
  
ה בכ� ''ולבכת –מלת  למה נכתב צ''ע –תה כויבא אברה� לספוד לשרה ולב

למה  צ''עשלא בכה אלא מעט לפי שזקנה היתה.  הבעל הטורי� תי'זעירא. 
ע''פ  .צדקת גדולההי' , ואשת נעוריו , הלא היאהרבה אברה� עלי' לא בכה

לקנות מקו� מיד  ל להשתדלוכשלא בכה הרבה כדי שי פשטות י''ל
ולא  –לספוד לשרה ולבכותה  –איתא בפירוש הטור על התורה  –לקבורתה 

אמר לקוברה, כי עדיי� לא הי' לו מקו� לקוברה, ולא הי' יודע א� יקברנה 
  עתה, כי אולי לא יהי' לו מקו�. 

  
כי הספד  וי''ל עוד עפ''י דברי הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל (קול ר� חלק א')

שמזה יתעוררו לבכות ולהוריד דמעות, ולכ�  ,הנפטר פירושו לדבר בשבח
בדור כשר אי� צרי� לעורר בדברי שבח, שהידיעה בעצמה שהצדיק מת כבר 
יודעי� שהוא הפסד גדול ובוכי� עליו, ורק אחר שכבר עברו ג' ימי� שבכו 

ביותר על ההפסד, וג� כדי כדי שיבכו  ,עליו צריכי� לעורר בדברי שבח
ל בדור ובמקו� של בני חת שלא היו יודעי� מעלת מעשיו, אבשילמדו מ

י� (א� שג' ימ הצדיק הוצר� א� בג' ימי� הראשוני� לספד לשרה
סד הגדול, שידעו א� בני חת ההפ כדי הספד)י� היו ימי בכי ולא ימי הראשונ

לא קאי על דזה שנאמר בכ� זעירא  ולפ''ז י''ל ורק אז נתעוררו לבכות.
שאע''פ שאברה� הספידה  אברה�, שבודאי הוא בכה הרבה, רק בא לרמז

  , ה� בכו רק מעט. עלי' לבכות לבני חתעורר מיד כדי ל
  

 ,קרית ארבע "  שהקשה למה נקט כא� ש� ,עפ''י דברי רבינו זצ''לעוד וי''ל 
השבח דהיינו  ,שהוא להגיד שבחה של שרהותי' שלא הוזכר בשאר מקומות. 

� בקרית שנאמר עלי' שהיתה בלא חטא נאמר כא� א� שגרו הרבה שני
מקו� שנמצאו הענקי� שע''י גבורת� כפרו בהשי''ת, והי'  , שהואארבע

השפעת� על כל המקו� ע''י גבורת� הגדולה, ומ''מ עמדה שרה בצדקתה כל 
ותמת שרה בקרית ארבע וגו'  " שזהו המש� הפסוק ולדברינו י''להימי�. 

 בני חת הי' תחתויבא אברה� לספוד לשרה ולבכותה, דהיינו כיו� ש
א� בג' ימי�  ,מיד התוא מספיד אברה�, הי' השפעת� של ד' הענקי� הנ''ל

בכו רק שה�  ,, וג� זה לא מהני כ''ככדי לעורר לה� לבכות ,הראשוני�
  . מעט

  
הרבה על מיתת שרה, והטע� שכתב  , שבודאי אברה� בכהוי''ל באופ� אחר

כמעט לפי בעיניו  נחשבבה אברה� חשב שאע''פ שבכה הרזעירא לרמז ש כ�
  גודל צדקתה.  

