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 "ויהיו חיי שרה מאה שנה" )כג, א(
הדא הוא דכתיב יודע ד' ימי תמימים, הנה שלא יחשוב האדם 
שפתאום פרחה נשמתה, אלא אומר האר"י הק' הכל היה 
מדוקדק שעכשיו שתמות, אלא זה קרה אחר עקידת יצחק, 

יודע ד' ימי אבל הזמן כבר הגיע וזה בא המדרש להוסיף, "
 תמימים", היא לא נפטרה רגע קודם. 

הגאון בעל ה"בית הלוי" זצ"ל ראה איש שהשקיע בקניית 
יערות, ואחר זמן נשרפו כל היערות, ונהיה עני בבת אחת, לאחר 
זמן עבר ליד היערות, גנח מליבו ואמר: יער יער, חבל 
שהשקעתי בך, אמר ה"בית הלוי", אתה צריך להאמין שבגלל 

צריך להיות עני השקעת ביער ולא בגלל שהשקעת כאן  שהיית
נעשית עני. וכן כשאחד מרוויח, יאמין בגלל שהקב"ה רצה 
שיעשיר, אז הדרך היה שהשקיע בביזנס, אבל לא ח"ו בגלל 

 שהשקיע הרוויח.

 

 (א, כג" )שרה חיי שני"

.  …'וכו נולד זו בשנה, לשנים האנשים את מייחסים, כרגיל הנה
, לאנשים השנים את מייחסים בארץ אשר הגדולים אצל אבל

 הגדולים אותם בהן ופעלו שחיו זה ידי על נתעלו השנים שאותן
 (שאול דברי. )שרה חיי שני וזה. הבהיסטורי דרך לציוני ונעשו

 

 "שני חיי שרה" )כג, א(

 כולן שווין לטובה )רש"י(

והיא  כי כל השנים היא הבינה שהכל מאת ד', והכל לטובה
הרגישה מחויבות לד' אז הכל לטובה, וכמו שמסופר שהיה 
רופא מומחה שלא היה לו קהל. המרפאה הייתה ריקה. הלך 
הרופא לרב לבקש עצה. אמר לו הרב, הראשון שמתקשר, תן 
לו תור בעוד שבועיים. השני בעוד שלושה. תיצור תחושה 

מן שאתה מלא. ואכן כך היה. תוך כמה חודשים באמת היה היו
שלו מלא. לימים, הרב לא הרגיש טוב. והתקשר לרופא לקבוע 
תור, אומר לו הרופא יש לי תור בעוד שבועיים. אומר לו הרב 
אל תשכח מי עשה אותך עסוק! הרופא הבין את המסר... במה 
דברים אמורים? לאלה שאומרים: 'אין לי זמן לתפילה במניין, 

'. אומר לו הקב"ה אל אין לי זמן ללכת לשיעורי תורה, אני עסוק
תשכח מי עשה אותך עסוק. והחכם עיניו בראשו, יבנה בתכנית 
היומית שלו את היסודות: תפילה במניין ושיעורי תורה בכל 
יום. ולכן אצל שרה הכל היה לטובה, והיא הכירה במי שנתן לה 

 את החיים. 

 

 (ב, כג" )ארבע בקרית שרה ותמת"

 ותלמי ששי אחימן שם שהיו ענקים ארבע שם על, י"רש פירש
 שם על ארבע לקרית שרה מיתת קשור איך קשה. ואביהם

 ויבוא" "כהן שפתי" בספר כתב דהנה לומר יש. ענקים ארבע
 השטן כשבא, שמעתי, לחברון הוליכו מי" שבע מבאר אברהם

 מעשה מאביו ללמוד הלך לו אמרה, יצחק היכן לשרה ואמר
 אצל הלכה, לו האמינה לא, הקרבן הוא ליה אמר, הקרבנות

 וגדולים ארוכים אנשים אתם, להם ואמרה ותלמי ששי אחימן
 עם הולך אחד זקן תראו אם וראו הביטו, מרחוק לראות ותוכלו

 וסכין אחד בחור עוקד אחד זקן רואים אנו לה אמרו, נערים' ג
 ולא האמינה לא ענקים שם היו לא אם ממילא. מתה מיד, בידו

