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הצדיק מתקן את ימי העבר

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים..." )כג א(

הצדיקים  במדרש  מובא  וכעי"ז  לטובה,  שווים  כולם  רש"י  כתב 
כוונתם, דהנה  ונל"פ  כשם שהם תמימים כך שנותיהן תמימים. 
תמים הכוונה לשלימות גמורה כמו בקרבן שצריך שיהיה "תמים" 
יתכן  בני אדם. לא  וחסרון, אלא דלגבי  כלומר ללא שולם מום 

שיהיו ממש תמימים - מושלמים. ואפ' אצל משה רבינו 
היא  הכוונה  אלא  מאלוקים.  מעט  ותחסרהו  כתוב 

עוד  להתקדם  היא  ושאיפתו  מטרתו  שצדיק 
ועוד בעבודת ה' ממילא בכל יום מוסיף עוד 

עבודה. ועוד התעלות. עד שלימותו, נמצא 
ניתן  אחדים  ימים  על  שרק  לכאורה 

לקרותו צדיק תמים.

חייו  ימי  במשך  אדם  כאשר  אלא 
נמצא  תפקידו.  את  והשלים  התעלה 
שלבי  כמו  היו  בעבר  הימים  שכל 
ומגיעים  מתעלים  כך  שרק  הסולם 
נחשבים כל שנותיהן כתמימים - דבר 
למפרע  כך  שכן  שרה  אצל  נרמז  זה 

עלתה  ורק אח"כ כאשר  שרי.  לה  קראו 
שמה  את  החליפו  קדושה  יותר  למדרגה 

לשרה, ורק מגיל 90 עד 127 שנים היה שמה 
שרה בס"ה 27 שנים וע"כ אומר הפסוק ויהיו 

החליף  הקב"ה  שאז   27 גמטריא  ויהיו  שרה.  חיי 
את שמה שרה, ומ"מ "מאה שנה ועשרים שנים ושבע 

שנים שני חיי שרה" שלפרע גם השנים של העבר נחשבו כחיי 
שרה - ולא שרי. )עה"ת עמוד עח(

מדוע אברהם סירב לקבל מתנה

“ויקם שדה עפרון... לאברהם למקנה לעיני בני חת" )כג יז-יח(

איתא בחז"ל שאחד הנסיונות של אברהם אבינו היה שהוצרך 
וצריך להבין, הרי  לשלם ממון רב עבור קניית קבר לאשתו. 
בני חת מאד כיבדו אותו ואף קראו לו “נשיא אלוקים", הם 
הפצירו בו שיקח את השדה בחינם. אלא אברהם עצמו סירב 
לנסיון?  נחשב  זה  מדעו  כן  ואם  כך,  על  לשלם  דווקא  ורצה 
עוד צ"ב מדוע באמת אברהם סירב ליטול בחינם, הרי הקב"ה 

הבטיח את כל הארץ לזרעו?

אלא אברהם לא רצה שה"קנין" הראשון שלו בארץ הקודש, תהיה 
דווקא בקניית קבר. שכן אין זה סימן טוב. לכן את אחוזת הקבר 
“ויקם  כתוב  לכן  במתנה.  ולא  דווקא,  מלא  בכסף  לקנות  רצה 
והנסיון שהיה בכך לאברהם. שכן  שדה עפרון... למקנה" דווקא. 

אילו היה מקבל מהקב"ה בתחילה נחלה אחרת, בא"י שתשמש 
לדברים טובים, ולא לקבורה. ממילא היה נוטל את אחוזת הקבר 
בחינם. ורק מפני שזה היה תחילת נחלתו ולא רצה לזכות בקבר 