  
וכדאי להזכיר דברי הספד של הגאו� ר' אברה� שור זצ''ל, ראב''ד 
ירושלי�, שאמר בכ' חשו� תרצ''ד בירושלי�, על הגאו� ר' מאיר שפירא 

ל, שנפטר ז' חשו� תרצ''ד, דכשנפטר הגאו� הקדוש החפ� חיי�, בכ''ד זצ''
אלול תרצ''ג, לא ש� איש על לב שהוא נפטר בעו� הדור, רק שתלו מיתתו 

, ולא עשו תשובה, ולכ� כבר הגיע לימי זקנההוא ש ,מפני שהגיע זמנו למות
לא כיפרה מיתתו של הצדיק, שאינה מכפרת רק ע� תשובה, ועי''ז נגר� 

זצ''ל ג''כ נלקח מאתנו, וזהו כוונת  שהגאו� הקדוש רב מאיר שפירא
הפסוק ''הצדיק אבד ואי� איש ש� על לב'' ועי''ז נגר� שנאספו ''אנשי 

  החסד'' כדי שירגישו הכל ''שמפני הרעה נאס! הצדיק''.  
  

נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי  "  עפ''י פרש''י באופ� אחר, וי''ל
וכמעט שלא נשחט פרחה  ,שע''י בשורת העקידה שנזדמ� בנה לשחיטה

כדי שלא יאמרו  שמטע� זה לא בכה הרבה, ולפ''ז י''לנשמתה ממנו ומתה. 
והנה אמרו  מה מיתת שרה,קידה שגרעחרט על מעשה התע� שהוא ממו� הה

חז''ל שההספד שאברה� אבינו אמרה על שרה אמנו הי' הפסוקי� של אשת 
של שרה אמנו, האי� חיל (משלי, ל''א) והנה פסוקי� אלו איירי מהמעלות 

שאברה� לא שהטע� נראה היא עסקה כל ימי חיי' בחסד ובעבודת ה'. 
הספיד על חסרונה, דהיינו ע''ז שהיא נפטרת מעול�, רק ממעלותי' האי� 
היא נהגה כל ימי חיי', כדי שלא יאמרו ח''ו שהוא מתחרט על מעשה 

בכה � שזהו כוונת הבעל הטורי�, שהטע� שאברה ולפ''ז י''ל. העקידה
אי� כא� סיבה לבכות  שהיא זקנה דכיו� הוא כדי שיאמרו ההמו� ע� מעט

היו בודאי א� הי' בכה הרבה וכ''כ, דהא זהו טבע העול� שזקני� מתי�, 
   העקידה.  גרמה מיתתה ע''י הואשמטע� שהוא י� אומר

  
תחלה  , שהקשה אי� הספידעפ''י דברי התפארת יהונת� וי''ל באופ� אחר,

 ואח''כ ,ג' ימי� הראשוני� לבכי ואח''כ בכה, הא אמרינ� במועד קט� (כ''ז)
� בא, ר' לוי יכויבא אברה� מה – ותי' עפ''י דברי המדרשלהספד.  שבעה

ו� סבורי� ההמ היו ,אמר מקבורתו של תרח בא, ואי הוה בכה קוד� ההספד
בשביל בכה הוא צה להראות להמו� ע� שע� שעל אביו בכה, ובאמת הוא ר

בשביל  היתהאח''כ וידעו הכל שהבכי'  ,שרה, ע''כ הספידה ואמר שבחה
 ולפ''ז י''לולא על אביו.  אי בשביל אביו למה הי' ההספד על שרהשרה, ד

ל אמנו וכדברי הבע הבכי על שרה , לא למעטכ� זעיראמטע� זה נכתב ש
רק הפסוק בא , על פטירת שרה הרבה בכהאברה� , שבודאי הנ''ל הטורי�

  לאפוקי הבכי על אביו. 
  

שלכאורה צ''ע האי� יכול לומר מקבורתו של תרח בא הלא תרח  וי''ל עוד
דאע''פ  וי''לכבר מת שני שני� קוד� שרה (וכבר הקשה כ� המדרש עצמו). 

