
 

  

תשע"ח - חיי שרהפרשת 

 קבלת גזירות שמים באמונה ובשמחה
הכוונה הנה מלבד        . "כולם שווים לטובה"ופירש"י  )כ"ג, א'(, "שני חיי שרה", 

שווים בעבודת ה', יש בזה גם משמעות שהיו שווים לטובה שנותיה שהיו 
, שהרי ריך ביאורו לה צער ומכאובים, אולם הדבר צשלא הי –בחיי גשמיות 

שרה אמנו סבלה הרבה במשך ימי חייה צער ומכאובים, שהלא במשך 
תשעים שנה לא היה לה בן, וגם נלקחה בעל כרחה לבית אבימלך ובית 

היאך שייך לומר שכל ימיה היו כהנה רבות, וסבלה בשנות רעב, וגם פרעה ו
ונראה ששרה אמינו קיבלה על עצמה את כל                    שווים לטובה.

"חייב אדם )ברכות ל"ג ע"ב( נה ובשמחה וכמו שאמרו חז"ל גזירות שמים באמו
ולכן באמת לא היה אצלה כל לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה", 

חילוק בימי חייה בין זמן לזמן, כי בכל קושי שעבר עליה היא הרגישה שמחה 
      ולכן באמת היו כל חייה שווים לטובה. כאילו היא קיבלה טובה,

, שהלא מתוך כמה מאושרים חייו של האדם שחי באמונהלהתבונן  ומזה יש
כך ששרה חיה באמונה והודתה לקב"ה מטוב ועד רע, עי"ז היה לה חיים 
טובים ומאושרים שאין כדוגמתם עד שהתורה מעידה עליה שכל חייה 

את הפסוק  הקדושוכבר פירש ה"חפץ חיים"      שווים לטובה בלא שום צער!
", שהקב"ה אינו עושה רעות מפי עליון לא תצא הרעות והטוב"( ח"ג, ל האיכ)

נו וטובות, אלא הקב"ה עושה אך ורק טוב לאדם, ומה שנדמה לאדם כרע אי
זושא בי ר ה"קמסופר על הרו        באמת רע אלא הכל לטובת האדם.

כיצד מקיימים את דברי חז"ל שאמרו חייב אדם מאניפולי זצ"ל שנשאל 
שמעולם לא עבר עליו , והשיב על הרעה כשם שהוא מברך על הטובהלברך 

    דכל מאן דרחמנא עביד, לטב עביד. -טוב אצלו כי כל דבר הוא רע כלל, 

 גודל כוחם של ישראל לסבול ניסיונות עצומים
 נסמכה מיתת שרהפירש"י " )כ"ג, ב'(.", לספוד לשרה ולבכתה"ויבוא אברהם 

שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט  יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה לעקידת
מבואר נ"ח, ו'( )בר"ר במדרש ו             ".נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה שלא
שהשטן היה מתריס כנגד אברהם אבינו ואומר לו "על ידך מתה שרה, עוד, 

נראה מזה שחלק מניסיון אילו לא עקדת בנך לא היתה מתה עדיין", ו
שיחשוב העקידה היה מיתת שרה, כי השטן ניסה להניא את לב אברהם 

ז יצטער ויתחרט על העקידה ועי"שמחמת עקידת יצחק מתה אשתו, ואז 
התוהה על הראשונות ש )קידושין מ' ע"ב(אמרו חז"ל , וכמו ששכרויפסיד את 

, שאע"פ ומבואר בזה דבר נפלא               .מאבד את זכות המצווה ושכרה
שאברהם אבינו כבר ניצח את היצר הרע בעצם ניסיון העקידה, מ"מ השטן 

יח כדי שאולי יצל -לא התייאש והמשיך לנסות את אברהם לאחר העקידה 
וזהו מוסר השכל נפלא, שגם אם כבש סיד לו את שכר העקידה, עי"ז להפ

