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ׁשֵ  תּוב ּבְ דֹוׁש ל ״ם ָהֲאִריזַ ּכָ ל ַהּקָ ל ֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ֵדי ְלֵהיִטיב ִלְבִרּיֹוָתיו ְבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ּכְ רּוְך הּוא ּבִ . ּבָ

בָּ  ִרּיֹות ָרָצה ַהּקָ יַע טֹוָבה ַלּבְ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ ֵהם ה ״ַאְך ּכְ ׁשֶ
ע  ּפַ ַעל ְיֵדיֶהם ֻיׁשְ ים טֹוִבים ׁשֶ ָכל ַיֲעׂשּו ַמֲעׂשִ ַפע טֹוב ּבְ ׁשֶ

ה  .ָהעֹוָלמֹות ִמְלַמְעָלה ַעד ְלַמּטָ

ׁש  ל ַמּמָ ה ׁשֶ רּוֵאי עֹוָלם ַהּפֹוֵעל ַמֲעׂשֶ ל ּבְ ִחיד ִמּכָ ַהּיָ
ֻעּלֹוָתיו ַהּטֹוִבים הּוא ָהָאָדם ָאר . ַעל ְיֵדי ּפְ י ׁשְ ּכִ

רּוִאים  ְחּתֹוִנים  -ַהּבְ ִחיָרה -ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ , ֵאין ָלֶהם ּבְ
ֶהםוְ  ְבְראּו ּבָ ּנִ ַבע ׁשֶ ִפי ַהּטֶ יֶהם ּכְ ים ֶאת ַמֲעׂשֵ ם עֹוׂשִ . ֻכּלָ

ִחיָרה ַלֲעׂשֹות טֹוב אֹו  ְפֵני ּבְ ָהֳעַמד ּבִ ַרק ָהָאָדם הּוא ׁשֶ
 . ַהֵהֶפךְ 

הּוִדי ם הּוא ַהּיְ ּלָ ר ֵמֲחַמת ְרצֹונֹו , ְועֹוֶלה ַעל ּכֻ ֲאׁשֶ
בָּ  ל ַהּקָ ִריֹּות ּוְלהָ ״ה ׁשֶ ָניוְלֵהיִטיב ַלּבְ ָנַתן , ִאיר ָלֶהם ּפָ

ים ְוָאַהְבּתָ ֶחֶסד ְבָחר ּתֹוַרת ַחּיִ ַעל ְיֵדי ִקּיּום , ְלַעּמֹו ַהּנִ ׁשֶ
ה  ר ּבֹו ְמֻכּסֶ ִמי ֲאׁשֶ ׁשְ עֹוָלם ַהּגַ ְוָקא ּבָ ְצוֹות ּדַ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

י ל ַהׁשֵ יו ת, ״אֹורֹו ׁשֶ ם הּוא ּפֹוֵעל ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשָ ְוָקא ׁשָ ּדַ
דֹולוֹ  ּה . ת ּוְנצּורֹותּגְ ל ְיהּוִדי ּבָ ה ָקָטן ׁשֶ י ָכל ַמֲעׂשֶ ּכִ

טֹוב ר ַעל ָהַרע ּוָבַחר ּבְ ּבֵ בֹוד , ִהְתּגַ ּלּוי ּכְ ֶזה עֹוד ּגִ הֹוִסיף ּבָ
ַמִים  .ַמְלכּות ׁשָ

ַפע ְוָכל הַ  ֶ ל ַהׁשּ ּכָ לּוי  ׳ֵהיִטיב ִלְבִרּיֹוָתיולְ ׳ִנְמָצא ׁשֶ ּתָ
י ָהָאָדם ה לֹו יֹוֵתר ְוהּוא וּ , ְועֹוֵמד ַעל ַמֲעׂשֵ ׁשֶ ּקָ ֶ ְכָכל ׁשּ

ַפע ַרב יֹוֵתר ר הּוא ּגֹוֵרם ְלׁשֶ ּבֵ  .ִמְתּגַ

סּוק  אּור ַהּפָ ָידוֹ ְוֶזהּו ּבֵ ִפי  ְוָכל טּוב ֲאדֹוָניו ּבְ ּכְ
ֵסֶפר  ַתב ּבְ ּכָ ים'ׁשֶ א ֱאִליֶעֶזר , 'אֹוַרח ַלַחּיִ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ִיְצָחק ל ׁשֶ יבּותֹו ֲחׁשִ ַעל ר ְרֵאִליתְוהָ , ְלַסּפֵ ׂשְ ַהּיִ ה ֻאּמָ
ּוּוג ֶזה ַפע ְוָכל , ָהֲעִתיָדה ָלֵצאת ִמזִּ ל ׁשֶ ּכָ ָאַמר ָלֶהם ׁשֶ

ע ָלעֹוָלם ַעל ְיֵדיֶהם ּפַ ל  ״ְוָכל טּוב ֲאדֹוָניו״. ַהּטֹוב ִנׁשְ ּכָ
ר ָהָאדֹון  יעַ -ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ּפִ , ֲאדֹון ָהעֹוָלם ָחֵפץ ְלַהׁשְ

ָידוֹ ״ִנְמָצא  ל  ״ּבְ יו ַהּטֹוִביםׁשֶ הּוִדי ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשָ  .ַהּיְ

 פלהכמערת המ
ְוִיֶּתן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר לֹו ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו 

ליקוט  .ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִלי ְּבתֹוְכֶכם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר
 המכפלה.בשבח מערת 

 הפתח לגן עדן
: כשהנשמה (פרשת לך לך)כתוב בזוהר הקדוש 

יוצאת מן העולם הזה, נכנסת למערת המכפלה 
ששם הוא פתח גן העדן, פוגשת שם באדם 
הראשון ובאבות הקדושים שנמצאים שם, אם 
 היא זוכה שמחים בה ופותחים לה פתחים ונכנסת. 

 אברהם שומר על הנימולים
בר"ר (זה מה שאמרו חז"ל ב' ביאר אגרא דכלה'ב

אברהם אבינו יושב על פתחה של גיהנם ש) מח, ח
ובזה יבואר  .)1ואינו מניח אדם מהול מישראל לירד

כי אברהם יושב במערת המכפלה מקום מעבר 
הנשמות ושם שומר על הנימולים שלא יפלו 

 לגיהנם.
 דרי חברוןמעלת 

: ומערת המכפלה )2'חסד לאברהם'כתב בספר 
בחברון שם קבורת האבות, וידוע כי היא אשר 

מעבר לגן עדן התחתון, וכל הדר בחברון הוא 
בטוח, וכן הנפטרים בה ונקברים בה זוכים לעלות 

" בגימטריא תק"ע, כי הוא עֵֹבר ַלּסֵֹחרנפשותיהם. "
 ואיןיתד תקוע לעבור לגן עדן תחתון בלי עיכוב 

 מי שימחה בידם כדי ללכת לגן עדן בלא צער.
  למטה במעלת יושבי צפת. )3ה בהערהורא

 
כאשר הוא שומר על קדושת בריתו, כדמשמע במדרש שם  )1

זקנו זקן להמקובל רבי אברהם אזולאי  )2 .ובגמרא עירובין יט, ב
מעלת העיר צפת בהמשך דבריו הוא כותב שם ב )3. של החיד"א

תק"ע, לרמוז שכל הדר בעיר  וכמו כן צפת בגימטריא: "ויושביה
צפת יש לו יתרון על כל שאר ערי ארץ ישראל, שהנפטר שם 
בעבור שהוא מקום גבוה ואוירו זך יותר מכל שאר ערי ארץ 

ערת המכפלה לעבור לגן ישראל, במהרה נפשו שט ופורח במ
  ."עדן התחתון



 

 

כולן היו שוין . )(רש"יכולן שוין לטובה  .ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה
  (תפארת שלמה) לעשות טוב לאחרים.

  
 .קבור את העצלות והמיתה שבך ְקבֹר ֶאת ֵמֶת- 

  (אמרי חיים) .'ַּבאְגָראּב ַדיין טֹויְטֵקייט'
  

ברש"י 'לפי שראה שעלו המים . ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה
, ואפילו הכי המשיך לעשות הסימן שלו, ‘לקראתה

כי שלמות האדם נבחנת במדות טובות ולא 
 (דברי ישראל) בניסים.

  
רצו לדעת אם הזיווג  .ִנְקָרא ַלַּנֲעָרה ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת ִּפיָה 

דהנבואה ניתנה  נכון, לכן שאלו את פי הקטנה
  (חתם סופר) לקטנים. 

  
אף אם אתה שומע   ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא.

 ושא את סבלך. דום ושתוק  חרפתך 
 (קול מבשר) 

  
כל שניו היו בהתלהבות  ְׁשֵני ַחֵּיי ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ָחי.

 (פרי צדיק) . -ובזריזות 
  

קליפת ישמעאל היא ניאוף  ַעל ְּפֵני ָּכל ֶאָחיו ָנָפל.
צדיק ’מדת ת יוסף הצדיק שהיא שזה היפך קדוש

מפלתו תהיה  - על כן ‘, יסוד עולם
 (אך פרי תבואה) גדולה יותר מכולם.

 

מי שחושב שהראשונים כמלאכים הרי הוא 
 בגדר אדם

ים ַמּלִ ח ַהּגְ ה ִעם ֲחמֹורֹו  .ַוְיַפּתַ ֲעׂשֶ ְדָרׁש מּוָבא ַהּמַ ּמִ ּבַ
ָקחּוהּו ִלְסִטים ְולֹא ָרָצה  ּלְ ן ָיִאיר ׁשֶ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ל ַרּבִ ׁשֶ

ִרים ָ ּלֹא ָהיּו ְמֻעׂשּ יָון ׁשֶ ְדָרשׁ , ֶלֱאֹכל ֵמֶהם ּכֵ  :ּוְמַסיֵּם ַהּמִ
ֵני ָאָדם -ִאם ָהיּו ָהִראׁשֹוִנים ַמְלָאִכים   ְוִאם ָהיוּ , ָאנּו ּבְ

ֵני ָאָדם  ְנָחס , ָאנּו ֲחמֹוִרים -ּבְ י ּפִ ל ַרּבִ ֲחמֹורֹו ׁשֶ ְולֹא ּכַ
ן ָיִאיר ְדָרשׁ . ּבֶ ְבֵרי ַהּמִ ר ְלָבֵאר ּדִ ִריְך ָאָדם , ֶאְפׁשָ ּצָ ׁשֶ

בֹוִהים ּוְרחֹוִקים  יִקים ְוָהִראׁשֹוִנים ּגְ ּדִ י ַהּצַ ָלַדַעת ּכִ
רֹוֶאה ּדְ  ׁשֶ ְכֵלנּו ְוַאף ּכְ נּו ְוׂשִ ְעּתֵ ֵאיָנם ִמּדַ ָבִרים ׁשֶ

ָגה ָ ֶהם ׁשּום ַהׂשּ ֵאין ָלנּו ּבָ . מּוָבִנים לֹו ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ
ֶכל  ִאם ֵיׁש לֹו ׂשֵ ַמְלָאִכים' ׁשֶ ְוֶזהּו 'ִאם ָהִראׁשֹוִנים ּכְ

ַמְלָאִכים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ּכְ ְבֵני , ְלָהִבין ׁשֶ ֲאַזי 'ָאנּו ּכִ
נוּ  .ָאָדם' ּלָ ֶכל ׁשֶ ֵ ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ֲאָבל ִאם ַהׂשּ אֹוֵמר ׁשֶ

ֵני ָאָדם ָאנּו , ַרק ּבְ אי ׁשֶ ֲחמֹוִריםֲאַזי ַוּדַ ֲחמֹורֹו , ּכַ ְולֹא ּכַ
ן ָיִאיר ְנָחס ּבֶ י ּפִ ַרּבִ  .ּדְ

 )בשם הרבי ר' בונם מפרשיסחא (שיח שרפי קודש  

ְפלּות בּורֹות ַעל ְיֵדי ׁשִ ַקת ַהּגְ  ַהְמּתָ
ֶדה ק ָלׂשּוחַ ַויֵֵּצא ִיְצחָ  ָ ׂשּ ַּכֲאֶׁשר ִמְתעֹוְרִרים  .ּבַ

ִּדיִנים ַחס ְוָׁשלֹום ָצִרי ָהָאָדם ְלַהְמִּתיק אֹוָתם 
ְוַהָּדָבר ַהּגֹוֵרם ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים הּוא ַעל , ַּבֲחָסִדים

 - ַויֵֵּצא ִיְצָחקְוֶזהּו . ת ֲעָנָוה ְוִׁשְפלּותְיֵדי ְּבִחינַ 
ו "ִאם חַ , ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוַהִּדיןִהיא ִיְצָחק ִמַּדת 

 ָלׁשּוחַ ָהֵעָצה , יֹוֵצא ִמַּדת ַהִּדין ַעל ָהעֹוָלם
ֶדה, ֶׁשִּיְׁשֶחה ְוַיְׁשִּפיל ַעְצמוֹ  ָ ׂשּ ְמַרֵּמז ַעל ְּבִחיַנת  ּבַ
, ְמקֹור ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמיםְׂשֵדה ַהָּלָבן ֶׁשהּוא 

ְיִהי ָרצֹון . ֶׁשַהִּדיִנים ֶנְהָּפִכים ַלֲחָסִדים ְוַרֲחִמים
ֶׁשַעל ְיֵדי , ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְבִחיַנת ֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות ֶּבֱאֶמת
ְיִהי ָרצֹון , ֶזה יּוְמְּתקּו ָּכל ְּבִחינֹות ְּגבּורֹות ְוִדיִנים

 .ִהי ָרצֹוןֶׁשִּנְזֶּכה ָלֶזה ָאֵמן ֵּכן יְ 

ברש"י: 'נסמכה מיתת שרה  ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה.
לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה 
שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה 
נשמתה ממנה ומתה'. וצריך להבין, הלא בכל 
הדורות מסרו אלפי נשים נפשן על קידוש השם, 

לשחוט ומה נבהלה שרה כששמעה שהולכים 
. אלא איתא בספרים הקדושים בנה לכבוד השי"ת

בקרבתם לפני ה' וימתו', 'בני אהרן  עניןלבאר 
ה', ואילו במיתתם  מחמת קרבתמשמע שמתו 

כתיב 'ויקריבו אש זרה אשר לא צוה אתם', 
משמע שהיה זה עונש על שעשו מה שלא צוה ה'. 
אלא שצדיקים עובדים עבודתם ומקימים מצוות 

ש עבור השי"ת, ומכח גודל מסירות במסירות נפ
נפשם ודביקותם היתה נשמתם צריכה להפרד 
מהם ולהדבק בחי החיים, אלא שבכל מצוה יש 
סגולה להחיות את האדם כמו שנאמר 'וחי בהם', 

בתוך המצוה יש כח וסגולה של חיּות.  -שבהם 
וכאשר הקריבו בני אהרן את האש באופן של 



 

 

וי ה' היה בכח בציוזההיהאילו מסירות נפש, 
א ִצָּוה  המצוה להחיותם, אבל כיון שהיה 'ֲאֶׁשר 

 א היה בה הסגולה של וחי בהם, לכןֹאָתם' ל
'בקרבתם לפני ה' וימתו' שקרבו את עצמם 

, אמנו היה גם אצל שרהכך להשי"ת כל כך ומתו. 
שאברהם ויצחק הלכו בכונה למסור את נפשם 
ה עבור השי"ת, היינו שיצחק הרי מוכן הי

לשחיטה, וגם אברהם אבינו כלל את עצמו עם 
יצחק, וכל זמן שעשו בציווי ה' נשארו לחיות, 

שזה לא היה  - שלקח את המאכלת לשחוטכיון 
בציווי ה', עצר אותו המלאך. וכששמעה שרה את 
גודל מסירות נפשם של אברהם ויצחק, רצתה 

לא ידעה שלא ציוה היא לכלול עצמה עמהם, אך 
לה עצמה עמהם אף לשחיטה, כלוה' לשחוט, 

לכן מתה, כיון שלא היה בה הסגולה של וחי 
בהם. וזהו 'וכמעט שלא נשחט' כלומר שזה לא 
ידעה שלא נשחט כיון שלא ציוה ה' והמלאך 

  )יונתי תמתי( עצרו, לכן 'פרחה נשמתה ממנה'.

רבו   .ַוה' ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל... ְוַאְבָרָהם ָזֵקן 
'בכל'. ויש לבאר עוד, תיבת בביאור  םפירושיה

על פי מה שאמרו חז"ל אין זקן אלא זה שקנה 
וצריך להבין דהנה 'זקן' הוא נוטריקון 'זה חכמה. 

קנה', אך היכן מרומז כאן חכמה. אך יבואר לפי 
דעת חסרת מה קנית, דעת חסרת מה  מאמר חז"ל

, על כן אם א הדעתושעיקר הקנין הנמצא קנית. 
זה קנה' בודאי הכוונה לחכמה. וזהו מרומז כאן '

"ואברהם זקן" דהיינו שקנה חכמה, שאמר 
ממילא "וה' ברך את אברהם בכל", כי דעת קנית 

 מה חסרת.
 )]מהרש״א[עם תוספת מיבין שמועה בשם  גן רווה(  

הקשה הכלי  .ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע 
להקדים הזקנה לשיבה, היה צריך לכאורה יקר ש

וקודם בא לידי זקנה  כי השיבה היא יותר מהזקנה
חז"ל ואחר כך לשיבה. ויש לומר דהנה אמרו 

זקן שטבעו מטבע לכבודו של אברהם אבינו, 
מצד אחר, וביאר  וזקינה מצד אחד ובחור ובתולה

מהרש"א שעל שם הנס עשו זאת, שלאחר שהיו 
שלפי שניו לכן אמר הכתוב זקנים חזרו לנערותם. 

הגיע כבר אברהם לשיבה, אבל זה לא היה 
כשיבה אצל אחרים שכבר נעשים אז עבר ובטל 
אלא "שיבה טובה", ולמעשה היה נראה אז רק 

 )להגה"ק רבי יוסף נטאנזאהן(דברי שאול "זקן ושבע".

לכבוד ערכו מסיבה בישיבת בית יוסף בבני ברק 
 ,נדיב ר' קלמן בלס, שתרם את המגרש לישיבהה

ובאמצע  ל"זצ ן אישהחזו מרן נכח במסיבה
לשמח את הציבור, בין השאר אחד הסעודה קם 

זבנו כ הוא ראשי תיבות 'קלמן'ך הלצה שאמר בדר
אצנו, ואם תשאלו למה כתוב ק' ולא נרדנו מצנו ל

מאה שנה  על הפסוק כ', כבר יישב זאת רש"י 
 הציבור ...בת ק' כבת כ'באומרו וגו' ועשרים שנה 

חשש שמא ן איש אמנם נהנה מן הדברים, אך החזו
יפגע הנדיב מהלצה עוקצנית זו, ופייס את רוחו 

רש גמדב נבאומרו: "קלמן" הפוך הוא ראשי תיבות 
 דושה".קישיבה ל

 מ
ביאר את הויכוח הרה"ק רבי ישכר בער מראדושיץ 

בין אליעזר ללבן בדרך מליצה. לבן כיבד אותו 
איני יכול  א אַֹכללאכול, אך אליעזר אמר לו 

, ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי -לאכל לפני שאתפלל 
חטוף את  -'ַכאּפ ָאּפ ַא ַדאֶוועֶנען' ַּדֵּברלבן  לו אמר

ֶעֶבד ַאְבָרָהם  אליעזר לו , ענה ונלך לאכול התפלה
 להתפלל כך.ואיני יכול  ָאנִֹכי

 מ
פעם באו שני מחותנים לדין תורה אצל המגיד 
מדובנא, אבי החתן היה בעל אכסניא וכדי לסכם 
את פרטי השידוך הזמין את הורי הכלה אל 

והכין להם סעודה כיד המלך, וכעת דורש  האכסניא
הוא תשלום עבור חלקם בסעודה. אבי הכלה טען 
לעומתו שלא נשמע כזאת מעולם שהמחותנים 
יצטרכו לשלם על סעודה שהוזמנו אליה. השיב אבי 
החתן שאכן צודק הוא אבי הכלה, אבל באותה עת 
שדברו ביניהם עדיין לא נגמר השידוך ודינם 

 באו לסעוד.כאנשים רגילים ש
אמר המגיד מדובנא לאבי החתן שכעת על פי 
טענתו מתורץ לו קושיא בפרשתינו. כאשר בא 

" ֶלֱאכֹלְלָפָניו ַוֻּייָׂשם אליעזר לבית בתואל כתוב 
ַכל ַעד ִאם  ֹא א ֹל אך אליעזר לא רצה ואמר 

. והוקשה לי תמיד למה לא לאכל ָבַריִּדַּבְרִּתי ְּד 
טרם שידבר, אך כעת מתורץ הדבר, אליעזר רצה 
לגמור את השידוך לפני שיאכל, כי חשש שאם 

 יאכל לפני זה יבקשו ממנו לשלם על מה שאכל...



 

 

 טּוב ַעִין
 ַּבת ַעִין' ֵמַאְווִריְטׁש 'ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַה 

 ִמַּתְלִמיָדיו ַהְּפֵרָדה
ֲאָבל ַהְּפֵרָדה ַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר ָהְיָתה ַהְּפֵרָדה 

ְוָקֶׁשה  ,ֲאֶׁשר ַנְפָׁשם ָהְיָתה ְקׁשּוָרה ְּבַנְפׁשֹו, ֵמֲחִסיָדיו
 . ָהָיה ָלֶהם ְלַקֵּבל ִּכי מֹוָרם ְוַרָּבם ָהָאהּוב עֹוְזָבם ְלַבָּדם

ֵהִׁשיב , ּוְלַהָּבאִלְׁשֵאַלת ַהֲחִסיִדים ַמה ַיֲעׂשּו ִמָּכאן 
ְלַהְמִׁשי ִלְהיֹות ַּגם ַאַחר ְנִסיָעתֹו ַרֵּבנּו ִּכי ֵהם ְיכֹוִלים 

" ְלָדְבָקה ּבֹו"ָאְמרּו ַעל ַהָּפסּוק "ל ִּכי ֲהֵרי ֲחזַ  .ָּדבּוק ּבֹו
, ֶאָּלא ִהָּדֵבק ְּבִמּדֹוָתיו, ְוִכי ֶאְפָׁשר ִליָדֵבק ַּבְּׁשִכיָנה
ֵבִקים רֹוִאים ִמָּכאן ֶׁשִאם ְּד 

ְּבִמּדֹוָתיו ֲהֵרי ֶזה ְּכמֹו ֶׁשְּדבּוִקים 
ִאם ֵּכן ְּכֶׁשַאֶּתם ִּתְהיּו . ּבֹו ַמָּמׁש

ְּדבּוִקים ְּבִמּדֹוַתי ֲאֶׁשר ֻהְרַּגְלִּתי 
ְיֵהא ְּכִאּלּו ַאֶּתם , ָּבֶהם ִמְּנעּוַרי

 .ְּדבּוִקים ִּבי
ֵהם ֵאּלּו : ִסֵּים ַרֵּבנּו ְוָאַמר
ִמיֵמי ְנעּוַרי ִמּדֹוַתי ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי 

ֶׁשֶקר , ָלׁשֹון ָהַרע: ִליָּזֵהר ֵמֶהם
ַעְצְמֶכם ּו ְּכֶׁשַּתְרִּגיל, ְוַגּסּות ָהרּוַח 

ְּבִמּדֹות ֵאּלּו ִּתְהיּו ְּדבּוִקים ִּבי 
 .1ַמָּמׁש ָּפִנים ֶאל ָּפִנים

 ֵמַהַּמִּגיד 'ְּׁשִמיָרה'הַ 
ִּכי ְּכֶׁשִּנְפַרד ֵמַהַּמִּגיד , ִסֵּפר ַרֵּבנּו

ִּבֵּקׁש ֵמִאּתֹו ֶׁשִּיֵּתן , ִמְּטֶׁשעְרָנאִּביל
ַמְטֵּבַע אֹו ֵאיֶזה ( 'ְׁשִמיָרה'לֹו ֵאיֶזה 

, ֵחֶפץ ֶׁשַהַּצִּדיק ְמָבְרכֹו ְוהּוא ְסגּוָלה ִלְׁשִמיָרה ִמָּכל ֶּפַגע
ָאַמר לֹו ַהַּמִּגיד , ַעל ַהֶּדֶר )'ְׁשִמיָרה'ִנְקָרא ְוַהֵחֶפץ ַהֶּזה 

ְלֶאֶרץ ָהיּו יֹוְצִאים ִעיר ַהָּנָמל ִמָּׁשם (ֶׁשִּיְׁשַלח לֹו ְלָאֶדעס 
 .)ִיְׂשָרֵאל

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַרֵּבנּו ְלָאֶדעס ִנַּגׁש ְלֵביתֹו ֶׁשל ֶהָחִסיד 
ִמְּמקֹוָרֵבי ַהַּמִּגיד ֶׁשָהָיה ַרִּבי ַיֲעקֹב ַהאְלֶּפעִרין 

ִלְׁשאֹול ִאם ִנְׁשְלָחה ֵאָליו ֲעבּורֹו , ִמְּטֶׁשעְרָנאִּביל
ַא ַרִּבי ַיֲעקֹב ָאַמר ֶׁשֹּלא ִקֵּבל , ֵמֵאת ַהַּמִּגיד 'ְׁשִמיָרה'

, 'ְּׁשִמיָרה'ְׁשֵּתי ָׁשבּועֹות ִהְמִּתין ַרֵּבנּו ֶׁשַּיִּגיַע ַה . ָּדָבר

                                                      
 תר"י.ְּדפּוס ִזיָטאִמיר ְׁשַנת , ַהְקָּדַמת ַהּכֹוֵתב ְלֵסֶפר ַּבת ַעִין 1
 ַרִּבי( חֹוְתנֹוֶׁשָרָאה ֵאֶצל צו) אֹות א ַמַעְרכֹת (ֶאֶרץ ַהַחִּיים  2

ֶאת ַהִּמְכָּתב ) ַרֵּבנּו ִמְּמקֹוָרֵבי ֵמַאְׁשִמירֶהעְרְׁשָזאְהן  ַאְבָרָהם

א ָהְיָתה לֹו ְּבֵריָרה ְוֻהְכַרח ְלַהְמִׁשי ּוִמֶּׁשֹּלא ִהִּגיַע 
 .'ְּׁשִמיָרה'ַה ְּבַדְרּכֹו ְלא 

ִנַּגׁש ֵאָליו ָעִני , ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּכֶׁשָהָיה ַעל ַהְּסִפיָנה
ַרֵּבנּו ֶׁשִהִּכיר ּבֹו , ְנָדָבהֶׁשִּיֵּתן לֹו ֶאָחד ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 

ַהָּלה א ָרָצה , ְׁשֵני ְזהּוִבים ֶׁשהּוא ָעִני ָהגּון ָנַתן לֹו
, )ַמְטֵּבַע ָזָהב ִנְכָּבד(ְלַקֵּבל ּוִבֵּקׁש ֶׁשִּיֵּתן לֹו ֶרעְנִדיל ָאדֹם 

, ְמַעט ָמעֹותְּבָידֹו ַרק ֵיׁש ִּכי ַא ַרֵּבנּו ִהְתַנֵּצל ְלָפָניו 
ְוהּוא ָצִרי אֹוָתם ֵּכיָון ֶׁשהּוא נֹוֵסַע ַעְכָׁשו ְלִהְתַיֵּׁשב 

ָּכ ָּבא ֵאָליו ַּגם ְּביֹום ַהֵּׁשִני ּוַבּיֹום . ֶרץ ִיְׂשָרֵאלְּבֶא 
. ְוֶהָעִני ִהְתַעֵּקׁש ַרק ְלַקֵּבל ֶרעְנִדיל ָאדֹם, ַהְּׁשִליִׁשי

ְוָאז ָאַמר לֹו ֶהָעִני , ַּכֲאֶׁשר ָיַרד ַרֵּבנּו ָיַרד ַּגם ֶהָעִני ִעּמֹו
הּוא ִנְׁשַלח ֶאָּלא ֶׁש , ִּכי ֵאינֹו ָצִרי ַלָּמעֹות ֶׁשּלֹו

ָידּוַע (. 2ִלְׁשִמיָרה ֲעבּורֹו ַעל ְיֵדי ַהַּמִּגיד ִמְּטֶׁשעְרָנאִּביל

ֶׁשַהַּמִּגיד ִמְּטֶׁשעְרָנאִּביל ָהָיה ְמַפְרֵנס ֶאת ַהַּצִּדיִקים ַהִּנְסָּתִרים 
 .)ְוָהָיה ׁשֹוְלָחם ְלָכל ִמיֵני ְׁשִליחּויֹות, ֶׁשְּבדֹורֹו

ָקְפָצה לֹו ַהֶּדֶר 
ְמֻקָּבל ָהָיה ְּבִפי יֹוְׁשֵבי ְצַפת ֶׁשִהִּכירּו ֲעַדִין ֵמאֹוָתם 

ִּכי ְּבעֹוד ֶׁשְּנִסיָעה , ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַלּוּו ֶאל ַרֵּבנּו ְּבַדְרּכֹו
ָּכזֹו ָהְיָתה אֹוֶרֶכת ַּבֶּדֶר ְּכָלל ָׁשבּועֹות ַוֲחָדִׁשים 

יֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֲהֵרי ֶׁשָּבֵעת ַהּזֹאת ָלְקָחה , ֲאֻרִּכים
ְּכֶׁשִהִּגיָעה ַהְּסִפיָנה ִלְמחֹוז ֶחְפָצּה ְּבִעיר ַהָּנָמל . ִּבְלַבד

ָקַפץ ַקַּבְרִניט ַהְּסִפיָנה , קּוְׁשָטא ְּבטּוְרִקָיא
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְוִנְׁשַּבע ֶׁשֵּמעֹוָלם א ָהְיָתה לֹו ְנִסיָעה 

 .3ַהֶּדֶר ְוַרק ִּבְזכּות ָהַרב ָקְפָצה לֹו, ָּכזֹו

ַהּכֹוֵתב ְוַהֵּמִביא ֵסֶפר (ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ְלַתְלִמידֹו ַרִּבי ְמֻׁשָּלם זּוְסַמאן 
 .ִסֵּפר ִסּפּור ֶזהְוָׁשם ), ַּבת ַעִין ְלֵבית ַהְּדפּוס
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 (כג, ב)כנען  בארץ חברון הוא ארבע בקרית שרה ותמת
 ותלמי ששי אחימן שם שהיו ענקים ארבע שם על - ארבע כתב רש"י: בקרית

 אברהם. וחוה אדם) ר"ב( ואשתו איש שם שנקברו זוגות' ד שם על א"ד. ואביהם
 ולאה". יעקב. ורבקה יצחק. ושרה

ארבע' על שם ארבעת הזוגות  יש להבין, תינח לפי הפירוש השני שנקרא 'קרית
שנקברו שם, מובן למה מציינת זאת התורה כאן, שהרי שרה גם היא חלק 
מארבעת הזוגות. אבל לפי הפירוש הראשון שנקרא 'קרית ארבע' על שם ארבע 
הענקים, לא מובן מה שייך עניין זה לכאן? התורה יכלה לומר שבא לחברון בלי 

 מובן למה הביא רש"י את הפירוש הראשון.  לציין שזה נקרא קרית ארבע, ואף לא
(מגורי האר"י ז"ל), שם הביא  "שפתי כהן"ואפשר לבאר עפ"י מה שכתב בספר 

תמיהה: ואם תאמר מי הוליכה לשרה לחברון? הרי אברהם יצא אל העקידה מבאר 
 שבע וכן חזר מהעקידה אל באר שבע, ואיך הגיעה שרה למות בחברון?

טן ואמר לשרה היכן יצחק, אמרה לו, הלך עם אביו ומתרץ: שמעתי, שכשבא הש
ללמדו מעשה הקרבן, שהרי ראתה שאברהם לקח איתו את האש ואת המאכלת 
וכו', אמר לה השטן: יצחק הוא הקרבן. לא האמינה לו, והלכה אצל אחימן ששי 
ותלמי, ואמרה להם: אתם ארוכים וגבוהים, ורואים למרחוק, הביטו וראו אם 

אחד הולך עם ג' נערים, הביטו ואמרו לה שרואים הם זקן אחד  רואים אתם זקן
 שעוקד בחור על גבי המזבח והסכין בידו. כיון ששמעה כך, מיד מתה. 

 י"שע לפי יצחק לעקידת שרה מיתת בזה מובן, שלהלן הרי כותב רש"י "ונסמכה
 ממנה נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת

 (ציוני תורה)                 לכן הקדים שארבעת הענקים התגוררו שם.ומתה", 
 (כג, ב)כנען  בארץ חברון הוא ארבע בקרית שרה ותמת

 העקידה בשורת י"שע לפי יצחק לעקידת שרה מיתת כתב רש"י "ונסמכה
 ומתה". ממנה נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן

יש לעיין איך מתה שרה מחמת  "טעמא דקרא",שואל הגר"ח קנייבסקי בספרו 
העקידה, והרי קי"ל "שלוחי מצוה אינן נזוקין"? וכן מקשה מהגמרא שבת שאמר 
התנא "יהי חלקי עם מתי בדרך מצוה", איך ימות בדרך מצוה והרי שלוחי מצוה 

 אינם ניזוקין?
ומתרץ, שמה שאמרו "שלוחי מצוה אינם ניזוקין" הכוונה שמחמת המצוה לא 
יאונה לו כל רע. אבל אם כבר נגזר עליו מכבר שביום פלוני ימלאו שנותיו בעולם 
הזה, אזי אדרבה, זכות הוא לו לזכות למות כשעסוק בדבר מצוה. וזה נחשב לו 
שמת על קידוש ד'.  וזה מה שאמר אותו תנא "יהי חלקי עם מתי בדרך מצוה" 

בדרך מצוה ויזכה למות שרצה שהקב"ה יסובב שביום שיגיע זמנו להיפטר שיהא 
 מתוך התעסקות בדבר מצוה.

ואף גם כאן, זמנה של שרה נקצב לחיות מאה עשרים ושבע שנים. והיא זכתה 
 (טעמא דקרא)שמתה מחמת הבשורה על דבר המצוה.                             

