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  )א, כד( בכל אברהם את ברך וה׳ בימים בא זקן ואברהם
 לבן קרוב כשהיה לקוהסת ימים האריך זי״ע מירוסלב שמעון רבי הרה״ק

 קיבלתי אותי הקורות ״כל: אמר ימים האריך במה וכשנשאל, שנה מאה

 הארכתי ולכן לטובה רק הם וכי השי״ת מאת כולם כי וידעתי באמונה

 ולהבנתו עמו הנעשה על מערער אשר שהאיש: דבריו את וביאר. ימים״

 נגזר רכאש כי לו ויוכיחו השמימה לו יקראו פעמים, אלו לכל ראוי אינו

 אנשים אותם אבל. ויושר בצדק ושפטוהו לקום צריך היה כן אומר

 להם לקרוא צורך אין זה ידי על באהבה שמים גזרת כל שמקבלים

  ... ימים מאריכים הם כך ובגין', ה דרכי ולהראותם להוכיחם לשמים

 הוא לזה שהטעם בימים״ בא זקן ״ואברהם כאן הכתוב את ביאר זה לפי

 וקיבל, ברכה אצלו היה לו שאירע מה שכל, בכל״ הםאבר את ברך' ״וה

 ...ימים האריך ולכך, רצון ובשביעות באהבה שמים גזירות כל עצמו על

  )א ,כד(ברך את אברהם בכל ' וה ואברהם זקן בא בימים
רבי  -" את אברהם בכלברך ' וה.) "בבא בתרא קמא(ל "מובא בחז

כי , ל"מכך מוכיחים חזו. ובכל שמה ,בת היה לאברהם אבינו :יהודה אומר

  .ש"ועיי ".בת תחילה סימן יפה לבנים"

  ?'לבנים סימן יפההיא  ,בת תחילה'מדוע , לכאורה צריך להביןו

על : א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כמשמעתי  ,על כךביאור למדני 

עשה '.) יבמות ד(ל "שמבאר מדוע אמרו חז) ח,שמות כ( ן"הרמבפי דברי 

כי אדם  ,'אהבה'בחינת בהם  'עשה'שמצוות , והסביר. 'דוחה לא תעשה

 . ה"עושה זאת מפני שאוהב את הקבהוא , הלומד תורה ומקיים מצוותיה

זהירות האדם מלעבור כי  ',יראה'בחינת בהם  'לא תעשה'מצוות אולם 

  .ה וירא מהעונש"הוא מפני שהוא מפחד מהקב' לא תעשה'על 

המקיים ו ,יראהכי אהבה גדולה מ ,'לא תעשה'דוחה  'עשה'ולכן מצוות 

. פני היראהמ רעלעשות מהנשמר מ יותר הוא גדול ,מאהבה רצון אדונו

  .ן"ד הרמב"עכת

היא ו 'מצוות עשה שהזמן גרמא'פטורה מכל הרי היא  ישראל בתוהנה 

 ,ןכה שאין מ .ל"ראה כנישהם בבחינת  'לא תעשה'ות מצובכל יבת יח

   .ל"שהם בבחינת אהבה כנ 'עשה'גם במצוות חייב הבן 

 ,כמתוקודמת לח כל שיראת חטאו" ,אומרת) יא ,גאבות (והנה המשנה 

 - ' קודם לחכמתו' ,יראת שמים לאדםאם יש , דהיינו ."חכמתו מתקיימת

, החכמהשהיא , התורה -' ו מתקיימתחכמת'אז  ,עוד לפני שלומד תורה

  .מתקיימת אצלו

היא סימן יפה , בת תחילה"מדוע , א"ר שליט"ולפי זה ביאר מרן אדמו

היא  ,"תחילה" אם היא, ל"שהיא בבחינת יראה כנ" בת"כי .  "לבנים

" סימן יפה לבנים", כי על ידי היראה שרומזת לבת – "סימן יפה לבנים"