האדם את יצרו באיזה עניין, לא ידמה לנפשו שהוא יכול להיות רגוע בזה 
אלא עליו להיות ער בכל רגע להיות מוכן להמשך המלחמה  ממלחמת היצר,

  גבר עליו.גם לאחר שהאדם כבר התשממתין להפילו  –ביצר הרע 
אברהם אבינו עמד בניסיון ולא חזר בו מהעקידה, והאמין בקב"ה ששרה ו 

שמתחילת ברייתה נקצב לה שתחייה מאה לא מתה מחמת העקידה אלא 
החיצונית שבה הלביש עשרים ושבע שנים, ועקידת יצחק אי"ז אלא הצורה 

וקיבל על , הקב"ה את דין שמים בדרך הטבע באופן שתשמע מעקידת יצחק
צירוף אחר צירוף והיה מוכן  -עצמו שזהו רצון הקב"ה לצרף אותו בניסיונות 

    לקבל על עצמו את הכל באהבה.
, ואמר האחד לחבירו חד זצ"ל, שפעם נפגשו שני צדיקיםוסיפר לי אדמו"ר א

"דואג אני היאך יוכלו עם ישראל לסבול את הניסיונות הנוראים לפני ביאת 
שני, שמקובלים אנו שהקב"ה מנסה את האדם רק כפי , והשיב לו ה"משיח

מידת יכולתו, ובוודאי לא ינסה הקב"ה את ישראל בניסיונות שהם למעלה 
, אדרבה מזה אני דואג, שהרי לעם ישראל יש השיב לווחבירו מכח הסבל, 

כוח סבל גדול מאוד לעמוד בניסיונות בכל מחיר, וזה מה שמדאיג אותי כי 
 וייסורים ייסבלו ישראל בחבלי משיח.מי יודע כמה צרות 

 דקדוק בהלכה מתוך מחשבה על כל צעד ושעל
כתב ה"בעל הטורים" וז"ל    )כ"ג, ב'(., "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה"

סרה לפי שגרמה מיתתה שמוכו'  כ"ף קטנה, שלא בכה אלא מעט - ולבכתה"
", מספידין אותו מאבד עצמו לדעת איןוה, דין, ועל כן נענשה היא תחילה

שאברהם אבינו בכה על שרה רק מעט  ומבואר בדברי בעל הטורים,     ע"כ.
 . מאבד עצמו לדעת שאין מספידים אותו דן אותה כעיןמשום ש

שבשעה שנפטר  ,שמעתי מהג"ר איסר זלמן מלצר זצ"לשאזכיר דבר נפלא ו
חתנו של ה"חפץ חיים" הגה"ק רבי הירש לוינזהן זצ"ל בגיל צעיר מאוד, לא 

ן וגאו להספידו, ואע"פ שהיה קדוש וטהור הסכים החפץ חיים מתחילה
עולם, וניהל את כל ענייני הישיבה, והחפץ חיים עשה על ידו את כל ענייני 
הציבור, מ"מ סירב החפץ חיים מתחילה להספידו, ושמעו איך שהחפץ חיים 

כל ימיו  הוא הלא היה -מותר להספידו או לא  -מסתובב ואומר לעצמו 
רבי , היה זצ"ל סיפר לי מו"ר הגה"צ רבי משה שניידערש כפי)ובתעניות ובסיגופים, 

הירש זצ"ל נראה דק כמקל, וכל רואיו ראו מיד שהוא פרוש לגמרי מכל הנאות עולם הזה(, 
     שאסור להספידו.לדעת ואולי יש לו דין של מאבד עצמו 

ם להספיד או היה שקוע במחשבתו אוכך הסתובב החפץ חיים אנה ואנה ו 
", ואז ניגש לבסוף, "הוא לא מאבד עצמו לדעת לא, עד ששמעו אותו אומר

 חצי, צדיק יסוד עולםהיה הוא החפץ חיים להספיד ופרץ בבכי ואמר "
, הקב"ה נטלו מהעולם בגלל חטאינו, אנחנו צריכים יועולם עמד עלמה