 �שתרח כבר מת, אבל מבואר בחז''ל שתרח עשה תשובה קוד� מיתתו, ולכ
מת הוא שכח  אביו, אבל עכשיו ששרהג� עכשיו אברה� הי' עצב על מיתת 

  כה רק על שרה אשתו. מאבלותו של אביו, וב
  

ויבא אברה� מהיכ�  –, עפ''י דברי המדרש וי''ל עוד עפ''י דברי הכתב סופר
� חתנא דבי יחנרבי ) כ''אופי' עפ''י הגמ' במועד קט� ( "בא מעקידת יצחק 

פתח האי  ביומא דהוי לי' מת, ,ברי, ביקש רחמי� והוי לי' לי' נשיאה לא הוי
 לאה ,מה הספידא צ''עדבקו. ששו� ויגו� נ ,נהפכה לתוגהשמחה  –ספדנא 

רק בא בהספדו לעורר דהאי ספדנא  ופשוט י''לכלל.  אמר שבחי' דשכבא לא
ודאי מראה ה ליגו�, שבנו על מאורע זו שהששו� פתאו� נהפכלהע� שיתבונ

הרבה חטאי� שלא זכינו לשמוח בשמחה זו  ש עליה�בזה לאות שי
ועת  ,עת לשחוק )ג', ד'עפ''י הפסוק בקהלת ( הכתב סופר פי'בשלמות. 

ועת רקוד, כל אחד יש לו זמ�, יש עת לשמח חת� וכלה,  ,עת ספוד ,לבכות
ויש עת שמצוה לבכות על אד� כשר, וכל אחד בזמנו הוא, אבל קשה מאד 
 �על האד� כשהוא בעת שמחה א� שני דברי� אלו מתאחדי� יחדו, ואי
 �הטבע סובלת שני הפכי� מ� הקצה אל הקצה, ואומר כי ביו� שהי' ב� לחנ

ולא הי' באפשר  ,' אהוב אצל כול�, ומת פתאו�הי' כל הע� שמחי� שהי
י שמחה נהפכה כ –לספד� להספידו כראוי, והתנצל עצמו אצל באי שער עירו 

''כ הי' ודבקו יחד, ע''כ א''א לסדר שבחיו כראוי, וכמלתוגה, ששו� ויגו� נ
, ונתנו המפרשי� טע� שלא בכה ולבכתה בכ� זעירא " באברה� דכתיב

צדקת המדרש למה לא בכה הרבה על שרה השה להרבה על שרה, והי' ק
הרבה, ואמר  עלי' לבכותהיינו מה עכבתו מאשת נעוריו, ומקשה מהיכ� בא 

בלב שמח שזכה לעקוד בנו, וג� ש� הובטח ונתבר�  " מעקידת יצחק בא
לא הי' אפשר לו לבכות הרבה.  , לכ�בברכה כפולה, ומיד מתה עליו שרה

י� הצדיק ר' שמעו� הרב הדי על בהספידודברי� אלו  אמר (הכתב סופר
י בתו הבכירה אופ''ה זצ''ל, שמת פתאו� בעוד ימי שמחה שהי' לו בנשוא

וה' יגדור  " ומסיי� לאבל, וא''א לו להספידו כראוי. מרת שרל ונהפ� עליה�
    פרצותינו ברחמי� ויקוי� בנו הפכת מספדי למחול לי.) 

      
ל''ה, ח') ותמת דברה מינקת רבקה בראשית, ( , עפ''י הפסוקוי''ל באופ� אחר

וגו' ויקרא שמו אלו� בכות, ואח''כ נאמר (ל''ה, י''ט, כ') ותמת רחל ותקבר 
בדר� אפרתה הוא בית לח�, ויצב יעקב מצבה על קברתה, הוא מצבת 

למה אצל דבורה קרא יעקב ש� המקו� על ש� צ''ע קברת רחל עד היו�. 
כות, וברחל קרא להמקו� על ש� ההספד והבכי', כמ''ש ויקרא שמו אלו� ב

קבורתה, ופשוט שג� ברחל הי' הספד ובכי, ובפרט שרחל נפטרה בדמי ימי', 
בי� שיש חילוק גדול בי� רחל אמנו ווי''ל שהיתה רק בת עשרי� ושבע. 