קודמת  שיראת חטאו כל' ל"הנ כדברי המשנה, תתקיים חכמת התורה

    .'חכמתו מתקיימת, לחכמתו

 לבני אשה ולקחת לפניך מלאכו ישלח הוא וכו׳ השמים אלוקי ה׳
 )ז, כד( משם

 אבינו אברהם שאמר ״בשעה: מובא) י״ד. נ״ט בראשית( רבה במדרש

 את להוציא אחד, מלאכים שני הקב״ה לו ימןז, לפניך מלאכו ישלח הוא

 מבעלזא דב ישכר רבי הרה״ק שאל. אליעזר״ את ללוות ואחד רבקה

 שתי עושה אחד מלאך דאין משום מלאכים לשני נצרך היה אם -  זי״ע

, אחד מלאך דמשמע', מלאכו' ישלח הוא - אברהם אמר למה, שליחויות

  ? המלאכים שני בפסוק מרומזים ואיפה

, זי״ע מלובלין החוזה הרה״ק אצל שהיה מעשה ע״פ יובן רההסב אלא

   בכפר היה והמקום, שישי ביום בסנדקאות החוזה את כיבדו אחת פעם

  

 סמוך כבר היה משם כשחזרו. מילה הברית אל תלמידיו עם ונסע, מביתו רחוק

 שלא התלמידים חששו. לצאת יכלו ולא לבוץ נכנסו והסוסים קודש לשבת מאד

 השם את שיאמר החוזה לרבו מהתלמידים אחד אמר. שב״ק לוללחי ח״ו יבואו

 אלו מילים וכשאמר !...היום יכול ומי, כן: ואמר החוזה שמע. הדרך קפיצת של

 כי התלמידים והסבירו. הדרך בקפיצת הביתה ונסעו מהבוץ הסוסים יצאו מיד

 התיבות בראשי לרמוז התכוין, החוזה שאמר יוםה כולי מיו, ןכ אלו במילים

 ״ךל היצו ומלאכי י״כ: של תיבות מסופי שיוצא, הדרך שמירת של השם את

  . הדרך קפיצת להם היתה ולכך ״יוהך״ שם שהוא

, מאד היטב יובן זי״ע מבעלזא הרה״ק המשיך - הנ״ל המעשה פי על והשתא

 כי ךלפני ומלאכ שלחי ואה: שאמר במה הזה השם את רמז אבינו דאברהם

 שאמר וזהו. יוה״ך הם לפניך״ ״מלאכו של וס״ת ישלח״ ״הוא של התיבות ראשי

 לו זימן לפניך״ מלאכו ישלח ״הוא ע״ה אבינו אברהם שאמר בשעה: המדרש

 ישלח ״הוא בפירוש שאמר זהו - רבקה את להוציא אחד, מלאכים שני הקב״ה

, ברמז - אליעזר את ללוות ואחד, השליחות עיקר היה זה כי, לפניך״ מלאכו

  ... בותהתי וסופי ראשי י"ע

 עם חסד ועשה היום לפני נא הקרה אברהם אדוני אלוקי ה׳ ויאמר
 )יב, כד( וכו׳ אברהם אדוני