 כן על, ולמה, העקדה בשורת על" שרה ותמת" שאמר וזה, מתה
 שם היו לא ואילו, הענקים' ד שם על" ארבע בקרית" אמר

 . מתה הענקים מכוח ורק מתה ולא האמינה לא ענקים

 (אהרן בגדי)

 

 "לספוד לשרה ולבכותה" )כג, ב(

 וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה )רש"י(

מספרים שאצל הרה"ק ר' זושא היה שם בחור שלמד, ובאו 
ואמרו לו שאמו נפטרה והבחור התעלף ניגש אליו ר' זושא 
ועורר אותו ואמר שאינו אמת, וכך הווה, ואחרי כמה זמן באו 
שוב ואמרו לו שאמו נפטרה, והבחור התעצב וקיבל את 
הבשורה המרה, אבל לא הגיע לידי התעלפות, וראו שאכן צדק 
הרה"ק שבהתחלה עוד לא נפטרה אמו, ואמר הרה"ק זי"ע, 
שהקב"ה אינו עושה ניסיון לאדם, אם לא יכול לעמוד בזה, 
וכשראיתי שהוא מתעלף הבנתי שאינו יכול לעמוד בזה, וגם כן 
רואים אצל שרה אמנו שלא יכלה לעמוד בניסיון ומיד פרחה 

 נשמתה זהו סימן שיצחק לא נשחט, כי פרחה נשמתה.

 

 (ב, כג" )לשרה לספוד אברהם ויבוא"

 (רבה מדרש) המוריה מהר בא? מהיכן

 העקידה מעשה את לדוגמא הביא, שרה את אברהם כשהספיד
 שגדלה, שרה של לשבחה בא זה ידי ועל. המוריה בהר שהייתה

 ממעשה. ת"להשי נפשו את למסור מוכן שהיה בן וחינכה
 .האם של גדולתה מידת על ללמוד אפשר יצחק של העקידה

, בא המוריה מהר - להספידה בא חייה נקודת מאיזו? בא מהיכן
  העקידה. ממעשה

 (והעיון הדרש)

 

 (ב, כג" )ולבכותה לשרה לספוד"

, בשרה שמדובר ברור שהרי, מיותרת לכאורה" לשרה" המילה
 ".ולבכותה לה לספוד" לכתוב היה וצריך

 אשת"כ והספידוה שיבחוה, להספיד אברהם שבא שעד, אלא
 אברהם בא. עצמו אברהם של מעלותיו את הדגישו", אברהם
 מעלותיה על לדבר, עצמה בפני כאישיות שרה את והספיד

 .שלה

 (ביהודה הנודע בשם)

 

 )כג, ו( "קברינו במבחר"

 הבאים את צריך מי: קוק הכהן יצחק אברהם לרבי לו אמרו
: השיב? באדמתה להיקבר כדי, זקנתם לעת ישראל לארץ

 .ישראל בארץ היישוב צמח, אברהם שקנה קבר מאחוזת

 

 לא קברו את ממנו איש …אלוקים נשיא"
 (ו, כג" )ממך יכלה

, כאחד והמתנגדים המעריצים של, הציבור יחס זה רוב פי על
 פאר ברוב וקבורה הספדים, הלוויה: מותו אחרי להים-א לנשיא
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 דורש ואין לנפשו הוא עזוב בחייו ואילו. רחבה וביד כבוד והדרת
 .לו

 

" חת לבני הארץ לעם וישתחו אברהם ויקם"
 (ז, כג)

, אשתו שרה פטירת על כבד באבל שרוי אברהם שהיה פ"אע
 מתו שהיה בשעה בה, זאת בכל, בנביאות אליה טפל שהיה
 והחזקת ארץ דרך של הנימוסים מכל החסיר לא לפניו מוטל
 בהלכות להיזהר צריכים כמה עד, השכל מוסר ומכאן. טובה

 . ארץ ודרך נימוסים

 (פ"חרל משה יעקב' ר)

 

 כסף מלא יתננה לי" )כג, ט("ב

מעשה בחסיד אחד שנכנס לחנות לקנות איזה חפץ. כאשר 
שאל על המחיר, אמר לו הסוחר מחיר נמוך מאוד. הבין החסיד 
שמפני כבודו הוריד הסוחר את מחיר החפץ, אמר לו החסיד: 

 במחיר כסף באתי אליך לקנות ולא במחיר יראת שמים. 