  יא) (כג, נתתיה לך בו אשר והמערה לך נתתי השדה
 אמר שמתחילה עפרון, בדברי שחל הפתאומי השינוי על תמהים המפרשים

 לא כאילו לרמוז כרוצה -" נתתיה לך בו אשר והמערה לך נתתי השדה: "לאברהם
 את הוא מציע לב בנדיבות, ואדרבא, המערה עבור כסף לבקש כלל דעתו על עלה
 שקל מאות ארבע ארץ" ואומר עפרון חוזר כ"אח ומיד, למערה בנוסף השדה כל

 כ"אח ואכן. זה גבוה מחיר לו שישולם שמצפה כרומז" היא מה ובינך ביני כסף
 בלבד זו ולא, הכסף את ברצון מקבל ועפרון"', וגו לעפרון אברהם וישקול" כתוב
 מכסף בהרבה גדול בערך) מ"בב' הגמ פ"ע( שהוא, לסוחר עובר כסף שקיבל אלא
 . רגיל

 שהיה הויכוח אודות הידוע הסיפור את ל"זצ מקלם הסבא מביא, הענין לביאור
 נימוס חיים בעלי ללמד שאפשר סברו הם, ע"אוה חכמי עם אייבשיץ יונתן לרבי
 זה שדבר לעומתם טען יונתן ורבי, אדם כבני שינהגו טבעם את ולהפוך ארץ ודרך
 . החיים בעלי טבעי את להפוך א"א וכי, אפשרי אינו
 ודרך נימוס חתול ללמד עצמם על וקיבלו, צדקתם את להוכיח חכמים אותם רצו
 באילוף הצלחתם את להציג המיועד היום הגיע כאשר. מסוים זמן פרק תוך ארץ

 בשעה ואכן", המלומד חתול"ה את עיניו במו לראות רב קהל התקבץ, החתול
 והציע שולחנות כמה סידר' מלצר' של בתפקיד לשמש והחל החתול נכנס היעודה
 והכוסות היין עם חזר כאשר. וכוסות יין עם מגש להביא הלך כ"אח, מפות עליהם

. חכמים אותם צדקו שאכן אמרו וכמעט, הנדיר מהמחזה הנאספים כל השתוממו
. מתוכה זינק קטן ועכבר, ופתחה, מכיסו קטנה קופסא יונתן רבי הוציא רגע באותו
 נשברו והכוסות נשפך היין, המגש את מידיו השליך את העכבר החתול שראה כיון
 שגם לדעת ונוכחו אייבשיץ יונתן לרבי כולם הודו מיד. להשיגו העכבר אחר ורץ
 .לשנות ניתן לא טבעם את אולם, מסוימים דברים ח"בע ללמד אפשר אמנם אם

 לא( ונדיב נבון כאיש התנהג, עיניו לנגד כסף ראה שלא זמן כל. עפרון עם גם כך
 הציע שבהם) יא פסוק( הראשונים דבריו לאחר אבל) מאולף ח"מבע פחות

 לו ואומר) יג פסוק( אברהם חוזר כסף אין חינם המערה ואת השדה את לאברהם
 קח" לו ואומר בידו הכסף את מחזיק אברהם כלומר" ממני קח השדה כסף נתתי"

 המטבעות את ורואה - הכסף של הצלצול את עפרון ששומע כיון", הממון
 גינוני כל את מעליו משליך הוא. אחר לאיש נהפך הוא מיד - אברהם בידי הנוצצות

                          ... עכבר אחרי רודף שהחתול כמו הכסף אחר ורדף בהם שנקט היפה ההתנהגות
 )מוסר דרכי(

 שקל מאות ארבע(כג, יג)  שמה... מתי את ואקברה ממני קח השדה כסף נתתי
 (כג, ט"ו), הוא מה ובינך ביני כסף

כבר". לכאורה לא מובן מה  לך נתתי והלואי אצלי הוא מוכן - רש"י כתב "נתתי
 רצה רש"י בזה.

ון" ראפשר לומר בדרך צחות, שעפרון אמר לאברהם שהאות האמצעית של "עפ
הם" הוא גם כן ר', ס"ה ארבע מאות. אם כן רהוא ר'. והאות האמצעית של "אב

מאתיים, "ובינך"  –ארבע מאות שקל "ביני" שנמצא אצלי באמצע בין אותיות שמי 
 מאתיים, מה הוא... -שנמצא בין אותיות שמך 

וכנגד זה אמר אברהם "הלוואי נתתי כבר", שאם היה זה בעבר, כשעדיין היה 
  שמי "אברם" לא הייתה אות אמצעית בשמי, והיית מבקש רק מאתיים...

 (תורת משה נתן)
 עובר כסף שקל מאות ארבע לעפרן אברהם וישקל עפרון אל אברהם וישמע
  טז) (כג, לסוחר

 המלכות מגדולי אחד אצל שהלך מברודי מרגלית זלמן אפרים ברבי מעשה
 ששר עם, כדין שלא היהודים על שנגזרה רעה גזירה דין המתקת בדבר להשתדל

 לרבי לו היה קשה, יד מתנת לקבל פשוטה שידו" לקחן"כ היה ומפורסם ידוע זה
 בעקיפין אליו בא, ממון שוחד לשר להציע, לבב ובר כפים נקי שהיה זלמן אפרים
 לתבוע התבייש הוא גם, היה ממון שחומד שר ואותו, סחור סחור בדברים והקיף
 אמלאנה עליה מבקשני שאתה בקשה אותה רבי: ואמר השר פתח. בפה ממנו
 גדול חוב, בעירנו פלוני גדול סוחר. אליך לי גדולה בקשה אני שגם אלא, רב ברצון
 הרמז את זלמן אפרים רבי הבין מיד. אליו לסור מר נא יואיל, עלי לו יש ממון של
 . בשלום בא מקומו על והכל הדק

 : ודרש זלמן אפרים רבי יצא מעשה לאחר
 שמתחילה, חת בני נשיא, זה עפרון'? לסוחר עובר שקל מאות ארבע דכתיב מה
 את לקחת התבייש" היא מה ובינך ביני כסף שקל מאות ארבע" לאברהם לו אמר

 ופלוני פלוני סוחר אל והפנהו עמד לפיכך, אברהם של מידו במישרין השקלים
 (על התורה)                  לסוחר... והעביר הרמז את הבין הוא אף ואברהם

 (כד, ב)לו  אשר בכל המושל ביתו זקן עבדו אל
 אחרי ודורש חוקר הריהו לחבירו ממון להלוות עומד כשאדם, עולם של מנהגו
 זה לעומת, ממונו את מלווהו אז ספק כל עליו לו שאין אחרי ורק הלווה של יושרו
 של תשמיש כל או תפילין או כשר בשר לקנות האדם בא כאשר יהדות בענייני
 ולא. אחד בכל אימון לתת נוטה והוא, במיוחד ולחקור לדרוש מקפיד אינו קדושה

 אליעזר בעבדו מלא אימון נתן ממון בענייני. להיפך אלא, אבינו אברהם נהג כך
 מתאימה אשה לקחת יהדות לענין הדברים כשהגיעו ואילו", לו אשר בכל המושל"

 שבועה ממנו דרש אלא אליעזר של והבטחתו אימונו על סמך לא אז ליצחק
 "לי והשבע ירכי תחת ידך נא שים" חמורה

זצ"ל, שפעם הגיע לאיזה עיירה נידחת והתאכסן  מסופר על רבי ישראל מסלנט
באכסניא לא מוכרת לו, כשהגיע רבי ישראל אל האכסניא פנה איליו בעל המקום 
ואמר לו כבודו נראה יהודי נכבד, וודאי יודע גם לשחוט, והנה יש לי כאן בהמה 
והשוחט לא נמצא, אולי יואיל מר בטובו לשחוט לי את הבהמה. אמר לו רבי 

שאינו יודע לשחוט. לאחמ"כ פנה הגרי"ס אל אותו אכסנאי ובקש ממנו ישראל 
הלוואה כספית גדולה. התנצל אותו אכסנאי ואמר שאינו מכיר את הגרי"ס אם בן 
אדם נאמן הוא או לא, "אם כן" אמר לו הגרי"ס, "איך רצית לסמוך על שחיטתי, 

 (אמרי חן, ועוד)                                 ?!...                          וכי מכירני אתה
 עבד ויאמר דבר ויאמר דברי דברתי אם עד אוכל לא ויאמר לאכול לפניו ויישם
 לג) (כד, 'וגו אנכי אברהם
 שהוצרך עד אברהם, עבד שהוא ידעו לא עכשיו עד וכי הוא תימה דבר והנה
 אברהם? עבד שהוא שולחנו על להם לומר

 יותר אבות עבדי של שיחתן 'יפה דאיתא מה פי על לפרש, יש הפשוטה ובצחות
 אם כי אוכל לא אליעזר אמר לאכול, לפניו כשהושם והנה. ''וכו תורה של מגופן
 השלחן, על חול דברי לדבר לך מה לבן והשיבו. שבאתי מה על וצרכי דברי דברתי
 חכמינו כמאמר' וכו תורה דברי עליו אומרים שאין שלחן כל כי תורה'! 'דברי תאמר
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 אבות עבדי של שיחתן ויפה אנכי', אברהם 'עבד שפיר אליעזר ועל זה השיבו. ל"ז
 (חנוכת התורה)תורה...                               של מגופן יותר

 (כד, לז) לבני אשה ולקחת' וגו אדוני וישביעני
 ולא לבני רק להם אמר והעבד, ליצחק לבני אשה ולקחת לו אמר אברהם הנה
 הכוונה, ליצחק' 'לבני  דהדגיש לו אברהם הענין רק. לו נאמר כאשר 'ליצחק' סיים

ועוד יש לו , אברהם של כלתו שתהיה דהיינו 'לבני' הגונה שתהיה אשה שיבחר
 . מעלתו לפי ליצחק אשה להיות הגונה להקפיד שתהיה

 עם אותה ומשדך בת לו שמי שיש מהגבירים קצת מנהג, דרך משל נסביר והנה
 אחד שדכן אליו ובא, כ"רו אלפים עשרת יחוסו עבור לחתן מפזר וגאון של רב בן
אציע  כ,"רו אלפים עשרת גאון אב לחתן שיש זה ליתן עבור רוצה אתה הן ל"וא

 גאון יהיה בעצמו הוא אשר מהולל בחור לך אתן לך אם כן עסקה הוגנת יותר, אני
 בדעתי אין לו אופן, ואמר אבל הגביר לא הסכים בשום לחתן. אותו וקח גדול,

 בעצמו הגאון את אבל הרבה, יפזר גאון אב עבור ...'רבנית' שתהיה בתי לעשות
 שתהיה רק אוהל' מ'יושבות תהיה שבתו רוצה אינו כי לחתן, ליקח יתרצה לא

 . וכדומה במרכבה ז"מעוה ותהנה סוחר, גביר אשת
 נתיירא ומדרגתו, לבן את והכיר הבית את בני וראה אליעזר כשבא אז, היה וכן
 כ"ע השידוך, כל ז"עי שיתקלקל אפשר גדול, צדיק שהוא יצחק את יהלל אם כי

 גם כי יסכימו ודאי ובזה אברהם, ממעלות דיבר רק מיצחק, כלל דיבר ולא הסתיר
צדיק, לכן אמר רק "לבני", שכל העניין זה הייחוס  אב לחתן שיהיה מרוצה להם

 (בית הלוי)                                                         של יצחק.
מעשה בעניין זה, סיפר הרב שלמה לוינשטיין: הרבנית קנייבסקי ע"ה סיפרה 
שכשהיא ובעלה היו צעירים, לא היה גז אלא פתיליה. פעם במוצאי שבת היא לא 

ללמוד והיא בקשה  הרגישה טוב והלכה לישון. בשלוש לפנות בוקר רבי חיים קם
ממנו שיביא לה כוס מים חמים כי הרגישה מאוד לא טוב. והוסיפה הרבנית ואמרה 
כי אין צורך לחמם את המים על הפתיליה כי עדיין לא הורידה את דוד המים 

 שעמד עליה משבת.
 אמר הרב: "אין בעיה, אכין לך כוס מים".

 ול נפץ עז מהמטבח...בנתיים היא נרדמה, ולאחר זמן מה התעוררה כששמעה ק
רצה לבדוק מה קרה. היא נכנסת למטבח ורואה את הפתיליה ואת הדוד על 

 הרצפה, ושטפון של מים בכל רחבי המטבח.
התברר, שרבי חיים הלך למטבח להכין לה כוס מים, אבל הוא ראה שהמים 
יוצאים לאט מהדוד, ועשה חשבון שחבל על הזמן. לקח קומקום, תלה אותו על 

ל הדוד, פתח את הברז והלך ללמוד עד שיתמלא... כמובן שכשהתיישב הברז ש
ללמוד שכח מכל העולם, ובנתיים הקומקום המלא והתמלא ומשך את הדוד 
למטה, אל הרצפה... זו היתה הפעם הראשונה והאחרונה שהרבנית בקשה ממנו 

 לעשות משהו בבית...
אשה שתתאים לו, וזה מה שאמר אברהם לאליעזר, תביא אשה לבני, ליצחק, 

 (הר"ש לוינשטיין)שתסכים לקחת את עול הבית בשלמותו.                            
 ) לט, כד( אחרי האשה תלך לא אלי

" בתו להשיא' וכו עילה למצוא מחזר והיה לאליעזר לו היתה בת, כתיב אלי"
 לא אולי, "הראשון" אולי"מה הדבר נדרש לא מה מפני, המפרשים שואלים. י"רש

  מפני) ח כד" (אחרי ללכת האשה תאבה
 יותר יאות אברהם עם כשדיבר שם הרי, חסר כתובה אינה שם אולי תיבת מה
 ?ולבן בתואל עם כשדיבר מאשר זה לרמז
 אלה דברים אליעזר שאמר בשעה בתחילה: מוורקי יצחק רבי ק"הרה כך על ענה

, מכן לאחר אבל, בתו עם ישתדך שיצחק דעתו על להעלות העז לא, לאברהם
 אלה שני לעומת, בלבו ואמר זו מחשבה עלתה לבן ועם בתואל עם כשישב

 מחותנו אהיה בתואל ולא שאני יותר ויאה נאה ואף, יותר גדולה וודאי חשיבותי
 . אברהם של

 ביתו שבחי את ולבן בתואל לפני אליעזר משתיאר, שהנה, תירץ מבריסק ח"והגר
 כרחך על". וגו תאבה לא" אברהם את ששאל לספר הוסיף למה, ויצחק אברהם של

 אליעזר אם ויאמרו שיתחרטו כדי זאת להם סיפר ובכוונה, לאליעזר לו היתה שבת
 דוקא כן ל"חז דרשו לכן... בשידוך פגם יש הסתם מן כזו שאלה אברהם את שאל

 .אליעזר מחשבת היתה שכך מוכח מכאן שהרי זה מפסוק
 )תורה רשפי(                                                                                                

, ותזכה בתו להיות אוד רצה שאברהם אבינו יקח את בתואליעזר עבד אברהם ,מ
אשתו של יצחק אבינו. הוא ידע שהוא דולה ומשקה מתורת רבו, הוא ידע 

ו, היא לא מעלה פשוטה וחז"ל אומרים, שאליעזר שלט שהמעלה הרוחנית של
 ביצרו, כפי שאברהם אבינו שלט ביצרו.

בשום  –ם כל זה, למרות המעלה העצומה של אליעזר, אומר לו אברהם אבינו ע
פנים ואופן אני לא מוכן לקחת את הבת שלך. אתה ארור ובני ברוך ואין ארור 

 מדבק בברוך. 
שולח אותו אברהם אבינו אל ארץ מולדתו, אל משפחתו, מתוך ידיעה ברורה 

 שבבית שהוא גדל, כולם עובדי עבודה זרה. 
(כד, הוא יודע את זה בבירור, שבשעה שאליעזר מגיע לבית לבן, אומר לו לבן 

 זרה. מעבודה. הבית פניתי - אומר רש"י אנכי פניתי הבית ומקום לגמליםלא) ו
איך לבן מתייחס לאלוהים שלו"...  "תראה –וחז"ל עוד מתייחסים לזה בזלזול 

ברגע שיש אורחים, אז הוא יכל לעשות כמה לירות עליהם ... אז הוא זורק את 
 ...האלוהים שלו החוצה מהבית... קח צא לחופשה, תחזור עוד שבועיים

רוש החמישי... שואלים כולם... הראשון ששואל את זה, הוא הר"ן בדרשותיו, בד
, של האדמו"ר שם משמואל, וזה גם מופיע בספר הכלי יקראחריו עומד על זה גם 

 וב, כולם עומדים על אותה שאלה, על אותו רעיון.מסוחוטש

אברהם אבינו שולח את אליעזר לביתם של בתואל ולבן, מתוך ידיעה שהם 
הוא לא מוכן לקחת מבנות הכנעני, כי המידות  – שואל הר"ן  עובדי עבודה זרה...

דת עבודה ובלקחת עובדות עבודה זרה ?! האם ע שלהם מושחתות... אז הוא מוכן
זרה, זה פחות מסוכן ממידות מושחתות ?!

זה לא טוב וגם זה לא טוב ... אז לפחות יש לו בית אחד , שהוא יודע שהבית הזה, 
 ביתו של אליעזר.  –הוא בית טוב 

"אתה כנעני ,  –א לא רוצה את הבת שלו, בשום פנים ואופן, כי הוא ארור הו
 וכנענים הם ארורים". 

עדיף לקחת בת, מבית של עבודה זרה, ולא לקחת בת, שהמידות שלה 
 מושחתות ???

 . כן –זו שאלתם של רבותינו, והשאלה שהם עונים היא 
 רשה. מידות, עוברות בתורשה לילדים. השקפות, לא עוברות בתו

אם אדם יש לו מידה מושחתת, או להבדיל, מידה טובה, המידה הטובה או 
הרעה, עוברת בירושה לדורות הבאים. אדם שיש לו השקפות, את זה אפשר 

 –ל להיות אבא עובד עבודה זרה, ובן שמפיץ את דבר ה', הראיה ויכ לשנות.
 אברהם אבינו.

... כאן ה' אלקי השמים–בינו עפ"י זה, אנחנו יכולים להבין, מה אומר אברהם א
אומר ואלקי הארץ?  למה הוא לא אומר – שואל רש"י ..ואלקי הארץ. הוא לא אומר

כשאני יצאתי מהבית של אבא שלי, אף אחד לא ידע מהקב"ה,  –אברהם אבינו 
אני הוא זה, שהפצתי את שמו.. אתה שואל אותי , למה אני שולח אותך לבית של 

 בתואל ולבן ? 
כי דעות אפשר לשנות. מידות לא ניתנות לשינוי. ברגע  – היא פשוטההתשובה 

 (ברוך שאמר)                               שהמידות הם מושחתות , זה עובר הלאה.

 מאוצרות המגידים  
 בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאם נשבעתי בי ויאמר

 (כב, טז)יחידך  את
 יש המקשים, 

עד  –הפרשה שלנו מלאה בחסד, תחילתה בגמילות חסדים וקבורת מתים 
 נשואי יצחק אבינו. 

לפני כעשרים שנה חלה אחד מילדי הקטנים. כיון  מספר רבי שלום שבדרון:
שחששתי שהילדים האחרים ידבקו חלילה, החלטתי לשכנם בבית אימי, ליום 

 יומיים.
הילדים. צעדתי ברחוב היוצא קמתי בבוקר התפללתי ואח"כ יצאתי מביתי עם 

 משכונת שערי חסד לכיוון שכונת בית ישראל הרחוקה, שם התגוררה אימי.
בדרך פגשתי ברבי אייזיק שר זצ"ל. עמדתי בדרך ארץ והרכנתי ראש לשלום. 

בוקר טוב ר' שלום". החזרתי לו  –והוא השיב לי בפה מלא: "גוט מארגן ר' שלום 
 שלום.

 אייזיק. "להיכן הולכים?" שאל ר'
 סיפרתי לו על הילד החולה, ושאני בדרך עם הילדים לבית אימי.

 שתיקה קצרה עמדה בינינו. רבי אייזיק הפר את השתיקה בשאלה:
 "נו, אז מה?"

לא הבנתי מה רצונו, מה כוונתו במילים "אז מה". לא ידעתי מה להשיב לו. 
מה הדחף הפנימי שלי  –למעשה, הוא התכוון לשאול אותי על תוכן הפעולה שלי 

לקחת את הילדים לבית אימי. עמדתי נבוך ואמרתי "אז אני חושש שהם לא 
 ידבקו, לכן אני לוקח אותם".

 הוסיף ושאל בסגנון אחר. –"ולמה ובגלל מה" 
התרעמתי קצת כביכול, וחזרתי על התשובה שכבר השבתי בתחילה: "הילד 

 סבתא..."חולה ובעקבות זה, אני לוקח את הילדים לבית ה
 שתיקה מתונה נותרה בינינו. שקט. ואז, נעץ בי ר' אייזיק את מבטו באומרו:

 "זאת אומרת שהבהמה הגדולה לוקחת ומובילה את הבהמה הקטנה"...
 נדהמתי מתגובתו ולא הגבתי מאומה. הוא הבין לליבי, ומיהר להסביר את עצמו:

עם ילד יהודי  אתה הולך לעשות גמילות חסדים -"נאר וואס?! רק מה?!: 
 שבמקרה הוא גם הילד שלך...

 הדברים יצאו מפיו.
נפרדנו לשלום. וכשפסעתי כמה צעדים רוחי החלה לסעור בקרבי "אה, אה, אלו 

 מילים יקרות שמעתי!" התרגשתי.
"הולכים לעשות  -האם הבנתם, איזו מתנה הוא העניק לי במשפט קצר זה?, 

 חסד"...
ראיתי ממרחק את רעייתי הולכת מולי,  באותו בוקר כששבתי לשערי חסד,

כשהיא נושאת שני דליי מים מהבאר, (אז עוד שאבנו מהבאר) הזדרזתי לעברה 
ומלמלתי בלחש "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד עם אשה יהודיה (אידישע פרוי) 

 שבמקרה זה אשתי"... נטלתי מידיה את הדליים...
זה של ר' אייזיק, עד כדי כך,  למעשה, חצי שנה אח"כ הלכתי יד ביד עם משפטו

שאמרתי עשרות פעמים בפה מלא "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד" כך 
בהתנהגותי עם הרעיה , עם הילדים ובכל מעשה. בכל אורחותי פעלתי לאור 

 דבריו.
שכל פעולה  –חכם יכול להפוך עפר לזהב!. אלו חכמי התורה והמוסר, כי האמת 

 בבית יכולה להתפרש כך:
שים או נשים החושבות שהן לא עושות כלום. הן רק מגדלות את הילדים... יש אנ

למה הן מטעות את עצמם ועוד מתאוננות בכאב, והלא כל פסיעה בבית עם כוונה 
טובה היא "מכרה זהב"!. לגדל ילדים שיהיה להם כח ובריאות, להאכילם, 

 הרי זה חסד. ותורה גם יחד. -להשקותם, לסעדם לתורה ויראה וכו'
 בכביש של ארץ ישראל



 

 ג 

 אספר לכם עוד ספור שארע כשהלכתי עם רבי אליהו לאפיאן ברחוב.
 צעדנו בעיניים שחות ולפתע הבחין ביהודי המתקן כבישים. פנה אלי רבי אלי':

מצוות ישוב ארץ ישראל, אלא  -ראו נא אדם מישראל שנתון כולו בתוך מצוות, 
ם מצוה! כי אם הוא יכוון רק לשם שהדבר היחיד שאולי חסר לו, היא הכוונה לש

 פרנסה הרי הוא מאבד את כל ה"יקר" של המצוה...
 הכל תלוי בכוונה.

ויש את הכל, והעיקר, כפי  -המצוות פזורות בכל פינה, רק טיפת מחשבה 
 שאמרנו אין חובה לרוץ ברחובות ולחפש מצוות אפשר לחפון מהם גם בבית.

הראשון שאדם נבחן בו הוא  אגב, בהקדמה לספרי הקבלה מבואר שהדבר
באנשי ביתו. כל בעל מעמד בתוך המשפחה כגון ראש המשפחה, משוכנע בליבו, 
שהוא הצודק תמיד וממילא, הוא חייב להגיד לכולם מוסר... "אני. אני אלמד 

", אבל ה"חזון איש" אמר לי פעם: "הרי צריך אני, אני, אניאותם, אני אוכיח אותם... 
 ואם יודעים איך, אפשר להמנע מכל מיני עברות.ללמד... " איךלדעת 

מסכת דרך ארץ רבה, ודרך ארץ זוטא.  -בש"ס יש שתי מסכתות של דרך ארץ 
בדרך ארץ רבה כתובות הלכות בשביל כל בני אדם, ובדרך ארץ זוטא מובאים 

 ההלכות שנאמרו לתלמידי חכמים.
 להיות עם מלח...

ת מסכת דרך ארץ זוטא? במה נפתחת (בניגון שובה לב): ואיך מתחילים חז"ל א
 המסכת? באלו הנהגות? יונגעלייט! אברכים! שמעו נא:

"דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז וממולח עלוב ואהוב לכל אדם 
(הגביה ר' שלום את קולו) הביטו וראו עוד דברי חז"ל  ו...שפל לאנשי ביתו".

רב לכל אדם ואל יהי כקדירה במסכת כלה פרק ג': "תלמיד חכם צריך שיהא ע
 שאין בה מלח" לא להיות כקדירה שאין בה מלח, הטעמתם פעם מרק בלי מלח?...

 אומרים לו "בוקר טוב", אז למה הוא מגיב בפנים זעופות?
 עונים הסובבים. היום הוא כקדירה שאין בה מלח... "הוא קם על צד שמאל",

ת. "כותלי ביתו -י-ב-בבית ב"תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם!" ובעיקר 
 של אדם מעידים עליו..." תהיה ערב ונעים.

להשקות גמלים, לסחוב סלים כבדי  -מי מאיתנו משוכנע, כי עשית חסד פירושה 
גם  -ש'מילה טובה', מבט טוב והערכה  -משקל וכדומה, הוא טועה. כי הוא שכח 

 בהא הידיעה: -היא חסד. ואולי החסד 
"טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו  -שיניים מחלב" "ולבן התורה אומרת 

 חלב, שנאמר ולבן שיניים מחלב (כתובות דף קי"א ע"ב).
 רבי הירש קופשיץ זצ"ל אמר פעם בסגנון שלו:

אנשים יודעים ש"מוות ביד הלשון" מילה אחת של ניבול פה, כידוע, יכולה להסב 
שקר ומשפט של שלון הרע  לאומרה ולשומעה צרות צרורות, כמו כן תיבה של

 ביד הלשון... חייםיכולים להרוג אנשים, זה ידוע. אבל שוכחים כי גם 
 מילה טובה. -אגוט ווארט 

אינם דווקא בחוץ, ברחובה  -השקאת גמלים או מילה טובה  -ושניהם גם יחד 
 של עיר אלא בבית פנימה.

 רך כקנה
לדעת איך  -ל מתוק מדבש נזכרתי בסיפור אחר, מענין לענין, ויש בו מוסר השכ

מתנהגים בבין אדם לחברו בין כותלי הבית כאשר יש אפשרות להתנהג איך 
 שרוצים.

רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל הדיין הנודע בעיר בריסק (עד ימי מלחמת העולם 
הראשונה), התפרסם כגאון בכל חלקי התורה כאשר ליבו בתורה היה כלב הארי. 

המידות טובות, כפי ששמעתי  -דיעתו בכל חלקי מהעובדה דלהלן נלמד גם על י
 את הסיפור מידידי ר' וועלוול אידלמן שהוא זה שהיה נוכח בשעת מעשה.

כדאי לכם לשמוע את העובדה, גם אם כבר שמעתם אותה פעם אחת... כי ישנן 
 עובדות, שאפשר לשומעם ולספרם גם עשרות פעמים, וזו אחת מהן:

מחה זליג במשך כמה שבועות, סיפר רבי וועלוול נער הייתי והתגוררתי עם ר' ש
 אידלמן.

היה זה בימות הקיץ החמים כשבני משפחתו של ר' שמחה זליג שלא רצה ללון 
 יחידי, ביקש ממני לבוא ולהתאכסן בביתו במשך אותם שבועות.

הבית הדל בו היה גר באותה תקופה, היה בעליית "בית הכנסת", בו עסק בתורה 
 ואני מספר פרט זה כדי שתבינו את הספור אח"כ. במשך שעות היום.

ביום הראשון, היינו בלילה הראשון, המתנתי בבית הכנסת, וכשהבחנתי שר' 
שמחה זליג סוגר את הגמרא ונעמד לצאת מבית הכנסת, קמתי גם אני ממקומי 

 ויצאתי ללוותו, אך אז ראיתי שהחל להתלוות אליו יהודי תמהוני תושב העיר.
תקרבתי כלל אך משראיתי שהתמהוני לא מרפה ממנו, ניסיתי בתחילה לא ה

 לעמוד קרוב יותר, אולי אסייע לו לר' שמחה זליג.
 בעניני שידוך. -שמעתי שהוא שואל אותו שאלה 

 רבי שמחה זליג ששמע את השאלה השיב:
 "יא מיין קינד" (כן, בני).

שב שנית כמי השניים נפרדו, מיהרתי לעבר ר' שמחה זליג, אך התמהוני הנ"ל 
שאינו בטוח שהרב הבין את השאלה. הוא שאל שוב בלחש. ר' שמחה זליג שמע 

 והשיב:
 "יא, מיין קינד, דו קענסט חתונה האבן" (כן בני, אתה יכול להתחתן).

האיש נפרד. אך עצביו המתוחים החזירו אותו בשלישית, הוא ביקש לשאול עוד 
פעם.

עבר ביתו נעצר, שמע, והשיב בסבר ר' שמחה זליג שכבר עלה מדריגה אחת ל
 פנים יפות: "יא מיין קינד, יא, דו קענסט חתונה האבן".

הדיין ר' שמחה זליג עלה עוד שתי מדריגות והאיש שפסע כבר כמה פסיעות 
לתוך בית המדרש, שב על עקבותיו. עלה אחריו, שאל מה ששאל והדיין השיב: 

 יא, מיין קינד, יא, (כן בני, כן).
עשר פעמים, במעלה המדרגות.כך עוד כ

כשהגענו לדלת פתח הבית, היה נראה שאכן ב"ה זו כבר הפעם האחרונה. הדיין 
 נפרד ממנו בהארת פנים מיוחדת: "לילה טוב יא, מיין קינד אתה יכול להתחתן".

חלפו שני רגעים ונקישות קלות נשמעו על הדלת, חששתי שמא ההוא עומד על 
שמחה זליג האם לנעול את הדלת ולא לפתוח, הביט המפתן ושאלתי את הגאון ר' 

 עלי ר' שמחה זליג והשיב בפשטות: לא. שיכנס וישאל!
האיש נכנס ושאל, והדיין הישיש הביט עליו והשיב: "יא, יא, מיין טייערע קינד, 

 כן, הנך הגון וראוי להתחתן".
נעמד בצדי החדר אחוז עצבים וטרוד בספקותיו, וכשהדיין  היהודי התמהוני

הישיש הניח את המגבת על כתפו ליטול ידיים לאכילה, הוא פסע רץ במהירות 
ולחש לו באוזניו את השאלה. ר' שמחה זליג הפנה את הראש לעברו: יא מיין קינד, 

 יא.
 כך עוד פעמיים, בשעת הסעודה עצמה.

ניו בדאגה, עד לאחר ברכת המזון, ושאל שוב, האיש המתין בצד כוסס את ציפר
 ר' שמחה זליג השיב: יא, מיין קינד, יא.

מה הוא אכל כבר, ר' שמחה זליג פת קיבר עם... אבל אין זה מענינינו כעת. הוא 
קם מכסאו צעד לעבר המיטה. אח"כ פשט את ה'טלית קטן', ו...היהודי התקרב 

 בפעם האחרונה שאל וקיבל תשובה חיובית:
 יא מיין קינד יא דו קענסט חתונה האבען. -

 הוא חייך לעברו בשמחה מיוחדת ובלבביות: "יא, מיין קינד. לילה טוב".
 היהודי יצא את הבית, ולא שב...

 הגאון ישב על מיטתו. לא יכלתי להתאפק, ושאלתי בקול "רבי, עד היכן?!"
הוא הקריא  רבי שמחה זליג לא התרעם על שאלתי, והשיב גם לי בהארת פנים.

בקול עייף וחלוף את דברי חז"ל: "לעולם יהא אדם רך כקנה ולא יהיה קשה 
 כארז"...

בבוקר מיהרתי לעבר חתנו של ר' שמחה זליג, ספרתי לו בהתרגשות את הדברים 
כהווייתן, פשוט בקשתי לטכס עצה איך לסייע לר' שמחה זליג להיפטר מהאיש 

 בדרך כבוד.
'ל, זה לא מהיום ואף לא מאתמול, מה שראית אתמול חתנו חייך ואמר לי: "בחור

כבר תקופה של כמה שבועות שמידי לילה הדבר חוזר על  -בלילה, אינו חדש 
בדרך המובילה מבית הכנסת לביתו הסמוך של ר' שמחה זליג, והוא ממאן  -עצמו 

 שיגעו בו, וברגשותיו, לרעה".
 (להגיד)                                             הבנתם? שמעתם? אי בים, אי בי, גיוואלד!

 
 (כד, נ)  מד' יצא הדבר

 גלגולו של שידוך
התחום הבולט ביותר שבו אנו זוכים לראות באופן מוחשי ש"מה' יצא הדבר" 
הוא תחום השידוכים. מאורעות שונים ומופלאים המתמשכים, לעיתים, על פני 

צב שבו יסכימו להקים ביחד את שנים ארוכות, מזמנים את האיש והאישה למ
 ביתם.

הסיפור הבא, אשר סיפר רבי אברהם פרויליך, אודותיו שח לי סוחר יודאיקה, 
עוסק בענין זה. סיפור זה נרשם על גבי כריכתו של ספר עתיק על ידי תלמידו של 

 רבי חיים מוולאזין ששמע זאת מרבו ששמע מהגר"א בעצמו.
 וכה היה המעשה:

הגאון הוא התארח בבית אחד למשך יומיים. כאשר עמד בתקופת הגלות של 
 לצאת ניגש אליו בעל הבית ואמר לו:

 "אתה, הלא, תלמיד חכם"
 "מנין למר?"

 "מכיר אני בך. ואם כן, כיצד הינך יוצא מביתי ללא תשלום?"
 "אשלם לך. לא ידעתי שתרצה כסף"

 "אינני מעוניין בכסף, אלא בדבר ששווה לי יותר מכסף"...
 הדבר אותו ביקש המארח?מהו 

קודם שנספר עליו, עלינו להקדים שבשונה מהנהוג במחוזותינו, שהכל שונאים 
את הביקורת, ואוי לו למי שיעז להשמיע באזנינו מה אינו בסדר אצלינו, בדורות 
עברו היה הדבר שונה. כפי שמסופר על אבי שושלת רוטשילד שאירח בביתו 

 ם שיערכו סיור בביתו ויאמרו לו דברי ביקורת.רבנים רבים, ותמיד היה מפציר בה
אחד מגדולי ישראל סיים את הסיור בבית, ואמר לרוטשילד: "ראיתי שהכל כאן 
נגד התורה". נבהל רוטשילד מן המילים הבוטות: "מה כל כך נורא כאן?", "התורה 

"'וישמן ישורון ויבעט', אבל אצלך רואים 'וישמן  –השיב לו הרב  –אומרת" 
 הבית שלך כולו כנגד התורה"... –ן', בלי שאתה בועט... ואם כך ישורו

בעל הבית מיודענו נמנה אף הוא על אותם אנשי מעלה של פעם, שאהבו את 
התוכחה, והיו מוכנים לשלם עליה... לפיכך משבאה הזדמנות זו לידו, לא היסס 

הי, בביקורת כלש –לתבוע בפה מלא מהגאון מוילנא, שישלם לו תמורת הארוח 
 על דבר מה שהבחין בו במשך שהותו בביתו ולדעתו עליו לשנותו.

"לא הבחנתי בדבר הדורש תיקון" השיב לו הגאון. אולם משהפציר בו הלה שוב 
כיח אותך עליו, אולם הבחנתי בנוהג וושוב, אמר לו: "לא ראיתי דבר שעלי לה

ו טעמו. שמתי מעניין שנהגת בו, ואשר אינו שכיח במקומינו, וחפץ אני לדעת מה
לב, שבכל בוקר, מיד לאחר נטילת ידיים, הנך מגיש לרעייתך כוס תה למיטה, מה 

הסיבה לכך?".



 

ד 

מששמע האיש את השאלה, פתח את פיו וסיפר: אנוכי בנו של רב העיירה בה 
נולדתי. בילדותי הבחינו כולם כי ניחנתי בכשרונות נדירים ביותר ובאהבת הלימוד, 

רים רבים התחרו ביניהם מי יזכה בי לחתן. כך יצא, שעוד וכפי המקובל אז, גבי
נחוגו 'תנאים' עם אחד מגדולי הגבירים בעיירה, אשר הציע נדוניה 12בהיותי בן 

 מכובדת ביותר.
זמן קצר לאחר שנערך השידוך, הגיע המחותן לאבי ואמר לו שאינו מעוניין 

לם בעבור מורה פרטי שחתנו ילמד ב'חידר' רגיל עם שאר הילדים, והוא מבקש לש
שידאג לקדם אותו בהתאם לכשרונותיו המיוחדים. וכך נשכר בעבורי מלמד, ובכל 

 יום הגעתי אל בית הגביר כדי ללמוד איתו.
המחותן לא הסתפק בכך, ומשהבין כי בבית אבי דר הרעב באורח קבע, החליט 

מידי כי חתנו לעתיד לא יאלץ להשביע נפשו בלחם ומעט שום, אלא יאכל בשר 
 יום ושאר מיני מאכלים מזינים ובריאים.

במשך כחמש שנים למדתי בביתו ואכלתי על שולחנו, ושני הצדדים היו מרוצים 
 ביותר, אולם, אז החלו העניינים להשתבש...