תחילה וכנ"ל, לכן הוצרך לקנות ביוקר גדול. )עה"ת עמוד פה(

החיזוק שאנשים קבלו מאברהם

“וה' ברך את אברהם בכל" )כד א(

הייתה  טובה  “אבן  אומר:  רשב"י  טז:( מובא  )ב"ב  בגמ' 
שראה  חולה  וכל  אבינו,  אברהם  בצואר  תלויה 
אברהם  נפטר  וכאשר  התרפא,  מיד  אותה 
יש  החמה".  בגלגל  הקב"ה  תלאה  אבינו 
“אבן  שבאותה  והסגולה  הכח  את  לבאר 
עוד  חולים.  לרפאות  שביכולתה  טובה" 
י"ל מדוע אח"כ נתלתה בגלגל החמה? 
 – ניכר  האור  “אין  חז"ל  דאמרו  אלא 
שדוקא  כלומר  החושך"  מתוך  אלא 
שאדם  חושך,  של  הקשה  המצב  ע"י 
את  לו  נותן  זה  דבר  קשות,  בו  סובל 
היכולת להעריך כראוי ולשמוח במעלת 
וטובת ה"אור". דבר זה הוא בכל תחומי 
זכה  חולה  שאדם  בבריאות,  הן  החיים, 
של  זו  מתנה  כראוי  מעריך  להתרפאות 
בריאות, הן בפרנסה, שדווקא אדם שהיה לו 
קושי רב בהשגת מזונותיו כאשר הקב"ה בירכו 

בפרנסה ברווח שמח בחלקו ומודה על כך. 

הן  שונות  צרות  סבל  נעוריו  בימי  אבינו,  אברהם  כן  כמו 
כאשר הושלך לאש באור כשדים. והן כאשר נדד לארץ ישראל 
וסבל מהרעב, ובפרט הצפיה במשך שנים רבות לילדים. אולם 
הפסוק מספר לנו שלעת זקנתו הקב"ה “בירכו בכל" וזכה לבנים 
שדבר  רשב"י  אומר  ע"כ  במדרשים.  שמתואר  כפי  רב.  ועושר 
זה שימש תקווה לאנשים שבורים, שראו כיצד בימי זקנה זכה 
לנחת וממילא הם שאבו חיזוק שאף אם הם ילכו בדרך הטובה 
וידבקו בה' ובתורתו, יזכו אף עם לשפע. וכאשר נפטר אברהם 
אבינו הקב"ה  העביר את סגולת הריפוי של ה"אבן" לשמש לרמז 
שדווקא אדם שהלך במדבר בחושך מצפה לאור ושמח בו, אף 
האנשים השבורים מקווים שבעתיד יתהפך גורלם לטובה ויוכלו 

להרגיש זו דוקא ע"י החושך והצרות שסבלו בעבר. )תו"מ עמוד צ(

כאשר ָלבן המתין לחתן...

“ויען לבן ובתואל מה' יצא הדבר... רבקה לפניך קח ולך" )כד נ-נא(

שהסכימו  כתוב  זה  בפסוק  שכן  ובתואל  לבן  על  לתמוה  יש 
לשידוך של רבקה, וכן שתצטרף לאליעזר. כדכתיב: “קח ולך". 

סגולת התורה

יש לפרש הפס': “ואברהם זקן בא 
בכל",  ברך את אברהם  וה'   – בימים 
שכן חז"ל דרשו את המילה זקן שהיה 
יושב בישיבה ועוסק בתורה. והרי מאחר 
“שכל המקבל עליו עול תורה מעבירים 
ממנו עול דרך ארץ" וזוכה שמלאכתו 
כאשר  לכן  אחרים.  ע"י  נעשית 
ש"ה'  זכה  בתורה  עסק  אברהם 

לו  שנתן  דהיינו  בכל"  ברכו 
ליבו.  משאלות  כל  את 

)עה"ת עמ' פה(
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וא"כ קשה מדוע לבסוף התחרטו וביקשו “תשב הנערה איתנו 
ימים או עשור"?, מה ישתנה שחזרו בהם מהסכמתם? ונ"ל דהנה 
אורחים,  הכניס  הבריות.  עם  להיטיב  דרכו  היה  אבינו,  אברהם 
השקם והאכילם. לכן כאשר אליעזר סיפר לבתואל על מידותיה 
לו  השיבה  לשתות,  ממנה  ביקש  דכאשר  רבקה  של  הטובות 
את  רבקה  קבלה  ממי  הבינו  לא  אשקה".  גמליך  וגם  “שתה 
שרבקה  הבינו  לכן  מהוריה...  לא  בודאי  שכן  הנדיבות?  מידת 
מיועדת משמיים לבת זוגו של יצחק, והתברכה במידות טובות 
הדבר"  יצא  “מה'  אמרו  לכן  אברהם.  של  לביתו  המתאימים 
שכן מידותיה הטובות מעידות שהיא ראויה להיות אשה “לבן 

אדוניך" - אברהם אבינו שמרבה בעשיית חסדים.