 )ייטב לב, לפי ספר החסידים(

 

 "וישתחו אברהם לפני עם הארץ" )כג, יב(

הנודע ביהודה הלך לקבץ נדבה לדבר חשוב, והלך לבית קמצן 
וגס רוח. ענה לו מלווהו "אין זה מכבודכם ללכת אל איש כזה". 
ענה לו הנודע ביהודה, כשצריך אדם לחלב הוא מתכופף אפילו 

 לפני הבהמה ובלבד שיוכל לחלוב אותה.

 

      " לסוחר עובר כסף שקל מאות ארבע"
 (טז ,כג)

 ומתן-המשא על פרטים ופרטי פרטים לנו מספרת התורה
 ששולם האגדי הכסף סכום ועל, לעפרון אברהם בין הארוך

 רכישת על מדובר שכאשר, ללמדנו. והמערה השדה עבור
 ומתן-וממשא ממאמצים להימנע אין, ישראל בארץ מקרקעין

 לגמר הרכישה את להביא כדי בכסף לחסוך גם ואין מייגע
 .מוצלח

 את לגאול אנחנו שנצטרך בשעה כי, ללמדנו באה התורה
 על לעמוד לא אנו גם נדע, זרים מידי הקדושה ארצנו אדמת
 .אדמה שעל כל בעבור מלא בכסף לשלם כן גם ונצטרך המקח

 (מוהליבר שמואל רבי)

 

 אברהם את ברך' וה בימים בא זקן ואברהם"
 (א, כד" )בכל

 בעולמו דבר לו חסר שלא ויותר יותר הרגיש, יותר שהזקין ככל
 בא אברהם: אומר" אמת שפת"וה. הכל לו ויש ה"הקב של

 .לריק מחייו אחד יום איבד שלא, הימים עם לזקנתו

 

 (ב, כד" )לו אשר בכל המושל"

 .לו אשר בכל מושל שהיה, בשבחו מספרת התורה

 .עליהם שולט שהממון העשירים של כרובם לא

 ("ולקחת אשה" )כד, ז

 הרבי מביאלה השתדך פעם שנייה.

בפגישה הראשונה אמר לה: כדי למנוע מקח טעות אני חייב 
לומר לך שאם שכנע אותך מישהו שאני גדול בתורה, אל 

לא מיניה ולא  -אל תאמיני. שחכם אני  -תאמיני. שצדיק אני 
 לא דובים ולא יער. -מקצתיה. שעשיר אני 

 מה הן? -ותיך אמרה לו: מילא, אלה מגרעותיך. ומעל

אמר לה: המעלה היחידה שלי שאין אני מסתיר דבר ומגלה לך 
 את כל האמת.

 

 (יז, כד" )לקראתה העבד וירץ"

 .לקראתה עלו שהמים שראה לפי: י"רש פירש

, לקראתה עולים שהמים, כאלה ניסים שראה אחרי, וקשה
 ?חסדים גומלת היא אם לבודקה צריך היה עדיין

 .מופתים ממאה טובה אחת מידה עדיפה, אלא

 

 (כט, כד" )האיש אל לבן וירץ"

 אמר הנזם את כראות ויהי, רץ מה ועל רץ למה י"רש פירש
 נוטלת גסה פסיעה" חכמינו אמרו. בממון עיניו ונתן הוא עשיר
 וזהו(. מג ברכות" )אדם של עיניו ממאור מאות מחמש אחת
 עלולות עיניו הלא" רץ מה ועל רץ למה, "י"רש שואל אשר

", בממון עיניו נתן" היא התשובה, יתירה ריצה מחמת להתכהות
 את לתת אפילו מוכן שהיה עד, הממון אחרי להוט היה כך כל

 .בעדו עיניו

 (המאורות שני)

 

 ( לג, כד" )דברי דיברתי אם עד אוכל לא"

, יצחק בשליחת רבקה את קידש אליעזר כי לוי הקדושת ביאר
 לא וזהו, קידושין אחר עד לאכול לו אסור קידושין ביום והחתן