תחילה היתה זו רק עיסקה כושלת אחת, אולם במהרה הסתבכו כל עסקיו של 
 .הגביר, עד שהוא פשט רגל ונותר נקי מכל נכסיו

מועד החתונה הלך והתקרב בצעדי ענק, מתוך התעלמות מוחלטת מן המצב 
הכלכלי הדחוק, ולבסוף, בחוסר ברירה, נגש הגביר אל אבי והודה לו כי אין לו מנין 

 לשלם את כל התחייבויותיו הקודמות.
לא תהיה גם חתונה... ושטר התנאים  –אבי, בניגוד לדעתי, פסק שאם אין לו כסף 

 נקרע...
בי החדש לא הייתי רק ילד כשרוני שעתיד להיות תלמיד חכם, אלא תלמיד במצ

חכם ממש, אשר מילא כריסו בש"ס ופוסקים, והשדכנים לא חדלו מלהציע לי 
הצעות מפתות, ואכן, כעבור זמן לא רב התארסתי בשעה טובה ומוצלחת עם ביתו 

 של עשיר אחר, אשר הבטיח מחיר כפול ומכופל.
ומאושרת, ואני בקשתי לשבת ולשקוד על תלמודי באין החתונה היתה שמחה 

 –מפריע. שלשה חדשים ארכה שמחתי, כשלפתע התרגשה ובאה עלי צרה נוראה 
 חליתי בצרעת... חותני הבהיל למיטתי את טובי הרופאי, אולם ידם קצרה מלהושיע.

שכבתי כך, חולה ומיוסר במשך מספר שבועות, וביום בהיר נכנס בעד הדלת חותני 
ומבט פניו לא בישר טובות. עוד לפני שפתח את פיו כבר הבנתי במה הוא מעוניין... 
ואכן לאחר שאמר שעשה ככל שביכלתו כדי להבריא אותי, ואני הודתי לו על כך, הגיע 

 "תן לה גט!" –אמר האיש  –משפט המחץ: "עד מתי הנך חושב לאמלל את בתי?" 
כך, ללא כסף, ללא דירה, ללא אשה. לא היתה לי כל ברירה, נתתי גט, ונותרתי 

 ולמעשה: בלי שום דבר מלבד... הצרעת.
לא יכלתי להתערב בין בני אדם, משום שהמחלה מדבקת מאוד. שכבתי בבית 
'הכנסת אורחים' במקום מבודד, ופעם בשבוע היו תלמידי החכמים באיזור מתאספים 

 סביבי ושומעים מפי שיעור בגמרא על דרך המהרש"א.
יעה למקום קבוצה של מקבצי נדבות, ובראותם את השיעור שמסרתי, הציעו והנה הג

לי לנסוע איתם מעיירה לעיירה ולמסור שיעורים בבתי כנסת, כדי לזכות לתרומות 
מכובדות יותר ממה שהצליחו לקושש בעצמם, כשאת הרווחים נחלק בינינו באופן 

 שווה.
הם לחצו ובקשו רחמים, שהם  בתחילה סרבתי, כי מה לי ולכסף, ומה אעשה בו, אך

בעלי משפחות וזקוקים לעזרה הזאת, וגם לי כסף מסתמא לא יזיק. קיבלתי את 
ההצעה, בתנאי שכשארצה לחזור הם מחוייבים להחזיר אותי הנה. וכך התחלתי מסע 
נדודים, כשאני מרביץ תורה ממיטת חוליי ומזכה את מקבצי הנדבות שסביבי 

 בסכומים נאים.
 י למסור שיעור בעיירה פלונית, ניגש אלי רב העיר והציע לי שידוך.לאחר שסיימת

"אני חולה" אמרתי מיד, אולם הרב הנהן בראשו ואמר לי: "זה בסדר. גם היא חולה... 
 גם היא מצורעת... ועדיף שתשבו שניכם יחד, במקום שכל אחד ישב לחוד"...

בינינו והחלטנו  ההצעה התקבלה על דעתי ואף על דעתה של המשודכת, נפגשנו
 להקים ביחד את ביתנו.

זמן קצר לאחר מכן התקיימה החתונה, וכאשר נכנסנו לחדר יחוד, פרצה הכלה בבכי 
מר. התעניינתי לסיבת הבכי, ובתשובה גילתה לי הכלה שהיא היתה מאורסת בעבר 
לחתן תלמיד חכם מופלג, אולם כיון שירד אביה מנכסיו התבטל השידוך... וכעת עליה 

 ינשא למצורע...לה
הסיפור היה נשמע לי מאוד מוכר, ובעדינות ניסיתי לברר מה שמה ושם הוריה, היכן 
התגוררה ומי היה החתן הקודם... כאשר כל הפרטים תאמו בישרתי לכלה כי אנוכי הוא 

 השמחה היתה גדולה ושנינו היינו מאושרים. אותו חתן...
רח נס החלמנו שנינו מן המפליא מכל הוא, ששלשה חדשים לאחר מכן, באו

 הצרעת!...

זכיתי לראות באופן ברור את פירוש  –פנה המארח אל הגאון מוילנא  –הלא תבין 
המילים 'מה' יצא הדבר'! הקב"ה רצה שהשידוך ביננו יקום ויהיה, ולשם כך גלגל את 

 כל האירועים באופן מופלא כל כך!
י בת ישראל כשירה, אולם הצרעת, שאני קיבלתי, הגיעה לי ביושר, לאחר שביזית

משום שאלמלא כן לעולם לא היתה מעלה על דעתה  –מדוע חלתה גם הכלה בצרעת? 
 להינשא לי!...

שנים של סבל חלפו עליה בגללי, וכי לא ראוי, אם כן, שאגיש לה בכל יום כוס תה 
 (ומתוק האור)                                                                               למיטתה?!...

 
  הרע היצר של כוחו

 ולבכתה לשרה לספד אברהם ויבא כנען בארץ חברון היא ארבע בקרית שרה ותמת
 העקידה בשורת י"שע לפי, יצחק לעקידת שרה מיתת נסמכה למה י"רש פירש). ט, כג(

 . ומתה ממנה נשמתה פרחה לשחיטה בנה שנזדמן
 כדמות לה ונזדמן שרה אצל השטן הלך שעה באותה... תנחומא במדרש דבריו מקור
 והעלני נטלני אבי לה אמר, אביך לך עשה מה בני לו אמרה אותו שראתה כיון יצחק
 את והעריך, המערכה וסדר מזבח ובנה, אחד הר לראש והעלני, בקעות והורידני, הרים

 ה"הקב לו שאמר ואלולי, לשחטני הסכין את ולקח, המזבח גבי על אותי ועקד העצים
 שיצאה עד הדבר את לגמור הספיק לא, נשחט הייתי כבר" הנער אל ידך תשלח אל"

 מהר, בא מהיכן" ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבא" דכתיב הוא הדא, נשמתה
 . המוריה

 של אפו חרה המוריה מהר אברהם וכשבא) ...ב"ל פרק( אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן
 הלך: עשה מה, אברהם של קרבנו לבטל לבו תאות בידו עלתה שלא שראה ל"סמא
 אישך לקח לה אמר, לאו לו אמרה, בעולם שנעשה מה שמעת לא, שרה אי לשרה ואמר
 התחילה מיד, להנצל יכול שלא ומילל בוכה והנער לעולה והקריבו יצחק לנער הזקן
 . שמתה ומצאה אבינו אברהם בא, ומתה נשמתה ופרחה... ומיללת בוכה

 לו ניתן שהרי, אדם בני להכשיל הרע יצר הוא - השטן של כוחו היכן עד רואים מכאן
 מן יחזור אבינו שאברהם כדי זה וכל, והמתתה אמנו שרה הפחדת כדי עד הרשות
 על ויצטער שעשה מעשיו על תוהה יהיה ואולי, פניו מול מתה שרה את יראה העקידה
 . שכרו את ויפסיד, העקידה מעשה
 טבעי באופן מיתתה היתה כאילו והתנהג, זה לכל התייחס לא אבינו אברהם, אמנם

 ".ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבוא" -
 להתייחס לאדם לו אל, חייו בימי עליו העוברות המאורעות בכל אדם כל אצל הוא וכן
 ברור ויהא. ותפלתו מעבודתו לגרוע או מחמתם ליפול ו"וח, אותו הפוקדות הצרות לכל
 מעט אפילו מוריד ואם, ולהפילו להכשילו הרוצה הרע מיצרו הם אלו שפעולות לו

 ... חפצו את וממלא הרע יצרו רצון משלים מעבודתו
  יצרו עם חיים החפץ מלחמת
 לו שח אשר את לתלמידיו לספר נהג, ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי' מפוניבז הגאון

 על מופלאה עובדא, חיים החפץ של חתנו, ל"זצ לוינסון צבי רבי] בראדין לומד בהיותו[
 :הגדול חותנו של הברזל אמונת

 היתה, בירושה לו שנפלו מכספים, קטנה מכולת חנות לו רכש חיים שהחפץ בתקופה
 ושב, כולו היום כל המקומי המדרש בבית ולמד ישב הוא ואילו בחנות מוכרת רעייתו
 . מעולם כך על התלוננה לא אשתו אך, בדוחק היתה ופרנסתם, בלילה מאוחר
 תבררה. בבכי מתייפחת כשהיא רעייתו את חיים החפץ מצא, הביתה בבואו, פעם

, שהצטבר הגדול החוב שישולם עד, בהקפה לחם להם למכור הפסיק כבר שהאופה
 פרוסת ללא, דגים בציר טבולים אדמה תפוחי באכילת להסתפק איפא נאצלו ביתו בני

 את עיניה במו שראתה, הצנועה לרעייתו רבה התרגשות כמובן הסבה העובדה. לחם
 פת לאכול ח"לח לתת מה לה שאין כך על בעיקר היא ובוכה, רעב חרפת סובלים ילדיה

 . שחרית
. לגמרי שונה ראות מנקודת המתרחש כל את חזה. צבי רבי הטעים, חיים החפץ, ברם
 קם מיד. מתורה לבטלו הזומם, כלפיו היצר והתנכלות התגרות בעובדא ראה הוא

 לי להפריע רוצה אתה! שטן! שטן: רם בקול וקרא קומתו מלוא התייצב ממושבו
 !!!בדרכי ואמשיך אלך אני! לך יועיל לא מאומה! תפתה לא אותי, מהלימוד
 ועמדה שהתארסה, נכדה היתה ל"זצ חיים החפץ לרבינו, ל"זצ שך הרב מרן סיפר
 הכלה חלתה ולפתע. החתונה לקראת התכונה היתה רבה, תורה של בית לבנות

 . רב היה והאבל, גדול היה שהשבר, מובן, ונפטרה
 הוא שהיה בעת", ברורה משנה"ה מכרכי אחד את לחבר חיים החפץ סיים עת אותה
 ששאיפתך יודע אני. רצונך מהו יודע אני, שטן, שטן: אומר שמעוהו בחדרו לבדו

 חלקי שאר בחיבור להמשיך אוכל שלא כדי, רוחי את ולהעכיר לבלבלני הם ומטרתך
 לך דע, בידך יעלה לא שהדבר באזניך ומכריז ומודיע מצהיר והריני, ברורה המשנה

 ! חיבורי את ואסיים ואתגבר שאתחזק
 לה להניח ולא, תבוא שלא צרה כל על להתגבר אדם כל צריך כך: ל"זצ מרן סיים
 )אוצרות התורה(                                                              !ולדכאו רוחו את לשבור

 

 בדרך הדרוש  
 (כג, א) ושבע שנים וגו' שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו

 לעוררם ביקש מתנמנם הציבור' והי ודורש יושב' הי ע''ר במדרש,
 שהיתה מפני מדינות ז"קכ על למלוך אסתר זכתה מה מפני אמר
  . שנים ז"קכ שחיתה שרה של בתה

 דף( דפסחים' גמר נקדים ולתרץ, דורש' הי ע''ר דוקא למה וקשה
 לאת שהגיע כיון שבתורה אתין כל דורש' הי העמסוני שמעון) ג''כ
' תירא אלקיך' ד את' ודרש ע"ר שבא עד, פירש תירא אלקיך' ה

 ז"קכ על למלוך אסתר זכתה למה במפרשים ואיתא. ח"ת לרבות
לאלמה, שניםז''קכשחיתהמשרהשבאתהמשוםת"ואמדינות
 משום ותרצו, אברהם של שנותיו כנגד מדינות ה"קע על מלכה

 שעשה, אברהם של חטאו היה מה' במפ ואיתא חוטא' הי דאברהם
' כ כבת' ק בת י"רש' פי בשרה אבל, מס מהם ולקח, ח''בת אנגריא
 את דורש' הי ע"ר שפיר, אתי והשתא. כלל חטאה שלא היינו לחטא

, ח''בת אנגריא שעשה בזה עבר ואברהם, ח''ת לרבות תירא אלקיך' ד
 של שנותיו כנגד מדינות על שרה שתמלוך לומר יוכל לא כ"א

 כנגד, מדינות ז''קכ על למלוך אסתר זכתה ע מה"ר א''לז אברהם
 מדוע דקשה הזה הטעם לומר יוכל לא ע''ר דבלא, שרה של שנותיה

 לרבות' ד את דדורש ע"ר אבל אברהם של ולא שרה של שנותה כנגד
 . ק"ודו שפיר אתי לשיטתו ח"ת

 שרה חיי ויהיו, "זו בפרשה דאיתא ילקוט מדרש נמי יתורץ ובזה
 אבל, ותמוה'", תהי לעולם ונחלתם תמימים ימי' ד יודע ד''הה' וכו
 של שנותיו' הי שלא מפני לעיל אמרינן דהא שפיר אתי דרכינו לפי

 כנגדם. אסתר מלכה לא לכך שלמים אברהם
 שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו שפיר ואתי
 מלכה לא למה להמדרש שנים קשה ז"קכ אסתר מלכה וכנגדה

 תמימים ימי' ד יודע א"לז אברהם של שנותיו כנגד שנים ה''קע אסתר
    )יונתן מדרש(           .ל"כנ תמימים היו לא אברהם של שנותיו אבל

' וגו לאדוני בן אדוני אשת שרה ותלד וגו אנכי אברהם עבד ויאמר
 (כב, ג) .לו אשר כל את לו ויתן

 אברהם לומר "עבד שמקדים מה וגם הפסוקים, המשך יש להבין
 אין לבניו נכסיו הכותב כל ד,"מ ג"פ בפאה עפ"י המשנה ל"וי אנכי".
' בגמ' ואי .קיימת המתנה לעצמו ש"כ קרקע שייר. מתנה המתנה
 .לקרקעות הוקשו דעבדים
יאמרו" לואשרכלאתלוויתן"יאמרדאםחושש' היאליעזרוהנה
 דהוא" אנכי אברהם עבד" ואמר הקדים לכך מתנה המתנה דאין
 .מתנה הוי ושפיר, אותו ושייר, אברהם עבד עדיין

 (טללי אורות)



 

 ~1 ~ 
  

 ליקוטים נפלאים 
 חיי שרה פרשת

 
 "ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה" (כג, ב)

כ"ף קטנה, שלא בכה אלא מעט  -כתב בעל הטורים: "ולבכתה 
 לפי שזקנה היתה".

ונראה להטעים טעם נוסף מדוע אברהם לא בכה אלא מעט, ע"פ 
ששלשה ימי האבל הראשונים הם לבכי, המובא בגמ' (מו"ק כז: ) 

ושבעת הימים הראשונים למספד. והנה כשמתה שרה היה 
אברהם עדיין בהר המוריה, ומאחר וזמן ההליכה מהר המוריה 
לבית אברהם היה ג' ימים (כפי שמצינו בהליכתו "ויהי ביום 
השלישי וירא את המקום"), הרי שאברהם הגיע לביתו ממש 

 , ולפיכך לא בכה אלא מעט.בתום שלושת ימי הבכי
 (אבני שוהם)

ובאופן אחר נוכל לבאר את מיעוט בכייתו של אברהם אבינו: 
שהואיל והעקידה היתה ביום הכיפורים, כידוע, וההליכה לביתו 
ארכה ג' ימים, הרי שהגיע לביתו בערב חג הסוכות, וממילא 
נותרו לו אך כמה שעות להתאבל על שרה, שכן בחג אין 

 (ע"פ דבש וחלב) מתאבלים.
 

 "לספוד לשרה ולבכותה" (כג, ב)
וברש"י ד"ה "לספוד לשרה ולבכותה": "נסמכה מיתת שרה 
לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה 

 וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה".
שאל הגה"ק רבי שלמה קלוגר זי"ע: מדרש זה היה על רש"י 

ת שרה", ומה מקום יש לומר זאת על להביא על המלים: "ותמ
 המלים: "לספוד לשרה״?

אלא שהפשט הוא ההיפך מפשוטו. שרה לא נפטרה מהפחד 
שאולי ימות יצחק, אלא שרה שידעה כי אברהם הולך בצו 
הקב״ה לשחוט את בנם, חששה שלא יעמדו הבעל והבן בניסיון 
הכבד. כאשר בישרו לה כי אברהם ויצחק חוזרים ויצחק בריא 

 שלם, פרחה נשמתה כי חשבה שלא עמדו בניסיון.ו
שבח גדול זה באמונת שרה בקב״ה, היה גוף ההספד של אברהם 
כשהספיד את שרה אשתו ושיבח אותה על גודל אמונתה ועל 
שכל כך חרדה שלא עמדו בניסיון ולכן פרחה נשמתה. זאת 
הסיבה שרש"י מביא זאת על המילים: "לספוד לשרה", כי זה היה 

 הספד...גוף ה
 

 "ויקם אברהם מעל פני מתו" (כג, ג)
יש להבין מדוע לא כתוב 'מעל מתו' ומהו הדגש 'פני מתו', 
ואפשר לפרש ע"פ הגמרא (ע"ז כ:) כשמגיע זמנו של אדם למות 
בא מלאך המוות וזורק בפיו של האדם טיפה מרה, ועי"ז פניו של 
האדם מוריקות, ואיתא במדרש שבמערת המכפלה נקברו רק 

י שמת מיתת נשיקה, ולכן בא אברהם לבדוק אם שרה ג"כ מ
נפטרה במיתת נשיקה או ע"י מלאך המוות, ואחרי שראה שאין 

פניה מוריקות כי לא מתה ע"י 
מלאך המוות, וא"כ מתה 
מיתת נשיקה, יכולה היא 
להיקבר במערת המכפלה, 

  וזהו 'פני מתו'.
  (רבי יונתן אייבשיץ)               

ן החתי את אברהם באזני בני חת "ויען עפרו
לכל באי שער עירו לאמר לא אדני שמעני 
השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה 

 יא)-לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך" (כג, י
צריך להבין, דלכאורה המילה "לא" נראית כשפת יתר וצריך 

 להבין מה באה לומר?!
אסאד זצ"ל, בעל שו"ת "יהודה יעלה": חז"ל  מסביר המהר"י

"נבהל להון  -אומרים (בראשית רבה, פרשת נח, פ"ז) על עפרון 
איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו" (משלי כח, כב). הוא היה 
נתון במערכת לחצים פנימית אדירה, כי מצד אחד הוא ניצב 

כסף, בפני כל בני עמו, וזה לא נראה יפה שיתחיל להתעקש על ה
והיה צריך לומר שהשדה ניתן במתנה, אבל הוא לא היה מסוגל 

 לכך, כי הוא כן מעוניין בכסף... מה עשה עפרון 'החכם'?!
עפרון רמז לאברהם אבינו: "לא אדוני שמעני" כלומר, אל תשמע 
למה שאני אומר ומה אני אומר: "השדה אשר נתתי לך והמערה 

מי נתתיה לך", מפני אשר בו לך נתתיה" כי רק "לעיני בני ע
שכולם עומדים פה, אך לאחר מכן, כשהם יפנו לדרכם, נשב 

 "ביני ובינך" בארבע עיניים, על הסכום... -בינינו 
 (להתעדן באהבתך)

 

 "וישקול אברהם לעפרון את הכסף" (כג, טז)
וברש"י הק' כתב עפרן חסר ו' ע"כ. ויש לומר שהפסיד עפרון ו' 

רהם 'ארבע מאות' כי כאשר מאות שקל כסף ע"י שאמר לאב
אבימלך החזיר את שרה לאברהם נתן לו אלף כסף כפיצוי כספי 
שלקח בטעות את שרה, ואברהם הצדיק לא רצה ליהנות מכספו 
של רשע, ולכן החליט אז שכשיצטרך לקנות קבר לשרה 
ישתמש בכסף זה, ואילו לא היה אומר עפרון שייתן לו ד' מאות 

ו אלף שקלים שקבל מאבימלך, אך שקל כסף היה אברהם נותן ל
ע"י שאמר עפרון ארבע מאות הפסיד שש מאות , וזה נרמז 

 (הגר"א) בדברי רש"י 'עפרן חסר ו' שהפסיד הו' מאות.
 

 "ויקם שדה עפרון אשר במכפלה" (כג, יז)
אמרו רז"ל בסוטה דף י"ג שגם ראשו של עשו נקבר במערת 

יקם ש'דה ע'פרון המכפלה. ויש לרמז זה בכתוב שלפנינו, כי ו'
ראשי תיבות עשו. ונרמז הדבר בראשי תיבות דייקא, ללמד שרק 

 (אגרא דכלה) ראשו נקבר שם.
 

 "ארבע מאות שקל עובר לסוחר" (כג, טז)
שנטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין שנאמר עובר לסוחר 

 . (רש"י)שמתקבלים בשקל בכל מקום
מה היה העניין שנתן אברהם 
את המטבעות דווקא באופן 

 של "עובר לסוחר"?
הסביר זאת הגה"ק רבי 
יהונתן אייבשיץ זי"ע באופן 
נפלא: דהנה ידוע שאברהם 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -זצוק"ל רוזנבוים 
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 ליקוטים נפלאים 
 חיי שרה פרשת

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

את הכסף "עובר  אבינו קיים את כל התורה כולה, וגם כאן בנתנו
לסוחר", היה זה משום שרצה לנהוג לפי ההלכה. וזאת משום 
שלפי ההלכה אסור לתת לנכרי מטילי כסף וזהב מחשש 
שיתיכם ויעשה מהם פסל ומסכה, לעומת זאת מותר לתת לנכרי 
מטבעות של כסף וזהב, כיון שהמטבע הוא עובר לסוחר, וערכו 

נכרי לא יתיכנו, רב מערך משקל המתכת שבו, ויש להניח שה
שלא לצאת מכך בהפסד. ולכן אברהם אבינו שקיים את כל 
התורה כולה, נהג גם הפעם לפי ההלכה הפסוקה ונתן לעפרון 
החיתי "ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר", שקלי ממון 

 הנסחרים בשוק...
 

 "וה' ברך את אברהם בכל" (כד, א)
 דרשו חז"ל בת היתה לאברהם ובכל שמה. 

והקשו התוספות דאם כן למה היה לאברהם לשלוח שליח לחרן 
למצוא זיווג ליצחק, הלא למאן דאמר שבן נח מותר באחותו היה 

 יכול להשיא את בתו ליצחק. 
ומתרצים שקטנה היתה ולא רצה להשיאה כשהיא קטנה, כמו 
שאמרו בגמרא 'אסור לאדם לקדש את בתו קטנה עד שתגדל 

  ותאמר בפלוני אני רוצה'.
מקשים העולם, הרי לפי מה שכתב רש"י בפרשת תולדות גם 
רבקה קטנה היתה, שהייתה אז בת ג'. ואפשר לתרץ שאצל 'בכל' 
בתו של אברהם היה אברהם מקבל הקידושין כמו בקידושי 
קטנה, ואז היתה מקודשת מדין תורה, ואם תגדל ולא תרצה בו 

), אבל לא תוכל לעשות דבר (כי גירושין תלויים בדעת הבעל
רבקה היתה יתומה מאב, ואחיה ואמה קיבלו קידושין עבורה, וזה 
קידושין רק מדרבנן, והיא יכולה אחר כך למאן ולומר שאינה 

 חפצה בו, לכן אין בה האיסור לקדשה כשהיא קטנה.(טעם מן) 
 

"ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל 
 הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו" (כד, כ)

ריזות יתירה ומהירות: "וירץ העבד", "ותמהר ותורד העניין מלא ז
כדה", "ותמהר ותער כדה ותרץ עוד אל הבאר". לשם מה נצרכו 

 הזריזויות הללו?
אלא שאליעזר הגיע אל המקום ההוא "לעת ערב, לעת צאת 
השואבות" (פס' יא), ואז התפלל "הקרה נא לפני היום", וממילא 

שקע החמה, ועל כן היה לא נותר זמן רב עד ש"היום" יפנה ות
צורך להזדרז, למהר ולרוץ כדי שהדבר יהיה ברור שרבקה היא 

  המיועדת, בטרם תשקע השמש...
 (הרב מבריסק)

 

 "ותשאב לכל גמליו" (כד, כ)
וקשה מדוע עכשיו לא עלו המים לקראתה כבתחילה, ויש לומר 
כי בפעם הראשונה שהיה בדעתה לשתות לעצמה, עלו המים 

בל אח"כ שהיה כוונתה לגמול חסד עם אליעזר שלא תטרח, א
ואנשיו וגמליו, חשוב להקב"ה שיעשה האדם בעצמו פעולה 

 מעשית ולא ע"י נס כי הטירחא למצווה חשובה בעיני ה'.
 (קדושת לוי)

         ויבא אל האיש"  ..."וירץ לבן אל האיש
 ל)-(כד, כט

יש לומר יש להבין מדוע בתחילה רץ לבן ואח"כ בא מבלי לרוץ, ו
לפי השיטה שאמרו חז"ל על הפסוק 'וה' ברך את אברהם בכל' 
שהייתה לו בת ובכל שמה, ולבן חשב שרוצים לקחתו לחתן לבת 
הזאת, ולכן רץ, ואח"כ כשראה הצמידים על ידי רבקה הבין 

 שרוצים את אחותו ליצחק ולא אותו, ואז כבר הלך במתינות.
 (משך חכמה)

 

ברהם אשר הנחני "ואברך את ה' אלקי אדני א
 בדרך אמת" (כד, מח)

מה עניין "הנחני בדרך אמת" לכל השתלשלות העניינים עם 
רבקה? אומרים העולם: אי אפשר לשידוך בלא שקרים, וכאשר 
אליעזר הצליח בשידוך בלי להוציא מפיו אפילו שקר אחד, ועוד 
עם מחותן כלבן, הרי זה דבר נדיר, ויש צורך מיוחד להודות עליו 

 ה על "אשר הנחני בדרך אמת"...לקב"
 

 "ויאמרו מה' יצא הדבר" (כד, נ)
לא משום  ,אמרו בדרך מליצה שמה שאמרו שמה' יצא הדבר

לא שהם מאמינים בהשגחה פרטית, אלא רצו לבטח את עצמם 
לתת לאליעזר דמי שדכנות כי הוא לא פעל כלום, אלא הכל הוא 

 וממילא לא ישלמו לו שכר השדכנות. ,ת"ישמאת ה
 

"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא 
 עיניו וירא והנה גמלים באים" (כד, סג)

הסבר חריף (וכל כך אמיתי...) אמר פעם המגיד הירושלמי 
הגה״צ רבי מרדכי דרוק זי״ע לבני שיחו באחד הדרשות 
המלהיבות שנשא: רצונכם לראות ולהבין מהו הפירוש "אדם 

סוק הנ״ל כתוב שיצחק יוצא רואה את מה שהוא"! בואו וראו: בפ
לשדה ומרחוק מגיעה רבקה רכובה על גמל ונערותיה עמה, 

יצחק שהיה באמת קדוש  -"וישא עיניו וירא והנה גמלים באים" 
 ופרוש ראה בעיניו 'גמלים באים' ותו לא!

אך בואו ונדלג לרגע ל'פרשת וישלח' שם מסופר שיעקב הכין 
עזים, -אותו רשע  לעשיו דורון שלם בשביל לשבר את עיני

רחלים, גמלים, פרות, פרים וכו', ולאחר מכן בסוף, שם את 
הנשים והילדים. ומה כתוב שם: "וישא עשו את עיניו וירא את 
הנשים והילדים"... מכל המשלחת הכבודה הזאת של בעלי 
החיים צדה את עינו רק את 'הנשים והילדים', יודעים אתם למה? 

תוכו הוא שקוץ ומשוקץ טמא ונבזה כי זה עשו!!! ועשו שבתוך 
אז כשהוא מביט הוא רואה מבין כל מאות בעלי החיים רק את 

 כי זה הוא!... -'הנשים' 
אבל יצחק שהוא עצמו קדוש בצורה אמיתית רואה רק 'גמלים 

הגם שהיו רכובים עליהם רבקה ונערותיה. לומר לך: באים', 
את מה שהוא חושק  -"אדם רואה את מה שהוא בפנימיותו 

 (פנינים) לראות"!...
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 נפלאים  סיפורים
 חיי שרה פרשת

 
 "המשל בכל אשר לו " (כד, ב)

 מבואר בבראשית רבא שהיה שליט ביצרו כמותו.
שליטתם העצומה של גדולי ישראל בנבכי הנפש פנימה, היא מן 
הנפלאות בעינינו. חוסנם הפנימי, הנגלה לעינינו בעת ניסיון, הוא 

 כה אדיר עד שדומים הם בעינינו למלאכים, ולא לבני אדם.
מרן הסטייפלר זצ"ל: כאשר הגיע רבי מעשה נורא מפורסם על 

יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל לגיל השידוכים, הוצעה לו נערה בת 
טובים. הבחור הצדיק רצה לבדוק האם קיימת התאמה בינו לבין 
המדוברת. וכיצד עשה זאת? כאשר נפגש עם הנערה, אמר לה: 
"אם תהיי מסוגלת להבין את האושר הגדול ביותר שהיה לי אי 

 חיי, הרי שאנו מתאימים להקים בית!"פעם ב
וכך סיפר לה: "לפני מספר שנים, כאשר הייתי ברוסיה, גייס 
הצבא את כל בני הנוער שלא מרצונם, והכריח את כולם לעבוד 

 שבעה ימים בשבוע, ללא כל אפשרות לשמור את השבת.
במשך כל התקופה הזו, נלחמתי בחירוף נפש למען השבת, 

פילו פעם אחת, וב"ה חלפו שבועות והתאמצתי לא לחללה א
רבים, וה' סייע בידי לשמור את כל השבתות. אך השטן לא ויתר 
לי, שבת אחת ניגשו אלי קבוצת חיילים והורו לי לעשות מעשה 
של חילול שבת, ניסיתי לשנות את הגזירה אך לא הצלחתי, 
והייתי אובד עצות. ראו החיילים את סירובי, ואיימו עלי שיכו 

 כל הכח אם לא אענה לדרישתם לחלל את השבת.אותי ב
אורו עיני, נגשתי אל החיילים  -כששמעתי את דבר האיום 

והצעתי להם עסקה: "הכו אותי כאוות נפשכם, ובתמורה לכך 
תתחייבו לי שלא תבקשו ממני לחלל את השבת". כאשר שמעו 
החיילים את הדברים, צחקו עלי והסכימו לעצתי. נעמדו בשורה, 

ת הנשק בידם, והורו לי לעבור ליד כל חייל, וכל אחד מהם אחזו א
יחבוט עם הרובה בראשי. וכך אני עובר מחייל לחייל, כשהחיילים 
מפליאים בי את מכותיהם בצורה אכזרית ומתעללים בי בצורה 

 נוראה.
ברוך ה', לאחר שסיימתי לעבור את כל שורת החיילים, הם עזבו 

 לל את אותה שבת".אותי לנפשי, ולא דרשו יותר שאח
המשיך רבי יעקב ישראל בדבריו: "כעת, ברצוני לומר דבר חשוב, 
למרות שגופי היה פצוע ופגוע מאד, וסבלי היה נורא, דעי לך 
שהתענגתי על כל מכה שקיבלתי כפי שלא התענגתי מימי, לא 
היה לי תענוג גדול יותר כמו באותם רגעים שקיבלתי את 

נחתה על ראשי אמרתי בליבי: המכות... עם כל מכה ומכה ש
'לכבוד השבת, לכבוד בורא עולם', ושמחתי עליה כמוצא שלל 

 רב".
כמובן שאשתו הצדקנית ע"ה, שהתרגשה עד עמקי נשמתה, 
התאימה מאד להקים אתו את ביתו, לאושרו של מרן הסטייפלר 

 (לקראת שבת) זצ"ל...
 

"ויישם לפני לאכל ויאמר לא אכל עד אם 
 ד, לג)דברתי דברי" (כ

פעם אחת באו שני מחותנים לדין תורה לפני המגיד מדובנא 
בעל אכסניה הוא, והזמין אליו את משפחת  -זי״ע. אבי החתן 

הכלה כדי לסכם את השידוך ביניהם. כאשר באו משפחת הכלה, 
נתן להם האכסנאי סעודה כיד המלך, ולאחר מכן ישבו וסכמו 

טען  -מזל טוב. אולם ביניהם את פרטי השידוך, והסתיים הדבר ב
חייבים הם לי את דמי הסעודה אשר אכלו! שהרי  -אבי החתן 

בזמן הסעודה עדיין לא היינו מחותנים, ואם כן הסבו על שולחני 
 כאורחים רגילים, וחייבים הם לשלם לי דמי סעודתם...

מתורצת לי קושיה!  -כאשר אני שומע את טענתך  -אמר המגיד 
ואל, נתנו לפניו אוכל, אולם אליעזר כאשר בא אליעזר לבית בת

אינו אוכל, ואומר: ״לא אוכל עד אם דברתי דברי״, מדוע לא רצה 
וודאי ראה אליעזר  -סיים המגיד  -אליעזר לאכול תחילה? אלא 

מי הוא מחותנו, וחשש, כי אם יאכל קודם, ורק אחר כך יאמר את 
דברו, עלול המחותן לתבוע שישלם את מחיר סעודתו, שהרי 

 בשעת הסעודה עדיין לא היו מחותנים...
 

 "ואבא היום אל העין" (כד, מב)
"היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ" (רש"י). 
מספרים על רב אחד שנסע יחד עם משפחתו לעיירה רחוקה 
בכדי לערוך שם את אירוסי בנם עם בתו של אחד מגבירי העיר. 

שתות משהו. באו בדברים בדרך התעייפו, נכנסו לפונדק לנוח ול
עם בעל הפונדק ובתוך השיחה שאלוהו אם הוא מכיר את 
העשיר פלוני מהעיירה. בעל הפונדק אמר שאכן מכיר הוא אותו 
ואמר עליו שהוא רמאי וגנב ואין תוכו כברו. כשיצאו מהפונדק, 
אמר הרב לבני ביתו: ״עכשיו אני מבין את הפסוק בפרשת חיי 

עין״, אומר רש״י מכאן שקפצה לו הדרך. שרה ״ואבוא היום אל ה
לכאורה קשה, מה צורך היה בקפיצת הדרך? וכי זמנו של אליעזר 
היה דוחק? ברם, אפשר לומר בדרך צחות אילו היה אליעזר הולך 
לאט, מן הסתם היה מתעייף והיה מתעכב בפונדקי דרכים והיה 
מדבר עם בעל הפונדק שהיה אומר לו שהוא מכיר את רבקה בת 

תואל, שיש לה אח שהוא רמאי וגנב גדול. ואז היה אליעזר חוזר ב
הביתה לאברהם אבינו בידיים ריקות. לכן היה צורך בקפיצת 

 הדרך, בכדי שלא יהיה סיפוק בידו להתעכב במקום כלשהו... 
 (עולמו של אבא)

 

 "מה' יצא הדבר" (כד, נ)
מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בן חלפתא: "בכמה ימים ברא 
הקב"ה את עולמו?" "אמר לה: "בשישה ימים... "אמרה לו: "מה 
הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו?" א"ל: "הקב"ה יושב ומזווג 
זיווגים, בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של 
פלוני לפלוני". אמרה לו (בפליאה): "וכי זאת היא אומנותו? אף 

ים וכמה שפחות יש לי, לשעה אני יכולה לעשות כן. כמה עבד
קלה אני יכולה לזווגן". א"ל: "אם קלה היא בעינייך, קשה היא 
לפני הקב"ה כקריעת ים סוף". מה עשתה? נטלה אלף עבדים 
ואלף שפחות, העמידה אותם שורות שורות ואמרה: "פלוני 
ינשא לפלונית ופלונית תינשא לפלוני" וזיווגה אותם בלילה 

, זה מוחו פצוע, זה עינו נשמטה וזה רגלו אחד. למחר באו אצלה
שבורה. אמרה להם: "מה קרה לכם?" זו אמרה "אינני רוצה 
אותו" וזה אמר "איני רוצה אותה". מיד שלחה להביא את רבי 
יוסי בן חלפתא. א"ל "אין אלוקים כאלוקיכם! אמת היא 
תורתכם, נאה ומשובחת. יפה אמרת!" א"ל: "לא כך אמרתי לך? 