    לכו ונשובה אל ה'", והאריך הרבה בדברי הספד על חתנו." -לשוב בתשובה 
התחיל להצדיק את דין , ולאחר שסיים החפץ חיים לבכות עליו בדמעות

 ואין לנו להרהר אחר הנהגת הקב"ה. הקב"ה, ואמר שמשפטי ה' אמת וצדק,
וסיפר הגאון רבי איסר זלמן זצ"ל, שהוא התבונן בנפלאות גדולת החפץ חיים 

, ול כזהאיך שכל צעד וצעד היה על פי הלכה גם בזמן צער וכאב גד -
שמתחילה כשחשש שיש איסור להספידו לא הספיד, ולאחר מכן כשהחליט 
שצריך להספידו אז בכה מאוד, ואחר כך התעורר אצלו חשש שמא הרהר 

 על מידת הדין בגודל בכיותיו, ואז שוב פרסם שמשפטי ה' אמת וצדק! 

 הטעם שסירב אברהם אבינו לקבל כסף מעפרון
"וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות 

בטעם הדבר שאברהם סירב לקבל מתנה     )כ"ג ט"ז(. שקל כסף עובר לסוחר", 
"שונא מתנות שראשית, משום ושילם בכסף מלא, יש לפרש בכמה אופנים, 

ועוד, משום שמצווה שמשלמים עליה יש לה חשיבות )משלי ט"ו כ"ז(, יחיה" 
בה יותר ממצווה שמקבלה בחינם וכמבואר בזוה"ק, ולכן בשעה שעסק מרו

בזה עפי"מ שאמר ש לפרש ועוד י     במצוות קבורה רצה לשלם עליה ממון.
בעל האולם לא רצה לקבל וזצ"ל בשעה שהשיא את אחד מבניו,  מרן הגרי"ז

זצ"ל  מרן הגרי"זאמר לו כסף ממרן הגרי"ז עבור דמי השכרת האולם, ו
ה שאם אינו משלם הרי הוא נעשומשום "המחיר הזול ביותר הוא לשלם", ש

והרי הוא חייב לו ללא שיעור וגבול  -משועבד בחיוב הכרת הטוב לנותן 
גם טעמו של אברהם אבינו שסירב היטב עפי"ז מבואר להשיב על מתנתו, ו

 .מחיר הזול ביותר הוא עצם התשלוםאמור הכי כ - מעפרוןמתנה לקבל 

 בענייני רוחניות אין לאדם לסמוך על אחרים
הדברים נפלאים, אע"פ      )כ"ד, ב'(."אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו", 

וכמו שהעידה  שבגשמיות מסר אברהם אבינו את כל ענייניו לאליעזר
זר "עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו", מ"מ בענייני התורה כאן על אליע

לא סמך עליו אלא דרש ממנו , [הנוגע לשידוך של יצחק בנו]רוחניות 
שבועה, ולא לחינם כתבה תורה דווקא כאן שאליעזר היה "מושל בכל אשר 

אלא להורות על מעלתו של אברהם אבינו שאע"פ שהפקיד ביד  -לו" 
    ם מ"מ לא סמך עליו בענייני רוחניות.אליעזר את כל ענייניו הגשמיי

, ויש משתבשים ובאמת כל אחד אינו סומך על אחרים במה שחשוב לו באמת
על אחרים, וכשרואה חנות  ענייני רוחניות סומכיםשמהפכים את הסדר, שב

שגם אינו אדם עם איזה הכשר נכנס וקונה בלא לברר את טיב ההכשר, ויש 
מחפש הכשר אלא סומך על יהודי עם זקן ופיאות שלא יכשילנו במאכלות 

לאחריות המוסדות את חינוך בניו ובנותיו  יש אדם שמפקיד גםאסורות, ו
שבהם הם לומדים, ואינו לוקח בעצמו אחריות לעקוב מקרוב אחר מצב 