 רצה כי, יבואר או. הקידושין וזהו, דברי דיברתי אם עד אוכל
 דיברתי אשר עד אוכל לא שאמר וזהו מצוה סעודת לאכול

 עוד. מצוה סעודת יהיה כך ואחר הקידושין תחלה לגמור, דברי
 מפני, פשוט בדרך נראה, דברי דיברתי אם עד אוכל לא, יבואר

 יודע אליעזר היה שבוודאי רק, מקודם לאכול רצה לא מה
 וכמו במאכל סם שיטילו בוודאי דעתו על ועלה אלו ברשעים

, דברי דיברתי אם עד אוכל לא אמר זה ועל, באמת כך שהיה
 כמאמר תורה דברי שהם דבריו סיום שלאחר בזה כוונתו והיה

 אבות עבדי של שיחתן יפה( ס רבה בראשית) ל"ז חכמינו
 שבא היה וכן. הסכנה מן ניצול יהיה בזה, בנים של מתורתן
 .יפעל בשחת וייפול לבתואל הקערה והפך המלאך

 

"ואומר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי" 
 )כד, לט(

מפרש רש"י : מדוע נאמר כאן "אלי" בכתיב חסר בלא האות 
"ו"? זאת משום שבת הייתה לו לאליעזר והיה מנסה למצוא 

 סיבה להשיא את ביתו ליצחק.
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מדוע רש"י מדייק  -שאל המגיד מדובנא  -לכאורה יש להקשות 
כן בפסוק זה כאשר אליעזר מספר את הדברים בבית בתואל 
והרי היה צריך לדייק כן לעיל )פרק כד פסוק ה( כאשר דיבר 
אליעזר עם אברהם אבינו עצמו ואמר:" אולי לא תאבה" ששם 

 נכתב בכתיב מלא "אולי".

מה ראה אליעזר  -מגיד ושאל המשיך ה -ועוד יש להקשות
לספר ללבן ובתואל את אשר היה עם ליבו שביקש לתת את 

 ביתו ליצחק?

 ותירץ המגיד במשל:

סוחר אחד רגיל היה לשלוח את משרתו אל העיר הגדולה כדי 
לקנות סחורה בהקפה אצל סיטונאי גדול. בכל חודש היה 
משרת משלם על הסחורה שלקח בהקפה בחודש הקודם ונוטל 

 וד מלאי כדי למכור בחודש הבא.ע

יום אחד עלתה מחשבה רעה בליבו של הסוחר וזמם למעול 
באמונו של הסיטונאי מה עשה? קרא למשרתו ואמר לו: 
הפעם, כאשר תיסע אל הסיטונאי קח מאתו סחורה בממון רב 

 מאוד ויותר לא נשוב לקנות ממנו ולא נשלם מאומה...

אדוניו ואמר:  המשרת שהיה אדם נאמן, נבהל ממחשבת
 לדעתי לא ירצה הסיטונאי לתת לנו סחורה בממון רב.

מדוע שישנה במנהגו אתנו  -ענה הסוחר בכעס  -מדוע לא? 
מאז ומעולם? בלית ברירה קם המשרת ונסע אל העיר הגדולה, 
בהגיעו אל הסיטונאי פתח ואמר: אדני ביקש ממני שאבוא 

תי לא תרצה אליך ואקח סחורה בממון רב, אמרתי לו כי לדע
 לתת לו, אולם אדני ציווה אותי שאלך למרות הכל...

הסיטונאי הפיקח שהכיר היטב את המשרת הבין מתוך אריכות 
דבריו שהוא מתכוון לרמוז לו שלא כדאי הפעם לתת סחורה 

 בהקפה, כי אין בדעתו של הסוחר לשלם עליה כלל וכלל...

ריקות. כן  שילח הסיטונאי את המשרת חזרה אל אדוניו בידיים
אליעזר היה מנסה למצוא סיבה  -אמר המגיד  -הוא גם הנמשל 

שלא תאבה שום אשה ללכת אחריו ואז יוכל להשיא את בתו 
ליצחק, ודווקא כאשר עמד לפני לבן ובתואל סיפר להם את 
אשר אמר לאברהם "אולי לא תלך האשה אחרי" בתקווה 
 שאולי למשמע הדברים ייכנס ספק לליבם שהרי מדוע

 שהאשה לא תאבה ללכת אחריו?