 א בעינייך, קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף". אם קלה הי
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 "הנה רבקה לפניך קח ולך" (כד, נא)
אליעזר מספר ללבן ולבתואל על שליחותו ובסיום סיפורו הוא 
אומר: "הגידו לי החלטתכם" ולפלא, לבן ובתואל עונים לו 
תשובה, שלכאורה, אינה מתאימה לרשעים: "ויען לבן ובתואל 

הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אישה לבן  מה' יצא הדבר גו'
 אדוניך כאשר דיבר ה'". 

לכאורה, צריך להבין כיצד במהירות כה רבה נתנו לבן ובתואל 
את רבקה בלי לבדוק על החתן המיועד? מנין להם שהוא, 
אליעזר, שלוחו של אברהם? וכי אותו רמאי נהפך בן רגע 

לות, מדוע שוב למאמין? ועוד, אם באמת היה מוכן לבן לתתה בק
חזר בו וניסה לעכבה "אולי תשב אתנו הנערה ימים או עשור" וכן 

 באומרו "נקרא לנערה ונשאלה את פיה"?
מתרץ ה"כתב סופר", דאף זה היה מתכסיסיו של לבן הארמי, 
שהרי טבעו של עולם כאשר באים לאדם להציע בפניו שידוך 

ואחר  לבתו, הריהו חוקר בתחילה בטיבו של הבחור ומשפחתו
מכן מתחיל הוא למנות את מעלותיה של בתו כדי לשבחה בעיני 
הבריות שיקפצו לקחתה. אך אם יתנהג האדם כשיבואו להציע 
בפניו שידוך לבתו ויאמר "הנה היא לפניכם קחו ולכו" ולא ידרוש 
בטיבו של החתן ומשפחתו כלום, הרי הדבר אומר דורשני 

מבתו זאת בכל  ומסתמא מקחו רע ועל כן מחפש הוא להפטר
 מחיר. 

כך חשב לבן בתחילה באומרו "הנה רבקה לפניך קח ולך". הוא 
סבר שבתשובתו זו ייסוג אליעזר מבקשתו ולא ירצה לקחתה, 
אך כשראה שאליעזר אכן מתכוון ברצינות לקחתה ואף לא 
להתמהמה, אז הוא מחפש אמתלאות כדי לעכבה. פתאום הוא 

אמרו נקרא לנערה ונשאלה "וי –נזכר שצריך לשאול את רבקה 
ומדוע קודם לא חשב לשאול? אלא שהיה בטוח  –את פיה" 

 שאליעזר ייסוג מבקשתו. 
מעשה נפלא על חתן שברגע האחרון ניצל מלשאת אשה 
ממשפחה שאינה טובה בזכות מצוה שקיים מובא בספר "ואין 

 למו מכשול":
מסופר על האדמו"ר רבי יהושע מבעלזא זצ"ל, שפעם נכנס אל 
חדרו יהודי אחד, שניכר על פניו עצב עמוק. כשפצה האיש את 
פיו וסח את אשר מעיק על ליבו, התברר הסיבה ליגונו. וכך סיפר 
האיש בקול רוטט מבכי: "בני יחידי אשר אהבתי התחבר 
לאנשים ריקים ופוחזים והושפע מדרכיהם הנלוזות. הוא יצא 

לשאת לתרבות רעה, התדרדר מדחי אל דחי ועתה מתכוון 
אישה נוכרייה. כה כעסתי כששמעתי זאת, עד אשר גירשתי 
אותו מעל פניי והוצאתי אותו מביתי. אך לאחר מעשה חשבתי 
לעצמי האם היה מן הראוי לעשות זאת או שמא היה עלי לנקוט 

 דרך אחרת. "
"לא היה זה נכון להרחיקו מהבית. שנה  –נענה הצדיק  –"אכן, " 

התחל לקרב את הבן אליך. השב את התנהגותך כלפיו ומעתה 
 אותו הביתה והשתדל להביא אותו אלי. "

שב האיש אל עירו ופנה לחפש את בנו. כשמצאו, לא האמין האב 
למראה עיניו. אותו בן שעזב את ביתו גאה והדור, היה עתה מסכן 
ואומלל, בגדיו הקרועים השתלשלו ברישול מעל גופו ומקום 

 מגורים לא היה לו. 
 

 כדברי הרבי ופנה אל בנו ואמר לו: "בוא הביתה. "עשה האב 
הבן הסכים ובבואו הביתה זכה ליחס נפלא. אביו האכילו והשקהו 
במיטב המאכלים והמשקאות ואף רכש בעבורו בגדים חדשים 
ונאים. כל אותה העת לא שוחח האב עם בנו מאומה על אודות 
יו נישואיו לאותה נוכרייה, והבן התענג על שהותו בבית אב
 והתאושש מהעוני והמחסור שהיו מנת חלקו בעת האחרונה. 

באחד הימים פנה האב אל בנו ואמר לו: "מתעתד אני לנסוע 
 לאדמו"ר מבעלזא. התחפוץ להצטרף אלי?"

הבן שהכיר טובה לאביו על כל מה שעשה עבורו, החליט לגרום 
לו קורת רוח והצטרף לנסיעה. במהלך הנסיעה שוחחו השניים 

ים רבים ובין היתר דיברו על אודות נישואיו של הבן. בזה על נושא
 –הרגע לבשו פני הבן ארשת של נחישות והוא אמר חד 

משמעית: "בעניין זה לא אשנה את דעתי ואיש בעולם לא יצליח 
 להשפיע עלי לשנות דעתי, וגם הרבי שלך לא יצליח בכך!!!"

את  שאל האב –"ומה בדבר בני משפחתה של אותה נוכרייה?" 
"כיצד לא תחשוש מהם שמא רוצחים ושודדים הם?" –בנו 

"מדוע תחשוב כך, אנשים  –השיב הבן בביטול.  –"הו, אבא... " 
 הגונים הם!"

בהגיעם לבעלזא, נכנסו שניהם אצל הרבי והרבי פתח בשיחה 
 נלבבת עם אותו הבן עד שחש כי הבן רוחש לו אמון רב. 

מצוייצת כהלכתה, לבנה  קטן –לאחר מכן הגיש לו הרבי טלית 
כשלג, ואמר לו: "לבש אותה מתחת לבגדיך. אמור אתה להימצא 
בקרב הנוכרים וזהו מקום סכנה, והטלית הזו תהא לך לשמירה". 
הבן, שרחש אמון לרב ושמח כי הרבי כלל אינו מנסה להשפיע 

 קטן.  –עליו לבל יינשא לנוכרייה, הסכים ללבוש את הטלית 
האב ובנו מנסיעתם לבעלזא, הגיע מועד  זמן קצר לאחר ששבו

 נישואיו של הבן, בהילולא וחינגא כדרכם של הנוכרים. 
על פי עצת הרבי מבעלזא, השתתף בטקס גם האב היהודי. הוא 
ישב מן הצד ליד שולחן קטן שהוכן במיוחד עבורו ועקב בעיניו 
אחר הנוכרים המתהוללים בראש השולחן. ישב בנו החתן 

 ל כחבריו הגויים. והשתכר והתהול
כטוב ליבו ביין חש הבן בחום רב והסיר את בגדו העליון. למרות 

שרף בקרבו והציף אותו בחום. ניסה, איפוא,  –זאת יקד היין 
להשתחרר מעוד מלבוש ועוד מלבוש עד אשר ניגלה לעיני כל 

 טלית קטן בצבע לבן.  –הקהל בגד מוזר 
ן זהו בגד של מיד קרא אחד הנוכרים בתדהמה: "הביטו! ה

 יהודים! החתן לובש בגד של יהודים! החתן הוא יהודי!"
כשראו זאת שאר הנוכרים, בחמת זעם התנפלו עליו ואמרו לו: 

 "מדוע אמרת שאתה גוי? כיצד העזת?"
הם הרעימו בקולותיהם והפליאו בו מכותיהם. מכות קשות 
ומכאיבות ספג החתן ולבסוף גורש מהחתונה ונאלץ לנוס על 

כל עוד רוחו בו... אותו חתן יהודי נוכח לדעת כי אכן בני  נפשו
משפחתה אינם אלא חבורת רוצחים ושודדים. החבילה נפרדה 
והבן נעשה לבעל תשובה וחזר לצור מחצבתו. והכל בזכות 

 מצוות ציצית... 
הא לך כוחה של מצווה היכולה להציל אדם אף שירד לשאול 

, ובזכות מצווה אחת תחתית וכולם נואשו מהאפשרות להצילו
 –ניצל מנישואי תערובת המטמאים את האדם וצאצאיו לדורי 

 דורות. 
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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור קט ל
 21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 525ספר ון מגלי                                    שנת תשע"ח חיי שרהפרשת  
 (כג, א)  "ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה"

 ֻּכָלן ָׁשִוין ְלטֹוָבה (רש"י) 
ֵּכיַצד ִנָּתן לֹוַמר ֶׁשָּכל ְׁשנֹוֶתיָה ֶׁשל ָׂשָרה ָהיּו ָׁשִוים ְלטֹוָבה? 

ָהְיָתה ֲעָקָרה, ּוְבתֹו ֲהלֹא ְּבֶמֶׁש ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשִנים ִהיא 
ַהְּזַמן ַהֶּזה, ָהָיה ָרָעב ְוֵהם ָיְרדּו ְלִמְצַרִים. ּוְכֶׁשָּבאּו ְלִמְצַרִים 
ַּפְרֹעה ָלַקח אֹוָתּה ְוֶהֱחִזיר אֹוָתּה. ְוָאז ָלַקח אֹוָתּה ֲאִביֶמֶל 

 ְוֶהֱחִזיר אֹוָתּה. ְוַהָּצרֹות ֶׁשָהיּו ָלּה ִעם ִיְׁשָמֵעאל...
ִׁשים ְוֶׁשַבע ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ַחֶּייָה ָהיּו טֹובֹות, אּוַלי  ְׁש

 ֲאָבל "ֻּכָּלן ָׁשִוין ְלטֹוָבה"?!
ֵּבאּור ָהִעְנָין ָּפׁשּוט. ֻּכָּלנּו ֲאָנִׁשים ַמֲאִמיִנים, ְוַגם ְּכֶׁשּקֹוִרים 

 ֶאת ָלנּו ִמְקִרים לֹא ְנִעיִמים, יֹוְדִעים ָאנּו ְלַהְצִּדיק ָעֵלינּו
 ַהִּדין ּוְלהֹודֹות ַלָּקָּב"ה ֶׁשַהָּצרֹות ֵאיָנן יֹוֵתר ְּגדֹולֹות.

ַא ֶיְׁשָנּה ַּדְרָּגה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּגבֹוָהה ָּבִעְנָין, שחז"ל ּדֹוְרִׁשים 
ֶׁשְּמָבֵר ַעל  ְּכֵׁשםֵמִאָּתנּו, ְוִהיא: "ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה 

ת נד ע"א), ַעל ָהָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּבִדּיּוק ַהּטֹוָבה" (ְּבָרכֹו
ְּבאֹוָתּה ִׂשְמָחה ֶׁשהּוא ְמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה. ִמַּמְדֵרָגה זֹו 

 ְרחֹוִקים ָאנּו ְמֹאד ְמֹאד.
ִמירּוָׁשַלִים ֶׁשָהָיה ַּדְיָקן ְמֹאד האדר"ת ְמֻסָּפר ַעל ָהַרב 

ָרה ִּבּתֹו ַהְּצִעיָרה ְּבֹאֶפן ִּבְזַמִּנים. יֹום ֶאָחד, רח"ל, ִנְפְט 
 ִּפְתאֹוִמי. 

ָּבאּו ַאְנֵׁשי ַה'ֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא' ְוָׁשֲאלּו: "ְּכבֹוד ָהַרב, ְלֵאיזֹו 
 ָׁשָעה ִלְקֹּבַע ֶאת ַהַהְלָוָיה?" ְוהּוא ָעָנה: "ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים".

ְוֻכָּלם ִהִּגיעּו ַּבְּזַמן, ִצּבּור ָעצּום ִמְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ִהִּגיַע ַלַהְלָוָיה, 
 ָיְדעּו ֶׁשָהאדר"ת הּוא ַּדְיָקן ָּגדֹול.

ַהָּׁשָעה ְׁשַּתִים ְוָהַרב ֲעַדִין ֵאינֹו יֹוֵצא. חֹוֶלֶפת ֶרַבע ָׁשָעה, ֲחִצי 
ָׁשָעה, ָׁשָעה, ְוַרק ְלַאַחר ְּכָׁשָעה ָוֵחִצי ִנְרָאה סֹוף סֹוף ָהַרב 

 יֹוֵצא ִמֵּביתֹו ַלַהְלָוָיה. 
ֵעת ַה'ִּׁשְבָעה' ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְלַנֵחם, ִהְתַעְנְינּו ַאְנֵׁשי ַה'ֶחְבָרה ּבְ 

ַקִּדיָׁשא' ֵאֶצל ָהַרב אדר"ת ַמה ָּקָרה? ֲהלֹא ָהַרב ָּתִמיד ְמַדֵּיק 
 ּוַמה ָּקָרה ַּבַּפַעם ַהּזֹאת?

ִפי ָאַמר ָלֶהם: ֲהֵרי חז"ל ִצּוּו אֹוָתנּו ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּבִדּיּוק ּכְ 
ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ַהּטֹוָבה. ַהַּבת ַהּזֹו, ְּכָבר ָרִאיִתי ְּבֵעיֵני רּוִחי 
ֵּכיַצד מֹוִלי ֲאִני אֹוָתּה ַלֻחָּפה, ְוַכֲעֹבר ָׁשָנה ּוְׁשָנַתִים ְּכָבר ֵיׁש 
ִלי ְנָכִדים ִמֶּמָּנה, ְוִהֵּנה ְלֶפַתע ִהיא ִנְפְטָרה. ָּכֵעת, ִּבְׁשַעת 

ַלי ִלְׂשֹמַח ֶאת אֹוָתּה ִׂשְמָחה, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשָהִייִתי ַהְּפִטיָרה עָ 
ָׂשֵמַח ְּבֵעת הֹוָלָכָתּה ְלֻחָּפה. ָהָיה ָקֶׁשה ִלי ְמֹאד ְלַהִּגיַע 
ְלַמְדֵרָגה זֹו. ָעַבְדִּתי ְוָעַבְדִּתי ַעל ַעְצִמי, ְוַרק ַאֲחֵרי ָׁשָעה ָוֵחִצי, 

 ָאז ָיָצאִתי ְלַהְלָוָיָתּה.  -ַׁשת ִׂשְמָחה ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ְלאֹוָתּה ַהְרּגָ 
 ֵאּלּו ַּדְרגֹות ְּגבֹוהֹות ַעד ְמֹאד, ְרחֹוִקים ָאנּו ִמָּׁשם ֶמְרָחק ַרב.
ָׂשָרה ִאֵּמנּו ָהְיָתה ַּבַּמְדֵרָגה ַהּזֹו. ֶאְצָלּה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְׁשנֹות 

 -רֹות ַרּבֹות ְּפָקדּוָה ַחֶּייָה, ַּגם אֹוָתן ָׁשִנים ֶׁשָהְיָתה ֲעָקָרה ְוצָ 
 ֻּכָּלן ָהיּו ָׁשוֹות ְלטֹוָבה. 

 

 ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ָּבֶזה ֶרֶמז ִנְפָלא: 
ַהֶּפֶרק "ִמְזמֹור ְלתֹוָדה" הּוא ֶּפֶרק ק' ִמְּתִהִּלים, ְוַהֶּפֶרק 

ַעְנ ה' ְּביֹום ָצָרה" הּוא ֶּפֶרק כ'. ַעל ָׂשָרה ַהּפֹוֵתַח ַּבִּמִּלים "יַ 
ָּכתּוב ֶׁשָהְיָתה ַּבת ק' ְּכַבת כ', ְּכלֹוַמר, ֻּכָּלן ָׁשִוין  ִאֵּמנּו

 ְלטֹוָבה.
 

"ְוִיֶּתן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר לֹו ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו 
 (כג, ט)ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִלי ְּבתֹוְכֶכם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר" 

", ִהְמִׁשי ְוִיֶּתן ִלי" -ִּבְלׁשֹון ַמָּתָנה ְוֵיׁש ְלַדֵּיק, ָּפַתח ַהָּפסּוק 
 -", ְוָׁשב ְוִסֵּים ִּבְלׁשֹון ַמָּתָנה ְּבֶכֶסף ָמֵלא" -ִּבְלׁשֹון ֶמֶכר 

 ".ִיְּתֶנָּנה ִלי"
ִּתְפֶאֶרת " ַהָּקדֹוׁש (ְוֵכן מּוָבא ְּב"אֹור ַהַחִּייםֵּפֵרׁש ָה"
ן ְיַעְרֲערּו ַעל ַהֶּמֶכר "), ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָחַׁשׁש ּפֶ ְיהֹוָנָתן

ִויַבְּטלּו ֶאת ֹּתְקּפֹו, ְּכגֹון ֶׁשָּיבֹואּו ֲאָנִׁשים ֶׁשְּׂשדֹוֵתיֶהם ּגֹוְבלֹות 
ְּבָׂשֶדה ֶזה ְוִיְדְרׁשּוַה ְלַעְצָמם ִמִּדין "ַּבר ֶמְצָרא", אֹו ֶׁשֲאַחר 

 ֵכן ֶעְפרֹון ָּכ ִיְתַּגֶּלה ֶׁשֵּיׁש ַעל ַהַּקְרַקע ְׁשַטר ִׁשְעּבּוד. ְּכמֹו
ַעְצמֹו ָעלּול ִלְטֹען ַטֲעַנת אֹוָנָאה, ֶׁשִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ֶאת ֶעְרָּכּה 

 ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהָּׂשֶדה ָהָיה מֹוֵכר אֹוָתּה ִּבְמִחיר ָּגבֹוַה יֹוֵתר. 
ְּכֵדי ִלְמֹנַע ָּכל ֶאְפָׁשרּות ְלַעְרֵער ַעל ֹּתֶקף ִקְנַין ַהָּׂשֶדה, ֶמה 

ָרָהם? ָאְמָנם הּוא ָקָנה ֶאת ַהָּׂשֶדה "ְּבֶכֶסף ָמֵלא", ָעָׂשה ַאבְ 
ֶאָּלא ֶׁשָעָׂשה ָּבּה ִקְנַין ֶמֶכר ּוַמָּתָנה ַּגם ַיַחד, ּוְבַמָּתָנה ֲהֵרי לֹא 
ַׁשָּי ַטֲעַנת אֹוָנָאה ְּכָלל. ְוֵכיַצד ָיכֹול ִלְהיֹות ִקְנָין ֶׁשהּוא ֶמֶכר 

ַין ֲחִליִפין, ֶׁשּבֹו ַנֲעָׂשה ַמֲעֵׂשה ַהִּקְנָין ּוַמָּתָנה ַּגם ַיַחד? ֶזהּו ִקנְ 
ַעל ְיֵדי ַהְחָלַפת ֵחֶפץ ָּכְלֶׁשהּו ֶׁשָּׁשֶוה ְּפרּוָטה ְּבַקְרַקע ֶׁשָּׁשָוה 

 הֹון ַרב. 
ְועֹוד ִנְתַחֵּכם ַאְבָרָהם ְוִׁשֵּתף ֶאת ָּכל ְּבֵני ָהִעיר ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּקְנָין 

ָין, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּבֵּקׁש ֵמֶהם ְלַדֵּבר ִעם ַוֲעָׂשָאם ַסְרסּוִרים ָלִענְ 
ֶעְפרֹון אֹודֹות ְקִנַּית ַהָּׂשֶדה ְוֶאת ַמֲעֵׂשה ַהִּקְנָין ַעְצמֹו ָעָׂשה 

"ְלֵעיֵני ְבֵני ֵחת ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירֹו". ְּבָכ ִּבֵּטל  -ְלֵעיֵניֶהם 
ֶׁשל ִמֶּׁשהּו ִמְּבֵני ָהִעיר, ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשֵּיׁש ַעל ַהָּׂשֶדה ִׁשְעּבּוד 

ְוֵכן ֵהִסיר ְלַגְמֵרי ָּכל ֶאְפָׁשרּות ֲעִתיִדית ֶׁשל ַטֲעַנת ַּבר ֶמְצָרא, 
ֶׁשֲהֵרי ֵהם ַעְצָמם ָהיּו ַסְרסּוִרים ִלְקִנַּית ַהָּׂשֶדה ְוָהיּו ֵעִדים 

 ְלִבּצּוַע ַמֲעֵׂשה ַהִּקְנָין.
 

. ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני "ַוּיֹאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמיִ  ם ִמַּכֵּד
 יח) -(כד, יז ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו"

ֱאִליֶעֶזר ִּבֵּקׁש ִמֶּמָּנה: "ַהְגִמיִאיִני". ְוִהיא ָעְנָתה לֹו: "ְׁשֵתה 
 ַמה ַהֶהְבֵּדל? ֲאֹדִני".

ַע ֶאת ַהֹּכל ְּבַבת ַאַחת, ּוְׁשִתָּיה ִהיא  ְּגִמיָאה ֵּפרּוָׁשּה ִלְב
 -ְּבַנַחת, ְּבַכָּמה ְלִגימֹות, ְוָכ ִהיא ֶּבֱאֶמת ֶּדֶר ָהעֹוָלם 

ִלְׁשּתֹות, ְלִגיָמה ַאַחר ְלִגיָמה, לֹא ִלְגמֹא ּכֹוס ַמְׁשֶקה ְׁשֵלָמה 
 ְּבַבת ַאַחת. 
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ַהּצּורֹות הּוא, ֶׁשִּבְגִמיָאה ַהֲהָנָאה ִהיא ַחד  ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְׁשֵּתי
ְּפָעִמית, ִרְגִעית, ְוִאּלּו ָהָאָדם ִמִּטְבעֹו רֹוֶצה ֵלָהנֹות ֲהָנָאה 

 ִמְתַמֶּׁשֶכת ְוָלֵכן הּוא ׁשֹוֶתה, ְּבַכָּמה ְּפָעִמים, ְולֹא ּגֹוֵמא.
ֶאת ִרְבָקה. הּוא  ְּפָרט ֶזה ָהָיה ֵחֶלק ֵמַהִּנָּסיֹון ֶׁשִּנָּסה ֱאִליֶעֶזר

ִּבֵּקׁש ִמֶּמָּנה: "ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים", ֵאיֶנִּני רֹוֶצה 
, ָלֵכן ַרק "ַהְגִמיִאיִני", ֶאְׁשֶּתה ַהֹּכל ְּבַבת  ְלַהְטִריַח אֹוָת

 ַאַחת, לֹא ַאְפִסיק ַעד ֶׁשֲאַסֵּים ַהֹּכל.
ִהְּנ ָיכֹול ִלְׁשּתֹות  ַא ִהיא, ְּבֹרב ַחְסָּדּה, ָעְנָתה לֹו: "ְׁשֵתה",

ְּבַנַחת. "ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו", ִהיא ִהְׁשְקָתה אֹותֹו 
 ְלַאט ְלַאט.

ַמְמִׁשיָכה ַהּתֹוָרה ּוְמַסֶּפֶרת: "ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו ַוּתֹאֶמר ַּגם 
 ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב ַעד ִאם ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת". 

א ָאְמָרה לֹו "ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב" ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ַמּדּוַע ִהי
 ָּגַמר ִלְׁשּתֹות?

, ֶׁשֲהֵרי ַהֲהָלָכה ִהיא ֶׁש"ֵאין ְמִׂשיִחין 'ָרַמת ְׁשמּוֵאל'ֵּבֵאר הָ 
ִּבְׁשַעת ַהְּסֻעָּדה", ְוֵאין ַהַּכָּוָנה ַרק ֶׁשָּלָאָדם ַעְצמֹו ָאסּור 

ִלְגֹרם ַלֵּׁשִני ֶׁשאֹוֵכל, ְלַדֵּבר ְּבֶאְמַצע  ְלַדֵּבר, ֶאָּלא ַּגם ָאסּור
 ָהֲאִכיָלה.

ִהיא ָרֲאָתה ֶאת ֱאִליֶעֶזר ֶׁשהּוא ׁשֹוֶתה, ְוָיְדָעה ִּכי ִאם ָּכֵעת 
ַּתְתִחיל ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַעל ַהְׁשָקַאת ַהְּגַמִּלים ּוְתָבֵרר ַּכָּמה ֵהם 

ַלֲענֹות ָלּה ְוָאז הּוא ׁשֹוִתים, ְּבֵאיזֹו צּוָרה וכו', הּוא ַיְתִחיל 
 ָעלּול ְלֵהָחֵנק ֵמַהַּמִים.

ָאז "ַוּתֹאֶמר ַּגם  -ָלֵכן, ַרק ַאֲחֵרי ֶׁש"ַוְּתַכל ְלַהְׁשקֹותֹו" 
 ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב". ָהָיה ֶזה ֵחֶלק ִמַּמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ֶׁשָּלּה.

 
 (כד, סה) "ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד הּוא ֲאֹדִני ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס" 

 ְלׁשֹון ַוִּתְתַּפֵעל, ְּכמֹו ַוִּתָּקֵבר, ַוִּתָּׁשֵבר (רש"י)  -ַוִּתְתָּכס
ַּכֲאֶׁשר ָלְקָחה ִרְבָקה ֶאת ַהָּצִעיף "ַוִּתְתָּכס", ָהָיה ֶזה ְזַמן 

, ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ָהַרִּבי ִמַּסִּדיגּוָראה. ָקָצר ִלְפֵני ְּכִניָסָתּה ַלֻחּפָ 
ְּכִניַסת ְּבנֹו ַלֻחָּפה, ָּדַרׁש ַעל ֶהְסֵּברֹו ֶׁשל רש"י: "ַוִּתְתָּכס... 

 ְּכמֹו ַוִּתָּקֵבר ַוִּתָּׁשֵבר".
ַאִּדיר ֵמִביא ֶאת ַהְּדָבִרים ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח " ָהַרב ָווָל
ִמּבֹוָיאן, ָאַמר ָסבֹו  'ַּפַחד ִיְצָחק'ָּפתֹו ֶׁשל הַ ": ִלְפֵני חֻ ַּבְּמלּוָכה

ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב ִמָּקאְרִלין ְלָאִביו, ַרִּבי  'ֵּבית ַאֲהֹרן'הַ 
זצ"ל: "ְמֻחָּתן, ַמּדּוַע ֵאיְנֶכם אֹוְמִרים מּוָסר  ִמָּסִדיגּוָרא

 ְלָחָתן?"
ַמר: "ְוִכי לֹא ָמָצא ָצַבט ָהַרִּבי ִמָּסִדיגּוָרא ְּבֶלְחיֹו ֶׁשל ְּבנֹו, ְוָא 

 רש"י ֻּדְגָמאֹות טֹובֹות יֹוֵתר ְּבֵפרּוׁשֹו ַלִּמָּלה "ַוִּתְתַּכס"?
ָׁשה ְזַמִּנים ֵהם, ֶׁשָּבֶהם ְמַהֶּוה ָהָאָדם מֹוֵקד  ֶאָּלא ֶׁשְּׁש
ְלִהְתַעְנְינּות ּבֹו: ְּבֵלָדתֹו, ַּבֲחתּוָנתֹו ּוִבְפִטיָרתֹו. ִּבְׁשַנִים ִמן 

ַהָּללּו ָהָאָדם ִהּנֹו ָּפאִסיִבי, ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ָחׁש ַהְּזַמִּנים 

ִּבְמאּוָמה: ְּבֵליָדה ּוִבְפִטיָרה. ַהֹּכל רֹוֵגׁש ְסִביבֹו, ֲאָבל הּוא 
ַעְצמֹו ֵאינֹו ִמְתַעְנֵין ְוֵאינֹו ֵמִגיב. ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו, ְלֻעַּמת זֹאת, 

 ֵדי ַּגְבהּות ְוִהְתַנְּׂשאּות. הּוא ָּפִעיל ְמֹאד, ְוָעלּול ָלבֹוא ִלי
ַעל ָּכ ָרַמז רש"י, ֶׁשַהִהְתַּפֲעלּות ְּבֵעת "ַוִּתְתָּכס", ְּבֵעת 
ַהִּנּׂשּוִאין, ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּכמֹו ִּבְׁשֵני ַהְּזַמִּנים ָהֲאֵחִרים: 

ֵעת ִּבְזַמן ַהֵּליָדה, ּבְ  -ְּבֵעת ַהְּפִטיָרה, "ַוִּתָּׁשֵבר"  -"ַוִּתָּקֵבר" 
ֶׁשָהֵאם יֹוֶׁשֶבת ַעל ַהַּמְׁשֵּבר. ִּבְׁשֵני ַהְּזַמִּנים ַהָּללּו, ָהָאָדם 
ַעְצמֹו ֵאינֹו ִמְתַּפֵעל ִמְּתׂשּוַמת ַהֵּלב ַהְמֻרָּבה ְוֵאינֹו ִמְתָּגֶאה, 

 ְוָכ ָצִרי ִלְהיֹות ַּגם ְּבֵעת ַהֲחֻתָּנה. 
 

 ְזִמירֹות ַׁשָּבת
  ַׁשָּבתאֹור" ַעל ִמּתֹו ַהֵּסֶפר "ָמתֹוק הָ 

 "ַוֵּתֶכל ָּכל ָהֲעבֹודֹות"
ַעל ַהָּפסּוק: "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה'" (ְׁשמֹות לה, ב) ִאיָתא 

ְלַמְעָלה, ַּבְירּוַׁשְלִמי, ֶׁשֵּתבֹות "ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי" ָקֵאי ַעל 
ּוַמְׁשַמע ִמְּדָבָריו ִּכי ַּגם ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֶנֶעְׂשָתה ְמָלאָכה. ְוהּוא 

 ְּפִליָאה ֲעצּוָמה.
ַהִּמְׁשָנה ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (ז, ב) אֹוֶמֶרת: "ֲאבֹות ְמָלאכֹות 

, ַמּדּוַע לֹא ַהּתֹוְספֹות יֹום טֹובַאְרָּבִעים ָחֵסר ַאַחת". ְוִהְקָׁשה 
ִׁשים ְוֵתַׁשע"?ּכָ   ְתָבה ַהִּמְׁשָנה ִּבְפִׁשיטּות: "ֲאבֹות ְמָלאכֹות ְׁש

ֵהִביא ְּבֵׁשם ָאִביו ְלַיֵּׁשב, ַעל ִּפי ַמה "ִאְמֵרי יֹוֵסף" ַּבֵּסֶפר 
ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש, ְוהּוְבאּו ִּדְבֵריֶהם ְּבַרִּׁש"י, ַעל ַהָּפסּוק 

ִקים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר (ְּבֵראִׁשית ב, ב)  "ַוְיַכל ֱא
ָעָׂשה", ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ֶמה ָהָיה ָהעֹוָלם ָחֵסר? ְמנּוָחה! ָּבָאה 

 ָּבָאה ְמנּוָחה, ָּכְלָתה ְוִנְגְמָרה ַהְּמָלאָכה". -ַׁשָּבת 
ִנְמָצא ְלִפי ֶזה, ִּכי ַּגם ְמנּוָחה ִנְקֵראת "ְמָלאָכה", ְוֶאת 

 ַהְּמָלאָכה ַהּזֹאת ִּכָּלה ַהֵּׁשי"ת ְּביֹום ַהְּׁשִביִעי. 
ֶאָּלא ֶׁשְּבעֹוד ֶׁשַעל ָּכל ֶיֶתר ַהְּמָלאכֹות ָאָדם ַחָּיב ַחָּטאת 
ּוִמיָתה, ַעל ַה"ְמָלאָכה" ַהּזֹו ֵאינֹו ַחָּיב, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, הּוא 

 ְמֻצֶּוה ְועֹוֵמד ַלֲעׂשֹוָתּה ְּבַׁשָּבת.
ה מּוָבִנים ַׁשִּפיר ִּדְבֵרי ַהַּתָּנא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת "ֲאבֹות ְלִפי זֶ 

ְמָלאכֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר ַאַחת", ֵּפרּוׁש: ִעם ַה"ְמנּוָחה" ֵהן 
ַאְרָּבִעים ְמָלאכֹות, ֲאָבל ְלִעְנַין ִחּיּוב ַחָּטאת, אֹו ִמיָתה, ֵהן 

 ָחֵסר ַאַחת.
ַמר ַהְירּוַׁשְלִמי ֶׁשֵּתבֹות "ּוַבּיֹום ּוְלִפי ֶזה ַׁשִּפיר ַּגם ַמה ֶּׁשָא 

ַהְּׁשִביִעי" ָקֵאי ַעל ְלַמְעָלה, ִּכי ַּגם ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֶנֶעְׂשָתה 
"ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון", ַהְינּו ַהְּמנּוָחה,  -ְמָלאָכה. ְוֵאיזֹו ִהיא? 

 ֶׁשַאף ִהיא ִנְקֵראת ְמָלאָכה.
 