ם, בניו ובנותיו ברוחניות, אבל מאידך בענייני גשמיות אינו סומך על אחרי
 יבדוק הדבר בשבעה בדיקות וחקירות.וכשצריך להפקיד ממונו אצל חבירו 

ואם היינו שומרים על התורה והמצוות כפי ששומרים בני אדם על כספם 
וזהבם, אז בוודאי היינו נזהרים ביותר בהרבה דקדוקים והידורים וחומרות 

 .בכדי שלא להיכשל בדבר איסור

 ת ומופתים מהשמיםבענייני שידוך אין להסתמך על אותו
"לפי שראה שעלוח המים ופירש"י     .)כ"ד, י"ז("וירץ העבד לקראתה", 

הנה אף שאליעזר ראה שהמים עלו לקראתה, מ"מ לא הסתמך       .לקראתה"
)ומה שפירש"י שאליעזר רץ לקראתה כיון על המופת שראה שהמים עלו לקראתה 

בחון ולבדוק אותה, אבל שראה שהמים עלו לקראתה, הכוונה שע"י המופת ידע שכדאי ל

אלא רק לאחר מכן "כאשר כילו הגמלים מ"מ לא הסתמך על המופת בלבד(, 
וכמו שנאמר שם "ויקח  -לשתות" אז החליט שהיא האשה הראויה ליצחק 

שבענייני מכאן יש ללמוד שואמר בזה מרן הגרי"ז זצ"ל, " וגו', האיש נזם זהב
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אלא יש לבדוק ולברר  ,םכים אין לסמוך על אותות ומופתים מהשמישידו
 .היטב אם היא ראויה עבורו, וכל המרבה בבדיקות הרי זה משובח

ומשום שבירר עליה אצל  -שאליעזר יצא בעת "צאת השואבות"  הענייןגם וזהו ]
 .[חברותיה שבאו לשאוב, ולא אמר די במה שראה אות מהשמים

 מהירות עשיית השידוך אצל צדיקים
    )כ"ד, י"ח(.ותרד כדה על ידה ותשקהו", "ותאמר שתה אדוני ותמהר 

רבקה בכל הנהגתה, וגם כשאליעזר סיפר את  מיהרהראוי להבין מדוע 
ותרד כדה מעליה", וצריך ביאור מהו  ותמהראמר ")לקמן פרק מ"ו( הדברים 

באמת  וביאר בזה מרן הגרי"ז זצ"ל, דהנה       .'מיהרה'העניין והחידוש בזה ש
מצאנו שאליעזר התפלל שהקב"ה ימציא את השידוך במהרה באותו היום, 

קודם השקיעה, מ"מ  -לארם נהריים רק לעת ערב אע"פ שאליעזר הגיע ביותר, ש]ו
שהקב"ה ימציא לו את השידוך במהרה עוד קודם  -התפלל "הקרה נא לפני היום" 

מהירות כל כך, ויש להבין מדוע ביקש אליעזר שהשידוך יבוא בהשקיעה[, 
וע"כ מבואר בזה שאצל הצדיקים עסק השידוכים אין צריך להתעכב הרבה 

לכן נאמר אצל רבקה "ותמהר" לא להיגמר בזריזות, ולפי"ז מבואר היטב שא
, שהרי כי על ידי מהירותה הוכח שהיא באמת הזיווג הראוי וההגון ליצחק –

ך הראוי לצדיק שלא היה שום עיכוב בשידוך, אות הוא שזהו שידומאחר 
  כיצחק שהשידוך אצלו מגיע במהירות ללא שום עיכוב.