 אולי יש איזה חשש שמפניו עלולה האשה לא ללכת אחריו?...

דייק רש"י כן על הפסוק שכתוב בו  -סיים המגיד  -ומשום כך 
 "אלי" חסר, כי עיקר הדרש נלמד ממנו.

 

 (מב, כד" )העין אל היום ואבוא"

 מתורתן אבות עבדי של שיחתן יפה אחא' ר אמר י"רש פירש
 גופי והרבה, בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי, בנים של

 נראה הלצה בדרך והנה. ל"עכ ברמיזה אלא נתנו שלא תורה
, בנים של מתורתן אבות עבדי של שיחתן יפה הדבר ברמז לומר
, בנים של תורתן ידי על יפה אבות עבדי של שיחתן לומר רצונו
 הפסוקים אלו על דורשים ודור דור בכל שהצדיקים לומר רצונו

 לכן, העבד של בדבריו וסודות רמזים ורומזים תורה ואומרים
 כמה בזה ודורשים לבנים תורה שנעשה מאוד שיחתן יפה

 (יוסף אמרי) .ל"כנ וסודות רמזים

 

 "ואבוא היום אל העין" )כד, מב(

וברש"י ז"ל "היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ". 
מרגלא בפומיה של כ"ק אדמו"ר מטאלנא זצוק"ל לחזור משמו 
של כ"ק מרן אדמו"ר ה"לב שמחה" מגור זצוק"ל, כי טעם הדבר 
שהוצרך אליעזר עבד אברהם לנס של קפיצת הדרך, כדי שלא 

 יתרחק זמן רב מדי מבית ה'רבי' אברהם אבינו. 

 )'עולמו של אבא'( 

 

       "'לד ואשתחווה ואקוד... היום ואבוא"
 ( מח-מב, כד)

 מרגלא הוי ע"זי[ רוז'ין י"ר] העשיל יהושע רבי צ"הגה אחי
 זיווגו בענייני לעסוק אליעזר כשבא בתורה רואים שאנו בפומיה

 היה התקדמות וכל פעולה כל שעל איך רואים אנו יצחק של
 בתואל לפני חזר כשאליעזר. עמו חסדיו על ה"להקב שבח נותן

 פעולה כל על' וגו" היום ואבוא, "השידוך השתלשלות על
 אנו ומכאן", ואשתחווה ואקוד" מסיים אליעזר היה שנפעל

 גם', לד להודות יש שידוך בענייני ובפרט דבר כל שעל רואים
 יפול איך עדיין יודע כשאינו אפילו החיובית ההתקדמות על

 יכולה הכל ככלות שאחרי ידע אליעזר גם הרי כי, לבסוף דבר
', וגו הנערה תאבה לא אולי לאברהם ששאל כמו, לסרב הנערה

, ואשתחווה ואקוד', לד מלהודות אליעזר נמנע לא כן פי על ואף
 .ביותר הקטנה אפילו, והתקדמות התקדמות כל על

 (קכג עמוד' א חלק חיים מרבה)

 

 "ואבוא היום אל העין" )כד, מב(. 

רש"י מכאן שקפצה לו הארץ. מספרים על רב אחד פירש 
שנסע יחד עם משפחתו לעיירה רחוקה בכדי לערוך שם את 
אירוסי בנם עם בתו של אחד מגבירי העיר. בדרכם התעייפו, 
ונכנסו לפונדק לנוח ולשתות משהו. באו בדברים עם בעל 
הפונדק ובתוך השיחה שאלוהו אם הוא מכיר את העשיר פלוני 

בעל הפונדק אמר שאכן מכיר הוא אותו ואמר עליו מהעיירה. 
שהוא רמאי וגנב ואין תוכו כברו. כשיצאו מהפונדק, אמר הרב 
לבני ביתו, עכשיו אני מבין את הפסוק בפרשת חיי שרה ואבוא 
היום אל העין, אומר רש"י מכאן שקפצה לו הארץ. ולכאורה 

יה קשה, מה צורך היה בקפיצת הדרך, וכי זמנו של אליעזר ה
דחוק. אלא, 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 בתואל, שיש 
לה אח שהוא רמאי וגנב גדול, ואז היה אליעזר חוזר הביתה 

ך, לאברהם אבינו בידיים ריקות. לכן היה צורך בקפיצת הדר
 בכדי שלא יהיה סיפק בידו להתעכב במקום כלשהו.