 
 מופץ בפורמט זה לע"נ המחנך

 זצ"ל דוד ב"ר חייםהרב 
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  ""חיי שרהחיי שרה""פרשת פרשת  
  ].כב, כד[ "ושני צמדים על ידיה"

 ולא כדאי ,ת בפני אנשים הרחוקים מתורה ומצוות"לפעמים מזדמנת לאדם אפשרות לקדש את שמו של השי
           , כך קידוש השם היא המצווה הגדולה ביותר, שהרי כמו שחילול השם הוא החטא הגדול ביותר. להפסיד אותה

  .ושערי הסיעתא דשמיא נפתחים לפניו בכל עת, ועל ידה הופך האדם להיות בן נאמן ואהוב לבוראו יתברך
                  , לכבוד החג, הוא רכש לאשתו. ובפניו שאלה, קשאינו מתגורר בבני בר, לפני יום הכיפורים הגיע יהודי

וכיוון שכוונתו היתה להביא לאשתו , היה זה בעשרת ימי תשובה. שמחירם הגיע להון עתק, טבעת וצמידים מזהב
  .רם שםכדי לשומ, במקום סתר, הניח בינתיים את התכשיטים בארון, את המתנה היקרה רק לקראת חג הסוכות

התכשיטים ; והנה שוד ושבר. כדי להתענג על יופיים, ימי תשובה עלה בליבו של הבעל להציץ בתכשיטיםבעשרת 
ומיהר להודיע לחברת , ובמקביל נזכר שיש לו ביטוח על רכוש הדירה, הבעל הזדעזע עד עומק נפשו .אינם במקומם

  .ובתוך זמן קצר קיבל את שווים בחזרה, הביטוח על הגניבה
ומוצא שם את התכשיטים שקנה , פותח הבעל את אחד הארונות בבית, ו יום שבו הגיע הכסףעוד באות, והנה

האמת היתה שהתכשיטים הוסתרו , שבעוד שהיה בטוח שהניחם בארון פלוני, עד מהרה התבררה הטעות... לאשתו
  ? התכשיטיםהאם עליו לשוב אל חברת הביטוח ולהשיב את הכסף שקיבל בגין גניבת, שאלתו היתה .בארון השני

יש להחזיר , השואל ציין שאמנם בפוליסת הביטוח נאמר בפירוש שהכסף ניתן רק בתנאי שאם מוצאים את הגניבה
  .ומכיוון שכך אולי אין חיוב להשיב, החברה היתה שייכת לגויים –  השואל הוסיף– אבל, את מלוא הכסף לחברה

, השםובירך את , עד שהגוי התפעל מאוד מכך, בידתונאמר לו שיעשה כפי שעשה שמעון בן שטח שהשיב לגוי את א
  ...שמעון: השיב,  את השואל מה שמונוהמעניין היה שכאשר שאל .כפי שמסופר בירושלמי

  .וגרם לקידוש שם שמים עצום, והלך והשיב את הכסף לחברת הביטוח, האיש שמע
אבינו מלכנו כתבנו בספר 'פילה מהמעשה שלו לומדים פירוש חדש לת, וכיוון שהדבר היה בעשרת ימי תשובה

כיצד הוא  – ואם אין לו, הלא הן תיכתבנה מאליהן, אם יש לאדם זכויות, מה נפשך, ושואל החפץ חיים. 'זכויות
  ?ת יכתבנו בספר זכויות"מתפלל שהשי

ל ה היה יכו"הקב, דהיינו. ה יגלגל את מהלך העניינים כך שנגיע לקיום מצוות"ואפשר לומר שהפירוש הוא שהקב
ואז יתכן בהחלט שלא היית מטריח את , להביא עליך את עניין הטבעת בימים רגילים ולא בעשרת ימי תשובה

  .והיית פוסק לעצמך שלא להשיב את הכסף, עצמך להגיע לבני ברק
                   , ותרצה להשיב את הכסף, כדי שמצפונך ייסר אותך, גילגל את העניין דווקא בעשרת ימי תשובה' אבל ה

  .)ברכי נפשי( תזכה על ידי כך למצווה הגדולה של קידוש שם שמיםו, ותבוא ותשאל
  ].כז, כד ["אשר לא עזב חסדו ואמתו"

הוא בנו של , אבי החתן. יקירו-לאחר שזכה להשיא את בנו, מבעל המעשה, את הסיפור הבא שמענו ממקור ראשון
  .הוא- הוא מסייע לכל יהודי באשר, ובעניינים שבהם הוא מתעסק, מפורסמים- אחד מגדולי התורה היותר

הנה מגיעה השעה שבה צריכים לצאת - אף-והנה, הנה מגיע יום החופה-והנה, כנות לחתונת הבן עמדו להסתייםהה
, שהן כידוע הדקות המרגשות ביותר בכל בית יהודי, דקות ספורות לפני היציאה .לאולם השמחות בו תיערך החופה

   .נשמעות דפיקות בדלת, שבהן מברכים האב והאם את בנם ברגש רב
, רוצה לדבר איתך' מכובדאדם מאוד ' לאביו ומספר שוהוא חוזר, לדים הקטנים נשלח לפתוח את הדלתאחד הי

  "...הוא נראה אדם עשיר"תוך שהוא מסביר 
ומה שהיה ברור לו שהאדם העומד במפתן הדלת אינו יודע שבבית , אם לאו, אבי החתן לא ידע האם לגשת לדלת

ורק התלבש כגביר , ויתכן שמדובר באדם שבא לאסוף עבור מוסד פלוני. בןטו לצאת לחתונת ה-טו-זה מתכוננים או
  .כדי שיתייחסו אליו באופן נאות

              , אבל בכל אופן; נענה בחפץ לב, וכל מי שדופק על דלת ביתו, בעל הבית מעולם לא השיב פניו של איש ריקם
וגם אם אגש לדלת . ע את סיפורוהרי עכשיו זה לא הזמן לשבת עם איש כזה ולשמו,  העלה בדעתו אבי החתןכך

  .הוא עלול להיפגע, ואומר לו שאנחנו ביציאה לחתונה, ואתנצל
שדווקא עכשיו זה הזמן המתאים , בחושבו שאולי מדובר במצווה גדולה מאוד, ובכל אופן הוא מחליט לגשת לדלת

  .ימליצו טוב בעד בנו החתן, כדי שהמלאכים הנבראים מן המצווה, ביותר לעשותה
האורח מקדים ואומר לאבי החתן שהוא יודע שהם בדרך . ענוב ומחוייט כדבעי, נראה אדם מכובד, אכן, ובדלת
  .בחדר הצדדי' כמה שניות'ומבקש לדבר עם בעל הבית , הוא מטעים בסוד', ודווקא משום זה הגעתי, 'לחתונה

ביודעו שהאבא לא , ממנו תרומהובא לבקש , האבא כבר היה בטוח שהאיש רוצה לנצל את הדקות המרגשות הללו
  .והוא נאלץ להסתגר עם האיש באחד מחדרי הבית, אבל לא היתה לו כבר כל ברירה... יסרב בשעה כזו לתת צדקה

תגיד לי כמה ", ישירה-השואל אותו בצורה הכי, ההפתעה הגדולה המתינה לו כבר בתחילת השיחה עם האיש
  ...?"חובות יש לך מהחתונה הזו

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"הישלום בן מזל , ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



ידוע לי שנכנסת "ותוך שהוא מקדים ואומר ש, והאיש חזר על שאלתו, א היה בטוח ששמע טובבעל השמחה ל
  .ביקש לדעת באיזה סכום מדובר, "ואני רוצה לסייע לך, לחובות מרובים

אבל מהר מאוד התברר לו , ובתחילה אף חשב שהאיש חומד עימו לצון, בעל השמחה היה המום למשמע אוזניו
, שבשלב מאוחר יותר גם הציג את עצמו בשמו המלא, ומי שעומד לפניו הוא אכן יהודי עשיר, שאין פני הדברים כך

 לא פחות ולא יותר – והגביר, הוא נוקב בסכום שעמד על כמה עשרות אלפי דולרים .והוא מתכונן למלא את חסרונו
  .עד האגורה האחרונה, ורושם את כל הסכום, ק מכיסו'מוציא צ –

, וכששמע על המצב הכלכלי הקשה השורר בארץ הקודש, ל"הגיע כמה ימים לפני כן מחוהגביר ההוא ? מה מתברר
ולממן , החליט לחפש משפחה תורנית המשיאה בימים אלה את אחד מילדיה, ובמיוחד אצל אברכים בני תורה
,  הביתדרך בני, ל וניסה לברר שם"ש אלישיב זצ"האיש ביקר בביתו של מרן הגרי .עבורה את כל הוצאות החתונה
           , מסר את כתובתו, שהיה מודע לעוני השורר בבית האברך ההוא, אחד המקורבים. על כתובתה של משפחה כזו

  .וכך הגיע הגביר לשם בדקות שלפני החתונה
  .שזכה לכיסוי כל ההוצאות בדרך כה קלה, ח"עכשיו נותר לברר מה היתה זכותו של אותו ת

הוא נחשב . עמד בניסיון קשה בענייני צדקה,  ימים לפני החתונהסיפר שמספר, ח בעצמו"כששאלנו על כך את הת
               , בכל מגבית. כאחד הנואמים הראשיים במגביות הצדקה המרובות הנערכות בשנים האחרונות בעיר התורה

  .ומלהיב את המתפללים להמשיך ולתרום, הוא עובר מבית כנסת אחד למשנהו
                   , והעסקנים שידעו שהוא עומד לפני חתונת בנו, ונערכה מגבית שכז, גם במוצאי השבת שלפני החתונה

  .ולהסתדר עם מצבת הנואמים האחרים העוברים בבתי הכנסיות, החליטו הפעם לוותר עליו
הזעיקו אותו העסקנים וביקשוהו שיישא , כאשר נודע שכמה מהנואמים אינם נמצאים בעיר, ברגע האחרון, אבל

  .תן מגביותמדברותיו כדי לאסוף את הכספים הנצרכים באו
והרי כל אחד מבין שגם , הם קראו לי ממש ברגע האחרון'. הוא מספר' ק ההוא עמדתי בניסיון קשה"במוצש'

, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בימים שלפני החתונה, זה לא כל כך פשוט לבוא ולדרוש לפני הקהל, במקרה רגיל
  ...'וכל זאת בלא התראה מראש, כשהראש לא בדיוק נמצא במקום

ואף אחד לא היה בא אליי , כי בקלות רבה הייתי יכול לפטור את עצמי מהמשימה הזו, 'הניסיון היה קשה עוד יותר
  .ק"החליט מיודענו זה להקדיש מזמנו גם באותו מוצש, למרות הכל, אבל. 'בטענות

עד מאה , יש אבאוברוך השם לבני החתן , ה להשיא את בני בעוד מספר ימים"גם אני מתכונן בעז, חשבתי לעצמי'
ואם כן ברור שאני צריך להתחזק ולהשמיע , אין אבא, אבל ליתומים שעבורם עורכים את המגבית, ועשרים

  .'כדי לחזק את המגבית, מדברותיי
  .על ידי הגביר שהגיע לביתו בדקות שלפני החתונה, ת שילם לו באופן מיידי"והשי. וכך עשה

, )ש"הלא הוא המקורב בבית מרן הגרי(הזה ' שידוך'וך ורקם את הי שתיוהרי היה מ. אבל בכך עוד לא נגמר הסיפור
  ?ומה עם השכר המגיע לו; ח"והביא את הגביר אל ביתו של הת

לא באשמתו ש, אינשי דלא מעלי תיק בבית המשפט' תפרו לו, 'כמה חודשים לפני כן. גם הוא לא יצא ריקם, ובכן
והיה זה בדרך , הודיעו לו מבית המשפט שהתיק נסגר, אל הפועלההוא יצא ' שידוך'מיד לאחר שה. כלל וכלל

  .)ברכי נפשי( לם לך שכר פעולתךשיוכדאי הוא בעל מלאכתך ש .ממש בניסי ניסים, שאינה טבעית
  ].נ, כד[ "יצא הדבר' מהה"

 אל להגיע חיים החפץ מיהר, בווילנא הועידות אחת לאחר :ל"זצ חיים החפץ רבינו אודות מספרים מדהים השגחה סיפור
 עצה ממנו ליטול וביקשו, חיים לחפץ המתינו העיר מבני שרבים אלא. ראדין עירו לכיוון לצאת עמדה שעה חצי שבעוד הרכבת
 לאחר שעומד ובפרט, עליו קשה מאוד היתה הפניות לכל וההתייחסות, שנה מתשעים למעלה בן אז היה חיים החפץ. וברכה
 ולהתייחס להתעכב החליט ולכן, השם חילול בכך ויהיה יתכן, מהאנשים יתעלם שאילו חשש זאת בכל אך, הרכבת את

 הנראה וככל, לדרכה יצאה כבר הרכבת... רגעים כמה של באיחור התחנה אל הגיע חיים החפץ -? לבסוף אירע ומה .לכולם
  .כשעתיים במקום להמתין יצטרך עתה
  ! ראדין לכיוון יוצאת היא כי והוכרז, רכבת הגיעה לתחנה. פלא-דבר ואירע, דקות כמה חלפו

 שהגיעה שהרכבת התברר... אתמול שאירעה התקלה עקב הרכבות חברת מטעם התנצלות מודעת בעיתונים פורסמה, למחרת
 למספר בווילנא בתחנה עצרה הרכבת. דקות מספר לפני ממנה שיצאה הרכבת אלא היתה לא, התחנה אל שיגרתי לא באופן
 הטעות התגלתה, נסיעה של דקות כמה כעבור רק... ההפוך לכיוון אלא, ראדין לכיוון לא אך, לדרכה יצאה מכן ולאחר, דקות

  ...חיים החפץ רבינו את אספה ומשם, יצאה ממנה התחנה לעבר, עקבותיה על הרכבת חזרה ושוב, הנדירה
 את לשמוע וביקש, ל"הנ המופלא המעשה את סיפר, וביםהחש הרבנים אחד ניגש א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון אל, והנה

  :התורה שר רבינו' תגובת'
 נפשם המוסרים על מיוחדת השגחה ישנה אנו בימינו גם... חיים לחפץ עד רחוק ללכת לנו מדוע: ואמר חייך קניבסקי ח"הגר

  . בהתמדה תורה ללמוד
             . הלימוד סדרי על רבה בהקפדה ושמר, הדחק מתוך בתורה היה שעמל חכם תלמיד אברך הכרתי, ח"הגר סיפר, הנה

 בעיה בפניו ועמדה. מעורר שעון לעצמו לרכוש בכדי כסף מספיק לו היה שלא עד, גדולה כה היתה אברך אותו אצל העניות
 על מעט לישון הוצרך, רבות שעות של מייגע לימוד לאחר הצהריים בשעות מאוד מותש שהיה מכיון - מאוד אותו שהטרידה

  . הכולל של הצהרים לסדר חלילה ויאחר, בזמן יתעורר לא שמא היה שירא אלא. בשקידה ללמוד להמשיך שיוכל מנת
           . שלו הסדרים בשמירת להמשיך שיוכל כך, וחצי שלוש בשעה, בזמן לקום שיזכה ה"הקב אל התפלל, לנוח שכב טרם
 צריך כשהיה, בדיוק וחצי ובשלוש, עמוקה בשינה חכם התלמיד שוקע היה הנה. האזין יתברך והשם, הלב מכל התפלל הוא

     . אחד יום אפילו פספס לא הזבוב, יום מדי אירע וכך! הקיצו...ו עליו' נחת'ש טורדני זבוב - -  - החדר אל נכנס, להתעורר
  ! פלאים פלאי. מופלא באופן הסדרים את לשמור הצליח וכך. ומקיצו הזבוב מגיע היה, להתעורר אמור שהיה בשעה
 התורה ללימוד עצמם המוסרים' ה יראי סביב מיוחדת פרטית השגחה חופפת, בימינו גם כי, א"שליט ח"הגר סיים, נוכחנו
  . )והערב נא( נפשם בכל

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"ז מרת מונירה בת כורשיד נ"לע ,ל"זריאל חזני בן מרים ויעקב חזני נו' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" ז בת כורשידטובהנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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ָרה ְוִלְבּכָֹתהּ  ֹבא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ   (כג,ב) ַויָּ

בהסתכלות של רוב האנשים, עיקר  'חסד',ישנה טעות הרווחת בעולם במהות המושג 
עשיית מעשה של עזרה לאדם זר לי וככל שהוא יהיה יותר זר אז המושג חסד מסמל 

מעשה החסד מתעצם, ככה חינכו אותנו שהחסד שממנו מתלהבים בעיקר, במה 
 .שעזרתי לאשה זקנה שאיני מכיר לסחוב את סליה מהמכולת לבית! שיא פסגת החסד

נקרא  לעומת זאת מעשה עזרה שאני עושה לאדם קרוב אלי, לאשתי לילדי לאחי, זה
עזרה למשפחה, זה כאילו דבר פשוט שחייבים לעשות בגלל הקירבה, אבל אינו קשור 

  'החסד'?למידת 
  

ָרה ְוִלְבּכָֹתהּ כשאברהם אבינו בא לקבור את שרה, כתוב " ֹבא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ   ."ַויָּ
אתה תפסת אומנותי שבאת לגמול חסד עם  –: "אמר הקב"ה לאברהם ואומר המדרש

לך לבש מלבושי". מדרש פלאים ממש!! אברהם אבינו עמוד החסד, שכל חייו היה שרה, 
חסד עם הבריות, והתורה האריכה להביא את מעשה הכנסת האורחים וכל חסדו עם 

אחיו לוט, והיה מתאים שאלו המעשים שעשה עם אנשים שהיו נראים לו כערבים ועם 
חסד שלו. והנה על מה כתוב אנשי סדום הרעים, הם יהיו גולת הכותרת של מעשי ה

שהקב"ה אמר לו תפסת אומנותי אומנות החסד, בא ולבש מלבושי? על המעשה הכי 
אלמנטארי ואנושי המתבקש מהאדם, להספיד את אשתו לפני קבורתה, שגם הפחות 

שבפחותים היה עושה כזה מעשה פשוט! האם היינו מעלים בדעתנו שזה נקרא מעשה 
פשוטה של בעל לאשתו, מה זה קשור לחסד, ועוד אומר חסד, בהבנה שלנו זה חובה 

 !הקב"ה לאברהם, שבזה הוא הגיע לשיא פסגת החסד! ממש פליאה
  

   –וממדרש זה יסד מרן הסבא מסלבודקא, את ההבנה הנכונה במידת החסד 
ככל שאדם גומל חסד לאנשים היותר קרובים אליו, בזה הוא מגשים ביותר את מעלת מידת 

את שרה בהלוויתה, כמה שזה נראה המעשה הכי פשוט ואלמנטארי, זה שיא החסד, להספיד 
פסגת החסד! זה התורה באה ללמדנו שכשאדם עושה מעשה חסד לקרובים אליו ביותר, בזה 

הוא מקיים את שיא מידת החסד, כי זה חסד ללא שום פניות ונגיעות מצד הנותן, זה חסד 
 !מקבל, זה השיאללא שום הרגשות של בושה ואי נעימות מצד ה
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היה נאה דורש נאה מקיים, ומסופר שפעם הוא פגש את אחד  מרן הסבא מסלבודקא

מתלמידיו לאחר חתונתו בתוך השנה הראשונה, ושאלו מרן הסבא: נו איך עוזרים 
תשובה  לאשה בבית? התלמיד שהתרגש משאלתו של הסבא, חשב מה הוא יוכל להשיב

ודאי אני משתדל לקיים את דברי חז"ל ושתמצא חן בעיני הסבא, ואז הוא אמר: ב
במסכת שבת; שרבא מלח שיבוטא ורב ספרא מחריך רישא וכו' ובהתלהבות תיאר את 

טרחתם של האמוראים לעזור לנשיהם בהכנות לכבוד שבת, ובזה רמז כי גם הוא 
נה לו מיד: וכי בשביל לעזור לאשה הסבא ע .משתדל לעזור בביתו בהכנת צרכי השבת

בבית צריך להסתמך על מעשי האמוראים? והרי יש מצוה של 'עזוב תעזוב עמו' לגמול 
חסד עם האשה, זה אינו מספיק כדי לחייב אותך לעזור לאשתך? ועוד, שמעשה עזרה 

 .בבית זה שיא פסגת מידת החסד
  

שהיה מגדולי תלמידיו של מרן  םרבי נפתלי אמסטרד הגאוןמעניין זה על מרן  עוד מסופר
לאחר נישואיו, ושאלו רבי ישראל  רבי ישראלרבי ישראל סלנטר, שהוא פגש את רבו 

'האם הוא עוסק בגמילות חסדים? ענה לו רבי נפתלי שאין הוא יכול לעסוק בגמילות 
 .לתו לנהל בלא כסף קופת גמילות חסדיםוחסדים כי אין בידו כסף ואין ביכ

ראל: לא לכך נתכוונתי, אדם בביתו יכול לגמול כל הזמן הרבה חסד עם אמר לו רבי יש
שה והילדים, אף בלא מטבע כסף אחד, אלו מעשי חסד שנקרים בביתו של האדם יהא

 …בכל רגע ורגע. זוהי קופת גמ"ח ענקית ומסועפת שאפשר לנהל בלא אגורה שחוקה
  

מצאו פעם כשהוא משחק ביום שישי עם נכדיו במשך  מרן הגאון רבי אליהו לופיאןאת 
גמל אתה  והוא, במטבח השבת צרכי בהכנת עסקה בתו כי התברר... זמן לא מבוטל

   …חסד ושחק עם ילדיה למען לא יפריעו לה במלאכתה
  )הרב בנימין בירנצוויג(מאמר מאת 

 
ֵתה ֲאֹדִני ָאב.. ׁשְ יָך ֶאׁשְ ם ִלְגַמּלֶ   יט)-(יד,יח ּגַ

ישראל נולד משלושה אבות וארבע אימהות, בפרשת חיי שרה מחפש אברהם עם 
שה לבנו יצחק, אמא שתעמיד את כלל ישראל. אברהם קורא לאליעזר עבדו. יאבינו א

  שה מבנות הכנענים. יהוא סומך עליו ומשביע אותו, שחלילה לא יקח א
   שה של יצחק חייבת להתאים לתשתית של עם ישראל שאמור להיבנות.יהא

שה לבנו של יהולך אליעזר, עם משא אדיר על הכתפיים. אחריות עצומה לבחור א
של  ת, כמה חסד יש לה, כי זהו היסודראשית, הוא מחפש מידו .אברהם, יצחק אבינו

כל עם ישראל. אמא שתדע להעניק. המידות האלו יעברו אחר כך בגנטיקה לכל 
  .הדורות. עם ישראל גומלי חסדים, בנויים על חסד

  
פליטי  לאחר השואה האיומה פתח הרב יוסף שלמה כהנמן מפוניבז' מוסד לילדים יתומים

שנקרא "בתי אבות", שם דאג לכל מחסורם. שנה וחצי אחר כך הוא הקים את  שואה,
ישיבת פוניבז', שהיתה החזון הגדול שלו. בשנת תש"ט, חמש שנים לאחר פתיחת 

. 'ומאה ועשרים בחורים בישיבת פוניבזהישיבה, כבר היו תשעים ילדים בבתי אבות, 
  באותה תקופה היה משבר כלכלי גדול, ולרב כהנמן לא היה כסף לשלם משכורות. 

במוסד היו אמנם שלוש ארוחות ביום, אך בישיבה המצב היה קשה, וניסו להסתדר 
איכשהו. בנו יחידו של הרב מפוניבז', הרב אברהם כהנמן, הגיע מאמריקה וראה את 

הוא ניגש לאביו: "אבא, חייבים להחליט, את מה אתה מעדיף?  .הכלכלי הקשההמצב 
את הישיבה או את המוסד? אם אתה רוצה להשאיר את הישיבה, תסגור את "בתי 
 "...אבות", אבל אי אפשר להחזיק ביחד את שני המוסדות, בסוף הכל יקרוס, חלילה
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: "אבריימלה, אבריימלה, לאחר השואה האיומה כשכל התורה ענה לו הרב כהנמן בחום ליבו

בפולין, בליטא, בהונגריה, בגליציה, ברומניה עלתה בעשן, חשוב לי מאוד לבנות עוד ישיבה, 
 ץ חיים, שהיה מורי ורבי והכיר אתעוד מקום תורה, אבל מה אעשה? מרן החפ

  לא יהיה לה קיום.  –את החזון שלי, אמר לי: 'תדע לך, תורה בלי חסד  שלי, החלומות
חסד'. בלי חסד לא יהיה קיום לתורה.   תפתח מוסד שלאתה רוצה לפתוח ישיבה? תקדים ו

תחילתה חסד וסופה חסד. אני מוכרח להקים עוד ועוד ישיבות,  –חז"ל לימדו אותנו. תורה 
  ם את כל זכות הקיום של ישיבת פוניבז'.אסגור ג –אך אם אסגור את "בתי אבות" 

  "...אני מוכרח להמשיך ולהחזיק את המוסד בתי אבות
  

פליט שואה,  בשנת תש"ח, שלוש שנים לאחר שהסתיימה השואה, הגיע למוסד ילד בן עשר,
שאיבד את הוריו במחנה אושוויץ. דודה זקנה הצליחה לשמור עליו והביאה אותו ל"בתי 

פוניבז'. גברת מונק, אם הבית של המוסד, קיבלה את הילד באהבה אבות" של ישיבת 
ובחמלה. הילד היה מופנם וסגור. אם הבית הביאה לו, כמו לכל ילד חדש, סט מצעים, סדין, 

ציפה, ציפית ופיג'מה חדשה. הילד אכל את ארוחת הערב הראשונה שלו בשקט, והחביא 
נות, רוצה להיות בטוח שכשיקום יהיה לו בכיסו פרוסות לחם, הוא חי עדיין תחת אימי המח

לאחר מכן הלך לישון עם הבגדים, עם הנעליים, בלי להתרחץ. גב' מונק רואה  .לחם לאכול
למחרת, בהגיע הערב, היא פונה אליו ברכות: "מוטי, בא תתרחץ,  .הכל ולא אומרת כלום

לוכלכים ונעליים הכנתי לך גם פיג'מה חדשה", אך הילד מסרב. הוא הולך לישון בבגדים מ
עובר יום ועוד יום, קשה עד בלתי  …מלאות בוץ. כולו שחור משחור, ואין עם מי לדבר

נסבל להמשיך באופן כזה. היא מנסה לשדל אותו בחום: "אתן לך שוקולד!" אך הילד מסרב 
  בעקשנות. הרב גרנדביץ זכרונו לברכה, היה אברך ופסיכולוג שטיפל בילדים במוסד. 

לא מוכן להתפשט, לא מוכן  –הוא ניסה ללטף את הילד ולדבר איתו, אך הילד בשלו 
הגברת מונק רואה שאין לה ברירה  .להתרחץ, והולך לישון עם הנעליים והבגדים המלוכלכים

והיא קוראת לרב מפוניבז'. הפונביז'ער רב היה "אבא" של ילדי המוסד, הוא היה מנשק 
היה מחלק להם כסף שיקנו ממתק לכבוד שבת, בקיוסק ומחבק אותם, ובכל יום שישי 

הוא ניגש לילד החדש: "מוטל'ה המתוק, למה אתה לא מתרחץ?" הילד שותק ולא  .הסמוך
אומר הרב לגב' מונק: "אי אפשר להישאר במצב כזה, נלך לחזון איש!" משלחת שלמה  .עונה

הרב מפוניבז', הרב גרנדביץ  מגיעה לביתו של החזון איש, שגר בסמוך לפנימייה: הגב' מונק,
  דובר המשלחת היה הרב מפוניבז': "כבוד הרב", הוא פונה למרן החזון איש,  .והילד הקטן

"יש לנו ילד חדש, מוטי המתוק, מאז שהגיע אלינו לפני ארבעה ימים הוא לא רוצה 
  "...להתרחץ, ללבוש פיג'מה, הוא ישן עם הבגדים, וחם פה כל כך

מזלו, ושואל בחיוך: "מרדכל'ה, למה אתה לא רוצה להתרחץ?" ולפתע, החזון איש מנסה את 
  כאילו נפלו חומות ההגנה של הילד, הוא מתפרץ ועונה בזעם: "אני לא רוצה להתפשט! 

  כל פעם שהתפשטתי, לקחו לי את הבגדים, והשאירו אותי עם הפיג'מה המפוספסת. 
אין לי הורים שישמרו לי על הבגדים  בברגן בעלזן, באושוויץ תמיד גנבו לי את הבגדים. אם

כל הנוכחים שתקו בתדהמה. קשה היה להם לראות באיזה חוסר אמון !" אני לא אתפשט –
 .נתון הילד האומלל, שלא מהין לשים מבטחו באיש. הרב מפוניבז' יצא החוצה ופרץ בבכי

  ".אמר החזון איש לילד: "אל תדאג, הגב' מונק תשמור לך על הבגדים
 .מאמין לה", עונה הילד במרירותאני לא "
  ".הרב גרנדביץ ישמור לך על הבגדים"
  ".אני לא מאמין לו"
 ם?"הרב מפוניבז' ישמור לך על הבגדי אז אולי"
  ".אני לא מאמין לו"
  "...יסה החזון איש את הנשק האחרון: "מוטי, אתה יודע מה? אני אשמור לך על הבגדיםנ

  ?"חשדן: "הרב, אתה תשמור לי על הבגדיםהוא מסתכל על החזון איש, במבט 
  !"כן! בחיים לא שיקרתי! אני אשמור לך על הבגדים"
  !"מוכן אני …אם הרב ישמור לי"
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בת אסתר, גיא בן אמיר וענבל בני פנינה, הילה  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.
  מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

  אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

  עזיזה.
  

ל, בתיה בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 

ושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מזולה ז"ל, משה בן ש
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

  ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.
  

  
תוך עשר דקות שבה הגברת מונק לביתו של גדול הדור עם הפיג'מה. הילד נכנס לחדר, 

התלבש בפיג'מה, וכל הארבעה: הגב' מונק, הרב גרדנביץ, הרב מפוניבז' והחזון איש עומדים 
ומחכים. תוך כמה דקות יצא הילד עם הבגדים בידיים ופנה לחזון איש: "רב'ה, תשמור לי, 

  "...ים, פה הכותנות, פה החולצהפה הציצית, פה הגרבי
והילד הולך עם הגב' מונק  .ודאי, אני שומר לך, אתה יכול ללכת", מאשר החזון איש"

כשיוצאים השניים, מביט החזון איש בפוניבז'ער רב ושניהם פורצים . לפנימייה להתקלח
מא של בבכי. "לאמיר זיין די טאטע און די מאמע פון דער מרדכל'ה" (הבה נהיה האבא והא

מרדכל'ה). החזון איש הוריד את החליפה, הפשיל שרוולים, לקח פיילה (קערה גדולה), מילא 
הבגדים  .במים, וביחד עם הרב מפוניבז' השרה את הבגדים המלוכלכים במים נקיים

שחורים משחור. מים עכורים ממלאים את הקערה. הרב גרנדביץ, האברך הצעיר מנסה 
סק בעבודה כה בזויה, אך הרבנים מתעקשים: "מה פתאום?! למנוע מהרבנים הזקנים להתע

זו המצוה שלנו!!" כשהיו המים כבר שחורים לחלוטין, שפך הרב גרדנביץ את המים והביא 
מים חדשים. הרב מפוניבז' משפשף עם "סינטבון", החזון איש משפשף גם הוא את 

את החולצה, לשביעות  כשסיימו לכבס .הצווארון, והדמעות של שניהם זולגות לתוך המים
רצונו של החזון איש, תלו אותה לייבוש. הם ממשיכים עם הציצית, שגם היתה שחורה 

 .דקות, ופתאום מגיע הילד כשהוא רחוץ ומריח, לבוש בפיג'מה נקיה 25כזפת, כבר עברו 
שואל הילד: "איפה הבגדים?" והחזון איש עונה לו בנחת: "הנה מרדכל'ה, הנה החולצה, 

והמכנסיים, אנחנו מכבסים אותם כעת, אני שומר לך על הבגדים, הלילה תישן הציצית 
החזון איש, זקן הדור ומנהיג האומה, סגר את הגמרא והשקיע כמעט שעה למען  "…אצלי

  .ילד קטן, בודד ויתום
  

היום, הילד הזה הוא אברך בכולל חזון איש, יש לו אחד עשר ילדים וב"ה כבר מחתן נכדים. 
וכל הדור המבורך הזה נולד בזכות מוסד החסד שהקים הרב מפוניבז', כשהחזון איש 

  לתורה אין קיום בלי חסד. .בחמלתו הרבה, עומד לימינו ומסייעו
  ידות טובות. יהודי שרוצה לגדול בתורה, חייב להשקיע קודם במ

תחילתה חסד וסופה חסד. יהי רצון שנתחזק בחסד, ובאהבת חסד ונזכה לחלק  –תורה 
   .בתורה הקדושה

  
  ". חיים כולכם היום –ואתם הדבקים בד' אלוקיכם "

 (מאמר מאת הרב ישראל מאיר שושן)
  
 
 
  



 

 

  
 
 

  
 

 

  דבר העורך
עם וזאת בפטירת שרה אימנו ע"ה, חילת הפרשה עוסקת ת

ְוַאֲחֵרי ֵכן ": (כג, יט)כתוב  לאחר מכןו ,היוודע בׂשורת העקדה
  ."ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת ָׂשָרה ִאְׁשּתוֹ 

 ), כא(משלי כא זהו שכתוב": (בראשית רבה נח, ט)וכתוב במדרש 
 -" רודף צדקה". "א ַחִּיים ְצָדָקה ְוָכבֹודִיְמצָ  ,ֹרֵדף ְצָדָקה ָוָחֶסד"

 שגמל חסד לשרה.  -" וחסד"זה אברהם... 
שואל מה ראו  ,הגר"ש שבדרון זצ"ל בספרו "לב שלום"

 חכמינו ז"ל לשבח את אברהם אבינו על שדאג לקבורת
הרי דרך העולם הוא שאדם מתעסק בקבורת אשתו?  אשתו,

, (ראה בכתובות מו)שתו הרי הבעל חייב בקבורת א -יתירה מזו 
ששאלה זו  ,האמת היא האם קיום חובה נחשב לחסד?

בטעות יסודה, שכן עלינו להבחין בין צדקה ובין חסד. צדקה 
היא דבר שנעשה לתועלת המקבל, כגון נתינת פרוטה לעני. 
כיון שהפרוטה אינה מצויה בכיסו של העני, והנותן מתעורר 

 זו מצות הצדקה. ונו, להבחין במצוקתו ומשלים לו את חסרו
חשובה אומר: ' טהרת הקודש"ל בספרו 'אהרן ראטה זצ רבי

שאפילו גלי הים צועקים וממליצים זכות עליו. ,מצות צדקה
מעשה בחסיד אחד שהיה : כמובא באבות דר' נתן, וזה לשונו

 רוח הרגיל בצדקה. פעם אחת הלך וישב בספינה. בא
רבי עקיבא, ובא ספינתו בים. ראהו  הטבע ,צאה מכךווכת

נשא... עד שלא הגיע ילפני בית הדין להעיד על אשתו, לה
אמר לו, ''אתה הוא . עת לעמוד, בא אותו האיש ועמד לפניו

אמר לו, "? ומי העלך מן הים". "הן"אמר לו, "? שטבעת בים
אמר לו, ''מאין ". היא העליתני מן הים ,''צדקה שעשיתי

י מצולה, שמעתי כשירדתי למעמק"אמר לו, "? אתה יודע
: קול רעש גדול מגלי הים, שזו אומרת לזו, וזו אומרת לזו

 ". רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים, שעשה צדקה כל ימיו"
ברוך אלקים אלקי " :באותה שעה פתח רבי עקיבא ואמר

ישראל, שבחר בדברי תורה ובדברי חכמים, שדברי תורה 
 :ים. שנאמרודברי חכמים קיימין הן לעולם ולעולמי עולמ

 ".כי ברוב הימים תמצאנו ,שלח לחמך על פני המים"
 ע"כ. ,"וצדקה תציל ממות: "ועוד כתיב

להיטיב  הטוב וברצונו הנותן, בכוונת יסודו חסד זאת, לעומת
מתוך רחמנות על מצבו של הנעזר הוא  רק עם זולתו. לא

מזיל את הפרוטה מכיסו, אלא מתוך רצון טהור להיות טוב 
המושג  את ,החסד בעניין מוצאים אנו לכן חברו. םע ולהיטיב

 ! הנותן "אהבת חסד", שכן עיקר עניינו של חסד הוא בלב
שגם לאחר שתמה  ,גדולה מידת החסד, עד שאמרו חז"ל

 קבַ דְ שיִ זכות אבות, יכול האדם להינצל מהצרות על ידי 
א ָימּוׁש"בגמילות חסדים, ועל זה נאמר  . "ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּת 

וביאור הענין, כי אברהם אבינו במעשיו הטובים היה גומל 
אך טוב וחסד לכל העולם, וכן יצחק ויעקב שהמשיכו בדרכו 

כבוד ה' והשראת  גילוי המשיכו את ,ובמעשיהם הטובים
שכינתו על כל העולם, וזהו שורש זכות האבות שמגינה על 

היא יכולה שאליו בניהם, אך בהיות ולכל זכות יש גבול 
יע, הרי שאף זכות אבות תמה בזמן מסוים, ואם רוצה להג

האדם להמשיך על עצמו את חסד ה', יעסוק בעצמו במידה 
 . עימו ה' במידת החסד והרחמים זו, ואז מידה במידה ינהג

וזוהי מדריגה גבוהה יותר מצדקה, שמטרתה לעשות צדקה 
שמידת החסד באה לידי ביטוי דווקא  ,ושוויון. מתוך כך נבין

עשים שהאדם רגיל לעשות בלאו הכי. דווקא בהם אפשר במ
 .דרגתו בעשיית חסד עם הזולת עד כמהלמדוד 

 
 
 
 
 
 

ָרה י ׂשָ     תוכן ענייני הפרשה - ַחּיֵ
ע"י  מעפרון החיתי פטירת שרה, קניית מערת המכפלה .א

 .(כג)וקבורת שרה  ,מלא בכסף, אברהם אבינו
ליצחק בנו אברהם מׁשביע את אליעזר עבדו, שלא יקח  .ב

 .ט)-(כד, א מבנות כנען, אלא מבנות המשפחהאשה 
 נשואי יצחק ורבקה: .ג

הקב"ה שמע  (מתפלל להצלחת שליחותו) -אליעזר מגיע לחרן  .א
 .כח)-כד, י(לתפילתו ומזמן לו את רבקה על באר המים 

העבד מספר למשפחת רבקה על לידת יצחק, על  .ב
ושבא  (ושרבקה השקתה אותו ואת הגמלים)קורותיו בדרך 

 מט).-(כד, כטלקחת את רבקה ליצחק לאשה 
רבקה מסכימה והולכת עם אליעזר אל יצחק, להיות  .ג

 סז).-(כד, נלו לאשה 

 .ו)-(כה, א רשימת צאצאי אברהם מהגר .ד

 .יא)-(כה, זפטירת אברהם אבינו וקבורתו במערת המכפלה  .ה
           יח).-יב (כה, ישמעאל של ומותו, וזרעם ישמעאלבני  .ו

 
 

ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת : וברש"י
פרחה  ,וכמעט שלא נשחט - העקידה שנזדמן בנה לשחיטה

 נשמתה ממנה ומתה". 
שואל הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא", יש לעיין איך 

"שלוחי מצוה אינן ש ידוע לנוהעקידה, והרי  מתה שרה מחמת
נזוקין"? וכן מקשה מהגמרא שבת שאמר התנא "יהי חלקי עם 
מתי בדרך מצוה", איך ימות בדרך מצוה והרי שלוחי מצוה 
אינם ניזוקין? ומתרץ, שמה שאמרו "שלוחי מצוה אינם 
ניזוקין" הכוונה שמחמת המצוה לא יאונה לו כל רע. אבל אם 

שביום פלוני ימלאו שנותיו בעולם הזה, אזי  ,מכברנגזר עליו 
א לו לזכות למות כשעסוק בדבר מצוה. וזה יאדרבה, זכות ה

'. וזה מה שאמר אותו תנא "יהי הנחשב לו שמת על קידוש 
שרצה שהקב"ה יסובב שביום  ,חלקי עם מתי בדרך מצוה"

שיהא בדרך מצוה ויזכה למות מתוך  ,שיגיע זמנו להיפטר
דבר מצוה. ואף גם כאן, זמנה של שרה נקצב התעסקות ב

לחיות מאה עשרים ושבע שנים. והיא זכתה שמתה מחמת 
 ][טעמא דקרא                                      הבשורה על דבר המצוה. 