 יחזקאל רבי הגה״ק הסביר? מדוע ״שלשלת״) הטעם( הנגינה ״ויאמר״ תיבת על

 בגמרא דאיתא :נאה הסבר יחזקאל״ ״תפארת בספרו זי״ע ממטרסדורף טויסיג

 שלא שאלו שלושה, יונתן רבי מרא נחמני בר שמואל רבי אמר.) ד תענית(

 שלא ששאל אברהם עבד אליעזר הוא מהם ואחד, כהוגן השיבו לשנים, כהוגן

 ואשתה כדך נא הטי אליה אמר אשר הנערה ״והיה): 'יד פסוק( אמר כי כהוגן

 שאל ולכאורה .ליצחק״ לעבדך הוכחת אותה אשקה גמליך וגם שתה ואמרה

 זאת בכל אבל, סומא אפילו, חיגרת לואפי להיות היא יכולה כי, כהוגן שלא

  . מעלותיה שלל על רבקה לו ונזדמנה, כהוגן השמים מן השיבוהו

 תהא שלא לפרש חשש ולא, סתם התפלל באמת איך, הנגינה לנו מרמזת וזאת

 בעקידה לאברהם הקב״ה שהבטיח, ״בשלשלת״ בטח כי'? וכו חיגרת או סומא

 אשר וכחול השמים ככוכבי רעךז את ארבה והרבה אברכך ברך ״כי) 'יד, כב(

  !וכלל כלל לחשוש צורך אין - ברכה כזאת ועם, הים״ שפת על

 )לג ,כד(ויישם לפני לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי 
אבי החתן . המגיד מדובנא זי״עפעם אחת באו שני מחותנים לדין תורה לפני 

והזמין אליו את משפחת הכלה כדי לסכם את השידוך , בעל אכסניה הוא -

, נתן להם האכסנאי סעודה כיד המלך, כאשר באו משפחת הכלה. ביניהם

. והסתיים הדבר במזל טוב, ולאחר מכן ישבו וסכמו ביניהם את פרטי השידוך

שהרי ! כלוחייבים הם לי את דמי הסעודה אשר א -טען אבי החתן  -אולם 

ואם כן הסבו על שולחני כאורחים , בזמן הסעודה עדיין לא היינו מחותנים

  ... וחייבים הם לשלם לי דמי סעודתם, רגילים

כאשר בא ! מתורצת לי קושיה -כאשר אני שומע את טענתך  -אמר המגיד 

״לא : ואומר, אולם אליעזר אינו אוכל, נתנו לפניו אוכל, אליעזר לבית בתואל

סיים  -אלא ? מדוע לא רצה אליעזר לאכול תחילה, ד אם דברתי דברי״אוכל ע

ורק , כי אם יאכל קודם, וחשש, וודאי ראה אליעזר מי הוא מחותנו -המגיד 

, עלול המחותן לתבוע שישלם את מחיר סעודתו, אחר כך יאמר את דברו

  ...שהרי בשעת הסעודה עדיין לא היו מחותנים
 

רצה לאכול לפני מובא טעם למדני למה הוא לא  ובספר משנת דר׳ אליעזר

) מתנות( סוגיה של ״השולח סבלונותב הלכהב לפי הנידון ,שידבר את דבריו

ולאחר מכן , ות לכלהאם שלח החתן מתנ, מה הדיןשם דנים , לבית חמיו״

  יש בידי החתן לתבוע את החזרתן או  האם ,נתבטל השידוך

  



  
 

  