 

 "מה' יצא הדבר" )כד, נ(

סיפור השגחה מדהים מספרים אודות רבינו החפץ חיים זצ"ל: 
לאחר אחת הוועידות בווילנה, מיהר החפץ חיים להגיע אל 
הרכבת שבעוד חצי שעה עמדה לצאת לכיוון עירו ראדין. אלא 

חיים, וביקשו ליטול ממנו שרבים מבני העיר המתינו לחפץ 
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עצה וברכה. החפץ חיים היה אז בן למעלה מתשעים שנה, 
וההתייחסות לכל הפניות הייתה מאוד קשה עליו, ובפרט 
שעומד לאחר את הרכבת, אך בכל זאת חשש שאילו יתעלם 
מהאנשים, ייתכן ויהיה בכך חילול השם, ולכן החליט להתעכב 

החפץ חיים הגיע אל  -ולהתייחס לכולם. ומה אירע לבסוף? 
התחנה באיחור של כמה רגעים... הרכבת כבר יצאה לדרכה, 

 וככל הנראה עתה יצטרך להמתין במקום כשעתיים.

פלא. לתחנה הגיעה רכבת, והוכרז -חלפו כמה דקות, ואירע דבר
 כי היא יוצאת לכיוון ראדין!

למחרת, פורסמה בעיתונים מודעת התנצלות מטעם חברת 
קלה שאירעה אתמול... התברר שהרכבת הרכבות עקב הת

שהגיעה באופן לא שיגרתי אל התחנה, לא הייתה אלא הרכבת 
שיצאה ממנה לפני מספר דקות. הרכבת עצרה בתחנה בווילנה 
למספר דקות, ולאחר מכן יצאה לדרכה, אך לא לכיוון ראדין, 
אלא לכיוון ההפוך... רק כעבור כמה דקות של נסיעה, התגלתה 

רה, ושוב חזרה הרכבת על עקבותיה, לעבר התחנה הטעות הנדי
 ממנה יצאה, ומשם אספה את רבינו החפץ חיים...

והנה, אל הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ניגש אחד הרבנים 
החשובים, סיפר את המעשה המופלא הנ"ל, וביקש לשמוע את 

 'תגובת' רבינו שר התורה.

קנייבסקי חייך ואמר: מדוע לנו ללכת רחוק עד לחפץ הגר"ח 
חיים... גם בימינו אנו ישנה השגחה מיוחדת על המוסרים 
נפשם ללמוד תורה בהתמדה. הנה, סיפר הגר"ח, הכרתי אברך 
תלמיד חכם שעמל היה בתורה מתוך הדחק, ושמר בהקפדה 
רבה על סדרי הלימוד. העניות אצל אותו אברך הייתה כה 

ד שלא היה לו מספיק כסף בכדי לרכוש לעצמו שעון גדולה, ע
מכיון שהיה  -מעורר. ועמדה בפניו בעיה שהטרידה אותו מאוד 

מותש מאוד בשעות הצהריים לאחר לימוד מייגע של שעות 
רבות, הוצרך לישון מעט על מנת שיוכל להמשיך ללמוד 
בשקידה. אלא שירא היה שמא לא יתעורר בזמן, ויאחר חלילה 

 צהרים של הכולל.לסדר ה

טרם שכב לנוח, התפלל אל הקב"ה שיזכה לקום בזמן, בשעה 
שלוש וחצי, כך שיוכל להמשיך בשמירת הסדרים שלו. הוא 
התפלל מכל הלב, והשם יתברך האזין. הנה היה שוקע התלמיד 
חכם בשינה עמוקה, ובשלוש וחצי בדיוק, כשהיה צריך 

ש'נחת' עליו          זבוב טורדני - - -להתעורר, נכנס אל החדר 
ו... הקיצו! וכך אירע מדי יום, הזבוב לא פספס אפילו יום אחד. 
בשעה שהיה אמור להתעורר, היה מגיע הזבוב ומקיצו. וכך 

 הצליח לשמור את הסדרים באופן מופלא. פלאי פלאים!