בנוסף הם הסכימו שתלך מיד עם אליעזר ולא תתעכב בביתם. 
ולהרבות  אורחים,  להכניס  תמשיך  שהיא  חששו  הם  שכן 
לכן  אביה...  בית  של  ל"השקפה"  המנוגדים  דברים  בחסדים, 
אמרו לאליעזר “קח ולך" ואיננו חפצים שהיא תישאר בביתנו. 
להוציא  והחל  חבילותיו  את  פתח  אליעזר  כאשר  אח"כ  אולם 
אם  בליבם,  חשבו  החשובים",  ל"מחותנים  ערך  יקרי  מתנות 
החתן  אם  בודאי  יקרות,  כה  מתנות  נותן  עבד  שהוא  השליח 
בעצמו )יצחק( יגיע לבית הכלה, ללא ספק יוסיף מתנות יקרות 
יותר לבני המשפחה. ממילא עדיף ומשתלם לנו שהנערה תשב 

אצלנו ימים או עשור, ותמתין לבוא החתן... )כת"ס עמוד ק"ח(

מתי התגיירה רבקה?

“אל תאחרו אותי וה' הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדוני" )כד נו(

הנה אליעזר זכה לקפיצת הדרך בהליכתו. )כדברי רש"י בפסוק: “ואבוא 
היום אל העין" - “היום יצאתי – היום באתי"(. יש לבאר מדוע הקב"ה עשה 

לומר  ואין  ימים?  בכמה  היה מתאחר  אם  בכך  ומה  זה,  נס  לו 
כדי שיזדרז לסיים את שליחותו להביא ליצחק את רבקה, שכן 
לא מצינו שאף בדרך חזור קפצה לו הדרך. ממילא יקשה מדוע 
רק כשהלך לחרן? וי"ל דהנה באותו יום שאליעזר הגיע לחרן, 
רבקה נהייתה בת שלוש שנים )כפי שמבואר בחז"ל(. מאחר שגיורת 
מעל ג' שנים ויום אחד, אסורה לכהן. ויצחק שהיה עולה תמימה 
מסתמא דינו ככהן, לכן הוצרך נס של קפיצת הדרך שלא יאחר 
את היום שרבקה נהייתה בת ג' שנים. ואז כאשר הגיע וקידש 
אותה ליצחק ממילא היתה מותרת לו. ולכן בדרך חזרה לא היה 

צורך בנס של קפיצת הדרך.

בגמ'  ומובא  ישראל,  ארץ  “מגדנות"-פירות  פירש  רש"י  והנה 
יום,  באותו  נתלשו  הם  אם  טריים  פירות  על  שניכר  כד(  )ביצה 

“היום  הדרך,  לו  שקפצה  ללבן  סיפר  אליעזר  כאשר  ממילא 
יצאתי – היום באתי". המגדנות שהוציא מכיסו שימשו להוכחה 
על אמיתות דבריו. לפי"ז יובן בדרך נוספת הטעם שלבן ובתואל 
התחרטו וביקשו “תשב הנערה איתנו", שכן אם אתה בעל מופת 
ומצליח להגיע בקפיצת הדרך, אף בדרך חזור תוכל להשתמש 
בסגולה זו, וא"כ אין צורך שתמהר לצאת לדרך. ע"כ ענה להם 
אליעזר “אל תעכבו אותי - וה' הצליח דרכי" שכן הסיבה שזכיתי 
תהיה  שרבקה  כדי  דשמייא  בסייעתא  הייתה  הדרך  לקפיצת 
לאדוני",  ואלכה  “שלחוני  עתה  משא"כ  וכנ"ל.  ליצחק  מותרת 