אם היה החתן נוהג באותו זמן לבוא : שהדבר תלוי, ופוסק הרמ״א? לאו

ואם לא אכל , אין להחזיר לו את המתנות, לבית הכלה ולאכול שם

  . חייבים להחזירן, בביתה מעולם

ליעזר שהיה שליחו של יצחק שא, ובפסוקים הקודמים מסופר קודם לכן

נזם זהב : נתן לרבקה מתנות -ושלוחו של אדם כמותו  -להביא לו אשה 

אם עתיד השידוך לצאת אל , והואיל ולא היה בטוח. 'ושני צמידים וכו

והשידוך , הרי שאם ישב עכשיו ויאכל, אם יסכימו לכך ההורים, הפועל

על . זרת המתנותשוב לא יוכל לדרוש לאחר מכן את הח, יתבטל חלילה

תחילה אדבר ואשמע אם אתם , ״לא אוכל עד אם דברתי דברי״: כן אמר

  ...מכל מקום לא יפסיד את המתנות, שאם לא יסכימו -מסכימים לשידוך 
  

שהרי , איתא ק רבי יהודה אסאד זי״ע"להגה "א"דברי מהרי"בספר ו

 אלא דאיתא? ולמה, מובא ברש׳׳י דלבן היה רוצה להמית את אליעזר

ואינו , ומת השליח, האומר לשליח לקדש אשה סתם.) גיטין סד(בגמרא 

דחוששים שמא קידש השליח , אסור בכל הנשים שבעולם, ידוע למי קידש

על כן , כאן אליעזר היה שליח יצחק, והנה. את אחותה או שאר קרובים

גם , היה רוצה לבן להמיתו כדי שיצחק יהיה אסור בכל הנשים שבעולם

וכיון שיצחק יהיה אסור , ברהם נתן את כל אשר לו ליצחקידע לבן שא

אבל היכן . ולבן שהוא קרובו יהיה יורשו, לא יהיה לו יורש, להינשא

אם אמר לשליח לקדש לו , אמרינן דאם מת השליח אסור בכל הנשים

או ממשפחה זו תקדש לי , אבל אם אמר לו דוקא אשה זו, אשה סתם

דהרי התנה בפירוש שלא , ותהאז לא חוששים שמא קידש אח, אשה

דאליעזר ידע שרוצה ליתן סם , ועתה יובן. יקדש אלא ממשפחה פלונית

, "לא אוכל עד עם דברתי דברי"ע׳׳כ אמר , המות במאכלו מטעם האמור

וסיפר שאברהם השביעו שלא תקח אשה לבני מבנות כנען רק אל 

  ...אותו כדי שיבין לבן שאין לו שום תועלת גם אם ימית, משפחתי תלך

   פרשת השדכנים והשידוכים –חיי שרה  פרשת
 נזכר בה זו בפרשה מצאו ודור דור שבכל הצדיקים גדולי: הכותב אמר

 אליעזר השדכנים אבי י"ע שנעשה" ורבקה יצחק" -  הראשון השידוך

 דורות לדורי גדול לימוד - ה"ע אבינו אברהם האומה אבי של בשליחותו

 צריכים שהם ולדרך פרטים לפרטי והשידוכים השדכנים נושאי בכל

 מאב שנמסר ומהימן נפלא סיפור בפניכם להביא כ"א חשבתי. להתבצע

 מגלותו שובו עם לתלמידיו זי״ע מוילנא הגאון סיפר אותו לבן

 השכל ומוסר חיוביות מסקנות הרבה ישנו זה בסיפור. המפורסמת

 דרשות המגידים –" להגיד"בספר הסיפור מובא  .מתוכו להפיק שאפשר

המגיד הנודע רבי ראובן מתוך מה שסיפר , )סוף כרך במדבר(

  :ע"קרלינשטיין זי

 במשך ע"זי א"הגר התאכסן ,גלותו בעת הרחוקות העיירות באחת

 להמשך לצאת החליט הוא, אוריין בר יהודי של בביתו ימים שבועיים

 הוא, אורחים ההכנסת על לו ולהודות ב"מבעה להפרד וביקש, דרכו

 יודע אינני: "א"להגר ב"בעה אמר, שיצא לפני אך. לתודה יד לו הושיט

 כיון, חכם תלמיד אתה כי הבחנתי אבל מעשיך ומה שמך מה, אתה מי

, ראית אם: אחת בקשה ממך אבקש לכן, ולמדת העת כל שישבת

 עבירה דבר שמא או בביתי כהוגן שלא להתנהגות, ליבך שמת, הבחנת

   ?"בביתנו הנהוג חלילה

 הבחנתי אבל, עבירה שהיא איזו חלילה ראיתי לא: "לו השיב הגר׳׳א

  ": לבקשתך לך ואומר' דגמרא הלכתא' עם תואם שאינו אחד בפרט

 היינו, "מגופו יותר ומכבדה כגופו אוהבה: "כתוב:) עו סנהדרין(' בגמ

 שאתה ממה יותר לאשה להעניק לך יש', וכו לתפארת תכשיטים שבגדים

 לתת שלך החיוב, ופרנסה מזון כמו דברים שאר אך, לעצמך קונה, הבעל

  .יותר לתת חובה אין .יותר ולא פחות לא כפי שהנך נותן לגופך" כגופו"