נוכחנו, סיים הגר"ח שליט"א, כי גם בימינו, חופפת השגחה 
המוסרים עצמם ללימוד התורה  פרטית מיוחדת סביב יראי ה'

 בכל נפשם.

 

, וילינו עמו אשר והאנשים הוא וישתו ויאכלו"
 (נד, כד" )לאדני שלחני ויאמר בבוקר ויקומו

 ובא. מהרעלה להינצל לו עמדה אברהם של זכותו כי ודעו

 כדי השולחן גבי שעל הצלחות את והחליף השמים מן מלאך
 נזדמנה צלחת ואותה מורעל מאכל מאותו אליעזר יאכל שלא

 וכל, חרן מלך היה בתואל. ומת ממנה אכל והוא בתואל ליד
 הראשון בלילה להביאה צריכים היו נישאת שהייתה בתולה

. דבר לו לומר עוז להם היה לא אבל שן חרקו וכולם. לארמונו
 נועצו, רבקה של השידוך שגומרים האנשים משראו עכשיו

, לא ואם, טוב בתו עם גם כך יעשה בתואל אם ואמרו, כולם
 השמים מן סיבבו ולכן רבקה. ואת אליעזר ואת אותו נהרוג

 א"וי. ואליעזר רבקה שיינצלו כדי המורעל המאכל מן שיאכל
 לכאן יצחק יבוא טען כי, רבקה את לשלוח הסכים לא שבתואל

 .לילה באותו במגפה למות ראוי היה לכן. וישאנה

 של תלמידו שהיה, וחסיד גדול חכם היה שאליעזר ומפני
 במסע מלאכים שני עמו שהלכו זכות לו והיה. אבינו אברהם

 שהמלאך ידע ואף במאכלו ששמו הרעל על לו נודע לכן, הזה
 רצה לא ולכן בתואל לפני ושמה המורעלת הצלחת את הפך

 לא ואז למות עומד שבתואל היה שיודע, שדיבר לפני לאכול
 ולא באבלות שקועים יהיו אז כי, רבקה אודות עמו לדבר יוכל
 שתסתיים עד שימתין לו יאמרו ושמא, דבריו לשמוע ירצו

 לתת ירצו לא ושמא, השנה בתוך להשיאה ראוי שאין, השנה
 שיסכימו כדי אכילתו לפני דבריו כל את לומר הזדרז ולכן אותה

 כדי לזרזם אליעזר יוכל ימות אם אפילו ובכך. ובנו בתואל
 יוכלו לא, הסכים שבתואל אחרי שכן, מהר לנסוע שיוכל

 .המת דברי את לקיים מצוה שהרי. לסרב הקרובים

 

 (סד, כד" )הגמל מעל ותיפול יצחק את ותרא"

 הרי היא: והתירוץ בדרך צחות? נפלה ומדוע: העולם שואלים
 תפילה תיקן אבינו שאברהם ידעה היא. גדולה חכמה הייתה

 רק יצחק תיקן הרי מנחה תפילת את. שחרית תפילת. בעולם
 מתפלל שלה שהשידוך רבקה ראתה. הגיעה שהיא זמן באותו
 הוא כעת רק: "הגמל מן צער מרוב נפלה, ערב לפנות בשדה

", אדוני הוא" תדאגי אל: אליעזר לה אמר?!"... שחרית מתפלל
 ...לדאגה סיבה ואין חדשה תפילה מתקן כעת הוא גם

 

 "ותלד לו את זמרן ואת יקשן" )כה, ב(

אחד נכנס לה"שפת אמת" זי"ע וביקש להיפקד בזש"ק הרבה 
פעמים עד שב"ה נפקד, ושאל את רבו למה יש אנשים 
שנפקדים מיד ואילו אני שנים רבות עד שנפקדתי, אמר לו רבו 

"א שהיא גם "קטורה", מצינו שלהגר מיד נולד לה ילדים וי
ולכאורה למה שרה אמנו חיכתה כל כך הרבה שנים, אלא 
שלילדים כמו "יקשן", לא צריך יגיעה הרבה, אבל לנשמה 
טהורה כיצחק אבינו עולה תמימה, זה מגיע רק אחרי הרבה 

 תפילות ובקשות.
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