 בפגישות מרובות קודם האירוסיןשלא להתעכב יש להזהיר במיוחד בזמנינו ו
בעוה"ר , כי ם ביניהם בזמנים אלובאותם מקומות שהחתן והכלה נפגשי -

 –נפגשים הרבה פעמים ונם כאלו שלמדו מדרך הגויים והחופשיים, יש
אבל האמת וחושבים שהדבר יועיל להם לשלום בית לאחר נישואיהם, 

הרבה  ברורה שמלבד מה שיש בזה חיסרון ופגם גדול בקדושה, יש בזה גם
בריבוי פגישות מוצאים תמיד פגמים המצויים בכל כי  ,פעמים הפסד נוסף

מוצאים היו אם היו נישאים כדבעי היו מסתדרים יפה גם אם , ואיש ואשה
 ., ולכן יש להזהיר למעט בפגישות ככל האפשרלאחר הנישואיןגם איזה פ

 צורת קיום מצוות חסד בשלמות
בלשון      )כ"ד, כ"ב(.", ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב"

מתחילה כשראה עוד לקחת אותה ליצחק  רצהשאליעזר לא  מבוארהפסוק 
ק "כאשר כילו אותו ואת גמליו, אלא רנענית לבקשתו להשקות שהיא 

שהשקתה את כולם עד תום, אז הבין אליעזר שהיא  -הגמלים לשתות" 
ונראה בביאור הדברים,      האשה המיועדת ליצחק ונתן לה נזם זהב וכו'.

שאוהבת חסד  -שאליעזר רצה לבחון אותה אם היא בעלת חסד באמת 
ורודפת אחר החסד, או שהיא עושה רק מה שצריכה לעשות כדי למלא את 
 הבקשות שמבקשים ממנה, ולכן מתחילה כשראה שהיא נענית לבקשתו
ומשקה אותו, עדיין לא התפעל מזה, ודווקא כשראה שהיא מעצמה 
משתוקקת לסייע לו ומשקה את כל גמליו עד תום, אז הבין שהיא אוהבת 

ויש ללמוד מזה יסוד גדול בקיום     ראויה להיות אשתו של יצחק. חסד והיא
מצוות חסד, שהבא לעזור לחבירו לא יעשה כן מתוך הרגשה שהוא רק בא 

השתוקקות מתוך ולב, , אלא יעשה כן מתוך טוב למלאות בקשת חבירו
שלחבירו יהיה טוב ככל האפשר, וכן כאשר בא עני לבקש צדקה לא יאמר 

 לתת מתוך לב טובזה פרוטה לצאת ידי חובה, אלא ישתדל די רק בנתינת אי
 .וינסה לשמח את העני ככל האפשר, וזהו קיום מצוות חסד בהידור

 שקיעות בלימוד וזהירות מביטול תורה
ראיתי בספר "זהב משבא" להגאון     )כ"ד, ס"ב(."ויצחק בא מבוא באר לח רואי", 

רבינו אברהם בן הרמב"ם רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, שהביא בשם 
התורה כתבה כאן בפירוט שיצחק פגש את רבקה טעם הדבר שבלבאר 

כדי להשמיענו שדווקא משום שהוא בשהוא לראשונה בזמן צאתו מהבאר, 
לכן כבר היה צריך לחזור מהבאר, ]ששם היה מקום עבודת השי"ת אצלו[, 

ול תורה שלא היה בזה ביטמאחר  -לקבל את פני ארוסתו  היה יכול בדרך
ה בזמן אחר שהיה מיועד לתורה או לעבודת השי"ת, לא היאו תפילה, אבל 

    יצחק מתבטל מעבודת השי"ת כדי לקבל פני ארוסתו.
ת ויש בזה מוסר השכל נפלא לבן תורה, שכדי לצמוח גדול בתורה צריך להיו

ולא לבטל מזמנו, וגם יציאה לשמחות צריך להיות במשקל  שקוע בלימוד

 ומו"ר      אם יש לו היתר להתבטל מלימוד התורה עבור זה. גדול ולבדוק
הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל לא היה מניח לכלל בני הישיבה לצאת 

, אלא התיר רק להשתתף בשמחות הנישואין של חבריהם מבני הישיבה
וכל שאר הבחורים  –למספר מצומצם של בחורים לבוא להשתתף בחתונה 

 לבוא בחבריו הפציר כשהחתן ואף]יבה, ה בישהיו ממשיכים ללמוד בהתמד
עמד על דעתו בחזקה ולא הסכים להתיר לכל אחד להשתתף , בשמחתו יחסר שלא לחתונה