 אתה השחר ברכת ולאחר משכים אתה בוקר כל כי הבחנתי, והנה

 לך, קפה או תה כוס הבית לבעלת ומכין האש על מים ומחמם ממהר

 שהיה( קפה כוסות לשתי כסף לך אין כי, כנראה, מכין לא אתהעצמך 

' הק' הגמ דברי את מקיים לא אתה כ"א) הללו בזמנים מאד יקר

  !...כצורתה

 להתנהגותי הסיבה את, לכם אספר, ואמר כסאו על הבית בעל התיישב

  : דעתכם תתישב ואולי

 מעשירי אחד מצוה ברה לפני ועוד, לימים צעיר, עילוי נער הייתי"

 הצעתו את שמע העיירה רב שהיה אבי. לבתו כחתן בי רצה העיירה

 אזו .)ח"י בגיל( שנים שש לאחר רק תהיה שהחתונה סיכמו הם. והסכים

 מהיום כי ,לי להבטיח הוסיף ואף, המובטחת הנדוניה את חותני יתן

 לי יתן הוא אלא, הנוער בני עם הכללי תורה בתלמוד אלמד לא ואילך

 היתה, מאז אותי שליותה שהעניות כך - חשבונו על פרטי' מלמד'

 חשבוני על תאכל" :אמר לי לעתיד שהחותן, גם מה, להעלם אמורה

  ". נישואיך יום עד שולחני על סמוך

  

  