 
 

 חיי שרה ותולדות – פרשיות סמיכות
ֵמֲחִויָלה ַעד  (בני ישמעאל)הפרשה מסתיימת בפסוק: "וישכנו 

; ופרשת "ּתֹוְלֹדת" מתחילה (כה, יח)ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל"  .ׁשּור..
 .(כה, יט)בכתוב: "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם" 

ענייני בין סוף פרשת "חיי  ראומרים חכמי ישראל: יש קש
חינת הא בהא תליא. בסדר בשרה" לתחילת פרשת "ּתֹוְלֹדת", ב
לרמז לנו את החזון הבא:  זה של הפסוקים באה התורה

כשיפלו בני  -כשיקוים בישמעאל "ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל" 
-יצמח ויעלה משיח בן -ישמעאל מגדולתם באחרית הימים 

 .דוד, גואל ישראל, שהוא מתולדות יצחק בן אברהם

 בס"ד

  שבת שלום

ָרה י ׂשָ  ַחּיֵ

 חשע"ת י'ז  חשון                    זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ               'חשנה   335עלון מס' 

ב' וםערך בינש 455 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

 הזה את הסיפור ,נתן חיים אינפלד שליט"א רבי סיפרר
הלך לפגישה לשידוך, . הבחור שמעתי מבעל המעשה עצמו

ולא ידע איך , מתאים לו השידוך אינווברגע הראשון חשב ש
מבלי להוציא מלה  ,לדבר, ובלא מתכוון ישב שותק כל הזמן

מפיו, והבחורה הלכה מושפלת ומבויישת מאד מהפגישה, 
שכח לגמרי  ,הזמן עם .ד על מה שקרהוגם הוא הצטער מאו

במשך הזמן היו לו הרבה הצעות, וכמה הפגישה הזו. מ
דברים שכבר היה ממש לפני הגמר, וברגע האחרון 

 ... והגיע כמעט לכלל יאוש, ומבלי כל מוצא. והתבטל
נצנץ בו רעיון לנסוע להגאון רבי יעקב  ,כמפלט אחרון

מקום  יהה שביתו ,הסטייפלר -זצ"ל ל קניבסקי ישרא
לשבורי לב, כתב "פתקא" על דף באותיות גדולות ממצבו 
הקשה מאד, ושאינו יודע מה מקטרג עליו בשמים, ומבקש 

הרים הרב זצ"ל קרא ה"פתקא" ו. ברכה לזיווג הגון בקרוב
 ה' ירחם", ועוד פעם "איני יכול לברך אותך את קולו ואמר:
לשקוע  "איני יכול לברך אותך", והמשיך חזר על דבריו:

נותרתי לעמוד  ,סיפר הבחור בלימודו. פחד ורעד תקף אותי,
 .על מקומי, לא הבנתי והרגשתי שמדת הדין פוגעת בי

ניסיתי שוב להפציר רחמים עלי, מה חטאתי ומה פשעתי? 
"איני יכול לברכך"... לא הרפיתי,  בתקיפות:ושוב אמר לי 

 ,ששמע הרב את שמיכשלחתי תלמיד חכם שיפציר עבורי, ו
". רי כבר אמרתי "איני יכול לברכו ה' ירחם: "החזר ואמר

ראיתי שרובצת עלי קללה ושהענין אינו פשוט כלל. 
והתפללתי להשי"ת בבכיות נוראות וזעקות, שיאיר פניו אלי, 
שאזכה לדעת למה עשה ה' לי ככה ועל מה, ראש הישיבה 

"מה רוצים  ,זעק ,עמקי נשמתו "מה קורה כאן" שלי נחרד עד
 - ! פתאום האיר ה' עיני ונזכרתי"ועקזמשהו כאן "? "ךממ

איך שגרמתי צער גדול בפגישתי עם המדוברת הנ"ל, ולא 
כי כאן טמונה הסיבה לחרון האף הגדול  ,היה לי צל של ספק

ביררתי הטלפון שלה. בחיל  ,עוד באותו היום. והנורא הזה
ורעדה חייגתי אליה והצגתי את עצמי, כששמעה את קולי 

 !?הלביישני שוב אתה רוצה", ה: "מה אתה רוצה ממניזעק
יש לי ענין חשוב לשוחח, ומאוד "אמרתי לה,  שלום",חס ו"

 ".אבקש כמה דקות לדבר
קבענו פגישה, ביקשתי ממנה סליחה ומחילה על אותה 
פגישה פוגעת ומעליבה. בכיתי נוראות, וסיפרתי לה איזה 

המעמד היה צרות עברתי בגלל זה, וגם היא בכתה מאוד. 
לחרדת אלוקים בתחושה חזקה של "יש דין ויש דיין" ושאין 
העולם הפקר, ואף שלא התכוונתי כלל לצערה, כבר אמרו 

י את כל מעשה האלוקים : "כפסוקעל ה )ה.(חכמינו בחגיגה 
 כהצרי ,יביא במשפט על כל נעלם", שגם פגיעה בלא כוונה

ולחת בכל מוחלת וסהיא הבטיחה לי כי היא  .כפרה ומחילה
קשר עם אחד מבני שוב יצרתי  ,לאחר תקופה קצרה. הלב

הלה האיץ בי להגיע מיד. בהגיעי  .הסטייפלרהבית של 
, בקשתי לרב כנסיאמרתי לאותו בן בית כי פוחד אני מלה

שיזכיר את שמי ושם אמי, אך הלה ממש הכריח אותי 
קרא הלה בקול, ", ברכה על שידוך הכנס איתו. "הוא רוצילה
לשמע שמי . כדג מפרפרחרדתי ונפירש עוד. רעדתי  לאו

ה' יעזור : "אורו פני ה"סטייפלר" והוא חייך אלי באור גדול
, ועוד המשיך להביט בי "!בנין עדי עד !לך, יעלה הזיווג יפה

 '... את והב בסופה' - בכזו חביבות בכזה מאור פנים
והנה לאחר כשבוע ימים זכיתי לראות בשמחתי הגדולה עם 

 .יאת זיווג הגון עמה זכיתי להקים בית נאמן בישראלמצ

, )1967 -(שנת תשכז  שנה, עד למלחמת ששת הימים 700במשך 
 .שלטו המוסלמים במערת המכפלה

לא אפשרו כניסה ליהודים פנימה, אלא  ,ך התקופה הזולאור
 .רק עד המדרגה השביעית מחוץ למבנה המערה

 -שלח הרב הראשי דאז  ,מיד אחרי מלחמת ששת הימים
את הרב מרדכי אליהו לטפל במערת  ,זצ"ל הרב ניסים

 .המכפלה, בכותל המערבי ובקבר רחל
חרי כשהיו במערה, נכנסו לשם החיילים בפעם הראשונה א

הקרבות. היו שם חיילים רבים ומפקדים בכירים, ביניהם 
בר לב ועוזי נרקיס, שהיה אלוף פיקוד מרכז.  ,יצחק רבין

 .היו גם כמה רבנים חשוביםו
החיילים היו חלקם פצועים, חלקם רעבים ורבים מהם 

לאחר כמה ימים של לחימה, וכשראו שטיחים  -עייפים 
 .נשכבו וישנו עליהם

יח' של המערה, ששמו ג'עברי, והחל לצעוק לפתע יצא השי
"תצאו מהמערה הזאת. אתם לא  -על המפקדים והחיילים 

מכבדים אותה. אנחנו המוסלמים, כשבאים לכאן, רוחצים 
את הידיים חמש פעמים. מורידים את הנעליים ומכבדים את 
המקום. אתם לא מכבדים את המערה הזאת בכלל. ישנים 

ל השטיחים עם הנעליים פה ואוכלים פה, ועולים ע
המלוכלכות שלכם. אין לכם כבוד למקום הקדוש הזה, צאו 

 .לכאורה הוא צדק"!!! החוצה
הרב מרדכי אליהו,  -הלה הוא  אחדאיש כולם שתקו, חוץ מ

שהבין את השפה הערבית כמו שהבינו שם כמעט כל 
 :המפקדים הבכירים, ניגש אליו ואמר לו

אם יבוא משרת לפני המלך ש ,שייח'. אתה יודע-א'תקשיב י"
עם בגדים מלוכלכים, ויגיש לו אוכל עם מגש מלוכלך לפני 

 .כל השרים ועבדי המלך, אחת דתו להמית
אבל אם הבן של המלך, שלא היה בבית אבא ואמא הרבה 
 -שנים, ואבא שלו דאג לו ואמא שלו בכתה עליו בלילות 
מין אם הבן הזה יבוא אחרי עשרים שנה של נדודים בלי להז

תור, יבוא עם בגדים קרועים ומאובקים, ייכנס לאמצע 
  !ישיבת השרים ויאמר: אבא, חזרתי!!

! !יבוא לאמא שלו ויאמר לה: הנה אני, אמא, חזרתי הביתה!
אבא ואמא שלו יחבקו אותו בכל לב, עם הבגדים הקרועים  -

 .והמאובקים. זה הבן שלהם
את אמא אברהם זה אבא שלנו. שרה ז א שייח''י !תקשיב

פטמה, -שלנו. אנחנו מתנהגים פה כמו בבית. אתם בני אל
בני השפחה, בני הגר. אתם מתנהגים כמו שראוי למשרת 

 "!!!להתנהג, אנחנו מתנהגים כמו שראוי לבנים להתנהג
השייח' של המערה האדים כולו מבושה. גם סתמו את פיו 

בן השפחה. הוא נעלב,  -פטמה' -אל-וגם קראו לו 'איבן
 .בב על מקומו וחזר לחדרו בכעס גדולהסתו

 -פנו לרב מיד ואמרו לו  ,אותם קצינים בכירים שהיו שם
קיום עם הערבים בשלום. למה -"מה עשית? אנחנו רוצים דו

? אמר להם הרב: "צריך לומר להם את האמת. "הרגזת אותו
 "!!!רק כך הם מבינים

כך נמשך הוויכוח כמה דקות, עד שהדלת של השייח' 
הוא יצא מחדרו כפוף כולו, ניגש לרב ואמר לו . נפתחה

הרב לא פנה ". א סידי, בבקשה. סליחה'א חכם, י'בחנופה: "י
הוא רק פנה אל אותם מפקדים בכירים  .אליו ולא ענה לו

ואמר להם: "אתם רואים איזו שפה הם מבינים? אני גדלתי 
להם ביניהם מאז היותי ילד בעיר העתיקה בירושלים. תאמר 

        ". מת והם יבינואת הא
 ']ע"פ "אביהם של ישראל" לרב מרדכי אליהו זצ"ל, חלק ב[



 

 

, כשהתפלל אליעזר עבד אברהם על זיווגו של יצחק אבינו
"ַוַעֵשה חסד עם ַאדֹוִני אברהם", ואף  עמד הוא וביקש מה':
  "."ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני בסיום תפילתו אמר:

חסד"? "דוע מדגיש ומבקש אליעזר מדוע? מ רבנו בחייישואל 
והלא יודע אליעזר את מסירות נפשו של אברהם לאלוקיו, 
והכל מתוך אהבה שאין כמוה, אם כן, בודאי שראוי אברהם 
שיצליח ה' את עבדו בשליחותו, ויביא ליצחק כלה מושלמת 

אליעזר  :כךומתרץ  "?בכל מעלה, אז מדוע מבקש הוא "חסד
ידע הוא  ,ה צמוד לאברהם אבינוחכם גדול היה, וכיון שהי

ואף ידע הוא ] :[סוטה חכי כמו שהאדם נוהג, כך נוהגים עימו 
[שבת ש"כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים" 

 ,"ריבונו של עולם , ולכן מדגיש הוא בתפילתו ואומר:]:קנא
הואיל ואברהם אדוִני גומל חסד עם כל הבריות כולם, ואף 

תתנהג עימו במידת  ,אוי הוא שאף אתהר ,רודף צדקה וחסד
החסד ותצליח אותי בשליחותי, להביא אשה הראויה לבנו 

כך הן מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מתנהג הוא עם  ".יצחק
  .'מידה כנגד מידה'בריותיו 

נדד ברחבי  ,הקדוש זיע"אהחיד"א ידוע ומפורסם הוא שמרן 
להתרים  כשליח דרבנן, העולם מעיר לעיר וממדינה למדינה

כשהגיע  .את אחינו שבגולה למען עניי ירושלים עיר הקודש
יצאו לקראתו וקיבלו את פניו כל גדולי העיר  ,לתוניס

הגאון ווחכמיה, ובראשם הגאון האדיר ר' נתן בורגול זיע"א 
רבי מסעוד אלפסי זיע"א, שהיה רבו של ר' נתן בורגול 

  .נתן"]-[מחבר ספר "חוק
ברוב אהבתו והבטיחו שיזכה ויעלה לארץ ישראל  ֵּבֲרכוֹ 

, לתורה וויחונן את עפרה, ר' נתן, שהקדיש את כל עתותי
להרבצת תורה  ,הבין שהגיע הזמן לעלות לארץ ישראל

  .ולהעמיד תלמידים
התקדרו שמים בעבים ורוח עזה  ,בדרכו לארץ הנכספת

החלה נושבת בים, עד שגברו הגלים מאד וטילטלו את 
תוך כדי שטולטלה האוניה וחגה  .כקליפת השום האוניה

וחישבה להישבר, החליט הקברניט להתיר את סירות 
להתכונן ולקפוץ אל הים בהינתן  ,ההצלה, והורה לנוסעים

לוקים קדוש -לפתע נזכר הקברניט באותו איש א .האות
הספון בתאו בירכתי הספינה, ומיד רץ והקיש על דלתו 

! עוד מעט קט ונשקע !צילנו!חושה וה ,"רבי קדוש :וזעק
ר' נתן בורגול שהיה שקוע בעבודת ה', לא שמע את  "...כולנו

זעקות הקברניט, עד שבכוחו הגדול פרץ הקברניט את הדלת 
ניגש  ,ומה נדהם הוא לראות את כבוד הרב יושב בשלוה

הקברניט אל הרב, כרע על ברכיו ונגע קלות בידו. וכולו 
נחרד הרב  .כל הסובב אותואחוז שרעפי קודש, ומנותק מ

"מה לך? על מה נזעקת"? "רוח סערה עזה עומדת  ושאלו:
להטביענו" זעק הקברניט, מיד עלה הרב לסיפון האוניה, 

"ריבונו  אחז בכל כוחו במעקה, הרים עיניו לשמים ואמר:
של עולם!! מורי ורבי, ר' מסעוד אלפסי, הבטיחני שאזכה 

ובודאי שכל דבריו לחון את עפר ירושלים עיר הקודש, 
כגחלי אש ולא ישובו ריקם"!!! לאחר מכן הוריד את עיניו 

"אתה הים, דע לך כי  והביט בגלים השוצפים וקוצפים ואמר:
צללתי במעמקיו,  שחיתי ברחבי ים התלמוד לאורכו ולרוחבו

עוד המלים על כש "!!!...ולפיכך גוזרני עליך שתירגע מיד
  הפך שקט.שככה והים הסערה מיד שפתי הרב, 

הקברניט והמלחים השתוממו כאחד, וכשהם נרגשים 
 ,"איך? איך עשית זאת ונרעשים נגשו לכבוד הרב ושאלוהו:

מתנהג עימנו אלוקינו מידה כנגד מידה" הרב בפשטות: " ענה
ולהתגבר על תאוותי "וכיון שזכיתי לכבוש את יצרי  והוסיף:

, אף הוא רצון ה'הגשמיות, וִבטלתי את רצוני וקיימתי את 
 מקיים את רצוני". 

 ,הנס הגדול עשה עליהם רושם בל ימחה וכשהגיעו ארצה
 .התגיירו הקברניט וכל המלחים ונכנסו תחת כנפי השכינה

   !!!זוהי מעלתו וכוחו של המושל בכוחו וכובש את יצרו

ראבינוביהאדמו"ר  יחזקאל מראדומסקרבי , בעל "כנסת ץ
: "רבי ).(שבת קנג הגמרא פי-על את הפסוק ביאריחזקאל", 

אליעזר אומר: שוב יום אחד לפני מיתתך! שאלו תלמידיו 
אל רבי אליעזר: וכי אדם יודע איזהו יום ימות? אמר להם: 

 ימיו כל וונמצא ,למחר ימות שמא היום, ישוב שכן וכל

האדם צריך בכל יום בתשובה. אמר האדמו"ר מראדומסק: 
לדמות בנפשו, כי היום הזה הוא האחרון לימי חייו, 
שהניחוהו עוד בעולם הזה מן השמים, כדי לעשות תשובה 

(=שיעור כל הקימה  -כתוב: "ויקם אברהם"  לכןלפני מיתתו. ו
, המעלות והמדרגות של אברהם אבינו, היו "מעל פני הקומה)
 יד על פניו. מפני שיום המיתה היה חופף תמ -מתו" 

היה  ,ומספרים חסידי ראדומסק: כל ימיו של אותו צדיק
חש  ונאה מקיים מה שהיה נאה דורש, ואף בשנות נעורי

של יום המיתה. הוא נסתלק מן  'ִצּלוֹ 'כאילו מרחף עליו 
, ובאותו ליל (שנת תרע"א)העולם בשבת פרשת "חיי שרה" 
ִמי ִיְמָצא", "ֵאֶׁשת ַחִיל  פיוט:שבת שר בהתלהבות רבה את ה
"ַוִּתְׂשַחק ְליֹום  :(משלי לא, כה) וחזר כמה פעמים על הפסוק

 ][ע"פ איילת השחר                       .עד כלות הנפש ממש ,ַאֲחרֹון"
 

 

"שפת אמת",  ה, בעל זצ"ל ב מגורירבי יהודה ליהאדמו"ר 
ם" פירושו: אדם שהביא עימו כל ימיו, ולא אמר: "בא בימי

אדמות. בסגולה נדירה -איבד לריק אפילו יום אחד בחייו עלי
 .אברהם אבינו ודוד המלךמו חנו רק גדולי ישראל, כיזו נ

זו שרה  - )י (משלי לא,שנו רבותינו: "ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא" 
ה הצדקת. כל זמן שהיתה שרה בחיים, לא נזרקה שיבה וזקנ

באברהם; אלא לאחר מיתתה של שרה. משל לחובל גיבור, 
שהיתה לו ספינה, וכבש את המים ואת הרוחות. באו עליו 

, עמד והרג את כולם. לאחר זמן הגיע לפתח הנמל, ים שודדי
ובאה עליו רוח קשה ונשברה ספינתו. התחיל מבקש 

בבקשה מכם, הצילו אותי! אמרו לו: , אדם-בני :רחמים
, ועכשיו השודדיםמכבש את המים והורג את אתמול היית 

אתה מבקש מאחרים שיצילו אותך?! אמר להם: כל זמן 
יתה ספינתי קיימת, הייתי גיבור ולא הוצרכתי הש

 משנשברה ספינתי, נשבר כוחי...  תהשיסייעוני; וע
(ארבעת  השודדיםכך אברהם גיבור היה; וכשבאו עליו 

. טו)-(יד, ידלם המלכים ששבו את לוט), עמד והרג את כו
אמרו לו (בני חת, כשנשא ונתן עימהם על רכישת קבר 

: (יד, יט) לשרה): אתמול היית שולט בכל העולם, שנאמר
ל עליון, קונה שמים וארץ"; ועכשיו אתה -"ברוך אברם לא

! אמר להם: ומה ?: "גר ותושב אנוכי עימכם"(כד, ד) אומר
לאחר  ידמ... אעשה שמתה אשתי, שנאמר: "ואקברה מתי"

 ."ואברהם זקן" (=נזרקה בו זקנה) מכן כתוב:

 

בירך את אברהם בכל". ביצחק נאמר:  'באברהם נאמר: "וה
ים, ק. וביעקב נאמר: "כי חנני אל(כז, לג)" מכל"ויבא לי ואוכל 

יעית של שאנו אומרים בברכה הרב זה. (לג, יא)" כלוכי יש לי 
ברכת המזון: "כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב: 

 ".כן יברך אותנו כולנו יחד בברכה שלמה - בכל, מכל, כל
); ומאחר שהיה 52" (בן" ה" עולה בגימטריבכלרש"י: "ומפרש 

 :)ט"זבבא בתרא ( בגמראלו בן, היה צריך להשיאו אישה. 
 שמה." בכלאומרים חז"ל: בת היתה לו לאברהם ו"

 חזקסיפור מ - מידה כנגד מידה



 

 

 
פירוש  -" לספוד לשרה ולבכותה: "ושהקדאור החיים'  ב'ו

לשרה שמתה מן העולם ולבכותה לצד מה שנחסר בהעדרה. 
לשרה לצדקותה ומה שנחסר בהעדרה,  - או יאמר בהפך

ויערב שטעמה כוס המות  ,לצד מה שנוגע לה -" ולבכותה"
 ע"כ. ,שמשה

 בשביל שרה ולכבודה.  -" לספוד לשרה: "בספורנוו
אמנם צדקת זו בכל יום ויום הרגישו : ה'כלי יקר'ואומר 

ביותר בהעדר שלה, מצד העדר תורתה ומעשיה הטובים 
 שנאבדו לדורה, על כן הקדים ההספד לבכי. 

כל מי שמתה אשתו ראשונה  (סנהדרין כב.)ועוד אמרו רז"ל 
חרב בית המקדש בימיו כו'. על כן מתחילה בא לספוד כאילו 

כי ידע שעלתה לה  ,אבל לא בכה עליהלשרה בעבורה, 
מאשר היתה בו בארץ מאפליה זו  למרום למקום יקר ונכבד

שנחרב בימיו  דשהמקית ואח"כ בכה על ב, לא), (ע"פ ירמיה ב
כי גם מלאכי שלום מר יבכיון על חורבנו, וכן דרשו עליו 

לת יוע"כ הפסיק במ יז), (שם יג "דמוע תדמע עיניו"פסוק 
לפי שהבכי היה על שנדמה לו כאילו נחרב המקדש  ",לשרה"

כ"ף אות מה, על כן בא הרמז באבהו מאה ובימיו אשר היה ג
, ור"ל כאילו נתמעטו אותן מאה מאהעולה  כ"ףקטנה כי 

 אמה ונעשו קטנים. וזה רמז יקר.
יקרא דחיי או  ,הספדא -הואיבעי ל(מו:)  ובגמרא דסנהדרין

הסתפקו בגמרא האם ( דמותא ומסקנא שהספדא יקרא דמותא
 ,או למתים הספד שעושים למת, הוא לכבוד הקרובים החייםה

לכך נאמר  שההספד חשוב הוא למת דוקא)היא והמסקנה 
 לספוד לשרה, להורות שההספד יקרא דידה הוא. 

כי  ,ידשעל עצמותה לא הספלומר לך  "שרה"ד"א הזכיר ל
אבל אוכלת היא  ,ידע שרק הערב שמשה היה בעוה"ז

כי  ,רק על שמה הספיד .בתרומת פרי מעשיה לעולם הבא
היתה שרה על כל העולם בחכמתה, ואוי לדורה שאבדו 

בכה בכי  - לבכותהאבל  .שררה זו מצד חכמתה ומעשיה
והיתה מסתפקת במלא כף נחת  ,קטן, מצד שצדקת היתה

 .לים בעוה"ז ונוחלין העולם הבאהם אוכקטנה, על כן 
שמתה בעטיו של נחש אשר גרם  ד"א שרמז בכ"ף קטנה

מיתה לאדם שנברא מקצה השמים עד קצהו, ובחטא הנחש 
על מאה אמה, שנאמר  (את האדם הראשון)נתמעט והעמידו 

, ולפי מאההיינו  כ"ף, "ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה: "ה), (תהלים קלט
חו ונעשה ור כ"ף, מאז נחלש כשנתמעט והועמד על מספ

 ע"כ.מוכן למיתה. 
 ".גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם"ועל כך נאמר: 

 

סיפר לנו : זיע"א הרב עובדיה יוסף הראש"למרן סיפר 
שהיה , הבבא סאלי - הצדיק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל

ינו יצדיק וחסיד בכל דרכיו, והיה תלמיד חכם גדול, וה
  .ה פעמים ומדברים בדברי תורהמבקרים אצלו הרב

פעם אחת כשהיינו אצלו, היה זה אחרי פטירתו של אחיו 
הבבא חאקי, והתחיל לספר  - אבוחציראהרה"צ רבי יצחק 

לנו בענין פטירת אחיו, ואמר כי בשכונתו חיו זוג שלא היה  
ביניהם שלום בית, וכל ימיהם היו מתקוטטים זה עם זה, 

בוא להשכין שלום ביניהם, וביקש הבבא סאלי מאחיו שי
מיד נענה הצדיק  .משום שהיה לו מתק שפתיים להפליא

לבקשתו ובא עם מונית לנתיבות, ובאמת הצליח להשכין 
 ביניהם שלום, לאחר מכן שב רבי יצחק אל ביתו ברמלה. 

פגעה בהם משאית של ערבי אחד ימ"ש,  ,והנה בדרך חזרה
יק הבבא חאקי, וכל נוסעי המכונית נהרגו וביניהם גם הצד

והיה לבבא סאלי צער גדול מזה, שכביכול הוא גרם בעקיפין 
 ...להתנחם ומאן הימים כל עליו בוכה והיה אחיו, של לפטירתו

והנה ביום השלושים לפטירתו של הבבא חאקי, בא ונגלה 
וחקות ומאירות כזיו לאחיו הבבא סאלי בחלום והיו פניו ׂש
נים, ושאל את הבבא השכינה, וכולו הוד והדר לבוש בלב

סאלי: עד מתי תבכה ותצטער? והלא אני כאן נמצא בגן עדן 
שמח וטוב לב, ויושב אני במחיצת הצדיקים אשר נהנים 
מזיו השכינה, וכל הימים אנו משתעשעים בדברי תורה, 
וביקש ממנו שיפסיק לבכות ולהצטער על כך, והבטיח לו 

כל  .וכן היהשמכאן ואילך לא יבכה עליו עוד,  ,הבבא סאלי
 זאת סיפר לנו הצדיק הבבא סאלי. 

שהצדיקים נמצאים בגן עדן והנשמה  ,ומכאן אנחנו רואים
שלהם הולכת לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, ולכן אין מה 

הגוף נשאר הרי להצטער עליהם, על מה יש לבכות עליהם, 
בקבר, אבל נשמתם פורחת למעלה, ועולה מחיל אל חיל 

ה, ולכן אברהם אבינו לא בכה הרבה על וממדרגה למדרג
 (במקום עליון). כי ראה את כבודה ,שרה אמנו

 

ולבה והמשגיח רבי שלמה כי  מסופר, 'אבני שלמה'בספר 
גדולי מ כמה לא נתן לבני הישיבה לצאת להלוויות של צ"לז

[מלבד של הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, שאמר שמכיון ישראל 
 ן הוא רבי של הישיבה וצריכים כולם ללכת]שהיה ממש רבו, אם כ

ונימק זאת בכך שהוא קיבל מרבותיו כיצד לפתוח ישיבה, 
לא קיבל. וע"כ אינני מסוגל לסגור  -אבל כיצד לסגור ישיבה 

את הישיבה"! פעם אחרי כמה הלווית של גדולים, להם לא 
  בישיבה. הרשה המשגיח ז"ל לנסוע, היתה תסיסה גדולה

 יהם הספד, ואח"כ התייחס לתלונות עלהמשגיח אמר על
פתאום אתם וזעק: "בחיים שלהם הייתם אצלם?  ההלוויות

צריכים ללכת הייתם  -שלהם רוצים להיות בהלוויות 
 לשמשם בחייהם"!ו
 
 

 

 

 ברינה                                              ן  רוֹ 
 

 [משלי טז, א] "ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹוןְלָאָדם ַמַעְרֵכי "        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 חה : גורג'י בן שמחה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמ :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -ת הרבני :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  ופר בן יחיאע"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
  : מתנאל בן איריס זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה 'רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 צרקורח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 בכי ומספד או אושר נצחי...

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 מה בן לאהאהרן בן צילה: נפתלי של
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 ה : מנחם בן עליזהדוד בן שמח
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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 ולבכותה (כג', ב'))ויבא אברהם לספוד לשרה 
 עוני מהיכן בא? מהר המוריה.ממובא בילקוט ש

וישב 'ויש לשאול והלא נאמר בסוף הפרשה הקודמת 
 ?ברש"י)הובא (וכן  'אברהם בבאר שבע

השאלה מהיכן בא  :ים ופרחים)(ציצ נפלא תירוץוראיתי 
אלא מהיכן  הוא הגיע, אברהם היא לא מאיזה מקום בארץ

  ?רהשהוא בא להתחיל את דברי ההספד והשבח על 
אברהם פתח דהיינו  'יהרמהר המו'המדרש  הועל זה עונ

שפשט את צווארו  ותיאר את מעלת יצחק בנה של שרה
וכיצד מגיע ילד . על גבי המזבח לכבוד ה' יתברך

אין זה כי אם בזכות הדוגמא האישית  ?סרות כזומלהת
 מתוק מדבש! שהוא ראה אצל אמו שרה הצדקת ע"ה.

***** 
זקן ביתו המושל בכל אשר לו ויאמר אברהם אל עבדו 

שים ידך תחת ירכי: ואשביעך בה'... אשר לא תיקח אישה 
 ג')-לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו (כד', ב'

ו של יויש לשאול: מדוע התורה מאריכה לספר לנו על תאר
 ?'זקן ביתו המושך בכל אשר לו'עזר שהוא יאל

משל: קבוצה על פי  'באר מים חיים'הסביר נפלא בעל ה
 יהודי ע הדרך פונהצבאמ ,של מטיילים יצאה לדרך ארוכה

כולם ₪. הלוואה בסך אלף  ומבקש אל כל אחד מחבריו
בטענה כי הם לא מכירים אותו ומנין להם דחו אותו

 הביטחון שאכן הוא יחזיר להם את הכסף?
תוך כדי הטיול הם הגיעו למאהל בדואי וקנו מהם 

לא היה להם  - להם בעיה קטנה ההייתאך  ,תרנגולים
 שוחט שישחט עבורם את העופות.
מה 'ואמר להם  ההלוואלפתע קם אותו יהודי שביקש 

ת אלשחוט לכם  הרי במקצועי שוחט ואוכלאני  ?הבעיה
למסור אליו להתארגן והחלו  לם שמחו שמחהוהעופות? כ
 .לשחיטה את העופות

אני ממש  ,סליחה חברים'אומר ו יהודי ופונה אליהם אות
₪ אה של אלף ווליכם? כאשר ביקשתי מכם הלא עלפמת

טענתם כי אינכם מכירים אותי ולכן לא סמכתם עלי 
נה כעת כולכם סומכים עלי השאחזיר לכם את הכסף? ו

ומה עם אני מרמה אתכם ואינני כלל  .שאני באמת שוחט
 ?? כיצד אתם מוכנים לקחת סיכון שכזהשוחט
האדם ייני כסף וממון בענ ,התשובה היא פשוטהאבל 

מאוד חשדן ולא עושה שום עסקה עד שהוא לא בטוח 
כאן כבר אבל כאשר זה מגיע למצוות ה,רושהכל כש

 ...ר לסמוך על הצהרות בלבדאפש
זו הסיבה לאריכות בתאריו של אליעזר, שלמרות שהוא 
היה 'זקן ביתו' של אברהם ו'מושל בכל אשר לו' ואברהם 

הגשמיים של ניהול משק הבית, סמך עליו בכל העניינים 
למצוא אישה לבנו אבל כאשר אברהם רוצה לשלוח אותו

  חליצחק הוא לא סומך עליו אלא משביע אותו שלא ייק

 8545521-04-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

  תשע"ח חיי שרהפרשת 

 141גיליון  - יתשנה רביע

בס"ד

 166.113  –  כניסת השבת
 17.21 –יציאת השבת 

  17.55 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 שנאמרו ע"י לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

נ03.41בשעה בוע  גבעתביהכ אולגהבית יוסף

 אישה מבנות הכנעני... 
ואת מה אנחנו מקפידים לבדוק? את עסקי הממון שלנו 

 מתוק מדבש!או את עסקי הנשמה שלנו?   
***** 

 (כד', לט') לא תלך האישה אחריואומר אל אדוני אלי 
לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה  ההייתכתיב בת  יאל :רש"י

בני  םשיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו אמר לו אברה
 ברוך ואתה ארור ואין ארור מידבק בברוך.

בכתיב חסר  'אלי'ויש לשאול: מדוע כאן נאמרה המילה 
 (לעילאת הדברים לאברהם  ואילו בשעה שאליעזר אמר

 בכלי יקר) וראה(? 'אולי' בכתיב מלא המילה  נכתבה) כד', ה'

...' שאמר בא ברוך ה''וחשבנו לתרץ בס"ד: על הפסוק 
מש את יעל ידי שש'(ילקוט שמעוני) לבן לאליעזר הובא 

 '...מכלל ארור לכלל ברוך(אליעזר) באמונה יצא  (אברהם) הצדיק
הוא היה עדיין ולכן לפני שאליעזר יצא לשליחות 

בבחינת ארור אבל כאשר הוא שומע מלבן את המילים 
הוא מבין שכעת הוא יצא מארור לברוך  ...'בא ברוך ה''

וממילא כעת הוא יוכל לשדך את ביתו עם יצחק ולכן 
כאן הוא מתריע בפני משפחת רבקה שאם הם יסרבו 

 מתוק מדבש!.  יוכל להשתדך עם אברהםאזי הוא 
 

 ובעניין איום מילתא דבדיחותא
אדם מבוגר סבל מכך שילדים היו משחקים בכדורגל 

 ולא עזרו ל ,עים את מנוחתוימתחת לחלונו ומפר
פנה לילדים ואמר הוא ? המה עשמהם. בקשותיו 

ם כאן יאני מאוד שמח שאתם משחק חמודים,ילדים '
ואכן הוא  שקלים'ממחר מי שמשחק מקבל חמישה 

למחרת הוא נתן לכל  ,חילק לכל ילד חמישה שקלים
 ן כלום,ילד שלושה שקלים וביום השלישי לא נת

אם אתה לא משלם אנו מוצאים ' מרוהילדים כעסו וא
  ...ום אחר לשחק'מק

 וכך הוא זכה לשקט ושלווה...
***** 

 ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה (כה', א')
זו הגר, ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה  – קטורה: רש"י

 כקטורת.
 ויש לשאול: בזכות איזה מעשים נשתבחה כקטורת?