דבורה מינקת רבקה, שרחל זכתה להשאיר אחרי' דורות ישרי� ומבורכי�, 
בילה, שזכרו� מעשי' הוא ע''י ולכ� אי� צור� להזכירה ע''י ההספד שעשה בש

בני' ההולכי� בדרכי', ודי לקרות המקו� ע''ש קבורתה, אבל דבורה שלא 
זכתה להשאיר אחרי' כלו�, לכ� כדי להזכיר מעשי' הטובי�, קרא המקו� 

ה בכ� ''ולבכת –שלכ� נכתב מלת  ולפ''ז י''ל ע''ש ההספד שנעשה בשבילה.
ר יזכתה להשאשרה כיו� ש ,לא בכה הרבהאברה� הטע� ש זעירא, לרמז

מי שמת ומניח ב� כמותו כאילו לא  –, וכבר אמרו חז''ל 'בנה יצחק אחרי
בא מעקידת יצחק, דהיינו שיצחק  מהיכ�  " מת, וזהו כוונת המדרש הנ''ל 

ו, ולכ� אי� כא� נתעלה למדרגת שרה אמעי''ז מד בהנסיו� של העקידה, וע
  דנחשב כאילו שרה חי.  סיבה לבכות

  
עפ''י מה שאמרו חז''ל ומובא  עוד עפ''י דברי הקדושת לוי זצ''ל, וי''ל

כל אשה שאי� לה בני�  –וא� אי� מתה אנכי  "  ברש''י פרשת ויצא בפסוק
, וידוע מאמר חז''ל שהשי''ת אמר 'י' מתה, ורק כשיש לה בני� היא חיקרו

לאאע''ה צא מאצטגנינות של� כי שרי לא תלד שרה תלד, הרי שנבראת 
 כמאמר חז''ל ,ורק ע''י מעשי� טובי� זכתה שישתנה מזלה ,שלא תלדבמזל 

מפני מה היו אמהותינו עקרות מפני שהקב''ה מתאוה לתפילת� של  "
זכתה לב� שבזה נקראת  הצדיקי�, הרי דמחמת תפילות ומעשי� טובי� של

שני חיי שרה פי' ששרה גרמה שיהי' לה  ", וזהו שאמר הכתוב הולא מת 'חי
רק  היינו שזכתה לב� ע''י מעשי� טובי�, שעי''ז לא נקראת מתדה ,חיי�

  

 

  פרשת 
  חיי שרה

  ''חעתש
  לפ''ק



וזהו כדברינו  ששרה גרמה חיי� לשני� שלה. , דהיינו, וזה שני חיי שרה'חי
ששרה לא  לרמז ,שרה יחי "ת , שהפרשה שמדברת ממיתת שרה נקראהנ''ל

   . סיבה לבכות כ''כ עלי' כא� , ולכ� אי�ב� כמותה הכיו� שהניח המת
  

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

נה ר''ת שמש, וזהו (קהלת, א', ה') וזרח השמש ובא שאת מרה שוזהו 
שאע''פ ששרה נפטרת מעול� הזה, לא נחשבה שמתה,  ולפ''ז י''להשמש. 

ויביאה האהלה  –קה ממלא מקומה, וכמ''ש אצל רבקה כיו� שהניחה רב
כוונת הפסוק  ולפ''ז י''לפרש''י שנעשית דוגמת שרה אמו.  –שרה אמו 
ותמת שרה בקרית ארבע, דהיינו דוקא ש� מתה, אבל במקו�  (כ''ג, ב')

  שהיתה רבקה ממלאת מקומה לא מתה.  
  