 עמד העשיר. וקיים שריר בריר הכל, הפרטים פרטי בכל תנאים ערכו

 שש כמעט חלפו. בשקיקה ולמדתי ישבתי, ואני, צורכי לכל דאג בהבטחותיו

 :הנורא האסון על בעיירה נודע ואז והתקרב הלך החתונה מועד, מלאות שנים

 אין בית אין נדוניה אין, לגמרי, מנכסיו ירד, מחותננו להיות העתיד העשיר

  ... עניות, רהיטים

. נפגשו מחותן להיות והעתיד אבי, השולחן על הנושא את שהעלו הרגע הגיע

   ..."!חתונה תהיה לא נדוניה אין אם" לו אומר אבא

 את לעזוב נאלצתי, התבטל והשידוך התנאים את קרעו כי עד נקף הזמן

 קיבלתי הרבה כך כל, כך גם להתחתן מעונין הייתי כשלעצמי אני. השידוך

 רב אישי צער לי היה לכן, הגלגל עליו התהפך כצפוי שלא ממש והרי ממנו

  "!... ומבוטל בטל הכל חתונה אין" החלטתו על עמד אבא אבל, מאד

 ובחור השידוך ביטול על לאוזן מפה עברה כבר השמועה חדשים כמה חלפו

 כחתן בי" זכה"ש העיר מתושבי, אחר נכסים בעל י"ע נחטף, כמותי ח"ת עלוי

 קצרה תקופה', ה ישמור, והנה. 'ה ברוך נשואין וגם אירוסין! טוב מזל. לבתו

  ...ומבחוץ מבפנים קשה חולי! צרעת - נפוצה לא במחלה לקיתי החתונה לאחר

 אך ותרופות ברפואות שניסה מפורסם רופא הזמין, מהמצב נבהל לא חותני

 עמדה הצרעת אך, מכספו והוזיל נוספים רופאים הביא, לרפאני בידו עלה לא

   .ממשית תקוה ללא נוספת תקופה חלפה. בעינה

 שראית כפי למענך הכל עשינו: "ובפיו נפולות בפנים חותני הגיע אחד יום

  ."!..הקשה מחלתך בעקבות כעגונה תישאר שלא בתי על תרחם אנא, בעיניך

... דמעות עליו מוריד מזבח שאפילו - פטורין גט לאשתי נתתי ברירה בלית

 ,'הקדש'ל אותי הכניסו? קרובה תקוה ללא חולה - כעת איתי עושים ומה

. וחודשים שבועות, ימים שהיתי שם. והמסכנים המטופלים לכל המיוחד המקום

 היתה וכך לינה מקום מצאו ולא לעיירה שבאו לאורחים מקום גם היה' הקדש'ב

 לשוחח רוח קורת לי היתה ולפעמים, מבחוץ אורחים עם להפגש הזדמנות לי

  . ונכנסו בדרך שחלפו חכמים תלמידי עם תורה בדברי

 לביקור שהגיע פנים נשוא יהודי אלי ניגש' הקדש'ב שכבתי כאשר היום ויהי

 ואינך חולה הנך אבל, ספר יודע – חכם תלמיד נראה אתה": לי ואמר בעיירה

 החולה בת יש לי גם, בשבילך עצה לי יש? הסוף אתך יהיה מה, להתחתן יכול

 ותקימו, בתי עם תתחתן, ירחם' ה עורה את מכסים הצרעת פצעי - במחלתך

 אך, שידוך ולכזה שיחה לכזו הגעתי כי הלב לי כאב, כמובן, טוב. בישראל בית

 עמו נסעתי... תקותי זו ואדרבה, יותר טוב גוזיו אמצא ולא מר שגורלי ידעתי

 לאחר. הנישואין יום שהגיע עד, ותנאים ווארט ערכו סמוכה בעיר, לעירו

 ענתה? שאלתי "?בוכה את מדוע" ...בבכי פרצה הכלה - ייחוד בחדר החופה

 עד הגעתי כי גורלי מר על בוכה אני אך, הנישואין על שמחה אני ודאי: "הכלה

 להתחתן אחר סיכוי שום לנו ואין מסכנים ששנינו אותה לנחם ניסיתי. הלום

 לי ספרה היא אז אך, ובשמחה באושר ביתנו את נבנה מעתה כי לשמוח ועלינו

, גדול עילוי חכם תלמיד בחור עם, התארסתי  אחת פעם כבר, כלה הייתי: כך

 את להחזיק הבטיח העשיר אבי, שלנו העיירה רב היה אביו - כבודה ממשפחה

 .מנכסיו ירד אבי החתונה לפני קצרה תקופה, ישמור' ה אך, שולחנו על החתן

 זו במחלה נחלתי ויגון צער ומרוב חודשים חלפו, התנאים את קרע החתן אבי

 התגלגלו וכך כלה הייתי בה מהעיר והתרחקנו דירתנו את העתקנו, צרעת של

  ... הענינים

 תוכלי אולי, רגע רגע: אותה שאלתי ואז רב בקשב הכלה דברי את שמעתי

 העיר רב היה ומי עיר באיזה האירוסין של המאורע כל התרחש היכן, לי לומר

 של בנו הגדול העילוי ן-ת-ח-ה הוא אני כי להבין נתתי ואז. השיבה היא', וכו

 בית של סימנים נתתי אך, ולהאמין לעכל מאד לה קשה שהיה כמובן... הרב

 בכינו ושנינו, שמחה מרוב בכתה שהיא עד, פרטים ופרטי פרטים, אביה

  ...!לפלא ויהי, העתיד על ושמחנו העבר על הצטערנו, מהתרגשות

 ובמשך ורעות אהבה. ואחוה בשלום עלינו עברו החדשים והחיים הנישואין

 ימי של ראשונים ימים ובאותם. ה"ב ממחלתנו נתרפאנו והיא אני הימים

 הרי אני, בשבילי הרבה כך כל סבלה שהיא כיון: בליבי החלטתי הנישואין

 יום מידי, וכך, לעצמי אתן שאני ממה יותר לה אתן אני לכן. אותה עזבתי

 קפה כוס מלבד דבר אין אם גם. ממני יותר לה נותן אני - נישואינו מאז ביומו

  ...אותו לה נותן אני, אחד

 הפטיר, אברך מאותו הנ׳׳ל הסיפור את לשמוע זי״ע מוילנא הגאון כשסיים

, יהיו הללו שהנישואין בשביל פרטית השגחה גלגולי כאלה סובבו אם כי: ואמר

 זה תינשאו אתם שדוקא כך כדי עד -" ביניהם ששכינה זכו" בהם ויתקיימו

 כל את ללכת זכיתי ולולי! כשבועיים עוד זה בבית לדור אני נשאר אז, לזה

 הרבה כ׳׳כ בתוכו שיש זה מופלא סיפור את לשמוע בשביל רק הזאת הגלות

  !...דיינו פרטית השגחה השכל מוסר
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