאב להגמלי�ו
  
  
  
  

 
אחד מגדולי התורה שהתפרס� מאוחר יותר כגאונה של פולי�, בצעירותו רצה להכנס להגאו� מאוסטרובצא  "והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו א� לא 

 ,כבקי בש''ס בבלי, ירושלמי ,רזצ''ל לשוחח בלימוד ולפלפל בתורה, כמנהג המקו� שלח מקוד� שליח אחד ממקורביו ליכנס לקודש פנימה, ולצייר לפניו מי שרוצה לבק
אהבו  ראשוני� ואחרוני�, הגאו� זצ''ל הקשיב ואמר להשליח שיכנס, הגאו� זצ''ל הרגיש כפי הנראה מעט התנשאות מצד הגאו� הזה, ובואוסטרובצא לא ,ספרי ,ספרא

ערניבי , אחרי שכבר כיהנתי זמ� מה ברבנות ש�, יצאו עלי עוררי� את זאת, כשנכנס אל הגאו� נת� לו שלו�, ואמר לו אספר לכ� סיפור, בצעירותי נתמניתי לרבה של סק
יקש המשמש שלי מכמה תקיפי העיר, והוכרחתי לקבל ''סמיכה'' מחדש, מהגאו� ר' יהושע מקוטנא זצ''ל, קמתי ונסעתי ע� משמשי לקוטנא, לפני שהגענו לביתו ב

ראשוני� ואחרוני�, אמרתי לו  ,ספרי, ספרא ,ירושלמי, ' ממנו, ולתאר לפניו שזה אבר� בקי בבבלילהכנס לרבה של קוטנא, ולתאר לפניו מי הוא הבא לבקש ''סמיכה'
צרי� אד� להתאפק, הרי רבה של קוטנא איננו סנדלר, כשאכנס אליו הוא ידע ע� מי יש לו עני�, אלא מה אתה דואג על אות� חמש דקות עד שאכנס אליו, חמש דקות 

געזאגט, ער איז נישט קיי� שוסטער, אז אי� וועל אריינקומע� צו איה�, וועט ער דא� שוי� וויסע� מיט וועהמע� ער האט צו טאע�, אלא האב אי� איה�  –בלשונו הקדוש 
שוחח אתו בדברי נ''ל בלי למאי, די פינ� מינוט ביז אי� וועל אריינגיי� צו איה�, פינ� מינוט דאר� זי� א מענטש קענע� איינהאלטע�, בזאת נפרד הגאו� זצ''ל מהרב ה

    . תורה
  

בישיבת מיר נהגו שבמסיבת שבע ברכות היו מרבי� לדבר בשבח החת�, ואפילו בחת� פשוט היו משבחי� אותו בשבחי�  " א� ישכ� עושי� חסד ואמת וגו' ויאכלו וישתו 
ר' יחזקאל ענה לה� אנו חיי�  לבטל מנהג זה הנראה קצת מגוח�, מופרזי�, פע� ניגשו הבחורי� המבוגרי� בישיבה אל המשגיח הגר''י לוינשטיי� זצ''ל שמ� הראוי הי'

את זה את� רוצי�  בתקופה שלצערנו המצב ירוד ולא מסוגלי� לומר דברי� טובי� לחברי�, וא''כ א� יש איזה הזדמנות שנוהגי� לומר דברי� טובי� בעי� טובה, ג�
  לבטלו.

  kolyaakov44@gmail.com    – התקשרהרוצה לנדב גליו� נא ל
 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 