ימי  רש שבשבעת, שאיתא במדוי''ל עוד עפ''י דברי זקני הישמח משה זצ''ל
אבלו של משותלח, לא שמשו המזלות, ולא זרחה השמש, והטע� כתבו 

למה חמה יוצאת במזרח, ושוקעת  " המפרשי� ע''פ מה שאמרו חז''ל
במערב, הוא כדי לית� שלו� לקונה, ואבל אסור בשאילת שלו�, וא''כ 
לכאורה צ''ע כשח''ו איזה צדיק נפטר מהעול� אמאי זורח השמש, אבל 

ו# הוא, כי אז בימי משותלח לא הניח דוגמתו למלא מקומו, אבל עתה התיר
הו''ל כאילו הצדיק עודנו שלא שקעה שמשו של זה עד שזרחה שמשו של זה, 

  כאילו לא מת, ולכ� אי� כא� אבילות.     ו אחריו מניח ממלא מקומוחי, כי 
  

בראשית, כ''ג, , עפ''י הפסוק (התפארת יהונת� וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי
 ותי'תר. פני, שהוא כשפת י –הלשו�  צ''ע –) ויק� אברה� מעל פני מתו ג'

אצל  הי' שהנה אברה� רצה לקוברה במערת המכפלה, והנה אברה� לא
ק המתי� בנשיקה, אבל מיתת שרה, ובמערת המכפלה אינ� נקברי� ר

יודע מלא� המות אינ� רשאי� לקובר� ש�, והאי� הי' אברה� המתי� ע''י 
ג' (ע''ז, כ')  א� המות, רק דאיתא בגמ'לא� מתה שרה בנשיקה או ע''י המ

 וממנו פניו מוריקות, נמצא א� ,ב של מלא� המות ממנו מסריחטיפי� בחר
 אברה�' מוריקות מחמת הטפה, וכיו� שמתה ע''י מלא� המות הי' פני שרה
לקוברה במערת  יכולשפני' מאירות, וא''כ מוכח שבנשיקה מתה, וא''כ  ראה

 בשמחה ששרה , כיו� שהי'שמטע� זה לא בכה הרבה ולפ''ז י''לה. להמכפ
  ה למיתת נשיקה. תזכ
  

מורנו הגאו� ר' מאיר שפירא זצ''ל,  בליל שבת קודש האחרו� לימי חייו של
דקות באחד הפסוקי�  15שהה והארי" יותר מ ,אב''ד ור''מ דק''ק לובלי�

עוז והדר לבושה ותשחק ליו� אחרו�, ועל המלי� הללו,  –של ''אשת חיל'' 
האחרונות, חזר פעמי� רבות לאי� ספור, ''ותשחק ליו� אחרו�''. צוואתו 

רק  –האחרונה לתלמידיו שכתב בידי� רועדות ברגעיו האחרוני� היתה 
בשמחה, וכ" הי' שתלמידיו היו סביב מטתו בבני� הישיבה, וירקדו ויזמרו 

ה ''כי בשמחה תצאו''. בשברו� לב ובעיני� זולגות דמעות, את זמרתו הידוע
בכו התלמידי� כששרו ורקדו, ורבינו כמנצח בידיו הראה לה� שיזמרו 
בקול ובשמחה עצומה, המלי� האחרונות שהוציא מפיו היו ''הרי רק 

עכשיו מתחילה השמחה האמיתית''. (איתא בחז''ל שההספד שאברה� 
  הפסוקי� של אשת חיל) אבינו אמרה על שרה אמנו הי'

  
, שהוא לרמז שלא בכה הגאו� ר' זלמ� עטטינהיימער זצ''ל תי' באופ� אחר

בת כ' כבת ז' ליופי, רק בכה על רוב  –על היופי הנרמז בכ''� כפרש''י 
  צדקותי'. 

  
ויבא אברה� מהיכ� בא  –, עפ''י דברי המדרש הימי� יוס! תי' באופ� אחר

 ג' ימי�דר� נה הי' מהעקידה, ואיתא בזוה''ק שהעקידה הי' ביוה''כ, וה
איתא בקרא, נמצא שבא בערב סוכות, והנה זמ� הבכי הוא דכמהר המורי' 

ג' ימי� כדאיתא במועד קט�, אבל כא� לא הי' ג' ימי� מפני שיו''ט מפסיק 
 ,הכ� הקטנה הו שמרמזזמ� הבכי רק יו� אחד, וזהאבלות, ולא הי' 

  שנתמעט אצל שרה אמנו זמ� הבכי. 
  