 תירוץ נפלא מובא בספר 'בית יצחק' בשם ר' שלמה בר
 : אורן ארביב הי"ו)ר' (קיבלתי מידידי משה זצ"ל 

'תני דבי רבי  )(זבחים פח',ע"ב: מובא בגמרא א' הקדמה
ישמעאל על מה קטורת מכפרת? על לשון הרע, יבוא 

מוקטרת ע"י כהן גדול בקודש  ה(הקטורת הייתדבר שבחשאי 

 .(לשון הרע שדיברו בסתר)ויכפר על מעשה חשאי הקודשים) 
: כאשר הגר ברחה משרה שואל אותה המלאך הקדמה ב'

 'הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי'? טז', ח') לעיל (

 



 

היתר להעלים את המידע  סיבכת אותי, האם איןכעת '
  הזה מן הקונה?  מה עוד שהוא גוי?'

'מצטער' עניתי 'אני בסך הכל אברך כולל, אם תרצה 
 .אתו'ותתייעץ  שלנו הכוללאותך לראש  אקח

מה ראש הכולל שקיבל אותנו נסענו לרב של באותו ערב
רב ל והתחנןהסיפור מר קניסגמן פירט את  ,במאור פנים
ץ עסקה עלול להחמי הואשאם לא כן  ,היתר שימצא לו

 דמי ביטול ועוד...מיליון דולר, לשלם  שנים עשרשל 
 :פתח מספר ספרים ואמר ,הרב עיין בכל פרטי העסקה

וסרת להעלים את המידע הזה אך ההלכה א ,צר לי יקירי'
 'מן הקונה ואפילו שמדובר בגוי

 ת דמיאאינך חייב להפסיד ' ' הוסיף הרביחד עם זאת'
לקונה על המפגע בבניין שלא ידעת תוכל לספר  ,ביטולה
 .'ליו ולהשאיר בידו את ההחלטה אם לרכוש או לאע

, יכר היה שנפשו סוערת בקרבונ ,איש העסקים שתק
 יקירי דע לך'ואמר  הרבואז פנה אליו  הוא פנה לצאת

 .'לך כח לעמוד בוניק עה הואאך  ,הקב"ה זימן לך ניסיון
עד  ,ולא ידעתי כיצד הסתיים הסיפורמאז שנתיים עברו 

 ו בית מדרש.מסור שיעור באותל ישיום אחד הוזמנת
 ,האיש והסיפור - תוך כדי השיעור הבחנתי במר קניסגמן

 התרגשתי וסקרנותי התעוררה.
 ע.ימפתהאת הסוף ניגש אלי וסיפר  ום השיעור הואבסי

של  ישבנו במשרד'הוא חייך והוסיף  'העסקה לא בוטלה'
 קמתי ואמרתי:חתימה הורגע לפני הדין עורך 

שכחתי לעדכן אתכם כי השבוע נודע לי שיש 'הי רגע, 
אני מציע  ,בצנרת הבניין בקומות התחתונות בעיה

 'שתבדקו את העניין לפני הרכישה
הם  תמהים,מיסטר לייט ועורך דינו החליפו מבטים 

 חיתו עלינו לאחר מספר דקות והרחז ,יצאו להתייעצות
 ...אנחנו מעוניינים בכל זאת לסגור את העסקה''הפתעה 

 יותר מידי, אך לא רציתי לבחוש ,לא הבנתי מה קרה
שנים עשר מיליון  - העסקה נחתמה וקיבלתי את הכסף

 ר עובר לסוחר... אבל הסיפור לא הסתיים.לדו
 אתה'איך לייט ושאלתי אותו  רת מאלאחרונה פגשתי 

 'עסקה?האת  מסכם
ניו היו פוהוא אמר לי  'תקשיב טוב מר קניסגמן'

אם לא היית מודיע לי על המפגע בצנרת היית ' ,תומואד
הגוי נגע באקדח שלו ואני ' מצטער על כך כל חייך

 . ידעתי שהערל הזה מסוגל לכך...הצטמררתי
 'מיליון דולר! בסךלתקן את הנזק  עמלנו במשך שנה'
העזתי לשאול 'תם לקנות את הנכס?טלחמדוע אם כן ה'
 ,ע לפני סגירת החוזה על המפגערגהודעת לנו  רכאש'

מוזר ולפי דעתו אתה לו אמר לי עורך הדין שזה נראה 
כי  ,כנראה עושה לנו תרגיל מחוכם כדי שנרד מהעסקה

 התעקשנו לסגור.ולכן  טוב יותרכנראה יש לך קונה 
תודה לכם הכרת אני חייב 'סיים מר קניסגמן  'ד הרבוכב'

הצלתם לי  ,ההלכה הצלתם אותי מלעבור על ,ב לבמקר
 !!!'חייםההצלתם לי את  -ומעל הכל את העסקה 

 
נפש ות הרימס  ההייתשהציל את חייו אחים יקרים! מה 

 להתגבר על רצונו ולעשות את רצון ה' וכדברי המדרש:
...'שמעו לי! שאין אדם שומע לי ומפסיד'אמר הקב"ה: 

 
 ומבורך!ה' יזכנו, אמן! שבת שלום 

 ני שרה גבירתי אנוכי בורחת'.'מפ(שם) עונה הגר 
ויש לשאול: מדוע היא לא מספרת למלאך את מה 

כי מי נאמר 'ותענה שרי ותברח מפניה') (שששרה עשתה לה? 
 יכחיש את דבריה? ואעפ"כ היא לא נכשלת בלשון הרע.

ולכן נקראה 'קטורה' כי כמו הקטורת שמכפרת על לשון 
 מדבש!!מתוק  הרע כך היא נמנעה מלספר לשון הרע. 

 –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -רפואה שלימה / התורם בעילום שמו  –גיטה בת מנטה  -אמי   להצלחת:
 לברכה והצלחה –אהרון בן שושנה / לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה 

 8545521-04-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

) רחל (רשל  :לעילוי נשמתדברי התורה 
 בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 מר בא ברוך ה' למה תעמוד בחוץ... (כד', לא'))ויא
(אברהם  מש את הצדיקיעל ידי שש: שמעוני לקוטימובא ב

 ...מכלל ארור לכלל ברוך(אליעזר) באמונה יצא אבינו)
אליעזר מהרב יונתן דומב שליט"א שמה שזכה ושמעתי 

בזכות מסירות נפשו למילוי היה להיכנס חי לגן עדן 
שהרי נאמר  ,השליחות באמונה למרות נגיעתו בדבר

לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה  הבת היית'(רש"י) 
'. וכאשר שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו

 התגבר על רצונו לקיום השליחות זכה לחיים נצחיים... 
 

המעובד ע"פ סיפור שהובא  ובעניין זה סיפור נפלאא
 מסירות שהצילה ממוות:על  'מרווה לצמא'בגיליון 

בלב שכונת היוקרה שלנו שכן בית מדרש שבו התקיים 
מידי ערב שיעור לציבור שרובו היה מורכב מאנשי עסקים 

 שסיימו את יומם מידי ערב בשיעור תורה.
 באותו ערב הוזמנתי למסור בפניהם שיעור בהלכה

 : כדלקמן ל'ביזנס מן' והחלטתי לדבר בהלכה שמתאימה
'ההלכה אומרת שאסור להעלים פרטים כלשהם בעת 

פרט את ההלכה לסגירת עסקה' אמרתי להם והתחלתי 
 .לפרטי פרטים

ניכר היה שזה מאוד  ,אנשי העסקים האזינו לי בקשב רב
 העין תבזוויואולם  ,בריםדמעניין אותם והם קיבלו את ה

החליפו פניו מר קניסגמן ששידר חוסר נוחות, קלטתי את 
 צבעים והוא התפתל על כסאו.

בסיום השיעור הוא ניגש אלי ושאל 'כבוד הרב, האם 
 ההלכה הזו תקפה גם כאשר סוגרים עסקה עם גוי'?

חשבתי לרגע ועניתי 'אכן כן, ויתרה מזו, כשמדובר בגוי 
האיסור חמור יותר, משום שהעלמת פרטים עלולה לגרום 

 לחילול ה' גדול הרבה יותר'.
 ום צד להתיר'? שאל 'אספר לרב במה מדובר':'ואין ש

אני סוחר נדל"ן, לפני מספר חודשים רכשתי בניין '
דולר, מדובר היה בסחורה משובחת  ןתמורת תשעה מיליו

הצעתי אותו למכירה וכעבר שבוע ימים  ,ובמיקום טוב
גוי עשיר כקורח, על  –עמדתי לחתום עסקה עם מר לייט 

 מיליון דולר! שנים עשרמכירת הבניין בסכום של 
לפני כשבוע ביקרתי בבניין ולפתע הרחתי ריח נורא 
שעולה מאחת הקומות התחתונות, ככל שירדתי הריח 
התגבר, כיוון שלא מצאתי את מקור הריח הזמנתי 

ומחה, לאחר בדיקה התברר כי כל הצנרת מלטור טאינס
 צריך ,התת קרקעית בקומות התחתונות רקובה לחלוטין

ולהחליף את כל הריצוף להרוס חלק גדול מהקומה 
והצנרת בעלות של הון תועפות.  ביקשתי ממנו שיסתום 
רק את החורים באופן זמני, שיצבע ויטשטש ובעיקר 
שיעביר את הריח הרע ע"י מפיצי ריח עוצמתיים וכך 

 חסכתי לעצמי את ההוצאה הכבידה.



              
    

חיי שרה •  159  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (כג, א) ויהיו חיי שרה מאה שנה... שני חיי שרהה
  "שני חיי שרה, כולן שוין לטובה" (רש"י)

שרה", היה רבי יצחק זילבר זצ"ל, רבם של בכל שנה בפרשת "חיי 
יהודי רוסיה, חוזר על תמיהה גדולה שיש בדברי רש"י, כיצד אפשר 
לכתוב על חיי שרה אמנו, שכל שנותיה "שוים לטובה" הרי הייתה 
עקרה עד גיל תשעים שנה, ומלבד זאת סבלה שרה נדודים כל ימי 

לומר "כולם  חייה, נלקחה לבית פרעה, לבית אבימלך, וכיצד אפשר
  וביאר על פי מעשה שהיה בישיבת מיר:  שוים לטובה"?

בישיבת מיר היו שתי טבחיות, שעבדו קודם לכן במטבח של הצבא 
הרוסי, וכאשר עלו לארץ, התקבלו לעבודה במטבח של ישיבת מיר. 
מעניין היה לשמוע את שיחתן בעת העבודה. אחת הטבחיות הייתה 

ה, קצת כסף", שוב ושוב היתה חוזרת אומר כל הזמן, "הרבה עבוד
  על המשפט שהביע את מרירותה ועוניה.

ואילו הטבחית השנייה הייתה חוזרת ואומרת, "ברוך ה' זכיתי לעלות 
לארץ הקודש, ברוסיה הייתי צריכה לקלף תפו"א עבור גויים ריקים 
ופוחזים, ואילו כאן אני זוכה להאכיל תלמידי חכמים, אילו הייתי 

  תי עושה זאת בחינם".יכולה היי
אמר רבי יצחק, "שתיהן עשו אותה פעולה, שתיהן עבדו אותה 
עבודה, זו המתלוננת לא נשארו בידה אלא תלונותיה, ואילו השנייה 

  זכתה בכל מעשה שלה בחיי נצח, ושמחה מילאה את כל חייה".
על דרך זה ביאר, כי שרה אמנו הפנימה כל חייה, ש"כל מה שה' 

", כולל הקשיים, התבוננה כל חייה בזכות שזכתה עושה הכל לטובה
להיות אשתו של אברהם אבינו, וכך זכתה שכל שנותיה כולם היו 
שוות לטובה. כך יש לכל אחד להעלות את מעשיו, וכוונתו שעושה 

עם הציבור, ועל ידי זה כל מעשיו יקבלו ערך  לשם שמים ולהטיב
  וחשיבות עד אין קץ ויזכוהו בחיי נצח.

קברינו קבר את מתך... אדני שמעני ארץ ארבע במבחר 
  ...מאת שקל ביני ובינך מה היא

 שגם ,מופרך נשמע קצת זה לכאורה אבל ,כסף מאד אהב עפרון
 ,דעותיו התחלפו דקות כמה שבתוך, כסף אוהב שמאד אדם

 על שקל מליון כשמונה ביקש ולבסוף ,בחינם ליתן רצה ובתחילה
  ו.בעיני חשובה היתה שלא שדה
 העולם אומות שחכמי הידוע המעשה פי על מקלם, הסבא ותירץ

 להתנהג חיות לאלף אפשר אם אייבשיץ יהונתן עם הג"ר התווכחו
 בו ואין חיים, בעל נשאר חיים שבעל יונתן טען ר' הרבי אדם, כבני
 העולם אומות חכמי אולם יותר. גבוהה בבחינה שהוא כאדם דעת

 אנשים קיבצו בעלי חיים, לאלף שאפשר דעתם את להוכיח ברצותם
 לשרת את חתול להופיע אמור היה ובו גדול משתה ועשו רבים

 שאילפו כפי להטוטניים פעולות כמה עוד ולעשות כמלצר, האורחים
 שלו, הטבק בקופסת עכבר יונתן לר' נזדמן ומשמים .לכן אותו קודם

 והגיש כמלצר ששימש לחתול והצדיע מחא כפים הקהל שכל לאחר
 מן טבק מעט להריח יונתן ביקש ר' המסובין, בפני האוכל את

  עכבר,  אותו מתוכה  זינק הקופסא את פותח בעודו והנה  הקופסא,
והתחיל  שבתוכו, והאוכל המגש את מידו השליך החתול, ראהו וכשרק
 עד הגדול, באולם גדולה מהומה גורם שהוא תוך העכבר אחרי לרוץ

  העכבר. את רואה שהוא עד חתול לאלף הודו שאפשר שכולם

 אבל ,העסקה את ולגמור הכסף את לשלם רצה אבינו אברהם
 כאדם מאולף כעת אבל ,כסף אוהב מאד עפרון מתעקש עפרון
 מה לעפרון עשה שאברהם מקלם הסבא אמר ,בחינם שנותן תרבותי
  ,מהכיס הכסף את הוציא אברהם ,לחתול עשה יונתן רבי שהרבי
  אצלי'] הוא מוכן' י"רש [כמ"ש הכסף, את לעפרון אברהם וישקול
 דיבורי נשתתקו ,המרשרשים המטבעות צליל את עפרון ששמע כיון

 כחתול המעות אחר ורץ הכבוד גינוני כל את ושכח, שלו המתנות
 ולא רע איש להון נבהל' עפרון על במדרש ש"וכמ  .העכבר אחר
 '.יבואנו חסר כי ידע
 את שומעים אנו כאשר ,עפרון כמו להיות שלא להזהר לנו ויש

 ללכת 'לשכוח' ,הזמן קודם מהתפילה לברוח המטבעות צלילי
 ,מאולפים רק שאנו יתברר שאז  ,מטבעות כמה בגלל תורה לשיעור
  (ווי העמודים) .  הראש את מאבדים אנו מטבעות כמה ובגלל

  (כד, לו) ותלד שרה... אחרי זקנתה
הקשה: לשם מה רבי חיים קניבסקי שליט"א, בספרו 'טעמא דקרא' 

מספר אליעזר, שיצחק נולד אחרי ששרה כבר הזדקנה? איך קשורה 
  עובדה זו לענין השידוך?

שהם הכירו את אברהם ושרה, שהרי  –אומר רבי חיים  –והתשובה היא 
היו קרובי משפחתם, ולכן חששו שאם שרה ילדה את יצחק בגיל הרגיל 

תר, ואליעזר רוצה ללדה, יוצא שיצחק עכשיו כבר בן מאה שנים או יו
לקחת לו לאשה את ילדתם בת השלש... לכן אמר להם, שיצחק נולד 
"אחרי זקנתה" של שרה, והוא רק כבן ארבעים שנה, ואפשר אפוא 

  (ומתוק האור)    לעשות את השידוך.

  (כה, ט) ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו
והוליך את יצחק לפניו, וכתב רש"י מכאן שעשה ישמעאל תשובה, 

  והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם.
ראיה מזה שעשה תשובה, שמא הוא אדם שומר ויש להבין מה ה
למידי כל עבירות שבתורה, אבל יש לו כבוד לת המסורת, שעוש

להם כבוד, ויודע שהוא אדם חשוב,  קחכמים, ומנשק את ידם, וחול
  מתנהג כבהמה.ל הוא עצמו בביתו אב

וירא אמרה שרה לאברהם גרש את ותירץ בספר כרם חמד, שבפרשת 
הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק,  ההאמ

ם יצחק על מתשובת שרה אתה למד שהיה מריב ע וכתב רש"י,
תו ונוטל פי שנים, ויוצאים בשדה ונוטל קש רהירושה, ואומר אני בכו

ורגו כשהיה עדיין נער כבר רצה לה הויורה בו חיצים עיי"ש, וזה הי
   עבור הירושה.

ולך עם עכו"ם בדרך ילך מאחריו הה(דף כה ע"ב) ואיתא במסכת עבודה זרה 
יך הלך יצחק לפני ישמעאל לפניו פן יהרגהו מאחוריו, ואם כן א אול

חו ממנו אברהם, הלא עתה ודאי כועס עבור הירושה שלק תלקבור א
כרחך 'ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק' ועל  בונתנו ליצחק דכתי

  מכיון שיצחק הלך לפניו. שעשה תשובה שאינו רוצח,
יו, לכך כתוב לקמן ך לפנאבל יעקב חשש מעשיו, ונתן לו ליל

'ויקברו אותו עשו ויעקב בניו', כי יעקב פחד  קכשקברו את יצח
בגב, כדרכם של בני עשיו  ןישעשיו ילך מאחוריו ויתקע לו סכ

   (ווי העמודים)     וישמעאל.
  

                                    

  מי ישבה בין שני נהרות?           
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
  בנו של החת"ס י שמעון סופר"ק רבעשיר להשתדך עם בנו של הגהלמה זכה ה         

שאף שבספרו אינו מספר סיפורי מעשיות, מכל מקום הוא  ,כותב(ברכות דף ח ע"א) נת יוסף הגאון רבי יוסף ליברמן שליט"א בספרו מש
  , כי יש בזה מוסר השכל גדול לחתני זמננו.דלהלן, ששמע ממגידי אמת הביא את הסיפור

, העשיר ורה וגדולהלבתו של אחד מחשובי קראקא שזכה לת וז"ל אב"ד קראקא השיא את אחד מבני: הגה"ק ר' שמעון סופר וכך מספר
, הסבו בראשה כל גדולי ודייני העירהחתונה היתה נהדרת,  .נ"ל, וכבר זכה להשתדך עם הגאון השהשיא את בתו הראשונה היה איש צעיר

השמחה כשהמחותן הצעיר ישב גם כן  הסביבה, והמון נכבדים שהשתתפו בשמחת הרב שהיה גדול מרבן שמו. במשך י"ם מכלאדמור
, בנו של מרן ראליש ו"ר אמור לי נא במה זכית להתחתן עם רב האי גאון רבן שלשאלו האדמ ,י"ם"י אחד מחשובי האדמורבראש ע

אשתי, הבטיח : כשנשאתי את הזמן. וכך היה המעשה ענהו המחותן לכל זה זכיתי כי עשיתי פעם דבר טוב וזה מלוה אותי כל .החת"ס ז"ל
מקום קיים  על אף שחמי היה עני, מכל ,יכים לבית, כמנהג הארץ בזמן ההיא, ושאר דברים שצרכסף, שמיכות פמוטי ,לי חמי נדוניה נכבדה

אינה מדלקת נרות שבת בפמוטות  יתונה לאכול אצל חמי, ראיתי שחמותכשבאתי לשבת הראשונה אחרי הח .הכל בדיוק כפי שהבטיח
, לא יכולתי מהוריה רות על אבן, ואילו אשתי הצעירה הדליקה בפמוטות שקיבלהמניחה את הנ כסף, או נחושת, אלא באופן פשוט ביותר

 , אלה הן הפמוטות של אמה, וכיון שלא היהלחיה, שהפמוטות שהיא קבלה להתאפק, ושאלתי את אשתי על זה, ענתה לי ודמעתה על
אמנם לא היו  ו, כגון השמיכות שלנוד דבריםתי עהתחלתי להתבונן בשאר החפצים וראי .כסף לקנות לי חדשים נתנו לי אותםלהם 

 , שגם, והיא אמרההיה קר להם, שאלתי את אשתי על כך, ובוודאי פשוטות , ואילו בבית חמי התכסו בשמיכות, אבל טובות מפוךחדשות
  את השמיכות שלהם נתנו לי.

מעל בשרו, וכך עשיתי, במוצאי שבת באתי לחמי, ואמרתי לו  הנות ממה שחמי הפשיט את העורברגע זה החלטתי, שאני איני הולך לי
ממנו, הנה יקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו  חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר למה זה כבוד

הנצרך לי, בשביל ביתי  שון בבוקר לויתי אצל מכרי עשרת אלפים כסף, קניתי לי את כלביום רא .השם משלו, ואני כבר אסתדר בעזרת
יש  ,גש אלי יהודי ואמר לי אברךיההלואה. עוד באותו יום בבואי מבית המדרש, נ י"ת שיעזור לי להחזיר את, ושמתי בטחוני על השהחדש

ה יפה, לויתי עוד , ואפשר להרויח בהשקעה היא בטוחה כסף עבורלי עסק הטוב בשבילך שאפשר להרויח בו מצויין, כדאי לך ללוות 
, ומיד החזרתי את שתי ההלוואות ,ם אלף כסףמכרתי את הסחורה בעשרי וקניתי את הסחורה, בתוך ימים ספורים ,עשרת אלפים כסף

תעשיר, ועם זאת לא בטלתי ח"ו  ' היאהבנוסף לכך זכיתי ב"ה לבנים ובנות מוצלחים ומוצלחות, וברכת  .ומאז האירה לי שמש ההצלחה
, , ישמע חכם ויוסיף לקחמסיים בעל המשנת יוסף .בכבוד הזה להשתדך עם מרן הגאב"ד י"תי בהתמדה יום יום, וכעת זיכני השלימוד

  (ווי העמודים)   .ם גם על לבו, וטוב עין הוא יבורךוחפצי חמיו, כי א וישמור לא רק על פמוטות

  
  

  האם מותר לבקש מאדם אחר ללוות את הילד שלי כדי לפטור אותו מן התשלום                          
כאשר הוא מתלוה למבוגר או לילד  : ע"פ כללי משרד התחבורה, ילד עד גיל חמש פטור מתשלום על הנסיעה בתחבורה ציבורית,שאלה

על אחד מהם, ואינו פוטר מתשלום אלא אחד. ומעשים שבכל יום  שמשלם עבור הנסיעה. ומבוגר אחד שמלוה שני ילדים חייב לשלם
 עולים ההורים לאוטובוס ונוטלים עמם שלושה ילדים שעדיין לא הגיעו לגיל חמש, וכדי שלא יצטרכוש במשפחותינו הברוכות בילדים כ"י,

עמו לאוטובוס, וכך ייפטרו מן  לשלם עבור הילד השלישי, הם מבקשים מאחד האנשים הממתינים בתחנה שיקח עמו ילד אחד ויעלה
ראוי לעשות כן, או שנאמר דכיון שבאמת אין המבוגר הזה מלוה  אםהתשלום על הילד, שהרי הוא מתלוה למבוגר אחר. ונשאלה השאלה ה

  לאוטובוס, נמצא שההורים נטלו עמם שלושה ילדים שאחד מהם חייב בתשלום. את הילד כל הנסיעה, אלא רק עולה עמו
ורבי שמאי  להקל בדבר. וכן הורו הגאונים רבי שלמה שלמן אולמן שליט"א : הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א הורה דישתשובה

שמלוה את הילד שלו או את  שמותר לעשות כן לכתחילה, שהרי החוק אינו מבדיל בין מי גרוס שליט"א ורבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א
מן התשלום. אך הגרש"א שטרן התנה,  ייפטר הילד מן השכן ללוות עכשיו בנסיעה את הילד שלו, ועי"ז הילד של השכן, ומדוע לא יבקש

אך אם הוא מתלוה אליו רק בשעת העליה  המלוה אותו במשך כל הנסיעה ורק באופן זה ייפטר מן התשלום, שהילד יישב ליד המבוגר
נסיעה הדבר מותר בלא הילד יושב ליד המלוה כל ה בזה מן התשלום. וכן הורה הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א, שאם לאוטובוס אינו נפטר

  בדבר והניח בצ"ע. אם תיכף לאחר העליה הוא חוזר לשבת אצל אביו יש לפקפק פקפוק, אולם
שקונה משאר  בינינו, שיש חנויות שעושות מבצע הוזלה על מוצר מסוים, למי והגר"ש גרוס הוסיף, דיש לדמות דין זה לדבר המצוי אף הוא

ואינו זקוק למוצרים  ₪ 100- רוצה לקנות משאר מוצרי החנות, מחפש מי שקונה ב ם מי שאינוש"ח. והרבה פעמי 100מוצרי החנות בסך 
 100- מותר, דמכיון שמי שקונה ב הוא מקבל את ההנחה בלי לקנות בעצמו כלום. ולכאורה דבר זה שבמבצע, ומצטרף עמו לאותה קניה, וכך

קרובו. וכך בענייננו, כל מי שנוסע  לי אם מנצל הנחה זו עבור שכנו או מנצל הנחה זו עבור עצמו, מה ש"ח זכאי להנחה זו, מה לי אם
  לנצל הנחה זו עבור ילד אחר. ו עבור הילד שלו, כך יכולזילד בחינם, וכשם שיכול לנצל הנחה  בתחבורה ציבורית זכאי ללוות

 תנאים כרצונה ה פרטית, והיא יכולה להתנותשחברת האוטובוסים היא חבר אמנם הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א מפקפק בזה, דמכיון
  (וישמע משה)     שימוש שאינו מוסכם על דעת בעלי החברה. על השימוש באוטובוסים שלה, אסור לעשות

                          

  אך תמיד עונים לי. מה אני? אני אף פעם לא שואל שאלות,                      
  שם הזוכה: אבינועם שטרנברג נ"י .השבועית: המבקר הוא בנו של האסיר . תשובה לחידה. חמורו של אברהם אבינו2 יצחק האיל בעקידת. 1ת: תשובה לחידה ההלכתי
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
של כרבה ]"סאלי בבא"ה[ ל"זצ אבוחצירא ישראל רבי כיהן כאשר שהיה מעשה
, והמצוות הדת משמר על לעמוד כדי סביב לכפרים פעם נסע, שבמרוקו בודניב
לבית תלמידים ברישום והחלו מפואר מבנה שכרו, היעדרו את המשכילים ניצלו
, בעיצומם הלימודים היו ממסעו סאלי הבבא כששב. הכפרנית ההשכלה ברוח ספר
הללו. דתם על המעבירם ס"מביה הילדים את להוציא במפגיע ודרש הקהל את כינס
ובמתת לשון בחלקת ההורים את ופיתה לבית מבית עבר ס"ביה מנהל, החרישו לא
את יוציא שלא אב" ואמר סאלי הבבא נענה. ספרו בבית הבנים את להשאיר יד

ס"ביה נסגר היום למחרת". בן אותו של גורלו יהיה ומר רע החילוני ס"מביה בניו
דרך ארסם את לכפות החליטו המשכילים, נואש אמר לא השטן אך. תלמידים באין

לחינוך בניהם את לשלוח היהודים את שיחייב חוק ולחוקק, המרוקאי החינוך משרד
היה והוא, אישית הכירו המשטרה שר ,בחוק ללחום החליט סאלי הבבא. הכללי
עד, רבה כה הייתה סאלי לבבא הפחה של הערצתו, בודניב בעיר הפחה של סגנו

ועלה בנו גדל עתה. הרב של ביתו בני עם בקטנותו להתרועע לבנו שיתיר שביקשו
, רבאט המלוכה לעיר סאלי הבבא נסע. המשטרה לשר שהיה עד התפקידים בסולם
בישיבת השרים חבריו עם עתה שוהה שהוא והתברר, שגדל הבן עם להיוועד וביקש

את קטע הוא הכל להפתעת, לו ממתין שהוא להודיעו סאלי הבבא ביקש, ממשלה
ביראת שאל -" לבקרני הרב כבוד בא מדוע"  הרב אל ויצא בישיבה השתתפותו

 -.עצומה בהתרגשות סאלי הבבא לו אמר", בידיך נתונים ותורתו ישראל עם" -. כבוד
ילדי ליבות את להרעיל המיועד חוק לחוקק עומדים" -.  השר השיב" מבין איני"

השר שמע.בהתרגשות הרב הסביר -" ואפיקורסות כפירה בלימודי להלעיטם ישראל
הזכיר -' המשטרה שר אני' - סמכותו בתחום היה לא זה עניין אך, המוצע החוק על

אינך ואילך זה מרגע כי לך דע' סאלי הבבא השיב -' לא.  'החינוך שר ולא לאורחו
הממשלה החליטה עתה זה. 'השר תמה -' הכיצד'.  'החינוך שר אלא, המשטרה שר

אני מבטיח, רבי דבריך כנים אם. 'הרב הודיעו -' החינוך כשר למנותך בהיעדרך
הממשלה לישיבת שב הוא. המופתע השר ענה -' יתקבל לא החוק כי חגיגית לך
שר לכהונת אחד פה נבחר עתה זה כי ובישרוהו ובברכות בתרועות התקבל שם

את לחייב החוק הצעת ביטול היה החדשה בכהונתו שעשה הראשון הדבר, החינוך
מורשת ברוח המקורי בחינוכם להמשיך להם ולאפשר, כפירה בלימודי ישראל ילדי

 ")סאלי בבא סידנא( ".הדורות
 

תפילה של כוחה מגיע היכן עד המלמדת, מאלפת עובדה ל"זצ שך הרב מרן סיפר
, אחד מזקן בצעירותו שך הרב שמע - המעשה את. בתורה הבנה על הלב ממעמקי
וכך. לתהילה נודע פוסק, שבדור הרבנים מגדולי אחד אודות עמו שוחח כאשר
' קראסון' בעיר ל"זצ שלעז הירש רבי של בישיבתו למדתי, בצעירותי:"זקן אותו סיפר

היה אטום מוחו אבל, בתורה חשקה שנפשו אחד נער היה ושם', קיוב' שבפלך
שב היה הוא, הישיבה בני כל את מייגע היה זה נער. במיוחד אטית ותפיסתו
כבר שכולם עד, תשובה ובכל שאלה בכל, סוגיא בכל פשט לו יסבירו כי ומבקש
היו והטירחה הסבל. לשאלותיו והשבתי, עליו ריחמתי אני רק. לו מלהשיב נלאו
שורה מיד מגיעה היתה - אחת שורה הבין סוף סוף שכאשר משום, נשוא ללא

- לספר הזקן המשיך -" סבלנותי פקעה הימים באחד..."להבין מבקש היה אותה נוספת
אני ואילו, נפש בפחי והלך פנה הנער. לנפשי שיניחני ביקשתי, ושוב שוב לשאול וכשבא"
יפנה ולמי יעשה מה לדעת סקרן הייתי, המתרחקת דמותו אחרי הבטתי... יסרוני כליותי -

... שדחהו האחרון הייתי ואני, הבחורים כל אצל מזלו את ניסה שכבר - הסתבר אך, עתה
על רכן שם, המדרש בית לפינת לו והלך פנה ולפיכך, לפנות מי אל לו היה לא שוב, מעתה

לגלות ביקשתי, עצמו בתוך הנער התכנס בה הפינה אל בלאט התקרבתי."כלשהו ספר גבי
', רבה אהבה' בברכת הפתוח סידור גבי על רוכן להפתעתי מצאתיו והנה, לומד הוא מה

ומפציר מבקש כשהוא', ולהשכיל להבין בלבנו ותן: 'במילים ומתחנן בבכי מתייפח ושמעתיו
 רחמי נכמרו, כן כי משראיתי"...תורתו במאור עיניו את יפקח' וד לבריות עוד יצטרך לאכי
 כל וזאת, בדעתו שיעלה כל לשאול רשאי הינו כי לו והודעתי לצידי אותו הושבתי, הנער על

ולא שכמעט עד, ויותר יותר מבין הבחור החל - הפלא לגודל, מהרה עד, והנה."שיחפוץ אימת
מהאריות לאחד נעשה הימים שברבות עד, הסוגיא לפשט הנוגעות שאלות לשאול הוצרך

לפניו הולך שמו אשר, פלוני פוסק הוא הוא" - סיפורו את הזקן סיים -" זה נער! שבחבורה
את הזקן סיים -?" הוא והיכן אני היכן, נא ראה! לפתחו משחרים ורבים הדור מגדולי כאחד
 תורתו בלימוד ההצלחה על, בתורה ההבנה על תפילתנו להיות צריכה כיצד, לנו הרי.סיפורו

אושרנו כל כי ידיעה מתוך, שליש בדמעות, כך נתפלל אמנם אם. שבשמים אבא של הקדושה
, כל אדון לפני לרצון תתקבל שתפילתנו בכך ספק אין - זו משאלתנו במילוי אלא תלוי אינו
 )חיים אורחות( !בוריה על בהבנתה עינינו את ויאיר תורתו את לנו ילמד אשר

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ר ח לֹא ֲאׁשֶ ה ִתּקַ ָ נֹות ִלְבִני ִאׁשּ ַנֲעִני ִמּבְ ר ַהּכְ ב ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ִקְרּבוֹ  יֹוׁשֵ  מאס למה: ּבְ

 פי על אף, אביו ומבית ממשפחתו ליצחק אשה לקחת ובחר בכנענים אברהם
 משחיתים היו הכנענים: הוא ההסבר אלא,? זרה עבודה עובדי היו הם שגם

 התולדות נמשכות ותכונות ובמדות, ומוסר מדות בעניני רעים, תועבה במעשי
 שוגים, אמונה בעניני תועים היו אברהם של במשפחתו אולם. הוריהן אחרי

  .לבנים מאבות נמשכת אינה זאת ובחינה, בשכל, בדעות
 ")נזר אבני"ה בעל מסוכוטשוב אברהם ר׳ הרבי(
 

 בוודאות לקבוע בדרכו שראה הניסים על סמך לא אליעזר: ִלְקָראָתהּ  ָהֶעֶבד ַויָָּרץ
 בעלת אמנם שהיא להווכח סימנים ביקש אלא, ליצחק אשה להיות מתאימה שזו
 מהמעשה הוכיח דבריסק ד"הגאב ל" זצ ז"הגרי ומרן שמים יראת בה ויש חסד
 ניסים על ואפילו, השמים מן סימנים על להסתמך אין  שבזיווג אליעזר של

 יראת היא אם הענין ולברר לבחון עוד צריך אלא, הזיווג שזהו, כביכול, המורים
 לראות רבקה את בחן אלא, סמך שלא אליעזר  וכמו, במעשים וצדקנית שמים

  )ודעת טעם(.צידקותה
 

 זכרונם חכמינו אמרו)רש׳׳י(לקראתה המים שעלו שראה לפי: ִלְקָראָתהּ  ָהֶעֶבד ַויָָּרץ
 עולים המים שהיו רמז אין מים לשאוב רבקה כשבאה השניה שפעם לברכה

 ששאבה הראשונה בפעם כי והטעם, ולשאוב לטרוח צריכה היתה רק, לקראתה
 אבל, לקראתה עלו שהמים זכתה צדקנית והיתה והיות, מצוה לשם לא לעצמה
 מה כל אדרבא אז, חסדים״ ״גמילות מצות לשם ששאבה השניה בפעם