דווקא בהליכה ולא בקפיצה. )תו"מ עמוד פ"ט(

ה"ערך" שאיבד את ערכו

לוקחים  מילים",  “מכבסת  שנקראת  תופעה  קיימת  בדורנו 
שיראה  שמם  את  ומשנים  ותופעות  עובדות  של  רבים  סוגים 
נקראת  במשרד  רגילה  מזכירה  לדוגמא  ונוצץ.  מכובד  יותר 
ועמותות  מוסדות  עבור  כספים  מגייס  או  חשבונות",  “מנהלת 
נקרא “מגייס משאבים". באותה דרך לקחו גם תופעה יהודית 
אחת  ובמילה  יהודי,  כל  של  בעצמותיו  שנמצא  דבר  בסיסית, 
השפילו את ערכו. כידוע עם ישראל הם רחמנים בני רחמנים, 
ואת  הלחם  פרוסת  את  לשני  לתת  נהגו  יהודים  דורות  מזה 
מיטתם הפרטית לאורחים. הגיעו אנשים שלא התברכו במידה 
זו, וכדי להרגיע את מצפונם החליטו לתת לזה שם וכינוי. כיום, 
לבטלנות  נרדף  שם  “פראייר"  נקרא  לזולת  שדואג  טוב  אדם 
נתן  טבעו,  על  שהתגבר  האדם  את  את  לבטא  שבא  וזלזול, 

והעניק לשני. במקום להוקירו ולהעריכו, מגיבים לו בזלזול.

דבר זה מחלחל בלב עמוק,  בכל פעם שניתנת לאדם אפשרות 
‘מדוע  המחשבה:  בתוכו  מצלצלת  מיד  ולוותר,  לשני  לעזור 
הויתור  שאהי'ה פראייר מדוע אתן שינצלו אותי'. עד שדווקא 
המושג  החיצוני  שבעולם  פלא  לא  ורפיסות.  חולשה  מפגין 
“משפחה“ הולך ומתמעט. אדם כבר לא מסוגל לדאוג לאשתו 
וילדיו. כפי ששמעתי פעם רעיון נפלא, מדוע הקמת בית נקרא 
“נישואין“, שכן אדם שנוטל שקית או תיק בידו, זה לא נקרא 
זאת.  מרגיש  בקושי  הוא  שכן  התיק.  את  ונושא  סוחב  שהוא 
‘הוא נושא את  לעומת זאת על ארגז כבד כבר מתאים לומר: 

הארגז / החבילה'.

והאחריות  ההתגברות  הקושי,  דווקא   – בית  בהקמת  גם  כך 
הם אבני הבנין, היסודות שמחזקים את הבית. לזה צריך לחנך 
ולהדריך, לצאת מה"אנוכי" מהאגו. ללמוד לתת ולהעניק, לעזור 
ולסייע – זו היא דרך אבוצינו, זה מה שזורם לנו בעורקים. הרצון 
“גמילות  זו  ובממון,  בגוף  מחסורם.  לאחרים  ולתת  להשפיע 
חסדים" שהיא אחת מיסודות העולם. כדברי הקב"ה לאברהם: 
‘בך חותמין' דהיינו במידת החסד של אברהם ע"י ריבוי מידה זו, 

נקצר ונחתום את הגלות ונזכה לגאולה.

לכן כשאליעזר עבד אברהם מחפש אשה ליצחק, יש לו סימן 
זאת  אשקה"  לגמליך  “גם  שתאמר  הלב  טובת  הנערה  אחד, 
שמבחינה בצמאונם של הגמלים, היא ראוי'ה ומסוגלת לשמש 

כמניחת אבן הפינה לעם היהודי...

רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע סיפר לחסידיו, שכאשר היה ילד קטן 
והתחיל ללמוד קריאה. הסביר לו המלמד שאם מופיעות בסידור 
י' צמודות זו לזו, הכוונה היא לשמו של הקב"ה.  שתי אותיות 
נקודותיים,  וראה  פסוק  לסוף  הגיע  חומש  בלומדו  אחת  פעם 
והםנדמו לו כשתי אותיות י' וקרא את שם ה'. אמר לו המלמד: 
‘אם שתי אותיות י' עומדות זו לצד זו – הם מציינות את שמו 
של הקב"ה, אבל אם י' אחת עומדת מעל חברתה הרי זה סוף 

פסוק'.

‘למדתי מזה כלל גדול' סיים הרבי, ‘אם שני יהודים עומדים זה 
לצד זה באהבה ובשוויון, הם כלי לשמו של הקב"ה, אבל אם 

אדם מתנשא מעל חבירו – הרי זה סוף פסוק.
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