מהר  אבינו הנה בשוב אברה� , כיהבאר מי� חיי�וי''ל עוד עפ''י דברי 
ש�, כי א� לבאר שבע באר# אז לא שב לחברו� למקו� שהי'  המורי'

פלשתי� מקו� שהי' גר ש� קוד� חזרתו לחברו�, וזה הודיע לנו הכתוב שנס 
נה אר# פלשתי� לחברו� ודאי לא הי' קרוב כ''כ, כי כי ה ,שרהנעשה בשביל 

 והל� ,אברה� נתרחק מחברו� מפני הבושה של לוט שבא על בנותיוהנה 
או ארבעה ימי�, לאר# פלשתי�, ואי� דר� להתרחק בקרוב שלשה  מש�

מה  ,ספד כראוי הנה בא אברה� לספדה ולבכותהאבל בזכות שרה שת
, ונתקצר הדר� � לבכי ולא יותרשידוע כי רק שלשה ימי� הראשוני� ה

 והוא הרמת הקול ,כי אגרא דהספדא דלויה כמאחז''ללפניו בכדי לבכותה, 
חז''ל שבכל מקו� לא בא הכתוב לסתו� אלא לפרש,  נודע מאמרבבכיה, ו

 �וזה הוא כלל בתורה שבכל מקו� הסתו� א''א לתפוס אלא קצה האחרו
בא וכל להסתפק עליו כי לא שידענו בבירור כי זה ודאי הי', ולא זה שנ

ה� בא ולכ� נכתב כ� זעירא לרמז הנס שאברהכתוב לסתו� אלא לפרש, 
  , דהיינו בסו� יו� ג' למיתתה. ימי הבכיבסו� 

  
שאברה� שמע שאז מתה בתה  ,באופ� אחר המהרי''ל דיסקי� זצ''ל תי'

 " דבלי אות כ' הוא  –ה ''ולבכת –, וזהו מרומז במלת ג''כ, והי' בוכה עלי' ג''כ
, דבת הי' לו לאברה� ובכל שמה וי''ל עוד עפ''י דברי החת� סופר. ולבתה

לא הי' מרגיש כ''כ  'שרה, אבל כל זמ� ששרה חילקוד�  הוהיא כבר מת
חסרו� בתו, כי הי' מתנח� בשרה, אבל כאשר שרה מתה ונשאר לבדו, ב

  התחיל להרגיש ולבכות ג� על מיתת בתו. 
  

רות משה) כתב שלא � הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל (אגשמר ירוכדאי להזכ
שבתו  ,, שלא מצינו בתורה שאברה� אבינו קיבל עונש כזהמסתבר לומר כ�

 –וה' בר� את אברה� בכל  –נאמר  בחייו, ואדרבה אחר מיתת שרה המת
רבי יהודה אומר בת היתה לו, אחרי� אומרי� בת היתה לו  –איתא במדרש 

  . ובכל שמה
  
  

  
פע� אחת בא כפרי אחד להגאו� ר' אייזיק מסלאני� זצ''ל, ואמר לו כי בדעתו לעלות לאר� ישראל, הגאו� חיזק את ידיו ואמר לו כי  –גר ותושב אנכי עמכ� 

וטוב מאד יעשה א� יעלה לאר� ישראל, ע''ז שאל הכפרי א� זהו מצוה גדולה מדוע ולמה כבודו לא נוסע לש�, אמר לו הגאו� הרי פה  ,זה מצוה גדולה מאד
י שמת בחו� לאר� יש לו צער גלגול מחילות, אמר לו הגאו� מ " לי ב''ה ישיבה גדולה, וטוב לי כא� כמו באר� ישראל, אז אמר לו הכפרי כי ראה בספרי�יש 

בחיי�  אח''כ המלאכי� יעבירו אותי לאר� ישראל, שאל אותו הכפרי ומדוע להטריח את המלאכי� א� כבודו יכול לנסוע ש� ,בסלאני� אנכי א� אמות
  יקחו אותי בחזרה לאר� ישראל.  ,חיותו, על זה ענה לו הגאו�, אני לא אטריח אות� כלל, אלא אות� המלאכי� שיעבירו אות" אחרי מות" לכא�

  
ה ושאלו הא� ידוע לו מקו� בטוח אצל שדה התעופ ,פע� א' אחר תפלת מנחה בא אחד ממתפללי בית המדרש לאבי זצ''ל "א� ישכ� עושי� חסד ואמת 

אבי זצ''ל לא המתי�  הקאר מחירו רב חושש על הפסדו,''קענעדי'' לעזוב ש� את הקאר שלו כי אחד ממשפחתו חלה רח''ל וזקוק מיד ליל" אצלו, ובעבור ש
אהבתו לעשות חסד בעד אחר לא היה לו גבול ובכל עת ובכל שעה  אולי" אות" לשדה התעופה, וכ" עשה,רגע וענה לו מיד הנח הקאר של" במקומו ואני 

וכששאלתי אותו א� הוא כבוד התורה להולי" אותו לשדה התעופה אמר לי אי� ל" כבוד התורה גדול מזה לעזור  הטיב לחבירו,היה מוכ� לעזוב את שלו ול
  לאחרי�.  

  
ו, שעשיית פע� אחד אמר לי אבי זצ''ל שב''ה זכה להיות השדכ� לחביר אחד מחביריו,דו לואחר חתונתו נגמר שידו" על י ,אבי זצ''ל התחת� בשנת תשכ''ב
נשלח מכתב לאמי ע''י בית הדואר, וזהו מה שנכתב ש� ''אני  ,בשנת תשס''ד שתי שני� אחר הסתלקותו של אבי זצ''ל שדוכי� היא מצוה גדולה. הנה

ו, וע''י השגחה גדולה נתודע לנו עכשיו שלא שילמנו לו דמי שידוכנו'' ובתו" המעטפה הי' מונח ואשתי מבקשי� מחילה מהרב זצ''ל שהוא הי' השדכ� שלנ
שאבי לא יתלונ� א! פע� אחת על שלא שילמו לו את דמי  ,ואצלי הי' הדבר פלא ר שנגמר השידו",כס! בשביל דמי השדכנות, והי' כמעט ארבעי� שנה אח

  , הפלא ופלא!י' מרגיש רק שמחה על שזכה במצוה גדולה כזוהשדכנות, ואדרבה כל פע� שדיבר עליו לא ה
  

שהציעו לו שני שידוכי�, האחת בתו של רב, והשני' בתו של גביר, והוא נטה יותר להצעה  ,שמעתי שפע� אחת בא אחד למר� החזו� איש זצ''ל בשאלה
שכ� עושרו של העשיר טמו� בחגירת  ,שיעשה השידו" ע� בת הרב כי דעתו נוטה ,ענהו החזו� איש ל לישב באהלה של תורה מתו" מנוחה,כ" יכובהשנית ש

  שלחנו, והמגירה עלולה להתרוק�, משא''כ פרנסתו של רב הוא מהציבור, לציבור תמיד יש כס!.
  

היו  ,אחרי הסתלקותו של הרה''ק ר' יודא צבי מסטרעטי� זצ''ל "פרש''י זו הגר ונקראת קטורה על ש� שנאי� מעשי' כקטורת  " ויקח אשה ושמה קטורה 
הרי הגר  ,זקני החסידי� מהססי� להכתיר את בנו הרה''ק ר' אברה� ואמרו ''פני האב כפני החמה פני הב� כפני הלבנה'' פתח אחד מהחסידי� ואמר

אלא כל זמ� שהיתה שרה קיימת לא נראו כ''כ מעשי' הנאי� של הגר, אול�  מה המתי� הכתוב להגיד שבחה עד כה,ול ,היתה אשתו של אברה� תחלה
  ואותו אנו צריכי� להכתיר לאדמו''ר. (חסידי� מספרי�)     ,משנסתלקה שרה נראו פעולותי' של הגר שה� נאי� כקטורת, וכ" בנידו� דיד� יפה כח הב�
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