 לכן, הוא ברוך הקדוש לפני המצוה יותר חשובה, יותר וקשה יותר שטורחים
 )אברהם בית( .מרובה שכרה שיהיה לטרוח צריכה היתה

 
הּ  ָאִחיהָ  ַויֹּאֶמר ב ְוִאּמָ ׁשֵ ֲערָ  ּתֵ נוּ ַהּנַ ֵלךְ  ַאַחר ָעׂשֹור אוֹ  ָיִמים ִאּתָ : " י"רש פירש:  ּתֵ

 מובא רבה ובמדרש  מלאך ובא לעכב רוצה היה הוא,? היה היכן ובתואל
 רצה ולמה. הקערות והפך מלאך בא, אליעזר במאכל המות סם נתן שבתואל
 אשה לו לקדש שליח ששלח אדם: הוא הדין, אלא? אליעזר את להרוג בתואל

 והן אשה לו קידש שמא, שבעולם הנשים בכל השולח אסור בדרך השליח ומת
 לאסור כדי, יצחק של שליחו, אליעזר את להרוג בתואל רצה ולכן. קרובותיה

. אותו ירשו ובניו הוא וממילא יורש לו יהיה ולא, שבעולם הנשים כל יצחק על
)גנוזה חמדה(השידוך את שיגמור עד לאכול רצה לא ולכן לכך חשש ואליעזר

 
ְקְראוּ אְמרוּ ְלִרְבָקה ַויִּ ךְ  ַוּתֹאֶמר ַהזֶּה ָהִאישׁ -ִעם ֲהתְֵֽלִכי ֵאֶליהָ  ַויֹּֽ  אלך: "י"וברש: ֵאֵלֽ
 באותו רבקה של התנהגותה היא לכאורה מוזרה".רוצים אינכם אם ואף, מעצמי
 עלולה התקיפה תשובתה שמא? כזו מתגרה תשובה לתת לה מה לשם. המעמד

 לה אפשרו, לזה צריכה היתה לא הלא? התנגדותם את ולעורר המצב את לסכן
 בעת והמשכיל" לקיים לה היה מוטב זה ומטעם, החופשי רצונה מתוך להחליט
 רבקה רצתה כי מכאן מוכח, אלא?כזו מתגרה תשובה להשיב ולא" ידום ההיא

 במשפחתה תלויים בלתי אחריה וזרעה היא שתהיה, עתידה את בזה להבטיח
 שתהיה, איתם היחס וכל הקשר כל של מוחלט ניתוק לידי להביא, ובמולדתה
, הטהורה הרוחנית ולהשקפתה לרצונה בהתאם ולהתנהג לעשות מהם מנותקת
, אותה שיעכבו לחשוש שיש, ידיהם ותחת בביתם עודנה כשהיא, עכשיו ודוקא
 ההתנגדותתכונת בנפשה מעמיקה היא אז כי, עצמה את לסכן מוסיפה והיא

 זה היה.ועקרונותיה השקפותיה, עמדותיה על והתקיפה העקבית והעמידה
 את לעשות מעדיפה היא, לסיבוכים החרדה כל שעם", מחושב סיכון" מצידה
 בעתידהמחיר עלול הרי, עכשיו לא אם כי, בהתחלה, מיד דוקא הרגשות ניתוק
 אם להצליח אפשר בהתרפסות ולא בפשרות לא שכן, יקר יותר הרבה להיות

 )חדש אור - ל"זצ זייציק חיים רבי( .עליהם ועמידה עקרונות של חיים באורח מעונינים
 

ח ַאְבָרָהם ַויֶֹּסף ּקַ ה ַויִּ ָ ָמהּ  ִאׁשּ  ונקראת, הגר זו. קטורה: פירש י''ורש: ְקטוָּרה וּׁשְ
 של אשתו. היתה הלא זו הגר־קטורה כקטרת מעשיה שנאים שם על קטורה
 שהיתה זמן כל אלא? הלום עד שבחה מלהגיד הכתוב המתין ולמה, אברהם

 היו ערך מה כי, הגר של הנאים מעשיה הוכרו ולא נראו לא, קיימת שרה
 לאחר אבל? הצדקת שרה של הגדולים טובים המעשים לעומת הגר של למעשיה
 )התורה על(. כקטורת הם נאים כי הגר של מעשיה ונכדו נראו אז, שרה שמתה

 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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 הנהגים את ותראו ראשי שבכבי פעם תיסעו: ל"זצ ברעוודה שלמה רבי שח
 היחיד הוא אחד כל, בינינו" אדם פרא" זה מה' לראות תיוכחו ואז" אדיבים"ה

 לו מפריע מישהו ואם לו אכפת לא" הוא" לשם להגיע צריך" הוא" בכביש
 להוציאה אפשר אי שם שנאמרת מילה שאף כזה מוסר לו מטיף הוא-במשהו
 היה נוהג היה", חיים חפץ"ה מרן שאם למישהו פעם אמרתי, יהודי של מפה
 ארד אני אז-ממהר שהוא רואה אני, או. "לירושלים להגיע יומיים לו אורך

 לו שיש כנראה בצד נעמד שהוא רואה אני" אותי יעבור שהוא כדי לשוליים
!.  אדם זה מה רואים הייתם", הגלגל את לו אחליף ואני לו לעזור אלך, תקלה
 .חיה כמו להיות נורמה אצלנו נהיה היום אבל

 
 

 הם החודשים שמקצת לפי שהחיינו בו לברך אין חדש ראש של הללהטעם ש
 חבירו את הרואה שהרי יום משלשים בפחות שהחיינו מצאנו ולא חסרים
 זמן אומרים אין הטעם מזה וגם, שהחיינו מברך אינו יום משלשים בפחות

 )אבודרהם( .יום משלשים בפחות שהם מפני הכוס על בשבתות

 
 

 תוכל ב״לא מצווים אנו ליהישרא האיש של וחמורו שורו אבדת על אם
 אנו בודאי בשרינו אחינו של נפשו אבדן על וכמה הכמ אחת על, להתעלם״
, אליו רוחו להשיב המאמצים כל ולעשות הגדולה הסכנה על להזהירו מוזהרים

ללמד, שבת״ ״מזהירי חברות לייסד צריכים אנו כאן גם כשלון ואל יאוש אל
 כי, שכרה וגודל האיסור חומר ידעו למען, שבת הלכות והבנים האבות את

 בשנים רבות זה עומדת באמריקה החרדית היהדות.זדון עולה תלמוד שגגת
 והמלחמה העיר חלקי בכל לאספות מתכנסים. ונבלות טרפות מאכילי עם בקרב
 מאכילי כלומר, האחר הצד שגם מה ולמרות. המחנה כל פני על נטושה

 אף נרתעים ואינם, החרדית היהדות את לנצח באמצעים אוחזים, הטרפות
 תקוה ויש, חלילה נואש אמרנו לא עדיין בכ״ז, בדיניהם הרבנים את מלהעמיד
 ששקולה, השבת זכות תגרע אפוא ולמה. נצחון בזר תצא החרדית שהיהדות

 מהעון מישראל אחד נפש להציל בידינו יעלה אם ואף?  כולה התורה כל כנגד
 רחבה שבתעמולה ומכל שכן ידינו את לרפות רשאים אנו אין ג״כ הזה החמור
 כולנו נא נזדרז.נפשות אלפי גם ואולי ומאות עשרות להציל אפשר ומקיפה

 הקודש משמרת על יעמוד ובסביבתו במקומו אחד כל, השבת קדושת למען
 השבת תגן קדושתה על נגן אנו ואם, השבת יום קדושת על העם את להזהיר

 שבתות שתי ישראל שמרו ואלמלא ובמצוק בצרה הנתונים ישראל כלל על
 ונחומים טובות בשורות לבשר, במהרה צדק גואל לנו ישלח וד׳, נגאלין היו מיד
 .נפשנו ופדיון גאולתנו על לו ונודה, העמים בין ומפורד מפוזר לעם

 )תש״י ניסן "השבת למען" זצ׳׳ל גריינימן שמואל רבי(
 
 

 יתכן איך. המצוה עשית להתחלת ברכה בין להפסיק שאסור הדין שאלה:

 ?להפסיק שמותר

, אחריה ללמוד מיד צריך שאין אומרים יש התורה״ ברכת" כשמברך תשובה:

 ואינו לימודו באמצע הפסיק כאלו דינו ללימודו ברכה בין שמפסיק פי על אף
 עד לעשותה שלא רצה שאם שכיון לפי, הנהנין ולברכת המצוות לברכת דומה
חוזרת ברכה אותה שאין נראה כשמפסיק ולפיכך בידו הרשות. שעה לאחר

לא כשמפסיק תמיד בה לעסוק שחייב תורה תלמוד אבל, עשיה אותה על
 מרדכי' ,תוס.(ללמוד הוא מחויב שמפסיק זמן שבאותו מאחר. הפסק חשוב
 )החידות ספר(), ורמ״א

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ר' ה ַחי ַוּיֹאַמר ָדה ֲאׁשֶ י ֶאת ּפָ ל ַנְפׁשִ  שלום רבי סיפר: ָצָרה ִמּכָ
 שבת בליל העובדה בעל של מפיו בעצמי ששמעתי מעשה: ל"זצ שבדרון

 וארבע משלושים יותר לפני שבת בליל". משה זכרון"ב הדרשה לאחר -
 דיברנו", שכרה כנגד מצוה הפסד" על, גיוואלד, בדרשה אז דיברנו, שנים
 בסופו אך, שעשה המצוה ידי על הפסיד שהוא חושב אדם לכאורה איך
 ומקבל זוכה עוד ולפעמים". מצוה שכר" השכר את רואה הוא דבר של
 לקראתי בא הדרשה לאחר. הזה בעולם עוד, מצוה שכר חפניים מלא
 במאה נולדתי רוסי אינני, לא?. "רוסי אני האם כלומר?" רוסי אולי: "ושאל

 כריתי. אמר", עובדה שבדרון לרב ואספר, מרוסיה אני אבל". "שערים
 ואז, ברוסיה התגוררתי, ש"ימ ניקולאי הצאר את הרגו אשרכ: לדבריו אוזן

 מה וכל רוצח אכזר היה הצאר(כביכול עדן גן של שנה חצי ברוסיה היתה
, קרינסקי הנשיא של בראשותו הסוציאליסטים קמו ולאחריו, רוצים שאתם
 ובאמתמכליהם יצאו אנשים - פלאים פלאי, הגבלות ללא לסחור נתנו

 בזהבסחרתי, אוהו. בבורסה ממסחר היתה פרנסתי). רב ממון הרויחו
 מביתי יצאתי, אחד בוקר. יפה והרווחתי, ערב עד מבוקר - ובמרגליות

 עם בדרכי אני. לבורסה בדרכי, שחרית תפילת לאחר שמונה בשעה
 לפתע, ברחוב כך צעדתי כאשר. רב ממון בה היה. ביד קטנה מזוודה
 רבות מצוי היה לא זה קול!". עשירי! עשירי: "קורא קול מאחורי שמעתי

, מדרכיפניתי, ראשי את הסבתי" עשירי" מבקש יהודי, נו, במחוזותינו
, שלו הזכרון יום, אבא  של יארצייט לי יש: "הסביר והוא לאחורי חזרתי
 הלכתי. לחצר אחריו נכנסתי. הסכמתי?" מנין להשלים לביתי תיכנס אולי
 אנשים ארבעה: בעינים חושך לי נהיה כביכול ואז, ונכנסתי הבית פתח עד
 אני והנה, עשירי שאני אמרת אתה: "בתמיהה שאלתי?!" עשירי. "שם היו

 בפתח נעמד!". תלך לא אתה. הכרזתי)" רימתני למה! (הולך אני, חמישי
 כאשר...". כך תתנהג אתה גם יארצייט לך יהיה כאשר: "והתחנן הדלת

, לעשות אפשר מה, נו, טוב: "חשבתי, עליו רחמתי, כאלו דיבורים שמעתי
". אביו על קדש שיאמר, אנשים עשה שיהיו עד אמתין, כאן כבר אני

 לאחרים שגם מסתבר. לחפש יצא הוא. רוח בקוצר, הכסא קצה על ישבתי
 לתומי חשבתי. עשרה נאספו, בערך שעה כרבע שלאחר עד", עשירי" אמר

, לאאך, מרנווג קדיש יאמר האיש, לבורסה הולך אני דקה בעוד שהנה
 חשבתי. השיב!" שחרית! כן. "שאלתי?!" שחרית"... . "הודו" החל הוא
 אתה יהודי' ר: "הבית בפתח שוב נעמד והוא. לצאת קמתי. מתפקע שאני
 שעה אאחר: "והרהרתי התיאשתי!" אבא של יארצייט לי יש, הולך לא

. קומימ עלהתיישבתי". וגמרנו יהודי עם מצוה למען, כסף אפסיד, למסחרי
 וכמובן!" כח יישר"וב הברכות בכל אותי בירך הסתיימה התפילה כאשר
 שמח יצאתי. שעשיתי מה על התחרטתי לא כבר המצוה לאחר שכעת
 כאשר. הבורסה לעבר המזוודה עם צעדתי. רצון שבע הייתי לב וטוב

: בסערה לי ולחש אדם אלי ניגש הכניסה לפני מטר כמאה, התקרבתי
 הבוקר זה היה -!" ברח!, רוצחים! הבורסה בבנין יםהורג, מכאן הסתלק"

 וכבר" - הבורסה לבנין ראשון דבר נכנסו הם. לגדולה עלו שהקומוניסטים
. אחורה אותי ודחק האיש לי אמר" עשירים סוחרים שבעים להרוג הספיקו
 סיפורו את סיים -" לרב אומר אני אז". "נפשי על ונעלמתי ראש הפניתי

' מצוה הפסד' - הפסדתי, שעה חצי אחרתי": "כרהש כנגד מצוה הפסד"
 בזכרון כאן היום ועד. חיים קיבלתי! החיים את -? בשכרה קבלתי ומה -

 )להגיד(". ימים לאורך חי אני משה

לַנְפִשיֶאתה סיפר: ָצָרהִמּכָ
לל

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

ראשישבכביפעםתיסעו:ל""זצרעוודהמכלנפׁשיאתהפדה

"

בפעםתיסעו:ל"

"תת"ת"פרפראות"

חשוב
),ורמ״א

ן

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  

ָ ְ ִ ָתְתרראאאִֵ

יֹאמר
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"" " 

  נערכה.טובה בשעה ,התחתן צעיר זוג     נקודה למחשבה
 לבעל לשלם כדי שקלים אלפים עשרת לאולם עמו הביא החתן אבי .מוזמנים המון עם מפוארת חתונה
 פשט הוא .החתן עם ולרקוד לבוא ,,השמחה במהלך. מעילו בכיס הכסף את והניח האולם

 לאחר. ומכרכרים מפזזים רוקדים בנו עם האב ,גדולה הייתה השמחה.הכסא דמסע על והניחו מעילו את
!! . ..ממשש ובעודו מעילו את לבש ,למקומו המאושר האב חזר הסוחפים הריקודים

 לבסוף אך ,בקהל חיפוש ולערוך למשטרה לקרוא חשב ,ביגונו .עליו חרב שעולמו חש ,האב החוויר
...' שקלים אלפים  עשרת עוד יעלה ,כסף הרבה כך כל עלה האירוע' השמחה את להשבית שלא החליט
 המשפחה ,מוכנים והתמונות הסרט ,הסתיימה השמחה,עברה החתונה .רוחו את לעודד בניסיון ,חשב

 . החתונה בסרט ,הראשונה בפעם , י כדי המחותן לבית נקראה המאושרת
 

 וצופים ,והילדים הקרובים ,הדודים ,והאחיות האחים ,הכלה הורי ,החתן הורי ,והכלה החתן יושבים
 ...שמחה איזו,והריקודים האוכל,הקידושין הנה...החופה הנה. טעם ובטוב במקצועיות שנערך בסרט

 אבי נקרא לפתע,ומקסים יפה הכל...” תראו מיכל את תראו ,חני את תראו תראו” ...יפים צילומים אילו
! יופי איזה. לרקוד וניגש הכסא על אותו תולה ,המעיל את ורידמ ,קם הוא הנה ,בנו עם לרקוד החתן

 אל מתגנב ,ך איך רואים ,יותר ולא פחות לא ,ואז ,האולם פני על לרגע משוטטת המצלמה
 ,האור את הדליקו,הסרט את עצרו מיד...מהכיס הכסף את ומוציא ידו את מושיט ,המיותם המעיל

 .לימהכ איזו ,בושה איזו .עליו והסתכלו
 נתן כיצד ורואים יושבים כולם, הנה?! הסרטהמה הזה הקטע את למחוק כדי הכלה אבי נותן היה כמה

...ומתגנב חומק הוא כיצד... האחר של מעילו בכיס ידו

 אחרי" שומעת ואוזן רואה עין,ממך למעלה מה דע"...
 (העורך)  .... עשה אשר כל לאדם יראו שנה 120

 היו ברחוב מתהלך ראוהו אשר בעת היטב הכירוהו לא אשר אלו
 סלי שני שכן השוק מן ל"זצ דיין יוסף רבי חוזר כעת כי בטוחים

 קבלה בספרי מלאים היו הסלים אמנם בידיו הוא נושא כבדים שוק
 היו סגולה ויחידי מעטים ורק ו אלו ובספרים
 וראו עמו למדו אשר ומהם הנסתר בתורת סקוע בשעת בו מבחינים

 . ובנסתר בנגלה ידיעתו ורוחב גדולתו את
  פי על מכוון היאך בו הבחינו אשר זמנים היו

 בזמן כמו נוראים ייחודים ומייחד הקדוש י"האר רבנו כוונות
 באותם ל על בהשתטחותו או חנוכה נרות הדלקת
 על הנסתר היה רב זאת כל םוע זאת להסתיר יכל לא הוא זמנים

 .בפניו חוצץ קיר אין. הנגלה

 .רבנו אצל קבועים בית בני והמחסור הרעב היו הצנע בתקופת
 היה לא השבוע במשך רבות זצ"ל פעמים שרעבי מרדכי

 קבל אלא, זה מצבו על חלילה התרעם לא רבנו. אכולל אוכל בבית
 . לפרנסתו לו פסק יתברך שהבורא במה והסתפק באהבה הכל את

 

 ובבית הצהריים שעת עברה כבר אחד ה קרה והנה
 דגים או בשר ש"וכ יין ולא לחם לא.שבת לכבוד מאומה אין רבנו

 בקול הונאנח במקומה התכוצה והרבנית. ומעדנים מגדנות ושאר
 ? חול שבתנו נעשה כיצד:בוכים

 

 לסגור והחליט ביתו ותונ של ת את ראה רבנו
 .יתברך' ה על יהבו את בהשליכו מהבית ולצאת ספרו את

 הגאון של בביתו ביקר פעם
  ל"זצ פינקל צבי נתן רבי
 של פניו על. אחרת מישיבה בחור

 העת כל נסוכה הייתה הבחור
. ת ארשת

 
 כך על לו העיר צבי נתן רבי
 יכול לא הלה אך, אחדות פעמים
 הבחור.  רגלוה את לשנות היה
, ו דרכו את עשה

 של שנכדו, היה מדובר , ותחלה
 ויחד הבחור עם יסע צבי נתן רבי
 לבסוף אך. הגבול את לעבור ינסו

 . התוכנית את צבי נתן רבי ביטל
 

 שהוא לבחור יתלוה שנכדו חשש
 בגלל  

 …העצוב רוחו מצב

, זצ"ל  לחפץ חייםי בשברון לב ניגש יהוד פעם
כשהוא מבקש ומתחנן על נפשו, שיבקש החפץ חיים 

רחמים על בנו שנתחבר לחבורת מרעים רקים ופוחזים, 
 ל. "רח ו שהשפיעו עליו 

 

כששמע זאת החפץ חיים, שאל את האב, האם בנו הגיע 
בהתדרדרותו למצב כזה שאכל כבר מאכלות אסורות? 

צער שאכן גם לשפל כזה הגיע המצב, ובנו השיב האיש ב
... אם כך ־ נענה החפץ חיים ל אכל 

ואמר לאב ־ קשה מאד לפעול ולעשות עבורו מאומה... 
 אמר האב לחפץ חיים: 

ל פעם מאכלות אסורות ואולם תיכף לאחר כאמנם בני א
מכן הקיא את מה שאכל. השיב החפץ חיים ואמר: אם כן,

!!! 

זיע"א לימד בישיבה  ינון חורירבי  הרב
בהתחלה היו צריכים לשכנע , במשךע שר שנים

אבל הרב , ,, בכל תוקף, אותו
 שהוא אינו ראוי ללמד. , אמר לכולם

 

גיע אליו משהו מהישיבה ומנסה מדי פעם היה מ
לדבר על ליבו ואומר לו מה החשיבות של העינין. 

, שפעם שלחו אותי עם מונית לבית הרב, אני זוכר
ניגשתי לרב ואמרתי:" הרב מונית מחכה על 

  -אם הרב לא יבוא, חשבון הישיבה
 -הקדש". הרב רק שמע את זה ה זה 

 הסכים מיד ובא לישיבה. 
 

יעור אמר לתלמידים:" רק היום בתחילת הש
 , אבל מחר אני לא בא יותר", באתי

 התלמידים. כך סיפרו 

 תגן עלינו זכותם       זצ״ל  יב ירב                   זצ״ל  יב ירב          העלון לעילוי נשמת: 

עִריׁש ַוְיֶדעְנֶפְלדיָָמיו ַהָּגאֹון ַרִּבי  בערב ל "זצ ּדֹב ּבֶ
א  ָהיָה ְמַקֵּצר ְּבַהנְָהגָתֹו ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ּוִמְּלַבד נַֻּסח ַהַהָּגָדה 

 הֹוִסיף ְּכלּום. ַּפַעם ָאַמר ְלַאְחיַן ָהַרָּבנִית 
ְרְנֶפְלדר "ַהג ג ֵּכן ִמְּפנֵי , ֶׁשּנֹוהֵ זצ"ל ִיְצָחק ְצִבי ּבֶ

ֶׁשָהַרָּבנִית ָעְבָדה ָקֶׁשה ְמאֹד ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ְוֵאין זֶה ִמן ָהָראּוי 
ְלַהֲאִרי ַעל ֶחְׁשּבֹונָּה. ְמַענְיֵן ְלהֹוִסיף ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָאְמָרה 

א ָרִאיִתי, ֲאָבל ָרִאיִתי "צ: "ָהַרָּבנִית ְלַהגרי הּוא ְמַדֶּמה ֶׁש
 ֶאת 'ִׁשיר ַהִּׁשיִרים', רביי ַה'ֵּסדֶ ֶׁשָאַמר ַאֲחרֵ 

ר  ֶֹ  ."ּוְלַאַחר ִמֵּכן יַָׁשב ְוָלַמד ַעד אֹור ַהּבק

 ,משמשו הנאמן בני יורק, וקרמר חיים ב סיפר
 משה מלכאשפעם אחת ביום שישי "נעלם"  הרב  

זצ"ל לאחר בירור התברר שנסע ברכבת מרחק שעתיים כדי 
לשמוע קדושה וחזרת הש"ץ שהפסיד מכיוון 

חבל כי עוד דמות הוד , וחבל .
של אחד מגאוני וצדיק הדור הצנועים עזב את  חיי עולמנו 

 לם שכולו טוב. לעו

 למצווה תיעשה במתינות,  ההכנה
 מהיר וזריז . המצווה יהיה בקיוםאך 

לפני הכל 
צריכים 
ההורים 

לחנך את 
 עצמם .

הן  ככל שרץ יותר אחרי התאוות,
, כמו האש, שככל הולכות ומתרבות

 שמוסיפים עצים הלהב הולך וגדל



 

שטס מעל ארץ ישראל  מטוסס
לפתע מתחיל לרעוד ולעשות 

 רעשים מוזרים, 
 

שני הטייסים יוצאים מתא הטייס 
באים מתלבשים במצנחים 
 ומרגיעים את הנוסעים : 

 

אחד מהם תופס את המיקרופון 
 ואומר, נא להירגע כולם, 

, אין מה לדאוג

 ! 

hamaor.netכל העלונים: 

ֵני ֵמתֹו"  ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ  (בראשית כג, ג)."ַוּיָ
 

ָקם ַאְבָרָהם" מעל ודאי שקם, וכי היינו חושבים שנשאר אברהם  -, "ַוּיָ
 פני מתו, וא"כ מדוע צריכה התורה להודיענו זאת?

, ישנם בני אדם שאחר שעוברים חלילה משבר או אסון במשפחתם הם נעשים 
שבורים ורצוצים, נופלים ולא מצליחים לקום. הכרתי אנשים רבים בעלי מעמד גבוה 

את מאוד, שלאחר שעברו משבר מסוים הם נהפכו להיות אפתיים וסגורים והפסיקו 
 שאטתם הגדולה, ולא הצליחו לעמוד בניסיון.

  -אברהם אבינו לא היה כך, אלא מיד לאחר פטירת שרה קם והתעודד 
ְתעֹוָדד (תהילים כ, ט), המשיך עם אמונתו הצרופה בה'  ְמנּו ַוּנִ ָקם ַאְבָרָהם!", ַוֲאַנְחנּו ּקַ "ַוּיָ

 דקדוק רב, יתברך מפני שידע והבין שכל מעשיו אמת וצדק ונעשים ב
ר הּוא (דברים לב, ד), כל משפטי ה' יושר ואמת, -אֵ  יק ְוָיׁשָ  ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצּדִ

ו (תהילים יט, י). ֵטי ה' ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחּדָ ּפְ  ִמׁשְ
ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה  -ועפ"ז אפשר להסביר את הפסוק ב"אשת חיל" רּוָה ּבַ ְ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאׁשּ

ישנם בני אדם שכל זמן שאביהם או אימם בחיים חיותם, הם שומרים  -ח) (משלי לא, כ
את השבת, מקיימים את המצוות בדקדוק ונזהרים שלא לפגוע ברגשות הוריהם, אך 

 לאחר פטירת ההורים הם סרים מן הדרך.
רּוָה", אדרבה להיפך, אחר פטירת  -שלמה המלך ואומר   ְ "ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאׁשּ

הבנים צריכים להתרומם ולהתחזק יותר בעשיית המצוות והמעשים הטובים,  ההורים
ן ֶאל ִלּבֹו (קהלת ז, ב).  כיון שכעת הם רואים ומתבוננים בתכלית החיים, ְוַהַחי ִיּתֵ

רבי יעקב אומר העולם הזה דומה אברהם אבינו ראה את התכלית של העולם הזה, 
לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין (אבות פ"ד 

שנון), חטוף ואכול חטוף ושתי (עירובין נד ע"ב), לחטוף  –מי"ד), שיננא (תלמיד חכם 
 לימוד תורה, חסדים, מצוות ומעשים טובים לקראת עולם הנצח!

מתו והמשיך ביתר שאת וביתר עוז במשימה המוטלת עליו  קם אברהם מעל פני 
בעבודת ה', ולימדנו לקח לדורות שלא להתייאש משום משבר, אלא להמשיך ברוב עוז 

ְתעֹוָדד (תהילים כ, ט). ְמנּו ַוּנִ  ותעצומות, ַוֲאַנְחנּו ּקַ
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בן מלכה, דוד ומרים אלבז, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל 
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

ל: אחד "זצ עקיבא יוסף שלזינגרהגאון רבי  סיפרר
ל, על "מהמון שלוחי ציון, התאונן פעם לפני החתם סופרזצ

הדחוק של יושבי ארץ הקודש. חיזקו החתם סופר מצבם
אמר  –ובטחני שה' הטוב יעזור לנו  –.  

 אך מאין לנו עזרה עד שיעזור לנו?  –השליח 
בטחו בה' עדי "עליך אמר הפסוק:  -השיב לו החתם סופר: 

 גם עד שיעזור ה', בטחו בו! – "עד

חיים  רביהגאון  סיפרר
א: כאשר עמד "שליט קנייבסקי

מר ש.פ. לבחירות לראשות 
י "הממשלה מול מ.ב. אמרו להגר

ל "זצ הסטייפלער -קנייבסקי
שש.פ. הכריז כי אם יבחר 

ה לראשות הממשלה 
 . 

 

הגיב הסטייפלער  מיניה וביה: 
הוא כבר אף פעם לא יבחר "

  "!להיות ראש ממשלה
 

חיים אמרו לי שהוא  רביוהוסיף 
מרגיש קללה רובצת עליו. אני 

, יודע איזו קללה, 
ואף שכיהן כראש  

ממשלה בתור ממלא מקום, אבל 
 מעולם לא נבחר לכך.

אחד החליט לטייל בעולם ונסע לספארי באפריקה. באחד מימי הטיול הוא  כלבב
 הלך לאיבוד, ובדרך הוא רואה נמר שרץ לכיוונו כדי לטרוף אותו. 

וא חשב מה לעשות, ראה עצמות על האדמה, מתיישב ליידן עם הגב לנמר, ה
תופס עצם בפה, וכשהנמר התקרב אמר הכלב בקול, "זה היה נמר ממש טעים, 

מעניין אם יש עוד כאלה נמרים טעימים באיזור..." כששמע הנמר את הכלב, הוא 
אכל  עצר, הביט במבט אימה וחשב לעצמו, "זה היה קרוב הכלב הזה כמעט

אותי", הסתובב והלך משם בזחילה. הקוף שהיה על העץ מעל ראה הכל, והחליט 
 שזו הזדמנות טובה בשבילו לתפוס יחסים טובים עם הנמר. 

הוא רדף אחרי הנמר וסיפר לו שהכלב עשה ממנו צחוק. הנמר התעצבן ואמר 
לקוף, "שב על הגב שלי, ובוא תראה איך אני עושה מהכלב הזה קציצות!!!" 

הכלב, שעוד לא הספיק להירגע, שוב ראה מרחוק את הנמר רץ לכיוונו עם הקוף 
 על הגבו. במקום לברוח הכלב שוב החליט להתיישב עם הגב כלפי תוקפיו. 

 שניה לפני שהנמר הגיע אליו, אמר הכלב בקול, 
"איפה הקוף המעצבן הזה?! כבר לפני חצי שעה ביקשתי ממנו 

"... 

פועלת שכל מה  התפילהה
שמקבל בעולם הזה יהיה בגדר 
מתנה. והיינו רק כשהתפילה היא

בגדר בקשה מאת  
באבות  "אל השי"ת וכדאיתה 

תעש תפלתך קבע אלא רחמים 
 ותחנונים לפני המקום" 

 

ה ותחנונים פירושה
 מאת הקב"ה. 

ְרַמןג ַרִּבי "ָהרה סיפרר מוֵּאל ִליּבֶ ַאְחיַ ָהַרָּבנִית ְּבזִּוּוג  ׁשְ
ִּבי ֵׁשנִי  ֶׁשָהיָה סֹוֵעד ְּפָעִמים ַרּבֹות ַעל ֻׁשְלָחנֹו  של ַהָּגאֹון רַ 

עִריׁש ַוְיֶדעְנֶפְלד  ל ְּבַׁשָּבתֹות, ּוַבְּפָעִמים "זצּדֹב ּבֶ
ָהִראׁשֹונֹות ָרָצה ְלַדֵּבר ִעּמֹו ְּבִלּמּוד ַּבֻּסגְיֹות ֶׁשּנְִלְמדּו ַּביְִׁשיָבה, 

. ְוָאז ִהְבִחין ֶׁשהּוא ְמֻענְיָן ֶׁשּיְַדֵּבר ְּדָבִרים ֶׁשַּגם 
 

ֶטְטֶנרנָ ר "ַּגם ַהג ֵהִעיד ֶׁשָהַרב ִמְּטֶׁשעִּבין ִּבֵּקׁש  ָתן ֶגׁשְ
ֵמָהאֹוְרִחים ְּבֻׁשְלָחנֹו ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶׁשּיְַדְּברּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֶׁשַּגם 

 ֲהֵרי ַרק ְּבַׁשָּבת יֹוְׁשִבים "ָהַרָּבנִית ָּתִבין, ְּבָאְמרֹו: 
 ."ִבין, ְוִאם ֵּכן ִמן ָהָראּוי ֶׁשּתָ 

ע

 אין עניים, אז העשירים יהיו! אםם
בדרשתו ואמר: שמעו נא אתם  המגיד מקלםהכריז 

העשירים שבקהל, מה חשבתם לעצמכם?! היזהרו למען השם 
לתת צדקה לעניים, ואם לא תתנו להם דעו לכם כי השנה הגיעו 

 ! ם מים עד נפש והעניים
 

ואם תאמרו בליבכם: "אז מה? מה אכפת לי אם כל העניים 
ימותו?! סוף כל סוף לא יבקשו את כספנו!..." אז אני אומר לכם 

תיזהרו!!! הרי התורה הקדושה מבטיחה: "כי לא יחדל אביון 
מקרב הארץ", ואם כן הוא, הרי שבהכרח יהיו עניים ואם אתם 

םב תהיו אתם מוכרחים תתנו לכל העניים לגווע ברע
ותהיו אתם האביונים... הדבר עורר את העשירים ומהר  

 נגשו לעזור לאחיהם העניים...

דברים, שיופי הצינעה חייב  ישש
לשלוט בהם למעשה בכל מעשה 

ר מצוה שהיא כמה שהדבר 
, הוא מהודר נקי וטהור יותר... 

 

ובפרט במצות הצדקה שאבן היסוד 
בה היא צינעה קדושת מצוות הצדקה 

ר י מתן בסתר. כאמור "חלה ע
חת שהיתה לו היתה רק דרך א 

 בחלוקת הצדקה ודרך נוספת

הוא הטענה כאשר  וכמהה
אדם מקבל ומבטיח לבורא 

ת ית' בכמה הבטחות 
והוא אינו משים  
כ לכל "ל אח"לב רחמ

הקבלות ולהבטחות אשר 
 הבטיח אתמול. 

 

כמה הוא מהכת אשר אין 
אמן בם... יתן ד' שנהיה 

ואנחנו האלו 
ולהיות על דברינו  

 בר סמכא בכל הענינים.

 , , פולין, דווארטט
מניין יהודים ניתלו על ידי 

הצוררים בעיירה דווארט, ביניהם 
אליהו גם ה"מרא דאתרא", הרב

זצ"ל, מהחשובים  לסקובסקי
בעיר סוכוצ'וב ומגדולי הרבנים 

. הוא ניתלה יחד עם תשעה בפולין
ישראל  יהודים נוספים ועם בנו
, זצ"ל הרש לסקובסקי

שנמנה עם טובי התלמידים 
 בישיבת "חכמי לובלין". 

 

הנידונים למוות צעדו לעבר 
הגרדום בתחושת התעלות של 

קידוש ה'. בצעדם אל המוות הכריז 
הרב: "גזירה היא מן השמיים 

סופו של . ך וצריך
יבוא ועל היהודים לזכור עמלק 

 ולא לשכוח!"

, ואחר ןהמצוות ששמעו בני ישראל בזמן  עשרר
שני לוחות "כך קיבלו אותן כתובות על שני לוחות אבנים, 

ציור של שני  ת . בהרבה בתי כנסת "בריתה
 לוחות הברית, ועליהם כתובים עשרת הדיברות.

 שים תיקון על עוונם, המבק בעלי תשובהה
 ם בדרך כלל יש להורות להם 

וקיום המצוות, ולהעדיף לימוד תורה על פני סיגופים 
 מלימוד התורה. יותעניות, שיש בהם כדי 

בפיתו היבשה מסוגל  העני
להיות בעל תאווה , כמו 

 בסעודתו השמנה העשיר
 

עונש 
לילד 
צריך 

להיות 
האמצעי 
 האחרון .

האהבה נולדה , 
 השנאה נוצרה .

 

א בלילה "שליט חיים קנייבסקירבי  סחח
התעוררתי באמצע "נפטר:  שהחזו"א

הלילה והיה נדמה לי שכבר בוקר וחשבתי 
ללכת כבר לבית הכנסת להתפלל, והעירו לי 

להיכן אתה הולך?   –בבית 
כ ". חזרתי לישון, ואח

נתברר לי שבזמן שנתעוררתי זה היה בזמן 
 א נפטר."שהחזו
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duvedm@gmail.com

 