 [,בשמחה, אלא החתן קיבל רשות לבחור מספר מצומצם של בחורים שישתתפו בשמחתו
והיה אומר שאע"פ שזהו מצווה גדולה לשמח חתן, אבל מאידך יש להתבונן 
בתוצאות העניין, שאם יילכו קבוצה גדולה מבני הישיבה להשתתף 

וגם אצל הנשארים בבית  -בחתונה, הדבר יגרום רפיון לכל בני הישיבה 
 מצוות תלמוד תורה דוחים איןמדרש, והרי זה בכלל ביטול תורה דרבים, ו

      וכלה. חתן שמחת בשביל םדרבי
ועובדא הוי בהקדוש רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל בשעה שלמד בכולל אצל מרן 

רבי אלחנן נכנס מכתב מאשתו שהיא חולה, וה"חפץ חיים" זצ"ל, שקיבל 
לשוב לנסוע לביתו להיות על יד אם לשאול את פי הקדוש החפץ חיים 

, ופסק לו להישאר בכולל והשיב לו החפץ חיים "וכי רופא אתה?"אשתו, 
ולאחר זמן שוב קיבל מברק התבטל מלימוד התורה, ואכן כך עשה, ולא ל

שאשתו ילדה בן, ושאל את החפץ חיים אם לנסוע לביתו, והשיב לו החפץ 
חיים, "וכי מוהל אתה?", והרי בין כך אתה שולח מוהל אחר כשליח, ותוכל 

בשביל זה, ובפרט שעל לעשותו לשליח גם מכאן, ואין כדאי לבטל תורה 
ידי טורח הנסיעה נעשה 'קרע' באמצע הזמן של כמה ימים שנאבדים 

 מרציפות הלימוד, וכל הזמן כולו מתקלקל מזה.
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל אמר, שהעולם תמהים ושואלים במה ו

גדולי תורה בשיעור קומה כדרך  נגרע חלקינו היום שאין יוצאים מאיתנו
שיצאו מתלמידי ישיבת וואלז'ין, ותמה רבי איסר זלמן על תמיהתם ואמר, 
נתבונן בסדר קביעות לימודם של בני ישיבת וואלז'ין ונראה איך נראה 
המצב כיום, הנה בוואלזי'ן המתמידים הבינונים למדו לפחות שש עשרה 

וסדר זה היה בכל יום לרבות שעות, ועכ"פ לא פחתו מארבע עשרה שעות, 
ימי שישי ושבת, ולא היו נוהגים בשום נסיעות הביתה וגם לא אחת לכמה 
חודשים, ולא ידעו שם כלל בין בזמנים מהו, לא ניסן ולא אב ולא תשרי, 
ומאחר שלמדו בלא שום הפסק והיסח הדעת ברציפות לכן יצאו מהם גדולי 

אבל אים משם גדולי תורה, תורה, ואדרבה היה תימה אילו לא יהיו יוצ
וגם בימי שישי ושבת  במינינו, כמה שעות מבטלים בידיים במשך היום,

מתבטלים מהסדרים הקבועים, ומה עוד שכבר מיום חמישי מתחיל הביטול 
תורה של סוף שבוע ונמשך עד תחילת שבוע הבא, ומלבד זאת גם יוצאים 

באמצע השנה כמה מחוץ לישיבה מפעם לפעם, וגם יוצאים לבין הזמנים 
 . וכי יש עוד מקום לתמוה על שאין בינינו גדולים בתורהפעמים, 

 פגמים דקים באמונה נחשבים אצל אדם גדול כעבודה זרה
זו הגר, פירש"י "קטורה        )כ"ה, א'(.", קטורה"ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה 

המפרשים תמהו איך        ".רתוונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקט
נאמר עליה )כ"א, י"ד( נאמר על הגר שנאים מעשיה כקטורת, והרי לעיל 

"ותתלך ותתע במדבר באר שבע", ופירש"י שם ש"חזרה לגילולי בית אביה" 
     והרי שהיא הייתה עובדת עבודה זרה. –

שמה שאמרו ופירש בזה הגה"ק בעל ה"דברי יואל" מסאטמאר זצוק"ל, 
לגילולי בית אביה" אין הכוונה שהיא עבדה ממש  חז"ל על הגר ש"חזרה

עבודה זרה, בחינת עבודה זרה, אלא שהייתה נוהגת בדברים שנחשבים כ
 וכמו כעס וגאווה שאמרו חז"ל שכל הנכשל בהם כאילו עובד עבודה זרה,

של אברהם  לשלמות האמונהשביחס  –פגמים דקים במחשבות אמונה  או
ובזמן שיצאה הגר מבית אברהם  זרה ממש, עבודה לנחשבים הם אבינו 

והלכה למדבר באר שבע, היא נחלשה במידת צדקותה והחלה להיכשל 
אלו, ושוב כשחזרה לאברהם אבינו היא פסקה גם מבחינות אלו של  בפגמים

עבודה זרה וחזרה להיות צדקנית כבראשונה, ולכן נאמר עליה ש"נאים 
, וגם בתחילה לא נכשלה מרילגמעשיה כקטורת", כי עכשיו הייתה שלמה 

 עבודה זרה.דקות של מעולם בעבודה זרה ממש אלא רק בבחינות 

 כריות נבפאות המצויים המכשולות פסק הלכה מרבינו שליט"א אודות מכתב ו
 בס"ד כ' חשון תשע"ח

, ולא מועיל , שנתפשט מאוד בעוה"רארוכותהנני לעורר על פאות נוכריות 
להתבלט, והיא פריצות ממש,  -לכיסוי כיון שלא נעשה לכיסוי אלא להיפך 

וכשבעלה מברך נגדה הברכה לבטלה, ואם בעלה בן תורה האיסור חמור 
)ועי' היטב מה שכתבנו בעניין זה בתשובות והנהגות . שלומדים ממנו להתיר –יותר 

ל אמר שפריצות זהו והאדמו"ר הקדוש מהרי"ד מבעלזא זצ" ח"ו סי' כ"ב(,
מעניק הכשר ש ורב      אביזרייהו דגילוי עריות שצריך ליהרג ולא לעבור.

שהם ללא חשש שער עבודה  -אות ארוכות וכדומה לכל סוגי פאות כולל פ
בזה עיקר  נבילה, ומסכןזיר שאין בו איסור הרי הוא כנותן הכשיר על חזרה, 

בעיקר הדבר ו    מאים עם ה'.ומט קיומינו שמכניסים פריצות בבית ישראל
לסמוך על ההכשרים בפאות לגבי חשש שער מהודו, עיין היטב בדברינו 

ועכשיו שעומדים אנו בסמוך    בתשובות והנהגות ח"ה סי' ר"ס וסי' רס"א.
זקוקים אנו לזכות התורה ולזכות ממש לשמיעת קול שופר של משיח, 

ו את עטרת הצניעות של נשות ישראל, ובעוה"ר בא השטן לקחת מאתנ
הצניעות, והצליח לפרוץ גדר ולהפקיר את קדושת שהיא  –תפארת עמינו 

מזהיר כו( -)ג, ט"זישראל בלבוש פאות ארוכות ופרוצות, והנביא בישעיהו 
    וגם צדיקים נענשים בעוון זה. –שבזמן פריצות הקב"ה מעניש את כולם 

שם שמים, ובגאולת מצרים זכינו לגאולה  ובנות ישראל הצנועות מקדשות
בזכות נשים צדקניות, ובחטא העגל נזהרו הנשים מעבודה זרה ולא נתנו 

תעמוד להם צדקתם, ויקדשו  בדורנושגם והלוואי את נזמי הזהב שלהם, 
 .שם שמים בעולם

 משה שטרנבוך   פה בכליון לרחמי שמים מרוביםהנני המצ


